
הערות רשות ההגבלים העסקיים, משרד האוצר ופרופ' אבי בן בסט להמלצות 

הביניים של הועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים 

1. חזון הוועדה ואופן מימושו

חזון התחרות שעומד בבסיס עבודת הועדה שם דגש על כניסת שחקנים חוץ-בנקאיים מפוקחים ומשמעותיים 

לזירת התחרות על הלקוחות הקמעונאיים )משקי בית ועסקים קטנים( ועל היכולת של אותם לקוחות לצרוך 

שירותים פיננסיים באופן פריק מהשחקנים השונים.  

אנו שותפים באופן מלא לחזון זה אך עמדתנו היא כי על אף שהמלצות הועדה עושות כברת דרך להגשמת 

החזון התחרותי, רפורמה מסוג זה תלויה בעמידה במספר תנאים הכרחיים נוספים שאינם מקבלים, לטעמנו, 

מענה מספק בהמלצות הנוכחיות. פער משמעותי זה עלול לפגוע בסיכויי הצלחתה של הרפורמה ועל כן אנו 

מוצאים לנכון להצביע על החסר, לקראת הדיונים ושמיעות עמדות הציבור, וטרם הכנת הדוח וההמלצות 

הסופיות של הועדה.  

2. על הועדה לגבש המלצות המתוות מדרג פיקוח שלם, בהיר, אחיד ובסטנדרטים 

בינלאומיים לכלל הגופים המספקים שירותים פיננסיים נפוצים 

נדבך מרכזי הדרוש להגשמת חזון זה הוא, בעינינו, קיומו של מדרג פיקוח שלם, בהיר, אחיד ובסטנדרטים 

בינלאומיים עבור שירותים פיננסיים נפוצים. על מנת שגופים פיננסיים חדשים העוסקים בהעמדת אשראי, 

ניהול חשבון, הנפקת אמצעי תשלום וסליקת עסקאות תשלום יכנסו לשוק, או שגופים קיימים ירחיבו את 

פעילותם מבחינת היקף ומגוון השירותים, הם צריכים להיות מסוגלים לקבל החלטות לגבי פעילותם תוך 

שהם לוקחים בחשבון את ההשלכות של משטר הפיקוח שיחול עליהם בכל הרכב והיקף פעילות, לרבות 

דרישות לצורך קבלת רישיון, דרישות הון וחובות רגולטוריות אחרות. מכיוון שככל שדרישות הרגולציה 

מכבידות יותר הרי שהן מהוות חסם כניסה והתרחבות משמעותי יותר, ישנו מתח מובנה בין הרצון לקבוע 

משטר פיקוח מעודד תחרות שאינו מערים חסמי כניסה לבין הרצון לקבוע רגולציה שמנסה להבטיח את 

יציבות הגופים.  

לפיכך, על מנת לעודד כניסה של גופים חוץ בנקאיים לפעילות ולאפשר את התרחבותם של גופים קיימים, 

הועדה צריכה לקבוע את העקרונות המרכזיים למשטר הפיקוח על גופים אלה, כך שיווצרו תנאים 

מספיקים להגברה משמעותית של התחרות, שלא יסכנו בתוך כך את יציבות המערכת הפיננסית. המלצות 

הועדה בדוח הביניים אינן משרטטות תמונה שלמה של מסגרת הפיקוח בהתייחס לשני היבטים מרכזיים: 

ראשית, ההיבט המהותי, קרי עקרונות היסוד לפיקוח; ושנית, ההיבט המוסדי, דהיינו, זהות הגוף המפקח. 

חלק מהסוגיות הקשורות ביצירת משטר פיקוח כאמור קיבל אמנם ביטוי בהמלצות שונות בדו"ח, אך 

ההכרעה המשתקפת לגביהן אינה שלמה ואינה בהירה דיה.1  

בהקשר זה יוזכר כי בדו"ח קיימת המלצה לגבי עקרונות האסדרה הרצויה בנוגע לשירותי תשלום, הכוללים 

פעילויות הנפקה וסליקה.2 האסדרה המוצעת כנקודת ייחוס היא הדירקטיבה האירופאית לשירותי תשלום 

)Payment Service Directive, להלן: "PSD"(. אחת מהמטרות המרכזיות של הדירקטיבה האירופאית 

לשירותי תשלום הייתה עידוד כניסה של גופים חוץ בנקאיים לפעילויות אלו והגברת התחרות והחדשנות 

1 כך למשל ההמלצות המתייחסות לפיקוח על גופים מוסדיים וגופים קשורים להם הנותנים אשראי קמעונאי 

)כמפורט בסעיף ב' – פעילות אשראי קמעונאי של גופים מוסדיים וגופים קשורים להם( אינן עקביות עם המצב החוקי 
הקיים. היה נכון לכתוב בהמלצות במפורש שעל מנת לממש המלצות אלו הועדה ממליצה בנוסף לתקן את חוק 

בנקאות רישוי כך שיתאפשר ל לגופים אלו לגייס אג"ח ללא מגבלת היקף.  
2 המלצות הביניים של הועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים )להלן: "המלצות הביניים"(, 

סעיף ט'. 



