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לכבוד  

הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים  

הבנקאיים והפיננסיים הנפוצים בישראל 

שלום רב, 

הנדון: דו"ח הביניים של הוועדה - מענה לפניה להגשת עמדות 

ברצוננו לברך את הוועדה על עבודה מעמיקה ומקצועית בנושא חשוב ביותר לכלכלת ישראל. 

אנו שמחים על ההמלצות והעבודה המאומצת הניכרת בדו"ח הביניים של הוועדה. 

התייחסותנו נוגעת לאחת מהמלצות הוועדה העוסקת באופן מכירת החזקות הבנקים בחברות 

כרטיסי האשראי. מעבר לדברים הכתובים כאן, ברצוננו לבוא ולהציג את עמדתנו באופן מלא 

בפני הוועדה. 

בהתייחסה לאופן מכירת החזקות הבנקים בחברות אלה, ביטאה הוועדה את עמדתה כי קיים 

ערך רב בהנפקת חברות כרטיסי האשראי לציבור. בדו"ח הביניים נכתב כי הוועדה ממליצה על 

כך, וכי יש להסדיר בחקיקה את האפשרות להחזקה מפוזרת של המניות בחברות אלה ללא 

גרעין שליטה.  

אנו מבקשים לחזק עמדה זו ולהצביע על החשיבות הרבה שבהפיכת חברות אלה לחברות 

ציבוריות. להבטחת התנהלותן התקינה של חברות אלה יש חשיבות ציבורית מובהקת. 

האינטרס הציבורי הוא שחברות אלה יתנהלו תחת משטר רגולטורי ומבנה תמריצים המקדם 

את היכולת והאינטרס של חברות אלה להתחרות בבנקים, תוך הפעלת שיקול דעת עצמאי, 

שקיפות, הוגנות ואחריות.  

אנו סבורים כי הפיכתן של חברות אלה לחברות ציבוריות אשר מניותיהן מצויות בידי הציבור 

הרחב, ומפוקחות לא רק בידי הרגולטורים הממשלתיים הייעודים לכך אלא גם ע"י עינו 

הבוחנת של הציבור, היא הדרך לקדם התנהלות במאפיינים אלו. 

במובן זה, דו"ח הביניים של הוועדה מצטרף לשורת צעדים ממשלתיים החל מתיקון מראני 

לחוק הבנקאות, דרך החמרת התנאים לבעלי שליטה בתאגידים בנקאיים ופיננסיים וכלה 
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בוועדת הריכוזיות, המכיר בחשיבות הסדרת ויצירת תמריצים לאחזקה מפוזרת בחברות 

בעלות חשיבות ציבורית.    

על אף האמור, לא רק שהוועדה לא פעלה במישרין למימוש המלצה זו, אלא אף הקשתה על 

יישומה בפועל. כך, אין בדו"ח הוועדה כל תמריץ או הנחייה להנפקת החברות בבורסה. יתרה 

מזאת, הדרישה להעביר את השליטה בתוך שנתיים, בעוד את יתרת האחזקה ניתן למכור תוך 

שלוש שנים, יוצרת תמריץ ברור להעברת השליטה באופן מרוכז לגורם אחר, ולהקטין באופן 

משמעותי את סבירות המכירה בבורסה של שארית אחזקות הבנקים בחברה.  

ודוק, הסבירות שהבנקים יקצו או ימכרו חלק ממניותיהם בחברות כרטיסי האשראי לציבור, 

ולאחר מכן ימכרו את השליטה, הינה נמוכה מן הטעם שהפיכת החברה לציבורית איננה 

פוטרת את הבנקים מן הצורך למכור את השליטה תחת אותו סד זמנים של שנתיים. מעבר 

לכך, הפיכת החברה לחברה לציבורית עשויה להקטין את מספר הרוכשים הפוטנציאליים של 

השליטה, שכן חלק מן הרוכשים עשויים להעדיף רכישת שליטה בחברה פרטית.  

לפיכך, יש להניח שבשלב ראשון ימכרו הבנקים את השליטה בחברות כרטיסי האשראי באופן 

מרוכז לצד שלישי, ובכך ייסתם הגולל על אפשרות פיזור כלל מניות חברות אלה בידי הציבור. 

מעבר לכך, היכולת של הבנק לפזר את יתרת אחזקותיו בציבור לאחר העברת השליטה מוגבלת 

מטבעה, שכן היא תלויה גם בהסכמת בעלי השליטה החדשים.  

