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מחקר

:דרושה

רגולציה פשוטה

?האם מציאות מורכבת דורשת גם רגולציה מורכבת
 מתברר שדווקא בחסותה של רגולציה עדינה.לא בטוח
ומורכבת יכולים שחקנים מתוחכמים לעקוף את המגבלות
 שבין,עכבר- במשחקי החתול-  מסקנה.המוטלות עליהם
 יש,ידו-הרגולטור לגופים הפיננסיים המפוקחים על
צורך במקרים רבים דווקא ברגולציה פשוטה וקהה
 ד"ר רועי שלם, פרופ' שמעון בנינגה:מאת

ęĕĜĎĤđČĚ đĕĐ ČĘ ęĕģđđĥĐđ Ęď ĐĕĐ ěĐč Ĥēĝ
ĐĦĕĐ đĘĘĐ ĦđĠđģĦč ĐĕĢĘđĎĤĐ ęĎ .ďēđĕĚč
ěĕčĥ ęđĤĔģĠĝĐ ĘĞ Ħđďēč ĐĞĜđ ďđČĚ ĦĕĜĔĥĠ
,ěđďĜđĘč .ĔĘēđĚ ĤđĝĕČ ěĕčĘ ĘĘėč ĐĤďĝĐ-ĕČ
ĐČĚĐ ĦĘĕēĦč ĦđĕĢĠđČč ĤēĝĚ ĎđĐĜ ĐĕĐ ,ĘĥĚĘ
ĐĤđĢč đĒ ĦđĘĕĞĠ ĤĕďĝĐĘ ĦđĜđĕĝĕĜ ĤĠĝĚ .18-Đ
ģđē ĤčĞ 1733 ĦĜĥčĥ ďĞ ,đēĘĢ ČĘ ĦďģđĚĚ
čđĤģ Ęē ĐĒ ĤđĝĕČ .ĦđĕĢĠđČč ĤēĝĚ ĘĕĘė ĤĝđČĐ
.ęĕĜĥ ĐČĚĘ
ąģČĘč ĦēĝđĜ ĐĚĝĤđĠ 1973 ĦĜĥč ,ĤđĚČė
ĤđĠĕĥĘ ĐČĕčĐ ĐēĝđĜĐ .ĦđĕĢĠđČ ĤđēĚĦĘ ĝĘđĥ
ĝėĜĐđ ĤēČĚ .ĦđĕĢĠđČ ĤđēĚĦ Ęĥ ĐĜčĐč ęđĢĞ
ąđĚ ĦđĕĢĘđĎĤ ĎĕĐĜĐĘ ĤĥĠĕČ ĤčďĐ ,čĔĕĐ ěčđĚ
ęĎ ĐĜĥ ĐĦđČč .ĤĦđĕ ĦđĜĕďĞđ ĦđčėĤ
ąĠČĚ ĤĥČ č"ĐĤČč OCC -Đ ĐĚģđĐ
Ęĥ ĦĕĒėĤĚ ĐģĕĘĝĘ ĐĕĢĘđĎĤ ĦĤĥ
ĦđĜđēĔĕč ĦĞčđģ ęČĦĐčđ ĦđĕĢĠđČ
.Ėėč ĦđĤđĥģĐ ĦđĤēČ ĦđĘđĞĠđ
בחסות ערפל הקרב
.ĦđČģĜčĐ ğĜĞ ČĕĐ ĦĠĝđĜ ČĚĎđď
ğģĕĐ ČđĐ ģĜčĐ ĦđĘĕĞĠč ĕĒėĤĚ ČĥđĜ
ģĜčĘĥ Ęėė .ĥĤďĜĐ ĕĚĢĞĐ ěđĐĐ
ąĦĕČ ,ĕĚĢĞĐ ěđĐĘ Ħĕĝēĕ čđē ĦđēĠ ד"ר רועי שלם
