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 נאותמבוא וגילוי 
שכותרתו , 4162ביוני  61י בנק ישראל בתאריך "תגובה זו מוגשת למסמך שפורסם ע

, הרצויהאתייחס כאן לרגולציה ". תהליך רישוי והקמת אגודות בנקאיות בישראל"
, ל"מנת לייצר תחרות בשוק הבנקאות הקמעונאית לאור הנסיון המוצלח בחו-על

, מ בנושא"העבודה מבוססת על המחקר של הח. מבלי ליצור סיכון ממשי ליציבות
, שכולל עבודה שנעשתה במסגרת בית הספר למינהל עסקים באוניברסיטה העברית

תיקונים ) 4162והוגשה במרץ , קייוסף ואהוביה לוצ-'חסן חג, ביחד עם אלי אבישי
 .המצורפת להתייחסות זו – (4162נערכו במאי 

כפי , יש לברך את בנק ישראל על הרצון להגדיל את התחרות בשוק הבנקאות
צוות לבחינת הגדלת התחרותיות בשוק הבנקאות שבאים לידי ביטוי בפעילות ה

פתיחת ההליך הרגולטורי קידום הנושא וובעצם , שות המפקח על הבנקיםאבר
הליך זה מייצר ודאות . וההליך החקיקתי המתוכנן לאישור אגודות בנקאיות

הדרישות נראה שבקביעת , עם זאת .שהיתה חסרה עד עתה בתחום, לטוריתרגו
יתר על  ואף, יננסית קיבלו עדיפות מכרעתשיקולי היציבות הפ, הרגולטוריות

 .תהרצון להגדיל את התחרועל פני , המידה

אך איננו , 4162בפברואר " אופק"הכותב רכש מניית חברות באגודת , כגילוי נאות
למכור ולקנות מניות של , כמו כן הכותב עשוי להחזיק. נושא תפקיד באגודה
לא כולל , ח"ש 61,111בשווי שלא יעלה על , בתאריכים שונים, הבנקים המסחריים

  .אחזקות עקיפות באמצעות קופות גמל ותעודות סל

כיוון שדוגמאות כאלה . ל"רוב ההערות שנכתבות כאן מגובות בדוגמאות רבות מחו
תמקד או, חזור עליהן כאןלא א, בות אחרות שנשלחו לטיוטה זונכללות בתגו

 .בהמלצות

 סוגים שונים של גופים בנקאים קואופרטיבים
 אגודה"המכונה , הטיוטה מתייחסת רק לסוג אחד של ישות בנקאית קואופרטיבית

, באירופה קיימת אבחנה בין סוגים שונים של קואופרטיבים פיננסיים". בנקאית

(. Cooperative Bank" )בנק קואופרטיבי"ו( Credit Union" )אגודת אשראי"כגון 

 (.Building Societies)אגודות אשראי לבנייה : כגון, קיימות גם ישויות נוספות

, ההבחנה בין בנקאים קואופרטיבים לאגודות אשראי לא אחידה בין ארצות שונות
האם האגודה נותנת שירותים רק , לדוגמא. אולם קיימים מספר מאפיינים שכיחים
לעיתים בתעריף גבוה יותר או בתנאים )לחברי האגודה או גם ללקוחות נוספים 

אשראי , ש"ט לניהול עואלו שירותים נוספים נותנת האגודה פר? (טובים פחות
, ביטוח, ייעוץ השקעות, ע"תיקי ניהאם האגודה עוסקת בניהול , לדוגמא? ופקדונות

 ?הנפקת כרטיסי אשראי ועוד

אגודות אשראי , בעוד שבנקים קואופרטיבים הם גופים בינוניים עד גדולים, בנוסף
עד כדי גוף הנותן שירותים לעובדי מקום עבודה אחד , יכולות להיות גופים קטנים

אלו הוקמו עם הון רבים כגופים (. אגודת האשראי של עובדי הבנק העולמי, לדוגמא)
ועדיין התפתחו והוכחו כגופים , ון דולרבהיקף של פחות ממילי, עצמי כמעט סימלי

 .יציבים

ולאפשר לגופים , כדי לאפשר מגוון של ישויות בנקאיות קואופרטיביות בישראל
סוגי ישויות בנקאיות  2להקים מדרג של  מומלץ, לצמוח בצורה אורגנית

