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השבועהקואופרטיבי:%%

מאמציאופקבקבוצתיחלו

הב־הקמתלמימוןחבריםגיוס

נק,

$TS1$,הבנק$TS1$

$DN2$,הבנק$DN2$יהיובוהחשבונותשבעלי

לייסודהיוזמההמניות.בעליגם

מפירו־היאקואופרטיביבנק

תיה

$TS1$מפירותיה$TS1$

$DN2$מפירותיה$DN2$שלהחברתיתהמחאהשל

הוקמהשבעקבותיה2011קיץ

במע־התחרותלהגברתהוועדה

רכת

$TS1$במערכת$TS1$

$DN2$במערכת$DN2$המפקחבראשותהבנקאות

הואהרעיוןזקן.דודוהבנקים,על

למטרתהפועליםהבנקיםשלצד

קואופרטיבייםבנקיםיוקמורווח,

החשבו־בעלילתועלתשיפעלו

נות

$TS1$החשבונות$TS1$

$DN2$החשבונות$DN2$.בהם

הבנקנתפשבישראל

ואולם,מחר.כעוףהקואופרטיבי

שלהעולמיהגגארגוןנתוניפיעל

פועלותבעולםהאשראי,אגודות

אשראיאגורותאלף50מ-יותר

בעלימיליון200כ-חבריםשבהן

הבנקיםמלקוחות%7.7חשבונות.

בנקיםבאמצעותפועליםבעולם

גבוהחרירהשיעורקואופרטיביים.

