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 בעיית הסוכן

  של לאינטרסים זהים אינם המנהל של האינטרסים•
  פעולותיו על מלא באופן לשלוט ניתן ולא ,המניות בעלי

Moral( ההעסקה חוזה באמצעות Hazard(. 

  גובר כך ,יותר קטן בזכויות המנהל של שחלקו ככל•
 .החברה חשבון על חלקו את להגדיל שלו התמריץ
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Jensen, Michael C., and William H. Meckling. "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and 

ownership structure." Journal of Financial Economics 3.4 (1976): 305-360.



פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

 מאמץ: סוג ראשון של בעיית הסוכן

 התפוקות על משפיעים המנהל שמשקיע המאמצים•
 .שלו

 .במאמצים המותנה חוזה לאכוף ניתן לא•

 את לתמרץ כדי עקיפים באמצעים שימוש עושים כן על•
   :להתאמץ המנהל

 ביצועים מותנה בונוס•
 מניות•
 אופציות•
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 שנאת סיכון: סוג שני של בעיית הסוכן

 המניות מבעלי יותר סיכון שונא שהמנהל לחשוב נהוג•
   רבות חברות בין השקעותיהם את לפזר יכולים המניות בעלי•

 עדיין ,אופטימלית המנהל של המאמץ רמת אם גם•
 לאינטרסים שתואמות החלטות יבצע שלא חשש קיים

 .המניות בעלי של

 מנת על ביצועים מבוסס בתגמול שימוש עושים כאן גם•
 במידה המנהל של התגמול את משמעותית להגדיל

 .הרצויים הסיכונים את וייקח
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 בעיות אופייניות בתגמול מבוסס ביצועים

  מבוסס תגמול של בכלים השימוש ,סיכון שנאת עקב•
 .קבוע תשלום מאשר יותר גדול תשלום מצריך ,ביצועים

  בלתי באופן תמריצים לעוות עשויים ואופציות בונוסים•
 נותנים הם ולעיתים ,אפקטיביים לא הם לעיתים:צפוי

 .מהרצוי יותר חזק תמריץ

  המנהל את לתמרץ עשוי ביצועים מבוסס תגמול•
 בטווח השווי השאת חשבון על קצר בטווח להתמקד

 .הארוך

  פועל המנהל אם גם פיננסית במצוקה החברה כאשר•
 לקחת עשוי הוא ,המניות בעלי של האינטרסים לפי

            לנושים ערך ולהשמיד מידי גדולים סיכונים
)Asset Substitution(. 
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 הדירקטוריון

 לעיל המוצגת הסוכן בעיית את לפתור שמטרתו הגוף•
  החברה פעילות על מפקח אשר הדירקטוריון הינו בחברות

 .החברה הנהלת החלטות את ומבקר
 
 
 
 
 

 מפוזרת לרוב היא ציבוריות חברות על הבעלות ב"בארה•
 המניות בעלי לטובת פועל לא שהדירקטוריון הוא והחשש

 .)נוספת סוכן בעיית(
 הוא החשש ,שליטה בעל יש שבהן בחברות ,בישראל•

 את לקדם השליטה לבעל מסייע שהדירקטוריון
 .האחרים המניות בעלי חשבון על שלו האינטרסים
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 הדירקטוריון ושכר המנהלים: ב"מחקרים מארה

 ההנחה היא בדירקטוריון בשימוש המרכזית הבעיה•
  כאשר המניות בעלי לטובת פועלים שהדירקטורים

 החברה מנהלי לבין ביניהם גדולה תלות קיימת בפועל
 שלהם התמריצים במערכת עיוותים שנוצרים ומכך

)Bebchuk and Fried 2005(. 
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Bebchuk, Lucian, and Jesse Fried. "Pay without performance: The unfulfilled promise of executive 

compensation." International Company and Commercial Law Review 16.11 (2005): 461.



פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

 הדירקטוריון ושכר המנהלים: ב"מחקרים מארה

 יותר גבוה תגמול גורר לים"למנכ יותר גבוה תגמול•
   .לדירקטורים

 בין פעולה שיתוף על מעידות גבוהות שכר רמות•
 .גבוהות עסקיות תוצאות מאשר יותר הצדדים

  )Brick,Palmon and Wald, 2006(. 
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Brick, Ivan E., Oded Palmon, and John K. Wald. "CEO Compensation, Director Compensation, and Firm Performance: 

Evidence of Cronyism?." Journal of Corporate Finance 12.3 (2006): 403-423.
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 הדירקטוריון ושכר המנהלים: ב"מחקרים מארה

  תגמול הסדר כנגד עומד אשר דירקטור של מוניטין•
  של בסיכוייו לפגוע רק יכול בו חפצים ההנהלה שחברי

