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ההפרטות שבדרך ומה צריך לעשות בכדי לקדם 
את שוק ההון הישראלי. 

בשנים בהן כיהן בתפקיד מנהל רשות החברות 
הממשלתיות, כונה לא אחת גבאי בשם ‘המפריט 
הלאומי’. תואר כבוד זה דבק בו על רקע הפרטות 
הענק שהוביל באל-על, ועד להפרטת הדגל של 
בתי הזקוק לנפט, בה המדינה גייסה  המדינה, 

ביום אחד 6.4 מיליארד שקל. 
הפרטתם כמעט כל נכס ממשלתי, מה נותר 

עוד להפריט?
“אין ספק שבארבע השנים האחרונות ניקינו 
יותר  עליהן  שדיברו  מהפרטות  השולחן  את 
מעשרים שנה. אבל נותר עוד הרבה מאוד מה 
להפריט. אמנם עברנו כברת דרך ארוכה, אבל 
אם תסתכל סביב אתה יכול לראות מה עוד נותר: 
נמלי הים, רכבת ישראל, החברות הביטחוניות, 
דואר ישראל, בנק הדואר, ועוד לא דיברנו על 
חברת החשמל. הרשימה עוד ארוכה. האשליה 
כאילו לא נותר מה להפריט לא עושה לנו טוב, 
יש עוד הרבה, וחייבים הרבה מרץ ורצון מכל 

הצדדים בכדי להשלים את המשימה”. 
מה נדרש בכדי לבצע מהלכים דומים?

“בכדי שמהלך ההפרטות יימשך נדרש שיתוף 
פעולה חזק מאוד מהדרג הממשלתי. כל מהלך 
של הפרטה ניצב תחת מכבש לחצים עצום. בכדי 
לבצע אותו צריך קודם כל ראש ממשלה ושר אוצר 

נחושים מאוד. מעבר לכך, צריך שיתוף פעולה 
מהשרים הממונים - שרי הביטחון, התקשורת, 
התשתיות ועוד. לי היה מזל גדול - היה לי את 
נתניהו כשר אוצר עם אג’נדה ברורה בתחום, 
את אולמרט שהמשיך בדרכו ועוד שרים רבים 
שסייעו. לדוגמה, הפרטת בזק הצליחה לא מעט 
בזכותו של השר אביגדור ליברמן שסייע לי רבות. 
ההפרטה הצליחה גם בזכות השר בנימין )פואד( 
בן אליעזר, אשר לאחר שהתקבלה החלטה על 
הפרטה של בז“ן, )למרות תדמיתו והאג’נדה שלו, 
המתנגדת להפרטה(, סייע רבות בביצועה. מנגד, 
לא מעט שרים מצהירים על רצון להפרטה, וברגע 

האמת נסוגים”. 
לדוגמא? 

“בהפרטת בזק היה עיכוב של שנים ארוכות וזאת 
נוכח התערבות של השב”כ שהתעקש על החזקה 

“צריך לנצל 
הזדמנויות”

לאחר שהפריט בהצלחה רבה את בתי הזיקוק לנפט, יוצא 
‘המפריט הלאומי’, אייל גבאי, עד לאחרונה מנהל רשות החברות 

הממשלתיות לדרך חדשה במגזר הפרטי. בראיון פרידה נוקב 
לכרוז, מציע גבאי ליורשיו שלא להמתין לתנאים אופטימליים 

בכדי להפריט: “אם יש שר אוהד והזדמנות להפריט חייבים לצאת 
מיד להפרטה. אי אפשר לדעת מתי הזדמנות שכזו תחזור שוב”

מאת יהודה שוויצר 

“הבעיה נעוצה בכך, שהחלטות 
ממשלה בישראל נותרות בגדר 

המלצה בלבד. התרבות השלטונית 
היא קלוקלת ואינה מכבדת את 

החלטותיה שלה - זו בעיה גדולה 
ואני מקווה כי היא תיפתר”

י א ב ג ד  ו ג

אחרי קרוב לחמש שנים בהן הוביל את רשות 
החברות הממשלתיות, אייל גבאי פורש לעסקים 
גבאי, שבימים אלה טורח על הקמת  פרטיים. 
הסניף הישראלי של חברת ההשקעות והייעוץ 
הבינלאומית Babcock & Brown, מספר בראיון 
מיוחד ל’כרוז’ על ההפרטות הגדולות שהוביל, על 



