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מבוא
כיצד משיגים רגולציה אפקטיבית? תחת אלו תנאים רגולציה כלכלית משיגה את מטרותיה ומקדמת את טובת
הציבור ,ולעומת זאת ,תחת אלו תנאים רגולציה כלכלית סוטה ממטרותיה ומקדמת אינטרסים צרים על חשבון
האינטרס הציבורי? סקרי דעת קהל בארץ ובעולם מראים כי הציבור חשדן לגבי רגולציה .הציבור מאמין כי רגולציה
אינה עובדת בצורה אפקטיבית לטובתו ,אלא מקדמת אינטרסים צרים .מחקרים אקדמיים רבים מגבים את חששם
האינטואיטיבי של האזרחים ,ומראים כי לעיתים קרובות מדי מתרחש "שבי רגולטורי" :הגופים המפוקחים
מצליחים למשוך את הרגולציה לכיוונם ,ומגבירים את הנטל הרגולטורי (כדי לחסום מתחרים חדשים) או מקטינים
אותו (כדי לחסוך לעצמם עלויות) כרצונם .מה גורם לאותו שבי רגולטורי? וכיצד ניתן להשתחרר מהשבי ולהגביר
את האפקטיביות? אלו השאלות בהן עוסק נייר זה.
אנו ניגשים לשאלות המחקר משתי זוויות המשלימות זו את זו .בחלקו הראשון והיותר תיאורטי של הנייר אנו
מציעים סינתזה של הספרות המחקרית העדכנית ,עם תובנות על גורמים ,תוצרים ,ופתרונות אפשריים לבעיית
השבי הרגולטורי .בחלקו השני והיותר יישומי של הנייר אנו מנתחים את מקרה המבחן הישראלי ,תוך בחינת
השינויים שחלו בשנים האחרונות באופי הרגולציה בארץ .אנו מתמקדים בעיקר בבחינת ההשערה לפיה המחאה
החברתית של קיץ  2011הביאה לשינויי עומק בסביבת העבודה הרגולטורית – שינויים שמטבעם מתרחשים
מתחת לפני השטח ואינם נגלים לעין הבלתי מזוינת.
חיבור התובנות מהספרות המחקרית בעולם עם נתונים אותם אספנו על המצב בארץ מבליט שני לקחים מרכזיים.
הלקח הראשון נוגע לגורמים לרגולציה שבויה .במדינות מפותחות עם שלטון חוק כישראל ,שבי רגולטורי אינו
נגרם (רק) משום שהגופים המפוקחים טובים יותר בלספק תמריצים חומריים לרגולטורים ,כגון שוחד ,הצעות
עבודה ,או תרומות לקמפיין בחירות .שבי רגולטורי במדינות כישראל נגרם כאשר קבוצות אינטרס צרות נהנות
מיתרון בקביעת סדר היום התקשורתי והציבורי .כשקבוצות אינטרס שולטות בסדר היום ובמסגור הדיונים על
רגולציה ,אזי גם רגולטור עם כוונות טובות שמעוניין לשמור על תדמיתו הציבורית ולמזער ביקורת נגדו ימצא את
עצמו עובד דווקא נגד הציבור ובעד קבוצות אינטרס צרות .שני מאפיינים ישראליים ייחודיים משפיעים על דינמיקות
אלה :ריכוזיות המשק ודומיננטיות של השיח הבטחוני .הריכוזיות הגבוהה במשק משפיעה לא רק על אינדיקטורים
כלכליים ,אלא גם על יכולת השפעה פוליטית ועיצוב סדר היום של קבוצות אינטרס צרות .והדומיננטיות של השיח
הבטחוני הדירה באופן מסורתי ציבורים רחבים מהדיון על רגולציה ,כך שקבוצות האינטרס הצרות נותרו
השחקניות הכמעט יחידות במשחק ההשפעה הפוליטית.
מכאן גם נובע הלקח המרכזי השני ,הנוגע לדינמיקות המאפשרות שחרור משבי והשגת רגולציה אפקטיבית .על
אף נקודת-הפתיחה הבעייתית ,שבי רגולטורי כמעט אף פעם אינו מוחלט או דטרמיניסטי .ישנה שונות גדולה
במידת השבי/אפקטיביות בין מדינות שונות ,ואפילו בתוך מדינה נתונה לאורך זמן ומתחום לתחום .השונות במידת
האפקטיביות של רגולציה מאפשרת לנו לזהות את התנאים שמגבירים/מקטינים את הסיכון לשבי רגולטורי .גורם
חשוב במיוחד לקביעת מידת האפקטיביות הוא הנראות הציבורית של סוגיה רגולטורית נתונה .הנראות הציבורית
היא במידה רבה פונקציה של מוסדות החברה האזרחית ,כגון תנועות חברתיות והתקשורת .בישראל ,המחאה
החברתית של קיץ  2011ייצרה שינויים תת-קרקעיים בסדר היום הציבורי והתקשורתי ,וכתוצאה מכך בסביבת
העבודה הרגולטורית .יהיה זה נאיבי ומוקדם מדי להכריז כי שינויים אלה חיסלו את בעיית השבי הרגולטורי בארץ.
עם זאת ,הנתונים אותם אספנו מצביעים על סיבות לאופטימיות זהירה.
נושא הנייר – הכוחות המשפיעים על אפקטיביות הרגולציה – חשוב פרקטית ומעניין תיאורטית ,אך גם רחב
ועמום למדי .הנושא חשוב משום שאנו חיים בעידן הרגולציה 1.המדינות המפותחות בעולם – וישראל בתוכן – הן
למעשה "מדינות רגולטוריות" 2:מרב הפעילות המשקית מתבצעת בשווקים פרטיים ,אך למדינה תפקיד קריטי
בקביעת כללי המשחק ואכיפתם .בעולם שכזה ,בו רגולציה נמצאת בכל מקום ,שאלת המפתח מפסיקה להיות
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ראו.Robert Baldwin, Understanding Regulation )2nd ed. 2011( :
 Giandomenico Majone, The Rise of the Regulatory State In Europe, 17(3) WEST EUR. POLIT. 77 (1994).ראו:
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כמה להתערב ,ועוברת להיות איך להתערב – כיצד משיגים רגולציה אפקטיבית .מדינות שתשכלנה לאסדר את
פעילות השווקים בצורה אפקטיבית תצלחנה יותר מאחרות .עם זאת ,הנושא רחב ועמום ,ולפיכך אנו רוצים
להבהיר כבר בפתיחה את גבולות הגזרה – הגדרות ,היקף המחקר ,והמתודולוגיה בה נקטנו:
אנו מגדירים "רגולציה" בצורה רחבה ,ככל התערבות ממשלתית בפעילות שוק .הן דבר חקיקה של הכנסת והן
החלטת אכיפה טכנית לכאורה של פקיד מקצועי נכנסים לגדר הגדרה רחבה זו של הרגולציה 3.גם ההגדרה אותה
אימצנו לשבי רגולטורי רחבה :מבחינתנו ,רגולציה שבויה היא כזו המקדמת באופן שיטתי אינטרסים צרים על
חשבון האינטרס הציבורי הרחב אותו הרגולציה אמורה לקדם ובשמו היא פועלת 4.מכך נובע שאיננו מתמקדים
רק במקרים של שבי מוחלט – מקרים בהם הרגולטור נמצא בכיסם של הגופים עליהם הוא אמור לפקח ועושה
כל שהאחרונים מבקשים ממנו .לצרכינו כאן ,רגולציה עשויה להיות שבויה – לסטות מהאינטרס הציבורי ולקדם
אינטרסים צרים – לא רק ישירות ומפורשות ,אלא גם במשתמע .רגולציה נשבית לא רק דרך שחיתות לא-חוקית,
אלא גם באופנים עקיפים בהרבה ,כגון פערי מידע ,מומחיות ושיקולי מוניטין של הרגולטור 5.אנו מאמצים הגדרה
רחבה לשבי רגולטורי כדי להסיט את הפוקוס מכוונותיו הטובות או רעות של רגולטור בודד .השאלה המרכזית,
לשיטתנו ,היא אילו קבוצות בחברה יכולות להטות את הרגולציה לכיוונן ,וכיצד הן עושות זאת .יכולת ההשפעה
העדיפה של קבוצות לחץ ממוקדות על פני ציבור הרחב (קרי ,היכולת של קבוצות לחץ ממוקדות לשבות את
הרגולציה) מושגת לא רק על-ידי אמצעי מימון ויכולות תיאום ,אלא גם על-ידי שליטה בסדר היום ומסגור הסוגיות
6
בנרטיב נוח עבור קבוצות הלחץ.
הכוחות המעצבים את הרגולציה מאחורי הקלעים אינם ניתנים לכימות ומדידה מדויקת 7.האסטרטגיה המחקרית
שלנו נשענה לפיכך על טריאנגולציה ) :(triangulationבחינת מושא המחקר החמקמק ממספר זוויות שונות.
הצלבת מספר שיטות מחקר שונות אמורה לקזז את ההטיות של כל שיטה לכשעצמה ,ולהוביל למספר תובנות
בסיסיות מהימנות 8.את הרקע התיאורטי שאבנו משילוב תובנות מתחומי הכלכלה ,מדעי המדינה ,משפטים,
תקשורת וסוציולוגיה .את התימוכין האמפיריים אספנו ממחקר עצמאי שכלל ,לדוגמה ,ראיונות עם שחקני מפתח
ברגולציה הישראלית לאורך השנים 9,וניתוח תוכן מקיף של סיקור תקשורתי של נושאי רגולציה כלכלית לפני

 3בהמשך הנייר נבהיר כיצד חלק מהכוחות הפועלים על רגולציה משתנים בהתאם לסוג הרגולטור (פוליטיקאי נבחר מול פקיד מקצועי)
ולסוג הפעילות המאוסדרת (שווקיים פיננסיים מול זיהום סביבתי ,לדוגמה) .עם זאת ,חלק משמעותי אחר מהדינמיקות אותן אנו מתארים
חלות על כל סוגי הרגולציה.
 4הגדרה כזו אמנם פותחת קן צרעות ,בדמות השאלה כיצד יודעים מהו האינטרס הציבורי (לנסיון לאמץ קריטריונים לקביעת אפקטיביות
הרגולציה ראו לדוגמה ,BALDWIN (2001) :בעמ׳  .) 27מבלי להקדים את המאוחר ,נציין כי תובנה מרכזית העולה ממחקרנו נוגעת בדיוק
בשאלה מי ואיך מגדירים את האינטרס הציבורי .סכנת השבי הרגולטורי עולה ככל שקבוצות אינטרס צרות שולטות בשיח ומצליחות לשכנע
את הרגולטורים והציבור שמה שטוב להן טוב לציבור הרחב .וכך ,אף על פי שההגדרה של האינטרס הציבורי היא בעיה עתיקת-יומין שאין
בכוחנו לפתור ,הדיון בה מקדם אותנו לכיוון הנכון ,של הגברת אפקטיביות הרגולציה .ראו:David Moss, Reversing the Null :
Regulation, Deregulation, and the Power of Ideas, in CHALLENGES TO BUSINESS IN THE TWENTY-FIRST CENTURY
( .)Rosenfeld et al. eds., 2011תובנה מרכזית נוספת העולה מהנייר היא הצורך באימוץ מעין נטלי הוכחה .רגולציות מסוגים מסוימים
ייחשדו כנוטות לשבי יותר מאחרות .ראו את הדיון להלן ב"מטריצת ווילסון" ו"מטריצת גורמלי" (תתי פרקים .IIז ו.III-ג ,בהתאמה).
5

ראו לדוגמה ,BALDWIN )2011( :בעמ׳ .55–54

 6יפה לענייננו ההגדרה הבאה לשבי רגולטוריwhere organized interest groups successfully act to vindicate their goals“ :
 .”through government policy at the expense of the public interestראו,Michael A. Livemore & Richard L. Revesz :
.)2013( 1337 .J.L GEO. Regulatory Review, Capture, and Agency Inaction 101
יובהר :לא כל רגולציה שמקדמת את האינטרסים של הגופים המפוקחים היא בהכרח רגולציה רעה או שבויה .רגולציה יכולה לקדם את
האינטרס של הגופים המפוקחים ועדיין לקדם גם את האינטרסים של הציבור הרחב .איננו מתמקדים במצבים שבהם התעשייה מרוויחה,
אלא במצבים שבהם הציבור מפסיד .במלים אחרות ,המצבים המעניינים לניתוח הם אלו שבהם האינטרס של קבוצות הלחץ הממוקדות
מנוגד לאינטרס של הציבור הרחב ,והרגולטור בוחר במודע או שלא במודע באינטרסים הצרים.
7

 Per J. Agrell & Axel Gautier, Rethinking Regulatory Capture, in RECENT ADVANCES IN THE ANALYSIS OFראו:
COMPETITION AND REGULATION (Joseph E. Harrington Jr. & Yannis Katsoulacos eds., 2012) (“Capture is, by
definition, a phenomenon that is difficult to estimate empirically“) .
8

 Paulette M. Rothbauer, Trinagulation, in THE SAGE ENCYCLOPEDIA OF QUALITATIVE RESEARCH 893 (Lisa M.ראו:
Given ed., 2008) .
 9ראו את רשימת הראיונות המובאת בנספח א' להלן.
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ואחרי המחאה .איסוף הנתונים כלל ,בין היתר ,גם מעבר על תוכן הדיונים בוועדות פרלמנטריות ,מחקרים
סטטיסטיים קיימים וסקרי דעת קהל.
חלק א' לנייר מכיל שלושה פרקים העוסקים בסינתזה של הספרות המחקרית על שבי רגולטורי .פרק  1עוסק
בקצרה בשאלה המקדמית של למה לאסדר – מדוע המדינה צריכה להתערב בפעילות השוק מלכתחילה .ביתר
הנייר אנחנו עוסקים בשאלה העיקרית של איך לאסדר .פרק  2נשען על הגישה הכלכלית לחקר הרגולציה,
המבהירה מדוע רגולציה כלכלית נמצאת בנקודת פתיחה בעייתית ,ונוטה להישבות בידי הגופים המפוקחים
עצמם .אך הגישה הכלכלית ,המתמקדת בתמריצים חומריים ,אינה מספקת תמונה שלמה של סביבת העבודה
הרגולטורית .בפועל רגולטורים מונעים גם משיקולי מוניטין ,אידיאולוגיה ,ורצון כן לעשות עבודה טובה .לפיכך
בפרק  3אנו מציגים וקטורים רלוונטיים נוספים לסביבת העבודה הרגולטורית ,כגון שיקולי לגיטימיות ונרטיבים
משכנעים .הפרק מפרט את המנגנונים השונים דרכם קבוצות אינטרס מצליחות לשבות את הרגולציה :לא רק
מנגנונים ישירים כגון שוחד או הצעות עבודה ,אלא גם ניצול פערי מומחיות או קביעת סדר היום התקשורתי.
בנוסף ,פרק  3מסביר מדוע כלבי השמירה של הדמוקרטיה – תקשורת ,אקדמיה ובתי משפט – לרוב אינם
מספקים פתרון הולם לשבי של רגולציה כלכלית .לסיכום התובנות המחקריות הקיימות אנו מציעים בסוף חלק א'
לנייר כלי לזיהוי סוגי הרגולציה המועדים יותר לשבי מאחרים.
משם אנו עוברים לחלק ב' לנייר ,הוא החלק היישומי ,הבוחן את הרגולציה הכלכלית בישראל והשינויים שחלו בה
מאז המחאה החברתית של קיץ  .2011פרק  4משרטט את נקודת המוצא – הרקע להפיכתה של ישראל למדינה
רגולטורית במובן המודרני .פרק  5עוסק בשינוי שחל בעקבות מחאת  :2011המודעות והזעם שבעבעו והובילו
למעורבות אזרחית ,הדינמיקה של המחאה עצמה ,ובעיקר התוצאים השונים של המחאה .אנו סוקרים הן את
התוצאים הנחזים בקלות יחסית ,כגון שינויי חקיקה או רפורמות נרחבות בענפים מסוימים; והן את השינויים
שנשארים ,לעת עתה ,מתחת לפני השטח ,כגון שינויים בסדר היום התקשורתי ,ציבורי ופוליטי .פרק  6מנסה
למצוא רמזים למגמות עתידיות ,במטרה לנבא האם מגמת השינוי המתוארת בפרק  5תימשך ,או שמא תיסוג
לאחור .פרק  7מציע מספר לקחים ממקרה המבחן הישראלי ,ומחשבות על הפתרונות הראויים לבעיית השבי
הרגולטורי.
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חלק א :תיאוריה
 .1מדוע לאסדר? תפקיד המדינה בכלכלה המודרנית
"השאלה שאנו שואלים היום אינה אם הממשלה שלנו גדולה מדי או קטנה מדי ,אלא אם היא עובדת".
ההשבעה של הנשיא אובמה)2009 ,

10

(נאום

"קפיטליזם בריא תלוי ברגולציה נבונה ,ואף נוצר על ידיה .אין 'שוק' ללא רגולציה המגדירה את זכויות הקניין ,קובעת
סטנדרטים לפעילות עסקית ומבטיחה את אמון הציבור בהגינותם של 'כללי המשחק' הכלכליים .לדמיין את העולם
11
במונחים של 'שווקים' קיימים מראש ושל 'ממשלה' מתערבת הוא ליצור מצג שווא פיקטיבי ובלתי מועיל".

לאחר המשבר הכלכלי העולמי בשנת  2008השתנה אופי השיח האקדמי והציבורי בנושא הרגולציה .באופן
מסורתי התמקד השיח בשאלה מדוע יש להתערב כלל בשוק .כלומר ,השיח נסוב על השאלה עד כמה להתערב
ולא כיצד להתערב .לאחר  2008נראה כי קובעי מדיניות ואנשי אקדמיה משני צדי המתרס "שינו את יחסם באופן
דרמטי" 12,וכיום הולכת וגוברת ההבנה כי הרגולציה כאן כדי להישאר (למעשה ,היא תמיד הייתה כאן) .לפיכך,
השאלה הרלוונטית יותר היא אם רגולציה נתונה מקדמת את האינטרס הציבורי או לא 13.הגודל כשלעצמו אינו
קובע :במקום לשים דגש על היקף ההתערבות הממשלתית ,יש להעביר את הדגש לבחינת האפקטיביות של
ההת ערבות .בהתאם ,נקדיש את רובו של מאמר זה לבחינת התנאים המגדילים את סיכוייה של רגולציה להיות
אפקטיבית .ואולם ,כדי ליצור בסיס להמשך הדיון אין מנוס מלסקור בקצרה את התשובות המסורתיות לשאלה
המקדמית ,קרי ,מדוע המדינה צריכה לאסדר את פעילות השווקים.
ספרות הכלכלה הפוליטית תחמה באופן היסטורי את הדיון במונחים של גישת היד הנעלמה ()invisible hand
אל מול גישת היד העוזרת ( 14.)helping handגישת היד הנעלמה קוראת להתערבות ממשלתית מינימלית ולמתן
אפשרות לשוק לפעול באופן חופשי .הגישה שאבה את שמה מהמודל של אדם סמית' ,שבו אנשים הפועלים באופן
רציונלי להשגת מטרותיהם האישיות משיאים בסופו של דבר את רווחת החברה כולה ,כאילו הודרכו על ידי יד
נעלמה .על פי גישה זו ,אין צורך בהתערבות רגולטורית ,משום שכוחות השוק מסוגלים להעניש ולבער בעצמם
התנהגות מזיקה חברתית .כך ,לדוגמה ,ליצרנית של צמיגי מכוניות יש תמריצים להשקיע בבטיחות ובאיכות
מוצריה ,אף ללא איום בענישה מצד המדינה ,משום שאם צמיגיה יהיו פגומים ,אזי צרכנים לא ירכשו ממנה צמיגים
בשנית.
הבעיה בגישת היד הנעלמה היא שפעמים רבות מדי כוחות השוק כושלים .כשלי שוק נמצאים בכל מקום ,באופן
היוצר צורך בהושטת יד עוזרת מצד הממשל .חסידי גישת היד העוזרת אינם מעוניינים כי התערבות שלטונית

10

נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה ״נאום ההשבעה״ (נאום בטקס ההשבעה לנשיאות ,וושינגטון ,ארצות הברית.)20.1.2009 ,
11

ראוEdward Balleisen & David Moss, Introduction, in GOVERNMENT AND MARKETS: TOWARD A NEW THEORY OF :
(.RegulatioN 5 )Edward J. Balleisen & David A.Moss, eds. 2009
12

ראו את ההקדמות לשני קובצי-מאמרים שחוברו על רגולציה אחרי משבר New Perspective on Regulation )David :2008
 ,Joseph Stiglitz, Regulation andשם ,בעמ׳  .1ראו גם;)Moss & John Cisternino eds., 2009Balleisen & Moss (2009) :
Failure in NEW PERSPECTIVES ON REGULATION 18 )Moss & Cisternino eds., 2009( )"The is now a widespread ,
consensus on the need for regulation...(; Amitai Etzioni, The Capture of Regulations– ,Revisited, 46 SOCIETY 319
.)2009( 319
 13חוקר מדעי המדינה פרנסיס פוקויאמה מראה כיצד אין מתאם בין גודל הממשל ובין שגשוג כלכלי ,אך יש מתאם חיובי חזק בין איכות
הממשל לשגשוג כלכלי .יש מדינות המגיעות לשגשוג עם ממשל קטן יחסית (כגון שווייץ) ,וישנן כאלה המגיעות לשגשוג עם ממשל גדול
יחסית (כגון דנמרק) .ראו .FRANCIS FUKUYAMA, POLITICAL ORDER AND POLITICAL DECAY )2014( :ראו גם,RICHARD POSNER :
( .THE FAILURE OF CAPITALISM )2009בישראל נקודה זו הועלתה בדוח הוועדה לייעול מנגנוני הרגולציה בישראל ולבחינת הממשקים
בין הרגולטורים השונים במשק  ,)2013( 5זמין בכתובת -_hazan.kibbutz.org.il/hafrata/doh_veeda_liieol_mngnoni_rgoltzia
_.april_2013.PDF
ראו.Andrey Shleifer & Robert Vishny, The Grabbing Hand )1999( :
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תחליף לחלוטין את השווקים 15.תחת זאת ,הם מבקשים כי ממשלות יזהו ויתקנו מקרים שבהם נכשלים כוחות
17
השוק 16.לפיכך ,המפתח לגישת היד העוזרת הוא זיהוי נכון של כשלי שוק.
ארבעה כשלי שוק קלאסיים זוהו בספרות .הקטגוריה הראשונה נוגעת לכוח שוק  -כגון מונופול ,אוליגופול ,קרטל
או מונופסון .חשבו על הדוגמה הקודמת :צרכנים יתקשו להעניש את יצרנית הצמיגים (באמצעות אי קנייה) באין
גורם אחר המייצר צמיגים .קטגוריה נפוצה שנייה של כשלי שוק נוגעת למידע חלקי או א-סימטרי .צרכנים יתקשו
להעניש יצרנים אם הם אינם יודעים כיצד ומי גרם לליקויים במוצר ,או אף אם קיימים ליקויים .סוג שלישי של כשלי
שוק מקורו בתרחישי טובין ציבוריים ( 18.)public goodsטובין ציבוריים הם טובין שביכולתם להיטיב עם כל
שחקני השוק ,אך לאף אחד אין תמריץ לייצרם ,משום שלא ניתן למנוע את צריכתם על ידי מי שלא שילמו בעבורם.
חשבו לדוגמה על בטחון לאומי או תאורת רחוב .השוק לא ייצר בכוחות עצמו מספיק טובין ציבוריים .המדינה,
בניגוד לכך ,יכולה לממן טובין ציבוריים על-ידי הטלת מסים ,הכופים על כל מי שנהנה מהטובין להשתתף בעלות
ייצורם 19.לבסוף ,כוחות השוק גם אינם מצליחים לצמצם החצנות שליליות .אלו מתרחשות כאשר יצרנים יכולים
לגרום נזקים לצדדים שלישיים בלתי קשורים אשר אינם יכולים להענישם .חשבו לדוגמה על אותו יצרן צמיגים
אשר מוצא דרך לייצור זול של צמיגים באמצעות חומרים המזהמים את הסביבה.
תיאוריית כשלי השוק התרחבה בעשורים האחרונים לצידוקים נוספים להתערבות ממשלתית .סוג חדש של
צידוקים עולה ממחקרים של אי רציונליות בפעילותם של שווקים ( .)market irrationalityשחקני שוק ,בהיותם
אנושיים ,נוטים לטעות באופן שיטתי .אנו עשויים להגיב תגובת יתר להתנהגויות מסוימות של יצרנים ולהגיב
תגובת חסר להתנהגויות אחרות ,משום שתגובתנו אינה מבוססת בהכרח על העלויות האמיתיות של התנהגויות
היצרנים ,אלא על מאפיינים לא רלוונטיים לכאורה ,כגון נראות או בולטות 20.המשבר הכלכלי של שנת 2008
הפנה זרקור אל כשל שוק נוסף ,החצנות מערכתיות ( 21.)systemic externalitiesשחקן שוק יחיד עשוי להיות
גדול-מכדי-להיכשל – אם הוא פושט רגל ,תהיה לכך השפעה הרסנית על כל המערכת הכלכלית – ולכן בפועל
איננו יכולים להעניש אותו.
יתר על כן ,התערבות ממשלתית עשויה להידרש אף אם אין כשל שוק; כלומר ,אף אם השווקים מניבים תוצאות
יעילות .הקצאת מקורות יעילה עשויה להיות בלתי צודקת 22.לדוגמה ,התערבות רגולטורית עשויה להידרש על
מנת לתקן סוגיות חלוקתיות .פעילות שוק עשויה להגדיל את העוגה כולה רק על חשבון חלוקה בלתי שווה של
חלקיה :הותרת החלקים הגדולים יותר לחזקים על חשבון אלו שהונם קטן יותר מלכתחילה .נוסף על כך ,התערבות
ממשלתית עשויה להידרש על מנת לקדם את הלגיטימיות של מוסדות דמוקרטיים ,למשל באמצעות הגברת
ההשתתפות והשיח הציבורי בתהליכי קבלת החלטות.
כשלי שוק וטעמים אחרים להתערבות אכן נמצאים בכל מקום ,כפי שגורסים חסידי גישת היד העוזרת .ואולם,
גישת היד העוזרת סובלת מפגם בסיסי :היא אינה בוחנת ברצינות את החלופה .אכן ,שווקים רחוקים מאוד מלהיות

 15איננו דנים בנייר זה באפשרות של הלאמה – כלכלה הנשלטת על-ידי המדינה .במצב של הלאמה מלאה אין טעם לדבר על רגולציה
כלכלית במובן שבו אנו עוסקים בנייר זה.
16

ראו לדוגמה,Joseph Stiglitz, On the Economic Role of the State, in THE ECONOMIC ROLE OF THE STATE )Heertje :
 .)ed., 1989לקלאסיקות מוקדמות יותר ראו.RICHARD A. MUSGRAVE, THE ROLE OF PUBLIC FINANCE )1959((; Francis M:
(.Bator, The Anatomy of Market Failure, 72 THE QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS 351 )1958
 17כשל שוק מתרחש כאשר כוחות השוק אינם מסוגלים להגיע להקצאה יעילה של מקורות.
 Paul A. Samuelson, The Pure Theory of Public Expenditure, 34 REV. STAT. ECON. 387 (1954) .ראו:

18

 William J. Baumol, On Taxation and the Control of Externalities, 62 AM. ECON. REV. 307 (1972) .ראו:

19

 20ראו ,Stiglitz )2009( :בעמ׳  .16יש הגורסים כי בכך ששחקנים פרטיים סובלים מהטיות אין בכדי להצדיק התערבות ממשלתית.
התערבות ממשלתית ,אחרי הכול ,מוצאת לפועל בידי אנשים .אותם אנשים – הרגולטורים – סובלים גם הם מהטיות ביהביוריסטיות.
לסיכום נרחב של עמדה זו ראו לדוגמהGary Jr. Lucas & Slavisa Tasic, Behavioral Public Choice and the Law, 118 W. :
).VA. L. REV 199 (2015
ראו ,Stiglitz )2009( :בעמ׳ .17

21

 ,בעמ׳  ,Balleisen & Moss (2009) .6בעמ׳  ,Stiglitz (2009) ;12בעמ׳  BALDWIN (2001) ;23–22ראו:
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מושלמים .יהיה נחמד אם ממשלות יוכלו להתערב ולתקן את כל הליקויים בשווקים :לקבוע בחקיקה סטנדרטים
מינימליים למניעת זיהום והחצנות אחרות; להטיל חובות גילוי ולהעניש בגין מצגי שווא על מנת לצמצם בעיות
מידע; לפקח על מחירים כדי לוודא כי מונופולים לא מפקיעים אותם 23.אך בפועל ,הרגולטורים המופקדים על
התערבות ממשלתית אינם בהכרח יודעי-כל או נעדרי משוא פנים .רבים מאותם כוחות היוצרים כשלי שוק ,יוצרים
גם כשלים רגולטוריים  .רגולטורים סובלים תדיר מהעדר גישה למידע או מומחיות; הם עשויים לקדם את
האינטרסים הצרים שלהם עצמם על חשבון האינטרס הציבורי; וכן הלאה .היו שלקחו את הטענה צעד אחד קדימה,
וטענו כי במקרים רבים הופכת היד העוזרת ליד חופנת ( :)grabbing handהתערבות ממשלתית לא רק שאינה
24
מסייעת ,אלא גם מגדילה את אי השוויון ואת חוסר היעילות בחברה.
המסקנה היא ששאלות של היקף ומידת הרגולציה אינן יכולות להיפתר רק על ידי מתן ציון לאפקטיביות של כוחות
השוק .מידת ההתערבות האופטימלית והיקפה צריכות להיות פונקציה גם של יעילות פעילותם של כוחות
פוליטיים .וכאשר בוחנים לא רק כיצד פועלים השווקים אלא גם כיצד פועלת הפוליטיקה ,נגלית הנאיביות שבשתי
הגישות המסורתיות .חסידי גישת היד הנעלמה סומכים יותר מדי על השוק ,בעוד חסידי גישת היד העוזרת
סומכים יותר מדי על פקידי ממשל .הן בשווקים בלתי מופרעים והן ברגולציה ,המערכת מועדת להיות מוטה על
ידי אינטרסים צרים-אך-עוצמתיים.
ההתמקדות בניתוח ההשוואתי ,קרי ,בחוזקות ובחולשות היחסיות של שווקים וממשלות ,מחזירה אותנו לנקודה
שבה פתחנו פרק זה :יהיה יעיל יותר להפסיק ולטעון טענות כלליות בעד או נגד רגולציה ,ולהתחיל לדון בשאלות
קונקרטיות של איזו רגולציה אנו מעוניינים לראות וכיצד ביכולתנו להשיגה 25.הדיון במאמר זה יוצא אם כן מנקודת
המוצא שיש צורך ברגולציה ,אך גם מניח שרגולציה תיטה להיות רחוקה ממושלמת .לפיכך ,אנו ננסה להבין טוב
יותר את התנאים שגורמים לכישלון הרגולציה (בפרק הבא) ולאחר מכן את התנאים שגורמים להצלחתה (בפרקים
העוקבים).

 23עם זאת ,היו שטענו כי יש לכשלי השוק פתרונות אחרים מלבד רגולציה ממשלתית .כך לדוגמה ,היו שלקחו את ניתוחו של קואז ( Ronal
) )H. Coase, The Problem of Social Cost, 3 J. L. ECON. 1 (1960והציעו כי החצנות ייפתרו על-ידי השוק עצמו (בהינתן עלויות
עסקה נמוכות) או על-ידי בתי המשפט אקס פוסט (בהינתן עלויות עסקה גבוהות).
Dennis C. Mueller, Public Choic III 4 (2003); Shleifer & Vishny (1999) .ראו:
 25ראו :בהקשר דומה ,BALDWIN (2001) :בעמ׳ .23
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 .2מדוע רגולציה נוטה להישבות? בעיות התמריצים הבסיסיות
סקרי דעת קהל שנערכו בישראל ובעולם מגלים דפוס מדאיג :אזרחים רבים סבורים שהמדיניות הכלכלית
במדינתם עובדת לטובתן של קבוצות אינטרס אחדות וצרות על חשבון הציבור בכללותו 26.חששות אלו נתמכים
במספר לא מבוטל של מחקרים אמפיריים 27.לכאורה ,הדפוס של מדיניות הפועלת לטובת מעטים על חשבון רבים
מעלה פרדוקס דמוקרטי :כיצד ייתכן שקובעי מדיניות ,הנתפסים כדואגים למיעוט ולא לרוב ,נבחרים בבחירות
דמוקרטיות על-ידי הרוב? מה פגום בשיטה? תיאוריות רבות הועלו על מנת להשיב על כך ,ואין ביכולתנו לתמצת
את כולן 28.תחת זאת ,אנו מציעים כאן סינתזה של כמה תובנות עיקריות ,כנקודת פתיחה שאותה נעדכן בהמשך
המאמר.

 2.1פוליטיקה בלי רומנטיקה
גישת "הבחירה הציבורית" ) (Public Choiceמשתמשת בארגז-הכלים של כלכלנים כדי לחקור פוליטיקה .גישה
זו מניחה כי קובעי מדיניות לא מחליפים את עורם ומפסיקים לחשוב על האינטרסים האישיים שלהם כאשר הם
נכנסים לחיים הציבוריים .ולא רק הם .כל "השחקנים" במשחק הפוליטי – בין שאלו בוחרים ,פוליטיקאים,
רגולטורים מקצועיים או קבוצות אינטרסים מיוחדות – מקבלים את ההחלטה שתמקסם את טובתם האישית ,אף
אם הדבר מנוגד לפעמים לטובת הציבור .חסידי גישת הבחירה הציבורית מנגידים גישה זו של "פוליטיקה בלי
רומנטיקה" 29לגישת "האינטרס הציבורי" ( .)Public Interestעל פי גישת האינטרס הציבורי ,פקידי ממשל רואים
עצמם כמשרתי ציבור ,פשוטו כמשמעו .הם מקבלים החלטות על סמך מה שלדעתם יקדם את האינטרס
הציבורי 30.גישת הבחירה הציבורית ,לעומת זאת ,מניחה כי פוליטיקאים אינם מלאכים ואינם חוטאים .הם בני
אדם רגילים .וכבני אדם ,כאמור ,הם ממקסמים לעתים את האינטרסים שלהם על חשבון אחרים.
עד אמצע המאה ה 20-חלק גדול מהדיון בעניין רגולציה עסק בשאלה מה הרגולציה צריכה לעשות ,ולא נחקרה
די הצורך השאלה מה רגולציה עושה בפועל 31.בשנות ה 50-של המאה העשרים החלו אנשי מדע המדינה
ורגולטורים לשעבר לחשוף את העובדה שגישת האינטרס הציבורי אינה ריאליסטית דיה (נדיבה יתר על המידה),
באמצעות כתיבת מחקרים על אודות גופים רגולטוריים שהתחילו עם כוונות טובות וסיימו ככלי שרת של הגופים

 26בישראל ראו המכון הישראלי לדמוקרטיה מדד הדמוקרטיה הישראלית  ,)2015( 2014זמין בכתובת
 ;https://www.idi.org.il/media/3667/democracy_index_2014.pdfהמכון הישראלי לדמוקרטיה מדד הדמוקרטיה הישראלית
 ,)2017( 2016זמין בכתובת .https://www.idi.org.il/media/7799/democracy-index-2016.pdf
 27ראו :הערה  71להלן.
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ראוBRUCE M. OWEN & RONALD BRAEUTIGAM, THE REGULATION GAME )1978( )claiming, 40 years ago already, that :
" .)”the literature on regulation is so extensive and eclectic as to defy any neat taxonomyהבחנה זו ,שנעשתה לפני 40
שנים ,הפכה מאז לרלוונטית אף יותר .לפיכך איננו יכולים לספק כאן תקציר מלא של הספרות ,אלא רק ללקט ולהציע סינתזה של
התיאוריות הרלוונטיות יותר לענייננו .החלטנו להתמקד בפרק זה בתובנות האינטואיטיביות והנגישות יותר של הניתוח הכלכלי של
רגולציה כנקודת-המוצא ,ולהשלים ולעדן אותן עם תובנות מתחומים אחרים בפרקים הבאים.
 29כשם הכותרת שהעניק הכלכלן ביוקנן ,במאמרו בJames M. Buchanan, Politics Without Romance, in THE LOGICAL :
).FOUNDATIONS OF CONSTITUTIONAL LIBERTY 45 (1999
 30פעמים רבות מדי נעשה שימוש בתגית "גישת האינטרס הציבורי" כאיש קש ,המסייע לאנשי "הבחירה הציבורית" להבליט ולחזק את
טיעוניהם .אבל גם אם נאמץ גרסה פחות נאיבית ויותר מתוחכמת של גישת האינטרס הציבורי ,יהיה זה נכון להניח שעד המחצית השנייה
של המאה העשרים רוב הגישות הדומיננטיות יצאו מהנחה שקובעי מדיניות מכוונים בכל לבם לקידום האינטרס הציבורי .ראוDAN :
;)WOOD & RICHARD WATERMAN, BUREAUCRATIC DYNAMICS: THE ROLE OF BUREAUCRACY IN DEMOCRACY 18–19 (1994
–Nicholas Baglet & Richard L. Revesz, Centralized Oversight of the Regulatory State, 106 COL. L. REV. 1260, 1284
1285 (2006); Jennifer L. Forrence & Michael E. Levine, Regulatory Capture, Public Interest, and the Public Agenda:
) .Towards a Synthesis, 6 J. L. ECON & ORG. 167, 167 (1990גישה חיובית שכזו לממשל מעוגנת כבר בכתבי הפילוסופים
הקדומים ,כגון תפיסתו של אפלטון לגבי המלך-פילוסוף הקובע את המדיניות ואינו ניתן להשחתה .לסקירה קצרה ראוGordon Tullock, :
).The Theory of Public Choice, in GOVERNMENT FAILURE 3–4 (2002
31

ראוJørgen Grønnegaard Christensen, Public Interest Regulation Reconsidered: from Capture to Credible :
(.Commitment, in HANDBOOK ON THE POLITICS OF REGULATION )Levi-Faur, ed., 2011
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המפוקחים 32.כלכלנים סיפקו תמיכה אמפירית ופיתחו עמדה סקפטית זו לכדי תיאוריה מלאה – תיאוריית
33
הבחירה הציבורית.
על מנת להדגים את ההבדלים בין גישת הבחירה הציבורית לגישת האינטרס הציבורי ,יש לבחון את האופן שבו
כל אחת משתי הגישות מסבירה מצבים שבהם רגולציה סוטה ממטרותיה המוצהרות .הספרות שקדמה לגישת
הבחירה הציבורית נטתה להתייחס לרגולציה גרועה כאל תוצאה של רגולטור חסר יכולת (טועה בתום לב לחשוב
שהוא מקדם את האינטרס הציבורי) או מושחת (מוכר את האינטרס הציבורי לקידום אינטרס אישי צר) .התוצאה,
בדרך כלל ,הייתה קריאה להחלפת הרגולטור או לשכתוב הכללים .גישת הבחירה הציבורית ,לעומת זאת ,רואה
ברגולציה כושלת לא בעיה חריגה אלא מאפיין של המערכת .גישה זו מסיטה אם כך את התמקדותנו מהיכולת או
מטוהר המידות של קובע מדיניות מסוים אל תמריצים החלים על כל האנשים המכהנים בתפקידים רשמיים .על
פיה ,הבעיה אינה (רק) באנשים ספציפיים – היא במערך התמריצים הפועל על כולם .ובייחוד ,גישת הבחירה
הציבורית מדגישה את התובנה הלא-אינטואיטיבית כי בפוליטיקה תחרות לא מניבה "תוצרים" טובים יותר.
התחרות של פוליטיקאים על מי ייבחר מחדש ,או של ביורוקרטים על מי יקודם ,אינה גורמת להם בהכרח לספק
תוצר טוב בדמות רגולציה המקדמת את האינטרס הציבורי 34.על מנת להבין מדוע ,נציג שני מרכיבים עיקריים
של גישה זו :בורות רציונלית ( )rational ignoranceובעיית הפעולה המשותפת (.)collective action problem

 2.2בורות רציונלית ()Rational Ignorance
"אם למצביעים אין מושג מה עושים הפוליטיקאים ,אזי הפוליטיקאים יכולים להיענות בבטחה לצורכיהם של בעלי
35
האינטרסים הצרים ,אשר דואגים לעקוב אחר היבטי המדיניות שבהם הם תלויים"
פוליטיקאי זקוק לתמיכת ציבור הבוחרים כדי להיבחר מחדש .על הנייר ,היה די בכך על מנת לתמרץ את
הפוליטיקאי לקדם מדיניות כלכלית המיטיבה עם הציבור .בפועל ,במקרים רבים סיכויו של הפוליטיקאי להיבחר
בשנית מנותקים מהמדיניות הכלכלית שהוא מקדם .סקרים מרחבי העולם מראים כי אזרחים מפגינים ידע מועט
ביותר במדיניות כלכלית 36.במקרים רבים ,מצביעים אינם יודעים כיצד הצביעו פוליטיקאים בנוגע למדיניות כלכלית
מסוימת .אפילו כאשר מצביעים יודעים כיצד הצביעו הפוליטיקאים ,הם מתקשים להכריע אם ההצבעה טובה או
לא ,קרי ,המצביעים מתקשים לגבש עמדות בנוגע למדיניות הכלכלית הטובה יותר.
גישת הבחירה הציבורית מציעה הסבר לדפוס המתואר של מצביעים לא-מיודעים .מצביעים בוחרים להישאר
בורים לא מתוך טיפשות או עצלנות .למעשה ,להישאר לא מיודע בנוגע לרגולציה כלכלית היא הבחירה הרציונלית
עבור המצביע היחיד .האדם הרציונלי ישקיע ברכישת ידע על אודות נושא מסוים רק כאשר התועלות שהוא מפיק

 32ראוMARVER H. BERNSTEIN, REGULATION BUSINESS BY INDEPENDENT COMMISSION, Chap. 3 (1955); Samuel Huntigton, :
) .The Marasmus of the ICC, 61 YALE L.J. 467 (1952למחקרים אמפיריים מאוחרים המראים כיצד גישת האינטרס הציבורי לא
מסבירה את הדפוסים הנחזים במציאות ,ראו לדוגמה ,BALDWIN )2011( :בעמ׳  42וההפניות שם.
 33התגית של "בחירה ציבורית" מתייחסת לקשת רחבה של תיאוריות .בנייר זה אנחנו מתמקדים בעיקר בזרם של פוליטיקה של קבוצות
אינטרס ) ,(interest group politicsובוחנים מדוע קבוצות מסוימות נוטות לנצח וקבוצות אחרות להפסיד כתוצאה מרגולציה כלכלית.
זרמים אחרים בגישת הבחירה הציבורית עוסקים בדפוסי הצבעה – יכולתם של מנגנוני הצבעה לשקף את רצון האזרחים (social choice
) .theoryהקלאסיקות המוקדמות בתחום הןKENNETH ARROW, SOCIAL CHOICE AND INDIVIDUAL VALUES )1951( )the :
.preferences of the majority often do not translate into policy outcomes because of “voting paradoxes”(; JAMES M
BUCHANNAN & GORDON TULLOCK, THE CALCULUS OF CONSENT )1962( )majority preferences may translate into wasteful
 .)redistribution policies, which benefit the majority at the expense of the minorityלסקירה עברית של הנושא ראו :אוריאל
פרוקצ׳יה ״הגנה חוקתית על הקניין בראי התיאוריה הכלכלית״ משפטים כח ( )1997( 621המתאר את היבט הבחירה החברתית); עמיחי
כהן ״הבחירה הציבורית – עקרונות ומחקר בישראל״ קרית המשפט ז ( )2008( 115המתאר את היבט קבוצות האינטרס).
34

ראוWilliam F. Shugart II, Logic of Collective Action, in THE ENCYCLOPEDIA OF PUBLIC CHOICE, Vol. II 360 )Rowley :
( )Schneider eds. 2004 &THE ENCYCLOPEDIA(.להלן:
ראו.Brian Caplan, Rational Ignorance, in THE ENCYCLOPEDIA 468 :

35
36

; ) Michael X, Delli Carpini & Scott Keeter, WHAT AMERICANS KNOW ABOUT POLITICS AND WHY IT MATTERS (1996ראו:
Ilya Somin, Knowledge about Ignorance: New Directions in the Study of Political Information, 18 CRIT. REV. 255,
257–258 (2006).
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מהידע הזה עולות על עלויות רכישת הידע.
לרוב על התועלות.

37

בכל הנוגע לרגולציה כלכלית ,העלויות של רכישת ידע מאפילות

איסוף ועיבוד של מידע על חלופות שונות למדיניות כלכלית הם משימה מרתיעה ,בהתחשב במורכבויות ובאי
הוודאויות הכרוכות בעיצוב מדיניות כלכלית .גם מומחים בעלי נסיון רב בסוגיות כגון מדיניות ממשל תאגידי או
סחר באופציות למניות יתקשו לחזות את כל תוצרי הלוואי של התערבויות רגולטוריות מוצעות .היתרונות של
רכישת ידע ,מן הצד השני ,הם מזעריים .רכישת ידע עשויה לסייע בהצבעה לפוליטיקאי או למדיניות הנכונים.
ואולם כאזרח או אזרחית אחד או אחת בין מיליוני אזרחים ,הסיכוי שקולכם היחיד יכתיב איזה פוליטיקאי ייבחר
38
או איזו מדיניות תבוצע שואף לאפס.
רכישת ידע בסוגיות של רגולציה כלכלית כרוכה אפוא בעלויות גבוהות ,אך אינה מבטיחה תועלת ממשית .כתוצאה
מכך ,פוליטיקאים אינם חשים די לחץ לספק תוצאות לבוחריהם בסוגיות אלו :הם יודעים שסביר להניח כי הבוחרים
יישארו בורים בנוגע להן .במקום להתמקד במדיניות בפועל ,פוליטיקאים יכולים להתמקד באחיזת עיניים :להעמיד
פנים כי הם מקדמים את האינטרס הציבורי ,מבלי לעשות זאת בפועל; להתמקד בסוגיות נקודתיות בעלות נראות
גבוהה ורלוונטיות נמוכה; למשוך קולות באמצעות מיתוגם כחלק ממחנה אידיאולוגי או מפלגה פוליטית; וכיוצא
39
בזה.

 Anthony Downs, An Economic Theory of Democracy 238 (1957) .ראו:

37

 38ברגע שמכירים בכך שקול אחד בקלפי הולך לאיבוד בין מיליוני הקולות האחרים ,ללא סיכוי ממשי להטות את תוצאות הבחירות,
מתעוררת ביתר שאת השאלה הבסיסית :מדוע בכלל להצביע .מדוע אזרחים טורחים ומגיעים לקלפי? ניתוח מלא של שאלה זו הוא מחוץ
לגבולות נייר זה .למעוניינים להרחיב ראו לדוגמהGeoffrey Brenan & Loren Lomasky, DECISIONS AND DEMOCRACY (1993) :
(promoting an expressive theory of voting: voting is a cheap way for us to express our preferences, similar to
 ,Somin (2006) ;)cheering for our favorite sports teamבעמ׳  256וההערות שם.
39

 ,בעמ׳  Tullock (2002) …Because [politicians] operate in an area where information is very poor“( 14ראו
.)”deception is much more likely to be a worthwhile tactic than in the marketplace
במהלך השנים הועלו טיעוני-נגד רבים לטיעון האדישות הרציונלית .סוג אחד של טיעוני-נגד כופר בהנחה שאזרחים יישארו לא-מודעים,
וטוען שיש להם מספיק סיבות להשקיע בידע פוליטי :הנאה מעצם רכישת הידע ,היכולת להשתתף בשיחות מסדרון ,הרצון לתרום לחברה,
וכולי .ראו לדוגמה JAMES HAMILTON, ALL THE NEWS THAT’S FIT TO SELL (2016) :נעסוק בסוג טיעונים אלה בהמשך הנייר .לעת
עתה די להבהיר שטיעון האדישות הרציונלית אין פירושו שאזרחים לא ירכשו ידע פוליטי; פירושו שאזרחים לא ירכשו ידע פוליטי כדי
להצביע בצורה מושכלת .העובדה שהם רוכשים ידע פוליטי כדי לנצח בוויכוח בפייסבוק עדיין אינה אומרת שפוליטיקאים צריכים להתחשב
ברצונותיהם .ראו ,Somin (2006) :בעמ׳ 258–257
סוג אחר של טיעוני-נגד מכיר בקיומה של מידה לא-מבוטלת של בורות בקרב מצביעים ,אך טוען שזו לא תוביל בהכרח לתוצאות בעייתיות
– הפוליטיקאים עדיין יעשו עבודה טובה ,מסיבות שונות (לסקירה תמציתית של טיעונים אלה ונקודות התורפה בהם ראו.Caplan (2004) :
כך לדוגמה ,גם כאשר האזרחים אינם יודעים כיצד הצביע כל אחד מהפוליטיקאים ,הם יכולים להישען על "המותג" של המפלגה.
השתייכותם של פוליטיקאים למפלגות מסוימות עשויה לחסוך למצביעים את עלויות חיפוש ועיבוד המידע :המצביעים יודעים שפוליטיקאים
המשתייכים למפלגה  Xמחזיקים פחות או יותר בעמדות המזוהות עם המפלגה ,וכך יודעים במי לתמוך .ראו גם,DONALD WITTMAN :
( .THE MYTH OF DEMOCRACY FAILURE 10-12, 68 )1995לטיעון ההישענות על מותגי המפלגות יש כוח משיכה מסוים ,אבל יכולתו
להסביר את ענייננו כאן – רגולציה כלכלית – מוגבלת .גם אם נניח שיש להשתייכות מפלגתית ערך אינפורמטיבי כלשהו בישראל ,הרי ערך
זה נוגע בדרך כלל לעמדות של הפוליטיקאי בנושאים כגון בטחון ,דת ומדינה ,ישראל-ערבים ,וכך הלאה .בישראל המשרעת הפוליטית
והחלוקה למפלגות אינה נערכת ,לפחות מסורתית ,לפי עמדות בנושאי רגולציה כלכלית.
טיעון-נגד אחר נשען על היכולת לעשות שימוש בכללי-אצבע ,ובתוצאות בשטח ,כדי למשטר פוליטיקאים .אזרחים אינם צריכים לאסוף
מידע ולעקוב אחר כל הצבעה או עמדה של כל פוליטיקאי :אם הם מרוצים ממצב הכלכלה בארצם הם יצביעו בעד הפוליטיקאים שבשלטון,
ואם הם אינם מרוצים הם יצביעו בעד הפוליטיקאים שבאופוזיציה .לנבחרי ציבור ,בגרסה זו ,עדיין יש תמריצים לעשות עבודה טובה .ברם,
גם טיעון הנגד של הישענות על פרוקסי (קרי ,קירוב או כלל-אצבע) פחות תקף לרגולציה הכלכלית .כדי להישען על תוצאות בשטח צריך
להשקיע בהכרת התוצאות בשטח ,ובתחום הרחב של רגולציה כלכלית מדובר בהשקעה נכבדת שרק מיעוט מהאזרחים ישקיע .בנוסף
לכך ,תוצאות בשטח הן תלויות-הקשר .כדי להצביע בהתאם להתנהגות הפוליטיקאים ,המצביע צריך להיות מסוגל לבודד תוצאות טובות
או רעות המשויכות להתנהגות הפוליטיקאי ,ואלו שהתרחשו בשל גורמים חיצוניים שאינם תלויים בהתנהגותו .ראו גם,Somin (2006) :
בעמ׳ .203
טיעון-נגד רביעי מכונה "נס המספרים הגדולים" ( .)miracle of aggregationלפיו ,גם אם הרוב הגדול של האזרחים אינו מיודע ,מספיק
מיעוט מיודע קטן כדי למשטר פוליטיקאים כראוי .הסיבה לכך היא שהטעויות שעושים המצביעים הלא-מיודעים – ההצבעות נגד פוליטיקאי
שעובד לטובתם או בעד פוליטיקאי שעובד נגדם – מתקזזות זו עם זו ,כחלק מחוק המספרים הגדולים .וכשהגוש הגדול הלא מיודע מקוזז,
מי שמכריע בסוף הוא המיעוט המיודע ,שמשנה את הצבעתו בהתאם להתנהגות הפוליטיקאים בשטח .הבעיה בטיעון המספרים הגדולים
מצויה בהנחה שטעויות האזרחים הלא-מיודעים אינן תלויות זו בזו – יש סיכוי שווה שהם יטעו לצד א' או לצד ב' .בפועל ,בבואם להצביע
אזרחים נשענים על מובילי דעת קהל ועל הטיות שגורמים לטעויותיהם לפנות באופן שיטתי בכיוון אחד.
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בחנו את עצמכם :כמה אתם יודעים ,לדוגמה ,על מבנה המכסים והמכסות לחקלאות? סובסידיות ומכסות
חקלאיות ממומנות באמצעות כספי משלמי המסים ,אולם רוב משלמי המסים יודעים מעט מאוד לגביהן .דוגמה
זו מראה גם כי לא כל הבוחרים נותרים בורים בנוגע לכל סוגיה .חקלאים יודעים הרבה על אודות סובסידיות,
מכסים ומכסות חקלאיות ,בעוד כל השאר יודעים מעט מאוד 40.ככלל ,אנו רוכשים ידע על אודות סוגיות ספציפיות
המשליכות עלינו באופן ישיר .קיימת א-סימטריה בין קבוצות בוחרים בנוגע לרכישת ידע .חשבו לדוגמה על תקנה
המעניקה הטבת מס בגובה  100מיליון שקלים לתעשייה שיש בה שני יצרנים .הטבת מס כזו עולה למצביע
הישראלי הממוצע כ 10-שקלים  -ומיטיבה עם כל חברה בסכום של  50מיליון שקל .לפיכך ,המצביע הממוצע כלל
אינו מודע לרוב לקיומה של הטבת המס ,בעוד התעשייה מעסיקה צבא של לוביסטים על מנת להבטיח כי הטבת
41
המס לא תבוטל.
האדישות הרציונלית של הבוחרים אכן משאירה את הזירה הפוליטית לקבוצות לחץ מיודעות היטב ומאורגנות.
קבוצות אלו עוקבות באדיקות אחר היבטי המדיניות שבהם הן תלויות 42.לפיכך ,כל תיאוריה של רגולציה צריכה
לעסוק בשאלת התנהגותן של קבוצות :אילו קבוצות לחץ מרוויחות ואילו מפסידות במשחק ההשפעה הפוליטית.
גם כאן ,גישת הבחירה הציבורית מספקת תשובה לא-אינטואיטיבית :בפוליטיקה ,קבוצות גדולות יותר נוטות
43
להפסיד לקבוצות קטנות יותר ,בשל בעיית הפעולה המשותפת.

 2.3בעיית הפעולה המשותפת ()collective action problem
רגולציה כלכלית יוצרת מרוויחים ומפסידים .היא מקנה תועלות לקבוצות מסוימות ומשיתה עלויות על אחרות.
ואכן ,חוקרי מדע המדינה זיהו זה מכבר כי קיומה של רגולציה נוטה ליצור (ולהיות תוצר של) תחרות קשה בין
קבוצות שונות בחברה המעוניינות למשוך את הרגולציה לכיוונם .עם זאת ,אנשי מדע המדינה לא ייחסו לתחרות
זו ממד שלילי בהכרח .למעשה ,הגישה הפלורליסטית לפוליטיקה ,שהייתה דומיננטית בעבר ,רואה במיקח וממכר
בין קבוצות אינטרסים דבר חיובי :תהליך שמסייע ליצור רגולציה מאוזנת המשקפת את העדפותיהם של הבוחרים.
נניח לדוגמה כי פוליטיקאים שוקלים להטיל מכסות/מסים על יבוא כלי רכב .על פי הגישה הפלורליסטית ,צרכנים
שעלולים להפסיד ממכסות היבוא יתאגדו יחד עם אחרים שיש להם אינטרס לשמר מחירי מכוניות נמוכים .מחנה
ה"נגד מכסות" יטען בפני רגולטורים כי מכסות מפחיתות תחרות ומאפשרות ליצרנים מקומיים לגבות יותר .מהצד
השני של השולחן ,יצרני מכוניות ויבואנים קיימים ,אשר תומכים במכסה ,יטענו כי מכסות מגינות על בטיחות
הצרכנים ,שומרות על מקומות עבודה וכיוצא בזה .קובעי המדיניות יאזינו לנציגים משני צדי השולחן ,ובסופו של
דבר יחליטו בהתאם לטיעון שיראו כנכון ביותר או כמשקף את העדפות הבוחרים בצורה הטובה ביותר.
הגישה הפלורליסטית גורסת כי תחרות בין קבוצות אינטרסים משמעה כי כולם מקבלים מקום ליד שולחן המשא
ומתן וכל האינטרסים נשמעים ומשתקפים באופן פרופורציונלי .גישת הבחירה הציבורית מערערת על גישה זו
באומרה כי חלק מהמקומות ליד השולחן שווים יותר 44.קבוצות מסוימות מצליחות לקבל את רצונותיהן יותר
מאחרות .לקבוצות המנצחות במשא ומתן הפוליטי אין בהכרח רעיונות טובים יותר והן אינן מייצגות יותר אזרחים.
הן פשוט מצליחות להשמיע את קולן בצורה טובה יותר .במלים אחרות ,קבוצות מסוימות טובות יותר בהפעלת
לחץ על פוליטיקאים .ובייחוד ,קבוצות המייצגות מספר נמוך יותר של בוחרים נוטות להיות יעילות יותר בהשפעה
על פוליטיקאים .יצרני מכוניות או יבואני מכוניות כמעט תמיד מרוויחים .נהגי מכוניות כמעט תמיד מפסידים.

