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 P2P פלטפורמה

כחלופה למתן אשראי למשקי בית ולעסקים קטנים

הבעיה

לעסקים קטנים ומשקי בית בישראל אין כיום חלופות אמיתיות לאשראי, ומערכת הבנקאות 

היא מונופול בתחום זה )ר' דוח הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות מ-

2013(. הגופים המוסדיים אינם מספקים אשראי לא לעסקים קטנים ואף לא למשקי בית. 

מה קורה בעולם?

מזה מספר שנים קיימות בעולם פלטפורמות אינטרנטיות אשר מתווכות בין מלווים לבין לווים 

 .)P2P פלטפורמות(

פלטפורמה P2P מאפשרת לאנשים לקבל באופן ישיר הלוואה הממומנת על ידי משקיעים. 

הלווה מקבל הלוואה בתנאים אישיים המותאמים לו, והמלווה )משקיע( מקבל החזר חודשי 

על הכסף שהשקיע. הפלטפורמה האינטרנטית מקשרת בין השניים וחוסכת את הצורך 

בתיווך המוסדות הפיננסיים הקלאסיים, כמו הבנקים, חברות כרטיסי אשראי וכד'. 

פלטפורמות אלה מתאפיינות בשקיפות ופשטות תפעולית, אולם חשוב מכך, מכיוון שהן 

מבוססות-טכנולוגיה, ביכולתן להוזיל עלויות ולצמצם במידה מרובה את פערי הריבית בין 

הלווה למלווה. 

השיטה פועלת  כבר משנת 2005 בארה"ב ואירופה וברוב המדינות המפותחות; האתרים 

הגדולים  פועלים באנגליה ובארה"ב, ובאמצעותם ממומנות  אלפי הלוואות חדשות מדי 

חודש, בריביות נמוכות ובתשואות אטרקטיביות1. באנגליה סכום ההלוואות הכולל שניתן עד 

היום באמצעות הפלטפורמות למשקי הבית כ – 4  מיליארד שטרלינג, ובארה"ב – למעלה מ-

10 מיליארד דולר. החל משנת 2010 קיימות בשוק העולמי גם פלטפורמות P2P לאשראי 

לעסקים קטנים. באחרונה ניכרת מגמה של העמדת הלוואות באמצעות פלטפורמות אלה על 
ידי גופים מוסדיים ובנקים.2

ZOPA,, Prosper Lending Club ; לסקירה מעודכנת -  1
 

http://www.parksquare.com/uploads/insights/TheFutureofFinance_Part_3_03-13-15.pdf
TDMFinTech_whitepaper.pdf - ר' גם

http://www.forbes.com/sites/stevenbertoni/2014/05/12/no-hedge-funds-arent-  ,ר' למשל 2
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ההשפעה של פלטפורמות אלה על סדר היום הציבורי היא עד כדי כך משמעותית שבאנגליה, 

למשל, כבר הוחלט לפני מספר שנים, שיש מקום שהממשלה תעודד חלופה זו למתן אשראי, 

    3. p2p ולצורך כך מזרימה הממשלה כספים לעסקים קטנים, באמצעות פלטפורמות של

 )P2P Impact Fund( יתרה מכך, לפני כחודשיים הודיעה הממשה באנגליה על הקמת קרן

אשר תשקיע כ-2 מיליון לירות שטרלינג בפלטפורמות P2P, על מנת שישמשו מקורות, יחד 

עם מקורות של מלווים בפלטפורמות, לגופים מהמגזר השלישי הזקוקים לאשראי.4 

בנוסף, החליטה הממשלה הבריטית, להכיר בהשקעה בהלוואות ב - P2P כמכשיר מיוחד 

אשר מזכה בהטבות מס5. 

בארה"ב ההשפעה של הפלטפורמות התבטאה בכך שבחוק דוד-פרנק נקבעה הוראה שעל 

הממשל לבחון את המבנה הרגולטורי האופטימלי של פלטפורמות P2P.6 בנוסף, נחקק ב-

2013 ה – JOBS ACT אשר מעניק הקלות רגולטוריות )מבחינת חוק ניירות ערך 

האמריקאי( לגיוס כספים באמצעות מימון המונים7. 

