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 2015 ביוני 15

  

 לכבוד
  בישראל ופיננסיים בנקאיים בשירותים התחרותיות להגברת הוועדהחברי 

 

 שלום רב,

 יהבנקאפנייה לוועדה להגברת התחרותיות בשוק  –קידום הקמת איגודי אשראי בישראל הנדון: 

 מבוא

להגברת התחרותיות בשוק הבנקאי על מנת להציג להיפגש עם חברי הוועדה  קואופרטיב "שלנו" מבקש .1

 באופן מסודר."איגודי האשראי כקטליזטור תחרותי בענף הבנקאות בישראל" נושא את 

קמעונאות מזון, איגוד  –עיקריים צרכניים בשלושה תחומים ממוקד ו 2011-הוקם בקואופרטיב "שלנו"  .2

אביב לפני כשנה. המודל -ראשונה בתלמזון ת ונאוהקואופרטיב הקים חנות קמע .גמל ופנסיהקופות אשראי ו

  מסתמן כמוצלח, פתיחת חנויות נוספות ברחבי הארץ נמצאת בימים אלה בשלבי תכנון.

  (.Credit Unionבמקביל, פועל "שלנו" מאז ייסודו להקמת "איגוד אשראי" ) .3

ת בנק ישראל לוותנו ופעולאת פעי פורש בקצרה, אשראי יאיגוד הםמסמך זה מתאר עבור חברי הוועדה מ .4

 ומסיים בהמלצתנו כיצד נדרש להתקדם מן הנקודה בה אנו נמצאים כעת. בנושא בשנים האחרונות

וב מדינות שהוכיח עצמו בר משמעותי חברתי-איגודי האשראי, כמודל פיננסינושא אנו מאמינים כי ראוי ש .5

 בישראל. ופיננסיים בנקאיים בשירותים התחרותיות להגברת הוועדההעולם, יעמוד על סדר היום של 

 כקטליזטור תחרותי בעולם איגודי אשראי

 100 -בלמעלה מאיגודים  50,000עם מעל  קואופרטיבי הנפוץ בעולםאיגוד אשראי הוא מודל בנקאי  .6

והם פונים בעיקר למשקי בית ועסקים  אלפי חברים(כמה )מימדים צנועים לרוב איגודי אשראי למדינות. 

מוך ביחס פרופיל סיכון נ. חברי איגוד האשראי הם בעליו והם )ורק הם( לקוחותיו. זהות זו מובילה לקטנים

אשראי מבוססים איגודי  רווחיות גבוהה.היעדר מוכוונות לו בלבד מוצרים פשוטיםהצעת  מסחרייםלבנקים 

 במקרים רבים מבוסס שירות אינטרנטי בעיקרו. מבנה עלויות צר, 

ואינם מחפשים למקסם  כחלק אינטגרלי מהצעת הערך ללקוחותיהם חינוך פיננסיאיגודי האשראי משלבים  .7

 . רווחים על גבם

"מסה קריטית"  לאחר שנוצרת תחרות ה .בעולם תחרותי מוכח Game-Changer האשראי הוא מודל איגוד .8

את המחט" לבנקים  להזיז" כדי גדולה מספיקלקוחות  כמות מניידת לתוכהו קמהשל איגודי אשראי 

 אותם לפעול באופן תחרותי באמת. ללא "מסה קריטית" כזו אין תחרות. , ומאלצתהמסחריים

לדוגמא,  .הגעה לאותה "מסה קריטית"ותחרות  יצירתלאינם מספיקים עשרה אף איגוד אחד, שניים או  .9

 . 500-כובאירלנד  400 -כ, באנגליה 700בארה"ב פועלים אלפי איגודי אשראי. באוסטרליה וקנדה מעל 

. אגודה בנקאית, הישות הבנקאית הקואופרטיבית שהמציא בנק ישראל "אגודה בנקאית" איגוד אשראי אינו .10

דרישות ההקמה ין אח ורע בעולם. למודל זה אלפני כשנה, הינה היבריד בין בנק מסחרי לבין איגוד אשראי. 