ראו ,Tullock )2002( :בעמ׳ .8–7

40

(המספק דוגמה קונקרטית) Lawrence Lessig, Republic, Lost, 147 (2001).ראו:

41

ראו ,Caplan )2004( :בעמ׳ .468

42
43

 .אולסן הרחיב ) Mancur Olson, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups (1965ראו:
Mancur Olson, The Rise andמאוחר יותר את המודל שלו כך שיסביר את השינויים באפקטיביות של קבוצות לחץ לאורך זמן .ראו:
Decline of Nations (1982) .
 OLSON (1965).ראו :שם,
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44

מנסיר אולסן ( )Mancur Olsonהסביר מדוע הגודל הוא חיסרון בפוליטיקה ,באמצעות הבחנה בסיסית אחת:
רגולציות ומדיניות הן טובין ציבוריים 45.לא ניתן למנוע את הצריכה שלהן – הנאה מהן – מאלו שלא השתתפו
בעלות ייצורן .נניח כי ארגון צרכנים מצליח לגרום לביטול מכסת יבוא מכוניות .כל צרכן יכול לאחר מכן ליהנות
מהיתרונות או לסבול מהחסרונות של הסרת המכסות ,ללא קשר למידת התרומה שלו למאמץ הקבוצתי .ארגוני
צרכנים אינם יכולים למנוע מאנשים שלא תרמו לארגון את ההנאה ממדיניות שמיטיבה עם צרכנים .כך נוצרת
בעיית טרמפיסט :גם אם כל הצרכנים נהנים מהסרת מכסות ,לכל צרכן יש תמריץ לחסוך את כספו ואת מרצו
ולהתיר לאחרים לבצע את השתדלנות עבורו .ומשום שכל צרכן מודע לדינמיקה של "לתת-לאחרים-לעשות-את-
46
העבודה-הקשה" ,נהגי מכוניות אינם צפויים להתאגד יחדיו מלכתחילה.
לפיכך ,התגברות על בעיית הטרמפיסט היא הקריטריון החשוב ביותר בבואנו לקבוע אילו קבוצות ינצחו במשחק
ההשפעה הפוליטי 47.הקבוצות המרוויחות הן אלו המצליחות לפתור טוב יותר את בעיית הטרמפיסט .זה מסביר
מדוע במשחק ההשפעה הפוליטית גודל הוא חסרון .בקבוצות קטנות ,תרומתו של כל חבר מהותית דיה ונראית
לעין דיה .כל חבר בקבוצה משחק תפקיד משמעותי בהשגת המדיניות המועדפת 48.כאשר הלובי הקיים של יצרני
מכוניות/יבואני מכוניות מורכב מקומץ חברות גדולות (תרחיש טיפוסי בתחומים רבים בישראל) ,אזי כל חברה
תסבול קשות מהורדת מכסים ,ויהיו לה תמריצים להשקיע רבות בשתדלנות לחסימת הרפורמה .לעומת זאת ,את
העלויות הנובעות ממכסים יחלקו ביניהם המיליונים המרכיבים את הקבוצה המבוזרת הגדולה יותר של נהגי
מכוניות ,כך שיהיה זה בלתי רציונלי לכל נהג יחיד להילחם במכונת הלובי התעשייתי המשומנת היטב .כמו כן,
לקבוצה בהיקף מצומצם קל לפקח על הטרמפיסטים ולהענישם .וככל שהקבוצה קטנה יותר ,כך גדל הסיכוי
לאחידות אינטרסים בין חבריה .קבוצות בעלות אחידות אינטרסים מצליחות להגיע בקלות רבה יותר לקונסנזוס
49
בנוגע לדרך הפעולה המיטבית לקידום האינטרסים שלהן.
בעשורים שחלפו מאז פרסם אולסן את טיעון בעיית הפעולה המשותפת תמכו מחקרים אמפיריים רבים
בהשערתו 50.מחקר בולט משנת  ,2014לדוגמה ,בחן  2,000החלטות מדיניות בארצות הברית בפרק זמן של
 20שנים 51.המחקר מצא כי הבחירה בחלופה אחת על פני אחרות תאמה באופן שיטתי את ההעדפות של אליטות
כלכליות וקבוצות אינטרס צרות ,ולאו דווקא את ההעדפות של הבוחר האמריקני הממוצע .הציבור הרחב קיבל
את המדיניות שר צה במקרים שבהם המדיניות המוצעת נתמכה הן על ידי הציבור הבלתי מאורגן והן על ידי
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שם.

46

שם.

47

שם.

48

שם ,בעמ׳ .28

 49יובהר :תיאוריית בעיית הפעולה המשותפת אינה קובעת כי קבוצות גדולות לעולם לא ינצחו במשחק ההשפעה הפוליטי .היא רק מאירה
את הצורך לפתור את בעיית הטרמפיסט .קבוצה גדולה תתקשה לפתור בעיה זו יותר מקבוצה קטנה ,אך אין זה אומר שלא תוכל לפתור
אותה .ואכן ,המציאות מזמנת לנו דוגמאות רבות של קבוצות גדולות המוצאות פתרונות יצירתיים לבעיית הטרמפיסט ופועלות בתיאום
יחדיו .אולסן הדגיש את יכולתן של קבוצות גדולות להציע תמריצים בררניים ) :(selective incentivesלהתייחס בצורה שונה לחברים בהן
שתרמו למאמץ המשותף ולאלו שלא תרמו .ראו ,OLSON (1965) :בעמ׳  .51הדוגמה הקלאסית בהקשר זה היא מקצועות הדורשים רישוי
) ,(occupational licensingכגון עורכי-דין .עורך-דין המשלם דמי חברות ללשכה עוזר לחזק את יכולת ההשפעה הפוליטית של הקבוצה
שאליה הוא משתייך .הדרישה להשתייך ללשכה ולשלם דמי חבר מעוגנת בחוק – מי שאינו עומד בה אינו יכול לייצג לקוחות בישראל –
וכך מובטח כי רק חברים התורמים למאמץ הקבוצתי ייהנו מפירותיו (ראו :את ס'  20לחוק לשכת עורכי הדין ,תשכ"א .)1961-לגישה
ביקורתית ראו לדוגמה .George Stigler, The Theory of Economic Regulation, 2 BELL J. ECON. 3, 13-17 )1971( :יש ,כמובן,
סיבות טובות רבות לדרוש רישוי במקצועות מסוימים .הנקודה פה איננה כי דרישות רישוי הן בהכרח רעות לחברה ,אלא כי כשאנו מעריכים
את רציותן של דרישות רישוי עלינו גם להתחשב בעלויות הפוליטיות שהן משיתות על החברה (כגון חיזוק לובי מסוים על חשבון אחרים).
ראו בהקשר זהOccupational Licensing: A Framework for Policymakers )A White House Report, prepared by the :
Department of Treasury, July 2015(; Dick M. Carpenter II et al., License to Work: A National Study of Burdens from
.Occupational Licensing )May 2012(, http://ij.org/licensetowork
לריכוז מחקרים ראו ,Clifford Winston, Government Failure versus Market Failure 83-84 )2006( :בטבלה .6-2

50
51

ראוMartin Gilens & Benjamin I. Page, Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and :
 .Michael Barber, Representing the Preferences ofראו גםAverage Citizens, 12 PERSPECT. POLITICS 564 (2014) :
(המספק עדויות לכך שמדיניות אינה )Donors, Partisans, and Voters in the U.S. Senate, 80 PUBLIC OPIN. Q. 225 (2016
משקפת את העדפות הבוחרים אלא את העדפות התורמים הגדולים).

15

אינטרסים מאורגנים צרים .במקרים שבהם ההעדפות לא חפפו – כשבעלי האינטרסים המרוכזים העדיפו מדיניות
אחת אך הציבור הרחב העדיף מדיניות אחרת – התוצאה הייתה קרובה יותר לזו המועדפת על ידי הקבוצה
52
החזקה והמאורגנת.
טיעון בעיית הפעולה המשותפת מציג אם כן סוג אחר של בעיית תמריצים .לאזרחים אין תמריץ להיות מיודעים
(בשל הבורות הרציונלית) ,ואף אם הם מיודעים ,אין להם תמריצים להתאגד יחדיו לכדי פעולה פוליטית (בשל
בעיית הפעולה המשותפת) .בניגוד לציבור הרחב ,לבעלי אינטרסים צרים ומרוכזים יש מספיק סיבות ויכולת
53
להישאר מיודעים ומאורגנים.

 2.4שבי של רגולטורים מקצועיים
בורות רציונלית ובעיות פעולה משותפת מסייעות להסביר מדוע נבחרי ציבור אינם מקדמים בהכרח מדיניות
שתיטיב עם הציבור הבוחר בהם .ואולם ,כדי להבין באופן מלא את הסיבות האפשריות לכשלים רגולטוריים ,עלינו
להביט על שחקנים אחרים ,ולא רק על נבחרי ציבור .אחרי ככלות הכל ,רגולציה כלכלית היא גם – במידה רבה –
תוצר של החלטות המתקבלות באופן יומיומי על ידי ביורוקרטים מקצועיים שאינם נבחרים (רגולטורים במובן
המקובל של המלה) 54.ממשל תאגידי של חברות ציבוריות בישראל מעוצב לא רק על ידי שר המשפטים ,אלא גם
על ידי רשות ניירות ערך; מדיניות התחרות מעוצבת לא רק על ידי שר הכלכלה ,אלא גם על ידי רשות ההגבלים
העסקיים; וכך הלאה 55.על רגולטורים אלה פועלים וקטורים שונים מאלה הפועלים על נבחרי ציבור .לרוב,
לרגולטורים מקצועיים מומחיות ומוניטין גדולים יותר בתחומם בהשוואה לפוליטיקאים ,והם חופשיים יותר מלחצים
אלקטוראליים .האם משמעות הדבר היא כי ביורוקרטים מקצועיים מסוגלים לקדם באופן טוב יותר את האינטרס
הציבורי? התשובה ,בקצרה ,היא :לא בהכרח .לרוע המזל ,רגולטורים מקצועיים נתקלים גם הם בתמריצים המטים
56
את החלטותיהם לטובת אינטרסים צרים.
תיאוריה משפיעה אחת המסבירה את הבעייתיות בתמריצים הפועלים על רגולטורים היא תיאוריית מחזור החיים
של רשויות רגולטוריות 57.על פי התיאוריה ,רגולציות חדשות או גופים רגולטוריים חדשים נולדים בעקבות
משברים מתוקשרים ,המפנים זרקור אל כשלי שוק ומעוררים זעם ציבורי .אולם לאחר תקופה קצרה של ירח דבש
עם התלהבות והצלחה ,תשומת הלב הציבורית דועכת ,והרגולטורים שומעים ורואים לנגד עיניהם רק את

 52ראו ,Gilens & Page )2014( :בעמ׳  .573–572למעשה ,יש סיבות טובות לסבור שמחקרם של גילנס ופייג' ממעיט בתיאור הבעיה.
כשגילנס ופייג' מודדים את העדפות הציבור ,הם נשענים על סקרי דעת קהל קיימים .סקרי דעת הקהל נוטים ,באורח טבעי ,להתמקד
בסוגיות הבולטות ביותר ,שהחדשות עוסקות בהן תדיר– אלו הנושאים שהציבור מכיר ויכול לדווח מהן העדפותיו כלפיהם .מחקרם של
גילנס ופייג' אינו כולל אם כך סוגיות שאינן נחשפות לרוב לעין הציבור ,כגון פרצות בדיני המס או סובסידיות לחברות פרטניות .ניתן להניח
שבסוגיות אלו שמחוץ לרדאר הציבורי ,הקבוצות המאורגנות היטב נהנות מיתרון גדול עוד יותר ביכולת ההשפעה הפוליטית .הרי אין
לציבור יכולת אמיתית להשפיע על סוגיה שכלל אינה בתודעתו .ראו . :שם ,בעמ׳  ,574ה״ש .30
 53בפרקים הבאים נפרט את הדרכים שבהן קבוצות האינטרס החזקות מצליחות לנצל את בעיית התמריצים לטובתן .הקלאסיקות מתחום
הניתוח הכלכלי הןJean-Jacques Laffont & Jean Tirole, The Politics of Government Decision Making: A Theory of :
) ;Regulatory Capture, 106 Q. J. ECON. 1089 (1991ראו גםGENE M. GROSSMAN & ELHANAN HELPMAN, SPECIAL INTEREST :
( .POLITICS )2001לסקירה תמציתית ראו ,MUELLER )2003( :בעמ׳ .498–475
 54גודלה העצום של הרגולציה בימינו והמורכבות הגדלה שלה גורמים לכך שפוליטיקאים נבחרים יאצילו יותר ויותר סמכויות לגופים
ביורוקרטיים מתמחים .ראו ,Christensen (2011) :בעמ׳ as law makers’ informational and organizational capacity is“( 97
.)”severely constrained it is hardly possible to overestimate the importance of regulatory administration
55

עבור פירוט הגופים הרגולטוריים העיקריים בישראל ,ראו :מבקר המדינה דוח הוועדה לבחינת יחסי הון-שלטון בישראל .)2012( 107

 56במלים אחרות ,בעוד האצלת סמכויות מנבחרי ציבור לרגולטורים מקצועיים כרוכה ביתרונות רבים ,היא גם יוצרת בעיות חדשות שיש
להביאן בחשבון .ראו,Charles K. Rowley, Public Choice and Constitutional Political Economy, in THE ENCYCLOPEDIA :
.Vol. I., 20-21
ראו לדוגמה.Bernstein )1955(; Huntington )1952( :
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57

האינטרסים של הגופים המפוקחים 58.מטעמים כלכליים ופסיכולוגיים שונים 59,הרשות הרגולטורית מתרחקת אז
ממטרתה המקורית ומתחילה להגן על הגופים המפוקחים במקום על הציבור.
תיאוריית מחזור החיים פותחה על-ידי חוקרי מדע המדינה ורגולטורים לשעבר באמצע המאה העשרים .זמן קצר
לאחר מכן העלו כלכלנים תיאוריית שבי קיצונית יותר .על פי זוכה פרס נובל ג'ורג' סטיגלר (,)George Stigler
אין כלל ירח דבש .רגולציות ורשויות חדשות באות לעולם לא כי הציבור דורש אותן ,אלא משום שהתעשייה דורשת
אותן .התעשייה מעוניינת ברגולציה שתרים חסמי כניסה ותהפוך את השחקנים הקיימים לקרטל המוגן בפועל
מפני תחרות .במקום מצב שבו הרגולציה משרתת תחילה את אינטרס הציבור ואחר כך מתעייפת ומתחילה לפעול
בשירותו של אינטרס התעשייה ,סטיגלר מתאר מצב שבו "ככלל ,הרגולציה 'נקנית' על ידי התעשייה ומתוכננת
61
ופועלת באופן עקרוני למען האינטרסים שלה".
60

כדי להמחיש את השונה והדומה בין גישת מחזור החיים לגישה הסטיגלריאנית ,ניתן לחשוב על מכון התקנים ועל
ההגבלות שהוא מטיל על יבוא 62.על פי תיאוריית מחזור החיים ,מכוני תקנים הוקמו במדינות השונות מתוך כוונות
טובות :לצמצם בעיות שמקורן ביבואנים המבקשים לעשות רווח קל בטווח הקצר ,ומחפפים בדרישות האיכות
והבט יחות .לעומת זאת ,על פי תיאוריית השבי של סטיגלר ,אותם מכוני תקינה נולדו מלכתחילה בחטא ,משום
שהיצרנים הקיימים רצו לדכא מתחרים חדשים .על פי סטיגלר ,ממשלות מגיבות לדרישה לרגולציה המגיעה
מהתעשייה המפוקחת; על פי גרסת מחזור החיים ,ממשלות מגיבות לדרישה לרגולציה המגיעה מהציבור 63.שתי
הגישות מסכימות באשר לתוצאה הסופית :בשלב מסוים יבואנים קיימים או יצרנים מקומיים שבו את מכון התקנים,
ויש להניח שהם הגורמים המכתיבים בפועל כיצד תיראה ותיאכף התקינה .כלפי הציבור ,תקינה תוצג כמגינה על
בטיחות הצרכנים וכשומרת על מקומות עבודה בשוק המקומי .ואולם ,הסיבה והתוצאה המרכזיות שלה – כמו
למשל בדוגמה של המכסות על יבוא המכוניות שבה השתמשנו לעיל – הן חסימה של שחקנים פוטנציאליים
חדשים ,באופן המיטיב עם שחקנים קיימים ,במקרה הזה אותם יצרני ויבואני מכוניות.
דוגמת מכון התקנים מפנה את תשומת לבנו לשלושה גורמים עיקריים שיש להביא בחשבון כשדנים בתמריצים
הפועלים על רגולטורים מקצועיים .ראשית ,עלינו להביא בחשבון כי בעיית האחריותיות ( )accountabilityחריפה
במיוחד בשלבי היישום והאכיפה של רפורמות ,שפעמים רבות הם שלבים קריטיים .ככל שהנושא מורכב יותר,
כך יעילות הרגולציה תיקבע על ידי יכולתם של אנשי המקצוע ליצור מערך מפורט של כללי-משנה ולאכוף את
הציות להם באופן יומיומי .תהליך יישום המדיניות אינו רק יישום מכני של כללים ברורים 64.למעשה ,הוא דורש
מהרגולטור המקצועי הפעלת שיקול דעת רב .אך לציבור קשה יותר להבחין אם פקיד ציבור משתמש בצורה
ראויה בשיקול דעתו כשהוא מיישם מדיניות מאשר להבחין אם פוליטיקאית בוחרת מדיניות באופן ראוי .יישום
מדיניות הוא תהליך מתמשך וחסר ברק .הוא אינו מושך תשומת לב חדשותית ואינו בולט או מבדר כמו מסיבת
עיתונאים חגיגית שבה מכריזים על קביעת מדיניות חדשה .לפיכך ,הציבור ייטה שלא לשמור על רמת עניין ולא
לדרוש דין וחשבון מהרגולטור .גם הפוליטיקאית הממנה את הרגולטור תתקשה לעקוב אחר ביצועיו ,לנוכח בעיית
הפעולה הנסתרת ( :)hidden actionבמקרים רבים ,תוצאותיה של מדיניות כלכלית מוכתבות על ידי גורמים
שמחוץ לשליטת הרגולטור ,כגון גורמים מאקרו-כלכליים או אפילו עבודתם של רגולטורים אחרים .וכך ,כאשר

ראו ,Owen & Braeutigam )1978( :בעמ׳ 12–11

58

 59ראו :פרק א 3.להלן.
ראו.Stigler )1971( :

60
61

שם .ראו גםRichard Posner, Theories of Economic Regulation, 4 BELL J. ECON. MANAGE. SCI. 355 )1974(; Sam :
Peltzman, Toward a More General Theory of Regulation, 19 J. L. & ECON. 211 )1976(; Gary S. Becker, A Theory of
(.Competition among Pressure Groups for Political Influence, 98 Q. J. ECON.171 )1983
 62לניתוח ישראלי ראו :עמיחי כהן ״הבחירה הציבורית ופרשנות תכליתית״ משפט וממשל יא .)2008( 317
63

ראו ,BALDWIN )2011( :בעמ׳ .48–47

64

ראוSalo Coslovsky et al., The Pragmatic Politics of Regulatory Enforcement, in HANDBOOK ON THE POLITICS OF :
(.REGULATION )Levi-Faur, ed., 2011
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מדיניות נכשלת ,הפוליטיקאית הממנה אינה יכולה תמיד לקבוע את מידת האשמה של הרגולטור 65.כל אלה יחדיו
66
גורמים לכך שגם מדיניות הנראית טובה בשלב קביעתה תיטה לסטות מהאינטרס הציבורי בשלבי היישום שלה.
היבט שני וקשור של קביעת מדיניות ויישומה על-ידי ביורוקרטים הוא החרפתה של בעיית הנציג (agency
 .)problemהאצלת סמכות לביורוקרטים מקצועיים יוצרת שכבה נוספת של שלוחים/נציגים .השכבה הבסיסית
נוצרת כאשר הציבור – השולחים – בוחר בנבחרים כדי שאלו יקבעו מדיניות שתיטיב איתו .שכבה נוספת של
נציגות מובנית בעובדה שאלו המבצעים בפועל את המדיניות (הביורוקרטים) אינם מי שיישאו בהשלכות אם זו
תיכשל (הנבחרים הם שיישאו בהן) 67.כך ,גם אם לפוליטיקאי הנבחר יש כוונות טובות והוא מבקש לקדם את
האינטרס הציבורי ,ייתכן שהנציג שאליו העביר את הסמכות – הרגולטור המקצועי – יקדם דברים אחרים .השלוח-
הביורוקרט עשוי להתנהל באופן אופורטוניסטי ,תוך שימוש במומחיותו ובניסיונו העדיפים למקסום דברים כגון
התקציב והמעמד של מחלקתו ,במקום למקסם את האינטרס הציבורי 68.גם אם הגוף הרגולטורי אינו מקדם את
האינטרסים הצרים שלו ,הוא עדיין עלול להיות בלתי יעיל וחסר כיוון מסיבות שונות ,ובכך לתקוע מקלות בגלגלי
69
הרגולציה.
לבסוף ,כפי שמשתמע מדוגמת מכון התקנים ,במקרים רבים הדינמיקה של שבי רגולטורי היא מוסווית .רגולטורים
שבויים אינם יכולים פשוט לתעל כסף מזומן מאוצר המדינה לחשבונן של קבוצות אינטרסים צרות .אפליה בוטה
שכזו עלולה להעיר את הציבור הבלתי-מיודע-ובלתי-מאורגן מרבצו .תחת זאת ,קבוצות האינטרסים הצרות יעדיפו
רגולציות המחזקות את כוחן המונופוליסטי בדרכים עקיפות ושקופות יותר ,הניתנות להצדקה בשם אינטרס ציבורי
70
כלשהו.
אין לכחד כי תיאוריות של שבי רגולטורי נוטות לצבוע את הרגולציה במברשת שחורה עבה מדי ,ומפספסות
ניואנסים חשובים 71.המציאו ת רחוקה מאותו שיווי משקל סטיגלריאני שבו כל רגולציה היא בהכרח שבויה .אנו
נקדיש חלק גדול מיתרת מאמר זה לזיהוי התנאים המונעים שבי ומובילים לרגולציה אפקטיבית .אך לעת עתה
חשוב להכיר בכך שתיאוריות השבי הרגולטורי רחוקות מלהיות קונספירציה בעלמא :מחקרים רבים מצאו ראיות

65

&  Nolan McCarty, Complexity, Capacity and Capture, in PREVENTING REGULATORY CAPTURE 101 (Mossראו:
Carpenter eds., 2014).
66

 Matthew D. Zinn, Policing Environmental Regulatory Enforcement: Cooperation, Capture, and Citizen Suits,ראו:
21 STAN. ENVTL. L.J. 81, 127 (2002); Alexander Dyck et al., Media versus Special Interests, 56 J. L. & ECON. 521
(2013) .
67

 Barry Mitnick, Regulation and the Theory of Agency, 1 POL’Y STUD. REV.לניתוח קלאסי של רגולציה כבעיית נציג ראו:
442 (1982) .
68

לתיאוריה קלאסית של ביורוקרטים אופורטוניסטים ראוWILLIAM A. NISKANEN, BUREAUCRACY AND REPRESENTATIVE :
GOVERNMENT )1971( )developing the budget-maximizing model of regulatory agenciesbureaucrats are driven by the
ambition to expand their power, and use their informational advantage over their overseers to demand bigger-than .)Charles K. Rowley, Public Choices and Constitutional Political Economy, in THEאך ראוnecessary budgets :
ENCYCLOPEDIA Vol. I, at 22 (summarizing the updated view, which casts doubt on the budget-maximizing model) .
69

ראו :שלוש תיאוריות קלאסיות של ביורוקרטים לא-יוצלחיםBaumol’s Cost-Decease, according to which public :
administrations tend to become too expensive because their wages increase over time yet productivity does not
(& WILLIAM BAUMOL & WILLIAM BOWEN, PERFORMING ARTS, THE ECONOMIC DILEMMA )1966(; Geoffrey Garret
.Christopher Way, Public Sector Unions, Corporatism, and Economic Performance, 32 COMP. POLSTUD. 411
(1999); JOHN MICKELTHWAIT & ADRIAN WOOLRIDGE, THE FOURTH REVOLUTION 110 (2014) .)Parkinson’s Law, according
to which public administrations tend to become too bloated because they generate internal work regardless of
actual output (CYRIL NORTHCOTE PARKINSON, PARKINSON’S LAW (1958)). And the Peter Principle, according to which
public administrations tend to become too incompetent because they internally promote bureaucrats to roles that
they cannot fill (LAURENCE J. PETER, THE PETER PRINCIPLE (1969) .
 70ראו ,Stigler )1971( :בעמ׳ .4
 71ראו ,BALDWIN (2011) :בעמ׳  .46כך לדוגמה ,תיאוריות שבי סטיגליריאניות מתעלמות מהתפקיד החשוב שממלאת אידיאולוגיה
בפוליטיקה ,ואינן מהוות המשך לוגי לטיעונו של אולסן בדבר בעיית הפעולה המשותפת .ראוRobert D. Tollison, Chicago Political :
)–786 Michael C. Munger, Review: Strength in Numbers, Pol. Sci. Q. 785 ;Economy, 63 PUBLIC CHOICE 293 (1989
).(2013
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לקיומו של שבי רגולטורי בווריאציות שונות ברחבי העולם 72.הנקודה החשובה לענייננו :רגולטורים מקצועיים
אינם ,ולא יכולים להיות ,פתרון מושלם לבורות רציונלית ולבעיית הפעולה המשותפת.

 2.5העלויות החברתיות של מרדף אחר רנטות ()Rent-Seeking
עד כה דנו בתמריצים שגורמים גם לקובעי מדיניות בעלי כוונות טובות להיטיב באופן שיטתי עם קבוצות אינטרסים
צרות על חשבון קבוצות גדולות יותר .נשאלת השאלה :אז מה? מנקודת המבט של החברה בכללותה ,מדוע יש
חשיבות לכך שקבוצות מסוימות מרוויחות ואחרות מפסידות? ואכן ,במשך שנים טענו כלכלנים שהעלויות
החברתיות של שבי רגולטורי הן זניחות .גם רגולציה המעניקה כוח מונופוליסטי לחברה אחת ,בסך הכל מעבירה
כסף מכיסי הצרכנים לכיסי החברה ,אולם הכסף נשאר בכלכלתה של אותה מדינה 73.אם נשתמש בדוגמה
הקודמת שלנו ,מכסה על יבוא מכוניות עשויה להעביר  100מיליון שקל מנהגי מכוניות ליצרני מכוניות .אולם גם
יצרני מכוניות הם אזרחי המדינה .הם מייצרים מקומות עבודה (דבר המיטיב עם עובדים – קבוצה רחבה וראויה
להגנה) ומשלמים מסים .הפריווילגיות המיוחדות שמעניקה הממשלה אולי מחלקות את העוגה באופן שונה ,אך
מותירות אותה כמעט שלמה.
עם זאת ,במציאות תהליך הענקת פריווילגיות לקבוצות מסוימות על חשבון קבוצות אחרות נוטה להיות בלתי הוגן
ובלתי יעיל .תהליך הגורם להעדפת קבוצות מרוכזות חזקות על פני קבוצות מבוזרות ובלתי מאורגנות אינו הוגן
מטעמים חלוקתיים 74.הקבוצות בעלות יכולת ההשפעה הטובה יותר הן בדרך כלל אלו שיש להן ולא אלו שאין
להן .לפיכך ,שבי רגולטורי מגדיל את אי השוויון בחברה ,באמצעות העדפת קבוצות שהיו חזקות יותר מלכתחילה.
המרדף אחר פריווילגיות ממשלתיות פוגע לא רק בשוויון ,אלא גם ביעילות .ההתערבות הממשלתית שמזמינות
קבוצות האינטרס מעוותת את הקצאת המקורות .הבעיה אינה רק בכך שקבוצות מסוימות מרוויחות ואחרות
מפסידות; אלא שהמפסידות מפסידות יותר מכפי שהמרוויחות הרוויחו .במלים אחרות ,המלחמה על מי יקבל את
החתיכה הגדולה יותר בעוגה מסתיימת בהקטנת העוגה בכללותה .זו התובנה העומדת בבסיס זרם אחר
בתיאוריית הבחירה הציבורית :זה המתחקה אחר העלויות החברתיות של מרדף אחר רנטות פוליטיות ( political
 75 .)seeking rentהרעיון המרכזי הוא כי פריווילגיות ממשלתיות אינן נופלות על קבוצות אינטרסים מן השמיים.

72

 ,Paul L. Joskow & Nancy L. Rose, The Effects of Economic Regulation,בעמ׳  345וההערות שם; ) Mueller (2003ראו:
in HANDBOOK OF INDUSTRIAL ORGANIZATION, Vol. II (Shmalensee & Willig eds., 1989); Jessica Leight, Public Choice:
A Critical Assessment, in GOVERNMENT AND MARKETS 223 (Balleisen & Moss eds., 2010).
מעניין לציין כי סטיגלר עצמו הגיע לתיאוריית השבי הרגולטורי שלו רק אחרי שורה של מחקרים אמפיריים על האופן שבו רגולציה עובדת
באמת .במחקר אחד ,לדוגמה ,הוא בחן את השפעתה של רגולציה חדשה של תעריפי חשמל .מטרתה המוצהרת של הרגולציה החדשה
הייתה למנוע מחברות המספקות חשמל להעלות יתר על המידה את המחירים ולהתפשר יתר על המידה על איכות השירות לצרכנים
הפרטיים .בפועל ,כך מצא סטיגלר ,מצבם של הצרכנים הפרטיים הורע לאחר שהרגולציה נכנסה לתוקף ,בעוד מצבם של הצרכנים
המסחריים (חברות גדולות) הוטב .ראוGeorge J. Stigler & Claire Friedland, What Can Regulators Regulate? The Case :
 .)1962( 1 .ECON & .L.of Electricity, 5 Jהעדויות האמפיריות דחפו את סטיגלר לחפש תיאוריה שתסביר מדוע רגולציה משיגה בפועל
תוצאות הפוכות ממטרותיה המקוריות .ראוSam Peltzman, George Stigler’s Contribution to the Economic Analysis of :
 ,Hanosn & Yosifon (2003) ;)1993( 818 .POLITICAL ECON .Regulation, 101 Jבעמ׳  ,Leight (2010) ;205–202בעמ׳ .224
 73ליתר דיוק ,אותם כלכלנים הסכימו כי רגולציה המעניקה פריווילגיות בלעדיות לקבוצות מסוימות תפגע ברווחה המצרפית ,על-ידי אובדן
הערך שנגרם מכוח מונופוליסטי ) .(deadweight lossesטענתם המרכזית הייתה שאותו אובדן ערך – גודלו של הdeadweight triangle-
– אינו משמעותי כפי שנטען .ראו.)1954( 77 .REV .ECON .Arnold C. Harberger, Monopoly and Resource Allocation, 44 AM :
ליישום לענייננו ראו ,Tullock )2002( :בעמ׳ .45
ראו.Robert D. Tollison, Rent Seeking, in PERSPECTIVES ON PUBLIC CHOICE 518-519 )Mueller, ed. 1997( :

74

 75הביטוי "מרדף אחרי רנטות פוליטיות" מתאר תהליך שבו קבוצה אחת מנסה לרכוש יתרון על קבוצה אחרת על-ידי קבלת פריווילגיות
ממשלתיות .היתרון ,בתורו ,עוזר לה לייצר רווחים עודפים – רנטות (עודפים במובן של רווחים החורגים ממה שהקבוצה הייתה זוכה לו
בתחרות רגילה ,לא-פוליטית ,עם הקבוצות האחרות) .ראו ,Rowley )2014(, THE ENCYCLOPEDIA :בעמ׳  .14אולי עדיף היה להשתמש
במונח כגון "מרדף אחרי פריווילגיות ממשלתיות" .או לחלופין ,לאמץ הגדרה המדגישה את העובדה שהרווחים העודפים אינם תוצר של
עדיפות מהותית של השירות או המוצרים שהחברה מייצרת (קרי ,לחברה אין ערך מוסף מלבד יכולתה העדיפה להשפיע על הפוליטיקאים).
(( .Robert D. Tollison, Rent Seeking: A Survey, 35 KYKLOS 575, 582 )1982״Rent seeking is the expenditure of scarce
resources to capture an artificially created transfer״).
הקונספט של ״רנטות פוליטיות״ הוצג לראשונה במאמרו של Gordon Tullock, The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and
 Anne Krueger, The Political Economy of theטבעה את הביטוי .Theft, 5 ECON. INQUIRY 224 )1967(Krueger:לאחר מכן
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קבוצות אינטרסים משקיעות באופן פעיל זמן ,כסף ומאמצים על מנת להשיג את הפריווילגיות .כדי לקבל את 100
מיליון השקלים שלהם ,יצרני מכוניות יוציאו כ 10-מיליון שקלים ,לדוגמה ,על שתדלנות .סכום של  10מיליון שקלים
הוא השקעה מעולה מבחינת יצרני המכוניות (התשואה היא פי עשרה מההשקעה!) אך היא בזבוז מהבחינה
החברתית .רוכשי המכוניות עדיין מפסידים  100מיליון שקל ,בעוד יבואני מכוניות מרוויחים רק  90מיליון (לאחר
76
ניכוי ההשקעה בשתדלנות).
הקונספט של "( opportunity costsהעלות האלטרנטיבית") מסייע להסביר מדוע מרדף אחר רנטות פוליטיות
הוא בזבזני לחברה בכללותה .כל שקל שהושקע ב"קנייה" או בהשפעה על פוליטיקאים הוא שקל שלא הושקע
במחקר ופיתוח או בפעילויות יצרניות אחרות .בפשטנות ,כל אדם מוכשר העובד בתעשיית השתדלנות הוא אדם
שאינו עובד כמורה או כרופא 77.כאשר יצרני מכוניות מתחרים על צרכנים בזירה המסחרית ,התחרות עשויה
להפיק ערך חיובי לחברה ,כגון יצירת טכנולוגיות חדשות ומכוניות טובות יותר .לעומת זאת ,כאשר הם מתחרים
על מי יקבל הטבות מהממשלה ,התחרות אינה יוצרת ערך .היא בסך הכל מעבירה ערך מקבוצה אחת בחברה
לקבוצה אחרת .מרדף אחרי פריווילגיות מסיט את תשומת הלב של עסקים מחדשנות וייצור אל פוליטיקה.
למעשה ,מרדף אחר רנטות פוגע לא רק בהון הפיזי (השקעה בשתדלנות במקום במחקר ופיתוח) ובהון האנושי
(אנשים מוכשרים עובדים על העברת ערך מכיס לכיס במקום על ייצור ערך) ,אלא גם ברמות ההון החברתי
בחברה 78.כלומר ,מרדף אחר פריווילגיות מפחית מהאמון שיש לאזרחים זה בזה ובמוסדות המדינה .ראשית כל,
חיפוש רווחים גורם להשחתת המגזר הציבורי .אחרי ככלות הכל ,עם אלו שמחזרים אחרי רנטות מגיעים גם אלו
שנהנים מהחיזור .פוליטיקאים ורגולטורים עם כוח להיטיב עלולים למשוך את הקבוצות השונות למרדף אחר
ההטבה ( .)Rent-Extractingפקידי ציבור יציבו את עצמם בעמדות המאפשרות להם לספק הטבות שונות ובכך
להפוך למושאי חיזור של הרודפים אחר הטבות 79.כך ינותבו לפוליטיקה האנשים הלא נכונים .בכלכלה המבוססת
על רדיפת "קומבינות" האנשים המצטרפים למגזר הציבורי לא יהיו בהכרח ההגונים והמיומנים ,אלא חסרי הבושה
המתמחים בסגירת עסקאות מפוקפקות בסתר .עם הזמן פעילות סחטנית של פקידי ציבור עלולה להוביל יותר
80
ויותר פעילות כלכלית לעבר השוק השחור ,רחוק מעיניהם של הפוליטיקאים הסוחטים.

 .GORDON TULLOCK, THE ECONOMICS OFלניתוח מעמיק ראוRent-Seeking Society, 64 AM. ECON. REV. 291 (1974) :
 .Randall Morck & Bernard Yeung, Family Controlלתימוכין אמפיריים ראוSPECIAL PRIVILEGE AND RENT SEEKING (1989) :
and the Rent-Seeking Society, ENTREPRENEURSHIP: THEORY AND PRACTICE 391, 399 (2004) .
 76השופט פוזנר משתמש באנלוגיית השוד :גניבה היא בסך הכול העברת עושר מהקורבן לגנב; אך מבחינה חברתית גניבה משיתה
עלויות משמעותיות ,בדמות המשאבים המבוזבזים במאמצי השוד ובמאמצים להתגונן מפני שוד – משאבים שהיו יכולים להיות מנוצלים
בצורה פרודוקטיבית וצודקת יותר .ראוRichard Posner, The Social Costs of Monopoly and Regualation, 83 J. POLITICAL :
).ECON. 807, 807 (1975
ראו גםGordon Tullock, Efficient Rent-Seeking, in TOWARD A THEORY OF THE RENT-SEEKING SOCIETY )Buchannan et :
)al., eds., 1980 (explaining the concept full rent dissipation: because it only takes $10 million to earn a $100
million benefit, more and more groups will invest more and more in lobbying, till the point where you may invest
– .million just to get a $100 million $99And because those $100 million comes at the expense of someone else
you will be spending resources simply to transfer money from one pocket in society to another) .
 77למחקר המראה כיצד מרדף אחרי רנטות פוגע בהון האנושי ראוKevin M. Murphy et al., Why is Rent-Seeking so Costly to :
.Growth, 83 AEA PAPERS PROCEEDINGS (1993); Tullock (2002), at 49
ניתן לחשוב על טיעון נגד ולפיו שתדלנות פוליטית – מאמצי לובי – מייצרת ערך חיובי לחברה ,בכך שהיא מספקת לקובעי-המדיניות מידע
ומומחיות רלוונטית .ללא שתדלנות ,ניתן לטעון ,קובעי-המדיניות היו מקבלים יותר מדי החלטות ללא ידיעה מבוססת של השלכותיהן בעולם
האמיתי .לטיעון בדבר הערך האינפורמטיבי שבשתדלנות יש כוח משיכה מסוים ,אך מחקרים עדכניים מראים שככלל ,שתדלנות מבוססת
יותר על קשרים (לספק לקבוצות האינטרס גישה לקובעי המדיניות) מאשר על מידע (לספק לקובעי-המדיניות גישה לנתונים) .ראו לדוגמה:
An Empirical Assessment of the Lobbying ?Marianne Bertrand et al., Is It Whom You Know or What You Know
).Process, 104 AM. ECON. REV. 3885 (2014
 78המושג "הון חברתי" הוכנס לשיח הפופולרי על ידי  , Putnamבספריו ;)ROBERT D. PUTNAM, MAKING DEMOCRACY WORK (1993
) ,ROBERT D. PUTNAM, BOWLING ALONE (2000ופותח קודם לכן על-ידי James S. Coleman, Social Capital in the Creation
.of Human Capital, 94 AM. J. SOCIOL. S95 (1988).
 ,בעמ׳  MUELLER (2003).334ראו:

79

 Fred S. McChesney, Rent Extraction, in THE ENCYCLOPEDIA 495 .ראו:

80
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כל הדינמיקות האלו שוחקות את האמון בחברה ,וללא אמון קשה להשיג שגשוג כלכלי או תפקוד תקין של מוסדות
דמוקרטיים 81.מדינה עם רמות גבוהות של מרדף אחרי פריווילגיות שלטוניות מעבירה מסר שגוי לאזרחיה:
האזרחים רואים שהעסקים המצליחים אינם אלו שמייצרים ערך ,אלא אלו שלוקחים ערך; שהמרוויחים אינם
המוכשרים ביותר ,אלא המקושרים ביותר .דינמיקה זו מפתחת תרבות של הסתמכות על המעגל הקרוב בלבד
ויציאה נגד כל השאר :חשבו על יחידה בצבא ש"משלימה ציוד" מיחידות אחרות 82.ככלל ,ברגע שמביאים בחשבון
את העלויות להון הפיזי ,אנושי ,וחברתי ,ניתן לראות עד כמה פרקטיקה של מרדף אחרי פריווילגיות שלטוניות
83
היא בעיה מהותית לחברות מודרניות.

 2.6תמריצים חומריים אינם חזות הכול בפוליטיקה :מגבלות גישת הבחירה
הציבורית
גישת הבחירה הציבורית מסתמכת על לוגיקה ומתודולוגיה בסיסית ממדע הכלכלה ,על מנת לאשש את
האינטואיציה שלנו בנוגע לאופן שבו מדיניות כלכלית במדינות דמוקרטיות לא באמת משרתת את ה"דמוס"
(העם) 84.ברם ,אנשי אקדמיה ועשייה מתחומים שונים תקפו את התיאוריה ואת ההנחות שבבסיסה ,ובייחוד את
ההנחה שלפיה השחקנים במשחק הפוליטי מחפשים להשיא את האינטרס האנוכי הצר שלהם 85.תת-פרק זה
מציג את נקודות החוזק והתורפה שבביקורות הרלוונטיות לענייננו.

 2.6.1אנשים חושבים על אחרים ולא רק על עצמם ()Other-Regarding Preferences
גישת הבחירה הציבורית ,טוענים רבים ,נשענת על חוסר הבנה בסיסי של איך עובדת פוליטיקה .לא ניתן להניח
כי בוחרים ,פוליטיקאים וביורוקרטים שואפים למקסם אך ורק את האינטרס האנוכי הצר שלהם .רוב האנשים
מביעים עניין בקהילה שהם משתייכים אליה ומעוניינים להפוך אותה למקום טוב יותר .לאחר שנפטרים מהנחת
"האדם הכלכלי" ( )homo economicusהבעייתית ,אנו מבינים כי בעיות הבורות הרציונלית והפעולה המשותפת
מופרזות .מצביעים ישקיעו כדי להיות מיודעים ולהתאגד בקבוצות גם אם ההשקעה אינה מסתדרת עם שיקולי
רווח-תועלת צרים ,פשוט משום שרוב האנשים מעוניינים לחיות בחברה צודקת .ופוליטיקאים וביורוקרטים יקדמו
86
את האינטרס הציבורי משום שזו הסיבה לכניסתם לפוליטיקה מלכתחילה.
ביקורת זו דומה לגישת האינטרס הציבורי שהוזכרה לעיל .כיום ,במאה ה ,21-הביקורת מקבלת חיזוק אמפירי
משמעותי מראיות שהצטברו במהלך העשורים האחרונים ,ומאשרות כי אנשים אינם נוהגים כרובוטים הממקסמים

 Francis Fukuyama, the great disruption ch. 12 (1999) .ראו:

81
82

 In cultural economics these dynamics are sometime termed amoral familism, following EDWARD C. BANFIELD,ראו:
THE MORAL BASIS OF A BACKWARD SOCIETY (1958); PUTNAM (1993) .
 83מתנהל ויכוח בנוגע לגודלן האמיתי של העלויות החברתיות של המרדף אחרי רנטות פוליטיות .זו שאלה אמפירית שקשה להתחקות
אחריה :קשה לכמת ולמדוד את המשאבים המבוזבזים על מרדף אחרי פריווילגיות ,ואת העלות האלטרנטיבית (מה ניתן היה לעשות
במשאבים אלו) .חלק מהחוקרים פנו לדרך עקיפה לאומדן העלויות :השוואה בין-מדינתית של המדדים הכלכליים-חברתיים (המשתנה
המוסבר) ,כ פונקציה של מידת הפרוטקציוניזם במדינה (המשתנה המסביר) .המחקרים מצאו כי מדינות עם מידה רבה של פרוטקציוניזם
מפגרות במדדים הכלכליים-חברתיים אחרי מדינות עם מידה מועטה של פרוטקציוניזם ועם פחות אפשרויות להשגת פריווילגיות
ממשלתיות .לתקציר קצרצר של ספרות זו ראוDavid N. Laband, The Social Cost of Rent Seeking, in THE ENCYCLOPEDIA :
.529
84

 ,בעמ׳  Tullock (2002) public choice’s accomplishment is in bringing the views that most people have( 15–14ראו:
.)in the back of their head into a formal theory

 85הספר הקלאסי המפתח את הביקורת על גישת הבחירה הציבורית הוא DONALD P. GREEN & IAN SHAPIRO, PATHOLOGIES OF
) .RATIONAL CHOICE (1994ראו גם סקירה תמציתית של הביקורת – וטיעוני הנגד – אצל ) MUELLER (2003בעמ׳  .667–661לביקורת
מקרב סוציולוגים ראוBruce Fireman & William Gamson, Utilitarian Logic in the Resource Mobilization Perspective, in :
.(collective action arises because of group solidarity)THE DYNAMICS OF SOCIAL MOVEMENTS )Zald & McCarty, eds. 1979
ראו גם.PENN .Edward L. Rubin, Passing through the Door: Social Movement Literature and Legal Scholarship, 150 U :
)Arthur T. Denzau & Michael C. Munger, Legislators and Interest Groups: How Unorganized ;L. REV. 1 (2001
(.Interests Get Represented, 80 AM. POL. SCI. REV. 89 )1986
 86ראו ,Trumbull (2012) :בעמ׳ .200
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את התועלת שלהם 87.ניסויי מעבדה מראים כי אנו מקבלים החלטות לא רק על סמך השפעתן על רווחתנו שלנו,
אלא גם על סמך השפעתן על רווחתם של אחרים .יש לנו העדפות חזקות בנוגע לאחרים ,בניגוד לניבויים של
המודל הכלכלי הבסיסי .בהתחשב במתקפה האמפירית על ההנחות של המודל הכלכלי הקנוני ,האם צריך לבחון
בספקנות את התיאוריות מתחום הבחירה הציבורית ,שנשענות במידה רבה על הנחות המודל הכלכלי? האם
יהיה זה מוגזם לראות שחורות בכל הנוגע לתמריצים הפועלים על רגולטורים?
התשובה היא :כן ,אבל לא .כן ,יהיה זה מוגזם לחשוב שמצביעים ורגולטורים עוסקים רק בחישובי עלות-תועלת
צרים .למצביעים ולרגולטורים אכן אכפת מהמדינה שלהם ומהאזרחים בה ,ולא רק מהאינטרס הצר שלהם .אבל
לא – אל לנו להפריז בכוחו של אלטרואיזם לתקן כשלים רגולטוריים .הראיות שנאספו בניסויי מעבדה מגלות כי
אף שאנשים אינם טרמפיסטים באופן מלא ,הם עדיין טרמפיסטים במידה רבה 88.רובנו "משתפי פעולה מותנים"
– אנו משתפים פעולה עם אחרים במצבים מסוימים ותופסים טרמפ במצבים אחרים 89.לפיכך ,הראיות אינן
מפריכות באמת את קיומן של בעיות תמריצים .הן רק מזכירות לנו כמה חשוב ההקשר .והן מורות לנו להתמקד
במחקר החתך ( :)cross-sectionלזהות את המצבים שבהם בעיות הבורות הרציונלית והפעולה המשותפת יהיו
חריפות יותר או פחות .קריאה מחודשת ,טובה יותר של תובנות הבחירה הציבורית תבהיר כי אין זה שהרגולטורים
90
חושבים אך ורק על האינטרס האנוכי שלהם; אולם הרגולטורים חושבים גם על האינטרס האנוכי שלהם.

 2.6.2הנאה מהשתתפות
מלבד הרצון לעזור לחברה ולהועיל לאחרים (העדפות בנוגע לאחרים) ,אזרחים עשויים להיות מעורבים בפעילות
פוליטית פשוט משום שהם שואבים הנאה מכך .אזרח מן השורה יכול להשקיע ברכישת ידע פוליטי על מנת לשפר
את היכולת שלו לנהל שיחות סלון או לענות תשובה מוחצת בטוקבק לכתבה או בפוסט בפייסבוק .ההנאה מרכישת
הידע ממזערת את בעיית הבורות הרציונלית ,שכן כעת התועלת של אותו אזרח גדלה ומאזן העלות-תועלת
משתנה .בדומה ,אותו אזרח יכול להפוך לפעיל פוליטי משום שהדבר גורם לו תועלת (אושר) כשלעצמו 91.ההנאה
מאקטיביזם ממזערת את בעיית הפעולה המשותפת.
גם במאה ה ,21-כאשר רוב האנשים חיים בקהילות גדולות ואטומיסטיות ,אנו מקבלים הזדמנות להשתתף מעת
לעת ברגעים רפובליקניים :תקופות של פרצי השתתפות ציבורית רחבה בשיח הפוליטי 92.דוגמה שנחזור אליה
בשלב מאוחר יותר במאמר היא המחאה החברתית של קיץ  ,2011אז יצאו לרחובות מאות אלפי אזרחים ,שבאופן
רגיל היו בלתי מיודעים וחסרי עניין ,והביעו דעתם על המערכת הכלכלית-חברתית .לרגעים רפובליקניים מוצלחים
יש דינמיקה משלהם ,המסיגה את בעיות התמריצים הרגילות .כאשר אזרחים מן השורה משתתפים פתאום

87

 David J. Cooper & John H. Kagel, Other-Regarding Preferences: A Selective Survey of Experimentalראו:
 .הרעיון שלפיו אזרחים ירצו )Results, in THE HANDBOOK OF EXPERIMENTAL ECONOMICS, Vol. 2 (Kagel & Roth, eds., 2015
לעבוד זה עם זה כדי לקדם מטרות משותפות מופיע בספרות מדעי המדינה מקדמת דנא .למטרותינו כאן אנו מתמקדים בזרם החדש
 ,כדי להדגיש כיצד גם הכלכלנים מכירים בכך שהנחות הבסיס של גישת ) (Experimental Economicsיחסית של כלכלה ניסויית
הבחירה הציבורית הן בעייתיות.
88

 ; .Lisa R. Anderson & Charles AראוArthur J.H.C. Schram, Experimental Public Choice, in THE ENCYCLOPEDIA 99 :
 ,בעמ׳ ;Holt, Experimental Economics and Public Choice, in THE ENCYCLOPEDIA 240Mueller (2013).667–666

89

ראוSimon Gächter, Conditional Cooperation: Behavioral Regularities from the Lab and the Field and their :
(.Policy Implications, in ECONOMICS AND PSYCHOLOGY )Frey & Stutzer, eds., 2007
 90ראו ,Tullock )2002( :בעמ׳ .7–6

91

ראוJames Gray Pope, Republican Moments: The Role of Direct Popular Power in the American Constitutional :
(.Order, 139 U. PA. L. REV. 287, 291 )1990

 92המונח "רפובליקני" אינו מתאר כאן דעות פוליטיות או השתייכות למפלגה האמריקנית .אנחנו משתמשים בו במובנו הקדום יותר ,כדי
להדגיש את נכונותם של פרטים להיות מעורבים בספרה הציבורית .ברגעים רפובליקניים הדינמיקה הרגילה של פוליטיקה-של-קבוצות-
אינטרס (שבה כל אחד מהאזרחים עסוק במרחב הפרטי שלו ולא בפוליטיקה) נסוגה לטובת דינמיקה קדומה יותר של מעורבות ציבורית
רחבה .ראו שם ,בעמ׳ .296
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במחאה חברתית ,הם מקבלים טעימה נדירה מהכוח שבפעולה משותפת ,ורוצים עוד 93.כשהמעורבות הציבורית
משיגה ניצחונות ,גם אם ראשוניים וקטנים ,התחושה של "הצלחנו לשנות משהו במערכת" הופכת את הפעולה
המשותפת מנטל למקור של שביעות רצון .ואכן ,פרצי ההשתתפות הציבורית הרחבה מתחילים במאבקים
מקומיים מוצלחים להשגת יעדים מוגבלים ,אשר הופכים ככדור שלג לתנועות מחאה גדולות יותר .בישראל מחאת
הדיור של יולי  ,2011שהתגלגלה למחאה החברתית הגדולה ,נהנתה מהרוח הגבית של מחאת הורדת מחירי
הקוטג' ביוני  94.2011המחאה המתרחבת ,בתורה ,יוצרת דרמה ועניין בקרב מעגלים נוספים של אזרחים ,ומניעה
גם אותם לפעולה .אנשים שהיו תחילה רדומים ,אפאתיים או סקפטיים בנוגע לנושא ,נאלצים כעת לחשוב עליו
ולצפות בו בכל פעם שהם מדליקים את הטלוויזיה או גולשים באינטרנט 95.תמונות של הפגנות המונים והכרזות
סוחפות ("העם – דורש – צדק חברתי") הופכות את המידע המועבר על מדיניות כלכלית-חברתית למבדר ובולט
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יותר עבור האזרחים.
עם זאת ,כמו במקרה של העדפות בנוגע לאחרים ,אל לנו להפריז ביכולת של הנאה מאקטיביזם ורגעים
רפובליקניים לאיין את מערך התמריצים הבעייתי שפועל על רגולציה .רגעים רפובליקניים הם ,אחרי ככלות הכל,
רגעיים .הם באים והולכים .מחאות והשתתפות המונית מועילות לרוב בהעלאת הטון של מאבקים פוליטיים ,אך
לאו דווקא משיגות תוצאות קונקרטיות 97.וגם כאשר הן מצליחות להשיג תוצאות קונקרטיות ולשנות מדיניות,
הרפורמות החדשות נוטות להישאר על הנייר ולהיות מיושמות בצורה חלקית בלבד 98.לאחר שתנועת המחאה
הספונטנית מאבדת מומנטום ,קבוצות האינטרסים הצרות מצליחות לשבות מחדש את שלב היישום של הרפורמה
ולרוקן אותה ממשמעות 99.במלים אחרות ,הנאה מהשתתפות במשחק הפוליטי אינה תנאי מספיק כדי לשחרר
רגולציה משבי – תנאים נוספים רבים צריכים להתקיים.
באופן כללי ,כאשר אנשים נעשים מיודעים או מעורבים מטעמי הנאה ,הם לא בהכרח ישקיעו במידע או במעורבות
בדרכים אשר מקדמות מדיניות טובה יותר .יש הבדל בין איסוף מידע על מנת לתמוך ביכולתנו לתת תשובה
מוחצת בטוקבקים ,לבין איסוף מידע כדי להבהיר לעצמנו מה המדיניות הנכונה .אנו נוטים לאסוף ולעבד מידע
המתאים לדעות ולהטיות הקיימות שלנו .במקום לחפש אחר מידע שיאפשר לנו לאמץ את העמדה הנכונה ,אנחנו
100
תרים באורח סלקטיבי אחר מידע שיאפשר לנו לתמוך בעמדה שכבר אימצנו.

 93למעשה ,היו מלומדים שטענו כי כל גוף הרגולציה הכלכלית-חברתית הוא תוצר של רגעים רפובליקניים לאורך השנים .לפי גישה זו,
רגולציה אינה פונקציה של הערכה מתמשכת של מה שאינו כשורה בשוק ושל הדרכים לתיקון כשלים ,אלא של נקודת מוצא בעייתית (שבי)
המופרעת מדי פעם על-ידי תגובות-נגד ציבוריות חריפות המעוררות רפורמות אשר סוטות מנקודת המוצא .ראוFrank R. Baumgartner :
& Christine Mahoney, Social Movements, the Rise of New Issues, and the Public Agenda, in ROUTING THE
OPPOSITION: SOCIAL MOVEMENTS, PUBLIC POLICY AND DEMOCRACY (David S. Meyer, Valerie Jenness & Helen Ingram
) ,Pope (1990) ;eds., 2005בעמ׳ Christopher H. Schroeder, Rational Choice versus Republican Moment: ;319
)Explanations for Environmental Laws, 1969-1973, 9 DUKE ENVTL. L. & POL’Y FORUM 29 (1998
 94על מחאת הקוטג' (וניתוח כלכלי של תוצריה) ראוSee Igal Hendel et al., Consumers' Activism: The Cottage Cheese :
).Boycott, 48 RAND J. ECON. 972 (2017
 95ראו ,Pope (1990) :בעמ׳ .317–316
 96אולסן בעצמו הכיר ביכולותיהן של הדינמיקות המוזכרות לפתור חלקית את בעיית הפעולה המשותפת .ראו , OLSON (1965) :בעמ׳
.27–26
 97ראו ,Pope (1990) :בעמ׳ .317
 98שם ,בעמ׳ .315
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ראו לדוגמהRaghuram G. Rajan & Luigi Zingales, The Great Reversals: The Politics of Financial Development in :
(.the Twentieth Century, 69 J. FIN. ECON. 5 )2003

100

 ; Dani Rodrik, When Ideas Trumpראו לדוגמהBRYAN CAPLAN, THE MYTH OF THE RATIONAL VOTER 159 )2007( :
Interests: Preferences, Worldviews, and Policy Innovations, 28 J. ECON. PERSPECT. 189, 194 (2014); Dan M.
Kahan, The Politically Motivated Reasoning Paradigm, Part I: What Politically Motivated Reasoning is and How to
 .Raymond S. Nickerson, Confirmation Bias: Aראו בכלליותMeasure It, EMERGING TRENDS SOC. & BEHAV. SCI. :
Ubiquitous Phenomenon in Many Guises, 2 REV. GEN. PSYCHOL. 175 (1998); Ziva Kunda, The Case for Motivated
Reasoning, 108 PSYCHOL. BULL. 480 (1990).
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 2.6.3אידיאולוגיה
גורם חשוב נוסף שהתיאוריה הכלכלית ממעיטה בערכו לעתים הוא התפקיד שהאידיאולוגיה משחקת בפוליטיקה.
האינטרס הציבורי יכול לזכות לייצוג במשחק הפוליטי גם ללא גיסות של לוביסטים מיומנים ,פשוט משום שקובעי
המדיניות מאמינים שזה האינטרס שנכון לקדמו 101.במלים אחרות ,קובעי מדיניות מקבלים החלטות לא רק
בהתאם למה שישפר את סיכויי בחירתם מחדש או את מצב חשבון הבנק ,אלא גם בהתאם להעדפות
102
האידיאולוגיות שלהם.
גם כאן ,דבר אחד הוא להכיר בכך שאידיאולוגיה ממלאת תפקיד; ודבר אחר לגמרי הוא להסיק שהתפקיד שהיא
ממלאת יספיק כדי לפתור את כל בעיות התמריצים .הראיות המוזכרות לעיל ,ולפיהן פוליטיקאים מתחשבים
באידיאולוגיה ,אינן מספרות לנו כיצד פוליטיקאים מגבשים את האידיאולוגיה שלהם .ספציפית ,הן אינן מספרות
לנו מדוע ,באורח פלא ,פעמים רבות האידיאולוגיה של הפוליטיקאים אינה מתנגשת עם האידיאולוגיה של בעלי
אינטרסים צרים חזקים .זהו נושא שאינו זוכה לתשומת-לב מספקת בספרות הכלכלית ,ואנו נשוב אליו בהמשך
המאמר :קבוצות אינטרסים צרות מנצחות במשחק הפוליטי לא רק כי יש להן יותר כסף ,אלא גם כי יש להן יכולת
103
טובה יותר להסוות מדיניות שתקדם את האינטרסים שלהן ולהציגה כמדיניות שתקדם אידיאולוגיה מסוימת.

