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ת Iש Iאדמה Pהא.

 .שנהוחמשכעשריסלפניחתיפרופלביןבינישהתקייסויכוחליזכור

טיוטותוהפצתיהחדשהחרבותחוקעללעבודהתחלתיההסבימיס

ואתהחופשיבשוקאמונתיאתהבעתיהיתרביןמומחיס.שללהערות

כוחותיואתלרסןמחויבשהרגולטור-הזוהאמונהמןשנגזרהלקח

בבירורלהבחיןניתןשבהסמגזריסלאותסרקהרגולציהאתולצמצס

לאאס ,שהפצתילטיוטותהמעיריסמןאחדשהיה ,חתיפרופ .שוקבכשל

כשלשללמגזריסהרגולציהאתלצמצסשישנכוןכיהעירשבהס,החריף

הרגולטורשלתפקידוולכן ,פינהבכלשוקכשלישישהיאהבעיהאן ,שוק

המשבררבות.שניסזובדעהוהחזקתי ,מגזיסשחתאזחשבתימסיבי.הוא

היההצדקכילהודותהזמןוזה ,ייפנעלעתהטופחתבלבשוקיהנוכחי

אילוסטרציהאלאאיננההיוסלשאתשבדעתיההרצאה .אתיולא ,חתעס

שלי.ראייתיקוצרואתחתשלחכמתואתהמדגימהקטנה

ת I]IIע[דמה Pהב.

אלמנטיסמזהההנוכחיהכלכליהמשברעלהעיתונאיתהכתיבה

מדובר ,למשלכ,ן .למשברהמרכזייסכגורמיסשוניסמקרו-כלכליים

הבנקאתחייבהבעולסהמטבעותבשוקיהדולרבשערשהירידהכןעל

להיותלדולרלגרוסכדיהריביתשעראתלהעלותהאמריקניהמרכזי

התקשוהדולריתרביביתהעלייהבעקבותלהשקעה.יותראטרקטיבי

עללוותרשהעדיפוכדיעד ,חובסאתלפרועבאמריקההמשכנתאותחייבי

באמריקהשהמשכנתאותמאחרהמשכנתה.אתלשרתמאשרדירותיהס

שלהמפתחותאתלהחזיררשאיסהחייביסכלומר , non-recourseהן

לשירותרכושסתריבחשופיסלהיותמבליהמלוויסלבנקיסדירותיהס

פירעון.חדליכללהיושלאאףהחובאתלשרתרביסחייביסחדלו ,החוב

נוסףהסברלהוסיףברצונילקעקעס.בדעתיאיןנכוניס.הסאלהניתוחיס

בכלכלההבכיריסהמנהליסשכרשלבתופעההממוקד ,הכלכלילמשבר

פחותבומתמקדתולכן ,כלכלימיקרואופיבעלניתוחזהוהאמריקנית.

