
מבואא.

 ,) Aftermarket (ייהשוק-שאחרי"שלהדילמהועלתהצפההאחרוובעשור
והשוקהראשוניהשוקקשורים:שווקיםשניפועליםהשוק-שאחריבזירת

 ) Durable Goods (נמשךאופיבעלציודמשווקהראשוניבשוקלו,המשני
הואהמשניהשוקלמיניהם,אלקטרוניקהומוצרימעליותמחשבים, :כגוו

לעסקהושדרוג,תחזוקהשירותילצרכומוצעיםשבו ,השוק-שאחרי

בציודשימושלצורךנעשיתהעסקהראשית,מאפיינים:שניבשוק-שאחרי

הרכישהמעיתוימאוחרהעסקהעיתוישנית,הראשוני,בשוקשנרכש

אפואמתקיימיםהראשוניהשוקוביוהשוק-שאחריביוהראשוני,בשוק

המניעהואהראשוניבשוקהמוצרשיווקוביו-זמני:אנכיאופיבעלייחסים

השוק-שאחרי,גלגליאת

הדיובפסקהמשפטיהיוםסדרעלעלתההשוק-שאחריסוגיית

, Lexmark International, Inc, v, Static Control Components 
, lInc , המדפסותיצרניתביקשהשםלקסמרק),פרשת(להלו: 2004בשנת

שיטתנקטהלקסמרקלמדפסותיהן,טונרבשיווקלשלוטהמפורסמת

חד-לצריכהמחסניותסוגים:משנימחסניותרכישתהמאפשרתשיווק

 ,הנחהבמחירישווקוחוזרלמילוימחסניות ,חוזרלמילויומחסניותפעמית

ללקסמרקולהחזירהבלבדאחתפעםבמחסניתלהשתמשנדרשוהצרכו

שבבלקסמרקהתקינהידה,עלייעשהשהמילוילהבטיחכדיהמילוי,לצורך

למדפסת,הכנסתהבעתהמחסניתזיהויאתשאפשרהמחסנית,עלמחשב

 "שגיאההודעתיילהובילההזיהוילקודתואמתשאינהמחסניתהכנסת

 ,)" SCC "(להלו: Static Control Componentsהמדפסת,ולאי-תפקוד
 ,לקסמרקשלהזיהויקודאתפיצחה ,טכנולוגייםמוצריםלפיתוחחברה

ביווההתאמההזיהוידרישתאתהמספקיםמשלה,מחשבשבביוייצרה

 SCCהשתמשהכךלשםלקסמרק,שלהמדפסתלביוהטונרמחסנית
מתחרים,טונרליצרנישווקהחדשוהשבבלקסמרק,שלמחשבבתכנת

מתוצרתםבטונרלקסמרקשלהמחסניותאתלמלאכדיבוהשתמשואלה

עתרהלקסמרקלקסמרק,שלממחירהנמוךבמחירלצרכניםולמכרו

קיומהעל(בעיקר)עתירתהוביססה ,זופעולהכנגדמניעהצולקבלת

נעתרההראשונהשהערכאהאףאולם ,המחשבבתכנתהיוצריםזכותשל

המניעה,צואתביטלההשישיתהפדרליתהערעורערכאת ,לבקשתה

להגנתכשירהאינהמדוברשבההמחשבתכנתכיהיההעיקריהנימוק

ההוגו,השימושלהגנתהמבקשתזכאיתמקוםמכלוכי ,יוצריםזכות

מתחרהלשיווקלקסמרקשלחשיפההיאזוהחלטהשלהמעשיתהתוצאה

בשוק-שאחרי,טונרשל

השלום,משפטביתשופטתלמשפטים,דוקטור

בעייתעלואעמודהשוק-שאחרי,שלהמקרהאתאציגזוברשימה

 ,זהשוקהמאפייניםהשוקכשליאתאבחוסובל,הואשממנההיעילות

הבלתיוהחוזההמידעבעייתהשבוי,הקהלבעיית ,המעברעלויותכגוו:

התנהגותעללפקחהראשוניהשוקשלכוחומידתתיבדקכ,ןבתוךמושלם,

יעילותשיקוליאבחובהמשך ,בשוק-שאחריהיצרומצדאופורטוניסטית

תוךבשוק-שאחרי,היצרושלמגבילותבפרקטיקותלתמוךהעשויים

היאהרשימהמטרתקשירה,והסדריאנכייםהסדריםשללסוגיהפזילה

יעילהפרקטיקהביוהבחנהתוךהשוק-שאחרי,שלכלכליניתוחלהציג

השוק-שאחריסובלשמהםהשוקכשליביעילות,הפוגעתפרקטיקהלביו

במטרהוזאתמסוימים,במקריםרגולטיביתהתערבותלהצדיקעשויים

כלכלית,יעילותלהשיגלשוקלאפשר

משפסותורה Pסב.

שעובדותיהםדיופסקישנילהציגבחרתיהמשפטיתהסקירהבמסגרת

 Eastmanהואהראשוומנוגדות,תוצאותיהםאך ,זהותכדיעדדומות,
Kodak Co, v, Image Technical Services Inc :קוזק),פרשת(להלו

חלפיםשירותיהמעניקהצילום,מכונותביצרניתעסקהקוזקפרשת

בדמותבשוק-שאחרימתחריםקמוזוליצרניתבשוק-שאחרי,ותיקונים

קודקאימצהעמם,להתמודדכדי ,) ISO's (עצמאיותשירותחמות

הלקוחותלפיכ,ןפטנט,מוגניחלפיםלהםלמכורסירובשלמדיניות

לצאתנאלצוהשירותוחברותבלב,דמקודקהשירותאתלרכושנאלצו

בשוק-שאחריהלקוחותמצבכילימדושהוגשוהראיות ,השוק-שאחרימו

השירותחמותשנתנוהשירותשנית,עלו,השירותמחיריראשית,הורע:

השירותחברותהשירות,ומהירותזמינותמבחינת ,יותרטובהיה

החלפיםביופסולבאופוקושרתקודקכי ,בטענהתבעוהעצמאיות

ערכאת , 3פסולהיימונופוליזציה"מהווהשנקטההפרקטיקהוכילשירות

השוק-שאחריכיונפסק , 4אלהטענותקיבלההתשיעיתהפדרליתהערעור

ביתשלו,מוצריועלמונופולהואהיצרווכי ,רלוונטימוצרשוקמהווה

אלאמתחריו,עםלסחורלסרברשאיאינוככזה,מונופול,כיסברהמשפט

נשואהנכסכיהעובדהנוכח ,לכךתקפהעסקיתהצדקהלוישכואם

במקרהיחסית:חזקההמשפטביתהחיל ,פטנטמוגוהואלסחורהסירוב

עסקייםמשיקוליםמונעלסחורהסירובכילשכנעהמונופולעל ,הרגיל

ואיו ,לטובתויחסיתחזקהצומחתבפטנט,מדוברכאשראךלגיטימיים,

המונופולשלהמניעכילהוכיח,רשאיהתובעואולםבדבר,לשכנעעליו

ומטרתו ,במתחריםלפגועאםכיההמצאה,עללהגואינולסחורבסירובו

שלהניסיווכי ,המשפטביתמצאהעובדתיבמישור , 5השוקמולהרחיקם

הוכחמלאכותי,הואסירובהלהצדקתכמקורהפטנטעללהתבססקודק
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מתוךאלא ,החברהשבידילפטנטיםקשרללאעוצבההסירובמדיניותכי

ביתלפיכךמהשוק-שאחרי.השירותחברותאתלדחוקמוצהרתמטרה

למשךהשירותלחברותהיוצרמאתלשווקחובהקודקעלהטילהמשפט

היאשהתקבלההמסחריתהתוצאהמפלים.בלתיבמחיריםשנים 10

 .בשוק-שאחרילתחרותהיצרןחשיפת

 Independent Service Organizationsדיןבפסק ,זאתלעומת
Antitrust Litigation, CSU and Others v. Xerox Corp להלן): 

 . 6הפוכהלתוצאהלפטנטיםהפדרליהמשפטביתהגיע ) IIזירוקספרשתיי

ואולםקוזק.לפרשת ,זהותכדיעד ,בעובדותיודומהמקרההתבררשם

אתשולליםנםיאהעסקייםההגבליםדינייכ ,המשפטביתסברהפעם

 The Right to (זוזכותו.נמקנייאחריםלהרחיקהפטנטבעלשלזכותו
Exclude ( אין ,במרמהולאכדיןהושגהפטנטאם .מוחלטתכמעטהיא

להחלטהאםאף ,רישיוןלהעניקשלאהפטנטבעלבהחלטתלהתערב

נמנע ,קודקבפרשתהמשפטלביתבניגוד .אנטי-תחרותיותהשלכותזו

חברותעםלסחורחובההיצרןעלמלהטילזירוקסבפרשתהמשפטבית

 ,בשוק-שאחריהיצרןשלבפרקטיקהמלהתערבנמנעבכךהשירות.