ישראלית בחברה עם גרעין זכויות נרחבות. לאחר 
מו”מ מתמשך השב”כ הסכים לצמצם זאת ל-50%, 
לאחר מספר שנים ל-40% ולבסוף זה נסגר על 30% 
החזקה ישראלית. בתעשייה האווירית יש ממש מצב 
אבסורדי. החברה מוכנה ובשלה להפרטה. ההנהלה 
החדשה תומכת אבל ועד עובדים חזק עם גיבוי 
וחיבור פוליטי חזק מונעים את המהלך. יתרה מזאת, 
ועדת השרים להפרטה כלל לא דנה בסוגיה מחשש 
מהכוחות הפוליטיים החזקים בחברה. היו גם מקרים 
קיצוניים כמו בחברות ‘ערים’ ו’תדמור’ שבגלל לחצים 
פוליטיים של חברי הדירקטוריון, החלטות ממשלה 

על הפרטות החברות כלל לא מתבצעות”. 
“שורש הבעיה נעוץ בכך, שהחלטות ממשלה 
בישראל נותרות בגדר המלצה בלבד. התרבות 
את  מכבדת  ואינה  קלוקלת  היא  השלטונית 
החלטותיה שלה - זו בעיה גדולה ואני מקווה 

כי היא תיפטר”.
המוצעות  הביטחוניות  החברות  בסוגיית 
להפרטה, לא עלולה להיווצר בעיה ביטחונית, 

כשכל מי שירצה יוכל לרכוש מניות?
רגישות  עם  גוף  של  בעיקר  הפרטה,  “כל 
ביטחונית, מלווה בהרבה אמצעי בקרה שלנו. 
גם בנושא זה צריך להיכנס לפרופורציות - קשה 
להבין מדוע אלביט מערכות יכולה להיסחר גם 
בוול סטריט וגם בתל אביב, והתעשייה האווירית 
כך שונות.  כל  ותע”ש לא. החברות הללו לא 
יתרה מזאת, אם נעיף מבט על ארה”ב, התעשיות 
הביטחוניות הגדולות ביותר נסחרות בבורסה, בין 
אם זו בואינג ובין אם זה חברות אחרות. המדינה 
יודעת טוב מאוד ליצור מנגנונים שישמרו על 
האינטרסים שלה בכל חברה רגישה, ובתוך כך 
גם בתעשיות הביטחוניות. אני מאמין גדול בכך 

שזה אפשרי ולא צריך לחשוש מזה”. 

אינה  כי הממשלה  מוכיח  מהלך ההפרטה 
יודעת לנהל חברות - אתה מסכים?

יודעת לנהל חברות,  “זה שהממשלה אינה 
גם  זו לא הנקודה היחידה.  זאת עובדה, אבל 
זה ממש  אם הממשלה היתה מנהלת מעולה, 
לא תפקידה, מאחר שניהול חברות אינו חלק 
מליבת הפעילות של הממשלה. הממשלה צריכה 
לקבוע כללי רגולציה, לדאוג להספקת מוצרים 
ציבוריים לציבור - ביטחון, רווחה, חינוך וכדומה. 
כל עיסוק בתחום עסקי גורם לעיוות בהקצאת 
מקורות במשק - עובדה שפוגעת במשק בכלל. 
אגב, דווקא ההפרטות האחרונות מצביעות על כך 
שהמדינה ניהלה יפה מאוד את החברות והובילה 
אותן לרווחיות, אך כאמור, זה לא אמור להיות 

חלק מליבת פעילותה”. 
מקבלי  בפני  העומדים  השיקולים  מהם 

ההחלטות בצעד כגון זה?
“השיקול המרכזי הוא מקרו כלכלי - לפתוח 
את השוק. אני מאמין כי נעשתה טעות היסטורית 
שהובילה לבעלות ממשלתית על גופים עסקיים. 
יש  היום, כאשר אנו רואים חברה ממשלתית, 
להסתכל עליה כעל טעות כלכלית של המדינה ויש 
לתקנה. המטרה, בסופו של יום, היא להביא להפרטת 
כל החברות הממשלתיות. אין באמת שום סיבה 
שבעולם שהמדינה תמשיך להתעקש ולהחזיק בכל 