 בחברות כדירקטור לשמש מוזמן להיות הדירקטור
Bebchuk( אחרות and Fried; 2005(. 
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Bebchuk, Lucian A., and Jesse M. Fried. "Pay without performance: Overview of the issues." Journal of 

Applied Corporate Finance 17.4 (2005): 8-23.
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 הדירקטוריון ושכר המנהלים: ב"מחקרים מארה

 :הבאים מקרים יותר גבוה נמצא הבכירים שכר•
 .חברים הרבה מונה הדירקטוריון כאשר•
 .ל"המנכ ידי על מונו הדירקטוריון מחברי רבים כאשר•
 .יותר או מועצות בשלוש חברים הדירקטוריון חברי כאשר•

)Core, Holthausen and Larcker ;1999(. 
 שכרו הדירקטוריון ראש כיושב משמש ל"המנכ כאשר•

,Cyert( 40%-20% -ב יותר גבוה Kang, Kumar; 2002(.
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Core, John E., Robert W. Holthausen, and David F. Larcker. "Corporate governance, chief executive officer 

compensation, and firm performance." Journal of Financial Economics 51.3 (1999): 371-406.

Cyert, Richard M., Sok-Hyon Kang, and Praveen Kumar. "Corporate governance, takeovers, and top-management 

compensation: Theory and evidence." Management Science 48.4 (2002): 453-469.
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 הדירקטוריון ושכר המנהלים: ב"מחקרים מארה

 :הבאים מקרים יותר נמוך נמצא הבכירים שכר•
  הסדרי עם שלילית מתואם גדול שליטה בעל של נוכחות•

  בעלות של הכפלה - הבכירה בהנהלה מצדדים אשר תגמול
  - 12% של לירידה גורר בחברה הגדול השליטה בעל של

 ל"למנכ שכר שאינו בתגמול 14%
   )Cyert, Kang, Kumar; 2002(. 
  שכר את מגבילים מוסדיים עניין בעלי של נוכחות•

                               ביצועים מבוסס יותר והשכרהבכירים
)Hartzell and Starks; 2003(.
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Corporate Governance, Takeovers, and Top-Management Compensation: Theory and Evidence; Richard Cyert, Sok-

Hyon Kang, and Praveen Kumar;2002

Institutional Investors and Executive Compensation; Jay C. Hartzell & Laura T. Starks; 2003
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 רגולציה על שכר בכירים
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 הדיון אבל ,כסף הרבה שמרוויחים שכירים מעט לא יש•
  של שכרם מאשר יותר טעון המנהלים שכר על

 .ואחרים כדורגלנים ,שחקנים

  לו יש כי חשוב המנהלים שכר הכלכלי בהיבט•
 .החברות שווי על משמעותי באופן להשפיע פוטנציאל

 שאינו כשכר מנהלים שכר לבקר יותר נוטה גם הציבור•
 .מוסרי אינו או צודק

 :מישורים בשני פועלת שכרם על הרגולציה ,ככלל•

 במשק שוויון-לאי כמקור הבכירים בשכר טיפול•

 תאגידי ממשל של מסיבות הבכירים בשכר טיפול•

16161616

 רגולציה על שכר הבכירים:רקע
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 שוויון-שכר בכירים ואי
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 שוויון-אי בנושאי להתערב יש וכיצד האם השאלה•
 .השוויון-אי למקור קשורה

 ?מנהלים של לשכרם מיוחד טיפול לתת טעם יש האם•

18181818

 שוויון-אי

Krugman, Paul. The accidental theorist: and other dispatches from the dismal science. WW Norton & Company, 2010.
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 ?שוויון בתוך הפירמה-אי
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 הגבלת שכר בכירים
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 .במחיר התערבות היא בשכר התערבות•

        משוכללת בתחרות מתקבלת כלכלית יעילות•
 .)מסוימים תנאים תחת(

 משוכללת לתחרות דומה דווקא העבודה בשוק ההיצע•
 )בזה זה המתחרים קטנים מציעים הרבה(

 .שולית עלות = מחיר משוכללת בתחרות•

 ,ההיצע את להגדיל ניתן ולא ,ביקוש עודף קיים כאשר•
 כלומר ,אלטרנטיבית עלות גם כוללת השולית העלות

 .המנהל של התרומה

21212121

 השכר כמחיר שמביא ליעילות כלכלית
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 השכר כמחיר שמביא ליעילות כלכלית

22222222
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1000 $

:תרומה

200 $

:תרומה

100 $

:תרומה

99 $
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 השכר כמחיר שמביא ליעילות כלכלית

 100$= שכר תחרותי בשוק 

 )הקצאתיתיעילות (

23232323

:תרומה

1000 $

:תרומה

200 $

:תרומה

100 $

:תרומה

99 $

.  והגלובליזציה מביאות לכך שיש יותר יתרונות לגודלהטכנולוגיה 

.מאשר בעבר של המנהל עשויה  להיות גבוהה יותר התרומה 
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 השכר כמחיר שמביא ליעילות כלכלית

