
 

 

התנועה לשינוי מוניטרי ביחס לתפקידיה של המערכת הצעות 

 הבנקאית בישראל והגברת התחרותיות בה

  
 2015יולי  - מוגש לוועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים

 
 ר התנועהיו" –דוד -אריה בןו, המחקרמחלקת  –בעז הירש ואורי ירון נערך ע"י: 

 תודה לחברי התנועה שסייעו בגיבושו ועיצובו של מסמך זה.

 
 נציגי התנועה מעוניינים להופיע בפני הוועדה

 @gmail.comboazhir –ליצירת קשר 

 

 מבוא

מערכת הבנקאות בכלכלה המודרנית היא מרכזית ביותר ומשפיעה באופן יומיומי על כלל  •

 האזרחים. 

תנועה לשינוי מוניטרי מקדמת בברכה את בחינת תפקידיה של המערכת הבנקאית בישראל ה •

 ורואה חשיבות רבה בקידום רפורמות בתחום זה, שמטרתן שגשוג ורווחה של כלל אזרחי המדינה. 

הפקת הכסף, קביעת כמותו ואופן  –מרכזיותה של המערכת הבנקאית נובעת מתפקידה העיקרי  •

 הקצאתו. 

פיסות מקובלות במחקר הכלכלי ולפיהן עיקר עיסוקה של המערכת הבנקאית המסחרית בניגוד לת •

הוא בתיווך פיננסי, הולכת וקונה לה אחיזה בקרב מוסדות אקדמיה ובנקאות מרכזיים בעולם 

התפיסה כי עיקר עיסוקה של המערכת הבנקאית המסחרית הינו להפיק כסף חדש על מנת לממן 

 ה. את הפעילות הכלכלית במדינ

המערכת הבנקאית המסחרית בישראל הינה ריכוזית מאד. הפקת הכסף, באמצעות מתן אשראי  •

לכלל מגזרי המשק, מרוכזת בידיהם של מעטים מאד. היא גורמת לריכוז עוצמה פוליטית, 

לכך  כלכלית, וחברתית בידיהם של כה מעטים, המורשים ליצור באופן בלעדי את כסף המדינה. יש

   על מרבית תושבי ישראל. השפעות הרסניות

הקמתה של הוועדה לבחינת דרכים להגברת התחרותיות במערכת הבנקאית בישראל הינה  •

 הזדמנות גדולה! 

במידה והוועדה תתמקד רק בפתרונות מקומיים, תנסה להקטין במעט את העמלות, או אפילו  •

המהותיים של לאפשר פתיחתו של מוסד בנקאי חברתי או אחר, אך לא תבדוק את תפקידיה 

 המערכת הבנקאית ואת השפעתה ההרסנית על החברה הישראלית, תהיה זו החמצה גדולה. 

התנועה לשינוי מוניטרי קוראת לוועדה לבחון לעומק את תפקידיה העיקריים של המערכת  •

 הבנקאית בישראל ובראשם הפקת הכסף, קביעת כמותו ואופן הקצאתו. 

חשובה ביותר וצריכה להתמקד במתן שירותי תיווך פיננסי התחרות בין המוסדות הבנקאיים היא  •

 איכותי, תחרותי ויעיל.
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 הגברת התחרותיות במערכת הבנקאית –פתרונות מוצעים 

 

התנועה לשינוי מוניטרי קוראת ליישומם של הפתרונות הבאים במטרה להגביר את התחרותיות 

 ר את השירות לציבור:בשרותים הבנקאיים בישראל מתוך מטרה להקטין עלויות ולשפ

 

)אפשרות כי בנק הדואר  – הקמת בנק המעניק שירותים בנקאיים מלאים בבעלות המדינה .1

בנק זה יעניק הלוואות בריבית נמוכה לאזרחים ועסקים קטנים. בנק ימלא תפקיד זה(. 

יוכל להיות תחרותי ויציע הלוואות אטרקטיביות יותר מאלו הקיימות כיום בבעלות המדינה, 

בפתרונות מימון עבור אוכלוסיות בעלות יכולות  קי הבית, לעסקים קטנים, ויתמקדלמש

 כלכליות מוגבלות. 

ללא חוב בפיקוח של בנק ישראל ויהווה  בנק זה ילווה כספים שיופקו על ידי המדינה

 15%אלטרנטיבה להפקה הבנקאית המסחרית הקיימת. בשלב הראשון יותר למדינה להפיק עד 

שק ולפזר את הכסף באמצעות הלוואות לאזרחים, לעסקים קטנים ובינוניים. מהיצע הכסף במ

 לאחר תקופת מבחן וניסיון יישקל להעלות את היקף הכסף שיופק על ידי המדינה בדרך זו.