היצרן.מצדמונופוליסטיותלפרקטיקותחשופהרהיהזאתוהותיר

צורותללבושעשויותבשוק-שאחריהיצרןמצדמגבילותפרקטיקות

הנדרשהטונרשיווקעללשלוטהיצרןביקשלקסמרקבפרשת .שונות

קוזקבפרשת .למחסניתזיהויקודהצמדתבאמצעותוילמדפסות

עצמאיות.שירותלחברותחלפיםלמכורהיצרניםרבויסזירוקסובפרשת

בשוק-שאחרי.תחרותהתפתחותעלמגבלהמטילותכאלהפרקטיקות

בהן.להתערבראוינסיבותובאילואםהיאהפרקעלהעומדתהשאלה

ההגבליםחוקיי :(להלן-1988ח"התשמ ,העסקייםםיההגבלחוק

רגולטיבית.להתערבותנאותיםכליםלספקעשוי )"החוקייאו "העסקיים

אולספק "סבירבלתיייבאופןלסרבמונופולעלאוסרלחוק 29סעיף

אפשר ,זוהוראהבאמצעות .שבמונופוליןהשירותאוהנכסאתלרכוש

(כפימתחריועםלסחורמסרבהיצרןשבהםבמצביםלטפללכאורה

במגבלותהשירותאתמתנהאוזירוקס)ובפרשתקודקבפרשתשאירע

בעלעלהמוטליםאיסוריםשלשורהחובקלחוקא 29סעיףכובלות.

כ,ךבתוך ."לרעהמעמדניצולייאיסורהואאותםהמאחדאשר ,מונופולין

המוצעיםהשירותיםהיקףשלהגדלהאוצמצום"בעוסק ) 2 (קטןסעיף

סעיף ."הוגנתתחרותיתפעילותבמסגרתשלאמונופוליןבעלידיעל

שבמונופוליןהשירותאוהנכסבדברההתקשרותהתנייתייאוסר ) 4 (קטן

נוגעיםאינםמקובליםמסחרלתנאיבהתאםאומטבעםאשרבתנאים

לטפל ,לכאורהמאפשרות,אלהחוקהוראות ."ההתקשרותלנושא

הכלליתסמכותועומדתלצדן .לקסמרקבפרשתהמודגמתבפרקטיקה

בדברהוראותהמונופוליןלבעללתת"עסקייםהגבליםעלהממונהשל

אומונופוליןשלמקיומוכתוצאהכיייראהאם ,"לנקוטשעליוהצעדים

 "הציבורנפגעאובעסקיםהתחרותנפגעת ,מונופוליןבעלשלמהתנהגותו

 .לחוק )א( 30בסעיףכקבוע

מכשיראלאמהוותאינןהעסקייםההגבליםחוקהוראותואולם

ורמת ,זהמכשירהפעלת .עצמומשלמהותיתוכןהחסר ,פונקציונלי

תובנותרקעעללהיגזרצריכות ,מכוחוהמופעלתהאופטימליתההתערבות

ביןאיזוןבסיסועלהשוק-שאחרישלםיהמיוחדמאפייניובדברכלכליות

זהלענייןתועלתן.לביןהמגבילהמהפרקטיקהלצמוחהצפויותהעלויות

י.השוק-שאחרשלכשליובאפיוןאפתחהבאים.הפרקיםיוקדשו

כשלואפוווהועולות:בעוותג.
-שאחרו Pהשו

השבויהקהלובעייתמעברעלויות . 1

שלהשלכותיהלבחינתרבהמשמעותבעליבמאפייניםניחןהשוק-שאחרי

שוקשלעיקרייםמאפייניםשניהכלכלית.יעילותועלמגבילהפרקטיקה

 .המידעובעיותהמעברעלויותהםזה

הצרכןעלהמוטלתהעלותהן ) Switching CostS ( "מעברעלויותיי

םיסוגמזהההכלכליתהספרות .אחרבמוצראחדמוצרלהמירהמבקש

לימודעלויות ,עסקהעלויות ,תאימותעלויותמעבר:עלויותשלשונים

נובעות ) Compatibility Costs (תאימותעלויותמלאכותיותן.ועלויות

טלוויזיהכגון ,מערכתאותהשלשוניםמרכיביםביןלתאםהצורךמן

מחייבת ,במערכתאחדרכיבהמרת .ומדפסתמחשבאו ,וידאוומצלמת

עלויותהמרתו.אתתצריךםיולעת ,האחרהרכיבעםתאימותליצור

עסקהבסיוםהכרוכותעלויותכוללות ) Transaction Costs (עסקה

 ,החלופיהספקמציאתעלותבאותאלהבכלל .חדשהעסקהוקשירתאחת

החזרתאוטפסיםמילוי ,החוזהוכריתתומתןמשאהשוואה,בירור

 ) Costs of Learning (לימודעלויותחלופי.ציודונטילתמושכרציוד
שלההפעלההוראותאתללמודהצרכןמאמץאתהמשקפותעלויותהן

ומורכבמסובךשהמוצרככל .בהפעלתוסבירהלמיומנותולהגיעהמוצר

עלויותמכונהמעברעלויותשלאחרסוג .הלימודעלויותעולותכך ,יותר

המופעלותקותיבפרקטאלהעלויותשלמקורןמלאכותיות).(אוחוזיות

דוגמה .חלופייםלמוצריםצרכניםשלמעברלמנועבמגמההיצרןידיעל

מרחקיצבירתעלהנחותכגון ,להםזוכהשהצרכןשוניםפרסיםהיאלכך

 ,למשלאלה.בכללנכלליםמעברבגיןהיצרןשמטיל "עונשיםייגםטיסה.

העלויותמןשונותאלהעלויותמושכר.ציודשלמוקדמתהחזרהבגיןקנס

הן ,קיימותשהןמעתאךהכרחי.אינוקיומןשעצםמשום ,הקודמות

 oגםישנן "כלכליותייעלויותבצד .אותוומייקרותהמעברעלמכבידות

387 ) 2004 . F.3d 522 (6th Cir . 
ויותר-50%כעלועומזיחסית,גבוההטונרמחסניותמחיריכיהוא,המפורסמותמן

בזומהב"שוק-שאחרי",מופקיםהיצרןרווחיעיקרשבומקוםעצמה.המזפסתממחיר

תחרות.בולמנועישאףהואכילצפותאפשרהנזון,למקרה

 . U.S. 451112 S.ct. 2072 (1992) 504, et alראו
 . F.3d 1195 ) 1997 ( 125ראו 4
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Paul Klemperer, Competition \vhen Consumers have Switching Costs: An 
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 ,) Psychological Costs of Switching (פסיכולוגיותמעברעלויות
הטטטוטאתלקבעהםגםעלוליםכלכלית)הצדקה(חטריוהרגלשמרנות

שינוי,ולמנועקוו

יוצרותמעמעלויותהמתוארות'המעברעלויותשלהשלכתןמהי

לביןהצרכןביןקושרותהןדהיינו ,) Brand Loyalty (למותגנאמנות

שבוייםצרכניםשלתופעהיוצרותובכך ,נרכשושכברהשירותאוהמוצר

) Locked-in Customers (, במוצריםמדוברשבומקוםבולטתתופעהזוהי

טלפוניםחמתעםהקשורצרכן ,למשלממתכלים),(להבדילנמשכים

כגון ,שלוהטלפוןמטפרבשינויהכרוכותהעלויותאתבחשבוןיביא

לאחרלפעולהנכנטהשוק-שאחרי ,לקוחותיובקרבהחדשהמטפרהפצת

מדוברשכןעתי,דפניצופהבחירתוהראשון,בשוקבציודבחרשהצרכן

 ,הארוךבטווחלהתבטאצפויהאופטימליוניצולונמשכיםשחייובמוצר

דרכיובלימודברכישתוהציו,דבבחירתהראשוניתההשקעהשגדלהככל
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מוגבלת.הנהבמוניטין)(פגיעההשוקבאמצעותאכיפהלבסוף,המתקשרים.אחזיזיעל

Klein, Cralvford & Alchian , 13היישלעיל . 

