
  לקידום כלכלה הוגנת ותחרותית     

 -1-  
 

29.07.2018 

    לכבוד:
 ה ברד"ר חדו  ד"ר קרנית פלוג

 המפקחת על הבנקים נגידת בנק ישראל
 בנק ישראל  בנק ישראל

 

 ג.נ.,

 
 של מניות בנקים רכישה עצמית הנדון:

 טיוטת ניהול בנקאי תקין,  –רכישה עצמית על ידי תאגידים בנקאיים  סימוכין:
 16.07.2018מיום  332הוראה מספר 

ם בנק בנדון, בהמשך לטיוטה בסימוכין, אשר פורסמה מטעבנושא שאת עמדתנו  כןאנו מתכבדים להגיש ל
 .ישראל

להתיר לתאגידים הבנקאיים לבצע  למהלך, ולשיטתנו יש להשאיר את המצב על כנו, ולאנחרצות אנו מתנגדים 

 :להלן נימוקינו רכישה עצמית של מניותיהם.

 פרשת ויסות מניות הבנקים

נמנע, רכישה עצמית של מניות הבנקים מתקשרת לפרשה הפיננסית החמורה והמזיקה ביותר -באופן בלתי .1

הפרשה התפתחה בשנות השבעים והגיעה לשיאה  .פרשת ויסות מניות הבנקים –בתולדות מדינת ישראל 

, עת קרסו הבנקים המסחריים עקב תנודות מלאכותיות שהם יצרו בשערי המניות שלהם, 1983בשנת 

בין השאר  –עד היום  עמנוים ישיירי הפרשה מצו. לציבור₪ והולאמו תוך גרימת נזק של עשרות מיליארדי 

 כחלק מאותה הלאמה. בנק לאומי ממניות 5.83%-המדינה מחזיקה עדיין ב

העליון, ד"ר משה בייסקי, בית המשפט שופט הוקמה ועדת חקירה ממלכתית בראשות  זופרשה בעקבות  .2

משמעיות של -אחת ההמלצות החשובות והחד". והדו"ח החמור שהנפיקה הוועדה ידוע בשם "דו"ח בייסקי

 .לדו"ח( 363)עמ'  )ולמעשה, כל סחר( בניירות הערך שלהםעדה היא לאסור על הבנקים רכישה עצמית והו

אולם,  .השינויים שחלו במערכת הבנקאותעקב הזמן שחלף וזו גישה ניתן לטעון כי הגיעה השעה לשינוי  .3

שכן הבנקים הוכיחו שוב ושוב שהממשל התאגידי בהם קלוקל ורעוע, ועל כן  –לצערנו, מדובר בטיעון סרק 

 רחוק מלהתאים לבחינה מחדש של איסור הרכישה העצמית.

הקיים הממחישות את רמת הממשל התאגידי  שהתרחשו בעת האחרונה, פרשיותנזכיר על קצה המזלג  .4

 :בבנקים

בסיוע להלבנת הון ולהעלמות מס לפי הודאתו  , שהורשעבנק לאומי בארה"ב שלהפרשה העבריינית  .א

 ;על חשבון ציבור בעלי המניות₪ מיליארד  2-תוך כדי תשלום קנס אדיר של כ בארה"ב,

 ;טפחות-מזרחי בנקפרשות דומות שעדיין נחקרות לגבי בנק הפועלים ו .ב

עניין הנחקר בימים אלה בוועדת חקירה  –מתן אשראי מפוקפק ללווים גדולים על ידי כל הבנקים  .ג

 ;פרלמנטרית בראשות יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ איתן כבל

 ;הדחת יו"ר בנק הפועלים, מר דן דנקנר, ע"י נגיד בנק ישראל דאז, פרופ' סטנלי פישר .ד
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דיווח בדבר פרשיית מין לבנק ישראל -רקע איהתפטרות יו"ר בנק הפועלים, מר יאיר סרוסי, על  .ה

 .ולדירקטוריון הבנק

משבר ויסות המניות, מכל האמור לעיל עולה בבירור, כי הבנקים בישראל לא הפיקו את מלוא המסקנות מ .5

מתן אפשרות  – נהפוך הוא. בצורת אפשרות לרכישה עצמית של מניות ועל כן אין סיבה לתת להם "פרס"

 גפרור לפירומן.מתן לבנקים לשלוט בערכי המניות שלהם כמוה כ

 השפעות מערכתיות ותלויות גודל

צריכה להיבחן תוך שימת לב להיותם מוסד של מניותיהם מתן האפשרות לבנקים לבצע רכישה עצמית  .6