 

הסדרת אפשרות הקמת גופי מימון בשיטת "מימון  - באמצעות אשראי אזרחי/ציבורימימון  .2

ים למשקי הבית ולמגזר העסקי )בעיקר לעסקים , המאפשר מתן אשראי של אזרחהמונים"

שיפוקחו ע"י המדינה. שוק מימון ההמונים התפתח מאד בעולם המערבי בעשר השנים  קטנים(,

האחרונות. שוק זה משמש אלטרנטיבה ממשית וזמינה להלוואות בנקאיות ולהלוואת של 

-e)כדוגמאת  מוחברות האשראי לציבור הרחב ולעסקים קטנים. גם בישראל יש חברות שק

loan )במטרה לתווך בין כספי האזרחים לבין הלוואות נדרשות על ידי אזרחים אחרים.  ובלנדר

מדובר על שוק שיכול להוות אלטרנטיבה משמעותית לאפשרויות הקיימות ועל המדינה לבחון 

אפשרות לערוב להלוואות אלה. החסם העיקרי שעומד בפני המלווים באפיק זה הוא המחסום 

פיקוח מתאים( כפי תוך יצירת ערבות מדינה להלוואות אלה )נו קוראים למתן סיכולוגי. אהפ

יווצר שיוויון בין המערכת הבנקאית אז, -. אושקיים למעשה על פקדונות האזרחים בבנקאות

למערכת מימון ההמונים. למעשה זו אפשרות קיימת וזמינה לתחרות אמיתית לבנקאות 

 אשראי לציבור ולכלכלה האמיתית.  ולחברות האשראי בתחום מתן

 

יש להטיל  – הגדרה מחדש של מטרותיו ופעילותו של האגף הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל .3

כן, -על גוף זה את האחריות הכוללת לפיקוח על מכלול שירותי הבנקאות והמטבע בישראל. כמו

כלל המגזרים ן של יש להוסיף למטרותיו וליעדיו של העומד בראשו את הקטנת עלויות המימו

. בדו"ח השנתי של המפקח ייוחד פרק לפעילות האגף להקטנת עלויות בכלכלה הישראלית

₪ באופן כללי, תושבי ישראל משלמים מדי שנה עשרות מליארדי המימון של המגזרים השונים. 

א ציבורי, עסקי ומשקי בית. עלות זו הי –עבור הוצאות מימון )ריבית( של מגזרי המשק השונים 

 שבי ישראל חשים בו מדי יום ביומו.גורם מכריע ביוקר המחיה שתו



 

 

 

תתאפשר בחוק הקמת מערכות מטבע קהילתיות )כפי שקיימות  - מערכות מטבע קהילתיות .4

בעולם הרחב קיימות יוזמות קהילתיות במקומות רבים בעולם( תוך הסדרת נושא המיסוי. 

טנות )נחשלות בדרך כלל(. יוזמות אלה רבות בתחום המטבע, אשר נותנות מענה לקהילות ק

מאפשרות פעילות כלכלית אלטרנטיבית, המאפשרת שגשוג ופריחה במקומות שהקושי הכלכלי 

משאבים יצירת העיקרון של מערכות אלה הוא לטפל בצרכים שאינם מתוקצבים בעזרת  שולט.

הולנד,  ה, בלגיה,לפעילות מסוג זה מתקיימות בבריטניבולטות דוגמאות קיימים כיום. שאינם 

נושא זה יוסדר באופן חוקי ויתופעל באחריות ארה"ב ובמדינות רבות אחרות. יפן, יוון,  צרפת,

האפשרות לקיים מערכות מטבע קהילתיות משלימות בתחום הרשויות  .הרשויות המוניציפליות

לית ריץ את הפעילות הכלכלהמהמוניציפליות, תוכל לסייע הן לתושבים והן לרשויות עצמן 

הוגש לאחרונה לעירית ת"א ובו  זה נושאבדו"ח מפורט  במטבע המדינה.הקהילתית, ללא תלות 

בשוויץ, בריסטול פאונד באנגליה,  WIR-מתוארות בין השאר מערכות מטבעות משלימים כגון ה

  ון אמסטרדם, גנט, סנט גלן ועוד.ומטבעות קהילתיים הפועלים בערים אחרות כג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 נספחים
 התנועה לשינוי מוניטרי

 

התנועה לשינוי מוניטרי בישראל היא תנועה אזרחית עממית הקוראת לעריכת רפורמה כלכלית  •

התנועה ממליצה על רפורמה יסודית חברתית שעיקריה שינויים באופן ייצור הכסף והקצאתו. 

כולת אוכלוסייה, מתן יהקצאתו לכלל הבשוק הבנקאות שתכלול שינוי באופן הפקת הכסף ו

ולקביעת כללים ברורים באשר  ללא חוב בלעדית למדינה כריבון להפיק את כסף המדינה

מלמדים באקדמיה, אך לא ך לתפקידיה של הבנקאות כמתווכת פיננסית בין לווים למלווים )כ

 מתקיים במציאות(. 

 

 מטרות

 צמצום פערים כלכליים בחברה ויצירת שגשוג לכלל האזרחים. - 1

 ה ברת קיימא חברתית וסביבתית.יצירת כלכל - 2

 קידום שוויון הזדמנויות כלכלי. – 3

 הגדלת ההכנסה הפנויה של האזרחים. - 4

 הורדת התלות של המערכת הפוליטית בבנקים וחיזוק הדמוקרטיה. - 5

 הקטנת החוב במגזר הממשלתי, העסקי ובמשקי הבית. -6

 

 מתווה יסודי לפתרון :

 המדינה בלבד ואיסור ייצור הכסף על ידי הבנקים.  ייצור הכסף הלאומי על ידי .1

   הבנקאית המסחרית יכולה להלוות רק כספים המצויים ברשותה שיוצרו  המערכת -המשמעות   

 .ולא תפיק את ההילך החוקי יש מאין )המדינה( על ידי הריבון  

 ת ריבית למימוןהדרוש לה, ללא חוב ולא תיקח הלוואות נושאו . המדינה תפיק את הילך החוקי2

 פעילותה.   

 מפלגות פוליטיות והממשלה לא יטלו הלוואות מגופים פרטיים לרבות בנקים, כדי לשמור .3

 על עצמאותן וכדי למנוע תלות בגופים פרטיים.  

