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  ,נכבדי השר

  

  

  סוגיית שכר הבכירים במשק - "Hard Cases make Bad Law": הנדון

  

את עמדת המכון הישראלי לתכנון , ר הועדה לדיון בשכר הבכירים"כיו, אני מבקש להביא בפניך

כתב עמדה זה .  סטטוטוריות על קביעת שכר המנהלים במשקמגבלות י הצורך בהשתת כלכלי לגב

  . לחולף6מר יוסף הולנדר ביום , ר המכון"מובא בעקבות הופעתו בפני הוועדה של יו

  

  :כללי  .א

  

.  אין מקום להטלת מגבלות סטטוטוריות על גובה שכר הבכירים, עמדת המכון היא כי ככלל

 היוצר תקדים רעממשלתית במדיניות שכר של תאגידים פרטיים היא המכון סבור כי התערבות 

בכך , התערבות זו אף מסוכנת להתפתחות הכלכלה ולעידוד ההשקעות במשק, מעבר לכך. דין רע

החורגת בעליל מהיקף ההתערבות של , תקדימית-שהיא מבטאת חדירה ממשלתית אגרסיבית

  .  של ישראלהתחרותיותתיפגע באופן וודאי בכך .  ממשלות בהתנהלות תאגידים בעולם המערבי

  

 שהמכון ממליץ להתערב לגביו הוא שכר הבכירים בחברות הנמנות על הקבוצות חריג יחיד

נדגיש כי הכוונה היא אך לאותם חברות ". 100תל אביב "העסקיות  הפירמידליות הכלולות במדד 

קיים , לה ובמקרים אלה בלבדבמקרים א. (Tunneling)" פירמידה"המסונפות לקבוצה הבנויה כ

עיוות עליו נעמוד להלן ובהם אנו סבורים כי יש למנוע מבעל שליטה משורשר להחליט לגבי שכר 

  .הבכירים ויש להחיל את ההסדר המפורט בסיפא למכתבנו זה

  

כי בנק ישראל , נדגיש כבר בראש הדברים, "כשל שוק" כי מדובר ב–אשר לקביעת בנק ישראל 

: של חברות "משפחות"שתי רק ב דבריו וקובע כי העיוות של שכר מופקע קיים עצמו מסייג את

) ב(;  לעיל שזהו החריג בו אנו ממליצים לטפל– קבוצות עסקיות גדולותחברות הנמנות על ) א(

  .)בהן יש לטפל אחרת (בנקאות וביטוח:  מובהקיםמגזרים אנטי תחרותייםחברות הפועלות ב

  

.  הכלכליחייבת להישאר במישור , תערבות בפעילות כלכלית של שוקלזכור כי הש י: עיקר חשוב

מטרתה היא . בעיני גוף או ועדה כזו או אחרת" שכר מוסרי"אינה יצירת , בסוף היום, מטרתה

משמעות הדבר .  כדי שהשוק יגיע בעצמו לשיווי המשקל המאוזןיצירת סביבת תמריצים יעילהב

לתת למשקיעים ולגופים המוסדיים להחליט את  בענייננו היא כי הכלל המנחה הוא שיש

בחברה זו או אחרת לפי שיקולי היעילות וטובת ציבור החלטותיהם לגבי אטרקטיביות ההשקעה 
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 .לפי הבנתם, "שיקול המוסריות"למקם את ובגדר זה , המשקיעים והחוסכים בראש ובראשונה

    .לטרנטיבה אחרת כשלהפיקוח מחירים הוא המפלט האחרון לאחר שכל א: במילים פשוטות

  

  פרטיקנין החברה כשוב בניהול היא כלי חשכר מדיניות :  נקודת המוצא  .ב

  

 עסקינן במאטריה פרטית :בנקודת המוצא מצוי אופיה של המאטריה בה מדובר .1

אשר לוו בעסקאות , בעלי המניות בחברות הציבוריות הם בעלי קנין פרטיים: במהותה

   .וק ההוןהלוואה כסף מציבור המשקיעים בש

 

עצם נטילת הלוואה מן הציבור : יש לזכור כי השיח הציבורי בהקשר זה לוקה בבלבול רב .2

החברה נשארת במהותה קנין . אינה הופכת את החברה נוטלת הלוואה לקנין ציבורי

) ח"הן במסגרת הנפקת מניות והן במסגרת הנפקת אג(פרטי ונטילת הלוואה מן הציבור 

אך אינה , לחובת הגילוי הנאות למשקיעים ומניעת פרט מטעהכופפת את החברה ובעליה 

להחליט על הבסיסית לרבות הזכות , מפקיעה ולא נועדה להפקיע מהם את קניינם בחברה

 .  בחברהמדיניות השכר ההולמת

  

