
 גם אם יוחלט בשלג כלשהו על מיזוג מעיפות הפיקוח על

 השווקים הפיננסיים בישדאל, ישנו צודן במעדן תיאום בין

 דשות ההגבלים העסקיים לבין דשויות פיקוח אחדות בכל

 הנוגע לנושאי מדיניות בהם משיקים תחומ> סמכותיהן. יש

 להקים גוף משותף להתייעצות ותיאום עמדות, בו ישתתף

 גם הממונה על ההגבלים העסקיים, וכן לקבוע בחוק מנגנון

 ליישוב חילוקי דעות בין המפקחים, לדבות הממונה
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 אדם סמית, מחבר הספר ״עושר העמים״, שהדגיש את חשיבות
 התחרות והפעילות הבלתי מופרעת של השווקים להשגת יעילות
 כלכלית, הצדיק פיקוח על עםקי הבנקאות משום שניהול לא
 אחראי של עסקים אלה עלול לפגוע בציבור, והסביר עמדתו

 בדברים הבאים:
"To restrain private people, it may be said, from receiving 

in payment the promissory notes of a banker, for any sum, 

whether great or small, when they themselves are willing to 

receive them; or to restrain a banker from issuing such notes, 

when all his neighbors are willing to accept them, is a manifest 

violation of that natural liberty which it is the proper business 

of the law not to infringe but to support. Such regulations 

may, no doubt, be considered as in some respect a violation 

of natural liberty. But those exertions of natural liberty of a 

few individuals, which might endanger the security of the 

whole society, are, and ought to be restrained by the laws of 

all governments; of the most free, as well as the most despotical. 

The obligation of building party walls, in order to prevent the 

communication of fire, is a violation of natural liberty, exactly 

of the same kind with the regulations of the banking trade 

which are here proposed"1. 

 ניסוח מודרני יותר של הטעמים להטלת פיקוח הדוק על פעילותם
 של בנקים מתרכז באותם מאפיינים של הפעילות הבנקאית
 המגבירים את רגישותם לזעזועים ומגבילים מאד את הסיכוי
 שהשוק יוכל להיות גורם מסדיר יעיל של תקינות פעילותם2.
 מקומם המרכזי של הבנקים בתפקודה של כלכלה מודרנית קשור
 בהיותם מרכיב חשוב של תפעול מערך התשלומים במשק ובתפקידם
 כצינור להזרמת כספי חוסכים ליעדי השקעה (או בלשון יותר
 טכנית־ תיווך בין יחידות עודף ליחידות גדעון). הבנקים נוטלים
 על עצמם סיכון בהשקיעם את כספי המפקידים בנכסים מסוכנים,
 דוגמת אשראי, וגם בכך שהם מתחייבים להבטיח את נזילות
 הפקדונות. בנקים עלולים להקלע לקשיים אם ייכשלו בסינון
 הלווים או במעקב אחר מצבם וגם אם מסיבה זו או אחרת תהיה

 משיכה מבוהלת של כספי מפקידים.
 רגישותם של בנקים לזעזועים חיצוניים קשורה, בין היתר,
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 חרות ופיקוח ממשלתי הם לכאורה שתי גישות
 ן הפוכות להסדרת הפעילות הכלכלית במשק. באמצעות
 הסדרה ופיקוח מינהלי מתערבת הממשלה במנגנון
 השוק שהכוח המניע אותו הוא התחרות. אולם לא
 ~ תמיד יש התנגשות בין תחרות לפיקוח. לעתים
 נדרשת התערבות פיקוחית כדי למתן תוצאותיה של תחרות פרועה
 ־ למשל, קביעת תקני איכות או מניעת פגיעה באיכות הסביבה.
 במקרים אחרים באה ההתערבות הפיקוחית כדי לסכל סטיות
 מהתנהגות תחרותית על ידי עסקים המבקשים להגדיל את רווחיהם
 על ידי התקשרויות קרטליות או ניצול לרעה של כוח שוק. ישנם
 ענפי משק הכפופים לפיקוח מינהלי בשל מבנה שוק שאינו מאפשר
 לתחרות להיות מנגנון יעיל להסדרת הפעילות, כגון שירות ציבורי
 מונופוליסטי. בענפים אחרים נדרש פיקוח בשל אופים של המוצרים
 או השירותים המוצעים על ידם לציבור. דוגמה בולטת הם ענפי
 השירותים הפיננסיים, שהפיקוח לו הם כפופים הוא, בדרך כלל,
 מקיף מזה המוטל על ענפים אחרים, מטעמים שיוסברו במפורט

 בהמשך.
 מטרתנו במאמר זה היא לבחון את הקשר שבין תחרות לפיקוח
 בשווקים הפיננסיים, ובמיוחד בשוק הבנקאי. נעסוק בגורמים
 המסבירים את הצורך בפיקוח על דרכי פעולתם של הגופים
 המציעים שירותים בשווקים אלה, במבנה מערכת ההסדרה והפיקוח
 ובדרכים ליישב התנגשות אפשרית בין פיקוח המיועד, בראש
 ובראשונה, להבטיח את יציבותם של אותם גופים לבין הצורך

 למנוע פגיעות שאינן מוצדקות בתחרות באותם שווקים.

 הטעמים לפיקוח ההדוק ש! השווקים
 ה9י«0״ם

 כאמור לעיל, השווקים הפיננסיים, ובמיוחד השוק הבנקאי,
 כפופים במרבית המדינות המפותחות לפיקוח הדוק יותר מזה
 המוטל על מרבית השווקים האחרים. הסיבה העיקרית לפיקוח
 המוקפד היא החשש שפשיטת רגל של בנק תגרור פגיעה במוסדות
 נוספים, ותערער את יציבותה של המערכת כולה. לתהליך כזה
 עלולה להיות השפעה הרסנית על המשק כולו, בשל תפקיד המפתח

 שממלאים הבנקים, כפי שלימד הניסיון במדינות לא מעטות.

 לעת>ם נדרשת התערבות

 פיקוחית כדי למתן תוצאותיה

 של תחרות פרועה - למשל,

 קביעת תקני איפות או ממעת

 פגיעה באיכות הסביבה.

 במקרים אחרים באה

 ההונערבות הפיקוחית כדי

 ל.ס3ל סטיות מהתנהגות

 תחרותית על ידי עסקים

 המבקשים להגדיל את

 רווחיהם על ידי התקשרויות

 קרסליות או ניצול לרעה של
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 החדשים והקודמים). לעומת זאת, מדיניות של הרחבת תחומי
 העסקים של פירמות פיננסיות עלולה להגדיל את רמת הסיכון

 של המערכת כולה.
 הניגודים העקרוניים בין מדיניות פיקוחית, השמה דגש על יעד
 היציבות, לבין מדיניות לקידום התחרות, הנותנת עדיפות לשיקולי
 יעילות, מחייבים קיומו של מנגנון איזון שיבחן את המדיניות
 הננקטת על פי שיקולי עלות־ תועלת. לפני שנעבור לדון בדרכים
 ליישב את ההתנגשות האפשרית בין מדיניות פיקוחית למדיניות
 של קידום תחרות בשווקים הפיננסיים, נעמוד בקצרה על מרכיביה
 העיקריים של מדיניות פיקוחית לשמירת היציבות בענף הבנקאות
 המסחרית. ניתן להבחין בהליכי הפיקוח שלושה שלבים עיקריים:

 א. הפיקוח על הכניסה לענף, המורכב מרישוי מוסדות חדשים
 (ולעתים גם רישוי סניפים) ומאישור שינויים מבניים, דוגמת

 מיזוגים והעברות שליטה במוסדות קיימים.
 ב. הפיקוח על נטילת סיכונים ועל דרך ניהול העסק, המתבטא
 בהטלת סייגים על סוגי הסיכונים שהבנקים רשאים ליטול על
 עצמם ועל שיעורם. לצד קביעת כללי ההתנהגות נדרש מעקב
 אחרי עמידת המוסדות המפוקחים בכללים שנקבעו ונבדק קיומן

 של מערכות פיקוח פנימי ובקרה.

 ג. פיקוח על ״יציאת״ בנקים מן הענף, דהיינו־ טיפול במוסדות
 הנקלעים לקשיים, אם על ידי שיקומם ואם על ידי חיסולם
 המסודר, תוך מאמץ למזער את הפגיעה במפקידים ובקופת המדינה

 (כאשר ביטוח הפקדונות ממומן מכספי משלם המיסים).
 בכל אחד מן השלבים שמנינו יש להבחין בין ההסדרה
 (Regulation) ־ קביעת מערכת הכללים שבמסגרתם מנוהל הפיקוח
 ־ לבין הביקורת על קיומם של הכללים ועל תקינות ניהולם של

.(Supervision) המוסדות המפוקחים 
 להתערבות הפיקוחית בכל אחד מן השלבים שהזכרנו יש תוצאות
 לוואי של השפעה על התחרות, אותן ניתן להדגים בהתייחס
 לחקיקה העוסקת בפיקוח על הגבלים עסקיים. חוק ההגבלים
 העסקיים, תשמ״ח־1988 (להלן: ״חוק ההגבלים״) עוסק בשלושה
 סוגים של הגבלים: הסדר כובל, מיזוג ומונופולין. המופקדים על
 ביצוע חוק ההגבלים הם הממונה על ההגבלים העסקיים (להלן:
 ״הממונה״) ובית הדין להגבלים עסקיים. הסדרים כובלים, אשר
 הגדרתם בחוק רחבה ביותר6, אסורים אלא אם אושרו על ידי בית
 הדין לאחר ששוכנע כי הדבר הוא לטובת הציבור7. הסדרים כובלים
 בענף הבנקאות כפופים להוראות חוק ההגבלים כפי שניתן היה
 לצפות. פחות מובנת מאליה היא העובדה כי למפקח על הבנקים
 אין כל מעמד בדיון המתנהל בפני בית הדין בעניין הגבל עסקי
 שבנקים מעורבים בו. סעיף 10 לחוק ההגבלים מפרט עניינים
 שעל בית הדין לשקול את תרומתו האפשרית של ההסדר הכובל
 לקידומם, אולם אין חוק ההגבלים מכיר בהצהרתה של רשות
 מפקחת על ענף כי הסדר כובל משרת את טובת הציבור כראיה
 לכאורה שההסדר ראוי לאישור. חוק ההגבלים גם אינו מטיל על
 הממונה חובת התייעצות עם המפקח הענפי בבואו להפעיל את
 סמכויותיו מכוח סעיף 14 לחוק זה (החלטה לפטור מהחובה לקבל
 אישור בית הדין להסדר כאשר הוא מגביל את התחרות באופן לא
 משמעותי) וסעיף 43 לחוק (קביעה אם הסדר שהצדדים מבקשים

 להגיע אליו הינו הסדר כובל).