 

 

בתחום. דירקטיבה זו מגדירה את שירותי התשלום על בסיס מאפייניהם הכלכליים, באופן המאפשר גמישות 

של המודלים העסקיים והטכנולוגיים למתן שירותים אלו, וקובעת את דרישות הרגולציה ודרישות ההון 

באופן מבוסס סיכון. יצוין כי דרישות ההון הנקובות בדירקטיבה האירופאית לשירותי תשלום נבדלות 

מהותית מדירקטיבת באזל המשמשת באירופה לפיקוח על מוסדות בנקאיים. 

עם זאת, אנו סבורים כי מן הראוי להמשיך ולשרטט את "גבולות הגזרה" לאסדרה זו, כלומר, להגדיר מתי 

גופים העוסקים בפעילויות אלו מוחרגים ממשטר פיקוח זה משיקולי יציבות ומהו משטר הפיקוח שיחול על 

גופים שהוחרגו. בפרט, הגדרת עקרונות הפיקוח צריכה לתת מענה לסוגיות שונות, ביניהן מתי מטרת הפיקוח 

היא שמירה על יציבות הגוף הספציפי )על מנת לנסות להבטיח שאף גוף לא ייפול( לעומת שמירה על יציבות 

גופים רק במידה שנפילתם עלולה לסכן את יציבות המערכת הפיננסית בכללותה, וכיצד מטרה זו באה לידי 

ביטוי בדרישות הרגולטוריות מהגוף; מהן אותן פעילויות ומהם התנאים שבעטיים גוף חוצה את הסף 

ומהווה סיכון ליציבות המערכת הפיננסית; והאם על סיכון יציבותי יפקח רק בנק ישראל, כך שכל גוף החוצה 

את הסף יעבור לפיקוחו, או האם יכולים לעשות זאת גם רגולטורים אחרים )בפרט הממונה על שוק ההון או 

המפקח שיוקם על גופים חוץ מוסדיים(. בנוסף, נדרש לקבוע מהם הסטנדרטים הבינלאומיים שיהיו אמת 

המידה לקביעת משטר הפיקוח על גופים חוץ בנקאיים שהוחלט להחריג מהאסדרה הייעודית לסולקים 

  .PSD-ומנפיקים במתכונת ה

יצוין כי ישנה הסכמה בוועדה לגבי שני קצוות של המדרג הרגולטורי. בנקים, בשל מורכבות פעילותם, 

מקורות ההון שלהם, וקשרי הגומלין ביניהם, נמצאים בקצה אחד של המדרג והפיקוח עליהם שם דגש 

משמעותי על יציבות הגופים ומבוצע על ידי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל. נותני שירותי אשראי, כל עוד 

אינם מגייסים אג"ח מהציבור או מגייסים בהיקף נמוך, נמצאים בקצה האחר של המדרג הרגולטורי, כך 

שהיבטי היציבות הם משניים במשטר הפיקוח, ומופעלים רק ככל שעולה חשש ליציבות המערכת הפיננסית. 

משכך, הוסכם כי גופים אלו יפוקחו על ידי מפקח יעודי מחוץ לבנק ישראל.3 אולם, אין הסכמה לגבי עקרונות 

הפיקוח וזהות המפקח לגבי מגוון של גופים אחרים, כגון מעמידי אשראי שמגייסים אג"ח מהציבור מעל 

ההיקף המוסדר כיום בחוק, סולקים )עם או בלי פעילות הנפקה(, מנפיקים )עם או בלי פעילות סליקה(, מי 

שמעמיד אשראי אגב פעילות הנפקה או סליקה, שירותי ניהול חשבון אחרים ועוד. גופים אלה הם שאמורים 

לחולל בעתיד תחרות במערכת הפיננסית ומכאן החשיבות באסדרתם.  