 2.6.4מוניטין
טיעון נוסף נגד גישת הבחירה הציבורית גורס כי קובעי מדיניות חושבים לא רק על האינטרס האנוכי המיידי
שלהם ,אלא גם על שמם הטוב – המוניטין שלהם .מפלגות ,פוליטיקאים וביורוקרטים זקוקים למוניטין טובים כדי
להיבחר שוב או לקבל קידום .והצורך לשמור על שמם הטוב ממשטר את התנהגותם של השחקנים הפוליטיים:
הם יחשבו פעמיים לפני שייכנעו לאינטרסים צרים ,מתוך פחד שהעסקה המפוקפקת שסגרו תיחשף ,והחשיפה
תוביל בתורה לפגיעה קשה במוניטין שלהם 104.מוניטין מתנהג לרוב בצורה א-סימטרית :נדרשות שנים רבות
לבנות מוניטין איתן ,אך מקרה יחיד של התנהגות לא ראויה די בו להרוס בבת אחת את המוניטין שנבנה.
פוליטיקאי החושש שהאשמות יביאו את הקריירה שלו לידי סיום ייטה מלכתחילה להיזהר מלהיכנס למערכות
105
יחסים מפוקפקות עם אינטרסים צרים.
הטיעון המתייחס למוניטין כמעין מערכת בקרה שמייצרת אחריותיות ( )accountabilityזכה לאחרונה לתמיכה
אמפירית מסוימת .מחקרים הראו כי לפקידי ציבור אכפת מהאופן שבו הם נתפסים על ידי הציבור .לדוגמה,
רגולטורים משנים את פעילותם כפונקציה של היקף ואופי הסיקור התקשורתי 106.ואולם ,השאלה האמיתית
לענייננו היא כיצד בדיוק המוניטין משפיעים על התנהגות – לאיזה כיוון? דבר אחד הוא לומר כי רגולטורים
מתחשבים בשיקולי מוניטין ,ודבר אחר הוא להניח ששיקולי מוניטין יגרמו לרגולטורים לקדם את האינטרס
הציבורי .מוניטין הם ,פעמים רבות ,תוצר של סיגנלים רועשים ולא מדויקים .במלים אחרות ,אין תמיד התאמה
בין המוניטין שאנחנו צוברים לבין התנהגותנו :לעתים אנשים רעים זוכים למוניטין טובים ,ואנשים טובים נאלצים

 101לפיתוח של הטיעון הנוגע ל״יזמי מדיניות״ ראו לדוגמהTrumbull ;JAMES Q. WILSON, POLITICAL ORGANIZATIONS )1973( :
) ,(2012בעמ׳ .205
 102לסקירות תמציתיות של מחקרים אמפיריים המראים כי אכן אידיאולוגיה ממלאת תפקיד חשוב בפוליטיקה ראוPaule Rubin, :
).Ideology, in THE ENCYCLOPEDIA 291–292; DANIEL A. FARBER & PHILLIP P. FRICKY, LAW AND PUBLIC CHOICE 31 (1991
103

 .L .REV .FORUM 253, 257 –2014( 258); Rodrik (2014), atראוJames Kwak, Incentives and Ideology, 127 HARV :
194 .
בעמ׳  ,Balleisen & Moss (2009) .5בעמ׳  WITTMAN (1995) ;21–20ראו:

104

 105ראו ,Caplan )2007( :בעמ׳ .104
 106לסקירה מקיפה ראוMoshe Maor, Theorizing Bureaucratic Reputation, in ORGANIZATIONAL REPUTATION IN THE PUBLIC :
( .SECTOR )Waeraas & Maor eds. 2014למחקרים פרטניים ראו לדוגמהSharon Gilad et al., Organizational Reputation, :
;)the Content of Public Allegations and the Regulatory Communication, 25 J. PUB. ADM. RES. THEORY 451 (2015
Moshe Maor et al., Organizational Reputation, Regulatory Talk and Strategic Silence, 23 J. PUB. ADM. RES. THEORY
).581 (2013
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להתמודד עם מוניטין רעים 107.אכן ,קריאה זהירה של אותם מחקרים אמפיריים על שיקולי מוניטין של רגולטורים
מחזקת את ספקנותנו .רגולטורית המעוניינת למקסם את המוניטין שלה תיטה להגיב יותר לביקורות הבולטות
ולאו דווקא לביקורות החשובות .הרגולטורית תגיב יותר על הידיעות המופיעות בדף הראשון בעיתון (גם אם
חשיבותם המעשית היא שולית) ,ופחות על ידיעות המפורסמות בדפים האחוריים (גם אם חשיבותם המעשית
גבוהה) .כמו כן ,רגולטורים יכולים לנהל אקטיבית את המוניטין שלהם ,קרי ,לבצע מניפולציה של האופן שבו הם
נתפסים על ידי אחרים .המחקרים מראים שרגולטורים מגיבים לסיקור תקשורתי על-ידי אימוץ אסטרטגיות
תקשורת או יחסי ציבור מסוימות ,או שהם פשוט עוברים לשרת את האינטרסים הצרים בדרכים סמויות יותר מן
108
העין.
ככלל ,לא ניתן לסמוך על שיקולי המוניטין שיובילו לקידום האינטרס הציבורי ,ולא משום שפוליטיקאים אדישים
למוניטין שלהם ,אלא משום שהבוחרים אינם מיטיבים להעריך את התנהגותם של הפוליטיקאים 109.כאשר המידע
הזמין לציבור הוא חלקי ומסובך (כפי שקורה פעמים רבות עם רגולציה כלכלית) ,רגולטורית או רגולטור הרגישים
למוניטין שלהם עשויים לפעול פחות טוב ביחס לרגולטורים שאינם מתחשבים במוניטין .הסיבה לכך היא שקהל
היעד שלהם – ויהיו אלה השרים הממנים והמפקחים עליהם או הציבור הרחב – עלול לחשוב שרגולציה גרועה
טובה לו ,ולהיפך 110.רגולטורים שאכפת להם מה יחשבו עליהם מתומרצים לבחור לפיכך מדיניות אשר תגרום
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להם להיראות כרגולטורים טובים ,אף שהם יודעים שמדובר למעשה ברגולציה גרועה.
הכלכלן בריאן קפלן ( )Bryan Caplanהולך צעד נוסף קדימה וטוען כי הבעיה העיקרית ברגולציה אינה בורות
רציונלית ,אלא אי-רציונליות רציונלית 112.מאחר שכל בוחר יחיד יודע שקולו לא יכריע את תוצאת הבחירות ,הוא
מרגיש חופשי להיכנע לדעות הקדומות הלא-רציונליות שלו ,ובכך עלול לתגמל את אותם רגולטורים הפועלים נגד
הציבור ולהעניש את אלו הפועלים בעד הציבור.
השורה התחתונה בעניין תפקידם של שיקולי מוניטין דומה לשורה התחתונה בדיון שלנו על תפקידם של
אידיאולוגיה או אלטרואיזם או הנאה מהשתתפות במשחק הפוליטי :כן ,כל הגורמים האלו חשובים ומשפיעים על
המשחק הפוליטי .אבל לא ,איננו יכולים להניח כי הגורמים הללו ישפיעו על ההליך הפוליטי לטובה בהכרח.
למצער ,איננו יכולים להניח כי גורמים אלו יספיקו כדי לאיין את בעיות התמריצים המוזכרות לעיל.

 2.7סיכום ביניים – אילו סוגי רגולציה נוטים יותר להישבות?
"מתגבש קונסנזוס שעל פיו עלינו לשמר את ההיבטים השימושיים בגישת הבחירה הציבורית ,אך להתעלם
113
מהציניות הכללית ומההנחות הכלכליות הניאו-קלאסיות שלה"
חשוב להכיר רעיונות בסיסיים כגון בורות רציונלית ,בעיית הפעולה המשותפת ועלויות המרדף אחרי פריווילגיות
ממשלתיות ,ולו כדי להבין את נקודת הפתיחה הבעייתית של רגולציה ,וכמה תנאים צריכים להתקיים כדי להגיע
לרגולציה אפקטיבית .אך אל לנו להניח ששבי רגולטורי הוא מצב עניינים מוחלט ודטרמיניסטי .בעולם האמיתי,
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 Roy Shapira, Reputation through Litigation: How the Legal System Shapes Behavior by Producingראו:
Information, 91 WASH. L. REV. 1193, 1203 (2016) .
108

ראוMoshe Maor & Raanan Solitzeanu-Kenan, The Effect of Salient Reputational Threats on the Pace of FDA :
;Enforcement, 26 GOVERNANCE 31 )2013(Maor (2013) .

109

( . .LEGAL ANALYSIS 185 )2014ראו גםJacob E. Gersen & Matthew C. Stephenson, Over-accountability, 6 J :

110

ראו,Robert J. Blendon et al., Bridging the Gap between the Public’s and Economists’ Views of the Economy :
JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES 105, 107-110 )1997( )providing empirical evidence of a gap between the 11
.)public's perception of economic issues and actual economic performance
111

 E. Madalina Busuioc & Marin Lodge, The Reputational Basis of Public Accountanility, 29 GOVERNANCE 247ראו:
(2016).
ראו.Caplan )2007( :

112

 Matt Titolo, The Jargon of Corruption, 43 SW. L. REV. 591, 601 (2014) .ראו:

113

25

בניגוד למודל הכלכלי המפשט ,אידיאולוגיה ,אלטרואיזם ,שיקולי מוניטין וגורמים אחרים ממלאים תפקיד חשוב
בשיקול הדעת שמפעילים רגולטורים 114.שיקולים לא-חומריים אלה גוברים לפעמים על התמריצים החומריים,
ומאפשרים רגולציה אפקטיבית .הדיון צריך להתמקד אפוא בשאלה :באילו תנאים סביר יותר שיתרחש שבי?
ולהיפך :באילו תנאים סביר יותר שנקבל רגולציה אפקטיבית? עלינו להתייחס לטיעון השבי הרגולטורי כטיעון יחסי
ולא כטיעון מוחלט :קבוצות אינטרסים צרות אינן זוכות תמיד ,אך נקודת הפתיחה שלהן טובה יותר ,ולכן ,על מנת
שיפסידו ,נדרשים כמה תנאים מיוחדים .האם ביכולתנו לזהות תנאים אלו ולחזות מתי סביר להניח שיתקיימו?
דרך אחת לגשת לשאלה סופקה על ידי חוקר מדע המדינה ג'יימס ווילסון (.)James Wilson
ווילסון הציג טבלה המסווגת רגולציות לפי העלויות והתועלות שלהן (ראו איור  1להלן) 115.על כל רגולציה ניתן
לשאול מי מרוויח ממנה ומי מפסיד – מי נהנה ומי משלם .ניתן לחלק את הקבוצות המרוויחות/מפסידות לשני
סוגים :קבוצה מרוכזת וחזקה (בדרך כלל קטנה) וקבוצה מבוזרת וחלשה (בדרך כלל גדולה) .רגולציה יכולה
להיטיב עם קבוצה מרוכזת אחת על חשבון קבוצה מרוכזת אחרת ,או להיטיב עם קבוצה מבוזרת על חשבון קבוצה
מרוכזת ולהיפך .החלוקה מנביטה טבלת  ,2*2הממיינת סוגיות רגולטוריות לארבעה רבעים (four-quadrant
:)typology
איור  :1מטריצת מבנה העלויות/תועלות של ווילסון

סוג אחד של רגולציה מיטיב עם קבוצות קטנות ,מרוכזות ,על חשבון קבוצות גדולות ,מבוזרות (– CB-DC
 .)concentrated benefits, diffused costsדוגמה לרגולציה ברביע  CB-DCהיא הקלות מס לחברות/תעשיות
מסוימות ,או הדוגמה הנזכרת לעיל של הגבלות על יבוא .סוג שני של רגולציה מיטיב עם קבוצה גדולה אחת על
חשבון קבוצה גדולה אחרת ( .)DB-DC – diffused benefits, diffused costsדוגמה לרגולציה ברביע DB-DC
היא איסור על עישון במקומות ציבוריים או העברת כספי רווחה לנזקקים .סוג שלישי הוא רגולציות המיטיבות עם
קבוצה מרוכזת אחת על חשבון קבוצה מרוכזת אחרת (CB-CC – concentrated benefits, concentrated
 .)costsדוגמה בולטת מהפוליטיקה האמריקנית היא הרגולציה של תובלה יבשתית – המיטיבה עם משאיות על
חשבון רכבות או להיפך .לבסוף ,יש רגולציות המיטיבות עם הציבור הרחב על חשבון קבוצה מרוכזת (DB-CC

 114נקודה זו ,שחזרה ועלתה כמעט בכל ראיון שערכנו עם רגולטורים ישראלים בעבר ובהווה ,אומתה גם בספרות העולמית בשורת
מחקרים .ראוEdward L. Rubin, Public Choise, Phenomenology, and the Meaning of the Modern State: Keep the :
)( BathWater, But Throw Out That Baby, 87 CORNELL. L. REV. 309, 322 (2002״…almost every political scientist who
has interviewed actual legislators concluded that they display a variety of motivations, of which reelection maximizing
is only one. Most elected officials are quite concerned about reelection… Yet ideology, respect from colleagues, and
the desire to act conscientiously have all been empirically confirmed as determinants of political behavior״).
115

ראוJames Q. Wilson, The Politics of Regulation, in Social Responsibility and the Business Predicament :
(.)McKie, ed., 1974(; James Q. Wilson, The Politics of Regulation 357–394 )1980
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–  .)diffused benefits, concentrated costsדוגמאות רלוונטיות הן הגבלות על מכירת סיגריות ,בטיחות כלי
רכב או הפחתת זיהום 116.דוגמה ישראלית טרייה בזיכרון היא רפורמת הסלולר שהתרחשה בשנים –2010
 , 2012אשר פגעה באופן ניכר בתזרימי המזומנים של שלוש חברות הסלולר הקיימות ,ובה בעת הפחיתה את
117
העלויות החודשיות של המשתמשים בטלפון הסלולרי.
מיון סוגיה רגולטורית ברביע מסוים במטריצה של ווילסון אינו עוזר להחליט מהי המדיניות הנכונה .תפקידה של
המטריצה צנוע יותר :לספק לנו רמזים על הדינמיקות הצפויות לאורך זמן בהתחשב בחלוקת העלויות והתועלות
של הרגולציה – אילו סוגי רגולציות עדיפות בעיניהם של שחקנים שונים (נבחר ציבור ,רגולטור מקצועי ,פעיל
חברתי ,וכולי) .ניקח לדוגמה את המשבצת  .DB-DCהעובדה שאנו יכולים לסווג רגולציה כמיטיבה עם קבוצת
גדולה אחת על חשבון קבוצה גדולה אחרת אינה מהווה כשלעצמה הכרעה נורמטיבית על רציותה של הרגולציה.
העברו ת מקבוצה גדולה אחת לאחרת עשויות להיות מוצדקות ,כמו בדוגמה של מיסוי פרוגרסיבי שנועד לממן
שירותי בריאות או חינוך .הן עשויות להיות גם בעייתיות ,כמו במקרה של השתת עלויות על קבוצות בלתי מזוהות
(לדוגמה ,על הדורות הבאים) כדי להיטיב עם קבוצה מזוהה .הסיווג לרביע  DB-DCנותן לנו משהו אחר :את
האינטואיציה שפוליטיקאים ירגישו יותר בנוח עם רגולציות בעלות מבנה עלות-תועלת שכזה ,וייטו להתכנס אליו
מבין חלופות שונות .רגולציה מסוג  DB-DCמאפשרת לפוליטיקאים להראות לציבור כי הם עבדו עבורו (סיפקו
תועלות להמונים) ,מבלי שייאלצו להילחם בקבוצת אינטרס חזקה (העלויות מפוזרות על קבוצה גדולה ,ואין מי
שסובל מהן במיוחד).
מטריצת ווילסון עשויה להיות שימושית במיוחד לניבוי הנטייה של רגולציה להשתנות עם הזמן ולהפוך לרגולציה
מסוג אחר .ניקח לדוגמה את חוקי המס .שיעורי המס עשויים להיקבע ולהיחשב על הנייר כפרוגרסיביים ,באופן
הממוקם במשבצת  .DB-DCואולם ,עם הזמן ובמהלך שלבי היישום והאכיפה ,הופכים הקלות ,פרצות ותכנוני
מס אגרסיביים את מדיניות המס לעניין המצוי בפועל במשבצת  :CB-DCהקבוצות החזקות והקטנות הן אלו
המשלמות פחות ונהנות יותר מהתועלות של השקעה מצד המדינה 118.ככלל ,המשבצת  CB-DCהיא היציבה
ביותר .רגולציות נוטות לנדוד לעבר משבצת זו במהלך הזמן ,ולאחר שהגיעו אליה ,הן נוטות להישאר בה ,חסינות
באופן יחסי מפני מאמצים לביצוע רפורמות 119.רגולטור שינסה לבטל הקלות מס קיימות צפוי להיתקל בהתנגדות
עזה ,משום שהמעטים המפיקים תועלת רבה מהמצב הקיים יפקחו מקרוב ויתנגדו באופן נחרץ לשינויים בסטטוס
קוו.
לעומת זאת ,סוגיה רגולטורית הנופלת למשבצת של  CB-CCתחולל התנגחות של בעלי אינטרסים חזקים זה
בזה .אלו סוגיות שבדרך כלל מובילות להתדיינות משפטית ממושכת .דוגמה קלאסית מהפוליטיקה הישראלית
היא המאבק שהתקיים בשנות ה 80-של המאה הקודמת בין הלובי הבנקאי למגזר החקלאי ,ואשר הוליד בסופו
של דבר החלטה עקרונית של בית המשפט העליון בעניין בנק המזרחי 120.שוב ,המטריצה של ווילסון לא תענה
לנו על השאלה איזו קבוצה חזקה להעדיף במקרה הפרטני .המטריצה מספקת תובנה כללית יותר :הסכנה לשבי
רגולטורי קטנה יחסית כאשר רווח לקבוצה מרוכזת אחת בא על חשבון קבוצה מרוכזת אחרת .לאורך זמן קבוצה
חזקה המפסידה מרגולציה תצביע על הכשלים הדורשים תיקון – יש לקבוצה כזו מספיק יכולת ותמריצים להילחם
לאיזון הרגולציה.
ככלל ,המשבצות הרלוונטיות יותר למאמר זה ,ולכל אזרח או קובע מדיניות המודאג משבי רגולטורי ,הן המשבצות
ה"א-סימטריות" :אלו שבהן רגולציה מיטיבה עם קבוצה קטנה וחזקה על חשבון קבוצה גדולה ומבוזרת ,או להיפך.
רגולציות המיטיבות עם קבוצות מרוכזות על חשבון קבוצות מבוזרות נוטות יותר מכל סוג אחר של רגולציה

 116ראו ,Owen & Braeutigam )1978( :בעמ׳ .13
 117לניתוח רפורמת הסלולר ראו Erez Cohen, Interfering or Getting Involved: Regulating the Cellular Market in Israel,
) .11 MEDIA FRAMES 79 (2013ראו גם תת-פרק .Vג .3.להלן.
ראו.Paul Pecorino, Olson's Logic of Collective Action at Fifty, 162 PUBLIC CHOICE 243 )2015( :
 119לתימוכין אמפיריים ראוK. Scholzman & J. Tierney, Organized Interests and American Democracy 317 (1986); :
.Gilens & Page (2014), at 573–576
 120ע״א  6821/93בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי ,פ״ד מט(.)1995( 221 )4
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להידרדר למצב של שבי רגולטורי 121.מנגד ,החמרה עם קבוצות מרוכזות בשם הטבה כלשהי לציבור המבוזר
הוא המקום שבו רוב הרגולציות אמורות להימצא "על הנייר" ,אך מעט מהן נמצאות שם בפועל .פערי הכוח בין
הקבוצות מקשים מלכתחילה להעביר חקיקה או תקנות בעלות אופי של עלות-מרוכזת-תועלת-מבוזרת (DB-
 .)CCואף אם תאומץ מדיניות כזו ,יהיה קשה יותר ליישמה ולאכוף אותה כלשונה ביומיום .גם רגולטורים בעלי
כוונות טובות יתקשו להיות ״רובין הודים״ לאורך זמן – לקחת משאבים מקבוצות מאורגנות וחזקות ולפזרם בין
ההמונים 122.ווילסון ,מצדו ,טען כי הסיבה שבכל זאת ישנן רגולציות המיטיבות עם הציבור הרחב על חשבון
קבוצות אינטרס חזקות היא קיומם של "יזמים פוליטיים" .ווילסון מכוון לשחקנים במערכת הפוליטית אשר קידום
האינטרס הציבורי בוער בעצמותיהם ,ויש להם גם היכולת – הכריזמה – לגייס את ההמונים ולעמוד אל מול
התנגדות חזקה של בעלי אינטרסים מרוכזים.
אם לסכם את הפרק הנוכחי דרך הפרספקטיבה של מטריצת ווילסון ,השאלה הבוערת עבורנו היא מה הם התנאים
המאפשרים לרגולציה לעבור מהמשבצת "הבעייתית" של ( CB-DCשבה מעטים נהנים על חשבון הרבים)
למשבצת "המיועדת" ,שעל הנייר רוב הרגולציות אמורות להיות בה אבל לעתים רחוקות הן נמצאות בה בפועל,
( DB-CCובה הקבוצות החזקות ממושטרות לטובת הציבור הרחב) .בהכללה ,רגולציה תגשים את מטרותיה
המוצהרות – הגנה על הציבור הרחב – כאשר גורמים כגון שיקולי מוניטין ,אידיאולוגיה ורצון אמיתי להיטיב עם
הציבור יגברו על תמריצים בעייתיים שנוצרים כתוצאה מבורות רציונלית ובעיית הפעולה המשותפת .על מנת
להבין טוב יותר מתי תנאים אלו יתקיימו ,עלינו להשלים את הניתוח הכלכלי הבסיסי שעליו נשענו עד כה עם
תובנות מתחומי הפסיכולוגיה ,הסוציולוגיה והתקשורת .ובמיוחד ,עלינו להבין טוב יותר את תפקידם של נרטיבים
ותפיסות עולם.

 121ראו ,Leight (2010) :בעמ׳  232וההפניות שם.
 122בפרקים שלהלן נדון בתנאים הנוספים הדרושים כדי שרפורמות כאלה ייצאו לפועל.

28

 .3הקרב על הנרטיב והמוניטין
 3.1הופכים את הלוגיקה של בעיית הפעולה המשותפת על פיה?
התובנה של מנסיר אולסן ,בנוגע לחוסר יכולתן של קבוצות גדולות להתארגן כדי להשפיע על המשחק הפוליטי,
נתקלה בביקורת משני סוגים .ביקורת מסוג אחד מקבלת את ההנחה כי פעולה משותפת היא תנאי הכרחי כדי
להשפיע על רגולציה ,אך גורסת שאולסן הפריז בטענתו כי קבוצות גדולות יתקשו לפעול במשותף .בפועל ,כך
הביקורת גורסת ,בעיית הפעולה המשותפת בקבוצות גדולות נפתרת משום שהפרטים בקבוצה מתנהגים לא רק
על פי חישובי עלות-תועלת צרים 123.הביקורת מהסוג השני תוקפת את ההנחה הבסיסית כי פעולה משותפת
היא תנאי הכרחי .על פי ביקורת זו ,קבוצות האינטרס שינצחו במאבקים פוליטיים הן לאו דווקא אלו שיגברו באופן
טוב יותר על בעיית הטרמפיסט ,אלא הקבוצות שיציגו רעיונות ונרטיבים משכנעים יותר .המפתח להשפעה
פוליטית אינו יכולת ארגון אלא לגיטימציה :הקבוצות המנצחות יהיו אלה שהסיפור שהן מציגות נתפס כלגיטימי
124
בקרב הציבור הרחב.
קבוצת אינטרס שרוצה להשפיע באמת על רגולציה נדרשת להיות מסוגלת למכור את הנרטיב שלה לציבור
והפוליטיקאים .נדירים המקרים שבהם קבוצות אינטרסים צרות הצליחו לקבל את המדיניות הרצויה להן באמצעות
אמירה גלויה שהרגולציה צריכה להיטיב עמן על חשבון הציבור הרחב .ברוב המקרים קבוצות כאלו מצליחות
לשכנע את מי שצריך כי מדיניות שטובה להן תהיה טובה גם לציבור הרחב 125.כך לדוגמה ,יצרנים מקומיים
מצליחים להניע את הרגולטור להרים חסמי סחר ,כאשר הציבור קונה את הנרטיב בדבר שמירה על מקומות
עבודה מקומיים .ואילו חקלאים מצליחים לקבל פריווילגיות ,כאשר הציבור קונה את הנרטיב הרומנטי של עבודת
126
האדמה.
ברגע שהפסקנו להתמקד בשאלה מי מתארגן טוב יותר לפעולה משותפת ועברנו לשאלה מי זוכה ללגיטימציה
ציבורית רחבה יותר ,טוענים מבקריו של אולסן ,אין יותר סיבה לחשוב שקבוצות אינטרסים צרות ומרוכזות יצליחו
לשבות את הרגולציה 127.זאת משום שקבוצ ות מרוכזות וחזקות צריכות לעמוד בנטל ראייה ושכנוע גבוה יותר
במאבק על דעת הקהל 128.קבוצות גדולות ומפוזרות ,לעומת זאת ,זוכות ליהנות מהספק בבית המשפט של דעת
הקהל .כאשר אנו עדים להתגייסות של בעלי אינטרסים מבוזרים למטרה מסוימת ,אנו מניחים שהמטרה כנראה
חשובה מאוד .כלומר ,סביר יותר להניח כי נשתכנע מהנרטיבים של בעלי האינטרסים המבוזרים .במלים אחרות,
ברגע שהמאבק עובר מיכולות ארגון ללגיטימיות ציבורית ,דינמיקת הפעולה המשותפת מתהפכת על פיה :כעת
129
קבוצות מבוזרות מצליחות יותר מקבוצות מרוכזות.
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ראוBurdett A. Loomis & Allan J. Cigler, Introduction: The Changing Nature of Interest Group Politics, in :
(.INTEREST GROUP POLITICS 11 )Cigler & Loomis, eds., 1983
ראו ,Trumbull )2012( :בעמ׳ .2

124

 125גורדון טולוק ,ממייסדי תורת הבחירה הציבורית ,גיבש השקפה זו בנסיון להסביר מדוע קבוצות אינטרס צרות מצליחות להשיג
פריווילגיות פוליטיות בגובה של מיליארדים תוך השקעת מיליונים ספורים במאמצי שתדלנות .ראוGORDON TULLOCK, THE :
).ECONOMICS OF SPECIAL PRIVILEGE AND RENT SEEKING (1989
 126יודגש :אין באמור כדי לרמז שנרטיב כזה או אחר (עיבוד האדמה ,שמירה על מקומות עבודה מקומיים ,וכיוצא בזה) הוא שקרי או ראוי
פחות .ייתכן מאוד שהמטרה שהנרטיב מקדם ראויה ,מבחינת ההגינות או היעילות .הנקודה היא שללא קשר להשלכות האובייקטיביות של
המדיניות המקודמת ,קבוצות האינטרס יצליחו רק כאשר יעטפו את המדיניות בנרטיב אהוד על הציבור.
ראו.Trumbull )2012( :
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 128ראו :שם ,בעמ׳ .2
 129ראו :שם ,בעמ׳  .23 ,8טרמבול תמך את טיעונו בשורה של מקרי-מבחן ממדינות שונות ,שבהם קבוצות מבוזרות ופעילים חברתיים
נאבקו בהצלחה בקבוצות אינטרס חזקות ובגופים עסקיים .מקרי-המבחן האלו מלמדים ,לשיטתו של טרמבול ,כי בניגוד לתחזית של אולסן,
קבוצות רחבות מצליחות לנצ ח תדיר .במקרים בהם קבוצות אינטרס צרות ניצחו ,הן הצליחו להסוות את האינטרס הצר שלהן כאינטרס
ציבורי רחב .ראו גם.Ian Ayers & John Braithwaite, Tripartism: Regulatory Capture and Empowerment, 16 L. & SOC :
(mentioning the famous adage in American culture: “what’s good for General Motors is good ( INQ. 435, 471 )1991
.)for America” ((mis)quoting the former head of GM who also served as the U.S. Defense Secretary
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הטיעון בדבר חשיבות הנרטיבים מדגים היטב שתי מגמות בספרות של שבי רגולטורי .מגמה ראשונה היא הדגשת
גורמי השפעה לא חומריים .יותר ויותר חוקרים החלו לבחון לא רק את התמריצים החומריים ,אלא גם כיצד
תפיסות עולם ,רעיונות ונורמות משפיעות על רגולציה .מגמה שנייה בספרות היא האופטימיות ביחס לפעולתם
של אותם גורמים לא-חומריים .חוקרים נוטים להניח שרגולציה המושפעת לא רק מתמריצים חומריים אלא גם
מאידיאולוגיה ,שיקולי מוניטין ונורמות תהיה בהכרח אפקטיבית יותר .אנו מסכימים עם המגמה הראשונה אולם
חולקים על השנייה .נכון – אפקטיביות הרגולציה אינה רק פונקציה של תמריצים חומריים אלא גם של אידיאולוגיה
ושיקולי מוניטין .אך לא ניתן להיות אופטימיים יתר על המידה בנוגע לתפקידם של אידיאולוגיה ומוניטין בתיקון
הרגולציה .כדי לנצח בשוק הרעיונות ,ולאחר מכן להפוך רעיונות לכלי נשק פוליטיים ,יש צורך בהשקעת משאבים.
קבוצות מרוכזות ומאורגנות היטב משקיעות משאבים רבים כדי לנסות ולהטות את דעת הקהל לטובתן .תפיסות
העולם שלנו מעוצבות ומעוותות באמצעות פעילות לובי ,יחסי ציבור ובעלות על כלי התקשורת 130.קבוצות
אינטרסים צרות משחקות את משחק ההשפעה הפוליטית לא רק באמצעים בוטים של תרומות לקמפיינים או
131
הצעות עבודה ,אלא גם באמצעיים רטוריים ואידיאולוגיים.
לשם הדגמה ,נביט במאבק על החלת מס עזבון בארצות הברית .על פי החוק המוצע ,מס העזבון היה אמור
להטיל עלויות על אחוז קטנטן באוכלוסייה ,ולהיטיב עם הציבור הרחב .אך האזרחים תפסו את החוק המוצע
אחרת :מחקר הראה ששליש מהאזרחים סברו (בטעות) שהמס יחול עליהם 132.מבלי להיכנס לוויכוח המהותי
אם מס עזבון הוא ראוי או לא ,ניתן להסיק דבר אחד מהמחקר האמור :אזרחים מנהלים ויכוחים מהותיים עם
תפיסות מעוותות לגבי מושא הוויכוח (במקרה שלנו ,מס העזבון) .אזרחים החושבים בטעות שהם חלק מקבוצה
שתסבול מהרגולציה המוצעת ,צפויים להתנגד לה גם אם מבחינה אובייקטיבית היא אמורה להיטיב עמם .אחת
הסיבות לכך שרגולציה נוטה לנוע לכיוון הרביע הבעייתי במטריצת ווילסון – הרביע של עלויות מבוזרות-תועלות
מרוכזות – היא שהציבור המבוזר אינו מבין כיצד מתחלקות העלויות והתועלות 133.פעמים רבות מדי אנחנו
מעריכים את העלויות והתועלות של רגולציה באופן שגוי.
על מנת להבין במלואם את הגורמים המשפיעים על אפקטיביות של רגולציה צריך אם כך להביט מעבר לחשודים
המיידיים (קרי ,התרומות לקמפיינים או הצעות העבודה המפתות) ,ולבחון את המגוון הרחב של כוחות העשויים
להשפיע על רגולציה .בתת-הפרק הבא נפרט רצף של מנגנוני השפעה ,החל בהשפעה ישירה ובלתי חוקית ,וכלה
בהשפעה חוקית למהדרין ,עקיפה ומעורפלת.

 3.2מנגנונים ישירים ועקיפים של שבי
השימוש במונח "שבי רגולטורי" בשיח היומיומי מעלה אסוציאציות של רגולטור המקבל מעטפות עם דולרים
והוראות קפדניות מהגופים המפוקחים .בפועל ,שבי רגולטורי מתקיים בכל הצורות והגוונים .נכון ,ישנו שבי

 130ג'ון הנסון כינה סוגי השפעה כאלה "שבי עמוק" ) ,(deep captureוהבחין בינם ובין סוגים של "שבי שטחי" ,שבהם התמקדו סטיגלר
וכלכלנים אחרים .ראוJon Hanson & David Yosifon, The Situation: An Introduction to the Situational Character, Critical :
 .)2003( 129 .REV .L .PENN .Realism, Power Economics, and Deep Capture, 152 Uאף על פי שאיננו מסכימים עם כל
הטיעונים וה טרמינולוגיה של הנסון ,אנו חולקים עמו הבחנה מרכזית אחת :התחרות בשוק הרעיונות מוטית לטובת קבוצות האינטרס
הצרות .אפילו במקרי-המבחן שטרמבול מציג כתימוכין לטענתו ,ניתן לראות שפעמים רבות מה שהוא מכנה נצחון לציבור הרחב הוא
למעשה נצחון לקבוצות אינטרס צרות ,שהצליחו להסוות את מטרותיהן ולהשיג רגולציה שתוצג כנצחון לציבור הרחב .ראוJonathan :
,Rauch,
Was
Mancur
Olson
Wrong?,
AMERICAN
ENTERPRISE
INSTITUTE
)Feb.
15,
(2013
claiming that Trumbull downplays the problem of false ( /https://www.aei.org/publication/was-mancur-olson-wrong
.)representation: concentrated interests standing behind struggles that seemingly support diffuse interests
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ראו ,Kwak )2014( :בעמ׳ .258–257
ראו.Maria Petrova, Inequality and Media Capture, 92 JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 183, 185-186 )2008( :
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 133דוגמה נוספת מגיעה מרפורמת הבריאות שהועברה בארצות הברית בתקופת ממשל אובמה .יועצו של אובמה לעניין הרפורמה נתפס
ברגע של גילוי לב מסביר כי המאפיין הכי חשוב שאפשר להעביר את הרפורמה היה העובדה שהעלויות שלה מוסוות – הציבור הרחב לא
הבין מי משלם עליה .ראוJose A. DelReal, Obamacare Consultant Under Fire for ‘Stupidity of the American Voter’ :
Comment,
WASH.
POST
(Nov.
11,
2014),
https://www.washingtonpost.com/news/post-

politics/wp/2014/11/11/obamacare-consultant-under-fire-for-stupidity-of-the-american-voter.comment/?noredirect=on&utm_term=.59921ea7db34
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רגולטורי הנובע באופן ישיר משחיתות פר אקסלנס .שחיתות בלתי חוקית היא תנאי מספיק לרגולציה שבויה.
ואולם ,שחיתות בלתי חוקית אינה תנאי הכרחי .האינטרס הציבורי נפגע פעמים רבות גם בלי שמעטפות עם
דולרים יחליפו ידיים ,רק בשל מבנה התמריצים או הידע הקיים במערכת הרגולטורית .יותר ויותר רגולטורים
ואקדמאים מכירים כיום בכך שצורות חוקיות ו"רכות"/עמומות יותר של שבי נפוצות יותר מהצורות הישירות והלא-
חוקיות 134.רגולטור שנכנס לתפקידו עם כוונות ומידות טובות עשוי להיענות לדרישות התעשייה פשוט כי הוא
תלוי בה לאספקת מידע ומומחיות .רגולטור עם כוונות טובות עשוי גם לקדם את האינטרסים הצרים פשוט כי הוא
באמת ובתמים מאמין שהפעילות המקדמת אינטרסים צרים גם תקדם את האינטרס הציבורי .מבלי להקדים את
המאוחר ,נעיר כי מנגנוני שבי הפועלים כאשר הרגולטור אינו מושחת הם דווקא המנגנונים שאת פגיעתם הרעה
135
קשה יותר לצמצם.

 3.2.1שוחד ואיומים
המנגנון הברור והישיר ביותר להשפיע על רגולציה הוא לקנות אותה :להציע לרגולטורים שוחד כספי מפורש.
קבוצות אינטרסים צרות יכולות להעביר כספים ישירות לקובעי המדיניות .הן גם יכולות להשתמש בכספיהן כדי
להשפיע בעקיפין ,על-ידי מימון קמפיין הבחירות של פוליטיקאים ,ובכך ליצור (לעתים קרובות באופן חוקי לגמרי)
136
יחסי קח-תן.
הצד השני של המטבע הוא לאיים באלימות על רגולטורים "סוררים" .קבוצות האינטרסים הצרות יכולות לאיים
בפגיעה פיזית בקובעי מדיניות הפוגעים באינטרסים שלהן .הן יכולות גם להתיש את הרגולטורים במאבקים
137
משפטיים ממושכים או בהשמצות בלתי פוסקות כלפיהם או כלפי קרוביהם.
כסף ואלימות הם מנגנוני שבי ישירים .ישירים מאוד .והישירות שלהם היא שהופכת אותם לניתנים לתיקון בקלות
יחסית ,בהנחה שיש מישהו שרוצה לעצור אותם .אכן ,ברוב המדינות המפותחות ,בעלות שלטון חוק איתן ,יש
אכיפה משפטית ונורמות חברתיות המגבילות את היכולת של קבוצות אינטרסים צרות לשחד או לפגוע פיזית
ברגולטורים באופן ישיר 138.יובהר :שוחד או אלימות כלפי רגולטורים הן תופעות חשובות וראויות לדיון .אך מאמר
זה מתמקד במנגנוני שבי אחרים ,משתמעים יותר ורלוונטיים יותר למציאות הישראלית .מנגנונים עמומים אלה
מפורטים בהמשך פרק זה על פי סדר עמימות עולה.

 3.2.2דלתות מסתובבות
סיבה נפו צה לשבי רגולטורי היא שיקולי קריירה של רגולטורים .רגולטורים חושבים באופן טבעי על המשרה
שימלאו לאחר שיפרשו מתפקידם הציבורי .ובמקרים רבים הזדמנויות התעסוקה העתידיות יימצאו דווקא בגופים
המפוקחים עצמם – אותה התעשייה שבנוגע אליה רכש הרגולטור נסיון .לדוגמה ,כמעט כל המפקחים על הבנקים
139
בתולדות ישראל הפכו לאחר פרישתם מהתפקיד למנהלים בכירים בבנקים אשר עליהם פיקחו קודם לכן.
המחשבה על מקומות תעסוקה עתידיים עשויה לתמרץ רגולטור או רגולטורית לקדם את האינטרסים של החברה
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 Carpenter & Moss (2014) ;Johnson (2009) .ראו באופן כללי:

135

&  Luigi Zingales, Preventing Economists’ Capture, in PREVENTING REGULATORY CAPTUERE 124 (Carpenterראו:
Moss eds. 2014) .
136

 Arthur E. Wilmarth Jr., Turning A Blind Eye: Why Washington Keeps Giving in to Wall Street, 81 U.ראו לדוגמה:
CIN. L. REV. 1283, 1363 (2013).
137

 .)2003( 1123פעמים רבות  .POLITICAL ECON .ראוErnesto Dal Bό & Rafael Di Tella, Capture by Threat, 111 J :
השימוש בכסף ובאלימות הולכים יד-ביד ,ראוErnesto Dal Bό et al., ‘Plata o Plomo?’: Bribe and Punishment in a Theory :
of Political Influence, 100 AM.POLITICAL SCI .REV . .)2006( 41
 Johnson (2009) .ראו לדוגמה:
 139ראו את דף הוויקיפדיה של המפקח על הבנקים :״הפיקוח על הבנקים״ ויקיפדיה /he.wikipedia.org/wikiהמפקח_על_הבנקים.
חלק מהמרואיינים שלנו ציינו מפורשות את הדוגמה הזאת ,ואת היוצא מן הכלל המעיד על הכלל :היחידים מבין המפקחים על הבנקים
שלא מצאו עצמם בעמדת מפתח בבנקים בתום תפקידם הם אלו שניסו לקדם רפורמות המנוגדות לאינטרס של הבנקים החזקים ,כגון
העלאת דרישת הלימות ההון או פתיחה לתחרות.
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138

שבשירותה הם יעבדו בסופו של דבר .מבלי שמעטפות עם דולרים יחליפו ידיים ,המחשבה על קריירה עתידית
יוצרת יחסי קח-תן משתמעים" 140:קדם את האינטרסים שלנו ,וניתן לך משכורת שמנה אחר כך".
מעבר של פקידי ציבור מהמגזר הציבורי למגזר הפרטי ובחזרה הוא תופעה מוכרת בעולם כולו 141,שאף זכתה
לכינוי פופולרי :דלתות מסתובבות 142.השאלה הרלוונטית לענייננו היא כיצד הדלתות המסתובבות משפיעות על
רגולציה ומה ניתן לעשות כדי לצמצם את השלכותיהן השליליות.
יש הטוענים כי פגיעתה של הדלת המסתובבת אינה כה רעה .ראשית ,ניתן לשאול :מי אמר שהמחשבה על
תעסוקה עתידית תתמרץ את הרגולטור להקל דווקא על הגוף המפוקח? אדרבה ,הדבר עשוי לתמרץ רגולטורים
להתבלט ולפקח בצורה קשוחה כדי לאותת לגופים המפוקחים על איכותם של הרגולטורים 143.שנית ,שמירה על
דלת פתוחה למגזר הפרטי משפרת את רמתם של האנשים הפונים למגזר הציבורי .אם נאסור על מעבר מהמגזר
הציבורי למגזר הפרטי ,אנו עשויים להרתיע אנשים מוכשרים מלקבל משרות רגולטוריות מלכתחילה – הם לא
ירצו "להיתקע" במגזר הציבורי בלי אופק קידום/גיוון .לבסוף ,ניתן לטעון ,הדלתות המסתובבות מציבות איום
מוגבל בלבד ,משום שפקידי ציבור רבים אינם יכולים או אינם מעוניינים לעבור למגזר הפרטי (בשל כישורים ,אופי,
או תנאי העסקה נוחים – קביעות וכיוצא בזה – במגזר הציבורי) .טיעוני הנגד דלעיל ממחישים מדוע אסור
להתייחס לדלתות המסתובבות כאל רע מוחלט .בעולם שאין בו מעברים מהמגזר הציבורי לפרטי ולהיפך,
144
הרגולציה אינה בהכרח טובה יותר.
בה בעת ,אסור לזלזל בהשפעות השליליות של הדלתות המסתובבות .ראשית ,דלתות מסתובבות משפיעות על
רגולטורים לא רק באופן ישיר ,באמצעות הפיתוי החומרי ,אלא גם באופן עקיף ,באמצעות עיצוב תפיסת העולם
ומנגנוני ההזדהות .דלתות מסתובבות יוצרות קשרים חברתיים בין רגולטורים ובין התעשיות המפוקחות .נניח
שאת או אתה פקידי ציבור צעירים המטפסים במעלה הדרגות בתוך גוף רגולטורי .כשתגיעו לעמדה הבכירה
ותתיישבו למשא ומתן או לקבלת החלטות בנוגע לתעשייה המפוקחת ,ייתכן שמהצד השני של השולחן יישב
המנהל/מנטור שלכם ,קודמכם בתפקיד ברשות הרגולטורית ,עכשיו בכובעו כמייצג של התעשייה המפוקחת.
במצבים כאלה ,קיומן של דלתות מסתובבות מעלה את הסבירות שתימנעו מעימותים או אף תזדהו עם -ותפנימו
את -ראיית העולם של התעשייה מלכתחילה 145.בכיוון ההפוך של הדלתות המסתובבות ,רגולטורים המגיעים
לשירות הציבורי מן המגזר הפרטי צפויים יותר לזהות את האינטרס הציבורי עם האינטרס של התעשייה ,ולאו
146
דווקא מטעמים ציניים אלא משום שראיית עולם כזו מוכרת ונהירה להם יותר.
מחקרים אמפיריים מהשנים האחרונות מספקים סיבות נוספות לחשוש מהתמריצים שמייצרת תופעת הדלתות
המסתובבות .בוויכוח בין הטענה שהתעשייה מבקשת להעסיק רגולטורים בשל הקשרים שלהם ,ובין הטענה
שהתעשייה מחפשת רגולטורים בשל הכישורים שלהם 147,הראיות תומכות בטענה הראשונה :קשרים ולא
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 ,בעמ׳  Stigler (1971) .David Zaring, Against Being Against the Revolving Door, 2013 U. ILL. L. REV ;13–12ראו:
.507, 512

141

ראו לדוגמה :שם ,בעמ׳  ,515–511במיוחד הערת שולים  34וההפניות שם; 'ANAT ADAMATI & MARTIN HELLWIG, THE BANKERS
NEW CLOTHES 325–326, n.56 )2013(; Hansoo Choi, Quantifying the Impact of the Revolving Door: Evidence from
( South Korea Judiciary )2015(, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2612215מספק דוגמה מחוץ
לארה״ב).
 142כך לדוגמה ,אתר האינטרנט של "ניו יורק טיימס" יצר "תגית" נפרדת לכתבות הנוגעות בדלתות מסתובבות כבר ב.2011-
143

ראוEd DeHaan et al., Does the Revolving Door Affect the SEC’s Enforcement Outcomes )2014( :
 ,בעמ׳ ;http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2125560Zaring (2013).521–520

144

ראוJames D. Cox & Randall S. Thomas, Revolving Elites: The Unexplored Risk of Capturing the SEC )working :
.paper, 2018(, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3244668
145
ראוRobert Baldwin et al, In and Out of the Revolving Door: Making Sense of Regulatory Capture, in A READER :
(( ;ON REGULATION )1998מציג עדויות לכך שהאפקט הגדול ביותר של דלתות מסתובבות על רגולציה נובע מהזדהות של הרגולטור עם
השקפות העולם של התעשייה).
146

( .REV .ECON ..POLICY 203, 214 )2006ראוErnesto Dal Bό, Regulatory Capture: A Review, 22 OXF :
 147שם.
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כישורים 148.במדינה כמו ישראל ,שבה מקומות התעסוקה שמחכים לרגולטורים בקצה השני של הדלת
המסתובבת הם לרוב מונופולים מקומיים ,יש סיבה מיוחדת לחשוש מדלתות מסתובבות .אחרי ככלות הכל,
הצלחתם של מונופולים הפועלים בשוק המקומי תלויה פחות בחדשנות טכנולוגית או בכישורי ניהול ,ויותר
149
בקשרים עם הממשל.
מעבר לדלתות המסתובבות ,קיימות דינמיקות נוספות של שיקולי קריירה ,הפוגעות באפקטיביות של רגולציה
אפילו כאשר הרגולטור כלל אינו מעוניין לעבור למגזר הפרטי .חשבו לדוגמה על רגולטור או רגולטורית צעירים
המעוניינים להישאר ולהתקדם בשירות הציבורי .הם עתידים לגלות במהרה כי המוניטין והזדמנויות הקידום שלהם
תלויות בגופים המפוקחים ,בשל פערים ביכולת הפיקוח ( 150:)asymmetric monitoringאלו שיש להם הידע
הטוב ביותר בנוגע לאיך שהרגולטורים מתפקדים הם אותם בעלי אינטרסים שהרגולטורים מפקחים עליהם.
הציבור ,אשר למענו אמורים הרגולטורים לעבוד ,נותר לא מיודע ולא מאורגן .ולפוליטיקאים שממנים ולעתים גם
מקדמים רגולטורים אין הזמן ,הרצון ,הידע או המומחיות לפקח עליהם באדיקות .רגולטורים ,כמו כולנו ,אינם
חסינים מטעויות ובמהלך כהונתם עתידים לטעות לא מעט .השאלה היא לאיזה כיוון הם ייטו לטעות .אותו רגולטור
151
המעוניין בקידום יודע שטעויות הפוגעות בגורמים המפוקחים ייחשפו מיד (וינופחו) על ידי אלו שנפגעו מהן.
ואילו טעויות הפוגעות בציבור הרחב יחמקו מן העין .לפיכך ,רגולטורים צפויים ,גם מבלי לחשוב על כך ,לטעות
152
באופן המעדיף את הגורמים המפוקחים ולא את הציבור הרחב.

 3.2.3שבי באמצעות מידע ומורכבות
שבי רגולטורי עשוי לנבוע גם מפערי מידע .רגולטור המעוניין באמת ובתמים לקדם את האינטרס הציבורי עשוי
153
למצוא עצמו סוטה ממנו ,רק משום שאינו מחזיק במידע מספק או נכון.
בעיות מידע קיימות בכל הצורות והגוונים .כדי לבצע את עבודתם נאמנה ,רגולטורים זקוקים פעמים רבות לגישה
למידע ספציפי המוחזק בידי הגופים המפוקחים ,כגון כיצד מבנה העלויות ( )cost structureשל חברות מפוקחות
יגיב להתערבות רגולטורית .רגולטורית או רגולטור המוזנים תדיר במידע מטעם התעשייה המפוקחת עשויים עם
הזמן לפתח איתה יחסים נוחים מדי 154.למען הסר ספק ,שיתוף פעולה בין המפקחים למפוקחים אינו דבר רע
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 Marianne Bertrand et al., Is It Whom You Know or What You Know? An Empirical Assessment of the Lobbyingראו:
 ,בעמ׳ Process, 104 AM. ECON. REV. 3885 (2014) ;BALDWIN (2011) .58
149

 ,בעמ׳  (2006) .214ראוDal Bό :

150

 Wendy Wagner, Administrative Law, Filter Failure, and Information Capture, 59 DUKE L. J. 1321ראו בהקשר דומה:
(2010) .
 151לדוגמה פרטנית על ביקורת אקס פוסט על החלטות רגולטוריות שייתכן והיו נכונות אקס אנטה ראוEDWARD J. KANE, THE S&L :
).INSURANCE MESS: HOW DID IT HAPPEN? (1989
152

 John W. Cioffi, Review of: Pepper D. Culpepper, Quiet Politics and Business Power (2011), 10 PERSPECT.ראו:
(“POLITICS 849, 849 (2012) ,Given that the public attention span is as short as managers’ memories are long
politicians and senior policymakers will propose reforms knowing that they cross managers at their peril, and for
 .Zingales )2014(, at 128דינמיקה זו קשורה לנטייתם של רגולטורים לתעדף את המטרות הניתנות להשגה ;)“little electoral beneﬁt
Christopher Hood, Controlling Public Services and Government: Towardsולמדידה ,ולאו דווקא את אלו החשובות יותר .ראו:
a Cross-National Perspective, in CONTROLLING MODERN GOVERNMENT (Hood ed., 2004) .
דינמיקה נוספת ,עקיפה יותר ,נובעת מהרצון הטבעי של רגולטורים להגן על ההון האנושי הספציפי שצברו עם השנים בפעילות שעליה הם
מפקחים .רגולטורית המיומנת בסחר של מכשירים נגזרים צפויה להתייחס לסחר זה כאל פעילות רבת ערך; רגולטור של אנרגיה גרעינית
שהוא מהנדס גרעין בעצמו – פחות צפוי כי יתקוף את השימוש באנרגיה גרעינית; וכן הלאה .הצורך להגן על תחום ההתמחות עשוי לדחוף
רגולטורים שלא להחמיר עם הפעילות המפוקחת ,גם כאשר החמרה תשרת כאמור את האינטרס הציבורי .ראוZingales (2012), at :
.102; Zingales (2014), at 129
153

 Adam J. Levitin, The Politics of Financial Regulation and the Regulation of Financial Politics: A Review Essay,ראו:
127 HARV. L. REV. 1991, 2042, n. 247 (2014); Roger Noll, The Economics and Politics of Regulation, 57 VA. L. REV.
1016, 1030 (1971) .
 Zingales (2014), at 128–129 .ראו:
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154

בהכרח – ברמה מסוימת הוא אף רצוי 155.מתקיים כאן "טרייד אוף" בין יכולתו של הרגולטור לקבל החלטות
טובות (יכולת התלויה בהיקף המידע הנגיש) ובין עצמאותו (המשפיעה על יכולתו לקבל החלטות טובות) .בתחומי
מדיניות מסוימים ,רגולטור ללא גישה ישירה למידע ייטה להתפשר ולהעדיף יתר על המידה את האינטרסים
156
הצרים על חשבון האינטרס הציבורי.
רגולטורים עשויים לסבול לא רק מחוסר מידע ,אלא גם מעודף מידע .לעתים קבוצות אינטרסים "יפגיזו" את
הרגולטורים בהררי מסמכים ,הודעות ובקשות .לרגולטורים אין די יכולת קוגניטיבית וארגונית לסנן כראוי את הררי
המידע 157.תופעה כזו של היצף מידע ( ,)overwhelming informationאו שבי קוגניטיבי 158,נגרמת במקרים
רבים דווקא על ידי נהלים שפותחו מתוך מחשבה להעניק קול לאזרח הקטן בהליך הרגולטורי ,אך בפועל מעניקים
159
לקבוצות אינטרסים מגאפון שבעזרתו יוכלו לצעוק בקול רם יותר.
בעיות מסוג אחר עולות כאשר הרגולטור תלוי בתעשייה לא רק לקבלת פיסות מידע ,אלא גם לעיבוד מידע קיים.
הבעיה כאן אינה בגישה למידע כי אם במומחיות 160.רגולטורים בתחומים מורכבים ,כגון המגזר הפיננסי ,נהנים
לרוב מגישה לשפע של מידע ,אך לא תמיד הם יודעים מה לעשות בכל המידע הזה .יש הבדל בין מידע ובין ידע.
רגולטורים אינם זקוקים רק לגישה למידע; הם זקוקים גם למומחיות שתאפשר להם לעבד אותו ולהשתמש בו
היטב 161.ניתן למצוא תמיכה לטיעון של שבי-על-ידי-מורכבות במחקרים אמפיריים המראים כי רגולטורים
שמקבלים פחות הכשרה מקצועית מתייחסים לגופים המפוקחים באופן סלחני יותר 162.כאשר הרשות הרגולטורית
מודעת לבעיית המומחיות ומנסה לצמצם אותה ,הנסיון לרכוש מומחיות עשוי כשלעצמו ליצור בעיות חדשות .כך
לדוגמה ,דרך נפוצה לרכוש מומחיות היא לגייס רגולטורים מהמגזר המפוקח המכירים אותו לפני ולפנים .אלא
שכאמור לעיל ,רגולטורים המגיעים מהתעשייה עשויים לאמץ יתר על המידה את תפיסת העולם של התעשייה
163
כנכונה.

ראו לדוגמה.Dorit Rubinstein Reiss, The Benefits of Capture, 47 WAKE FOREST LAW REVIEW 569 )2012( :
 Sean Gailmar & John W. Patty, Learning While Governing (2012); McCarty (2014), at 103 .ראו:

155
156
157

ראוWendy Wagner, Administrative Law, Filter Failure, and Information Capture, 59 DUKE L. J. 1321 )2010(. )“A :
continuous barrage of letters, telephone calls, meetings, follow-up memoranda, formal comments, post-rule
comments, petitions for reconsideration, and notices of appeal from knowledgeable interest groups over the life
.)cycle of a rulemaking can have a “machine-gun” effect on overstretched agency staff
158

ראוJames Kwak, Cultural Capture and the Financial Crisis, in PREVENTING REGULATORY CAPTURE 78 )Carpenter :
& .)Moss, eds., 2014

159

 e .l A. Livemore & Richard L. Revesz, Regulatory Review, Capture and Agency Inaction, 101 GEO. L.JראוMicha :
)2013( 1358 ,1337; Wagner (2010); Wendy Wagner, Rulemaking in the Shade: An Empirical Study of EPA’s Air
Toxic Emission Standards, 63 ADM. L. REV. 99, 108–109 (2011).
ראו.McCarty )2014(, at 100 :

160

 161ראו :שם ,בעמ׳ .120
 Sumit Agrawal et al., Inconsistent Regulators: Evidence From Banking, 129 Q. J. ECON. 889 (2014) .ראו:

162
163

ראו ,ADMATI & HELLWIG )2013( :בעמ׳ .205–204

כאשר לרגולטורים יש התמחות בנושא ספציפי ,היכולת שלהם לאסדר סוגיות סבוכות טובה ,אך התמריצים שלהם מעוותים .כך לדוגמה,
בעיית הדלתות המסתובבות מחמירה משום שרגולטור עם הון אנושי ספציפי מאוד יכול לעבוד בתום תפקידו הציבורי במספר מוגבל של
מקומות – בדרך כלל אצל הגופים שעליהם פיקח .זאת ועוד ,הרגולטור עשוי שלא לאסדר בצורה אגרסיבית את הפעילות הנתונה ,פשוט
משום שעיקר פרנסתו תלויה בה.
אדמתי והלוויג העירו שלעתים הרגולציה הנדרשת איננה סבוכה באמת ,אך למפוקחים ולמפקחים יש אינטרס להציג אותה ככזאת .כך
למשל ,הם כותבים בהקשר של פיקוח על הבנקים ,הבנקים מצליחים להילחם ברפורמות מוצעות בשכנעם את הפוליטיקאים וציבור
הבוחרים שלא כדאי להיכנס לסוגיה הסבוכה אלא יש להשאיר את הדברים כמות שהם.
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 3.2.4שבי באמצעות שיקולי מוניטין :בעיית הפיקוח הא-סימטרי והימנעות מקונפליקטים
"אנשים מחושבים וזהירים ,המשתדלים להגן על המוניטין והמעמד החברתי שלהם ,לעולם לא יחוללו שינוי".

164

לרגולטורים ,ככלל ,חשוב לבצע עבודה טובה .חשוב להם גם שאחרים יחשבו שהם עושים עבודה טובה .הבעיה
היא שאין בהכרח זהות בין השניים .לעתים ,רגולטורית שעושה עבודה טובה נתפסת בציבור באופן שלילי,
ורגולטור שעושה עבודה גרועה נתפס בציבור באופן חיובי .מוניטין – הדרך שבה אחרים תופסים אותך – הם
פעמים רבות מעוותים ונתונים למניפולציות 165.הפער בין התפיסה הציבורית של התנהגות רגולטורים ובין
התנהגותם בפועל הוא גורם חשוב (שטרם נחקר דיו) בקביעת האפקטיביות הרגולטורית .זכרו את הדיון הקודם
167
על אודות שיקולי מוניטין של רגולטורים 166:אף שיש אמת בטענה כי לרגולטורים אכפת מהמוניטין שלהם,
איננו יכולים להניח כי רגולטורים הרגישים למוניטין שלהם יקדמו את האינטרס הציבורי .בדיון בסעיף .IIו 4.לעיל
הצענו את האפשרות שאין בשיקולי מוניטין כדי לאזן את השפעתם של האינטרסים הצרים .כעת נעשה צעד נוסף
ונטען כי שיקולי מוניטין עשויים להפוך למעשה לכלי שרת בידי בעלי האינטרסים הצרים – כלי שמאפשר להם
לשבות את הרגולטורים ביתר יעילות.
חשבו על הרגולטור או הרגולטורית שמעוניינים לשמור על מוניטין טובים .דרך פעולה אחת שינקטו היא לנסות
למזער תשומת לב ציבורית לטעויות שלהם .כיצד ימזערו את תשומת הלב לטעויות? סביר להניח שינסו לפייס
את קבוצות האינטרס הערניות וצעקניות ביותר – אלו שמיטיבות לתקוף בחזרה כשמישהו עומד לפגוע באינטרסים
שלהן 168.וכך נמצאנו מחזירים את התובנה של מנסיר אולסן בדלת האחורית :הקבוצות הערניות והצעקניות
ביותר הן אותן קבוצות אינטרסים מרוכזות .הדינמיקה של פיקוח א-סימטרי שהזכרנו בהקשר הצר של שיקולי
קריירה חלה גם על שיקולי מוניטין בהיבט הרחב .הציבור הרחב סובל מנחיתות בכל הנוגע ליכולתו לעקוב ,לזהות
169
ולהתריע מפני טעויות רגולטוריות הפוגעות בו.
נדגיש :דינמיקה של שבי על-ידי שיקולי מוניטין עשויה לפעול אפילו על הרגולטורית והרגולטור ההגונים ביותר,
בעלי המומחיות הרבה ביותר .והרי גם הם צפויים לעשות טעויות בשלב מסוים ,בייחוד בתחומי מדיניות מורכבים
כגון במגזר הפיננסי .השאלה היא כיצד ייתפשו טעויות אלו בעיני הציבור .האם הן יוארו בזרקור רב עוצמה ,או
יחמקו מתחת לרדאר ויישכחו? הרגולטורים ינטו ,אפילו מבלי משים ,להיזהר מלטעות טעויות שיפגעו בגופים
המפוקחים ,כי הם יודעים שטעויות מהסוג הזה יורגשו מיד ויובלטו בתקשורת על-ידי גדודים של אנשי מקצוע
שנשכרו בדיוק לשם כך .מנגד ,הרגולטורים יודעים שלרוב ,טעויות נגד הציבור אינן זוכות לתשומת לב .לשם
הדגמה ,בשנת  2015קיבלה הרשות להגבלים עסקיים בישראל כמה החלטות מנוגדות לאינטרסים של בעל
חניונים גדול .בעל החניונים רכש מודעות עמוד בעיתונים מרכזיים והשתמש בהן על מנת לבקר את הרגולטור
ולהציגו כלא-יוצלח (במקרה הטוב) ,הבוגד בתפקידו ופוגע באינטרס הציבורי של מקומות חנייה זולים 170.שאלה
פילוסופית עתיקה שואלת – "אם עץ נופל ביער ,אך אין אף אחד בסביבה שישמע זאת ,האם הוא השמיע צליל?"