 Joseph Farrell & Carl Shapiro ,Optimal Contracts with Lock-in,79 AM .ראו, 23
) 1989 ( 51 ,. ECON. REV . 
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עצמואתלפצותבמטרה "עוקףיימהלךלנקוטעלול ,יסשירותבחוזה

היצרןיכול ,השירותבגיןמחירמגבלתעלהוסכסאסלמשל, .אחרבמקוס

הןאחרותדוגמאותהציוד.משדרוגבהימנעותתמחיריתפרקטיקהלהמיר

מונופוליסטימחירגביית ,השירותאיכותהורדת ,טכנאיסבאימוןהפחתה

כלומרועוד. ,המונעתהתחזוקהברמתהפחתה ,חדשיסציודחלקיעבור

כלפיושליליתמריץליצורעלול ,היצרןאתלהגבילהשואף ,השירותחוזה

שלשערכומכאןיוצא .פחותומוגדריסעמומיסבמישוריסבצרכןלפגוע

 .שלילילהיותעלולחלקיחוזה

תאוריהלפיתוחהובילוהחוזיהמכשירסובלשמהסהכשליס

 The Limited Manufacturer (היצרןשלהמוגבלתההתחייבותבדבר
Commitment Theory (. עלליטולהיצרןיוכללאזו,תאוריהשללגישתה

 .בשוק-שאחרילפעולותיובאשרומחייבתאמינההתחייבות ,בפועלעצמו,

טענו ) Borenstein, MacKie-Mason & Netz (ונטסמנסון ,בורנשטיין

להיותהצרכןעל ,השוק-שאחרישלאנטי-תחרותיניצוללמנועכדיכי

ולהגדירהציו,דאתרוכששהואבעת ,מושלסשירותחוזהלהשיגמסוגל

 . 24העתידיתהחברהמדיניותצפייתתוךהשוק-שאחרימחיריכלאתבו

 ,בעתידהטמוןהוודאותחוסררקעעלאפשרייסבלתיהסכאלהחוזיס

אלהמעיןפרקטיקותעוקפות.פרקטיקותלנקוטהחברהשלכוחהולנוכח

החוזה.שלבגדרולקבלציפהשהצרכןההגנהאתמאיינות

מונופוליסטיותפרקטיקותעלבפיקוחהראשוניהשוקשלתפקידומה

 .הבאהפרקשלעניינוזהובשוק-שאחרי?

הראשונןהשוקשלקוח Iהפ.כוחד
ניצולכנגדמרסןכגורסלשמשעשויהראשוניהשוקמצדאיוס

בשוק-אופורטוניסטיתבדרךהפועליצרןבשוק-שאחרי.אופורטוניסטי

בשוקחדשיסלקוחותאבדןשלולסנקציהבמוניטיןלפגיעהחשוףשאחרי

אתתהפוךהיאאסאפקטיבית,היאהראשוניהשוקמצדענישה .הראשוני

 . 25משתלמתלבלתיבשוק-שאחריהמונופוליסטיהתמחורשלהאסטרטגיה

לביןהשוק-שאחריביןהקיימתהענייניתהזיקהעלמבוססתזוטענה

 . 26הראשוניהשוק

נצלנית-אסטרטגיהלנקוטהמבקשיצרןשישאלהשאלה

בשוקחדשיסלקוחותבאבדןהכרוךההפסדאסהיאאופורטוניסטית

בשוק-שאחרי.מונופוליסטימתמחורהצפויהרווחעלעולההראשוני

האח,דמשתניס:שניביןלשקללהיצרןצפויזולשאלהמענהמתןלשס

הפגיעהעקבהחזויההפסד ,השנישבוייס.לקוחותמניצולהצפויהרווח

להשיאבמגמההיצרןשעושהפשרהזוהיחדשיס.לקוחותואבדןבמוניטין

עלויותעצמת :כגון ,המאזןעללהשפיעעשוייסשוניסגורמיסרווחיו.

גודלוהצפוייס,החדשיסהלקוחותהיקף ,השבויהקהלהיקףהמעבר,

קיימיסלקוחותביןוהיחסהראשונילשוקביחסהשוק-שאחרישל

ושאלתהראשוניהשוקשלהתחרותיותמידת ,חדשיסלקוחותלבין

האופורטוניסטיתההתנהגותשלההשפעההיקף

מוניטיןעללשמורשאיפה . 27המוניטיןעל

התוחסגבולכקולפעולעשויהארוךלטווח

 .היצרןשלהפעולהאפשרויותטווחאת

טווחלהתקייסעשויאלהבגבולותגסאך

התנהגותשיאפשר ,יחסיתרחבפעולה

חיישמשךככלכילהניחאפשראופורטוניסטית.

וככליותרגדולההשבוייסהלקוחותשכמותככל ,יותרארוכיסהמוצר

התמריץגדלכך ,יותרקטנההראשוניהשוקשלהתחרותיותשמידת

בשוק-שאחרי.אופורטוניסטיתלהתנהגות

אסההחלטהבקבלתהיצרןידיעלשיישקלוהמשתניסאחדכאמור,

המודל .שבויקהלמניצולהצפויהרווחהואאופורטוניסטיבאופןלנהוג

 ,מציע ) Installed Base Opportunism (שבויקהלניצולשלהכלכלי

ללקוחותמוכרשהואמהשירותמונופוליסטירווחלהפיקיכולהיצרןכי

הציודאתשרכשולאחר "נלכדוייכבראלהשלקוחותמשוס ,השוק-שאחרי

לגרוסעלולהאופורטוניסטיתאסטרטגיהאמנסהראשוני.בשוקהיצרןשל

אבדןדברשלפירושואיןואולס ,הראשוניבשוקמכירותלהפסידליצרן

משמעותישוקמכוחנהנההיצרןאסיחסית.היאהשאלההכולל.הרווח

קטןגסכך ,קטנההיאבכוחאובפועלהתחרותיותומידתהראשוניבשוק
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הראשוניהשוקשלהענישהשכוחוככלהשוק.ידיעלענישהמפניהחשש

המטהבאופן ,מונופוליטטימתמחורהצפויההפטדקטןגםכךיותר,קטן

בשוק-שאחרי.השבויהקהללניצולהמאזנייםכפותאת

מרטןכוחיהווהתחרותיראשונישוקכיהדברפירושאיןזאת,עם

טענוונטטמנטון ,בורנשטייןאופורטוניטטית.התנהגותכלפיאפקטיבי

ללאבשוק-שאחרי,מונופוליטטילתמחורתמריץתמידישלחברהכי

אםשגםהואלכךהטעם . Z8הראשוניהשוקשלהתחרותיותבמידתתלות

ליצרןיניבהשבויהקהלניצולכיייתכןעדיין ,תחרותיהראשוניהשוק

איןכןעלחדשות.מכירותאבדןבגיןהצפויההפטדעלהעוליםרווחים

שהרווחככלשכןיעיל,שיטורגורםתמידיהווההראשונישהשוקלהניח

שלמטוימתמידהולולהפעילהפיתויגדלכךיותר,גדולהאופורטוניטטי

 ,חדשבמוצרמקולקלמוצרלהמירהצרכןשליכולתואמנםמונופוליזם.

בשוק-מונופוליטטיתהתנהגותכנגדטבעיתמגבלהיוצרת ,תיקונוחלף

 ,ארוכיםחייםמשךבעלהואהמוצראםגבולות:זולמגבלהגםאךשאחרי.