השיקוליסממערכתחשובפחותאינוזהניתוח ,בעיניי .ציבוריתלבתשומת

השכרלגובההקשורותתובנותביןחדההבחנהנבחיןכלכלית.המקרו

 .השכרלמבנההקשורותתובנותלבין

בהרצליה.הבין-תחומיהמרכזלמשפטים,פרופסור

המכללההאקדמיהמסלוללמשפטים,הספרבביתחתמאיריפרופלכבודעיווביוםהרצאה **

 . 2008 ,בדצמבר 17 ,למינהל

השכרג.גובה

נתונים . 1

החרבותוחמישיסבמאתייסליס IIהמנכשל 2004בשנתהממוצעהשכר

 ,דולרמיליון 8.3היהבארצות-הבריתביותרהגבוההשכראתהמשלמות

המנהליסשלהשכרחבילותהאחרונותבשניס . 1980בשנתמאשרשישהפי

הראשייסהכספיסומנהליליס IIהמנכשלאלהובעיקר ,באמריקההבכיריס

אישמחמישיסליותרשילמהי"לינץמריל" ,למשלכ,ןמרשיס.באופןתפחו

הרוויחושלהשכיריסוכמאה ,-2006בדולרליוןימ 20לפחותשלשכר

קיבלשלוסיהעשרבשנותצעירמניותסוחרלשנה.דולרוןיממיללמעלה

התווסףכןועל ,לשנהדולראלף 130שליהתחלתשכריטיפוסבאופן

יותרקצתמניותסוחר .לשנהדולראלף 250שלממוצעבסכוסבונוס

דולראלף 180שלשכרבממוצעקיבל ,שלוהשלושיסבשנות ,מבוגר

לשס .האמריקניסמן IIלמדנו IIאנחנוגס .בבונוסיסדולרמיליון 5ועוד

בשנתהישראליבמשקהשכרשיאניעשרתשלהשכרעלויות ,השוואה

במקוס ~מיליון-23.5לכהעשיריבמקוס ~מיליון 8.5ביןנעו , 2004
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ממששלנטלהואזהמעיושכר .אלהשיאיסבינתייסנשברואצלנוגס

הרחבהציבורעלגס ,בעקיפיו ,וכמובו ,אותוהמשלמיסהתאגידיסעל

השכראתהצדיקה 'לינץמריל ,למשלכ,ך .תאגידיסבאותסהמושקע

רווחעלהכטפייסדוחותיההצביעו 2006שבשנתבעובדהששילמההגבוה

הליהנמעלששפכההכטפיסמובהרבהגבוהטכוסדולר,מיליארד 7.5של

מרילהפטידה 2006שמאזבחשבוונביאאסאבל .שלההמניותטוחריועל

לאכמהעדברור ,שנהבאותהשלההרווחמושלושהפיהגדולטכוסלינץ'

למנהליס.עתקתשלומישלהלוקטוטאתלעצמהלהרשותיכולההייתה

הצדקה . 2

 ,ממוקדתהאחתהסיבהמרכזיות.טיבותשתיניתנוכךכלגבוהלשכר

במשקכי ,כביכול ,אומרתהתאוריהקלאטית.כלכליתבתאוריה ,כביכול

 .השוליתלתפוקתסשווהלהיותצריךהייצורגורמישלמחירסתחרותי

תפוקתואס ."עבודהייהקרויהייצורגורסשלמחירוהואהעבודהשכר

הפירמהתשואתביוההבדלכלומר ,גבוהההיאבכירמנהלשלהשולית

בגובה ,גבוהלהיותצריךשכרוגס ,גדולהבדלהואבלעדיואואתו

ברצינותשלמדומאתנואלהואולסההפרש.לשיעורבשיעורוהמשתווה

 .תיהכלכלהתאוריהשלוולגריזציהשזוהייודעיסהמחיריסתורתאת

גורמישלמחירסלביוהשוליתהתפוקהביושוויווהמוכיחותהתיאורמות

הוטפציפייותרובאופו ,ההוצאותמבנהעלחזקותהנחותמניחותהייצור

יצרניותבפירמותמתקיימתאינהזוהנחה .לגודלקבועהתשואהמניחות

בליעודפתתשואהלבדוליצוריכולאינוביותרהמוכשרהמנהלאמיתיות.