 תחליט על כמות הכסף הנדרשת במשק  בנק ישראל (במסגרת )אפשרי  רשות מוניטרית עצמאית .4

 ים שיוגדרו ברוח העקרונות לעיל תוך שמירה על ערך המטבע והגעהבהתאם לכלל צרכיו, לפי  

 לאינפלציה אפסית.  

 . רשויות מקומיות וארגונים אחרים יורשו בתנאים מוסכמים )רגולציה ושקיפות מלאה( לייצר5

  מערכות של טבעות משלימים וקהילתיים.  

 

ם השונות של הרפורמה. אנו התנועה לשינוי מוניטרי מעודדת מחקר ודיון פתוח בדרכי היישו

ומעצבי דעה לפעול במשותף לחקר הנושא  מעודדים כלכלנים, פוליטיקאים, אנשי תקשורת

 ומציאת פתרונות יישום מיטביים.



 

 
 איך נוצר כסף כיום -נספח א' 

 

 :באשר לתפקידם העיקרי של הבנקאות תאוריות 3במחקר האקדמי מקובלות 

הבנקים  – (the financial intermediation theory of banking)הבנקים כמוסדות מתווכים  -

צוברים הפקדות מלקוחותיהם ומלווים מתוכן ללקוחות אחרים. כלכלנים רבים תומכים 

 ועד היום. 60-בתאוריה זו. התאוריה הדומיננטית במחקר הכלכלי מאז שנות ה

ל בנק באופן כ - (the fractional reserve theory of banking)בנקאות ברזרבה חלקית  •

אינדיבידואלי הינו גוף מתווך בלבד. המערכת הבנקאית באופן קולקטיבי יוצרת כסף באמצעות 

מערכת של יחסי גומלין פנימיים בתוכה. במרכזה של תאוריה זו עומד הרעיון כי גוף מרכזי 

כלשהו קובע יחס רזרבה שלפיו כל בנק צריך לשמור אחוז מסוים מן ההפקדות כרזרבה ואת 

ועד שנות  30-רה ניתן לתת כאשראי. תאוריה זו היתה נפוצה בספרות הכלכלית משנות ההית

 של המאה העשרים.  60-ה

 עד לפני מספר שנים, הפדרל רזרב הסביר כי הכסף נוצר באמצעות הבנקאות ברזרבה חלקית

                               

 (1994פרסום רשמי של הפד )                             

 

לכל בנק יש את היכולת  –(the credit creation theory of banking)בנקאות יוצרת אשראי  -

ליצור כסף "יש מאין" והוא עושה זאת באמצעות הרחבת כמות האשראי שהוא מעניק 

ומאז  20-ללקוחותיו. תיאוריה זו היתה מקובלת במחקר הכלכלי בשליש הראשון של המאה ה

 . התומכים בה הם מעטים

 אולם, כך נוצר כסף בכלכלה המודרנית!תאוריה זו פחות מוכרת,  -

בשנים האחרונות מתרבים הקולות באקדמיה ובמוסדות הבנקאיים המזהים את העובדה כי  -

 כסף נוצר כתוצאה מפעילות האשראי של הבנקים המסחריים. להרחבה ראה נספח ג'.

 



 

 
 כיום הקשיים והבעיות שנובעים משיטת ייצור הכסף –נספח ב' 

 

 יוצרת כמה בעיות עיקריות ומהותיות: כיום ייצור הכסףשיטת 

מי שיוצר את הכסף הם גופים בשליטה פרטית ושיקולי יצירת הכסף  -הפרטת יצירת הכסף  .1

 הציבורי וחלוקתו נעשים על פי קריטריונים של השאת רווח אישי.

י נבחר איננו שולט באופן שום גוף שלטונ – דחיקת רגלי הריבון מקביעת מרכיב משילות מרכזי .2

 יצירת הכסף, אינו קובע את כמות הכסף ולא את אופן הקצאתו. 

הכסף זו נוצר כחוב )אשראי/הלוואה( והוא נושא ריבית. השיטה יוצרת רק את  -כסף כחוב  .3

 הקרן ומאלצת את מקבלי ההלוואות להשיג את הריבית ממקומות אחרים.

הכסף "נהרס", נעלם.  –ראי, כאשר הוא מוחזר כשכסף נוצר כאש -כסף נהרס  –כסף נוצר  .4

 נותרת רק הריבית, שהולכת ליוצר הכסף )הבנק(.

רובן המכריע של ההלוואות אינן למטרה יצרנית )הקמת מפעלים, יצירת  -מטרת ההלוואות  .5

 וכיסוי חובות קודמים. , מימון עסקאות פיננסיותמקומות עבודה וכו'( אלא למטרות צריכה

כי לא ע"פ התיאוריה הכלכלית המקובלת, ישנו גידול מתמשך בהיקף -פועל, אםב –גידול החוב  .6

 החוב )לאומי, פרטי, עסקי(.

