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מבוא

  לבחינת הצוות המלצת את אימץ הבנקים על הפיקוח

:הבנקאות בענף התחרותיות הגברת

  אשראי אגודת להקמת ביוזמה רואה והצוות הואיל"

  במערכת לתחרות לתרום שעשויה ,ברוכה חברתית יוזמה

 אליו שיפנו יזמים הבנקים על הפיקוח ילווה ,הבנקאית

  והן זה גוף עבור הרגולציה התאמת בבחינת הן ,זה בעניין

."מתאימה בהדרכה
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)המשך(מבוא 

  לעיתונות הודעה מתוך( הפיקוח של בעבר הפוכה התייחסות

  11 מיום ,"בישראל הזעירים הבנקים וסגירת מיזוג" בנושא

:)2005 ביולי

 בעידודו נעשה הזעירים הבנקים וסגירת מיזוג תהליך"

 כיעד זאת הציב אשר ,הבנקים על הפיקוח של הפעיל

 העובדה את ,רבות שנים לפני כבר ,שאיבחן לאחר ,לעצמו

  היא הבנקאית במערכת לתחרות אלה בנקים של שתרומתם

."יחסית גבוה שלהם הסיכונים שפרופיל בעוד ,אפסית
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)המשך(מבוא 

:מסקנה

 רק בנקאיות אגודות של לקיומן הצדקה קיימת

  עלויות מבנה בעלת פשוטה בנקאית פעילות במסגרת

 מוגדרת חברים קבוצת של צרכים משרתת אשר ,רזה

.מצומצמים פיננסיים שירותים באמצעות

  ,ראשון בשלב מזערי גודל בסדר "בנק" להקים ניסיון

.זה למתווה מתאים אינו ,ולגדול לצמוח שאיפות בעל
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הגדרה -אגודה בנקאית 

  שיתופית פיננסית התאגדות היא "בנקאית אגודה"

  למטרות פועלת שאינה ,החברים ובשליטת בבעלות

.רווח

  קבלת ,חיסכון לחבריה לאפשר נועדה בנקאית אגודה

.נוספים בסיסיים בנקאיים שירותים וקבלת ,הלוואות
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בנקאות קואופרטיבית בעולם

  המקובלים המודלים של המאפיינים את להבין חשוב

  ברחבי מפותחים בשווקים קואופרטיבית לבנקאות

  מקרה"ל מהם אחד כל של הרלוונטיות ואת ,העולם

."הישראלי
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)המשך(בעולם בנקאות קואופרטיבית 

:קואופרטיביים בנקים של האירופי המודל

  עשרות מזה חדשים קואופרטיביים בנקים קמים לא•

;שנים של רבות

;הבנקאית הפעילות תחומי בכל פועלים•

;)האגודה לחברי רק לא( הלקוחות לכל שירותים מתן•

;ומבוססים גדולים גופים•

.המסחריים הבנקים על החלה לרגולציה כפופים•
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)המשך(בעולם בנקאות קואופרטיבית 

:האמריקאי המודל

;האגודה לחברי "משותף מכנה" נדרש•

;חבריהן את רק משרתות האשראי אגודות•

;הבנקאית האגודה גודל של מאד רחב טווח•

;מקצועי בהכרח לא ניהול•

;"הריאלית הכלכלה" מימון פחות ,בית משקי מימון•

;)יותר הקטנות לאגודות( רגולטוריות הקלות•

.דיה גבוהה אינה חדשות אגודות  של יציבותן•
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המסגרת הפיקוחית

as" ישים אינו המדוברים המודלים משני אחד אף is" 

  - הנכונה המסגרת בגיבוש יצירתיות ונדרשה ,בישראל

  על בהתבסס ,המודלים שני בין האיזון נקודת מציאת

:ל"בחו והמודלים הניסיון

  הקטנות האשראי אגודות של לזה דומה עסקי מודל•

;ב"בארה

  להגבלת בהתאמה ,רגולטוריות בדרישות הקלות•

.הבנקאיות האגודות של הפעילות
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)המשך(המסגרת הפיקוחית 

  אגודה" של הסף בדרישות עומדות שאינן יוזמות

  מפוקח שאינו קטן כגוף ,להתממש תוכלנה "בנקאית

  אגודה של והתפתחות צמיחה תתאפשר .יציבותית

.בנקאית לאגודה זעירה

  תחומי ,מאזן גודל במונחי( אגודות אותן של המאפיינים

  הרשות זהות גם כמו ,)הלאה וכן ,חברים מספר ,פעילות

  עם בתאום - בחקיקה ייקבעו ,פעילותן את שתסדיר

.הרלוונטיות הרשויות
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בנקאיתהפעילות של אגודה תחומי 

  פיננסיים שירותים תספק בנקאית אגודה ,כאמור

  ,אשראי מוצרי נכללים זו במסגרת .לחבריה מצומצמים

.בלבד תשלומים מערך וניהול חיסכון

;מאד נמוכה אשראי תיק ריכוזיות•

;פשוטים אשראי מוצרי•

.פיננסי חינוך•
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מקצועייםבנקאיים סטנדרטים 