לריכוזיות המשקית , פיננסי בעל ייחודיות ורגישות, לאחריות המיוחדת המוטלת עליהם כלפי המפקידים

כל אלה מביאים למסקנה כי צעד זה  .המיוחדות שהובאו לעילההיסטוריות נסיבות לבתחום הבנקאות, וכן 

 :נשלט, ויש לאוסרו מכל וכל, כמפורט להלןבלתי הוא בעל סיכון 

על מנת  הפיקוח המיוחד המוטל עליהם –לראיה ו ,מן המפורסמות היא שבנקים אינם פירמה "רגילה" .א

 ;להבטיח את יציבותם

אשר תלויים בהם במידה  ,בנוסף לבעלי המניות שלהם, על הבנקים להבטיח את כספם של המפקידים .ב

קריסת בנק היא אירוע קשה ביותר עבור  .הרבה מעבר לקשר הרגיל בין פירמה לבין לקוח ,רבה

 ;, אשר הינם שונאי סיכוןהמפקידים

 ;מהשוק 60%-כבמערכת הבנקאות בישראל ריכוזית, ושני בנקים מחזיקים  .ג

 ;מערכת הבנקאות בישראל אחראית לכשליש מהנכסים הפיננסיים של הציבור .ד

לבנקים, בהיותם מוסדות פיננסיים, גישה קלה לכסף, אשר יכול להיות מוסט למטרות של השפעה על  .ה

על כן, לבנקים קל  .ההון העצמי לבין כספי המפקידים , ולא תמיד ניתן להפריד בקלות ביןשער המניה

 ;להשפיע על שער המניה שלהם

של קריסת בנק פקטו, על ידי המדינה )הציבור(, כפי שהוכח בכל המקרים -הבנקים מבוטחים, דה .ו

 .בישראל

לכלכלה עלול לייצר סיכון סיסטמי לבנקים להשפיע על שערי מניותיהם מתן אפשרות נובע, שמכאן  .7

 .הישראלית, אפילו באופן שאינו זדוני, לא כל שכן כאשר בעלי עניין ינסו להשפיע על ערך המניה לטובתם

ככל סיכון כזה, אם יתממש, ייפול על כתפי הציבור הן כמפקידים, הן כמבטחים והן כבעלי מניות, כאשר 

 הנזק. לפצות עלאו לא יידרשו האחראים למצב לא יוכלו הנראה 

 .על מנת לגרום לבועה במחירי המניות הבנקאיות, לא צריך שהבנקים יקנו כמות מופרזת של מניות -ודוק  .8

 ולהציג את מניות הבנקים כיציבות ,שהם יקנו מניות בהיקף שיאפשר לנטרל ירידות שערים טבעיות די בכך

לא יכולות לרדת, כלומר שהן התוצאה תהיה שהציבור יאמין שמניות הבנקים  .וכחסינות לתנודות השוק

ה במניות יעלילהציבור יגדיל את השקעתו במניות הבנקים, דבר שיגרום  -ברגע שזה יקרה  .נכס חסר סיכון

 , ואידך זיל גמור.כך נוצרת בועה - הןב להגדלת ההשקעות יוביל בתורו שוב, ואלו

 ידנד אל מול רכישה עצמיתבדילוקת ח

 באופן פרופורציונלי לכל בעלי המניות. -ידנד היא "פרו רטה" בחלוקת די .9
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הלכה למעשה, היא מתעדפת ידנד, אולם בלעיתים כחלופה שקולה לחלוקת די מוצגתרכישה עצמית  .10

 כדלהלן: ,מקרב הציבור על חשבון בעלי המניותובעלי שליטה עובדים , מנהלים

 ;ור קרוב לשיעור הרכישה העצמיתרכישה עצמית תגרום לעליית ערך המניה בשיע .א

ית ערך המניה יכולה לקרב מנהלים ועובדים לקבלת בונוסים ו/או הטבות אחרות תלויי ביצועי יעל .ב

 ;מניה ו/או להגדיל בונוסים והטבות כאלה כתלות בעליית הערך של המניה

עקב רכישה  באופן דומה לגבי בונוסים והטבות תלויי יחס התשואה להון, אשר גדל באופן מלאכותי .ג

 ;עצמית

עליית ערך המניה יכולה "להכניס לתוך הכסף" אופציות שחולקו לעובדים ולמנהלים ו/או להגדיל את  .ד

 ;המרווח עבור אופציות המצויות בתוך הכסף

עליית ערך המניה מגלמת הטבה במחיר המימוש של אופציות, שכן מחיר המימוש מבוסס על מחיר  .ה

