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:מאפייניםשנישאחרי-בשוקלעסקה.ושדרוגתחזוקהשירותילצרכןמוצעים

עיתוי,שנית.הראשוניבשוקשנרכשבציודשימושלצורךנעשיתהעסקה,ראשית
השוקוביןשאחרי-השוקבין.הראשוניבשוקהרכישהמעיתוימאוחרהעסקה

בשוקהמוצרשיווק:זמני-וביןאנכיאופיבעלייחסיםאפואמתקיימיםהראשוני
.שאחרי-השוקגלגליאתהמניעהואהראשוני
Lexmarkהדץבפסקהמשפטיהיוםסדרעלעלתהשאחרי-השוקסוגיית

Static,0ת1. Control Components0ת1.ז,Internationalלהלן)2004בשנתן:

סונרבשיווקלשלוטהמפורסמתהמדפסותיצרניתביקשהשם,(לקסמרקפרשת
:סוגיםמשנימחסניותרכישתהמאפשרתשיווקשיטתנקטהלקסמרק.2למדפסותיה

שווקוחוזרלמילוימחסניות.חוזרלמילויומחסניותפעמית-חדלצריכהמחסניות

ולהחזירהבלבדאחתפעםכמחסניתלהשתמשנדרשוהצרכן,הנחהכמחירי
לקסמרקהתקינה,ידהעלייעשהשהמילוילהבטיחכדי.המילוילצורךללקסמרק

.למדפסתהכנסתהבעתהמחסניתזיהויאתשאפשר,המחסניתעלמחשבשבב
תפקוד-ולאי"שגיאההודעת"להובילההזיהוילקודתואמתשאינהמחסניתהכנסת

Static.המדפסת Control Components(להלן:"])מוצריםלפיתוחחברה,(5יי
,משלהמחשבשבביוייצרה,לקסמרקשלהזיהויקודאתפיצחה,טכנולוגיים
שלהמדפסתלביןהסונרמחסניתביןוההתאמההזיהוידרישתאתהמספקים
שווקהחדשוהשבב,לקסמרקשלמחשבבתכנתsccהשתמשהכךלשם.לקסמרק

לקסמרקשלהמחסניותאתלמלאכדיבוהשתמשואלה.מתחריםסונרליצרני
לקסמרק.לקסמרקשלממחירהנמוךבמחירלצרכניםולמכרומתוצרתםבסונר
שלקיומהעל(בעיקר)עתירתהוביססה,זופעולהכנגדמניעהצולקבלתעתרה

,לבקשתהנעתרההראשונהשהערכאהאףאולם.המחשבבתכנתהיוצריםזכות
כיהיההעיקריהנימוק.המניעהצואתביטלההשישיתהפדרליתהערעורערכאת
זכאיתמקוםמכלוכי,יוצריםזכותלהגנתכשירהאינהמדוברשבההמהשבתכנת

חשיפההיאזוהחלטהשלהמעשיתהתוצאה.ההוגןהשימושלהגנתהמבקשת
.שאחרי-בשוקטונרשלמתחרהלשיווקלקסמרקשל

היעילותבעייתעלואעמוד,שאחרי-השוקשלהמקרהאתאציגזוברשימה
עלויות:כגון,זהשוקהמאפייניםהשוקכשליאתאבחן.סובלהואשממנה
,כךבתוך.מושלםהכלתיוהחוזההמידעבעיית,השכויהקהלבעיית,המעבר
מצדאופורטוניסטיתהתנהגותעללפקחהראשוניהשוקשלכוחומידתתיבדק
בפרקטיקותלתמוךהעשוייםיעילותשיקוליאבחןבהמשך.שאחרי-בשוקהיצרן

והסדריאנכייםהסדריםשללסוגיהפזילהתוך,שאחרי-בשוקהיצרןשלמגבילות
הבחנהתוך,שאחרי-השוקשלכלכליניתוחלהציגהיאהרשימהמטרת.קשירה

!387(2004.Cir6ש)522R3d.
ממחירויותר%50-כעלועומד,יחסיתגבוההטונרמחסניותמחיריכי,הואהמפורסמותמן2

,הנדוןלמקרהבדומה,"שאחרי-שוק"במופקיםהיצרןרווחיעיקרשבומקום.עצמההמדפסת
.תחרותבולמנועישאףהואכילצפותאפשר
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סובלשמהםהשוקכשלי.ביעילותהפוגעתפרקטיקהלביןיעילהפרקטיקהבין
וזאת,מסוימיםבמקריםרגולטיביתהתערבותלהצדיקעשוייםשאחרי-השוק

.כלכליתיעילותלהשיגלשוקלאפשרבמטרה

משפטיתסקירה.ב

,דומותשעובדותיהםדיןפסקישנילהציגבחרתיהמשפטיתהסקירהבמסגרת
Eastman.י.הואהראשון.מנוגדותתוצאותיהםאך,זהותכדיעד Kodak co

.180Image Technical Services(קודקפרשת:להלן).ביצרניתעסקהקודקפרשת
קמוזוליצרנית.שאחרי-בשוקותיקוניםחלפיםשירותיהמעניקה,צילוםמכונות
להתמודדכדי.(15()5י)עצמאיותשירותחברותבדמותשאחרי-בשוקמתחרים

,לפיכך.פטנטמוגניחלפיםלהםלמכורסירובשלמדיניותקודקאימצה,עמם
לצאתנאלצוהשירותוחברות,בלבדמקודקהשירותאתלרכושנאלצוהלקוחות

:הורעשאחרי-בשוקהלקוחותמצבכילימדושהוגשוהראיות.שאחרי-השוקמן

,יותרטובהיההשירותחברותשנתנוהשירות,שנית.עלוהשירותמחירי,ראשית
כי,בטענהתבעוהעצמאיותהשירותחברות.השירותומהירותזמינותמבחינת
מהווהשנקטההפרקטיקהוכילשירותהחלפיםביןפסולבאופןקושרתקודק

,4אלהטענותקיבלההתשיעיתהפדרליתהערעורערכאת.3פסולה"מונופוליזציה"
עלמונופולהואהיצרןוכי,רלוונטימוצרשוקמהווהשאחרי-השוקכיונפסק
עםלסחורלסרברשאיאינו,ככזה,מונופולכיסברהמשפטבית.שלומוצריו
נשואהנכסכיהעובדהנוכח.לכךתקפהעסקיתהצדקהלוישכןאםאלא,מתחריו
על,הרגילבמקרה:יחסיתחזקההמשפטביתהחיל,פטנטמוגןהואלסחורהסירוב

כאשראך,לגיטימייםעסקייםמשיקוליםמונעלסחורהסירובכילשכנעהמונופול
התובעואולם.כדברלשכנעעליוואין,לטובתויחסיתחזקהצומתת,בפטנטמדובר

כי,ההמצאהעללהגןאינולסחורבסירובוהמונופולשלהמניעכי,להוכיחרשאי
ביתמצאהעובדתיבמישור.5השוקמןלהרחיקםומטרתו,במתחריםלפגועאם

הואסירובהלהצדקתכמקורהפטנטעללהתבססקודקשלהניסיוןכי,המשפט

,החברהשבידילפטנטיםקשרללאעוצבההסירובמדיניותכיהוכח.מלאכותי
ביתלפיכך.שאחרי-מהשוקהשירותחברותאתלדחוקמוצהרתמטרהמתוךאלא

שנים10למשךהשירותלחברותמוצריהאתלשווקחובהקודקעלהטילהמשפט
לתחרותהיצרןחשיפתהיאשהתקבלההמסחריתהתוצאה.מפליםבלתיבמחירים

.שאחרי-בשוק
Independentדיןבפסק,זאתלעומת Service Organizations Antitrust

.ט.2072.01.5112451.5(1992)504.וש1ם:ראי3
.1195E3d(1997)125:ראו4
Eastnaan.עניין:ראו5 Kodak co")"1Inmage Technical Servicesפסקה,4ש"הלעיל

.הדיןלפסק11183
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Xerox corp1Litigation, csu and Others(זירוקספרשת:להלן)ביתהגיע
,בעובדותיודומהמקרההתבררשם.6הפוכהלתוצאהלפטנטיםהפדרליהמשפט

