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: גופי� מוסדיי� ושוק ההו� בישראל, המשבר העולמי

  מסקנות ביניי�

  מאת

  *אס� חמדני

 לפי ?בישראל ההו� שוק של לרגולציהבאשר  העולמי הכלכלי המשברלקחי  �מה

 הגופי� של ההשקעה בהחלטות שיטתי כשל חש� המשבר, בישראל הרווחת הגישה

 בנקאי�החו� האשראי שוקה� צמיחת שב שני�וזאת על רקע , חוב באיגרות המוסדיי�

 בתפקוד כשל היה אכ� שא�התזה העומדת ביסוד המאמר היא .  באופ� דרמטיהואצה

 הפועלי� מוסדיי� גופי� של הבסיסי התמריצי� במבנה נעו� מקורו, המוסדיי� הגופי�

 התנהגות מעודדת החוסכי� של לב� על מוסדיי� גופי� בי� התחרות. תחרותי בשוק

 מוחר�חשש ה – פיננסיות בועות של להתפתחות� חשש ויוצרת) herd behavior (עדרית

  .בלבד המקומי בשוק להשקיע המוסדיי� הגופי� נטיית לנוכח בישראל

� כמשקיעי� המוסדיי� הגופי� של משקל� את מחזק הפנסיה של" ההפרטה "תהלי

 את נהלי�המ המוסדיי� לגופי� החוסכי� ציבור בי� מתמשכת תלות ויוצר ההו� בשוק

; ער�ה וניירות התאגידי� דיני של ההסדרה על השלכותיש  הראשונה להתפתחות. וכספ

. החוסכי� על הגנהש� ל המוסדיי� הגופי� על לפיקוח אמצעי� פיתוח מחייבת השניה

 י�מביא שלה� התמריצי� מבנהבו ההו� בשוק המוסדיי� הגופי� של �במעמד השינויי�

 את שישמרו הסדרי� בגיבוש הצור� על מצביע הניתוח ,ראשית. מרכזיות מסקנות לשתי

 הטמונות הסכנות ע� התמודדות תו�,  גיסאמחד המוסדיי� הגופי� בי� התחרות יתרונות

 פתרונות.  גיסאמאיד� הפיננסיי� השווקי� וליציבות החוסכי� לציבור זו בתחרות

 מגובי ער� ניירות או בישראל חברותיגרות חוב של א – ספציפי במוצר המתמקדי�

 לכישלו� נידונו ולפיכ�, בבעיה ולא בסימפטו� מתמקדי� – ל"בחו משכנתאות

 צור� יוצרת המוסדיי� הגופי� של כוח� עליית, שנית. בעתיד משברי� ע� בהתמודדות

 דיני להסדרת, האקדמית בספרות היו� עד נדו� לאש, חדש אפיק של מעמיקה בבחינה

 המרכזי המקו� לנוכח. הביקוש צד של לציהרגו :כלומר, ער�ה וניירות התאגידי�

 ומחוצה בישראל ההו� בשוק פנסיה כספי המנהלי� המוסדיי� הגופי� כיו�שממלאי� 

 שינוי של לזו דומה השפעה להיות יכולה שלה� ההשקעה החלטות ה שללהגבל, לה

 יתרונותדונו ייבמאמר . ער� ניירות או מניות המנפיקות חברות על החלי� הכללי�

 
מאמר זה נכתב . האוניברסיטה העברית, הפקולטה למשפטי�, רופסור חבר ומרצה לדיני תאגידי�פ  *

 שעניינו השלכות המשבר העולמי על שוק ההו� ÌÈËÙ˘Óבמסגרת גיליו� מיוחד של כתב העת 

לישי , לניצ� חקלאי, לשרו� חנס, לצילי דג�, בר איל��ליעל ארידור, אני מודה לאור אלקו�. בישראל

ת ולאנה סורוקה והדר שהרבני על עזרה י� קנדל ולאד רוק על הערות מועילו'ליוג, לידי� ענתבי, יפה

 .מצוינת במחקר
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  אס� חמדני

310  

 החברות – ההיצע צד הסדרת של המסורתי אפיקבהשוואה ל הביקוש צד של רהההסד

  . המנפיקות

  
‡ .‡Â·Ó .· .È�ÂÈÒ�Ù ÔÂÎÒÈÁÂ ÌÈÈ„ÒÂÓ ÌÈÙÂ‚ .1 .הממשלהשל  מעורבותה מידת 
; המישור הפנסיוני. 3; המישור הצרכני. 2; ההו� שוק בפיתוח הציבורי האינטרסו
 המישור. Ó‰ ÈÒ��ÈÙ‰ ‰ÂÌÈÙÂ‚ ÌÈÈ„ÒÂÓ‰ Ï‡¯˘È· .1˘·¯.  ‚;"בעיית הנציג" .4

 בעיית. 3; מדי גבוהה סיכו� רמת: הפנסיוני המישור. 2; לסיכו� מודעות עדריה: הצרכני
 ‡ÂÁÓ˙ ¯ÒÁ Ï˘ ˙Â¯‚È¯. „; בנקאי�החו� האשראי ושוק השקעה בהחלטות כשל, הנציג

·ÂÁ :˙Â·ÈÒ ˙ÂÈ¯˘Ù‡ .1 .המלא ההסבר. 2; בלבד חלקיי� הסברי�: הרווחות הטענות :
 ¯‚ÂÎÏ˘‰ :˘ÙÂÁ ÌÈÊÂÁ‰ ÏÂÓ ‰ÈˆÏÂ˙. ‰; בועה של אפשרית והתפתחות העדר תופעת

Ï˘ ÌÈÚÈ˜˘Ó. 1 .אחזקות. 3; הביקוש של לרגולציה כלי�. 2; הביקוש צד של רגולציה 
  .Â .ÌÂÎÈÒ; מרשי� וכללי� מוסדיי� בגופי� ריאליי� קונצרני�

  מבוא. א

הלי� מתמש� שבמסגרתו צומצמה המשבר העולמי הגיע אל חופי ישראל בעיצומו של ת

תהלי� זה . המעורבות הממשלתית בחיסכו� הפנסיוני וכספי החיסכו� הופנו לשוק ההו�

כמו ג� את , הגביר את כוח� של הגופי� המוסדיי� בישראל כמשקיעי� בניירות ער�

המחיש  המשבר. התלות של החיסכו� ארו� הטווח של הציבור בהתפתחויות בשוק ההו�

א� ירידות , בישראל אמנ� לא קרסו בנקי� ומוסדות פיננסיי� אחרי�: זותלות  היטב

קופות לפנסיה בלציבור החוסכי� כבדי� הפסדי� גררו  2008 בשנת בבורסה השערי�

לפי נתוני משרד  .")הגופי� המוסדיי�: "להל� (ביטוחי חיי�בקרנות פנסיה וב, גמל

בקופות הגמל  19.94%, פנסיהבקרנות ה 11.13% ההפסד הממוצע בשנה זו היה, האוצר

  1.בביטוחי� המשתתפי� ברווחי� �18.8% ו
 ולהסכמה 2ניכרי� אלה הביאו לחקיקה בהולה של רשת ביטחו� פנסיוניהפסדי� 

בפיקוח על בדבר כשל  – 3 ישראלפיקוח כגו� בנק  שהיו שותפי� לה ג� גורמי–גורפת 

 
 /pensyanet.mof.gov.il/Pensya/Pensya/UI אתר פנסיה נטנתוני� על קרנות פנסיה זמיני� ב  1

dafMakdim.aspx; אתר קופות גמל נט ל קופות גמל זמיני� בע נתוני�gemelnet.mof.gov.il/ 
Tsuot/UI/DafMakdim.aspx; אתר ביטוח נטחיי� זמיני� ב נתוני� על ביטוח bituachnet.mof.gov. 

il/bituachTsuotUI/Tsuot/UI/bituachTsuotUI.aspx .  

הוראת ) ( הפנסיוניחיסכו�הגנה ממשלתית על ה) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי�   2

  .550ת "ק, 2009�ט"התשס, )שעה

לקחי� משוק איגרות החוב הקונצרניות : פיקוח עליומבנה שוק ההו� וה: 1�'תיבה ד"ראו בנק ישראל   3

 .ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„2008 ,121 ,135) 2009 (www.boi.gov " ומניהול� של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות
il/deptdata/mehkar/doch08/heb/doch08h.htm" . היק� השחיקה ברכוש הפיננסי של הציבור

 אלא ג� מחשיפה של ]...[ו של הזעזוע החיצוניבעקבות המשבר העולמי נגזר לא רק מהיקפו ועוצמת
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: גופי
 מוסדיי
 ושוק ההו� בישראל, המשבר העולמי  א"עתש מ משפטי
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בעיקר  הופנוביקורת  החצי. הגופי� המוסדיי� המופקדי� על החיסכו� הפנסיוני

ח "אג: "להל�(באיגרות חוב של חברות  של הגופי� המוסדיי� כמשקיעי� �לפעילות
בנקאי בישראל צמח בצורה דרמטית �שוק המימו� החו�,  ראשית: משתי סיבות")חברות

ח "כשהגופי� המוסדיי� העלו את הביקוש שלה� להשקעה באג, שקדמו למשברבשני� 

קשה על חברות רבות לגייס אשראי ובכ� העולמי האי אשרהמשבר , שנית 4.חברות

החשש שחברות לא יוכלו לעמוד . עמיד בסכנה את יכולת� לעמוד בהחזרי החוב שלה�ה

  . המוסדיי�ח שהחזיקו הגופי�"פגע פגיעה ניכרת בשווי האג, בתשלומי� שהתחייבו לה�

ות הנאות  התשוא5.בעת הכתיבה של שורות אלה נראה שההפסדי� היו זמניי� בלבד

א� השאירו ,  אמנ� ריככו את האווירה הציבורית�2010  ו2009בחיסכו� הפנסיוני בשני� 

 מחייבי� הסקת 2008א� ההפסדי� שספגו החוסכי� לפנסיה בשנת העל כנה את השאלה 

 ובייחוד אלה העוסקי� בחיסכו� ,מסקנות לגבי הפיקוח הראוי על הגופי� המוסדיי�
  .פנסיוני

, ביחס לשוק ההו� בישראלהעולמי  הכלכלי המשברחי ביניי� של בלק דנה רשימה זו

לרשימה זו שתי מטרות . תו� התמקדות בגופי� המוסדיי� ובשוק החיסכו� הפנסיוני

התזה המרכזית של . 2008הראשונה מתמקדת בהתפתחויות בישראל בשנת : עיקריות

ח "י� באגהרשימה בהקשר זה היא שההתמקדות בתפקוד הגופי� המוסדיי� כמשקיע

כפי שיוסבר בהמש� אי� עדיי� הוכחה (א� אכ� נחש� כשל . חברות מחטיאה את העיקר

הרי הוא נעו� במבנה , בהשקעות הגופי� המוסדיי� בישראל) שאכ� היה כשל כזה

התחרות בי� גופי� מוסדיי� על . התמריצי� של גופי� מוסדיי� הפועלי� בשוק תחרותי

ויוצרת חשש להתפתחות� של ) herd behavior(ת לב החוסכי� מביאה להתנהגות עדרי
חשש זה מוחר� בישראל לנוכח נטיית הגופי� המוסדיי� להשקיע בשוק . בועות פיננסיות

הלקח העיקרי העולה מהמשבר העולמי ביחס לשוק הפנסיוני , לפיכ�. המקומי בלבד

מוסדיי� בישראל הוא שיש לקבוע מנגנוני� שישמרו את יתרונות התחרות בי� הגופי� ה

תו� התמודדות ע� הסכנות הטמונות בתחרות זו לציבור החוסכי� וליציבות , מחד גיסא

ח חברות "אג –פיתרונות המתמקדי� במוצר ספציפי . השווקי� הפיננסיי� מאיד� גיסא

 מתמקדי� בסימפטו� ולא בבעיה –ל "בישראל או ניירות ער� מגובי משכנתאות בחו

  . י� בעתידולפיכ� לא ימנעו התפתחות משבר

 
ÏÏ‡ בשוק ההו� בתחומי� שנותרו [...] תולדה של גורמי� מקומיי� , המשקיעי� המוסדיי� לסיכוני�

ÌÈ˙Â‡� ‰ÈˆÏÂ‚¯Â ÁÂ˜ÈÙ) "139�135' פירוט נוס� בעמ; )ההדגשה אינה במקור.  

מתיק ההשקעות  4.47%מוצע  במהחזיקו קופות הגמל 2002בסו� שנת , לפי נתוני משרד האוצר  4

ראו . מהתיק 23.28%�כעל ההשקעה  עמדה 2008שנת בסו� , לעומת זאת. ח חברות סחירות"באג

 _kupot_gemel/kg_sikum/147.237.72.127 ביטוח וחיסכו�,  ההו� אג� שוק, משרד האוצראתר
main.htm. 

מוב� כי משיפור זה . 2008  השיבו הגופי� המוסדיי� את מרבית ההפסדי� של שנת2009בשנת  .ש�  5

 . נהנו רק עמיתי� שלא שינו את החזקותיה�
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 תו� סקירת הספרות ,המטרה השניה מתמקדת בתחו� הרגולציה של שוק ההו�
על א� , אול�. שותפות לתהלי� הרפורמה בפנסיה מדינות רבות. האקדמית בתחו� זה

 של טר� זכתה ההסדרה, חשיבות הסוגיה והשפעתה על מגזרי� רחבי� באוכלוסיה
צמצו� המעורבות הממשלתית . יתמעמיק בספרות המשפטדיו�  ל הפנסיוניחיסכו�ה

בפנסיה מחזק את משקל� של הגופי� המוסדיי� כמשקיעי� בשוק ההו� ויוצר תלות 
להתפתחות . ומתמשכת בי� ציבור החוסכי� לגופי� המוסדיי� המנהלי� את כספ

השניה מחייבת ; ער�ההראשונה יש השלכות על ההסדרה של דיני התאגידי� וניירות 
טיי� ושל מנגנוני השוק לפיקוח על הגופי� המוסדיי� לש� בחינה של הכלי� המשפ

הרשימה תפתח דיו� ראשוני ברגולציה של החיסכו� . הגנה על החוסכי� באמצעות�
הפנסיוני מחד גיסא ובהשלכות של ההתפתחויות בתחו� החיסכו� הפנסיוני על ההסדרה 

  .של שוק ההו� מאיד� גיסא
ונית לניתוח הרגולציה של שוק החיסכו� הפרק הראשו� יציע מסגרת נורמטיבית ראש

ההיבט הראשו� . הדיו� יבחי� בי� שני היבטי� מרכזיי� בהסדרה של תחו� זה. הפנסיוני
והוא משפיע , עניינו האינטרס הציבורי ברווחה הכלכלית של ציבור הפורשי� לגמלאות

 בעיקר על מעורבות המדינה בקביעה של רמת הסיכו� שנוטלי� הגופי� המוסדיי�
ההיבט השני עניינו התמודדות ע� ניגוד הענייני� המובנה . בהשקעת כספי החוסכי�

הספרות המשפטית דנה בהרחבה . שבי� העמיתי� לגופי� המוסדיי�") בעיית הנציג("
,  אול�6.באמצעי� להתמודדות ע� בעיית הנציג שבי� ההנהלה לבעלי המניות בתאגיד

,  כספי� בהיק� ניכר לגופי� המוסדיי�המביאות להזרמת, הרפורמות בתחו� הפנסיה
 זו שבי� החוסכי� לפנסיה לבי� הגופי� –מחדדות את קיומה של בעיית נציג נוספת 

  . המופקדי� על ניהול כספ�
הפרקי� השני והשלישי ינתחו , לאור המסגרת האנליטית שפותחה בפרק הראשו�

� המקומי בעקבות באופ� ביקורתי טענות רווחות באשר לליקויי� שנחשפו בשוק ההו
אפשרות אחת היא שחסכונות הפנסיה של הציבור היו חשופי� לסיכוני� . המשבר

. שאינ� עולי� בקנה אחד ע� האינטרס הציבורי ביציבות החיסכו� הפנסיוני, מופרזי�
 הגופי� המוסדיי� שבמסגרתהטענה רווחת נוספת היא שהמשבר חש� תופעה מקיפה 

  . ח חברות"השקעה באגתמחרו בחסר את הסיכו� הטמו� ב
כשל , לפיכ�. הגופי� המוסדיי� נתפסי� כמתוחכמי� וכבעלי מיומנות פיננסית
הפרק הרביעי . מערכתי באיכות של החלטות ההשקעה שלה� מחייב בחינה מעמיקה

 ובייחוד אלה המתמקדות –יסביר כי התאוריות המקובלות בדבר הסיבות לתמחור החסר 
א� אכ� הייתה . חלקיות  ה� לכל היותר–ו� רפורמת בכר  כג,בהתפתחויות בשוק המקומי

ההסבר המשכנע ביותר לקיומה הוא התפתחות של בועת אשראי , תופעה של תמחור חסר
� של הגופי� ”home bias“נטיית (שנוצרה משילוב בי� גורמי� מקומיי� , בנקאי�חו

 
 ÙÒÔÂ¯ÎÈÊ¯ " בעיית הנציג כתיאוריה מאחדת לדיני התאגידי�" גוש� והרראו ז לניתוח מקי�  6

Ïˆ˜Â¯Ù Â¯‡ÈËÏ‡Â‚'‰È –ËÙ˘Ó È¯Â·ÈÁ  239) מרדכי  ויה'אוריאל פרוקצ, נפתלי ליפשי� ,אהר� ברק

  .)1996 , עורכי�ראבילו' א
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את לוואי של לבי� גורמי� שה� תוצ) ח חברות"המוסדיי� והיעדר משקיעי� זרי� באג
  ). כגו� נטיה להתנהגות עדרית(תחרות בי� גופי� מוסדיי� 

הפרק החמישי יציג שתי מסקנות מרכזיות הנובעות מ� המשבר לגבי הרגולציה של 
המסקנה הראשונה נוגעת לצור� בבחינה מעמיקה של . שוק ההו� והגופי� המוסדיי�

 –ער� ההתאגידי� וניירות להסדרה של דיני , שלא נדו� עד היו� בספרות, אפיק חדש
לנוכח המקו� המרכזי שתופסי� כיו� הגופי� המוסדיי� . רגולציה של צד הביקוש

להגבלת החלטות ההשקעה , המנהלי� כספי פנסיה בשוק ההו� בישראל ומחוצה לה
שלה� יכולה להיות השפעה דומה לזו של שינוי הכללי� החלי� על חברות המנפיקות 

פני �מאמר ידו� ביתרונות שמציעה ההסדרה של צד הביקוש עלה. מניות או ניירות ער�
  . החברות המנפיקות–האפיק המסורתי של החלת כללי� קוגנטיי� על צד ההיצע 

בהקשר זה . המסקנה השניה מתמקדת במשטר הראוי לפיקוח על הגופי� המוסדיי�

עי� יטע� המאמר כי האתגר המרכזי עבור חוקרי� וקובעי מדיניות הוא פיתוח אמצ

שימנעו מגופי� מוסדיי� לתרו� להתפתחות� של בועות פיננסיות ובכ� לפגוע בטובת 

  . החוסכי� וביציבות השווקי� הפיננסיי�
בגורמי� למשבר בישראל ומחוצה לה ובהשלכותיו יש ממד ספקולטיבי לא דיו� ל

ובשוק ההו�   בכללאודות הסיבות למשברעל מחקרי� אקדמיי� אי� עדיי� די . מבוטל
 קובעי מחייבות אתההתפתחויות הדרמטיות בשוק ההו� , ע� זאת. ישראל בפרטב

 ההיסטוריה מלמדת כי דווקא בתקופת משבר ."בזמ� אמת"המדיניות לקבל החלטות 
על ,  לרפורמות מקיפות בתחו� הרגולציה של שוק ההו�נוצר חלו� ההזדמנויות הפוליטי

תכליתו ,  בכל מקרה7. לטווח ארו�א� הסכנה שחקיקה חפוזה תביא לתוצאות בעייתיות
, המרכזית של המאמר היא להצביע על כיווני מחשבה ומחקר ראשוניי� בעקבות המשבר

  .תו� פתיחת פתח לדיו� מעמיק יותר במחקר עתידי

  גופי� מוסדיי� וחיסכו פנסיוני. ב

השפעת המשבר העולמי על הציבור בישראל היא תוצאת תהלי� מתמש� של שינוי 

, מקיפות  רפורמותהנהיגה בעשורי� האחרוני�ישראל מדינת .  שוק הפנסיהבמבנה של

 . הפנסיוניחיסכו�צמצו� המעורבות הממשלתית בתחו� ההוא  שהמכנה המשות� לכול�

שכללו מעבר של מגזרי� במשק מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת , רפורמות אלה

הביאו לשתי , ואההמבטיחות תש" מיועדות"ח ממשלתיות " אגה שלהנפקבהפחתה ו

 
 Sarbanes-Oxley )SOX, Pub. L. No. 107-204, 2002  חקיקתו החפוזה של חוק,ה לדוגמ,ראו  7

U.S.C.C.A.N (116 Stat.) 745(צות באר� לניתוח מקי� של חקיקה זו.  בעקבות משבר אנרו�הברית

 Roberta Romano, The Sarbanes-Oxley Act and the Making of Quack Corporateראו 

Governance, 114 YALE L.J. 1521 (2005) .  
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מספר גדול יותר של אזרחי� במדינת ישראל תלויי� בכל , ראשית: תוצאות עיקריות

הגופי� , שנית; הנוגע לעתיד� הפנסיוני בגופי� המוסדיי� הפועלי� בשוק הפרטי

 ובכ� מגבירי� בשוק ההו�מהכספי� שה� מנהלי�  חלקי� ניכרי� משקיעי�המוסדיי� 
   8.יוני לתנודות השוקאת החשיפה של החיסכו� הפנס
הפנסיוני בישראל ובעול� בעוד השוק ,  אול�9. לישראל�תהליכי� אלה אינ� ייחודיי

�הגנת החוסכי�  בהעוסקתמשפטית � הספרות האקדמית, עובר רפורמות בקצב מוא
, המוסדי השוקלניתוח ראשונית מסגרת נורמטיבית  בפרק זה אציג 10.לפנסיה היא מעטה

בפרק הבא תשמש מסגרת זו לדיו� בטענות . חיסכו� לפנסיהתו� התמקדות בתחו� ה
  .הרווחות באשר לכשלי� שחש� כביכול המשבר העולמי בשוק בישראל

הדיו� יפתח בסוגיה המקדמית בדבר מידת המעורבות הישירה של הממשלה 
: לאחר מכ� אציג הבחנה בי� שלושה מישורי�. בהבטחת החיסכו� הפנסיוני של אזרחיה

הגנה , ")המישור הפנסיוני("רס הציבורי בחיסכו� ארו� טווח לעת פרישה הבטחת האינט
: דהיינו, ואמצעי� להתמודדות ע� בעיית הנציג") המישור הצרכני("החוס� �על הצרכ�

ההבחנה המוצעת בפרק . פער האינטרסי� שבי� החוסכי� לגופי� המנהלי� את כספיה�
, כפי שימחיש הדיו� בפרק הבא, זאתע� . זה היא מלאכותית ויש חפיפה בי� הקטגוריות

כלי המדיניות המתאימי�  ולגיבושלזיהוי כשלי� אפשריי� בשוק הבחנה זו חיונית 
  .להגנה על ציבור החוסכי�

  מידת המעורבות של הממשלה והאינטרס הציבורי בפיתוח שוק ההו�. 1

הא� על . ההיק� הראוי של מעורבות המדינההיא  הפנסיוני חיסכו�בתחו� היסוד  תאלש

הא� עליה ? לאזרחיהנאותה תשלו� פנסיה ל ליטול על עצמה את האחריותהמדינה 

 
¯ËÈÏ˘‰ ˙ÂÈÊÂÎÈ‰  חמדני ס�אראו . רפורמות אלה תרמו ג� להגברת כוח� של בעלי השליטה  8

Ï‡¯˘È· :ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈË·È‰)  2010, המכו� הישראלי לדמוקרטיה, 78מחקר מדיניות( 

www.idi.org.il/PUBLICATIONSCATALOG/Pages/PP_78/Publications_Catalog_2078.aspx.  

