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 אייםקר הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים בנונייר עמדה עב

 2015ביולי  12

 

 מגיש הנייר

 מנכ"ל קבוצת פנינסולה בע"ממייסד ומיכה אבני, 

 micah@peninsula.co.ilאימייל:  

 03-565-0100טלפון:  

 מגיש הנייר מבקש להופיע בפני הועדה.

 

 אודות קבוצת פנינסולה בע"מ

עוסקת במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בישראל לצרכי הון ו 2004פנינסולה הוקמה ב 

ומניותיה פנינסולה הינה חברה ציבורית  חוזר, בעיקר באמצעות מסחר בממסרים דחויים. 

בעשור האחרון פנינסולה העמידה לרשות אלפי עסקים . נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב

  מגוון פתרונות אשראי בהיקפים של מיליארדי שקלים למימון צמיחה עסקית.  קטנים ובינוניים

 500ל ₪ מיליון  5לקוחות טיפוסיים של פנינסולה הם חברות בע"מ עם מחזורים שנתיים בין 

 ₪. מיליון 

 אודות מיכה אבני

לשעבר שותף    של קבוצת פנינסולה בע"מ.מנכ"ל עו"ד מיכה אבני הוא מייסד, בעל שליטה ו

יו"ר   לשעבר עורך דין במשרד יגאל ארנון ושות'.  מנהל בקרן הון הסיכון ג'רוזלם גלובל ונצ'רס.

של חברת פאנדבוקס  חבר בוועדה המייעצת  של עמותת יזמים צעירים ישראל. הדירקטוריון

בעל תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה   המתמחה במתן אשראי לעסקים קטנים אונליין.
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העברית בירושלים ותואר שני במינהל עסקים מבית הספר למינהל עסקים של קלוג 

 באוניברסיטת נורטווסתרן ובית הספר למנהל עסקים של רקנאטי באוניברסיטת תל אביב. 

 

 נגישות למקורות תיצירת תחרות מחייב – לעסקים קטנים ובינוניים בישראלשוק האשראי 

חברות בע"מ, בתוכו לשוק האשראי לעסקים קטנים ובינוניים אשר כולל  מתייחס הזנייר עמדה 

מיליון  500עד ₪ מיליון  5אגודות שיתופיות, שותפויות ועסקים מורשים עם מחזורים שנתיים של 

   )להלן "שוק האשראי"(. ₪

ת מקורות אשראי חדשים הגברת התחרותיות בשוק האשראי יכולה להיעשות רק על ידי יציר

החסם .  לבעל העסק.  כלומר, נותני אשראי נוספים מעבר למערכת הבנקאית הקיימת בארץ

להקמת שוק אשראי חוץ בנקאי תחרותי למערכת הבנקאית הוא מקורות.   ישנם רק  עיקריה

 :בהיקפים ובעלויות שיאפשרו לגופים חדשים להתחרות בבנקים אפשרייםמימון מקורות י נש

 פיקדונות הציבור 

 חסכון טווח ארוך 

תוכנית של יצירת תחרות למערכת הבנקאית בשוק האשראי לעסקים קטנים כל על כן, 

ון טווח כאו לחסובינוניים חייב לאפשר לנותני אשראי חדשים גישה ישירה לפיקדונות הציבור 

 ארוך כמקורות למתן אשראי.

 

 חסכון טווח ארוך כמקור לאשראי חוץ בנקאי

 נדרש תיקון לחוק הבנקאות )רישוי( אשר יאפשר לחברות מימון חוץ   – ח"הנפקות אג

 ח בבורסה.   "בנקאיות לגייס אג

 אפשר איגוח של תיקי חובות.תש תחקיקתי ותרבומע תנדרש – איגוח 

 מבחינת המשקיעים תשואותיהן יצירת קטגוריה חדשה של קרנות חוב אשר  – חוב קרנות

 ברמת סיכון/תשואה של חוב ולא ברמת סיכון/תשואה של אקווטי.נמדדות המוסדיים 
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  כך שעלות ו/או חברות אשראי על ידי גופים מוסדיים רגולציה לתמחור קרנות חוב

 לבנקים. םיתחרותי לקנות אילו להציע אשראי במחיריםאפשר המקורות ת

 