 164דבריה של פעילת זכויות הנשים סוזן ב .אנתוני – SUSAN B. ANTHONY, ON THE CAMPAIGN FOR DIVORCE LAW
).REFORM (1860
165

ראו ,Shapira (2016) :בעמ׳ .1210–1200

 166יש להבחין בין שתי תפיסות שונות לשיקולי מוניטין של רגולטורים .כבר דנו לעיל בתפיסה של שיקולי קריירה – רגולטורים הרוצים להגן
על המוניטין שלהם בשוק העבודה .בתת-הפרק הנוכחי אנחנו דנים בתפישה אחרת ,של הערכה – רגולטורים הרוצים שאחרים יראו אותם
באור חיובי ,ולא רק מתוך שיקולים של הצעות-עבודה עתידיות.
 167הטיעון כי לרגולטורים חשוב שאחרים יעריכו את עבודתם הוא אינטואיטיבי ,ומצאנו לו תמיכה אצל כל המרואיינים שלנו בפרויקט זה.
לתימוכין אמפיריים ראו גםClare Leaver, Bureaucratic Minimal Squawk Behavior: Theory and Evidence From :
) .Regulatory Agencies, 99 AM. ECON. REV. 572, 572 (2009וראו גם את הספרות האמפירית המראה כיצד רגולטורים מגיבים
לסיקור התקשורתיSharon Gilad & Tamar Yogev, How Reputation Regulates Regulators: Illustrations from the :
Regulation of Retail Finance, in THE OXFORD HANDBOOK OF CORPORATE REPUTATION (Timothy G. Pollock & Michael L.
.Barnett eds., 2012); Maor 2014

 170ראו :מודעת פרסום ,21.8.2015 ,TheMarker ,בעמ' .7
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ראו.Leaver )2009( :

168

ראו ,Dal Bό )2006( :בעמ׳ .212

169

וביישום לענייננו :אם רגולטורית עושה טעות על חשבון הציבור הרחב ,האם היא באמת טעתה? 171המסקנה היא
שרגישות לסיקור תקשורתי עלולה להוביל את הרגולטורית לבחירה במדיניות גרועה (לציבור) רק על מנת למזער
את הביקורת התקשורתית עליה.
הרצון להימנע מביקורת קשור לא רק לשיקולי מוניטין .הוא קשור גם לנטייה הטבעית של רגולטורים להימנע
מקונפליקטים או להעדיף "חיים שקטים" 172.רגולטורים ,כמו כולנו ,מעדיפים להימנע מעימותים ,בייחוד עם אנשים
שעמם הם באים במגע באופן תדיר 173.לפיכך עשויה להיווצר דינמיקה שבה האינטרסים הצרים מקבלים עדיפות
על האינטרס הציבורי ,מכוח האינרציה ולאו דווקא בשל שחיתות .חשבו למשל על פיקוח מחירים .כאשר רגולטורים
רוצים למנוע ממונופולים לגבות מחיר גבוה מדי מצרכנים ,הם קובעים לעתים מחיר תקרה ,המבוסס על נוסחה
של חישוב העלויות לחברה המונופוליסטית .עם הזמן ,כאשר יחול שינוי בעלויות אלו ,מחיר התקרה שנקבע
ברגולציה אמור להתעדכן גם הוא .ואולם ,גם כאן אנו מוצאים א-סימטריה :בכל סיטואציה שבה העלויות לחברה
יעלו עם הזמן ,החברה תנפנף מיד בדגל ותדאג שהרגולטור יזכור לעדכן את מחיר התקרה כלפי מעלה.
בסיטואציות הפוכות ,שבהן העלויות לחברה יורדות ,אף אחד לא יזכיר לרגולטור לעדכן את מחיר התקרה כלפי
מטה 174.אכן ,פיקוח המחירים בישראל הוא דוגמה עדכנית וחיה לדינמיקה הבעייתית .באמצע שנות ה 90-של
המאה הע שרים נקבעה בישראל "נוסחת סוארי" ,חוצת מגזרים ,לשיעור התשואה הראוי ,בזמן ששיעור הריבית
הכללי היה דו ספרתי .בשנות ה ,2000-כאשר הריבית הכללית ירדה עד לשיעור של  ,1%אף אחד לא "זכר"
175
לעדכן כלפי מטה את הנוסחה ,וכך הפך הפיקוח על המחירים לחסר משמעות מעשית.

 3.2.5שבי מתוך הזדהות :אידיאולוגיה ושיוך קבוצתי
בגרסתו המסורתית ,הטיעון בדבר שבי רגולטורי מניח מערכת של יחסי תן וקח :הרגולטורים מטים את הרגולציה
לכיוון של קבוצות האינטרס כי הם מצפים לדבר מה בתמורה (מעטפות עם דולרים ,אפשרויות העסקה עתידיות,
מידע ומומחיות ,או מוניטין טובים יותר) .אך בפועל ,פעמים רבות רגולציה סוטה ממטרותיה ומאבדת אפקטיביות
גם מבלי שיתקיימו יחסים חוזיים מפורשים או משתמעים בין המפקחים למפוקחים .רגולטורים מוצאים עצמם
מקדמים את האינטרסים הצרים לא מתוך יחסי תן וקח ,אלא משום שהם מזדהים עם העמדות של קבוצות
האינטרס ומפנימים אותן .גם רגולטור בעל כוונות טובות עשוי לקדם אינטרסים צרים פשוט כי הוא מאמין באמת
ובתמים שזה הדבר הנכון לעשותו.
נבהיר :איננו מדברים על כל מצב שבו הרגולטור טועה בשוגג .אנו מדברים על מצב שבו רגולטורים נתונים
להשפעה של וקטורים חזקים המעצבים את עמדתם ותפיסות העולם שלהם ,בדרך שתוביל להעדפה שיטתית
של האינטרסים הצרים 176.רגולטורים מעצבים את תפיסת העולם שלהם לא רק מתוך חישוב רציונלי של עלויות
ותועלות ,אלא גם מתוך שיקולים אנושיים של הזדהות עם והערצה של קבוצות מסוימות .כמו כולנו ,הם נוטים

 171למעשה ,ניתן לטעון שרוב הרגולטורים והרגולציות אינם חשופים לעין הציבורית .אצל אלה מהם שנמצאים מחוץ לרדאר ,הדינמיקה
של פערים ביכולת הניטור והמעקב מחריפה.
ראו ,Livemore & Revesz )2012( :בעמ׳ .1353

172

 Ayers & Braithwaite (1991), at 471.ראו;Zinn )2002(, at 111, n. 108 )compiling references( :

173
174

ראוPaul L. Joskow, Inflation and Environmental Concern: Structural Change in the Process of Public Utility Price :
 ;)1974( 291ראו גם ,Leaver )2009( :המספקת נתונים אמפיריים שמאמתים את הלוגיקהRegulation 17 J.L .ECON ..
175
ליאור גוטמן וגיל קליאן ״המדינה לא יודעת איך היא קובעת מחירים״ כלכליסט 1.1.2014
Meirav Arlosoroff, Milking Israeli Consumers with ;www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3620756,00.html
 .Dairy Price Controls, HA’ARETZ, Jul. 8, 2014 http://www.haaretz.com/business/1.603609בזמן העבודה על נייר זה
החליטה הממשלה שהגיע הזמן לעדכן את נוסחת סוארי .ראו :מירב ארלוזורוב ״באיחור של  20שנה :נוסחת פיקוח המחירים מתעדכנת
– ותיקבע לכל ענף בנפרד״  ;www.themarker.com/news/1.2789436 2.12.2015 TheMarkerמשרד האוצר סיכום תהליך –
מתודולוגיה חדשה לפיקוח על המחירים ( ,)2017זמין בכתובת mof.gov.il/pcc/documents/newmethodology-
.processsummary
176

ראוMatthew D. Zinn, Policing Environmental Regulatory Enforcement: Cooperation, Capture, and Citizen :
Suits, 21 STAN.ENV TL.L .J.)2002( 127 ,81 ; Kwak (2014), at 80–92.
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לאמץ תפיסות עולם דומות לאלו של הקרובים להם או הנערצים על-ידם .נטייה זו היא שגורמת להם להתיישר
עם הזמן עם תפיסת העולם של קבוצות האינטרס החזקות.
חשבו לדוגמה על קרבה חברתית ( )social proximityבין המפקחים למפוקחים 177.האנשים שעליהם מפקח
הרגולטור הם לרוב מי שבאים עמו במגע תדיר – הם אלו שהוא רואה (מילולית) לנגד עיניו .לעתים הם אף חבריו.
כאן הדלתות המסתובבות בין המפקחים למפוקחים ממלאות תפקיד חשוב :הן בעייתיות משום שהן יוצרות לא
רק תמריצים חומריים של תן וקח ,אלא גם פמיליאריות ויחסי חברות בין מפקחים למפוקחים 178.רגולטורים רואים
את הממונים עליהם והקולגות שלהם – אנשים דומים להם ואהובים עליהם – חוצים את הקווים אל ומן התעשייה,
והדבר משפיע במידה מסוימת על העמדות שהם מאמצים.
אף ללא תופעת הדלתות המסתובבות ,רגולטורים מסוימים ייטו לאמץ את תפיסת העולם של התעשייה כי הם
מזהים עצמם ביתר קלות עם הקבוצה החברתית של המפוקחים מאשר עם האזרח הקטן 179.רגולטורים בתחום
הפיננסי נוטים להרגיש קרבה למשקיעים מתוחכמים והזדהות עמם ,ולא עם צרכנים פיננסים לא מתוחכמים (קרי,
האדם העובד שכספי הפנסיה שלו מושקעים בבורסה) 180.שייכות קבוצתית שכזו עשויה להיתרגם למדיניות
שמגינה יתר על המידה על הגופים המפוקחים במקום על האינטרס הציבורי .הבעיה נעוצה בחלקה בכך
שהרגולטור – גם מבלי להשתייך ממשית למעגלים החברתיים של המפוקחים – רואה את אלו לנגד עיניו ביומיום,
181
ואילו הציבור הרחב נותר אמורפי ועלום עבורו.
וקטור חשוב נוסף הפועל על הרגולטור הוא המרדף אחר סטטוס והערכה 182.כולנו שואפים לקבל הערכה חיובית
ולהימנע מהערכה שלילית ,במיוחד מן האנשים שאנו מעריכים .כשרגולטורית או רגולטור ניצבים בפני החלטה
קשה ,הם ישאלו את עצמם ,כפי שכולנו עושים" ,מה ] Xהאדם שהם מעריכים[ היה עושה במצב כזה?" נסיון
העבר מלמד שבחלק מהמקרים 183אותו  Xהוא אדם שהצליח בתעשייה שעליה הרגולטורים מפקחים .נדגיש:
הערצה לאנשים שהצליחו במגזר הפרטי אינה דבר רע בהכרח ,וודאי שאינה תופעה ייחודית לרגולטורים .הבעיה
184
מתחילה כאשר המעריצים אמורים להיות אלה שמפקחים – לעתים בנוקשות – על מושאי ההערצה.

177

ראוFrans Van Winden, Interest Group Behavior and Influence, in THE ENCYCLOPEDIA Vol. I., 125 )the theory of :
regulatory capture has been dominated by economists, and as such it has traditionally focused on material
.)incentives and failed to account for the role of affective social ties between interest groups and policymakers
 ,Zinn (2002) .בעמ׳  ,Zaring (2013) ;522–521בעמ׳  Dal Bo (2006) ;2014ראו לדוגמה:

178

 179על הדרך שבה זהות קבוצתית משפיעה על התנהגותנו ראו לדוגמהJohn Turner and Katherine Reynolds, The Story of :
(& GEORGE A. AKERLOF ;Social Identity, in REDISCOVERING SOCIAL IDENTITY )Postmes & Brancombe, eds., 2010
(.RACHEL E. KRANTON, IDENTITY ECONOMICS )2010
180

ראוKwak )2014(, at 83 )describing American financial regulators admitting to viewing themselves as “an :
,economically sophisticated steward of efficient financial markets,” and not “a defender of the ‘little guy’ against large
.)”faceless corporations
 181בג״ץ  7721/96איגוד שמאי ביטוח בישראל נ' המפקחת על הביטוח ,פ״ד נה( ,625 )3פס׳  29לפסק דינו של השופט זמיר ()2001
(להלן :עניין איגוד שמאי ביטוח).
 182על המרדף אחר סטטוס והדרך שבה הוא מעצב את התנהגותנו ראו לדוגמה את הפרספקטיבה של המחקר המשפטיRichard :
) ;McAdams, The Origin, Development and Regulation of Norms, 96 MICH. L. REV. 338, 355-375 (1997הפרספקטיבה
של המחקר הכלכלי ;B. Douglas Bernheim, A Theory of Conformity, 102 J. POL. ECON. 814 (1994) :הפרספקטיבה של
הפסיכולוגיה החברתית;Leon Festinger, A theory of Social Comparisons Processes, 7 HUMAN RELATIONS 117 (1954) :
והפרספקטיבה הפילוסופית.Phillip Pettit, Virtus Normativa: Rational Choice Perspective, 100 ETHICS 725 (1990) :
 183בהכללה :ניתן לדמיין מצב שבו רגולטור של איכות הסביבה דווקא תופס עצמו כמגן על הסביבה ,ולכן מזדהה עם פעילים חברתיים
בתחום .ראו ,BALDWIN (2011) :בעמ׳  .46רגולטורים בתחומים כלכליים-פיננסיים יותר ,לעומת זאת ,נוטים לזהות עצמם כשחקני שוק
מתוחכמים ,ולכן להזדהות עם הגורמים המפוקחים .ראו.Kwak )2014(, at 84 :
 184אדמתי והלוויג טוענים כי העלייה החדה בעושרם וביוקרתם של בנקאים בשנות הפריחה שלפני המשבר של  2099–2007היא גורם
מסביר חשוב בכשלון הפיקוח על הבנקים .ראו ,Admati & Hellwig )2013( :בעמ׳  .204על הערצת השחקנים הפרטיים המצליחים כגורם
מסביר לשבי רגולטורי בתחום הפיננסי ראו גם,Simon Johnson, The Quiet Coup, THE ATLANTIC )May 2009( :
./https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2009/05/the-quiet-coup/307364
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לבסוף ,ובלי קשר לקרבה חברתית ,הזדהות או הערכה לגופים המפוקחים ,רגולטורים מאמצים לעתים עמדות
החופפות את עמדות התעשייה מתוך אידיאולוגיה .דוגמה לכך ניתן למצוא בבנק הפדרלי המרכזי של ארצות
הברית בתקופת כהונתו הממושכת של הנגיד אלן גרינספן 185.רוב החוקרים בתחום מסכימים כי הרגולטור –
גרינספן – נהנה ממומחיות ,יוקרה ושיקול דעת רחב להכתיב את המדיניות הנראית לו .כיצד רגולטור חזק כל כך
נתן למשבר הפיננסי של  2009–2007לצמוח במשמרת שלו? הסיבה ,אם מאמינים לגרינספן עצמו ,היא שבי
אידיאולוגי :גרינספן העיד 186כי היה שבוי באידיאולוגיה המאמינה יתר על המידה בכוחם של שווקים למשטר את
187
עצמם ללא התערבות ממשלתית.

 3.3סיכום-ביניים מעודכן :סוגי הרגולציה הנוטים להישבות :מטריצת
בולטות/סיבוכיות
כשהצענו בפרק הקודם קטגוריזציה בסיסית של סוגי הרגולציה החשופים יותר/פחות לסכנת שבי (מטריצת ווילסון
לעיל) ,התמקדנו בחלוקת העלויות והתועלות – איזו קבוצה מרוויחה ואיזו מפסידה מרגולציה נתונה .הדיון בפרק
זה מלמד אותנו שצריך להכניס למשוואה גורמים נוספים :מי נהנה מנרטיב חזק ומלגיטימציה ציבורית ,לאן מושכים
שיקולי מוניטין ,שייכות ואידיאולוגיה ,וכיוצא בזה .מכאן נובע צורך בעדכונה של מטריצת ווילסון ובחשיבה שתחרוג
מהחלוקה הבסיסית של העלויות והתועלות .קחו לדוגמה את הצעתו של חוקר מדעי המדינה וויליאם גורמלי
( )William Gormleyלמטריצת ( 2*2להלן
188
איור  )2המחלקת סוגיות רגולטוריות על פי מידת הבולטות ( )saliencyוהסיבוכיות ( )complexityשלהן.
"בולטות" בהקשר זה מכוונת למידת העניין הציבורי בנושא – הנראות שלו .הסברה האינטואיטיבית כאן היא
שקובעי מדיניות ייטו לעבוד לטובת הציבור בנושאים עם נראות גבוהה ,ולחתוך פינות לטובת קבוצות אינטרסים
צרות בנושאים עם נראות נמוכה" 189.סיבוכיות" מכוונת ליכולתם של הלא-מומחים להעריך את היתרונות
והחסרונות בחלופות מדיניות המוצעות בתחום נתון .על פי האינטואיציה ,ככל שפעילות מסוימת מסובכת יותר,
כך המצביעים – ונבחרי הציבור – יתקשו להעריך מי מנצח ומי מפסיד בכל חלופה מוצעת 190.השורה התחתונה,
לענייננו :סכנת השבי הרגולטורי גדולה יותר בסוגיות בעלות סיבוכיות גבוהה ובולטות נמוכה.

יודגש :אין בכוונתנו להטיף לשנאת עשירים או שחקנים מצליחים בשוק הפרטי .הנקודה הרלוונטית לענייננו היא כיצד הערצה משפיעה על
אפקטיביות הרגולציה .כשהשחקנים המצליחים רוכשים את הצלחתם הודות לקשרים וליכולת השפעה על הרגולציה ,נוצר מעגל שוטה.
השחקנים הפרטיים נהפכים למצליחים כי הצליחו לשבות את הרגולציה ,והצלחתם מסייעת להם בתורה להמשיך וליהנות מרגולציה
שמתעדפת את ענייניהם בעתיד (כי אף אחד לא רוצה לצאת חוצץ נגד תפיסת העולם של המצליחנים) .תופעה קשורה לכך היא הערצת
השחקנים המצליחים בגלל פעילות הפילנתרופיה שלהם ,שלמעשה ממומנת על-ידי כספם של אחרים .ראו לדוגמה ,Kwak (2014) :בעמ׳
.Roy Shapira, Corporate Philanthropy as Signaling and Co-optation, 80 FORDHAM L. REV. 1889, 1923 (2012) ;87
ראו לדוגמה ,Levitin )2014, 2042(; Kwak )2014( :בעמ׳ .Johnson )2009( ;257–256

185
186

ראו עדות בפני ועדת הקונגרס לפיקוח ממשלתי ורפורמותEdmund L. Andrews, Greenspan Concedes Error on :
Regulation, N.Y. TIMES )Oct. 23, 2008(, http://www.nytimes.com/2008/10/24/business/economy/24panel.html?_r=0
 Margaret Hefferrnan, Willful Blindness 57–65 (2011); Adamati & Hellwig (2013), at 325 n.49 .ראו:

187
188

ראו .William T. Gormley, Jr., Regulatory Issue Networks in a Federal System, 18 POLITY 595 )1986( :ראו גם:
PEPPER D. CULPEPPER, QUIET POLITICS AND BUSINESS POWER (2011); KARTHIK RAMANNA, POLITICAL STANDARDS (2015) .
Matthew Eshbaugh-Soha, The Conditioningלמחקרים אמפיריים המציעים תמיכה בעקרונות המארגנים של גורמלי ,ראו לדוגמה:
Effects of Policy Salience and Complexity on American Political Institutions, 34 POLICY STUD. J. 223 (2006) ;Wagner
 ,בעמ׳ (2011).123
 ,בעמ׳  Gormley (1986).598ראו:
190

שם.
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איור  :2מטריצת סיבוכיות/בולטות של גורמלי

דוגמאות לסוגיות רגולטוריות בעלות סיבוכיות גבוהה ובולטות נמוכה הן כללי ממשל תאגידי ,דיווח חשבונאי,
הגבלים עסקיים ופיקוח על הבנקים וחברות ביטוח .אלו סוגי הרגולציה שבהם ,לפי גורמלי ,החשש משבי רגולטורי
גדול ביותר 191.דוגמאות לסוגיות רגולטוריות בעלות בולטות גבוהה וסיבוכיות גבוהה יש בתחומים כגון תרופות
(הכנסת תרופה חדשה לשוק) או איכות הסביבה .בתחומים אלה נראה מעורבות של ארגונים חברתיים בעלי עניין,
ולעתים תתקבל בהם אף רגולציה מרחיקת לכת ,שבשל פופוליזם תפגע יתר על המידה בפעילות השוק .עם זאת,
הסיבוכיות הגבוהה בתחומים אלה מאפשרת בדרך כלל לקבוצות האינטרס הממוקדות לרשום נצחונות .דוגמה
לרגולציות בעלות בולטות נמוכה וסיבוכיות נמוכה היא חוקי תכנון ובנייה .ואילו שכר מינימום ,ענייני דת ומדינה,
או – בארצות הברית – הפלות ,הם דוגמאות לתחומי רגולציה בעלי בולטות גבוהה וסיבוכיות נמוכה .אלו הסוגיות
שבהן הציבור מעורב ביותר ,ולפיכך ,למרות המחלוקת העזה ,לא נצפה בהן להשפעה יתרה של קבוצות אינטרס
ממוקדות.
העברת הדגש לבולטות וסיבוכיות עוזרת לנו לכוונן מחדש את סוגי הרגולציה החשופים יותר לסכנת השבי .במקום
לטעון שרגולציה נוטה לדפוס של תועלות מרוכזות ועלויות מבוזרות ,יהיה נכון יותר לטעון שרגולציה נוטה לכיוון
של תועלות מרוכזות ובולטות (בולטות לאלו שנהנים ממנה) ועלויות מבוזרות ומעורפלות .לרוב התועלות
המרוכזות יהיו גם בולטות ,והעלויות המבוזרות יהיו גם מעורפלות – היזכרו בדוגמה שבה כל אחד מאזרחי ישראל
מממן בעלות של  10שקלים נוספים סובסידיה בגובה  50מיליון שקלים לחברה יחידה .ואולם ,ייתכנו מצבים
שבהם העלויות המבוזרות יתחילו לקבל נראּות ציבורית גבוהה והציבור יבין שהוא משלם מחיר לא ראוי .במצבים
של נראות ציבורית גבוהה הסיכויים לשבי רגולטורי אכן פוחתים – גם כאשר העלויות מתפזרות בין הציבור כולו.
ווילסון עצמו טען שהפתרון לכך מבחינתן של קבוצות האינטרסים הצרות הוא להשאיר את מבנה העלויות האמיתי
של רגולציה מעורפל 192.כך ,כשהציבור יתעורר לפתע ויבין את המחיר שהוא משלם על רגולציה מסוימת ,ייזדעקו
לרוב קבוצות האינטרסים הצרות ויטענו כי אותה רגולציה למעשה מקדמת תועלת ציבורית רחבה – כגון הגנה על
בטיחותם של צרכנים או מקומות עבודה.
אכן ,מחקרים אמפיריים מקיפים אוששו את הצורך בהוספתם של מרכיבי הנראות והסיבוכיות כדי לחזות אילו
סוגי רגולציה נוטים יותר להישבות ואילו לפעול למען הציבור הרחב .מחקר אחד מסכם את שלושת הגורמים
החשובים ביותר לניבוי הצלחתן של קבוצות אינטרסים צרות 193:האינטרסים הצרים ינצחו ביתר קלות כאשר הם

(שבי צפוי בנושאי כללי דיווח חשבונאיים)( Ramanna (2015) .שבי צפוי בנושאי ממשל תאגידי); ) Culpepper (2011ראו:

191

 Wilson (1974) .ראו:

192

ראו.K. Schlozman & J. Tierney, Organized Interests and American Democracy 317 )1986( :

193
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יניעו נסיונות לחסום שינויים בסטטוס קוו (להבדיל מנסיונות לחוקק חקיקה חדשה); כאשר הנושא שבמחלוקת
יזכה רק לבולטות נמוכה בשיח הציבורי; וכאשר הציבור יזדהה עם המטרה שהם יקדמו.
שימת דגש על גורמים כגון בולטות ,סיבוכיות או לגיטימציה ציבורית פותחת צוהר לאופטימיות .נכון יותר ,היא
פותחת פתח להכרה בדינמיות של מידת השבי/אפקטיביות של רגולציה .מודלים המסתמכים על תמריצים
חומריים יוצרים מטבעם שיווי משקל אחד ,קבוע – ציבור לא מיודע ולא מאורגן מפסיד לקבוצות אינטרסים צרות.
אבל בנושאים מסוימים הציבור כן מגלה עניין וכן דוחף לשינוי .והנושאים שבהם הציבור מגלה עניין משתנים מעת
לעת ,כפונקציה של גורמים כגון פעילותם של מובילי דעת קהל .לפני שנעבור לתיאור מקרה-המבחן הישראלי –
שבו נטען כי אכן התרחש שינוי עמוק בבולטות של נושאי רגולציה כלכלית – נותר לנו עוד תת-פרק אחד להבנת
התמונה הכללית של רגולציה :התפקיד שממלאים כלבי-שמירה ומובילי דעת קהל בתקשורת ,באקדמיה ובבתי
המשפט.

 3.4כלבי שמירה לא-מושלמים :תקשורת ,אקדמיה ,בתי משפט
בשיח הציבורי והאקדמי יש מוסדות אחדים המזוהים ככלבי השמירה של הדמוקרטיה ,אשר מונעים השחתה
ודואגים שהמדינה תעבוד למען אזרחיה 194.עם זאת ,לא ברור עד כמה כלבי השמירה של הדמוקרטיה כשירים
לגלות ולהילחם בשבי הרגולטורי ה"חוקי" ,הנובע משיקולי מוניטין ,חוסר מידע או הימנעות מקונפליקטים .בתת-
פרק זה ננתח את הפוטנציאל הלא-ממומש של שלושה מוסדות :האקדמיה ,התקשורת ובתי המשפט.

 3.4.1שבי אקדמי
על הנייר ,אקדמיה חזקה יכולה לפתור את בעיות השבי רגולטורי שהוזכרו לעיל – שבי על-ידי מידע ,הזדהות,
וכולי .רגולטורים שיישענו על אנשי אקדמיה בעלי-שם ,ויקבלו מהם מידע ,מומחיות וקבוצת ייחוס חברתית
להערכה וליחסי רעות ,יהיו תלויים פחות בקבוצות האינטרסים .אקדמאים אמורים להיות בעלי מומחיות; בעלי
רצון להפוך את העולם למקום טוב יותר (או לפחות מובן יותר) ובעלי קביעות שתאפשר להם להביע דעה ללא
חשש ומשוא פנים .במציאות ,האקדמיה פותרת בעיות של שבי רגולטורי רק לעתים רחוקות .למעשה ,יש הטוענים
שלא זו בלבד שאקדמאים אינם פתרון מספק ,אלא שהם חלק מהבעיה .אלה הטוענים כך מזכירים את המשבר
הכלכלי של  2009–2007כדוגמה קלאסית :כלכלנים מהאקדמיה ,כך נטען ,הם שסיפקו את התמיכה הציבורית
והלגיטימציה לעמדות שהתגלו בדיעבד כהרסניות 195.ככלל ,יש הטוענים כי אותם כוחות המושכים רגולטורים
196
לכיוון אינטרסים צרים פועלים – בשינויים המחויבים – גם על אקדמאים ,בייחוד בכל הנוגע לרגולציה כלכלית.
חשבו לדוגמה על שלושת הווקטורים הבאים:
ראשית ,אקדמאים ,כמו רגולטורים ,מושפעים משיקולי קריירה 197.אצל אקדמאים זה עשוי לבוא לידי ביטוי ברצון
למקסם את הרווחים מפרויקטים מהצד ,כגון שירותי ייעוץ או מתן עדות מומחה .לאקדמאי או אקדמאית
המעוניינים למקסם רווחים ממתן ייעוץ יש תמריצים לעבוד עם הגורמים המפוקחים – אחרי הכול ,הם השחקנים
החוזרים עם פנקס הצ'קים הפתוח והכיס העמוק ,בעוד האזרח הקטן נוטה שלא לשלם טוב ליועצים חיצוניים .גם
איש או אשת אקדמיה שאינם מעוניינים בכספי ייעוץ אלא רק בהשאת כמות ואיכות הפרסומים האקדמיים שלהם
עלולים להיות מושפעים מפעילותן של קבוצות אינטרס צרות :בתחומים מסוימים התעשייה מצליחה להשפיע על

 194ראו לדוגמה :חאלד גנאים ומרדכי קרמניצר עברות נגד המשטר  .)2008( 105ראו גםSheila Coronel, Corruption and the :
).Watchdog Role of the News, in PUBLIC SENTINEL: NEWS MEDIA GOVERNANCE REFORM 111 (Pippa Norris ed., 2010
(אמצעי התקשורת ככלב השמירה של הדמוקרטיה); עמנואל גרוס מאבקה של דמוקרטיה בטרור – היבטים משפטיים ומוסריים 436
(( )2004בתי המשפט ככלב השמירה של הדמוקרטיה); Sarah H. Ludingtos, The Dogs That Did Not Bark: The Silence of
)( the Legal Academy During World War II, 60 J. LEGAL STUD. 397, 432 (2010האקדמיה – בייחוד מרצים למשפטים – ככלב
השמירה של הדמוקרטיה).
 Moss (2011); Posner (2009), at 286 .ראו:

195
196

;  Johnson (2009) ;Zingales (2012), at chap. 5 Sheldon Krimski, The Corporate Capture of Academic Scienceראו:
(.and its Social Costs, in GENETICS AND THE LAW III )Milunsky & Annas eds., 1985
ראו.Zingales )2014(, at 132-133 :

40

197

198

אפיקי הפרסום ,ולאקדמאים המעוניינים לפרסם תדיר ובקלות עדיף שלא לכתוב נגד האינטרסים החזקים.
בהקשר דומה ,לאחרונה החלו לצוץ עדויות המצביעות על קשר בין זהות התורמים למכוני מחקר לתוצאות המחקר
199
המופק במכונים.

שנית ,אקדמאים ,כמו רגולטורים ,תלויים במקורות מידע .בתחומים מסוימים – מינהל עסקים ,לדוגמה – הם
יידרשו לבקש מחברות מסחריות גישה למידע חסוי .ההליך של מתן גישה למידע יוצר יחסי תן וקח משתמעים:
האקדמאים מקבלים מידע איכותי שממקסם את סיכוייהם לפרסם ,ובתמורה – משתמעת – הם נמנעים מלאמץ
200
עמדה ביקורתית מדי כלפי מקורות המידע שלהם.
לבסוף ,אקדמאים ,כמו רגולטורים ,מושפעים משיקולי זהות ושייכות קבוצתית .כשאקדמאי ואקדמאית בוחרים בין
אג'נדות מחקר שונות הם מתחשבים לא רק בשיקולים הקרים של מקסום מספר הפרסומים או הכנסה מפרויקט-
צד ,אלא גם ברצון להיחשב בעיני ,ולהשתייך ל ,-הקבוצה שעמה הם מזדהים .השאלה הרלוונטית לענייננו היא
מהי קבוצת הייחוס של האקדמאי .לשם ההמחשה ,היו שטענו כי אקדמאים מתחום המימון או מינהל עסקים יזדהו
יותר עם אנשי עסקים מתוחכמים מהגופים המפוקחים 201.יתרה מכך ,אקדמאים עלולים להיות לכודים בתוך שדה
מחקר ממוקד מאוד ,המונע מהם לראות את האימפקט החברתי הרחב של רגולציה ולהשפיע עליו.

 3.4.2שבי תקשורתי
ביקורת תקשורתית 202עשויה להיות נוגדן יעיל לבעיית השבי הרגולטורי 203.על הנייר ,ביקורת תקשורתית
אפקטיבית מסיגה את בעיות התמריצים הבסיסיות – בורות רציונלית ופעולה משותפת .כשהתקשורת מעבדת
ומסננת מידע ,היא מורידה את עלויות איסוף המידע של האזרחים .כשהתקשורת אורזת את המידע בצורה
מושכת ,היא מורידה בעבור האזרחים את עלויות עיבודו .חשבו בהקשר הזה על תוכניות לילה כגון אלו בהנחיית
ג'ון סטיוארט ,סטיבן קולבר או ג'ון אוליבר (או נסיונות חיקוי ישראליים) .צופי התוכנית נמשכים בשל ההומור,
ומוצאים עצמם מיודעים יותר בנושאי היום כתוצר לוואי של הצחוקים 204.וכשהתקשורת מפיצה את המידע לקהל
הרחב ,היא מורידה את עלויות התיאום בין אזרחים .כל אחד מהאזרחים יודע שחלק מעמיתיו קראו או צפו באותה
כתבה שמשכה את תשומת לבו ,ולכן הסיכוי לפעולה משותפת גובר .בשורה התחתונה ,ביקורת תקשורתית מעלה
את הסיכוי שהציבור המבוזר יהפוך למיודע יותר ומאורגן יותר ,ולכן מקטינה את הסיכוי שקובעי המדיניות יתעלמו
205
מהאינטרס הציבורי בנושא המדובר.
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 Roy Shapira & Luigi Zingales, Whatראו;THOMAS O. MCGARITY & WENDY E. WAGNER, BENDING SCIENCE )2008( :
Deters Pollution? The Dupont Case (NBER working paper no. 23866, 2017),
.http://www.nber.org/papers/w23866
199

ראו לדוגמה,Anahad O’Connor, Coca Cola Funds Scientists Who Shift Blame for Obesity Away from Bad Diets :
N.Y. TIMES, Aug. 9, 2015, http://well.blogs.nytimes.com/2015/08/09/coca-cola-funds-scientists-who-shift-blame/for-obesity-away-from-bad-diets; ,Eric Lipton et al., Foreign Powers Buy Influence at Think Tanks, N.Y. TIMES
Sept. 6 2014, http://www.nytimes.com/2014/09/07/us/politics/foreign-powers-buy-influence-at-think.tanks.html?_r=2
 200ראו .Zingales )2014(, at 141-143 :למעשה ,השליטה של חברות כימיקלים (כדוגמה) בסביבת המידע הרלוונטית לחוקרים ,מייצרת
לחצים על כתבי העת והעורכים המובילים להימנע מפרסום מחקרים המנוגדים לאינטרסים של חברות הענק .ראו Shapira & Zingales
).(2017
ראו.Zingales )2014(, at 143 :

201

 202אנו מתייחסים ל"תקשורת" כמקשה אחת משיקולי מקום בלבד ,ומודעים לכך שבפועל ישנם הבדלים חשובים בדרך בה אמצעי
תקשורת שונים – עיתונות ,רדיו ,טלוויזיה ,אינטרנט ,וכך הלאה – משפיעים על רגולציה.
 Dyck et al. (2013) .ראו:

203

 Michael Wagner’s Review, 7 PERSPECT. POLITICS 185, 187 (2009).ראו:

204
205

ראוAlexander Dyck & Luigi Zingales, The Bubble and the Media, in CORPORATE GOVERNANCE AND CAPITAL FLOWS :
.IN A GLOBAL ECONOMY 90 )Cornelius & Kogut eds. 2003(On paper, media scrutiny can serve as a counterbalance for
special interest dominance even if media owners do not care about the public interest. As Dyck et al. (2013) suggest,
profit-minded media firms may choose to attack the special interests because populist attacks against concentration
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אכן ,סוגים שונים של מחקרים אקדמיים מספקים תמיכה אנקדוטית לטיעון בדבר התקשורת-כנוגדן-שבי .בתחום
מדעי המדינה ,מחקרים הנוגעים לשיקולי מוניטין של רגולטורים מראים כיצד רגולטורים משנים את פעילותם
כתגובה לביקורת תקשורתית 206.ממצאים אלה אוששו בראיונות שערכנו עם רגולטורים ישראלים מהעבר ובהווה.
207
כמעט כל המרואיינים הזכירו את ה"פידבק" מהתקשורת כגורם חשוב המשפיע על אפקטיביות הרגולציה.
היסטוריונים וכלכלנים הראו בשורה של מחקרים הנשענים על מקרי-מבחן קשר הדוק בין תקופות של ביקורת
208
תקשורתית נשכנית במיוחד לרפורמות רגולטוריות לטובת הציבור באותם נושאים.
ואולם נראה כאילו סיפורי ההצלחה האלו נשארים בגדר אנקדוטות יחידות .בסביבת המידע של המאה ה 21-יש
כמה פקטורים הגורמים לכך שביקורת תקשורתית אינה מספקת את הסחורה – אינה מהווה נוגדן אמיתי לסכנות
209
של שבי רגולטורי.
ראשית ,דיווח תקשורתי על סוגיות כלכליות עלול להיות מוטה בגלל תלות במקורות מידע 210.מקורות מידע הם
צינור החיים של העיתונאי .עיתונאים אינם נהנים מגישה ישירה למידע על עסקים גדולים או גופים ממשלתיים.
כדי לספק סיפורים שוטפים וסקופים עליהם לפתח קשרים עם מקורות פנימיים .וההישענות על מקורות בתוך
החברות הגדולות או הגוף הממשלתי מכניסה את העיתונאי והעיתונאית ליחסי תן וקח משתמעים :הם בוחרים
להתעלם או לסקר בצורה ביקורתית פחות את התנהגותם של מקורות המידע שלהם 211.עם הזמן ,הקירבה
212
והתלות במקורות המידע גורמת להם להפנים את תפיסות העולם של אלו.
שנית ,דיווח תקשורתי על רגולציה כלכלית מוטה גם בשל תלות במפרסמים 213.רוב ההכנסות של עיתונים במאה
ה 21-אינן נובעות ישירות ממכירת עיתונים אלא ממכירת שטחי פרסום 214.חברת תקשורת המעוניינת להשיא
את רווחיה (או ,למצער ,לשמור על ראש מעל המים) תחשוב לפיכך פעמיים לפני שתאשר לפרסום ביקורת נשכנית
על המפרסמים הגדולים – ויהיו אלה חברות הענק או משרדים ממשלתיים.

of powers appeal to readers. That is, media owners may play the role of watchdogs simply because the general
public likes to see the media barks at some corporate (and government) villains. Media populism may generate
many problems, but in our specific context populism may be a blessing: it helps the diffuse public gain the voice that
the inherent structure of regulation takes away .
206

ראו.Daniel Carpenter, Groups, the Media, Agency Waiting Costs and FDA Drug Approval, 46 AM. J. POL. SCI :
לתקשורת); (( Maor et al. )2013הנשען על דוגמה מקומית  :תגובת בנק ישראל לסיקור תקשורתי)( )2002( 490FDA.ההיענות של ה-
 207ראו גם :אבי בן-בסט ומומי דהן רפורמות ,פוליטיקה ושחיתות פרק שני (( )2014״המערכת הפוליטית קשובה מאוד לתגובה
התקשורתית ,כאיתות בכל הנוגע הן לתמיכה הציבורית ברעיון והן לתמורה שהמחליט יזכה בה ,אם יאמץ אותו״).
208

ראו לדוגמהDavid Moss & Mary Oey, The Paranoid Style in the Study of American Politics, in GOVERNMENT AND :
(.MARKETS: TOWARD A NEW THEORY OF REGULATION )Balleisen & Moss, eds. 2009(; Dyck et al. )2013

209

ראו גם Roy Shapira, Law as Source, 37 YALE L. & POL’Y REV. 153, 164–166 (2018). EDWARD HERMAN & NOAM :ראו:
.CHOMSKY, MANUFACTURING CONSENT IX )2002 Ed1988) (claiming that it is not only that the media cannot reduce the
dominance of speical interests, but also that media is not a tool used by the special interests to buy support and
symie populist backlashes) .
210

ראו לדוגמה ,Dyck & Zingales )2003( :בעמ׳ Joseph Stiglitz, Fostering an Independent Media with a Diversity of ;84
(.Views, in INFORMATION AND PUBLIC CHOICE: FROM MEDIA MARKETS TO POLICY MAKING )Islam ed., 2008

 211ראו ,Dyck & Zingales (2003) :בעמ׳ ( 93לטיעון לפיו האופי ומידת ההטייה של התקשורת משתנים לאורך זמן .כשהכלכלה פורחתת
ההטייה הפרו-עסקית באה יותר לידי ביטוי ,וכאשר הכלכלה בשפל ההטייה הפרו-עסקית נעלמת).
 Herbert Gans, Deciding What’s News (1979) .ראו:

212
213

למחקר אמפירי על דיווחים מוטים לטובת מפרסמים ; ראוC. EDWIN BAKER, ADVERTISING AND A DEMOCRATIC PRESS )1994( :
(Advertising and Bias in theשל קרנות נאמנות) ראו?Jonathan Reuter & Eric Zitzevitz, Do Ads Influence Editors :
Financial Media, 121 Q. J. ECON. 197 (2006).
214

ראו ,לדוגמה,Jesse Holocomb & Amy Mitchell, Revenue Sources: A Heavy Dependence on Advertising, Mar. 26 :
PEW Research Center Study http://www.journalism.org/2014/03/26/revenue-sources-a-heavy-dependence- ,2014
( ,on-advertising/; Schudson )2003בעמ׳ ( 117לרוב כ 80%-מהרווחים מגיעים מפרסום).
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תלות במקורות מידע ובהכנסות מפרסום היא אמצעי ישיר של השפעה על סיקור תקשורתי :עיתונאים שרוצים
לבקר יחסי הון-שלטון ימצאו עצמם מדללים את הביקורת משיקולי מידע או רווח 215.ואולם על עיתונאים ,כמו על
רגולטורים ,פועלים גם וקטורים עקיפים ,הגורמים לכך שלפעמים לא ירצו לבקר את השבי הרגולטורי מלכתחילה.
במדעי התקשורת מוזכרת תדיר התופעה של צנזורה עצמית 216.צנזורה עצמית עשויה להיגרם מקרבה חברתית
בין העיתונאים למושאי סיקורם ,שעמם הם באים במגע כמעט יומיומי 217.צנזורה עצמית עשויה להיווצר גם בשל
הדרך שבה עיתונאים תופסים את תפקידם .כך ,לדוגמה ,מחקרים המתבססים על ראיונות עם עיתונאים כלכליים
מראים כי רבים מהם רואים עצמם כמספקים גישה למידע ניטרלי ,ולא ככלבי שמירה של מוסדות דמוקרטיים או
שווקים ,האמורים ליצור אחריותיות 218.בהקשר ישיר ,חוקרי תקשורת טוענים כי עיתונאים כלכליים נוטים לראות
במשקיעים מתוחכמים את קהל-היעד שלהם .לפיכך ,כשאותם עיתונאים מסקרים סוגיות של רגולציה כלכלית הם
ייטו להתמקד בשאלה "איך זה ישפיע על מחירי המניות?" ולא בשאלות רחבות יותר של השפעה על החברה
219
בכללותה או על העובד הפשוט החוסך לפנסיה.
לבסוף ,אף אם כלי התקשורת מצליח להתגבר על הטיותיו וחוסר המידע/מומחיות שלו ,הוא עדיין צריך במידה
מסוימת לספק את הסחורה לקוראיו ,ולכן הוא חשוף להטיות מצד "הביקוש" (קרי ,ההטיות שמהן סובלים
הקוראים) 220.ייתכן שהקוראים לא מעוניינים לקרוא כתבות תחקיר ארוכות על "שחיתות חוקית" ,אלא מעדיפים
נושאים ססגוניים שקל להבינם ,או דעות ותחקירים שמאוששים את מה שהם רוצים לשמוע .כך סיקור תקשורתי
221
יוטה לטובת נושאים בעלי ערך בידורי ולאו דווקא נושאים בעלי ערך אמיתי מבחינת השפעתם החברתית.
לא זו בלבד שהסיקור התקשורתי של רגולציה כלכלית עשוי להיות מוטה ,אלא שהוא מוטה בדרכים נסתרות
מהעין 222.הסיקור התקשורתי מוטה מבלי שנדע עד כמה ואיך הוא מוטה .הציבור הרחב מודע להטיות
תקשורתיות ככל שהן נוגעות לציר ימין-שמאל כהגדרתו בישראל" :ישראל היום" צפוי לתמוך ב" ,X-ידיעות
אחרונות" ב" ,Y-הארץ" ב .Z-לרוב ,הציבור הרחב פחות מודע להטיות תקשורתיות הנוגעות לציר אינטרסים-
צרים-הציבור-הרחב בהקשרי רגולציה כלכלית .בהקשר הזה ,הסיקור התקשורתי עשוי להיות מוטה בשל הדברים
שעליהם לא כותבים 223.כשהתקשורת מתעלמת מנושא מסוים ולא מציבה אותו על סדר היום ,מעט אנשים
יתעניינו בו וידרשו לשמוע עליו .הדבר נכון במיוחד בנוגע לסוגיות שבי רגולטורי :ברגולציה שמיטיבה עם אינטרסים
צרים תוך פיזור העלויות על הציבור הרחב ,הציבור הרחב לא מיודע ולא מאורגן מספיק מלכתחילה ,והסיכוי

 215מקור נוסף המכביד על קיומה של ביקורת תקשורתית אפקטיבית נוגע לבעלות על אמצעי התקשורת .כשהבעלים של אמצעי התקשורת
נהנה מקשרים והשפעה ע ל רגולטורים ,קטן הסיכוי שאמצעי התקשורת בבעלותו יפנה זרקור לסוגיות שבי רגולטורי .אנו מרחיבים על כך
בהקשר הישראלי ,בתת-פרק .IVב 2.להלן.
ראו.Herman & Chomsky )1988( :

216

 217שם.
 218ראו לדוגמה.Damian Tambini, What are Financial Journalists for?, 11 JOURNALISM STUD. 158, 160 )2010( :
219

ראו.Starkman )2014( :

220

 Stefano DellaVigna & Matthew Gentzkow, Persuasion: Empirical Evidence, ANN. REV. ECON. 643, 659-660ראו:
( .Sendhil Mullainathan & Andrei Shleifer, The Market for News, 95 AM. ECON. REV. 1031מסכמים את הספרות);(2010
( Matthew Gentzkow & Jesseמודל תיאורטי המראה שצרכני חדשות מעדיפים חדשות אשר תואמות דעותיהם והעדפותיהם); )(2005
(( Evidence from U.S. Daily Newspapers, 78 ECONOMETRICA 35 )2010מספקים ?M. Shapiro, What Drives Media Slant
תמיכהה אמפירית למודל האמור).
221
ראוSelf Censorship: How Often and Why, Apr. 30, 2000, http://www.people-press.org/2000/04/30/self- :
( /censorship-how-often-and-whyמספק ראיות המתבססות על סקרים לכך שעיתונאים נמנעים מפרסום של נושאים חשובים-אך-
Brian J. Bushee et al., The Role of the Business Press as an Information Intermediary, 48 J. ACC. RES. 1,משעממים);

11 (2010; Alexander Dyck & Luigi Zingales, The Corporate Governance Role of the Media, in THE RIGHT TO TELL
.)World Bank Inst. ed., 2002( 111-112
222

 Mark Poitras & Daniel Sutter, Advertiser Pressure and Control of the News: The Decline Muckrakingראו לדוגמה:
Revisited, 72 J. ECON. BEHAV. & ORG. 944, 946 (2009).
223

ראוRoumeen Islam, Overview: From Media Markets to Policy, in INFORMATION AND PUBLIC CHOICE: FROM MEDIA :
(.MARKETS TO POLICY MAKING 6 )Islam, ed., 2008
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שמישהו ישים לב כי התקשורת לא הפנתה זרקור לנושא הוא קטן .הסיקור התקשורתי עלול להיות מוטה גם
בבחירת המטרות לתקיפה .התקשורת עשויה להפנות זרקור ביקורתי לסוגיות יומיומיות בעלות חשיבות נמוכה,
אבל לעמוד לצד האינטרסים הצרים כשעל הפרק עומדות רפורמות משמעותיות .למתבונן מבחוץ יהיה קשה
224
לזהות במצבים כאלה את ההטיה התקשורתית.
חלק מההטיות בסיקור התקשורתי נעשו בעייתיות יותר בסביבת המידע של המאה ה .21-כלי התקשורת
המסורתיים סובלים מדלדול במצבת הנכסים שלהם .הם נהנים מהרבה פחות הכנסות מקוראים ,ומפחות הכנסות
מפרסום בלוחות מודעות ( 225.)classifiedsכך הולכת התקשורת המסורתית וזונחת פרויקטים הדורשים השקעה
מרובה ,כגון תחקירי עומק ,לטובת מידע מוכן מראש שהיא מקבלת מאנשי יחסי ציבור 226.אכן ,המספרים
מצביעים על ירידה דרמטית במספר העיתונאים המועסקים בחדרי החדשות במאה ה 227.21-יותר אנשים עובדים
היום ביחסי ציבור מאשר בעיתונאות 228.המשאבים המדולדלים והתחרות הגוברת עם ערוצי המידע באינטרנט
דוחפים את התקשורת המסורתית להתחרות על המכנה המשותף הנמוך – מהירות הפרסום או תוכן שקורץ
229
לקוראים – במקום מי ינתח לעומק ויחזור לאורך זמן על הסוגיות המסובכות והחשובות.
חשוב לדון בהקשר זה בטענה הנפוצה ,כי האינטרנט מאזן את פערי הכוחות ומקטין את הסיכוי לשבי .נכון,
האינטרנט ,ובייחוד מדיה חברתית ,שינה את הדרך שבה מידע זורם ומופץ לציבור הרחב 230.העלויות של שיתוף
מידע או תיאום פעילות עם אחרים ירדו בחדות – חשבו על ארגון הפגנה באמצעות דף פייסבוק או פעילות בקנה-
מידה קטן יותר בקבוצת ווטסאפ .בכך הרשתות החברתיות הורידו את חסמי הכניסה להשתתפות במשחק
הפוליטי .על הנייר ,קל יותר היום לאזרחים להיות מיודעים ומאורגנים מאשר בעידן התקשורת המסורתית ,פרה-
231
אינטרנט.
אך במובנים רבים הפוטנציאל של האינטרנט נשאר על הנייר בלבד .הראיות אינן תומכות בטענה שלפיה עלייתה
של המדיה החברת ית הובילה לירידה בשבי הרגולטורי בעולם .האינטרנט שינה את הדרך שבה מידע זורם ,אך

 224דוגמאות לסיקור תקשורתי המוטה באופן שמקשה לזהותו בעין הבלתי מאומנת ראו :שוקי טאוסיג ״עלות הפיתוח״ העין השביעית
( 3.2.2015סוקר כיצד מסגור העיתונים הכלכליים וכותרותיהם אינם תואמים לרוב את תוכני הכתבות עצמן)
.www.the7eye.org.il/145786
לעקרון הכללי של "לגרום לזה להיראות כמאבק" ) (making it look like a struggleכדי להרגיע ולמנוע תגובת-נגד ציבורית ראוRoy :
).Shapira, A Reputational Theory of Corporate Law, 26 STAN. L & POL’Y REV. 1, 45–47 (2015
 Shapira (2018), at 164-6 .ראו:
Mary Walton, Investigative Shortfall, 32 AM. J. REV. (2010) .ראו לדוגמה:
ראו לדוגמה,Mark Jurkowitz, The Losses in Legacy, Pew Research Center, Mar. 26, 2014 :
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226
227

http://www.journalism.org/2014/03/26/the-losses-in-legacy/; Ken Doctor, Newsonomics: The Halving of America’s
Daily Newsrooms, Jul. 28, 2015, http://www.niemanlab.org/2015/07/newsonomics-the-halving-of-americas-daily./newsrooms
 228ראו לדוגמה .Chomsky & Herman )2002 )1988((, at xvii :בישראל ,חוקרי מדע התקשורת הצביעו על ירידת מעמדם של עיתונאים
ישראליים ,בעיקר אלו המסקרים את התחום הכלכלי ,כגורם נוסף המקשה על ביקורת תקשורתית אפקטיבית .ראו לדוגמה :פנחס לנדאו
״מקצוע ללא מקצוענים״ האם התקשורת הכלכלית בישראל חופשית? ( 38המכון הישראלי לדמוקרטיה)2012 ,
/www.idi.org.il/media/5028האם-התקשורת-בישראל-חופשית ;pdf.יובל דרור ״מעמדם החלש של עיתונאיות ועיתונאים כלכליים
בישראל״ ,שם בעמ׳ Oren Meyers & Roei Davidson, The Journalistic Structure of Feeling: An Exploration of Career ;35
(.Life Histories of Israeli Journalists, 15 JOURNALISM 987 )2014
229

ראוNikki Usher, Review: The Watchdog that Didn’t Bark, 8 INT’L J. COMM. 1437, 1439 )2014(; Sussanne Fengler :
& Stephen Ruβ-Mohl, Journalists and the Information-Attention Markets: Towards an Economic Theory of
(.Journalism, 9 JOURNALISM 667 )2008
 Sarah Tran, Cyber-Republicanism, 55 WM. MARRY. L. REV. 383, 399 (2013) .ראו:
 231לניתוח אופטימי של הדרך שבה האינטרנט משנה את הספרה הציבורית ראו לדוגמה:
.NETWORKS )2006(, at Chap. 7
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OF
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YOCHAI BENKLER, THE WEALTH

טרם שינה את המשחק הפוליטי.
סיבות:

232

זרימת מידע טובה יותר לא בהכרח מיתרגמת למדיניות טובה יותר ,מכמה

ראשית ,מגוון גדול יותר של ערוצי מידע אינו מגדיל בהכרח את מגוון הדעות .זו בעיית ה"יותר מאותו הדבר" של
האינטרנט :המרשתת כוללת מספר אינסופי של בלוגים ,פורומים לדיונים ואתרים ,אך רוב האנשים עדיין צורכים
את החדשות ממספר מצומצם של מקורות – בדרך כלל אתרים המצויים בבעלותם של אותם תאגידי תקשורת
מסורתיים 233.דוגמה קלאסית היא האתר  Ynetשבבעלותה של קבוצת "ידיעות אחרונות".
שנית ,מגוון גדול יותר של ערוצי מידע עלול להוביל דווקא לפחות מעורבות ציבורית 234.זו בעיית ה"יותר זה פחות"
של האינטרנט .זכרו את הטיעון כי אזרחים הופכים למיודעים בנושאי רגולציה כתוצר-לוואי של ההיבט המבדר
בצפייה/קריאת חדשות 235.טיעון זה תקף כאשר רוב האזרחים יושבים אחרי ארוחת הערב יחדיו לצפות במדורת
השבט – מהדורת החדשות בתקופה שבה קיים רק ערוץ טלוויזיה אחד ,או מספר מצומצם של ערוצים .הטיעון
מאבד מתוקפו כאשר לכל אחד מאיתנו בחירה בלתי מוגבלת בערוצים ייעודיים המספקים לנו בידור ללא שבב של
מידע חדשותי או ביקורתי .אחת צופה רק בתוכניות ריאליטי ,האחר גולש בפורומים של קבוצות כדורגל – יש לנו
היכולת לצרוך בידור נטו ללא תוצרי-לוואי.
לבסוף ,האינטרנט טוב יותר בלהגיד מה לא ,מאשר בלהגיד מה כן 236.הסתכלו על כל סיפורי-ההצלחה המסוקרים
היטב ,שבהם אקטיביזם ציבורי דרך מדיה חברתית הצליח להביא לשינוי ולנצח קבוצות אינטרס חזקות .ברובם
המכריע של סיפורי הצלחה אלו הציבור הרחב התארגן דרך האינטרנט להביע מחאה והתנגדות למשהו
ספציפי 237.קשה הרבה יותר למצוא סיפורי הצלחה שבהם הציבור הרחב התארגן דרך האינטרנט כדי להציע דרך
פעולה חדשה קונקרטית ,או שינוי מבני במערכת .ככלל ,האינטרנט מאפשר מעורבות ציבורית ,אך זו לא מיתרגמת
באורח אוטומטי לשינוי לטובה .מעורבות תיתרגם לשינוי מהותי רק כאשר קבוצות אזרחים יצליחו לגבש קונסנזוס
על איך דברים כן צריכים לקרות.