אנו סבורים כי על המלצות הועדה בדוח הסופי לשקף מתווה למדרג רגולטורי מלא המאזן בין שיקולי 

יציבות לתחרות, וכי ללא מתווה שכזה תיוותר אי ודאות רבה האם משטר הפיקוח שיוגדר על ידי 

הרגולטורים השונים אכן יביא לכניסה של גופים חדשים ומגוונים ובעקבות כך לשינוי שיווי המשקל 

הנוכחי בשוק ולהגברה משמעותית של התחרות. יצוין כי גם לאחר קביעת המדרג הרגולטורי והעקרונות 

המנחים, עדיין ישנה חשיבות מהותית לזהות המפקח לאור שיקול הדעת הרחב שישנו ביישום הרגולציה.  

התייחסותנו להמלצה בנוגע לפיקוח על חברות כרטיסי האשראי:4  

הצורך באסדרה היוצרת משטר פיקוח שלם, בהיר, אחיד ובסטנדרטים בינלאומיים, עולה גם בהקשר של 

חברות כרטיסי האשראי המופרדות. המלצת הביניים של הועדה בנוגע לפיקוח על חברות כרטיסי האשראי 

הסתפקה בהגדרת זהות המפקח על חברות כרטיסי האשראי המופרדות )הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל5(, 

אך לא הפרידה בהקשר זה בין סוגים שונים של פעילויות שמבצעת חברת כרטיסי אשראי )העמדת אשראי, 

הנפקה וסליקה( ולא הגדירה את העקרונות המנחים של משטר הפיקוח שיחול על חברות אלו )ואחרות( על 

פי הפעילויות השונות שתיבחרנה לספק. לפיכך, אנו סבורים כי אין די בהמלצה זו כדי לייצר לשחקנים בשוק 

                                                           
3 הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים חוץ-מוסדיים, סעיף 2. 

4 המלצות הביניים, המלצה אחרונה בסעיף א'. 

5 ההמלצה גם מציינת כי הפיקוח על הבנקים יקבע את הרגולציה שתחול על חברות כרטיסי האשראי הנוגעת לאשראי 

לאחר היוועצות עם ועדת היישום ושמיעת עמדתה. 



 

 

)או על סף השוק( את התנאים המתאימים ואת הוודאות הנדרשת, על מנת לאפשר להם לפעול בצורה 

תחרותית ולשנות את שיווי המשקל הבעייתי בשוק, ולממש בכך את חזון הועדה. על רקע ההמלצה להפריד 

את הבעלות בין חברות כרטיסי האשראי והבנקים אנחנו סבורים כי מדובר בעניין בעל חשיבות עליונה.  

בנוסף, הסדרה חלקית זו מותירה שיקול דעת רחב למפקח על חברות כרטיסי האשראי, שבמקביל מפקח גם 

על הבנקים, בהם אמורות חברות כרטיסי האשראי להתחרות. באופן טבעי, החלטה זו מעלה שאלה של איזון 

בין שיקולים מנוגדים, כאשר שמירה על יציבותו של בנק – שהיא להבנת הפיקוח על הבנקים תפקידו המרכזי 

והראשון במעלה – עלולה להתנגש במחויבות ליצירת סביבה רגולטורית מעודדת תחרות עבור חברות כרטיסי 

האשראי. ההסדרה החלקית הבאה לידי ביטוי בהמלצות הועדה, בשילוב עם האמור לעיל, עלולה למנוע 

יצירה של משטר פיקוח המאזן באופן נכון בין יצירת תנאים להגברה משמעותית של התחרות לבין שמירה 

על היציבות של המערכת הפיננסית.  

עמדתנו היא כי על הועדה להתוות עקרונות מנחים למשטר פיקוח, אשר יצרו  תנאים להתפתחות של תחרות 

משמעותית, וכי אם המלצות הוועדה לא יתוו עקרונות כאמור, הרי שהצלחת המהלך תהיה תלויה לחלוטין 

בבחירותיו של מי שיוגדר כמפקח על חברות כרטיסי האשראי המופרדות. במסגרת השיקולים לקביעת 

זהות המפקח, יש להתחשב בכך שכלים להתמודדות עם סיכון יציבותי למערכת הפיננסית, ככל שיתעורר 

כתוצאה מפעילות כלשהי של מנפיקים או סולקים, מצויים לא רק בידי הפיקוח על הבנקים, אלא גם בידי 

רגולטורים אחרים. כך, קיימים בידי המפקח על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, אשר מפקח על הגופים 

המוסדיים, כלי פיקוח יציבותי וניסיון שנצבר בהיבט זה. גם הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

)שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים(, התשע"ה-2015, עתידה להקנות למפקח על נותני אשראי חוץ בנקאיים 

כלים להתמודדות עם סיכון ליציבות המערכת הפיננסית. כמו כן, על מנת לוודא כי ניתן מענה רוחבי ושוטף 

לזיהוי וטיפול בסוגיות של סיכון סיסטמי בין המפקחים השונים, אנו רואים בחיוב קידום הקמתה של 

ועדה ליציבות פיננסית שתבחן את המערכת הפיננסית כמכלול.  