ĐĘČĥĐ .ĤĦđĕ ĐčđĔ ĦĕĝĜĜĕĠĐ đĦđĜ
ĦđĚĕĘĐ" ĦČ ęĕĚĕČĦĚ ďĢĕė :ČĕĐ ĦĕĤđĔĘđĎĤĐ
?đĜđėĕĝĘ ģĜčĐ Ęĥ "ěđĐĐ
-ěĕč ĦđĕĢĘđĎĤ Ęĥ ĐĤđĥč ĐĜđďĜ đĒ ĐĘČĥ
.Basel I, Basel II, Basel III ĦđČĤģĜĐ ĦĕĚđČĘ
,ęĕĜčđĚ ĕĦĘčđ ęĕčėĤđĚ ęĐ ęĕģĜčĐ ĕĜĒČĚ ,ęĘđČ
ęĕģĜčĐ Ęĥ ěđĕĤđĔģĤĕď ĕĤčēđ ęĕēĚđĚĘ đĘĕĠČ

א

ąĘđĎĤĐ ĕĘĥėĥ ğĜĞ - ęĕČģĕĤĚČĐ ĦđĞģĥĐĐ ąĘėĐ ēĕĥč ęĕĤėđĚ ĤĦđĕĐ ęĕĎĥđĚĐ ďē
ĕĝĜĜĕĠĐ ĤčĥĚč ĕĦđĞĚĥĚ ďĕģĠĦ đģēĕĥ đč ĐĕĢ đĐĒ ."ĐĚĘĞĜĐ ďĕĐ" ČđĐ ĕĦĤđĥģĦ-ĕĘė
ĔČĜĝĐ Ęĥ ĦđČģĜčĘ ĐďĞđđĐ Ħčĕĥĕč .č"ĐĤČč ěĘėĘėĐ Ęĥ đĕĤĠĝč ĥĤĦĥĐĥ ĕđĔĕč
ďđĤĥ ĤđĔČĜĝĐ ĞĕčĐ ,14.11.2012 -č č"ĐĤČč ģđĥĐ Ęĥ ĦĘđėĕĐ ĦČ ĤČĦĘ ďĞđĜĥ ,'ĦĕĚĝ ęďČ
ĐĚĘĞĜĐ ďĕĐ .ĦĕĚĢĞ ĐĕĢĘđĎĤ ĞĢčĘ
ĦđČģĜčĐ ĦĕĕĢĘđĎĤĥ ,ĐđđģĦ ěđČĤč
ģđĥĐ Ħđēđė ĕė ,ĐĝĕĠĦĐ ĦČ ĦĚĘĎĚ
ĐĦēďĜ đĒ Đĥģč .ĤĦđĕ ĐĔđĥĠ ĐĕĐĦ
đĠđĝč đČĕčĕ ĤĥČ ,ęĕĢĕĤĚĦĘ đĚĤĎĕ
ąĜčĐ ĘĞ ēģĠĚĐ ,ěđĝčĕĎ ĘČėĕĚ ĕ"Ğ
ĐĜĕēčĚ ĤĦđĕč ĘĕĞĕĐ čĢĚĘ Ĥčď Ęĥ
ąĕĞĠ" :đĤĚđČč ĕĘČĤďĠĐ ģĜčč ĦđČģ
.ĦĕĘėĘė
."čėĤđĚ ēđĦĕĜ ĦĥĤđď ĦčėĤđĚ ĦđĘ
ČĘ ?ĐĕĢĘđĎĤ ĖĕĤĢ ,Ėė ęČ ,ĞđďĚ
ĦđĕĢĘđĎĤ Ęĥ ĦđčėĤđĚĐĥ ĤĕčĝĐ ČđĐ
ąĜĐ ďĕĐ ĦĘĒČ Čģđđď ĦĤĤčĦĚ ĦēČ
ĦđčėĤđĚ Ęĥ ĐČĢđĦ ČĕĐ III ĘĒČč
ąĦĠĜ ČĘ ĤĥČ ,ęĕĘĥė ĦđĚďč ĐĚĘĞ
ěėČ ęČĐ ?ęĜĚČĐ .ęĕģĜčĐ ĦđĘĕĞĠ
ęĕėĕĤĢĚđ ģđĥĐ Ħđēđė ĕďĕ-ĘĞ ęĕĤ
ĦĥĤďĜ Ėė ĤĦđĕ čėĤđĚ ČĥđĜĐĥ Ęėė
ďĕģĠĦ .ĤđĔĘđĎĤĐ Ęĥ ĦđčĤĞĦĐ
?ĤĦđĕ ĦčėĤđĚ ĐĕĢĘđĎĤ
ĘĕčĎĐĘ ČđĐ ĐĘČ ęĕĤģĚč ĐĕĢĘđĎĤĐ
,ěđĞĔĘ ĐĢĤĜ đĜēĜČ