 Waldo Tapia, Description of Private Pension Systems (OECD Working Papers, לדוגמה, ראו  9

on Insurance and Private Pensions, paper No. 22, 2008), available at www.oecd-ilibrary. 

org/finance-and-investment/description-of-private-pension-systems_237831300433 (“The 

role of private pensions in the provision of retirement income has grown significantly in 

the past two decades, reflecting efforts by many countries to trim down unsustainable 

pay-as-you-go benefits”).  

ל או מחוצה לה הדנה לעומק בסוגיה של המשטר לא קיימת ספרות משפטית בישרא, למיטב ידיעתי  10

 הפנסיוני חיסכו�יור� מרגליות ד� בהרחבה בבעיית האפליה בהסדרי ה. הראוי לפיקוח על גופי פנסיה

 הפנסיוני חיסכו�אפליה בהסדרי ה"ראו יור� מרגליות ; שנוצרה בעבר בשל חלק מהרפורמות בתחו�

  ). 2001 (529לא ÌÈËÙ˘Ó " ופתרונה המוצע
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ביצירת רשת ביטחו� משלימה לחיסכו� , לעשות כ� באמצעות פנסיה תקציבית ממשלתית

   11?תמריצי מס או בכל מתכונת אחרתב, פנסיוני פרטי
ת פוליטיו, התשובה לשאלות אלה מתבססת במידה רבה על עמדות כלכליות

את , כרקע לדיו� בהמש�, אי� בכוונתי להשיב על שאלות אלו אלא לתאר. וחברתיות

  . המדיניות הישראלית בתחו� זה

‰¯È˘È ˙È˙Ï˘ÓÓ ˙Â·¯ÂÚÓ: באופ� עקביבשני� האחרונות פעל  משרד האוצר 

 המדינה.  הישירה בהבטחת הפנסיה של אזרחי המדינהצמצו� המעורבות הממשלתיתל

א� ,  לטווח ארו�חיסכו�לניכרות הטבות מס ידי מת� � לפנסיה עלמעודדת אמנ� חיסכו� 

מלאכת ניהול ההשקעות לשוק הפרטי ואינה מעניקה לחוסכי� רשת ביטחו� משאירה את 

   12.של ממש

ÔÂ‰‰ ˜Â˘Â ‰ÈÒ�Ù ÈÙÒÎ:  בתחו� הפנסיה הישירה צמצו� המעורבות הממשלתית
בה� יושקעו כספי המדינה צריכה להגביל את האפיקי� שא� המעלה את השאלה 

 חיסכו� כספי הא� יש לנקוט עמדה באשר להפניה שלהובמיוחד , החיסכו� הפנסיוני

יש . ובשוק ההו� המקומי בפרט הטווח של הציבור להשקעה בשוק ההו� בכלל ארו�

לפנסיה  ציבור החוסכי� טובתו שלהא� , ראשית:  של שאלה זושני היבטי�להבחי� בי� 

:  דהיינו?)ח ממשלתיות"להבדיל מאג(ח חברות "ות ובאגכספ� יושקע במניש מחייבת

בהשוואה לאפיקי�  עודפתתשואה לטווח ארו� הא� אפיקי השקעה אלה צפויי� להניב 

 בחברות בהשקעת החיסכו� הפנסיוניהא� המדינה רואה חשיבות ,  שנית?אחרי�

   13? או להשיג יעדי� כלכליי� אחרי�לפתח את שוק ההו�במטרה מקומיות 

האפשרות לתיעול של כספי החיסכו� הפנסיוני לשוק ההו� המקומי  :� אחרותבמילי
מעוררת ניגוד ענייני� פוטנציאלי בי� האינטרסי� של החוסכי� לפנסיה לבי� האינטרס 

א� ההיא השאלה , מבחינת המדיניות הראויה. של המדינה בפיתוח של שוק ההו� והמשק

ב שיש להשתמש בו לש� פיתוח שוק משאכ הפנסיוני חיסכו�כספי האת  לראות רצוי

 
 Robert Henry Cox, The Consequences of Welfare Reform: How Conceptions of Socialאו ר  11 

Rights are Changing, 27 CAMBRIDGE J. SOC. POL'Y 1, 8-9 (1998).   

הוראת ) ( הפנסיוניחיסכו�הגנה ממשלתית על ה) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי�   12

 מעניקה א� היא, יצרו לראשונה רשת ביטחו� לחיסכו� הפנסיוני, ו של המשבר בעיצומושנחקק, )שעה

 .הגנה לחוסכי� רק בנסיבות מוגבלות מאוד
 במשק היא הצדקה חיסכו�הגדלת שיעור ה ("535' בעמ, 10ש "ה לעיל, ראו לדוגמה יור� מרגליות  13

השפעת " יעקב לביא ואביה ספיבק; ")כלכלי לסבסוד או לכפיית פנסיה�רומרכזית במישור המאק

ההסתמכות על כספי ). ÏÎÏÎÏ ÔÂÚ·¯ 43 ,202) 1996‰"  בישראלחיסכו�הסדרי הפנסיה והגמל על ה

כאשר , הפנסיה כמקור מימו� עבור חברות ישראליות באה לידי ביטוי ג� בעיצומו של המשבר

 ההדוגמ. ח של חברות ישראליות"דד גופי� מוסדיי� להשקיע באגמנת לעו�צעדי� עלנקטה המדינה 

ראו . שהוקמו בעידוד משרד האוצר ובשיתו� הגופי� המוסדיי�, הבולטת ביותר היא קרנות המנו�

1.1.2009�מ מנו�המצגת מידע על קרנות , www.mof.gov.il/Lists/List17/Attachments/9/ 
manof2008.pp .  
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יש הטועני� , על רקע זה 14.ג� במחיר פגיעה אפשרית בתשואה של החוסכי�, ההו�

  .להפרדת הפיקוח על החיסכו� הפנסיוני ממשרד האוצר

, ואולי א� מעודדת, המקלהמדיניות לפי  פעלה ישראלבשני� האחרונות , בכל מקרה
 2003שנת בכללי ההשקעה מ הרפורמה. הו�שוק הב הפנסיוני חיסכו� כספי ההשקעה של

 93% קרנות הפנסיה הוותיקות לפחות  השקיעועד לרפורמה. מגמה זוממחישה היטב 

 ,)ידי הממשלה ובעלות תשואה מובטחת�המונפקות על( מיועדותח "מנכסיה� באג

בהתא� לכללי השקעה . ח מיועדות" מנכסיה� באג70%קרנות פנסיה חדשות השקיעו ו

ח "להשקיע באג קרנות הפנסיה חויבו, 2003 לאוגוסט �1נסו לתוק� ב שנכ,חדשי�

ח " מהיתרה באג50% להשקיע חויבותיקות ופנסיה קרנות .  בלבדמנכסיה� 30% מיועדות

קבע נ , זאתלעומת 15.בשוק ההו�להשקיע  לה�הותר הכספי� יתר את ו, ממשלתיות סחירות

קופות בבאופ� דומה להשקעות כי קרנות הפנסיה החדשות תשקענה את יתרת נכסיה� 

 דרישה להשקעה מינימלית ללא: דהיינו, תכניות ביטוח חיי� משתתפות ברווחי�בגמל ו
מדיניות זו לוותה בהצהרות של קובעי מדיניות כלכלית  .לא מיועדותח ממשלתיות "באג

למשל באמצעות יצירת , שלפיה� כספי החיסכו� הפנסיוני יתרמו לשכלול שוק ההו�

16.ימו� שיתחרו במגזר הבנקאימקורות מ
  

ההחלטה על צמצו� המעורבות הממשלתית ותיעול כספי הפנסיה לשוק ההו� יוצרת 

חלק , על רקע זה. תלות בי� הרווחה הכלכלית של ציבור החוסכי� לתנודות בשוק ההו�

 חיסכו�ל" רשת ביטחו�"פרישת  ובמיוחד בסוגיה של – מהביקורת בעיצומו של המשבר

  .נגעה להחלטה העקרונית של ישראל לתעל את כספי הפנסיה לשוק ההו� – הפנסיוני

 
 Dimitri Vittas, Pension Reform and Capitalראופורשת בשאלה זו לגישה הקובעת עמדה מ  14

Market Development: “Feasibility” and “Impact” Preconditions (Development Research 

Group World Bank, Paper No. 2414, 1999) available at elibrary.worldbank.org/getfulltext; 
jsessionid=1k78qaad1eki2.z-wb-live-01?linkid=/docserver/2414.pdf&itemWebId=/content

/workingpaper/10.1596/1813-9450-2414&mime=pdf.  המחקר מביע גישה שלפיה שכלול

התכלית . השווקי� הפיננסיי� והתפתחות המשק אינ� היעדי� העיקריי� של רפורמה בפנסיה

ההתפתחות של שוק ; י� לפורשי� לגמלאותהעיקרית של רפורמה כזו היא הבטחת מקורות כספי

  . ההו� היא א� יעד משני

 )Ï È˙�˘ ÁÂ„2003 73) 2003˘�˙ ראו יחידת ניהול החוב הממשלתי באג� החשב הכללי   15

www.finance.gov.il/chov/general/docs/rep2003_6.pdf ;ביטוח , אג� שוק ההו�, משרד האוצר

 -www.finance.gov.il/hon/2001/pension/plan2003 שאלות ותשובות –הסדר הפנסיה , חיסכו�ו
faq2.asp#q9 .   

נאו� נגיד בנק ישראל דוד קליי� בנושא פתיחת השווקי� הפיננסיי� ויעילות המדיניות , לדוגמה, ראו  16

השקעת  (www.bankisrael.gov.il/deptdata/neumim/neum052h.htm) 17.5.2001(כלכלית �המקרו

ח חברות ומחבלת בסיכויי הצמיחה "ח מיועדות מונעת פיתוחו של שוק אג" הפנסיוני באגחיסכו�ה

ר מאיר סוקולר בנושא קרנות הפנסיה בשוק ההו� "הרצאתו של המשנה לנגיד בנק ישראל ד; )במשק

)13.7.2003 (www.bankisrael.gov.il/deptdata/neumim/neum129h.htm.  
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 הפנסיוני התבססו על הפקדת המגזר הפרטי על ניהול חיסכו� הרפורמות ב:לסיכו�

למדינה , ע� זאת.  כספי הפנסיה בשוק ההו�ה שלתו� מת� אפשרות להשקע, חיסכו�ה
כפי . ורשי� לגמלאותבהבטחת עתידה הכלכלי של אוכלוסיית הפניכר נותר אינטרס 

אינטרס זה בא לידי ביטוי ג� ברגולציה של הגופי� המוסדיי� , שאסביר בהמש�

  . פנסיוניחיסכו�העוסקי� ב

   המישור הצרכני. 2

 , על איכות השירות המוענק לחוס�נדרש פיקוח בגופי� מוסדיי�ג� , י� אחרי�כמו במקר

גנת הצרכ� כגו� טיב השירות פיקוח זה כולל היבטי� סטנדרטיי� של ה. צרכ� השירות

מסירת מידע מלא לחוסכי� אודות אפיקי ההשקעה העומדי� לרשות� , וגובה דמי הניהול

פיקוח זה . דמי הניהול הנגבי� מה�של ופרסו� נאות של התשואות שצברו העמיתי� ו
, ע� זאת.  כגו� קרנות נאמנות,נדרש ג� בגופי� מוסדיי� שאינ� עוסקי� בחיסכו� פנסיוני

יעמוד לרשות ש חשיבות מיוחדת לכ� ינטרס הציבורי בהבטחת חיסכו� פנסיוני מקנההא

אודות מגוו� אפיקי ההשקעה העומדי� לרשות� ומידת על החוסכי� מידע מלא 

. של אפיקי� אלה להעדפות הסיכו� שלה� ולצרכיה� הפיננסיי� לטווח ארו� התאמת�

איכותי , אובייקטיביפנסיוני  עו�יילש� השגת מטרה זו יש ג� אינטרס ציבורי בהבטחת 

   17.תלוי�ובלתי

, נחקק בעקבות ועדת בכרש 18להסדרה במישור זה היא חוק הייעו� הפנסיוניה דוגמ

גור� ע� עניי� או  להעניק ללקוח אפשרות להחליט א� להתקשר ע� גור� בעלשהמליצה 

יוע� .  פנסיוני בי� יוע� פנסיוני לבי� משווקהייעו� הפנסיוני מבחי�חוק  19.אובייקטיבי
 ואפנסיוני חייב לבצע את תפקידו באופ� אובייקטיבי ונטול זיקה ליצרני� הפנסיוניי� 

 רשאי  סוכ� פנסיוני,ולעומת 20. תו� קבלת עמלה זהה מכל היצרני�,למוצרי� פנסיוניי�

בדר� , לנות� הייעו� זיקה המתבטאתיש  לגביושייעו� בנוגע למוצר פנסיוני להעניק 

  .יצרני� פנסיוניי� ידי� על עמלה למשווק בתשלו�, כלל

 
 Howell E. Jackson, Theנטול פניות ראו לניתוח מקי� של הקשיי� בהבטחת ייעו� פיננסי   17

Trilateral Dilemma in Financial Regulation, in OVERCOMING THE SAVING SLUMP – HOW 

TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF FINANCIAL EDUCATION AND SAVING PROGRAMS 82 

(Annamaria Lusardi ed., 2008)  .  

ח "ס, 2005�ה"תשסה, )עיסוק בייעו� פנסיוני ובשיווק פנסיוני(סיי� חוק הפיקוח על שירותי� פיננ  18

918 .  

�Â„"ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰ Áועדת בכר   19ÔÂ‰‰ ˜Â˘· ‰Ó¯ÂÙ¯ ÔÈÈ�ÚÏ È„¯˘Óהוגש למר בנימי� ( 53�41'  עמ

  .ozar.mof.gov.il/bachar/pdf/bachar.pdf )2004בספטמבר , שר האוצר, נתניהו

  ).  פנסיוניקעיסוק בייעו� פנסיוני ובשיוו( שירותי� פיננסיי�  לחוק הפיקוח על28' סהכלל נקבע ב  20
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המשבר הביא למגוו� טענות העוסקות בכשלי� שהתגלו , כפי שיוסבר בפרק הבא

ה� אליה� במיוחד בכל הנוגע למודעות החוסכי� לגבי מהות הסיכוני� , בהגנת הצרכ�

  .חשופי�

  המישור הפנסיוני . 3

עתידה יש לה אינטרס ב, יה של אזרחהפנסיה את ישירות מבטיחה אינה ג� א� המדינה

 עד לפרו� ,הביטוי המרכזי של אינטרס זה.  של אוכלוסיית הפורשי� לגמלאותהכלכלי

ההחלטה , אול�.  היה הטבות המס שהעניקה הממשלה לחיסכו� לפנסיה,המשבר

המחישה שהאינטרס , בעיצומו של המשבר להעניק רשת ביטחו� לחוסכי� לפנסיה

  . ביטוי משמעותי יותרהציבורי א� יכול לבוא לידי 

הרגולציה במישור הפנסיוני עוסקת באמצעי� שיש בה� כדי להבטיח את האינטרס 

: הציבורי בכ� שיעמדו לרשות הגמלאי� מקורות כספיי� שיאפשרו לה� לחיות ברווחה

 נאותי� חיסכו�לעודד אפיקי כדי מס ההטבות מכשיר של  בהאופ� שבו יש להשתמש

 האינטרס הציבורי שיש לקבוע כדי לשמור עלנוספי�  ההפיקוח וההסדרהואמצעי 

   .בהבטחת עתידו הפנסיוני של הציבור

)‡ (È�Î¯ˆ‰ ¯Â˘ÈÓ‰Â È�ÂÈÒ�Ù‰ ¯Â˘ÈÓ‰  

אוכלוסיית הכלכלית של  הבי� חופש הבחירה של הפרט לאינטרס הציבורי ברווחת

נניח שחלק מהאוכלוסיה מעדי� , לש� המחשה.  יש מתח אינהרנטיהפורשי� לגמלאות

 ראויא�  להחליטנדרשי� קובעי המדיניות . צרו� את הכנסתו ולא לחסו� לפרישהל

כיו� מוענקות הטבות מס רק לחיסכו�  (לאפשר לכל פרט לחסו� בהתא� להעדפותיו

תצמצ� את יכולת הפרטי� ש 21,גישה פטרנליסטית או שמא על המדינה לנקוט) לפרישה

רות ג� בנוגע להתערבות המדינה שאלות דומות מתעור .א� לחסו�ה להשפיע על השאלה

  . חיסכו� ע� הגעת החוס� לגיל פרישהכספי הבאופ� המשיכה של 

של  הסיכו� רמת ה שלק� הראוי של מעורבות המדינה בהתאמי ההסוגיה נוספת היא

פרופיל ש אההנחה המקובלת הי. לנתוני החוס�שלו ותוחלת התשואה התיק הפנסיוני 

 צרי� להיות שונה –יותר רחוק אופק ההשקעה שלו ש –הסיכו� של חוס� צעיר יחסית 

א� על המדינה ה נשאלת השאלה על רקע זה. משמעותית מזה של חוס� על ס� פרישה

 
 Deborah M. Weiss, Paternalistic הפנסיוני ראו חיסכו�לדיו� בחשיבות הפטרנליז� בתחו� ה  21

Pension Policy: Psychological Evidence and Economic Theory, 58 U. CHI. L. REV. 1275 

 הפנסיוני ראו חיסכו�� קבלת ההחלטות של פרטי� בכל הנוגע ללדיו� בהשפעות על אופ. (1991)

Shlomo Benartzi & Richard Thaler, Heuristics and Biases in Retirement Saving Behavior, 

21 J. ECON. PERS. 81 (2007) . לניתוח מעמיק של ההצדקות לפטרנליז� ראוEyal Zamir, The 

Efficiency of Paternalism, 84 VA. L. REV. 229 (1998).  
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 לחייב הסתמכות על ניהול השקעות ,להתערב בהחלטות הפרט בנוגע לרמת הסיכו� בתיק

ולהגביל  ורלהגביל את מגוו� המוצרי� הפנסיוניי� שיוצעו לציב, מקצועי בתיק הפנסיוני

  .גופי� מוסדיי� בבחירת ההשקעות שלה�

תו� התמקדות , להל� אציג שתי דוגמאות לדר� שבה מוסדר המישור הפנסיוני בישראל

  .בהגבלות על חופש הבחירה של הפרט המבוססות על שיקולי� הנוגעי� לאינטרס הציבורי

 „Â„ÈÚÂ ÌÈÎÒÂÁ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙·Á¯‰ÔÂÎÒÈÁ‰˘È¯Ù ÏÈ‚Ï :  מצו� צבד בבד ע�

 להרחבה של פועלת בשני� האחרונות ישראל, המעורבות הממשלתית הישירה

באמצעות חיוב עובדי� ומעסיקי� להפריש לחיסכו� , לפנסיהאוכלוסיית החוסכי� 

חוק פנסיה "כינוי הידוע ב(צו הרחבה חת� לאחרונה על  התעשיהשר המסחר ו. פנסיוני

פועל משרד  בה בעת 22.בדיה�מחייב מעסיקי� להפריש לפנסיה עבור עוה") חובה

הביאו לכ� שהטבות שתיקוני חקיקה באמצעות ,  לטווח ארו� יותרחיסכו�ד ודילעהאוצר 

מועד הפרישה ידי החוס� ב� שנפדה על חיסכו�קופות הגמל יינתנו רק למפקידי� בהמס ל

 התוצאה המצטברת של שינויי� אלה היא חיוב� של מעבידי� ועובדי� 23.לגמלאות

  . שיעמוד לרשות החוס� רק בעת פרישה לגמלאות, � לחיסכו� פנסיונילהפריש משכר

È˘È‡ ÏÂ‰È�:24
 כספי של מאפשרת ניהול עצמי בישראל אינההחקיקה , ככלל 

קר� פנסיה , ידי קופת גמל� אלא מחייבת חוסכי� לשל� עבור ניהול השקעות על, חיסכו�ה

 במשרד האוצר מסמ� כו�חיסביטוח ו,  פרס� אג� שוק ההו�2006בשנת . או חברת ביטוח

במגמה לאפשר לחוס� המעוניי� ,  פנסיוני אישיחיסכו�עקרונות בנוגע להפעלת חשבו� 

ולחסו� את דמי (בכ� לקבל אחריות בנוגע להחלטות ההשקעה של כספי הפנסיה שלו 

בסופו של דבר הוחלט להעניק אפשרות זו רק ביחס לקרנות ההשתלמות  25.)ניהולה

  26).בתנאי� מסוימי�(מאי� ולכספי הפקדות של עצ

  

  

 
  .63ח "ס, 1957�ז"התשי, צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקי� במשק לפי חוק הסכמי� קיבוציי�  22

 . 160ח "ס, 2008�ח" התשס,)3' תיקו� מס( )קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי�   23
 Colleen E. Medill, The Individualלניתוח של המנגנו� האמריקני של פנסיה בניהול אישי ראו   24

Responsibility Model of Retirement Plans Today: Conforming ERISA Policy to Reality, 49 

EMORY L.J. 1 (2000).  