 והתפעול דומות לאלה של בנק, בעוד דרגות החופש האופרטיביות הינן כשל איגוד אשראי.
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. איגוד אשראי פתוח כאמור רק לחבריו ומקיים ביניהם "שוק פנימי "בנק קואופרטיבי"איגוד אשראי אינו  .11

 ,של עשרות / מאות איגודי אשראי ו פדרציהלעומת זאת הינבנק קואופרטיבי של פקדונות והלוואות.  סגור"

 . החיצוני שוק ההוןאשראי / חוב מנגישות גבוהה ל ובעללכלל הציבור  הפתוח

 בשנים האחרונות התפתחויות –איגודי אשראי בישראל הקמת 

של הוועדה להגברת  העיקריותהמלצות מה היאשוק הבנקאות הישראלי אשראי לי הכנסת איגוד .12

 .2012 -)"ועדת זקן"( שפורסמו ב בישראלהתחרותיות במשק הבנקים 

 ."בישראל בנקאיותאגודות  והקמת רישוי תהליך" למתווה טיוטההמפקח על הבנקים פרסם  2014ביוני  .13

מתייחס לישות קואופרטיבית פיננסית יחידה א , שכן הוועדת זקן מהמלצות"נסיגה" מהווה  המפקח מתווה

שאינו קיים חריג מודל  –ושל איגוד אשראי מסחרי "אגודה בנקאית" בעלת מאפיינים היברידיים של בנק  –

כוללות הון עצמי בהתייחס לאגודה הבנקאית מתווה טיוטת ההמופיעות בדרישות  .מדינה בעולם בשום

לבנק מסחרי ועוד, , ממשל תאגידי בסטנדרטים דומים 15%מיליון ש"ח, יחס הלימות הון של  75ראשוני של 

 .הדרגתיתללא יכולת מילוי דרישות 

 נייר עמדהקואופרטיב "שלנו"  לאחר מחקר מעמיק וראיונות עם מומחי קואופרציה ופיננסים בינ"ל, פרסם .14

התייחסות מפורטת של סמנכ"ל רגולציה וממשל  גםמופיעה נייר העמדה בנספח ל. זהמתווה כמענה לטיוטת 

נתונים מדגמיים מנייר  דוארדס התומכת בטענותינו.מר מייקל א (WOCCUבמועצת איגודי האשראי הבינ"ל )

 העמדה:

 במתווה. הנדרשים מיליוני ש"ח  75, למול )אפס( 0הדרישה להון התחלתי היא  מדינות העולם ברוב .א

 במתווה.  15%, למול 10%יחס הלימות ההון הגבוה ביותר בעולם לאיגודי אשראי הוא  .ב

 .סחרייםמבנקים אלה של ביחס ל בהרבהמקלות איגודי אשראי להמוצבות  תאגידיממשל דרישות  .ג

הדרישות השונות המוחלות על איגודי אשראי בעולם )הון עצמי, יחס הלימות הון, דרישות ממשל וכו'(  .ד

 )מספר לקוחות, היקף נכסים מנוהלים וכו'(. במימדי איגוד האשראי הדרגתיות ותלויותהן תמיד 

 

המכיל הצעה קונקרטית למסגרת רגולטורית לאיגודי אשראי  מסמךבנוסף, פרסם קואופרטיב "שלנו"  .15

 מובילים.ורואי חשבון מסמך זה גובש גם הוא בעבודה משותפת עם מומחי בנקאות  בישראל.