פרופ' שמעון בנינגה
đĕĐĥ ĐĤđĢč ĘđĞĠĘĚ ęĕĠđĎĐĚ ģĘē
ĐĕĢĘđĎĤĐ ĦđčėĤđĚ ĕė
ĐėđĠĐ ĦđĕĐĘ ęĕčĤ ęĕĤģĚč ĐėĕĤĢ ,ĐĒĚ ĤĦđĕ .ĐĕĢĘđĎĤĐ ČĘĚĘĕČ Đč ĘđĞĠĘ ęĕĢđĤ
ěĦĕĜ .ĐĚĢĞ ĦđĘĕĞĠĐ ĦđčėĤđĚĚ ęĦđČ ,ģĕĠĝĚ ĦĕčĕĔģĠČ ĐĜĕČ ĐĕĢĘđĎĤĐđ ĐďĕĚč
ąĕĠĐ ęĕģđđĥĐĚ ĦđČĚĎđď ĤĠĝĚ ĖėĘ ąĥč .ĦđĘčĎĚĐ ĦČ ğđģĞĘ ęĕėĤď ęĕČĢđĚ ęĕĠđĎ
ČĚĎđď ęĐ ęĕĝĜĜĕĠĐ ęĕģđđĥĐ .ęĕĝĜĜ ąģēĥ ęĕĘĕĞĠ ęĐčđ ,ĦđĤĕĐĚč ęĕĜĦĥĚĐ ęĕģđđ
,ďđČĚ ęĕėčđĝĚ ęĕģđđĥĘ ĦĕĝČĘģ ĘđĦē Ęĥ ģēĥĚ ĤĢđđĕĐĘ ĘđĘĞ ,ęĕĚėēđĦĚ ęĕĜ
ĖĤđČĘ ęĕĜĦĥĚđ ęĕēĦĠĦĚ ĤĥČ đďĕ ĘĞ ęĕēģđĠĚĐ ęĕĠđĎĘ ĤđĔĘđĎĤĐ ěĕč ĤčėĞđ
.ęĕĚėēđĦĚđ ęĕčĤ ęĕĜģēĥ ęĐčđ ,ěĚĒ ČđĐĥ ĦđĘčĎĚĐ ĦČ ěėďĞĚ ĤđĔĘđĎĤĐ đč ģēĥĚ À
ąĕĠĐ ęĕģđđĥĐ Ęĥ ĐĕĢĘđĎĤĐ ,ěė ĘĞ ąĤď ČđĢĚĘ ĦĞĐ Ęė ęĕĝĜĚ ęĕĠđĎĐ đĘĕČđ ,ĘĕĔĚ
.ĦđĘčĎĚ ěĦđČ ĘĞ ĤčĎĦĐĘ Ħđĥďē ęĕė
.ďđČĚ ĦĤĎĦČĚ ęĕĕĝĜĜ
,ĐĥĞĚĘ .ĦđĕĢĠđČč ĤēĝĚĐ ČĥđĜĚ ĘĕēĦĜ
 רגולציה פשוטה,נושא מורכב
Ĥčė ĘēĐ ĦđĕĢĠđČč ĤēĝĚĐĥ ĖėĘ ďđĞĕĦ ęĕĕģ
ēđĦĕĠ ĕĜĠĘ ,ęĘđČ .ĐĜĥ ęĕĕĠĘČĚ ĤĦđĕ ĕĜĠĘ ěĠđČč ,ěĕĕĠČĘ ěĦĕĜ ęČĐ ĐĘČĥĐ ĦĘČĥĜ
đĕĐ ĦđĕĢĠđČ ,1973 ĦĜĥč ĝĘđĥ-ģČĘč ĦēĝđĜ ĘėĘ ĤĦđĕč ĐĚĕČĦĚĐ ĐĕĢĘđĎĤĐ Ďđĝ ĦČ ,ĝĎ
đĜĕčĐ ČĘ ęĕĤēđĝđ ęĕĜĘėĘė .čėĤđĚđ ĖčđĝĚ ĝėĜ ĦđčėĤđĚ Ęĥ ĤĥģĐč đĒ ĐĘČĥĘ ĝēĕĕĦĜ ?ģđĥ
ąĚĐ ,ĦđĕĢĠđČĐ ĦČ ĤēĚĦĘ ěĦĕĜ ďĢĕė ģĚđĞĘ ĕģĜčđ ęĕģĜčĐ ĦČ ,ČĚĎđďĘ ,ēģĕĜ .ēģđĠĚĐ ğđĎĐ
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הפיצוציות כמשל
