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שלום רב,
הנדון :תמיכת נגיד בנק ישראל המיועד בהכנסת מתחרים חדשים לענף הבנקאות
לקראת הכרעתכם על מינוי נגיד בנק ישראל הבא ,אני פונה אליכם בבקשה כי תסכמו עם המועמד שייבחר על ידכם ,שאחד
העקרונות המרכזיים אותם יקדם יהיה הכנסת מתחרים חדשים לענף הבנקאות ובתוכם בנק הדואר ,אשר לו פוטנציאל עצום לתת
שירותים זולים למשקי בית ועסקים קטנים.
התחרותיות הנמוכה בענף הבנקאות הישראלית ,הינה תופעה שהלכה והחריפה במרוצת השנים האחרונות ,והיא מחייבת את כולנו
לנקיטת צעדים נמרצים לשיפור המצב.
מובן לכל ,כי רק איום ממשי על המערכת הבנקאית הקיימת ,ויצירת חלופות תחרותיות אפקטיביות ,יש בהן כדי לסייע בהשגת
השינוי כאמור.
בדצמבר  3299בעקבות המלצות וועדת טרכטנברג שאוששה את הטענות כי המערכת הבנקאית בארץ ריכוזית מידי ,הוקמה הוועדה
לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות.
המפקח על הבנקים ,דודו זקן ,אשר עמד בראש הוועדה ,פרסם לפני חודשים אחדים את מסקנותיו וקבע מפורשות הריכוזיות
במערכת הבנקאות הישראלית גבוהה במידה ניכרת מהממוצע במדינות האיחוד האירופי.
הוועדה אף התייחסה לשני מגזרים ספציפיים המהווים את עמוד השדרה היצרני של הכלכלה הישראלית" -משקי הבית"
ו"העסק ים הקטנים" ובהתייחס אליהם קבעה מפורשות כי מגזרים אלו השעונים על האשראי הבנקאי סובלים מרמת תחרות
נמוכה .בהקשר זה נכתב ;

"מגזרי הפעילות הקמעונאיים של הבנקים  -משקי הבית והעסקים הקטנים  -מתאפיינים בכך שמקור האשראי העיקרי שלהם הוא
המערכת הבנקאית .בשל כך ,ולאור הריכוזיות הגבוהה יחסית בתוך המערכת הבנקאית ,קיים חשש שמידת התחרות במגזרים אלה
נמוכה".
לאור מצבה של המערכת ובהסתמך על ההבנה כי רק מערכת בנקאית "מאוימת" תציע תחליפים אופרטיביים שיסייעו בהעמקת
התחרות בסקטור משקי הבית ועסקים הקטנים ,ברצוני להרחיב את השירותים המוצעים ע"י "בנק הדואר" ולהפכו למוסד
בנקאי-פיננסי אשר יוכל להציע ולהעניק הלוואות לעסקים קטנים ,ולבנק אשר ניתן יהיה להפקיד בו פיקדונות .רק כך יוכל בנק
הדואר להתחרות בבנקים המסחריים ולעורר את התחרות בענף.
כולנו שותפים לרצון להוריד את יוקר המחייה בישראל ולהוזיל את עלויות השירותים הבנקאיים.
ס' ( 2א) ( )3לחוק בנק ישראל קובע כי ייעודו של בנק ישראל לתמוך במדיניות הכלכלית של הממשלה ,ובמיוחד בצמיחה,
בתעסוקה ובצמצום פערים חברתיים .לנגיד בנק ישראל השפעה רבה בגיבוש מדיניות זו ובהבטחת יישומה.
לפיכך ,חשוב לוודא כי הנגיד הבא אשר יבחר ,ייתן דעתו בסוגיה מהותית זו ויתמוך בהרחבת השירותים שיסופקו ע"י בנק הדואר.
על הנגיד הבא להיות שותף למהלך ולסייע לקידומו ,דבר שלא קרה בעבר!
בכדי שבנק ישראל לא יהווה מכשול לעידוד התחרות מול הבנקים הקיימים אודה לכם אם תבררו מראש את עמדת הנגיד
המיועד.
בברכה,
ח"כ גלעד ארדן
שר התקשורת והשר להגנת העורף
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