  ,הפנימית הבקרה מערכי כולל ,התאגידי הממשל•

;בנקאיים לסטנדרטים יותאמו

;נפרדים והנהלה דירקטוריון של קיומם ,בפרט•

  המועמדים כישורי את תבחן תלויה בלתי ועדה•

;)שליטה גרעין ללא לבנק בדומה( לדירקטוריון

  ,ל"המנכ ,הדירקטוריון לחברי)F&P( אישור תהליך•

;נוספים משמעותיים משרה ונושאי הפנימי המבקר

  למערכת רלוונטי ניסיון בעל מבקר חשבון רואה•

Big -מה או ,בישראל הבנקאות Four.



                                

1313

World Council of Credit Unions

  מציעה )WOCCU( אשראי לאגודות העולמית המועצה

:רלוונטיים מודלים שני

;חוקי מודל•

.רגולטורי מודל•

  התאמות בהם וערכנו ,האלו המודלים את בחנו

.בישראל והחוקית העסקית למציאות
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מסגרת חוקית לאגודות בנקאיות

 .)קואופרטיב( "שיתופית אגודה" היא בנקאית אגודה

.המהות זו אך ,זאת "לעקוף" אפשרות קיימת אמנם

  העיקרי - החוקי במישור אתגרים מציבה זו עובדה

 כלפי ומשמעותיות רבות סמכויות של קיומן הוא שבהם

.השיתופיות האגודות רשם בידי האגודה

  העבודה( חקיקה תיקוני ,הרשם עם יחד ,מציעים אנו

.)סיום בשלבי
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התנעת התהליך להקמת אגודות בנקאיות

  פרסמנו ,לעיל כמתואר ,הפיקוח תפיסת גיבוש לאחר

  המתווה את ,2014 ביוני 16 ביום ,הציבור להערות

.בנקאיות אגודות להקמת

  ,מהפונים חלק עם ודיון ,מהציבור הערות קבלת לאחר

.הסופי המתווה את 2015 במאי 5 ביום פרסמנו



                                

1616

מאפיינים ייחודיים לאגודות בנקאיות

  -  שליטה היתר לקבלת בנוגע תהליך מתקיים לא•

  ,באגודה ההחלטות קבלת מנגנוני על רב דגש יושם

;פעילותה והכוונת

 "בטבורה קשורה" בנקאית אגודה של עסקית תכנית•

  לשרת עליה - הבנקאית האגודה של המשותף למכנה

  למאפייני בהתאם ,המיועדים החברים של צרכים

  ובאילוצים במגבלות להתחשב וכן ,המשותף המכנה

;משותף מכנה אותו את שמאפיינים
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)המשך(מאפיינים ייחודיים לאגודות בנקאיות 

 על יתבסס העסקי שהמודל דרישה - מפופוליזם חשש•

 על שתתבסס עסקית תכנית( איתנים כלכליים יסודות

  הפיקוח בדרישות הקלות ועל מהמדינה תמיכות

;")חלשה" תיחשב

;הדירקטוריון חברי - החברים לנציגי התגמול הגבלת•

.הון לגיוס בנוגע טבעיות מגבלות•
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דרישות הון

 בסך התחלתית הון דרישת ,הרישיון מתן של הזמן בנקודת

  "רצינות" בחינת )1( :שמטרתה ,ח"ש מיליוני 75 -כ

  תקופת" למימון מקור )2( -ו ;רישיון לקבלת הבקשה

.החדש הבנקאי התאגיד של "ההרצה

  דומה ברמה הון הלימות על לשמור תידרש בנקאית אגודה

  ולכן ,שונה המדידה שיטת( המסחריים הבנקים של לזו

 האינפורמציה כל את מכיל אינו 10% -  שנקבע "המספר"

.)הרלוונטית
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תכנית עבודה להמשך

  ניהול ,תאגידי ממשל :פרטניים רגולציה כללי פרסום•

  המשכיות ,)נזילות ,תפעולי ,שוק ,אשראי( סיכונים

;הלאה וכן ,כספיים דיווחים ,הצרכן הגנת ,עסקית

;החקיקה תיקוני על העבודה השלמת•

  שיתופי לאיגוד האגף( אחרות רשויות מול תיאום•

.)המסים רשות ,ע"ני רשות ,הכלכלה במשרד
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הקמתלתכנון ולאישור ז משוער "לו
אגודה בנקאית

;שלבים ושלושה ,מקדמי תהליך•

 התהליך לאחר( הבקשה מהגשת כשנתיים -  הערכה•

;)המקדמי

  כתלות תתאפשר מסוימת בפניה הטיפול תחילת•

  על הפיקוח של וביכולת ,שיוגשו הבקשות במספר

.במקביל אלו בפניות לטפל הבנקים
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תודה