 עניינים אלה של הסדרים כובלים ואישורם נופלים בגדר השלב
 השני של הליכי הפיקוח אותם מנינו לעיל, ולמפקח על הבנקים
 אין מעמד חוקי בטיפול בהם על פי חוק ההגבלים. המצב שונה
 בכל הנוגע לשלב הראשון של הליכי הפיקוח, דהיינו, רישוי,
 מיזוגים והעברת שליטה. הפיקוח על הכניסה לענף הבנקאות,
 עניין שיש לו משמעות חשובה למבנהו התחרותי של הענף, נמצא
 בסמכותו הבלעדית של נגיד בנק ישראל. סמכותו של הנגיד
 נקבעה בסעיף 4 לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ״א־ 1981 (להלן:

 ״חוק הרישוי״), ואילו סעיף 6 לחוק זה קובע:

 ״במתן רשיונות לפי חוק זה יובאו בחשבון ענינים אלה:
 (3) תרומת מתן הרשיון לתחרות במערכת הבנקאות ולרמת

 השירותים בה״.
 בענייני מיזוגים אין סמכותו של בנק ישראל בלעדית. סעיף
 34 לחוק הרישוי קובע כי כל העברה של 10% או יותר מאמצעי
 השליטה בתאגיד בנקאי ־ בין כחלק ממיזוג ובין כעסקה העומדת
 בפני עצמה - טעונה אישור מראש של נגיד בנק ישראל. אולם

 בכך שבסיס ההון העצמי שלהם נמוך ביחס להתחייבויותיהם
 החיצוניות ויציבותם תלויה, לא במעט, באימון הציבור. כאשר
 ההון העצמי מהווה, בדרך כלל, לא הרבה מעל ל־5% מן
 ההתחייבויות, אובדן חלק לא גדול מן הנכסים עלול לגרום לחדלות
 פרעון, ואילו שמועות על קשיים שפוקדים את הבנק־ אפילו אין
 להן כל יסוד־ עלולות לערער את אמון הציבור בבנק, ולהפוך
.(Self Fulfilling Expectations)לציפיות המגשימות את עצמן 
 אחד מתפקידי הפיקוח על הבנקים הוא לספק לבנקים ״הגנות״
 מפני משיכת פקדונות מבוהלת, אם בדרך של ביטוח פקדונות
 ואם בדרך של ״הלוואות לשעת דחק״ מן הבנק המרכזי, או שתיהן.

 לא ניתן לצפות שהשוק יעשה את מלאכת ניטור פעילות הבנקים
 ויניע נקיטת צעדים לתיקון ליקויים שיתגלו בשל קשיים בהשגת
 האינפורמציה הנדרשת לשם מעקב ממשי אחר שינויים במצבם.
 עלות השגתו של מידע רלבנטי, מדויק ומעודכן על מצבו של
 בנק היא גבוהה ואין היא עומדת ביחס סביר לגודל הסכומים
 המוחזקים בבנק על ידי המפקיד הממוצע. יתר על כן, מצבו
 האמיתי של בנק תלוי ברמת הסיכון הגלום בנכסיו השונים, אותה
 לא ניתן להעריך על יסוד הנתונים שיכולים לעמוד לרשות
 המפקיד3. מאחר שהאינפורמציה העומדת לרשות הציבור אינה
 יכולה לאפשר למפקידים להבחין בין קשיים הנובעים ממצבו של
 בנק מסוים לבין בעיות הפוגעות במערכת הבנקאות כולה, ידיעה
 על משבר שפגע בבנק פלוני עלולה לגרום לבהלה שתפגע

 ביציבותם של בנקים נוספים.

 מתן הגנה למפקידים ולבנקים שכושר הפרעון שלהם לא נפגע
 מצדיק פיקוח על הבנקים (וגם על מגזרים נוספים בשווקים
 הפיננסיים) על מנת להפחית סכנת ערעור יציבותם, מאחר שניסיון
 העבר במשקים רבים לימד שמשבר בשווקים הפיננסיים גרר
 בעקבותיו טלטלה והתכווצות במשק כולו. להבטחת השמירה על
 יציבות המערכת הפיננסית מספקות מדינות רבות ״רשת ביטחון״
 של ביטוח פקדונות ואמצעים נוספים שמטרתם הפחתת הסיכון
 של פשיטות רגל בנקאיות. ידיעת הבנקים ומנהליהם על קיומה
Moral) של ״רשת הביטחון״ יוצרת בעיה של ״סיכון מוסרי״ 
 Hazard), כלומר, נכונות להסתכנות רבה יותר, בהסתמך על
 קיומה של הרשת. גם החשש מפני השפעת קיומו של ״סיכון
 מוסרי״ מצדיק הפעלת מערכת פיקוח שתמנע הסתכנות יתר של

 הבנקים ותפחית מן הצורך להזדקק לרשת4.

 שיקולים של תחרות בקביעת ומדיניות
 הפיקוח

 באיזו מידה מתנגש הפיקוח על הבנקים ועל שווקים פיננסיים
 אחרים ־ פיקוח אשר במרכזו הדאגה ליציבות ־ עם מדיניות

 שמטרתה קידום התחרות בענפי המשק?
 כדי להשיב על שאלה זו נבחן את היקפו של הפיקוח ואת
 מטרותיו. הגדרה אחת של מטרות הפיקוח הפיננסי מציבה לו

 ארבעה יעדים:
 א. להבטיח רמה גבוהה של יעילות בשווקים הפיננסיים;

 ב. להבטיח את יציבותה של המערכת ואת היותה ״בטוחה
 ובריאה״;

 ג. להגן על הצרכן מפני ניצול ומפני סיכון של אובדן נכסים;
 ד. להבטיח את תקינותה של מערכת התשלומים5.

 לוולין, שהגדיר את רשימת היעדים שלעיל, מדגיש את מורכבותה
 של מערכת יחסי הגומלין שבין היעדים השונים, שעלולים שלא

 לעלות בקנה אחד במקרים מסוימים:
 א. הגברת התחרות במגזר הפיננסי עשויה לשפר את יעילותן
 של הפירמות ושל המערכת כולה. בד בבד עם שיפור היעילות
 עלולה העצמת התחרות להגדיל את הסיכון, לפגוע ברווחיות
 ובצבירת ההון ובכך להתנגש ביעד של הבטחת יציבות המערכת.

 ב. היו מקרים בהם השלימו ממשלות עם הגבלים עסקיים
 בשווקים הפיננסיים, ואף עודדו אותם (למשל, הסכמים קרטליים
 לתיאום שערי ריבית), שכן באמצעותם הושגו מטרות קידום

 הרווחיות והיציבות להן נועד גם הפיקוח המינהלי, בחלקו.
 ג. מתן אפשרות לפירמות פיננסיות לגוון את עסקיהן ולהכנס
 לתחומי פעילות נוספים עשוי להפחית מן הסיכון של פירמה
 שנקטה בדרך זו(זאת בתנאי שאין מתאם בין סוגי הסיכון בעסקים
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 אדם סמית, מחבר הספר

 ״עושר העמים׳/ שהדגיש את

 חשיבות התחרות והפעילות

 הבלתי מופרעת של השווקים

 להשגת יעילות כלכלית,

 הצדיק פיקוח על עסקי

 הבנקאות משום שניהול לא

 אחראי של עסקים אלה עלול

 לפגוע בציבור

 הניגודים העקרוניים בין

 מדיניות פיקוחית, השמה דגש

 על יעד היציבות, לבין מדיניות

 לקידום התחרות, הנותנת

 עדיפות לשיקולי יעילות,

 מחייבים קיומו של מנגנון איזון

 שיבחן את המדיניות הננקטת

 על פי שיקולי עלות - תועלת

 61 לפי סעיף 2 לחוק:
 ״(א) הסדר כובל הוא הסדר הנעשה בין בני אדם המנהלים עסקים, לפיו אחד

 הצדדים לפחות מגביל עצמו בא^י העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים
 בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד

 להסדר.

 (ב) מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן(א) יראו כהסדר כובל הסדר שבו
 הכבילה נוגעת לאחד העניינים הבאים:

 א. המחיר שיידרש, שיוצע או שישולם;

 ב. הריווח שיופק;

 ג. חלוקת השוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג
 האנשים שעמם יעסקו!

 ד. כמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם״.

Yale L.J. R.C. Clark "The Soundness of Financial Intermediaries" 86 31 
(1976) 1, 12-26. 

 I ד הבעיה חמורה במיוחד כאשר מוצע לציבור מגוון שירותים במסגרת
 קונגלומרט פיננסי. בנאום שנשא לפני שנים מספר אמר אלן גרינספן, יו״ר מועצת
 הנגידים של הבנק המרכזי בארה״ב: איך נוכל לפקח על חברה פיננסית המציעה

 כחלק ממערך השירותים שלה פקדונות מבוטחים מבלי שנרחיב, למעשה, את
 הסובסידיה המוענקת בדרך ״רשת הביטחון״?

A.Greenspan "Financial Innovations and the Supervision of Financial 
Institutions" The Journal of Commercial Lending (September 1995) 11. 

S.T.Ltewellyn "Competition and Regulation: Trends in Financial" 5 I 
Systems Sveriges Riksbank Quarterly Review (1990:4) 31, 31-32. 

 mm בית הספר למשפטים

ל האקדמי של המכללה למינהל 2 ו ל ס מ ה M 



 בשים לב למבנה הריכוזי של

 מערכת הבנקאות בישראל

 ניתן להעלות את השאלה אם

 אין לראות בשניים או יותר

 מן הבנקים הגדולים קבוצת

 ריכוז לעניין מכלול פעילותם,

 או בהתייחס לשירותים

 מסוימים הניתנים על ידם

4 4 4 

 זאת ועוד, סעיף 26>ח לחוק ההגבלים מקנה לממונה סמכות

 נוספת:

(א) או שנקבע לפי סעיף קטן  ״היה הריכוז האמור בסעיף קטן

 >ג< נתון בידי שני בני אדם או יותר שאין ביניהם תחרות או קיימת

 ביניהם תחרות מועטה בלבד (להלן ־ קבוצת ריכוז), יראו את

ל המונופולין, אם ע ב  הריכוז במונופולין ואת קבוצת הריכוז כ

 הממונה קבע זאת לפי סעיף 43(א)(4)״°י.

 בשים לב למבנה הריכוזי של מערכת הבנקאות בישראל ניתן

 להעלות את השאלה אם אין לראות בשניים או יותר מן הבנקים

ל פעילותם, או בהתייחס  הגדולים קבוצת ריכוז לעניין מכלו

ל ידי ל ידם. לקביעה מעין זו ע  לשירותים מסוימים הניתנים ע

 הממונה יכולה להיות משמעות מרחיקה לכת, בשים לב לסמכויות

 הפיקוח על מונופולין שחוק ההגבלים מקנה לו. אין חוק ההגבלים

 מחייב את הממונה להתייעץ עם בנק ישראל גם בנושא כבד משקל

 מעין זה.

 עסקות של מיזוג טעונות אישור גם של הממונה.

