
 התייחסות בנק ישראל

בנק ישראל שותף לחזון הועדה להגברת התחרות במערכת הבנקאית והפיננסית תוך שמירה על 

יציבותם של הגופים הפועלים בה. בנק ישראל שותף להערכה שהגברת התחרות כרוכה בהוספת 

שחקנים חדשים ושחרור חסמים המגבילים היום את התחרות. זאת בהמשך לצעדים הרבים 

קידום מאגר נתוני האשראי והאיגוח שיפעלו במקביל  להפיקוח על הבנקים ושכבר ננקטו על ידי 

 להגברת התחרות בשוק הבנקאי והפיננסי.אף הם 

תן של המלצות הוועדה ומצרף בזאת את התנגדותו להמלצה לאסור יבנק ישראל מאמץ את מרב

למתן  שנים ואת הסתייגותו מחלקן של ההצעות 4על בנקים להנפיק כרטיסי אשראי למשך 

 אשראי על ידי גופים מוסדיים.

התנגדות בנק ישראל לסעיף האוסר הנפקה של כרטיסי אשראי על ידי הבנקים לתקופה של 

 ארבע שנים. 

בראש  עלול לפגועעמדת בנק ישראל היא כי איסור הנפקת כרטיסי אשראי על ידי הבנקים 

זמינותו. מתן הגנה לחברות  ובראשונה בצרכנים הן במחיר האשראי שיעמוד בפניהם והן מבחינת

כרטיסי האשראי מפני התחרות של הבנקים ייתן לשלוש חברות כרטיסי האשראי מעמד 

למשך התקופה המוצעת. מכיוון שלא המוגן באופן מלאכותי מתחרות מצד הבנקים  אוליגופולי 

 מדובר במתן הגנה למספר רב של חברות הפועלות בשוק תחרותי אלא במתן הגנה למספר קטן

 מאד של חברות, סביר להניח שמחיר האשראי לצרכנים יעלה ביחס למצב השורר היום.  

לחברות כרטיסי האשראי המופרדות  אין די הון, מקורות מימון על קיים חשש ממשי כי בנוסף, 

כך את היקף המסגרות והאשראי שהן מעניקות על מנת ליצור תחליף -מנת להגדיל בצורה חדה כל

ורר כיום. על כן, הקף הפעילות המצומצם יחסית של חברות אלו בתחילת משמעותי למצב הש

ביא לכך שהן יעדיפו להקצות אשראי ללקוחות חזקים מבחינה כלכלית. בהעדר עלול להדרכן 

אלטרנטיבה בבנקים, עליהם תיאסר ההנפקה, ייפגעו הלקוחות החלשים: צעירים, חיילים, 

והאוכלוסייה המשתייכת למגזרים החלשים בחברה  סטודנטים, אזרחים וותיקים, עולים חדשים

המגזר הערבי והחרדי. זאת ועוד, החלופה שתיוותר לאותם לקוחות חלשים היא שימוש  –

בכרטיס הדביט ושימוש באוברדראפט בחשבון הבנק. עלות אשראי זה היא גבוהה ואף צפויה 

בהעדר יכולת לקבל אשראי מהחברות  –לעלות מכיוון שלקוחות אלו יהיו שבויים בידי הבנק 

המופרדות. יתכן גם שהבנקים ינסו גם לפצות בדרך זו על אובדן הלקוחות הטובים וההכנסות 

 מפעולות בכרטיסי אשראי.   

כמו כן, לחברות כרטיסי האשראי אין את כל המידע שלבנק יש על הלקוח, ולכן ניתן לצפות שהן 

משיקולים של ניהול סיכונים. עובדה זו צפויה גם היא  –יקטינו לכל לקוח את מסגרת האשראי 

 להביא לייקור האשראי למשקי הבית.

לבסוף, בנק ישראל סבור כי מתן מונופול על סליקה ותפעול של כרטיסי אשראי כמוצע בהמלצות 

הוועדה נותן בידי החברות המופרדות הכנסה בטוחה שתאפשר להן בסיס כלכלי ובסיס מידע 

האשראי ותמנע מהבנקים להפעיל כח שוק על מנת שלא לאפשר את פעילותן.  על לתחרות בתחום 

שמהשיקולים שנסקרו לעיל תפגע בצרכנים על גורפת מתחרות, אין צורך במתן הגנה נראה שכן 

בניגוד גמור למטרות שהוועדה שמה לנגד עיניה.   -ידי הקטנת זמינות האשראי וייקור מחירו 

שורה של הגנות חלופיות לחברות כרטיסי האשראי המופרדות,  יצויין כי בנק ישראל הציע

 הנותנות מענה לחששות שהועלו.



 הסתייגות בנושא פרק אשראי מוסדיים

הקף הנכסים שמנהלים הגופים המוסדיים שווה בגודלו לזה של הבנקים ובעתיד הקרוב יעבור 

ות רתימת כספי החיסכון אותו. על כן בנק ישראל מסכים עם הניתוח שנעשה בוועדה לגבי חשיב

ארוך הטווח למתן אשראי שיענה על צרכי המשק ויצור תחרות עם מערכת הבנקאות וספקי 

 האשראי האחרים. 