בניהול ובסיסי מדיניות שכר היא כלי חשוב , ברגילטרם התערבות חפוזה יש לזכור כי  .3

האדם המיטבי לשורות החברה והן לשם תמרוצו להשגת הן לשם גיוס כוח : החברה

ח המונפקים "ובהם המשקיעים באג(בעלי מניותיה ונושיה , תוצאות מיטביות לחברה

 –מדיניות השכר היא סוגיה פנימית מובהקת להכרעת בעליה של החברה , ככזו).  לציבור

ם המרכזיים קביעת כללי השכר נוגע לאחד הענייני: הטעם לכך פשוט. בעלי המניות

 המועסק בתאגיד קביעת מערך התמריצים לכוח האדם:  הקבועים את הצלחת התאגיד

 .  להגיע לתוצאות מוצלחות בשוק

  

יש אפוא להביא בחשבון שקביעת כללי השכר בהתאם לכללים ממשלתיים מעקרת  .4

 –אופטימליות מתוכן את אחד הכלים החשובים והבסיסיים להשגת תוצאות עסקיות 

הרבה לפני הדאגה שבליבו , ור המשקיעים והחוסכים מעוניינים בו יותר מכלדבר שציב

 . של מישהו למוסריות השכר בחברה שיש לה בעלים פרטי

  

  היבט התחרותיות": מסע"הנתיב הקריטי ב  .ג

  

  :  )Competitiveness( שחשוב לזוכרו הוא היבט התחרותיות נוסףהיבט  .5

 

ים את מקומות עסקיהם ומיקוד השקעותיהם בו תאגידים משנ, עולם גלובאליאנו חיים ב .6

בבוא הוועדה הנכבדה לשקול .   להם ביותריםהרצויוהמס בהתאם למשטר דיני החברות 

יש לזכור כי דיני  -אם להתערב באופן שאינו מקובל במדינות המערב המתחרות בנו 

   1. המנותקים מן העולם"אי או מובלעת"החברות בישראל אינם 

  

העולם והמדינות ההשוואתיות לישראל לא יצרו חקיקה ככל שיא כי המסקנה הפשוטה ה .7

נכבד טעם זהו  הרי ש– או רגולציה המגבילים את החרות לפעול בתחום שכר המנהלים

                                                 

 
, כאשר ישראל הינה אופציה אחת מני רבות ובהן, עולם גלובאלי מאפשר לתאגידים לבחור את מקום הרישום   1

 .  להלן15' ס' להרחבה ר. ב וסינגפור"ארה- דלוור, צרפת, בריטניה  
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בשל הפגיעה בתחרותיות הצפויה מיצירת כללים משפטיים ההופכים את , להימנע מכך

  . אחראו עתירת מגבלות שלא קיימות בדין" נכה"החברה הישראלית ל

  

 מהו הצורך: רק בהיבט זה מתעוררת השאלה שהיתה צריכה לעמוד ביסוד הדיון כולו .8

העוברת " סוגיית רוחב"האם מדובר ב? בהתערבות המתבקשת בסוגיית שכר המנהלים

או שמא מדובר בבעיה האופיינית , כחוט השני בקרב כלל החברות הציבוריות בישראל

 כן יש לטפל בה בכלים ספציפיים לאותם לסקטורים מגודרים ספציפיים ואשר על

 .  סקטורים

  

 2001עבודה שנערכה על ידי יחידת המחקר והפיקוח על הבנקים בבנק ישראל בשנת  .9

הצביעה על גורמים המשפיעים על , בנושא שכר הבכירים במערכת הבנקאות הישראלית

בד מתוגמל תוך שהיא יוצאת מנקודת ההנחה הכלכלית גרידא כי עו, שכר הבכירים במשק

עבודה זו מצאה כי על אף שבפועל . בהתאם לתרומתו השולית בפירמה בה הוא מועסק

הרי שקשר זה קלוש , היינו מצפים לקשר הדוק בין רווחיות הפירמה לשכר המנהל

במציאות בעוד שלמידת ריכוז ההחזקות בהון בידי בעלי עניין קשר חיובי חזק לשכר 

הוצעה , ווחיות הפירמה לביצועי המנהל ושכרוכדרך לחזק את הקשר בין ר. כאמור

כאשר תמורתן , בעבודה שיטת תגמול הכוללת מרכיב משכורת קבועה ומרכיב אופציות

     2.של אלה אינה ניתנת מיידית כי אם מותנית בביצועי החברה לתקופה קבועה מראש

  