 סעיף 17 לחוק ההגבלים מגדיר שלושה סוגי מיזוג הטעונים

 אישור:

ל  א. כתוצאה מן המיזוג יעלה חלקן של החברות המתמזגות ע

 מחצית מכלל הפעילות בענף (או שיעור נמוך יותר שקבע השר

 הממונה).

 ב. מחזור המכירות של החברות המתמזגות, בשנה שקדמה

ל פי תיקון שאושר ע ) ח ״  למיזוג, עולה על סכום של 150 מיליון ש

 לאחרונה).

(כלומר, חלקה ן לי פו ו נ  ג. אחת מן החברות המתמזגות היא מו

ל 50%)8.  בפעילות בענף עולה ע

 אין בחוק ההגבלים או בחוק הרישוי כל התייחסות ליישובם של

 חילוקי דעות אפשריים בין הנגיד לממונה כאשר מיזוג שאושר

 על ידי הנגיד אינו מקובל על הממונה. האם יש להעדיף את עמדת

ל שיקולים בנקאיים שאין חוק  הנגיד כאשר אישורו מבוסם ע

 ההגבלים מחייב התחשבות בהם? מי יהיה הפוסק במחלוקת מעין

 זו? נחזור לעניין זה בשלב מאוחר יותר של דיוננו.

ל  יש מקום להעיר כי אף שמיזוג אופקי, אשר השפעתו ע

 התחרות ברורה, טעון אישור, מכוח סעיף 17(א<(1) לחוק ההגבלים,

 כשחלקן של החברות המתמזגות עולה על 50% מן הפעילות בענף,

 כל מיזוג כמעט בענף הבנקאות יהיה טעון אישור הממונה אף אם

 חלקן של החברות המתמזגות נמוך בהרבה מ־50%. זאת מכוח

 סעיף 17(א<(2< לחוק ההגבלים, החל על כל סוגי המיזוגים, ומחייב

ל  אישור כאשר מחזור המכירות של החברות המתמזגות עולה ע

 סכום שכמעט כל צירוף של שני בנקים ישראליים גדול ממנו.

 מטעם זה ברור כי גם כמעט כל מיזוג קונגלומרטי - בין בנק

 לחברה שאינה עוסקת בבנקאות ־ יהיה טעון אישור הממונה מכוח

 אותו סעיף. נושא זה של רכישת שליטה בתאגידים ריאליים מטופל

 בהרחבה בחוק הרישוי ונעסוק בו בהמשך. מסכת השיקולים שעל

 הממונה לשקול בהתייחסות לבקשה לאישור מיזוג מפורטת בסעיף

 21 לחוק ההגבלים. השיקולים התחרותיים המצוינים בתחילת

, (או אנכי):  הסעיף אינם חלים, לכאורה, על מיזוג קונגלומרט

 ״21 (א) הממונה יתנגד למיזוג חברות או יתנה אותו בתנאים

 אם לדעתו קיים חשש סביר כי כתוצאה מן המיזוג כפי שהוצע

 תיפגע באופן משמעותי התחרות באותו ענף...״

, אין החברות המתמזגות פועלות נגלומרט  במיזוג אנכי או קו

 באותו ענף. אולם גם אם לא תפגע התחרות באף אחד מן הענפים

 בהם פועלות החברות המתמזגות מוסמך הממונה להתנגד למיזוגים

 מסוגים אלה אם לדעתו ־

 ״21 (א)...קיים חשש סביר כי כתוצאה מן המיזוג... ייפגע הציבור

 באחת מאלה:

 (1) רמת המחירים של נכס או של שירות:

 (2) איכות נמוכה של נכס או של שירות;

 (3) הכמות המסופקת של הנכס או היקף השירות, או סדירות

 האספקה ותנאיה״.

 גם בהקשר לאישורם של מיזוגים קונגלומרטיים בהם מעורבים

 בנקים לא מחייב חוק ההגבלים לשתף את בנק ישראל בהחלטה

. חשיבותו של עניין זה אינה גדולה 9 ל מתן האישור או שלילתו  ע

 מאז תיקון חוק הרישוי בעניין שליטת בנקים בתאגידים ריאליים,

 אליו נתייחס להלן, לפיו כמעט שלא יתאפשר לבנקים להחזיק

 ב־25% מאמצעי השליטה בתאגיד ריאלי. (הגדרת מיזוג בסעיף

 1 לחוק ההגבלים מתייחסת לרכישת אמצעי שליטה בשיעור העולה

 על 25%).

 לעומת זאת, יכולה להיות חשיבות לעניין אחר בו מקנה חוק

 ההגבלים סמכויות לממונה, מבלי שהוא מחייבו להיוועץ בבנק

 ישראל כאשר החלטתו נוגעת לבנקים. מונופולין מוגדר בסעיף

 26 לחוק ההגבלים כ״ריכוז של יותר ממחצית מכלל אספקת נכסים

 או מכלל רכישתם, או של יותר ממחצית מכלל מתן שירותים,

 או מכלל רכישתם, בידיו של אדם אחד...״. קרוב לודאי שאין אף

 שירות בנקאי בו יש לאחד מן הבנקים מעמד של מונופולין. אולם

 קיימת אפשרות שהגדרת מונופולין תורחב. סעיף 26>ג< לחוק

 ההגבלים מרשה לשר, לפי המלצת הממונה, ״לקבוע כי לגבי

 נכסים מסויימים או שירות מסויים, יראו במונופולין ריכוז בשיעור

 נמוך ממחצית אם ראה כי למי שבידיו ריכוז כאמור יש השפעה

 מכרעת בשוק לגבי אותם נכסים או אותם שירותים״.

 דעת שיקבל.

 על הבעיות הקשורות בפיקוח על קונגלומרטים בנקאיים ראו:

"Financial Conglomerates and Their Supervision" Deutche Bundesbank 

Monthly Report (April 1994) 49. 

 101 לפי סעיף 43(א) ״הממונה רשאי לקבוע אם-

 1. הסדר או הסדר שצדדים מבקשים להגיע אליו, הינו הסדר כובל;

 2. קו פעולה שאיגוד עסקי קבע או המליץ עליו, או מבקש לקבוע או להמליץ

 עליו, שהינו הסדר כובל;

 3. במיזוג חברות מתקיימים תנאי סעיף 17;

 4. קבוצת ריכוז היא בעל מונופולין!

 5. בעל מונופולין ניצל לרעה את מעמדו בשוק לפי הוראות סעיף 29א״.

 I 7 לפי סעיף 9 לחוק, ״בית הדין יחליט לאשר הסדר כובל, כולו או חלקו, אם

 הוא סבור כי הדבר הוא לטובת הציבור, ורשאי הוא להתנות את אישורו בתנאים״.

 I 8 סעיף 26(ג) לחוק קובע כי שר התעשייה והמסחר ״רשאי, לפי המלצת הממונה,

 לקבוע כי לגבי נכסים מסויימים או שירות מסויים, יראו במונופולין ריכוז בשיעור

 נמוך ממחצית אם ראה כי למי שבידיו ריכוז כאמור יש השפעה מכרעת בשוק

 לגבי אותם נכסים או אותם שירותים״.

ל  I 9 לפי סעיף 20 (ג)לחוק, ״נמסרה לממונה הודעת מיזוג ותחום פעולתן ש

ל משרד ממשרדי הממשלה,  החברות המבקשות להתמזג הוא בתחום אחריותו ש

ק מן הבקשה״. אין זה ברור ת ע ל אותו משרד ה  יעביר הממונה למנהל הכללי ש

 מנוסח הסעיף אם הוא מתייחס גם לבנק ישראל, אך אפילו אם זה יהיה הפירוש

ל הממונה לייחס לחוות ע ל ש ק ש מ  שיינתן לו, אין החוק קובע מאומה לעניין ה

n ם י ט פ ש מ  בית הספר ל

 המסלול האקדמי של המכללה למינהל



 את האמצעים הדרושים למימון הרכישה. השליטה בשני הבנקים
 הגדולים־ הפועלים ולאומי ־ הייתה מקנה שליטה גם בתאגידים
 הריאליים הגדולים, דוגמת כור, כלל ואפריקה• ישראל להשקעות,
 שהייתה בעלת השליטה בחברת הביטוח מגדל. לבחינת התוצאות
 הצפויות ממהלך ההפרטה מינתה הממשלה ועדת מומחים, בראשות
 מנכ״ל משרד האוצר(ועדת ברודט< לבחינת ההיבטים של אחזקות
 בנקים בתאגידים ריאליים. הוועדה קבעה כי לריכוזיות הגבוהה
 של המשק הישראלי, בכלל, ושל מערכת הבנקאות, במיוחד,
 השפעה שלילית על התחרות והיא אף עלולה לסכן את היציבות
 הכלכלית16. הוועדה הסתייגה במיוחד מתופעת השליטה של בנקים
 בתאגידים ריאליים מהותיים, כפי שהיה בשתי הקבוצות הבנקאיות
 הגדולות. המלצות הוועדה לפעול להפחתת הריכוזיות במשק,
 בכלל, ולצמצום כוחם הכלכלי של הקונגלומרטים הבנקאיים
 הגדולים, נועדו גם להבטחת יציבותה של מערכת הבנקאות
 ולהקטנת פוטנציאל ניגוד העניינים הנובע ממעורבותם של
 הבנקים בכל השווקים הפיננסיים וממעמדם כבעלי שליטה, מחד,

 ונושים, מאידך, של תאגידים ריאליים רבים״.

 המלצות הוועדה, אשר אומצו רובן בתיקון 11 לחוק הרישוי,
 היו בעיקרן כדלקמן:

 א. החזקות בנקים באמצעי שליטה בתאגידים ריאליים תפחתנה
 בהדרגה מ־25% מהונם העצמי ל־15%, אולם יותר להם להשקיע
 5% נוספים מהונם בהחזקות שלא תעלינה על 5% מהונה של חברה

 בה ישקיעו ועוד 5% מן ההון בחברות שאינן פועלות בישראל.

 ב. בנקים לא ישלטו בתאגידים ריאליים. החזקותיהם בתאגידים
 אלה תפחתנה בהדרגה ל־20% מן ההון ולא יתאפשר להם למנות
 דירקטורים מעבר לחלקם בהון, וכן מנהלים בכירים של התאגיד.

 ג. בנק יוכל להחזיק באמצעי שליטה רק בתאגיד החזקה ריאלי
 גדול אחד. גדול משמע־ משקיע בשלושה ענפי משק, לפחות,

.1  ובעל הון עצמי של 1,250 מיליון ש״ח או יותר8

 ד. משקיעים מוסדיים בשליטת בנק ־ קופות תגמולים וקרנות
 נאמנות ־ יהיו מנועים מהשקעה במניות הבנק השולט בהם ויוגבל

 שיעור השקעתם במניות של בנקים אחרים.