 ,שוויוניתהבלתיהחלוקה .העובדיסיתרלמשלהאחריס,הייצורגורמי

העובדיסואילועתקטכומילכיטסגורפיסבכיריסמנהליסשלפיה

תיאורמהמשוסמתבקשתננהיאהחודש,אתלגמורמתקשיסהזוטריס

שלהעודףכוחסאת ,כמשמעופשוטו ,משקפתוהיא ,המחיריסתורתשל

האחרתהסיבה .חפץשלבסמהכלאתלעצמסלגרוףהבכיריסהמנהליס

המנהליסעללשמורהרצווהיאהגבוההמנהליסלשכרבתמיכההמובאת

לשלסהמוכנותאחרותלפירמותיימלטופו ,הפירמהבתוךהאיכותייס

ההיצעבצדרקלאמתקיימתשהתחרותלזכורישואולסיותר.להס

אסכי ,למשל ,טפקכלליאיוהביקוש.בצדגסאלא ,העבודהשוקשל

המוכשריסהמועמדיסמטפר ,גדולבנקל"מנכשלמשרהבישראלתתפנה

שכרתמורתאותוולנהל "התנועהדיואתלקבל"מוכניסשיהיווהראוייס

במיוחד.קטויהיהלא ,היוסשמשולסממהבהרבהצנוע

השכרד.מבנה

 ,ביצועיסמוטהשכרהואבכיריסלמנהליסהמשולסהשכרמוהאריחלק

דוגמהניקח .מראששנקבעיסעטקייסיעדיסבהשגתהמותנהשכרכלומר

מדובר . 1האחרוניסבימיסהבורטהשלהנתוניסממאגרששליתיישראלית

הרצל ,ל"המנכשלהקבועהשכר ."הוטייהתקשורתבחמתזהבמקרה

שיהיהחוזהוקבעכךעלונוטףבלב,ד rl!Jווימיל 1.2שלברמהנקבע ,עוזר

ובלאיפחתמיטיס, ,ריבית(למעטהחברהברווחהגידולמו 1/סהזכאי

] Ebitda [( אופציותממיליוולמעלהלקצתוכו ,מטויסלשיעורמעבר

 ,בטרמינולוגיהבקיאיסשאינסמכסלאלהרב.שערכו "לכטףמחוץיי

מחיראס ) Out OfThe Money Option ( "לכטףמחוץיינחשבתאופציה

הוא ,החברהשלהרגילהלמניהזהבמקרה ,הבטיטלנכטשלההמימוש

חברותנוטותמדוע .האופציההוצאתביוסבשוקהמניהממחיריותרגבוה

 ?ביצועיסמוטהבשכרבכיריהואתולתגמל "הוטייכמולנהוגכךכלרבות

ובהס ,שוניסקהליסבתוכהמפגישההמודרניתהנטחרתהחברה

 .והדירקטוריסהחברהמנהלי ,החברהשלהערךבניירותהמשקיעיסקהל

כטפס.ניהולעלהערךניירותבעליידיעלשהופקדושכיריסהסהמנהליס

ניתוכיצדדהיינו ,"הנציגבעייתייהיאהחברותדינישלהבעיותבעיית

יפעלו ,בפירמההמשקיעיסשלאחריסונציגיס ,המנהליסכילהבטיח

בימיסהס.שולחיטובתעלעצמסטובתאתיעדיפוולא ,נאמניסכנציגיס

ומחוצההפירמהבתוך ,נאותיסופיקוחרגולציהעדריבהכיטברנועברו

הטיכוולרמתביחטמדימועטיסטיכוניסליטולהפירמהמנהליייטו ,לה

אתלהשיאעשויהדברשלשבטופוהטיכוורמתהיאהלוא ,האופטימלית

בהערכהנעוצההייתהזהלחששהטיבההערך.ניירותבעלישלטובתס

שנאתאתלנטרלמטוגליסהסלטיכוניס:אדישיסהערךניירותבעליכי

שבו ,מגווו(פורטפוליו)השקעותבתיקהשקעהידיעלשלהסהטיכוו

אחריס.ערךבניירותרווחיסידיעלמקוזזיסהערךמניירותבחלקהפטדיס

בהווקרובותלעתיסמושקעיסהס :סיטיכונשונאיהס ,לעומתס ,סיהמנהל

 Firm Specific Human (משרתיסהסשבהלפירמההייחודיהאנושי
Capitai (. ולכו ,רחב "פורטפוליו"בלגיוווניתנתאינהזומעיוהשקעה

הטיכוניסתיקניהולאתלהטותעלולהפירמהשלרגלמפשיטתהחשש

מוטההשכר .הערךניירותלבעלישרצויממהיותרשמרנילכיווושלהס

לשאוףכלומר ,מדישמרניסלהיותשלאמנהליסלתמרץמיועדהביצועיס

מבטיחיסהסשרק ,טפקולטיבייסמעטאפילוולעתיס ,גדוליסלרווחיס
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שונאימנהליסשלהמטרהפונקצייתאתלקרבוכןגבוה,תגמוללמנהליס