ליך עבודה משותף שיאפשר מסמכים אלה לוו בפגישות עם המפקח על הבנקים וצוותו במאמץ לייצר תה .16

 בנושא איגודי אשראי בעולם לבנק ישראל.שיקוף עמדתנו והידע הרב שנצבר בקואופרטיב 

 

 

"We are concerned, however, that the high proposed initial capital requirement of 

NIS 75 million is not realistic for a cooperative financial institution and would be 

likely to prohibit de facto the establishment of cooperative financial institutions" 

Mr. Michael Edwards, VP & Chief Counsel,  

World Council of Credit Unions 

http://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/DraftsFromTheSupervisorOfBanks/DocLib/10833.pdf
http://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/DraftsFromTheSupervisorOfBanks/DocLib/10833.pdf
http://shelanoo.co.il/wp-content/uploads/2014/08/credit_union_reply_central_bank_of_israel.pdf
http://shelanoo.co.il/wp-content/uploads/2014/08/credit_union_reply_central_bank_of_israel.pdf
http://shelanoo.co.il/wp-content/uploads/2014/12/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99.pdf
http://shelanoo.co.il/wp-content/uploads/2014/12/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99.pdf
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 סטטוס נוכחי –יגודי אשראי בישראל א

מתווה ה בישראל. פרסם המפקח על הבנקים את המתווה הסופי להקמת "אגודות בנקאיות" 2015במאי  .17

  ."בדרישות ההקמה והתפעול של "אגודה בנקאית בעליל,לא מספקות  , לדעתנומכיל מספר הקלות

קריטית" של אגודות שתהוונה קטליזטור -תאפשר הקמת "מסה"אגודה בנקאית" כאמור, איננו צופים כי  .18

בעלות גב תחרותי, וגם אם תקומנה מספר אגודות, הן ככל הנראה תשתייכנה לקבוצות מאורגנות היטב 

 , למשל( ולא תספקנה פתרון לציבור הרחב.)ועדי עובדים גדוליםפיננסי איתן 

אינו מיישם את המלצות   , שכאמור אין לו אח ורע בעולם,אנו סבורים כי המודל שגיבש המפקח על הבנקים .19

בפרט, ולא יביא להגברת התחרותיות בשוק הבנקאות בכלל, מהסיבות  וועדת זקן ביחס לאיגודי אשראי

 הבאות:

אלא לבנקים מסחריים. ישימותו  המתווה אינה מתאימה לאיגודי אשראי"רוחו הכללית" של  :אינו ישים .א

חברים על מנת לגייס את ההון העצמי הנדרש, עוד טרם התחיל  50,000 -)דורש גיוס של כ נמוכה ביותר

מבחינת הצדקה מספר נמוך אך במעט ממספר הלקוחות בבנק מסד( ואין לו תקדים עולמי או  –לפעול 

 לות.פרופיל הסיכון / פעי

קריטית" של איגודי ה"מסה ההקמת  לא יאפשר את מתווה זה , : ללא שינוי יסודילא יחולל תחרות .ב

 .ההכרחית ליצירת תחרות.  אשראי

 מתווה המפקח: אף אם יצליח מספר ספור של אותן "אגודות בנקאיות" לקום, גדיל את פרופיל הסיכוןי .ג

דרשו לייצר במהירות רווחים גבוהים לכיסוי , שכן הם ייאת פרופיל הסיכון שלהםמשמעותית מגדיל 

 ההון העצמי הראשוני הגבוה הנדרש, במקום להבנות בהדרגה.

פקטו גוף -: שכן המתווה דורש דהמחוברים" במדינה-דיר את מרבית תושבי הפריפריה ואת ה"לאי .ד

 שיר(.גדול אשר יעמוד מאחורי איגוד האשראי ויממן את הקמתו )גוף כדוגמת ועד עובדים גדול וע

תחת מגבלות של גודל , איגודי אשראי להחריגנקודת אור אחת במתווה שפורסם היתה נכונות בנק ישראל  .20

מהמתווה עבור האגודות הבנקאיות. בנק ישראל אינו מתנגד להקמת איגודי אשראי עד לסף והיקף פעילות 

ממליץ להסדיר את פעילות איגודי מסויים  )מס' לקוחות, היקף פקדונות,...( ושלא תחת פיקוחו. בנק ישראל 

 האשראי באופן נפרד, אינו מתייחס אליהן מעבר לכך ביתר המסמך ואינו "מעביר את המקל" באופן מוסדר.