 )IRA( פנסיוני אישי בישראל חיסכו�הפעלת חשבו�  " ביטוח וחיסכו�,אג� שוק ההו�, משרד האוצר  25

 לפי .ozar.mof.gov.il/hon/2001/mosdiym/memos/tt2006-8652b.pdf) 12.12.2006( ")טיוטה(

 ניהול תיק השקעותיו ובכלל זאת בחירת: טיוטה זו יוכל החוס� לבחור באחת החלופות או בשתיה�

  . בישראל המורשי� התיקי� מנהלי כל מקרב תיקי� מנהל בחירת או הספציפיי� הנכסי�

2009�ע"התש, )קופת גמל בניהול אישי) (לקופות גמ( לתקנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי� 2' תק  26 ,

  . 54ת "ק
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)· (˙Â·ÈˆÈ ÁÂ˜ÈÙÂ ˙Â�Ó‡� ˙Â�¯˜  
אפשר לחדד את ההשלכות של האינטרס הציבורי בהבטחת חיסכו� פנסיוני נאות לתושבי 

המדינה באמצעות השוואה בי� מאפייני הפיקוח על גופי הפנסיה למאפייני הפיקוח על 
  .טוחקרנות הנאמנות ומאפייני הפיקוח על הבנקי� וחברות הבי

˙Â�Ó‡� ˙Â�¯˜: בי� קרנות נאמנות לגופי החיסכו� לפנסיה קיי� דמיו� לא מבוטל .

. בשני המקרי� מדובר בגופי� מוסדיי� שעיסוק� ניהול כספי� עבור ציבור חוסכי�

נית� היה לטעו� שאי� הצדקה להפרדת הפיקוח על גופי הפנסיה מהפיקוח על , לכאורה

אי� חקיקה , נות נאמנות אינ� זוכי� להטבות מסהמשקיעי� בקר, אול�. קרנות נאמנות

על ) הנובעות מהטבות המס(המחייבת עובדי� לחסו� בקרנות נאמנות ואי� הגבלות 

חוק השקעות משותפות : הפיקוח על קרנות נאמנות הוא צרכני בעיקרו. משיכת הכספי�

מי  מתמקד בהבטחת שקיפות בנוגע ה� לאפיקי ההשקעה של כל קר� וה� לד27בנאמנות

גורמי הפיקוח אינ� מתערבי� בבחירת אפיקי ההשקעה המוצעי� בקרנות ואלה . הניהול
  . נקבעי� לפי ההתפתחויות בשוק ההו�

, ההסדרה של החיסכו� הפנסיוני עוסקת ג� בהיצע המוצרי� הפנסיוניי�, לעומת זאת

מסדירה את מסלולי ההשקעה של גופי הפנסיה ומתיימרת להתאי� את רמת הסיכו� 

לאור האינטרס הציבורי בהבטחת הרווחה הכלכלית , זאת. ופיל של החוס� לפנסיהלפר

  .של היוצאי� לגמלאות

˙Â·ÈˆÈ ÁÂ˜ÈÙ:  הרפורמות בחיסכו� הפנסיוני בישראל עודדו מעבר לחיסכו� בשיטת

בשיטה זו החוס�  .defined contribution)(הפרשות � או פנסיה מוגדרת, הפנסיה הצוברת

: וסדי סכו� מוגדר ובסופו של דבר מקבל לידיו את פירות ההשקעהמפקיד אצל הגו� המ

כ� יגדל סכו� הפנסיה של , ככל שהשקעות הגו� המוסדי יניבו תשואה גבוהה יותר
א� יגרו� הגו� המוסדי להפסדי� יקט� סכו� הפנסיה העומד לרשות , בה בעת. החוס�

  28.החוס�

יונית לנטילת סיכוני השקעה מאפיי� זה משלי� על היחס הראוי של הרגולציה הפנס

המדינה מעניקה הטבות מס לחיסכו� הפנסיוני כדי , כאמור. ידי גופי� מוסדיי�� על

האינטרס של המדינה אינו מתמצה בשמירה על קר� . להבטיח רווחה כלכלית לחוסכי�

אלא מחייב ג� את הבטחת יכולת� של גימלאי� להתפרנס בכבוד ג� לאחר , ההשקעה

הגשמת אינטרס , נמנע בי� תשואה על ההפקדות לסיכו�� היחס הבלתיבהינת� . פרישת�

תפקיד� . ידי גופי� מוסדיי�� ציבורי זה מחייבת ג� נטילת סיכוני השקעה מסוימי� על

 
 .308ח "ס, 1994� ד"התשנ, חוק השקעות משותפות בנאמנות  27
 Edward A. Zelinsky, The Defined לסקירה של השלכות המעבר לשיטת פנסיה זו ראו  28

Contribution Paradigm, 114 YALE L.J. 451 (2004).  
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לבי� הצור� ) הפקדות החוסכי�(של גורמי הפיקוח הוא לאז� בי� הצור� בהבטחת הקר� 

   29. ההפקדותבנטילה מושכלת של סיכוני� כדי למקס� את התשואה על
תפקיד זה של הפיקוח על החיסכו� הפנסיוני מבחי� בינו לבי� פיקוח יציבות מהסוג 

בלי להיכנס לדיו� מעמיק בתפקידי . שבו עוסק הפיקוח על הבנקי� או על חברות הביטוח

 אפשר לקבוע שלמפקידי� בבנק אי� אינטרס שהבנק ייטול סיכוני� ,הפיקוח על הבנקי�

על רקע זה סביר להניח שהפיקוח על . נ� נהני� מסיכוני� אלהמשו� שה� אי, בכספ�

  . ידי מוסדות בנקאיי�� הבנקי� יהיה שמרני יותר בכל הנוגע לנטילת סיכוני� על

  " בעיית הנציג. "4

קונפליקט  ביסוד מערכת היחסי� שבי� גופי� מוסדיי� לבי� החוסכי� באמצעות� עומד

קונפליקט זה מתקיי� ה� בגופי  . החוסכי� שלזה של הגופי� המוסדיי� לנטרסבי� האי
  .פנסיה וה� בגופי� מוסדיי� אחרי� כגו� קרנות נאמנות

 החוסכי� אינטרס. הגופי� המוסדיי� מנהלי� את כספי החוסכי� תמורת דמי ניהול

 ,) ובניכוי דמי הניהולבהתחשב בסיכו�(על ההפקדות שלה�  תשואה מרבית להשיג הוא

 בעיקר מגביית דמי ניהול –הוא להפיק רווח מרבי   המוסדיי�האינטרס של הגופי�ואילו 

   30.כספי החוסכי�של ניהול מ –

ג� בעיית הנציג של , בדומה לניגוד הענייני� שבי� הנהלת התאגיד לבעלי המניות

גו� מוסדי יכול לפעול , ראשית. גופי� מוסדיי� יכולה להתבטא בשני מישורי� עיקריי�

במסגרת זו אפשר לכלול הפקת . חי� על חשבו� העמיתי�בניגוד ענייני� להפקת רוו

גו� מוסדי עלול להשקיע (רווחי� מפעילות עסקית נלווית של הגו� המוסדי כגו� חיתו� 
או בהענקת ) את כספי העמיתי� בהנפקות של ניירות ער� שבה� הוא משמש כחת�

ל עמלות כספי החוסכי� ישמשו לתשלו� ש(ידי גו� קשור �שירותי מסחר בבורסה על

התנהגות מסוג זה מקבילה להפרה של חובת האמוני� ). מסחר מופרזות לצדדי� קשורי�

  .בידי נושאי המשרה של תאגיד

ידי ניהול השקעות לא מקצועי או עקב � גו� מוסדי עלול לפגוע בעמיתי� על, שנית

חוסר נכונות : לדוגמה(השקעת משאבי� נאותי� בהגנה על האינטרסי� של עמיתי� � אי

 
 Pablo Antolin et. al., Investment Regulations and Defined Contribution Pensionsראו   29

(OECD WORKING PAPERS ON INSURANCE AND PRIVATE PENSIONS, Paper No. 37, 2009), 

available at www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/investment-regulations-and- 

defined-contribution-pensions_222771401034.  

 ,Paul G. Mahoneyהברית ראו �לניתוח של הקונפליקט במקרה של קרנות נאמנות בארצות  30

Manager-Investor Conflict in Mutual Funds, 18 J. ECON. PERS. 161 (2004) . גופי� מוסדיי�

: לדוגמה, מניהול כספ� של אחרי�, שלא באמצעות דמי ניהול, יכולי� להפיק ג� תועלות עקיפות

  .כנסות מהשאלת מניות או מפעולות בניגוד ענייני�ה
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התנהגות מסוג זה מקבילה להפרה של ). טול חלק פעיל בהצבעות באספה הכלליתלי

  . חובת הזהירות של נושאי משרה בתאגיד

הספרות האקדמית דנה בהרחבה בבעיית הנציג שבי� קברניטי התאגיד לבעלי המניות 
הספרות , על א� מעמד� המתחזק של גופי הפנסיה בישראל ומחוצה לה, אול�. מהציבור

ישקיעו גופי� מוסדיי� ש ת כמעט אינה עוסקת בשאלה אי� אפשר להבטיחהאקדמי

. יפעלו בניגוד ענייני� תו� פגיעה בכספי החוסכי�ולא בניהול השקעות  משאבי� נאותי�

שעליה� מתבססת הרגולציה של גופי הפנסיה  הדיו� שלהל� יסקור את תמהיל האמצעי�

  .ו� מחקרי בעתידתו� הצגת שאלות הטעונות ליב, בישראל בהקשר זה

)‡ („ÂÈ�Â ˙Â¯Á˙   

משרד האוצר . האמצעי המרכזי להגנה על כספי החוסכי� בישראל הוא עידוד התחרות

 להסיר חסמי� לתחרות בי� גופי� מוסדיי�כדי  שיטתיפעל בשני� האחרונות באופ� 
הושלמה ש, רפורמת הניוד, ראשית: מדיניות זו מתבססת על שני נדבכי�. ומוצרי פנסיה

 להעביר את חסכונותיה� מגו� מוסדי אחד את האפשרותחוסכי� העניקה ל, 2009ת בשנ

לאבד את הטבות המס ותו� בלי , לרבות בי� מוצרי� פנסיוניי� שוני� זה מזה, לאחר

משרד האוצר מחייב גופי� מוסדיי� , שנית. בזכויותיה� הפנסיוניותפגיעה מינימלית 

בדבר התשואה שהניבו ההשקעות של הגו� לפרס� נתוני� לעמיתי� ובכלל זה נתוני� 

משרד האוצר א� מפעיל באתר האינטרנט שלו מערכת של פרסו� תשואות על . המוסדי

בסיס קבוע כדי לאפשר לחוסכי� ללמוד על התשואות שהניבו גופי� מוסדיי� הפועלי� 

  . בשוק

 יכולת� של העמיתי� לנייד את כספ� בכל עת מאירה שוני משמעותי בי� החוסכי�
או (לאחר שרכשו מניות בהנפקה . בגופי� המוסדיי� לבי� בעלי המניות בחברה ציבורית

בעלי מניות בחברה ציבורית לא יכולי� לדרוש שהחברה תקנה מה� את , )בשוק המשני

. לכל היותר ה� יכולי� למכור את מניותיה� למשקיעי� אחרי� בבורסה. מניותיה�

שכ� ספק עד כמה ,  של מנהלי חברות ציבוריותעובדה זו מגבילה מאוד את תמריצי השוק

  .ק� גדוליה� מושפעי� מירידה במחיר המניות בבורסה כתוצאה ממכירת מניות בה

יכולי� לחייב בכל ) ובקרנות הנאמנות(העמיתי� בגופי הפנסיה בישראל , לעומת זאת

כזב גו� מוסדי שיא.  את הגו� המוסדי שבו ה� משקיעי� לפדות את השקעת� במזומ�,עת

 ובדמי –את העמיתי� עלול להתמודד תו� זמ� קצר ע� ירידה ניכרת בנכסי� המנוהלי� 

התחרות על כספ� של החוסכי� מספקת לגופי� המוסדיי� תמרי� , לפיכ�. הניהול
משמעותי ומתמש� לפעול כדי לשמור על בסיס הלקוחות שיאפשר לה� לגבות דמי 

  . ניהול

כו� בכל עת יש הטועני� כי ראוי להתייחס לנוכח האפשרות לפדות את כספי החיס

יש להקל , בהתא� לכ�. לגופי� המוסדיי� כגופי� המוכרי� מוצר או שירות פיננסי

בדרישות הרגולציה החלות על גופי� אלה בתחומי� כגו� ממשל תאגידי וחובות 




  מסקנות ביניי
: גופי
 מוסדיי
 ושוק ההו� בישראל, המשבר העולמי  א"עתש מ משפטי

    

323  

 להגנה על הניוד למשטר המשפטייחסי הגומלי� בי� אפשרות , בכל מקרה 31.נאמנות

  .עמיתי� טעוני� מחקר מעמיקזכויות 

)· (È„È‚‡˙ Ï˘ÓÓ  
שתכלית� להבטיח ניהול איכותי  32,דרישות ממשל תאגידיל כפופי�הגופי� המוסדיי� 

בישראל בולטת הדרישה . יותר של ההשקעות תו� הגנה על האינטרסי� של העמיתי�

שי� שבה נדר,  ועדת השקעות–לקיומו של מוסד פנימי נוס� על הדירקטוריו� וההנהלה 

  . כאלה שאינ� תלויי� בגו� המוסדי: דהיינו, לכה� ג� נציגי� חיצוניי�

דרישות הממשל התאגידי החלות על חברות ציבוריות נועדו לסייע בהגנה על 

דרישות הממשל התאגידי החלות , לעומת זאת. האינטרסי� של בעלי המניות מהציבור

חות ולהבטיח כי החלטות הלקו� על גופי� מוסדיי� נועדו להג� על ציבור החוסכי�
במילי� . ההשקעה של הגופי� המוסדיי� יתקבלו משיקולי� של טובת החוסכי� בלבד

דרישות הממשל התאגידי החלות על הגופי� המוסדיי� בתור שכאלה לא נועדו , אחרות

תכלית זו באה לידי ). או של החברות המנהלות שלה�(להג� על בעלי המניות שלה� 

ג� א� מדובר בגו� , ה של נציגי� חיצוניי� בוועדת ההשקעותביטוי בדרישה לכהונ

   33.מוסדי שהוא חברה פרטית בבעלות גור� אחד בלבד

. המחקרי� האקדמיי� על אודות הממשל התאגידי הראוי בגופי� מוסדיי� ה� מעטי�

כעניי� תאורטי יש ספק גדול בדבר התועלת שבכפיית כהונת� של נציגי� , ע� זאת

בניגוד לדירקטורי� . טוריו� או בוועדת ההשקעות של גופי� מוסדיי�חיצוניי� בדירק

שכהונת� תלויה ה� בבעל השליטה וה� בבעלי , החיצוניי� בחברות ציבוריות בישראל
ידי החברה המנהלת �הנציגי� החיצוניי� בגופי� המוסדיי� ממוני� על, מניות המיעוט

 זיקה פורמלית נוספת בינ� לבי� ספק א� היעדר, לאור התלות שלה� בגו� המוסדי. בלבד

הגו� המוסדי יכולה לספק לה� תמריצי� נאותי� לפעול נגד האינטרס של מי שמינה 

  34.אות�

 
 :John C. Coates & R. Glenn Hubbard, Competition in the Mutual Fund Industryראו   31

Evidence and Implications for Policy, 33 J. CORP. L. 151 (2007) ) ניתוח שאלה זו ביחס לשוק

  ).הברית�קרנות הנאמנות בארצות

 Juan Yermo, Governance & Investment of Public Pension Reserve Funds inראו ג�   32

Selected OECD Countries (OECD WORKING PAPERS ON INSURANCE AND PRIVATE 

PENSIONS, Paper No. 15, 2008) available at www.oecd.org/dataoecd/26/53/40194872.pdf 

אמריקה , אירופה� מזרחותבמדינ) בדגש על קרנות פנסיה(סדיי� רגולציה של גופי� מומחקר בנוגע ל(

   ).OECDהלטינית ומדינות 

  ). 2003 (918) 3(ד נז"פ, ˘¯ ‰‡ÂÈÙ�Ú‰ ÏÓ‚‰ ˙ÂÙÂ˜ „Â‚È‡ '¯ˆÂ˙ � �6432/02 "ראו בג  33

א� דירקטורי� חיצוניי� בקרנות נאמנות תורמי� להגנת המחקר המטיל ספק בשאלה ,  לדוגמהראו  34

 Stephen Ferris, Stephen P. & Xuemin Yan (Sterling), Do Independent:דותמחזיקי היחי
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)‚ (ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯„Ò‰  
אמצעי נוס� להתמודדות ע� פער האינטרסי� שבי� הגופי� המוסדיי� לעמיתי� הוא 

רבות הטלת ל, את פעולת� של גופי� מוסדיי� כמשקיעי� המסדירי� קביעת כללי�
 רשויות הפיקוח פועלות כדי לאכו� את ,נוס� על כ� .פעולות בניגוד ענייני�הגבלות על 

לרבות עמידת� בסטנדרטי� הנוגעי� לחובת� , הכללי� החלי� על הגופי� המוסדיי�

  .כלפי העמיתי�

 גופי� מוסדיי�דוגמה מישראל להגבלות על ניגודי ענייני� היא הגבלות על השקעת 

חלק מהגופי� המוסדיי� בישראל נמצאי� בשליטה של פירמידות . ורי�בצדדי� קש

החשש הוא שמנהלי ההשקעות בגו� מוסדי ירכשו ניירות ער� של , במקרה זה. שליטה

בעיה דומה . חברות קשורות ג� בתנאי� שאינ� עולי� בקנה אחד ע� טובת העמיתי�

ור� קשור לגו� המוסדי מתעוררת כשגו� מוסדי רוכש ניירות ער� בהנפקה שבה שימש ג

   35.כחת�
הרגולציה של הגופי� המוסדיי� יכולה להתייחס ג� לתפקוד� השוט� כמשקיעי� 

חלות על הגופי� המוסדיי� חובות סטטוטוריות , לדוגמה, בישראל. בניירות ער�

לרבות קביעת , ח"מפורטות בנוגע להשתתפות באספות של בעלי מניות ומחזיקי אג

  36.וח על אודות ההצבעה בפועלמדיניות ההצבעה ודיו

)„ (˙ÂÈ¯Á‡ ÈÏÏÎ  
בפיקוח על הגופי� המוסדיי� , ג� לבתי המשפט יש תפקיד בהגנה על החוסכי�

כלפי חובות מוטלות אלה הפועלי� מטעמ� על גופי� מוסדיי� ועל . ובהסדרת פעילות�

ה לרבות חובה לפעול בזהירות ובמיומנות ולנקוט צעדי� סבירי� לש� שמיר, העמיתי�
) חובה שכמוה כחובת הזהירות המוטלת על נושאי משרה בתאגיד(על נכסי העמיתי� 

   37).שכמוה כחובת האמוני�(פני טובת העמיתי� � ואיסור להעדי� כל שיקול ועניי� על

חוסכי� לרשות ה, בדומה למצב בהפרת חובות נאמנות של נושאי משרה בתאגיד

הפרת חובות נזקי� הנגרמי� בשל  לתבוע את הגופי� המוסדיי� בגי�עומדת אפשרות 

 שג� לה טר� ניתנה תשובה מחקרית – על רקע זה עולה השאלה .הנאמנות כלפיה�

 
Directors and Chairmen Matter? The Role of Boards of Directors in Mutual Fund 

Governance, 13 J. CORP. FIN. 392 (2007).  

 41 ' ובספות בנאמנותחוק השקעות משותל 67' את התמודדות של החוק הישראלי בס, לדוגמה, ראו  35

  .1302ת " ק,1964�ד"התשכ, )כללי� לאישור וניהול קופות גמל(לתקנות מס הכנסה 

‰Â„" Á ˙Â·¯ÂÚÓ ˙¯·‚‰Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙�ÈÁ·Ï ‰„ÚÂמשרד האוצר  , ראו,לסקירה מקיפה  36

Ï‡¯˘È· ÔÂ‰‰ ˜Â˘· ÌÈÈ„ÒÂÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ )2008() ח ועדת חמדני"דו: להל�( www.finance.gov.il/ 
hon/2001/gemel/memos/hamdani2008.pdf.  

