הבהרות רשות התחרות בנוגע להתנהלות עסקים בתקופת הקורונה
מזכר לקוחות מחלקת תחרות – מרץ 2020
על רקע הקשיים שעוברים חלק מענפי המשק בשל ההתמודדות עם נגיף הקורונה ועל רקע פניות
שונות שקיבלה ,פרסמה רשות התחרות ביום  16במרץ  2020מספר הבהרות בנוגע להתנהלותם
של עסקים בתקופה זאת .ואלו הבהרותיה:
שיתופי פעולה
הממונה מבהירה כי שיתופי פעולה (לרבות בין עסקים מתחרים) אשר מאפשרים לעסקים להמשיך
את פעילותם בתקופה של משבר הקורונה ,יכולים להיחשב כשיתופי פעולה שדווקא מסייעים
לתחרות בטווח הארוך.
בעניין זה הממונה מפנה את העסקים לפטור הסוג בעניין מיזמים משותפים המייצר מסגרת חוקית
לשיתופי פעולה שעומדים בתנאים הקבועים בו .אחד מהתנאים הקבועים בפטור הסוג הוא התנאי
לפיו "עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה".
הממונה מבהירה כי הסדרים אשר מאפשרים את המשך הפעילות העסקית בתקופה של משבר
הקורונה עומדים בתנאי זה .כלומר ,אותם שיתופי פעולה שנחוצים כדי לאפשר את המשך
הפעילות העסקית בתקופה זו לא יחשבו כשיתופי פעולה שעיקרם בהפחתת התחרות או
במניעתה.
בהקשר זה נזכיר שכדי שאותם שיתופי פעולה יחסו תחת פטור הסוג ,עליהם לעמוד בתנאים
הנוספים שקבועים בו.
מיזוגים
הממונה מבהירה כי במקרה שבו תקופת ההמתנה עד לאישור המיזוג על ידי הרשות (במקום
שאישור כזה נדרש) גורמת לעסקים נזקים בלתי הפיכים ,ניתן לפנות לצוות הרשות לשם מציאת
פתרונות ביניים שימנעו את הנזקים.
מדובר בהבהרה חשובה ,שכן בימים כתיקונם עסקים נדרשים להמתין עם ביצוע המיזוג עד לקבלת
אישור הממונה.
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ספקי מזון ורשתות שיווק
הממונה מבהירה כי חובות דיווח המוטלות על ספקי מזון ורשתות שיווק שמועדן עד יום  31במרץ
 ,2020נדחו ליום  30באפריל .2020
בצד הבהרות אלו – הממונה מדגישה כי על עסקים להקפיד על שמירת נורמות תחרותיות גם
בעת משבר וכי אין לנצל את קשיי התקופה על מנת לפגוע בתחרות ,בצרכן ובציבור.

למסמך ההבהרות של הרשות כפי שפורסם בהודעה לעיתונות – לחצו כאן

הסקירה לעיל הינה כללית ואין בה כדי להוות חוות דעת משפטית.
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בתקופה זו ,בבעיות החדשות שהיא מעוררת,
בהתנהלות הנדרשת מול הרשות ובכלל.
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