 ציפיות קואופרטיב "שלנו" מהוועדה להגברת התחרותיות בשירותים בנקאיים ופיננסיים

 הוועדה להגברתמן  קואופרטיב "שלנו"במסגרת המנדט שניתן לה ע"י שר האוצר ונגידת בנק ישראל, מצפה  .21

להסדרת פעילות איגודי באשר  בנק ישראלמ ליטול את המקל ופיננסיים בנקאיים בשירותים התחרותיות

 הרגולציהבחינת תהליך  הזנקת, רגולטורהגדרת  – בשלושת הצירים המרכזיים הבאים אשראי בישראל

שכל עוד הם  בשוק כיום הקיימים חסמי כניסה להסרת צעדים, (בהובלת אותו רגולטור) ויישומה הנדרשת

 קריטית של איגודי אשראי.-מסה קוםלא תוכל לקיימים 

 :הנדרש רגולטורלבאשר עמדתנו  .22

איננו מוצאים לנכון להצביע על הרגולטור המתאים ביותר לפיקוח על איגודי אשראי, קיים בעולם נסיון  .א

שהרגולטור יידרש למשאבים מתאימים על מנת לפקח על עשיר בכך. יחד עם זאת, חשוב להדגיש 

. חובה להגדיר רגולטור לאיגודי האשראיבראייתנו  איגודי אשראי תחת כללים מקצועיים יחודיים להם.

והיציבותי  אי הגדרת רגולטור תוביל בראייתנו לקשיים בפעילותם בטווח הזמן הארוך במישור התפעולי

 זי בשוק השירותים הבנקאיים.ולא תאפשר להם להפוך לשחקן מרכ
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 :(בלבד מרכזיים)סעיפים  המתאימה רגולציהלעמדתנו באשר  .23

בסכום עבור איגודי אשראי המעניקים אשראי, יידרש רק  – ראשוני "בעל שבע ספרות"הון עצמי  .א

להקים את איגוד האשראי. גובה ההון העצמי  או תורם, משקיעשל ללא גיבוי  ,לקבוצת אנשים שיאפשר

  איגודי אשראי בישראל.לייסד ליכולת באשר קריטי הראשוני הנדרש הוא 

 משחררת דרגות פעולה בהתאם,מתהדקת מחד עם צמיחת איגוד האשראי אך גם , הדרגתיתרגולציה  .ב

 (World Council of Credit Unionsעולמיים )כגון אלה שנכתבו ע"י  Best-Practicesנשענת על 

 בהתאמות הנדרשות לישראל, כקיים במרבית המדינות המתקדמות בעולם.

איגודי האשראי אינם במידה ש)לצורך התמודדות עם סיכונים תפעוליים(  מזערי הון עצמידרישה ל .ג

, אינם מעניקים אוברדראפטאפשרות לללא מקבלים פקדונות ומנהלים עו"ש  –)למשל  אשראימעניקים 

 .בישראל לקיים בקופות גמל מפעליות בדומה ,(הלוואות

. חופש הפעולה )מס' מעבר חלק מסטטוס "איגוד אשראי" לסטטוס "אגודה בנקאית" מאפשרת .ד

מש"ח נדרש להיות  75 -חברים, היקף נכסים מנוהל,...( של איגודי אשראי שהונם העצמי מתקרב ל

 גבוה מספיק על מנת לאפשר להם לתמוך בתפעולם השוטף.

 "אגודה בנקאית" במתווה הרישוי הסופי שפורסם עבורה.לשהוגדר  ליחסמדורג, דומה  לימות הוןיחס ה .ה

למספר פונקציות ארגוניות נדרשות )מנהל סיכונים, חשבונאי ראשי,  מיקור חוץ מאפשרתרגולציה ה .ו

 .פנימיתלהחזיק פונקציות אלה איגודים קטנים מאוד שאינם מסוגלים ל ...(,יועץ משפטי מבקר פנים,

 המרכזיים: לחסמי הכניסהעמדתנו באשר  .24

הכרחית על מנת לאפשר לאיגודי אשראי )כמו גם לגופים קרדיטוריים אחרים(  תעודת זהות בנקאית .א

 להציע ללקוחותיהם תנאי אשראי תחרותיים.