3. יצירת מבנה שוק יעיל ותחרותי בתחום כרטיסי האשראי תוך מתן יכולת לחברות 

המופרדות לפעול באופן תחרותי 

בכדי להגביר את התחרות בתחום כרטיסי האשראי ולאפשר תחרות מצד גופים חוץ בנקאיים, הפועלים רק 

בחלק מהמוצרים והשירותים הפיננסיים, יש לפתור כשלים וחסמים הקיימים היום, תוך שמירה על 

התמריצים של גופים אלו להתחרות בגופים הבנקאיים. ככלל, המלצות הועדה הינן ברוח זו. מטרת ההמלצה 

על הפרדת חברות כרטיסי האשראי מבעלות הבנקים היא יצירת תמריצים לחברות אלו להתחרות במתן 

אשראי, בפרט מול בנק האם ממנו הופרדה החברה. המלצת הועדה להפריד בין המתגים השונים בבעלות 

חברת שב"א ולהתאים את מבנה הבעלות להרכב המשתמשים במערכת אשראית )מערכת התשלומים שבה 

נסלקות עסקאות כרטיסי חיוב( מקורה ברצון למנוע חסימת מתחרים וליצור תמריצים לחדשנות ויעילות. 

עם זאת, אנו סבורים כי יש להוסיף על המלצות הועדה הבאות את הדברים הבאים:  

א. עמדתנו היא כי המעבר לסליקה יומית צריך להתבצע בתוך ששה חודשים: משמעות הסליקה היומית 

היא העברה של התשלום מהמנפיק לסולק ביום ביצוע העסקה. בישראל, בשונה מהמקובל בעולם, מקבל 

בית העסק את התשלום רק לאחר 22 יום בממוצע ממועד ביצוע הרכישה )המנפיק מעביר את התשלום 

לסולק רק לאחר קבלתו מהלקוח, אחת לחודש בעסקאות חיוב נדחה, והסולק מעביר את התשלום לבתי 

העסק לאחר מכן(. לכן, בפועל, בתי העסק )ולא חברות כרטיסי האשראי( הם שמעמידים את האשראי 

ללקוח ונושאים בעלות המימון שלו. העלות העודפת מתגלגלת כמובן ללקוחות, דרך מחירי המוצרים, 

ובין היתר גם ללקוחות שאינם זקוקים לאשראי כפוי זה ואינם משתמשים בכרטיסי אשראי. כמו כן, 

הסליקה החודשית מגדילה משמעותית את דרישות ההון מהסולקים, המחושבת בין היתר כשיעור 



 

מחבות המנפיקים כלפיהם, ומקשה על כניסה של סולקים חדשים, ובפרט על סולקים שאינם משמשים 

במקביל כמנפיקים. 

על פי המלצות הועדה, המעבר מסליקה חודשית לסליקה יומית יתבצע בתוך שנתיים מהמועד שנקבע 

להעברת השליטה בחברות כרטיסי האשראי המופרדות, כלומר, באופן סביר, בעוד יותר מארבע שנים. 

הועדה מכירה בתועלות ליעילות ולתחרות במעבר לסליקה יומית אך בחרה לדחות את היישום על מנת 

שלא להטיל על חברות כרטיסי האשראי המופרדות, בכובען כמנפיק, את הנטל של העמדת המימון 

בעסקאות חיוב נדחה ביחס למצב הקיים כיום טרם ההפרדה ולשמר בכך את היתרון התחרותי שיהיה 

לחברות המופרדות מול הבנקים בהצעת חיוב נדחה לצרכן )במתכונת הנוכחית שבה בית העסק מעמיד 

את המימון(. אנו סבורים כי ההמלצה בדו"ח משמרת את העיוות הקיים במשק הישראלי לזמן ארוך 

וכורכת שלא לצורך בינו לבין תהליך ההפרדה של חברות כרטיסי האשראי, ובכך מטילה עלויות עודפות 