במדינותלראותניתן%54במיוחד

ארה״ב.כמוקפיטליסטיות

אגודותכימוכיחים״מחקרים

המשבראתצלחוככללהאשראי

נזקקוולאבהצלחההאחרוןהפיננסי

הפעי־אופיבשלממשלתי,לסיוע

לות

$TS1$הפעילות$TS1$

$DN2$הפעילות$DN2$פרופ׳אומרתשלהן״,השמרני

לדינימומחיתפלאטו־שנער,רות

בנקאותלדיניהמרכזוראשבנקאות

לדבריה,נתניה.האקדמיתבמכללה

עשויהקואופרטיבייםבנקיםהקמת

בריכוזיותלטפלטובהדרךלהיות

בישראל,הבנקאותמערכתשל

פוע־הגדולים,הבנקיםשנישבה

לים

$TS1$פועלים$TS1$

$DN2$פועלים$DN2$,בפועלדואפולמהוויםולאומי

ויתרבענףהמחיריםאתהמכתיב

קו.עמםמיישריםהבנקים

להיותצפוילאקואופרטיביבנק

המחי־רמתעםקושיישרבנקעוד

רים

$TS1$המחירים$TS1$

$DN2$המחירים$DN2$בשונהשכןבענף,המקובלת

לאהקואופרטיבהבנקיםמיתר

למק־אלארווחים,למקסוםיפעל

סום

$TS1$למקסום$TS1$

$DN2$למקסום$DN2$כך,החשבונות.לבעליהתועלת

מה־רווחהושגמסוימתבשנהאם

פעילות,

$TS1$,מהפעילות$TS1$

$DN2$,מהפעילות$DN2$בשנהלשמשיכולהרווח

לרווחתהפעילותלהרחבתהעוקבת

מרווחילצמצוםאוהחשבונותבעלי

העמלות.והתלתהאשראי

מסו־יהיושהקואופרטיביםכדי

גלים

$TS1$מסוגלים$TS1$

$DN2$מסוגלים$DN2$במ־בנקאייםשירותיםלספק

חירים

$TS1$במחירים$TS1$

$DN2$במחירים$DN2$עלהמוצעיםמאלהנמוכים

פועליםהםהרגילים,הבנקיםידי

המבוססרזההוצאותבמבנהלרוב

תוךואינטרנטמחשובמערכותעל

ללאאומעטיםסניפיםהפעלת

בבנקהערכות,לפיכלל.סניפים

בסךיועסקואופקהקואופרטיבי

וית־שינהלועובדים100כ-הכל

חזקו

$TS1$ויתחזקו$TS1$

$DN2$ויתחזקו$DN2$בשונהוזאתהמערכות,את

המעסי־הגדוליםהבנקיםמחמשת

קים

$TS1$המעסיקים$TS1$

$DN2$המעסיקים$DN2$המודלעובדים.אלף48כ-יחד

אתלהעבירלאופקיאפשרהרזה

הלקוחות.אלהרווח

פיקדונות"ביטוח

הגו־וזי"נזנניויו־

לקבו־המייעצתפאלטו־שנער,

צת

$TS1$לקבוצת$TS1$

$DN2$לקבוצת$DN2$אומרתרגולציה,בענייניאופק

יצ־קואופרטיבייםשבנקיםכדיכי

ליחו

$TS1$יצליחו$TS1$

$DN2$יצליחו$DN2$נו־כמהלקדםישבישראל

שאים

$TS1$נושאים$TS1$

$DN2$נושאים$DN2$״ראשית,חקיקה.שלבדרך

ביטוחחקיקהבאמצעותלהחיליש

קמים״אםאומרת.היאפיקדונות׳/

קואופרטיבי,בנקכמוחדשיםבנקים

לאעדייןוהציבורחדשבנקשהוא

בולהפקידחוששואוליאותומכיר

התמרי־שאחדברוראזפיקדונות,

צים

$TS1$התמריצים$TS1$

$DN2$התמריצים$DN2$הידיעההואכזהלבנקלעבור

מבוטחים״.בבנקשהפיקדונות

ביטוחאיןבישראלכידוע,

המופקדיםהציבורפיקדונותעל

כשהבנק2002ב-ואולם,בבנקים.

הענקמעילתבעקבותקרסלמסחר

המ־החליטהאלון,אתיבושביצעה

דינה

$TS1$המדינה$TS1$

$DN2$המדינה$DN2$הפיקדונות.בעליאתלפצות

הפיקדונות״ביטוחפלאטו־שנער:

כש־רקעליושמדבריםנושאהוא

בנקים

$TS1$כשבנקים$TS1$

$DN2$כשבנקים$DN2$.אומתמוטטכשבנקנופלים

ליצירתוקוראיםנזעקיםכולםנסגר

דבר,שלבסופואךפיקדונות,ביטוח

הנו־הבנקים,מצדלחץבשלכנראה

שא

$TS1$הנושא$TS1$

$DN2$הנושא$DN2$פיקדונותשביטוחמכיווןנזנח

לבנקים.העלויותאתמייקרכמובן

חייבתלאהמדינההחוק,פי״על

במקרההפיקדונותבעליאתלפצות

מחלי־כשהמדינהבנק.קריסתשל

טה

$TS1$מחליטה$TS1$

$DN2$מחליטה$DN2$ולפצותלביסהידאתלהכניס

לפ־בפירושנעשההדברמפקידים,

נים

$TS1$לפנים$TS1$

$DN2$לפנים$DN2$יוצרכזהמקרהכלהדין.משורת

הסיכויאתשמרחיקמסוכןתקדים

פיקדונות״.ביטוחחוקלחקיקת

מהיעדרמוטרדהציבורכמהעד

בבנקים?הפיקדונותעלביטוח

מספ־קטניםבבנקים״בנקאים

רים

$TS1$מספרים$TS1$

$DN2$מספרים$DN2$שלרתיעהקיימתשעדייןלי

בהם,פיקדונותלהפקידהציבור

טובים.והתנאיםהריביותכאשרגם

קטניםשבבנקיםלראותיכולאתה

ישאםגםירושלים,אואגודכמו

תמידלאהגידולבהפקדות,גידול

לא־רוציםאםלכן,רצון.משביע

פשר

$TS1$לאפשר$TS1$

$DN2$לאפשר$DN2$למ־להיכנסחדשיםלבנקים

ערכת

$TS1$למערכת$TS1$

$DN2$למערכת$DN2$,פיקדונותביטוחהבנקאות

רקאםמנגד,הכרחי.מכשירהוא

בי־לרכושיחויבוקטניםהבנקים

טוח

$TS1$ביטוח$TS1$

$DN2$ביטוח$DN2$,יקשההעלויותנטלפיקדונות

תנאיםולהציעלהתחרותעליהם

הגדו־הבנקיםלעומתאטרקטיביים

לים.

