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"הפתרון לאי-שוויון הוא בהשכלה ,לא בהצעות
פופוליסטיות"
בכירים במגזר העסקי מתנגדים להגבלת שכר המנהלים .עו"ד פיני רובין:
"אין לכפות על השוק החופשי תקרת שכר ,כשאין כשל שוק"
מאת עידו באום ועידו סולומון

>>"אין לכפות על השוק החופשי תקרת שכר כשאין כל כשל שוק"  -כך אמר עו"ד פיני רובין,
ראש משרד עו"ד גורניצקי ושות' ,המייצג כמה מהחברות הגדולות בישראל שמנהליהן הם
מבעלי המשכורות הגבוהות במשק .רובין תקף את ההצעות לקבוע תקרת שכר בחוק וכינה
אותן "בולשוויקיות".
עם זאת ,בהתייחס ליוזמות לחייב את החברות הציבוריות בשקיפות ובאישור מיוחד של שכר
חריג ,אמר רובין כי אין להירתע מדרישות שמובילות לכאורה לפיקוח יתר" :יש לדירקטורים
מספיק שיקול דעת להחליט מתי כן לשלם ומתי לא ,והם ידעו לעשות זאת ללא בושה".
עו"ד טל עצמון ,ראש מחלקת מסים ותגמול עובדים במשרד עוה"ד גולדפרב ,אמר כי רשות
ניירות ערך דואגת לפרסום של כל ההליכים לאישור שכר הבכירים ,כולל החובה לבחון את
המצב בחברה עצמה בהשוואה לעובדים אחרים במשרות דומות .עצמון טוען כי "הדיונים
בחברות הציבוריות המאשרים תגמול לבכירים הפכו לדיונים נוקבים ,הבוחנים בעזרת
מומחים חיצוניים את השוק ואת החברה ,וממליצים לחברות כיצד ראוי לתגמל את
הבכירים".
רובין הזהיר כי הצעתה של ח"כ שלי יחימוביץ ,להגביל את פיה שכר המנהלים לרמה של פי
 50מהשכר הנמוך ביותר בחברה ,תוביל לכשל שוק :חברה תעלה את שכרו של העובד
הזוטר ,כדי לשלם למנכ"ל שכר גבוה יותר ,או שתפטר את העובד הזוטר .הוא הוסיף כי
בעקבות המשבר "כל מה שקיבלו מנהלים ,שספרו להם את האופציות במיליונים ,התאייד
כלא היה".
עצמון מציע שתי דרכים לתמרץ מנהלים בתקופת משבר :מענק בהתאם לפרמטרים מדידים,
כמו רווחיות או התייעלות; או אופציות הניתנות למימוש רק לאחר תקופה מסוימת למניות,
כדי שלמנהל יהיה תמריץ להבטיח שמחיר המניה יישאר גבוה לאורך זמן.
יו"ר פורום מנהלי הכספים ,נגה קינן ,אמרה כי "אי השוויון בישראל הוא בעיה חמורה ,אבל
הפתרון האמיתי הוא בהשכלה ובחינוך לעבודה .כל השאר הם קיצורי דרך פופליסטיים.
ההשוואה בין מקבלי שכר בארגונים ,בוודאי כשמדובר על עובדי קבלן ,אינה רלוונטית לערך
של המשקיעים ולביצועי החברה".
דני גולדשטיין ,יו"ר פורמולה ויז'ן ולשעבר יו"ר איגוד החברות הציבוריות אמר כי "אין ספק
שעניין שכר הבכירים ,בעיקר בארה"ב ,נהפך מעוות .הרע מכל הם הבכירים שמגיעים לשכר
מטורף ,והחברות שהם עומדים בראשן נעלמות כאבק ברוח .מישהו אכן צריך לעשות משהו
נגד זה ,אבל בין זה לבין הפתרונות המוזרים שמציעים כאן הדרך ארוכה .הדרך הנכונה
להתמודד עם העניין היא להשאיר אותו בידי המשקיעים ,שהם הנפגעים העיקריים .אפשר
להבין את הרצון לטפל בשכר הבכירים ,אבל מה הקשר לקביעת יחס השכר בין מגישת התה
לסמנכ"ל השיווק? זה מוזר להפליא .מדובר בפופוליזם לשמו .מנכ"ל איגוד החברות
הציבוריות ,גד סואן ,אמר כי "בשום מקום בעולם אין ממשלה שתגיד לחברה ציבורית איזו
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משכורת לתת למנכ"ל שלה .כל חברה צריכה לנהל את עצמה ואת התנהגותה .אם מטרת
ההצעה היא לצמצם את פערי השכר ,שיחילו אותה על כל המשק ,למה רק בחברות
ציבוריות?"
כל הזכויות שמורות ",הארץ" ©

סגור חלון

12/10/2008

http://www.haaretz.co.il/hasite/objects/pages/PrintArticle.jhtml?itemNo=1026792