ישויות אלו . בנק קואופרטיביו אגודה בנקאית, אגודת אשראי: קואופרטיביות



פ דרישות ההון העצמי "וע, מגוון סוגי השירותים שיורשו לתת מחדפ "יובדלו ע
אגודה תהיה רשאית בתהליך התפתחותה לעבור בין הדרגות . והלימות ההון מאידך

לא תוכל להפוך מגופים אלו , כפי שנכתב בטיוטה ,אולם, בשני הכיוונים, השונות
 .לבנק מסחרי רגיל

 :למשל

 .הלוואות ופקדונות בלבד, ש"ורשאית לתת שירותי ע –אגודת אשראי 

ולתת את כל שירותי , רשאית גם להנפיק כרטיסי אשראי בנקאיים –אגודה בנקאית 
 .ח"המט

ייעוץ , רשאי גם לתת שירותים ללקוחות שאינם חברי האגודה –בנק קואופרטיבי 
בשווי שלא יעלה , ייעוץ השקעות ותפעול תיקי ניירות ערך, פנסיוני לחברי האגודה

 .ח ללקוח"יון שעל מיל

 חיזוק התחרות בשוק הבנקאי
הטיוטה , של חיזוק התחרות בשוק הבנקאות נראה שלמרות הפרסום המבטיח

ם שמספר הגופים שיוכלו לקו, ובראשן דרישת ההון העצמי, מייצרת מערכת דרישות
זאת מכיוון שגיוס חברים . בין אפס לאחד מוערך, שנים 5בטווח של , ולעמוד בה

 ה ופונההוא קש" קבל שירותים בעתידפתח חשבון ו –קנה מניה עכשיו "בשיטת 
 שמבוסס על אידיאולוגיה ואיננו מצפה לחווית לקוח, לקהל מצומצמם בלבד

ספק אם תהיה בכל ההליך תרומה משמעותית לחיזוק , במצב כזה. מיידית
שהדבר יגרום לאכזבה בקרב המצטרפים כיוון , ם לפגיעהשיגרווייתכן גם , התחרות

 .כך שימנע תחרות בעתיד, הקיימים והפוטנציאליים לגופים אלה

חיזוק התחרות בשוק הבנקאות הקמעונאית משמעה גם יצירת תחרות , בנוסף
גם לאוכלוסיה שאיננה חברה , בעמלות כרטיס מופחתות)בתחום כרטיסי האשראי 

הדרישה . ע"מכירה ושמירת תיק ני, ובתחום קנייה (בקבוצת לקוחות חזקה
, פ האגודה הבנקאית עצמה אלא באמצעות גוף אחר"ששירותים אלה לא יינתנו ע

, אלא יצירת תלות בספק קיים, משמעה שלא תהיה הרחבת התחרות בתחום זה
ההשפעה על פרופיל הסיכון , ףבנוס. מתחרה באגודה בשירותים אחריםשאולי הוא 

והוא מונע , ע יוצר סיכון תפעולי אך  גם מקור הכנסות"ניהול ני: ינוריתנק משל הב
 . מצב של תחרות לכאורה עם יד אחת קשורה מאחור

הנפקת כרטיסי אשראי בנקאיים מרחיבה את היקף קו האשראי הניתן ללקוחות 
, מתוך הנחה שהיקף האובליגו לכל לקוח ינוהל בזהירות הראויה, עם זאת. ש"בעו

ומתוך הנחה , מיותרת ללקוחות שאינם זקוקים להן" דחיפת הלוואות" ולא תהיה
שתיק האשראי יהיה מפוזר כולו בין לקוחות קמעונאים ותוך עמידה בדרישות 

כיום  .לא צפויה שדרישה זו תגדיל יתר על המידה את סיכון האשראי, הלימות ההון
י בנקאיים נמוך י חברות כרטיסי האשראי לכרטיסי אשרא"שיעור הריבית שניתן ע

הלואה , "קרדיט"בעיקר בעסקאות )משמעותית מזה שקיים בכרטיסים חיצוניים 
יש לאפשר הנפקת , כדי לייצר תחרות ולהוריד את הריבית(. י חברת האשראי"ע

 .כרטיסים בנקאיים ללקוחות האגודה הבנקאית

 תהיה אמנם שזו לאסביר . סוגיה נוספת היא מתן הלוואות לדיור ומשכנתאות
מכיוון ששוק המשכנתאות בארץ הוא תחרותי , מטרתה העיקרית של ההתאגדות