ההגבליםדיניכי,המשפטביתסברהפעםואולם.קודקלפרשת,זהותכדיעד
זכות.מקניינואחריםלהרחיקהפטנטבעלשלזכותואתשולליםאינםהעסקיים

Exclude10The(זו Right(ולאכדיןהושגהפטנטאם.מוחלטתכמעטהיא
להחלטהאסאף,רישיוןלהעניקשלאהפטנטבעלבהחלטתלהתערבאין,במרמה

ביתנמנע,קודקבפרשתהמשפטלביתבניגוד.תחרותיות-אנטיהשלכותזו
בכך.השירותחברותעםלסחורחובההיצרןעלמלהטילזירוקסבפרשתהמשפט

חשופההזירהאתוהותיר,שאחרי-בשוקהיצרןשלבפרקטיקהמלהתערבנמנע
.היצרןמצדמונופוליסטיותלפרקטיקות

.שונותצורותללבושעשויותשאחרי-בשוקהיצרןמצדמגבילותפרקטיקות
באמצעותלמדפסותיוהנדרשהסונרשיווקעללשלוטהיצרןביקשלקסמרקבפרשת
למכורהיצרניםסירבוזירוקסובפרשתקודקבפרשת.למחסניתזיהויקודהצמדת
התפתחותעלמגבלהמטילותכאלהפרקטיקות.עצמאיותשירותלחברותחלפים
ראוינסיבותובאילואםהיאהפרקעלהעומדתהשאלה.שאחרי-בשוקתחרות

.בהןלהתערב
או"העסקייםההגבליםחוק":להלן)1988-ח"התשמ,העסקייםההגבליםחוק

אוסרלחוק29סעיף.רגולטיביתלהתערבותנאותיםכליםלספקעשוי("החוק"
השירותאוהנכסאתלרכושאולספק"סבירבלתי"באופןלסרבמונופולעל

היצרןשבהםבמצביםלטפללכאורהאפשר,זוהוראהבאמצעות.שבמונופולין
מתנהאו(זירוקסובפרשתקודקבפרשתשאירעכפי)מתחריועםלסחורמסרב
המוטליםאיסוריםשלשורהחובקלחוק29אסעיף.כובלותבמגבלותהשירותאת
בתוך."לרעהמעמדניצול"איסורהואאותםהמאחדאשר,מונופוליןבעלעל
עלהמוצעיםהשירותיםהיקףשלהגדלהאוצמצום"בעוסק(2)קטןסעיף,כך

אוסר(4)קטןסעיף."הוגנתתחרותיתפעילותבמסגרתשלאמונופוליןבעלידי

מטבעםאשרבתנאיםשבמונופוליןהשירותאוהנכסבדברההתקשרותהתניית"
חוקהוראות."ההתקשרותלנושאנוגעיםאינםמקובליםמסחרלתנאיבהתאםאו

לצדן.לקסמרקבפרשתהמודגמתבפרקטיקהלטפל,לכאורה,מאפשרותאלה
המונופוליןלבעללתת"עסקייםהגבליםעלהממונהשלהבלליתסמכותועומדת
מונופוליןשלמקיומוכתוצאהכי"ראהאם,"לנקוטשעליוהצעדיםבדברהוראות

"הציבורנפגעאובעסקיםהתחרותנפגעת,מונופוליןבעלשלמהתנהגותואו
.לחוק(א)30בסעיףכקבוע

,פונקציונלימכשיראלאמהוותאינןהעסקייםההגבליםחוקהוראותואולם
האופטימליתההתערבותורמת,זהמכשירהפעלת.עצמומשלמהותיתוכןהחסר

מאפייניובדברכלכליותתובנותרקעעללהיגזרצריכות,מכוחוהמופעלת

132234(2000)203,/"ן1:ראו6

".
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לצמוחהצפויותהעלויותביןאיזוןבסיסועלשאחרי-השוקשלהמיוחדים
אפתח.הבאיםהפרקיםיוקדשוזהלעניין.תועלתןלביןהמגבילהמהפרקטיקה

.שאחרי-השוקשלכשליובאפיון

שאחרי-השוקכשליאפיון:היעילותבעיית.ג

השבויהקהלובעייתמעברעלויות.1
שלהשלכותיהלבחינתרבהמשמעותבעליבמאפייניםניחןשאחרי-השוק

הםזהשוקשלעיקרייםמאפייניםשני.הכלכליתיעילותועלמגבילהפרקטיקה
.המידעובעיותהמעברעלויות

Switching(מעבריעלויות" costs(המבקשהצרכןעלהמוטלתהעלותהן
עלויותשלשוניםסוגיםמזהההכלכליתהספרות.אחרבמוצראחדמוצרלהמיר
עלויות.7מלאכותיותועלויותלימודעלויות,עסקהעלויות,תאימותעלויות:מעבר

Compatibility(תאימות costs(שלשוניםמרכיביםביןלתאםהצורךמןנובעות
רכיבהמרת.ומדפסתמחשבאו,וידאוומצלמתטלוויזיהכגון,מערכתאותה
אתתצריךולעתים,האחרהרכיבעםתאימותליצורמחייבת,במערכתאחד

Transaction(עסקהעלויות.המרתו costs(עסקהבסיוםהכרוכותעלויותכוללות
בירור,החלופיהספקמציאתעלותבאותאלהבכלל.חדשהעסקהוקשירתאחת

ונטילתמושכרציודהחזרתאוטפסיםמילוי,החוזהוכריתתומתןמשא,השוואה
costs(לימודעלויות.חלופיציוד of Learning(מאמץאתהמשקפותעלויותהן

.בהפעלתוסבירהלמיומנותולהגיעהמוצרשלההפעלההוראותאתללמודהצרכן
עלויותשלאחרסוג.הלימודעלויותעולותכך,יותרומורכבמסובךשהמוצרככל

בפרקטיקותאלהעלויותשלמקורן.(מלאכותיותאו)חוזיותעלויותמכונהמעבר
.חלופייםלמוצריםצרכניםשלמעבולמנועבמגמההיצרןידיעלהמופעלות

מרחקיצבירתעלהנחותכגון,להםזוכהשהצרכןשוניםפרסיםהםלכךדוגמה
בגיןקנס,למשל.אלהבכללנכלליםמעברבגיןהיצרןשמטיל"עונשים"גם.טיסה

משום,הקודמותהעלויותמןשונותאלהעלויות.מושכרציודשלמוקדמתהחזרה
ומייקרותהמעברעלמכבידותהן,קיימותשהןמעתאך.הכרחיאינוקיומןשעצם
Psychological(פסיכולוגיותמעברעלויותגםישנן"כלכליות"עלויותבצד.אותו

costs Of Switching(.הםגםעלולים(כלכליתהצדקהחסרי)והרגלשמרנות
.שינויולמנועקווהסטטוסאתלקבע

נאמנותיוצרותמעברעלויות?המתוארותהמעברעלויותשלהשלכתןמהי

OF1QUARI~RLY102,Paul:ראו7 FUemperer, Markets with (?onsumer Switching Costs

Joseph Farrell , Dynamic Competitions with Switching)6Carl Shapiro;(1987)375.EcoN

Paul lUemperer, Oompetition when Consumers;(1988)123.OF

EcON

.7RAND19,Costs

,Industrial Organization0,Applications4""
Overviewחג:have Switching costs
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.עסקהבעלויותמטבעהכרוכההוזהכריתת,שמת.האפשריותהסוגיותלכללשיתייחסמושלם
.המתקשריםאחדידיעלמכובדאינוהחוזהשבומקוםאכיפהעלויותקיימות,שלישיה
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מקוםמתחזקת,כללבדרךחוזיםהמאפיינת,מושלםהבלתיהחוזהבעיית

ומטבע,השירותבאיכותעוסקיםאלהחוזים.עתידייםשירותבחוזימדוברשבו
בהתפתחותהכרוךהשדרוגנושאגם.מדויקתהתחייבותבהםלהגדירקשההדברים