שלארוךחייםמשךלכןיותר.משתלמתלהיותעשויההתיקוןחלופת

 .בשוק-שאחרימונופוליטטיתמחורלהניעעשוימוצר

אינההראשוניהשוקשענישת ,כךעלהצביע ) Salop (טאלופטטיבן

גמישותהריתחרותי,הראשוניהשוקאםאףראשית,אפקטיבית:בהכרח

כלאתיאבדלאהיצרןכילהניחאפשרכןעלאינטופית.אינההביקוש

עשויהיצרןשנית,השוק-שאחרי.שלאופורטוניטטיניצולבגיןמכירותיו

רכישתעלהנחותמתןשלבדרךהראשוניהשוקשלהענישהכוחאתלמתן

להבחיןלוהמאפשרלקוחותיועלמידעהיצרןבידיישלעתים . Z9חדשציוד

מראשלבחוןיודעיםאינםאשרהדיוטות,לביןמתוחכמיםלקוחותבין

ולהגבילמחיריםלהפלותהיצרןיוכלכזהבמקרההשוק-שאחרי.תנאיאת

ברוחלהוטיף,אפשרכךעלהמתוחכם.הצרכנילמגזרההנחותמתןאת

להפוךיכוללמוצרבביקושמשמעותיגידולכיקליין,שהציעהתובנה

התנהגותלטובתהכףאתולהטות ,להפטדהרווחשביןהכוחותמאזןאת

לידיהבאים ,טחטנותכנגדטבעייםהגנהאמצעיכי ,טעןקליין . 30טחטנית

כוחםאתלאבדעשוייםבמוניטין,ובפגיעהחוזייםיחטיםבאבדןביטוי

 Generalשלהמקרההיאלכךדוגמההשוק.בתנאימשמעותישינוינוכח
Motors חברתעםהטפקהבחוזהנקשרהאשרFisher Body . בעת

למכוניותבדרישההמשמעותיהגידולאתצפולאהצדדיםהחוזה,שנכרת

 Generalשלהתלותאתהגדילבביקושהדרמטיהגידולחדש.מטוג
Motors שטיפקהייצורבחלקיFisher Body . פוטנציאליצרהשינוי

עמדולאוהמוניטיןהחוזה ,אלהבנטיבותהטפק.מצדטחטנילניצול

עטקהקלייןשלשעבודתואףאופורטוניטטית.התנהגותבפניכמחטום

גםתובנהממנהלשאובאפשר ,טפק-יצרןביחטיאופורטוניטטיבניצול

עשויותהביקושהקשחתאולמוצרביקושעלייתהשוק-שאחרי:לניתוח

הרווחאתולהגדילהראשוניהשוקמצדהפוטנציאליתהענישהאתלמתן

השבוי.הקהלשלאופורטוניטטימניצול

לפורענות.מועדשוקהואשהשוק-שאחרימלמדכהעדשנערךהדיון

בטרםאולםהיצרן.מצדאופורטוניטטיתלהתנהגותחששמקיםהוא

לתמוךהעשוייםיעילותטעמילבחוןהראוימן ,לשבטהיצרןאתנשפוט

מגבילות.פרקטיקותשלבאימוצן

מגבולותות Pטו Pבפרועולותולו Pשוה.
-שאחרו Pבשו

בשוק-שליטתואתלבטטמנתעלשונותפרקטיקותלנקוטעשוייצרן

לחברותקניינייםחלפיםלטפקטירובלשירות,הציודביןקשירהשאחרי:

רוחניבקנייןמוגניםחילוףחלקישלהמכירההתנאתעצמאיות,שירות

צמצוםהיאהשלכתהתהא,אשרהפרקטיקהתהא !וכומגביליםבתנאים

אפשראםהיאהמתעוררתהשאלהבשוק-שאחרי.התחרותחיטולואף

 ,המגבילהבפרקטיקהלתמוךהעשוייםכלכליתיעילותשיקוליעללהצביע

ממנה.הנובעהתחרותיהנזקאתולקזז

האנכיההסךרסוגיית . 1

יעילותטעמי 1.1

השוקלעומת . 31אנכיכהטדרלתיאורניתנתשאחריבשוקהיצרןהתנהגות

 ,) Inter-Brand Competition (בין-מותגיתהיאהתחרותשבוהראשוני
 .) Intra-brand competition (תוך-מותגיתהיאהתחרותבשוק-שאחרי

אוהמשווקיםשלהשיווקחולייתהואתוך-מותגיתתחרותשלמיקומה

ההטדרטוגייתמטוים.יצרןשלנתוןבמוצרהמתמקדים ,השירותיםנותני

 ,היצרןשלמגבילותבפרקטיקותהתומכותכלכליותתובנותמטפקתהאנכי

הכלכלית.היעילותעלהחיוביותהשפעתןמחמת

השיווקחולייתאתלייעלאינטרטישנוליצרןכימלמדהכלכליהניתוח

שוליותהמכונהבתופעהנעוץלכךהטעםעלויותיה.אתהאפשרככלולכווץ

 ,הקיצוניבמצבמודגמתזותופעה .) Double Marginalization (כפולה

לגבותצפוימונופוליטטייצרןמונופול.הםהמפיץוהןהיצרןהןשבו

 .) MC=MR (השולילהחזרמשתווהשלוהשוליתשהעלותמחירמהמפיץ
עבורהרכישהמחיראתמהווהאשר ,) Pm (המונופולמחירהואזהמחיר

 ,הואגםמונופולבהיותו ,המפיץ .עבורוהשוליתהעלותאתקריהמפיץ.

שלוהשוליוההחזר ) Pm (שלוהשוליתמהעלותהנגזרמחירלגבותצפוי

) MR (. המפיץמחירנוצרזהבאופן) Pr (. מהמחירגבוהזהשמחירמובןo 

 Severin Borenstein, Jeffrey K. MacKie-Mason & Janet.S. Netz, Antitrustראו, 24
) 1995 ( 473 , 455 . Policy in Aftermarkets, 63 ANTITRUST L. J . 

 . 193-192בעמי , 19היישלעיל , Salopלמשל, 25

 Herbert Hovenkamp, Market Power in Aftermarkets: Antitrust Policyלמשל, 26
) 1993 ( 1447 . and the Kodak Case, 40 U.C.L.A LAW REV . 

 Joseph Kattan, Market Power in theלמשל,ראו,לשקלולרלוונטייםגורמיםלסקירת 27
) 1993 ( 20-10 , 1 . Presence of an Installed Base, 62 ANTITRUST L. J . 

 Severin Borenstein, Jeffrey K. MacKie-Mason & Janet S. Netz ,ראו, 28
& . Exercising Market Po\ver in Proprietary Aftermarkets, 9 J. OF ECON 

MANAGEMENT STRATEGY 157 (2000). Borenstein, Mason & Netz , 24היישלעיל , 

 . 455בעמי

 Steven C. Salop, Exclusionary Vertical Restraints Law: Has Economicsראו, 29
) 1993 ( 171-170 , 168 . ERED, 83 AM. ECON. REV חMattered MA . 

 . 450-449בעמי , 13היישלעיל , Kleinראו, 30

 Thomas C. Arthur, F ornlalistic Line Drawing :,ראואנכיכשוקהשוק-שאחרילאפיון 31
Exclllsion 01 Unauthorized Services jrom Single Brand Ajtermarkets Under 

) 1999 ( 603 . Kodak and Sylvania, 24 J. CORP. L . 
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מאחרהמונופוליסטי,ביצרןפוגעזהדבריםמצבהיצרן.שלהמונופוליסטי

עלהמחירהעלאתלולארווחיו,אתולהגדיליותרלמכורהיהיכולשהיצרן

חלקלהעבירנאלציםאלהבצרכנים:גםפוגעתהמחירעלייתהמפיץ.ידי

חלקלהוציאזועלייהצפויהלכ,ןנוסףליצרן.הצרכןמעודףיותרגדול

יימנעוצרכניםיותרבפועל.הרוכשיםממעגלהפוטנציאליםהצרכניםמן

היאהתוצאהמבחינתם.פחותרצויותחלופותוירכשוהמוצרמרכישת

מונופול.שלמקיומוהנובעהחברתיהאבדןהכפלת

היאשכןכלכלית,יעילותבעייתמהווההכפולההשוליותבעיית

זרימתאתומקטינהמסופקיםהבלתיהצרכניםכמותאתמגדילה

בסיסית:כלכליתמסקנהנגזרתמכאןמועדף.מוצרלייצורהמשאבים

פעילותהיאהכפולה,השוליותאתלמזערמועילהאשריצרן,התנהגות

לביןהיצרניהאינטרסביןזהותקיימתזובנקודהכילבלשיםישיעילה.

