פרוטוקול אלה אלקלעי:
מבחינה של גרף ה -S&P500במאה השנים האחרונות ,לא מן הנמנע שלמרות הגידול הטבעי
באוכלוסיה והצמיחה הפיננסית הגלובלית .אנחנו בבועה ,ולפיכך נחרץ גורלנו /אם הוא מגעגע ,הולך
ונראה כמו ברווז – האם זה אכן ברווז? אבל הצמיחה הגלובלית והגידול של המוסדות הפיננסית
באלפי עובדים ,יחד עם צמיחה בנכסים במיליארדי דולרים – עשוייה לנבוע בסופו של דבר גם
מצמיחה אמיתית ,וכתוצאה מגידול קוהרנטי בהתייעלות במשק – לפחות עד שנות השמונים.
רוצים קוטג' ב 4-שקלים? או.קיי ,אבל המשמעות היא שהקופאית לא תוכל לקנות את אותו הקוטג'.
כולם חיים בתוך הדילמה המשמעותית שבין הוזלת מחירים ,לבין הרצון להמשיך את קיומם של
הגורמים מהם אנו צורכים" ,מסבירה אלקלעי ,שטוענת כי הבעיה בשני העשורים האחרונים שהובילה
לתחושת חוסר השיוויון ,לא נוגעת לצמיחה איטית אלא כאמור לחוסר קוהרנטיות בינה לבין תהליכי
התייעלות מוגברים ,וכן לחלוקה לא הוגנת של העושר – שהגיע בעיקר לעשירונים העליונים.
לעלות את שכר כלל הקופאיות בשופרסל ב 1%-יעלה לחברה  6מיליון שקל – כמעט כמו שכר
המנכ"ל .האם אנחנו צריכים לדאוג לכך שהחברה תרוויח יותר ,או שהקופאיות בה יוכלו לקיים עצמן?
התשובה לא ברורה לכולם בהכרח .מה שברור הוא שאנחנו נמצאים במצב של משבר בהיבט הזה,
בחוסר איזון לא ברור.
כל ניסיון לענות על השאלה של מערכת היחסים בין הרגולציה לעסקים חייב לשאול מה השתבש
שגרם למשבר .אנחנו בחוסר איזון ברור שבו לא ברור מהי האחריות של כל אחד .הצלחנו להגדיל
משמעותית את כוח ההשתתפות בשיעור העבודה ,אבל מנגד מספר העובדים העניים הוא עצום .לא
הצלחנו להזיז את כוח הקנייה – וזה מה שבסופו של דבר מזיז את הצריכה.
מהי משמעות הצדק החברתי :בשוק התקשורת ירדו משמעותית עלויות השיחה .יש לרגולטור תפקיד
מרכזי :כסלקום נכנסה לשוק אז השאלה הייתה מי יתן את המחירים הזולים ביותר לצרכן ,אבל
כשפרטנר נכנסה לשוק ,אזה השאלה הייתה מי ייתן את הצ'ק השמן ביותר למדינה.
כאשר מסתכלים על שוק ההון כמשק ,אז אין במה להשקיע .אם במשך עשור מדינת ישראל הובילה
בצמיחה הכלכלית של המשק .אבל בשנה האחרונה הבורסה בת"א ירדה יותר מכל השווקים
שסביבנו.
הססטוס קוו הופר ,והצרה שבה התנהלו בשלושים השנים האחרונות הובילה לאיזה שהוא משבר.
בסופו של דבר העסקים של כולנו יסבלו במידה ויהיה שפל .חשוב לוודא שההתייעלות האמיתית
תאפשר צריכה .אך לא מדובר רק בכוח הקנייה ,ומכך ש 66%-מהעובדים הם עניים .גם העובדה ש-
 06%מהאוכלוסייה מחזיקה ב 06%-מהנכסים .אם לא יהיו מנגנונים שיאפשרו גם צבירת נכסים ,אז

העיוות הבסיסי הזה לא יתוקן .בפנייה למחאה חברתית ובתחרות על השר החברתי .יש אנשים
שצריך להעלות להם את מס רווחי ההון.
כשבאים ומבקשים מכימיקלים לישראל להעלות את שיעור המיסוי ,איך הרגולציה תבנה את
הארכיטקטורה של התוצאה הרצויה .האם לדוגמא אנחנו רוצים כפייה של תקרת דמי ניהול שתביא
להפחתת כמות החברות במשק ובכך תפחת התחרות ויפגע הצרכן.