כלליותחוויותחניות.מראשמדויקתלהסדרהניתןאינועתידיתטכנולוגית
באלהוכיוצא,"ביותרהטובאתלהעניק"או"להשתדל"היצרןאתהמחייבות
שבהינתןולטעוןלהקשותאפשר.גבוההמעמימותסובלות-מקובליםניסוחים

.23חלקיתחוויתבהגנהלהסתפקרצוי-מושלםחווהלהשיגהיכולתחוסר
עלולהזואינטואיציהואולם.חיוביתהיאהאינטואיטיביתהתשובה,לכאורה

היעדרמאשריותרגרועההפרטיםמקצתהסדרתשלעתיםמשום,שגויהלהיות
לפצותבמטרה"עוקףמהלך"לנקוטעלול,שירותיםבחוזהשהוגבליצרן.הסדרה

יכול,השירותבגיןמחירמגבלתעלהוסכםאם,למשל.אחרבמקוםעצמואת
אחרותדוגמאות.הציודמשדרוגבהימנעותתמחיריתפרקטיקהלהמירהיצרן

מונופוליסטימחירגביית,השירותאיכותהורדת,טכנאיםבאימוןהפחתההן
חוזהכלומר.ועוד,המונעתהתחזוקהברמתהפחתה,חדשיםציודחלקיעבור

בצרכןלפגועכלפיושליליתמריץליצורעלול,היצרןאתלהגבילהשואף,השירות
להיותעלולחלקיחוזהשלשערכומכאןיוצא.פחותומוגדריםעמומיםבמישורים

.שלילי
ההתחייבותבדברתאוריהלפיתוחהובילוהחוזיהמכשירסובלשמהםהכשלים
:The(היצרןשלהמוגבלת

Limited

Manufacturer

~

~

CommitmentTheory

לגישתה.)
ומחייבתאמינההתחייבות,בפועל,עצמועלליטולהיצרןיוכללא,זותאוריהשל

,Borenstein-)ונטםמנסון,בורנשטיין.שאחרי-בשוקלפעולותיובאשר MacIGe

Netz)שMason(על,שאחרי-השוקשלתחרותי-אנטיניצוללמנועכדיכיטענו
,הציודאתרוכששהואבעת,מושלםשירותחוזהלהשיגמסוגללהיותהצרכן

.העתידית24החברהמדיניותצפייתתוךשאחרי-השוקמחיריכלאתבוולהגדיר
כוחהולנוכח,בעתידהטמוןהוודאותחוסררקעעלאפשרייםבלתיהםכאלהחוזים
ההגנהאתמאיינותאלהמעיןפרקטיקות.עוקפותפרקטיקותלנקוטהחברהשל

.החוזהשלבגדרולקבלציפהשהצרכן
-בשוקמונופוליסטיותפרקטיקותעלבפיקוחהראשוניהשוקשלתפקידומה

.הבאהפרקשלעניינוזהו?שאחרי

Alchian"4,Klein.מוגבלתהנה(במוניטיןפגיעה)השוקבאמצעותאכיפה,לבסוף , Crawford

.13ש"הלעיל
.AM",:ראו23 EcoN. RE79,חן-Carl Shapiro, Oprimal Oontracts with Lock1נJoseph Farrell

(1989)51.
,Netz"!:ראו24 Antitrust Policy.5

"388)4MacKie-Mason.אSeverin Borenstein , Jeffrey

(1995)473,455.7.ANTITRUST

L

63,"
.ה7וש1ל4",,ש
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הראשוניהשוקשלהפיקוחכוח.ד

אופורטוניסטיניצולכנגדמרסןכגורםלשמשעשויהראשוניהשוקמצדאיום
לפגיעהחשוףשאחרי-בשוקאופורטוניסטיתבדרךהפועליצרן.שאחרי-בשוק

מצדענישה.הראשוניבשוקחדשיםלקוחותאבדןשלולסנקציהבמוניטין

התמחורשלהאסטרטגיהאתתהפוךהיאאם,אפקטיביתהיאהראשוניהשוק

הזיקהעלמבוססתזוטענה.משתלמת25לבלתישאחרי-כשוקהמונופוליסטי
.הראשוני26השוקלביןשאחרי-השוקביןהקיימתהעניינית

היאאופורטוניסטית-נצלניתאסטרטגיהלנקוטהמבקשיצרןשישאלהשאלה
הצפויהרווחעלעולההראשוניבשוקחדשיםלקוחותבאבדןהכרוךההפסדאם

היצרןצפויזולשאלהמענהמתןלשם.שאחרי-בשוקמונופוליסטימתמחור
,השני.שבוייםלקוחותמניצולהצפויהרווח,האחד:משתניםשניביןלשקלל
שעושהפשרהזוהי.חדשיםלקוחותואבדןבמוניטיןהפגיעהעקבהחזויההפסד
:כגון,המאוןעללהשפיעעשוייםשוניםגורמים.רווחיולהשיאבמגמההיצרן

,הצפוייםהחדשיםהלקוחותהיקף,השבויהקהלהיקף,המעברעלויותעצמת
לביןקיימיםלקוחותביןוהיחסהראשונילשוקביחסשאחרי-השוקשלגודלו

ההשפעההיקףושאלתהראשוניהשוקשלהתחרותיותמידת,חדשיםלקוחות
לטווחמוניטיןעללשמורשאיפה.27המוניטיןעלהאופורטוניסטיתההתנהגותשל

.היצרןשלהפעולהאפשרויותטווחאתהתוחםגבולכקולפעולעשויהארוך
התנהגותשיאפשר,יחסיתרחבפעולהטווחלהתקייםעשויאלהבגבולותגםאך

שכמותככל,יותרארוכיםהמוצרחיישמשךככלכילהניחאפשר.אופורטוניסטית
קטנההראשוניהשוקשלהתחרותיותשמידתוככליותרגדולההשבוייםהלקוחות

.שאחרי-בשוקאופורטוניסטיתלהתנהגותהתמריץגדלכך,יותר
לנהוגאםההחלטהבקבלתהיצרןידיעלשיישקלוהמשתניםאחד,כאמור

שלהכלכליהמודל.שבויקהלמניצולהצפויהרווחהואאופורטוניסטיבאופן
Installed(שבויקהלניצול Base Opportunism(להפיקיכולהיצרןכי,מציע
שלקוחותמשום,שאחרי-השוקללקוחותמוכרשהואמהשירותמונופוליסטירווח
אמנם.הראשוניבשוקהיצרןשלהציודאתשרכשולאחר"נלכדו"כבראלה

,הראשוניבשוקמכירותלהפסידליצרןלגרוםעלולהאופורטוניסטיתאסטרטגיה
היצרןאם.יחסיתהיאהשאלה.הכוללהרווחאבדןדברשלפירושואיןואולם
היאבכוחאובפועלהתחרותיותומידתהראשוניבשוקמשמעותישוקמכוחנהנה
שלהענישהשכוחוככל.השוקידיעלענישהמפניהחששקטןגםכך,קטנה

.192-193'בעמ,19ש"הלעיל,Salop:למשל25
Herbert:למשל26 Hovenkamp, Market Pawer "! A

~

emaarkets: Antitrust Policy and the

(1993)1447.U.C.L.A LAW REV40,~Kodak Case

the11]Joseph:למשל,ראולשקלולרלוונטייםגורמיםלסקירת27 Kattan, Market Power

(1993)10-20,1.3.]ANITIRUST62,Presence ofan Installed Base.
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באופן,מונופוליסטימתמחורהצפויההפסדקטןגםכך,יותרקטןהראשוניהשוק

.שאחרי-בשוקהשכויהקהללניצולהמאזנייםכפותאתהמטה
אפקטיבימרסןכוחיהווהתחרותיראשונישוקכיהדברפירושאין,זאתעם

תמידישלחברהכיטענוונטםמנסון,בורנשטיין.אופורטוניסטיתהתנהגותכלפי
שלהתחרותיותבמידתתלותללא,שאחרי-בשוקמונופוליסטילתמחורתמריץ
ייתכןעדיין,תחרותיהראשוניהשוקאםשגםהואלכךהטעם.28הראשוניהשוק