בעלותהשיווקחולייתאתלשמרמעונייןכאמור,היצרן,הצרכני.האינטרס

ביותרהנמוכיםלממדיםהשיווקחולייתכיווץשאפשר.ביותרהנמוכה

שבומקוםהצפויההמחיריםהעלאתאתלחסוןמאפשרהאפשריים

עלאנכיהסדרשלהשפעתוכיהאפשרותמכאן . 32כפולהשוליותקיימת

חיובית.תהיההשוקיעילות

משווקשלחינם""נסיעתמניעתהיאאנכיתלמגבלהההצדקותאחת

ישנםשבומקוםלצמוח,עלולהחינםנסיעתאחר.משווקחשבוןעלאחד

מהםאחדכלשלוההשקעההמאמץרמתמבחינתמשווקיםביןפערים

ובאולמותחוצותבפרסוםמשקיעא'סוכןאםלדוגמה:השיווק,בקידום

-לסיבוב"שמעברב"דוכןהלקוחותאתייחוטף"ב'סוכןאןתצוגה,

לקצוריוכלשלאמשווקלטמיון.בחלקה,ולותר,דא'סוכןשלההשקעה

היצרןמאמציו.אתלהפחיתייטהמוניטיןביצירתההשקעהרות .Pמלואאת

כגוןמגבילים,אנכייםהסדריםבאמצעותזובעיהעללהתגברלנסותעשוי

מינימוםמחיריקביעתאו ) Exclusive Teח itory (טריטוריאליתבלעדיות

) 33Resale Price Maintenance (. 

נסיעתלמנועהיצרןבשאיפתנעוצהאנכי,להסדרנוספתהצדקה

במספרלהתרחשיכולכזהמצב . 34מתחריםיצרניםמצדחינם

 ,משותףבמשווקנעזריםיצרניםשניכאשרראשונה:דוגמהסיטואציות.

הלקוחותאתהמפניםמסיבייםפרסוםמאמצינוקטהיצרניםמןואחד

אםהפרסום,מןליהנותהואאףהפסיביהיצרןצפוימשוו,קאותואל

יצרןכאשרשנייה:דוגמה .מרכולתואתדווקאלרכושלצרכןיציעהמשווק

גםמתאימהזווהכשרהמשותף,משווקשלוהכשרהבאימוןמשקיעאחד

למשווקמספקהיצרןכאשרשלישית:דוגמההמתחרים.במוצריםלטיפול

תוצאהמכן.ליהנותעשויהמתחרהגםפוטנציאליים,לקוחותשלרשימה

מוצריושלהאטרקטיביותאתלהחלישצפויההיאשכןביצרן,פוגעתזו

עללהתגברהיצרןשלהדרןחלופיים.מוצריםמולהבין-מותגית,בתחרות

בלעדיים,רכישההסדריקביעתידיעלהיאכאלהבמקריםחינםנסיעת

שלו.מוצריולשיווקהמשווקאתבלעדיבאופןהקושרים

למנועשמטרתןמגבילותפרקטיקותשבולאופןדוגמאותכמהאציג

 ) 1 (כלכלית:ליעילותלהובילעשויותמתחריםיצרניםמצדחינםנסיעת

ליצרןחיוביתמריץליצורעשויהבשוק-שאחריהיצרושלבלעךיות

ידיעלשרלטניטיפולומניעתהמוצרשלהמוניטיןשמירתעללהקפיד

להרחיבעשויההשירותיםבשוקשליטה ) 2 (מיומנים;בלתיגורמים

תפקודוליקוייצרכניותדרישותבדברהיצרןשלהמידעמקורותאת

תחלופה ) 3 (המוצרשיפוראתלקדםזוובדרןייבשטח"המוצרשל

ציודשירות.לביןציודבין ) Optimal Substitutability (אופטימלית

הצרכןבפנימסוימת.לרמהעדלזהזהחלופייםרכיביםמהוויםושירות

להמיראושנרכשלמוצרתחזוקהשירותלצרוןאםהבחירה,עומדת

 ) Mills & Elzinga (ואליזינגהמילסהכלכלניםבחדש.הישןהציודאת
שירותארגונימצדתחרותתתאפשראםלהיווצרשעלולעיוותעלהצביעו

בעלויותבלעדיבאופןנושאהיצרןמח,ד . 35בשוק_שאחריעצמאיים

השירותיםארגוןמאיד,ןהראשוני.בשוקהמוצריםשלוהפיתוחהמחקר

לעילהמתוארהפערופיתוח.המחקריימפרות"בעקיפיןנהנההעצמאי

השוליותבעלויותגםאותותיואתלתתצפויהקבועות,ההוצאותברמת

העצמאיהשירותיםארגוןשלהשוליתשהעלותמכיווןהארון.לטווח

שירותיםמחירילצרכןלהציעמסוגלהואהריהיצרן,שלמזונמוכה

היצרניםייאלצויוצא,כפועלהשולית).העלותלרמת(עדיותרנמוכים

ביןהאופטימליהיחסאתלעוותעלולזהדברהציוד.מחיראתלהעלות

מצדמעורבותבהיעדרמתקבלשהיההשירותמחירלביןהציודמחיר

 . 36העצמייםהשירותארגוני

האנכיההסךרשליעילותוכנגךטיעונים 1.2

מלומדיםהכירואנכיות,מגבלותשלהכלכליתביעילותןהכרהבצד

כלכלניםחד-משמעיות.תמידאינןאלהמגבלותשלשהשלכותיהןבכן

יעילותביעדילפגוםעלולותשהןכןעלהצביעוהתעשייתיהארגוןמתחום

כלכלית.

שתוצאותכןעלעמדו ) Carlton & Perloff (ופרלוףקרלטון

אתמשמשתהמגבלהאםדו-משמעיות,להיותעלולותהאנכיההסדר

הקנייתבאמצעותשיווקטריטוריותביןהפרדהמחירים.להפלייתהיצרן

להפלייתתשתיתליצורעשויותמקבילשיווקעלאיסוריםוהטלתבלעדיות

מחיריםהפלייתאמנםהכלכלית.ביעילותלפגועוכןאזורים,ביןמחירים

מןעושרהעברתהיאמשמעותהשכןביעילות,כללבדרןפוגעתאינה

הפלייתמכ,ןיתרההמצרפית.הרווחהמןגריעהולא ,ליצרןהצרכן

התפוקהאתלהגדילצפויהשהיאמאחרליעילות,לתרוםעשויהמחירים

מחיריםהפלייתזאת,עםמעוניינים.צרכניםשליותרגדולהכמותולספק

גיסא,מחדביעילותה:פוגמותאשרבעלויותכרוכהמושלמתבלתי

הרמהאלמגיעהאינההתפוקהרמתמושלמת,איננהההפליהכאשר

אשר ,ההפליהמנגנוןלהפעלתעלויותקיימותגיסא,ומאידןהאופטימלית,

עלולותאנכיותמגבלות . 37ההפליהמןהצומחתהתועלתעללעלותעשויות

הכרוכההכלכליתהיעילותחוסרעלשוק,חסימתשלאפקטליצוראף

עללהקלעלולותאשראנכיותלמגבלותבאשרהמצבלמשל,זה,בכן.