 

 (1בלה )ט – 2013-2002 יםשנ –התפתחות מספר פרמטרים כלכליים במשק הישראלי 

 (והלמ"ס)כל הנתונים ממקורות בנק ישראל 

 

 

ת בפרמטרים הכלכליים הבאים: גידול חלה התפתחו 2002-2013עולה כי בין השנים  1ע"פ טבלה 

והתמ"ג 39%-עלתה בכ , האינפלציה על פי נתוני הלמ"ס24%בתקופה זו עמד על  האוכלוסיה
[1]

 

לעומת זאת, הפרמטרים של ייצור הכסף זינקו באותה תקופה בשעורים חדים הרבה . 91%-עלה ב

-( זינק בכM1) פקדונות + ואילו המזומן 218%-מות המזומן שבנק ישראל ייצר עלתה בכ –יותר 

 , בשנת2002בשנת  M1היו במדד ש₪  100משמעות הדברים היא כי על כל באותה תקופה.  378%

 ₪.  478קיימים בו  2013
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 כמות האשראי                           באוכלוסיה %             

 

מהאוכלוסיה %     מסך האשראי % 

 50.7% אלפיון עליון ירוק

 43.4% 25% אדום

 5.9% 75% כחול

 

מן הלווים מקבלים מעל מחצית  0.1%ניתן ללמוד את מאפייני חלוקת האשראי במשק:  2בטבלה 

 מן האשראי.  6%-מן הלווים מקבלים כ 75%( בעוד 50.7%מן האשראי הבנקאי )

 נתונים אלו מלמדים על רמת ריכוזיות גבוהה מאד במתן האשראי הבנקאי.

 

 הכלכלהאיך זה משפיע על 

 

זה מאלץ את  .כיום כסף נוצר על ידי חברות שמטרתן מיקסום רווחיהן, כחוב נושא ריבית

האזרחים, את המגזר העסקי ואת המדינה, להתחרות אלה באלה על מנת להשיג את הריבית )היא 

כן, המציאות שבה חברות פרטיות גם מייצרות את כסף המדינה -איננה מיוצרת, רק הקרן(. כמו

מן  4נסקור  ., וריכוז האשראי לסקטורים צרים.עות למי הוא יוקצה גורמת לעיוותיםוגם קוב

 העיוותים הללו: התפתחות החוב, אינפלציה, מדידת התמ"ג, תעסוקה.
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 (2התפלגות כמות האשראי במשק וחלוקתו באוכלוסיה )טבלה 



 

 

 נתונים: בנק ישראל –₪( )במיליארדי 1999-2013התפתחות החוב במשק הישראלי  .1

 

 

 70% -כ 80-90-, בשנות ה% 20-כ -מוצעת אינפלציה שנתית מ 70עד  50-בשנות ה–אינפלציה  .2

 מדד המחירים לצרכן. שינו את אופן מדידת 1999. בשנת 2% – 2000-ובשנות ה

. מס זה נובע מתוך כל האוכלוסיה מס כללי על(. זה הוא 3%-1%בנק ישראל קובע יעד אינפלציה )

ת(. בפועל ישנה )אחרת תהיינה פשיטות רגל רבוהשיטה שמחייבת כל הזמן גידול בכמות הכסף 

 תחושה ציבורית כי רמת האינפלציה גבוהה יותר מהמדווח.

 

 929 התמ"ג היה – 2013עד אוגוסט   ?2012מה היה התמ"ג של ישראל בשנת  -מדידת התמ"ג   .3

מה נשתנה? כיצד נוספו ₪. מל'  993 -בחודש זה "השתנה" התמ"ג של ישראל והפך ל₪. מליארדי 

בעולם האמיתי כלום לא השתנה. "הנדסו" את נתוני   וב השתנתה....שיטת החיש ₪ ?מליארד  64

-התמ"ג. הלמ"ס הודיעה כי בעתיד הקרוב יחולו שינויים נוספים במדידת התמ"ג שיגדילו אותו בכ

3%-4%. 

גידול בכמות השיטה מכריחה את קיומה של צמיחה מאולצת, לא ברת קיימא. זאת משום ש 

 את האינפלציה. הכסף ללא צמיחה מותאמת מגבירה

 

 - 25-64בכח העבודה בגילאי  . ההשתתפות5% – 2014-שיעור האבטלה בישראל ב - אבטלה. 4

אינם משתתפים בכח העבודה. איך זה יכול להיות? מובטל הוא מי שחיפש  21% –. כלומר 79%

ד או עב עבודה באופן אקטיבי בחצי שנה האחרונה ועבד פחות משעה בשבוע. מי שלא חיפש עבודה

 איננו מובטל! –שעה 

מי שמייצר את הכסף קובע גם את כמותו וגם את אופן הקצאתו. כיום "מייבשים" עסקים קטנים 

. לעומת זאת, שהם מחוללי התעסוקה המשמעותיים –ובינוניים, תעשייה וכן את המגזר הציבורי

פיק מקומות מעדיפים לתת אשראי למגזרים לא יצרניים )פיננסים, ביטוח(. כך, לא נוצרים מס

  מכח העבודה איננו מוצא תעסוקה. 20%עבודה ומעל 
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 התפתחות במחקר הכלכלי באקדמיה ובמוסדות בנקאיים עולמיים מרכזיים -נספח ג' 

 

 2014של הבנק המרכזי של אנגליה, פברואר  מחקר .1

"בכלכלה המודרנית.... הדרך העיקרית ליצירת כסף היא באמצעות הענקת הלוואות על ידי בנקים 

בכל פעם שהבנק מעניק הלוואה, הוא יוצר באופן בו זמני הפקדה תואמת בחשבון מסחריים. 

 הבנק של הלווה.

כיום שונה מן התיאורים המצויים בספרי כלכלה אחדים: האמת לגבי האופן שבו נוצר הכסף 

"הבנקים אינם מקבלים פקדונות לחסכון של משקי בית ואחר כך מלווים אותם, אלא הבנקים 

 יוצרים פקדונות בעת מתן הלוואה."