אבדןבגיןהצפויההפסדעלהעוליםרווחיםליצרןיניבהשבויהקהלניצולכי
,יעילשיטורגורםתמידיהווההראשונישהשוקלהניחאיןכןעל.חדשותמכירות

מידהולולהפעילהפיתויגדלכך,יותרגדולהאופורטוניסטישהרווחככלשכן
,חדשבמוצרמקולקלמוצרלהמירהצרכןשליכולתואמנם.מונופוליזםשלמסוימת

אך.שאחרי-בשוקמונופוליסטיתהתנהגותכנגדטבעיתמגבלהיוצרת,תיקונוחלף
התיקוןחלופת,ארוכיםחייםמשךבעלהואהמוצראם:גבולותזולמגבלהגם

תמחורלהניעעשוימוצרשלארוךחייםמשךלכן.יותרמשתלמתלהיותעשויה

.שאחרי-בשוקמונופוליסטי
בהכרחאינההראשוניהשוקשענישת,כךעלהצביע)Salop(סאלופסטיבן
אינההביקושגמישותהרי,תחרותיהראשוניהשוקאםאף,ראשית:אפקטיבית
ניצולבגיןמכירותיוכלאתיאבדלאהיצרןכילהניחאפשרכןעל.אינסופית

הענישהכוחאתלמתןעשויהיצרן,שנית.שאחרי-השוקשלאופורטוניסטי
ישלעתים.חדש29ציודרכישתעלהנחותמתןשלבדרךהראשוניהשוקשל

לביןמתוחכמיםלקוחותביןלהבחיןלוהמאפשרלקוחותיועלמידעהיצרןבידי
כזהבמקרה.שאחרי-השוקתנאיאתמראשלבחוןיודעיםאינםאשר,הדיוטות

.המתוחכםהצרכנילמגזרההנחותמתןאתולהגבילמחיריםלהפלותהיצרןיוכל
בביקושמשמעותיגידולכי,קלייןשהציעהתובנהברוח,להוסיףאפשרכךעל

לטובתהכףאתולהטות,להפסדהרווחשביןהכוחותמאזןאתלהפוךיכוללמוצר

לידיהבאים,סחטנותכנגדטבעייםהגנהאמצעיכי,טעןקליין.סחטנית30התנהגות
שינוינוכחכוחםאתלאבדעשויים,במוניטיןובפגיעהחוזייםיחסיםבאבדןביטוי

Generalשלהמקרההיאלכךדוגמה.השוקבתנאימשמעותי Motorsנקשרהאשר
Fisherחברתעםהספקהבחוזה Body.צפולאהצדדים,החוזהשנכרתבעת

בביקושהדרמטיהגידול.חדשמסוגלמכוניותבדרישההמשמעותיהגידולאת
Generalשלהתלותאתהגדיל Motorsשסיפקהייצורבחלקי.Fisher Body

והמוניטיןהחוזה,אלהבנסיבות.הספקמצדסחטנילניצולפוטנציאליצרהשינוי

,Netz:ראו28 Exercising Market.5Janet1MacKie-Mason.)1Severin Borenstein , Jeffrey
(2000)157MANAGEMENT STRATEGY]4.EcoN]0.79,.Power " Proprietary AAnnarkets

Netz1Borenstein , Mason,455'בעמ,25ש"הלעיל.
Steven,:ראו29 ) . Salop . Exclusionaly Vertical Restraints Ldw: Has Economics Mattered

(1993)171-170,168"AM .

EcoN

.

ER

83.
.449-450'בעמ,14ש"הלעיל,Klein:ראו30
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עסקהקלייןשלשעבודתואף.אופורטוניסטיתהתנהגותבפניכמחסוםעמדולא
לניתוחגםתובנהממנהלשאובאפשר,יצרן-ספקביחסיאופורטוניסטיבניצול
הענישהאתלמתןעשויותהביקושהקשחתאולמוצרביקושעליית:שאחרי-השוק

שלאופורטוניסטימניצולהרווחאתולהגדילהראשוניהשוקמצדהפוטנציאלית
.השבויהקהל

הוא.לפורענותמועדשוקהואשאחרי-שהשוקמלמדכהעדשנערךהדיון
היצרןאתנשפוטבטרםאולם.היצרןמצדאופורטוניסטיתלהתנהגותחששמקים
פרקטיקותשלבאימוצןלתמוךהעשוייםיעילותטעמילבחוןהראוימן,לשבט

.מגבילות

שאחרי-בשוקמגרילותכפרקטיקותיעילותשיקולי.ה

:שאחרי-בשוקשליטתואתלבססמנתעלשונותפרקטיקותלנקוטעשוייצרן

,עצמאיותשירותלחברותקניינייםחלפיםלספקסירוב,לשירותהציודביןקשירה
תהא.'וכומגביליםבתנאיםרוחניבקנייןמוגניםחילוףחלקישלהמכירההתנאת

.שאחרי-בשוקהתחרותחיסולואףצמצוםהיאהשלכתה,תהאאשרהפרקטיקה
העשוייםכלכליתיעילותשיקוליעללהצביעאפשראםהיאהמתעוררתהשאלה
.ממנההנובעהתחרותיהנזקאתולקוו,המגבילהבפרקטיקהלתמוך

האנכיההסדרסוגיית.1
יעילותטעמי1.1

הראשוניהשוקלעומת.3!אנכיכהסדרלתיאורניתנתשאחריבשוקהיצרןהתנהגות

Inter-Brand(מותגית-ביןהיאהתחרותשבו Competition(,התחרותשאחרי-בשוק
Brand~(מותגית-תוךהיא Competition-1מותגית-תוךתחרותשלמיקומה.(8שת
שלנתוןבמוצרהמתמקדים,השירותיםנותניאוהמשווקיםשלהשיווקחולייתהוא
בפרקטיקותהתומכותכלכליותתובנותמספקתהאנכיההסדרסוגיית.מסויםיצרן

.הכלכליתהיעילותעלהחיוביותהשפעתןמחמת,היצרןשלמגבילות
ולכווץהשיווקחולייתאתלייעלאינטרסישנוליצרןכימלמדהכלכליהניתוח

כפולהשוליותהמכונהבתופעהנעוץלכךהטעם.עלויותיהאתהאפשרככל

)Double Marginalization(.היצרןהןשבו,הקיצוניבמצבמודגמתזותופעה
שהעלותמחירמהמפיץלגבותצפוימונופוליסטייצרן.מונופולהםהמפיץוהן

המונופולמחירהואזהמחיר.)MC=MR(השולילהחזרמשתווהשלוהשולית
השוליתהעלותאתקרי.המפיץעבורהרכישהמחיראתמהווהאשר,(שק)

Thomas::ראואנכיכשוקשאחרי-השוקלאפיון31 ] . Arthur, Fomaalistic Line Drawing

Exclusion Of Unauthoraed Services'

iom

Single Brand A

~

ermarkets [/nder Kodak and

(1999)603.]CORF.724,Sylvania.
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השוליתמהעלותהנגזרמחירלגבותצפוי,הואגםמונופולבהיותו,המפיץ.עבורו
מובן.(זק)המפיץמחירנוצרזהבאופן.(א44)שלוהשוליוההחזר)Pm(שלו

ביצרןפוגעזהדבריםמצב.היצרןשלהמונופוליסטימהמחירגבוהזהשמחיר

לולא,רווחיואתולהגדיליותרלמכורהיהיכולשהיצרןמאחר,המונופוליסטי
נאלציםאלה:בצרכניםגםפוגעתהמחירעליית.המפיץידיעלהמחירהעלאת
להוציאזועלייהצפויה,לכךנוסף.ליצרןהצרכןמעודףיותרגדולחלקלהעביר

יימנעוצרכניםיותר.בפועלהרוכשיםממעגלהפוטנציאליםהצרכניםמןחלק
הכפלתהיאהתוצאה.מבחינתםפחותרצויותחלופותוירכשוהמוצרמרכישת

.מונופולשלמקיומוהנובעהחברתיהאבדן
אתמגדילההיאשכן,נלכליתיעילותבעייתמהווההכפולההשוליותבעיית

מוצרלייצורהמשאביםזרימתאתומקטינהמסופקיםהבלחיהצרכניםכמות
למזערמועילהאשר,יצרןהתנהגות:בסיסיתכלכליתמסקנהנגזרתמכאן.מועדף

