הבהרות מאת הממונה על התחרות על רקע התמודדות עם נגיף הקורונה בישראל
בעקבות התפרצות מגפת הקורונה בישראל והאתגרים והאיומים שהיא מציבה למשק הישראלי,
רשות התחרות פרסמה ביום  17.3.2020מסמך הכולל מספר הבהרות באשר לעמדתה ביחס לסוגי
פעולות עסקיות אשר עשויות להידרש יותר בתקופת המשבר – שיתופי פעולה בין גופים עסקיים,
לרבות מתחרים ,ועסקאות מיזוג .כמו כן ,ניתנה אורכה באשר לחובות דיווח בהתאם לחוק המזון.
להלן בתמצית עיקרי הדברים:
שיתופי פעולה בין גופים עסקיים
הרשות ערה למצוקה אליה נקלעים בעלי העסקים בעקבות המשבר ,המתבטאת ,בין היתר בירידה
משמעותית בכושר הייצור הנובעת מהיעדרות עובדים ,מירידה משמעותית בצריכה או ממחסור
בסחורות ,וכן מהדרישות המוטלות על גופים עסקיים ועל הציבור בכלל בעקבות המצב.
על כן ,הרשות ראתה לנכון להבהיר כי שיתופי פעולה ,הגם שהם בין מתחרים ,שנדרשים כדי
לאפשר לעסקים להתמודד עם השלכות המשבר ,לא ייחשבו כשיתופי פעולה שנועדו להפחית את
התחרות או למנוע אותה ,ולא ייפסלו בשל כך בלבד.
יחד עם זאת על העסקים לוודא ,פרטנית בכל הסדר ,כי יתר תנאי הפטור מתקיימים (פטור סוג
למיזמים משותפים) .כך למשל שההסדר המוצע עצמו אינו פוגע משמעותית בשוק.
קידום הליכים לקראת עסקאות מיזוג
חוק התחרות הכלכלית ,התשמ"ח"( 1988-חוק התחרות") מחייב צדדים למיזוג בהגשת הודעת
מיזוג בתנאים מסוימים ,ואוסר עליהם לבצע פעולות העולות כדי מיזוג בטרם יתקבל אישור
למיזוג על ידי הממונה על התחרות.
הרשות ערה לרגישות תקופת הביניים ,שבין ההסכמה על המיזוג לאישורו על ידה ,בעתות משבר,
ובפרט בנסיבות אליהן נקלע המשק .על כן ,היא מזמינה צדדים למיזוג (בין אם הגישו הודעת
מיזוג ,או שבכוונתם להגיש הודעת מיזוג) לפנות אליה כדי למצוא פתרונות לתקופת ביניים זו,
במקרים בהם עצם ההמתנה עשויה לגרום לנזק בלתי הפיך לצדדים למיזוג.
דחיית המועד האחרון להעברת דיווח שנתי לרשות התחרות לפי חוק המזון
הרשות תאפשר לספקים גדולים וקמעונאים גדולים ,כהגדרתם בחוק קידום התחרות בענף המזון,
תשע"ד ,2014-להגיש את הדיווח השנתי בו הם מחויבים עד לתאריך  30באפריל  ,2020חלף
התאריך הקבוע בחוק ,דהיינו 30 ,במרץ .2020
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