חוק השקעות משותפות ל 75' ס; )גמל קופות (פיננסיי� שירותי� על הפיקוח  לחוק3' ראו ס  37

  .128ח "ס, 1979�ט"התשל, לחוק הנאמנות) א(13�ו) ב(10'  ראו ג� ס.בנאמנות
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, לדוגמה.  מהו המשטר האופטימלי לאחריות הגופי� המוסדיי� כלפי עמיתיה�–מספקת 

הא� יש להחיל על ניהול ההשקעות בגופי הפנסיה את כלל שיקול הדעת העסקי 
ומפחית במידה ניכרת את החשיפה שלה� , אי משרה בתאגידשהתפתח ביחס לנוש

מה� התרופות הראויות במקרה של פעולה בניגוד ? לאחריות בשל הפרת חובת הזהירות

ק� אחריות הגופי� המוסדיי� כלפי יהפסיקה בישראל טר� הבהירה את ה? ענייני�

  .העמיתי� בכלל ובמיוחד בכל הנוגע לניהול כושל של השקעות

הבחנה זו אינה . בי� מספר מישורי� של הסדרת השוק הפנסיוניהבחנה יע פרק זה הצ

הבטחת קיומו של ייעו� , הלדוגמ. אלהמישורי�  מסוימת בי� חפיפהויש ג�  ,ממצה

א� מגשימה ג� את האינטרס , תלוי היא אמצעי צרכני מובהק מחד גיסא�פנסיוני בלתי

הדיו� בפרק  כפי שימחיש, אול�. סאהציבורי בקיומו של חיסכו� פנסיוני נאות מאיד� גי

היא מבהירה את היעדי� של הסדרת : המוצעת הוא פונקציונליההבחנה יתרונה של , הבא
  .על רקע המשבר העולמיבישראל  על הדיו� בתפקודו של השוק המוסדי השוק ומקלה

  המשבר הפיננסי והגופי� המוסדיי� בישראל . ג

� בתפקוד הגופי� המוסדיי� בישראל או הא� חש� המשבר העולמי ליקויי� מערכתיי

 די בקיומ� של הפסדי�  אציי� שלאבפתח הדברי�? בחקיקה המסדירה את פעילות�

בהינת� . להצביע על בעיה מערכתית כדי –דרמטיי� ככל שיהיו  –בחיסכו� הפנסיוני 

 מתא� בי� צפוי להתקיי�,  הפנסיוני לשוק ההו�חיסכו�ההחלטה להפנות את כספי ה
מקורו של המשבר אינו בישראל  . בשוק ההו�הנעשהלבי�  החיסכו� הפנסיוני תשואות

תוצאת הלוואי , לפיכ�. 2008ח בכל העול� חוו מפולת קשה בשנת "ושוקי המניות והאג

 תשואה המתבקשת מההפניה של כספי החיסכו� הפנסיוני להשקעה בשוק ההו� היא

   38.לכלי עולמי במקרה של משבר כ לפנסיהחיסכו�שלילית של אפיקי ה

 נתוני�מתחזק על רקע ה הספק בדבר כשל בתפקוד הגופי� המוסדיי� בישראל

 מהפגיעה בפנסיה משמעותית שונה לא הייתה בישראל בפנסיההמשבר  תפגיע לפיה�ש

,  הניב תשואות שליליות חריגותמסוי�כי גו� מוסדי אמנ�  ייתכ� OECD.39 במדינות

 
חייבת את קובעי המדיניות  מ,סובל מתנודתיות פנסיוני החשו� לשוק ההו� חיסכו�העובדה ש, ע� זאת  38

  . השלכותיה לגבי החוסכי�� תנודתיות זו וע�לדאוג לעיצוב של מוצרי הפנסיה באופ� שיתמודדו ע

20%� על כקרנות פנסיההתשואות השליליות של עמדו  2008 בסו� שנת ,OECDלפי נתוני   39  
� מדינות בלבד בארבע ).תנומינלי(OECDמ דיווחו על תשואות שליליות נמוכות �ראו  .20%

Special Feature: Private Pensions and the 2008 Turmoil of Financial Markets, OECD 

PENSION MARKETS IN FOCUS 5, 3 (2008) www.oecd.org/dataoecd/42/19/41770561.pdf;  ראו

 Jack Van Derehi, The Impact of the Recent Financial Crisis on 401(k) Accountג� 

Balances, EBRI ADUCATION AND REASERCH FUND, 326 Issue Brief (2009) 
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 ובי� רשויות הפיקוחידי �  בי� על– נקודתי אול� הטיפול במקרי� אלה צרי� להיות

  . עמיתי�שיגישו  בתי המשפט במסגרת תביעות ידי� על

, שחש� המשברבנוגע לבעיות כמה טענות רווחות  אנתח בהמש� זה ספק על רקע
. תו� שימוש בהבחנה שפותחה בפרק הקוד� בנוגע להסדרה של שוק החיסכו� הפנסיוני

 לאחר מכ� אתייחס ; למישור הצרכני והפנסיוניראשית אתייחס לטיעוני� הנוגעי�

 בתפקוד� של המוסדיי� כמשקיעי� י�כשל: דהיינו, לבעיית הנציגלטיעוני� הנוגעי� 

  .חברותח "באגבמיוחד בחברות ו

 היעדר מודעות לסיכו�: המישור הצרכני. 1

שהחיסכו� הפנסיוני  הסיכוני� למהותציבור החוסכי� לא היה מודע היא ש אחתטענה 

ביטוחי החיי� בקרנות הפנסיה וב, העמיתי� בקופות הגמל, לפי טענה זו .לה� חשו� לוש
ולא ידעו כי עתיד� הפיננסי  המשתתפי� ברווחי� הניחו כי מדובר בהשקעות סולידיות

 כל עוד התנהל שוק ההו� על מי 40.מההתפתחויות בשוק ההו�במידה ניכרת מושפע 

 שלה� חיסכו� להתעניי� במהות החשיפה של ה סיבה מיוחדתלחוסכי�מנוחות לא הייתה 

הכבדי� הבינו החוסכי� לראשונה ההפסדי� בעקבות המשבר ורק בחודשי .  שוקלסיכוני

כי כספי הפנסיה שלה� נתוני� בסיכו� וכי יש באפשרות� לבחור מסלולי השקעה 

  . סולידיי� יותר
יו מעדיפי� העמיתי� הביסוד טענה זו עומדת הנחה עובדתית שלפיה חלק ניכר מ

 של החיסכו� סיכו�הפחתה ברמת ה תמורתלוותר על הסיכוי לתשואה גבוהה יותר 

אי� בנמצא נתוני� אמפיריי� על אודות העדפות הסיכו� ,  למיטב ידיעתי.הפנסיוני שלה�
 ממחקרי� שנערכו .של החוסכי� לפנסיה בישראל או על איכות המידע שעמד לרשות�

ינו מודע כלל לפרטי� חיוניי� בנוגע לחיסכו� הפנסיוני בעול� עולה כי הציבור הרחב א

 חלק ה שללמצוא בהחלטאפשר אולי  בדבר היעדר מידע מסוימת לטענה  תמיכה41.שלו

 כספי החיסכו� שלה� למסלולילהעביר את בשיא המשבר מהחוסכי� בקופות הגמל 

  . סולידיי�השקעה 

 
www.ebri.org/pdf/briefspdf/EBRI_IB_2-2009_Crisis-Impct.pdf)  2008ההפסד הממוצע בשנת 

25%� עמד על כהברית �בארצות$ 200,000�מיותר למחזיקי חשבונות פנסיה אישיי� בסכו� של .(  

מוכרי� פה פנסיה במבצע וזה יתפוצ� לנו "הדר רז ורימונה פרקש , ת רגברו, ראו עיד� גרינבאו�  40

 ËÒÈÏÎÏÎ 30.11.2008 www.calcalist.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrint" בפרצו�
Preview/1,2506,L-3158988,00.html.  

ודע לפרטי� מחקרי� שנערכו מחו� לישראל מראי� שציבור החוסכי� לפנסיה בדר� כלל אינו מ  41

 Sewin Chan & Ann Huff Stevens, What You, לדוגמה, ראו. בדבר אופי החיסכו� הפנסיוני שלו

Don't Know Can't Help You: Pension Knowledge and Retirement Decision-Making, 90 

REV. ECON. & STAT. 253 (2008).  
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ת החוסכי� לבי� פרופיל בדבר חוסר מתא� בי� העדפובהנחה שטענה זו , מכל מקו�

  לקחיו המקומיי� של המשבר צריכי� להתמקד,נכונההסיכו� של התיק הפנסיוני שלה� 
 של הסיכו� לרמתציבור המודעות עלאה של הנקיטת אמצעי� ל: דהיינו, במישור הצרכני

: היבטי� מרכזיי� במישור זה בשניעל רשויות הפיקוח לפעול .  שלותיק הפנסיוניה

על רמת הסיכו� לרבות מידע ,  שיעמוד לרשות ציבור החוסכי� מידע נאותלוודא, ראשית

יש ,  שנית; ועל אפשרויות הבחירה בי� מסלולי חיסכו� בכמה רמות סיכו�של התיק

,  ולשפר את מער� הייעו� הפנסיונילהעמיק את החינו� הפיננסי של הציבורכדי לפעול 

  .המתאי�וזאת כדי לאפשר בחירה מושכלת של אפיק החיסכו� 

  מדירמת סיכו� גבוהה : המישור הפנסיוני. 2

במיוחד אלה של חוסכי� מבוגרי� , שכספי החיסכו� הפנסיוני היא שונה במקצתטענה 
המשבר , לפי גישה זו 42.לא היו אמורי� להיות חשופי� לסיכו� גדול בשוק ההו�, יחסית

 התיק הפנסיוני  שלמדיגבוה נתח נטיית הגופי� המוסדיי� בישראל להשקיע  חש� את

טענה זו  43).או השקעה נטולת סיכו� אחרת(ח ממשלתיות "בניירות ער� שאינ� אג

מתחזקת לנוכח העובדה שע� פרו� המשבר נוהלו רוב הכספי� המושקעי� בקופות גמל 

במנותק מגילו של החוס� , ")המסלול הכללי("ובקרנות פנסיה במסלול השקעות אחיד 

  44.מלאותומהמועד הצפוי של פרישתו לג

צרי� להיקבע בהתא� להעדפותיו האישיות של התיק הפנסיוני ככל שפרופיל הסיכו� 

. שנדונה לעיל  במהותה לטענה העוסקת במישור הצרכניזההטענה זו , של כל חוס�

 בנוגע לפרופיל הסיכו� של פטרנליסטיתא� האינטרס הציבורי מחייב גישה , לעומת זאת
לפי  .דאיגר לצעדי� צרכניי�אינה מוגבלת ע� תופעה זו אזי ההתמודדות , התיק הפנסיוני

תעלה הפנסיוני  חיסכו�רמת הסיכו� של השלהבטיח  המדינה הגישה הפטרנליסטית על

 
,  קופות גמל– ביטוח וחיסכו�, אג� שוק ההו�, משרד האוצר � שפרס�מנתוני .15ש "לעיל ה, ראו  42

ח חברות " באג4.47%�ו ח ממשלתיות" באג43.64% הושקעו בממוצע 2002 בסו� שנת עולה כי

ח "השקעה באגה ו35.74%ח ממשלתיות על "ההשקעה באגעמדה  2008בשנת , לעומת זאת. סחירות

 חיסכו�ביטוח ו,  הנתוני� זמיני� באתר אג� שוק ההו�.23.28%מדה על חברות סחירות ע

147.237.72.127/kupot_gemel/kg_sikum_main.htm.אג� שוק ההו�,  ראו ג� משרד האוצר ,

 /È˙�˘ ÁÂ„ 2007 45 ,88�86 ozar.mof.gov.il/hon/2001" מוסדיי�גופי� ", חיסכו�ביטוח ו
general/doch_2007/2mosd.pdf .המצביעי� על ירידה , 2007�2004שני� מ כולל נתוני� הדוח

  .ח קונצרני"עלייה עקבית בהשקעה באגעל ח ממשלתי ו"עקבית בהשקעה באג

הנהפ� נזיל לאחר תקופה  חיסכו�מדובר בשהרי , להפנות לגבי קרנות ההשתלמותאפשר טענה דומה   43

  .  יחסיתקצרה

 –התאמת מסלול החיסכו� למאפייני העמית  "ביטוח וחיסכו�, אג� שוק ההו�, ראו משרד האוצר  44

 /ÌÈÈ„ÒÂÓ ÌÈÙÂ‚ ¯ÊÂÁ2009-161) ‰ËÂÈË() 2009 (www.finance.gov.il/hon/2001/gemel " טיוטה
memos/t2009-161.pdf.  
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ג� כשאינטרס זה אינו עולה בקנה אחד ע� העדפות , בקנה אחד ע� האינטרס החברתי

  .הפרט

תעל� מנתוניה� המ,  שבו רוב החוסכי� נמצאי� במסלול השקעה אחיד–המצב כיו� 
המדיניות המאפשרת השקעה של כספי הפנסיה בשוק .  הוא ללא ספק בעייתי–האישיי� 

גבוהה ההו� מתבססת על ההנחה שבטווח הארו� השקעה בשוק ההו� תביא לתשואה 

, בשוק ההו� כרוכה ג� בתנודתיות רבהכזו השקעה , אול�.  החוסכי�יותר על הפקדות

עשויה להיות ) קוקי� לכספי החיסכו� בעתיד הקרובהז(שפגיעתה בחוסכי� מבוגרי� 

האינטרס הציבורי בהגנה על החיסכו� הפנסיוני מחייב לבצע , לפיכ�. משמעותית יותר

  45.התאמה מסוימת בי� גיל החוס� לבי� פרופיל הסיכו� של החיסכו� הפנסיוני שלו

לות לקבוע הגבתקנות ההשקעה כדי שינוי  הדר� להשגת תכלית זו היא, לכאורה

נכסי� במניות וב, חברותח " של גופי� מוסדיי� באגשיעור החשיפה על כמותיות נוקשות

א� , יתרונה של שיטה זו בכ� שהיא פשוטה ליישו�. אחרי� שאינ� מבטיחי תשואה
ק� החשיפה לסיכו� יחסרונה נעו� בכ� שא� היא מתעלמת מ� הצור� להתאי� את ה

ידות לחוסכי� הרחוקי� מגיל הפרישה שכ� היא קובעת הגבלות אח, לנתוני החוס�

 לספק דר� חלופית היא דרישה מהגופי� המוסדיי� ,לפיכ�. ולחוסכי� הקרובי� אליו

נראה שמשרד האוצר . ל האישי של החוס� והשקעה בהתא� לפרופיחיסכו�מסלולי 

באמצעות יישו� המודל המכונה , החליט לפעול בדר� האחרונה כאחד מלקחי המשבר

   46."יליאני'צ"

  בנקאי �השקעה ושוק האשראי החו� בהחלטות כשל, בעיית הנציג. 3

עד עתה התמקד הדיו� בטענות בדבר בעיות שחש� המשבר בנוגע להבטי� הצרכניי� 

עיקר הדיו� , אול�. והפנסיוניי� של הפיקוח על שוק החיסכו� ארו� הטווח בישראל

 ממשטר הפיקוח על  ובעלת השלכות החורגותיותר מורכבת במאמר זה יוקדש לטענה

ק� באיכות של יה�המשבר חש� ג� כשל רחב, זו טענה לפי. השוק המוסדי בישראל

: דהיינו,  כשל שהוא תוצאה של בעיית הנציג– של הגופי� המוסדיי� ההשקעה החלטות

   .העובדה שהגופי� המוסדיי� מנהלי� את כספ� של אנשי� אחרי�

 
 life cycle funds” :Pablo Antolin & Fiona Stewart, Private“ ושא בנOECDראו המלצת   45

Pensions and Policy Responses to the Financial and Economic Crisis (OECD WORKING 

PAPERS ON INSURANCE AND PRIVATE PENSIONS, Paper No. 36, 2009) available at 

www.oecd.org/dataoecd/37/54/42601323.pdf.  

ביטוח , אג� שוק ההו�, משרד האוצר, יוני למאפייני העמית החיסכו� הפנסראו את התאמת מסלול  46

החוזר כולל הנחיות לגופי� מוסדיי� לצור� אימו� מודל המבוסס על מסלולי . 44ש "לעיל ה, וחיסכו�

לביקורת על המודל ראו רו� שטיי� . ההבדל בי� המסלולי� יהיה ברמת הסיכו�.  תלויי גילחיסכו�

 ?Ò·ÂÏ‚ 14.5.2009 www.globes.co.il/news/article.aspx" יליאני לא פותר הכל'המודל הצ"
did=1000449831.   
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 ח"באג כמשקיעי� המוסדיי� �הגופי של תפקוד�במתמקדת  זה בהקשרהביקורת 

, בנקאי בישראל�החו� האשראי ק�יבה דרמטי גידול חל האחרונות בשני� 47.חברות
ח סחירות ולא סחירות שהנפיקו "בעיקר בשל העליה בהשקעת גופי� מוסדיי� באג

 ממנפיקי חלק ע� התרחבות משבר האשראי העולמי התעורר חשש ש.חברות ישראליות

ללא ח הונפקו "התברר כי רוב האג, יתר על כ� ;החוב בהחזר בישראל לא יעמדו ח"האג

   48.הנאמנות יבשטר) covenants( חוזיות מקיפות טחונות או הגנותיב

בציבור ובקרב קובעי המדיניות בישראל הטענה  לנוכח התפתחויות אלה התבססה

הגופי� ש נטע�, לדוגמה. ח חברות"הגופי� המוסדיי� כשלו כמשקיעי� באגלפיה 

הקימו מערכי מתאי� ולא  לא הכשירו כוח אד� ,דיי� לא נערכו כראוי למת� אשראיהמוס

להשוות בי� תפקוד� א� מקובל  49.אשראי שיטפלו בגביה ויבטיחו את החזר החוב

לבי� ) חברותח "מחזיקי אגבתוק� מעמד� כ(מלווי� הלקוי של הגופי� המוסדיי� כ
של דבר הביאה הביקורת את אג� בסופו  50.מומחיות הבנקי� במת� אשראי וטיפול בו

שוק ההו� במשרד האוצר להקי� ועדה שמטרתה בחינה של הדרכי� לשיפור התפקוד של 

  51.ח חברות"הגופי� המוסדיי� כמשקיעי� באג

ידי גופי� � ידי בנקי� לרכישת איגרות חוב על�הניסיו� להשוות בי� הענקת אשראי על

 ג� העובדה שהגופי� המוסדיי� לא 52.מוסדיי� שגוי מיסודו ואי� טע� להרחיב לגביו

שיטתי התעקשו על ביטחונות או הגנות חוזיות מפורטות אינה מצביעה בהכרח על כשל 

 ,לצור� בחינת התפקוד של הגופי� המוסדיי�. גופי� אלהבהחלטות ההשקעה של 

 מהשקעה הנובע הסיכו� מראש את תמחרו גופי� אלהא� ההמכרעת היא  השאלה

 
 The Marker" ?אי� קרה שקרנות הפנסיה והגמל הפסידו רבע משוויי�"אתי אפללו , ראו לדוגמה  47

3.2.2009 www.themarker.com/tmc/articleSmall.jhtml?log=tag&ElementId=skira20090203 
לא כ� מחשבי� :  הציבור ישל� היטב על השיעור–ימוד של המוסדיי� שכר הל"רו� שטיי�  ;87756_

 .Ò·ÂÏ‚ 25.12.2008 www.globes.co.il/news/article" ח הקונצרניות"את הסיכו� באג
aspx?did=1000410581.  

Â„" È‡¯˘‡ ÌÈ„ÈÓÚÓ‰ ÌÈÈ„ÒÂÓ ÌÈÙÂ‚ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰Ï ÌÈ¯ËÓ¯Ù ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂ‰ Áמשרד האוצר  ראו  48

‚È‡ ˙˘ÈÎ¯ ˙ÂÚˆÓ‡·˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ‡Ï ·ÂÁ ˙Â¯ )2010 ()ח ועדת חודק"דו: להל�( www.chamber. 
org.il/images/Files/6168/chodek-final.pdf .  

מחנק "ראו שרו� שפורר . הביקורת על כ� שהגופי� המוסדיי� לא דורשי� ביטחונות נמשכת ג� כיו�  49 

2009� מיליארד שקל גויסו ב22,  הנפקות בשבוע8: האשראי משתחרר "The Marker 7.9.2009.  

 .Ò·ÂÏ‚ 2.10.2009 www.globes.co.il/news/article" המחדל הוא של המוסדיי�"ראו עיר� פאר   50
aspx?did=1000502042.  

  .48ש "לעיל ה, ח ועדת חודק"ראו דו  51

.  סיכוני� יתרונות של סחירות ופיזורהיקי� במקנה למחז) סחירה(ח "אג, בניגוד להלוואה בנקאית  52

 ,Yakov Amihudראו ידי בנק �ח להענקת הלוואה על"לניתוח מעמיק של ההבדלי� בי� רכישת אג

Kenneth Garbade & Marcel Kahan, A New Governance Structure for Corporate Bonds, 51 

STAN. L. REV. 447 (1999).  
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 ללא ג�.  למשקיעי�העניקו מכשירי� אלה ההגנות המזעריות שחלנוכ באיגרות החוב

 או במכשירי�(ח "באג השקעה, הנאמנות בשטר תניות או בטוחות כגו� נלוות הגנות

 הסיכו� את כראוי תמחרמ המוסדי הגו� עוד כל  יכולה להיות סבירה)פיננסיי� אחרי�
 אמצעי� ותולרש יעמדו לא ח"האג בפירעו� קושי של במקרהש הטמו� בעובדה

  53.החוב לגביית אפקטיביי�

תפקוד הגופי� המוסדיי� ב כדי לבסס את הטענה בדבר בעיה מערכתית, לפיכ�

ח "אגהסיכו� של השקעה ב כראוי את א� ה� תמחרו יש לבחו�, כמשקיעי�בישראל 

   .ה ביחס לסיכו�ה סביריתדרשו המשקיעי� על ההלוואה הישהריבית א� : דהיינו, חברות

עתי טר� נער� מחקר אמפירי הבוח� לעומק את שאלת התמחור של למיטב ידי

ההנחה ,  ע� זאת54.איגרות החוב שרכשו גופי� מוסדיי� בישראל בתקופה הרלוונטית

וה� על רשות ) כמפורט להל�(בדבר תמחור חסר של סיכוני� מקובלת ה� על בנק ישראל 

  . הנחה זו נתמכת בשתי אינדיקציות55.ניירות ער�
 לא תמחרושה� חלק מהגופי� המוסדיי�  הראשונה היא הצהרות של האינדיקציה

האינדיקציה השניה היא  56. החברות בה� השקיעוח"הסיכו� הגלו� באג כראוי את

 
 מחזיקי, הצפויי� העתידיי� הסיכוני� כל את שקלל אלה ער� ניירות של הראשוני שהתמחור בהנחה  53

 Marcelראו  .הנאמנות בשטר הקבועות מאלה החורגות לזכויות בדיעבד לטעו� יכולי� לא ח"האג

Kahan, The Qualified Case Against Mandatory Terms in Bonds, 89 NW. U. L. REV. 565, 

573 (1995) (“what matters is not whether the individual bondholders possess perfect 

information, but whether the market accurately prices the terms of a bond when it is 

issued”).  