 סוגיות: לשלושהסתייגות בנק ישראל נוגעת 

בנק ישראל מתנגד לסעיף המתיר לחברות אחות של המוסדיים להנפיק אג"ח בלא הגבלה  .1

מתן אשראי בהיקפים גדולים על ידי לצורך מימון פעילותם בלא פיקוח של בנק ישראל. 

חברות אחות של גופים מוסדיים שפעילותם אינה ניהול כספי עמיתים ואינם מפוקחות 

הביטוח צריכה להיות מפוקחת בהתאם לתיקון כיום על ידי המפקחת על שוק ההון ו

לפקודת הבנקאות. כלומר, חברות שינפיקן אג"ח בהיקפים הגדולים מאילו  11סעיף 

 2ובאישור שר האוצר עד ₪ מיליארד  1.2שאושרו לאחרונה בחוק ההסדרים, דהיינו מעל 

ותני יפוקחו על ידי בנק ישראל במסגרת מדרגת הפיקוח החדשה שיועדה לנ₪ מיליארד 

 קפים גדולים. יאשראי המגייסים אג"ח בה

הסיבה לכך היא שלאשראי בהיקפים הגדולים מאלו הנקובים לעיל חשיבות מערכתית 

ונדרשת מדרגה פיקוחית גבוהה יותר מזו של המפקח הפיננסי החדש. עמדת בנק ישראל 

ן, היא שמכיוון שחברות מסוג זה אינן מפוקחות כיום על ידי המפקחת של שוק ההו

ומכיוון שהחוק הקיים מטיל על בנק ישראל את הפיקוח עליהן אין כל סיבה להעבירן 

 לפיקוח אחר. 

את  משמעותיבנק ישראל מסתייג מהמלצה לעודד גופים מוסדיים קשורים לערב באופן  .1

הם בכספי חברות האם המנהלות עם כספי העמיתים. ניגוד העניינים קיים במקרים 

הגוף המוסדי העוסקת במתן אשראי תיקלע לקשיים ומנהלי  חברת אחות של גוף מוסדי

מחשש לפגיעה ביציבותה. בנק לא ימהרו לחסל את השקעתם בחברת האחות הקשור 

ישראל מציע להגביל את היקף ההשקעה של עמיתים בגוף מוסדי בחברת אחות של אותו 

 . אחוזים מהיקף המקורות של אותה חברה 11הגוף העוסקת במתן אשראי לכדי 

למרות שפעילות זו מותרת כיום, הרי שבפועל פעילות זו זניחה. מטרת הוועדה היא כי 

גופים אלו יגדילו באופן משמעותי את פעילותם ועל כן החשש מניגודי עניינים מועצם 

 ודורש הטלת מגבלה.

בנק ישראל מסתייג מההמלצה לעודד חוסכים בקרנות פנסיה ללוות כנגד חשבון הפנסיה  .3

שההטבות המס לחיסכון פנסיוני גורמות לעיוותים ולעודף חיסכון   שלהם. ככלהעתידית 

בדמות מתן אשראי כנגד הטבת המס  על ידי יצירת עיוות  נםאין לתק לטווח ארוך,

  אין לעודד פעילות מסוג זה אם אין חסכון עודף שכזה. ,לחסכון פנסיוני. בפרט

במידה וקיים חיסכון עודף לפנסיה הנובע מהרצון לנצל את הטבת המס הגלומה בחיסכון 

הפנסיוני, הרי שנטילת אשראי על חשבון הטבת המס מאפשרת לחוסך לגלם את הטבת 

המס לא רק בגיל הפרישה, לה היא נועדה, אלא בהווה. מטבע הדברים, ככל שהכנסתו של 

ל יותר, ניצול הטבת המס אטרקטיבי יותר והעיוות החוסך גדולה יותר וככל שחסכונו גדו



בנק  גדול יותר. עובדה זו הופכת הטבת מס רגרסיבית באופייה לרגרסיבית אף יותר.

ישראל מסתייג גם מהשימוש בניתוח הקשור לעיוותים אפשריים שפנסיית החובה מטילה 

כון שלהם על משקי בית עניים, שממילא לא יהיו זכאים להשתמש באשראי כנגד החיס

 מפאת יתרותיו הנמוכות, על מנת להצדיק מתן אשראי לבעלי הכנסות גבוהות. 

 

מכיוון שלא ניתן, בהתאם לחוק הקיים, לממש את נכסי הפנסיה במקרה של חדלות 

פירעון  בטרם הגיע החוסך לגיל פרישה הרי שעלות חדלות הפירעון מושתת בראש 

ה מסבסדים את הלווה. מכיוון שהגוף ובראשונה על העמיתים האחרים בקופה שלמעש

המנהל את כספי הפנסיה אינו סופג את עלות חדלות הפירעון של הלווה מחד, ונהנה 

מעמלות ניהול חשבון של הלווה מאידך, הרי שיש לאותו גוף אינטרס להגיע להסדר 

)תספורת( חוב עם הלווה על מנת לשמרו כלקוח. הסדר זה יבוא, שוב, על חשבון העמיתים 

האחרים החוסכים באותו גוף. למותר לציין, שהסדרם אלו עלולים אף להשפיע על מידת 

 .במועד נכונותו של הלווה להחזיר את חובו