הכרחי על מנת למנוע מאיגודי האשראי נקודת פתיחה נחותה ביחס לבנקים, אשר  - ביטוח פקדונות .ב

להם ביטוח פקדונות "משתמע" של בנק ישראל )נכון להיום( כל הסדר שיקבע לגבי בנקים חייב לחול 

 גם על איגודי האשראי, ולאפשר למפקידים באיגודי האשראי בטחון בדומה ללקוחות הבנקים.

הכרחי על מנת לאפשר לאיגודי האשראי לנהל חשבונות עו"ש. בלא  בא ומס"חיבור למערכות שב" .ג

חשבון עו"ש, לא יכול איגוד אשראי להציע חלופה פיננסית אמיתית למשק בית ואיגודי אשראי לא יהפכו 

 לשחקן משמעותי בשוק השירותים הבנקאיים.

רחי על מנת לתמוך הכ של בנקים קיימים IT אשראי גדולים לתשתיותחיבור איגודי אפשרות  .ד

 -יורשו להשתמש בתשתיות הכן "אגודות בנקאיות"  על פי מתווה בנק ישראל,  .בפעילותם המתרחבת

IT  .תאפשר לאיגודים אלה מעבר רציף )בבוא האפשרות להתחבר לתשתיות הבנקים של בנקים קיימים

 .ותיחסך מהם השקעה כפולה ומיותרת בתשתית"אגודה בנקאית"  מערכות שלהעת( ל

 בנק י"ע נזילות אמצעי , העמדתלבנק מבנק חשבון של אוטומטי יכולת ניוד – נוספיםצעדים נדרשים  .ה

 אשראי איגודי' מס בהיווצר) משותף עודפים Pool לנהל יכולת אשראי, הקניית איגודי לרשות ישראל

 לסיועכהתחייבות ארוכת טווח בתקציב המדינה  ח"מש 20-50 בת מדינה ערבות/  ייעודית , קרן(מינימלי

 .אשראי איגוד להקים המעוניינות באוכלוסיה לקבוצות
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  סיכום

 Best Practice -בראייתנו, המהלך הנדרש הינו הגדרת מודל הקמה ותפעול של איגודי אשראי על בסיס ה .25

שכאלה מפורסמות ע"י גופים בינלאומיים המתמחים בכך ורבות מהן  העולמי לאיגודי אשראי. פרקטיקות

ומכילות המלצות המבוססות על נסיון של עשרות שנים מעשרות רבות של מדינות.  פומביותציבוריות, 

בהתאמות הנדרשות ל"תיאבון לסיכון" של בנק ישראל ולמאפיינים הספציפיים של המשק הישראלי יוכל 

ריאלית, הבנויה באופן מדורג, בהתאם לגודל והיקף הפעילות של איגוד האשראי, הצוות להגדיר רגולציה 

אשר תאפשר הקמה של אגודות אשראי בישראל באופן בטוח ומבוקר. בראייתנו, זהו אופן הפעולה היחידי 

 שבכוחו לחולל שינוי של ממש בשוק הבנקאות הישראלי.

 להציג לה באופן מסודר את הנושא.כאמור, אנו מבקשים להיפגש עם חברי הוועדה על מנת  .26

 

 

 בכבוד רב

  אגודה שיתופית בע"מ כלכלי קואופרטיב לשינוי חברתי –שלנו 

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=0CD8QFjAGOAo&url=https%3A%2F%2Fwww.woccu.org%2Fdocuments%2FSafetyOperGovPrinciples&ei=LTu0U8-mIobnywOI54GQBg&usg=AFQjCNFFgyMgsK_EVzSavdjeKKBGAERNSg&sig2=SVvuf8ducnu2_CZRo77Jpg&bvm=bv.70138588,d.bGQ&cad=rja