 

( קובע מספר 2015משותף של חוקרים מן הבנק המרכזי של אנגליה וקרן המטבע ) מחקר .2

 קביעות חדשניות:

• in the real world, there are no pre-existing loanable funds, and ILF (Intermediation) 

type institutions do not exist . 

•  banks create new funds in the act of lending, through matching loan and deposit 

entries, both in the name of the same customer, on their balance sheets. The financing 

through money creation (FMC) model reflects this 

-  in the real world, there is no deposit multiplier mechanism that imposes 

quantitative constraints on banks’ ability to create money in this fashion. The main 

constraint is banks’ expectations concerning their profitability and solvency. 

 

". מושג זה נלמד בכל חוג לכלכלה במוסדות מכפיל הכסףאודות " 2010משנת  מאמר  -רזרב פדרל  .3

האקדמיים והפך להיות אבן בסיס בהבנת האופן שבו נוצר כסף. במאמר נקבע כי מודל מכפיל 

הכסף אינו מהווה עוד חלק מן הפרקטיקה הבנקאית. במחקר נטען כי למרות שבספרי הלימוד 

ממשיכים להשתמש בו במחקריהם, למעשה,  מושג זה עוד קיים ונלמד ולמרות שכלכלנים עדיין

"מהמידע שנצבר בעשרות השנים אין כיום קשר בין כמות הכסף במשק ל"מכפיל הכסף". 

 האחרונות, הראנו כי השימוש בספרי הלימוד במושג מכפיל הכסף הינו בלתי מתקבל על הדעת" .

 

מודל מכפיל האשראי  כי 2011-(, ויטור קונסטנסיו, טען בECB) המרכזי האירופי הבנקסגן נשיא  .4

הרזרבות שלהם בבנק להפוך את  אינו רלוונטי עוד. "יש הטוענים כי מוסדות פיננסיים יכולים

שראי, שלפיהן רצף אלו הן תיאוריות ישנות על מכפיל אהמרכזי לאשראי במוסדות לא פיננסיים. 

ייצור הכסף מתחיל מן הנזילות שנוצרת בבנק המרכזי ועוברת לסך אספקת הכסף שנוצרת 

בבנקים המסחריים באמצעות החלטות האשראי שלהם. במציאות, זה עובד בכיוון ההפוך. 

הבנקים המסחריים עושים תחילה את החלטות האשראי שלהם ואז פונים לחפש את המימון 

 ת של הבנק המרכזי". ולרזרבו הנדרש

http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q1prereleasemoneycreation.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q1prereleasemoneycreation.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/research/Documents/workingpapers/2015/wp529.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/research/Documents/workingpapers/2015/wp529.pdf
http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2010/201041/201041pap.pdf
http://ecowiki.org.il/%D7%91%D7%A0%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%A8%D7%91%D7%94_%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%AA
http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2011/html/sp111208.en.html


 

 
 

קובע כי תהליך יצירת הכסף הוא  2010-"הבנק של הבנקים המרכזיים", מ, BIS –של ה נייר עמדה .5

התהליך עובד הפוך, הפוך. "ההתמקדות בשינוי המדיניות של הפקדונות איננה במקומה....

. במיוחד, התפיסה של מכפיל הכסף היא פגומה ואיננה נכונה דונותכשהלוואות מובילות לפק

במונחים של ניתוח הדינמיקה של הלוואות בנקאיות. במערכת של פיאט מאני....אין מגבלה 

  חיצונית על אספקת האשראי מלבד באמצעות רגולציה של הלימות ההון."

 

הבוחנת את "תכנית שיקגו". העבודה  2012משנת  מחקרעבודת ( IMFקרן המטבע הבינלאומית ) .6

 בודקת את היתכנות יישומה בכלכלה המודרנית. עיקריה של "תוכנית שיקגו":

  100%ברזרבה חלקית וביסוסה של רזרבה  ביטולה של הבנקאות •

 העברת ייצור כסף המדינה מידי הבנקים המסחריים לאחריותה של המדינה.  •

ביטול הסיכון של "ריצה  – 30-המחקר מאשש את ארבעת היתרונות שמצאו הכלכלנים משנות ה

של (, הקטנה משמעותית Business Cyclesעל הבנק", צמצום משמעותי של מחזורי העסקים )

כי יישומה של תוכנית שיקגו על  IMF-החוב הלאומי וחובות משקי הבית. בנוסף, מצאו חוקרי ה

של האינפלציה לאורך  0-הקטנה עד ל –המשק האמריקני תביא שתי תועלות משמעותיות נוספות 

 .10%-זמן וגידול של התוצר בכ

 

 פירסם -( 2014מפטון, )פרופ' ריצ'רד וורנר, ראש המרכז לחקר בנקאות מאוניברסיטת סאות'ה .7

ים יכולים ליצור כסף יש מאין? ובו תיאור ניסוי ראשון מסוגו שערך בשאלה האם בנק מחקר

מפתיע להיווכח כי למרות המשמעויות מרחיקות הלכת של תחום זה והמחלוקת בין הכלכלנים, 

שנמשכת כבר יותר ממאה שנה, טרם נערך מחקר אמפירי הבודק איך בפועל נוצר כסף? ניסוי 

יבל הסכמה פרופ' וורנר ק אמפירי שכזה הוא תרומתו העיקרית של מאמר זה למחקר המדעי.

יורו. הבנק  200,000מבנק בגרמניה לניסוי הבא: הוא באופן אישי ייקח הלוואה מן הבנק בגובה של 

 שאלות:  3בתמורה יפתח בפניו את ספרי הבנק ויענה על 

האם בעת מתן ההלוואה הבנק העביר סכום זה ממקור כלשהו, )כפי שצפוי ע"פ תאוריית הבנק  •

 כמוסד מתווך פיננסי(?

