הפירמידות":שדוואותנו
ליכהעל
להגז
 60שנה למה
עליהן?״
׳גלובס׳ומעריב׳ התנגדולהמלצות
יו״רהוועדהלהגברת התחרותיות בענף הרכב ,בכנס לממשל תאגידי:
׳ידיעות
׳״כלכליסט/
אחרונות/
הוועדהמכיוון
האוליגופולים"
פעילים״ •״הממשלה היא השותףהגדול שבחסותו צמחו
פעילים בענף הרכב או שותפים של
שבעליעיתונים
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סה היא רשות המסים .הרשות מצאה
תשובות :״התשובה הראשונה שח־
$TS1$שחלק$TS1$
$DN2$הכניסה$DN2$

אזרן

מדורגת במקום

בעולם ברמת
83
$TS1$התחרותיות$TS1$,
התח־

$DN2$התחרותיות $DN2$,מכיוון שהממשלה מש־
$TS1$משרתת$TS1$
רותיות,
$DN2$משרתת $DN2$את
רתת
האוליגופולים(ענפים
במשק עם מיעוט מתהרים,ע״א).
הממשלה היא השותן? הגדול

שבחסותו ובפיקוחו צמחו

אותם

כך אמר אתמול
אוליגפולים״
פרופ׳ ירון
זליכה ,דיקןהפקולטה
לניהול בקריה האקדמיתאונו.
זליכה ,שעמד בראש הוועדה
להגברת התחרותיות בענף הרכב,
אמר בכנס שעסק בממשל תאגי־
$TS1$תאגידי$TS1$

לק
פעילים בע־
$TS1$בענף$TS1$
$DN2$שחלק$DN2$מבעליהעיתונים
$DN2$בענף $DN2$או שותפים של
נף
פעילים בענף.
שנית ,כל רפורמה נותנתלגיטי־
$TS1$לגיטימציה$TS1$
$DN2$לגיטימציה$DN2$לרפורמה הבאה .הם אומרים
מציה
׳לא צריך ,השוק מתפקד נהדר׳,

׳קצת מתינות׳ ,ומציעים לדחות
את הרפורמות״.
בהמשך דבריו

התייחסזליכה

לכשלים בענף הרכב .״אם משקיע

רוצהלהקים

פטנט

ליסינג.ככל שהחברהגדלה
לחברת
יותר היא תקבל דחיית מםגדולה
יותר .לא פלא שהגענו לנתח שוק
הגדולה בשוק.
של  3070בחברה
״משרד התחבורה הוא גוף לא
מאוד אפקטיבי ,אמרו לי
לעדן״,
אמרזליכה בציניות .״המשרד
אינו

נה
$DN2$התקינה$DN2$
סוכנותלמכירת רכב

בארה״ב הוא לא צריךרישיון .בי־
$TS1$בישראל$TS1$,

היא

מאפשרת דחיית מס

אפקטיבי גם בתחום התקי־
$TS1$התקינה$TS1$
המשרד

קובע איזהכלי

רכב

אפשרלייבא ומהיכן .יותר מכך״,

זליכה ,״אם רוציםלייבא
$DN2$בישראל $DN2$,יזם לאיכול להקים סוכ־
$TS1$סוכנות$TS1$
שראל,
המשיך
רכב מהמזרח ,חייביםלפרוק אותו
בלעדילמכירת
$DN2$סוכנות $DN2$כי קייםזיכיון
נות
מונופול של בו־
$TS1$בוגרי$TS1$
בנמלאילת כי יש
הרכב היה בועז סופר .הגשנו את
מותג .הזכיינים גם לא מתחרים
האגף ומקים אותו מחרש.
$DN2$בוגרי$DN2$לבנת״.
גרי
כלקוח,מכיוון שהם מוכרים
ההמלצות ואחרי עשר רקות הוא
בקתדרה
$DN2$תאגידי $DN2$וריכוזיות והתקיים
די
״המתנגדהשלישי היו ארבעת עלינו
וליבה התייחס גם להמלצות
במקביל ,הצרכן הופך
כמה מותגים
בזליכה׳ .רק הוא עיתוני ההון
אומר׳טירוף אחז
באוניברסיטת
תאגידי
לממשל
׳ידיעות
׳כלכליסט/
ועדת הריכוזיות :׳׳אםלאיזו חב־
$TS1$חברה$TS1$
לזכיין שמכר לו את
$TS1$לעומת $TS1$להיות כפוף
׳גלובס׳
גילוי נאות שהוא אחרונות׳,
להוסיף
היה צריך
אילן ,כי ענף הרכב מרגים את
בר
ומעריב׳.לעו־
לקונגו.
$DN2$חברה $DN2$זה לא נראה ,שתלך
 TheMarker-nעשו ני־
$TS1$ניתוח$TS1$.
$DN2$לעומת $DN2$זאת,
מת
הבעיות בממשל תאגידי במגזר עובר גם עבור מנדי לבנת
רה
הרכב ,כי הזכיין הוא גם היבואן
(בעלי
ששדדה
$DN2$ניתוח $DN2$.לחלקמההמלצות הם היו בערהמונופוליסטי שלחלקי
הגדולה בי־
$TS1$בישראל$TS1$,
מדובר בחבורת השודדים
החילוף״.
תוח.
הציבורי .הוא מנה את המתנגדים תעבורה ,חברתההובלה
שנה
אותנו 60
זליכה המשיך לתקוף את הר־
$TS1$הרשויות$TS1$,
לעידור שראל,
$DN2$בישראל$DN2$,
למה להגן
ע״א) .מתנגד נוסףלהמלצות ולחלק התנגדו.בעיתונים האחרים
להמלצות שהציגההוועדה
$DN2$הרשויות$DN2$,ולא פסח על רשות המסים :עליהם? או שעושים רפורמה או
שויות,
התנגדו לכל 52
הוא אגף התקציבים במשרד האוצר,
התחרותבענף :״כשהצגנו את המ־
$TS1$המלצות$TS1$
הסעיפים״.
שלא עושים רפורמה״.
לדבריזליכה ,יש לכך כמה ״׳כוכבנוסף׳ שאחראילחסמי הכני־
$TS1$הכניסה$TS1$
אם הייתי שר האוצר הייתי סוגר את
$DN2$המלצות $DN2$הוועדה לרשות המסים ,צאר
לצות