הערן,ניירותבעלישללזוטיכוניס

ובמקוסמדי,חזקהיהטיכוניסלנטילתשהתמריץמטתברואולס

גורריסהריהסמדי,שמרנייסלכיווניסהמניותבעליאתיגררוליסשהמנה

והעצימוהמשבראתזירזוטפקשללאמדי,מטוכניסלכיווניסהיוסאותס

 ,ממדיואת

כאו?רה Pמהה.
שתגמולהעובדהמןנובעתשבהן,הקטנההאחת,חולות,רעותשתיכאןקרו

מצבמדי,קצרזמןבטווחהעטקיותלתוצאותבטבורוקשורהמנהליס

חשבוןעלהקצרבטווחהרווחיסאתלנפחהמנהליסאתמתמרץזהדבריס

הפירמהמצבשלמעוותתתמונהיוצרכזהמלאכותיניפוחהארון,הטווח

ובאלהבפירמהפוגעהחשבוןשלובטופו ,הנאותהגילוילעקרוןוחוטא

שבוהקצר,בטווחהפירמהרווחיאתלנפחניתןכטפס,אתבהשהשקיעו

בדרכיסליס,המנהלתגמולבטיטהמשמשותהכטפיותהתוצאותנמדדות

שלנוהמשקמבכיריחלקעלמאודהמקובלתאחת,דרןומגוונות,שונות

כדיכהונתס,תקופתבתחילתגדולמידהבקנהרעיסחובותלמחוקהוא

תהיההפירמהבביצועיהשינויאתמודדיסשממנהההתחלהשנקודת

זאתבכלשולמושנמחקוחובותכיבדיעבדמטתבראסשניתן,ככלנמוכה

חלקסאתומגדיליסהרווחיסחשבוןעלנזקפיסאלהתשלומיסלפירמה,

שלעתידהאתלמשכןגסניתןלעתיסהביצועיס,תלויבשכרהמנהליסשל

החשבונאותהצערולמרביתבהווה,מנופחיסרווחיסהצגתידיעלהפירמה

שמטפרככלאלה,מעיןתעתועיסלאפשרכדידיה IIגמישה IIהיאהמודרנית

אתלשלסועתידותהקצרבטווחרווחיסהמנפחותבמשקהפירמות

נפגע,נמצאהנאותהגילוירקלאיותר,גדולהואהארוןבטווחהחשבון

ערןיצירתוהיא-החברותמשטרעקרונותשלהעיקריתהמטרהגסאלא

הארון,בטווחהמניותלבעליאמיתי

המנהליסשלחלקסהחולות,הרעותשתישביןהקטנהרקזואן

אחוזמהווהשכרסקרובותולעתיס ,מהותיהואהפירמהבהצלחות

הסאיןהמקריסשלהמכריעברובאולסהפירמה,מרווחידו-טפרתי

מולאלמתגמדהקנט ,נקנטיסהסכאשרוגסהפט,דשלבמקריסנקנטיס

שיעור ,בממוצעכיומרפיג'נטןמצאו 1990בשנתכברהפירמה,הפטדי

 1,000כלעלדולר-3כהואהפירמהבהפטדיבכיריסמנהליסעלהקנט

פרומיל,שלושהשלהשתתפותשיעורכלומרהפירמה,הפטדישלדולר

מנהליסמתמרצתשכזוטימטריתבלתיוקנטותפרטיסמערכתכיברור

למעשהכי ,הפירמהשלמבחינתהאופטימלייסשאינסטיכוניסליטול

עשוייסהספניסלהסמאירהמזלאסאחריס:שלבכטפסמהמריסהס

אתןהחשבון,אתמשלמיסהמניותבעליבהס,בוגדמזלסואס ,להתעשר

מניותיה,ולבעלילפירמהמזיקשכרשלכזהמבנהכיצדמטפריתדוגמה

העולהרווחמכלפלוניאחוזמקבלמנהלכיהדוגמהפשטותלצורןנניח

האחת ,ניהוליותאטטרטגיותשתיביןלבחורעליו ,לשנהדולרמיליוןעל

מאהשלבהטתמותשנהכלרווחיסשלדולרמיליוןלחברהלהניבצפויה

דולרמיליוןשנישלרווחשנהכללחמהלהניבצפויההאחרתאחוז,

הרווחתוחלתחצי,בהטתברותדולרמיליוןשנישלוהפטדחציבהטתברות

התוחלתובשני ,לשנהדולרמיליוןהיאהראשוןהעטקיבמתווהלחברה