 50$= אם הרגולטור מתערב וקובע שכר 

Inefficient rationing)( 
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:תרומה

1000 $

:תרומה

200 $

:תרומה

100 $

:תרומה

99 $
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 )הצמדה לתקרה(השפעות נוספות של קביעת תקרת שכר 

 בארצות ההכנסה מס פקודת תוקנה 1993 בשנת•
  מוכר אינו דולר מיליון מעל מנכלים ששכר כך הברית

.)בשכר הקבוע המרכיב( מס למטרות

 

25252525

Rose, Nancy L., and Catherine Wolfram. "Has the" million-dollar cap" affected CEO pay?." The American Economic 

Review 90.2 (2000): 197-202.

 אמנם ב"בארה זה תיקון•
 שכר על לשמירה הביא

  מיליון בגבול הבכירים
 ברורה לא אך הדולר

 השכר סך על ההשפעה
  "התאמה" עקב ששולם

 טרם אשר התגמולים של
  ממיליון נמוכים היו התיקון

 .דולר
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  השכר גובה בין שהקשר הטענות עולות לעיתים•
  לשכר הצדקה אין כן ועל ,קלוש הינו החברות לביצועי

 .גבוה

 :זה בעניין קשה מדידה בעיית שקיימת לזכור צריך•
  שבלעדיו ,100 של לרווח חברה הביא 'א מנהל•

 .100 מפסידה הייתה
  שבלעדיו ,200 של לרווח חברה הביא 'ב מנהל•

 .150 מרוויחה הייתה
  למרות ,יותר גבוהה היא 'א מנהל של התרומה•

.יותר גרועים החברה שביצועי

 

26262626

 הקשר בין גובה השכר לביצועים
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 בריחת מוחות/ תופעת לוואי של זליגה בין סקטורים 

  הפיננסי בסקטור הבכירים שכר הגבלת של במקרה•
 לעבוד יעדיפו בכירים שמנהלים האפשרות קיימת

 אינו בהן השכר כאשר טק-היי כמו אחרים בסקטורים
 .מוגבל

  על השכר הגבלת של החלה כי לומר ניתן האופן באותו•
 .             להביא  עשויה  בישראל  הסקטורים  כל
 .ל"בחו דומות למשרות בכירים נטישתל

 הגירה ומדיניות תעסוקה מדיניות לעצב קושי כיום יש"•
 לבחון יש .העולמיות מהמגמות במנותק אפקטיביות

 ,הקיימות ההגירה ומדיניות התעסוקה מדיניות את
  לכך ולהתאים הלאומיים האינטרסים את מולן לשקול

     "והפיתוח המחקר מדיניות ואת הכלכלית המדיניות את
 .)2006 ;מ"ממ(    •
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2006; מרכז המחקר והמידע של הכנסת -יונתן ארליך ; פיקוחומנגנוני רגולציה : ציבוריותשכר מנהלים בכירים בחברות 
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 חשיפת השכר/גילוי
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 גילוי השכר בחברות ציבוריות

  בעלי 5 של התגמול את לחשוף מחויבות ציבוריות חברות•
 .ביותר הגבוה התגמול

 :)בזק( דוגמה•
 
 
 
 
 
 
 

 שכר את להשוות לחברות קלות ביתר גם מאפשר הגילוי•
 )benchmarking( אחרות שבחברות לזה המנהלים
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 השפעת הגילוי על גובה השכר

 :צפויה בלתי השפעה להיות יכולה לגילוי•
 לבושה יגרום השכר גילוי מהתרבויות בחלק•

  .למטה אותו וידחוף גבוה שכר להרוויח
 .שכר עליות דווקא יתמרץ זה מהן בחלק•

  הרוב כי ב"בארה האמפירית בספרות עדויות יש•
 העושה גדולות בחברות השכר ועדות של המכריע
 קובע דומות בחברות לפעילות בהשוואה שימוש
 גבוהה או שווה ברמה השכר ממרכיבי חלק לפחות

 .)NaveenLemmon,,Bizjak;2008( מהממוצע
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 השפעת הגילוי על גובה השכר

 היא ההשוואה כלי של ביותר הגדולה הבעיה אולי•
 ניתנים ולא ,שונים המנהלים של והכישרון שהיכולות

 .למדידה

 מהסיבה קטן חלק רק מסבירים ההשוואה שכלי יוצא•
 הטובים בעובדים דווקא לפגוע עשויים ובכך ,לשכר
adverse( ביותר selection(. 

 שקיימת פסולה אפליה להפחית עשויים הם שני מצד•
 .)'וכו דת ,עור צבע ,מגדר( העבודה בשוק
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