מפניכניסהחסםלהקיםאואופקייםמתחריםביןקרטליסטיתיאום

 ,) Market Foreclosure (שוקחסימתמפניהחשש . 38חדשיםמתחרים
אנכיים.הסדריםשלאוטומטימאישורלהימנעמשקלכבדתסיבהמקים

השוקהאנכיים:השווקיםבשנימורגשלהיותעשויהחסימהאפקט

שמתחריםהיאזהאפקטשלמשמעותובפועל, . 39והשוק_שאחריהראשוני

מלהיכנסיירתעופוטנציאליםומתחריםיותר,קטןבהיקףייצרוקיימים
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אם ,מונופוליסטיבתמחוררקלאלהתבטאעלולההתוצאההשוק.אל

השלכהחדשנית.בפעילותלעסוקהמתחריםשלהתמריץבהחלשתגםכי

כמובןפוגעיםאלהכלהקיים.המוצרעלהשוקהתקבעותהיאקיצונית

 . 4המצרפיתסהכלכליתביעילות

בינייםמסקנת 1.3

יכוליםשהםמשוםסבוכה,דילמהיוצריםאנכייםהסדרים ,כןכיהנה

אנכיהסדרשלהשלכותיובחינת . 4Iממנהלגרועגםאךיעילותלקדם

שלהשוקכוחמידתבין ,המשקללתאיזוןנוסחתשלאימוצהאפואטעונה

העסקיתהיעילותומידתההסדרעקבהצפויההשוקחסימתמידתהיצרן,

חסימתרמתיותר,גדולהשוקשכוחככל ,לדוגמהלהשיג.נחזהשההסדר

להשיגנחזהשההסדרהעסקיתוהיעילותתגדלההסדרעקבהצפויההשוק

מכל .אנכייםבהסדריםלהתערבותההצדקהתגדלכזובסיטואציהתקטן.

פרקטיקותשליעילותןאתמראשלשפוטניתןלאכיעולהלעילהאמור

מגבילות.

הקשירהסוגיית . 2

להסדריאנלוגיתבראייהלעיוןניתנותבשוק-שאחרימגבילותפרקטיקות

זירוקסושלקודקסשלסירובן .) Tie-in AnangementS (קשירה"יי

מכונתביןקשירהשלאופילובשעצמאיותשירותחברותעםלסחור

הדיןהוא(השוק-שאחרי).ושירותיםחלפיםלביןהראשוני)(השוקהצילום

אתלחייבנועדהאשר ,לקסמרקשלהטונרבמחסניותזיהויקודבהטבעת

ייקושרות"אלהפרקטיקותהמדפסות.מיצרןורקאךלרכשוהטונרצרכני

ושירותימשלימיםמוצריםרכישתלביןהראשוניבשוקהציודרכישתבין

בשוק-שאחרי.תחזוקה

ומהןהקשירהמשמעותמההשאלה:אתמעוררזהדבריםמצב

ספרותהצטברהקשירההסדרישלבסוגיההשוק?יעילותעלהשלכותיה

השוק-שאחרי.לניתוחלסייעיכוליםועיקריה ,ענפהכלכלית

המינוףתאוריית 2.1

פיעל .המינוףבתאורייתלמצואאפשרהקשירהלתופעתהבסיסאת

אתלמנףינסה ,הקושרהמוצרבשוקשוקכוחבעליצרן ,זותאוריה

הנזקקהצרכןהמוצרים.ביןקשירהבאמצעותהנקשרהמוצרלשוקכוחו

היצרןאצלהנקשרהמוצראתגםלרכושייאלץשבמונופול,הקושרלמוצר

שוקאלשלוהשוקכוחאתלמנףעשויהיצרןזובדרךהמונופוליסטי.

הנקשר.המוצר

רווחלגבייתכאמצעילשמשיכולאינומינוףכי ,נטעןזותאוריהכנגד

נקשרומוצרקושרמוצרקייםשכאשרהואלכךהטעם . 42מונופוליסטי

אותםבוחןהצרכןאזי-ופילםמצלמהכגון-זהאתזההמשלימים

רכיבכלשלהפנימיהתמחורמבחינתו, ,דהיינואחת.צריכהכחבילת

הגנתבעקבות(למשלמבלעדיותנהנההקושרהמוצרכאשרמשנה.אינו

הנקשרהמוצרקשירתמונופוליסטי.רווחבגינולגרוףעשויהיצרן ,פטנט)

בשוקמצויהנקשרהמוצראם ,כךנוסף.רווחכךעללהוסיףיכולהאינה

הפחתתידיעללהתאזןתצטרךאליוביחסמחירהעלאתכל ,תחרותי

שלנסבלמחירלצרכןלהציעמנתעלוזאת ,הקושרהמוצרשלמחירו

 oעלמרבימונופוליסטימחירגורףכברשהיצרןמאחר .בכללותההחבילה

 R.H. Coase, The Nature ojthe Firln, 4 ECONOMICA 386 ) 1937 (.ראו: 32
פועלהואמאשרהשיווקבאזורמונופול"יילמשווקמבטיחהטריטוריאליתבלעדיות 33

להתחרותהסוכניםאתלהמריץעשוייםמינימוםמחירימכירות.לקדםלהמריצווצפויה

להרחבהשונים.מכירהשירותיכמומחיריים,שאינםתחרותבמישוריהלקוחותעלביניהם

 Lester Telser ,ראו:מגבילות,פרקטיקותלאמץהיצרןאתהמניעיםלשיקוליםבנוגע
) 1960 ( 86 . Why S/Ioltld Manltjactltrel's Want Fair Trade? , 3 J. L. & ECON . 

 . 407- 397 'בעמ , 20ה"שלעיל , Carlton & Perloffראו: 34
 Kenneth G. Elzinga, Independent Service Organizations and Economicראו: 35

) 2001 ( 549 Ejficiency, 39 ECON. INQUIRY . 
הרכיביםשנישליחסילתמחורכבסיסלשירותציודביןאופטימליתתחלופהשללשיקול 36

 Dennis W. Carlton, Michael Waldman, Conlpetition, Monopoly, andגם:ראו
) 2001 ( , Ajiermarkets.wwlv.nber.org/papers/w8086 . 

מותנהאופטימליתתחלופהבדמהטיעוןואליזינגה,מילסהכלכלניםפיעל ,זאתעם

הואהראשוניהשוקבולמקרהמוגבלהטיעוןראשית,הבאים:הסףתנאישלבקיומם

בשוקלתחרותנחשפיםהיצרניםכאשרמח,דבין-מותגית.לתחרותנחשףוהיצרןתחרותי

באופן-ושירותציוד-המערכתחלקישניאתלתמחרמתומרציםהם ,הראשוני

רמתואללעלותהמחירצפויהראשוני,בשוקתחרותהיעדרשלבמצבמאיד,ךאופטימלי.

לציוך.שירותביןאופטימלייםמחירביחסילעסוקאי-אפשר ,וממילאהמונופוליסטית

לתמחורערובהבכךלראותאיןתחרותי,הואהראשוניהשוקשבובמצבגם ,שנית

לניצולחששנוצרשבוי,קהלבשוקקייםשבובמצבוהשירות.הציודרכיבביןאופטימלי

 .היצרןידיעלזהקהלשלאופורטוניסטי
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גםהקרטל.אתלרמותמהםאחדשלניסיוןכנגדהקרטלחברימצדופיקוחמעקבשל

לחסוםיכולתםנוכח ,בעייתייםהנם ) Exclusive Dealing (מכישהבלעדיותשלהסדרים

עצמו,עבורחלופיותשיווקנקודותלהקיםהמתחרהאתולאלץשיווק,נקודותהקמת

 Fredericראו:מינימוםמחיריהכתבתבענייןטובלהסמבכך.הכרוכותהעלויותעל
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39 Pepall, Richards & Norman חמהעםהמתמזגמכוניותיצרןפשוטה:דוגמהמציגים

השלכות.שתיזהלמיזוגמשלימים.מוצריםשניביןאנכי,מיזוגזהוהילוכים.תיבותלייצור

להתחרותיוכלולאהילוכיםתימתשלחלופייםיצרניםההילוכים:תיבותבשוק-האחת

שיצרןככלההילוכים.תיבותאתלעצמומספקכברהואשכןשהתמזג,המכוניותיצרןעל

היאההילוכיםתימתבשוקבמתחריםהפגיעהכךיותר,גדולשוקנתחבעלהואהמכוניות

שהתמזגהמכוניותיצרןהמכוניות:יצרניבשוקהיאהשנייההפגיעהיותר.משמעותית

מכוניותליצרניההילוכיםתיבותאתמלשווקלהימנעעשויהילוכיםתיבותיצרןעם

לרכושלאפשרותבאשרנחיתות,בעמדתעצמםלמצואעלוליםאלהיצרניםמתחרים.