 ההגבלות שמטיל חוק הרישוי על השקעות בנקים בתאגידים
 ריאליים מוציאות את הרכישות המותרות להם, כפי שכבר הזכרנו
 לעיל, מגדר הגדרת מיזוג הטעון אישור על פי חוק ההגבלים19.
 חוק הרישוי המתוקן אינו מונע רכישת 25% או יותר מאמצעי
 השליטה בתאגיד בנקאי על ידי תאגיד ריאלי. רכישה כזו טעונה,
 כמובן, אישור נגיד בנק ישראל, אך היא מחייבת גם אישור
 הממונה על פי החוק. לרכישה מעין זו יש משמעות ניכרת מבחינת
 המבנה התחרותי של המשק. לעניין הריכוזיות במשק אין הבדל
 של ממש בין שליטת תאגיד בנקאי בתאגיד ריאלי לבין שליטת
 תאגיד ריאלי בתאגיד בנקאי. הממונה כבר הביע עמדה לפיה
 מחייבת המדיניות עליה המליצה ועדת ברודט שאותם עקרונות
 יחולו על רכישות משני הסוגים20. כלומר, יש להגביל, על פי
 עמדה זו, את שיעור ההחזקות באמצעי שליטה בבנק שיותר

 לתאגיד ריאלי גדול או לקונגלומרט לא פיננסי.

 בנק ישראל עשוי שלא לאמץ עמדה זו. גישת הבנק המרכזי
 לדרך הפרטת הבנקים שהשליטה בהם הייתה בידי הממשלה היא
 כי יש למכור ״גרעין שליטה״ למשקיע, או לקבוצת משקיעים,
 שיעמדו בתנאי סף שיקבע הבנק לעניין אמצעיהם ההוניים של
. המועמדים 2  אלה וכשירויות נוספות להיות בעלי שליטה בבנק1
 לרכישת גרעין שליטה בבנק גדול הם בהכרח יחידים או חברות
 בעלי אמצעים רבים ובעלי עוצמה כלכלית. שיקולי הבטחת
 יציבותה של מערכת הבנקאות ורצונה של הממשלה לממש את
 החזקותיה הגדולות במניות הבנקים עלולים שלא לעלות בקנה
 אחד עם המגמות של עידוד התחרות והפחתת הריכוזיות במשק,
 אותן הדגישה ועדת ברודט. לא חוק הרישוי ואף לא חוק ההגבלים
 מציעים מנגנון לבירור ולהכרעה במקרה של התנגשות בין שתי
 מערכות שיקולים־ זו של שמירה על יציבות מערכת הבנקאות
 והבטחת כשירויות של אלה השולטים בתאגידים בנקאיים וזו של

 קידום התחרות והפחתת הריכוזיות במשק.

 שאלת הקשר שבין בנקים לתאגידים ריאליים שנויה במחלוקת
 גם במדינות אחרות, ביניהן ארצות הברית. במסמך שהוגש על

 השנים הבאות הייתה רובה ככולה תוצאת מיזוגן של אגודות שיתופיות עם בנקים
 גדולים מהן.

 I 15 חוק הרישוי מבחין בכמה סוגי תאגידים בנקאיים: בנק, בנק חוץ, בנק
 למשכנתאות, בנק למימון השקעות, בנק לקידום עסקים, מוסד כספי וחברת

 שירותים משותפת. העיסוקים המותרים לכל אחד מסוגי התאגידים הבנקאיים
 מפורטים בסעיפים 23-10 לחוק זה.

 I 16 דין וחשבון הוועדה לבחינת ההיבטים של אחזקות הבנקים בתאגידים
 ריאליים (דצמבר 1995), ראו פירוט המלצות הוועדה בע׳ 28-7.

 171 לדו״ח הוועדה צורפה חוות דעת משפטנים-כלכלנים מאוניברסיטת הרוורד
 אשר המליצו על הפרדה מלאה של התאגידים הריאליים מן הקבוצות הבנקאיות
L.A. Bebchuk, L.Kaplow & J.M.Fried Concentration in the :הגדולות. ראו 
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ה הוועדה לבחיש ההי«1ים של אחזקות ר  ד
 הבנקים בתאגידים ויאליימ ותיקון 11 לחוק

1 ו ש ח  ה
 שוק הבנקאות הישראלי הוא ריכוזי מאד מסיבות כלכליות
. מספר התאגידים 1  ופיקוחיות אשר פירוטן חורג מגדר דיוננו1
 הבנקאיים העצמאיים, שהיה למעלה ממאה לאחר הקמת המדינה,
 פחת בקצב מהיר בשני העשורים הראשונים, והמשיך להתכווץ
 מכ־ 25 בראשית שנות השבעים לפחות מ־ 1215. שתי הקבוצות
 הבנקאיות הגדולות־ הפועלים ולאומי־ חולשות על כשני שלישים
 מן השוק, ואילו חלקן של חמש הקבוצות הגדולות עולה על 90%.
 הקבוצות הבנקאיות הגדולות פעילות גם בשווקים פיננסיים
 אחרים, במיוחד שוק ניירות הערך, ושתי הגדולות שלטו גם בכמה
 מן הקונגלומרטים הגדולים(כור, כלל ואפריקה־ישראל להשקעות)״.

 עד שנחקק חוק הרישוי בשנת 1981 לא הייתה כל הוראת חוק
 שתגביל את תחומי העסקים המותרים לבנקים, ואלה יכלו לגוון
 את פעילותם הן בתחומי השווקים הפיננסיים והן מחוץ להם.
 הממשלה ובנק ישראל לא התנגדו לתהליך זה ואף עודדו במקרים
 מסויימים מיזוגם של מוסדות חלשים אל תוך חזקים מהם והשקעה
. חוק 1  של בנק בתאגיד ריאלי שהיה לממשלה עניין בייצובו4
. הוא מתיר לתאגידים בנקאיים 1  הרישוי מבוסס על גישה שונה5
 לעסוק רק באותם תחומי עיסוק המפורטים בו. רשימת העיסוקים
 שהתיר חוק הרישוי לבנקים בתחומי השווקים הפיננסיים הגביל
 אותם רק בתחום אחד, בהשוואה למצב שקדם לו: עסקי ביטוח,
 הן חיתום והן שיווק לא נכללו ברשימת העיסוקים המותרים.
 באשר להשקעה בתאגידים ריאליים סטה חוק הרישוי בנוסחו
 המקורי סטייה חדה מן המצב המשפטי הקודם ואסר על שליטתם
 של בנקים בתאגידים כאלה וחייבם לחסל השקעות אלה בתוך

 שלוש שנים.

 מסיבות שלא זה המקום לפרטן, לא נאכפה הוראה זו, ובשנת
 1989 תוהן חוק הרישוי כך שנקבעה תקרה של 25% מן ההון
 העצמי של בנק לערכן הכולל של השקעותיו בתאגידים ריאליים.
 כל השקעה בתאגיד ריאלי לא תעלה על 25% מהונו של אותו
 תאגיד, אולם החזקות קיימות בשיעור גבוה יותר יכלו להיוותר
 בעינן וגם לא נאסר על בנק להמשיך לשלוט בתאגידים ריאליים,

 בין שהחזקותיו בהונם עלו על 25% ובין שהיו נמוכות יותר.
 הריכוזיות הגבוהה של מערכת הבנקאות בישראל וכוחם של
 הבנקים הגדולים, אשר חלשו כמעט על כל השווקים הפיננסיים
 ושלטו בכמה תאגידים ריאליים גדולים, היו מטרה לביקורתם של
 כלכלנים רבים ושל אמצעי התקשורת. הביקורת גברה בראשית
 שנות התשעים, כאשר נראה היה שהבנקים התאוששו מתוצאות
 משבר המניות הבנקאיות של 1983 ומן הקשיים שהיו כרוכים
 בהסתגלות המשק למדיניות הייצוב שהופעלה ביולי 1985. כמה

 גורמים עמדו ברקע גישה ביקורתית זו:

 א. הליברליזציה ההדרגתית של המשק הישראלי, בעקבות
 הפעלת מדיניות הייצוב והרפורמה החלקית בשוק ההון, הגבירה
 את ההכרה בתפקידם החשוב של השווקים במשק פחות מפוקח.

 ב. אכיפת חוק ההגבלים העסקיים הוגברה מאד בעקבות החלפת
 גירסתו המקורית של חוק ההגבלים משנת 1959 בנוסח חדש,
 מקיף יותר, אשר כלל פיקוח על מיזוגים והרחיב את סמכויות
 הממונה. גם מינויו של ממונה, אשר אירגן מחדש את פעילותה

 של רשות ההגבלים, תרם להגברת האכיפה.
 ג. התאוששות הבנקים אשר שיפרה את רווחיותם עוררה
 הסתייגות וכך גם ״משפט הבנקאים״, בו נחשפו שוב פעילויות

 לא תקינות בתקופת ״ויסות״ מניות הבנקים.
 על גורמים אלה נוספה העובדה שהתוכנית למכירת מניות
 הבנקים, אשר נרכשו על ידי הממשלה בעקבות משבר המניות
 הבנקאיות, נכנסה לשלב ביצוע מעשי. על פי הגישה שאימצה
 הממשלה, בהמלצת בנק ישראל, ימכרו ״גרעיני שליטה״ בכל
 הבנקים למשקיעים פרטיים. הכוח הכלכלי העצום של הקבוצות
 הבנקאיות הגדולות יעבור עם השלמת תוכנית ההפרטה לידי
 קבוצות עסקיות פרטיות, שהן בעלות עצמה כלכלית גם לפני
 רכישת השליטה בבנק גדול, שאם לא כן לא היו יכולות לגייס

 111 ראו בנושא זה - מ׳ חת הבנקאות בישראל(חלק שני) - מאפייני פעילות
 ולקחי המשגרים (1994) 60-49.

 I 12 13 מ-21 הבנקים הפועלים בישראל בסוף 1998 נמנים על חמש הקבוצות
 הבנקאיות הגדולות.

 131 הבנקים אינם בעלי מעמד משמעותי בשוק הביטוח ובניהול קרנות פנסיה,
 שני מגזרים בהם עדיין מושקע חלק ניכר מכספי הצבירה באגרות חוב ממשלתיות
 שאינן סחירות. הבנקים מנהלים את מרבית כספי קופות התגמולים, שהן מוסדות
 חסכון לתקופת פרישה המבוססים על עקרון ההפרשה המוגדרת (להבדיל מקרנות

 הפנסיה המבוססות על עקרון ההטבה המוגדרת).