 ער� נייר כל או (חוב איגרות של" הנכו� "התמחור היה מה בדיעבד לקבוע תאורטי יש קושייצוי� כי   54

ח "לדיו� במתודולוגיות אפשריות לבחינת תופעה של תמחור חסר בשוק האג. שקעההה בזמ�) אחר

ÌÈÏ‰�Ó ¯Èˆ˜˙–È‡¯˘‡ ¯·˘Ó  :‚‡ ˜Â˘" Á גרשגור� �בישראל ראו שאול זילברמ� וגיתית גור

 ˙Â¯·Á2008-2003  2009, מכו� מילק� (17�6, 34מחקר מדיניות.(  

2010�ע"התש, )י� לתעודות התחייבותנאמנ( בתזכיר חוק ניירות ער� 9' ראו דברי הסבר לס  55)  �יש צור

ח כיוו� שהמציאות הוכיחה שיש "בקביעה קוגנטית של תניות בשטר הנאמנות להגנת מחזיקי האג

  .www.isa.gov.il/Download/IsaFile_4775.pdf) בהיעדר� של תניות כאלה" קושי בתמחור"

 שאיבדה נתח גדול מהפנסיה שלה 78ת ית בררק אחרי שיושבת אצל� פנסיונ": ורמוס"שרו� ביידר   56

 .Ò·ÂÏ‚ 8.12.2008 www.globes-online.com/news/docView" " המשברקאתה מבי� את עומ
aspx?did=1000405385&fid=2173. ל פסגות"מנכ, רועי ורמוס: מצוטטי� הגורמי� האלהכתבה ב :

 ;"]... [ית סיכו� גבוהה יותררש פרמיוהיינו צריכי� לד, כשלנו כגופי� מוסדיי� בדרישה לביטחונות"

 אינדיקציה ". הערכת חסר של סיכוני� בעברהייתה] ...[ ":אי.בי.מבעלי השליטה באי, צבי לובצקי

 מחזיקי של הלוואה כספי בה� כאלה ובייחוד, פניה��על תמוהות שנראות השקעה נוספת היא עסקאות

 מקרה אחד .כל הבנה בשוקללא  יזמי� ידי�על לישראל מחו� �"בנדל להשקעה שימשו ח"האג

שלמה : ח זועמי�"בעלי האג"ראו שרית מנח� . שהגיע לכותרות הוא ההשקעה בחברת יולי שוקי הו�

 The Marker 7.12.2008" � קפריסאית"נס מוכר את השליטה ביולי שוקי הו� לחברת נדל

marker.co.il/tmc/article.jhtml?log=tag&ElementId=skira20081207_1044174.  
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פרמיית " דר� מקובלת למדידת .ביחס לאיגרות חוב ממשלתיות" המרווח הממוצע"

ח " של אג לתשואהוח ז"השוואה של התשואה הצפויה על אגהיא ח " אגשל" הסיכו�
ההיסטוריי� שפרס� הנתוני� .  לתקופה דומה)חסרת סיכו�המשקפת השקעה (ממשלתית 

היה נמו� ח ממשלתיות "אגל חברותח " אגהתשואה בי�מרווח ש בנק ישראל מראי�

עמד על  2006בחודש ספטמבר המרווח הממוצע , לדוגמה. מאוד עד פרו� המשבר

0.75%.57   

לקבוע כי מרווחי� אלה לא שיקפו נכונה את בנק ישראל את  נתוני� אלה הביאו

הנתוני� אינ� מוכיחי� את קיומה של , עצמ�כשל,  אול�58.הסיכו� הגלו� בהשקעה

הירידה במרווחי� . ידי הגופי� המוסדיי� בישראל�על: דהיינו, "מקומית"בעיית תמחור 

.  לישראלייחודיתח ממשלתיות בתקופה הרלוונטית לא הייתה "ח חברות לאג"בי� אג

ח "אגומרווחי הריבית על  היה גידול עולמי בהיצע האשראי לפני פרו� המשבר העולמי
הונפקו ח חברות והלוואות בנקאיות "אג, לאור היצע האשראי. חברות היו נמוכי� יחסית

   covenant-lite)(.59 ללא הגנות מקובלות על זכויות המחזיקי�ג� מחו� לישראל 

ידי � עה של תמחור חסר של סיכוני� עלהתזה לפיה המשבר חש� תופ: לסיכו�

הקביעה , ע� זאת. ידי מחקר כלכלי מעמיק� הגופי� המוסדיי� טעונה עדיי� הוכחה על

שהיה כשל שיטתי באיכות של החלטות ההשקעה של גופי� מוסדיי� באיגרות חוב של 

על רקע . בקרב בנק ישראל ובקרב הרשות לניירות ער�, חברות כבר קנתה אחיזה בציבור

ה יצא המש� הדיו� ברשימה זו מהנחה שהמשבר אכ� חש� נטיה של גופי� מוסדיי� ז

  .ח חברות"לתמחר בחסר את הסיכו� הגלו� באג

  סיבות אפשריות: תמחור חסר של איגרות חוב. ד

ידי גופי� מוסדיי� מטילה ספק � ק� של תמחור חסר של סיכו� עליה� תופעה רחבת

וק ההו� ומבנה השוק הפנסיוני בישראל במספר הנחות יסוד בדבר הרגולציה של ש

הגופי� המוסדיי� נתפסי� כמתוחכמי� ובעלי הבנה , בניגוד למשקיע הקט�. ומחוצה לה

על רקע זה יש נטיה להקל ברגולציה של ניירות ער� הנמכרי� לגופי� מוסדיי� . פיננסית

 
 /www.boi.gov.il/press/heb/090329 29.3.2009 של בנק ישראל מיו� הודעה לעיתונותראו   57

090329h.htm .  

הגופי� המוסדיי� העמידו אשראי ( 126' עמב, 3ש "לעיל ה, ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„2008 ראו בנק ישראל   58

  ). כוני�במרווחי� שלא שיקפו נכו� את הסי

 Edward l. Altman, Global Debt Markets in 2007: New Paradigm or the Great ,לדוגמה ,ראו  59

Credit Bubble?, 19 J. APPLIED CORP. FIN. 17 (2007); Peter Lattman, ‘Covenant-Lite’ 

Loans Face Heavy Hits, WALL STREET J., Mar. 18, 2009.   
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 ביסוד התפיסה בדבר תחכומ� הפיננסי של הגופי� המוסדיי� עומדת, יתר על כ�. בלבד

  . פני ניהול אישי� המדיניות המעדיפה ניהול מקצועי של הפנסיה על

ידי גופי� מוסדיי� � ק� של תמחור חסר של השקעות עליה� תופעה רחבת, לפיכ�
החסר שהתגלתה  הפרק ידו� בסיבות אפשריות לתופעת תמחור. מחייבת בחינה מקיפה

ה מתמקדות בהתפתחויות הטענות הרווחות כיו� בדבר הסיבות לתופע. כביכול במשבר

� בניגוד לטענות 60.בנקאי� מקומיות כגו� רפורמת בכר והתפתחות שוק האשראי החו

החסר נובע ממבנה התמריצי� של גופי� מוסדיי� בשוק  � כי תמחורייטעבפרק זה , אלה

 של הגופי� ”home bias“תחרותי ומוחר� בישראל בשל כמה תופעות מקומיות ובראש� 

  . המוסדיי�

  הסברי� חלקיי� בלבד: ענות הרווחותהט. 1

)‡ (‰Ú˜˘‰· ÌÈ�ÈÈ�Ú È„Â‚È�   
עלולי� להשפיע על ניגודי ענייני� ? הא� תמחור החסר הוא תוצאה של ניגודי ענייני�

 שני 62.שלה�ג� על החלטות השקעה ו 61באספה הכלליתות של גופי� מוסדיי� הצבע

 עסקית של הגו� המוסדי פעילות: על החלטות השקעהעיקריי� עלולי� להשפיע  מצבי�

  .והשקעה בצדדי� קשורי� )פעילות חיתו�ובעיקר (

ÌÂ˙ÈÁ:  מוסדי רוכש ניירות ער� עבור �פעילות חיתו� מעוררת ניגודי ענייני� כשגו
האינטרס של חת� הוא . משמש ג� כחת�) או צד קשור(העמיתי� בהנפקות שבה� הוא 

ה של ניירות ער� במחיר גבוה ככל למכור כמות גדול: דהיינו, להביא להצלחת ההנפקה

לפיכ� . האינטרס של העמיתי� הוא לרכוש ניירות ער� במחיר נמו� ככל האפשר. האפשר

יש חשש שהאינטרס בהצלחת ההנפקה יביא גו� מוסדי המשמש כחת� לרכוש ניירות 

  . ע� העמיתי�מטיבי�ער� מכספי העמיתי� ג� בתנאי� שאינ� 

ÌÈ¯Â˘˜ ÌÈ„„ˆ· ‰Ú˜˘‰: שראלי יש חברות ציבוריות רבות הנמצאות בשוק הי

 מבנה בעלות קונצרני זה מעורר מגוו� 63.בשליטה משותפת במסגרת פירמידות שליטה

 
שכפתה על ,  הפנסיוני הוא רפורמת בכרחיסכו�מקור הפגיעה בכספי הלדוגמה לטענה שלפיה   60

" מחכי� לתשובה מיוסי בכר"ראו אלי ציפורי , הבנקי� את מכירת קרנות הנאמנות וקופות הגמל

 Ò·ÂÏ‚7.11.2008.  

 C.B. Ingley & N.T. van der Walt, Corporate Governance, Institutional Investors andראו   61

Conflict of Interest, 12 CORP. GOVERNANCE INT’L. REV. 534, 540 (2004) .ועדת ח "ראו ג� דו

  .16�15' עמ ,36ש " לעיל ה,חמדני

 Michael Klausner, Institutional Shareholders, Private Equity, and Anti-takeover ראו  62

Protection at the IPO Stage, 152 U. PA. L. REV. 755 (2003).  

  .8ש "לעיל ה, לסקירה מקיפה על אודות תופעת ריכוזית השליטה בישראל ראו חמדני  63
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ניגוד .  המחריפות כשפירמידת השליטה כוללת ג� גו� מוסדי64,בעיות של ממשל תאגידי

 של הסכנה היא שטובתו. הענייני� מתעורר כשגו� מוסדי רוכש ניירות ער� של צד קשור
תכתיב לגו� המוסדי את שיקולי , ולא האינטרס של החוסכי�, בעל השליטה בקונצר�

  .ההשקעה בצדדי� קשורי�

 ודומה שיש 65מתמודדת ע� ניגודי ענייני� אלה באופ� חלקי בלבדבישראל החקיקה 

ובמיוחד , ניגודי ענייני� אלה,  כפי שיוסבר בהמש�.לנקוט גישה מחמירה יותר בעניי�

פוגעי� ג� בהתפתחות� של מגנוני� , קונצרני� ריאליי� בגופי� מוסדיי�שליטת� של 

ומביאי� למצב שבו קשה לצפות מגופי� מוסדיי� , הכרחיי� לשכלול שוק ההו� בישראל

מאחר שלא כל , אול�. שיתעקשו על הגנות מתאימות בשטרי הנאמנות של איגרות חוב

, בגי� בעלות צולבת או פעילות חיתו�הגופי� המוסדיי� בישראל נגועי� בניגודי ענייני� 

ח חברות בשני� "תמחור אגההשפעה של ניגודי ענייני� אלה על לאמוד את עוצמת קשה 
   66.האחרונות

)· (˜Â˘‰ Ï˘ ˙Â¯‚· ¯ÒÂÁ  
�בנקאי הישראלי צעיר � טענה נוספת מתמקדת בעובדת היותו של שוק האשראי החו

חוסר ניסיונ� של הגופי� המוסדיי� ח נבעו מ"הבעיות בשוק האג, לפי טענה זו. יחסית

בטיפול באשראי ומחוסר הבנת הגופי� המוסדיי� את הסיכוני� ) בניגוד לבנקי�, שוב(

 בתופעה שמדובר היא זה טיעו� של מרוככת גרסה. ח חברות"הנלווי� להשקעה באג

בנקאי בישראל הוא חדש יחסית וכי � ששוק האשראי החו� העובדה מ� הנובעת זמנית

 להשקעה – לרבות בקרב הגופי� המוסדיי� –ה תשתית שוק מתאימה חהתפת טר�
  67.באיגרות חוב

של  אי� נוהגבישראל , טיעו� זה קשור לעובדה שבניגוד למדינות מפותחות אחרות

מידה של ממשל תאגידי ותנאי� � לקבוע אמותכדי פעולה משותפת של גופי� מוסדיי� 

 
לסקירה מקיפה על אודות ההשפעות האפשריות של תופעת קבוצות השליטה בשווקי� מתפתחי�   64

 Tarun Khanna & Yishay Yafeh, Business Groups in Emerging Markets: Paragons orראו 

Parasites?, 45 J. Econ. Lit. 331 (2007).  

  .139�138' עמב, 3ש "לעיל ה, ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„2008 או בנק ישראל ר  65 

 מוסדיי� בגופי� פגעה סיכוני� של החסר תמחור תופעת אלה א�בנוגע לש נתוני� למיטב ידיעתי אי�  66

 כמו .אחרות להשקעות בנוגע מאשר יותר רבה בעוצמה ענייני� בניגודי היו שבה� להשקעות ביחס

. אי� נתוני� לגבי משקל� היחסי של גופי� מוסדיי� הנתוני� בניגוד ענייני� ביחס לכלל השוק, כ�

� על התחרות וכוחות שוק שיטפלו כהלכה בבעיות ניגודי ענייני� לדיו� כללי בשאלה א� אפשר לסמו

 Hamid Mehran & Rene M. Stulz, The Economics of Conflicts ofשל התעשיה הפיננסית ראו 

Interests in Financial Institutions, 85 J. FIN. ECON. 267 (2007).  

 :Pipat Luengnaruemitchai & Li Lian Ong, An Anatomy of Corporate Bond Marketsראו   67

Growing Pains and Knowledge Gains (INT’L MONETARY FUND, Working Paper No. 

WP/05/152, 2005) available at 209.133.61.129/external/pubs/ft/wp/2005/wp05152.pdf.  
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פת של גופי� מוסדיי� בתחומי� כשפעילות משות, זאת 68.נוספי� להשקעה בחברות

מידה החורגות מאלה הנדרשות � אלה היא חיונית לשכלול של שוק ההו� ולקביעת אמות

  . ידי המחוקק או רשויות הפיקוח� באופ� מנדטורי על
 סוג של מוצר ח הוא"הכולל הגנות על מחזיקי האגשטר נאמנות , בנוגע לאיגרות חוב

הכרוכות  העלויותשיקח על עצמו את יחיד די  אי� זה סביר לצפות מגו� מוס.ציבורי

בהיעדר התאגדות . בגיבוש שטר כזה או בהטמעתו בקרב החברות המנפיקות איגרות חוב

נייר גו� מוסדי יחיד לא יכול להכתיב לחברה את תנאי , או נציגות של גופי� מוסדיי�

תור על לבי� וי, ולכ� הוא חייב לבחור בי� השקעה בתנאי� המוצעי�הער� המונפק 

, שיתו� פעולה בי� גופי� מוסדיי� לקביעת קווי� מנחי� משותפי� להשקעה. ההשקעה

יכולי� לסייע בשכלול השוק ובשיפור האיכות של איגרות , או שטר נאמנות לדוגמה

  .החוב המונפקות לציבור

, ראשית: שני גורמי� תוצאה של הואמוסדיי� גופי�  בי� חוסר שיתו� הפעולה
 מקשה על שיתופי פעולה בי� גופי� ל רשות ההגבלי� העסקיי�שעמדתה העוינת 

חלק ניכר מהגופי� המוסדיי� ה� בבעלות , כפי שהוסבר בחלק הקוד�,  שנית69.מוסדיי�

גופי� מוסדיי� אלה נתוני� בניגוד ענייני� מובנה בכל הנוגע לפעולה לחיזוק . קונצרנית

ככל . ת מחברות מנפיקותההגנות המוקנות למחזיקי איגרות החוב ולהצבת דרישו

הדבר עלול , שפעולה מתואמת אכ� תביא לשינוי של כללי ההתנהגות בשוק ההו�

כל עוד יהיו , לפיכ�. להשפיע לרעה על עלויות ההו� של החברות שבמסגרת� ה� פועלי�

ספק א� תוכל , גופי� מוסדיי� מרכזיי� בשוק ההו� בישראל בשליטת קונצרני� עסקיי�

בהיעדר תשתית לפעולה . עולה משותפת של גופי� מוסדיי�להתפתח תשתית לפ

משותפת של גופי� מוסדיי� יהיה צור� בחיזוק המעורבות של המחוקק ושל רשויות 
  .הפיקוח

ספק א� טיעוני� אלה יכולי� להסביר תופעה של תמחור חסר של הסיכו� , ע� זאת

 פעולה בי� גופי� חוסר הניסיו� בהשקעה באיגרות חוב והיעדר שיתו�. באיגרות חוב

מוסדיי� לקביעת תניות חוזיות ופיננסיות פוגעי� אולי באיכות של איגרות החוב 

א� אי� בה� כדי להסביר מדוע יסכימו גופי� מוסדיי� לשל� , שמנפיקות חברות בישראל

ספק ג� א� הידע המקצועי הנדרש כדי לתמחר  70.מחיר מופקע עבור מוצר נחות יחסית

מעותית מהידע הנדרש לש� תמחור ניירות ער� בסיכו� גבוה יותר איגרות חוב שונה מש

מדובר בסופו של דבר , ג� א� הייתה תופעה של חוסר מקצועיות, מכל מקו�.  מניות–

 
  .34' עמב, 48ש "לעיל ה, ועדת חודקח "ראו דו  68

  .28' עמב, 36 ש"לעיל ה, ח ועדת חמדני"ראו דו  69

אילו . של ניירות הער� לבי� תמחור) סטנדרטיזיציה(השפעה אפשרית עוסקת בזיקה בי� אחידות   70

היה קל יותר לתמחר מקרי� שבה� , לדוגמה, קבעו הגופי� המוסדיי� נוסח אחיד של שטר נאמנות

  . לסטות משטר הנאמנותהחברה המנפיקה רוצה
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איגרות חוב של חברות ה� מוצר נפו� בעול� ואי� שו� בעיה לגו� מוסדי . בעניי� כספי

  71.מיי� בעלי ניסיו�לרכוש ייעו� מקצועי מגורמי� עול) או לכל גור� אחר(

)‚ (ıÂ¯Ó ¯Á‡ ˙Â‡Â˘˙  
בזיקה בי� התופעות שהתגלו במשבר  טענה שזכתה להדי� חזקי� יחסית מתמקדת

למדיניות משרד האוצר לעידוד תחרות בתחו� החיסכו� הפנסיוני ולהגברת השקיפות 

ביטוי לגישה זו היא הצעת חוק פרטית המבקשת לאסור על פרסו� . ביחס לתשואות

 לעבור 2009ל גופי� מוסדיי� על בסיס חודשי והחלטת משרד האוצר בשנת תשואות ש

  72.לפרסו� של תשואות שנתיות בלבד

,  התחרות בשוק הפנסיוניבאופ� עקבי לעידודמשרד האוצר פעל בשני� האחרונות 

. פנסיה מוצריבי� ו מנהלות חברות בי� כספ� את תו� מת� אפשרות לחוסכי� להעביר
מבוסס שוק פנסיוני נועד להעניק למנהלי הגופי� המוסדיי� תמרי�  החיסכו�הניוד של ה

קבע משרד , ע� הענקת האפשרות לניוד, בד בבד .לנהל באופ� איכותי את כספי החוסכי�

  . האוצר כללי� לפרסו� התשואות שהניבו ההשקעות של הגופי� המוסדיי�

את כספי הביקורת טוענת שהתחרות בי� הגופי� המוסדיי� מביאה אות� לנהל 

 במטרה – שנועדו להבטיח את רווחת� הכלכלית של החוסכי� בטווח הארו� –הפנסיה 

הדר� למשו� , ראשית: ביקורת זו בנויה על כמה הנחות. להניב תשואות בטווח הקצר

.  היא להציג תשואות גבוהות משל המתחרי�– ובכ� להגדיל את דמי הניהול –לקוחות 

י� המוסדיי� בהתבסס על תשואת ההשקעות של החוסכי� משווי� בי� הגופ, שנית

א� הפרסו� : פני טווח הזמ� שלגביו ה� מפרסמי� נתוני תשואות�הגופי� המוסדיי� על
בסיס חודשי אזי הנטיה של החוסכי� תהיה להסיק מסקנות בדבר איכות ניהול  הוא על

הדר� ,  שלישית73.פני טווח זמ� זה�ההשקעות בהתבסס על ביצועי התיק הפנסיוני על

 .הסיכו� של ההשקעות רמת ה שלהעלא אהי קצר  בטווחגבוהות  תשואותלהשגת

 
. השליטה של בעל המוניטי� על המידה על יתר הסתמכו המוסדיי� הגופי� כי לבסו� אפשר לטעו�  71

 השקעה להסביר כדי בו יש א� ספק א�, גדולי� לקונצרני� אשראי מת� להסביר אולי יכול זה נימוק

לי שליטה בשוק ריכוזי  לתופעה של הסתמכות על המוניטי� של בע.יחסית קטנות חברות של ח"באג

 Ronald J. Gilson, Controlling Family Shareholders in Developing Countries: Anchoring ראו

Relational Exchange, 60 STAN. L. REV. 633 (2007).  

2009� ט"התשס, )תשואות פרסו� – תיקו�) (גמל קופות (פיננסיי� שירותי� על הפיקוח חוק הצעת  72 .

ביטוח ,  ההו� אג� שוק, משרד האוצרראו ג� .27.5.2009ה בקריאה טרומית ביו� ההצעה עבר

 /ÊÂÁ2009-170 )2009 (ozar.mof.gov.il¯ "  טיוטה– כללי פרסו� תשואה לגופי� מוסדיי�"וחיסכו� 

hon/2001/mosdiym/memos/t2009-170.pdf , החוזר אינו מאפשר פרסו� תשואות שלא על בסיס

  .שנתי

על רקע פרסו� תדיר של  : "[...]166' עמב, 3ש "לעיל ה, 2008חשבו� בנק ישראל או די� ור  73

  [...]".ניהול ההשקעות מונע משיקולי� קצרי טווח , התשואות
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רמת הסיכו� שאבו� מוגבר להשקעות  נוצר בקרב הגופי� המוסדיי� תיכתוצאה מכ�

   74.א� יש בה� פוטנציאל להפקת תשואות גבוהות יותר, שלה� גבוהה יותר

  לבי� הגישה הרווחתבינה ההקבלה על לעמוד מעניי�, בביקורת זו הלגופ אדו� בטר�
תוצאות  להשגת תמריצי�היא ש הטענה המקרי� בשני. הגורמי� למשבר העולמי בדבר

ידי �  בי� א� על– סיכוני�של  מוצדקתה לא לנטיל דבר של בסופו ויביא הקצר בטווח

ידי הגופי� המוסדיי� המחזיקי� במניות של �הנהלות המוסדות הפיננסיי� ובי� א� על

  75.י� אלהמוסדות פיננסי

הטענה שלפיה יש לגופי� מוסדיי� הפועלי� בשוק תחרותי תמריצי� להפקת 

תשואות בטווח הקצר אינה ייחודית לישראל וא� עולה בקנה אחד ע� הספרות 

עצמה טענה זו אינה יכולה להסביר תופעה של תמחור חסר של כשל, אול� 76.הפיננסית

 בהפחתת השקיפות בנוגע לתשואות ומכל מקו� אי� בה כדי לשכנע בדבר הצור�, סיכו�

  .הגופי� המוסדיי�
מבנה התמריצי� של גופי� מוסדיי� מביא אות� להתחרות על תשואות הכספי� שה� 

גופי� מוסדיי� גובי� דמי ניהול של כאחוז משווי הנכסי� שבניהול� , ככלל. מנהלי�

).  המוסדיידי הגו��ולא כאחוז מהרווחי� שצברו החוסכי� לאור ניהול ההשקעות על(

מבנה תגמול זה מעודד גופי� מוסדיי� לפעול כדי לגרו� לחוסכי� נוספי� להעביר 

מחקרי� מראי� שהחלטות חוסכי� היכ� להשקיע את כספ� . אליה� את ניהול כספ�

מאחר שהדר� הפשוטה . מושפעות במידה רבה מהתשואות שהפיק הגו� המוסדי בעבר

יש לגופי� מוסדיי� המבקשי� להגדיל את , ביותר לשיפור התשואה היא הגדלת הסיכו�

 :הלדוגמ, בסיס הלקוחות תמרי� להגדיל את רמת הסיכו� בתיק ההשקעות שה� מנהלי�

בטוחי�  לאפיקי�) ממשלתיות ח"אג כמו (בטוחי� מאפיקי� השקעות הסטת ידי� על
   77.) או מניותחברות ח"אג (פחות

 
 Judith Chevalier & Glenn Ellison, Risk Taking By Mutual Funds as a Response toראו   74

Incentives, 105 J. POL. ECON. 1167 (1997).  