גדלהכךיותר,גדולהואשהתמזגההילוכיםתיבותשיצרןככלהכרחיות.תשומותלעצמם
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מיקרוסופטכ,ךבתוךאישיים.למחשביםהפעלהמערכותשלובשיווקבפיתוחהשאר)(בין

מיקרוסופטכינפסק, .) Windows (חלונותייייהמכונההפעלהמערכתומשווקתמפתחת

השוקונתחחלונותיייישלהרחבההתפוצהרקעעלמונופוליסטי,שוקכוחבעלתהיא

מיקרוסופטשלהמגבילותהפרקטיקותמןאחתהרלוונטי.השוקמן 95%שבידה,העצום

נוסףמוצרלביןחלונותייייההפעלהמערכתביןקשירההייתהשיפוטיתלביקורתשהועמדה

הופעלההקשירה .) Explorer (אקספלוררהמכונהאינטרנטדפדפן-מיקרוסופטשל

החומרהיצרניחיובהייתההדרכיםמןאחתשונות.ובטכנולוגיותחוזייםבאמצעים

שלהאינטרנטדפדפןאתורקאךחלונותייייבאמצעותהמופעליםהמחשביםעללהתקין

בשימושבייחלונותייהשימושרישיוןאתהתנתהמיקרוסופט .) Explorer (מיקרוסופט

הקושר)(המוצרשלהההפעלהמערכתביןמיקרוסופטקשרהזהבאופןבלבד.אקספלוררב

לדחוקהייתהמיקרוסופטשלמטרתהכיעלההראיותמןהנקשר).(המוצרהדפדפןלבין

 .) Netscape (מתחרהיצרןידיעלשיוצר ) Navigator (המתחרההדפדפןאתהשוקמן
כיהדפדפנים,בשוקשליטהעלהייתהלאהאמיתיתשהיימלחמהייכ,ךעלהצביעוהראיות

המיוחדותתכונותיוהקושר.המוצרשוק-ההפעלהמערכותבשוקשליטהעלדווקאאם

שללתפקידהבדומהשונים,מחשביישומיבאמצעותולהפעילמאפשרותהדפדפןשל

מוצרוליצורהפעלהכמערכתלשמשעשוישהדפדפןהואהדרבפירושההפעלה.מערכת

תיצור Navigatorהמתחרההדפדפןשלתפוצתוכיחששהמיקרוסופטמתחרה.חלופי

להרחיקנועדההקשירהפרקטיקתכזה,במצבחלונותיי.ייכנגדמשמעותיתתחרותחלופת

הקושר.המוצרמשוקובעיקרדווקאאםכיהנקשר,המוצרמשוקרקלאהמתחרהאת

 U.S v. Microsoft Corp , 87 .ראו,קולומביהבמחוזהראשונההערכאהשלהדיןלפסק
) 2000 ( 30 F.Supp.2d . קולומביה,מחוזשלהפדרליתהערעורערכאתשלהדיןלפסק

 . U.S. v. Microsoft Corp, 253 F.3d 34 ) 2001 (ראו
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לפתרוום Iמנחם Iוו pו.
תהאבשוק-שאחרירגולטיביתשהתערבותמלמדזוברשימהשנערךהדיון

אתלשקםמסוגלאינוהפרקעלהעומדהמסויםהשוקאםמוצדקת,

יותר,משמעותייםהשוקשכשליככליעילות,שלמסלולעלולעלותעצמו

נסיונותמפניהולמתהגנהיספקלאהשוקמנגנוןכילהניחאפשרכך

מונופוליזציה,

הניתוחממדאתחסריםהרשימהבראשיתשהזכרתיהדיןפסקי

שעמדוהמקריםאתניתחוהמשפטבתיהשוק-שאחרי,שלהכלכלי

שהתקבלוהכלכליותהתוצאותשונות,משפטיותדוקטרינותפיעללפניהם

פסקיתוצאותביןההבדליםאתלהצדיקאפשראםוספקאחידות,אינן

המשפטביתהגיעלקסמרקבענייןכך,כלכלית,יעילותשלבמונחיםהדין

ביתבשוק-שאחרי,היצרןשלהמגבילההפרקטיקהאתהשוללתלתוצאה

זכאיתאינהלקסמרקכיוקבע,היוצריםזכותדינילפיפסקהמשפט

הכרעתהמתחרה,ידיעלשהועתקההמחשבבתכנתהיוצריםזכותלהגנת

וכןלביטויו,רעיוןביןהידועההדיכוטומיהעל(בעיקר)התבססההדין

ביצירתעניינהשכלתכנהכיסבר,המשפטביתההוגן,השימושהגנתעל

יותרהפונקציונליהרעיוןלתחוםנופלתן) OCk-Ollt codes (נעילה"ייקוד

אףכיהמשפט,ביתסברההגנהבמישורהמקורי,הביטוילתחוםמאשר

עלההוגן,השימושהגנתאתלהחילישהרימוגנת,בתכנהמדובראם

לבקראפשרכידומהפונקציונליים,לרעיונותגישהלציבורלאפשרמנת

לראותאפשרלביטויו,הרעיוןביןלהבחנהאשרראשיה:שניעלזוהנמקה

השימושבמישורמסוים,קודבאמצעותהנעילהרעיוןשליישוםבתכנה

ולאביקורתי,אומחקריאופיבעלשימושעלזוהגנהלהחילמקובלההוגן,

כיהוא,לענייננוהעיקרואולם , 58רווחלהפקתשנועדמסחרישימושעל

שלמהפרקטיקההנובעתההשלכהשלכלכליניתוחמכילאינוהדיןפסק

השוק-שאחרי,שליעילותועללקסמרק

ביתהפטנטים,דינימתחוםשאלההפרקעלעמדהזירוקסבפרשת

מוגנירכיביםממכירתלהימנעהיצרןשלהפרקטיקהאתכיבדהמשפט

זכותועלהמשפטביתביססדינופסקאתעצמאיות,שירותלחברותפטנט

כרצונו,המוגןבנכסלעשותהפטנט,בעלשלכמעטהמוחלטתהקניינית

יעילותועלהסירובפרקטיקתהשלכותשלכלכליניתוחחסרהדיןפסק

השוק-שאחרי,של

אתהפטנטבעלעלהמשפטביתהחילקוזקבפרשתזאת,לעומת

הפטנטבעלכיבקבעוהאמריקניים,העסקייםההגבליםדינינורמות

וביטאלפטנט,הזכותבנפקותהכירהמשפטביתמתחולתם,חסיןאינו

שלקיומםהמניחההפטנט,בעללטובתיחסיתחזקהבאמצעותזאת

המשפטביתסברענייןבאותוהמגבלה,אתהמצדיקיםעסקייםשיקולים

אףמתחרים,לדחוקהכוונהידיעלהונעהיצרןשכןנסתרה,החזקהכי

כוונתעלהושםהדגשהרייעילות,לשיקוליביטוינתןהמשפטביתכי

הקנייןדיניהפעלתכלראשית,מכשלים:סובלהכוונהמבחןהיצרן,

במוצרהשימושמןמתחריםלהרחיקבניסיוןטבעה,מעצםכרוכה,הרוחני

הפטנט,ממוסדאינטגרליחלקהואמתחריםלהרחיקהכוחאםהמוגן,

שנית, 59מזיקות?פרקטיקותשלבאיתורןלסייעהכוונהמבחןיכולכיצד

אנטי-תחרותיות,השלכותכשלעצמה,יוצרת,אינההיצרןשלנפשיתכוונה

אךהנבחנת,הפרקטיקהאופילזיהויראייתיעזרכלילשמשעשויההיא

עלולותהפרקטיקהתוצאותשלילי,תחרותיאפקטליצורעצמהבהאין

בעלשלכוונתותהאהשוק,יעילותשלהראייהמזוויתשליליותלהיות

תהא,אשרהפטנט

כלכליניתוחעלבהתבססלהיעשותצריכהבשוק-שאחריהתערבות

ישעצמתם,אתלהעריךובניסיוןהפרקעלהעומדיםהשוקכשלישל

להפעלתהחששמידתאתלהעריךמנתעלהקונקרטיהשוקאתלנתח

רלוונטיים,גורמיםקבוצתלהציעאפשרזהבהקשרמונופוליסטי,שוקכוח

ככלהמעבר,עלויותעצמתהערכתהראשון, , 60מונופוליזציההמזמינים

מידתקטנהכךיותר,גדולותהמתחריםהמוצריםביןהמערבשעלויות

לנהוגהיצרןשלכוחועולהבמידהבההביקוש,גמישות

ככלהשבוי,הקהלשיעורהשני,מונופוליסטית,בדרך

לגדולצפויכךיותר,גדולהשבויהקהלשלשהיקפו

שלו,אופורטוניסטימניצולהיצרןשלרווחו

יכולאינוהשבויהקהלשלשהיקפואלא

שללהיקפולהשוותווישלבדו,לעמוד

השלישי,הגורםהואהראשוני,השוק

רווחיוביןיעמתהיצרןכילהניחאפשר

מונופוליסטיתמחורבגיןהצפויים

אפשריאבדןמולאלבשוק-שאחרי

כאשרהראשוני,בשוקלקוחותשל

גדולהשוק-שאחרישלהיקפו

פוטנציאליםלצרכניםביחס

שלרווחוצפויהראשוני,בשוק
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ביןאפואהיאההשוואה .בשוק-שאחרימונופוליטטימתמחורלגדולהיצרן

