התנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר)
الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل The Movement for Quality Government in Israel

עמדת התנועה לאיכות השלטון – יש לקדם את ה"קומה הבאה"
אשר תמנע ריקון מתוכן של חוק הריכוזיות
לקראת דיון בוועדת הכספים ביום 11.9.2017

נוכח הפרסומים האחרונים על עסקת הרכישה המסתמנת בקבוצת אי .די .בי .אשר מגלמת
סתירה מהותית מתכליתו של חוק הריכוזיות ,ומממשת פרצה בו .התנועה סבורה כי מדובר
בבעיה רוחבית אשר מצביעה על פתח לריקון מתוכן של חוק הריכוזיות.
בשנים האחרונות התרחש מהפך תודעתי ונורמטיבי בכל הנוגע לאופן בו תופסים פירמידות
בשווקים מפותחים .כיום ברור וידוע לכל כי פירמידות מועילות לבעלי השליטה ורעות לציבור.
חו ק הריכוזיות ,שנחקק על רקע בעייתיות זו ,קבע פתרון דו-שלבי .לפיו ,על חברות הפועלות
במבנה פירמידאלי לצמצם את שכבותיהן למספר שלא יעלה על שלוש ,לכל המאוחר בדצמבר
 ;2017זאת ,עד לצמצום הסופי לשתי שכבות בפירמידה בדצמבר .2019
ואולם ,בעוד שהייעוד המקורי של החוק היה לפרק את המבנה הפירמידיאלי ההרסני בו
התאפיינו ומתאפיינות קבוצות עסקיות רבות בישראל ,הרי שכעת ברור שאינו יכול להגשים זאת
בנוסחו הנוכחי  ,מבלי שיתווסף לו נדבך נוסף ,אשר יבוא על גבי השלבים הקודמים .זאת ,כיוון
שבמתכונת החוק הנוכחית אין כל מניעה מכל קבוצה עסקית אחרת "לקפל" את חברות השכבה
שבה באמצעות הקמת חברות פרטיות מלאכותיות.
עינינו הרואות – מקום שחוק הריכוזיות ביקש למנוע כשלים ולצמצם את הפירמידות ,ממשיכות
אלו להתקיים במסווה של שינוי הסיווג התאגידי של השכבות שבהן .חוק הריכוזיות לא צמצם
את הפירמידות – אלו חיות ובועטות.
ואכן ,המציאות "לא אכזבה אותנו" ,ובשנים האחרונות נתקלנו בחולי הפירמידות שהביא
לקריסתן ולזעזועים במשק הישראלי חדשות לבקרים .כך למשל ניתן למנות ,בין היתר ,את
נפילתם ו/או פגיעתם בציבור של משפחות ההון כגון דנקנר ,פישמן ,בן דב ,אלוביץ ,גרינפלד,
לבייב ,תשובה ועוד.
לאור האמור ,הגיע העת לקומה נוספת ,שניתן להערכתנו להחילה כבר בשנת  ,2021אשר
תיישם באופן מיטיבי את המטרה שלשמה נחקק חוק הריכוזיות – פירוק הפירמידות במשק
הישראלי .לשם כך ,אנו מציעים כי ייבחר אחד מתוך שלושת הפתרונות המפורטים להלן:
א .החלת מיסוי דיבידנדים בין חברות.
ב .הכללת חברות פרטיות ,שותפויות וחברות זרות שלא נרשמו למסחר בישראל בהגדרת
"חברת שכבה" בחוק הריכוזיות.
ג .שינוי אופן חישוב זכויות ההצבעה בחברה ,והתאמת כוח השליטה להון המושקע.
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