כך הרבה חברות. זה לא בריא ולא נורמלי”. 
הובלת לא מעט הפרטות, מהי השיטה הראויה 

ביותר לדעתך? 
“אין שיטה אחת טובה יותר מאחרת. אני כמובן 
מאמין גדול בכך שהפרטות צריכות להיעשות דרך 
הבורסה, אך כל מקרה, בכדי להצליח, חייב להיבחן 
לגופו. לדוגמה, בפיצול בתי הזקוק החלטנו למכור 
את אשדוד למשקיע אחד ואת חיפה להנפיק 
בבורסה. הסיבה היתה שאשדוד מעולם לא פעלה 
כחברה נפרדת בזכות עצמה, ולנו כמדינה, היה 
חשוב שחברת בית הזיקוק באשדוד לא תקרוס. 
לכן חיפשנו רוכש אחד, גוף אסטרטגי, שיוביל את 

החברה קדימה. החשיבות היתה גבוהה גם בממד 
התחרות, שחשוב היה לנו לטפח בישראל. אגב, 
מהלך זה הוכיח עצמו, כי הנה לאחר שפז רכשה 
את בית הזקוק באשדוד, היא הנפיקה בבורסה 

על מנת לממן את הרכישה”. 
 - בבורסה  בהפרטה  גדול  מאמין  אתה 

מדוע?
יתרונות.  מעט  לא  בבורסה  להנפקה  “יש  ֿ
ההנפקה בבורסה מעבירה הון רב לקופת המדינה, 
ובכך תורמת לרווחתו של כל אזרח, וגם מאפשרת 
לציבור הרחב לקחת חלק פעיל בהחזקות על נכסי 
המדינה. אני חושב שלכל אזרח צריכה להיות 
זכות לנסות ולרכוש מניות של חברה ממשלתית 
שהופרטה - וזה אפשרי אך ורק דרך הבורסה. 
מעבר לכך, הבורסה מהווה מנגנון מתמשך של 
העברת שליטה. כל זאת בשקיפות מרבית בכל 
שלבי התהליך, תוך פיקוח הדוק על התנהלות 
גדול בבורסה  גם בעתיד. אני מאמין  החברה 
ואני חושב שהבורסה בתל אביב בהחלט זכתה 

ביושר באמון הזה”. 
האם ההפרטות תרמו לבורסה?

“אני מאמין שללא ההפרטות שעשינו, הבורסה 
לא היתה מגיעה למה שהגיעה. קח לדוגמה את 
זו  שנת 2003. ההנפקה היחידה בשנה שחונה 
היתה זו של אלעל. הנפקה זו פתחה את השוק 
לגורמים אחרים שהגיעו. כך גם היה במכירת 
הבלוקים של מניות בזק. בתחילת דרכי כמנהל 
הרשות, המדינה החזיקה כ-70% מבזק. הזרמנו 
לבורסה בטפטוף איטי עוד ועוד בלוקים של מניות 
עד להפרטה הרחבה שנעשתה. השיא היה ללא 
ספק בבז“ן, שם הוכיחה הבורסה בת”א, שאין צורך 
לרוץ לנאסד“ק, כי יש כאן שוק שיכול לקלוט כל 
הנפקה ישראלית. בהנפקה זו היה לנו אפילו עודף 
ביקוש גדול - בהחלט הצלחה כבירה. לא ניתן גם 
להתעלם מכך שכל הפרטה תורמת לשכלול שוק 
ההון המקומי ולפתיחתו לעולם. “צר לי” שאני 
שוב חוזר לבז“ן, אבל הנפקת הענק הזו הביאה 
לשוק ההון המקומי הרבה מאוד משקיעים זרים. 
המשקיעים הללו הם נכס עבור שוק ההון וכלל 
החברות הציבוריות. מעבר לכך, ההפרטות חייבו 
אותנו בייצור מכשירים חדשים ופיתוח של השוק 
בכדי שניתן יהיה לבצען טוב. כל מהלך כזה מקדם 
את שוק ההון מעט קדימה. היום יש לנו בהחלט 
בו. מספיק להביט  שוק הון שניתן להתגאות 
וביציבות השוררת בבורסה  במחזורי המסחר 

בכדי לראות איזו כברת דרך עברנו”. 
אם חשוב לך שבהפרטה ייהנה גם הציבור, 

מדוע לא להעביר אליו את המניות ישירות?
“צעדים מסוג זה אינם נכונים לדעתי. זה נוסה 

“כל זמן הוא זמן טוב להפרטה. 
ניסיון העבר מראה שאם יש 

אפשרות חייבים להפריט. אם נחכה 
עד שכל התנאים יהיו אופטימלים 

המהלך עלול להיקבר באיבו. אם יש 
שר אוהד, שר שמעוניין להפריט, 

גם אם הבורסה בשפל, חייבים 
לצאת מיד להפרטה מאחר ואי 

אפשר לדעת מתי הזדמנות שכזו 
תחזור שוב”