 I 14 מספר המוסדות הבנקאיים - בנקים ואגודות שיתופיות לאשראי - היה
 118 בשנת 1954, בה נוסד בנק ישראל. הירידה המהירה במספר המוסדות בעשרים
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 גישת הבנק המרכזי לדרך

 הפרטת הבנקים שהשליטה

 בהם הייתה בידי הממשלה

 היא כי יש למכור ״גרעין

, למשקיע, או לקבוצת  שליטה,

 משקיעים, שיעמדו בתנאי סף

 שיקבע הבנק לעניין אמצעיהם

 ההוניים של אלה וכשירויות

 נוספות להיות בעלי שליטה

 בבנק

 יציבותה של מערכת הבנקאות

 ורצונה של הממשלה לממש

 את החזקותיה הגדולות

 במניות הבנקים עלולים שלא

 לעלות בקנה אחד עם המגמות

 של עידוד התחרות והפחתת

 הריכוזיות במשק, אותן

 הדגישה ועדת ברודט

 mm בית הספר למשפטים
 mm המסלול האקדמי של המכללה למינהל



 בישראל נראה בי הדעה
 המקובלת במערכות השלטון
 (להבדיל ממערכת הבגקאות)

 היא שלשיקולי ריכוזיות
 מערכת הבנקאות צריך להיות

 משקל מכריע בהחלטות
 הנוגעות למבנה המערכת

 ולתחומי העיסוק המותרים
 לבנקים

4 4 4 

 מדיניות לקידום התחרות.
 דעה שונה מזו של קוריגן הביע T.F.Huertas, סגן נשיא של

:Citicorp הבנק הגדול 
"Regardless of what banks should be permitted to do, anyone 

should be permitted to own a bank, and banks should be permitted 

to affiliate themselves with any type of nonbank enterprise. 

Affiliations between banking and commerce have been common 

throughout American history, and they continue today. They 

do not jeopardize the safety of consumer deposits or threaten 

the stability of the payments system. Consequently, 

banking and commerce should be permitted to mix" 2 4. 

 העובדה שהויכוח בשאלת שינוי החקיקה הבנקאית בארה״ב
 נמשך שנים רבות מלמדת שלחששות אותם הביע קוריגן יש
 שותפים רבים. עם זאת, המיזוגים רבי ההיקף שמתבצעים בשנים
 האחרונות בבנקאות האמריקאית וזוכים באישור רשויות הפיקוח
 על הבנקים, ללא התנגדות רשויות האנטי־טרסט, מלמדים כי
 לחששות מפני הגברת הריכוזיות בבנקאות לא היה משקל רב
 בהתייחסות השלטונות לגל זה של מיזוגים. בישראל, לעומת זאת,
 נראה כי הדעה המקובלת במערכות השלטון(להבדיל ממערכת
 הבנקאות) היא שלשיקולי ריכוזיות מערכת הבנקאות צריך להיות
 משקל מכריע בהחלטות הנוגעות למבנה המערכת ולתחומי העיסוק
 המותרים לבנקים. זאת משום שהמערכת ריכוזית מדי, הבנקים
 חזקים מדי והיעדר תחרות מספקת ביניהם פוגע ברווחת לקוחותיהם.
 לדעתי יש הגזמה בחשיבות המיוחסת אצלנו לבעיית הריכוזיות

ם דאז ז׳ אבלס ״מכירת ״גרעין שליטה״  211 ראו מאמרו של המפקח על הבנקי
 או מכירה לציבור הרחב - מה קודם? מה עדיף?״ רבעון לבנקאות 123 (מרץ 1993)
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Department of the Treasury Modernizing the Financial System -
Recommendations for Safer More Competitive Banks (Washington, 1991). 

E.G.Corrigan "The Banking-Commerce Controversy Revisited" F.R.B. 231 
L.J.Mester :וכן ראו ;of New York Quarterly Review (Spring 1991) 1, 2. 
"Banking and Commerce: A Dangerous Liaison?" F.R.B. of Philadelphia 

Business Review (May-June 1992) 12. 

T.F.Huertas "Can Banking and Commerce Mix?" Cato Journal 241 

(Winter 1988) 743, 760. 

 ידי משרד האוצר לקונגרס בשנת 1991 הומלץ להסיר את ההגבלות
 שהוטלו על קשרים בין בנקים לחברות העוסקות בניירות־ ערך
 בחוק גלאם-סטיגאל משנת 1933, ולאפשר שליטה של תאגידים
. סיבוב נוסף 2  ריאליים בבנקים. ההמלצות נדחו על ידי הקונגרס2
 של דיונים בהצעות דומות נערך בשנה האחרונה ונראה שהפעם

 יתוקן החוק.
F.R.B.-נשיא ה ,E.G.Conigan התנגדות להצעת האוצר השמיע 

 של ניו־יורק:
"I remain opposed to combinations of commercial and banking 

most, organizations because (1) when firewalls are needed 

they will not work; (2) it is inevitable that at least part of the 

supervisory system - if not the safety net - will be extended 

to commercial owners of banks; (3) the risks of concentration 

of economic resources and power are great; and (4) the potential 

benefits that might grow out of banking-commercial combinations 

strike me as remote at best and illusory at worst, at least under 

present circumstances"23. 

 קוריגן מזכיר אמנם את הגידול הצפוי בריכוזיות כגורם שלילי,
 אם יתאפשרו קשרי בעלות בין תאגידים ריאליים לבנקים, אולם
 עיקר דאגתו הוא החשש שלא תשמרנה המחיצות בין הבנק לתאגיד
 הריאלי השולט בו, וזה האחרון יזכה בהגנת ״רשת הביטחון״
 המיועדת להגן על בנקים בלבד. אפשרות זו תגדיל את ״הסיכון
 המוסרי״ של הסתכנות יתר של הבנק ושל בעל השליטה בו. אלה
 הם בעיקרם שיקולי מדיניות הפיקוח על הבנקים, לא שיקולי

(November 1995). 

ים יק חבילות מניות של יותר מ-25% בכור וכלל, שתי  I 18 בנק הפועלים החז
 מחברות ההחזקה הגדולות במשק. הוועדה ביקשה להפחית מעוצמתו הכלכלית

 של הבנק הגדול ביותר.

 191 מיזוג מוגדר כך בסעיף 1 לחוק - ״לרבות רכישת עיקר נכסי חברה בידי
 חברה אחרת או רכישת מניות בחברה בידי חברה אחרת, המקנות לחברה הרוכשת
 יותר מרבע מהערך הנקוב של הון המניות המוצא, או מכוח ההצבעה או מהכוח

; ם או השתתפות ביותר מרבע ברווחי החברה רי  למנות יותר מרבע מהדירקטו
 הרכישה יכול שתהא במישרין או בעקיפין או באמצעות זכויות המוקנות בחוזה״.

ות של הבנקים  I 20 ראו דברים שהשמיע הממונה ביום עיון על התוצאות העסקי
ת בישראל״ ים, והמערכת הבנקאי  בשנת 1997 - ״הערות על תחרות, הגבלים עסקי

 רגעון לבנקאות 141 (נובמבר 1998) 76, 83.

B ם י ט פ ש מ  בית הספר ל
 המסלול האקדמי של המכללה למינהל



 חולשת שוק המניות בשנים האחרונות, שפגעה ביכולתן של
 פירמות לגייס הון באמצעותו, האטה את המשכו של תהליך זה.
 לעומת זאת, גדלה פתיחותו של שוק האשראי המקומי לתחרות
 שהושפעה מזרימת מטבע זר לישראל. היציבות היחסית של שער
 החליפין ופערי הריבית הניכרים בין המשק הישראלי לבין הריביות
 במרבית המשקים המפותחים הגדילה מאד את השימוש באשראי
ל הבנקים לשנת 1998 מצוינת  במטבע חוץ. גם בסקירת המפקח ע

ל הריכוזיות:  השפעת התפתחויות אלה ע

 ״השוואת מדדי H בין המדינות מראה כי ישראל נמצאת בקבוצת
 המדינות בעלות רמת ריכוזיות גבוהה יחסית...עם זאת חשוב לציין
 כי רמת הריכוזיות בישראל ירדה במידה ניכרת בעשר השנים
ל רקע  האחרונות...הירידה נבעה מהתגברות התחרותיות ע
 הליברליזציה וחשיפתה של המערכת הישראלית לתחרות עם
 גורמים מחוץ לה בשוק ההון בישראל ובחו״ל ומצד בנקים בחו״ל
 >גם כאלה שאין להם נציגות בישראל). לעומת זאת מתקיים
 במספר מדינות מערביות תהליך הפוך של גידול הריכוזיות,

 בעיקר עקב מיזוגים בין בנקים גדולים״״.

 ההתפתחויות המצוינות לעיל מלמדות כי ניתן לחשוף לתחרות
 גם מערכת בעלת מבנה ריכוזי, ולדעתנו מוטב לטפל בבעיית
ל ידי ליברליזציה והסרת  הריכוזיות, במידה שהיא קיימת, ע
ל ידי התערבות מינהלית במבנה המערכת ובתחומי  פיקוחים ולא ע

 העיסוק המותרים לבנקים.

׳ המשק w x n 1pin ל 9 ע U J ' u o i D  תחולת -

mm המפוקחים באוצות 
ל מבנה  הראינו לעיל כי סמכויות בנק ישראל בתחום הפיקוח ע
 מערכת הבנקאות חופפות חלקן את אלה של הממונה בכל הנוגע
 לאישור מיזוגים. הזכרנו גם כי חוק הרישוי מונה בין השיקולים
 למתן רישיון לתאגיד בנקאי את תרומת מתן הרישיון לתחרות
ל  במערכת הבנקאות. לעומת זאת, חוק ההגבלים אינו מטיל ע
 הממונה חובה לבחון השפעה שעשויה להיות להחלטותיו על יציבות
 מערכת הבנקאות. קשה היה לצפות שחוק ההגבלים יחייב את
 הממונה לשקול שיקולים מקצועיים הנוגעים לענף משק מסוים,
 אך היה מקום לכך שתתחייב מכוח אחד החוקים או שניהם חובת
ל ידי אחת הרשויות עניין שיכולה להיות  התייעצות כאשר נדון ע

ל התחרות בענף. ל יציבות מערכת הבנקאות או ע  לו השפעה ע

 מהן הדרכים בהן ניתן לטפל באפשרות של אי התאמה בין
 שיקוליהן של שתי מערכות פיקוח שבסמכותן החלטות הנוגעות
ל עניין זה מן הדגם של  למבנה מערכת הבנקאות? ננסה ללמוד ע
ל  מערכת היחסים שבין חוקי האנטי־ טרסט למערכת הפיקוח ע
 שירותים ציבוריים בארה״ב. נבחן גם את האפשרויות למיזוגן של
 מערכות פיקוח בעלות סמכויות מקבילות או כאלה העוסקות
 בתחומי פעילות משלימים או קרובים, או לחלופין, לתיאום
ל השירותים הפיננסיים, שהוקמה לאחרונה  ביניהן. רשות הפיקוח ע
 בבריטניה, היא ניסיון להתמודד עם בעיית התיאום בין מערכות

ל יתרונות הדגם החדש וחסרונותיו.  פיקוח, וננסה לעמוד ע

 כמה מגזרים חשובים של המשק האמריקאי כפופים לפיקוחן
 של רשויות מינהליות, אם משום ש״הסדרה באמצעות תחרות״
 אינה יכולה לפעול בהם(למשל, שירותים ציבוריים מונופוליסטיים),
ע בציבור ו ל ידם עלולים לפג  ואם משום שהשירותים הניתנים ע
ל ידי רשות ציבורית  אם דרך אספקתם לא תמצא במעקב ע
. מה תחולתם 3  (לדוגמה, בנקאות, ביטוח או עסקי ניירות ערך)2
י משק הכפופים לפיקוחן של פ נ ל ע  של חוקי האנטי־טרסט ע
 סוכנויות מינהליות? אין תשובה חד משמעית לשאלה זו, כפי

 שמסבירים ארידה וטרנר:

"Regulatory statutes are seldom explicit about the relationship 
of antitrust law and regulation. The very establishment of a 
continuous regulatory mechanism might be understood to 
substitute regulation for antitrust rules with respect to some 
or all of the regulated industry's behavior. But the creation 
of a regulatory agency to oversee and control an economic 
sector never embraces all the market decisions made by the 
regulated firm... Thus, even statutes that expressly empower 
an agency to immunize certain conduct from the antitrust laws 
generate much litigation about the reach of agency power to 

ל הבנקים הגדולים. ״כיווצם״ של הבנקים  ולכוחם המאיים ש
ל בשווקים פיננסיים אחרים־ ו ע פ  הגדולים והגבלת יכולתם ל
 ניירות ערך, ניהול קופות תגמולים וביטוח- תזיק לצרכנים ולא
 תתרום תרומה של ממש ליעילות התחרות בשווקים הפיננסיים.