 ;העצמיתהמניה המקורי, טרם הרכישה 

 .שליטההרכישה עצמית מגדילה את חלקם של בעלי  .ו

בכירי התאגידים הבנקאיים, ובהיעדר בלמים כל האמור בסעיף הקודם מגדיל את תיאבון הסיכון של  .11

, הרי נוצר סיכון מוסרי ברור, מיידי ומוחשי ליציבות הבנק, לעיל 8-1ואיזונים ראויים, כפי שנזכר בסעיפים 

 כספי המפקידים.לכספי בעלי המניות ול

, מופיעים חלק 16.01.2002מיום  332הדבר לא נעלם מעיני הפיקוח על הבנקים, ואכן בהוראה המקורית מס'  .12

 מהנימוקים הנזכרים בסעיף הקודם כגורם מרכזי בלוגיקה האוסרת רכישה עצמית של מניות על ידי הבנקים

 , וכוחה יפה כאז כן עתה.לוגיקה שלא השתנתה מאז -

עלולה לחוק החברות(  309)סעיף רכישה עצמית באמצעות חברות בנות ו/או תאגידים קשורים נעיר, כי  .13

ובנוסף מקימה לתאגיד , לעיל 10 ףשהיא משפיעה על המצב כפי שתואר בסעיבכך עוד יותר ליצור עיוות חמור 

ג אינטרסים מסובך הדבר יוצר מאר .הרוכש זכויות כלכליות במניות הנרכשות )בעיקר חלוקת דיבידנד(

 גורף.משמעי ו-חד, אשר יש למנעו באופן רקשוהתאגיד הבת ו/או הומסוכן בין הבנק לבין חברת 

אשר מחד גיסא לא הוכיחו ממשל תאגידי ראוי, ומאידך גיסא זכו לביטוח מהותי, -הבנקים, בהיותם גוף דו .14

את המנהלים, את העובדים ואת שאר באמצעות רכישה עצמית אסור שיתעדפו  -פקטו מטעם הציבור -דה

הדבר נכון הן  .דעל חשבון בעלי המניות, אלא יחלקו רווחים בצורת דיווידנהצדדים הקשורים בערך המניה 

, וכן לגבי ניירות ערך המירים לרכישה עצמית ישירה והן לרכישה באמצעות חברת בת ו/או תאגיד קשור

 רי הון, אג"ח קוקו, אג"ח להמרה, וכו'(.למניות )אופציות, שט

 ?בדיעבדישור א

, ורכש לאומי החל ברכישה עצמית של מניות הבנקבנק , כי 1פורסם בעיתון "כלכליסט" 27.05.2018בתאריך  .15

בנק ישראל אישרו ללאומי עוד נמסר בכתבה, כי "₪. מיליון  2.7הוא בסכום של -באותו יום את מניותיו

 ". לאור זאת, מיליון שקל 700ובהיקף של עד  -( 2019 לבצע את המהלך על פני תקופה של שנה )עד סוף מרץ

                                                           
1  3738943,00.html-https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L  

https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3738943,00.html
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מה פשר  –אנו תמהים האם ההיתר כבר ניתן בפועל, וההוראה שבסימוכין היא כיסוי פורמלי בלבד, ואם לא 

 האירוע הנ"ל. נשמח להבהרות.

 וף דברס

)כולל דרך  להתיר לבנקים לבצע רכישה עצמית של מניותיהם איסורתכלית העולה, שאסור ב מהאמור לעיל

מפרשת ויסות  הכרחית. הדבר נובע כמסקנה חברות בנות ו/או תאגידים קשורים, וכן ניירות המירים למניות(

עוצמתיות ורגישות  - הבנקים פירמות מיוחדות תמהיו ;המניות, שתוצאותיה עדיין ניכרות בכלכלה הישראלית

 ;על שערי מניותיהם עילהשפיכולים בנקים בה המהקלות היחסית ש ;ת המערכתיות הצפויותמההשפעו ;כאחד

מקווים כי תותירו את הטיוטה בגדר אנו . מקרב הציבור מנימוקי אפליית בעלי עניין על חשבון בעלי המניות

 השינוי המסוכן הזה. תקדמו באישור טיוטה, ולא ת

 

 בכל פרט נוסף ככל שיידרש. כןעומדים לרשותאנו 

 

 בברכה,

 

 עו"ד לינור דויטש   ברק גונן     ד"ר הראל פרימק
 סמנכ"ל       יו"ר משותף    יו"ר משותף  
 99לובי                                         פיננסיצדק     צדק פיננסי  

 

 

 :העתקים

  שר האוצר -כחלוןמשה 

 ר ועדת הכספים"יו -כ משה גפני"ח

 ר ועדת הכלכלה"יו -יתן כבלכ א"ח