סוגיית שכר ב" טפל" אין כל צורך רוחבי ל– ראשית: ממצאינו בענין זה הם חד משמעיים .10

 בסוגיה הרלבנטית זוכה -ובניגוד לסברה המקובלת , המנהלים בכלל החברות הציבוריות

ישנו מקטע מוגדר בו קיימת ,  אכן– שנית 3;מבין המדינות" מקום של כבוד"ישראל ל

אלא אותו מקטע ,  אך מקטע זה אינו החברה הציבורית הרגילה–בעיה של שכר מופקע 

שבו קיימת הפקרות מן הטעם ,  פירמידליות(Business Groups)של קבוצות עסקיות 

. הפשוט שבעל השליטה שולט בחברה באמצעות חלק מזערי מההון והסיכון בחברה

במקטע זה יש לטפל אך אין לפגוע בכלל החברות הציבוריות רק בגלל קיומה של בעייה 

 .קונקרטית מתוחמת למקטע זה

  

 בנק ישראלסקירת בעקבות : ת שכר מופקעלענין הצורך בהתערבות ומיקומה של בעיי .11

 חשוב מאד לציין כי דווקא –) ופורסמה ברבים(כפי שהוצגה בפני הוועדה הנכבדה 

 הן חברות –החברות הפועלות בענפים בהם קיים שכר מופקע במובהק למנהלים בכירים 

 ,)ל"למנכ₪  מליון 4.8שכר ממוצע של (הן פועלות בתחומי הבנקאות : צמיתות לישראל

₪  מליון 2.1שכר ממוצע של (ן "והנדל) ל"למנכ₪  מליון 3.7שכר ממוצע של (הביטוח 

 –ואולם .  לא על החברות האלה ניטשת התחרות בעולם הכלכלי הגולבאלי).  ל"למנכ

הנקודה  הקריטית היא כי דווקא בחברות הפועלות במקטעים תחרותיים שהן מוביליות 

 בהן –) חברות היי טק לדוגמה(הן למדינות זרות מטבען ויכולות להעתיק את מקום עסקי

  .אין מימצא של שכר מופקע

  

  

                                                 

 
 . 2001, 15 סוגיות בבנקאות, "ת הישראליתשכר הבכירים במערכת הבנקאו"שרייבר . ב- אלאיאס ו. ר   2
ח הבנק העולמי לשנים " מדינות בהגנה על זכויות בעלי מניות מיעוט בדו133 מבין 31- ישראל מדורגת במקום ה   3

 . להלן' ראה סעיף ד. 2008-2009  
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 בהן ממוקמת לפי בנק ישראל עיקר בעיית –" קבוצות העסקיות"ענין העיוות הקיים בל .12

ואין להתייחס " ליקוי מאורות" נסביר כי בקבוצות אלה קיים מראש –השכר המופקע 

בקבוצות אלה קיימת שרשרת :  הטעם לדבר פשוט.  אליהן כחברה ציבורית רגילה

כאשר בחברה שבראש הפירמידה מחזיק , תאגידים השולטים זה בזה לאורכו של סולם

 ואילו ציבור ,) ולעיתים אף פחות מכך51%לעיתים (בעל השליטה ברוב המניות 

המשקיעים בשוק ניירות הערך מחזיק בכל חוליה ברוב של יתרת המניות יחד עם אותו 

" בעל השליטה"הולך ומידלל שיעור ההשקעה הריאלי בהון של , באופן זה".  בעל שליטה"

לשלוט בחברה נכדה , בעזרת הציבור,  הוא מצליח–עד שבעצם במכפלות פשוטות 

 . מכלל ההשקעה בכל החברה6-7% -יע לבהשקעה מזערית שעשויה להג

 

   4:דוגמה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 

 
4  R. Morck "How to Eliminate Pyramidal Business Groups – The Double Taxation of Inter-
 Corporate Dividends and Other Incisive Use of Tax Policy”, Working paper 10944 – National 
 Bureau of Economic Research, 2004.   
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האדם :  עולה ברורות העיוות הקיים בקבוצות העסקיות הפירמידליותמן התרשים דלעיל