קיימתזובנקודהכילבלשיםיש.יעילהפעילותהיא,הכפולההשוליותאת
לשמרמעוניין,כאמור,היצרן.הצרכניהאינטרסלביןהיצרניהאינטרסביןזהות
לממדיםהשיווקחולייתכיווץ.שאפשרביותרהנמוכהבעלותהשיווקחולייתאת

מקוםהצפויההמחיריםהעלאתאתלחסוךמאפשרהאפשרייםביותרהנמוכים
עלאנכיהסדרשלהשפעתוכיהאפשרותמכאן.כפולה32שוליותקיימתשבו

נסיעת"מניעתהיאאנכיתלמגבלהההצדקותאחת.חיוביתתהיההשוקיעילות
מקום,לצמוחעלולהחינםנסיעת.אחרמשווקחשבוןעלאחדמשווקשל"חינם
מהםאחדכלשלוההשקעההמאמץרמתמבחינתמשווקיםביןפעריםישנםשבו

,תצוגהובאולמותחוצותבפרסוםמשקיע'אסוכןאם:לדוגמה,השיווקבקידום

סוכןשלההשקעה-"לסיבובשמעברדוכן"בהלקוחותאת"חוטף"'בסוכןאך
ההשקעהפרותמלואאתלקצוריוכלשלאמשווק.לטמיון,בחלקהולו,תרד'א

בעיהעללהתגברלנסותעשויהיצרן.מאמציואתלהפחיתיטהמוניטיןביצירת
Exclusive(טריטוריאליתבלעדיותכגון,מגביליםאנכייםהסדריםבאמצעותזו

Territory(מינימוםמחיריקביעתאו)Resale Price Maintenance33).
מצדחינםנסיעתלמנועהיצרןבשאיפתנעוצה,אנכילהסדרנוספתהצדקה

:ראשונהדוגמה.סיטואציותבמספרלהתרחשיכולכזהמצב.34מתחריםיצרנים

פרסוםמאמצינוקטהיצרניםמןואחד,משותףבמשווקנעזריםיצרניםשניכאשר
ליהנותהואאףהפסיביהיצרןצפוי,משווקאותואלהלקוחותאתהמפניםמסיביים

,386ECONOh~CA4,Coase(1937):ראו32 The Nature ofthe Fitm.א.א.
וצפויהפועלהואבואשרהשיווקבאזור"מונופול"למשווקמבטיחהטריטוריאליתבלעדיות33

ביניהםלהתחרותהסוכניםאתלהמריץעשוייםמינימוםמחירי.מכירותלקדםלהמריצו
בנוגעלהרחבה.שוניםמכירהשירותיכמו,מחירייםשאינםתחרותבמישוריהלקוחותעל

Lester:ראו,מגבילותפרקטיקותלאמץהיצרןאתהמניעיםלשיקולים Telser, Wiy Should

(1960)86.EcoN!73.[.ש,

?

Manufacturers Want Fair Trade.
.397-407'בעמ,21ש"הלעיל,Perloff!4Carlton:ראי34
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:שנייהדוגמה.מרכולתואתדווקאלרכושלצרכןיציעהמשווקאם,הפרסוםמן

גםמתאימהזווהכשרה,משותףמשווקשלוהכשרהבאימוןמשקיעאחדיצרןכאשר
רשימהלמשווקמספקהיצרןכאשר:שלישיתדוגמה.המתחריםבמוצריםלטיפול

,ביצרןפוגעתזותוצאה.מכךליהנותעשויהמתחרהגם,פוטנציאלייםלקוחותשל
מול,מותנית-הביןבתחרותמוצריושלהאטרקטיביותאתלהחלישצפויההיאשכן

עלהיאכאלהבמקריםהינםנסיעתעללהתגברהיצרןשלהדרך.חלופייםמוצרים

לשיווקהמשווקאתבלעדיבאופןהקושרים,בלעדייםרכישההסדריקביעתידי
.שלומוצריו
חינםנסיעתלמנועשמטרתןמגבילותפרקטיקותשבולאופןדוגמאותכמהאציג

היצרןשלבלעדיות(1):כלכליתליעילותלהובילעשויותמתחריםיצרניםמצד
שלהמוניטיןשמירתעללהקפידליצרןחיוביתמריץליצורעשויהשאחרי-בשוק
בשוקשליטה(2);מיומניםבלתיגורמיםידיעלשרלטניטיפולומניעתהמוצר

צרכניותדרישותבדברהיצרןשלהמידעמקורותאתלהרחיבעשויההשירותים
תחלופה(3)המוצרשיפוראתלקדםזוובדרך"בשטח"המוצרשלתפקודוליקויי

Optimal[)אופטימלית Substitutability(הנםושירותציוד.שירותלביןציודבין
לצרוךאם,הבחירהעומדתהצרכןבפני.מסוימתלרמהעדלזהזהחלופייםרכיבים
מילסהכלכלנים.בחדשהישןהציודאתלהמיראושנרכשלמוצרתחזוקהשירות

תתאפשראםלהיווצרשעלולעיוותעלהצביעו)Elzingaמש41115ן)ואליזינגה
.שאחרית-בשוקעצמאייםשירותארגונימצדתחרות
בשוקהמוצריםשלוהפיתוחהמחקרבעלויותבלעדיבאופןנושאהיצרן,מחד

המחקר"מפרות"בעקיפיןנהנההעצמאיהשירותיםארגון,מאידך.הראשוני
גםאותותיואתלתתצפוי,הקבועותההוצאותברמתלעילהמתוארהפער.ופיתוח
השירותיםארגוןשלהשוליתשהעלותמכיוון.הארוךלטווחהשוליותבעלויות
שירותיםמחירילצרכןלהציעמסוגלהואהרי,היצרןשלמזונמוכההעצמאי
להעלותהיצרניםייאלצו,יוצאכפועל.(השוליתהעלותלרמתעד)יותרנמוכים

לביןהציודמחירביןהאופטימליהיחסאתלעוותעלולזהדבר.הציודמחיראת
.36העצמייםהשירותארגונימצדמעורבותבהיעדרמתקבלשהיההשירותמחיר

,Elzinga,:ראו35 Independent Service Organaations and Economic Ej

~

ciency.נ)Kenneth

(2001)549INQUIRY.039ע"א.
הרכיביםשנישליחסילתמחורכבסיסלשירותציודביןאופטימליתתחלופהשללשיקול36

,Carlton.:גםראו Michael Waldman, Competition, Monopoly, and ,!

A

~
ermarkets.ילDennis

(2001)8086org/papers/wl:הטיעון,ואליזינגהמילסלניםהכלכפיעל,זאתעם.ועץיץי.ן50מ
מוגבלהטיעון,ראשית:הבאיםהסףתנאישלבקיומםמותנהאופטימליתתחלופהבדבר

כאשר,מחד.מותגית-ביןלתחרותנחשףוהיצרןתחרותיהואהראשוניהשוקבולמקרה
-המערכתחלקישניאתלתמחרמתומרציםהם,הראשוניבשוקלתחרותנחשפיםהיצרנים

צפוי,הראשוניבשוקתחרותהיעדרשלבמצב,מאידך.אופטימליבאופן-ושירותציוד
אופטימלייםמחירביחסילעסוקאפשר-אי,וממילאהמונופוליסטיתרמתואללעלותהמחיר

ערובהבכךלראותאין,תחרותיהואהראשוניהשוקשבובמצבגם,שנית.לציודשירותבין
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האנכיההסדרשליעילותוכנגדטיעונים2.1

בכךמלומדיםהכירו,אנכיותמגבלותשלהכלכליתביעילותןהכרהבצד

הארגוןמתחוםכלכלנים.משמעיות-חדתמידאינןאלהמגבלותשלשהשלכותיהן

.כלכליתיעילותביעדילפגוםעלולותשהןכךעלהצביעוהתעשייתי
האנכיההסדרשתוצאותכךעלעמדו)Carltonש(perlofnופרלוףקרלטון
.מחיריםלהפלייתהיצרןאתמשמשתהמגבלהאם,משמעיות-דולהיותעלולות
שיווקעלאיסוריםוהטלתבלעדיותהקנייתבאמצעותשיווקטריטוריותביןהפרדה
לפגועוכך,אזוריםביןמחיריםלהפלייתחיוניתתשתיתליצורעשויותמקביל
שכן,ביעילותכללבדרךפוגעתאינהמחיריםהפלייתאמנם.הכלכליתביעילות

