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הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
משרד האוצר
הנדון :תגובת פורום  CFOלדוח הביניים של "ועדת חודק"
להלן תגובת פורום  CFOלדוח הועדה לקביעת פרמטרים להתייחסות גופים מוסדיים המעמידים אשראי באמצעות
רכישת איגרות חוב לא ממשלתיות )להלן" :הדוח"( ,אשר פורסם ביום  23בספטמבר  2009להערות הציבור.
לא נרחיב ,אך אנו סבורים כי נפלו לא מעט פגמים מהותיים במינוי הוועדה ,הרכבה ,תהליכי הבחינה שקיימה ועוד,
וסבורים כי אלה גם מוצאים ביטויים באיכות ההמלצות.
בהתאם ,אנו סבורים כי על הממונה על שוק ההון להאריך באופן משמעותי את מועדי מתן התגובות לדוח הוועדה וכי עליו
לקיים תהליכי שימוע נרחבים בהרבה ,לרבות על דרך הזמנת עבודות כלכליות ממומחים.
בתגובה זו נבקש להתמקד בקשיים העקרוניים והמרכזיים אשר אנו מוצאים בהמלצות הדוח:
.1

אנו סבורים כי יישום ההסדר המוצע בדוח עלול להביא לתוצאה הפוכה מזו המבוקשת ,היינו פגיעה בשוק ההון
ועיוות מנגנון כוחות השוק .קיים חשש ממשי כי התערבות רגולטורית חריפה וקיצונית ,כפי שמוצעת בדוח) ,ובפרט
התערבות שכזו ביחס לתוכנן של אגרות החוב והתניות הכלולות בהן( תפגע ביכולתן של החברות המנפיקות לגייס
הון מהגופים המוסדיים ,בהסדירה מערכת של כללים נוקשים בהם על החברה המנפיקה לעמוד ,ואשר אם לא
יתקיימו – לא יוכל הגוף המוסדי להשקיע באיגרות החוב של אותה חברה .בנוסף ,ראוי לזכור ,כי מעורבות יתר
בתנאי ההנפקה של אג"ח קונצרני רק תגביר את אחריות המדינה לפירעון החוב ויש לנו ספק ,דווקא לנוכח אירועי
המשבר האחרונים ,האם לכך מכוונת המדינה.

.2

אם וככל שקיימים כשלי שוק שראוי לטפל בהם ,דעתנו היא כי ראוי ונכון לתקנם תוך שימוש בהסדרה רגולטורית
שפגיעתה תהיה מינימלית ככל האפשר .שימוש באמצעים רגולטורים קיצוניים ופוגעניים לא ישיג ,לדעתנו ,את
המטרה הרצויה

.3

בתגובה זו איננו מבקשים להתייחס באופן קונקרטי לפרטי ההמלצות הספציפיות המופיעות בדוח ,מכיוון שאנו
סבורים כי התייחסות כאמור ראויה להינקט בשלב מאוחר יותר ,לאחר הסדרת המודל העקרוני כמפורט להלן .אנו
סבורים כי בשלב הראשוני ,יש לבחור מודל אלטרנטיבי  ,אשר לא יביא עימו חשש להשלכות כה פוגעניות בשוק ההון
וביכולת גיוס ההון על ידי החברות .אנו סבורים כי מנגנון ראוי יהא זה המאפשר לפתור את הקשיים בשוק האשראי
החוץ בנקאי ,ככל שקיימים ,תוך התערבות מועטה ככל הניתן בהתנהלותו החופשית של השוק.

.4

יצויין ,כי במקרי הדיפולט המפורסמים שאירעו בחודשים האחרונים – איסורים והגבלות המוצעים ע"פ ההסדר
המוצע לא היו מונעים כלל את האירועים.
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המנגנון החלופי המוצע:
.5

אנו מבקשים להציע מנגנון אלטרנטיבי של גילוי אשר המוקד בו יהא הגופים המוסדיים והליכי הבחינה והמעקב
הננקטים על-ידיהם ביחס לאשראי חוץ בנקאי ,להבדיל מהמודל המוצע בדוח ,המתמקד בעיקר בחברות המנפיקות
ובתוכנם של הסכמי האשראי ,לפי המודל כדלהלן:
נורמות לניהול השקעות :אנו סבורים כי יש להפוך את הכללים והמגבלות המוצעים בדוח מכללים מחייבים

א.

להמלצות לבחינה ולתשומת לב הגופים המוסדיים המתעתדים להשקיע באיגרות חוב לא ממשלתיות ,כאשר כל
גוף מוסדי ישקלל את הסיכון הטמון ברכישת אגרות חוב דרך מנגנון התמחור ,בשים לב לנקודות העולות מדוח
הוועדה.
חובת גילוי :גוף מוסדי יחויב בדיווח בהיר ופשוט לעמיתים ,כמו גם לממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון ,באשר

ב.

לתהליכי קבלת ההחלטות השקעה ביחס להשקעותיו באיגרות חוב ,בכדי להבטיח שבחן את כדאיות ההשקעה
ותימחר את הסיכון הגלום בהשקעה באיגרת החוב ,לפי מדדים שאומצו על ידו..
אכיפה :מינוי ממונה על הסיכונים בכל גוף מוסדי ושקיפות ביחס לעבודתו – תהווה כלי להגברת מידת הביקורת

ג.

שמפעיל הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,בהתבסס על הדיווחים כאמור ,ביחס להחלטות הגופים המוסדיים
בנוגע להשקעה באגרות חוב לא ממשלתיות.
.6

אנו סבורים כי שילובם של רכיבים אלו במודל המוצע – הן הבטחת קיום תהליכי בחינה מספקים ותמחור ראוי על
ידי הגוף המוסדי והן רמת אכיפה גבוהה יותר של הביקורת המופעלת על אותם תהליכים פנימיים – יוצרים מנגנון
שקול ומידתי יותר אשר יגביר את איכות ורמת ההשקעה של הגופים המוסדיים באיגרות החוב האמורות ,תוך
הטלת האחריות לכך על הגופים המוסדיים והגברת מעורבות הגוף המפקח – והכל לטובת העמיתים והחוסכים.
המנגנון האמור מאפשר מתן מענה לכשלי השוק המוזכרים בדוח ,תוך כדי התייחסות ספציפית לכל הנפקה של כל
גוף מנפיק בנפרד בהתאם לרמת הסיכון ועם זאת אינו מטיל איסורים גורפים להשקעות באגרות חוב לא
ממשלתיות ,אשר עלולים לפגוע בהתנהלותו התקינה של השוק.
אנו מקווים כי המנגנון החלופי המוצע על ידינו יאומץ ,כך שהסדרת שוק איגרות החוב הלא ממשלתיות בהן משקיעים
הגופים המוסדיים תוכל להיעשות באופן שישרת בצורה הטובה ביותר את המטרות החשובות שבבסיסה.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עניין והבהרה של עמדתנו.
בברכה,
נגה קינן ,יו"ר
פורום CFO
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