כשמנסים להשיב על השאלה ! האם
אכן ככל שהנושא מורכב יותר כך נדרשת
רגולציה מורכבת יותר? ! כדאי לסטות
מתחום הרגולציה הפיננסית ולהפיק
 ניקח דוגמא.לקחים מתחומים אחרים
, אשר ממחישה,מענף אחר לגמרי
. את התשובה לשאלה,לדעתנו
במשך שנים נמכרו ב"פיצוציות" ברחבי
הארץ סמים מסוכנים בצורה שלכאורה
 אמנם פקודת.הינה חוקית לחלוטין
הסמים המסוכנים כוללת רשימה ארוכה
 אך,של חומרים אשר אסורים למכירה
,בכל פעם שהמחוקק עידכן את הפקודה
כך שתכלול את החומרים הקיימים
,ב"סמי הפיצוציות" באותה נקודת זמן
יצרני הסמים הגיבו בכך ששינו את
.התרכובות הכימיות שלהם באופן מינורי
כך נוצר מצב שהחומר החדש לא הוכלל
 וכך גם,בחוק ומכירתו לא הייתה אסורה
 שהמורכבות, אם כן, ברור.השימוש בו
הגדולה הקשורה בסוגי התרכובות
הכימיות של החומרים שהמחוקק ניסה
 הביאה לכך שהרגולציה אותה,למנוע
.הפעיל הייתה בלתי אפקטיבית בעליל
בחודש שעבר חל תיקון מהותי ברגולציה
ולראשונה בישראל הוכנסו לפקודת
,הסמים המסוכנים קבוצות של חומרים
.שהמשותף ביניהן הוא אבי המשפחה
 השינוי הוא בכך שנאסרו גם,כלומר
.כל נגזרות של מבנים כימיים נתונים
 יש בכך בכדי להמחיש תובנה,לדעתנו
 ככל שהנושא מורכב:כללית יותר
 הרגולציה המטפלת בו צריכה,יותר
 ולא עדינה,להיות דווקא קהה ופשוטה
.ומורכבת

,ĐĕĢĘđĎĤ ČĕĢĚĐĘ ęĕėĕĤĢ ęĦĕĕĐĥ ēĕĜĜ .ĦĕĦČđđ
ďēČđ ĦēČ Ęė Ęĥ ęĕĕēĐ ĕĚđēĦ Ęė ĦČ ěđđėĦĥ