רך מתן ההלוואה סכום כלשהו מרזרבה שבידי הבנק הופחת ברישומים )כפי שצפוי האם לצו •

 בתיאוריית הבנקאות ברזרבה חלקית(?

האם הכסף נוצר על ידי הבנק בעת מתן ההלוואה בלא שנלקח ממקור אחר כלשהו )כפי שצפוי  •

 ע"פ תאוריית יצירת כסף באמצעות יצירת אשראי(? 

 

לם וכל רישומי הבנק נחשפו בפני החוקר. בסיום התהליך, מנהל תהליך לקיחת ההלוואה תועד וצו

"בהקשר למתן האשראי לך אני שמח לאשר שלא אני כמנהל הבנק הפקיד בידיו מכתב המעיד כי: 

הבנק ולא אף אחד מצוות הבנק בדק לפני או במהלך מתן ההלוואה לך, אם אנחנו שומרים די 

נחנו גם לא עושים זאת בכל עסקה דומה ולא כספים בבנק המרכזי שלנו, או במקום אחר. א

http://www.bis.org/publ/work297.pdf
http://www.bis.org/publ/work297.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12202.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12202.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12202.pdf
http://ac.els-cdn.com/S1057521914001070/1-s2.0-S1057521914001070-main.pdf?_tid=ba089096-99d7-11e4-9c91-00000aacb361&acdnat=1421011434_e8bb230df9822ccf7a4b51d8e8c830cf
http://ac.els-cdn.com/S1057521914001070/1-s2.0-S1057521914001070-main.pdf?_tid=ba089096-99d7-11e4-9c91-00000aacb361&acdnat=1421011434_e8bb230df9822ccf7a4b51d8e8c830cf


 

 
מבצעים כל העברה או התחייבות מחשבון אחר כדי לממן את יתרת האשראי בחשבונך. לכן אנו 

 לא עוסקים בבדיקות או בהעברות כלשהן על מנת לספק נזילות".

 

( האפיפיור למאמיניו הוא כותב את הדברים הבאים: "אסור 2015שפירסם לאחרונה )יוני  במכתב .8

היעילות של -לפרדיגמה מכתיבת כפופה ואסור שהכלכלה תהיה ,לכלכלה כפופה להיות לפוליטיקה

יפתחו בדו שיח  והכלכלה שהפוליטיקה דחוף צורך יש ,הכלל טובת של במבט, היום .הטכנוקרטיה

 כן ואמיתי למען החיים בכלל וחיי האדם בפרט.

מוותרת על בחינה מעמיקה , גורמת לציבור לשלם את המחיר על כך, בכל מחיר הצלת בנקים

ושינוי של המערכת כולה ומחזקת את עוצמתה המוחלטת של המערכת הפיננסית. עוצמה זו אין 

יקרה, לא ברת קיימא,  ,תאוששות איטיתלאחר ה חדשים משברים לה עתיד והיא תצמיח רק

 שהיא למראית עין בלבד. 

, קשובה יותר לעקרונות אתיים, חדשה כלכלה הזדמנות לפתח סיפק 2007-08 של הפיננסי המשבר

 לא למשבר התגובה אבל .מדומה טיפול בספקולציות פיננסיות ועושר של חדשות ולהסדרת דרכים

 . בעולם שממשיכים לשלוט ושניםהמי על הקריטריונים מחדש כללה חשיבה

 למוצרים ערך מעניקים כלכליים אשר למשתנים כלל וקשור בדרך ,הגיוני תמיד לא הוא הייצור

סחורות  של יתר לייצור קרובות דבר זה מוביל לעתים. שלהם האמיתי לשווי מתאים שאינו בהכרח

של  לה. ........הבעיההכלכ על שליליות תוצאות ועם על סביבה מיותרת השפעה עם, מסוימות 

עצמה באופן נמרץ. יחד עם זאת, זוהי הכלכלה  עם התעמתה שהיא לא היא האמיתית הכלכלה

שמאפשרת גיוון ושיפור בייצור, מסייעת לחברות לתפקד היטב ומאפשרת לעסקים , הריאלית 

 קטנים ובינוניים להתפתח וליצור מקומות תעסוקה".

 

 ולמי, היטיב לתמצת את הבעיה ואת פתרונה:הרמן דיילי, כלכלן לשעבר בבנק הע .9

"המערכת הכלכלית הנוכחית יצאה משליטה והיא פוגעת באנשים רבים. אובדן השליטה נובע 

 פקדונותיש מאין מהם נהנה המגזר הבנקאי הפרטי, בצורה של  יתר של ייצור כסף-מזכויות

ת המערכת הבנקאית הנוצרים מהלוואות, ונתינתם כאשראי נושא ריבית..... ניתן לתקן א

ידי העברת האחריות לייצור כסף לגוף ציבורי, הפועל למען האינטרס הציבורי -הנוכחית על

 הכללי".