.המצרפיתהרווחהמןגריעהולא,ליצרןהצרכןמןעושרהעברתהיאמשמעותה
אתלהגדילצפויהשהיאמאחר,ליעילותלתרוםעשויהמחיריםהפליית,מכךיתרה

מחיריםהפליית,זאתעם.מעונייניםצרכניםשליותרגדולהכמותולספקהתפוקה

ההפליהכאשר,גיסאמחד:ביעילותהפוגמותאשרבעלויותכרוכהמושלמתבלתי
,גיסאומאידך,האופטימליתהרמהאלמגיעהאינההתפוקהרמת,מושלמתאיננה

הצומחתהתועלתעללעלותעשויותאשר,ההפליהמנגנוןלהפעלתעלויותקיימות
חוסרעל,שוקחסימתשלאפקטליצוראףעלולותאנכיותמגבלות.37ההפליהמן

אשראנכיותלמגבלותבאשרהמצב,למשל,זה.בכךהכרוכההכלכליתהיעילות
כניסהחסםלהקיםאואופקייםמתחריםביןקרטליסטיתיאוםעללהקלעלולות

~(שוקחסימתמפניהחשש.38חדשיםמתחריםמפני (Market Foreclosureמקים
החסימהאפקט.אנכייםהסדריםשלאוטומטימאישורלהימנעמשקלכבדתסיבה

.שאחרי39-והשוקהראשוניהשוק:האנכייםהשווקיםבשנימורגשלהיותעשוי
חששנוצר,שבויקהלבשוקקייםשבובמצב.והשירותהציודרכיבביןאופטימלילתמחור
.היצרןידיעלזהקהלשלאופורטוניסטילניצול

HERBERT:ראו,הכלכליתהיעילותעלהמורכבותוהשלכותיהמחיריםבהפלייתלדיון37

(1999.ed26ת)378-379,RRLOE .HovENKAMP. FEDEML

.

-

ANftTRUST

'

POLICY

ch.,(0טא4"1

.CABRAL..20ש"הלעיל,10-9 INTRODUCTION

'

TV

INDUST

~IALI ORGANEATION , ch.8.4יLouls :RICHARDS. GwaGE NORMAN, INDUS

~RIAL

I

ORGANIZATION.נ

.

LYNNE PEPALL. DANIEL;(2000)10

CohnEMPORARY.'(א.3.3.8(1999) THEORY AND .'

PRACftCE

.
Minimum(מינימוםמחירילהכתבתחניותלגנותמקובלזהבעניין38 Resale Price

Maintenance(.קיומועלומקלים,יותרלשקופיםהמחיריםאתעושיםמינימוםמחירי
גם.הקרטלאתלרמותמהםאחדשלניסיוןכנגדהקרטלחברימצדופיקוחמעקבשל

:Exclusive(ברכישהבלעדיותשלהסדרים

Dealing

הקמתלחסוםיכולתםנוכח,בעייתייםהנם)
העלויותעל,עצמועכורחלופיותשיווקנקודותלהקיםהמתחרהאתולאלץ,שיווקנקודות

,Scherer:ראומינימוםמחיריהכתבתבענייןטובלהסבר.בכךהכרוכות The.4ןFrederic
TRANSITION: THE

,

CONVERGENCE

I

OFאו

;

Economics Of Vertical Restrainrs, ": ANTnRUST

~

POLICY

(1983ABA(433,429,.Haiverson eds:דJanaes1Fox.א.LAW

.

AND

.Ei

CONOMICS, Eleanor

מ39
,1Pepallתח0א" Richgdsלייצורחברהעםהמתמזגמכוניותיצרן:פשוטהדוגמהמציגים האחת.השלכותשתיזהלמיזוג.משלימיםמוצריםשניבין,אנכימיזוגזהו.הילוכיםתיבות

יצרןעללהתחרותיוכלולאהילוכיםתיבותשלחלופייםיצרנים:ההילוכיםתיבותכשוק-
המכוניותשיצרןככל.ההילוכיםתיבותאתלעצמומספקכברהואשכן,שהתמזגהמכוניות
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,יותרקטןבהיקףייצרוקיימיםשמתחריםהיאזהאפקטשלמשמעותו,בפועל
רקלאלהתבטאעלולההתוצאה.השוקאלמלהיכנסיירתעופוטנציאליםומתחרים
בפעילותלעסוקהמתחריםשלהתמריץבהחלשתגםכיאם,מונופוליסטיבתמחור
פוגעיםאלהכל.הקייםהמוצרעלהשוקהתקבעותהיאקיצוניתהשלכה.חדשנית
.המצרפית40הכלכליתביעילותכמובן

בינייםמסקנת3.1

יעילותלקדםיכוליםשהםמשום,סבוכהדילמהיוצריםאנכייםהסדרים,כןכיהנה
אימוצהאפואטעונהאנכיהסדרשלהשלכותיובחינת.41ממנהלגרועגםאך
השוקחסימתמידת,היצרןשלהשוקכוחמידתבין,המשקללתאיזוןנוסחתשל

ככל,לדוגמה.להשיגנחזהשההסדרהעסקיתהיעילותומידתההסדרעקבהצפויה
והיעילותתגדלההסדרעקבהצפויההשוקחסימתרמת,יותרגדולהשוקשכוח

להתערבותההצדקהתגדלכזובסיטואציה.תקטןלהשיגנחזהשההסדרהעסקית
יעילותןאתמראשלשפוטניתןלאכיעולהלעילהאמורמכל.אנכייםבהסדרים

.מגבילותפרקטיקותשל

הקשירהסוגיית.2
"קשירה"להסדריאנלוגיתבראייהלעיוןניתנותשאחרי-בשוקמגבילותפרקטיקות

)Arrangements1שירותחברותעםלסחורזירוקסושלקודקסשלסירובן.(10ן-מ
חלפיםלבין(הראשוניהשוק)הצילוםמכונתביןקשירהשלאופילובשעצמאיות
שלהסונרבמחסניותזיהויקודבהטבעתהדיןהוא.(שאחרי-השוק)ושירותים
.המדפסותמיצרןורקאךלרכשוהסונרצרכניאתלחייבנועדהאשר,לקסמרק

מוצריםרכישתלביןהראשוניבשוקהציודרכישתבין"קושרות"אלהפרקטיקות
.שאחרי-בשוקתחזוקהושירותימשלימים
עלהשלכותיהומהןהקשירהמשמעותמה:השאלהאתמעוררזהדבריםמצב
ועיקריה,ענפהכלכליתספרותהצטברהקשירההסדרישלבסוגיה?השוקיעילות
.שאחרי-השוקלניתוחלסייעיכולים

משמעותיתהיאההילוכיםתיבותבשוקבמתחריםהפגיעהכך,יותרגדולשוקנתחכעלהוא
תיבותיצרןעםשהתמזגהמכוניותיצרן:המכוניותיצרניבשוקהיאהשנייההפגיעה.יותר

אלהיצרנים.מתחריםמכוניותליצרניההילוכיםתיבותאתמלשווקלהימנעעשויהילוכים
.הכרחיותתשומותלעצמםלרכושלאפשרותבאשר,נחיתותבעמדתעצמםלמצואעלולים
תחרותית-האנטיההשלכהגדלהכך,יותרגדולהואשהתמזגההילוכיםתיבותשיצרןככל
,PEPALL:ראו.המיזוגשל RICHARDS

&

NORMAN,4.3.8'פס,37ש"הלעיל.
.T.W.671-672'בעמ,16ש"הלעיל,Carlton:למשלראו40 Ross, Re

~

idsal:נChen.2

.EcoN.1(4)2,ro Deal, Price Discrimination, and Independent Service . Organizations