 3.4.3ביקורת שיפוטית
על הנייר ,ביקורת שיפוטית יכולה לאזן ולבלום רגולציה שבויה 238.בתי המשפט מטפלים בעתירות התוקפות את
פעילות הרגולטור ,ויכולים לפסול פעילות ספציפית הפוגעת באינטרס הציבורי בשם אינטרסים צרים .ועצם האיום
בפנייה לבית המשפט שתחשוף את היותו של הרגולטור שבוי של אינטרסים צרים אמור למשטר את התנהגותו
מלכתחילה .ניתן להסתכל על ביקורת שיפוטית כעל עוד שחקנית וטו במערכת .קיומם של מספר שחקני וטו מקטין

 232ראו ,Pecorino (2015) :בעמ׳  .259ראו לדוגמה המחקרים המראים שעיקר העיתונות החוקרת האפקטיבית מגיעה עדיין מהתקשורת
המסורתית ולא מזו המקוונת ,Shapira (2018) :בעמ'  ,161ה"ש .29
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ראו.C. EDWIN BAKER, MEDIA CONCENTRATION AND DEMOCRACY )2007(; Chomsky & Herman )2002 )1988((, xv-xvi :
לניתוח המצב בישראל ראו,Dan Caspi, A Revised Look at Online Journalism in Israel: Entrenching the Old Hegemony :
in NEW MEDIA, POLITICS AND SOCIETY IN ISRAEL )Doron & Lev-On, eds., 2012(; Amit Schejter & Moran Yemini, 'A Time
–to Scatter Stones and a Time to Gather Them': Electronic Media Industries Concentration Trends in Israel 1984
.TELECOMMUNICATIONS POLICY 112 )2015( 39 ,2013
 Markus Prior, Post-Broadcast Democracy (2007) .ראו:
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&  RonNell Anderson Jones, Litigation, Legislation and Democracy in a Post-Newspaper America, 68 WASH.ראו:
LEE L. REV. 557, 568 (2011) .
 Micah L. Sifry, The Big Disconnect: why the internet hasn’t transformed politics (Yet) (2014) .ראו:
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 237ראו לדוגמה את מקרי המבחן המובאים על -ידי טראן כתימוכין בטענה לפיה האינטרנט מצליח להסיג את שליטתן של קבוצות אינטרס
צרותa campaign against including “Pink Slime” in school lunches; a campaign against fracking; a campaign against :
.funding for Planned Parenthood; and so forth. Tran )2013(, at 386-387
 238ראו.Pope )1990(, at note 5 :
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לכאורה את הסיכוי לשבות את המערכת 239.יתרה מזאת ,יהיו שיטענו כי ביקורת שיפוטית אינה סתם שחקנית
וטו נוספת ,אלא שחקנית וטו אפקטיבית במיוחד 240.שופטים נהנים מקביעות ,ולכן סכנת השבי מתוך שיקולי
קריירה פחותה אצלם .לשופטים יש פחות אינטראקציה חברתית עם הגופים המפוקחים ,כך שסכנת השבי מתוך
הזדהות גם היא פחותה ,לפחות ביחס לרגולטורים .נוסף על כך ,המערכת השיפוטית נשענת על מאפיינים
המקשים יותר על שבי ,כגון צמצום ההחלטה הנדרשת לרמה הבינארית של "האם הפעילות הרגולטורית
241
במחלוקת תקפה או לא".
המציאות ,עם זאת ,ורודה פחות .ביקורת שיפוטית אינה פתרון טוב לשבי רגולטורי ,במיוחד בתחום הכלכלי,
מכמה סיבות הנוגעות למאפייניה הבסיסיים .בראש ובראשונה ,ביקורת שיפוטית היא ריאקטיבית מטיבה :רק
פעולה רגולטורית ספציפית שהוגשה נגדה עתירה תוכל להיות מושא לביקורת שיפוטית .תכונה זו של הביקורת
השיפוטית מחזירה אותנו בעצם לנקודת האפס :מי יהיו הקבוצות המיודעות והמאורגנות מספיק כדי להגיש
עתירות לבית המשפט? בדרך כלל יהיו אלו הקבוצות החזקות שממילא נהנות מהשפעה עודפת במשחק
הפוליטי 242.אכן ,מחקרים מרחבי העולם מראים שהקבוצה שעושה שימוש תדיר ואפקטיבי יותר בערוץ הביקורת
השיפוטית היא התעשייה המפוקחת 243.גם כאשר בתחום מסוים פועלת עמותה מאורגנת היטב ,שמסוגלת לייצג
את האינטרס הציבורי בכבוד ולעתור לבית המשפט ,ביקורת שיפוטית אינה תמיד זמינה ,פשוט משום שניתן
לתקוף רק החלטות קונקרטיות .קשה להגיש עתירה נגד חוסר יעילות שורשי ,או נגד פונקציית מטרה מעורפלת
ברשות הרגולטורית .קל יותר להגיש עתירה נגד פתולוגיות נקודתיות .במלים אחרות ,ביקורת שיפוטית זמינה
244
נגד התסמינים ,אבל לא נגד הגורמים למחלת השבי הרגולטורי.
גם כאשר ביקורת שיפוטית זמינה – כאשר קיימת זכות עמידה ומוגשת בפועל עתירה – בתי המשפט נוטים לריסון
שיפוטי בכל הנוגע לרגולציה כלכלית .מערכת המשפט הישראלית היא דוגמה קלאסית לכך :אף על פי שבתי
המשפט בארץ נחשבים אקטיביסטיים ונוקטים גישת פרשנות תכליתית ולא דווקנית ,האקטיביזם מוגבל בדרך
כלל לנושאים לא-כלכליים (כגון זכויות אדם) .בכל הנוגע לרגולציה כלכלית בית המשפט העליון מצר את שיקול
245
הדעת שלו ומתחם את התערבותו.
ריסון שיפוטי בכל הנוגע לרגולציה כלכלית אינו המצאה ישראלית .גם ברחבי העולם שופטים נוטים להימנע
מלהתחקות אחר מהות ההחלטות הרגולטוריות (אם ועד כמה הן סוטות מהאינטרס הציבורי) ,ומתמקדים בבחינת
הליך קבלת ההחלטה .ללא אקדח מעשן בדמות חוסר צדק מהותי בהליך עצמו – כגון הודאה מפורשת של הרשות
הרגולטורית שההחלטה התקבלה מבלי שהאינטרס הציבורי נשקל – בתי המשפט לא יתערבו בשיקול דעתו של
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ראוROBERT COOTER, THE STRATEGIC CONSTITUTION )2000( )the insights of public choice call for introducing more :
 .)veto points on decisions, to make it harder on special interests to capture the whole systemראו גםM. Elisabeth :
(.Magill, Courts and Regulatory Capture, in PREVENTING REGULATORY CAPTURE 406 )Carpenter & Moss, eds., 2014
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ראו לדוגמהJERRY L. MASHAW, GREED, CHAOS AND GOVERNANCE: USING PUBLIC CHOICE TO IMPROVE PUBLIC LAW :
(the insights of public choice call for a more aggressive judicial review, as judges adhere to some concept ( )1997
 ;)of the public interest more than regulators doאך ראוEiner R. Elhague, Does Interest Group Theory Justify More :
(.Intrusive Judicial Review? 101 YALE L. J. 31 )1991
ראו.Magill )2014(, at 407 :
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ראו.Magill )2014(, at 405 :
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 Cary Coglianise, Litigating within Relationships; Disputes and Disturbance in the Regulatory Process, 30 L.ראו:
; ( ,Wagner )2010ה״ש  269–266והטקסט הצמוד אליהן& SOC. REV. 735 (1996) .
ראו.Magill )2014(, at 411 :
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 245בג״ץ  4769/95רון מנחם ואח' נ' שר התחבורה ,פ״ד נז( ;)2002( 267–266 ,235 )1עמיחי כהן ״הבחירה הציבורית ופרשנות
תכליתית״ משפט וממשל יא  .)2008( 313אך ראו איגוד שמאי ביטוח ,לעיל ה״ש  .181לניתוח מצוין של סיכויי השבי הרגולטורי המובנים
בתפקיד המפקח על הביטוח .לגרסה האמריקנית של ההימנעות מהתערבות ברגולציה כלכלית-חברתית ראו.United States v :
.Carolene Products Co., 304 U.S. 144, at n. 4

46

הרגולטור .רגולטורים מנוסים יכולים למלא אחר הדרישות הפרוצדורליות כהלכתן ולהצדיק בדיעבד כל החלטה
שבויה כמקדמת את האינטרס הציבורי 246.במלים אחרות ,לא כל רגולציה שבויה היא בהכרח רגולציה לא-חוקית.
במקרים מסוימים הביקורת השיפוטית אף מפסיקה להיות חלק מהפתרון והופכת לחלק מבעיית השבי הרגולטורי.
ביקורת שיפוטית טומנת בחובה העדפה לסטטוס קוו .עצם הוספתה של נקודת וטו נוספת במערכת – הצורך
להעביר כל רפורמה במסננת הביקורת השיפוטית – מקשה על הכנסת שינויים במערכת 247.קבוצות האינטרסים
הצרות עושות שימוש תדיר ויעיל בכלי של הביקורת השיפוטית כאשר המחוקק או הרגולטור מנסים להשתחרר
מהשבי ולשנות את הרגולציה לרעתן .תקיפה שיפוטית של מעשה רגולטורי קלה בהרבה מתקיפה שיפוטית של
מחדל רגולטו רי :קל יותר להבחין ולהוכיח שהסטטוס קוו שונה מאשר להבחין ולהוכיח שהרגולטור היה צריך
לשנות את הסטטוס קוו 248.ראו שתי דוגמאות להמחשה ,אחת מארצות הברית ואחת מישראל .בארצות הברית
הקונגרס הגיב על המשבר הכלכלי של  2008על-ידי העברת חוק דוד-פראנק ( ,)Dodd-Frank Actכרפורמה
מסיבית שנועדה לטייב את הרגולציה של המגזר הפיננסי .אך קבוצות האינטרס שהיו אמורות להיפגע מהרפורמה
הצליחו לעכב משמעותית ואף לאיין בפועל חלקים נרחבים מדוד-פראנק ,על-ידי עתירות בלתי פוסקות לבתי
המשפט 249.בישראל ,הכנסת הגיבה למחאה החברתית של  2011על-ידי הרחבה משמעותית של הכלים הניתנים
לרשות להגבלים עסקיים .אולם בתי המשפט מיתנו והצרו מחדש את פעילותו של הממונה על ההגבלים העסקיים
250
כשזה בא לעשות שימוש בכלים שניתנו לו.
ככלל ,דומה שכל המוסדות האמורים לשמש ככלבי השמירה של הדמוקרטיה – תקשורת ,אקדמיה ובתי משפט
– מיטיבים לטפל בשחיתות לא-חוקית מאשר למזער שחיתות חוקית .במצבים שבהם מתגלה אקדח מעשן,
הביקורת התקשורתית ,השיפוטית או האקדמית עושות את העבודה .לעומת זאת ,במצבים של שבי מתוך בעיות
מידע ,שיקולי מוניטין או שייכות חברתית ,המוסדות החיצוניים האלו מתקשים להשפיע לטובה.

 3.5סינתזה :גוונים של שבי
הסינתזה של הספרות המגוונת על שבי רגולטורי מספקת לנו שלושה לקחים מרכזיים ,שישמשו כרקע להבנת
מקרה-המבחן של ישראל.
ראשית ,שבי רגולטורי אינו סוגיה של שחור ולבן ,אלא מתקיים בהרבה גוונים של אפור .הרגולציה בתחומים שונים
איננה שבויה לחלוטין או מועילה לחלוטין 251.השבי הטהור במובנו הסטיגליראני – שבו המטרה היחידה שלשמה
נוצרת הרגולציה היא להגן על הגופים המפוקחים מפני תחרות – מתקיים רק במקרים נדירים .קבוצות האינטרס
אינן שולטות לרוב בצורה אבסולוטית ברגולציה ,ולפיכך לרגולטורים במדינות מתוקנות יש מידה לא מבוטלת של
שיקול דעת לקדם את האינטרס הציבורי (כפי שהם תופשים אותו) .ככלל ,סוגים שונים של שבי רגולטורי נבדלים
זה מזה – ודורשים בהתאם יחס שונה – בגורמים ,במידת החומרה ,בתוצאים ,ובמטרות השבי .הגורמים לשבי
עשויים להיות ישירים – שחיתות ,איומים ומימון בחירות ,או עקיפים – פערי מידע וקירבה חברתית .השבי עשוי
להיות נרחב ,או ,כברוב המקרים ,חלקי 252.תוצאי השבי משתנים בהתאם – רגולציה השבויה חלקית יכולה להיות

ראו.Magill )2014(, at 416 :

246

 247ראו .Susan Rose-Ackerman, Review: The Strategic Constitution, 116 POL. SCI. Q. 305, 306 )2001( :הטיעון לגבי
מספר נקודות הוטו במערכת כמקשה על שינוי לטובה הועלה על-ידי מספר רגולטורים-בעבר אותם ראיינו לפרויקט זה .ראו לדוגמה ראיון
פריזט.
ראו.Magill )2014(, at 405 :
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ראו לדוגמהPatrick Caldwell, Did you Know that Antonin Scalia’s Son is Sabotaging Wall Street Reform?, MOTHER :
JONES )July/August 2014(,
http://m.motherjones.com/politics/2014/07/eugene-scalia-court-antonin-financial.reform-dodd-frank
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251

מועילה לחברה כמכלול (משום שהחלקים הלא-שבויים בה מספקים תועלת העולה על העיוותים הנוצרים
מהחלקים השבויים בה) ,או מזיקה לחברה כמכלול 253.לפיכך דה-רגולציה איננה בהכרח הפתרון המתבקש
לסכנת שבי רגולטורי .לבסוף ,גם המטרות שבגינן קבוצות האינטרס מנסות לשבות את הרגולציה הן מגוונות:
חלקן דוחפות ליותר רגולציה על מנת לחסום מתחרים ,וחלקן דוחפות לפחות רגולציה על מנת לחסוך מעצמן
עלויות 254.השלב הראשון בדרך למזעור בעיית השבי הרגולטורי הוא להבין את ההבדלים בין הגורמים ,מידות
החומרה ,התוצאים ומטרות השבי.
שנית ,פתרונות פרסונאליים אינם תרופה לשבי רגולטורי .החלפה של פרסונה כזו או אחרת היא אולי תנאי הכרחי
כדי להיפטר מרגולציה שבויה ,אבל ודאי שאינה תנאי מספיק .לחשוב ש"אילו רק היו לנו פוליטיקאים הגונים"
מצבנו היה משתפר היא משאלת לב לא ריאליסטית .בפועל ,רובם המכריע של הרגולטורים והפוליטיקאים לא
הגיעו למגזר הציבורי כדי לקחת שוחד .הם הגונים ורוצים לעשות עבודתם נאמנה .ובכל זאת ,הם מתקשים לספק
רגולציה אפקטיבית לאורך זמן ,בשל פערי הכוחות המשפיעים על מבנה התמריצים והנרטיבים שבתוכו הם
פועלים .פתרונות לשבי רגולטורי חייבים להיות מרובדים ולתקוף את הגורמים לבעיה בכל החזיתות יחדיו.
הפתרונות חייבים להיות מוסדיים ולא רק פרסונאליים.
לבסוף ,שבי רגולטורי איננו תוצר של תמריצים חומריים בלבד .כל דיון על הגורמים ,התוצאים והפתרונות לשבי
הרגולטורי חייב להכיר בחשיבותם של רעיונות ונרטיבים .שבי רגולטורי נוצר לא רק מפערים בכמויות הכסף
וביכולות השיחוד של קבוצות שונות בחברה .פעמים רבות הוא נוצר מפערים ביכולת להשפיע על אמונות ותפיסות
עולם .לעתים רגולטורים מקדמים ביודעין מדיניות רעה בתמורה להבטחה להעסקה עתידית .פעמים אחרות
רגולטורים מקדמים בשוגג מדיניות רעה פשוט משום שהם מאמינים שהיא טובה ,משום שהורגלו לאמץ תפיסת
עולם שלפיה מה שטוב לקבוצות האינטרס הצרות טוב גם לציבור בכללותו 255.הסוג הראשון של מקרים – יחסי
תן וקח – נראה במבט ראשון מטריד יותר ,אך הסוג השני הוא דווקא זה שקשה יותר לזהותו ולעקור אותו
מהשורש.
יכולתן של קבוצות אינטרס להתחרות בשוק הרעיונות היא גורם מסביר חשוב לשבי הרגולטורי .קבוצות אינטרס
נשענות במידה רבה על הסוואה .כדי להמשיך ולנצח במשחק ההשפעה הפוליטי עדיף להן למשוך בחוטים מאחורי
הקלעים ,ולא בקדמת הבמה .קבוצות האינטרס מנצחות כשהן מצליחות למכור את הרגולציה הרצויה להן
כרגולציה הטובה לציבור בכללותו .וכאן חבויה נקודה חשובה :מכיוון שאפקטיביות הרגולציה היא פונקציה של
דעת הקהל ,מודעות ציבורית ונורמות ,שבי רגולטורי הוא הרבה פחות דטרמיניסטי מכפי שהספרות הקלאסית
מתארת .בניגוד לפערים בכמויות הכסף בין הקבוצות בחברה ,פערים ביכולות שכנוע ומודעות הם הרבה יותר
דינמיים ,וניתן לשנותם .בחלק הבא במאמר ,הנוגע לשינויים שחלו בישראל סביב קיץ  ,2011נראה כיצד שינויים
כאלה מתרחשים.

 253שם ,בעמ׳ .454–453
254

&  Daniel Carpenter, Detecting and Measuring Capture, in PREVENTING REGULATORY CAPTURE (Carpenterהשוו:
 ,עםMoss eds., 2014) .Posner )2014( :
 255לדרך שבה דעת הקהל מתעצבת בנושאים כלכליים ,ראוAlan S. Blinder & Alan B. Krueger, What Does the Public Know :
) .About Economic Policy, and How Does It Know It? BROOKINGS PAPERS ON ECONOMIC ACTIVITY 327 (2004הכלכלן
הצרפתי דוד תזמר טוען כי גם קובעי המדיניות עצמם אינם מעצבים בהכרח את תפיסות העולם שלהם בצורה רציונלית .בפועל אנשים –
כולל קובעי המדיניות – נמשכים לרעיונות מסוימים ולא לאחרים מסיבות מגוונות ,מוטות וקשות לחיזוי .תזמר פיתח השקפה זו כשדן
בכוחם של רעיונות להסביר שינויים רגולטוריים באיחוד האירופי ,ואנחנו מודים לו על דיון מועיל בסוגיה .ראוLandier & Thesmar :
(.)2013
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חלק ב' :יישום :מקרה-המבחן הישראלי
 .4נקודת המוצא
 4.1רקע :צמיחתה של המדינה הרגולטורית
הכלכלה הישראלית שינתה את צורתה החל באמצע שנות ה 80-של המאה שעברה .ישראל הפכה בהדרגה
מכלכלה הנשלטת ישירות על-ידי גופים ממשלתיים ומחירים מפוקחים ,לכלכלת שוק המונעת ברובה על-ידי
שחקנים פרטיים .השינוי התחולל בעקבות המשבר הכלכלי וההיפר-אינפלציה בשנות ה ,80-כאשר ממשלת
האחדות החליטה על תוכנית הייצוב הכלכלית ב .1985-התוכנית הביאה עמה גלים של הפרטה ,ליברליזציה
ופתיחה של השווקים לעולם ולתחרות ,ועלייה של שוק הון עצמאי .ההיבט הרלוונטי ביותר לענייננו הוא הפיכתה
של ישראל ל"מדינה מאסדרת" במובן המודרני :כלכלה שבה רוב הפעילות בשוק מתבצעת על-ידי שחקנים
פרטיים ,ואילו המדינה עוברת למלא תפקיד פאסיבי יותר ,של משגיח המוודא כי השחקנים הפרטיים משחקים
לפי הכללים 256.במקום לספק מוצרים ושירותים ישירות ,המדינה מפקחת כעת מרחוק על מוצרים ושירותים
המסופקים על ידי השוק הפרטי .במקום להכתיב את תוצאת המשחק ,המדינה קובעת ואוכפת את כללי המשחק.
השינויים הדרסטיים התרחשו במהירות ,מבלי שהמדינה הספיקה לפתח סביבת עבודה רגולטורית מיטבית .גופים
רגולטוריים חדשים שהוקמו ,או רגולטורים קיימים שהועצמו ,נאלצו ללמוד תוך כדי תנועה כיצד מפקחים
באפקטיביות על פעילות שוק פרטית 257.חלק מהם עשו עבודה מרשימה ורכשו כוח ,שיקול דעת ועמדת השפעה
משמעותית .ועם זאת ,הנסיון והתרבות הארגונית היו מטבע הדברים בחיתוליהם .במקביל לצמיחת הרגולטורים
החזקים ,התרחשה צמיחה – יש שיטענו מהירה הרבה יותר – של אנשי עסקים חזקים (במונח התקשורתי:
טייקונים) .תהליכי ההפרטה הובילו לריכוזי עושר גבוהים אצל מושאי-הפיקוח – מספר מצומצם של שחקני שוק
פרטיים 258.ועם העלייה בריכוזי העושר ,הגיעה גם העלייה בריכוזי הכוח ,בתמריצים וביכולתם של אותם שחקנים
פרטיים להשפיע על הרגולציה 259.אחרי תקופת לימוד קצרה ,השחקנים הפרטיים הבינו עד כמה הרגולטורים
משפיעים על רווחיהם ,והחלו מתרכזים במציאת דרכים להשפיע עליהם.
כך לדוגמה ,במהלך שנות ה 90-ובעשור שאחר כך החלו קבוצות העסקים הגדולות מגלות את הדלת המסתובבת.
הארגון מחדש של כלכלת המדינה בשנות ה 80-העניק כוח עצום בידי כמה ביורוקרטים במשרד האוצר .קבוצות
העסקים הגדולות למדו זאת ,והחלו למשוך אליהן את "נערי האוצר" בהצעות עבודה מפתות 260.ערוץ השפעה
אחר שאליו פנו קבוצות העסקים הגדולות הוא רכישת כלי תקשורת .הקבוצות נכנסו למדיום החדש והדומיננטי

256

 .)2014( 559 ; ChristensenראוDavid Levi-Faur, The Welfare State: A Regulatory Perspective, 92 PUBLIC ADM :
(2011).
257

דוח הוועדה לבחינת יחסי הון-שלטון בישראל ,לעיל ה״ש  ,55בעמ׳ .12

 258ישנה גם דעה ולפיה האפקט האמיתי של תוכנית הייצוב היה בסך הכול החלפתם של מוקדי הריכוזיות ,ממונופולים ציבוריים למונופולים
פרטיים .ראו לדוגמה :אריה קרמפף המקורות הלאומיים של כלכלת השוק ( .)2015עבודות אחרות התרכזו בדרך שבה תוכנית הייצוב
והשינויים שבאו בעקבותיה העצימו את הכוח שבידי שחקני השוק הפרטיים .ראו לדוגמהShelly Gotfried, The Rise of Oligarchy :
– (The Israeli Case in a Comparative Perspective )PhD dissertation submitted to the City University of London, 2015
((detailing how during the transformation of the economy in the 1980s and 1990s, the Israeli )on file with author
government sought, for various reasons, to put the once-public assets in the hands of a small – supposedly strong
) .and stable – pool of controlling shareholdersראו גםDaniel Maman, The Imergence of Business Groups: Israen :
).and South Korea Compared, 23 ORG. STUD. 737 (2002
 259ראו בהקשר דומה.Andrei Shleifer, The Failure of Judges and the Rise of Regulators 161 )2012( :
 260ראו לדוגמה :שוקי שדה ״יאללה תעמיסו״  ;TheMarker 14.9.2011 www.themarker.com/magazine/1.1472622מוטי בסוק,
חגי עמית וצבי זרחיה ״הקריירה השנייה של נערי האוצר אצל הטייקונים״ TheMarker 7.12.2012
 .www.themarker.com/markerweek/1.1881547גם גופים רגולטוריים אחרים החלו לסבול מתופעת הדלתות המסתובבות .ראו
לדוגמה אורנה קורן ונתי טוקר "חברות המזון משקיעות מיליוני שקלים יחד עם ׳ידיעות אחרונות׳ לשיפור הדימוי הציבורי״ TheMarker
.www.themarker.com/advertising/1.2315184 8.5.2014
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של טלוויזיה 261,וכך גם למדיום המידלדל של התקשורת המודפסת – אפילו כאשר רכישת כלי התקשורת הייתה
262
משוללת כל הגיון כלכלי.
וכך ,כבר בשנות האלפיים נאלצה הרגולציה הכלכלית בישראל להתמודד עם אתגרים קשים ,ובייחוד מול ריכוזי
כוח בקרב הגופים המפוקחים .בנקודת הזמן הזאת ,עשור לתוך המאה ה ,21-ניתן היה לחשוב על שתי אפשרויות:
האחת ,שהרגולטורים ילמדו מהר להתמודד עם האתגרים הקשים והרגולציה תחזור להיות אפקטיבית; האחרת,
שקבוצות האינטרס החזקות רק יתעצמו והרגולציה תידרדר אף יותר .בספרות של שבי רגולטורי ,האפשרות
השנייה נראתה ריאלית יותר .אולסן ,לדוגמה ,מצביע על נטייתן של מדינות מפותחות להידרדר לאורך זמן ל"ניוון
מוסדי" ( :)institutional sclerosisמרגע שקבוצות האינטרסים החזקות זוכות ביתרון כלשהו במאבקי כוחות עם
רגולטורים ,קשה מאוד לסובב את הגלגל בחזרה 263.נצחונות של רגולטורים נוטים להיות ארעיים; נצחונות של
קבוצות האינטרס נוטים להתקבע .רק אירוע נוסח משבר כלכלי קטסטרופלי או מלחמה עשוי ,לפי אולסן ,להפוך
על פיה את הדינמיקה החד-צדדית ,שבה קבוצות האינטרס רק מתחזקות והרגולציה רק מאבדת אפקטיביות
לאורך זמן 264.כדי להבין אם תחזית זו אכן התאימה לישראל של  ,2011נצביע בתת-הפרק הבא על הגורמים
המרכזיים הייחודיים לסביבת הרגולציה הישראלית בעת ההיא.

 4.2גורמים מסבירים לשבי רגולטורי תוצרת כחול לבן
למתבונן מבחוץ על ישראל של תחילת שנת  2011נראו הערוצים הישירים של שבי רגולטורי "חסומים" ,קרי,
מטופלים היטב :ישראל נהנתה מנורמות חזקות יחסית של שלטון החוק ,ממקרים מועטים של שבי על-ידי איומים
פיזיים או שוחד מפורש ,וממגבלות קשוחות על מימון בחירות 265.אך בפועל הרגולטורים הישראלים – גם אלו
בעלי הכוונות הטובות והמומחיות – התקשו ליצור לאורך זמן רגולציה אפקטיבית המשיגה את מטרותיה
המוצהרות .מבט מעמיק יותר היה מגלה קושי הנובע בעיקר מהערוצים העקיפים של שבי רגולטורי .ובייחוד הקשו
על הרגולציה להיות אפקטיבית שני מאפיינים הייחודיים לכלכלה הישראלית :ריכוזיות גבוהה במגזר הפרטי,
וחברה אזרחית העסוקה תדיר בסוגיות של שלום ובטחון.

 4.2.1ריכוזיות במגזר הפרטי
רמת הריכוזיות של המגזר הפרטי בישראל הייתה באופן מסורתי גבוהה יחסית לכלכלות מפותחות אחרות,
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והמשיכה לגדול בעשור הראשון של המאה ה.21-

 261תמיר אגמון ועמי צדיק תיאור וניתוח הבעלויות על כלי התקשורת בישראל (הכנסת ,מרכז מחקר ומידע( )2013 ,ראו במיוחד
טבלאות  5ו.)6-
 262דוגמה קלאסית לכך התגלתה בדיעבד בתנ״ג (מחוזי מר׳)  10466-09-12אוסטרובסקי נ' חברת השקעות דיסקונט בע"מ (פורסם
בנבו( ) 9.8.2015 ,שם קבע השופט גרוסקופף כי רכישת העיתון "מעריב" על ידי קונצרן אי.די.בי היתה משוללת הגיון כלכלי ,ואף טמנה
בחובה צפי לתשואה שלילית) .ראו גם :אורן פרסיקו ״׳לא נמצא בדירקטוריון ילד שזעק או אפילו לחש ׳המלך הוא עירום'״ העין השביעית
.www.the7eye.org.il/170297 9.8.2015
ראו.Mancur Olson, The Rise and Decline of Nations )1982( :
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 264הדעה כי משברי ם מאפשרים רפורמות רגולטוריות מקובלת היום בקרב מלומדים רבים .ראו לדוגמהAllan Drazen & Vittorio :
ECON. REV. 598 (1993) (Formalizing the “benefit of crisis .Grilli, The Benefit of Crises for Economic Reforms, 83 AM
)”.argument
 265ראו בהקשר דומהDoron Navot & Nissim Cohen, How Policy Entrepreneurs Reduce Corruption in Israel, 28 :
(“it is generally agrred that while Israel is not free of corruption, and Israelis like to ( GOVERNANCE 61, 68 )2015
”.)complain about corruption, Israel is not a corrupt state
 266ראו דוח ועדת הריכוזיות ,בעמ' Dany Bahar, Delivering on economic prosperity in Israel: How monopolies are ;286
hampering the “start-up nation” BROOKINGS (May 4, 2016),

https://www.brookings.edu/blog/markaz/2016/05/04/delivering-on-economic-prosperity-in-israel-howmonopolies-are-hampering-the-start-up-nation .
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הריכוזיות הגבוהה הקשתה על הרגולטורים להשיג את מטרותיה המוצהרות של הרגולציה .ריכוזיות המשק,
בקצרה ,השפיעה לא רק על מחירי המוצרים ועל כמותם .היא השפיעה גם על הפוליטיקה ועל היכולת למשטר
את השווקים 267.כדי להבין מדוע ,הביאו בחשבון את ארבעת הכוחות הבאים :א-סימטריה בהשפעה פוליטית
( ,)asymmetric influenceשחקנים חוזרים ( ,)repeat playersתפיסת המועדון הסגור (,)club mentality
ומנהלי זירה ( .)ringmastersנסביר.
ראשית ,ריכוזיות גבוהה מגדילה את יכולתן של קבוצות האינטרס להשפיע על הרגולציה בכל הערוצים שפורטו
בתת פרק .IIIב לעיל .במובן הבסיסי ביותר ,כשתעשייה מסוימת כוללת מספר קטן של חברות עסקיות ,יכולת
התיאום של הגופים המפוקחים טובה בהרבה מיכולת התיאום של קבוצות אחרות בחברה ,כגון צרכנים או עובדים.
אחרי הכול ,לפי הלוגיקה של אולסן ,ככל שלקבוצה מספר חברים קטן יותר ,כך היא טובה יותר בפתרון בעיית
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הפעולה המשותפת ובהשפעה על רגולציה.
ריכוזיות גבוהה גם מאפשרת לקבוצות האינטרס ליהנות מפערי המידע והמומחיות .בשווקים תחרותיים ,החברות
העסקיות וקבוצות האינטרס רבות זו עם זו לא רק בשוקי המוצרים אלא גם בשווקים הפוליטיים .התחרות סביב
השפעה פוליטית מייצרת מגוון רחב יחסית של חוות-דעת מומחים ונתונים המובאים לשולחנם של הרגולטורית
והרגולטור 269.זהו טיעון לא אינטואיטיבי ,הדורש הסבר :כשידיים רבות מנסות למשוך את הרגולטורים לכיוונים
מנוגדים ,הרגולטורים לא מוחלשים אלא דווקא מועצמים ,משום שיש להם היכולת לברור את הכיוון שנראה להם
מתאים יותר .מאמצי השתדלנות השונים מאזנים ומאיינים זה את זה .הרגולטורית או הרגולטור לא מחויבים
לתפיסת עולם אחת .הם יכולים להישען על המידע והפרשנות הנראים להם מתאימים ביותר לאינטרס הציבורי
כפי שהם תופסים אותו .הם אפילו יכולים לעמת במודע בין קבוצות האינטרס השונות כדי שהתחרות ביניהן תציף
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את "האמת" מבחינתם.
ריכוזיות גבוהה במגזר הפרטי גם משפיעה לרעה על יכולתה של התקשורת לבקר תופעות של שבי רגולטורי .כפי
שדנו לעיל ,אחד הגורמים המסבירים של אפקטיביות הסיקור התקשורתי הוא התלות במפרסמים .כשהמגזר
הפרטי ריכוזי ,כלי התקשורת תלויים במספר קטן של מפרסמים גדולים ,וייטו שלא להרגיז אותם יתר על על
המידה .ובדומה ,יכולתה של האקדמיה לספק מידע ופרשנות המנוגדים לאינטרסים של הקבוצות החזקות מוגבלת
כאשר יש מספר מועט של שחקנים פרטיים היכולים לשלם יפה בעבור חוות-דעת מומחים .כך לדוגמה ,כאשר
ראיינו עורך-דין המתמחה בהגשת תובענות ייצוגיות נגד גופים חזקים ,למדנו ממנו על הקושי לגייס מומחים בעלי-
שם לכתיבת חוות-דעת :בדרך כלל כל המומחים בעלי השם בתחום כבר עובדים ,עבדו או יעבדו בפורמט כזה או
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אחר עם הגופים הנתבעים.
שנית ,במדינה עם ריכוזיות גבוהה הרגולטורים פוגשים פעם אחר פעם אותם שחקנים חוזרים .מספר מצומצם
של אנשי עסקים ושל אנשי המקצוע שלהם – רואי חשבון ,עורכי-דין ,יח"צנים – נמצאים באינטראקציה כמעט
יומיומית עם קובעי המדיניות ופקידי הציבור .הדינמיקה של משחקים חוזרים מתמרצת את הרגולטורים "להיות
בסדר" (יותר מדי בסדר) עם הגורמים המפוקחים .כך מבחינת התמריצים הכלכליים וכך גם מבחינת השיקולים
החברתיים .חשבו לדוגמה על הדלת המסתובבת .כשאתה מפקח על שוק ריכוזי ,אתה מודע לכך שיש רק שניים-
שלושה מעסיקים פוטנציאליים שיוכלו לקלוט אותך בסיום תפקידך הציבורי .ההבטחה/איום שבדלת המסתובבת

 267דוח הוועדה לבחינת יחסי הון-שלטון ,לעיל ה״ש  ;55צבי זרחיה ואורה קורן ״גילה מטיל פצצה :להגביל הגודל של קונצרנים רב-
ענפיים ולאסור עליהם להשקיע בתקשורת״ ( TheMarker 21.5.2013הממונה על ההגבלים העסקיים באזהרה מפורשת כי הסיכון
להפעלת לחץ פוליטי על ידי פירמות מתעצם בממשק בין-שוקי)  .www.themarker.com/markets/1.2025473להכרה במעגל השוטה
שבו כוח שוק מוביל לכוח פוליטי ,המוביל בתורו לשימור כוח השוק ,ראו .ROBERT B. REICH, SAVING CAPITALISM (2015) :בהקשר של
השלכות למדיניות הגבלים עסקיים ראו,1051 .REV .L .PENN .Robert Pitofsky, The Political Content of Antitrust, 127 U : :
.)1979( 1053–1055
 Olson (1965).ראו:
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 Wagner (2010), at 1338, n.56 ;Zinn (2002), at 109, n.96 ;Zingales (2012), at 184.ראו:
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 270יובהר כי הטיעון שלנו הוא יחסי ולא אבסולוטי .קרי ,גם בשווקים תחרותיים קבוצות אינטרס חזקות יצליחו מדי פעם בפעם לשבות את
הרגולציה .הנקודה היא שבשווקים אלו יש לרגולטורים יותר כוח לבחור את האפשרות הנראית להם מאשר בשווקים ריכוזיים.
 271ראיון עדיני.
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הופכת לכן למוחשית הרבה יותר ככל שהמגזר הפרטי ריכוזי יותר .זאת ועוד ,מכיוון ששבי רגולטורי יעיל נשען
על מידה רבה של הסוואה ומגעים מאחורי הקלעים ,העובדה שרוב הגורמים המפוקחים הם שחקנים חוזרים
מקלה את התיאום בין המפקחים למפוקחים – לטוב ,וגם לרע 272.אכן ,ראש הרשות להגבלים עסקיים הזהיר
מפורשות ב 2013-מפני הסכנות הגוברות של ההשפעה הפוליטית כאשר אותן פירמות פוגשות זו את זו ואת
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הרגולטורים בשווקים שונים.
ריכוזיות משפיעה כאמור גם על הלחץ החברתי והנורמות הפועלות על רגולטורים .הקירבה החברתית והעובדה
שאותם אנשים נפגשים בקביעות זה עם זה מפעילה את הכוחות הפסיכולוגיים/חברתיים שבהם דנו בסעיף .IIIב
לעיל .המחשה לכך מצאנו בראיון שערכנו עם רגולטורית עבר ,אשר סיפרה איך בשלב מסוים של משא ומתן טעון,
שניהלה עם הגופים המפוקחים ,היא גילתה שמספר הטלפון שלה תופס את "חיוג מהיר מספר  "4בסלולרי האישי
של איש העסקים העומד בראש התעשייה 274.זו אנקדוטה שעשויה להיראות תמימה במבט ראשון ,אך במחשבה
נוספת היא מקפלת בתוכה תובנות על הווקטורים הפועלים על רגולטורים .כפי שהמרואיינת שלנו הסבירה ,קשה
לאנשים "לסנן" לאורך זמן שיחות ובקשות לפגישה מאנשים שאיתם הם באים במגע יומיומי .וככל שרמות
הריכוזיות במגזר הפרטי עולות ,כך הגופים המפוקחים הופכים למזוהים יותר ,פרסונאליים יותר עבור המפקחים.
במונחים של הספרות המחקרית שהזכרנו בפרקים הקודמים ,ניתן לדבר על דינמיקה של הימנעות מקונפליקטים,
או על שבי מתוך הזדהות חברתית-תרבותית 275.יהא המונח המקצועי שייבחר אשר יהא ,התופעה עומדת בעינה:
ריכוזיות גבוהה בקרב הגופים המפוקחים מעצימה מנגנונים שונים של שבי ,הן ישירים (כדלתות מסתובבות) והן
עקיפים (כקרבה חברתית).
גורם שלישי המחבר בין הריכוזיות הגבוהה בישראל לסכנת השבי הרגולטורי הוא מנטליות המועדון הסגור ,או
"היחידה" .הריכוזיות הישראלית באה לידי ביטוי באופן מסורתי בקבוצות-אחזקה פירמידליות הנשלטות על-ידי
קבוצה קטנה של משפחות .בקצרה ,מועדון סגור ומצומצם של כעשרים משפחות החזיק את מרבית הנכסים
בהשקעה מינימלית יחסית ,על-ידי מינוף ואחזקה משורשרת של חברות 276.מחקרים ברחבי העולם מראים
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שמבנה אחזקה כזה מגביר את יכולתן של קבוצות האינטרס להשפיע על הרגולציה ,מכמה סיבות.
מזווית הממשל התאגידי ,המבנה הפירמידלי מאפשר לראשי הקבוצות העסקיות להשתמש בשכבות הנמוכות
בפירמידה – היכן שהשקעתם הכספית נמוכה יותר – כמסלקה וכמממנות לניסיונות ההשפעה הפוליטית שלהם.
מהזווית הסוציולוגית ,מבנה כזה יוצר מנטאליות של יחידה סגורה בקרב ראשי המשק .כשהשחקנים החזקים
במשק משתייכים לקבוצה מצומצמת של משפחות ,ונפגשים אלה עם אלה לא רק בהקשרים עסקיים מגוונים אלא
אפילו בהקשרים חברתיים ,הם מפתחים יחסי אמון 278.יחסי האמון מאפשרים להם לשתף פעולה במשתמע

 272במצבים כאלה שבי רגולטורי בעייתי במיוחד משום שהוא נסתר מן העין .ראו בהקשר דומהDonatella Della Porta & Alberto :
).Vannucci, The Hidden Order of Corruption: An Institutional Approach (2012
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זרחיה וקורן ,לעיל ה״ש .267

 274ראיון לחמן-מסר .ראו בהקשר דומה ,Zinn (2002) :בעמ׳ .111
 275ראו.Joskow )1974( ;Kwak )2014( :
 276ועדת הריכוזיות הגדירה פירמידה כך (בעמ'  119לטיוטת ההמלצות) :״פירמידת שליטה היא שרשרת חברות ,או אוסף של כמה
שרשרות ,אשר בראשן עומד בעל שליטה משותף .כל חברה בשרשרת שולטת בחברה שמתחתיה ,איך אינה מחזיקה ב 100%-מההון
שבה .בעל השליטה שולט במישרין רק בחברה שבראש השרשרת ,אך בעקיפין בשרשרת כולה״ .כלומר ,בעל השליטה בפועל בכל
החברות שבמבנה הפירמידלי שול ט בהן גם מבלי שיחזיק נתח גדול בחברות שבתחתית הפירמידה (ראו גם :שרון חנס ״הצורך בהגנות
משפטיות מפני השתלטויות עוינות על חברות בישראל״ עיוני משפט כו .))2003( 840–839 ,819
 277ראו( Morck & Yeung )2004( :שליטה של משפחות אוליגרכיות מובילה לאמון בין האליטה הפוליטית והכלכלית ,ובכך מקלה על
מאמצי התעשייה להשפיע על הרגולציה) (ראו טבלה  5לנתונים מרחבי העולם); ראו גםRandall Mock et al., Corporate :
) .Governance, Economic Entrenchment, and Growth, 43 J. ECON. LIT. 657 (2005נחזור ונדגיש :איננו מתמקדים בטענות על
הפגיעה של פירמידות עסקיות בבעלי מניות המיעוט .אנחנו מתמקדים בטענות הנוגעות לאופן שבו פירמידות עסקיות משפיעות על
אינדיקטורים פוליטיים ועל היכולת לאסדר את המשק באפקטיביות.
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העובדה שחלק גדול מהפירמידות העסקיות נשלטות בידי קומץ משפחות גם ממזערת את בעיות התיאום והאמון ביניהן (הנגרמות,
) .ניתן להמשיך ולשתף פעולה מאחורי הקלעים גם אם פרט זה end-game situationsבין השאר ,ממצבים המכונים בתורת המשחקים
 Barakאו אחר עזב או נפטר ,פשוט משום שחברי המועדון שומרים על שיתוף פעולה לא רק למענם אלא גם למען יורשיהם ומשפחותיהם.
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ומאחורי הקלעים .כך הופכים מאמצי ההשפעה על הרגולציה לאפקטיביים בהרבה :הם נשארים מוסווים ,מתחת
לרדאר ומבלי הסכמות מפורשות ,ואינם מעוררים תגובת-נגד ציבורית .ככלל ,ככל שקבוצות האינטרס מפעילות
279
כוח בדרכים נסתרות כך גובר הסיכוי שהן ישבו את הרגולציה.
דרך אחרת להסביר את הסכנות שבמנטאליות המועדון הסגור טמונה בהבחנה בין אמון כוללני (generalized
 )trustלאמון פרטני ( 280.)particularized, narrow trustבחברות שיש בהן מידה גבוהה של אמון כוללני,
האזרחים סומכים זה על זה ועל מוסדות המדינה .לעומת זאת ,בחברות עם רמות גבוהות של אמון פרטני,
האזרחים סומכים ועוזרים רק לאלו מהשבט שלהם – משפחה ,חברים קרובים ,וכיוצא בזה .הם יעשו הכול לעזור
לשבט ,אך יפנו גב ויטילו עלויות על יתר החברה 281.ביישום לענייננו ,לרגולציה כלכלית יש סיכוי רב יותר להיות
אפקטיבית בחברות עם רמות גבוהות של אמון כוללני .אך מבנה אחזקת ההון בישראל של  2011נטה ליצור
282
דווקא רמות גבוהות של אמון מהסוג הבעייתי יותר :אמון צר ,פרטני.
לבסוף ,הריכוזיות הגבוהה במשק הישראלי תורגמה לאפקטיביות נמוכה של רגולציה בגלל התפקיד שמילאו כמה
שחקני מפתח ב"תיאום" המשק – מעין מנהלי זירה ( .)ringmastersהמונח "מנהלי זירה" מקורו בתחום ההגבלים
העסקיים; בנסיון לתאר שחקן מפתח בשוק המחבר בין מתחרים ומצליח לתאם את פעילותם 283.בענייננו,
הימצאותם של שחקני מפתח המסוגלים לתאם פעילות בין כמה קבוצות אינטרס חזקות מגבירה את הסיכוי לשבי
רגולטורי .מנהלי הזירה יכולים להבטיח שקבוצות האינטרס לא יילחמו זו בזו ,אלא יתאמו את מאמציהן להפיל
עלויות על הציבור הרחב .מנהלי הזירה יכולים להבטיח גם שקבוצת אינטרס אחת תוותר במקרה אחד למען
קבוצות אחרות ,ותתוגמל על כך בהמשך.
בישראל של  2011יכולנו למצוא שני סוגים של מנהלי זירה .האחד הוא המקצוענים :מספר מצומצם של עורכי-
דין ,רואי חשבון ,ואנשי יחסי-ציבור המטפלים בענייניהם של רוב אנשי העסקים וקבוצות העסקים הגדולות.
הסוג השני הוא המממנים :בנקאים וגופי השקעות .הריכוזיות במגזר הפיננסי בישראל של  2011הייתה גבוהה
במיוחד .חמשת הבנקים המסחריים הגדולים החזיקו ב 95%-מפקדונות הציבור; שני הגדולים שבהם – פועלים
ולאומי – החזיקו ב 285.57%-ששת גופי ההשקעות הגדולים החזיקו ב 70%-מתיק חסכונות הציבור; שני הגופים
286
הגדולים שבהם – מגדל וכלל – החזיקו .30%
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מדוע הריכוזיות במגזר הפיננסי רלוונטית לאפקטיביות של רגולציה ,וכיצד כל זה מתקשר למנהלי זירה? ובכן,
כשמספר מצומצם של בנקים חשוף להשקעה/הלוואה בקבוצות העסקים החזקות ,אזי יש למגזר הפיננסי אינטרס

AND

D. Richman, Contracts and Cartels: Reconciling Copetition and Development Policies, in COMPETITION LAW
)DEVELOPMENT 163 (Sokol et al. eds., 2013).
 Della Porta & Vannucci (2012).ראו:
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 .ראו גם את המחקרים הקלאסיים על ) FRANCIS FUKUYAMA, TRUST (1995ההבחנה חדרה לשיח הפופולרי מספרו של פוקויאמה:
המושג הקרוב של הון חברתי.Putnam )1993(; Coleman )1988( :
) “amoral familism” .על אמון צר ראו את המחקר הקלאסי של (( Banfield )1958אשר טבע את המושג

281

282
ראו ,Morck & Yeung )2004( :בעמ׳ ,the core problem [with oligarchic family control] is not an absence of trust“( 405
.)”but an undesirable distribution of trust

אכן ,מסקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה עולה כי הסולידריות החברתית נמוכה יחסית בקרב הישראלים – ראו לדוגמה מדד הדמוקרטיה
הישראלית  2014בפרק  ,3.2לעיל ה״ש  .26ראו גם איתן אבריאל ״איך שוברים שחיתות?״ TheMarker 2.4.2014
.www.themarker.com/magazine/1.2286344
 283על המקור לשימוש במונח ודוגמאות להמחשה ראו.Phillip Elmer-DeWitt, Steve Jobs as J.D. Rockefeller FORTUNE, Jun :
.http://fortune.com/2013/06/02/steve-jobs-as-j-d-rockefeller ,2013 ,2
 284ראו לדוגמה :סיון איזסקו ״דו"ח קרן המטבע :חשש ממונופול בראיית החשבון בבנקים בישראל״ 27.2.2012 TheMarker
( www.themarker.com/markets/1.1651716בתחום ראיית החשבון); גידי וייץ ״פרשת קו  ,300שלדון אדלסון ותוכנית שלום .עו"ד
רם כספי יורה לכל הכיוונים״ הארץ ( https://www.haaretz.co.il/misc/1.1196766 8.4.2010בתחום עריכת-הדין) .ראו גם:
) ,Livemore & Revesz (2013בעמ׳ ( 1344המזהים קשרים מקצועיים-חברתיים אדוקים כוקטור המשפיע על מידת השבי הרגולטורי).
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ראו חוות דעתו של פרופ׳ בבצ׳וק – המלצות הוועדה להגברת התחרותיות במשק ״טיוטת המלצות״ .)19.9.2011( 238 ,235

286

שם.
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לשמור על יציבות המבנה המשקי הקיים .הבנקים שנתנו הלוואות גדולות אינם מעוניינים שקבוצות האינטרס
יילחמו זו בזו או שיגיעו מתחרים חדשים ,כי אז גדל הסיכוי שהלווים הגדולים לא יצליחו להחזיר את הלוואתם.
לא מדובר בתיאוריות קונספירציה ,בשחיתות או אפילו בכוונות רעות :אלו פשוט התמריצים הכלכליים הפועלים
במשק שבו גם השווקים הריאליים וגם אלו הפיננסיים הם ריכוזיים .נמחיש :חשבו לדוגמה על בנק שהעניק
הלוואות ענק לקבוצת-חברות הנשענת על חברת סלולר כ"פרת המזומנים" הרווחית של הקבוצה .לבנק שכזה יש
תמריץ להתנגד לכניסת מתחרים חדשים (בין בשתדלנות ובין באי-הענקת מימון) לשוק הסלולר ,שהרי רפורמות
בסלולר יפגעו ביכולתה של הקבוצה העסקית להחזיר לבנק את ההלוואה.

 4.2.2סדר יום בטחוני בחברה האזרחית
מידת האפקטיביות של רגולציה אינה רק פונקציה של תכונות המפקחים או תכונות המפוקחים ,אלא גם של
מוסדות החברה האזרחית ,כגון התקשורת ותנועות חברתיות 287.הבוחר הישראלי נחשב מסורתית לפחות
אפאתי ויותר מיודע ממקביליו בארצות אחרות 288.אך מודעות ומעורבות כשלעצמן אינן מספיקות כדי לשחרר את
הרגולציה הכלכלית מסכנות השבי .השאלה היא מודעות למה ומעורבות במה .נסתכן בהכללה :הבוחר הישראלי
הממוצע היה יותר מעורב ומודע בנושאים כגון שיחות השלום ואמצעי בטחון ,מאשר בנושאים כלכליים-חברתיים.
יכולתם של פוליטיקאים להסיט את תשומת לבם של בוחרים הרחק מנושאים של רגולציה כלכלית היא גורם
מסביר חשוב לשבי הרגולטורי 289.כאזרחים אנו סובלים ממגבלות בתשומת הלב וביכולת עיבוד המידע.
התמקדות בנושא אחד כמעט תמיד תבוא על חשבון נושא אחר עבורנו .וכאשר נושאים לא-כלכליים מקבלים
בולטות ציבורית ,רגולציה כלכלית נדחקת לתחתית סדר היום.
הנקודה החשובה כאן היא שבולטות של נושאים מסוימים אינה בהכרח גזירת גורל .הבולטות הציבורית היא
במידה רבה פונקציה של הטרמה/הבלטה ( :)primingמובילי דעת קהל מבליטים סוגיות מסוימות יותר מאחרות,
ובכך מעצבים את הדרך שבה הציבור מעריך אישי ציבור 290.לקבוצות האינטרס החזקות והפוליטיקאים שמקדמים
את האינטרסים הצרים יש היכולת והתמריץ להטרים נושאים אחרים ,על מנת ליצור מסך עשן שיקשה על הציבור
להבחין כיצד פועלים נגד האינטרסים שלו בנושאי רגולציה כלכלית .בארצות הברית ,לדוגמה ,חוקרים הראו כיצד
291
פוליטיקאים מטרימים בצורה צינית נושאים כגון הפלות ,כדי לטשטש את עמדותיהם ומעשיהם בסוגיות אחרות.
במציאות הישראלית יש מסך עשן מובנה .הסכסוך הערבי-הישראלי תופס מסורתית את הבכורה בכל הנוגע
לתשומת לב ציבורית 292.המיתוג של המפלגות ושל פוליטיקאים יחידים נעשה לרוב לא על-פי עמדותיהם בנושאי
רגולציה כלכלית .פוליטיקאים ימניים מדברים על גישה נצית ובטחון .פוליטיקאים שמאליים מדברים על גישה יונית
ושלום .והמיקוד ההיסטורי בבטחון/שלום ייצר קרקע נוחה לקבוצות אינטרס חזקות להשיג את שלהן בנושאים
כלכליים-חברתיים ,מבלי שפוליטיקאים ישלמו את המחיר על תמיכתם באינטרסים צרים הפוגעים בציבור הרחב.

 287למחקרים המצביעים על חשיבותם של מוסדות החברה האזרחית בהעלאת האחריותיות של מקבלי ההחלטות ראו לדוגמהMarcia :
Grimes, The Contingencies of Societal Accountability: Examining the Link Between Civil Society and Good
).Government, 48 ST. COMP. INT. DEV. 380, 384 (2013
288

מדד הדמוקרטיה הישראלית  ,2014לעיל ה״ש .26
289

 Dani Rodrick, How the Rich Rule, PROJECT SYNDICATE, Sep. 10, 2014, http://www.projectראו לדוגמה:syndicate.org/commentary/dani-rodrik-says-that-widening-inequality-drives-economic-elites-toward-sectarianpolitics .
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לסיכום בעברית ראו :דן כספי ,תקשורת המונים .)1995( 100
291

 D. Sunshine Hyllgus & Todd G. Shields, The Persuadable Voter: Wedge Issues in Presidential Campaignsראו:
(2008) .
 292נבהיר :איננו טוענים ששיקולי בטחון או שלום הם מדומים או לא משמעותיים .אנו טוענים רק כי במציאות הישראלית לפוליטיקאי שרוצה
לקדם אינטרסים צרים בתחום הכלכלי קל ונוח יותר להתחבא מאחורי עמדות ומיתוג חזק על הציר של בטחון/שלום .אותו פוליטיקאי יכול
להציג עמדה בולטת בתחום הסכסוך הישראלי-ערבי ,ולהימנע מהתייחסות (ולא לקבל שאלות מציבור הבוחרים או התקשורת על) לנושאים
כלכליים.

54

התחליפיות בין נושאי בטחון לנושאים כלכליים אומתה במחקר אמפירי של תקופות בחירות בישראל ,שהראה
293
כיצד ,כשנושאי בטחון מטפסים במעלה סדר היום הציבורי ,נושאים כלכליים-חברתיים יורדים במורדו.
קיומה של תקשורת עצמאית ונושכת הוא פקטור נוסף שמשפיע על יכולתה של החברה האזרחית לאזן את כוחן
של קבוצות אינטרס חזקות .בסיטואציה הישראלית ,שבה המדינה העבירה את רוב הפעילות הכלכלית לידיים
פרטיות לפני זמן לא רב והרגולציה עדיין בחיתוליה ,ביקורת תקשורתית מקבלת משנה חשיבות .שווקים פרטיים
יכולים לתפקד בצורה מיטבית רק כאשר השחקנים בהם מקבלים החלטות מיודעות .ללא תקשורת אפקטיבית
המייצרת ,מסננת ומפיצה מידע אמין ורלוונטי ,השווקים ייכשלו .ואכן ,התקשורת הישראלית הגיבה לשינויים באופי
הכלכלה בצמיחה משמעותית בהיקף הסיקור של נושאים כלכליים 294.אך העלייה החדה בהיקף הסיקור לא
בהכרח היתרגמה לעלייה באחריותיות מצד הרגולטורים .כדי להבין מדוע ,נחזור לתובנות הכלכלה הפוליטית
שהוזכרו לעיל.
האפקטיביות של ביקורת תקשורתית במאבק נגד קבוצות אינטרס תלויה בכמה גורמים 295:הביקורת
התקשורתית תהיה אפקטיבית יותר ככל שהנושאים הכלכליים יהיו חדשותיים יותר ,שוק הפרסום תחרותי יותר,
והבעלות על כלי התקשורת מבוזרת יותר .אף לא אחד מגורמים אלה התקיים בישראל של  .2011ראשית ,נושאים
כלכליים נחשבו מסורתית ,כאמור ,לשחקני משנה בהצגה של שלום ובטחון .שנית ,שוק הפרסום קטן וריכוזי.
ממצאים אמפיריים מראים שישראל מפגרת משמעותית אחרי מדינות מפותחות אחרות בכל קטגוריה של הוצאות
על פרסום 296.והפער רק מתרחב :בין  2001ל 2014-שוק הפרסום הישראלי נותר בגודלו ,בעוד הוצאות הפרסום
הגלובליות גדלו ב 297.46%-לבסוף ,כלי התקשורת המרכזיים בישראל נשלטו ברובם על-ידי אותן קבוצות עסקיות
298
חזקות שהתקשורת אמורה לבקר.
מחקר מקיף של המכון הישראלי לדמוקרטיה סיכם את המצב הבעייתי של התקשורת הישראלית כך:
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״ ...ביזור השליטה בכלי התקשורת והבטחת תנאי תחרות חופשית ביניהם הם תנאי עיקרי לתקשורת מהימנה.
תקשורת כזו מציגה תמונות מציאות מבוססות וזוויות פרשניות רבות ונגישות לציבור .ואולם ,בתנאים של בעלות
צולבת כמו בישראל ,יש לבעלי השליטה תמריצים חזקים להחליף מצגי אמת במצגים מוטים לצורכי שיווק .יתר
על כן ,אם בעלי השליטה בתקשורת המסחרית תלויים בגורמים ממשלתיים ופוליטיים המשפיעים על הסדרת ענף
התקשורת ,משני הצדדים נוצרים תמריצים לעשות טרנסאקציות שבהן ניתנים תנאים כלכליים עדיפים – בין בגלוי
בין בסמוי – תמורת העדפה בסיקור התקשורתי .בישראל הזיקות בין בעלי השליטה בתקשורת ובין גורמים
פוליטיים הן אחת הדוגמאות העיקריות לנזקים ולסכנות שביחסי קרבה מיוחדים בין הון לשלטון״.
תיאור קודר זה של התקשורת הישראלית הדהד גם בראיונות שערכנו עם רגולטורים שניסו לקדם רפורמות בארץ.
המרואיינים שלנו סיפרו כיצד חשו ש"סומנו" והותקפו על-ידי כלי תקשורת ברגע שזוהו ככאלה המנסים לשנות את
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ראו,Tamir Scheafer & Gabriel Weimann, Agenda Building, Agenda Setting, Priming, Individual Voting Intentions :
and the Aggregate Results: An Analysis of Four Israeli Elections, 55 J.COMM . .)2005( 347
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רועי דוידזון ״האם קיימת עיתונות כלכלית חופשית בישראל?״ העין השביעית .www.the7eye.org.il/49206 28.8.2012
 Dyck et al. (2013) .ראו:
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TheMarker
14.12015
מבארה״ב״
רבע
–
בישראל
לנפש
לפרסום
״ההוצאה
טוקר
נתי
 .www.themarker.com/advertising/1.2538450ראו גםPetrova (2008) (special interests’ influence over media is :
).negatively correlated with equality and size of the advertising market

 297גורם נוסף הפוגע ביכולתה של התקשורת לחשוף דינמיקות של שבי רגולטורי הוא התלות של בעליהם של כלי התקשורת בבנקים .ראו
TheMarker
5.3.2015
פישמן?״
של
הנכסים
על
משתלטים
לא
הבנקים
״מדוע
אבריאל
איתן
.www.themarker.com/markets/1.2581466
 298ראו :תיאור וניתוח הבעלויות על כלי התקשורת בישראל ,לעיל ה״ש ( 261המצביע על בעייתיות לא רק בבעלות על עיתונים אלא גם
בבעלות על ערוצי הטלוויזיה המובילים .גם אלו נמצאים בבעלותן של הקבוצות העסקיות והמשפחות החזקות השולטות ברוב הנכסים
הפיננסיים והריאליים במשק :ערוץ  – 2הזכייניות רשת וקשת – נשלט אז בידי קבוצות עופר-אנג'ל ,ורטהיים ,תשובה ושטראוס) .ראו גם:
).Schejter & Yemini (2015
 299ירון אזרחי ,זוהר גושן ושמואל לשם בעלות צולבת – שליטה ותחרות בשוק התקשורת הישראלי ( 7המכון הישראלי לדמוקרטיה,
.)2003
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הסטטוס קוו 300.הודאות נוספות – על חששות בזמן אמת – ניתן למצוא בחיפוש בפרוטוקולים של ועדות
הכנסת 301,או בראיונות עם חברי-כנסת שהיו בעברם עיתונאים 302.ואכן ,אחרי השלמת הטיוטה הראשונית של
פרויקט זה ראיות הרבה יותר מפורשות להשפעה הבעייתית של אמצעי התקשורת על רגולציה החלו להיות
מופצות ברבים ,בין אם באמצעות תחקירים עיתונאיים מקיפים של פוסט-מורטם 303,או תמלילי חקירות
משטריות] 304.ה"שhttps://www.themarker.com/allnews/1.6265505 :
בכל הדוגמאות המוזכרות לעיל יש קו משותף :אלו שדחפו לרפורמות מעידים כי ההתנכלות התקשורתית שחשו
באה לידי ביטוי לא רק במעשים ,אלא גם במחדל .הם דיווחו על רשימות שחורות – על התעלמות מהם
בתקשורת 305.לפוליטיקאי המנסה להיבחר מחדש ,או לראש עמותה המחפש מתנדבים ותורמים ,התעלמות
תקשורתית היא פעמים רבות גזר דין מוות .וכמובן ,כשההטיה התקשורתית נעשית על דרך של מחדל ולא מעשה,
קשה יותר לזהות ולהוכיח אותה.