 ("Modernizing Money" 2013 )מתוך הספר                

 

 

 

 

 

 

 

https://s3.amazonaws.com/s3.documentcloud.org/documents/2105201/laudato-si-inglese.pdf
https://s3.amazonaws.com/s3.documentcloud.org/documents/2105201/laudato-si-inglese.pdf


 

 
 בנקאות ציבורית וחברתית  -נספח ד' 

 

 שבבעלות ת מוסדותבאמצעו, הציבורי בשם האינטרס פועלתה ציבורית היא בנקאות בנקאות

מקומית, ארצית ואף  - הרמות בכל להתקיים הציבור ו/או גופים ציבוריים. בנקאות ציבורית יכולה

, הפיקוח הבנקאי יכול בדרישות שיעמוד ממשלתי גוף למעשה, בפיקוח מתאים, כל. בינלאומית

ציבורית  בעולם הרחב נצבר נסיון רב בהפעלת בנקאות .בנקאי מוסד ליצור, תיאורטי באופן

 והתוצאות, על פי רוב, הן טובות, מעודדות ושמות את טובת הציבור בראש סדר העדיפויות.

 

התחדשות . הן חמורות ומרחיקות לכת בפניו עומדים כלכלי שאנו-החברתי השלכות האיום

האופן החד צדדי שבו נוצר  .שיש לדון בו באופן מיידי וכלל מערכתי הכרח ורפורמה מוניטרית היא

כיום על ידי בנקים פרטיים בשם אינטרסים ורווחים אישיים קצרי טווח, על חשבון הציבור  כסף

 דורשת יותר מאוזנת פיננסית כולו, איננו בר קיימא במישור הכלכלי, החברתי והסביבתי. מערכת

 .שונות ולמטרות שונות בצורות רבים, שבה פועלים בנקים מערכת

תביא ליציבות כלכלית  מקומיים הצרכים את לשרת ורייםציב בנקים של רבים סוגים של היכולת

ותוביל לשגשוג חברתי. דוגמאות לכך ניתן לראות בקנדה, בה פעל בנק ציבורי משגשג בין השנים 

אודות בנקאות ציבורית שפעלה בקנדה, הראה שייצור הכסף  מחקר שנערך לאחרונה. 1935-1970

פועלים בנקים  בקוסטה ריקהגם . ם לאינפלציהוהקצאתו על ידי גוף בבעלות המדינה אינו גור

ציבוריים בצורה טובה כבר כמה עשורים. דוגמא נוספת היא בנק צפון דקוטה, שהוא בנק בבעלות 

כלל הפעילות הכלכלית תוצאותיו העיסקיות מצוינות, תוך שהוא משרת את ( אשר State)המדינה 

ציבותה הכלכלית, ארבעים אחוז מן מדינה. גם בגרמניה, מדינה שאין חולק על עוצמתה ויב

  הדוגמאות לבנקאות ציבורית ברחבי העולם הן רבות וטובות. הבנקאות היא בנקאות ציבורית.

 בין ברורה מפוקחים באותה מידה ויש לקיים הפרדה להיות ופרטיים צריכים ציבוריים בנקים

בתחום קביעת כמות וגורמי הביצוע המקצועיים אשר צריכים לקבל החלטות  המדיניות קובעי

הכסף, תוך ניתוח הסיכונים הכרוכים בכך. כיום לא מתקיימים תהליכים דמוקרטיים בכל הקשור 

לייצור הכסף וההחלטות מתקבלות על ידי מעטים ובאופן לא שקוף. שיקולים של טובת כלל 

 . החברה לא נלקחים בחשבון בתהליכי ייצור הכסף, קביעת כמותו ואופן הקצאתו לכלל החברה

הבנקים  ציבורית, אשר יתחרו עם בבעלות בנקים תאפשר קיומם של אמיתית חופשית תחרות

כך ע"י  על יתוגמל יותר נמוכים מחירים ויציע יותר טוב שירות שייתן ומי, הפרטית בבעלות

בשערי הריבית,  משחק באמצעות יציבה פיננסית מערכת אנו רואים כי הנסיון ליצור .הלקוחות

המדינה אינו יעיל  בכסף( חוב אגרות) לאומי חוב והחלפת עשרות מליארדי ש"חרכישת מט"ח ב

 ואיננו עושה שום דבר טוב לכלל החברה. 

 

 

 

 

 



 

 
 קביעת כמותו ואופן הקצאתו ,הצעה לשינוי שיטת הפקת הכסף –נספח ה' 

 

פן התנועה לשינוי מוניטרי קוראת לשינוי עקרוני באופן ייצור הכסף בישראל, קביעת כמותו ואו

הקצאתו. העקרונות המרכזיים בהצעה הם העברת הסמכות לייצור הכסף לידי המדינה ואיסור 

 מלא על הבנקים המסחריים ליצור כסף חדש באמצעות מתן הלוואות, כפי שהדבר נעשה כיום.

 

 עקרונות תוכנית לשינוי מוניטרי בישראל 

 :עקרונות יסוד –חלק א' 

 :במשולבוד שיפעלו התוכנית הינה בעלת מספר עקרונות יס

       תוקם רשות מוניטרית אוטונומית שתפקידה יהיה להפיק כסף ולווסת את כמותו בהתאם  .1

 ומניעת דיפלציה. החברה ובכפוף לשמירה על ערך המטבע בשאיפה לאינפלציה אפסית לטובת כלל

 במסגרת ובאחריות בנק ישראל תוך שינוי חוק בנק ישראל.   רשות זו יכולה לפעול

תופקע ממנה הרשות להפיק את ההילך רכת הבנקאות תמשיך להיות נפרדת ועצמאית, אך מע .2

 החוקי.

 תופסק באופן מוחלט היכולת של המערכת הבנקאית להפיק ולו מעט מן ההילך החוקי  .3

 למדינה בלבד.  זו תהיה שמורה  זכות  שבמחזור.