 לעומת זאת, אני שותף לגישה שבאה לידי ביטוי בתיקון 11
 לחוק הרישוי, לפיה אין זה רצוי לאפשר לבנקים לשלוט בתאגידים
 ריאליים. גם שליטתם של תאגידים ריאליים בבנקים צריכה להבחן
 בזהירות. מצד אחד, תאגידים ריאליים יכולים להיות גרעין שליטה
 יציב יותר מאשר משקיעים יחידים. לעומת זאת, קיים חשש של
 ניצול עמדת שליטה בבנק לקידום עסקי התאגיד הריאלי. חשש
ל עסקי הבנק עם אנשים קשורים, כפי  זה מצדיק פיקוח מיוחד ע

. 2 5  שאכן קיים בפועל

ל הדעה כי ריכוזיות ענפית היא בהכרח מכשול  אני חולק ע
 לתחרות, המצדיק התערבות פיקוחית. הדעה לפיה ריכוזיות גורמת
 בדרך כלל להתנהגות פחות התחרותית של החברות הפועלות
 בשוק ולביצועים גרועים מאלה להם ניתן לצפות בשוק בעל מבנה
ל תיאוריה הידועה בכינוי ״היפותזת מבנה־  מבוזר מבוססת ע
ל ידי מספר כלכלנים  התנהגות־ ביצוע״ שפותחה בשנות השבעים ע
 אמריקאיים26. הם הראו שקיימים תנאי שוק בהם הוכחה ההיפותזה
 כנכונה. אולם מחקר מאוחר יותר הראה כי התנהגות המתחרים
 בשוק וביצועיהם אינם מושפעים בהכרח מן המבנה. לא פעם
 מוצאים נסיונות להתנהגות לא תחרותית (למשל, התקשרויות
 קרטליות) בשווקים בעלי מבנה מבוזר, ואילו בשווקים ריכוזיים
 יותר קיימת במקרים רבים תחרות קשה בין המתחרים המעטים.
 את הקשר בין מבנה השוק להתנהגות המתחרים ותוצאותיה יש
ל שיקולים  לבחון אמפירית בכל מקרה ולא לבסס מסקנות ע

.2  תיאורטיים7

ל הריכוזיות הגבוהה במערכת  הביקורת הקשה שנמתחה ע
 הבנקאות ובמשק הישראלי כולו בדו״ח ועדת ברודט, ובחוות דעת
, 2 ל ידי שלושה משפטנים מאוניברסיטת הרוורד8  נלווית שהוגשה ע
ל ממצאים ל ניתוח תיאורטי ולא ע  הייתה מבוססת, רובה ככולה, ע
ל נזק הנגרם בשל המבנה הקיים. אין  אמפיריים המצביעים ע
 להסיק מכך כי המבנה הקיים של מערכת הבנקאות הוא אופטימלי,
ל ביקורת שאינה נתמכת בממצאים  אולם לא הייתי מבסס ע
 אמפיריים ברורים מסקנות פיקוחיות מרחיקות לכת בדבר ״כיווץ״
 גודלם של הבנקים והגבלת תחומי הפעילות המותרים להם. אין
ל כך שיש במבנה הקיים של בנקים גדולים העוסקים  חולקים ע
 בתחומי פעילות רבים, הן יתרונות לגודל והן נוחיות ללקוחות
ו פיננסי״. החלטות לשנותו ב ־ ל כ ״  הנהנים מריכוז שירותים ב
ל תועלת ולא ע ל בחינה של עלות־  צריכות להיות מבוססות ע

. 2  הנחות תיאורטיות9

 מן הראוי להזכיר כי הריכוזיות במערכת הבנקאות פחתה בסוף
 שנות השמונים ובראשית שנות התשעים כתוצאה מן הליברליזציה
 שהנהיג בנק ישראל בכל הנוגע לגיוס כספים ולשיקול הדעת
 שניתן לבנקים ביחס לשימוש בכספים, ומן הרפורמה בשוק ההון.
ל מערכת הבנקאות ל הבנקים ע  בסקירה השנתית של המפקח ע

 בישראל לשנת 1992 נאמרו בעניין זה הדברים הבאים:

 ״מאז הנהגת הליברליזציה ותהליך הקטנת מעורבותן של הרשויות
 בשוקי הכספים וההון, כמו גם בבנקאות עצמה, (במחצית השנייה
 של שנות השמונים) אנו עדים לירידה הדרגתית של ריכוזיות
ל הריכוזיות בשני מישורים  המערכת. תהליכים אלה משפיעים ע

 עיקריים:

 (א) התגברות התחרות בין הבנקים לבין עצמם בתחומי הריביות,
 החידושים הפיננסיים, החדרת טכנולוגיה בנקאית חדשה וכר;

 (ב) התגברות התחרות של כלל המערכת עם גורמים מחוץ לה,
ל חשבון ל פירמות עסקיות בבורסה ע  בעיקר עקב גיוס הון ש
 נטילת אשראי בנקאי, תופעה שהתגברה בשלוש השנים האחרונות...

ל התגברות התחרות היא ההצטמצמות  מגמה נוספת המצביעה ע
 הרבה של שונות הריביות בין הבנקים. במקביל לירידת הריביות
 הצטמצמה בשיעור ניכר השונות היחסית בשיעורי הריבית שגובים
ל אשראי. תופעה זו בולטת במיוחד באשראי השקלי  הבנקים ע

 הלא צמוד...

 כדי לקבוע את התועלת היחסית שהלקוחות (והמשק) מפיקים
 משינויים מבניים כגון מיזוגים, פיצולים, כניסת בנקים חדשים
 ועוד, יש להיעזר בבדיקות אמפיריות בדבר הקשרים שבין שינויים
 מבניים לרמת הביצוע(הריביות, המירווחים הפיננסיים וכו )...״י*.
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, של הבנקים ,  ״כיווצם

 הגדולים והגבלת יכולתם

 לפעול בשווקים פיננסיים

 אחרים, ניירות ערך, ניהול

 קופות תגמולים וביטוח תזיק

 לצרכנים ולא תתרום תרומה

 של ממש ליעילות התחרות -

 בשווקים הפיננסיים

ן שיש ץ חולקים על כ  א

 במבנה הקיים של בנקים

 גדולים העוסקים בתחומי

 פעילות רבים, הן יתרונות

 לגודל והן נוחיות ללקוחות

 הנהנים מריכוז שירותים
, , בו פיננסי  ב״כל־

 291 המגמה שאנו מוצאים בחלק גדול ממדינות המערב היא של מעבר למבנה
 של קונגלומרטים פיננסיים. אחת הסיבות לכך היא שהמרווחים בעסקי האשראי

 של הבנקים הולכים ומתכווצים - תופעה הקיימת גם בשוק הישראלי - והם
 מחפשים לכן תחומי פעילות אחרים שיפצו על כרסום רווחיות עסקיהם המסורתיים.

 301 המפקח על הבנקים מערבת וזבגקאות בישראל - סקירה שנתית 1992
.25 ,22 (1993) 

 311 המפקח על הבנקים מערפת הבנקאות בישראל - סקירה שנתית 1998
.28 (1999) 

 I 25 ראו הוראה 312 מהוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים -
 עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים.

J.V.Koch Industrial Organization and Prices (New Jersey, 2nd Ed., 261 
1980) 89 -95. 

S.Shaffer "Bank Competition in Concentrated Markets" F.R.B. of 271 
Philadelphia Business Review (March-April 1994) 3. 
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response to their request, the Exchange has plainly exceeded 
the scope of its authority under the Securities Exchange Act 

to engage in self-regulation... 
... Repeal [of the antitrust proscription] is to be implied only 
if necessary to make the Securities Exchange Act work, and 
even then, only to the minimum extent necessary. This is the 
guiding principle to reconciliation of the two statutory schemes"40. 
 ברור מן הפסיקה האמריקאית כי פיקוח על ענף על ידי סוכנות
 מינהלית אינו פוטר אותו ענף מתחולת חוקי האנטי־טרסט אלא
 אם פטור כזה מפורש בחוק שהקים את אותה סוכנות, או שהפעלת
 חוקי האנטי־ טרסט תפגע במטרות הסדר הפיקוח הספציפי. כאשר

immunize and the extent of the immunity conferred"33. 
 ארידה וטרגר מוסיפים ומדגישים כי גם במקום שניתנת לסוכנות
 המינהלית סמכות חלופית לזו של דיני האנטי־טרסט, עליה לשקול
ת משקל נאות לשיקולי מדיניות לקידום התחרות עליהם ת ל  ו
 מבוססים דיני האנטי־טרסט. עקרון זה מופעל על ידי בתי המשפט
ות מינהליות י ו כנ  כאשר הם נקראים לבחון החלטותיהן של סו
ים לא פעם נ . לעומת זאת, בתי המשפט פו 3 4 ת ערעור  כערכאו
גע ו ן הנ י י ת בענ נהלי ת המי ו נ כ ת חוות דעתה של הסו ל ב ק  ל
 להתנהגותה של פירמה מפוקחת אשר לא ניתנה לה הגנה מפני
 חוקי האנטי־ טרסט. סוכנות מינהלית העוקבת לאורך זמן אחר
 מכלול פעילותו של גוף מפוקח רוכשת מידע וניסיון על הפעילות
פת ההתנהגות המיוחסת לו  באותו ענף ועל משמעותה של תקי
 מכוח דיני האנטי־טרסט. בתי המשפט נזקקים במקרים מעין אלה
 לחוות דעת הסוכנות המינהלית על ״סבירות״ ההתנהגות שאותה