$TS1$.הגדולים$TS1$

$DN2$.הגדולים$DN2$,צריךפיקדונותביטוחלדעתי

הבנקים״.כלעללחול

פלאטו־שנער,אומרתבנוסף,

אשראינתוניחוקאתלקדםיש

מידעשללזרימהלהובילשאמור

הטו־הלקוחותאודותהבנקיםבין

בים:

$TS1$:הטובים$TS1$

$DN2$:הטובים$DN2$החקיקהמתיקוניאחר״זהו

לסייעכדישנדרשיםהמרכזיים

אתלהגבירוכךהקטניםלבנקים

הבנקאות״.במערכתהתחרות

כבדלחץבעקבותהיום,עד

הצ־לאהגדולים,הבנקיםשנימצד

ליחה

$TS1$הצליחה$TS1$

$DN2$הצליחה$DN2$נתוניחוקאתלתקןהכנסת

בישראלשתהיהבאופןהאשראי

הפ־ללקוחותאשראידירוגמערכת

רטיים.

$TS1$.הפרטיים$TS1$

$DN2$.הפרטיים$DN2$מאפשרתהיתהכזומערכת

הלקוחותעלמידעלקבללבנקים

בהצעותאליהםולפנותהטובים

המ־לאחתנחשבתישראלמפתות.

דינות

$TS1$המדינות$TS1$

$DN2$המדינות$DN2$אפילוזהבתחוםהמפגרות

מערכתפועלתהפלסטיניתברשות

לקוחות.לדירוגמשוכללת

הגדוליםהבנקיםשנישללצדם

שמטרפדהמשפטיםמשרדניצב

בסודיותלפגיעהמחששהיוזמהאת

הפרטיים.הלקוחותשלהבנקאית

תקועאשראינתוניחוקתיקון

עדהפגיןשלאהמשפטים,במשרד

המקו־עםקוליישריוזמהכלהיום

בל

$TS1$המקובל$TS1$

$DN2$המקובל$DN2$,מדינתאזרחישגםכדיבעולם

תחרותמרמתליהנותיוכלוישראל

הבנקים.ביןיותרגבוהה

שתקוםעדביניים,כפתרון

אשראי,דירוגמערכתבישראל

לחייבהבנקיםעלהמפקחמתכוון

למסורהבנקיםאתהקרובהבשנה

תעודתהמכונהמסמךללקוחות

דירוגיפורטשבובנקאית,זהות

זהמסמךעםהלקוח.שלהאשראי

מתח־לבנקיםלפנותהלקוחיוכל

רים

$TS1$מתחרים$TS1$

$DN2$מתחרים$DN2$אשראיהצעותלקבלבבקשה

שהלקוחמאלהיותראטרקטיביות

חשבונו.מתנהלשבובבנקקיבל

״תעו־כיסבורהפלאטו־שנער

דת

$TS1$״תעודת$TS1$

$DN2$״תעודת$DN2$לאפתרוןהואבנקאיתזהות

מספק.שהואחושבתלאאניאךרע

המודליםאתלאמץצריכיםאנחנו

שלזרימהולאפשרבחו״להקיימים

הבנקים.ביןהלוויםאודותמידע

להשתמשידעומתוחכמיםלקוחות

אךמצבם,אתלשפרכדיבמסמך

המש־אתמביניםהלקוחותכללא

מעות.

$TS1$.המשמעות$TS1$

$DN2$.המשמעות$DN2$שכאשרראינוהעברמניסיון

אםאפילולקוחשליוזמהנדרשת

תמידלאלטובתובפעולהמדובר

חששקייםלכןבעניין.פועלהלקוח

הזהותתעודתאתשיקבלושלקוחות

תועלת״.ממנהיפיקולאהבנקאית

פעילות״לאפשר

רזה"בנקאית

אומ־לקדם,שיששלישינושא

רת

$TS1$אומרת$TS1$

$DN2$אומרת$DN2$,אפשרותמתןהואפלאטו־שנער

האינטרנט.דרךבנקחשבוןלפתוח

מתירלאהוןהלבנתאיסור״חוק

באמצעותחשבונותלפתוחלבנקים

שהבנקיםמחייבהחוקהאינטרנט.