ינה ללא חוב ויוזרם למחזור הילך חוקי חדש, יחליף את ההילך החוקי הקיים, יופק על ידי המד .4

הכספים לרווחת כלל האוכלוסיה. בכך יקטן באופן משמעותי העומס האדיר של תשלומי ריבית, 

 שחל על החברה כולה.

 נתיבים עיקריים: באמצעות הוצאות הממשלה, ישירות  3-הילך חוקי חדש ייכנס למחזור ב .5

ה למערכת הבנקאית לשם לאזרחים ובהקצאת כספים מבוקרת של הרשות המוניטרית החדש

בידי  תיווך בין לווים לבין יוצר הכסף )הריבון(. כך יישמר רווח הסניורז' ) הרווח מהפקת הכסף(

המדינה. המדינה תוכל לקבוע את הריבית הנגבית מהמוסדות הבנקאיים עבור הילך חוקי זה 

 בהתאם לסדרי עדיפויות שיקבעו על ידי המדינה 

 

 ובקרות: עקרונות פעולה  –חלק ב' 

 חדש )שיקרא שקל חדש וערכו  מדינת ישראל באמצעות הרשות המוניטארית תפיק הילך חוקי .1

 הנקוב יהיה כמו השקל הקיים( במקום כל הכסף הקיים היום במחזור. 

  תוקם רשות מוניטרית אוטונומית, שמטרתה לקיים את מערכת ייצור ואספקת הכסף במשק .2

 יוני( ומספק, ולקיים את צרכי המסחר בו באופן מאוזן.אופן יציב )לא אינפלציוני או דפלצ

 הרשות תהיה שקופה לציבור ולנבחרי הציבור.

 בנק ישראל ימשיך לקיים את מטרותיו, בתוספת יחידת הרשות המוניטארית, . 3

 הכנסת תיצור רגולציה מתאימה לפיקוח על פעילותה של הרשות המוניטרית. הרשות תדווח לכנסת   .4

 לשנה על עמידתה ביעדיה.אחת      



 

 

במשרד מבקר המדינה יוקם אגף לפיקוח על הרשות המוניטרית שתקום, אשר יפקח באופן רציף  .6

 מנת לוודא שהרשות המוניטרית עומדת ביעדיה. על

 

 אמצעים מעשיים לביצוע הרפורמה –חלק ג' 

לעשות הממשלה תשלם את כל התחייבויותיה במועדן באמצעות הכסף החדש שיווצר, במקום  .1

 זאת ע"י נטילת הלוואות, כפי שנעשה עד היום.

הרשות המוניטרית תתקין תקנות להחלפת כל האשראי הבנקאי הקיים כיום במערכת הכלכלית  .2

המשמעות היא כי המערכת הבנקאית תקבל הלוואות מן המדינה על כולה ולהמרתו לכסף החדש. 

 .חזיר אותן במועדןכל סכום האשראי שהיא העניקה ללקוחותיה והיא תצטרך לה

 כל חובות המדינה כלפי המערכת הבנקאית יקוזזו מן החוב של הבנקים למדינה )ראה סעיף  .3

 קודם(.

המצב שיווצר יהיה זה: לקוחות יחזירו את הלוואותיהם לבנק )קרן +דמי טיפול מינימליים(,  .4

בנקים ייפרעו את והבנק יחזיר באופן פרופורציוני את הלוואותיו למדינה. הסדר זה יימשך עד שה

 כל הלוואותיהם למדינה. 

 שר האוצר יתקין תקנות לתפעול סוגי חשבונות שונים במערכת הבנקאית )עובר ושב, פקדונות,   .5

 חשבונות: חשבון עובר ושב וחשבון השקעות.  2השקעות וכו'(. לכל לקוח ייפתחו      

אשראי על בסיס כספים אלו  חשבון עובר ושב ינוהל במערכת הבנקאית ולא ניתן יהיה לתת -

 )כספת אלקטרונית(. 

הבנק יוכל לתת אשראי על בסיס כספים המצויים בחשבונות אלו, תוך יידוע  –חשבון השקעות  -

 הלקוחות כי בתקופה זו, הכסף אינו שלהם, אלא ניתן כאשראי ללקוחות הבנק. 

 ת ההשקעה שנקבעה.הבנק יתחייב כי הכסף יועמד לרשות בעליו המקוריים בתום תקופ      

אלו יאפשרו קיומה של מערכת בנקאית פרטית, נושאת רווחים, אך תאסור לחלוטין הפקת כסף  כל .6

על ידי מתן הלוואות אשראי )שמקורן ב"הילך החוקי" שנוצר יש מאין בזמן מתן ההלוואות 

 לציבור(.

  ול את כלינתנו ע"י המערכת הבנקאית. ריבית זו תכליתיקבע תקרת ריבית על הלוואות ש .7

  העלויות )עמלות, אגרות, דמי טיפול וכו'(.

 הבנקים לא ייצרו עוד הילך חוקי יש מאין. כאמור, כסף חדש ייכנס למערכת הכלכלית ע"פ   .8

ופרויקטים  באמצעות הוצאות הממשלה -נתיבים  3-המוניטרית ויופץ לציבור ב הרשות קביעת

החדשה למערכת  קרת של הרשות המוניטריתלאומיים, ישירות לאזרחים ובהקצאת כספים מבו

את דרכם לבנקים  הבנקאית לשם תיווך בין לווים לבין יוצר הכסף )הריבון(. כספים אלה ימצאו

 ובאמצעותם יונעו גלגלי הכלכלה. 
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