ĐĚė .ęĕĜĥ ĕĠĘČ ĖĥĚĘ ĐĠģĦ ĐĕĐĦđ đĜĦĕČĚ
ĦĤĥĞ ,ěėčđ ?ĦđĕĐĘ ĐėĕĤĢ ĐĦĕĕĐ ČĕĐ ĦčėĤđĚ
(ĐĤčĕď ĘėĘ ęĕđđĘĜĐ ęĕĤčĝĐĐ ĘĘđė) ĦđĤčĕďĐ
ğĘČ ĘĕďčĐĘđ ,ęĦĚđĞĘ .ęĕĘĕĚ 176 ģĤ ĦđĘĘđė
ĦĝēĕĕĦĚĐ ĦĕČģĕĤĚČĐ ĐĕĢĘđĎĤĐ ,ĦđĘďčĐ ĕĠĘČ
ĐčĤĐč ĔđĥĠ ČĥđĜ ģĠĝ ČĘĘ - čđĤė Ęĥ ĐĤĕėĚĘ
...ęĕĘĕĚ 26,911 ĦĘĘđė MBA!פרופ' שמעון בנינגה הוא מרצה למימון וראש תוכנית ה

הבין!לאומית ע"ש סופר של הפקולטה לניהול באוניברסיטת
 מרצה לכלכלה, ד"ר רועי שלם הוא בוגר הפקולטה.תל!אביב
ולמימון בה ושותף מייסד בחברת נומריקס ייעוץ כלכלי
.ומימוני בע"מ
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היתכן כי הסיבוכיות
וכפילות הסמכויות הן
דווקא אלה שיהוו את
ערפל הקרב שבכסותו
ימצאו הגופים הפיננסית
דרכים חדשות לעקוף את
.הפיקוח? סביר להניח שכן
 תמריצי הגופים,אחרי הכל
הפיננסים לעקוף את
הפיקוח הם עצומים ויכולת
ההתאמה שלהם לשינויים
 מנגנון, מנגד.גבוהה מאוד
רגולטורי כה מסובך יתקשה
להתאים עצמו במהירות
להתפתחויות בשווקים
הפיננסים
ęĕĠđĎĐ ĕĢĕĤĚĦ ,ĘėĐ ĕĤēČ .ěėĥ ēĕĜĐĘ Ĥĕčĝ
ąđėĕđ ęĕĚđĢĞ ęĐ ēđģĕĠĐ ĦČ ğđģĞĘ ęĕĝĜĜĕĠĐ
,ďĎĜĚ .ďđČĚ ĐĐđčĎ ęĕĕđĜĕĥĘ ęĐĘĥ ĐĚČĦĐĐ ĦĘ
ęĕČĦĐĘ ĐĥģĦĕ ĖčđĝĚ Đė ĕĤđĔĘđĎĤ ěđĜĎĜĚ
.ęĕĝĜĜĕĠĐ ęĕģđđĥč ĦđĕđēĦĠĦĐĘ ĦđĤĕĐĚč đĚĢĞ
פחות הוא יותר
ąĥĐ ČĚĎđďč ēĜģĜ ,ĞĜėĦĥĐ ČĘ ěĕĕďĞĥ ĕĚĘ

ąĘđĎĤĐ ĐčđĎĦĐ ,ěėĘ .ęĚĢĞ ęĕĤđĔĘđĎĤĘ đĘĕĠČđ
ąčĐ ĐĕĢĘđĎĤĐ ęĕĜĥĐ ĦđĠģđĜĥ Ęėėĥ ČĕĐ ĦĕĤđĔ