שכן ,  אדיש למעשה במתן משכורות מקופת החברה–בהן " בעל השליטה"הנחזה כ

למרות שהוא , ומיםולמעשה גם הנאתו הישירה מרווחיה זע, השקעתו שלו בהון החברה

  . יש וראוי לטפלזהבהיבט ".  בעל שליטה"נחשב חוקית כ

  

החוק מקנה לו את המעמד של : בעל השליטה אינו בעל שליטה אמיתי, במצבים אלה

אולם כלכלית הוא לא השקיע את מירב ההשקעה בחברה ואינו נושא ברוב " בעל שליטה"

במרבית הסיכון הוא ציבור מי שהשקיע את רוב הכספים בחברה ונושא . הסיכון

דים השולטים במורד יע של התאג"באמצעות רכש ניי(המשקיעים והחוסכים 

הנחזה להכתיב את " בעל השליטה"במצב זה אין כל יסוד הגיוני לאפשר ל.  השרשרת

זהו מקור לגיטימי .  כללי השכר בתאגיד שלמעשה הוא אינו המשקיע העיקרי בו

 .להתערבות רגולטיבית

 

לקבוע ": קבוצות העסקיות הפירמידליות" לענין שכר הבכירים בתערבות המוצעאופי הה .13

הבונוס או האופציות לא ישולמו מיידית : לטווח ארוךמנגנון של שכר מותנה בביצועים 

שנים ואז ישתלמו ) 5(אלא יוחזקו בחשבון נאמנות מיוחד לתקופה של חמש , בסוף השנה

מכספים אלה יקוזזו הפסדים או ירידת . ופהבשיעור עליית הערך של החברה באותה תק

הסדר זה יתמרץ את המנהלים לדאוג . הערך של החברה שיחולו במהלך תקופת ההמתנה

ולא להתמקד בביצועים , בראש ובראשונה לרווחיות ולביצועי החברה לטווח הבינוני

  5".בעיית הנציג"תופעה שהיא חלק מ, לטווח הקצר

  

: אין לדבר על התערבות מכלילה וגורפתשתיות היא בהיבט התחרוהמסכמת המשמעות  .14

 –של שכר מופקע שעיקרם בענפים לא תחרותיים ובקונצרנים הגדולים " איים"באותם 

 בכל אותן חברות ציבוריות הפועלות בכל שאר הענפים –ואולם , ניתן לשקול התערבות

שא שכר  הרי שאין כל יסוד להתערבות כלשהי בנו–) ומדובר ברוב החברות במשק(

במישור " נכות"קל וחומר שאין כל יסוד להתערב באופן שיוצר למדינת ישראל . המנהלים

  . התחרותיות הגלובאלית על מיקום מטות התאגידים

  

  

  ":לבעלי מניות המיעוט"מקומה של ישראל בחתך השוואתי ביחס   .ד

  

, כך. רהישראל ממוקמת במקום מכובד בהגנת בעלי מניות מיעוט בחב, כפי שהדגשנו לעיל .15

 דורגה ישראל 2010 – 2009 לשנים World Economic Forum-בדירוג התחרותיות של ה

כשאירלנד מדורגת מקום אחד נמוך יותר ,  מדינות בפרמטר זה133 מבין 31-במקום ה

  .מקומות גבוה יותר) 3(ב מדורגת אך שלושה "ואילו ארה, מישראל

                                                 

 
יוצא הציבור הרחב נפסד מכך שבעל השליטה מחלק משכורות ,  בהם קיימת לאקונה נורמטיביתהבמקרים אל   5

 יש לקבוע כי כוחו של בעל השליטה בקביעת השכר ובהצבעה –מקרים אלה ב. למעשה על חשבון הציבור, נדיבות  
בועדה מוועדות הדירקטוריון או באסיפה הכללית הינו כשיעור המכפלה המשורשרת , בדירקטוריון, בענין זה  
  )51X51X51=6.7%.( 
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היבט השוואתי מול מדינות מפותחות אחרות כי מצבה של ישראל בברורות מן הדברים עולה 

  .מן הסוג המוצע בהצעות החקיקה" כירורגית פולשנית"אינו מחייב כל התערבות 

  

  

  

  :סיכום הדברים  .ה

  