יש מקום להגביל , לפיכך. זקוק פחות להגברת התחרות, באופן יחסי, ולכן, יחסית



לאפשר לאגודות בנקאיות לתת  אולם יש, את שעור ההלוואות לדיור מתיק האשראי
 . שרות משלים ללקוחותיהםזאת בתור 

שמטרתה גם כזו , ן קיימים כבטחון להלוואה"סוגיה קשורה היא שימוש בנכסי נדל
שימוש זה יאפשר לגבות הלוואה בבטחון איכותי . העיקרית איננה רכישת דיור חדש

החלופה היא שיעור גדול יותר  .וישפר את איכות הבטחונות בתיק האשראי, וזמין
לפיכך יש להימנע מהגבלות . הדעותדבר פחות רצוי לכל , של הלוואות ללא בטחונות

 .ן כבטוחה להלוואה"על שימוש בנדל

 דרישות ההון העצמי
במיוחד , ח היא גבוהה מדי"מיליון ש 55דרישת ההון העצמי של אין ספק ש

יש לזכור . בהשוואה להיקף השירותים שהותר לאגודת בנקאית לתת לפי טיוטה זו
בסיס -ולא על, מכירת מניות לחברים שהגוף מוקם בצמיחה אורגנית ומגייס הון תוך

ל "יש לזכור שבחו, בנוסף. לתשואה על ההון המצפים הון של משקיעים חיצוניים
ועדיין , אם בכלל, בסיס הון נמוך בהרבה-הוקמו ומוקמות אגודות אשראי רבות על

נמוך מאלו של הבנקים , 4112-כפי שראינו במשבר שהחל ב, הסיכון הכרוך בהן
שך להמלצה שניתנה במסגרת העבודה שנכתבה באוניברסיטה בהמ. המסחריים

פי מדרג הרשיונות שהצעתי -על, מומלץ לקבוע את דרישות ההון העצמי, העברית
 :קודם

 .41%ח והלימות הון של "מיליון ש 61הון עצמי של  –אגודת אשראי 

 .65%ח והלימות הון של "מיליון ש 45הון עצמי של  –אגודה בנקאית 

 .64%ח והלימות הון של "מיליון ש 51הון עצמי של  –טיבי בנק קואופר

 עקרונות הקואופרציה ומימשל תאגידי
 :הם, ובנקים קואופרטיבים, עקרונות הקואופרציה בכל העולם כיום

השתתפות . 2. ידי החברים-ניהול דמוקרטי על. 4. חברות פתוחה וולונטרית. 6
שיתוף . 1. הכשרה ומידע, חינוך .5. עצמאות ואוטונומיה. 2. כלכלית של החברים

 .מחויבות לקהילה. 5. פעולה בין קואופרטיבים

ולא , העיקרון שלפיו אגודה בנקאית תיועד לקהל יעד מסוים מתוך אזרחי המדינה
הוא עלול להגביל את , כמו כן. עלול לסתור את העיקרון הראשון, פתוחה לכולם

ובודאי להגביל , ן את הקמתהאפשרות גיוס החברים לאגודה ובכך למנוע או לסכ
 . את גודלה ואת תרומתה לתחרות בשוק הבנקאות הקמעונאית

 .ולהותיר נושא זה לתקנון האגודה, לפיכך מומלץ שלא לקבוע הנחיות בעניין זה

אציין כי כיום יש תחושת כעס גדולה בציבור . סוגיה נוספת היא הרכב הדירקטוריון
כמו גם על גופים דומים בחברות , להםעל הנהלות הבנקים והדירקטוריונים ש

 והכנסותיהם מגיעות, שלמרות שמניותיהם מוחזקות בידי הציבור, ציבוריות אחרות
, י מספר מצומצם של בעלי שליטה"הרכב הדירקטוריונים נקבע ע, מהציבור הרחב

י הציבור "ולא ע, או חברים בועדה למינוי דירקטורים בבנקים ללא גרעין שליטה
ואינם  הם אינם מייצגים דווקא את האינטרסים של הלקוחות, ן טבעיבאופ. הרחב