“כל הפרטה, בעיקר של גוף עם 
רגישות ביטחונית, מלווה עם הרבה 

אמצעי בקרה שלנו. גם בנושא זה 
צריך להיכנס לפרופורציות - קשה 
להבין מדוע אלביט מערכות יכולה 

להיסחר גם בוול סטריט וגם בתל אביב, 
והתעשייה האווירית ותע”ש לא”
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בבנק יש רגישות גבוהה וכן הדרישות שמציב 
בנק ישראל מכל רוכש פוטנציאלי הן דרישות 
עם הרבה מגבלות. המגבלות הללו מובנות מאחר 
וכל רכישה כזו יכולה להשפיע בצורה דרמטית 
דומה  אינה  כללי  באופן  הפרטה  המשק.  על 
לשום מכירה אחרת. במכירה נורמלית המוכר 
באמת רוצה למכור, ואילו בסקטור הממשלתי 
הוא  ולכן  כן  לעשות  רוצה  לא תמיד  המוכר 
בו נאלצנו  מסבך את המצב. אנו היינו במצב 
להיאבק במשרדים ובשרים בכדי להניע תהליך 

של הפרטה. זה היה מאוד קשה”. 
האם יש זמן טוב להפרטה?

“כל זמן הוא זמן טוב להפרטה. נסיון העבר 
מראה שאם יש אפשרות חייבים להפריט. אם 
נחכה עד שכל התנאים יהיו אופטימלים המהלך 

שר  אוהד,  יש שר  אם  באיבו.  להיקבר  עלול 
שמעוניין להפריט, גם עם הבורסה בשפל, חייבים 
לצאת מיד להפרטה מאחר ואי אפשר לדעת מתי 

הזדמנות שכזו תחזור שוב”. 
לסיום, אתה נכנס עכשיו לתפקיד חדש, ועומד 
גדול. איזה סוג השקעות  גוף השקעות  לנהל 

אתה הולך לחפש?
“כעיקרון אנו נרצה מאוד להשקיע בתשתיות, 
ותקשורת. אנו  נדל“ן, מים  כבישים, אנרגיה, 
מחפשים השקעות גדולות יחסית, ואני מאמין 
שהשקעות של מתחת ל-50 מיליון דולר לא ממש 
יעניינו אותנו. אנו בעיקר רוצים להשקיע בגופים 

גדולים עם פוטנציאל השקעה טוב”. 
תודה לך ואנחנו מאחלים הצלחה רבה בדרכך 

תהחדשה.
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“השיקול המרכזי הוא מקרו כלכלי 
- לפתוח את השוק. אני מאמין כי 

נעשתה טעות היסטורית שהובילה 
לבעלות ממשלתית על גופים 

עסקיים. היום, כאשר אנו רואים 
חברה ממשלתית, יש להסתכל 

עליה כעל טעות כלכלית של 
המדינה ויש לתקנה. המטרה, בסופו 

של יום, היא להביא להפרטת כל 
החברות הממשלתיות. אין שום 

סיבה שבעולם שהמדינה תמשיך 
להתעקש ולהחזיק בכלכך הרבה 
חברות. זה לא בריא ולא נורמלי”

בעבר במזרח אירופה, במקומות בהם שוק ההון 
לא היה מפותח, וזה יצר אפקט שלילי יותר מאשר 
חיובי. אני לא חושב שכל אזרח יודע מה הכי טוב 
לעשות עם אותן מניות. אני מאמין כי למדינה יש 
סדרי עדיפויות והיא צריכה להשתמש בכסף הזה 
בכדי לעמוד בהם. היית יכול לדמיין שהממשלה 
X הנחה במס הכנסה  אומרת, שכל אזרח יקבל 
ובתמורה נבטל את סל התרופות? זה נשמע לא נכון 
ולא ישים. בשורה התחתונה, הרעיון הזה מאוד לא 
מתאים לשוק הישראלי ובמקום לקדם אותנו קדימה 

הוא מחזיר אותנו שנים ארוכות אחורה”. 
מדוע ישנם קשיים בהפרטת בנק לאומי?

“הפרטה זו לא היתה תחת אחריותי, כך שאיני 
רוצה להתייחס אליה ישירות. אבל, אין ספק 
היא מורכבת מאוד.  בנק,  כל  בנק,  שהפרטת 
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