על בתי העסק והלקוחות ומגדילה את חסמי הכניסה עבור סולקים חדשים. עמדתנו היא כי גם במצב בו 

מחויבות החברות בסליקה יומית, קיים להן יתרון תחרותי ביכולת להציע חיוב נדחה לצרכן ישמר אך, 

בניגוד למצב כיום, החברות אכן יאלצו להעמיד את האשראי הניתן ללקוח במסגרת עסקה זו.6 לפיכך, 

אנו סבורים כי על המעבר לסליקה יומית להתבצע בתוך ששה חודשים. ככל שנדרש ליצור תנאים שבהם 

יוכלו חברות כרטיסי האשראי המופרדות לגייס הון על מנת להעמידו כאשראי למשתמשי הכרטיס )בגין 

סוגי העסקאות הרלוונטיות(, יש לעשות כן מבלי לפגוע ביעילות השוק לפרק זמן משמעותי של יותר 

מארבע שנים. 

ב. קביעת תנאים הנוגעים להפצה ולהנפקה של כרטיסי אשראי ולגישה למידע של הלקוח – הועדה מצאה 

כי המהלך של הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים צפוי לתרום לתחרות, ובפרט כי יש ביכולתו 

לעורר את התחרות בטווח הזמן הקצר והבינוני. זאת, בשל היותן של חברות אלו גופים מפוקחים, 

פעילים בהיקפים משמעותיים, מחוברים למערכות התשלומים ובעלי מותג מוכר.  

על מנת למנוע מבנק האם לנצל את כוחו בהפצה מול לקוחותיו ולהעבירם בחזרה אליו מיד לאחר 

ההפרדה, ובכך להותיר את החברה המופרדת להתחרות על לקוחות חוץ בנקאיים בלבד, ועל מנת 

להתמודד עם ניגוד העניינים הנובע מתפעול משותף של כרטיסים )וחלוקה ברווח( בין בנק האם והחברה 

המופרדת, הוחלט לאסור הנפקת מסגרת אשראי על גבי כרטיס על ידי הבנקים שמהן הופרדו חברות 

כרטיסי האשראי למשך תקופת זמן. בהקשר זה, הועלו בפני הועדה חששות כי לחברות המופרדות לא 

תהיה יכולת להתמודד ביעילות עם היקפי הלקוחות והאשראי של הכרטיסים הבנקאיים: בין השאר 

נטען כי הן לא תוכלנה להעמיד את מסגרות האשראי ללא גידול משמעותי בעלות ההון, כי לא תהיה להן 

יכולת לחתם ולנהל את סיכוני האשראי, וכי המערך התפעולי שלהן לא ערוך לגידול בשיעור המדובר 

תוך פרק זמן קצר. למרות שישנו קושי רב לכמת את הסף שמעליו היקף הפעילות פוגע ביכולת החברות 

המופרדות לתפקד ביעילות או באופן שאינו מסכן את יציבותן, הועדה בחרה, בשלב זה בדו"ח הביניים, 

מתוך תפיסה שמרנית , לאסור על ההנפקה הבנקאית באופן הדרגתי,7 כך שכל כרטיס חדש8 יונפק עם 

מסגרת אשראי חוץ בנקאית. לראייתנו, האיסור עליו הוחלט הוא המינימום הנדרש לצורך מימוש 

הפוטנציאל התחרותי הגלום בהפרדה, ויש לבחון את הצורך בהחלה הדרגתית של איסור ההנפקה, 

במסגרת קבלת עמדות הציבור למסקנות הביניים ועד להשלמת הדו"ח הסופי. כל זאת בכפוף לבדיקה 

של שיעור הגידול הפוטנציאלי באשראי של חברות כרטיסי האשראי המופרדות, בטווח הקצר ולאורך 

זמן. 

                                                           
6 בנוסף יש לודא כי לא קיימים חסמים להתפתחותם של סוגי עסקאות וכרטיסים נוספים הנפוצים בעולם, כדוגמת 

כרטיס  אשראי מתגלגל )revolving( שבו הלקוח בוחר באופן אקטיבי בכל תקופת חיוב את הסכום שהוא מעוניין 
לפרוע באופן מיידי ואת גובה היתרה ש"תתגלגל" כאשראי לחודש הבא. 

7 הדרגתיות זו צפויה ל"שחרר" בממוצע כרבע ממחזור הלקוחות בכל שנה. 