הפוטנציאליםהצרכניםכמותלביןבשוק-שאחריהשבוייםהצרכניםכמות

לפקחהראשוניהשוקשללכוחונוגענוטףחשובגורםהראשוני.בשוק

שוקנהנהשממנההתחרותיותמידתאתלבחוןישכאן .השוק-שאחריעל

אפקטיביפיקוחאמצעילהוותיכולאינומונופוליטטיראשונישוקזה.

ערובהמהווהאינותחרותיראשונישוקגם ,זאתעםהשוק-שאחרי.על

לטווחשירותיםבחוזההכרוכותהמידעבעיותבהינתןמוצלח,לשיטור

את ,הצרכניםשבידיהמיזערמתאתלבחוןישזהבהקשר .הארון

 ,מתוחכמיםלקוחותבשוקקיימיםאםזהובכללהלקוחותשלאופיים

לבחוןגםישהצרכנים.מכלולעלבעקיפיןלהגןעשוייםבהתנהגותםאשר

חיזוילשםהנדרשהמיזעסוגואתבשוק-שאחריהניתןהשירותאופיאת

כןיותר,מתוחכמיםוהלקוחותיותרפשוטשהמידעככלעתידיות.בעיות

 ,מתאיםחוזימשטרבאמצעותעצמועללהגןיוכלהצרכןכילצפותיש

הואבולהתחשבשישנוטףגורם .יגדלהראשוניהשוקשלהשיטורוכוח

אםנוטפים.מוצרבשוקיוהשתתפותוממנה,נהנהשהיצרןהמוניטיורמת

מהלויש IIכילהניחיש ,נוטפיםשווקיםפניעלמתפרשתהיצרןפעילות

צרכנים.להרחיקעלולהאשרשלו,במוניטיןהצפויהמהפגיעהלהפטיד"

ראויהכמהעדלבחוןהמתאימההמשפטיתהאכסניה ,לדעתי

ואיןהעטקייםההגבליםבדינימצויהבשוק-שאחרימגבילהפרקטיקה

להגןנועדואלהדיניםהרוחני.הקנייןדינישלבכליםהדיוןאתלמצות

להתערבותכליםמטפקיםוהםתחרות,באמצעותהשוקיעילותעל

אופיבעלתשאלהמתעוררתזהבהקשראןמונופוליטטיות.בפרקטיקות

החלתלצורןרלוונטי"שוק"משוםבשוק-שאחרילראותנכוןהאםמקדמי:

למוצריםהתייחטותתוןנעשיתשוקהגדרת ,רגילבאופןהמונופולין?דיני

 . 61אחדלמוצרבהגדרתומצטמצםהשוק-שאחרי ,זאתלעומתחלופיים.

בפרשתהמשפטביתשלו?מוצריועלמונופולביצרןלראותאפשרהאם

בפסקחיובית:תשובהלכןניתנהבישראלגםבחיוב.כןעלענהקוזק

כינפסק,מ IIבע(ישראל)אלקטרה Iנעסקייםהגבליםעלהממונההדין

אחזקהשירותימתן IIשלבשוק IIמונופולין IIלהיותעשויהמעליותיצרנית

 • 62I1משווקתשהיאמהתוצרתמעליותשלותיקון

להעלותמטוגלהיצרןאםהיאהרלוונטיתהשאלה ,הכלכליבמישור

 IIמבחן-העל IIזהו . 63התחרותילרףמעלאלהשוק-שאחרימחיריאת

יש ,בשוק-שאחרימדוברכאשרכמונופול.לפעולהיצרןשלכוחולזיהוי

עשויתחרותיראשונישוקהראשוני.השוקלביןשבינובתלותלהכיר

הצורןאתלשלולוכן ,מונופוליטטיתהתנהגותכנגדמפקחגורםלהוות

הטבועיםשוקמכשליטובלהשוק-שאחריכיראינו ,זאתעם .בהתערבות

הראשוניהשוקמצדהענישהאפקטיביותאתלהכשילעלוליםאלה .בו

שוקכוחשלבקיומוהכרה . 64השוק_שאחרישללמונופוליזציהולהוביל

ואלה ,המונופוליןדינילהחלתהבטיסהיאבשוק-שאחרימונופוליטטי

 . 6Sהמונופולשלמגבילותבפרקטיקותרגולטיביתהתערבותמאפשרים

לדחיקתשיטתיתפרקטיקהמאותרתשבומקוםתיעשהההתערבות

מקזזים.יעילותשיקוליעללהצביעיכולשהיצרןמבלימתחרים,

המגבילותבפרקטיקותהרגולטיביתההתערבותכרוכהפעמים

מחשבבתכנתעטקהלקסמרקפרשתליצרן:השייןבקנייןובהתערבות

עטקהקוזקפרשתהנעילה;קודפיצוחלצורןהמתחרהידיעלשניטלה

לארגונילמכורהיצרןאתחייבהמשפטביתאשרפטנטמוגניברכיבים

איננהכןבתוןהרוחניובקנייןבקנייןרגולטיביתהתערבותהשירות.

המשאבשלבדוקטרינה ,למשל ,מבוטאתהיאהמשפט.לשיטותזרה

לענייננו.ללמודאפשרמעקרונותיהאשר ,) Essential Facility (החיוני

אלגישהלאפשרהקנייןבעלאתלחייבמאפשרתזומשפטיתדוקטרינה

 • 66I1חיונימשאב IIשלקריטריוניםעלעונההנכטשבומקוםהקנייני,הנכט

אשרבמונופולמדובר )א(תנאים:בארבעהמותניתהדוקטרינההפעלת

כרוןששכפולואולשכפולניתןאינוהמשאב )ב(חיוני";משאב IIבמחזיק

 ,בשוקתחרותלקייםכדיחיוניבמשאבשימוש )ג( ;סבירהבלתיבעלות

באופןבתחרותלפגועצפויהמתחריםמצדהמשאבאלגישהושלילת

 . 67אפשריתהיאלמשאבגישההעמדת )ד( ;משמעותי

שתיביןמתחשלקיומועלמלמדזודוקטרינהשלכלכליניתוח

ההנחהעלבהתבסט ,תחרותשבקיוםאינטרטישנו ,מחדשיקולים:קבוצות

למתחריםלאפשרשישייתכןכןלשםהשוק.יעילותלקידוםאמצעישזהו

אולקטמרקשלהמחשבתכנת-שלנו(ובמקרה IIחיונימשאב IIלגישה

 oלמשאבגישהשכפייתחששישנומאיד,ןקודק).שלהפטנטמוגניהחלפים

 . 1911זכויות-יוצרים,חוק ,)) 1 )( 1 ( 2יס 58

 Brian. F. Ladenburg, Unilateral Rejusals /0 Deal in lntellec/ualהשוו: 59
. PI'operty ajtel·1111age.Technical Services, lnc v. Eastl11an Kodak Co, 73 WA 
) 1988 ( 1101 . LAW REV . 

 . 27ה"שלעיל , Kattanראו: 60

 LAWRENCE ANTHONY SULLIVAN &ראו:תוך-מותגיבשוקמונופוליזםשללסוגיה 61
W ARREN S GRIMES, THE LAW OF ANTITRUST:.AN INTEGRATED HANDBOOK 

S. 3.3c 2000 (י.פס ,. St. Paul, Minn ( 
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