ה – FCA באנגליה כבר הכין כללים לרגולציה של פלטפורמות P2P, כשהדגש העיקרי הוא 

הגנה צרכנית על הלווה ועל המלווה8. גם הבנק האירופי בחן את העניין באופן כללי אם כי 

הנושא עדיין בחיתוליו ועדיין אין דירקטיבה של השוק המשותף9. 

מי אנחנו? 

TARYA הינו מיזם חברתי ייחודי וחדשני בישראל אשר הוקם בשנת 2014 בידי צוות מומחים 

  10. P2P משולב ופועל כפלטפורמת

                                                           
 .Funding Circle gets £40m from UK government ,ר' למשל 3

 

https://www.gov.uk/government/news/p2p-impact-fund-social-enterprises-get-2- 'ר 4
  

  million-boost
 https://www.gov.uk/government/consultations/isa-qualifying-investments-consultation- 5

 on-including-peer-to-peer-loans
 http://www.dodd-frank-act.us/Dodd_Frank_Act_Text_Section_989F.html 6

 

  את הדוח שנכתב בעקבות החקיקה האמורה ניתן למצוא ב -  
 http://www.gao.gov/new.items/d11613.pdf

 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112hr3606enr/pdf/BILLS-112hr3606enr.pdf   לסקירה  7
 

http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/15- 'מקיפה על המצב בארה"ב, ר

 )004_09b1bf8b-eb2a-4e63-9c4e-0374f770856f.pdf
 

 http://www.fca.org.uk/news/cp13-13-regulatory-approach-to-crowdfunding  8

 

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015- 9

 03+%28EBA+Opinion+on+lending+based+Crowdfunding%29.pdf
  

  https://www.tarya.co.il/page.php?id=15 10
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המערכת הינה ידידותית למשתמש ונוקטת בסטנדרטים המחמירים ביותר של אבטחת מידע.

המנועים הסטטיסטיים, כמו גם תהליך החיתום ודירוג האשראי פותחו אחרי מחקר רב 

ומאפשרים מחד תהליך פשוט, ידידותי ומהיר ומאידך, מבטיחים איסוף מידע רב ומהימן 

ממקורות רבים, החל מנתוני חשבון הבנק ועד רשתות חברתיות. 

הביטחון שמוענק למשתמשים נובע מאחריות הפלטפורמה האינטרנטית לשמור על 

פרטיותם, לוודא את זהותם ולדרג את הלווים.  

כמו כן TARYA מקפידה על שקיפות ומתן מידע מלא ואמין ללווה וכן למלווה, מתוך הכרה 

שבהיותה חלק מהכלכלה השיתופית החברתית המתפתחת בשנים אלה בעולם במגוון רחב 

של נושאים, עליה להיות אמינה ומהימנה. 

הפתרון

על מנת לגוון את מקורות האשראי  יש לקדם, באופן אקטיבי, חלופות לאשראי המועמד 

באמצעות מערכת הבנקאות המסורתית. החלופה המוצעת היא קידום ותמיכה בפלטפורמות 

אינטרנטיות למתן אשראי למשקי בית ולעסקים קטנים, והעמדת כספי ממשלה המיועדים 

לעסקים קטנים באמצעות פלטפורמות  אלה. 

בנוסף, יש להסיר חסמים רגולטוריים הקיימים כיום אשר מונעים מגופים מוסדיים מלתת 

 .P2P אשראי באמצעות פלטפורמות

נייר זה משקף רק את הנקודות העיקריות בנושא. נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע לכם לפתח 

ולהוביל יוזמה חשובה זו, ככל שתמצא לנכון. 

בברכה,

    ורדה לוסטהויז אייל אלחיאני  

מייסד ומנכ"ל   מייסדת ואחראית על הרגולציה 