 .Lucian A. Bebchuk & Holger Spamann, Regulating Bankers' Pay, 98 GEO, לדוגמה, ראו  75

L.J. 247 (2010).  

 .Raghuram G. Rajan, Has Financial Development Made the World Riskier?, 12 EURראו   76

FIN. MGMT. 499 (2006); Leo E. Strine, Jr., Toward a True Corporate Republic: A 

Traditionalist Response to Bebchuk’s Solution for Improving Corporate America, 119 

HARV. L. REV. 1759, 1764 (2006) .  

 ,Charles W. Calomiris, The Subprime Turmoil: What’s Old, What’s Newלהסבר מסוג זה ראו   77

and What’s Next, 15 J. STRUCTURE FIN. 6 (2009). א מבנה ו טוע� ששורש הבעיה המחקר זה

 ,למשל, בניגוד (פי היק� הנכסי�� מקבלי� דמי ניהול עלשבי� היתר, התגמול של גופי� מוסדיי�

  . )לקרנות גידור
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ת� להתמקדות ברווחי� בטווח  תחרות בי� גופי� מוסדיי� עלולה להביא או:לסיכו�

תוצאה זו בעייתית במיוחד  78.הקצר ולהעלאת רמת הסיכו� של הכספי� שה� מנהלי�
וזאת בשל האינטרס הציבורי , כשמדובר בגופי� מוסדיי� המנהלי� כספי חיסכו� פנסיוני

תפקיד מרכזי של , לפיכ�. שכספי הפנסיה ישמשו את החוסכי� במועד פרישת� לגמלאות

יקוח בשוק פנסיה תחרותי הוא קביעת מנגנוני� שיביאו לשימור היתרונות גורמי הפ

  .מאיד�, תו� מניעה של ניהול השקעות לטווח הקצר בלבד, בקיומה של תחרות מחד

 לרבות הגברת הביקוש למכשירי� –מרד� אחר תשואות , עצמוכשל, ע� זאת

 סיכו� של שגוי ורתמח אינו יכול להסביר תופעה של –פיננסיי� ברמת סיכו� גבוהה 

   .ברמת הגו� המוסדי היחיד

בנכסי�  שקיעעשוי לה הקצר בטווחלהציג תשואה גבוהה  המעוניי� השקעות מנהל

ככל שהעליה ברמת  .בשיעור העולה על זה האופטימלי חברות ח"אג מסוכני� כגו�
מודדות נוצר כשל המחייב הת, הסיכו� אינה עולה בקנה אחד ע� רצונו של החוס�

ה ברמת הסיכו� אינה עולה בקנה אחד ע� האינטרס ככל שהעלי; ר הצרכניבמישו

 נוצר כשל המחייב התמודדות במישור הפנסיוני,  הפנסיוניחיסכו� ביציבות של ההמדינתי

 השקעות תמנהלל ג� ,אול�. )למשל באמצעות הגבלה של רמת הסיכו� של החיסכו�(

טווח הקצר ק משיקולי תשואה להמעוניינת להעלות את שיעור הנכסי� המסוכני� בתי

. או בכל נייר ער� אחרחברות  ח"השקעה באג לשל� מחיר מופרז עלאי� סיבה הגיונית 

אותה תחרות הדוחפת גופי� מוסדיי� להגביר את הביקוש לנכסי� מסוכני� מעניקה 

  . לגופי� אלה תמרי� שלא לשל� מחירי� מופקעי� עבור נכסי� פיננסיי�

אות עלול להביא לעליה לא רצויה של רמת הסיכו� בתיק  אחר תשומרד�: לסיכו�
מרד� הגופי� המוסדיי� אחרי תשואות לא יכול , עצמוכשל, אול�. החיסכו� הפנסיוני

, מבחינת מדיניות ראויה, בכל מקרה. הק� של תמחור חסר� להיות סיבה לתופעה רחבת

יש , לית מסוימתג� א� יתברר כי לפרסו� תשואות לטווח קצר עלולה להיות השפעה שלי

לאז� את העלויות הנובעות מפרסו� התשואות אל מול היתרונות של השקיפות כאמצעי 

  .ידי הגופי� המוסדיי�� לפיקוח על איכות ניהול הכספי� על

  תופעת העדר והתפתחות אפשרית של בועה: ההסבר המלא. 2

. מספיקאינו א� , לתופעה של תמחור חסר מרד� אחר תשואות הוא אולי תנאי הכרחי
, א� אכ� התקיימה תופעה כזו, ח חברות"ההסבר המשכנע ביותר לתמחור חסר של אג

 הגברת הביקוש המצרפי של הגופי� המוסדיי� 79:מבוסס על שילוב של כמה גורמי�
נטיית� של הגופי� , לנכסי� פיננסיי� מסוכני� על רקע התגברות התחרות בשוק הפנסיה

 
  .וסדיאינטרס זה עלול להביא ג� להצגה מוטעית של התשואות שהניבו השקעות הגו� המ  78

כדי להימנע מהדיו� התאורטי בשאלת ההגדרה הכלכלית " מעי� בועה" שימוש בביטוי אעשה  79

   .המדויקת לקיומה של בועה
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תופעת , בנה התמריצי� שלה� בשוק תחרותיהמוסדיי� להתנהגות עדרית על רקע מ
“home bias” של הגופי� המוסדיי� בישראל והדומיננטיות של גופי� מוסדיי� אלה 

  .בשוק איגרות החוב הישראלי

)‡ (ÌÈ�ÎÂÒÓ ÌÈÒÎ�Ï ˘Â˜È·‰ ˙¯·‚‰  
הצמצו� של מעורבות הממשלה בהבטחת החיסכו� הפנסיוני הביא את הגופי� המוסדיי� 

חלק גדול מהגופי� . החשיפה של תיק ההשקעות לשוק ההו�להגדיל את שיעור 
ועליה� להשקיע , המוסדיי� מקבלי� הפקדות שוטפות של העמיתי� החוסכי� לפנסיה

תחרות , כפי שהוסבר בחלק הקוד�, יתר על כ�. כספי� אלה באפיקי� מניבי תשואה
 ע� השקעה אפיקיהתשואות בי� הגופי� המוסדיי� מגבירה את הביקוש המצרפי שלה� ל

   .בעיקר בטווח הקצר, יותר גבוהי�) וסיכו� (תשואה

)· (ÈÓÂ˜Ó‰ ˜Â˘· ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÊÂÎÈ¯  
 ה� home bias”:80“המכונה בש�  מערכתית מבעיה סובלי� בישראל המוסדיי� הגופי�

 .בעלי השליטה שלה� ישראלי�שבישראל או בחברות  להשקיע מגלי� העדפה ברורה
במיוחד בהתלהבות� של גופי� מוסדיי� להשקיע ג� תופעה זו באה לידי ביטוי בולט 

אפריקה " כגו� –בניירות ער� של חברות ישראליות או בשליטת בעלי מניות ישראלי� 
של  העסקית �עיקר פעילות ג� כש–� במזרח אירופה "וחברות המשקיעות בנדל" ישראל

   .מחו� לישראלחברות אלה הוא 

)‚(ÌÈ¯Ê ÌÈÚÈ˜˘Ó ¯„ÚÈ‰   
יש ספק לגבי משקל , י� המוסדיי� להשקעות בשוק ההו� המקומיבצד העדפת הגופ

הגופי� הזרי� כמשקיעי� בניירות ער� ישראליי� ובמיוחד באיגרות חוב של חברות 
לפי נתוני בנק ישראל עמד שיעור הבעלות הממוצע של משקיעי� זרי� . ישראליות

   81. בלבד�0.3% ח סחירות של חברות ישראליות על כ"באג

 
 Bong-Chan ,ה לדוגמ, ראו.נטיית משקיעי� להעדי� השקעות במדינה שלה� אינה ייחודית לישראל  80

Kho, Rene M. Stulz & Francis E. Warnock, Financial Globalization, Governance, and the 

Evolution of the Home Bias, 47 J. ACCT. RES. 597 (2009) .אג� שוק ,  משרד האוצרראו ג�

" השלכות והצעות לפתרו�,  מצב קיי�–ל "השקעות הגופי� המוסדיי� בחו "חיסכו�ביטוח ו, ההו�

)2006 (ozar.mof.gov.il/hon/2001/mosdiym/memos/ME20063243.doc ;גלובס מחקרי�  ˙ÏÎÏÎ

SHOCK: ÌÈˆÚÓÂ ÍÏÂ‰‰ ÈÏÎÏÎ‰ ¯·˘Ó‰Ó ˜˘Ó‰ ˙‡ ıÏÁÏ ÔÂÈÒÈ�· ˜ÂÒÚ ¯ÂËÏÂ‚¯‰ . ‰‡¯ÈÈ ÍÈ‡

¯ÁÓ Ï˘ ÈÒ��ÈÙ‰ ˜Â˘‰?) נגה שביט� /smile.globes.co.il )2008, גיל שלמה עור� ,רז עורכת ראשית
research/mashber_financy.pdf.  

זקת איגרות החוב הפרטיות התפלגות של הח"קה החטיבה למידע ולסטטיסטי, ראו בנק ישראל  81

  .www.boi.gov.il/deptdata/monetar/shukhon/shon_heb.htm "הסחירות
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טברת של שני הגורמי� האחרוני� היא שגופי החיסכו� הפנסיוני התוצאה המצ
המקומיי� תופסי� מקו� משמעותי בבסיס המשקיעי� באיגרות חוב של חברות ציבוריות 

א� ,  הנתוני� לגבי משקל� המדויק של הגופי� המוסדיי� משתני� מעת לעת.בישראל
ו� מצוקת האשראי ביטוי למרכזיות של גופי� אלה אפשר היה לראות בהצעות לפתר

אינדיקציה נוספת . ח חברות"בישראל באמצעות עידוד גופי הפנסיה לחזור ולהשקיע באג
למשקל� המשמעותי של גופי הפנסיה אפשר היה לראות לאחרונה בהתנגדות העזה של 
חלק מהקונצרני� במשק להגבלות שביקש משרד האוצר להטיל על השקעות הגופי� 

מלא תפסו גופי הפנסיה מקו� מרכזי בביקוש לאיגרות  אל82.ח חברות"המוסדיי� באג
לא הייתה לחברות המנפיקות איגרות חוב סיבה להתנגד באופ� כה נחר� לכוונות , חוב

  .משרד האוצר להגביל את גופי הפנסיה בכל הנוגע להשקעה באיגרות חוב
ביקוש בשני� האחרונות עלה ה :גורמי� אלה יוצרי� במשות� את התמונה הבאה

 83.ות ישראליחברותשל  ח"אגבישראל להשקעה במניות ובשל גופי� מוסדיי� פי המצר
ח של "באגבקרב המשקיעי� הפוטנציאליי� דומיננטי גור� ה�  אלהשגופי� מאחר 
 תנאיג� על בסופו של דבר  משפיעהמצד� ש המצרפי ה בביקועלי,  ישראליותחברות

לכ� פי� המוסדיי� הביא של הגו ביקוש מוגבר,  חברותח" במקרה של אג84.הנפקהה
יהיו נוחי� ) והתנאי� האחרי� של ההלוואה( החברה המנפיקה ידי� עלשהריבית המוצעת 

   .במיוחד עבור החברה המנפיקה
בעיית התמחור נובעת לא רק מהגברת הביקוש לנכסי� מסוכני� : במילי� אחרות

 על התמחור אלא ג� מהשפעת הביקוש של הגופי� המוסדיי�, ידי הגופי� המוסדיי�� על
  .של איגרות החוב בשוק ההו� בישראל

)„(¯„Ú‰ ˙ÚÙÂ˙   
גו� , לכאורה. הניתוח עד שלב זה מספק לכל היותר הסבר חלקי לתופעת תמחור החסר

ח חברות יכול להחליט "מוסדי מתוחכ� המבי� כי נוצרת מעי� בועה של השקעות באג

 
חברי הוועדה ויועציה מתעלמי� מכללי יסוד : נוחי דנקנר נגד ועדת חודק"ראו שרו� שפורר   82

  .The Marker 15.11.2009" בכלכלה

ת משער הריבית שקבע בנק ישראל ומהיצע איגרות המושפעו, גור� נוס� הוא חלופות ההשקעה  83

 .החוב הממשלתיות
חוקרי� מזהירי� כי השילוב של רפורמה בשוק הפנסיה וריכוז השקעות הגופי� המוסדיי� בשוק   84

 Jorge E. Roldos, Pensionראו. המקומי עלול להביא להתפתחותה של בועת מחירי� מקומית

Reform, Investment Restrictions, and Capital Markets, PDP/04/4 INT’L MONETARY FUND 

POLICY DISCUSSION PAPER (2004) available at www.imf.org/external/pubs/ft/pdp/ 
2004/pdp04.pdf . יש מחקרי� הבוחני� את ההשפעה המצרפית של ההתנהגות של גופי� מוסדיי�

 ,Paul A. Gompers & Andrew Metrick ,לדוגמה, ראו. על תמחור ניירות ער� ותנודתיות השוק

Institutional Investors and Equity Prices, 116 Q. J. ECON. 229 (2001); Xavier Gabaix, 

Parameswaran Gopikrishnan, Vasiliki Plerou & H. Eugene Stanley, Institutional Investors 

and Stock Market Volatility, 121 Q. J. ECON. 461 (2006)  .  
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ח חברות יחזרו "שאגלחכות עד , )או א� להמר כנגד�(שלא להשקיע באיגרות חוב 

יהיו , כאשר יפרו� המשבר. להיסחר בשוויי� האמיתי ואז להציג תשואות שיכו את השוק

 דבר שיבסס את –התשואות של גו� מוסדי זה גבוהות במידה ניכרת משל המתחרי� 
  .מעמדו בשוק

להשלמת התמונה בנוגע לתמריצי הגופי� המוסדיי� יש צור� בהצגת מרכיב , אול�

�הנטיה להתנהגות : הוא תוצאת לוואי של התחרות בי� הגופי� המוסדיי�שא� , נוס

מחקרי� אקדמיי� מראי� שגופי� מוסדיי� נוהגי� . של גופי� מוסדיי�) (herdingעדרית 

 הספרות 85.לאמ� אסטרטגיות השקעה דומות לאלה של גופי� מוסדיי� מתחרי�

  .דיי� לפעול באופ� זההפיננסית מספקת כמה הסברי� אפשריי� לנטיה של גופי� מוס

ההסבר , בדומה להסברי� לנטיית גופי� מוסדיי� לפעול משיקולי� של הטווח הקצר

ובעיקר בנטיית חוסכי� לבחור , המרכזי מתמקד במבנה התחרות בי� גופי� מוסדיי�

גופי� מוסדיי� גובי� לרוב את דמי הניהול , כאמור. גופי� מוסדיי� על בסיס השוואתי
 מכא� נובע שהכנסות הגופי� המוסדיי� 86.הנכסי� שה� מנהלי�שלה� כאחוז מס� 

ידי הרווחי� או ההפסדי� � ופחות על(ק� הנכסי� המנוהלי� יידי ה�נקבעות בעיקר על

מבנה תגמול זה מביא גופי� מוסדיי� להתמקד יותר בפעולות שיגדילו ). בגי� נכסי� אלה

  . יותר ללקוחותאת בסיס הלקוחות ופחות בפעולות שיביאו לתשואה גבוהה 

ידי בחינה השוואתית של � ציבור החוסכי� מקבל החלטות בעיקר על, בד בבד

).  למתחרי�מה התשואה שהשיג גו� מוסדי בהשוואה: דהיינו(תשואות הגופי� המוסדיי� 

התנהגות צרכנית זו יוצרת עבור הגופי� המוסדיי� תמרי� לנהל את השקעותיה� באופ� 

גו� המנהל חיסכו� פנסיוני יפעל : לדוגמה( המתחרי� בה� דומה לזה של גופי� מוסדיי�

 תמרי� זה מתחזק על רקע נטיית הצרכני� לקבל 87).בדומה לגופי� אחרי� בתחו� זה
  . החלטות בהסתמ� על ביצועי ההשקעות של הגו� המוסדי בטווח הקצר

. ניתוח דומה חל ג� ביחס למער� התמריצי� של מנהלי ההשקעות בגופי� המוסדיי�

כי מנהלת השקעות בגו� מוסדי משוכנעת שנייר ער� מסוי� נסחר , לדוגמה, הניחו

להכות את "לכאורה אפשר לצפות כי מנהלת ההשקעות המעוניינת . במחיר מופקע

אול� , למכור את נייר הער�: נודהיי, תבחר דווקא לפעול באופ� מנוגד למגמה" השוק

 
 .מסוימות בתעשיות עדרי באופ� להשקיע נוטי� מוסדיי� גופי� כי מראה לאחרונה שהתפרס� מחקר  85

 Nicole Choi & Richard W. Sias, Institutional Industry Herding, 94 J. FIN. ECON. 469 ראו

 Nishant Dass, Massimo Massa & Rajdeep Patgiri, Mutual Funds and ג� ראו; (2009)

Bubbles: The Surprising Role of Contractual Incentives, 21 REV. FIN. STUD. 51 (2008). 

 הנטיה את למת� עשוי נאמנות בקרנות התמריצי� מער� ששינוי אפשרותה על מצביע זה מחקר

  .עדרית להתנהגות

למיטב  .תתפות ברווחי�יש מרכיב של הש,  פנסיוניחיסכו�שתכלית� , בחלק מביטוחי החיי� בישראל  86

  .ידיעתי אי� בנמצא מחקר שבח� א� מאפיי� זה משפיע על דפוסי ההשקעה של גופי� אלה

 John C. Coffee, Jr., What Caused Enron? A Capsule Social and Economic ,לדוגמה, ראו  87

History of the 1990s, 89 CORNELL L. REV. 269, 298-300 (2004).  
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אסטרטגיה זו עלולה להתברר , טווח בשוק שבו החוסכי� פועלי� על סמ� שיקולי� קצרי

מנהלת ההשקעות שבחרה , א� מחיר נייר הער� ימשי� לעלות בטווח הקצר. כמסוכנת
כאשר השוק יתק� את . שלא להשקיע בנייר ער� זה תציג תשואות נחותות ביחס לעמיתיה

מנהלת ההשקעות עלולה כבר לאבד את , מחיר נייר הער� יחזור לשוויו האמיתיעצמו ו

מנהלת ההשקעות יודעת כי ההשלכות של השקעה כושלת ,  לעומת זאת88.מקו� עבודתה

  .בנייר ער� זה יהיו משמעותיות פחות א� ג� המתחרי� ישקיעו בו

חר החלטות הסבר נוס� לנטיה להתנהגות עדרית הוא המעקב של גופי� מוסדיי� א

במטרה ללמוד מהחלטות אלה מידע על כדאיות , השקעה של גופי� מוסדיי� אחרי�

יש :  הסבר אחר מתמקד דווקא במשטר האחריות החל על גופי� מוסדיי�89.ההשקעה

הטועני� שהחובה לפעול כנאמ� סביר יוצרת עבור גופי� מוסדיי� נטיה לפעול באופ� 

וו� שפעולה במתווה דומה לזה של שאר כי,  זאת90.דומה לזה של המתחרי� בשוק
השחקני� בשוק מפחיתה את החשש מפני הטלת אחריות משפטית במקרה של השקעות 

  . כושלות

 המוסדיי� שבו הגופי�, בשוק כגו� שוק איגרות החוב של חברות בישראל, מכל מקו�

ל הנטיה שלה� להתנהגות עדרית עשויה להשפיע בסופו של דבר ע, ה� שחקני� מרכזיי�

מחירי השוק של ניירות ער� וא� להביא לעליה לא מוצדקת במחיר� של נכסי� 

 השקעה של גופי� מוסדיי� בנייר ער� מסוי� או במגזר מסוי� תעלה את 91.פיננסיי�

כאשר הגופי� המוסדיי� מחליטי� , אול�. הביקוש המצרפי ותשפיע על מחיר נייר הער�

  .יביא הדבר לירידה חדה במחירי�, גזר מסוי�למכור נייר ער� מסוי� או ניירות ער� של מ

תיאור זה עשוי לספק הסבר לאחת השאלות המטרידות בתחו� המחקר של שוק 
, הרפורמות בפנסיה ברחבי העול� הביאו לעליה ניכרת בכוח� של גופי� מוסדיי�. ההו�

כניסת� לתמונה . כפי שהוא נמדד בשיעור הבעלות שלה� במניות ובניירות ער� אחרי�

ל גופי� הנתפסי� כמשקיעי� מתוחכמי� בעלי מיומנות פיננסית אמורה הייתה לכאורה ש

 
 If the mispricing in stocks does not correct itself in a relatively“:76ש " לעיל ה,Rajanראו   88

short while, the investment manager will see an erosion of his customers as he 

underperforms. It takes a very brave investment manager with infinitely patient investors to 

fight the trend, even if the trend is a deviation from fundamental value”.   

  .85ש "לעיל ה, Choi & Siasראו   89

 `P.S. Srinivas, Edward Whitehouse & Juan Yermo, Regulating Private Pension Funds ראו  90

Structure, Performance and Investments: Cross-Country Evidence, 113 SOCIAL 

PROTECTION DISCUSSION PAPERS (2000).  

 Amil Dasgupta, Andrea Prat & Michela Verardo, The Price Impact of Institutionalראו   91

Herdingצפוי להתפרס� ב � REV. FIN STUD. ;Veronica Guerrieri & Peter Kondor, Fund 

Managers, Career Concerns, and Asset Price Volatility (NAT’L BUREAU ECON. RES. 