8 יש להבהיר כי המונח "כרטיס אשראי חדש" המופיע בהמלצה "הפצת והנפקת כרטיסי אשראי על ידי הבנקים" 

בסעיף א' כולל גם חידוש כרטיס אשראי קיים. 

 



כמו כן, לאור הצורך להתמודד עם הכוח של הבנקים בהפצת הכרטיסים, המליצה הועדה שהבנקים 

יפיצו ללקוחותיהם את כל כרטיסי האשראי בתנאים שווים וללא אפליה, אך לא פרטה כיצד הפצה 

שוויונית זו תתבצע בפועל. בפרט, בהקשר זה עולות סוגיות כגון האם קיימת חובה להפיץ כרטיסי 

אשראי )או רק אם הבנק בוחר להפיץ הוא מחויב בהפצה שיוויונית(, האם הכלל האמור חל על כלל 

הבנקים )לרבות בנקים הרשאים להנפיק ללקוחותיהם(, האם הכלל מתייחס גם לתמחור של הכרטיס 

ללקוח ולתגמול של הבנק בגין ההפצה, כיצד המידע הקיים בידי חברות שתפעלו את ההנפקה עובר 

להפרדה )ואינו קיים בידי יתר החברות(, ושעל פי ההמלצות הן רשאיות לעשות בו שימוש, מתכתב עם 

שוויוניות זו, ועוד. 

לאור הדברים האמורים, והגם שאין אנו מתנגדים להמלצות אלו, אנו מוצאים לנכון להדגיש, בין היתר 

לאור דעות המיעוט שעלו בעניין זה, כי על הועדה לפרט בהרחבה את המלצותיה בנוגע להנפקה, הפצה 

ושימוש במידע. כמו כן, על הועדה לבחון האם די בתנאים המפורטים שיקבעו על מנת ליצור לחברות 

כרטיסי האשראי המופרדות יכולת ותמריצים מספיקים להתחרות בבנקים באופן אגרסיבי, ובפרט 

בבנקים מהם הן הופרדו, באופן שיבטיח ששיווי המשקל הבעייתי הקיים כיום בתחום ישתנה.  

ג. הפרדת  כ.א.ל – אנו סבורים כי מהלך הפרדת חברות כרטיסי האשראי צריך לכלול את שלוש החברות. 

כפי שהוסבר לעיל, ישנה חשיבות רבה ליצירת תנאי מגרש לטווח הארוך, לרבות ביצוע השינויים 

הדרושים ברגולציה. אולם, מידת ההצלחה של צעדים אלו תלויה בתגובת השחקנים בשוק. לפיכך, כצעד 

משלים יש חשיבות רבה גם למהלך של פיצול חברות כרטיסי האשראי מהבנקים הצפוי, במידה רבה של 

וודאות, ליצור שלושה שחקנים משמעותיים תוך זמן קצר יחסית ולתרום בכך לתחרות. 

כיום, כ.א.ל מעמידה מעל שליש מהאשראי הצרכני שמעמידות חברות כרטיסי האשראי, המהווה בסך 

הכול כ-9% מכלל האשראי הצרכני )שלא לדיור(. הפיכת כ.א.ל לגוף חוץ בנקאי, יחד עם שתי חברות 

כרטיסי האשראי האחרות, יאפשר למקסם את התועלת התחרותית מהמהלך, וליצור בטווח הזמן 

הקצר והבינוני שלושה גופים מפוקחים, פעילים בהיקפים משמעותיים, מחוברים למערכות התשלומים 

ובעלי מותג מוכר, אשר מתחרים בבנקים. מנגד, השארת כ.א.ל בידי הבנקים תצמצם את השפעת 

המהלך ועלולה להשפיע על התנהגות שאר חברות כרטיסי האשראי באופן שעשוי לשמר את שיווי 

המשקל המתואם בין הבנקים ובין חברות כרטיסי האשראי.  

כמו כן, ולאור הצהרת המפקחת על הבנקים על הרצון לעודד את הפיכתן של חברות כרטיסי האשראי 

לבנקים ועל כך שחברות אלו קרובות מאוד לעמידה בקריטריונים הנדרשים לקבלת רישיון בנק, הפרדת 

כ.א.ל תתרום לתחרות גם בכך שהיא תוסיף גוף נוסף בעל פוטנציאל ממשי להפוך לבנק חדש. 

יצוין כי עמדתו המפורטת של משרד האוצר ביחס להמלצות הוועדה, כהשלמה למפורט במסמך זה, 

מפורסמת במסמך הנגיש לציבור באתר משרד האוצר. 