המנהלזאתבכלהראשון,במתווהלבחורלפירמהכדאיכיברוראפט,היא

 ,הראשוןהמתווהמןשלוהרווחתוחלתכי ,השניבמתווהלבחורמתומרץ

חצישלטיכוילונותןהשניהמתווהואילו ,אפטהואלחברה,יותרהרווחי

דולר,מיליוןלשנימיליוןשביןהרווחעלבונוטלקבל

המתמרציסנוטפיסמרכיביסכוללתהשכרמערכתבכ,ןדילאאס

ההפטד,מטיכונילחשושולאהרווח,בטיכויירקלהתבונןהמנהליסאת

 ,נדיביספרישהתנאיכוללההעטקההטכסכללשבדרןמכןנובעהדמ

בנחיתההמנהליסשלכהונתסטיוסאתהמרפדיסזהב",מצנחי IIהמכוניס

המשכנתאותענקיתשלפרטימקרהחקרוופרידוק'בבצהעושר,אלרכה

Fannie Mae , החברותלרובטיפוטיזהבענייןשלההשכרשמבנה

והןריינט,פרנקלין ,זוחברהשלל IIהמנכהןבארצות-המית,הגדולות

הדירקטוריוןידיעלפוטרוהוואר,דטימוטישלה,הראשיהכטפיסמנהל

השנייסמןשלללאהדברואולסהחברה,שלהקולוטאליכישלונהבעקבות

קיבלריינטההעטקה,בחוזהלהסשהובטחוהזהבלמצנחיזכאותסאת

הציניקניס ,פרישתסעסדולרמיליון-6כוהווארדדולרמיליון-32כ

למצבלהגיעלשאוףיכוליסהמנהליסכילחשובאפילועלוליסבחבורה

הזהב,למצנחיזכאותסאתלהחישכדיפיטוריהסאתהמחייב

משברעלמיליסכמהלטיוסאומרהבעיהעומקאתלהדגיסכדי

היאטאב-פרייסמשכנתהבארצות-הברית,הטאב-פרייסמשכנתאות

להחזירליכולתסביחטגבוההטיכוןדרגתבעליללוויסהניתנתמשכנתה

 ,שלהסההלוואותתיקאת IIאיגחו IIלמשכנתאותבנקיסההלוואה,את

הלקוחותשלהמשכנתאותבתיקיהמגובותחובאגרותהנפיקוכלומר

ענק,בכמויותהללוהחובאגרותאתרכשורבותהשקעהוחמותשלהס,

מפוקפקיס?לוויסשלבהלוואותהציבורכטפיאתלהשקיעהטכימומדוע

ניתן ,דיוגדולהואבפורטפוליוהלוויסמטפרשאסהיהלכןשניתןהתירוץ

שממשיכיסלוויסידיעליקוזזופרעוןחדלישלוויסכן ,הטיכוניסאתלפזר

 ,לעלותממשיכיסהיוהמקרקעיןמחיריאילושלהס,החובאתלשרת

מעדיפיסהיוכי ,חובסאתמשרתיסהיואכןהלוויסשלהמכריעהרוב

כיידעוהכולומאמיר,הולןשערכוביתסאתלהפטידמאשרלהחזירו

שיגרורמה ,שלבשהואבאיזהלרדתלהתחילעלוליסהמקרקעיןמחירי

השוק,כללרוחבכלומר ,שיטתיבאופןהמשכנתאותתשלומיהפטקתאת

הסאסרקלפזרניתןטיכוניסשהריטיכוניס:לפזרמאפשרשאינוובאופן

שוקיות,כללתופעותמשקפיסהסכאשרולא ,מטוימיסלפרטיסטפציפייס

ההשקעההמשןביצועיס,תלויששכרסהמנהליסמבחינתכןעלהביטואן

אייסולאעוליס,בשווקיסשמניסבונוטיסלהסהבטיחהטאב-פרייסבשוק

מדישרביסאפואייפלאלאיורדיס,שווקיסשלבמצביסבקנטותעליהס

הזאת,בעתחוויסכולנוהתוצאותואת ,בפיתויעמדולאמהס

 ,אתהזהשניס 25מלפניבינינובוויכוחשניצחמיאירי,לטיכוס,

 •ובגדול,
 , 2008דצמבך
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