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ח"כ הרב משה גפני ,יו"ר ועדת הכספים של הכנסת
הנושא הרגולטורי רחב מאד .הרגולציה היא חיובית בשוק ההון ושוק ני"ע ובנושאים שכספי הציבור
מופקדים בידי חברות שעלולים לקרות בהם בעיות במזיד או בשוגג .אנשים מתאהבים בעצמם ועושים
רגולציה כי אחרת יגידו שלא עשיתם את עבודתכם .אנחנו מקבלים איפה עודף רגולציה שבסופו של דבר,
את מה שאנחנו רוצים להשיג ,המשק והכלכלה הישראלית ,המטרה המושגת היא לחלוטין לא מה
שהתכוונו.
אני לא נכנס לפרים של איך עושים את התאום הרגולטורי אבל אנו במצב שבו גם אגף שוק ההון ,גם
הרשות לני"ע ,הם גופים שיכולים להתמזג .לי כיו"ר ועדת הכספים זה יקל מאד מאד .אני צריך לשבת
בנפרד עם גופים מקצועיים וחזקים מאד – ושונים .אבל כל אחד חייב להצדיק את קיומו ,ומביאים אלי
למשל דיווח רבעוני שהוא כזו ערימה של דברים שחשכו עיני ,ואם אני מנהל חברה או  ,CFOאני הולך
לנהל עבודה אחרת .בסוף קראתי לפרופ' האוזר ולעודד שריג ואמרתי להם שאי אפשר לדון בזה יותר .זה
יותר מדי .בדקנו בוועדת הכספים שמספר החברות שיצאו מהשוק או התמזגו עם חברות גדולות שיודעות
להתמודד עם הרגולציה ,וזה המון .אני לא רוצה בקדנציה שלי שזה יקרה .החברות הציבוריות תורמות
תרומה בלתי רגילה למשק ,למצב הכלכלי החיובי של ישראל ולאבטלה הנמוכה.
אנחנו העברנו את חוק האכיפה המנהלית של הרשות לני"ע .היה לי מאד קשה עם הנושא הזה .גם
משפטית ,ציבורית וגם עניינית .לטעמי לא מספיק .כשראו כי טוב ,הביאו גם אכיפה מנהלית של אגף שוק
ההון ,שהוא מצויין ועושה עבודה נפלאה תחת עודד שריג .ריככנו את החוק עוד לפני שהגיע לוועדה.
הבעיה שלי היא שאני בניגוד לפוליטיקאים אחרים ,שומע את כולם .באכיפה המנהלית אני מתחנן שתגידו
את עמדתכם .היה סיכום מאחורי הקלעים שאפשר יהיה לשפות את הקנסות .ואני לא הסכמתי .התוצאה
היתה עם מזעור חלקי של הנזקים אבל לא מספיק .עכשיו זה יקרה לי גם בדיבידנדים הכלואים ,ובעיקר
בחוק הריכוזיות .אנשים לא יבואו לדבר .זו בושה למשטר הדמוקרטי ולגופים הכלכליים .לא לפחד
מהפקידים הם מתחלפים .תבואו ותגידו .העמדה שלי מתחלקת בין הצד המוסרי הערכי לטובת המדינה.
אם לא תבואו ותשמיעו את עמדתכם ,לא אדע אותה .אני כל יום ביכולות להחליט בין סדרי עדיפויות.
אם נלך לבחירות הכל יידחה וכנראה ישתנה ,כי העולם יזוז ונדע האם יש צורך לשנות מדיניות ולאיזה
כיוון .אם לא נלך לבחירות ,אנו הולכים לעידן שכנראה לא ראינו כמותו.
אני מבקש ,אם יש לכם מה לומר ואתם לא אומרים ,אתם עושים עוול לנושא .בואו לדבר עמנו.
יש עודף רגולציה .האוזר אומר שהוא עושה שינוי תכנית .הוא מבקש להציג את התכנית לטווח הארוך של
הרגולציה .יש לי ערמה של חוקים ,תקנות ונהלים שיוצרים עודף רגולציה שאני לא מביא בכלל לדיון .אני
משתדל שהרגולציה תהיה עניינית וסולידית ומסייעת למשקיעים ולחברות.
הציבור החרדי עובר מהפכה גדולה בענין השתתפות בשוק העבודה .חוסמים אותו כי אינו אקדמי .אם
המדינה לא היתה חוסמת את הציבור החרדי ,שלא לדבר על מסייעת ,היינו כבר במקומות אחרים.
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