 .חשבון הלקוחות-את האינטרס להרוויח על, אלא להיפך, פועלים לטובתם

כאן מדובר על בנק בבעלות . מטרתם של קואופרטיבים הינה לשנות את זה
ואת , האמצעי המרכזי להבטיח את שליטת הלקוחות. הלקוחות ובשליטתם



, החברים ציבורידי -בחירת חברי הדירקטוריון על הוא, בנק ללקוחותיומחויבות ה
, לפיכך. האגודהבתהליך שיוצר מחויבות ישירה של חברי הדירקטוריון לחברי 

כיוון  –התהליך של בחירת דירקטורים לבנק ללא גרעין שליטה אינו המתאים לכאן 
גדולה של חברים  אשר הוא מבוזר בין קבוצה, שמדובר על בנק עם גרעין שליטה

 .בזכות הצבעה שווה

מוצע לקבוע תהליך שמתאים יותר לעקרונות השני והרביעי של , לפיכך
מועמדים , ידם-מבין חבריה ועל, האגודה תבחר בהליך דמוקרטי. הקואופרציה
יש לציין כי לא כל חברי . ואלו יובאו לאישור בנק ישראל, לדירקטוריון

מתוך הנחה  –אלא רק חלקם , ים פיננסייםהדירקטוריון חייבים להיות מומח
שהבנק מעסיק אנשי מקצוע שיביאו בפני חברי הדירקטוריון את המידע הרלוונטי 

ם על חברי האגודה ומחויבים חשוב לא פחות שאנשים אלו יהיו מקובלי. ומשמעותו
חברים מבנק מסחרי -לא יהיה בכך שיפור לטובת הלקוחות, שאם לא כן, אליהם

 .רגיל

י "הוא ששירותי הבנקאות לא יינתנו ע, נוסף שניתן להתייחס אליואפשרי מבנה 
מבנה זה קיים ברוב . מ שתהיה בבעלותה המלאה"י חברה בע"האגודה עצמה אלא ע

לפיו , מצב כזה יענה על החוק הקיים. הבנקים הקואופרטיבים הגדולים באירופה
-גם שירותים לא וכן יאפשר לאגודה לתת לחבריה, מ"י חברה בע"בנק יופעל ע

כגון תחום הפנסיה והגמל שנאסרו על הבנקים בעקבות , שלא הוגבלו בחוק)בנקאים 
 .י האגודה עצמה"י חברות אחות או ע"ע( המלצות ועדת בכר

של האגודה לבין דירקטוריון הבנק או " הועד המנהל"יש הבחנה בין , במצב כזה
על אף הבעלות , שונים כיוון שמדובר על שני גופים משפטיים, אגודת האשראי

, י הועד המנהל של האגודה"במקרה כזה אמור דירקטוריון הבנק להיבחר ע. הזהה
 .ניתן לאפשר גם מבנה כזה. בכפוף לאישור בנק ישראל לחברי הדירקטוריון

ועדת הביקורת "לבין " ועדת הביקורת של האגודה"כמו כן יש לשים לב להבחנה בין 
ועדת הביקורת היא , כמו גם בעמותות, יתופיותבאגודות ש". של הדירקטוריון

ומורכבת מחברים שאינם חברים בועד המנהל ואינם בעלי , חיצונית לועד המנהל
מנת לפקח באופן בלתי תלוי על פעילות הועד המנהל -על –סמכות ביצועית כלשהי 

 . ולדווח להם על הממצאים, מטעם ציבור חברי האגודה, והאגודה

ועדת הביקורת היא צוות פנימי מתוך , לעומת זאת, חברותבדירקטוריונים של 
לרוב על נושא , ותפקידו לפקח על נושאים מסוימים בעבודת החברה, הדירקטוריון

אם שירותי . ולא על הדירקטוריון עצמו, וניהול עבודת המבקר הפנימי המאזן
מעצם  ההפרדה הזו בין ועדות הביקורת היא טבעית -י חברת בת"הבנקאות יינתנו ע

חשוב שועדת , ואולם אם מדובר על גוף אחד. העובדה שמדובר בשני גופים משפטיים
וגם תוכל לפקח על , י החברים ותדווח להם על מסקנותיה"הביקורת תיבחר ע

זוהי דוגמא לכך שעל הרגולציה לכבד את החקיקה והנוהג באגודות . הדירקטוריון
 .נושאים כאלו בתקנון האגודה רכמו כן לאפשר לחברי האגודה להסדי ,שיתופיות

 