דיני החברות באופן " עיקום"בסיס להתערבות חקיקתית ובכל הראינו באמור לעיל כי אין 

גד וניהול תאגידים וכי הדרך ולמקום בלתי רצוי להא" מצורעת"שיהפוך את מדינת ישראל ל

  .הנכונה היא לטפל במוקדי הבעיה באופן פרטני ונקודתי

  

הדבר :  ברורה-הסכנה שבהתערבות המדינה בהסדרת עניינים מובהקים של השוק הפרטי 

משבש לגמרי את האיזון החשוב בין מתן חירות לשוק העסקי להתנהל כהבנתו שעה שאנשים 

לבין התערבות רגולטיבית השמורה למקרים קיצוניים של כשל , עוסקים בקניינם הפרטי כדין

או של עשייה במוצר או ) כשלי מידע חמורים והחצנות שליליות, מיזוג היוצר מונופול: כגון(שוק 

  . מובנת מאליה ואף מתבקשת, אין צורך לומר כי לגבי כל אלה ההסדרה טבעית. משאב ציבורי

  

 בעילה - הק של כלכלת שוק כשכר המנהלים בחברות התערבות סטטוטורית בענין מוב, ואולם

אין המדובר בכשל שוק והכנסת פקידי המדינה .  אינה יכולה לעמוד" כשל מוסרי וחברתי"של 

המדינה אינה : לקביעת מוסריות שכר של חברות בשוק הפרטי היא שגויה ואף מעוותת מיסודה
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זהו כלל יסוד הנובע מן הערך ).  ניההנחזית בעי(מתירה או פוסלת שחקנים בשוק לפי מוסריותם 

  . החשוב של חופש העיסוק והחופש להתחרותהחוקתי 

  

שהפעלתו כלי ניהול חשוב ובסיסי , בדרך העסקים הרגילה, מדיניות שכר מהווה, יתר על כן

  .  בעלי המניותמסורה לאורגנים ולמוסדות החברה ול

  

 –הכלכלי " שומר המוסר"משמשת כ אין המדינה , באנגליהStar Chamber-מאז ימי ה, אכן

מוסריות "אין מקום למדינה להתערב בכלכלת השוק לשם הסדרת : קו הגבול ברור.  טוב שכךו

היא ענין להשקפה סובייקטיבית ואילו שווקים כלכליים דורשים " מוסריות"מה גם ש, "השוק

ם בעמדת כללים וודאיים ויציבים ולא תחלופה לפי דעות והשקפות חברתיות של המצויי

  .השפעה

  

אנו כן ממליצים להתערב בהליך קביעת שכרם של בכירים בחברות הכלולות בקבוצות העסקיות 

בהקשר זה אנו מציעים כי יהא על חברות אלה לקבוע מנגנון של . הפירמידליות כמשמען לעיל

 הסדר זה יתמרץ את המנהלים לדאוג בראש ובראשונה 6:לטווח ארוךשכר מותנה בביצועים 

תופעה שהיא , ולא להתמקד בביצועים לטווח הקצר, ווחיות ולביצועי החברה לטווח הבינונילר

  ."בעיית הנציג"חלק מ

  

קרי בקבלת החלטות לגבי , נדגיש כי גם במקרה החריג בו אנו סבורים כי קיים מקום להתערב

יים  אנו ממליצים כן מטעמים כלכליים עסק–שכר בכירים בקבוצות העסקיות הפירמידליות 

  .לפי השקפת עולם חברתית זו או אחרת" מוסר"או מה שנחזה כ(ולא מטעמי מוסר 

  

  

  .ככל שהוועדה תמצא לנכון, אנו עומדים לרשותכם לשם הבהרות או מתן הרחבות

  

  

  

  

  ,   בכבוד רב       

  

  דרור שטרום

  

  מנהל המכון                  

  

  

  מר יובל שטייניץ, שר האוצר. 1:  העתק

   משרד ראש הממשלה– המועצה הלאומית לכלכלהראש , דלן קנ'יוגי' פרופ. 2

                                                 

 
אלא יוחזקו , הבונוס או האופציות לא ישולמו מיידית בסוף השנה המתווה הספציפי של ההצעה הוא זה   6

שנים ואז ישתלמו בשיעור עליית הערך של החברה באותה ) 5(בחשבון נאמנות מיוחד לתקופה של חמש   
אנו . מכספים אלה יקוזזו הפסדים או ירידת הערך של החברה שיחולו במהלך תקופת ההמתנה. תקופה  
 .נהיה נכונים להציע נוסח המגבה מתווה זה  