. 3 5  תקפו רשויות האנטי־טרסט
 כאשר תחום פעילות מסוים אינו נמצא בגדר סמכותה של רשות
 מינהלית אין קושי לקבוע כי הוא כפוף לדיני האנטי־טרסט, כפי

 שציין ארידה במאמר קודם:
"There is no mechanism for administrative approval of 
agreements among banks and so it is understandable that such 
agreements remain fully subject to normal antitrust 
proscription"36. 
 המצב פחות ברור בעניינים הקשורים למבנה התחרותי של ענף
ות המינהלית.  והם נמצאים לכאורה בתחום סמכותה של הסוכנ
 בפרשת u.s. v. Philadelphia National Bank אושר מיזוגם של
 שני בנקים על ידי המפקח על הבנקים, על פי סמכותו, אך בית
ק כי אין באישורו של המפקח, על פי חוק ס  המשפט העליון פ
 מיוחד לעניין מיזוג בנקים, כדי לשלול את תחולת דיני הפיקוח

, וקבע: ך ו ט י י ל  על מיזוגים מכוח חוק ק
"Although the Comptroller was required to consider the effect 
upon competition in appellees' merger application, he was 
not required to give this factor any particular weight. He was 
not even required to (and did not) hold a hearing before 
approving the application and there is no specific provision 
for judicial review of his decision... the fact that the banking 
agencies maintain a close surveillance of the industry with a 
view toward preventing unsound practices that might impair 
liquidity or lead to insolvency does not make federal banking 
regulation all pervasive, although it does minimize the hazards 

38,of intensive competition" 
Bank Merger Act-21 דעת המחוקק לא הייתה נוחה מפסיקה זו 

 of 1966 הובהרו הכללים לעניין אישור מיזוגי בנקים:
 א. רשויות האנטי־טרםט רשאיות לתקוף מיזוגים שניתן לראות

; ך מ ר  בהם עבירת מונופוליזציה לפי סעיף 2 לחוק ש
יעת מיזוגים צריכות להיות מוגשות  ב. תביעות אחרות למנ

 בתוך 30 יום ממתן אישורה של הרשות המפקחת;
פת מיזוג בשל פגיעה בתחרות  ג. תהיה זו הגנה טובה נגד תקי
 אם שיקולי צרכי הציבור ונוחיותו באיזור בו מתבצע המיזוג עולים

 בחשיבותם על הפגיעה בתחרות שנגרמה כתוצאה ממנו.
ל בית המשפט העליון בהתנגשות בין שתי  דוגמה נוספת לטפו
Silver v. New York stock ת פיקוח מצויה בפרשת ו  מערכ
 Exchange משנת 1963. הבורסה של ניו ־יורק הורתה לחבריה
ק את קווי התקשורת הישירים לסוחרי ניירות ערך שאינם ת נ  ל
ת מידע מידי על מהלך המסחר. ל ב  חברים, ולמנוע מהם בכך ק
 מעשה זה הוא חרם קולקטיבי ־ עבירה לפי סעיף 1 לחול! שדמן.
 הבורסה טענה כי אין איסור זה חל עליה בהיותה גוף של פיקוח
 עצמי מכוח ה־Securities Exchange Act of 1934. בדחותו טענה

 זו פסק בית המשפט:
"Our decision today recognizes that the action here taken by 
the Exchange would clearly be in violation of the Sherman 
Act unless justified by reference to the purposes of the Securities 
Exchange Act, and holds that that statute affords no justification 
to anticompetitive collective action taken without according 
fair procedures... The point is not that the antitrust laws impose 
the requirement of notice and a hearing here, but rather that, 
in acting without according petitioners these safeguards in 
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 דומם nro An לתיאום 3עילותן של ושו״ות
 פיקוח

 הצגנו את הקשיים שעלולים להתעורר כאשר פעילותם של
 גופים כלכליים כפופה לפיקוח של יותר מרשות פיקוח אחת,
 בכל תחומי הפעילות או בחלקם. דוגמה בולטת לפיצולה של
 מערכת פיקוח אנו מוצאים במבנה הפיקוח על הבנקים בארצות
 הברית. למרות הביקורת הנשמעת על מבנה זה, עד כה לא עלו
. בהרצאה משנת 1995 אמר 4  יפה הניסיונות להכניס בו שינויים2
 יו״ר מועצת הנגידים של Federal Reserve System-n אלן גרינספן
 כי הצעת משרד האוצר משנת 1991 למיזוג חלקי של רשויות
 הפיקוח על הבנקים אינה יכולה לענות על הבעיות הקיימות כיום
 בפיקוח על מערכת הבנקאות. החדשנות הפיננסית והסרת המחיצות
 שהיו קיימות בעבר בין שווקים פיננסיים שונים מחייבות לדעתו

 גישה חדשה לפיקוח על מערכת השווקים הפיננסיים.

 גרינםפן סבור כי התמחות פונקציונלית של רשויות פיקוח
 אינה פתרון יעיל. אם כל רשות מתמחה בתחום מסוים ־ בנקאות
 מסחרית, בנקאות השקעות, ניהול קרנות וכולי ־ ותפקח על
 פעילות זו במוסד בו היא מתבצעת, עלולים מוסדות רבים,
 הפועלים בכמה תחומים, למצוא עצמם בפיקוחן של כמה רשויות.
 גם איחוד כל רשויות הפיקוח למוסד על אחד אינו נראה לו פתרון
 רצוי משיקולים כלכליים ופוליטיים. הצעתו של גרינםפן היא
 ליצור מערכת של תיאום על ידי יצירת תפקיד של מפקח-על
 (Umbrella Regulator) שיעקוב אחרי כל תחומי הפעולה של בנק,
 תוך תשומת לב מיוחדת לחלקים הלא־בנקאיים של פעילותו, על
 מנת לפעול בעת הצורך להפחתת הסיכונים שמטילה פעילות זו

.4  על הבנק3

 אוסטרליה טיפלה בבעיית התיאום בין רשויות הפיקוח בשני
 שלבים. בשנת 1992 הוקמה מועצת המפקחים בשווקים הפיננסיים
 (Council Of Financial Supervisors) בה מיוצגים המפקחים על
 כל מגזרי השווקים הפיננסיים. המועצה אינה גוף פיקוח אלא גוף
 תיאום, ללא סמכויות ביצוע. כינונה של המועצה נועד לאפשר
 לנציגי גופי הפיקוח השונים לקבל מושג טוב יותר על מגמות
 התפתחות ובעיות במערכת השווקים בשלמותה. דגש מיוחד הושם
 על דרכים לחילופי מידע ועל ניסוח הנחיות לשיתוף פעולה בין
 המפקחים על פעילויות שונות המתבצעות במסגרת קונגלומרטים
. השלב השני של תיאום מערכות הפיקוח החל עם 4  פיננסיים4
 הגשת דו״ח ועדת waiiis במרס 1997. לפי המלצות ועדה זו,
 שאומצו על ידי הממשלה, תהיינה שתי רשויות פיקוח למגזר
(Prudential הפיננסי: האחת שעניינה פיקוח על היציבות 
 (Regulation תפקח על הבנקים, על מוסדות אחרים המקבלים
 פקדונות מן הציבור ועל חברות הביטוח. השנייה, שתפקח על
 גילוי נאות ועל התנהגות (Conduct And Disclosure) תעסוק
.4  בשוק ניירות ערך, בחברות ובהגנת צרכני שירותים פיננסיים5

 הארגון מחדש של מערכת הפיקוח בבריטניה, עליו החליטה
 ממשלת הלייבור במאי 1997, הוא מרחיק לכת אף יותר מן
 הרפורמה האוסטרלית. רשות השירותים הפיננסיים תאגד בתוכה
 את סמכויות הפיקוח על הבנקים, רשות ניירות ערך, הפיקוח על
 הביטוח, הפיקוח על ניהול השקעות, ובסך הכל תשעה גופי פיקוח
. החקיקה 4  שונים שטיפלו בקטעים שונים של המגזר הפיננסי6
 הנדרשת נמצאת בשלבי השלמה ותהליך הקמתו של הגוף החדש
 קרוב לסיומו. כבר עתה ברור כי לגוף החדש עוצמה רבה והדגם
 של גוף פיקוח אחד המקיף את מערכת השווקים הפיננסיים
 בשלמותה הוא חדשני ונועז. מבנה הרשות אמור להיות פונקציונלי

 ויפעלו בה חמישה אגפים:

 1. רישוי ־ בדיקת כל הבקשות לרישיון לניהול עסק פיננסי;
 2. חקירות \ אכיפה \ משמעת ־ טיפול בחשדות לעבירה על

 החוקן
 3. הגנת הצרכן ־ טיפול בתלונות צרכנים ויישוב מחלוקות

 בקשר אליהן;
 4. פיקוח ־ יפוצל על פי תחומי עסקים ויטפל הן בנושאי יציבות
 והן בתקינות ניהול העסקים. לטיפול בקונגלומרטים פיננסיים

 ימונה ״מפקח מוביל״.

 מתעוררת מחלוקת לעניין תחולתם של חוקי האנטי־טרםט על
 ענף הכפוף לפיקוחה של סוכנות מינהלית היא מובאת להכרעתו

 של בית המשפט.
 שאלת תחולת חוק ההגבלים על גוף הנתון לפיקוחה של רשות
 מפקחת נדונה על ידי הממונה בהקשר לבקשת איגוד החברות
 הציבוריות הרשומות בבורסה להכריז על הבורסה לניירות ערך
 בתל־אביב כעל מונופולין. הממונה דחה אמנם את הבקשה אולם
 קבע בהחלטתו כי אף שהבורסה היא גוף מוסדר סטטוטורית,
 שיוחדה לו מערכת פיקוח עצמאית, היא כפופה גם למערכת
 הפיקוח של דיני ההגבלים העסקיים. וכך קבע הממונה בהחלטתו:
 ״תחולתן האפשרית של שתי מערכות פיקוח או יותר, יוצרת,
 מטבע הדברים, את הצורך להכריע אם אמנם חלות, הדדית, שתי
 המערכות, ואם כן, מה יהיו ״כללי ברירת הדין״ מכוחם תיקבע
 תחולת כלל זה או אחר במקרה שתוכן הכללים אינו זהה. דעתי
 הינה, כי עקרונית דיני ההגבלים העסקיים מהווים מסגרת כללית
 החלה על כל גורם עסקי הנופל בגדר תחולתו של החוק, אשר
 ייסוג רק מקום בו נקבע מפורשות סייג בדבר תחולת החוק, או
 שהוראת חוק אחרת בעלת תחולה מקבילה מסדירה את הסוגיה
 באופן הדוחה בבירור, במפורש או מכללא, את תחולת חוק

 ההגבלים על המקטע המוסדר״41.