Working paper No. w14898, 2009) available at papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? 

abstract_id=1391845.  
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בד בבד ע� העליה בכוח� של הגופי� המוסדיי� דומה , אול�. לשכלל את שוק ההו�

חברות כמו ,  מניות האינטרנט–שיש ג� עליה בתדירות התפתחות� של בועות פיננסיות 

  .והמשבר הנוכחי" אנרו�"

  פש החוזי	 מול רגולציה של משקיעי	חו: השלכות. ה

ח החברות בישראל "התיאור בפרק הקוד� בדבר הסיבות לתופעת תמחור החסר של אג

ההסברי� המבוססי� על , ראשית. מביא לכמה מסקנות מיידיות באשר לשוק המקומי

נטיית� . התפתחויות בשוק הישראלי כגו� ועדת בכר ה� שגויי� או לכל הפחות חלקיי�

 מוסדיי� לפעול כעדר היא תוצר לוואי של תחרות לגיוס חוסכי� באמצעות של גופי�

תופעה זו אינה שונה במהותה מהלהיטות שבה רכשו גופי� פיננסיי� . השגת תשואות
  . רבי� ברחבי העול� מוצרי� פיננסיי� שהתבררו בדיעבד כרעילי�

בסיסי של מאחר שתופעה זו נובעת ממבנה התמריצי� ה, כפי שיוסבר בהמש�, שנית

. היא יכולה לחזור על עצמה בעתיד ביחס למכשירי� פיננסיי� אחרי�, השוק המוסדי

ח החברות " כגו� אג–פתרונות המבוססי� על רגולציה של מוצר פיננסי ספציפי , לפיכ�

  . ייתנו מענה חלקי בלבד לבעיה–שעמדו לכאורה ביסוד המשבר האחרו� 

 לא – המוטלות על גופי� מוסדיי�  חובות הנאמנות–כללי האחריות , שלישית

הטלת אחריות על גו� מוסדי יחיד בגי� הפרת חובות כלפי . יכולי� לפתור את הבעיה

א� אכ� , יתר על כ�. העמיתי� היא בעייתית במצב שבו כל הגופי� פועלי� באופ� דומה

 תהיה לכ� השפעה על מחיר השוק, יש ביקוש מצרפי גבוה לניירות ער� מסוגי� מסוימי�
ככל שההחלטה להשקיע בנייר ער� ספציפי נבחנת ג� ביחס למחיר נכסי� . שלה�

יש קושי להטיל אחריות על גו� מוסדי בגי� החלטות השקעה , פיננסיי� דומי� בשוק

  .בנסיבות אלה

ק� על המבנה הבסיסי של הרגולציה בשוק יה� לדיו� בפרק הקוד� יש השלכות רחבות

 ההסדרי� מכלול את י�מתמחר משקיעי� ההנפקה שלבמקובל להניח שב. ההו�

ק� של תמחור יה� תופעה רחבת,  אול�.בנייר הער� המונפקשהחברה המנפיקה קובעת 

עליית משקל� היחסי של , יתר על כ�. חסר של איגרות חוב מעמידה בספק הנחת יסוד זו

 –הגופי� המוסדיי� כמשקיעי� יוצרת אפיק חדש להסדרת הפעילות בשוק ההו� 

התפתחויות אלה מחייבות בחינה מחודשת של .  של צד הביקוש לניירות ער�הרגולציה
תו� , פרק זה יציג כמה מסקנות ראשוניות. ההסדרה של דיני התאגידי� ושוק ההו�

�  .התמקדות בנקודות הטעונות מחקר נוס

החלק הראשו� ידו� בהשלכות של עליית כוח� של הגופי� המוסדיי� בנוגע להסדרה 

 – בעיקר אלה המנהלי� כספי פנסיה –בשוק שבו הגופי� המוסדיי� . של שוק ההו�

תהיה ג� לרגולציה של החלטות , תופסי� נתח משמעותי מהביקוש לניירות ער�
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עולה השאלה א� הסדרה של , לפיכ�. ההשקעה שלה� השפעה דרמטית על השוק

  . הביקוש אינה דר� עדיפה להתמודד ע� החשש מפני תמחור חסר
במישור ההסדרה של הביקוש יצביע הניתוח על . ו� בכלי� האפשריי�החלק השני יד

עיצוב מנגנוני� : האתגר המרכזי הניצב בפני רשויות הפיקוח והספרות האקדמית

תו� התמודדות ע� החשש , שישמרו על היתרונות הטמוני� בתחרות בי� גופי� מוסדיי�

  .מפני תרומת� של גופי� אלה להתפתחות בועות

  ל צד הביקוש רגולציה ש. 1

האקדמית דנה בהרחבה בסוגיית ההיק� הראוי של חופש החוזי� בדיני  הספרות

 הסוגיה העקרונית שבה מתחבטת ספרות זו עוסקת בנסיבות שבה� על 92.התאגידי�

שיגבילו חברות מהנפקת ניירות ער� ללא הגנות , המחוקק לקבוע כללי� קוגנטיי�
המוסדיי� בשוק ההו� מעלה סוגיה שלא נדונה עליית כוח� של הגופי� , אול�. מתאימות

  .  א� מוטב לקבוע הגבלות על המשקיעי� ולא על החברות המנפיקות–בספרות 

)‡ (˘Â˜È·‰ Ï˘ ‰ÈˆÏÂ‚¯ ÏÂÓ ÚˆÈ‰‰ Ï˘ ‰ÈˆÏÂ‚¯  
ההנחה שהמשקיעי� בשלב ההנפקה יכולי� לתמחר את ההגנות המוענקות לה� היא 

� מהכתבת כללי� קוגנטיי� בשלב ההנפקה אשר עומדת ביסוד הרתיעה של דיני התאגידי

,  הסחירות החובאיגרותתחו� של לראות בהסדרה אפשר זו ביטוי לתפיסה . לציבור

 עצמ� על להג� יכולי� ח"האג שרוכשי הנחה מתו� התמקדה בעיקר במישור הגילויש

   .תמחור הסיכו�ידי � עלהנאמנות או  קביעת תניות מתאימות בשטר ידי� על
שחיזקו את מעמד� של הגופי� המוסדיי� בישראל ואת משקל� , יההרפורמות בפנס

צפויות היו לכאורה לחזק את המגמה של ריכו� הדרישות , כמשקיעי� בניירות ער�

 של היק�� רחבת א� אכ� יש תופעה, אול�. הקוגנטיות החלות על החברות המנפיקות

 התגובה המתבקשת ,ובכלל זה גופי� מוסדיי�, משקיעי�ידי �  עלסיכו�תמחור חסר של 

ח באמצעות הכבדת הדרישות על החברות "לכאורה היא העמקת ההגנה על מחזיקי האג

 הביא המשבר להצעות חקיקה שמטרת� ,שלא במפתיע, אכ�. המנפיקות איגרות חוב

 ובכלל זה קביעה בחוק של, להגנה על מחזיקי איגרות החוב כללי� קוגנטיי� קביעת

ח " והסדרת ממשל תאגידי בחברות שהנפיקו אג� מיידיעילות להעמדת ההלוואה לפירעו

  93.סחירות
משקל� הניכר של הגופי� המוסדיי� בשוק ההו� יוצר ג� אפיק חדש לרגולציה , אול�

בשוק שבו הגופי� המוסדיי� ה� חלק ניכר מהביקוש .  רגולציה של צד הביקוש–

 
92  Michael Klausner, The Contractarian Theory of Corporate Law: A Generation Later, 31 J. 

CORP. L. 779 (2006).  

93   �  .)נאמני� לתעודות התחייבות(תזכיר חוק ניירות ער
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לאלה של החמרת הכבדת הפיקוח עליה� יכולה להביא לתוצאות דומות , לניירות ער�

המחוקק יכול לחייב כל , ח"בתחו� האג, לש� המחשה. הדרישות מהחברות המנפיקות

ח לציבור לקבוע בשטר הנאמנות עילה מסוימת לפירעו� מיידי של "חברה המנפיקה אג
לחלופי� אפשר לאסור על גופי� מוסדיי� להשקיע באיגרות חוב ששטר הנאמנות . החוב

ככל שהגופי� המוסדיי� . מת לפירעו� מיידי של החובשלה� אינו כולל עילה מסוי

תהיה לשתי , תופסי� נתח גדול יותר במסגרת בסיס המשקיעי� הפוטנציאלי באיגרות חוב

  . חלופות אלה השפעה דומה על התפתחות השוק

 לאחרונהבד בבד ע� ההצעות לתיקו� חוק ניירות ער� בנושא איגרות חוב מינה , אכ�

רתה לבחו� את הפרמטרי� שלפיה� ישקיעו גופי הפנסיה משרד האוצר ועדה שמט

פי שהמלצות הוועדה נועדו לחול על גופי � על�  א�94").ועדת חודק("ח חברות "באג

הטענות נגד� התמקדו בכ� שה� יגבילו במידה ניכרת את שוק האשראי , הפנסיה בלבד

�  . בנקאי�החו
 להגברת משקל� שהביאו, הרפורמות בשוק הפנסיוני בישראל: במילי� אחרות

הביאו ג� לחיזוק יכולת ההשפעה של , היחסי של הגופי� המוסדיי� בשוק ההו� המקומי

בזמ� .  על שוק ההו� בישראל, ובעיקר משרד האוצר,גורמי הפיקוח על גופי� אלה

אפיק רגולציה חדש , שהרגולציה המסורתית בתחו� ניירות הער� מתמקדת בצד ההיצע

התפתחות זו . לטות ההשקעה של הגופי� המוסדיי� הח–זה מתמקד בצד הביקוש 

כפי שאסביר . מחייבת ג� בחינה אקדמית של היתרונות והחסרונות של אפיק רגולציה זה

  . האפיק החדש מציע כמה יתרונות בהשוואה לאפיק המסורתי, מיד

)· (˘Â˜È·‰ Ï˘ ‰ÈˆÏÂ‚¯ :˙Â�Â¯˙È  
, לעומת זאת. ה� להגנת חסררגולציה של ההיצע עלולה להביא ה� להגנת יתר ו, ככלל

: הרגולציה של הגופי� המוסדיי� מציעה כמה יתרונות בהשוואה לחלופה המסורתית

החשש להגנת יתר פוחת משו� שרגולציה של צד הביקוש היא גמישה יותר ומספקת 

החשש להגנת חסר ו, מענה הממוקד באינטרס הציבורי בהבטחת חיסכו� פנסיוני נאות

של צד הביקוש יכולה להתמודד ע� מאפייני השוק העומדי� פוחת משו� שרגולציה 

  .ביסוד התופעה של תמחור חסר

¯˙È ˙�‚‰:  אחד היתרונות של שוק הו� משוכלל הוא מת� אפשרות ג� ליזמי� של

לגייס , שקבלת אשראי מהמערכת הבנקאית אינה אפשרית עבור�, פרויקטי� בסיכו� גבוה

עלות הס� להנפקת ניירות ער� מייקרת את ה  תנאיהכבדת. את ההו� הנדרש לפעילות�
  . גיוס ההו� ומונעת מגופי� מסוימי� גישה לשוקשל 

 one“(רגולציה של צד ההיצע נוטה להיות קשיחה ולחול על כל החברות באשר ה� 

size fits all” .(שוק האו תנאי , כאשר במקרי� רבי� השונות בי� החברות המנפיקות, זאת

אפשר , לפיכ�.  שונה בתנאי� של ניירות הער� המונפקי�מצדיקי� עיצוב, השוני�

 
 .48ש "ה, ראו לעיל  94
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להצדיק רגולציה קוגנטית של צד ההיצע רק כשיש ודאות יחסית שהתועלת החברתית 

הטמונה בקביעת הגבלה מסוימת ביחס לכלל המנפיקי� והמשקיעי� גבוהה מהעלויות 
המחוקק , וקג� א� נית� להצביע על בעייתיות בתפקוד הש, אול�. הצפויות להגבלה זו

  . לעול� יסבול מהיעדר מידע

לרשות פיקוח על הגופי� המוסדיי� עומד ארגז כלי� מגוו� המאפשר , לעומת זאת

במקו� , לדוגמה. המפחיתה מהעלויות הצפויות של התערבות בשוק, הסדרה גמישה

לחייב את כל החברות להנפיק איגרות חוב ע� עילה מסוימת להעמדה לפירעו� מיידי 

אפשר לקבוע לגופי� המוסדיי� מגבלות כמותיות על האפשרות , )ינוי שליטהכגו� ש(

אפשר לייש� במסגרת � שאי, הגבלות כמותיות אלה. להשקיע באיגרות חוב ללא תניה כזו

מאפשרות גמישות בקביעת ההגבלות על החברות המנפיקות , רגולציה של ההיצע

החברות שיוכלו לפעול ומשאירות מקו� לפעולה של כוחות השוק כדי לקבוע את 
  95.במסגרת ההגבלה

ככל שתכלית ההתערבות היא הגנה על האינטרס הציבורי בהבטחת , יתר על כ�

. הרגולציה של ההיצע עלולה להוות פיתרו� רחב יתר על המידה, החיסכו� הפנסיוני

שאינ� מופקדי� על משקיעי� החלת תנאי� קוגנטיי� על חברות מנפיקות מגבילה ג� 

ג� א� . משקיעי� זרי� מתוחכמי� ומשקיעי� פרטיי� ,נאמנות קרנות כגו�סיוני חיסכו� פנ

הגופי� המוסדיי� המנהלי� כספי פנסיה תופסי� חלק משמעותי בצד הביקוש לניירות 

ספק א� יש הצדקה לכללי� השוללי� את החופש ליטול סיכוני� ג� , ער� בישראל

המוסדיי� העוסקי� בחיסכו� פנסיוני רגולציה של הגופי� , לעומת זאת. משחקני� אחרי�

תמקד את התערבות המדינה רק לכספי� המיועדי� להבטחת עתיד� של הפורשי� 
  .לגמלאות

¯ÒÁ ˙�‚‰:  ספק א� הסדרה של ההיצע אכ� תביא לתוצאות המיוחלות בכל הנוגע

 ישירות ע� ת מתמודדמשו� שהסדרה זו אינה, זאת. להגנת החוסכי� בגופי� המוסדיי�

ג� א� תוגבל . תמחור חסר של סיכו� –המשבר  שחש� כביכולבעיה � להגורמי

עדיי� נשקפת סכנה שהגופי� , האפשרות להנפיק מכשירי� פיננסיי� מסוכני� במיוחד

  .המוסדיי� יתמחרו בחסר את הסיכו� במוצרי� האחרי�

 למחזיקי איגרות החובהרחבת ההגנות תיקוני חקיקה ל, ח חברות"במקרה של אג

את רמת הסיכו� הטמונה אולי  יפחיתו) אמצעות הרחבת העילות לפירעו� מיידיב, למשל(

.  א� לא יבטיחו כי הגופי� המוסדיי� יתמחרו נכו� את הסיכו� הנותר96,ח"בהשקעה באג

 
לש� המחשה נניח כי לגופי� מוסדיי� י�תר לרכוש רק אחוז מסוי� של איגרות חוב ללא תניה   95

סביר להניח כי רק חברות שה� , בהנחה שהמגבלה הכמותית אפקטיבית. � מיידימסוימת בעניי� פירעו

ח לגופי� "ברמת סיכו� נמוכה במיוחד או כאלה שמעניקות פיצוי נאות בריבית יוכלו להנפיק אג

  .מוסדיי� ללא תניות אלה

פירעו� זאת בהנחה שלמנפיקי� בעלי רמת סיכו� גבוהה יותר תהיה רתיעה גדולה יותר מהתחייבות ל  96

 .מיידי בנסיבות מסוימות
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 – ובכ� לפגוע בחוסכי� באמצעות� – לדרוש ריבית נמוכה מדיגופי� מוסדיי� יכולי� 

בקרב נטיה יש כל עוד . כויות המחזיקי�ע� תניות משופרות להגנת זח " אגעבורג� 

 תשפיע ג� על אופ� ההשקעה שלה�היא , לתמחור חסר של סיכו�הגופי� המוסדיי� 
 הכבדת הרגולציה על ,יתר על כ�. לרבות מניות, מכשירי� פיננסיי�בטווח רחב של 

אלה הנהנות מתופעת : דהיינו(ח בישראל עלולה להביא חברות ישראליות "הנפקת אג

“home bias”הגופי� ו, ל"ח בבורסות בחו"להנפיק אג)  של גופי� מוסדיי� בישראל

  .  תו� עקיפה של מגבלות הרגולציה בישראלהמוסדיי� בישראל ישקיעו בהנפקות אלה

˙ÂÙÂÏÁ:  לנוכח היתרונות של הרגולציה של צד הביקוש אפשר להעלות על הדעת ג�

מודל אפשרי הוא רגולציה של . ותמודלי� מורכבי� יותר היכולי� להגיע לתוצאות דומ

שתשתנה בהתא� לבסיס המשקיעי� של , )חברות המנפיקות ניירות ער�(צד ההיצע 

נית� לקבוע , לדוגמה). תו� הבחנה בי� גופי חיסכו� פנסיוני למשקיעי� אחרי�(החברה 

שעל חברה אשר למעלה ממחצית המחזיקי� בניירות ער� שלה ה� גופי חיסכו� פנסיוני 
מודל זה דומה עקרונית למודל של הסדרת צד . כללי ממשל תאגידי מחמירי� יותריחולו 

דיו� מקי� . א� מבחינה מעשית מחייב את החברות להבחי� בי� סוגי המשקיעי�, הביקוש

אול� חשוב לציי� שהוא עומד בסתירה לפרקטיקה , במודל זה חורג ממסגרת המאמר

ת ניירות ער� לגופי� מוסדיי� בלבד שלפיה הנפק, הרווחת כיו� בישראל ומחוצה לה

  97.זוכה להקלות בדרישות הרגולציה

) צד הביקוש(שלה� השקעה ההחלטות וגופי� מוסדיי� של  ההסדרה :לסיכו�

צד ( בהשוואה לאפיק המסורתי של הרגולציה של שוק ההו� יתרונותכמה  מציעה

שות מסוימת המקנה גמי, הסדרה זו מתבססת על ארגז כלי� מגוו�, ראשית). ההיצע

בהבטחת הציבורי אינטרס אפיק זה מאפשר למקד את ההגנה רק ב, שנית. לגורמי הפיקוח
תאפשר לחברות שיש לה� בסיס משקיעי� של צד הביקוש הסדרה . החיסכו� הפנסיוני

 .שאינו מורכב רק מכספי הפנסיה של הציבור ליהנות מגמישות רבה יותר בגיוס ההו�

למוסדות פיננסיי� המשקיעי� את , יכה למשקיעי� זרי�חברה שהיא מוקד מש, לדוגמה

תוכל להנות מגמישות רבה יותר בהצעת ניירות , כספ� שלה� או לקרנות השקעה פרטיות

  .ער�

  כלי� לרגולציה של הביקוש. 2

סביר להניח כי תעלה ג� החשיבות של הסדרה , ע� עליית מעמד� של הגופי� המוסדיי�
בחלק זה אציג סקירה ראשונית של אמצעי� . ער�נאותה של צד הביקוש לניירות 

 
לניתוח השאלה א� הקלת הרגולציה . 234ח "ס, 1968�ח"התשכ, א לחוק ניירות ער�15' ראו ס  97

 Donald C. Langevoort, Theבמצבי� שבה� בסיס המשקיעי� מורכב מגופי� מוסדיי� בלבד ראו 

SEC, Retail Investors, and the Institutionalization of the Securities Markets, 95 VA. L. 

REV. 1025, 1055-1070 (2009).  




  מסקנות ביניי
: גופי
 מוסדיי
 ושוק ההו� בישראל, המשבר העולמי  א"עתש מ משפטי

    

347  

תו� התמקדות באמצעי� , אפשריי� לפיקוח על החלטות השקעה של גופי� מוסדיי�

תכליתה המרכזית של . אפשריי� להתמודדות ע� הסכנה מפני התפתחות� של בועות
   98.סקירה זו היא להצביע על השאלות הטעונות בחינה מעמיקה יותר ומחקר בעתיד

)‡ (‰˙ÂÈ˙ÂÓÎ ˙ÂÏ·‚ 
 99.מדינות רבות קובעות הגבלות כמותיות על אפשרויות ההשקעה של גופי פנסיה

קביעת תקרה על : לדוגמה(הגבלות כמותיות אלה יכולות להתייחס לסוגי ניירות הער� 

קביעת מגבלות : לדוגמה(או לסיכו� של ניירות הער� ) ח או במניות"השקעה באג

ימי� או על השקעה במניות של חברות ע� הו� עצמי ח בדירוגי� מסו"כמותיות על אג

בנק ישראל א� הציע לאחרונה קביעת הגבלות כמותיות על היק� החשיפה של ). מסוי�

  .גו� מוסדי לאיגרות חוב של ענ� מסוי�
. לקביעת הגבלות כמותיות על השקעה של גופי� מוסדיי� יש כמה חסרונות בולטי�

שיטה זו סובלת , ית כמעט אינה יודעת גבולותבעול� שבו החדשנות הפיננס, ראשית

ג� ההבחנה הבסיסית , לדוגמה. מקושי אינהרנטי של קביעת הגדרות מתאימות ואכיפת�

ואפשר לעצב מניה שתהיה דומה מאוד לאיגרת חוב , בי� מניה לאיגרת חוב אינה פשוטה

  . ולהפ�

בכל מקרה שבו כדי שההגבלות הכמותיות יהיו אפקטיביות יש להתאי� אות� , שנית

צור� זה ). נגזרי� וכיוצא באלה, תעודות סל(יופיעו בשוק מכשירי� פיננסיי� חדשי� 

בהנחה , שלישית. עבור גורמי הפיקוח מייקר מאוד את השימוש במגבלות כמותיות

יש צור� בהתאמה של מגבלות ההשקעה , שפרופיל הסיכו� הראוי משתנה ע� גיל החוס�
  . למסלולי הפנסיה

 הדר� להתגבר על קשיי� אלה היא להשתמש בהגדרות רחבות ככל הנית� ,לכאורה

. לצור� קביעת ההגבלות הכמותיות ובה בעת להגדיל את תקרות החשיפה המותרות

וככל שתקרות , ככל שהגדרת המכשיר הפיננסי הנתו� להגבלה כמותית רחבה יותר, אול�

בלות הכמותיות והיא כ� נפגעת האפקטיביות של שיטת ההג, החשיפה גבוהות יותר

 
אפשר ג� לראות את חובת הנאמנות המוטלת על הגופי� המוסדיי� כאמצעי להסדרה של החלטות   98

ספק א� חובות אלה ה� כלי אפקטיבי למניעת התפתחותה , כמפורט לעיל, ע� זאת. ההשקעה שלה�

חלק זה לא ידו� בהסדרה של ניגודי ענייני� , כמו כ�. י�של בועה פיננסית בהובלת הגופי� המוסדי

  .בהשקעה כמו ההגבלות על רכישת ניירות ער� מחת� קשור

 OECD, SURVEY OF INVESTMENT REGULATION OFלסקירה השוואתית של הגבלות אלה ראו   99

PENSION FUNDS (2010) www.oecd.org/dataoecd/53/43/44679793.pdf .לות לביקורת על הגב

 E. Philip Davis, Prudent Person Rules or Quantitative restrictions? Theמסוג זה ראו 

Regulation of Long-term Institutional Investors` Portfolios, 1 J. PENSION ECON. & FIN. 157 