בש־פניםאלפניםהלקוחאתיזהו

לב

$TS1$בשלב$TS1$

$DN2$בשלב$DN2$החוקואולם,החשבון.פתיחת

במ־הבנקהפעלתעלמקשההזה

תכונת

$TS1$במתכונת$TS1$

$DN2$במתכונת$DN2$.בנקשמאחוריהרעיוןרזה

בעלויות,לחסוךהואקואופרטיבי

סניפיםמערךלהחזיקלאכלומר,

אדםכוחלהחזיקולאגדולכךכל

מה־שחלקהואהפתרוןכך.כלרב

פעילות

$TS1$מהפעילות$TS1$

$DN2$מהפעילות$DN2$אינטרנטית.תהיה

החשששבשליודעים״אנחנו

להל־אינטרנטיתמערכתלניצול

בנת

$TS1$להלבנת$TS1$

$DN2$להלבנת$DN2$חשובאךרגיש,נושאזהוהון

הליךוהןהחשבוןפתיחתהליךשהן

יתבצ־לבנקמבנקהחשבוןהעברת

עו

$TS1$יתבצעו$TS1$

$DN2$יתבצעו$DN2$לבנקמבנקהמעברישיר.באופן

ביותר,הקלהבדרךלהתבצעחייב

ובקנדהבארה״בהצליחהמודל

קואופרטיביבבנקחשבוןבעלישיע/ר

באחוזים(,51-46האוכלוסייהמכלל
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מילרודמוטיצילום:נער־עפלאטרות

אלף56ישכברבעולם

קואופרטיבייםבנקים

הבנקיםשלהמצבתמונת

2012יביים,הקואופר

האשראיאגודתשלהעולמיהגגארגוןמקור:201סוף•נתוני

בלומברגצילום:בריטניהבבולטון,קואופרטיביבנק

האינטרנט״.דרךאומרוזה

סוףעדכימצייניםישראלבבנק

הרפו־נוסחאתשיגבשוצפויהשנה

רמה

$TS1$הרפורמה$TS1$

$DN2$הרפורמה$DN2$לפתיחתאפשרותמתןבעניין

פיעלהאינטרנט,דרךבנקחשבון

אפשריהיהישראל,בבנקהערכה

הנד-החקיקהתיקוניאתלהביא

פחותבתוךהכנסתלאישוררשים

שבנקהמודלהנראהככלמשנה.

הוןהלבנתלאיסורוהרשותישראל

בחלקהמקובלהמודלהואיאמצו

הב-שלפיוהמפותחות,מהמדינות

זיהויהליךעללהסתמךיוכלונקים

לקוחכך,אחר.בבנקעברשהלקוח

לנייריוכלבחשבון,מחזיקשכבר

בכלשיידרשבליאחרלבנקאותו

מחרש.הזיהויהליךאתלעבורפעם

קיימתפלאטו-שנערלדברי

הקיימת:בחקיקהנוספתבעיה

השיתופיות,האגורות״פקודת

הבנקעלרגולציהכפליוצרת

הר־עלשאחראימיהקואופרטיבי.

גולציה

$TS1$הרגולציה$TS1$

$DN2$הרגולציה$DN2$הבנקים,עלהמפקחהוא

במק-נרחבות.סמכויותיששלו

השיתופיותהאגודותפקודתביל

לרשםאדירותסמכויותמעניקה

היתרביןהשיתופיות,האגודות

אגודותעלכלליתופיקוחבקרה

לבדוקסמכותישלרשםשיתופיות.

האגודהשלוהדו״חותהמאזניםאת

שהאגודהסבורהואואםהשיתופית,

בסמכותוראוי,שאינובאופןפועלת

דעתשיקולגםלוישאותה.לפרק

בניגודהאגודה.רישוםבשלברחב

אינואגורהרישוםהחברות,לרשם

בסמכותוכןכמובלבד.טכניהליך

לפיפועלשאינומילדיןלהעמיד

הפקודה.הוראות

בעייתימצבכאןישפניו״על

כפוףלהיותעלולעסקיגוףשבו

בי-שמתחריםשוניםלרגולטורים

שפעילותהדעתעליעלהלאניהם.

תהיהקואופרטיביבנקשלבנקאית

שאינואחרמישהויריעלמפוקחת

הראוימןלכן,הבנקים.עלהמפקח

אתשיבהירחקיקהתיקוןלבצע

הרגול-שניביןהתפקידיםחלוקת

הבנ-עלשהמפקחולהבהירטורים,

הראשי״.הרגולטורהואקים

מהאשראי°59/0ב-שולטיםבנקים

בישראלהבנקיםשלהאטראיפעילותנתתי
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\רוגיגלים,אגוד

זריםובנקיםדקסיה
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