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מסוגו
חברות

והגופים המוסדיים .עיקרי הדו״ח נוגעיםלסיכונים
והנדל״ן ,אבל כותביו גם קוראים לאמץ את
האג״ח
מ2012 -ולהקים בי־
$TS1$בישראל$TS1$

המלצתה של קרן המטבעהבינלאומית
משותפתליציבות פיננסית .מדובר במעיןדגול־
$TS1$דגולטורעל$TS1$,
שראל
$DN2$בישראל $DN2$ועדה
רשות ניירות
$DN2$דגולטורעל $DN2$,שתפקידו יהיה לתאם בין בנקישראל,
טור־על,
מוסדות פיננסיים,
ערך ומשרד האוצר בדילמנוע קריסה של
שהיציבות הפיננסית זוכה
כפי שאירע בארה״ב ב 2008 -אלא
בך שלא ברור מדוע יש
כברלמענהרגולטורי מקיח בישראל
צורך להקיםגון? פיקוחנוסן? .מה עוד שבטווח הארוך ,המהלך
אןעלוללפגוע בצרבןהישראלי.
רגולטורים .בנק
סמכויות הפיקוח על שוק ההון מבוזרות בין כמה
ישראל מפקח על התאגידים הבנקאיים ,רשותני״ע על החברות הצי־
$TS1$הציבוריות$TS1$
$DN2$הציבוריות $DN2$וקרנות הנאמנות ,ואגף שוק ההון באוצר
בוריות

אחראי על

חברות

הביטוח ומוצרי החיסכון בבתי ההשקעות .ביזור הסמכויות תואם את

מבנההרגולציההמקובל
דגול־
$TS1$דגולטור$TS1$
בעולם ,ומבטיח שהחלטה שגויה של
$DN2$דגולטור $DN2$אחר לא תפגע בשוק
טור
כולו.
וזהעובר .ישראל צלחה
שאף מוסר פיננסי

את

המשבר

של

סוף

משמעותיייפגע .גם כיום

העשור הקורםבלי
מספקות הוראותיו

של הפיקוח על הבנקים ״כיפתברזל״ למערכת
לניהול הסיכונים בהקצאת הון ואשראי ,בלא כל צורך
ברגולטור־על.
הרגולטורים
וככל שמתעוררים סיכונים חרשים ,הםמטופלים בידי
ההלוואות הפרטיות שנותנים המוסריים הוכפפו
הקיימים למשל,
באחרונהלפיקוח האוצר .ברורשהרגולציה אינה הרמטית ,אבל לא
ברור במה תתרום וערה חרשה .אם כבר ,הוועדהעלולה להפר את
הרגולטוריםולהכתיב לשוק סדר יום חרש ,המקדש
האיזון הקיים בין
הבנקאות בנוגע

את היציבות .וזה כבר מסוכן.

יציבות פיננסית ,חשובה ככל שתהיה ,אינה חזותהכל.
החוסכים והצרכנים,הנתקלים לא אחת בחוסר הגינותובניצול על
ידי התעשייה הפיננסית ,חשובה לא פחות .בבריטניה ,למשל ,הוקם
ב2000 -
רגולטור־על  ,)fsaאלא שבזמן המשבר התברר כי הואפעל
תוך הזנחת הצר־
$TS1$הצרכנים$TS1$,
להגן בעיקר על יציבותם של הגופים המפוקחים
$DN2$הצרכנים $DN2$,שמצאו עצמם מול שוקת שבורה .בעקבות זאת,הוחלט לפרק
כנים,
הרגולטורים.
את  FSA-nוסמכויותיו פוזרו בין
הדברים תקפים גםלגביישראל ,שבה טובת הצרכן ממילא אינה
לדוגמה ,מחויב כמו מר־
$TS1$מרבית$TS1$
העדיפויות .בנקישראל,
עומדת בראש סדרי
$DN2$מרבית $DN2$הבנקים המרכזייםבעולםליציבותה של מערכת הבנקאות .לא
בית
בכרי התנגד המפקח על הבנקים למוצר שיתחרה בפיקדונות הבנ־
$TS1$הבנקאיים$TS1$,
לגרוע ער מיליארד שקל מהכנסות
קאיים,
$DN2$הבנקאיים $DN2$,הקפ״מ,מכיוון שזה עשוי
המשמרת בקרנות הנאמנות,
הבנקים .המפקח גם התנגדלהורדת רמי
מיליון שקל מהכנסות הבנקים.אפילו
צער שעשוי היה לכרסם כ500 -
המלצות ועדת זקן להגברת התחרות בבנקים לא צפויות לשנות את
זה
מחויבותו הבסיסית של בנק ישראל
ליציבות .זה לא דבר רע
טובת

פשוט אומר

שהיציבות

כבר זוכהלמענה

מקיף.

המסקנה :אין צורך בהקמת וערהליציבות פיננסיתבישראל,
הרגולטורים יישמר
אבל אם מקימים אותה ישלהבטיח כי האיזון בין
ולהקיםבמקביל גם רשות פיננסית להגנת הצרכן .כך עשו בארה״ב,
כשבעקבות המשבר הוקמה המועצהלפיקוח על היציבות הפיננסית
הלשכה להגנה פיננסית על הצרכן
 fsocולצדה
cfpb
).
 FS0c-nאמנם נהנית מזכות וטו על קבלתההחלטות ,אבל היא מש־
$TS1$משתמשת$TS1$
תמשת
$DN2$משתמשת $DN2$בזכותה בזהירות וער
פתרון כזה

גםעולה

כה נמנעהמלהתערב

בקנה

אחר

עם מורל

בעולם .לפי מורל זה,
אחיזה

בעבודת .cfpb-h
הפיקוח

הרו־ראשי

מהרגולטורים מתמ־
$TS1$מתמקדים$TS1$
כמה

הקונה לו
רגולטורים אחרים דואגים להתנהלות
קדים
$DN2$מתמקדים $DN2$ביציבות בעור
לשקיפות ולטובת הצרכן .זהו המורל הנכון גם עבורישראל.
ראשהקליניקה לשוק ההון
הכותב הוא
במרכז האקדמי למשפט
ולעסקים
השוק,