(2002).  
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שבה� גו� מסוי� מחליט להשקיע (נהפכת ליעילה רק לצור� התמודדות ע� מקרי קיצו� 

  ).את רוב נכסיו בנכס פיננסי מסוי� כגו� אופציות

יש ספק בדבר יכולת� של הגבלות כמותיות להתמודד ע� נטיית , נוס� על קשיי� אלה
הגבלות אלה אינ� מתמודדות . נסיותהגופי� המוסדיי� לתרו� להתפתחות� של בועות פינ

, במישרי� ע� מבנה התמריצי� המביא את הגופי� המוסדיי� להתמקד בטווח הקצר

תופעת , לפיכ�. ליטול סיכוני השקעה ולפעול באופ� דומה לזה של המתחרי� שלה�

תמחור החסר יכולה להתקיי� ג� במסגרת ההגבלות הכמותיות שנקבעו עבור גופי 

  .יהחיסכו� הפנסיונ

)· ( ˙ÂÈ˙ÂÎÈ‡ ˙ÂÏ·‚‰  
 100.הגבלות אלה מתמקדות באיכות המכשיר הפיננסי שבו משקיעי� הגופי� המוסדיי�

ח "ועדה שמינה משרד האוצר לבחינת ההשקעות של גופי� מוסדיי� באג, לדוגמה
, חברות המליצה על כמה תנאי� שבהיעדר� לא יוכל גו� מוסדי להשקיע באיגרת חוב

 בדומה לכ� 101.� לתניות להגנת המחזיקי� בשטר הנאמנותובכלל זה תנאי� הנוגעי

אפשר לחשוב על הגבלה שלפיה גופי� מוסדיי� יוכלו להשקיע רק במניות של חברות 

ר הדירקטוריו� " כגו� הפרדה בי� יו,המקיימות דרישות מסוימות של ממשל תאגידי

  .ל החברה"למנכ

י� יכולות להיות הגבלות איכותיות על אפשרויות ההשקעה של גופי� מוסדי

משמעי על השקעה באיגרות חוב � אפשר לקבוע איסור חד, לדוגמה. קוגנטיות ונוקשות

הגבלות איכותיות יכולות ג� להיות גמישות . ללא תנאי� מינימליי� בשטר הנאמנות

גו� מוסדי יוכל : לדוגמה(אפשר לשלב הגבלות איכותיות בהגבלות כמותיות , כ�. יותר
לחלופי� ). ח ללא הגנות מסוימות בשטר הנאמנות"י� מהתיק באגלהשקיע רק אחוז מסו

מידה מומלצות בלבד עבור גופי� � אפשר לקבוע קריטריוני� איכותיי� שישמשו אמות

  .תו� השארת שיקול דעת לגופי� המוסדיי� לסטות מה� במקרי� המתאימי�, מוסדיי�

ח "מוסדיי� באגהוועדה שמינה משרד האוצר לבחינת השקעות הגופי� ה, בהקשר זה

הוועדה קבעה רשימה של קריטריוני� . חברות אימצה מודל מרוכ� של הגבלות איכותיות

, ע� זאת. הנוגעי� לאיכות ההגנות שמעניקה החברה המנפיקה למחזיקי איגרות החוב

הוועדה השאירה לוועדת ההשקעות שיקול דעת לסטיה מקריטריוני� אלה בנסיבות 

  .המתאימות

איכותיות על השקעות הגופי� המוסדיי� חשו� לחסרונות דומי� השימוש בהגבלות 
הגבלות איכותיות יהיו ברוב המקרי� צופות פני , יתר על כ�. לאלה של הגבלות כמותיות

, יחייבו עדכו� מתמיד בהתא� להתפתחויות בשוק ולהיצע המכשירי� הפיננסיי�, עבר

 
שתמש בה בעיקר ההבחנה בי� הגבלות כמותיות לאיכותיות היא במידה רבה מלאכותית והטקסט מ  100

 .לנוחות הדיו�

 .48ש "לעיל ה, ח ועדת חודק"ראו דו  101




  מסקנות ביניי
: גופי
 מוסדיי
 ושוק ההו� בישראל, המשבר העולמי  א"עתש מ משפטי

    

349  

מגבלות האיכותיות שעלות� ויטילו על גורמי הפיקוח נטל כבד של השגת מידע בדבר ה

  .המשוערת נמוכה מתועלת� הצפויה
השימוש במגבלות איכותיות סובל מבעיה דומה לזו של , נוס� על קשיי� אלה

כלי זה אינו מתמודד במישרי� ע� הסיבות לנטיה של גופי� : הרגולציה של ההיצע

פי�  החשש שגוקיי�ג� בהקשר זה . מוסדיי� לתמחור חסר של מכשירי� פיננסיי�

מוסדיי� יצייתו למגבלות האיכותיות המוטלות עליה� א� יתמחרו בחסר את הסיכו� 

  .הגלו� בהשקעה

)‚ (˙ÂÈÒ��ÈÙ ˙ÂÚÂ·Â ˙È¯„Ú ˙Â‚‰�˙‰ 
התחרות בי� גופי� מוסדיי� על דמי ניהול מחיסכו� פנסיוני טומנת בחובה תוצאות לוואי 

התנהגות , ווח הקצרובכלל זה נטיה לנטילת סיכוני השקעה לט, שעמ� יש להתמודד
תוצאות לוואי אלה מאפיינות במידה . עדרית ותרומה להתפתחות� של בועות פיננסיות

לקח מרכזי של המשבר . רבה ג� גופי� מוסדיי� הפועלי� בתנאי תחרות מחו� לישראל

בישראל ומחוצה לה הוא שהפיקוח על הגופי� המוסדיי� נדרש לגבש כלי� להתמודדות 

 ביסוד הנטיה להתפתחות תופעה מערכתית של תמחור סיכו� ע� הגורמי� העומדי�

  .בחסר

רגולציה של הביקוש המתמקדת במוצרי� פיננסיי� ספציפיי� תהיה לכל היותר בעלת 

בחלק זה של המאמר אציג כלי� אפשריי� להתמודדות . השפעה מוגבלת על גורמי� אלה

שר זה ראוי לציי� כי ג� בהק. ע� תוצאות הלוואי של התחרות בי� הגופי� המוסדיי�

תו� השארת הדיו� , הדיו� שלהל� נועד בעיקר להצביע על סוגי פתרונות אפשריי�
  . המעמיק בכל אחד מפתרונות אלה למחקר עתידי

È�ÂÈÒ�Ù‰ ¯Â˘ÈÓ‰:  המשבר המחיש את הצור� בהתאמת פרופיל הסיכו� של החיסכו�

וזאת , י� לפנסיההפנסיוני לאינטרס הציבורי בהבטחת העתיד הכלכלי של החוסכ

באמצעות רפורמות שיפחיתו את רמת הסיכו� של החיסכו� עבור חוסכי� מבוגרי� 

משטר שבו רמת הסיכו� נקבעת בהתא� לגיל החוס� , בהשוואה למצב הקיי�. יחסית

יפחית את הביקוש המצרפי של הגופי� המוסדיי� לנכסי� ברמת סיכו� גבוהה ובכ� 

  . פתחותה של בועה פיננסית מקומיתישפיע בעקיפי� ג� על התנאי� להת

ÈÙ¯‚Â‡‚ ¯ÂÊÈÙ „Â„ÈÚ:  הגופי� המוסדיי� בישראל מושפעי� מהעדפה ניכרת של

היו אפיק , למשל, ח חברות"הטיה זו מסבירה מדוע אג). home bias(השוק המקומי 
ידי גופי� מוסדיי� בישראל א� כמעט ולא משכו השקעות של �פופולרי להשקעה על

יה זו ג� מחריפה את הסיכו� שהגופי� המוסדיי� בישראל יביאו הט. גופי� זרי�

הסטת ההשקעה של הגופי� המוסדיי� . להתפתחות� של בועות פיננסיות מקומיות

היא תרכ� את , ע� זאת. לשווקי� זרי� לא תסייע במקרה של בועה פיננסית עולמית

זילות של החשש מפני התפתחות בועה מקומית רק בשל ביקוש יתר הנובע מעוד� נ
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יש להמשי� במגמה של עידוד הגופי� המוסדיי� להעביר , לפיכ�. הגופי� המוסדיי�

  . ל"חלק מהשקעותיה� לחו

למשל (משיקולי� דומי� יש לעודד משקיעי� זרי� להשקיע בשוק ההו� המקומי 
הרחבת בסיס המשקיעי� של חברות ישראליות תפחית את ). באמצעות הטבות מס

   .שוק המקומי יביאו להתפתחותה של בועה פיננסיתהחשש שמאפייני� של ה

ÌÈˆÈ¯Ó˙‰ ‰�·Ó ÈÂ�È˘: הדר� המבטיחה ביותר להתמודדות ע� החשש מפני 

התפתחות תופעות נוספות של תמחור סיכוני� בחסר היא שינוי של מער� התמריצי� של 

 ע�"תו� הענקת תמריצי� אשר ימנעו התמקדות בטווח הקצר ופעולה , הגופי� המוסדיי�

הרגולציה במישור זה חייבת לעסוק ה� במבנה התמריצי� של החברות המנהלות ". העדר

  . וה� במבנה התמריצי� של מנהלי ההשקעות

המשטר . במישור החברות המנהלות יש לבחו� דרכי� לשינוי המודל של דמי הניהול

, לכפי שהוסבר לעי. הקיי� מעודד קביעת דמי הניהול כאחוז משווי הנכסי� המנוהלי�
מודל זה מעודד גופי� מוסדיי� לפעול בעיקר להגדלת בסיס הלקוחות ובכ� מעודד 

יש לשאו� למודל של דמי . נטילת סיכוני� וחיקוי הפעולה של גופי� מוסדיי� אחרי�

הפקת תשואה לטווח ארו� : ניהול שיתמר� גופי� מוסדיי� לפעול לטובת העמיתי�

  . ובסיכו� ראוי

� בחינה עתידית ה� ביסוס חלקי של דמי הניהול על כיווני� אפשריי� המחייבי

כדי לרכ� את (הרווחי� שהניבו ההשקעות של כספי העמיתי� ולא רק על היק� הנכסי� 

הנובע מכ� שהפסדי� בתיק ההשקעות לא יפגעו מאוד בחברה , התמרי� לפעול ע� העדר

הזיקה שבי� דמי חיזוק , )המנהלת כל עוד יהיו דומי� להפסדי� בגופי� מוסדיי� מתחרי�

כדי להתמודד ע� נטיית החוסכי� לבחור (הניהול לביצועי תיק ההשקעות בטווח הארו� 
ותגמול המביא בחשבו� ג� את , )גו� מוסדי על בסיס ביצועי ההשקעות בטווח הקצר

   ).כדי להתמודד ע� הנטיה להעלות את רמת הסיכו� לצור� שיפור התשואות(רמת הסיכו� 

מודל דמי ניהול , לדוגמה. לסוגיית דמי הניהול תרונות פשוטי�חשוב לציי� שאי� פ

המבוסס על שיתו� החברה המנהלת ברווחי� של העמיתי� מחייב בדר� כלל הטלת 

יש קושי בהפעלת מודל זה , לפיכ�. הגבלות על יכולת העמיתי� למשו� את חסכונותיה�

שיתו� חברות , כ�כמו . במשטר המאפשר לעמיתי� לעבור בכל עת בי� חברות מנהלות

 בעיקר בתקופות שבה� העמיתי� סופגי� –מנהלות ברווחי� עלול במקרי� מסוימי� 

 לעודד חברות מנהלות ליטול סיכוני� מופרזי� כדי –הפסדי� בגלל המצב בשוק ההו� 

  . להגדיל את דמי הניהול
˙ÂÚ˜˘‰ ÈÏ‰�Ó : בחינה דומה של מנגנוני התגמול יש לערו� ג� ביחס למבנה

הפרטי� המופקדי� מטע� הגופי� המוסדיי� על : דהיינו,  של מנהלי ההשקעותהתגמול

יש לעודד מנגנוני� שיתנו את תגמול מנהלי ההשקעות בהצלחת�  .החלטות ההשקעה
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 ימתנו נטיה להתנהגות עדרית ולא יניעו מנהלי השקעות 102,בהשגת תשואה לטווח ארו�

י המוניטי� של מנהלי ההשקעות בהתחשב ג� בשיקול, זאת. לנטילת סיכוני� מופרזי�
  ).career concerns(ובתמריצי שוק העבודה שלה� 

˙Â·ÈˆÈ ÁÂ˜ÈÙÏ ÌÈÏÎ:  הדיו� עד עתה הציג אמצעי� שתכלית� להתמודד מראש ע�

מבנה התמריצי� של הגופי� המוסדיי� או לצמצ� את ההשפעה הפוטנציאלית של גופי� 

א� נית� לעצב הנשאלת השאלה . אלאלה על התמחור של ניירות ער� בשוק ההו� בישר

מנגנוני� שיאפשרו לגורמי הפיקוח על גופי הפנסיה לעקוב באופ� שוט� אחר 

במקרה המתאי� כדי למנוע " בזמ� אמת"תו� התערבות אקטיבית , ההתפתחויות בשוק

בנקאי �אפשר להשתמש בדוגמה של שוק האשראי החו�. את התפתחותה של בועה

 הנתוני� שעליה� מתבססות כיו� הטענות לתופעת תמחור .2007�2003בישראל בשני� 

 מה יכלו –על רקע זה עולה השאלה . ח חברות היו ידועי� כבר אז"החסר של הסיכו� באג
  . כדי להתמודד ע� תופעת תמחור החסר2007�2006גורמי הפיקוח לעשות בשני� 

לי� הפיקוח על היציבות במסגרת הרגולציה הבנקאית מקנה לגורמי הפיקוח כ

. להתמודדות באופ� שוט� ע� תופעות שיכולות להעמיד בסכנה את יציבות הבנקי�

הפיקוח על הבנקי� יכול להגיב , במסגרת הפיקוח על הלימות ההו� של הבנקי�, לדוגמה

לאחרונה א� מסתמנת . בטווחי זמ� קצרי� יחסית לפעילות כלכלית הנראית לו מסוכנת

יבות הבנקאי לבי� תנאי המאקרו של השוק מגמה לחיזוק הזיקה שבי� פיקוח היצ

)macro-prudential regulation.(103  

הפעלה של מנגנוני בקרה דומי� לצור� פיקוח על גופי הפנסיה מעוררת שני קשיי� 

גנו� הפיקוח על הלימות ההו� אינו מתאי� לגופי נמ, במישור המעשי, ראשית. עיקריי�
פעילות בנק ממומנת . י החוסכי�הפנסיה בשל ההפרדה בי� החברה המנהלת לכספ

המפקח על הבנקי� יכול להשפיע על . איגרות חוב וכספי מפקידי�, ידי הו� עצמי� על

רמת הסיכוני� שבנק נוטל באמצעות התאמה של דרישות ההו� העצמי של הבנק לרמת 

שבמבנה הפעילות של גופי הפנסיה בישראל יש הבחנה חדה , אלא. הסיכו� של הפעילות

. וכל פעולות ההשקעה ה� בכספי העמיתי�, ה המנהלת לבי� כספי העמיתי�בי� החבר

 –ג� א� גורמי הפיקוח על הפנסיה סבורי� שמתפתחת בועה בתחו� מסוי� , לפיכ�

 
 והסדרי התגמול במערכי ההשקעות של הגופי�  שמבנה התמריצי� בגופי� המוסדיי�במטרה לוודא  102

 חיסכו�ביטוח ו, שוק ההו�פרס� אג� ,  יוצרי� תמריצי� העולי� בקנה אחד ע� טובת החוסכי�הללו

חוזר שמטרתו לקבוע קווי� מנחי� לעניי� גיבוש מדיניות תגמול של נושאי משרה בגופי� המוסדיי� 

ראו הוראות ספציפיות . ושל נושאי משרה ועובדי� המועסקי� במער� ההשקעות של הגו� המוסדי

"  טיוטה–גופי� המוסדיי� מדיניות תגמול ב "חיסכו�ביטוח ו, אג� שוק ההו�, משרד האוצר: בחוזר

 ÌÈÈ„ÒÂÓ ÌÈÙÂ‚ ¯ÊÂÁ2009-179) ‰ËÂÈË() 2009( ozar.mof.gov.il/hon/2001/mosdiym/memos/ 
t2009-179-2.pdf .  

קביעת : דהיינו, דר� המל� להתמודדות ע� התפתחות� של בועות פיננסיות היא מדיניות מונטרית  103

  .ידי הבנק המרכזי� שערי הריבית על
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 נשאלת השאלה אילו כלי� עומדי� לרשות� לש� –איגרות החוב של חברות למשל 

י בהבטחת הרווחה האינטרס הציבור, במישור העקרוני, שנית .התמודדות ע� המצב

הכלכלית של אוכלוסיית הפורשי� לגמלאות מחייב ג� נטילת סיכוני השקעה כדי להשיג 
יש קושי מהותי בהתערבות ישירה בהחלטות השקעה של , לפיכ�. תשואה גבוהה יותר

  .גופי� מוסדיי� כדי להגביל את רמת הסיכו� שלה�

וח כלי� שיאפשרו על א� קשיי� אלה נראה שעל המחקר העתידי להתמקד בפית

נראה , מכל מקו�. לפיקוח על הפנסיה להתמודד בזמ� אמת ע� התפתחות� של בועות

 הפיקוח על שוק –שהצעד המינימלי המתבקש הוא שיתו� פעולה בי� גורמי הפיקוח 

 כדי לנטר באופ� שוט� –הפיקוח על הבנקי� ובנק ישראל , רשות ניירות ער�, ההו�

  . את הכלי� הנאותי� להתמודד עמ�סיכוני יציבות למשק ולבחו�

  אחזקות קונצרני� ריאליי� בגופי� מוסדיי� וכללי� מרשי�. 3

על נקודה נוספת הנוגעת בקצרה ברצוני לעמוד  בטר� אסיי� את הדיו� בהשלכות המשבר

כאמור בתחילת . לפ� המקומי של הסוגיה העקרונית של חופש החוזי� בדיני התאגידי�

 על רקע זה. קביעת כללי� קוגנטיי� על חברות מנפיקותרתיעה מ קיימת, פרק זה

מסוג " מומלצי�"התפתחה בשני� האחרונות מגמה של קביעה בחקיקה של הסדרי� 

 104ח ועדת גוש�"מגמה זו מוצאת ביטוי מקומי בדו". אמ� או הסבר" או "אמ� או גלה"

 �  105.חלק מהחקיקה בחוק החברותבוא

קוש לניירות ער� הוא שיביא מנפיקי� להחיל הסדרי� מרשי� מסוג זה מניחי� כי הבי

הסדרי� אלה : במילי� אחרות. על עצמ� הגבלות מסוימות ג� בהיעדר חובה לעשות כ�
בנוי על מוסדות מגווני� התורמי� לתפקוד תקי� השוק הו� משוכלל מניחי� קיומו של 

שוק בקנה אחד ע� המצב ב ספק א� הנחת מוצא זו עולה. של השוק וליעילות מחירי�

לא התפתחה תשתית של פעילות מתואמת של גופי� מוסדיי� כדי שבו , ההו� בישראל

בה� ש ,בניגוד למצב במדינות אחרות, זאת. לקבוע נורמות מנחות של השקעה בחברות

לרבות בנוגע לקביעת נורמות , הגופי� המוסדיי� ממלאי� תפקיד משמעותי בשוק ההו�

 כל עוד חלק ,יתר על כ�. ת מעבר לקבוע בחוקהתנהגות בתחו� הממשל התאגידי החורגו

לצפות יש ספק א� , בבעלות קונצרנית של פירמידות שליטהה� מהגופי� המוסדיי� ניכר 

   .לשינוי בנושא זה

עדר תשתית לפעולה מתואמת במטרה להטמיע נורמות שינחו את הגופי� יה: לסיכו�
יקתי קוגנטי מעמידה בספק בה� נמנע המחוקק לקבוע הסדר חקשהמוסדיי� ג� בענייני� 

 
 ·Â„"‰„ÚÂ‰ Á: ˙�ÈÁ·Ï „Â˜ Ï˘ÓÓ È„È‚‡˙) Corporate Governance (Ï‡¯˘È ער� רשות לנירות  104

)2006( www.isa.gov.il/Download/IsaFile_45.pdf.  

קובע כי חברה ציבורית רשאית הסעי� . 182ח "ס, 1999�ט"התשנ, לחוק החברות) ה(219' ראו ס  105

  .תלויי��לקבוע בתקנונה כי ימונו דירקטורי� בלתי
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 הסדרי�  לקבוע–של המחוקק בישראל המגמה החדשה יחסית של את האפקטיביות 

  .בחקיקה" מומלצי�"

  סיכו	. ו

 א�בשלב הכתיבה של רשימה זו דומה שההתאוששות מהמשבר העולמי הצליחה 

המשבר הפיננסי העולמי , ע� זאת. למחוק את ההפסדי� בחסכונות הפנסיה של הציבור

יפק תזכורת לזיקה ההדוקה שנוצרה בשני� האחרונות בי� חסכונות הציבור לבי� שוק ס

 נוכח עליית כוח� של –והמחיש את הצור� בחשיבה מחודשת , ההו� והגופי� המוסדיי�

 על אודות הרגולציה של שוק ההו� והפיקוח על החברות המנהלות –הגופי� המוסדיי� 
  . את כספי הציבור

 תשומת הלב הציבורית הופנתה להשקעות הגופי� המוסדיי� ,בכל הנוגע לישראל

ח חברות בטענה שהגופי� המוסדיי� תמחרו בחסר את הסיכוני� הטמוני� במכשיר "באג

התזה המרכזית של רשימה זו היא שהסיבות לתופעה זו של תמחור חסר . פיננסי זה

 גופי� מוסדיי� נובעות ממבנה התמריצי� של) שעדיי� אי� הוכחה משכנעת בדבר קיומה(

המעלה סכנה לתרומה של גופי� מוסדיי� להתפתחות� של בועות , בשוק תחרותי

סכנה זו מוחרפת בישראל בשל נטיית הגופי� המוסדיי� להשקיע בשוק ההו� . פיננסיות

  . המקומי בלבד

תזה זו מביאה למסקנה ששינויי חקיקה שיתמקדו במכשיר הפיננסי שעמד במוקד 
 יספקו מענה חלקי –) ל"או נגזרות אשראי בחו(ח חברות בישראל " אג–המשבר האחרו� 

כדי להתמודד כראוי ע� התופעה יש לעצב מנגנוני� שישמרו על היתרונות . בלבד

המשמעותיי� של התחרות בי� הגופי� המוסדיי� תו� התמודדות ע� תוצאות הלוואי 

  .שלה


