
  

 

 

  

  

 

בנקאי -קול קורא: התייחסות הציבור לחסמים רגולטוריים להרחבת היקף האשראי החוץ

  לעסקים קטנים ובינוניים

בדיקות שנערכו בשנים האחרונות העלו כי המערכת הבנקאית היא מקור האשראי הכמעט בלעדי עבור עסקים 

ובינוניים נתקלים בקושי של ממש לקבל קטנים ובינוניים. בניגוד למצבם של עסקים גדולים, עסקים קטנים 

בנקאיים. יש בכך כדי להגביל את התחרות שעסקים אלה רואים לנגד עיניהם וזה אף -אשראי מגורמים חוץ

עלול לפגוע ביכולתם לקבל אשראי זמין, בתנאים נוחים ומשתלמים. הקושי שבמצב הקיים התחדד בחודשים 

גיף הקורונה הגדיל את הצורך של עסקים רבים באשראי האחרונים, כאשר המשבר הכלכלי שנגרם עקב נ

  והפנה זרקור לחלופות המוגבלות הקיימות להם כיום.

למצב זה, בו מקור האשראי הכמעט בלעדי לעסקים קטנים ובינוניים הוא המערכת הבנקאית, יכולים להיות 

שונות, שחלות על גופים  הסברים שונים. אחד הגורמים האפשריים לכך הוא קיומם של הוראות רגולטוריות

בנקאיים, אשר מגבילות את יכולתם לפעול במגזר פעילות זה או שמקשים על פעילותם בו. כחלק מפרויקט -חוץ

במסגרת התכנית "מובילים פיננסיים" של עתודות לישראל וג'וינט ישראל, הוקם צוות בין משרדי, המבקש 

אלו ולפעול להפחתתם. הצוות כולל נציגים מהסוכנות  לבחון אפשרות זאת לעומק, לזהות חסמים רגולטוריים

    ורשות התחרות.משרד המשפטים לעסקים קטנים ובינוניים, המועצה הלאומית לכלכלה, 

כחלק מפרויקט מיפוי החסמים, קיים הצוות, בהובלת הסוכנות לעסקים קטנים בינוניים, שולחן עגול לגופים 
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אנו פונים בזאת לציבור כדי לקבל את התייחסותו בנוגע לרגולציה קיימת אשר עלולה לשולחן העגול,  בהמשך

בנקאיים בתחום מתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים וכן את הצעותיו -לפגוע בכושרם התחרותי של גופים חוץ

    בנוגע לשינויים אפשריים ברגולציה שעשויים לקדם תחרות בתחום זה.

קש לקבל התייחסות לרגולציה שחלה על כלל הגופים הפיננסיים שאינם בנקים, ובכלל זה גופים הצוות מב

בנקאיים, מפעילי מערכת לתיווך באשראי ועוד. כמו כן, נבקש לקבל התייחסות -מוסדיים, נותני אשראי חוץ

ד) שיוצרים חסמי כניסה לכל סוגי הרגולציה (לרבות חוקים, תקנות, חוזרים, נהלים, הנחיות, תנאים ברישיון ועו

לתחום, מערימים קשיי מעבר עבור בתי העסק, יוצרים חסמים לצמיחה או התרחבות של נותני האשראי החוץ 

בנקאיים הפעילים או כל הסדרה אחרת אשר פוגעת בכושרם התחרותי של הגופים החוץ בנקאיים. בנוסף, 

יכולה לנקוט בהם על מנת לעודד תחרות  אנו מבקשים לקבל הצעות לרעיונות חדשים או צעדים שהממשלה

  בתחום זה ולהנגיש אשראי זול ואטרקטיבי לעסקים קטנים ובינוניים.

על ההתייחסויות לכלול הסבר על מקור ההוראה הרגולטורית, תוכן ההוראה, השפעתה על התחרות והשינוי 

קה, רפורמות או הליכים המוצע להוראה. המידע שיתקבל ישמש את הצוות ושותפיו כדי לקדם הצעות לחקי

פנים ממשלתיים אחרים בתחומים שנראים לו כמתאימים ובהתאם למכלול הנסיבות הרלוונטיות. הצוות עשוי 

    לבקש להיפגש עם גורמים שיגיבו, לפי שיקול דעתו.
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