 4.2.3שחקני וטו במגזר הציבורי
מידת האפקטיביות של רגולציה במדינה נתונה איננה רק פונקציה של מאפייני המגזר הפרטי והחברה האזרחית,
אלא גם של המגזר הציבורי עצמו .אך בניגוד למגזר הפרטי (ריכוזיות) ולחברה האזרחית (סדר יום לא-כלכלי),
שם הצבענו על גורמים ייחודיים יחסית לישראל המשפיעים על אפקטיביות הרגולציה ,במגזר הציבורי קשה יותר
להצביע על גורמים שמייחדים את ישראל ממדינות מתפתחות אחרות .ניתן לטעון כי המגזר הציבורי בארץ סובל
מבעיות כגון חוסר פרודוקטיביות 306,ומתקשה לפקח לא רק על הגופים הפרטיים אלא גם על הגופים הציבוריים
עצמם 307.אך בעיות אלה אינן ייחודיות לישראל .בכל המדינות המפותחות המגזר הציבורי סובל במידה כזו או

 300ראיון לחמן-מסר; ראיון שרגא; ראיון וילף.
 301לדוגמה ,שר האוצר לשעבר ,יובל שטייניץ ,צוטט בפרוטוקול ישיבה מס׳  327של ועדת הכלכלה ,הכנסת ה– ,)9.8.2001( 15באומרו:
״חברי הכנסת פה פוחדים פחד מוות מהמשפחות השולטות ]בתקשורת[ ...אני כן פוחד ,ואני אומר לך שכבר היום אני מפחד מהמשפחות
השולטות בתקשורת״ .בדיון אחר – המתועד בפרוטוקול ישיבה מס׳  337של ועדת הכלכלה ,הכנסת ה– – )11.9.2001( ,15נשיא מועצת
העיתונות ,פרופ׳ מרדכי קרמניצר ,אומר מפורשות :״ ...אין ספק שחלק משורשי הבעיה הוא המבנה הריכוזי של השליטה בתקשורת,
והמבנה הזה ...יוצר סיכון אמיתי גם לדמוקרטיה הישראלית וגם לתרבות הישראלית״.
 302אסף כרמל ״מיקי רוזנטל :ב׳ידיעות׳ אסור לגעת באנשים שקשורים לאינטרס של מוזס״ TheMarker 1.12.2007
.www.themarker.com/advertising/1.465145

 303ראו לדוגמה :אורן פרסיקו וגיא מרגלית ״רוח ׳גלובס׳״ העין השביעית .www.the7eye.org.il/232643 21.1.2017
 304ראו לדוגמה" :אלוביץ' בחקירה' :לא יכולתי להתעלם מהבקשות של שרה ,לא רציתי לעצבן את ראש הממשלה'" TheMarker
.https://www.themarker.com/allnews/1.6265505 ,10.7.2018
 305חברת הכנסת לשעבר עינת וילף סיפרה על התקפות אישיות נגדה ,ועל השמטת שמה מכתבות שהתראיינה להן .הפעיל החברתי
עו"ד אליעד שרגא טען כי "מעריב" ניהל נגדו ונגד התנועה לאיכות השלטון קמפיין ממוקד ,וכי שמה של התנועה הועלם מדיווחים ב"ידיעות"
(גם כשדיווחו על מאבקים משפטיים שבהם לקחה חלק) .הרגולטורית לשעבר דוידה לחמן-מסר חלקה סיפורים דומים ,והשתמשה
במטפורה של סקילה בכיכר העיר :המתקפות התקשורתיות ,לדבריה ,מתוזמרות היטב ונועדו לאותת לרגולטורים השוקלים רפורמות נגד
האינטרסים החזקים" :היזהרו".
 306לזווית מתוך המערכת – של פקידי ציבור בראיונות פרישה – ראו לדוגמה :אמיר טייג ״׳חברות התקשורת הבינו שיש רגולטור
בירושלים׳״ ( www.themarker.com/technation/1.2061902 3.7.2013 TheMarkerראיון עם מנכ״ל משרד התקשורת לשעבר,
המגנה את המגזר הציבורי על שאינו מוכוון-תוצאה); איתן אבריאל ״מי מנהל את מדינת ישראל?״ 14.9.2014 TheMarker
( www.themarker.com/magazine/1.2426786ראיון עם מזכיר ממשלה לשעבר ,המגנה את התמקדות השלטון בתהליכים ובחוקיות
על חשבון ההתמקדות בתוצאות).
 307ככלות הכל ,המגזר הציבורי נשאר שחקן מפתח בשווקים רבים ,ומישהו צריך לפקח על היעילות והצדק שבפעילותו בשווקים אלה .בכל
דוח שנתי של מבקר המדינה מופיעות דוגמאות מפורטות של כשלים ברגולציה של המגזר הציבורי עצמו .כך לדוגמה ,בדוח המבקר של
 2013מצוין כי משרד התחבורה מסבסד יתר על המידה את אגד ,בעלות של כ 100-מיליון דולר למשלמי המסים .דוח המבקר מסביר כיצד
פערים בידע ,במומחיות ובתמריצים בין המאסדר (משרד התחבורה) למאוסדר (אגד) מולידים רגולציה שפועלת נגד הציבור .ראו :מבקר
המדינה דו״ח שנתי 64א  ;)2013( 600–585גיא רולניק ״כיצד פקיד בעירייה יכול לנפק חתיכת נייר ששווה  150מיליון שקל?״
 ;www.themarker.com/markerweek/1.2498359 28.11.2014 TheMarkerעמירם ברקת ״סמנכ״ל הכספים של אגד :יוצא אגף
התקציבים באוצר״ גלובס .www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000883784 7.10.2013
הכשלים ברגולציה של גופים ציבוריים מחריפים כאשר מדובר במונופולים כגון חברת החשמל או נמלי ים/תעופה .במונופולים ציבוריים,
ועדי העובדים החזקים עם היד על השאלטר (שבאופן רגיל עשויים להיחשב דווקא כפתרון לבעיית השבי הרגולטורי משום שהם מאזנים
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אחרת מבעיות כגון איכות כוח האדם ,שחיקה וחוסר יכולת לפקח על עצמו .אם יש גורם אחד שבכל זאת עלה
בראיונות שקיימנו עם רגולטורים בעבר ובהווה ,ולדעתם ייחודי למגזר הציבורי בישראל ומשפיע על היכולת לטפל
308
בבעיית השבי הרגולטורי ,הרי הוא קיומם של שחקני וטו רבים במערכת.
רגולטורית או רגולטור בעלי כוונות טובות ומומחיות המעוניינים לשנות את המערכת כך שתשרת טוב יותר את
הציבור ,יודעים שייאלצו לקבל את הסכמתם המפורשת או המשתמעת של שחקנים רבים ומגוונים :היועצים
המשפטיים הפנימיים ,רגולטורים אחרים עם תחומי סמכויות חופפים ,ועוד 309.הרגולטורים מצפים אם כך מראש
לדרך ייסורים ולכן ירככו מלכתחילה את הצעותיהם .הצורך להעביר את ההצעה דרך מאשרים רבים עשוי לגרום
להם גם לנסח הצעות עמומות ולא-מדידות (או ,בתסריט הבעייתי יותר ,לוותר מלכתחילה על החיים הקשים
שכרוכים בנסיונות רפורמה).
קיומם של שחקני וטו ותחומי חפיפה בין רגולטורים זוהו כגורם המכביד על אפקטיביות הרגולציה הן במחקר
העולמי 310והן ,וביתר שאת ,מנסיונם האישי של רגולטורים בישראל 311.פרופסור אבי בן-בסט ,בעבר מנכ"ל
משרד האוצר ,חקר את הגורמים המסבירים הצלחה של רפורמות רגולטוריות בתחום הפיננסים .בן-בסט מצא כי
אי-הסכמות בין רגולטורים שונים הן גורם חשוב המקטין את הסיכוי להעביר רפורמות .כשהגורמים המומחים
חלוקים בדעתם ,הפוליטיקאים המממנים מפחדים להיכנס למאבק עם קבוצות אינטרס חזקות בשם הרפורמה
המוצעת ,ומעדיפים להשאיר את ההצעה על המדף .הדינמיקה הזו מקלה את מלאכתן של קבוצות האינטרס
המתנגדות לרפורמה :הן לא צריכות להשפיע על כל הרגולטורים – מספיק שישפיעו על שחקן וטו אחד כדי לחסום
312
את הרפורמה.
נבהיר ,עם זאת ,שהספרות המחקרית לא תומכת בהכרח בטענה כי מערכת עם הרבה שחקני וטו טובה פחות
ממערכת עם מעט שחקני וטו .מערכת עם הרבה רגולטורים ושחקני וטו שעוסקים באותה סוגיה תספק איזונים
ובלמים .ניתן לפיכך לטעון כי יהיה קשה יותר לדרדר אותה למצב של שבי מוחלט ,יחסית למערכת עם רגולטור
יחיד בעל סמכות רחבה .ככל שניתן להכליל ,טענה מדויקת יותר תהיה שמספרם האופטימלי של שחקני הווטו
הוא פונקציה של נקודת-המוצא .אם נקודת-המוצא היא רגולציה שבויה ,עדיפה מערכת שבה רגולטור אחד בעל
כוונות ויכולות טובות יכול לשנות (מבלי להזדקק להסכמתם של רבים) .אם נקודת-המוצא היא רגולציה אפקטיבית,
עדיפה מערכת עם שחקני וטו רבים ,שימנעו הידרדרות לשבי .טענה מכלילה אחרת באותו הקשר :מערכת עם
שחקני וטו רבים – כבישראל – ממזערת סכנות לשבי מסוג מסוים (שבי ישיר) ,אך חושפת לסכנות אחרות (כגון
הטיה לטובת הסטטוס קוו) ,שלהן עלינו להיות מודעים.
*
נחזור ונדגיש :הסביבה הרגולטורית בישראל של לפני  2011לא הייתה סביבה מובהקת של שבי .בניגוד לדעה
הרווחת בשיח הפופולרי ,במובנים רבים בישראל שררו תנאים טובים יותר לרגולציה כלכלית מאשר במדינות
מפותחות אחרות כגון ארצות הברית .בישראל ,יותר ממדינות אחרות ,היו חוקים טובים ואכיפה נגד מימון בחירות,

את קבוצות הלחץ העסקיות ונותנים כוח לקבוצות רחבות יותר – ראו לדוגמהRICHARD FREEMAN & JAMES MEDOFF, WHAT DO :
) ,Shleifer )2012( ;REICH (2015) ;UNIONS DO? (1984בעמ׳  )166עשויים למנוע רפורמות ולהקשות על רגולציה שמשרתת קבוצות
רחבות .ראו :גיא רולניק ״׳לצאת נגד קבוצת אינטרס כמו רשות שדות התעופה זאת התאבדות פוליטית׳״ 4.7.2014 TheMarker
 ;www.themarker.com/markerweek/thisweek/1.2366554בן-בסט ודהן ,לעיל ה״ש .207
 308ראו לדוגמה :ועדת המשילות דוח הצוות לשיפור עבודת המטה ויכולות הביצוע של משרדי הממשלה 34 ,31–30 ,8–7 ,6–5
( .)2013ראו גם :אורה קורן ״רפורמה במגזר הציבורי :סמכויות האוצר יוגבלו ,העובדים יזכו בתמריצים״ 9.8.2012 TheMarker
.www.themarker.com/career/1.1797409
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על חפיפה בין רגולטורים והבעיות שהיא יוצרת ראוJodi Freeman & Jim Rossi, Agency Coordination in Shared :
Regulatory Space, 125 HARV.L .REV . .)2012( 1134 ,1131
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 Fukayama (2014) (decrying the “vetocracy” in today’s bureaucracies); Christopher Hood, The Blameראו לדוגמה:
Game: Spin, Bureaucracy and Self-Preservation in Government 2011 (decrying blame shifting between multiple
)regulators); Agrawal et al. (2014) (finding evidence for inconsistencies among multiple regulators
311

ראו :רפורמות ,פוליטיקה ושחיתות ,לעיל ה״ש  ,207בפרק הראשון.

 312חלק מהמרואיינים שלנו הצביע על כך שקבוצות האינטרס יכולות למנוע מרגולטור בעל כוונות טובות לפעול על-ידי שבי של הפוליטיקאי
הממנה .ראו לדוגמה ראיון לחמן-מסר.
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שתדלנות ושחיתות; ציבור בוחרים מיודע ומעורב יחסית ,וכיוצא בזה .הבעיות וההטיות הרגולטוריות בישראל
צמחו מתחת לפני השטח ,בערוצים העקיפים של שבי :הנורמות ,דעת הקהל ,סדר היום וכולי.
במצבים כאלה יש חשיבות מכרעת לסדר היום הציבורי והתקשורתי .במדינות לא מפותחות ,שבהן אין שלטון חוק,
ניתן לשבות את הרגולציה על-ידי איומים ישירים באלימות או מעטפות שוחד .במדינות דמוקרטיות עם שלטון
חוק ,קובעי המדיניות חייבים להיענות במידה מסוימת לרצונות הבוחרים .קבוצות אינטרס שרוצות להשפיע על
קובעי המדיניות צריכות לפיכך להשפיע על העדפות הבוחרים .מסגור והטרמה של נושאים מסוימים על סדר היום
הופכים לכלי חשוב בארסנל של קבוצות האינטרס 313.בעשור הראשון של שנות האלפיים נראה כאילו קבוצות
האינטרס הישראליות עושות שימוש מעולה בכלי זה .ואז הגיע השינוי.

 313ראו לדוגמה .Petrova )2008( :לדרכים שבהן מסגור של סוגיה מסוימת – שינויים קטנים בדרכי ההצגה – משפיע על דעת הקהל
בנוגע לאותה סוגיה ראוDennis Chong & James N. Druckman, Framing Theory, 10 ANNU. REV. POLITICAL SCI. 103, :
).104 (2007
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 .5השינוי
 5.1מודעות מבעבעת
בקיץ  2011ישראל חוותה ,לראשונה בתולדותיה ,מחאה המונית סביב נושאים כלכליים 314.המחאה לא התרחשה
בוואקום .זעם ותסכול בקרב אזרחי ישראל בעבע מתחת לפני השטח בשנים שלפני  .2011מעל פני השטח ישראל
הציגה מספרים יפים במדדים הכלכליים המקובלים ,ללא אינפלציה מיוחדת או שיעורי אבטלה גבוהים .אך מדדים
אחרים ,כגון מחירי הדיור או אי-שוויון ,הראו מגמות בעייתיות .בין השנים  2005ל 2011-יוקר המחיה בישראל,
שהיה מתחת לממוצע (קרי ,טוב יותר) ב ,OECD-עבר אל מעל לממוצע 315.סקרי דעת קהל סימנו גם הם מגמה
בעייתית :האזרחים החלו מרגישים יותר ויותר שהממשלה שלהם עובדת למען אלה שיש להם ולא למען אלה
316
שאין להם.
ועדיין ,כדי שהתסכול יעלה מעל פני השטח וייתרגם למעורבות אקטיבית ,היה על כמה תנאים נוספים להתגשם.
אנו משערים שפקטור אחד ששיחק תפקיד משמעותי הוא העובדה שהישראלית הממוצעת והישראלי הממוצע
הרגישו על בשרם יותר ויותר את הכשלים הרגולטוריים .הם הרגישו את עול הריכוזיות והכשלים ברגולציה כאשר
ערכו קניות בסופרמרקט .והם הרגישו את הכשלים גם כאשר בדקו את תיק השקעות הפנסיה שלהם .בעבר כספי
הפנסיה שלהם הושקעו באיגרות חוב ממשלתיות ייעודיות .הכספים היו לפיכך מחוסנים יחסית מתנודתיות בערכי
השוק של קבוצות העסקים הגדולות .בעקבות תוכנית הייצוב בשנות ה 80-והשינויים העוקבים בשנות ה90-
הושקעו כספי החסכונות בשוק ההון ,וחוסנם הפיננסי של הישראלית הממוצעת והישראלי הממוצע נעשה תלוי
בביצועיהן של קבוצות העסקים .וכאשר קבוצות אלה ספגו מכה משמעותית במשבר הפיננסי של  ,2008וחלק
מהן החלו במאמצי שתדלנות לקבלת "תספורות" על חשבון משלמי המסים והמשקיעים ,הציבור הישראלי עקב
אחרי המתרחש בעניין ,ובזעם .מודלים מתחום הכלכלה הפוליטית מצביעים על שינויים בדפוסי החסכונות לטווח
ארוך – ועל מעורבות גוברת של הציבור הרחב בשוק ההון – כגורם מרכזי בהפיכת נושאי רגולציה כלכלית
לחדשותיים ובולטים יותר 317.דומה שישראל של  2011ממחישה את המודל.
פקטור נוסף שמילא תפקיד בהגברת המודעות ובהכנת הקרקע למעורבות הוא עלייתה של התקשורת הכלכלית
בישראל במהלך שנות ה 318.2000-מספר כלי התקשורת החדשים והנדל"ן בכלי התקשורת הישנים שהוקדשו
לנושאים כלכליים גדל משמעותית בשנים שלפני  .2011כך ,הביקוש הגדל מצד האזרחים ללמוד על נושאים
כלכליים ועל ההשפעה של רגולציה כלכלית נענה בהיצע גדול יותר של כתיבה על נושאים אלה .הנושאים
319
הכלכליים ,שמסורתית נדחקו לשוליים ,טיפסו אט אט לקדמת הבמה לקראת .2011
הסיקור התקשורתי של נושאים כלכליים השתנה מן הקצה אל הקצה לא רק כמותנית אלא גם איכותנית .אתר
ביקורת התקשורת "העין השביעית" העיר כבר ב 2008-כי גלי ההדף של המשבר הפיננסי העולמי שינו את הדרך
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 Gayil Talshir, The Social Protest in Light of Israel Democracy Crisis: Between Economics, Politics, andראו:
Identity, 23 POLITICS 9, 9 (2014).
315

איתמר מילרד נתונים על יוקר המחיה בישראל בהשוואה למדינות המפותחות – עדכון (הכנסת ,מרכז מחקר ומידע.)2014 ,

 316ראו :ניסים כהן ,שלמה מזרחי ופני יובל ״מדינת הרווחה ,מדיניות ציבורית ודעת הקהל :ישראל 2008״ ביטחון סוציאלי )2010( 47 ,82
(לטענה לפיה המדיניות בישראל התרחקה בהדרגה מההעדפות הסוציאל-דמוקרטיות של הציבור בישראל); ראו גםTamar Hermann, :
).A New Quality of Protest: The Hot Summer of 2011 Changed Israel’s Political Agenda, 135 WZB 66, 66 (2012
317

 Enrico C. Perotty & Ernst-Ludwig von Thadden, The Political Economy of Corporate Control and Labor Rents,ראו:
 .(noting how when people become more affected byראו גם ,Shleifer )2012( :בעמ׳ 114 J. ECON. POL. 145 (2006) 168
the subversion of regulation, they tend to become more informed, and may rage, and their rage in turn may stimulate
reform) .
 318דודזון ,לעיל ה״ש  ;294רפי מן ואזי לב און ״סדר היום התקשורתי :בין התקשורת המסורתית לתקשורת חדשה״ דוח שנתי –
התקשורת בישראל  :2012סדרי יום ,שימושים ומגמות  ;)2013( 10 ,9ראוStudy Report: Analysis of the Protest Discourse :
.in Social Media, Marketwatch and Buzzilla )2012(, at 40
 319ראיון ברוג; מחקר מרקטווטש (.)2009
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שבה התקשורת הישראלית מתייחסת לקבוצות העסקים הגדולות והטייקונים 320.בעקבות המשבר הפיננסי השיק
העיתון "דה-מארקר" קמפיין שהפנה זרקור לקשר בין ריכוזיות ובין כשלים רגולטוריים 321.הקמפיין העיתונאי
שינה את הדגש מסיקור אפיזודי של אירועים לסיקור "תמטי" ,המכוון להראות כיצד אירועים נפרדים הם למעשה
חלק מאותן בעיות מערכתיות 322.הקמפיין גם התאפיין בחזרתיות כמעט כפייתית" :דה-מארקר" חזר על אותם
מסרים שוב ושוב ,בנסיון להחדירם לתודעת הקוראים 323.מאפיין נוסף של הקמפיין היה הנסיון למתג ולמסגר
מחדש את יחסי הכוח הכלכליים .כך לדוגמה" ,דה-מארקר" החל לקרוא לעומדים בראש הקבוצות העסקיות
הגדולות – שמסורתית כונו "ראשי המשק" בתקשורת – "טייקונים" ,בנימה שלילית המצביעה על כך שהם לוקחים
ערך ולא מייצרים ערך; או לשים דגש על מסגור הבעיות במשק הישראלי תחת הכותרים של "ריכוזיות" ו"יוקר
324
המחיה".
עוד פקטור ששיחק תפקיד בתרגום התסכול והמודעות למעורבות היה סיפורי הצלחה ראשוניים .דוגמה בולטת
היא ההיתקלות בין נגיד בנק ישראל אז ,סטנלי פישר ,ובין בנק הפועלים ,באפריל  .2009הרגולטור (פישר) דרש
מבעלי השליטה בבנק לפטר את היושב ראש (דני דנקנר) ,על רקע חשדות לשחיתות 325.להפתעתו של פישר,
בעלת השליטה בבנק (שרי אריסון) סירבה לבקשתו ,והתקשורת המסורתית התייצבה לצד הבנק ונגד
הרגולטור 326.במקרה הזה הרגולטור נהנה משם עולמי ,ללא תלות בשחקנים החזקים במשק הישראלי .פישר,
במלים אחרות ,לא סבל מפערי מומחיות ,חרדה למוניטין או הזדהות קבוצתית .מיצובו הייחודי של פישר איפשר
לו לעמוד על שלו ,ולפרסם דוח שבסופו של דבר הוביל לפיטוריו של דנקנר מהבנק 327.ההיתקלות בין פישר
ל"הפועלים" העלתה אל פני השטח את הקשיים העומדים בפני הרגולטורים הישראלים .אולי חשוב מכך ,היא
הבהירה ש"אפשר גם אחרת" ,קרי ,שרגולטור נחוש יכול לכופף גם את הגורמים החזקים ביותר במשק.

320

שוקי טאוסיג ״אפקט דנקנר״ העין השביעית .www.the7eye.org.il/44787 3.10.2008

321
ראו לדוגמה :סמי פרץ ״כוח גדול בידי מעטים – סכנה לדמוקרטיה״ TheMarker 27.1.2010
 ;www.themarker.com/markets/1.564587הילה רז ״מחקר :הדמוקרטיה בסכנה – המשפחות החזקות משתלטות על המשק; שינוי
של מיסוי החברות יפרק פירמידות כוח״  ;TheMarker 28.12.2009 www.themarker.com/markets/1.551070אורה קורן ״18
משפחות שולטות על  32%מההכנסות במשק״  ;TheMarker 14.2.2006 www.themarker.com/misc/1.354508סמי פרץ ״כיצד
המונופולים והקרטלים חולבים את הציבור והפוליטיקאים?״ ;TheMarker 16.7.2010 www.themarker.com/markets/1.581707
צבי זרחיה ״נתניהו ושייטניץ יודיעו על מינוי ועדה לבחינת הריכוזיות; המטרה :תחרות במשק והגנה על המשקיעים״ TheMarker
 ;www.themarker.com/misc/1.578702 17.8.2010גיא רולניק ״דמוקרטיה או ריכוזיות – תבחרו״ TheMarker 1.7.2010
 .www.themarker.com/markets/1.573846במארס " 2011דה-מארקר" פירסם מוסף מיוחד וארגן כנס תחת הכותרת ״ישראל יקרה
לנו".

גילוי נאות :רולניק – מכותבי נייר זה – הוא העורך המייסד של דה-מארקר ,והיה פעיל באירועים המדוברים כאן .השתדלנו לאורך הנייר
להימנע מכניסה להבחנות הנוגעות לאמצעי תקשורת פרטני כזה או אחר ,ולעסוק בסיקור התקשורתי כמקשה אחת ,לפני ואחרי מחאת
 .2011אך נותרו מקומות בהם אנחנו מתייחסים לפעילותו ,או מפנים לסיקורו ,של דה-מארקר.
 322לנטייתה של התקשורת להתמקד ברגיל באפיזודי ולא בתמטי ראו.SHANTO IYENGAR, IS ANYONE RESPONSIBLE (1991) :
 323לזווית מבחוץ ראוMichael Massing, How To Fix American Journalism, The Nation (Mar. 23, 2015), :
( .https://www.thenation.com/article/how-fix-american-journalismשם הוא משתמש בקמפיין של דה-מרקר כדוגמה לאיך
עיתונאות בארה״ב צריכה להראות (״ sustained coverage of key issues with a passion and tenancy that can help mobilize
”.)the masses and bring about lasting change.
 324לאפקט של מסגור על דעת הקהל באופן כללי ראו ,Chong & Druckman (2007) :בעמ׳ framing changes attitudes“ ( .110
 .)“by ostensibly altering the underlying considerations used in one’s evaluationלתרומתו של הקמפיין של "דה-מארקר"
לאווירה שהובילה למחאה החברתית ראו :״ערוץ  TheMarker :2הפך לעיתון המשפיע ביותר בישראל; תרם להנחת התשתית למחאה״
.www.themarker.com/advertising/1.1519997 10.10.2011 TheMarker
 325דנקנר הורשע מאז בכמה עבירות וריצה מאסר בכלא – ע״פ  677/14דנקנר נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו ;)17.7.2014 ,ע״פ
 4456/14קלנר נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו.)29.12.2015 ,
 326אורן פרסיקו וגיא מרגלית ״רוח ׳גלובס׳״ העין השביעית  ;www.the7eye.org.il/232643 21.1.2017אורן פרסיקו ״הכותרות
מדברות בעד עצמן״ העין השביעית .www.the7eye.org.il/47903 13.5.2009
 327לגרסתו (העמומה) של פישר לדברים ראו :גיא רולניק ״סטנלי פישר חושף :מי משפיע מאחורי הקלעים במשק הישראלי״ TheMarker
.www.themarker.com/career/1.547109 10.6.2009
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סיפורי הצלחה הרלוונטיים עוד יותר להתנעת המעורבות החברתית בקיץ  2011היו הנצחונות הקטנים בקרבות
הממוקדים .בתחום הסלולר הובילה הסרה הדרגתית של חסמי כניסה למחירים ושירות טובים יותר לצרכנים.
וביוני  2011מחאה נגד מחירי הקוטג' זכתה לתהודה ציבורית ותקשורתית רחבה ,וגררה תגובה של הורדת
מחירים מצד חברות המזון 329.ביולי  2011יצאו אזרחים לרחובות במחאה נגד מחירי הדיור המשתוללים .עד
מהרה מחאתם הנקודתית הפכה לנחשול שסחף אחריו מאות אלפים והתפרס על נושאים רבים.

328

 5.2קיץ  :2011רגע רפובליקני
המחאה הנקודתית של יולי  2011הכתה שורשים וצברה מומנטים .נושא הדיור שעמד במרכזה פינה מקום גם
לנושאים אחרים ,ולבסוף המחאה כוונה נגד השיטה הכלכלית כולה 330.המחאה זכתה לסיקור תקשורתי
אינטנסיבי ואוהד בימיה הראשונים 77% 331:מעמודי השער בעיתונים המרכזיים הוקדשו לה 332.בד בבד עם
הסיקור הרחב והחיובי המחאה זכתה לאהדת הציבור בזמן אמת .סקר אחד הראה  88%תמיכה בה בקרב אזרחי
ישראל 333.אזרחי ישראל הצביעו גם ברגליים :מספרים כגון  400,000מוחים ברחובות בהפגנה אחת בספטמבר
334
הם חסרי תקדים גם ברמה העולמית ,במונחים של מספר המוחים כאחוז מהאוכלוסייה.
סוציולוגים וחוקרי מדעי המדינה כבר הספיקו לנתח את הגורמים למחאה ואת תוצריה 335.אנו נתמקד בהיבט צר
יותר של המחאה :עד כמה היא הושפעה מסוגיות של רגולציה כלכלית ועד כמה השפיעה עליהן .המחאה החלה
כהתנגדות לממשלה המכהנת .אך עם הזמן ועם המסות של המצטרפים החדשים ,היא תפסה כיוון חדש ,מגוון
ורחב הרבה יותר .המוחים ברחובות החלו מפנים אצבע מאשימה ליחסים הקרובים מדי בין קבוצות האינטרס
החזקות לרגולטורים .הם לא האשימו פוליטיקאי או איש עסקים פרטני כזה או אחר; הם מחו נגד השיטה
בכללותה 336.לפיכך ,אף שלא ניתן לצמצם את מחאת  2011לנושא אחד ,נראה כי היא לפחות עירבה נושאים
337
הקשורים לרגולציה כלכלית.
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ארז כהן ״התערבות או מעורבות :תהליכי רגולציה בענף התקשורת הסלולרית בישראל״ מסגרות מדיה .)2013( 107 ,79 ,11
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ראו.Hendel et al (2017) :
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ראו לדוגמה :תמר הרמן ״יש חדש תחת השמש :דעת קהל וקבלת החלטות בישראל״ עדכן אסטרטגי .)2012( 37 )4(14

 331ראוZeev Rosenhek & Michael Shalev, The Political Economy of Israel’s ‘Social Justice’ Protests: A Class and :
 .)2014( 31 .SCI .SOC .Generational Analysis, 9 CONTEMPבשלביו המאוחרים השתנה הסיקור התקשורתי מסיקור אוהד בעמודים
הראשונים לסיקור עוין בעמודים האחוריים .וכשמחאת קיץ  2012ניסתה לשחזר את ההצלחה ,היא כבר קיבלה כתף קרה מהתקשורת
המסורתית .ראו לדוגמה את הניתוח האמפירי שנעשה באתר ביקורת התקשורת העין השביעית :אורן פרסיקו "׳פדר וטיפנבורן הינדסו
את זה׳" העין השביעית .http://www.the7eye.org.il/153541 2.4.2015
332

 Keren Tenenboim-Weinblatt, Producing Protest News: An Inquiry Into Journalists’ Narratives, 19 INT. J.ראו:
PRESS/POLITICS 410 (2014) .
 333המכון הישראלי לדמוקרטיה מדד הדמוקרטיה הישראלית  ;https://www.idi.org.il/books8/5625 )2012( 2011יוסי ורטר ״סקר
׳הארץ׳ מגלה :מחאת הדיור מכה בנתניהו – רק שליש מהציבור שבע רצון מתפקודו״ הארץ 25.7.2011
.https://www.haaretz.co.il/news/education/1.1181662
334

״ 400אלף בשיא המחאה :׳זה נס קיץ 2011׳״ .Ynet 4.9.2011 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4117325,00.html

 335לזווית של מדעי המדינה ראו :טלשיר ,לעיל ה״ש  ;314לזווית הסוציולוגית ראו :רוזנהק ושלו ,לעיל ה״ש ( 331המשווים את המחאה
הישראלית למחאות דומות שפרצו באירופה ובצפון אמריקה באותה העת).
 336כך לדוגמה ,מחקר של חברת מחקרי השוק מרקטווטש ,שנעשה חודשים ספורים אחרי תחילתה של מחאת  ,2011מראה כי דעת
הקהל נוטה שלא להאשים את שחקני השוק החזקים ("הטייקונים") ישירות .לדעתם של הנשאלים ,הטייקונים בסך הכול מנצלים את
החורים הקיימים במערכת הרגולטורית – הבעיה היא במערכת ולא באנשים הנהנים ממנהStudy Report: The Social Protest and .
.Its Implications for the World of Marketing and Consumerism, Marketwatch Research, Nov.-Dec. 2011
 337אכן ,כך מחאת  2011נתפסה וסוקרה בעיתונות העולמית .ראו לדוגמהEthan Bronner, Protests Force Israel to Confront :
;Wealth Gap, N.Y. TIMES, Aug. 11, 2011 http://www.nytimes.com/2011/08/12/world/middleeast/12israel.html?_r=0
 .Tobias Buck, Israel Connected Conglomerates, FINANCIAL TIMES, Aug. 17, 2011ראו גם ,במבט רטרוספקטיביTurning :
against the Tycoons, THE ECONOMIST, Sep. 14, 2013, http://www.economist.com/news/business/21586330-some.israels-leading-businessmen-are-suffering-backlash-turning-against-tycoons
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מחאת  2011אמנם זכתה לתשומת לב כמעט חסרת תקדים .אך רבים טענו שלא הביאה לשינוי בדרך שבה
הדברים עובדים בישראל 338.את הטענה בדבר העדר נפקות מעשית למחאה משמיעים גם אלו שהשתתפו בה.
הם נוטים להלין על כך שבפועל המחאה שימשה רק כשסתום לחץ ,קרי ,כאפשרות לאזרחים לאוורר את
תסכוליהם ,מבלי לשנות משהו בפועל .אלו הטוענים כי לא היתה למחאה נפקות מעשית מגייסים לעזרתם ,מלבד
תחושות סובייקטיביות ,נתונים אובייקטיבים כגון העדר שינוי חיובי באינדיקטורים כלכליים כמו מחירי הדיור או
אי-שוויון ,שהיו הזרז ליציאה למחאה .לעומתם ,אלו הגורסים שהמחאה חוללה שינוי משמעותי בחברה הישראלית
נשענים על טענות מופשטות יותר ,כגון הטענה שהמחאה שינתה את השיח הרווח .את טענת השינוי בשיח קשה
לתמוך בראיות אמפיריות .אך אסור להתעלם ממנה .לסוגיה שבה אנו עוסקים בנייר זה – התנאים המסבירים
שבי או אפקטיביות רגולטורית – שינויים בסדר היום ובנורמות הרווחות רלוונטיים עד מאוד .ככל שהמחאה אכן
שינתה את השיח הרווח ,כך היא צפויה להשפיע בסופו של דבר גם על אפקטיביות הרגולציה .במלים אחרות,
הטענה הנפוצה ,המבכה את העדר השינוי הממשי ,פשוט מסתכלת בכיוון הלא נכון .נכון ,המחאה לא השיגה
"צדק חברתי" מוחלט .אך ייתכן שהיא שינתה את התנאים באופן שיאפשר מערכת צודקת יותר 339.ככל שהמחאה
הצליחה לשנות את הסביבה הרגולטורית בישראל ,יהיה קשה לראות שינוי שכזה בבחינת אינדיקטורים כלכליים
בטווח הקצר .שינויים בסדר היום ובנורמות מחלחלים לאט מטבעם.
מבלי להקדים את המאוחר ,אנחנו מציעים להתייחס אל מחאת  2011כאל "רגע רפובליקני" :פרץ של השתתפות
המונית בחיים הציבוריים .ברגעים רפובליקניים מופסקת פעילותו הרגילה של המשחק הפוליטי .קבוצות רחבות
הופכות לפתע למעורות ומעורבות ,וקבוצות האינטרס הצרות מאבדות לרגע את שליטתן ,ואף נאלצות לשמור על
פרופיל נמוך עד יעבור הזעם הפופוליסטי .בתנאים ייחודיים אלה נוצר חלון הזדמנויות לשינויים בסביבת העבודה
הרגולטורית 340.בתת-הפרק הבא נפרט שינויים אחדים הנראים גם לעין בלתי מזוינת ,ומהווים סטייה מאופן
הרגולציה הנהוג עד לפני המחאה .בתת-הפרק שאחריו נתאר שינויים שקשה לאתר בעין בלתי מזוינת ,כגון
341
שינויים בסדר היום ,בנורמות ובשיח.

 5.3שינויים נראים לעין :חקיקה חדשה ורפורמות מוצעות
 5.3.1ועדת טרכטנברג :שמים את השבי על השולחן
ההישג הראשון של המחאה הגיע מוקדם – כבר בספטמבר  .2011ועדה ציבורית הכירה מפורשות ,לראשונה
בישראל ,בכך שהרגולציה הכלכלית בארץ משרתת קבוצות אינטרסים צרות על חשבון הציבור הרחב" .הוועדה
לשינוי חברתי כלכלי" ,שכונתה ועדת טרכטנברג על שם הכלכלן שעמד בראשה ,מונתה על-ידי ראש הממשלה
נתניהו באוגוסט  ,2011בשיאה של המחאה 342.ועדת טרכטנברג נהנתה ממנדט רחב לבחון מה לא עובד בכלכלה
343
הישראלית ולהציע כיוונים לפתרונות.
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 Edwind Amenta et al., The Political Consequencesראו בהקשר דומה ,של הערכת התוצרים הפוליטיים של מחאות חברתיות:
of Social Movements, 36 ANNU. REV. SOCIOL. 287, 290 (2010) (“Challengers may fail to achieve their stated program
– and thus be deemed a failure – but still win substantial new advantages for their constituents, a situation likely for
challengers with far-reaching goals”).
 Pope (1990), at 319; Schroeder (1998) .ראו:

340

 341נעיר כבר עכשיו כי סוג שינויים נוסף ,אותו קשה עוד יותר לאמוד ,נוגע לאפקטים ההרתעתיים של מחאת  .2011ניתן לטעון כי מקבלי
החלטות המודעים לכוחה של מחאה חברתית ויכולתה להתפתח במהירות (בעקבות  )2011ייטו לשנות את דרכם ולהסכים לדרישות
ציבורים מבוזרים מהר יותר בעתיד ,כדי להימנע מראש מהתפתחות מחאה רחבת-היקף .ואכן ,אחרי השלמת כתיבת הטיוטה הראשונית
לנייר ,אירועי "מחאת האפודים" של סוף  2018נראים כמו מקרה מבחן הולם .ראו לדוגמה :מירב קריסטל "כחלון לחץ ואסם התקפלה:
דוחה את העלאת המחירים" .https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5428944,00.html ,19.12.18 Ynet
 342לכתב המינוי ראו.http://hidavrut.gov.il/content/4244 :
 343לדוח הסופי ראו./http://hidavrut.gov.il :
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במצב העניינים הרגיל ,מינוי ועדה משמש פעמים רבות ככלי להרגיע תגובת-נגד ציבורית ולקבור שינויים מוצעים.
אחרי הכול ,ועדות פועלות מטבען מאחורי הקלעים ,בלי נראות ציבורית גבוהה ,ומתוך הישענות חזקה על מומחיות
ומידע שהם נחלתן של קבוצות האינטרסים החזקות .אך במצב החריג שבו פעלה ועדת טרכטנברג ,הדינמיקה
התהפכה .דיוני הוועדה היו פתוחים לציבור 344.המחאה הציבורית המשתוללת תפסה את קבוצות האינטרסים
החזקות לא מוכנות ,והן הורידו פרופיל ונמנעו גם מלהשפיע בגלוי על הוועדה .ובעיקר ,הוועדה עבדה תחת לוח
זמנים לוחץ :רק שבעה שבועות עברו מרגע המינוי ועד הגשת הדוח הסופי .בתנאים כאלה יש פחות אפשרויות
לקבוצות האינטרסים לבשל עסקאות מאחורי הקלעים 345.כתוצאה מכך ,הוועדה עבדה באופן שבו ועדות אמורות
לעבוד אך כמעט אף פעם לא עובדות בפועל :קבוצה של מומחים יושבת בחדר ומתדיינת על מה לא בסדר ואיך
משפרים 346.אכן ,הפרוטוקולים של דיוני הוועדה שנחשפו בדיעבד מראים כיצד חברי הוועדה חשים מועצמים על-
ידי המחאה המשתוללת ברחובות ,והם מצרים על כך שנדרשה מחאה כזו כדי לדון ולהגיע להחלטות הטובות
347
ביותר.
התוצר הסופי – הדוח שהפיקה הוועדה – נתקל בתגובות פושרות במקרה הטוב מצד המוחים ברחובות 348.אך
במבט לאחור ומפרספקטיבה רחבה ,דוח טרכטנברג היה חסר תקדים ,ולו בשלושת המובנים הבאים .ראשית,
הדוח מצביע על שבי רגולטורי כגורם מרכזי לבעיות חברתיות-כלכליות בישראל .הצהרה זו ,גם אם רק במלים,
מעלה את הבולטות ואת המהימנות של המאבק נגד שבי רגולטורי ומעניקה לו רוח גבית 349.שנית ,הדוח חורג
מהצבעה על בעיה גרידא – הוא גם מזהה נתיב לפתרון :שינוי פונקציית המטרה של הרגולטור .הרגולטור
הישראלי ,הנחו חברי הוועדה ,חייב לחזור למקורות ולראות לנגד עיניו את טובת הציבור הרחב או הצרכן היחיד
יותר מאשר את טובת התעשייה המפוקחת 350.לבסוף ,הדוח גם פורש המלצות פרטניות שתורגמו מאוחר יותר
351
לשינויים רגולטוריים מרחיקי לכת ,כפי שיתואר בהמשך הפרק.

 5.3.2רפורמת הריכוזיות :מטפלים בגורם ובתוצר מרכזי של השבי
ועדה מרכזית נוספת שתרמה לשינוי בסביבה הרגולטורית היא "הוועדה להגברת התחרותיות במשק" ,או בשמה
העממי :ועדת הריכוזיות .ב 2013-דוח הוועדה תורגם למעשה חקיקה :הכנסת העבירה פה אחד את החוק לקידום

ראו.http://hidavrut.gov.il/content/4207 :

344

 345ראיון שחר כהן (חבר הוועדה).
 346ראיון שלומי פריזט (חבר הוועדה).
 347ראו :שאול אמסטרדמסקי ״׳המערכת צריכה  300אלף איש ברחובות כדי לקבל החלטות׳״ כלכליסט 25.2.2013
 .www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3596313,00.htmlבכתבה מובא בין השאר הציטוט הבא של חבר הוועדה במהלך
הדיונים :״כשאנחנו אומרים שהמשבר הזה הוא הזדמנות ,זה אומר שהמערכת הפוליטית ,או לפחות חלקה ,צריכה שייצאו  300אלף
איש לרחוב כדי לקבל החלטות שהיא חושבת שהן נכונות״.
348
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349

לדוגמה ,בסיכום פרק יוקר המחיה בדוח הוועדה לשינוי כלכלי וחברתי נאמר (עמ׳ :)195

״המסתכל מן הצד עשוי לסבור שפרק יוקר המחיה והתחרותיות הציג לא יותר מאוסף של מקרים או דוגמאות לכשלים נקודתיים
בפעולתה של המדינה בבואה להסדיר את הפעילות הכלכלית בשווקים השונים .אך אין טעות גדולה מזו .הדוגמאות והמקרים
שנותחו לעיל אינם אלא חלק מתמונה אחת שלמה וסדורה .חלק ממערכת רגולטיבית שלובה ומכווננת ,שעוצבה לאורך השנים לשרת
אינטרסים צרים שאינם זהים לאלו של כלל הציבור .שינוי של מערכת כזו ,בשים לב להיקפה ,פרישתה והשפעתה על הכלכלה הישראלית,
הוא תהליך ארוך ויפה לו מידת הזהירות ,שכן הוא בוודאי ילווה בהתנגדות רבה מצד אלו שעליהם נועדה אותה מערכת
רגולטיבית להגן ...בפשטות ,זהו תהליך לשינוי סדר העדיפויות הכלכלי במדינה״.
הדוח נשען במידה רבה על תובנות העולות מהספרות של שבי רגולטורי ,ובפרט התובנות הבסיסיות שפירטנו בפרקים הקודמים ,כגון
בעיית הבורות הרציונלית ,בעיית הפעולה המשותפת והעלויות החברתיות של מרדף אחר רנטות פוליטיות .ראו למשל את עמודים 168
ו 184-בפרק יוקר המחיה .כמו כן ,הדוח מזכיר במשתמע גם בעיות הקשורות למנגנונים העקיפים יותר של שבי ,כגון שבי מתוך הזדהות,
בהדגישו עד כמה הרגולטורים הישראלים מזהים בקלות יתר את האינטרס הציבורי עם האינטרס של הגופים שעליהם הם מפקחים.
 350ראו שם ,בעמ' .170–168
 351ראו תת-פרק .Vג 4.להלן.
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התחרות ולצמצום הריכוזיות 352.מדובר בחוק חסר-תקדים במובנים רבים ,שזכה לתשומת לב עולמית ונלמד כעת
כמקרה-מבחן בבית הספר למינהל עסקים בהרווארד 353.מבחינתנו ,נקודה מרכזית שהולכת לאיבוד בהבנת
רפורמת הריכוזיות היא העיתוי ,והקשר בין מחאת  2011לחוק של  .2013ועדת הריכוזיות מונתה כבר באוקטובר
 ,2010קרי ,כמעט שנה לפני מחאת  .2011ראש הממשלה נתניהו מינה אז עשרה רגולטורים מתחומים שונים
לבחון ולהציע פתרונות למבנה השוק הריכוזי-פירמידלי של הכלכלה הישראלית .אך בשנתה הראשונה הוועדה
דשדשה ,מבלי להסכים אפילו שיש בעיית ריכוזיות אמיתית בישראל 354.הוועדה הייתה אמורה להגיש דוח במארס
 , 2011אך לוחות הזמנים מוסמסו .פקיד ציבור שלקח חלק בדיוני הוועדה סיפר לנו במסגרת הראיונות לפרויקט
זה על האווירה המתוחה ששררה במהלך הדיונים ושמיעת העדויות .לדבריו ,גם מומחים שמאחורי דלתות סגורות
הכירו בבעיית הריכוזיות נמנעו מלהשמיע את דעתם לפרוטוקול.
מחאת  2011הפיחה רוח חיים בוועדת הריכוזיות .ראש הממשלה נתניהו הגיב למחאה הציבורית בקריאה לחברי
הוועדה להעלות הילוך ולהשלים במהרה דוח חזק וישים 355.חברי הוועדה פעלו בהתאם :הם סיפקו דוח ביניים
חריף כבר בספטמבר  356,2011ודוח סופי במארס  357.2012הוועדה המליצה על שורת צעדים דרסטיים כגון
פירוק הפירמידות הגדולות וניתוק הקשרים בין אחזקות פיננסיות לאחזקות ריאליות .באופן חריג המלצות הוועדה
358
לא רוככו בכנסת .הן הפכו ,כאמור ,לחוק תקדימי ברמה עולמית.
רפורמת הריכוזיות הביאה עמה שינוי חד בשיח .כשראש הממשלה ושר האוצר הציגו את הדוח ואת יישומיו,
מסיבות העיתונאים כללו הערות ברורות על הגורמים והתוצרים של ריכוזיות משקית .הרפורמה גם הביאה עמה
שינויים בפועל .כך לדוגמה ,חוק הריכוזיות ייסד את הוועדה לצמצום הריכוזיות ,החולשת ,בין השאר ,על הקצאת

 352חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות ,התשע״ד .2013-החוק עוסק בנושאים כמו מספר הפירמידות המותר בקבוצת אחזקות
עסקית ,או יכולתן של קבוצות אחזקות גדולות להחזיק הן בחברות פיננסיות והן בחברות ריאליות.
353

Rafael Di Tella & Christine Snivley, The Cheese and the Oligarchs: The Politics, the Media and Israel’sראו:
Dream of A Start-Up Nation, HARV. BUS. SCH. CASE 716-075 (June, 2016).
 354מקריאת פרוטוקולי הוועדה או מהודאות בדיעבד של חבריה ,ניתן ללמוד עד כמה נסבו הדיונים בה על עצם קיומה של בעיית הריכוזיות:
אפרת פרץ וסטלה קורין ליבר ״איל גבאי :׳בניגוד לאגדות ,אין לנתניהו חברים עשירים׳״ גלובס 18.5.2014
 ;www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000938887עדי בן ישראל ״הפרוטוקולים מוועדת הריכוזיות :׳אין לנו ׳אקדח מעשן׳׳״
גלובס ( www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000886510 17.10.2013מאגדת ציטוטים רלוונטיים מפרוטוקולי הוועדה).
ראו גםCalev Ben-David & David Wainer, The Controversy Over Israel’s Business Elite, BLOOMBERG (Oct. 10, 2010), :
 .https://www.bloomberg.com/news/articles/2010-10-07/the-controversy-over-israels-business-eliteחברת הכנסת
וילף ,שמילאה תפקיד מרכזי בהפעלת הלחץ לקידום רפורמה בריכוזיות ,הסבירה את הסיטואציה באופן הבא :קודם לקיץ  2011היתה די
תרעומת ציבורית להצדקת הקמתה של ועדת אנטי-ריכוזיות ,אך לא די תרעומת שתאפשר לדחוף את הוועדה לעשייה אמיתית .ראיון וילף.
ראו גם את התייחסות לסוגיה בתקשורת ,כפי שבאה לידי ביטוי בסיקור העיתונים באתר העין השביעית – אורן פרסיקו ״סימולקרה של
ארץ נהדרת :הריכוזיות לא קרתה״ העין השביעית .www.the7eye.org.il/55163 8.9.2010
355
לא מריחה״ TheMarker 21.8.2011
מוטי בסוק ״נתניהו לחברי ועדת הריכוזיות :דורש שינוי אמיתי –
 .www.themarker.com/news/protest/1.892273גורמים משני צדי המתרס מסכימים כי הוועדה העלתה הילוך בקיץ  :2011מצד
התומכים ברפורמה ראו דבריה של חברת הכנסת וילף (ראיון וילף); מצד המתנגדים לרפורמה ,ראו דבריו של עורך הדין דוד חודק ,שייצג
את הפירמידות התאגידיות הגדולות בישראל ,ב״המקור :עלייתו ונפילתו של נוחי דנקנר״ חדשות 30.6.2015 10
.news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1134899

 356המלצות הוועדה להגברת התחרותיות ,לעיל ה״ש  ;285גורם נוסף שדחף את הוועדה למתן המלצות נמרצות היה קריסתה של קבוצת
האחזקות החזקה במשק אז – אי.די.בי – בראשות נוחי דנקנר .ראו ראיון וילף; Steven Davidoff, Overhaul of Israel’s Economy
https://dealbook.nytimes.com/2014/01/07/overhaul- Offers Lessons for United States, N.Y. Times (Jan. 7, 2014),

of-israels-economy-offers-lessons-for-united-states
 357הוועדה להגברת התחרותיות במשק המלצות סופיות והשלמה לדו״ח הביניים (.)2012
 358חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות.
החוק זכה להתעניינות ולסיקור בינלאומיים" .ניו-יורק טיימס" ,למשל ,הציע שארצות הברית תלמד מרפורמת הריכוזיות בישראל ,ראו:
דוידוף ,לעיל ה״ש  .356ראו גם :מירב ארלוזרוב ״׳אני עוזב כי חבורת אנשים התאמצה להוכיח לציבור שאני ועמיתי מושחתים׳״
( TheMarker 13.11.2015, www.themarker.com/markerweek/1.2775221מדווחת על הסיקור התקשורתי של הרפורמה
הישראלית במדיה הקוריאנית); Schumpeter, The Scale-up Nation, THE ECONOMIST, (Dec. 11, 2014),
.https://www.economist.com/news/business/21636111-israel-trying-turn-its-davids-goliaths-scale-up-nation
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משאבים ציבוריים 359.הוועדה החדשה כבר השמיעה קולה וקיבלה החלטות ברורות נגד ריכוזיות בשוק
360
התקשורת ובשווקים אחרים.

 5.3.3רפורמת הסלולר :הסמן הימני
קשה להעריך את תוצרי ועדת טרכטנברג ורפורמת הריכוזיות בעין בלתי מזוינת :חלק מהדוחות הם יותר קריאה
לפעולה מאשר שינוי קונקרטי ,והשינויים הקונקרטיים הם כאלו שיידרשו שנים רבות כדי לעמוד על קנקנם.
רפורמת הסלולר ,לעומת זאת ,היא דוגמה חריגה – לא רק בישראל אלא בעולם כולו – של שינוי רגולטורי חד
שניתן להבחין בו בעין בלתי מזוינת .הרפורמה לקחה ,בתוך שנים ספורות ,רווחים עודפים של מיליארדים משלוש
החברות הגדולות הקיימות ,והעבירה לפחות חלק מהרנטות האלה לכיסם של הצרכנים – הציבור הרחב .התהליך
והפרטים הקטנים שמאחורי הרפורמה סוקרו בהרחבה במקומות אחרים ,כולל במקרה-מבחן מיוחד של בית
הספר למינהל עסקים בהרווארד 361.בקצרה ,רפורמת הסלולר כללה בעצם מספר פעולות ,לאורך כמה שנים ,של
הסרת חסמים ועידוד כניסת מתחרים לשוק 362.כתוצאה מפעולות אלה ההוצאה החודשית של משק הבית על
סלולריים ירדה בחדות ,עד  90%במקרים מסוימים .אומדנים של משרדי הממשלה העריכו את החיסכון המשקי
363
המצטבר בכ 17.5-מיליארד שקלים.
לענייננו ,הנקודה החשובה אינה איך בוצעה הרפורמה אלא מתי .לא ניתן לספר את סיפורה של רפורמת הסלולר
מבלי לכלול את התפקיד שמילאה הרוח הציבורית השונה שנשבה אחרי מחאת  .2011נכון :זמן רב לפני המחאה
משרד התקשורת כבר תכנן ואף החל להוציא לפועל שינויים הדרגתיים לעידוד התחרות בשוק הסלולר .לפיכך,
לא ניתן לתייג את הרפורמה כתוצר ישיר של מחאת  .2011עם זאת ,החלקים הקריטיים ברפורמה ,ובפרט
הכנסתם של המתחרים החדשים ,התמחור האגרסיבי שהמתחרים החדשים הציעו וההיענות מצד הציבור ,הגיעו
רק ב .2012-במלים אחרות ,המאבק הקשה ביותר נגד קבוצות האינטרסים 364התחולל רק אחרי שסדר היום
התקשורתי ,הציבורי והפוליטי השתנה.

 5.3.4גל של רפורמות "תחרותיות" נוספות
מלבד שלוש הדוגמאות הבולטות האלו ,גלי ההדף של  2011הניבו נסיונות רבים נוספים לשנות את אופי
הרגולציה .בעיקר אנו עדים לנסיונות חסרי תקדים לקדם את התחרותיות בשווקים שונים .ביטוי ברור להתמקדות
החדשה בתחרותיות הוא התיקון לדיני ההגבלים העסקיים שנעשה ב ,2014-בעקבות המלצות ועדת

 359אתר הוועדה לצמצום הריכוזיות .mof.gov.il/Committees/Pages/CentralizationDecreaseCommittee.aspx
 360נתי טוקר ״ועדת הריכוזיות נגד ערוצי חדשות לתשובה ולוורטהיים :׳לתקשורת יש תמריץ כלכלי לשלב כוחות עם בעלי ההון׳״
 ;TheMarker 7.6.2015 www.themarker.com/advertising/1.2653927אורה קורן ״הממשלה מתרגלת לכללי הריכוזיות החדשים:
עשויה לפסול מועמדים במרכזי ]הטעות במקור[ הפרטה״  ;www.themarker.com/career/1.2638696 18.5.2015אורן פרסיקו
״׳השפעה ישירה ודיפרנציאלית על קובעי מדיניות׳״ העין השביעית .www.the7eye.org.il/181860 16.11.2015
361

ראוJoshua Margolis et al., Moshe Kahlon: Telecommunications Reform and Competition in Israel's Cellular :
Market )A(, HARV.BUS .SCH . CASE 417-017 (Oct. 2016) .
ראו ,Cohen )2013( :בעמ׳ .94–93

362

363
12.5.2013
גלובס
שקל״
מיליארד
5.7
לציבור
חסכנו
התקשורת:
״משרד
ניסני
יוסי
( www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000843545הערכת החיסכון לציבור שנה לאחר הרפורמה); סמי פרץ ״הקרב על
הבנקאות :שיטת כחלון ושיטת אולמרט״ ( TheMarker 30.10.2014 www.themarker.com/markerweek/1.2472534הערכת
חיסכון גבוהה אפילו יותר ,שלוש שנים לאחר הרפורמה); אמיתי זיו ״הסכום המדהים שחסכה לנו רפורמת הסלולר – והאם המחירים יעלו
בקרוב״ ( www.themarker.com/technation/1.2938246 9.5.2016 TheMarkerהערכת משרד האוצר על חסכון כלל משקי); משרד
האוצר סקירה כלכלית שבועית ( ,)30.7.2017זמין בכתובת

( mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiracalcalit_30072017.pdfהערכת משרד האוצר על חסכון לצרכנים).
 364לדוגמה ,עמוס שוקן ,המוציא לאור של עיתון ״הארץ״ ,טען ששתיים מחברות הסלולר הגדולות בישראל – סלקום ופרטנר – משכו
תקציבי פרסום מהעיתון שלו כנקמה על תמיכת העיתון ברפורמה .ראו :עמוס שוקן ( )@Amosschocken1טוויטר 3.3.2015
 .https://twitter.com/AmosSchocken1/status/573012600838991872ראו גם פרץ ,לעיל ה״ש .363
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טרכטנברג 365.תיקון  2014הפך למעשה את הרשות להגבלים עסקיים משומר סף פאסיבי המאשר מיזוגים
שמובאים לפתחו ,לרגולטור פרואקטיבי הבודק עצמאית את הצורך בהתערבות בשווקים כדי לקדם תחרות .רשות
ההגבלים הכפילה בתוך שנים מעטות את כוח האדם העובד בה – 366דבר המשמש בספרות המחקרית
367
כאינדיקציה מקובלת חזקה למחויבות המדינה לנושא.
גם מאמצים פרטניים רבים נעשו לקידום התחרות בשווקים שונים .כך ,כבר בסוף  2011מונו שלוש ועדות
תקדימיות באופיין ובהיקפן :ועדת קדמי לשוק המזון ;368ועדת זליכה לשוק הרכב ;369וועדת זקן לשוק הבנקים.
כל אחת מהוועדות הוציאה דוח חריף המבכה את העדר התחרות בשוק הרלוונטי ומציע דרכים להסיר חסמי
כניסה 371.אמנם ,דוח חריף לא מיתרגם אוטומטית לשינוי אמיתי ברגולציה .ואכן ,חלק גדול מהמלצותיהן של
ועדות קדמי ,זליכה וזקן רוכך ,וחלק אחר נקבר לגמרי 372.ועם זאת ,עצם הקמתן של הוועדות והפקת הדוחות
מהוות שינוי בפני עצמן .אחרי הכול ,לפני  2011האג'נדה הרגולטורית של ענפי המזון ,הרכב והבנקאות לא שמה
דגש חזק על קידום תחרותיות ושינויים מבניים .הוועדות של  2011שברו ,לפחות לתקופה קצרה ,את האינרציה.