ęĕĕĤĠ-čČĝĐ ĤčĥĚ .ĤĦđĕ ĦčėĤđĚĘ ĦėĠđĐ ĦĕČģĜ
ęĕĝėĜ ,ĐĕĢĘđĎĤĐ ĦđčėĤđĚ ĦđĤĚĘĥ đĜĦđČ ďĚĕĘ
đĚĤĎ ęĐĕĜĒČĚč ęĕģĜčĐ đģĕĒēĐĥ ęĕčėĤđĚ ęĕĝĜĜĕĠ
ąđĎĤĐ ěđđĕėĐ ,đĜĕĦĔĕĥĘ .ęĕĘđďĎ ęĕďĝĠĐĘ ęĐĘ
ěĦĜĕĐč - ĖđĠĐ Čģđđď ĦđĕĐĘ ĕđĥĞ ěđėĜĐ ĕĤđĔĘ
ĐĕĢĘđĎĤĐ ,ęĕģĜčĐ ĕĜĒČĚ Ęĥ ĦĕĝĜĜĕĠ ĦđčėĤđĚ
.ĦčėĤđĚđ ĐĜĕďĞ ČĘđ ,ĐĔđĥĠ ,ĐĐģ ČĕĐ ĐĠĕďĞĐ
.ęĕĕĤĠ-čČĝĐ ĤčĥĚĘ ĐĤđĥģ ĐĜđĤēČ ČĚĎđď
ĕĝĜĜĕĠĐ ĤčĥĚč ĕĒėĤĚ ģĘēĥ čđĥēĘ ĘčđģĚ
,ęĕčėĤđĚ ęĕĝėĜ ĦģĠĜĐ Ęĥ ĐČĢđĦ ČđĐ ĕĚĘđĞĐ
.č"ĐĤČč ĦđČĦĜėĥĚ ĦđčđĎĚĐ čđē ĦđĤĎČ ěđĎė
ęĕĝėĜĘ ĝēĕĕĦĐč ĦģĠĝĚ ĐĕĢĘđĎĤ Ęĥ ĐĤďĞĕĐ
.ĕĝĜĜĕĠĐ ĤčĥĚĘ ,ĦđčĤ ĦđČĝĤĎ ĕĠĘ ,ĐĚĤĎ ĐĘČ
Ħģĕģē ĐĦĕĕĐ č"ĐĤČ Ęĥ ĦĕĤđĔĘđĎĤĐ ĐčđĥĦĐ
ĘĘĥč ğĕģĚ ĐĜĞĚ ĦĦĘ ĐďĞđĜ ĤĥČ ,ģĜĤĠ-ďđď
ĐĚđď ĤčĥĚĥ ĖėĘ ĎđČďĘđ ęĕĝĜĜĕĠĐ ęĕģđđĥĐ
ąĜĐ Ęĥ ęĕďđĚĞ ĕĠĘČ ĦĘĘđė ĐģĕģēĐ .ĐĜĥĕ ČĘ
ĦđĚĎĤđĦĚ ĦđĕĐĘ ĦđėĕĤĢ ĤĥČ ,ĦđĕĤđĔĘđĎĤ Ħđĕē
ěĕč ĦđĜĤėĜđĝĚĐ ĦđĕĤđĔĘđĎĤ ĦđĘđĞĠ ĤđĠĝ-ěĕČĘ
ĦđĕđĜėđĝ Ęĥ ěĦĚģĐ .ĐĕĢĘđĎĤĐ ĦđĕđĜėđĝ ĘĘĥ
,ģĠĝ ČĘĘ ,ĐĠĕĝđĐ ,đĒ ĦĤĎĝĚč ,Ħđĥďē ĐĕĢĘđĎĤ
.ĐģĕģēĐ ĐĦđđĔĥ ĐĕĢĘđĎĤĐ ĦĥĤ ĦđčėĤđĚĘ
ČĘĘ ,ěĐ ĐģĕģēĐ ĐĤĥĚĥ ĐĕĢĘđĎĤĐ ĦđĕđĘĞ
,ĐĕĦđĕđĜėđĝđ ĐĘĥĚĚĐ ďĢĚ ěĐ - ĦđĚđĢĞ ,ģĠĝ
ąđďĎĐ ĐĘČĥĐ ,ęĘđČ .ęĕēģđĠĚĐ ęĕĠđĎĐ ďĢĚ ěĐđ
ěėĦĕĐ .ĦĕčĕĔģĠČ ĐĕĐĦ ĐĕĢĘđĎĤĐ ęČĐ ČĕĐ ĐĘ
ĐĘČ Čģđđď ěĐ ĦđĕđėĚĝĐ ĦđĘĕĠėđ ĦđĕėđčĕĝĐ ĕė
ęĕĠđĎĐ đČĢĚĕ đĦđĝėčĥ čĤģĐ ĘĠĤĞ ĦČ đđĐĕĥ
?ēđģĕĠĐ ĦČ ğđģĞĘ Ħđĥďē ęĕėĤď ĦĕĝĜĜĕĠĐ