(1993)597,593MANAGEMENT STRATEGYראו.וש:~nstreamC1hristodoulos Stefanadis, Do

(1997)445.OF

INDUSTRIAL

EcoN.745,Vertical Foreclosure and l/pstream Innovation.
.447-448'בעמ,38ש"הלעיל,Fredric.4נ.Scherer:במאמרוראו41
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המינוףהאוריית1.2
,זותאוריהפיעל.המינוףבתאורייתלמצואאפשרהקשירהלתופעתהבסיסאת
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המוצרמשוקהרחקתו,כזהבמקרה.הקושרהמוצרבשוקפוטנציאלימתחרהמהווה
בשוקהמונופולעלהמאיימים,הפוטנציאליםהמתחריםבמאגרגםפוגעתהנקשר
.הקושר57המוצר

בינייםמסקנת3.2

הקשירהפרקטיקתשליותרורחבהסרבהלהבנהכליםמספקתהקשירהסרגיית

שיקולירקעעלמוסברתלהיותעשויהלציודהשירותקשירת.שאחרי-בשוק
,ואיכותההתחזוקהברמתהיצרןשליטת:לכןקודםהוזכרואשר,מוצדקיםיעילות
מצדחינםנסיעתומניעתהראשוןבשוקהמוצרשיפורלצורךשוטףמידעאיסוף

התאוריותעומדותהיעילותנימוקיכנגדאולם.היצרןידיעלשאומנוטכנאים

קשירתכי,חששקיים.השוקמבנהושינויהיריבעלויותהעלאתבדברהכלכליות
מןמתחריםלדחוקכניסיוןאלא,גרידאיעילותמטעמינעשיתאינהלציודהשירות

כימלמדשאחרי-השוקשלהכלכליהניתוח.הראשונימהשוקואף,שאחרי-השוק
מונופוליסטישוקכוחלהיווצרותתשתיתהיוצרים,ייחודייםמאפייניםבעלזהשוק

,תחרותיהואהראשוניהשוקאםאף,כןעל.היצרןידיעלאופורטוניסטיולניצול

.שאחרי-בשוקמונופוליזציהלמנועיצליחכיודאותאיןהרי

עוסקת,כידוע,מיקרוסופט.מיקרוסופטבענייןהמפורסמתהפרשהמהווהלכךיפהדוגמה57
מיקרוסופט,כךכתוך.אישייםלמחשביםהפעלהמערכותשלובשיווקכפיתוח(השארבין)

מיקרוסופטכי,נפסק.)Windows("חלונות"המכונההפעלהמערכתומשווקתמפתחת
השוקונתח"חלונות"שלהרחבההתפוצהרקעעל,מונופוליסטישוקכוחבעלתהיא

מיקרוסופטשלהמגבילותהפרקטיקותמןאחת.הרלוונטיהשוקמן%95:שבידההעצום
מוצרלבין"חלונות"ההפעלהמערכתביןקשירההייתהשיפוטיתלביקורתשהועמדה

הופעלההקשירה.)Explorer(אקספלוררהמכונהאינטרנטדפדפן-מיקרוסופטשלנוסף
להתקיןהחומרהיצרניחיובהייתההדרכיםמןאחת.שונותובטכנולוגיותחוזייםבאמצעים

מיקרוסופטשלהאינטרנטדפדפןאתורקאך"חלונות"באמצעותהמופעליםהמחשביםעל
)Explorer(.בלבדבאקספלוררבשימוש"חלונות"בהשימושרישיוןאתהתנתהמיקרוסופט.

המוצר)הדפדפןלבין(הקושרהמוצר)שלהההפעלהמערכתביןמיקרוסופטקשרהזהבאופן
הדפדפןאתהשוקמןלדחוקהייתהמיקרוסופטשלמטרתהכיעלההראיותמן.(הנקשר

,כךעלהצביעוהראיות.)Netscape(מתחרהיצרןידיעלשיוצר)Navigator(המתחרה
שליטהעלדווקאאםכי,הדפדפניםבשוקשליטהעלהייתהלאהאמיתית"מלחמה"שה

מאפשרותהדפדפןשלהמיוחדותתכונותיו.הקושרהמוצרשוק-ההפעלהמערכותכשוק
פירוש.ההפעלהמערכתשללתפקידהבדומה,שוניםמחשביישומיבאמצעותולהפעיל
מיקרוסופט.מתחרהחלופימוצרוליצורהפעלהכמערכתלשמשעשוישהדפדפןהואהדבר
כנגדמשמעותיתתחרותחלופתתיצורNavigatorהמתחרההדפדפןשלתפוצתוכיחששה

המוצרמשוקרקלאהמתחרהאתלהרחיקנועדההקשירהפרקטיקת,כזהבמצב."חלונות"
במחוזהראשונההערכאהשלהדיןלפסק.הקושרהמוצרמשוקובעיקרדווקאאםכי,הנקשר

302d.RSupp87,Microsoft(2000):ראוקולומביה Corp1u.s.ערכאתשלהדיןלפסק
34R(2001):ראו,קולומביהמחוזשלהפדרליתהערעור

~

d253,hhcrosoft colp,.3.ע.
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לפתרוןמנחיםקווים.ו

,מוצדקתתהאשאחרי-בשוקרגולטיביתשהתערבותמלמדזוברשימהשנערךהדיון
מסלולעלולעלותעצמואתלשקםמסוגלאינוהפרקעלהעומדהמסויםהשוקאם
השוקמנגנוןכילהניחאפשרכך,יותרמשמעותייםהשוקשכשליככל.יעילותשל
.מונופוליזציהנסיונותמפניהולמתהגנהיספקלא

שלהכלכליהניתוחממדאתחסריםהרשימהבראשיתשהזכרתיהדיןפסקי
דוקטרינותפיעללפניהםשעמדוהמקריםאתניתחוהמשפטבתי.שאחרי-השוק

אפשראםוספק,אחידותאינןשהתקבלוהכלכליותהתוצאות.שונותמשפטיות
,כך.כלכליתיעילותשלבמונחיםהדיןפסקיתוצאותביןההבדליםאתלהצדיק
שלהמגבילההפרקטיקהאתהשוללתלתוצאההמשפטביתהגיעלקסמרקבעניין
לקסמרקכי,וקבעהיוצריםזכותדינילפיפסקהמשפטבית.שאחרי-בשוקהיצרן
.המתחרהידיעלשהועתקההמחשבבתכנתהיוצריםזכותלהגנתזכאיתאינה

וכן,לביטויורעיוןביןהידועההדיכוטומיהעל(בעיקר)התבססההדיןהכרעת
קוד"ביצירתעניינהשכלתכנהכי,סברהמשפטבית.ההוגןהשימושהגנתעל

לתחוםמאשריותרהפונקציונליהרעיוןלתחוםנופלת)codes)00-ock1(=נעילה

,מוגנתבתכנהמדובראםאףכי,המשפטביתסברההגנהבמישור.המקוריהביטוי
לרעיונותגישהלציבורלאפשרמנתעל,ההוגןהשימושהגנתאתלהחילישהרי

להבחנהאשר:ראשיהשניעלזוהנמקהלבקראפשרכידומה.פונקציונליים
באמצעותהנעילהרעיוןשליישוםבתכנהלראותאפשר,לביטויוהרעיוןבין
בעלשימושעלזוהגנהלהחילמקובל,ההוגןהשימושבמישור.מסויםקוד

ואולם.58רווחלהפקתשנועדמסחרישימושעלולא,ביקורתיאומחקריאופי
הנובעתההשלכהשלכלכליניתוחמכילאינוהדיןפסקכי,הואלענייננוהעיקר

.שאחרי-השוקשליעילותועללקסמרקשלמהפרקטיקה
המשפט_בית.הפטנטיםדינימתחוםשאלההפרקעלעמדהזירוקסבפרשת

לחברותפטנטמוגנירכיביםממכירתלהימנעהיצרןשלהפרקטיקהאתכיבד

המוחלטתהקנייניתוכותועלהמשפטביתביססדינופסקאת.עצמאיותשירות
כלכליניתוחחסרהדיןפסק.כרצונוהמוגןבנכסלעשות,הפטנטבעלשלכמעט