370

אחרי שהתחלנו בעבודה על נייר זה נוספה דוגמה בולטת בדמות הוועדה להגברת תחרות בשירותים בנקאיים
ופיננסיים נפוצים .הוועדה – שכונתה ועדת שטרום (על שם היו"ר שלה ,ראש הרשות להגבלים עסקיים בעבר) –
כיוונה לפתיחת שוק האשראי הצרכני לתחרות 373.בעקבות המלצותיה נחקק בתחילת שנת  2017החוק להגברת
התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה) ,התשע"ז.2017-
דוגמה בולטת מ תחום אחר היא הרפורמה שנעשתה במכון התקנים .חוקרי שבי רגולטורי נוהגים להצביע על
מכוני תקנים כגוף רגולטורי המועד במיוחד לשבי 374.למכוני תקנים ,כפי שציינו לעיל ,נרטיב מוכן שעוזר להם
ליהנות מלגיטימציה ציבורית :שמירה על הציבור הרחב מפני מוצרים פגומים .אך לעתים קרובות מדי מכוני תקנים
ברחבי העולם משרתים בפועל אינטרסים צרים של יצרנים או יבואנים חזקים ,ומרימים חסמי כניסה גבוהים מדי
לשווקים .גם בישראל חוקרים הראו כיצד מכון התקנים מתעדף בצורה לא פרופורציונלית את האינטרסים של

365

חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס׳  ,)15התשע״ד ,2014-ס״ח .471

 366לנתונים מספריים ותצוגה גרפית של הגידול בכוח האדם ברשות להגבלים עסקיים ראו את הצעת התקציב לשנות הכספים –2017
 2018כח התשע״ז ,2016-בעמ׳  ,21–20זמין בכתובת

www.mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/BUDGET2017_2018/MINISTERIESBUDGET/Economy/DocLib/Pikua
 .ch_Prop.pdfראו גם :מירב ארלוזרוב ומוטי בסוק ״שטרום :׳הממשלה עיקרה את ההמלצות שהיו מביאות לירידת מחירים מיידית׳״
;www.themarker.com/news/protest/1.1594399 18.12.2011 TheMarker
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 Mark Roe & Howell E. Jackson, Public and Private Enforcement of Securities Law: Resourceראו בהקשר דומה:Based Evidence, 93 J. FIN. ECON. 207 (2009).
 368המלצות ועדת קדמי ״הצוות לבדיקת התחרותיות והמחירים בשוק מוצרי המזון והצריכה – הדו״ח הסופי״ ()18.7.2012
.economy.gov.il/publications/publications/documents/kedmireport2012.pdf
369
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.media.mot.gov.il/DOVER/zilha-doch.pdf
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המלצות ועדת זקן ״דו״ח הצוות לבחינת הגברת התחרותיות במערכת
.www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/19032012e.aspx
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ראו בדוחות ,לעיל ה״ש .370 ,369 ,368

 372כדוגמאות להתקדמויות מינוריות ראו :חוק קידום התחרות בענף המזון ,התשע״ד ;2014-סיון איזסקו ״הפיקוח על הבנקים מגביל את
האשראי לקבוצות הלווים הגדולות במשק״ .TheMarker 18.5.2015 www.themarker.com/markets/1.2639530
 373הוועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים (ועדת שטרום) הוקמה ביום  .6.3.2015היא פרסמה את מסקנותיה ביום
 – 1.9.2016המלצות ועדת שטרום הוועדה להגברת תחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים – דו״ח מסכם (.)1.9.2016
374

ראו :כהן ,לעיל ה״ש  ,62בעמ׳ .331
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376

יצרנים מקומיים 375.גם מבקר המדינה תיעד את ניגודי העניינים המובנים והנטלים העודפים שיוצר המכון.
האווירה השונה של אחרי  2011הייתה קרקע פורייה להכנסת שינויים גם במכון התקנים .ואכן ,מאז שנת 2014
משרד הכלכלה מקדם צעדים להורדת חסמי המסחר ,כמו לדוגמה מתן פטור ליבואנים המוכיחים כי מוצריהם
עומדים בדרישות תקינה בינלאומיות 377.ב 2015-מונה רגולטור חדש להיות אמון על יישום רפורמה מקיפה
378
בתחום.
אינדיקציה נוספת לשינוי ברוח הנושבת ניתן למצוא בדגש המוגבר המושם על הגנת הצרכן .חוק הגנת הצרכן
שונה והוענקו הגנות חזקות יותר לצרכנים 379.גם ברמה הפרטנית נעשו צעדים ,כגון הגברת הניידות של צרכנים
380
פיננסיים (חוסכים לפנסיה המושקעים בשוק ההון).

נדגיש :איננו טוענים שכול הרפורמות המוצעות או אלה שעברו הן בהכרח טובות .אנו מביאים אותן כאינדיקציות
נוספות לשינויים באופי הרגולציה .בין שמסכימים עם הרפורמות ובין שלא ,דבר אחד ברור :הימצאותן של
הרפו רמות על סדר היום היא כשלעצמה חידוש גדול .רגולטור שמציב לנגד עיניו את טובת התעשייה המפוקחת
ויציבותה לא ימהר לכנס ועדות ולהעביר חקיקה המקדמת תחרותיות בענף .הרפורמות ברובן מאיימות לקחת
רנטות מהשחקנים החזקים הקיימים ולהעביר אותן לשחקנים קטנים יותר או לקבוצות מבוזרות יותר ,כגון
381
הצרכנים .תורת השבי הרגולטורי מנבאת שרפורמות כאלה יונחו על השולחן רק כתגובה למשבר כלכלי חמור.
בישראל של אחרי מחאת  2011הרפורמות מוצעות ,וחלקן אף עוברות ,לא בעקבות משבר כלכלי חמור אלא על
כנפי השינוי בסדר היום.

 375שם ,החל מעמ׳ .326
 376מבקר המדינה דו״ח שנתי 65א  .)2014( 453–419לתקציר כללי ראו :מירב ארלוזרוב ״האזרח נ׳ רצה לייבא טלוויזיות של סמסונג;
ואז נתקל במכון התקנים״ .TheMarker 19.11.2014 www.themarker.com/news/1.2489283
 377צבי לביא ״מה עשו הח״כים למען הצרכנים? סקירה״ ;www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4552865,00.html 1.8.2014 Ynet
אורה קורן ״שוברים את מונופול מכון התקנים :הממשלה אישרה בדיקות יבוא על ידי מעבדות מתחרות״ 20.12.2015 TheMarker
.www.themarker.com/news/macro/1.2802545
 378על עבודת הוועדה לרפורמה בתחום ועל הרפורמה המוצעת ראו את הפרסום הממשלתי כאן:
 .http://economy.gov.il/Publications/PressReleases/Pages/Committee'srecommendations.aspxעל מינויו של הרגולטור
החדש ראו :אורה קורן ״האיש שינסה לעצור את המונופול של מכון התקנים״ 13.3.2015 TheMarker
.www.themarker.com/news/macro/1.2588763
 379כך לדוגמה ,תיקונים בדיני הגנת הצרכן העצימו את הצרכנים ,למשל על-ידי מתן יכולת לצאת מהתחייבויות לטווח ארוך ולהחליף
ספקים (חשבו לדוגמה על ביטול המנוי לחדר הכושר) ,ואף מתן כלי אכיפה חדשים ורבי עוצמה בידי הרגולטורים .ראו לדוגמה :צבי לביא
״אושר סופית :ביטול מנוי במכון כושר בכל עת״  ;www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4500608,00.html 18.3.2014 Ynetלביא,
לעיל ה״ש  ;377צבי לביא ״קנסות של עד  45אלף שקל על עוולות צרכניות״ www.ynet.co.il/articles/0,7340,L- 20.5.2014 Ynet
 .4521718,00.htmlלרוח החדשה בדיני הגנת הצרכן בעקבות המחאה החברתית ראו לדוגמה :אמל ג׳אברין ״מדוע כדאי לצרכנים
להעדיף הפליית מחירים מדרגה ראשונה על מחיר אחיד – ניתוח מנקודת מבטן של הגישה הכלכלית ותיאוריות השוויון״ משפט ועסקים טז
.)2013( 346 ,337
380
מירב ארלוזרוב ״המפקחת על הביטוח מודה :ריכוזיות עצומה בשוק הביטוח והפנסיה״ TheMarker 4.8.2015
 ;www.themarker.com/news/1.2699094גיא רולניק ״המהפכה של סלינגר״ TheMarker 9.8.2015

.www.themarker.com/magazine/1.2698702
 381ראו.Olson (1982) :
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 5.4שינויים נסתרים מן העין :אג'נדה תקשורתית ,ציבורית ופוליטית
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 5.4.1שינוי בסדר היום התקשורתי
עוד לפני מחאת  2011ניתן היה לחזות בשינוי בסיקור התקשורתי של נושאים כלכליים בישראל .כאמור ,מספרם
של כלי התקשורת ושטח הסיקור המוקדש לכלכלה פרחו כבר במהלך שנות ה .2000-השינוי הרלוונטי יותר
לענייננו ,שהתרחש רק אחרי  ,2011אינו נוגע לשאלת הכמה מסקרים אלא לשאלת האיך מסקרים .מעבר
לסינתזה של נתונים ממחקרים קיימים ,אנו מביאים פה גם נתונים ממחקר עצמאי אותו ערכנו.
נתחיל מהמחקרים הקיימים .קחו לדוגמה את הכותרת שניתנה ב 2015-למחקר שבחן את השינוי באג'נדה
התקשורתית" :יותר שחיתות ומונופולים ,פחות בריאות וחרדים :מהו סדר היום הכלכלי בישראל?" 383.חשבו על
המשמעות של שינוי נטען זה ,לאור האמור בפרקים הקודמים העוסקים בסוגי הרגולציה המועדים לשבי .שחיתות
ומונופולים הם מקרים קלאסיים של רווח למעטים על חשבון הרבים .לעומתם ,בתקציבי הבריאות או בתקצוב
לחרדים כסף עובר מקבוצה גדולה אחת לקבוצה גדולה אחרת .העובדה ש"סדר היום הכלכלי" בישראל הפנה את
הזרקור מהסוג השני לסוג הראשון מלמדת שהביקורת התקשורתית התחילה לכוון אל סוגיות שבהן החשש משבי
רגולטורי גדול יותר ,ולפיכך גדל גם הסיכוי לתקן את בעיית השבי הרגולטורי .התקשורת שינתה לא רק את
הנושאים שעליהם היא כותבת אלא גם את האופן שבו היא כותבת על הנושאים האלה .ברמה הבסיסית ביותר,
הטרמינולוגיה השתנתה .כך ,מחקר אחר מראה כיצד התקשורת המסורתית אימצה את שיח המחאה ,ועמו
384
מונחים שבעבר כמעט שלא הוזכרו בה :טייקונים ,יוקר המחיה ,ריכוזיות ,וכדומה.
מחקרים עצמאיים שערכנו בשיטות שונות מספקים אינדיקציות נוספות לשינוי בדרך הסיקור.
כצעד ראשון דגמנו את הסיקור התקשורתי של אירועי מפתח בשתי הרפורמות הרגולטוריות המרכזיות שהתחילו
לפני קיץ  2011והסתיימו אחריו – רפורמת הסלולר ורפורמת הריכוזיות 385.מצאנו הבדלים בנפח הסיקור,
בעימוד ,במסגור ובזווית הסיקור .ראשית ,נפח הסיקור גדל .אירוע מפתח – כגון הודעה מטעם ועדת הריכוזיות
על רפורמת הריכוזיות ,או מטעם משרד התקשורת על רפורמת הסלולר – זכה לכמעט פי שניים עמודי עיתון
אחרי מחאת  ,2011בהשוואה לאירוע דומה לפני המחאה .שנית ,מיקום הסיקור השתנה :מצאנו כי מספר
ההפניות מהעמוד הראשון לסיקור של שלבי מפתח ברפורמות הוכפל אחרי מחאת  ,2011בהשוואה למספרן לפני
מחאת  .2011למיקום הסיקור יש חשיבות גדולה בקביעת הנראות הציבורית של הסוגיה המסוקרת :נושאים
המ סוקרים בעמודים הראשונים מקבלים מטבע הדברים בולטות גדולה בהרבה מנושאים המסוקרים בעמודי
386
האמצע.
שלישית ,נקודת המבט של הסיקור השתנתה .ניתן לסקר כל סוגיה רגולטורית מנקודות מבט שונות ,קרי ,נקודת
המבט של העיתונאי והעיתונאית על מושא הסיקור משפיעה על אופי סיקורם .כאשר העיתונאי והעיתונאית רואים
לנגד עיניהם קהל יעד מדומיין המורכב מהחברות העסקיות והמשקיעים בהן ,הם יסקרו רפורמה רגולטורית
מוצעת מתוך התמקדות באופן שבו היא תשפיע על מחירי המניות .לחלופין ,אם קהל היעד של העיתונאי
והעיתונאית הוא העובדים בחברות העסקיות ,או הצרכנים ,או ציבור משלמי המסים ,הם יבליטו את השלכות
הרוחב של הרפורמה הרגולטורית .כשדגמנו את הסיקור התקשורתי של נקודות מפתח ברפורמת הסלולר ,מצאנו

 382ההבחנה בין שלושה סדרי יום – תקשורתי ,ציבורי ופוליטי – נהוגה בספרות המחקרית של קביעת סדר היום ומיוחסת לRogers & -
 .Dearingראו לדוגמה ,Rogers & Dearing (1996) :בעמ׳ .6–5
 383נתי טוקר ״יותר שחיתות ומונופולים ,פחות בריאות וחרדים :מהו סדר היום הכלכלי בישראל?״ 24.2.2015 TheMarker
.www.themarker.com/advertising/1.2572659
384

מחקר יפעת (.)2014

 385במחקר זה נעזרנו בצוות מעורכי/תחקירני "העין השביעית" – אתר ביקורת התקשורת.
386

ראו :דן כספי תקשורת המונים .)1995( 96
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הבדלים בנקודות המבט לאורך זמן .לפני קיץ  2011כ 75%-מהסיקור התקשורתי התמקד באופן שבו תשפיע
הרפורמה על חברות הסלולר .אחרי קיץ  2011יותר מ 50%-מהסיקור התמקד בהשפעות על צרכני הסלולר.

387

כדי להבין את חשיבותם של ההבדלים בנקודות המבט המנחות את הסיקור ,עלינו להבין כיצד התקשורת לא רק
משקפת את דעת הקהל אלא גם מבנה אותה .על פי תיאוריית ספירלת השתיקה ( ,)spiral of silenceהתקשורת
משפיעה על התנהגותנו לא רק משום שהיא אומרת לנו על מה לחשוב ,אלא גם משום שהיא אומרת לנו איך
אחרים חושבים 388.התקשורת יוצרת עבורנו תמונה (מעוותת) של דעת הקהל ,קרי ,תמונה של מה אחרים
חושבים .אנו נוטים להעריך יתר על המידה תפיסות עולם המיוצגות תדיר בתקשורת :כשהתקשורת מדגישה
נקודת מבט מסוימת ,אנו נוטים לחשוב שרבים חולקים נקודת מבט זו .ומכיוון שבני אדם נוטים שלא להשמיע
דעות מנוגדות למה שהם תופסים כדעות הקונסנזוס ,אנחנו ניטה שלא לצאת בגלוי נגד נקודות מבט המודגשות
בתקשורת (ה"שתיקה") .נטייה זו ,בתורה ,גורמת לנו לחשוב ביתר שאת כי נקודות המבט המודגשות בתקשורת
הן שיקוף נאמן של דעת הקהל ,פשוט משום שאין לפנינו אף אחד היוצא נגדן (ה"ספירלה") .ביישום לענייננו,
כשהתקשורת מפסיקה לסקר רגולציה רק מנקודת המבט של הגופים המפוקחים ומאמצת פרספקטיבה רחבה
יותר ,משתנה גם דעת הקהל ,והרגולטור פועל בסביבה המאפשרת לו מרחב פעולה גדול יותר.
כצעד שני ,בחרנו לדגום באופן שיטתי ונרחב הרבה יותר את סדר היום התקשורתי לאורך השנים .ניתחנו את
תוכנם של העמודים הראשוניים בעיתונים הכלכליים המרכזיים במשך  3שנים( 2009 :לפני המחאה)2013 ,
(שנתיים אחרי המחאה) ,ו( 2017-שש שנים אחרי המחאה) .בכל שנה ,דגמנו את עמוד השער של יום שלישי
בכל שבוע ,מתוך ארבעת העיתונים/מוספים כלכליים המובילים" :גלובס"" ,דהמארקר"" ,כלכליסט" ו"ממון ".בסך
הכול ,דגמנו למעלה מ 600-עמודי שער לאורך השנים ,כאשר בכל עמוד שער מופיעות בממוצע כ 6-כתבות.
לאחר איסוף המדגם ,ניגשנו לניתוח התוכן ,תוך התמקדות בשתי שאלות :כמה מסקרים ואיך מסקרים סוגיות
רגולטוריות.
לשאלה הראשונה והפשוטה יותר – כמה מסקרים – יש לנו תשובה פשוטה :הרבה יותר .מספר הידיעות בעמודים
הראשונים של העיתונים הכלכליים העוסק בסוגיות רגולטוריות מובהקות קפץ ב 41%-מ 2009-ל .2017-כדי
לבחון את האפשרות שהשינוי בהיקף הכיסוי נובע משינויים בדרך שבה עורכי העיתונים מעמדים את העמוד
הראשון – קרי ,לבחון האפשרות שפשוט יש יותר ידיעות בעמוד הראשון ולכן משקלן היחסי של ידיעות רגולטוריות
לא השתנה – השווינו מדגמית את מספר האייטמים בעמודים הראשונים של כל העיתונים בשתי התקופות .מצאנו
כי אכן חלה עליה במספר האייטמים בעמוד הראשון ,אך עלייה זו קטנה בהרבה מהעליה בהיקף הסיקור של
סוגיות רגולטוריות .גם אחרי "נרמול" של מספר האייטמים השונה ,נרשמה עליה של  28%במספר האייטמים
"הרגולטוריים" בעמודים הראשונים 389.נתון זה בפני עצמו מלמד על השינויים בסדר היום – סוגיות של רגולציה
כלכלית-חברתית החלו מקבלים נראות גבוהה בהרבה.
לשאלה השנייה והסבוכה יותר – איך מסקרים סוגיות רגולטוריות – ישנה תשובה מרובדת ,עם מספר הבחנות
משנה .על מנת לבחון האם סדר היום התקשורתי מדגיש סוגיות שונות ,הצבנו את הידיעות הרגולטוריות בעמודים
ראשונים "על" מטריצת ווילסון .זאת אומרת ,קודדנו את הידיעות בהתאם לסוג הרגולציה עליו הן
מדווחות/מבקרות/תומכות .כך לדוגמה ,ידיעה התומכת באכיפה של הגבלים עסקיים או כללי התנהגות על
חברה/תעשיה ספציפית תחשב כידיעה הנכנסת לרביע של "תועלות מבוזרות – עלויות מרוכזות" .כשממפים את
הידיעות לאורך השנים על מטריצת ווילסון ,רואים שני הבדלים מרכזיים בין  2009ל .2017-ראשית ,ב 2017-יש

 387מטעמי מיקוד הפרויקט (והגילוי הנאות מה"ש  321לעיל) ,איננו נכנסים פה לניתוח ההבדלים בין העיתונים אלא מתייחסים לסיקור
התקשורתי כמקשה אחת ובוחנים רק את ההבדלים לאורך זמן.
לעדות נוספת – מבפנים – על השינוי בזווית הסיקור ,ראו :אסף צבי ״׳המחאה שינתה את השיח׳״ דבר ראשון 16.7.2016
.www.davar1.co.il/24610
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לפיתוח המקורי של התיאוריה ראוElisabeth Noelle-Neumann, The Spiral of Silence: A Theory of Public Opinion, 24 :
 .)1974( 43לסקירה קצרה ראוJ.COMM . .EM GRIFFIN, A FIRST LOOK AT COMMUNICATION THEORY 372-387 )7th Ed., 2008( :
 389נרשמה שונות בין העיתונים עצמם בעליה בהיקף הסיקור הרגולטורי המנורמל .בעוד אצל דהמארקר הסיקור הרגולטורי כמעט
והוכפל (עליה מנורמלת של  ,)98.7%בעיתונים האחרים העליה הייתה יחסית מתונה יותר  22.5%אצל גלובס 11.3% ,אצל ממון,
ו 6.3%אצל כלכליסט.
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הרבה פחות ידיעות בעמוד הראשון התומכות/מדווחות על רגולציה שעוזרת לקבוצת כוח מרוכזת על חשבון קבוצה
רחבה ומבוזרת יותר .אחוז הידיעות ברביע זה" ,הבעייתי" במטריצת ווילסון ,צנח מ 31%-ב 2009-ל 10%-ב-
 .2017בכך ,סדר היום התקשורתי לא רק מגביר את הנראות של סוגיות רגולטוריות אלא גם משנה את וקטור
ההשפעה שלו על הרגולטור .שנית ,סדר היום של תמיכה/דיווח על רגולציה שעוזרת לקבוצה מבוזרת על חשבון
קבוצת כוח מרוכזת (קרי ,ידיעות "שמושכות" לרביע "החיובי" של מטירצת וילסון) נמצא בקונצנזוס ב .2017-בעוד
ב 2009-הנפח היחסי של דה-מארקר בידיעות מהסוג הנ"ל היה לא פרופוציונאלי בעליל (למעלה מ ,)70%-ב-
 2017יתר העיתונים אימצו גם הם קו של "מגיני האינטרסים המבוזרים".

 5.4.2שינוי בסדר היום הציבורי

390

המונח "סדר היום הציבורי" מגלם את סדר העדיפויות של הציבור .כדי לעמוד על סדר העדיפויות הציבורי ,חוקרים
משתמשים לרוב בסקרי דעת קהל ,ומתמקדים בתשובות לאחת מהשאלות הבאות" :מה הבעיה החשובה ביותר
שעל הממשלה לטפל בה"; ו/או" :מהו הנושא שיקבע כיצד תצביע בבחירות הבאות" 391.בדיקת הסקרים שנערכו
בישראל לאורך השנים מראה ,אכן ,שינוי בסדר היום לפני ואחרי .2011
כך לדוגמה ,כשהשווינו את דעת הקהל המשתקפת בסקרים שנערכו לפני בחירות ( 2009האחרונות לפני מחאת
 ,)2011לזו המשתקפת בסקרי הבחירות של ( 2013הראשונות אחרי מחאת  ,)2011ראינו שינוי דרמטי בתשובה
לשאלה הראשונה – מה צריך להיות הנושא שהממשלה תייחס לו עדיפות גבוהה .בסקר של 46.7% ,2009
מהציבור סימנו נושאי שלום ובטחון כראויים לקבלת עדיפות מרכזית 392.ב 2013-נושאים אלו צנחו ל.22.63%-
והצניחה לא הייתה חד-פעמית :גם בבחירות הבאות ,ב ,2015-נושאי שלום ובטחון סומנו כעדיפות המרכזית על-
ידי  22.07%מהנשאלים .בנושאים כלכליים-חברתיים (רווחה ,שוויון ,יוקר מחיה וכיוצא בזה) המגמה הפוכה.
נושאים אלה קיבלו  24%בסקר של  ,2009קפצו עד יותר מ 50%-בסקר של  ,2013ונשארו ברמה זו גם בסקר
של .2015
זיהינו מגמות דומות גם כשבחנו את התשובה לשאלה השנייה – מה הקריטריון המרכזי שלפיו תצביע/י בבחירות.
בסקר שלפני בחירות  ,2009רק  14%מהנשאלים סימנו את עמדות המועמדים בנושאים כלכליים כקריטריון
המכריע .בבחירות  ,2015סקר אחרי סקר הציגו תוצאות שונות בתכלית :יותר מ 50%-מהנשאלים הצהירו כי
393
מבחינתם ,הקריטריון המרכזי להחלטה בקלפי הוא נושאים כלכליים כיוקר המחיה.
עדות נוספת לשינויים בסדר היום הציבורי ניתן למצוא בהבדלים בסקרי דעת קהל במהלך שנת  2011עצמה –
לפני הקיץ והמחאה ,ואחריהם .בסקר דעת קהל ,שערך המכון הישראלי לדמוקרטיה במארס 24% ,2011

 390במסגרת הכנתו של תת-הפרק החכמנו משיחות עם חוקרי דעת קהל ומדעי המדינה ,ואנחנו מודים במיוחד לרועי דודזון ,תמר הרמן,
ניסים כהן וחיים פרנקל.
391

ראו,JAMES W. DEARING & EVERETT ROGERS, AGENDA SETTING 17 )1996(; Renita Coleman et al., Agenda Setting :
(.in THE HANDBOOK OF JOURNALISM STUDIES 155 )Wahl-Jorgensen & Hanitzsch, eds., 2009
 392תוצאות סקרי דעת הקהל זמינות במאגר המידע של אוניברסיטת תל אביב ,בכתובת  ./http://www.ines.tau.ac.ilראו גם את
הסקרים המופיעים באתר של חברת הסקרים גיאוקרטוגרפיה:
 .http://www.geocartography.com/?CategoryID=179&ArticleID=211&Page=6אנו מודים לסוקר פרופסור אבי דגני על
תובנותיו בחלק זה.
 393ראו דוגמאות לסקרים מכל אחד מהחודשים שקדמו לבחירות :צבי זרחיה וטלי חרותי-סובר ״רוב הציבור :הנושא המשפיע ביותר על
אופן ההצבעה בבחירות – יוקר המחיה״ ;www.themarker.com/news/politics/1.2581755 5.3.2015 TheMarker
(,Stephen Miller, Voters Soured at Netanyahu, But Not Sweet on Herzog, TIMES OF Israel )Feb. 10, 2015
 ;/http://www.timesofisrael.com/voters-have-soured-on-netanyahu-not-gone-sweet-on-herzogצבי זרחיה ״רוב הציבור:
הבחירות הללו הן על יוקר המחיה – ונתניהו לא מתאים לטפל בבעיה״ 8.1.2015 TheMarker
 ;www.themarker.com/news/politics/1.2534008״סקר המטה המרכזי :כחצי מהציבור יצביע בקלפי על יוקר המחיה ,כחלון הכי
פופולרי״ חדשות .docu.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1096451 7.12.2014 nana 10
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מהנשאלים ייחסו לנושאים חברתיים-כלכליים עדיפות ראשונה .חצי שנה ומחאה חברתית אחת לאחר מכן נערך
394
סקר דומה ,והמספר קפץ ל.40%-
עוד דרך להצביע על שינויים בסדר היום הציבורי היא בחינה של תוצאות הבחירות עצמן – מי נבחר ואיך .חוקרי
מדעי המדינה ראו בשינויים במפת המפלגות וחברי הכנסת בבחירות  2013ו 2015-מסמנים של דגש חדש
המושם על נושאים חברתיים-כלכליים .שתי דוגמאות בולטות הן עלייתה של מפלגה חדשה (יש עתיד) ,שרכבה
על גלי המחאה והשיגה כך  19מנדטים ואת תיק שר האוצר בבחירות  ,2013ועלייתה של מפלגה חדשה נוספת
(כולנו) ,שרכבה על גלי ההצלחה של הרפורמה הרגולטורית בשוק הסלולר והשיגה כך  10מנדטים ואת תיק שר
395
האוצר בבחירות .2015

 5.4.3שינוי בסדר היום הפוליטי
שינויים באג'נדה התקשורתית והציבורית אמורים ללכת יד ביד עם שינויים בסדר היום של פוליטיקאים 396.אחרי
ככלות הכול ,נבחרי ציבור שמזהים תזוזה בסדרי העדיפויות של בוחריהם צריכים להתחיל לספק את הסחורה,
או לפחות להעמיד פנים שהם מספקים סחורה .כך גם בכל הנוגע לרגולטורים מקצועיים החרדים למוניטין שלהם
בקרב הציבור .ואכן ,האינדיקציות הראשונות מסמנות שחל שינוי בסדר היום הפוליטי ,הבא לידי ביטוי בשיח שונה
ולעתים גם במעשים.
דרך אחת לבדוק שינוי בסדר היום הפוליטי היא לבחון את מצעי המפלגות .מפלגות הרוצות לזכות באמון הבוחרים
ייטו לזהות מהר שינויים בסדר היום הציבורי ולשנות את מצעיהן בהתאם .ואכן ,ניתוח תוכן של מצעי המפלגות
בבחירות שמאז ( 2011ב 2013-ו )2015-מצביע על דגש מוגבר על נושאי רגולציה כלכלית 397.להמחשה ,ראו
את עמדת המפלגות בנושא הרגולציה של הבנקים .מפלגות מכל קצות הקשת הפוליטית המסורתית – "הבית
היהודי" מימין" ,כולנו" מהאמצע" ,מרצ" משמאל – כללו במצעיהן לבחירות  2015מחויבות לרפורמה שתוריד את
הריכוזיות במגזר הבנקאי .בעבר ,לעומת זאת ,נושא זה היה לא-קיים כלל .הדגשתו כעת במצעי המפלגות מסמנת
398
שינוי בסדר היום.

 394הרמן ,לעיל ה״ש  ,330בעמ׳  55טבלה  .1היה זה אך טבעי שהתעדוף של נושאים כלכליים-חברתיים יבוא על חשבון מקומם
הדומיננטי של שיקולי הבטחון .אלו האחרונים נפלו מ 24%-ל 8%-בתקופת הזמן המקבילה .ראו :שם .במלותיה של חוקרת מדעי
המדינה הרמן:
For the first time in Israel’s 64-year history, a massive socioeconomic protest״ .campaign succeeded in taking off
In the past, only security and peacemaking issues appealed enough to the citizenry to make them leave their living
rooms and go to the streets. This greater awareness of socioeconomic shortcomings in the Israeli system is reflected
today in various public opinion polls where priority is given to such topics and are now of greater or at least equal
importance to security issues in terms of citizens’ favored state goals and also of potential voter criteria.” Herman
(2012), at 67
 395ראו.Talshir (2014) :
 396שאלת הסיבתיות ,קרי ,אילו מהשינויים הנטענים – בסדר היום התקשורתי ,הציבורי והפוליטי – התחוללו תחילה והביאו עמם את
השינויים האחרים ,היא שאלה אמפירית סבוכה ונושא לנייר נפרד .אנו סבורים כי השינויים בסדרי היום התקשורתיים והציבוריים שלובים
זה בזה ,בהיזון חוזר :קמפיין תקשורתי יחיד עשוי להוביל לשינוי קטן בסדר היום הציבורי ,וזה מביא בתורו לשינוי גדול בסדר היום
התקשורתי ,המחזק את השינוי בסדר היום הציבורי וכך הלאה .כשסדרי יום אלה משתנים ,הפוליטיקאים בחושיהם המחודדים משנים גם
הם את סדרי היום שלהם .ראו בהקשר זהJoe Bob Hester & Rhonda Gibson, The Economy and Second-Level Agenda :
Setting: A Time-Series Analysis of Economic News and Public Opinion About the Economy, 80 J. MASS COMMUN. Q.
) .73, 76–79 (2003בהקשר של השפעתה הבונה וההורסת של התקשורת על מחאות חברתיות ראוTODD GITLIN, THE WHOLE :
( .WORLD IS WATCHING )1980לענייננו בנייר זה פחות חשוב להכריע את שאלת הסיבתיות – חשוב יותר לזהות את עצם השינוי בסדרי
היום ,המשנה בתורו את סביבת העבודה הרגולטורית.
 397לדוגמה :טלשיר ,לעיל ה״ש  ,314בעמ׳ Aviad Rubin et al., The 2013 Israeli General Election: Travails of the ;37
 ;)2013( 264 ,248 .Former King, 68 MIDDLE EAST Jמירב ארלוזרוב ״המצעים – קפיצת מדרגה בשיח הכלכלי״ TheMarker
.www.themarker.com/news/1.2585088 10.3.2015
 398ראו :ארלוזרוב ,שם .כפי שציינה טלשיר ,לעיל בה״ש  ,314גם המפלגות הוותיקות ניסו להפיק מהרפורמות שהוזכרו לעיל (ריכוזיות,
סלולר ,ועדת טרכטנברג) רווח אלקטורלי.
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תימוכין נוספים לשינוי בסדר היום של הפוליטיקאים ניתן למצוא בהצהרותיהם הפומביות .קחו לדוגמה את
הצהרתו המפורשת של חבר הכנסת מיקי רוזנטל ,בראיון ב ,2014-שהדינמיקה הפוליטית בישראל השתנתה
ללא היכר בעקבות מחאת  399.2011רוזנטל העיד שרוחות השינוי שנשבו ב 2011-העצימו את הקולגות שלו –
חברי הכנסת – באופן שאיפשר להם לתמוך ברפורמות המשפרות את מצבו של הציבור הרחב על חשבון קבוצות
חזקות .בדומה לכך ,נשיא המדינה ראובן ריבלין הצהיר ב 2014-על שינוי חד בסנטימנט הציבורי ,המתבטא בדגש
מוגבר על נושאים כלכליים 400.ריבלין ייחס את השינוי בסנטימנט לגלי ההדף של מחאת .2011

 5.4.4שינויים בשיח הרגולטורי והשיפוטי
אך טבעי לחשוב ששינויים בסדר היום הציבורי והתקשורתי ילכו יחדיו עם שינויים בדרך שבה פוליטיקאים מדברים
או כותבים מצע .שאלה פחות אינטואיטיבית היא אם השינויים בסדר היום הציבורי והתקשורתי גוררים עמם גם
שינויים אצל אלו שאינם נבחרי ציבור ,כגון רגולטורים מקצועיים או שופטים .אינדיקציות ראשוניות שאספנו
מצביעות על תשובה חיובית :גם פקידי הציבור והשופטים מרגישים את השינוי ופועלים בהתאם.
401

קחו לדוגמה את דבריו של השופט כבוב ,מבית המשפט הכלכלי ,בנאום ב 2014-לפני חברי לשכת עורכי הדין.
כבוב בחר לבקר את חברות האחזקה הגדולות ולפיתתן את המשק .יודגש :כבוב לא הגביל את דברי הביקורת
שלו לתחומים כמו ממשל תאגידי לא תקין או ההשלכות הכלכליות של ריכוזיות .הוא הפנה זרקור אל ההשלכות
הפוליטיות של ריכוזיות .לדעתו ,לקונגלומרטים הגדולים השפעה לא-פרופורציונלית על הרגולציה .דוגמה נוספת,
והפעם ישירות מכס השיפוט ,היא פסק דינו של השופט הנדל ,מבית המשפט העליון 402.הנדל התבסס על דוח
ועדת הריכוזיות כדי לפרש באופן יצירתי את הכללים לאישור תביעה כנגזרת .בכך ,מלבד השימוש ברטוריקה,
הוא איפשר הגנה חזקה יותר על בעלי מניות המיעוט בחברות אחזקה פירמידליות.

האם ניתן ללמוד משהו מאנקדוטות כאלה? כדי לבדוק עד כמה הן נדירות או משקפות שינוי ,ערכנו ב2016-
חיפוש במאגר המשפטי "נבו" .בדקנו כמה פעמים ומתי הזכירו השופטים בפסק-דינם את התיאוריות הבסיסיות
של שבי רגולטורי .מצאנו רק שני אזכורים בפסיקה :אחד מ ,2016-בבית המשפט המחוזי 403,והאחר מ,2014-
בבית המשפט העליון 404.נראה אם כן שסכנות השבי הרגולטורי נכנסו לרדאר של שופטי ישראל רק לאחרונה.
העובדה שבתי המשפט החלו להתייחס אליהן לא מלמדת בהכרח על שינוי בפועל – שינוי בהלכה השיפוטית –
שיגיע .אך עצם השינוי ברטוריקה ובמקורות המאוזכרים חשוב .הוא משמש אינדיקציה נוספת לשינויים באג'נדה
הציבורית .והוא גם עשוי לחזק את השינוי באג'נדה הציבורית :לדברים שנושא בית המשפט יש משמעות
אקספרסיבית החורגת מהתוצאות המשפטיות .הם מעניקים לגיטימציה למאבק נגד שבי רגולטורי.

399
15.10.2014
Nrg
פראיירים״
אנחנו
למה
לנו
מזכיר
רוזנטל
״מיקי
הכהן
קליין
איילת
( www.nrg.co.il/online/47/ART2/633/463.htmlמצטטת את רוזנטל באומרו :״ ...אני חושב שאנחנו ממעיטים בערכה של
המחאה] ...מ[האירועים הכי משמעותיים בתולדות מדינת ישראל ...בהצלחה בהצבת הנושאים החברתיים-כלכליים במרכז הדיון
הציבורי...״).

 400דברי הנשיא רובי ריבלין (נאום בכנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה ,פורום קיסריה ,מלון דן כרמל חיפה( )3.11.2014 ,עותק בידי
המחבר).
 401שרון שפורר ״השופט כבוב ברמז עבה לכיל ועידן עופר :יש תור ארוך של כאלו שמוכנים להחליף אתכם״ 16.9.2014 TheMarker
.www.themarker.com/markets/1.2435480
 402רע״א  2903/13אינטרקולוני השקעות בע"מ נ' שקדי ,פס׳  3לפסק דינו של השופט הנדל (פורסם בנבו ;)27.8.2014 ,עידו באום
״תנו להם משולשת״ .www.themarker.com/markets/1.2422044 2.9.2014 TheMarker
403

ת״א (מחוזי ת"א)  1044-08ארגון סוכני הדואר נ' חברת דואר ישראל בע"מ (פורסם בנבו.)25.1.2016 ,

 404בג״ץ  4491/13המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' ממשלת ישראל ,פס׳  97לפסק דינו של השופט ג׳ובראן (פורסם בנבו,
.)2.7.2014
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השינויים בסנטימנט הציבורי משתקפים גם בשיח של רגולטורים מקצועיים .את הדוגמה הבולטת מכול מספק
ראש הרשות להגבלים עסקיים ב ,2014-דיוויד גילה ,שמבלי לדעת סיכם עבורנו את הפרק הנוכחי כאשר נשא
405
את הדברים הבאים בפני ועדה בכנסת:
״ההתרשמות שלי היא שמאז המחאה החברתית של קיץ  2011חל שינוי משמעותי בתפיסה של הממשלה ושל
המחוקק .לחברי הכנסת ,לשרים ולמשרדי הממשלה אכפת יותר מיוקר מחיה ותחרות ...השינוי בתפיסת העולם
הביא ,בין השאר ,לחקיקת חוק הריכוזיות ,חוק המזון ,חיזוק חוק ההגבלים העסקיים ,ולמאמץ ממשלתי להורדת
מכשולים ליבוא .כמובן יש עוד הרבה שאפשר וצריך לעשות ,אבל אני חושב ששינוי התפיסה הזה הוא צעד ראשון
מאוד חשוב בדרך למלחמה בבעיית יוקר המחיה״.
ב 2015-הדהד את הדברים ראש אגף התקציבים במשרד האוצר ,אמיר לוי ,אשר אמר בריש גלי כי התקציבים
האחרונים בישראל משקפים את רוח מחאת  406.2011מאוחר יותר ב 2015-מבקר המדינה הכיר לראשונה
407
מפורשות בסכנות השבי הרגולטורי המתוארות לעיל.
בתחילת הנייר הצבנו שלוש שאלות :האם אכן התרחש שינוי בסביבה הרגולטורית אחרי  ,2011מה מסביר את
השינוי ,והאם השינוי בר-קיימא .דומה שניתן כעת לענות על השאלה הראשונה בחיוב .אכן התרחש שינוי בסביבה
הרגולטורית ,כפי שמעידות האינדיקציות הישירות והעקיפות שהובאו לעיל בפרק זה .ברשותנו גם תחילת תשובה
לשאלה השנייה .השינוי נובע ,לפחות בחלקו ,מסנטימנט ציבורי .אזרחי ישראל נעשו מיודעים יותר לבעיית השבי
הרגולטורי ולרלוונטיות שלה לחיי היומיום של כולנו .סיפורי הצלחה ראשוניים אחדים התגלגלו לכדי מחאה ציבורית
רחבה ,שהביאה לשינוי בסדר היום התקשורתי ,הציבורי והפוליטי .השינויים באג'נדה בתורם מיקדו מחדש
רגולטורים עם כוונות טובות ,והעצימו אותם במאבקם החדש לרפורמות שהן נגד קבוצות אינטרס צרות ובעד
קבוצות רחבות יותר .ועדיין ,השאלה השלישית נותרה פתוחה .האם השינוי כאן כדי להישאר? או שמא העדויות
והראיות שהובאו לעיל משקפות רק את גלי ההדף של שלוש-ארבע השנים הראשונות שאחרי המחאה ,ובטווח
הזמן הארוך שיווי המשקל יחזור למצב של לפני  ?2011ואולי במהלך הזמן שבו עבדנו על הפרויקט כבר חזרה
המטוטלת והתייצבה? בפרק הבא ניגש לשאלת עתידו של השבי הרגולטורי בישראל.

 .6מבט לעתיד
אחרי שהקדשנו את הפרק האחרון למצעד ראיות המצביעות על שינוי בסביבה הרגולטורית ,פרק זה יוקדש לצינון
ההתלהבות ולסיוג הדברים .אף אם אכן התרחש שינוי ,השינוי חלקי בלבד ,והוא עלול להתהפך על פיו .השינוי
חלקי ,משום שגם אם באזורים מסוימים של השוק רואים שינוי ברוח הרגולציה ,באזורים אחרים השבי עדיין חזק
והדינמיקה לא הש תנתה .בניסוח אחר :הרגולציה הכלכלית בישראל צעדה כמה צעדים בכיוון הנכון ,אך הדרך
עוד ארוכה .קחו לדוגמה את מצב מחירי הדיור – הנושא שהצית את מחאת  2011מלכתחילה ,ומאז הלך
והורע 408.ובחלקים שבהם התרחש שינוי כלשהו לטובה ,עדיין לא ברור אם השינוי ישרוד בטווח הארוך או יתהפך
בחזרה .הפרק הנוכחי שם את האצבע על כמה גורמים שישפיעו על התמדתו של השינוי :הן סיבות לפסימיות והן
סיבות לאופטימיות .מטרתנו בזיהוי הגורמים המשפיעים על רמת השבי הרגולטורי היא לפתוח פתח למחשבה
על המלצות למדיניות :מה ניתן לעשות כדי לצמצם את הגורמים לפסימיות ולהבליט את הגורמים לאופטימיות.

 405צבי זרחיה ״גילה קורא לחרם צרכנים :׳צריך להצביע ברגליים׳״ 27.10.2014 TheMarker
( www.themarker.com/news/1.2468880בהביאו את דבריו של גילה ,שם).
 406ראיון בתוכנית הרדיו ״סדר יום עם קרן נויבך״ רשת ב .2.9.2015
 407מבקר המדינה דו״ח שנתי 66א ( ;)2015ראו גם :אורה קורן ״הרגולטורים שבויים בידי החברות :פועלים לטובתן על חשבון הציבור״
.www.themarker.com/news/mevaker/1.2763803 29.10.2015 TheMarker
 408אילנית חיות ״הכנסת :מחירי המזון בארץ זינקו מאז  2005ביותר מ 34%-מבOECD-״ גלובס 26.10.2014
.www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000981200
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 6.1סיבות לפסימיות
ניתן למצוא סיבות לפסימיות בכל אחד מסוגי השחקנים המשפיעים על רגולציה :המגזר הפרטי ,המגזר הציבורי
והחברה האזרחית .מצד המגזר הפרטי ,קבוצות האינטרס המפוקחות למדו את לקחי  2011והן מוכנות יותר כיום
לנצח בקרב על הנרטיב והלגיטימציה .במגזר הציבורי ,התחושה המוגברת של אחריותיות כלפי הציבור הרחב
מתפוגגת מטבעה כשעוברים משלב הוועדות וההכרזה על רפורמות לשלב היישום והאכיפה היומיומיים .בקרב
החברה האזרחית ,בדומה ,הגל הפופוליסטי הזועם ששטף את הרחובות ב 2011-כבר איבד מעוצמתו ומתקשה
להשיג שינוי שיטתי לאורך זמן.

 6.1.1קבוצות האינטרס מוכנות טוב יותר למאבק
בניגוד למשתמע מגישת הבחירה הציבורית ,שבי רגולטורי אינו דטרמיניסטי .ההיסטוריה מוכיחה כי בהחלט ניתן
לתפוס את קבוצות האינטרס הצרות בלתי מוכנות ,ולהעביר רגולציה שתיטול חלק מהרנטות שלהן לטובת הציבור
הרחב .עם זאת ,ההיסטוריה מלמדת גם כי קשה בהרבה לנצח במאבקים נגד קבוצות אינטרס צרות כאשר הן
מוכנות ויודעות מול מי ומה הן נאבקות .ואכן ,כשראיינו רגולטורים שניסו להעביר בעבר רפורמות נגד אינטרסים
חזקים ,הם דיווחו שחשו התנגדות חזקה בהרבה למהלכים שלהם בשלבים מאוחרים יותר של שירותם הציבורי,
409
כאשר קבוצות האינטרס כבר הבינו וסימנו אותם בתור יריבים.
מחאת קיץ  2011תפסה את קבוצות האינטרס החזקות של ישראל בהפתעה 410.אחרי ככלות הכול ,זו הייתה
מחאת ההמונים הראשונה סביב נושאים כלכליים בישראל .היא החלה כמחאה תמימה נוספת נגד ממשלה
מכהנת ,ורק מאוחר יותר שינתה דגש למחאה רחבה יותר המופנית גם נגד השיטה הכלכלית והנהנים המרכזיים
ממנה.
עם זאת ,כבר ב 2013-ו 2014-צצו סימנים לכך שקבוצות האינטרסים הפיקו לקחים ,והן משנות את הדרך שבה
הן נלחמות על הנרטיב ועל הלגיטימציה הציבורית .כך לדוגמה ,לפני  2011הטיעון המרכזי נגד התערבות
רגולטורית היה "אל תתנו לביורוקרטים האלה שלא מבינים בעסקים להתערב – תנו לנו ,מובילי המשק ,לייצר
ערך" 411.אחרי  2011נראה כאילו הציבור כבר פחות מאמין כי הקבוצות החזקות ייצרו ערך שיחלחל ויגיע גם
לאזרח הקטן .ובהתאם ,נראה כי הטיעון המרכזי של הקבוצות העסקיות נגד התערבות רגולטורית החל להתמקד
במקומות עבודה ,או ליתר דיוק ,בעובדים .התערבות רגולטורית ,כך הזמירות החדשות מדגישות ,אינה רצויה
משום שהיא מחסלת מקומות עבודה .ולא רק המסר אלא גם השליח עבר שינוי :מי שנשלחים לדבר עם התקשורת
412
הם כבר לא המנכ"לים ,אלא העובדים.
נוסף על הש ינוי בתוכן המסר שלהן ,קבוצות האינטרס גם מתואמות יותר ביניהן בקרב על הלגיטימציה .לשם
המחשה ,ב 2014-חברות המזון הגדולות התכנסו בחשאי כדי לתאם את תגובתן למחאות חדשות נגד מחיריהם
של מוצרי המזון .החברות החליטו שיציגו חזית מאוחדת ויטילו את האחריות ליוקר המוצרים לפתחה של
413
הממשלה.

 409ראיון לחמן-מסר (בהקשר של רגולציה של תחום התקשורת); ראיון וילף (בהקשר של רפורמת הריכוזיות).
 410כך לדוגמה ,מחקרים הראו ירידה חדה בהיקף ההוצאה על פרסומות של קבוצות העסקים הגדולות בשנה שלאחר המחאה .חברת
מחקרי השוק מרקטווטש ייחסה ירידה זו להלם ולצורך בחשיבה מחדש שאחז בעסקים הגדולים .ראיון אבינועם ברוג.
 411ראיון וילף.
 412ראו לדוגמה :גד פרץ ״ועד עובדי פלאפון :אלפי עובדים בענף הסלולר יפוטרו״ גלובס 28.1.2015
 ;www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001004648#fromelement=hp_folders_3266סטלה קורין ליבר ״החברה
לישראל לוחצת על הממשלה :תנו הטבות תמורת ויתור לעובדי כיל״ מעריב – גלובס  ;4 ,6.3.2015סיון איזסקו ״ועדי העובדים בחברות
8.7.2015
TheMarker
בענף״
פיטורים
תגרור
כחלון
שרפורמת
חוששים
מתאחדים:
האשראי
כרטיסי
 ;www.themarker.com/markets/1.2679357נורית קדוש ״יוקר המחיה חוזר לחזית :התוכנית הסודית של יצרני המזון נגד מחאה״
כלכליסט .www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3642375,00.html 7.10.2014
413

ראו :קדוש ,שם.
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ככלל ,נראה שרמת התחכום התקשורתי של קבוצות האינטרס עלתה .אחרי ההלם הראשוני ב 2011-הן החלו
להסוות את האג'נדה שלהן בכסות של אג'נדה אחרת" ,ציבורית" יותר .ב ,2014-לדוגמה ,חברות הדלק רצו
להשפיע על מדיניות "עבודה מועדפת" שבמסגרתה הן מקבלות ,בעקיפין ,כוח עבודה זול המסובסד על-ידי
המדינה (חיילים משוחררים) .הן פתחו דף פייסבוק המציג עצמו כהתארגנות ספונטנית של קבוצת חיילים
משוחררים ללא עבודה ,הדורשים מהרגולטור להמשיך ולתגמל את "הבנים של כולנו" 414.מהלכים כאלה משקפים
מודעות לכך שבסביבה הציבורית של אחרי  2011הרגולטור לא ירצה להיתפס בציבור כמי שגורם למשלם המסים
415
לסבסד את חברות הדלק החזקות.

 6.1.2הסנטימנט הציבורי נרתם בקלות לקדם רגולציה המנוגדת לאינטרס הציבורי
בהקשר של שבי רגולטורי ,פופוליזם אינו בהכרח בעיה – לעתים הוא הפתרון .פרצי פופוליזם יכולים לעזור
לרגולטור לשחרר עצמו מהאינרציה או התלות בקבוצות אינטרס חזקות .ואולם לעתים קרובות מדי פרצי פופוליזם
אינם מיתרגמים לרגולציה טובה יותר ,משום שהאינטרסים החזקים מצליחים לעשות שימוש בפופוליזם לצרכיהם.
ההיסטוריה העולמית מלאה בדוגמאות למחאות חריפות נגד הסדר הכלכלי הקיים שתורגמו בסופו של דבר
416
לרגולציה שרק חיזקה עוד יותר את האינטרסים הצרים.
לעתים הגל הפופוליסטי פשוט אינו חזק דיו לאיין את בעיות התמריצים ולהביא לשינוי בן-קיימא .פרצי פופוליזם
נוטים להוביל לרפורמות בולטות המציגות "ניצחונות מהירים" בטווח הקצר .אך הרפורמות החשובות יותר הן
כמובן אלה המחוללות שינויים הדרגתיים בטווח הארוך .אחד מהטיעונים הלא-אינטואיטיביים ששמענו
מהמרואיינים שלנו נגע ל"קללת רפורמת הסלולר" 417:לדעת חלק מהמרואיינים ,דווקא ההצלחה הלכאורית של
רפורמת הסלולר ב 2012-גרמה לפוליטיקאים לחפש את סיפור ההצלחה הגדול והמהיר הבא .הם תרים אחר
רפורמה שתעביר מיד כסף לכיסם של המצביעים – במקום להתמקד ברפורמות כואבות שיניבו פירות רק בעוד
כמה שנים.
טענה קשורה ששמענו ממרואיינים אחרים ,ומהדהדת תובנות ממחקרים אקדמיים ,נוגעת לאופורטוניזם פוליטי.
בספרות המחקרית על תוצאותיהן של תנועות מחאה חברתיות מוקדש מקום נכבד לניצול חלון הזדמנויות פוליטי:
מחאות מסוימות מצליחות ואחרות נכשלות פשוט משום שפוליטיקאים עושים שימוש בגל הפופוליסטי
לצרכיהם 418.כשפוליטיקאי ממולח מעוניין להשתמש בגל הפופוליסטי למטרותיו ,המתבונן מבחוץ יחשוב
שהמחאה הצליחה .וכשלאותו פוליטיקאי אין סיבה לתמוך בגל הפופוליסטי ,המחאה תיתפס ככשלון .חלק
מהמרואיינים שלנו סברו כי הגורם המסביר המרכזי בשאלה אילו שינויים התרחשו אחרי מחאת  2011הוא ניצול
הזדמנויות על-ידי ראש הממשלה אז וגם נכון לכתיבת נייר זה – בנימין נתניהו.

 6.1.3קל יותר לשבות רגולציה בשלב היישום והאכיפה
קל יותר להכריז בריש גלי על רפורמות נגד אינטרסים חזקים מאשר ליישם בפועל רפורמות כאלה 419.הכרזה על
חקיקה חדשה שנועדה להיטיב עם הציבור הרחב אינה סוף הסיפור :כדי שיחול שינוי לטובה החקיקה החדשה
צריכה להיאכף ביומיום .אכיפה יומיומית נעשית הרחק מעין הציבור ,ואין מי שיוכל לדרוש אחריותיות

 414אלינור פוקס ״מחאה בהזמנה :היועצים שגורפים הון על הזעם שלכם״ 22.11.2014 TheMarker
.www.themarker.com/mako/1.2492225
 415הספרות המחקרית מכנה תופעה כזו בשם " – astroturfingדשא מלאכותי" ,משחק מלים עם  ,grassrootsהביטוי המייצג תנועות
מחאה שורשיות ,הצומחות מלמטה .ראו לדוגמה.EDWARD T. WALKER, GRASSROOTS FOR HIRE )2014( :
 416ראו לדוגמה.Rajan & Zingales )2003( :
 417ראיון פריזט.
 418על הקישור בין תוצאות מחאות חברתיות לניצול הזדמנויות פוליטי ראוDavid S. Meyer, Protest and Political :
)Edwin Amenta et al., Consequences of Social Movements, 36 ;Opportunities, 30 ANNU. REV. SOCIOL. 125 (2004
).ANNU. REV. SOCIOL. 287, 298 (2010
 419ראו.Posner )2014(, at 50 :
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מהרגולטור 420.כשאורות מסיבת העיתונאים כבים והרפורמה הוכרזה ,הרגולטור נשאר לבדו להילחם את מלחמת
ההתשה היומיומית של הוצאת הצהרותיהם של הפוליטיקאים לפועל.
להמחשה ,חזרו לוועדת טרכטנברג .מחקר שנעשה שלוש שנים אחרי שהוועדה הגישה את המלצותיה גילה כי
 87%מהללו אושרו על-ידי הממשלה ,אך רק  43%מהן יושמו בפועל .כבר בזמן אמת חששו האזרחים המוחים
כי המלצות ועדת טרכטנברג ימוססו בשלב היישום ,ולצורך כך הוקמו ארגוני חברה אזרחית שהיו אמורים לעקוב
422
אחר שלבי היישום 421.אך כשנכנסנו לאתר האינטרנט שמוקדש למעקב ,ראינו כי הוא עודכן לאחרונה ב.2012-
האנקדוטה ממחישה נקודה רחבה יותר :ארגונים הפועלים למען הציבור הרחב מציגים כוח עמידה נמוך יותר מזה
של קבוצות האינטרס הצרות 423.פרץ ההתנדבות והאנרגיה של קיץ  2011דעך ,והזירה נשארת (חוזרת) יותר
ויותר לאלו עם התמריצים הכלכליים החזקים לשמר את הסטטוס קוו.

 6.2סיבות לאופטימיות
מול הסיבות הרבות לפסימיות ,נציע שתי סיבות משמעותיות לאופטימיות .ראשית ,הציבור הרחב מאורגן יותר
ומיודע יותר כיום ,בהשוואה למצב לפני  .2011נושאים כלכליים קיבלו נראות גדולה יותר ,והמעורבות הציבורית
הפכה לממוסדת יותר ,כך שניתן להניח כי רמות המיודעות והארגון של הציבור הרחב לא יירדו בחזרה לאלו של
לפני  .2011שנית ,ישנן סיבות לחשוב שהנורמות החברתיות והמקצועיות בקרב הרגולטורים ושומרי הסף בשוק
הפרטי השתנו .נורמות שעברו נקודת מפנה ( )Tipping Pointנוטות להתקבע ולאושש עצמן בהיזון חוזר ,ולכן
גם כאן נדמה כי חזרה לנורמות של לפני  2011אינה ריאלית.

