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 לכבוד

 ,ראשי וחברי הוועדה להגברת התחרותיות במשק

 
להביע את תמיכתי בעבודתכם ובאופן הרציני בו ניגשתם  לקראת פרסום המלצותיכם אני מבקשת

שני ראשי  -הסכמתם , אני מברכת על כך שלמרות שהודעתם זה מכבר על פרישתכם .לנושא

  .זוהי החלטה חשובה ואחראית. להוביל את הוועדה עד לפרסום המלצותיה -הוועדה 

 

קריאה העולה לצדק חברתי מייצרים הזדמנות ייחודית לשינוי המחאות בשבועות האחרונים וה

ידוע ששינויים גדולים מתרחשים כמעט אך ורק על רקע משברים . עומק בחברה ובכלכלה בישראל

המתרחש על רקע כלכלה ' משבר חיובי'של , ובישראל ללא תקדים, מצב נדיר והמחאות זימנו לנו

 .חזקה ומצב בטחוני שקט

 

אין לי ספק שכולכם  .שההכרה בסכנה שמהווה הריכוזיות למשק מתרחבתמשבר זה מתרחש כ

מאמינים בקיומה של כלכלה פתוחה ותחרותית כדרך הנכונה ביותר למצות את הכשרון הרב שיש 

הריכוזיות , מעבר לכך. אבל יש להכיר בכך שבמגזרים רבים מדי אין תחרות, במדינת ישראל

מצב שבו החסכונות והפנסיות של הציבור אינם בשליטה על מקורות ההון במשק מייצרת 

בעלי עסקים קטנים ובינוניים , כמו כן. מנוהלים תמיד באופן המשרת את טובתם של החוסכים

טק אינם זוכים לגישה ראויה לאשראי והם נחסמים בשלב מוקדם -ויזמים בתחומים שאינם היי

אלא גם על , וקר המחייהכך יוצא שהריכוזיות משפיעה לרעה לא רק על י. של התפתחותם

גם השכר הריאלי שלהם כמעט  -המשמעות היא שאזרחי ישראל מפסידים פעמיים  .הפריון

  .שאינו עולה וגם היכולת שלהם לרכוש מוצרים ושירותים בשכר זה מצטמצמת

 

להגברת התחרותיות וצמצום סיכונים בפעילות  עברה יותר משנה מאז הגשתי לכנסת את החוק

בזמן זה הלכה והתחזקה אצלי ההכרה . וחודשים ספורים מאז הופעתי בפניכם קבוצות עסקיות

נדמה לי שעברנו כבר את . שיש לפרק את הפירמידות באופן מוחלט ולא להסתפק בצעדי ביניים

לצורך פירוק הפירמידות אפשר לעשות שימוש . השלב שבו אפשר יהיה להסתפק בחיזוק הרגולציה

מינוי דירקטורים , ן מיסוי של דיבידנדים בין חברות בפירמידהבכלים מוכרים ואפקטיבים כגו

חיצוניים בהתאם לחלקו האמיתי המשורשר של ציבור בחברות הפירמידה ודרישה מבעלי שליטה 

אין לפסול גם החרפה של . להציע לרכוש את כלל מניות הציבור במחירים השווים למחיר השליטה

ות כך שלא יווצר מצב שמי שפוגעים באופן מתמשך עיקרון הרמת המסך לבעלי שליטה בפירמיד

ניות כדי לממן ובוטה בחסכונות הפנסיונים של הציבור עושים שימוש בהון שהושג בדרכים לא יצר

ברור לי שמדובר בכלים אגרסיבים ואני מבינה היטב את החשש מפעולה  .צריכה אישית מוגזמת

לשפוך את התינוק עם מי  החשש. חזקיםכה חד משמעית לפירוק הפירמידות ושימוש בכלים כה 

אך אנחנו נמצאים במצב שבו עלינו להציל את התינוק ולטעמי אין מנוס . האמבט מובן ומוכר

 .מצעדים ברורים לפירוק פירמידות השליטה במשק
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אבל יש נושאים נוספים וחשובים שיש , נושא הפירמידות עומד היום במרכז המאבק בריכוזיות

כגון החיבור בין שליטה באמצעי תקשורת וקידום אינטרסים כלכליים  לטפל בהם בהקשר זה

והניצול של כח כלכלי , המעבר של רגולטורים בין המגזר הציבורי לפרטי, החונקים תחרות

המנדט של  .ופוליטי כדי ליצור מונופולים וקרטלים חדשים תוך יצירת חסמים גבוהים לתחרות

אבקש , לפיכך. פשר לכם לטפל גם בנושאים אלההוועדה והזמן העומד לרשותכם אינו מא

שתשקלו בין המלצותיכם מיסוד של מנגנון או צוות תיאום קבוע שיפעל באופן מתמשך ופעיל 

, מדובר על מנגנון שיפעל באופן משלים לממונה על ההגבלים העסקיים. לקידום התחרות במשק

ת הפיכת הממונה על ההגבלים לחילופין יש לבחון א. שהוא בעיקרו גוף מגיב ולא גוף יוזם

כך . העסקיים לגוף יוזם שיוכל לנקוט צעדים פעילים כדי להגביר את התחרות בכלל מגזרי המשק

או אחרת המטרה תהיה לקיים גוף ומנגנון שיוכלו לבחון כל העת מה המדיניות הנדרשת כדי 

 .להבטיח תחרות שווה והוגנת בישראל ולהמליץ על פעולות לקידומה

 

ודשים שהוועדה בה אתם חברים פועלת נושא הריכוזיות הפך לאחד הנושאים החשובים במשך הח

בכך זכינו כולנו להזדמנות נדירה וייחודית להבטיח . ביותר בסדר היום הכלכלי והחברתי בישראל

שהתחרות במשק תהיה פתוחה והוגנת ותביא למיצוי מלא של הכשרון המצוי בשפע בקרב כלל 

  .אזרחי ישראל

 

 .לכם ויישר כח על עבודתכםתודה 

  
  ,בכבוד רב
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