.שאחרי-השוקשליעילותועלהסירובפרקטיקתהשלכותשל
נורמותאתהפטנטבעלעלהמשפטביתהתילקודקבפרשת,זאתלעומת

.מתחולתםחסיןאינוהפטנטבעלכיבקבעו,האמריקנייםהעסקייםההגבליםדיני
יחסיתחזקה-באמצעותזאתוביטא,לפטנטהזכותבנפקותהכירהמשפטבית

.המגבלהאתהמצדיקיםעסקייםשיקוליםשלקיומםהמניחה,הפטנטבעללטובת
הכוונהידיעלהונעהיצרןשכן,נסתרההחזקהכיהמשפטביתסברענייןבאותו
הושםהדגשהרי,יעילותלשיקוליביטוינתןהמשפטביתכיאף.מתחריםלדחוק

.1911,יוצרים-זכויותחוק,((1)(1)2'ס58
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הקנייןדיניהפעלתכל,ראשית:מכשליםסובלהכוונהמבחן.היצרןכוונתעל
.המוגןבמוצרהשימושמןמתחריםלהרחיקבניסיון,טבעהמעצם,כרוכההרוחני

מבחןיכולכיצד,הפטנטממוסדאינטגרליחלקהואמתחריםלהרחיקהכוחאם
היצרןשלנפשיתכוונה,שנית59?מזיקותפרקטיקותשלבאיתורןלסייעהכוונה
עזרכלילשמשעשויההיא.תחרותיות-אנטיהשלכות,כשלעצמה,יוצרתאינה

תחרותיאפקטליצורעצמהבהאיןאך,הנבחנתהפרקטיקהאופילזיהויראייתי
יעילותשלהראייהמווויתשליליותלהיותעלולותהפרקטיקהתוצאות.שלילי
.תהאאשרהפטנטבעלשלכוונתותהא,השוק

כשלישלכלכליניתוחעלבהתבססלהיעשותצריכהשאחרי-בשוקהתערבות
הקונקרטיהשוקאתלנתחיש.עצמתםאתלהעריךובניסיוןהפרקעלהעומדיםהשוק
זהבהקשר.מונופוליסטישוקכוחלהפעלתהחששמידתאתלהעריךמנתעל

הערכת,הראשון.60מונופוליזציההמזמינים,רלוונטייםגורמיםקבוצתלהציעאפשר
,יותרגדולותהמתחריםהמוצריםביןהמעברשעלויותככל.הטעברעלויותעצמת

בדרךלנהוגהיצרןשלכוחועולהבמידהבה.הביקושגמישותמידתקטנהכך
,יותרגדולהשבויהקהלשלשהיקפוככל.השבויהקהלשיעור,השני.מונופוליסטית

הקהלשלשהיקפואלא.שלואופורטוניסטימניצולהיצרןשלרווחולגדולצפויכך

הגורםהוא,הראשוניהשוקשללהיקפולהשוותוויש,לבדולעמודיכולאינוהשבוי
מונופוליסטיתמחורבגיןהצפוייםרווחיוביןיעמתהיצרןכילהניחאפשר.השלישי
שלהיקפוכאשר.הראשוניבשוקלקוחותשלאפשריאבדןמולאלשאחרי-בשוק

שלרווחוצפוי,הראשוניבשוקפוטנציאליםלצרכניםביחסגדולשאחרי-השוק
כמותביןאפואהיאההשוואה.שאחרי-בשוקמונופוליסטימתמחורלגדולהיצרן

.הראשוניבשוקהפוטנציאליםהצרכניםכמותלביןשאחרי-בשוקהשבוייםהצרכנים
ישכאן.שאחרי-השוקעללפקחהראשוניהשוקשללכוחונוגענוסףחשובגורם
אינומונופוליסטיראשונישוק.זהשוקנהנהשממנההתחרותיותמידתאתלבחון
ראשונישוקגם,זאתעם.שאחרי-השוקעלאפקטיביפיקוחאמצעילהוותיכול

בחוזההכרוכותהמידעבעיותבהינתן,מוצלחלשיטורערובהמהווהאינותחרותי
,הצרכניםשבידיהמידערמתאתלבחוןישזהבהקשר.הארוךלטווחשירותים

אשר,מתוחכמיםלקוחותבשוקקיימיםאםזהובכללהלקוחותשלאופייםאת
אופיאתלבחוןגםיש.הצרכניםמכלולעלבעקיפיןלהגןעשוייםבהתנהגותם

ככל.עתידיותבעיותחיזוילשםהנדרשהמידעסוגואתשאחרי-בשוקהניתןהשירות
להגןיוכלהצרכןכילצפותישכך,יותרמתוחכמיםוהלקוחותיותרפשוטשהמידע

גורם.יגדלהראשוניהשוקשלהשיטורוכוח,מתאיםחוזימשטרבאמצעותעצמועל
בשוקיוהשתתפותו,ממנהנהנהשהיצרןהמוניטיןרמתהואבולהתחשבשישנוסף

Deal:השוו59 ," Intellectual Property a

~

er0)Ladenburg, Unilateral Re

~

bsals.1.Brian

(1988)1101.WA. LAW REV73..0)Eastmdn Kodak1)!ע,Image Technical Services.
.27ש"הלעיל,Kattan:ראו60
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יש"כילהניחיש,נוספיםשווקיםפניעלמתפרשתהיצרןפעילותאם.נוספיםמוצר

.צרכניםלהרחיקעלולהאשר,שלובמוניטיןהצפויהמהפגיעה"להפסידמהלו
מגבילהפרקטיקהראויהכמהעדלבחוןהמתאימההמשפטיתהאכסניה,לדעתי

שלבכליםהדיוןאתלמצותואיןהעסקייםההגבליםכדינימצויהשאחרי-בשוק
והם,תחרותבאמצעותהשוקיעילותעללהגןנועדואלהדינים.הרוחניהקנייןדיני

מתעוררתזהבהקשראך.מונופוליסטיותכפרקטיקותלהתערבותכליםמספקים
רלוונטי"שוק"משוםשאחרי-בשוקלראותנכוןהאם:מקדמיאופיבעלתשאלה
התייחסותתוךנעשיתשוקהגדרת,רגילבאופן?המונופוליןדיניהחלתלצורך

.61אחדלמוצרבהגדרתומצטמצםשאחרי-השוק,זאתלעומת.חלופייםלמוצרים
ענהקודקבפרשתהמשפטבית?שלומוצריועלמונופולביצרןלראותאפשרהאם
עלהממונההדיןבפסק:חיוביתתשובהלכךניתנהבישראלגם.בחיובכךעל

להיותעשויהמעליותיצרניתכי,נפסקמ"בע(ישראל)אלקטרה'נעסקייםהגבלים

שהיאמהתוצרתמעליותשלותיקוןאחזקהשירותימתן"שלבשוק"מונופולין"
.62"משווקת

אתלהעלותמסוגלהיצרןאםהיאהרלוונטיתהשאלה,הכלכליבמישור
כוחולזיהוי"העל-מבחן"זהו.התחרותי63לרףמעלאלשאחרי-השוקמחירי
שבינובתלותלהכיריש,שאחרי-בשוקמדוברכאשר.כמונופוללפעולהיצרןשל
התנהגותכנגדמפקחגורםלהוותעשויתחרותיראשונישוק.הראשוניהשוקלבין

שאחרי-השוקכיראינו,זאתעם.בהתערבותהצורךאתלשלולוכך,מונופוליסטית
מצדהענישהאפקטיביותאתלהכשילעלוליםאלה.בוהטבועיםשוקמכשליסובל
שלבקיומוהכרה.שאחרי64-השוקשללמונופוליזציהולהובילהראשוניהשוק
ואלה,המונופוליןדינילהחלתהבסיסהיאשאחרי-בשוקמונופוליסטישוקכוח

LAWRENCEאן~צא0אSLHIVANש!5WARREN.:ראומותגי-תוךבשוקמונופוליזםשללסוגיה61
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בפני.(1982.7.9)מ"בע(ישראל)אלקטרה'נעסקייםהגבליםעלהממונה343ע"ה:ראו62
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Ross!שChen.(1995)483.7.ANmRUST
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