 גישה לפיקדונות –הקמת בנקים קטנים 

של בנקים את הקמתם אשר מונעים  ורגולציותלאורך השנים, בנק ישראל יצר שורה של הנחיות 

הרבה מעבר לדרישות בבשני מישורים: )א( דרישות הון מגבילות לו חדשים בארץ.    הנחיות א

ולגרעין שליטה מקורות מחוץ למאזן של גרעין שליטה, קיום )ב( דרישות ל-והקבועות בחוק, 

 כל משקיע פוטנציאלי.מבריחות אשר הן לו ל מקורות אשבדיקות קפדניות הבנק.   

דולרים בארה"ב יש אלפי בנקים קטנים עם מאזנים של עשרות מיליוני דולרים ומאות מיליוני 

 אשר יוצרים תחרות לבנקים הגדולים.   בארץ בנק ישראל לא מאפשר הקמה של בנקים קטנים.

והפיקוח על הבנקים  ,שינוי בהתנהלות של בנק ישראל בכללמשינוי זה יכול לבוא רק כתוצאה 

בפרט, וזאת כתוצאה משינוי פרסונאלי ותרבותי דרמטי ו/או התערבות משמעותית בשיקולי 

 על הבנקים.הפיקוח 

 

 חסמים משניים ליצירת תחרות בשוק האשראי

 

 של המערכת הבנקאית לעדיותב – תחרותיות בשעבודים העדר

 במשק אשר מאפשר למערכת הבנקאית קיים התיקונים למשטר השעבודים  םינדרש

הם השעבוד ם יהעיקרילים כהלהחזיק עסקים שבויים ולמנוע כניסה של מלווים מתחרים.  

וע ביצ /אופים ונוסף ו/או יצירת שעבודים נוס איהשוטף והתניות האוסרות על לקיחת אשר

 יים )ניכיון צ'קים ופקטורינג(.פעולות אשראי מול גורמים שליש

 בות עליונה לשמירות צ'קים סחירים מחוץ למשטר של השעבודים.  כלומר, שיהיה ייש חש

 ידי הפקדתו.אפשרות לשעבד צ'ק סחיר רק על 

 .יש חשיבות לחקיקת חוק המשכון 
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 ת תנאים ומחיריםהעדר יכולת להשווא – תמחור הבנקאיבשקיפות חוסר 

של  קלולשיים לא רואים את העלות המשוקללת של האשראי בבנק )כלומר, אכיום לקוחות בנק

 לא יכולים להשוות מחירים.זה מידע ובהעדר עמלות וריביות( 

 לשוק החוץ בנקאי רישוי בסיסי

 התפתחותו של שוק אשראי חוץ בנקאי מחייב מהלך של רישוי.   בהקשר זה:

 נים על ינכון שהגורם המפקח יהיה תחת המפקח על שוק ההון מכיוון שבסופו של דבר מג

 וישראל יהיה הגורם המפקח.   יש לנק בש.  אסור נףעבהחיסכון טווח ארוך אשר יושקע 

 כגורם מתחרה למערכת הבנקאית. נףעהאינטרס למנוע התפתחות 

   .הליך הרישוי צריך להיות בסיסי ומבוסס יושרה, ניסיון והון 

 ושמירתם על חוקי המדינה ואתיקה נף בעלפקח על זהות השחקנים  ךהגורם המפקח צרי

עסקית.  זה ימנע את התנהלות הבסיסית.   אסור שהפיקוח יתערב בתנאים וה

 .הענףהתפתחותו הבריאה של 

 

 מינוי המפקח על הבנקים ומעבר בין הפיקוח לבנקים

  יםאהבנקאית, ובנקעוברים לעבוד במערכת יריהם כובהתופעה שמפקחי הבנקים לשעבר 

טה ומביא לתוצאה של עשל המפקח על הבנקים מדאיג בלשון המ מאיישים את התפקיד

 לוחצת יד ושמירה על הסטטוס קוו של העדר תחרות.   יד

  ארוכה יותר ינון צנדרשים מינויים לפיקוח על הבנקים מחוץ למערכת הבנקאית ותקופת

 .הפיקוח על הבנקים להיכנס למערכת הבנקאית יליוצא

 