 6.2.1החברה האזרחית מודעת ומאורגנת יותר
בפרק הקודם הצגנו נתונים המרמזים על עלייה ברמת המודעות הציבורית לסוגיות של רגולציה כלכלית .השאלה
בפרק הנוכחי היא אם מדובר בתופעה חולפת או יציבה .הציבור עצמו אופטימי בנוגע לשאלה זו .במחקר דעת
קהל שנערך ב 2012-העידו הנשאלים כי בעקבות מחאת  2011אזרחי ישראל נעשו מודעים יותר להשפעתה של
הרגולציה הכלכלית על חייהם ,ולהשפעה האפשרית שלהם על הרגולציה הכלכלית 424.החברה שערכה את
המחקר – מרקטווטש – בחרה לפתוח את מצגת הנתונים בתמונה מתוך "גוליבר בארץ הגמדים" ,המראה את
הענק שוכב ,כפות בידי הגמדים .הדימוי נועד להעביר את המסר המרכזי שעלה מהמחקר – מחסום הפחד/שתיקה
נשבר 425:בקיץ  2011נפקחו עיניהם של אזרחי ישראל לראשונה לאפשרות ולצורך להשפיע בנושאים כלכליים,
ומעתה ואילך יהיה קשה לכסות להם את העיניים מחדש.
מלבד האינדיקציות לעלייה ברמת המודעות ,קיימות אינדיקציות לעלייה ברמת הארגון של החברה האזרחית
בישראל .מחאת  2011הולידה ארגונים ורשתות רבים העוסקים באופן שוטף בנושאים הקשורים לרגולציה

420

 Colslovsky et al. (2011); Dyck et al. (2013) (implementation of regulations is less newsworthy, andראו לדוגמה:
so an area where media scrutiny is less likely to counter the power of special interests) .
 421עמית בן-צור ואמנון פורטוגלי דוח מעקב אחר יישום המלצות ועדת טרכטנברג (המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה במכון ון ליר,
 .)2014זמין בwww.vanleer.org.il/en/publication/follow-report-implementation-trachtenberg- -
.committee%E2%80%99s-recommendations
 422ראו.http://watch.gov.il/#!z=b:83852287208592839A2088988B8890819882_t :
 423ראיון אייל עופר.
 424ראו,Study Report: The Social Protest and its Implications for the World of Marketing and Consumerism :
 .Marketwatch Research, Nov.-Dec. 2011, at 14ראו גם את דבריו של חבר הכנסת מיקי רוזנטל המובאים על-ידי קליין הכהן ,לעיל
ה״ש ( 399מציע כי תוצאות המחאה יימדדו בשינויים שהיא חוללה בתפיסת הציבור ,ובתרומתה ליצירת קרקע נוחה יותר לקובעי המדיניות,
המונעים על-ידי הרוחות המנשבות בעם ,להתמודד עם קבוצות אינטרסים חזקות).
 425ראיון אבינעם ברוג.
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הכלכלית .ארגונים אלה אוספים ,מעבדים ומנגישים מידע רלוונטי לציבור הרחב 426.לפחות על הנייר ,פעולות
כאלה ימזערו במידה מסוימת את בעיות האדישות הרציונלית והפעולה המשותפת .ואכן ,הארגונים כבר הספיקו
427
לצבור הישגים ראשוניים במאבק על דמות הרגולציה.
נסייג :אין להפריז ביכולתם של ארגוני חברה אזרחית לסחוב על גבם לבד מאבקים נגד שבי רגולטורי .כפי שאחד
ממנהיגי הארגונים הסביר לנו ,יש משהו מעגלי בטענה כי עמותות למען הציבור יצליחו לשמר מעורבות
ציבורית 428.עמותות למען הציבור נשענות במידה רבה על מעורבות ציבורית מלכתחילה .אם הנושא שעמותה
כלשהי מקדמת אינו נמצא על סדר היום הציבורי ,העמותה תתקשה לגייס תרומות או מתנדבים .ארגוני חברה
אזרחית יצליחו אם כך לשגשג ולהיאבק נגד אינטרסים חזקים לאורך זמן רק כאשר הנושא שבמחלוקת יימצא
בסדר היום הציבורי והתקשורתי.
התקשורת ,אם כן ,מילאה ותמלא תפקיד מפתח בשאלת מידת האפקטיביות של הרגולציה .בהקשר הזה יש
מקום לאופטימיות זהירה .הסברנו לעיל את תפקיד המפתח של א-סימטריה בפיקוח על המפקחים :כיצד רגולטור
החרד למוניטין שלו ייטה לטעות דווקא נגד הציבור הרחב ובעד קבוצות האינטרס הצרות ,ולו משום שבניגוד
לטעויות נגד הציבור ,הטעויות נגד קבוצות האינטרס יובלטו .בשנים שבהן ערכנו את המחקר התחלנו לראות
דוגמאות לא-מעטות לשינוי באופן הסיקור התקשורתי :כיום התקשורת מבליטה גם טעויות נגד הציבור הרחב,
429
ומשקפת לרגולטור את האינטרס של האזרח הקטן.

 6.2.2הנורמות במגזר הציבורי והפרטי חצו את נקודת המפנה
גם אם סבורים שהנורמות השולטות בעולם הרגולציה החלו להשתנות לטובה אחרי  ,2011עדיין אפשר לטעון כי
השינוי יהיה ארעי בלבד ,וכי בטווח הארוך נחזור לנורמות "הקודמות ".כנגד טיעון הרצידיביזם הזה ,הספרות
המחקרית על נורמות חברתיות מספקת כמה סיבות לאופטימיות .כך לדוגמה ,הספרות על אבולוציה של נורמות
לאורך זמן מתמקדת במושג "נקודת מפנה" ) .(tipping pointמחזור החיים של נורמה חברתית ,על פי ספרות זו,
עובר שלושה שלבים :פריצה ,קבלה והפנמה ) 430.(emergence, acceptance, internalizationהשלב הקריטי
מצוי במעבר מפריצה לקבלה – הרגע שבו נורמה הופכת להיות מקובלת על רוב חברי הקהילה .סף זה הוא-הוא
נקודת המפנה :מרגע שנורמה הפכה למקובלת על הרוב ,היא נהיית "דביקה" יותר .בנקודת המפנה חברי הקהילה
שכבר אימצו את הנורמה מתחילים לבייש את אלו שעדיין לא ,וכך עולה הסבירות שהנורמה תעלה שלב ואף
תופנם בקהילה .מעבר מקבלה להפנמה פירושו שחברי הקהילה יתנהגו על פי הנורמה החדשה לא בשל החשש
מפני מה שיגידו האחרים ,אלא משום שיחשבו שזה הדבר שנכון לעשותו ,גם אם אין אף אחד אחר בסביבה.
לפיכך ,משנורמה הפכה למקובלת על רוב הקהילה ,קטנה הסבירות שהמצב יחזור לקדמותו ורק חלק קטן
431
מהקהילה ינהג על פיה.

 426כך לדוגמה ,הסדנה לידע ציבורי שמה לה למטרה להגביר באמצעים טכנולוגיים את נגישותו של המידע על פעילות הממשל ומוסדות
ציבוריים .ראו פרטים באתר הסדנה./http://www.hasadna.org.il/about-us :
 427ראו לדוגמה :איתן אבריאל ״כך שינו עמותות בלי גרוש את המדינה – וכך יש מי שמנסה לאלף אותן״ 25.4.2015 TheMarker
 .www.themarker.com/news/1.2621574נציין במיוחד ארגונים כגון "לובי  "99או "צדק פיננסי" ,הצוברים בשנים האחרונות הצלחות
בנושאים השייכים מסורתית לרביעים "הבעייתיים" במטריצות הרגולציה ,הן בבחינת תועלות-מרוכזות-עלויות-מבוזרות ,והן בבחינת
סיבוכיות-גבוהה-בולטות-נמוכה .ראו לדוגמה :צבי זרחיה'" ,הציבור כבר לא פראייר'" ,14.3.2018 TheMarker
.https://www.themarker.com/news/1.5907514
 428ראיון אייל עופר.
 429ראו לדוגמה :מירב ארלוזורוב ״בנק ישראל זקוק לאתחול מחדש״ 3.2.2015 TheMarker
.www.themarker.com/news/1.2555450
 430ראו, 887 .L ORG’Martha Finnemore & Kathryn Sikkink, International Norm Dynamics and Political Change, 52 INT :
 ;)1998( 895 n.36ראו גם .CASS R. SUNSTEIN, 2 FREE MARKETS AND SOCIAL JUSTICE 38 (1998) :לספר מדע פופולרי בהקשר
דומה ראו :מלקולם גלדוול ,נקודת המפנה (.)2001
 431הדגש על נקודות מפנה בנורמות מעלה שאלות סבוכות אחרות ,כגון מתי ואיך מתרחשות נקודות המפנה .אין ביכולתנו לספק תשובה
לשאלות אלה במסגרת הנייר הנוכחי .לעת עתה נסתפק ונאמר ששינויים בנורמות – בייחוד אלה מהסוג שאנו דנים בו כאן – אינם מתרחשים
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מטבע הדברים ,איננו יכולים להציג ראיות חותכות לכך שנחצה סף כזה או אחר של קבלת הנורמות .יהיה זה
בלתי אפשרי להוכיח סטטיסטית את הטענה כי אחרי  2011השתנו הנורמות המשפיעות על פעילות רגולטורים,
וכי אם בעבר ראו רגולטורים לנגד עיניהם את האינטרסים הצרים ,כיום רובם מציבים במרכז את הציבור הרחב.
לא נותר לנו אלא להסתמך על דברי המרואיינים שלנו – כאמור רגולטורים בעבר ובהווה – שחשו כי חל שינוי
במערך הכוחות הפועלים עליהם .לצד זאת ,אנחנו מגייסים לתמיכה בטיעוננו אנקדוטות אחדות שפורסמו ברבים
ומעידות לכאורה על שינוי בנורמות ,בין השאר אלו הנוגעות לדלתות המסתובבות – אותו מעבר של רגולטורים
מהמגזר הציבורי לזה שעליו פיקחו.
למתבונן מבחוץ נראה כי התפיסה הציבורית ,הפוליטית והתקשורתית של הדלתות המסתובבות השתנתה אחרי
 .2011כאשר לממונה על אגף שוק ההון ,הבטחון והחסכון הוצע לעבור עם סיום תפקידו לחברת הביטוח הגדולה
בישראל ולכהן בה כיו"ר ,התעוררה תגובת-נגד ציבורית ,תקשורתית ופוליטית חזקה .המעבר המוצע עמד
בכללים :הממונה היה אמור לעבור לתפקידו החדש רק לאחר תקופת הצינון הקבועה בחוק 432.המעבר גם לא
היה יוצא דופן 433,והרי רגולטורים רבים אחרים עברו ,כאמור ,מהמגזר הציבורי לפרטי בעבר .אך הפעם התגובה
הייתה שונה – הרגולטור ומעסיקיו החדשים גילו ש"הממזרים שינו את הכללים" (או ,נכון יותר :שינו את הנורמות
החברתיות) .התקשורת הפנתה זרקור למעבר וביקרה אותו בחריפות ובהתמדה .הרגולטורית הנכנסת של שוק
ההון התערבה וביקרה אותו גם היא .ופוליטיקאים בחושיהם החדים ,בהם שר האוצר (לפיד) ושרת המשפטים
(ליבני) ,הצטרפו גם הם למבקרים .האם ראוי היה שהרגולטור יעבור לחברת הביטוח בנסיבות ההן? בלי קשר
לעמדתם בשאלה זו ,דבר אחד היה ברור לכל רגולטור ורגולטורית :הדרך שבה התייחס העולם שבחוץ למעבר
הייתה שונה בהרבה ,חריפה וביקורתית יותר מיחסו למעברים דומים בעבר .המסר לרגולטורים שחושבים על
מעבר עתידי כזה היה לפיכך ברור גם הוא :גם אם תעקבו אחר הכללים היבשים והמעבר למגזר הפרטי יהיה
חוקי ,דעו שהתקשורת והפוליטיקאים ,ואולי אף חבריכם הרגולטורים ,יבקרו אתכם בחריפות .המוניטין והיושרה
שלכם יועמדו בספק.
דוגמה למעגל ההיזון החוזר שבנורמות החדשות מצאנו בראיון שערכנו עם רואה חשבון בולט בשוק הפרטי.
כששאלנו את רואה החשבון אם הוא מרגיש בשינוי בסביבת הפעולה הרגולטורית ,הוא הדגיש כי לא זו בלבד
שיש שינוי באופי הרגולציה ,אלא ששינוי זה גם מחלחל ומשפיע על שומרי הסף "הפרטיים" ,כגון רואי חשבון,
עורכי-דין ודירקטורים .לדבריו ,לפני  2011קבוצות העסקים החזקות היו גדולות וחזקות מכדי שרואי החשבון יוכלו
לעמוד מולן ולבצע ביקורת כהלכה או להתעקש על רישום כזה או אחר .אחרי  ,2011טען רואה החשבון,
כשהרגולטור מועצם ופועל נגד הגופים החזקים ,גם רואה החשבון הפרטי מועצם .ראשית ,הסביבה הרגולטורית
השונה מחדירה מעין שיפוט ערכי גם לעבודתם של שומרי הסף הפנימיים; ובלשונו של המרואיין שלנו" :היום קל
לך לזהות מי הטובים ומי הרעים ,ולדעת אם אתה עובד עם הרעים .פעם יכולת לשכנע את עצמך שמי שאתה
עובד עבורם הם לא הרעים" .שנית ,הסביבה הרגולטורית השונה מאפשרת לשומר הסף הפרטי לעמוד אל מול
איש העסקים ,בבחינת "אין מה לעשות ,אני לא יכול לאשר את הדיווח המוטה הזה – אם לא נעשה ביקורת כמו
שצריך גם אנחנו וגם אתם ניענש על-ידי הרגולטור" .ככלל ,כשהרגולטור שבוי ,נוצרת בין שומרי הסף תחרות על
מי מעקם את הכללים ביתר יצירתיות למען קבוצות העסקים .ואילו כשהרגולטור עושה עבודתו כהלכה ,שומרי
הסף יתחרו ביניהם מי עושה עבודתו כהלכה.
*
יש סיבות טובות להיות סקפטיים ואגנוסטיים בכל הנוגע לפרשנות של השינויים שחלו בעקבות מחאת .2011
קשה גם לנו ,על אף עבודת המחקר ,להכריע אם הפסימיות מוצדקת יותר מהאופטימיות או להיפך .את מרב
עבודת איסוף הנתונים והראיונות למחקר זה ערכנו בשנים  2015ו ,2016-ואז נטינו לאופטימיות יותר מלפסימיות.
אך עם עדכון הנתונים וכתיבת הטיוטות הסופיות הפסימיות החלה מחלחלת .לאי הוודאות מוסיפה העובדה

מעצמם .הם לרוב תוצר של עבודה מאומצת של "יזמי נורמות" ) ,(norm entrepreneursהלוא הם אנשים משפיעים שביכולתם לשנות
את הנראות הציבורית והמסגור של סוגיות נתונות ,ולשכנע את הקהילה בדבר רציותן של נורמות .ראו.Leighton & Lopez )2013( :
 432ראו חוק שירות הציבור) הגבלות לאחר פרישה( התשכ"ט.1969-
433
אך ראו :סמי פרץ ״למה אנחנו לא מפרגנים לעודד שריג״ 12.9.2014 TheMarker
( www.themarker.com/markerweek/1.2431486לדעה לפיה המקרה הפרטני הצדיק התייחסות חריגה).
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שהרגולציה הכלכלית בישראל היא עדיין צעירה ומתפתחת .האם מפה והלאה היא צפויה לנוע רק בכיוון אחד –
למטה? או שמא עם הזמן היא תפתח נוגדנים להשפעתן של קבוצות האינטרסים הצרות? בסופו של דבר ,זו
שאלה אמפירית שתוכרע רק בפרספקטיבה של השנים הבאות.
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 .7מסקנות ופתרונות
 7.1מסקנות
לפני שניגשים להסקת מסקנות אופרטיביות ,חשוב להכיר במגבלות הניתוח ,וללמוד לא רק מסיפורי ההצלחה,
אלא מההבדל בין מקומות שבהם הרגולציה השתנתה לטובה למקומות שבהם לא חל שינוי.
נתחיל במגבלות הניתוח .קשה עד בלתי אפשרי להוכיח קשר סיבתי בין תנועות חברתיות לשינויים
פוליטיים/רגולטוריים 434.קישרנו כאן בין מחאת  2011לבין השינויים הנראים והסמויים מהעין שבאו אחריה ,אך
קישור שכזה ודאי אינו ההסבר האפשרי היחיד .חלק מהרגולטורים שראיינו העלו גרסאות חלופיות למתרחש
בסביבת העבודה הרגולטורית בארץ בשנים האחרונות .גרסה אחת טוענת שאכן התרחש שינוי בסביבת העבודה
הרגולטורית ,אך שינוי זה אינו לטובה – הוא נוטה לסחוף את הרגולציה לפופוליזם לא-מועיל .על פי גרסה זו,
רגולטורים נוטים כיום לנסות ולחפש "נצחונות מהירים" בדעת הקהל במקום להתמקד בשינויים המתבקשים
לטווח הארוך ,וקבוצות אינטרס צרות מצליחות לסחוף את הגל הפופוליסטי לכיוונן 435.גרסה חלופית שנייה טוענת
שאכן התרחש שינוי ,אך השינוי מועט מדי ובמקומות הלא-נכונים .על פי גרסה זו ,השינוי הנחזה מתבטא בעיקר
ברטוריקה או ברפורמות ריקות מתוכן ,ולא בדברים המשמעותיים באמת 436.גרסה שלישית טוענת שאכן התרחש
437
שינוי ,אך הסיבה לשינוי אינה הרוח שנשבה ממחאת קיץ .2011
המכנה המשותף לכל הגרסאות החלופיות הוא ההכרה בכך שסביבת העבודה הרגולטורית השתנתה מהותית.
לפיכך ,גם אם נקבל את הגרסאות החלופיות כנכונות ,הן אינן מקהות את הנקודה המרכזית לצרכינו :העובדה
שמידת האפקטיביות/שבי של רגולציה איננה חקוקה בסלע ,אלא דינמית ומשתנה כפונקציה של מעורבות
ציבורית ,סיקור תקשורתי ,חלונות הזדמנויות פוליטיים וכיוצא בזה .הגרסה החלופית השנייה אמנם טוענת
שהשינוי מתבטא רק בשיח ולא במעשים ,אך המחקר שהבאנו לעיל מבהיר כי גם שינויים בשיח הרווח מובילים
בטווח הארוך לשינויים ברגולציה בפועל.
נעבור לבחון את ההבדלים בין סוגיות שבהן השינוי הורגש לאלו שבהן הוא לא .חשבו לדוגמה על ההבדל בין
מחאת קיץ  2011לבין המחאה שבאה אחריה ,בקיץ  .2012מחאת  2011חובקה על-ידי התקשורת המסורתית
438
והובלטה – לפחות בשבועות הראשונים – ואילו מחאת  2012התקבלה בהתעלמות או בסיקור שלילי יותר.
ישנם הסברים אפשריים אחדים להבדלים בסיקור 439,אבל לענייננו חשוב להתמקד בעצם קיומם של הבדלים.
ההבדל התהומי בסיקור מבטא לקח כללי יותר על תפקידה החשוב-אך-מוגבל של התקשורת 440.כשהתקשורת

434

 Marco G. Giugni, Was it Worth the Effort? The Outcomes and Cnsequences of Social Movements,ראו לדוגמה:
24 ANNU. REV. SOCIOL. 371, 373 (1998).
 435ראיון אריאב; ראיון נויבך; ראיון גרדוס; ראיון שטרום; ראיון הראל .יורם גבאי" ,נזקי המחאה החברתית" ,6.4.2016 TheMarker
.https://www.themarker.com/opinion/1.2907221
 436ראיון מן; ראיון עדיני.
 437ראו לדוגמה :ראיון אריאב (יש מטוטלת של רגולציה המתחזקת/נחלשת מול קבוצות האינטרס החזקות ,והשנים של אחרי  2011פשוט
מבטאות תנודה טבעית של מטוטלת שהייתה מתרחשת כנראה ,במידה כזו או אחרת ,גם ללא המחאה החברתית); ראיון אבן-חן (הסיבה
לשינוי הנחזה פרוזאית יותר :נפילתו העסקית של נוחי דנקנר יצרה כדור שלג ,שאיפשר את שינויי הנורמות וסדרי היום ,ומאבק בקבוצות
האינטרס החזקות) .וכפי שציינו לעיל ,אחרים העלו את הסברה שהשינוי הנחזה הוא זמני ,פונקציה של ניצול הזדמנויות פוליטי מצדו של
ראש הממשלה אז ונכון לכתיבת נייר זה ,בנימין נתניהו.
438

ראו :מן ולב און ,לעיל ה״ש  ,318בעמ׳ .11–10

 439סיבה אפשרית אחת להבדלים בסיקור היא שבעלי השליטה בכלי התקשורת נרתעו מהפגיעה בחברות הגדולות – המפרסמות
העיקריות שלהם – כתוצאה ממחאת ( 2011שם ,בעמ׳  ,11ציטוט מנכ״ל ערוץ  .)10ראו גם :גבי וימן ״המחאה החדשה והתקשורת
הוותיקה״ הארץ  .www.haaretz.co.il/opinions/1.1742494 28.6.2012סיבה אפשרית אחרת היא שב 2012-המחאה היתה כבר
"סרט המשך" ,וללא הראשוניות היא איבדה את ממד החדשותיות ומשכה פחות את קהל הקוראים .לענייננו כאן ,אין זה משנה איזה גורם
מסביר משכנע יותר ,שכן שני הגורמים האפשריים מצביעים על בעיה בשימור העניין הציבורי במאבק בשבי הרגולטורי לאורך זמן.
 440בהקשר של השפעתה הבונה וההורסת של התקשורת על מחאות חברתיות ראו.Gitlin (1980) :

80

מכוונת זרקור לסוגיה רגולטורית מסוימת ,קובעי המדיניות עשויים לשנות דרכם ולהביא לשיפור הרגולציה .אך
התקשורת מתקשה לכוון זרקור לסוגיה מסוימת לאורך זמן ,בין בגלל הטיות מצד ההיצע (כגון תלות במפרסמים
גדולים) או הטיות מצד הביקוש (כגון אובדן עניין מצד ציבור הקוראים).
דוגמה אחרת מספקת רפורמת החלב .בוועדת קדמי לרפורמות בשוק המזון הוצעו רפורמות אחדות בתתי-שווקים
שונים .חלקן הצליחו לעבור ,וחלקן לא .ההצעה לרפורמה בשוק החלב ,לדוגמה ,נגדעה באיבה 441.מה סייע ללובי
442
החקלאי שהתנגד לרפורמה לעצרה? המרואיינים שלנו לפרויקט זה הציעו תשובה מעניינת :כוחו של הנרטיב.
קבוצות אינטרס מסוימות מיטיבות יותר מאחרות להתמודד עם ביקורת ציבורית ועם לחץ ,כי הן מוכרות נרטיב
שהציבור מוכן לקנות (לפעמים בצדק :)443שמירה על מקומות עבודה ,עיבוד האדמה ,ייצור ערך והנעת המשק,
וכיוצא באלה .השאלה אילו קבוצות אינטרס הרוויחו מהשינויים בסדר היום שאותם תיעדנו היא עניין למחקר
444
עתידי.
דוגמה נוספת היא הרגולציה של קידוחי הגז הטבעי – "מתווה הגז" .אסדרת קידוחי הגז התרחשה ברובה בטווח
הזמן הרלוונטי למחקר – העשור השני של המאה ה – 21-בשני שלבים מרכזיים .בשלב הראשון "ועדת ששינסקי"
טיפלה בשאלות המיסוי – אילו תמלוגים למדינה יידרשו מהחברות שקיבלו זכיון לקדוח .השלב השני כלל אסדרה
כוללת של סוגיות כגון מגבלות על יבוא ,השקעות נדרשות נוספות ,וכיוצא בזה .למתבונן מהצד נראה כאילו בשלב
הראשון – שאלת התמלוגים – עמדתן של חברות הגז נדחתה ,ואילו בשלב השני – שאלות האסדרה המפורטת
– עמדתן התקבלה .דרך אחת להסביר את ההבדלים היא ברמת הסיבוכיות .בשני המקרים הנראות הציבורית
של הסוגיה הייתה גבוהה :ארגונים חברתיים והציבור הרחב נאבקו והעמידו משקל-נגד מסוים לעמדתן של חברות
הגז .אך רמת הסיבוכיות השתנתה משמעותית .לציבור הרחב קל יותר להבין ולהיות מעורב בשאלה כמה כסף
מתוך קידוחי הגז צריך לחזור לציבור .ולכן בשלב הראשון עמדת חברות הגז לא התקבלה .מנגד ,לציבור הרחב
קשה להבין ולהיות מעורב בשאלות של אסדרת הכמות המותרת ליבוא ,השקעות נדרשות נוספות ,וכיוצא בזה.
ולפיכך בשלב השני התקבלה עמדת חברות הגז .הסבר אחר (שאינו מבטל את הסבר ההבדלים בסיבוכיות) נוגע
לתמיכת הדרג הפוליטי .נראות ציבורית אינה תנאי מספיק; כדי לקבל רגולציה שעובדת לטובת הציבור ונגד
אינטרסים חזקים נדרשת גם תמיכה מפוליטיקאים נבחרים ,המרגישים כי סיכויי היבחרותם מחדש תלויים
בעמדתם בסוגיה (או פשוט מעוניינים לעשות את הדבר הנכון).
האם ניתן להפיק ממקרים אלה ומהראיות והדוגמאות שהצגנו עד כה נוסחה שתבהיר מתי ואיך שינויים באופי
הרגולציה יתרחשו? נסתכן בהכללה וננסה את כוחנו :כדי לשחרר רגולציה משבי צריכים להתקיים שלושה תנאים
מצטברים .ראשית ,נדרשים רגולטור או רגולטורית עם יכולת וכוונות טובות .זה תנאי מוקדם (הכרחי אך לא
מספיק) ויחסית מובן מאליו .ביקורת תקשורתית ,אקטיביזם שיפוטי ,או מעורבות ציבורית ,לא יספיקו אם האנשים
שקובעים מדיניות ואוכפים אותה מושחתים או חסרי יכולת .שנית ,נדרש ניצוץ .זעזוע חיצוני למערכת שיגרום
למערכי הכוחות הרגילים להתנדנד .בספרות הקלאסית של שבי רגולטורי נהוג לדבר על זעזוע חיצוני מאסיבי,
כגון מלחמה או משבר כלכלי קטסטרופלי 445.אך הניתוח המובא פה מראה כי את הניצוץ הדרוש כדי להדליק
שינוי עשויים להביא עמם גם יזמי נורמות ,מאבקים ציבוריים מקומיים שמתפתחים למחאות חברתיות גדולות
יותר ,ושערוריות קטנות שמעוררות את תשומת הלב הציבורית ומציתות את אש המעורבות .שלישית ,נדרש היזון
חוזר מתמיד .הניצוץ שהתניע את השינוי יתעמעם במוקדם או במאוחר ,והרגולטור בעל הכוונות הטובות ימצא
עצמו במאבק עם קבוצות אינטרס נחושות שאינן מעוניינות בשינוי הסטטוס קוו .ייתכן שבשלב הזה ,במציאות
הישראלית ,הרגולטור גם ייתקל בהתנגדות מצד פוליטיקאים או רגולטורים אחרים שאינם מעוניינים עוד בדחיפת
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טל פבל המחאה החברתית והרשתות החברתיות (הכנסת ,מרכז מחקר ומידע.)2012 ,

 442ראיון פריזט; ראיון וילף.
 443נדגיש שוב :איננו מתכוונים בהכרח למובן השלילי של שיווק נרטיב .בחלק מקבוצות האינטרס הנרטיב החזק אכן מוצדק וראוי לפי
קריטריונים שונים של צדק ויעילות.
 444ראו לדוגמה :מירב ארלוזורוב" ,הכירו :הטייקונים האנונימיים של ישראל" ,19.10.2015 TheMarker
.https://www.themarker.com/news/1.2754855
 445ראו.Olson )1982( :
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הרפורמה מול התנגדות קבוצות האינטרס .לפיכך ,פידבק חיובי מסביבתו הקרובה ,מהתקשורת ומהציבור הרחב
חיוני כדי לאזן את נטייתו של הרגולטור לחזור בו ולרכך את הרפורמה המכוונת .הפתרונות המוצעים לבעיית
השבי הרגולטורי – שאותם נסקור בתת-הפרק הבא – צריכים אם כך להישפט לפי יכולתם לספק לרגולטור היזון
חוזר שדוחף אותו בעקשנות לכיוון האינטרס הציבורי.

 7.2פתרונות
הספרות על שבי רגולטורי התמקדה בהצבעה על בעיות והזניחה מסורתית את שלב הצעת הפתרונות 446.רק
לאחרונה אנחנו עדים לנסיונות מכל הכיוונים – אקדמיה ,מכוני מחקר ,אנשי מדיניות – להתחיל ולהציע משנה
סדורה שתפרט כיצד נלחמים בשבי 447.אין בכוונתנו לספק כאן סקירה מקיפה של הפתרונות שהוצעו ,או להציע
מתווה מפורט משלנו .מטרתנו בפרק זה צנועה יותר :להעריך את סיכויי ההצלחה של סוגי פתרונות שונים,
בהתבסס על הדיון עד כה .טענתנו המרכזית תהיה שפתרונות המכוונים למזעור בעיית התמריצים אינם מספיקים.
פתרונות המוצעים תדיר – כגון הארכת תקופת הצינון במעבר מהמגזר הציבורי לפרטי ,הוספת מנגנוני שקיפות
או הוספת מנגנוני פיקוח – נועדו לטפל בערוצים הישירים לשבי רגולטורי 448.אך הדיון עד כה מלמד אותנו
שאפקטיביות רגולטורית היא במידה רבה גם פונקציה של ערוצים עקיפים בהרבה ,כגון תפיסות עולם ,שיקולי
מוניטין ,נורמות חברתיות ואג'נדה תקשורתית וציבורית .וקטורים עקיפים אלה קשים לאיתור ובוודאי לתיקון
מבחוץ .אין פתרונות מושלמים לבעיית השבי הרגולטורי – 449השאלה היא רק איך להשיג את חבילת הפתרונות
הלא-מושלמת הטובה ביותר.

 7.2.1פתרונות קלים ליישום עם אפקטיביות מוגבלת
שקיפות .שקיפות היא תנאי הכרחי אך לא מספיק להשגת רגולציה טובה יותר .כשלעצמה שקיפות אינה יכולה
למגר את פערי הכוחות היוצרים שבי רגולטורי 450.אם ,לדוגמה ,נחוקק חוק שידרוש מקבוצות האינטרס
והרגולטורים לספק יותר מידע על הקשרים ביניהם – עדיין נזדקק לרגולטור לא שבוי שיאכוף את אותה דרישת
גילוי .בנוסף לכך ,יותר מידע לא בהכרח מוביל להחלטות טובות יותר .בוחרים ורגולטורים שמקבלים גישה מוגברת
למידע עדיין צריכים להיות מסוגלים לסנן ,לעבד ולהבין מה לעשות בכמויות גדולות של מידע .למעשה ,דרישות
גילוי עלולות ליצור תחושת בטחון מוטעית בקרב האזרחים ,להעניק לגיטימציה למעשיהן של קבוצות האינטרס,
451
ולהעמיס על הרגולטורית והרגולטור הררי מידע לא רלוונטי.
כללי התנהגות במקום שינויים מבניים .כאשר מזהים כשל בפעילות השוק ,ניתן לאסדר את הפעילות בשתי דרכים:
לשנות את מבנה השוק הקיים ,או להשאיר את המבנה על כנו ולנסות לווסת את ההתנהגות הבעייתית באמצעות
קביעת סטנדרטים 452.קביעת סטנדרטים להתנהגות עדיפה על שינויים מבניים בהרבה היבטים ,שכן היא יותר

ראו.Moss & Carpenter )2014(, at 458-64 :
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 . .Lראו לדוגמהRachel E. Barkow, Insulating Agencies: Avoiding Capture Through Institutional Design, 89 TEX :
REV.)2010( 15 ; Levitin (2014), at 2049–2067; THE CHANGING NATURE OF GOVERNMENT SERVICE: A WOODROW
WILSON SCHOOL TASK FORCE (2009).
לדוגמאות מישראל ראו :דוח הוועדה לבחינת יחסי הון-שלטון בישראל ,לעיל ה״ש  ,55בעמ׳  ;78דוח הוועדה לייעול מנגנוני
הרגולציה בישראל ,לעיל ה״ש  ;13המכון הישראלי לדמוקרטיה שחיתות חוקית ( ,)2014זמין בכתובת
.www.idi.org.il/media/4319/legal_corruption_2014.pdf
 448ראו לדוגמה :דוח הוועדה לבחינת יחסי הון-שלטון בישראל ,לעיל ה״ש  ,55בעמ׳ JAMES R. BARTH ET AL., GUARDIANS OF ;78
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ראוOmri Ben-Shahar & Carl E. Schnieder, More Than You Wanted to Know: The Failure of Mandated :
(Disclosure )2014(; .Wagner )2010
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רגישה להקשר ,הפיכה וגמישה .אך שינויים מבניים עדיפים על קביעת סטנדרטים בהיבט אחד ,משמעותי :כאשר
המערכת כולה סובלת מבעיות שבי מבניות ,גם סטנדרטים מכווננים היטב ייעקפו ויעוותו לאורך זמן .לפיכך,
כשמזהים מערכת שבויה על ידי קבוצות אינטרס ,עלינו לשאוף להגביל ככל האפשר את ההיזקקות להתערבות
רגולטורית תכופה453.
רפורמות נקודתיות .כאשר המערכת הרגולטורית שבויה ,תיקונים לכשלים נקודתיים אינם יעילים ולעתים אף
מזיקים .שינוי לטובה במוסד אחד ,נקודתי ,אינו מונע מהקבוצות החזקות לעקוף את המוסד החסין משבי ולפעול
בערוצים אחרים .וכך ,למתבונן מבחוץ נראה כאילו הרפורמה עקרה ,והכשלון הנחזה מדרדר את אמון הציבור
454
במערכת ומקשה על שינויים עתידיים.
תקופות צינון .הגבלת יכולתם של רגולטורים לעבור למגזר הפרטי שעליו פיקחו זה עתה היא עוד פתרון הגיוני
עם אפקטיביות מוגבלת .תקופות צינון ארוכות אינן מספיקות לתקן את בעיית התמריצים ,מכמה סיבות .ראשית,
מחקר אמפירי שעליו אנו שוקדים בזמן כתיבת נייר זה ,מראה כי בישראל דרישות הצינון אינן נאכפות אלא נעקפות
בחסות החוק 455.ועדה מיוחדת מאשרת היתרים "חריגים" כעניין שבשגרה ,ובפועל רגולטורים יכולים לעקוף את
תקופות הצינון הקבועות בחוק .שנית ,גם אילו נשמעו הרגולטורים לדרישות הצינון ,תקופת הצינון אינה מאיינת
את שיקולי המוניטין הבעייתיים .רגולטורית או רגולטור שרוצים להיחשב מקצוענים בתחומם ולקבל הצעות עבודה
איכותיות ,בין אחרי תקופת הצינון ,אצל הגורמים המפוקחים ,ובין מיד בסיום עבודתם אצל מעסיקים אחרים
(שאינם כפופים לתקופת הצינון) ,ירצו למזער את הביקורת על החלטותיהם .דרך נוחה למזער את הביקורת על
456
מקצועיותם היא לטעות לטובתם של הגורמים המקצועיים והגופים המפוקחים.

 7.2.2פתרונות קשים ליישום עם אפקטיביות גבוהה יותר
אכיפה אגרסיבית של הגבלים עסקיים .אחד מהטיעונים המרכזיים בנייר נוגע להשלכות הפוליטיות של ריכוזיות.
ריכוזיות בשווקים ריאליים ופיננסיים מגבירה את הסיכוי לשבי רגולטורי 457.בהתאם ,הורדת הריכוזיות תשפיע
לחיוב גם על הסיכוי לשחרר את השבי .הפחתת הריכוזיות תצמצם את פערי יכולות התיאום בין הקבוצות :בכלכלה
ריכוזית הקבוצות החזקות מאוד מתואמות ,כאמור ,ומצופפות שורות במאבקים פוליטיים .בכלכלה שבה מספר
גדול של קבוצות מתחרות ,קטנה גם ההסתברות לפערי מידע ומומחיות :התחרות בין הקבוצות יוצרת תחרות גם
בשוק המידע והרעיונות המגיעים לרגולטור ,ומקטינה את תלותו של זה בקבוצה אחת .זאת ועוד ,הפחתת
הריכוזיות מצמצמת גם את התלות של כלי התקשורת במספר קטן של מפרסמים גדולים 458.יובהר :נייר זה לא
מכוון להציע דרך אופטימלית לארגון הכלכלה ,או רמת הריכוזיות הרצויה .רמת הריכוזיות ודיני ההגבלים העסקיים
תלויים בשיקולים כלכליים סבוכים שבהם לא נגענו בנייר זה .הטענה כאן היא פשוטה יותר :במסגרת אכיפת דיני
ההגב לים העסקיים עלינו להתחשב לא רק בהשפעות על מחירים לצרכן ,אלא גם בהשפעות פוליטיות רוחביות
של ריכוזיות .אכיפה אגרסיבית של הגבלים עסקיים ,על כל חסרונותיה ,יוצרת החצנות חיוביות בדמות הקטנת
459
הסיכוי לשבי רגולטורי.

 453זכרו לדוגמה את הספרות בנוגע לבעיות שבפיקוח על מחירים לאורך זמן .ה״ש  175לעיל .ראו גם :שוקי טאוסיג ״ייגרמו לכם נזקים״
העין השביעית .www.the7eye.org.il/161189 3.6.2015
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 160–163)2011( (explaining the stickinessראו בהקשר זה גם אתBO ROTHSTEIN, THE QUALITY OF GOVERNMENT :
problem, which makes it hard to step out of a bad, corrupt state of regulation) .
 455ראו :רועי שפירא "דלתות מסתובבות והאפקטיביות של תקופות צינון" (נייר בעבודה.)2019 ,
ראו ,Leaver )2009( :בעמ׳ .575
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 Dyck et al. (2013) .ראו:
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 ,Adi Ayal, The Market for Bigness: Economic Power and Competitionבעמ׳  38ו Zingales (2012) ;157-ראו:
Agencies’ Duty to Curtail it, 1 J. ANTITRUST ENFORCEMENT 221 (2013) .
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רגולציה פשוטה יותר .דרך אחת למזער את סכנות השבי היא לעבור לכללים פשוטים ושקופים יותר 460.ככל
שרמת הסיבוכיות במערכת עולה ,כך קל יותר לקבוצות האינטרס הצרות לנצל לטובתן את הפערים במידע,
מומחיות ,עקיבה ויחסי ציבור .כללים פשוטים ושקופים מאפשרים לציבור ולנבחריו לוודא טוב יותר שהרגולציה
לא סוטה ממטרותיה המוצהרות .אך מעבר לכללים פשוטים אינו דבר מובן מאליו .למעשה ,בעשורים האחרונים,
עם העלייה ברמת הסיבוכיות בפעילות השוק ,עלתה גם רמת הסיבוכיות והניואנסים ברגולציה .אחרי הכול ,כללים
פשוטים לפעילות שוק מסובכת עלולים לתפוס יותר מדי או פחות מדי בחכתם – ולהביא להרתעת-יתר בחלק
מהמקרים ולהרתעת-חסר במקרים אחרים .איננו טוענים ,לפיכך ,שכלל רגולטורי פשוט עדיף בהכרח על כלל
רגולטורי מורכב .אנו טוענים שכאשר שוקלים את מכלול העלויות והתועלות של רגולציה בתחום מסוים ,יש
461
להתחשב באחריותיות המוגברת (מופחתת) שמגיעה עם הכללים הפשוטים (מסובכים) יותר.
מומחיות עצמאית .לשם הגברתה של אפקטיביות הרגולציה נדרש יותר מ"עוד מידע ",כפי שלרוב דורשים חסידי
השקיפות ,ויותר מעוד זכויות עמידה לארגוני חברה אזרחית בוועדות הכנסת או בתי המשפט 462.כדי שהציבור,
ארגוני החברה האזרחית או הרגולטור בעל הכוונות הטובות יעשו שימוש מועיל במידע ובזכות העמידה ,צריכים
להימצא מקורות עצמאיים של מומחיות שייתנו זווית שונה מזו של המומחים המייצגים את התעשייה 463.כשסקרנו
את הרפורמות הרגולטוריות של השנים האחרונות בישראל ,נוכחנו כי מרבית הרפורמות שפגעו באינטרסים צרים
בשם הציבור הרחב הותנעו על-ידי חוות-דעת מומחה שנתפסה כעצמאית ומהימנה מספיק ,והצביעה על הצורך
בשינוי .כך לדוגמה ,רפורמת הריכוזיות הותנעה על-ידי דוח של בנק ישראל על היקף והשלכות הפירמידות
התאגידיות בארץ ,ורפורמת כרטיסי האשראי ,כפי שציין בפנינו ראש הרשות להגבלים עסקיים בעבר ,נתמכה
464
בדוח של מחלקת המחקר החדשה של הרשות.
שאלת המפתח היא כיצד להבטיח את קיומם של מקורות מומחיות עצמאיים ,שיאזנו במעט את יתרונם של הגופים
המפוקחים .כפי שהדגשנו לאורך המאמר ,התחרות בשוק הרעיונות דורשת משאבים .חוות-דעת מומחים עשויות
להיות יקרות מדי למידותיהם של ארגונים המייצגים את הציבור הרחב .דרך יצירתית אחת לפתרון הבעיה היא
הקמת קרן למימון חוות-דעת מומחים מטעם הציבור 465.ניתן ללמוד מהנסיון בהקשר דומה :רפורמה בדיני
תביעות ייצוגיות בישראל ,שבמסגרתה הוקמה הקרן למימון תובענות ייצוגיות 466.הקרן בוחרת תביעות ייצוגיות
בעלות חשיבות חברתית וציבורית ,ועוזרת במימון הגשתן .מלבד העזרה הכספית ,יש בבחירותיה של הקרן משום
איתות על חשיבותה של הסוגיה שאותה בוחר התובע הייצוגי לתקוף 467.ביישום לענייננו ,קרן ציבורית למימון
חוות-דעת מומחים מטעם הציבור תשמש שתי מטרות :היא תמזער במעט את בעיית התמריצים ,שכן היא תאפשר
לארגוני החברה הציבורית להציע מעט יותר ממה שהם מציעים כעת (הרבה פעמים – כלום) למומחים .ובעיקר,

ראו ,Stiglitz )2009( :בעמ׳ .Zingales )2012( ;18
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 Luigi Zingales, Does Financy Benefit Sociey?, 70 J. FIN.ראו :ענת אדמתי ומרטין הלוויג בגדי הבנקאים החדשים (;)2015
1327 1356–1357 (2015); Elizabeth Warren, Corporate Capture of the Rulemaking Process, REGULATION REVIEW, jun.
14, 2016, ./https://www.theregreview.org/2016/06/14/warren-corporate-capture-of-the-rulemaking-process
 462ראו McCarty (2014)’ :בעמ׳  ,Wagner (2010) ;120בעמ׳ .1379–1374
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דוח הוועדה לבחינת יחסי הון-שלטון בישראל ,לעיל ה״ש  ,55בעמ׳ .78

464
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חוק קידום התחרות בענף המזון ,התשע״ג( 2013-הכנסת ,מרכז מחקר ומידע.)2014 ,

 465ראו בהקשר דומה ,Livmore & Revesz (2013) :בעמ׳ .1377
 466ראו :ס׳  27לחוק תובענות ייצוגיות ,התשס״ו.2006-
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הקרן תיצור איתותים ונורמות שונות :למומחים אקדמיים תהיה אופציה אחרת ,מלבד להגיש חוות-דעת בשם
468
התעשייה.
דרך נוספת לחשוף את הרגולטורים לחוות-דעת שונות היא לעצב את תהליכי קבלת ההחלטות כך שיכללו מנגנון
של איפכא מסתברא :אדם/גוף בתוך הרשות הרגולטורית שתפקידו לספק חוות-דעת מנוגדת לתפיסה הקיימת
בגוף .מנגנון שכזה של "פרקליט השטן" מכריח את הרגולטור להצדיק את בחירתו באופציה א במקום באופציה
ב .והכורח להצדיק את בחירתך מבטיח שהיא תישען ,לפחות במידה מסוימת ,על עדויות וניתוח הגיוני של
469
הסיטואציה.
שינוי הנורמות .כפי שדוח טרכטנברג המליץ ,על הרגולציה הישראלית להתמקד בשינוי הדגשים ,ולפתח תרבות
ארגונית שבה האזרח הקטן ניצב במרכז 470.שינוי כזה בפונקציית המטרה אינו מתרחש מעצמו .כדי שהוא יתרחש
לא די לקרוא לו .אין נוסחת קסם לשינוי הנורמות .מהספרות על נורמות אנו מסיקים שרק מאמץ קבוצתי יביא
לשינוין :מספר מוסדות חברתיים צריכים ללחוץ במקביל על הרגולטורים להציב את האזרח הקטן במרכז .כך
לדוגמה ,פסקי-דין בדבר הצורך ברגולציה שפועלת לטובת הציבור הרחב עשויים להוביל לשינוי לא רק במישרין
– על-ידי פסילת חוק כזה או אחר – אלא גם ,ובעיקר ,בעקיפין ,על-ידי ההיבט האקספרסיבי שלהם 471.הצהרות
ערכיות מפי השופטים ,בלי קשר לתוצאה המשפטית במקרה זו או אחר ,שולחות מסר לרגולטורים בנוגע לאיך
מצופה מהם להתנהג .מוסדות נוספים שיכולים לקדם כך שינוי בנורמות הם האקדמיה והתקשורת .חוקרי
תקשורת קראו בשנים האחרונות לתקשורת לשנות פאזה – במקום השאיפה הלא-ריאלית לדווח על כל ידיעה
חדשותית ( ,)all the news that fit to pressלעבור למוד של השמעת פעמוני אזהרה; 472במקום להעמיס מידע
ללא הקשר על הקוראים ,להתמקד בזיהוי דפוסים בעייתיים עבור הקורא ,ולהתריע ,ולחזור ולהתריע ,על קיומם.
קריאה לשנות את הנורמות עלולה להישמע חלולה במקרה הטוב ,או כמשטרת-מחשבות במקרה הרע .נבהיר
ונחדד :לשיטתנו ,נקודת התחלה טובה היא מטריצות הרגולציה שאותן פירטנו בתתי פרקים .IIז ו.III-ג לעיל.
רגולציה שמשיתה עלויות על הציבור הרחב ומיטיבה עם אינטרסים צרים אינה בהכרח רגולציה רעה .אבל היא
סוג הרגולציה שמרים דגלים אדומים .זהו סוג הרגולציה שבו סכנת השבי גדולה ביותר .לפיכך ,זהו סוג הרגולציה
שבו צריכים להתמקד אלו המעוניינים להביא לשינוי :שופטים ,עיתונאים ,חוקרים אקדמיים ,פעילים חברתיים
ורגולטורים עם כוונות טובות .כשהזרקורים האקדמיים ,חברתיים ,תקשורתיים ושיפוטיים יופנו לכיוון רגולציה כזו,
תקטן בעיית הא-סימטריה בפיקוח על המפקחים ,ויעלה הסיכוי לקבל רגולציה שפועלת לטובת הציבור הרחב.
לבסוף ובהקשר ישיר ,חלק נכבד מהפתרון הוא קידום המודעות .שלב ראשון במאבק נגד שבי רגולטורי הוא
הגברת המודעות לקיומו של השבי ולסכנותיו .ככל שהציבור ושחקני מפתח במערכת יהיו מודעים לגורמים
ולתוצרים של בעיות השבי הרגולטורי ,כך יגברו הסיכויים שהם יצליחו לשחרר מהשבי 473.הגברת המודעות היא,
למעשה ,המוטיבציה המרכזית מאחורי כתיבת נייר זה.
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( “… to compnesate public interest advocates who invest resources to produceהמציעה Warren (2015) :ראו גם:
)meaningful feedback on rule”.
469

ראו ,Kwak )2014( :בעמ׳ .98
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דוח טרכטנברג ,לעיל ה״ש .343

 471על הפונקציה האקפרסיבית של המשפט ראו לדוגמה.Richard McAdams, The Expressive Powers of Law )2015( :
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 John Zaller, A New Standard of News Quality: Burglar Alarms for the Monitorial Citizen, 20(2) POL. COMM.ראו:
109 (2003).
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 Zingales (2014), at 126 (“Ultimately, the best way for economists to reduce and prevent capture is toראו:
promote awareness among ourselves that the risk of capture exists”) .
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סיכום
כשאחד מחברי ועדת טרכטנברג שטח לפנינו את כל השינויים הרגולטוריים שניסה לקדם בוועדה ,לא התאפקנו
ושאלנו :למה רק עכשיו? אם אותם שינויים אכן כה מתבקשים ,מדוע המתנת עד ועדת טרכטנברג כדי להציעם?
למה לא לפעול לשינוי לפני כן? תשובתו" :כי אף אחד לא שאל אותי לפני כן ".תגובתו הכנה מהדהדת את התמות
המרכזיות שבהן נתקלנו במהלך המחקר .נראה כי רוב הרגולטורים שראיינו והקולגות שלהם ניגשים לעבודתם
מתוך כוונות טובות ויכולות לא-מבוטלות .אך כמו כולנו ,האינרציה היומיומית שבתוכה הם פועלים מכילה מגבלות
משפטיות ,כלכליות וחברתיות .כאשר אותם רגולטורים אינם יכולים לקחת צעד אחורה ,לעצור ולהיות מודעים
מספיק ל"סחף" – קרי ,לכוחן החזק של אותן מגבלות להסיט את הרגולציה ממטרותיה המקוריות שהן הגנה על
הציבור הרחב – גובר הסיכון לרגולציה שבויה.
מטרתו המרכזית של נייר זה היא להגביר את המודעות לאותם כוחות המסיטים את הרגולציה ממטרותיה
המקוריות ,ולספק כלים להתמודד עמם .אנו מקווים שהגברת המודעות גם תוביל להעלאת הלגיטימציה והתמיכה
הציבורית ברגולטורים המנסים להילחם בסחף האמור ,וליצור מדיניות הפועלת לטובת קבוצות רחבות ,גם אם
היא מצריכה מאבק בקבוצות אינטרס ממוקדות.
לפני סיום ,נחזור על כמה סייגים ואזהרות .איננו טוענים ששיתוף פעולה והיוועצות עם הגורמים המפוקחים הם
בהכרח דבר רע שיש לעקרו משורש .בנסיבות רבות יחסי פעולה ידידותיים בין המפקחים למפוקחים הם דבר
חיובי ,לא רק למפקחים ולמפוקחים אלא גם לציבור הרחב 474.אנו אמנם סבורים שהסיכויים שהיחסים יגלשו
למישור ידידותי מדי גדולים מהסיכויים שיהפכו ללעומתיים מדי ,אך אין להתעלם ,ויש להיזהר ,מהסכנה של
רגולציה לעומתית מדי.
נחזור גם ונבהיר שאין בשימוש במונח "קבוצות אינטרס צרות" כדי להוקיע בהכרח את אותן קבוצות .קבוצות
הדואגות לאינטרסים של עצמן אינן בהכרח דבר רע .ובנסיבות רבות קבוצות אינטרס צרות מקדמות ערכים ראויים,
המוביל ים לרגולציה יעילה והוגנת יותר .נייר זה אינו מתמקד בשיפוט נורמטיבי של האינטרסים המקודמים ,אלא
בתיאור הגורמים לכך שאינטרסים מסוימים מקודמים על-ידי הרגולציה ואחרים לא .במלים אחרות ,איננו דנים
בשאלה אם רגולציה צריכה לבכר את האינטרסים של קבוצה א' על פני אלו של קבוצה ב' ,אלא בשאלה מה גורם
לרגולציה בפועל לבכר באופן שיטתי את האינטרסים של קבוצה א'.
אימצנו בנייר זה פרספקטיבה רחבה כדי לעודד מחשבה מחדש על כל סוגי הווקטורים הפועלים על הרגולטור,
ולא רק על החשודים המיידיים .במובנים רבים ,הפרספקטיבה כאן רחבה מדי ,והיא משאירה מספר רב של שאלות
פתוחות ,הראויות לפיתוח נפרד .כך לדוגמה ,הדגשנו את חשיבותם של שיקולי מוניטין – ראינו כי רגולטורים
בכלל ,ורגולטורים ישראלים בפרט ,רגישים לסיקור תקשורתי .אך לא ברור כיצד בדיוק הם מגיבים לסיקור
תקשורתי – האם הוא דוחף אותם לרגולציית-יתר או לרגולציית-חסר? 475דוגמה נוספת היא הטיעונים בנוגע
לקרב על הנרטיב .מלבד השערות ראשוניות המבוססות על תובנות מראיונות ומעדויות עקיפות ,לא סיפקנו כאן
ראיות לשאלה אילו קבוצות אינטרס מוכנות יותר להתמודד עם השינויים בסדר היום ובנורמות .באותו הקשר,
הניתוח שלנו מדגיש כי התקשורת היא גורם מסביר חשוב במידת האפקטיביות של רגולציה ,אך אינו מספק
תשובות לשאלה כיצד התקשורת יכולה להוביל לרגולציה אפקטיבית יותר .כל אלו ואחרות הן שאלות למחקר
עתידי.
לבסוף ,נחזור ונבהיר שנייר זה אינו מכוון לקונן על מצב בלתי הפיך של שבי רגולטורי ,לעודד חוסר אמון ברגולציה
או להציע דרגולציה 476.פתחנו את הנייר בהבחנה כי הציבור הרחב – בישראל ובעולם כולו – חשדן מאוד ממילא
כלפי התערבות ממשלתית .הציבור חש שרגולציה אינה עובדת לטובתו ,אך התלונות כלפי הרגולציה שונות

 474ראו לדוגמה ,McCarty )2014( ;Rubinstein (2012) :בעמ .118
 475חוקרי מדעי המדינה השיגו התקדמות יפה בתחום בשנים האחרונות – ראו סיכום אצל (.Maor )2014
 476ראו בהקשר זה את הבחנתו הקולעת של אחד מאבות גישת הבחירה הציבורית ,Tullock (2002) :בעמ׳ “that the government ( 12
”.)performs certain function poorly does not, in and of itself, prove that the market will do better
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ומגוונות :יש הטוענים נגד נטל עודף – רגולציה המכבידה על שחקנים פרטיים ,אחרים טוענים נגד רגולציית-חסר,
ויש הטוענים נגד הגירעון הדמוקרטי – החלטות שמתקבלות מבלי לשתף את הציבור .אנו סבורים שמחקר המנסה
לעשות סדר ולהראות מדוע רגולציה סוטה ממטרותיה המקוריות ,מתי השבי חזק יותר ומתי הוא חלש יותר ,וכיצד
ניתן להתגבר עליו ,לא יוביל לירידה באמון הציבור ,אלא להיפך – להכרה במאבקים הקשים שמנהלים
הרגולטורים ,ולמתן רוח גבית למאבקים אלה.
ולאחר כל הסייגים והאזהרות ,נסיים בנימה אופטימית .מצאנו אינדיקציות לכך שהרגולציה בישראל מצליחה
בשנים האחרונות לסטות מהתחזיות הקודרות של הספרות על שבי רגולטורי .גם בלי משבר יוצא דופן כגון מלחמה
או היפראינפלציה ,הרגולציה הכלכלית בישראל של השנים האחרונות הולכת ומקבלת את פונקציית המטרה
המיועדת – טובת הציבור הרחב .סוג הרפורמות המוצעות הוא דווקא זה שמטריצות הרגולציה המסורתיות
מנבאות שלא יוצעו :נושאים ללא נראות/בולטות ציבורית ,ועם סיבוכיות גבוהה .גם במקומות (הרבים ,עדיין)
שבהם הרגולציה עדיין אינה פועלת מספיק לשירות הציבור ,קבוצות האינטרס הצרות צריכות לעבוד קשה יותר
כדי להשיג את הנצחונות שפעם היו מובנים מאליהם עבורן .במובנים האלה ,שיעור התשואה למרדף אחר רנטות
פוליטיות ) (ROR – return on rent-seekingירד .לאורך זמן מגמה כזו תתעל את האנרגיה של שחקני השוק
לאפיקים יצרניים ולא לאפיקי השבי הרגולטורי .אנו מקווים שנייר זה יתרום ,ולו במשהו ,לשימור המגמה החיובית.

87

נספח א' :רשימת הראיונות
ד"ר עינת וילף (חברת כנסת לשעבר) 29 ,ליולי 2014
שלומי פריזט (כלכלן ברשות להגבלים עסקיים ,חבר ועדת טרכטנברג) 30 ,ליולי ( 2014טלפונית)
עו"ד דוידה לחמן-מסר (בעבר היועצת המשפטית של משרד האוצר) 8 ,בספטמבר 2014
פרופ' רו"ח שלומי שוב (ראש תוכנית חשבונאות ,המרכז הבינתחומי) 2 ,באוקטובר ( 2014טלפונית)
אייל עופר (פעיל חברתי – ראש עמותת "ישראל יקרה לנו") 31 ,באוקטובר ( 2014טלפונית)
פרופ' אבי דגני (ראש חברת הסקרים "גיאוקרטוגרפיה") 4 ,בדצמבר ( 2014טלפונית)
עו"ד עדנה הראל (המחלקה הכלכלית ,משרד היועץ המשפטי לממשלה) 5 ,בדצמבר 2014
עו"ד אליעד שרגא (ראש התנועה לאיכות השלטון) 24 ,בדצמבר 2014
אבינועם ברוג (ראש המכון למחקרי שווקים  30 ,)Market Watchבדצמבר 2014
שוקי טאוסיג (עורך האתר "העין השביעית" לביקורת התקשורת) 31 ,בדצמבר 2014
עו"ד נילי אבן-חן (ראש המחלקה הכלכלית בתנועה לאיכות השלטון) 31 ,בדצמבר 2014
עו"ד אורן תמיר (לשעבר ממשרד היועץ המשפטי לממשלה) 9 ,במארס 2015
פרופ' דויד גילה (בעבר הממונה על רשות ההגבלים העסקיים) 19 ,במארס 2015
דרור שטרום (בעבר ראש הרשות להגבלים עסקיים) 1 ,באפריל ( 2015טלפונית)
עו"ד רונן עדיני (בעל משרד המתמחה בהגשת תובענות ייצוגיות) 27 ,באוגוסט ( 2015טלפונית)
עו"ד אלעד מן (יו"ר עמותת "הצלחה") 2 ,בספטמבר 2015
אמנון נויבך (לשעבר מאגף התקציבים במשרד האוצר; יו"ר הבורסה) 15 ,באוקטובר ( 2015טלפונית)
שחר כהן (פעיל חברתי; חבר ועדת טרכטנברג) 17 ,באוקטובר ( 2015טלפונית)
ירום אריאב (מנכ"ל משרד האוצר לשעבר) 20 ,באוקטובר ( 2015טלפונית)
יוגב גרדוס (מאגף התקציבים במשרד האוצר) 1 ,בדצמבר 2015
האמורים לעיל הם מרואיינים שהזדהו בשמם לטובת המחקר ,ומאוזכרים במקומות ספציפיים לאורך נייר זה.
מלבדם קיימנו גם שיחות רבות עם רגולטורים נוספים שביקשו להישאר עלומי שם ,ובמקרים בהם התובנות
מהשיחה לא מצאו עצמן בנייר במקומות ספציפיים .בין אלו ,נמנה את :עו"ד שמשון (שוני) אלבק (היועץ המשפטי
לשעבר של הרשות לניירות ערך) 26 ,באוקטובר ( 2015טלפונית); אבי ברגר (בעבר ראש חברת  PwCבישראל),
 16בספטמבר  ;2014אמיר לוי (ראש אגף התקציבים במשרד האוצר) (בתאריכים שונים); ומשה בר סימנטוב
(מנכ"ל משרד הבריאות) (בתאריכים שונים).

88

כלכלה

כלכלה
מדע
וטכנולוגיה

סביבה
ואנרגיה

תכנון
ארוך טווח

תעשייה
וחדשנות

תשתיות
פיזיות

בריאות

הון
אנושי

השכלה
גבוהה

חברה

חינוך

טל | 04-8292329 .פקס04-8231889 .
קרית הטכניון ,חיפה 3200003

www.neaman.org.il

ינואר
2019

דינמיקה של שבי רגולטורי:
חקר המקרה הישראלי
גיא רולניק
רועי שפירא