 הממונה פנה לרשות ניירות ערך ולבורםה לקבל תגובתן. שני
 הגופים סברו כי אין מקום להחיל את פיקוח הממונה על הבורסה.
 שני הגופים סברו כי מנגנוני הפיקוח על הבורסה, הקבועים בחוק
 ניירות ערך, מייתרים את הצורך בהתערבות חוק ההגבלים, אשר
 עלולה להרבות מבוכה בשל היווצרות סמכויות פיקוח מקבילות.
 נראה לנו, בכל הכבוד הראוי לעמדתו של הממונה, כי הכרעה
 בשאלה מעין זו הייתה צריכה להיות בידי המחוקק או בידי בית

 משפט מוסמך.
 הצורך בקביעה מוסמכת בעניין זה בולט בשל כך ששאלת
 התנגשות הסמכויות בין הממונה לרשויות פיקוח ענפיות התעוררה

 בתקופה האחרונה במגזרים נוספים.
 חוק משק החשמל, תשנ״ו־1996 שמטרתו ״להסדיר את הפעילות
 במשק החשמל לטובת הציבור, וזאת תוך הבטחת אמינות, זמינות,
 איכות, יעילות, והכל תוך יצירת תנאים לתחרות ומיזעור עלויות״,
 הקים את הרשות לשירותים ציבוריים־חשמל. לפי סעיף 30 לחוק

 זה, תפקידי הרשות הם:
 1. קביעת תעריפים ודרכי עדכונם;

 2. קביעת אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן
 בעל רישיון... ופיקוח על מילוי חובותיו על פי אמות המידה.

 הממונה הכריז על חברת החשמל כמונופול לפי סמכותו מכוח
 סעיף 26 לחוק. האם יש מקום להפעלת סמכות זו על ידי הממונה
 כאשר הוקם גוף שתפקידו הייעודי הוא פיקוח על המונופולין של
 חברת החשמל? הסמכויות שהוקנו לרשות החשמל נועדו למילוי
 אותם תפקידים לשמם הוקנו לממונה סמכויות להסדרת פעולות

 מונופולין בסעיף 30 לחוק ההגבלים.

 דוגמה נוספת להתנגשות הסמכויות אנו מוצאים בתחום הפיקוח
 מכוח חוק הבזק, תשמ״ב־1982 (כפי שתוקן בתשנ״ו ותשנ״ח).
 הסמכות להסדרת תחומי שידורי טלביזיה בכבלים ושידורי טלביזיה
 באמצעות לוויין נמסרה למועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין.
 תפקידי המועצה, לצד הענקת זכיונות ורשיונות, כוללים גם
 פיקוח על הדרך בה ממלא בעל הזיכיון או הרישיון את חובותיו
 על פי החוק ותנאי הרישיון שניתן לו. אחד משיקולי המועצה
 במתן רישיון לשידורי טלביזיה באמצעות לוויין, אשר נקבעו
 בחוק זה הוא ״תרומת מתן הרישיון לתחרות בתחום הבזק והשידורים,
 ריבויים וגיוונם ולרמת השירותים בהם״. כאשר נדונו תנאי הרישיון
 שיינתן לחברות להפעלת שידורי טלביזיה באמצעות לוויין התגלעה
 מחלוקת בשאלת משך הזמן בה ייהנו מקבלי הרישיון מבלעדיות
 במתן שירותים מסוימים. חברות שידורי הטלביזיה בכבלים התנגדו
 לתקופת בלעדיות ארוכה והממונה תמך בעמדתן והיה שותף למשא
 ומתן שנוהל בשאלה זו עם רשויות הפיקוח על ענף זה. יתכן שיש
 מקום להתייעצות עם הממונה בשאלות הנוגעות לתחרות גם
 בענפים הכפופים לרשויות פיקוח ענפיות, אולם דרכי מעורבותו

 וסמכויותיו צריכים להיות מוגדרים יותר משהם היום.
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 מידת המעורבות הרצויה של

 רש1*ות הפיקוח גדרנ* נ*הול0

 של המפיס הב?פ1קח*0

 ולמשקל שיש לתת ל״גילוי

״ נ3*נש*ר של פיקוח,  נא1מ

 בהשוואה לחלופות פיקוחיות

 מתערגות יותר

 האחרים, או שמוסדות הכפופים לפיקוח עוסקים בכמה תחומי
F.s.A-n פעילות שכל אחד מהם מפוקח על ידי רשות נפרדת. דגם 
 האנגלי יכול להתאים למערכת השווקים הפיננסיים. הממונה על
 התחרות בכל ענפי המשק אינו יכול להיות חלק ממערך הפיקוח
 על ענף אחד. אולם אין בכך כדי לבטל את הצורך במערך תיאום
 בין רשות ההגבלים לבין רשויות פיקוח אחרות בכל הנוגע לנושאי
 מדיניות בהם משיקים תחומי סמכותה של הרשות לאלה של גופי
 פיקוח על ענפי משק שונים. ככל שהדבר נוגע לפיקוח על השווקים
 הפיננסיים, שיטת התיאום הנראית לי היא הקמת גוף משותף
 להתייעצות ותיאום עמדות, דוגמת מועצת המפקחים האוסטרלית,
 גוף בו יכול להשתתף גם הממונה. בנוסף לכך יש לקבוע בחוק
 מנגנון ליישוב חילוקי דעות בין המפקחים, לרבות הממונה, מקום

 בו ישנן סמכויות מקבילות לגופי פיקוח שונים.
 אינני מציע בשלב זה גוף פיקוח מאוחד לשווקים הפיננסיים
- בנקאות ניירות ערך וביטוח ־ כיוון שלדעתי יש להקדים גיבוש
 גישה דומה לדרכי הפיקוח בין הרשויות השונות ליצירת גוף אחד
 שאין לו מערך של עקרונות משותפים. אין כיום גישה אחידה
 לשאלת מידת המעורבות הרצויה של רשויות הפיקוח בדרכי
 ניהולם של הגופים המפוקחים ולמשקל שיש לתת ל״גילוי נאות״
 כמכשיר של פיקוח, בהשוואה לחלופות פיקוחיות מתערבות יותר.
 אחד העניינים שלשמם תועיל השתתפותו של הממונה בגוף
 ההתייעצות הוא בירור הדרך בה יש לאזן את שיקולי המבנה
 והתחרות בשווקים הפיננסיים עם שיקולי יציבות המערכת וההגנה

 על המשקיעים בנכסים פיננסיים.
 לי נראה כי ה״ערכאה״ הראשונה לדיון בשינוי מבני במערכת
 הבנקאות - מיזוג למשל ־ צריך להיות המפקח על הבנקים. על
 החוק להורות את המפקח לשקול את השפעתו של השינוי המוצע
 על התחרות במערכת, לצד שיקולים רלבנטיים נוספים. אם יחליט
 לאשר את הבקשה יודיע המפקח לממונה על החלטתו. במקרה של
 חילוקי דעות יהיה מקום להבאת ההכרעה בעניין לבית הדין

 להגבלים עסקיים.
 אם יוחלט להקנות לבית הדין סמכות לפסוק במקרים של
 מחלוקת בין הממונה לרשות פיקוח בעלת סמכות מקבילה בתחום
 קידום התחרות יהיה מקום לשינויים מסוימים בחוק. כך, למשל,
 יש מקום להכיר בחוות דעתו של מפקח על ענף כאחד מן השיקולים
 להערכת ״טובת הציבור״ בדיון על אישורו של הסדר כובל, בין
 יתר השיקולים שמונה סעיף 10 לחוק ההגבלים. בדומה לכך יש
 מקום לתת משקל לחוות דעתו של המפקח הענפי כאשר נדונה

 בקשה לאישור מיזוג.
 תיקונים אלה בחוק יאפשרו מניעת התנגשויות מיותרות בין
 רשות ההגבלים לרשות המפקחת על הבנקים. תיקונים דומים
 מתבקשים להבטחת תיאום בין הממונה לרשויות פיקוח ענפיות

 אחרות.

 5. מדיניות ־ גוף חשיבה שיעסוק בהכנת הצעות מדיניות.
 מטרותיה של רפורמה מרחיקה לכת זו הוסברו בדברים הבאים

 על ידי מנכ״ל משרד האוצר הבריטי:
"We want to promote long term stability. We want the new 

regulator to be sufficiently flexible to adapt to changing 

circumstances without the need for further reform. We also 

want to promote greater transparency and accountability. The 

public will only have confidence in a system that can be judged 

against clear objectives and standards. Consequently, we want 

a regulatory framework with a single body of principles and 

rules; a single set of powers in areas such as authorization, 

enforcement and discipline; and a single point of contact for 

all regulated firms and consumers alike"47. 

 תכנית המיזוג התקבלה, בדרך כלל, בברכה אף שכמה מן
 המשקיפים הביעו חשש שהמבנה החדש יביא עמו פיקוח יתר,
 ואילו אחרים הטילו ספק בכך שישפר את ההגנה על הצרכן.
 Llewellyn הביע חשש מפני התייחסות לפיקוח כאל מצרך שאין

 לו עלות, התייחסות שתביא לדרישה של הצרכנים לתוספת פיקוח,
 בעיקר בעקבות התמוטטות מוסד כלשהו, ולהיענות הרשות

. 4  לדרישה כזו8
 Benston הביע ספקות ביחס לתרומת הרשות להגנת הצרכן.

 לדעתו, נטייתו של גוף פיקוחי היא להיות קשוב יותר לבעיותיהם
 של המפוקחים מאשר לאלה של הצרכנים. בנוסף לכך, הוא מצפה
 שהרשות תתיחס בחשדנות לחדשנות פיננסית במוצרים או שירותים

. 4  ובכך תפגע ברווחת הצרכנים9
 ברור שמוקדם מדי להעריך אם הניסוי האנגלי יעלה יפה,
 ובוודאי שלא ניתן לומר אם הוא ניתן להעתקה למדינות בעלות
 מסורת שונה בתחומי הפיקוח על השירותים הפיננסיים. מה שניתן
 ללמוד מן הגישה שהנחתה את יוזמי גוף הפיקוח החדש הוא
 שמערכת פיקוחית מפוצלת אינה יכולה להיות יעילה בתנאים
 הקיימים היום בשווקים פיננסיים מפותחים, בהם לא קיימות עוד
 המחיצות שהפרידו בעבר בין השווקים השונים. ענייננו במאמר
 זה היה מצומצם יותר: תיאום הפיקוח על התחרות במערכת
 הבנקאות בין שתי רשויות פיקוח. להצעותינו בנושא זה נקדיש

 את הסיכום.

 הצעות(Dixm מעונו! הפ״קווז
 גם אם יוחלט בשלב כלשהו על מיזוג מערכות הפיקוח על
 השווקים הפיננסיים בישראל (ואינני ממליץ לעשות זאת בקרוב),
 ברור שרשות ההגבלים העסקיים אינה מועמדת להיות חלק
 מרשות־על כזו. אפשר לכלול בגוף מעין זה רשויות שכל אחת
 מהן מפקחת על תת־שוק, הקשור בקשרי תחלופה והשלמה עם
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