אנו סבורים כי יש לשנות את המלצת הוועדה בנוגע לאופן מכירת השליטה כמתואר לעיל, כך 

שתשקף את דעתה הברורה של הוועדה לגבי חשיבות הפיכת החברה לחברה ציבורית אשר 

מניותיה בידי הציבור הרחב.  

לשם כך, על הוועדה לתמרץ את הבנקים להפוך את חברות כרטיסי האשראי לחברות ציבוריות 

אשר מניותיהן מצויות בידי הציבור הרחב, כמפורט להלן. 

אנו מציעים כי כתנאי מקדמי למתן התמריצים יידרשו הבנקים להפוך את חברות כרטיסי 

האשראי לחברות ציבוריות בתוך זמן קצר, תוך הקצאת או מכירת חלק ממניותיהם לציבור 

(היינו – השליטה בחברות כרטיסי האשראי תישאר בידי הבנקים לאחר הפיכת החברות 

לציבוריות). התמריצים שיפורטו להלן יותנו בצעד זה. 

עצם הפיכת החברה לציבורית תגרום לכך שחלק גדול ממטרות הוועדה יתממשו. החברות 

יסדירו את יחסיהן עם הבנקים המחזיקים בהן ותפעלנה באופן עצמאי, לציבור תהיה יכולת 

בקרה והשפעה על ההחלטות המתקבלות בחברה, ולחברה ייווצר מחיר שוק שקוף והוגן.  

שנית, בשים לב לכך שעצם הפיכת החברות לציבוריות תקדם את מטרות הוועדה, ניתן יהיה 

להקנות לבנקים תקופת זמן ארוכה יותר לפיזור יתרת מניותיהם בחברות כרטיסי האשראי 

(ארבע שנים במקום שלוש שנים, לדוגמא).  

לאחר הפיכת החברה לציבורית, מוצע לאפשר לבנקים המחזיקים בחברות למכור את יתרת 

המניות על פני תקופה מוגדרת ב"בלוקים", בדומה לאופן המכירה של אחזקות המדינה בבנק 
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לאומי ובנק דיסקונט. באופן זה, הבנקים יוכלו למכור את המניות לתאגידים פיננסיים אחרים, 

אפילו בכמויות המחייבות בנסיבות אחרות היתרי אחזקה או שליטה מהרגולטור, במטרה 

שגופים אלו יפזרו מניות אלה באופן מדורג בשוק בתוך זמן מוגדר. דרך זו עשויה לצמצם באופן 

מהותי את השפעת היקף המכירה על המחיר המתקבל, שכן מכירת כמות מניות משמעותית 

בשוק בבת אחת עשויה לפגוע במחיר שיושג על ידי המוכרים, ובכך לפגוע בכדאיות המהלך. 

גם לאחר הפיכת החברה לחברה ציבורית והעברת חלק ממניותיה לציבור, יוכל הבנק המחזיק 

לבחור להעביר את השליטה בחברת האשראי באופן מרוכז לבעל שליטה אחר. עם זאת, אנו 

מציעים כי אם יבחר הבנק המחזיק לבחור בחלופת מכירת השליטה המרוכזת, יהא עליו 

להצהיר על כך מראש בשלב ההנפקה לציבור, כך שהציבור יידע וייקח לתשומת ליבו כי הוא 

רוכש מניות מיעוט בחברה אשר יהיה לה בעל שליטה בסוף התהליך, ולכן המניות שבידי 

הציבור הינן בעלות ערך כלכלי נמוך יותר.   

צעד נוסף אותו ניתן לנקוט בהקשר זה הינו מתן תמריצים ישירים להפיכת החברה לכזו אשר 

הבעלות בה הינה מפוזרת ללא גרעין שליטה. כפי שהוצג גם בדיוני הוועדה, עצמת התחרות 

שתיווצר כתוצאה מהמהלך תלויה באופן הדוק בעלות המקורות של חברות אלה, אשר עד עתה 

נסמכו על מקור הון זמין וזול ביותר (לאור העלות הנמוכה של הפיקדונות ואגרות החוב 

הבנקאיים).  

מבלעדי תמיכה ממשלתית, עלות המקורות של חברות כרטיסי האשראי עשויה למנוע מהן 

להוות תחרות אפקטיבית למערכת הבנקאית. ניתן לשקול צעדים אשר יורידו את עלויות גיוס 

ההון הראשוניות של חברות אלה, יחד עם תמרוצן למבנה הבעלות אשר יבטיח את מימוש 

מטרות הרפורמה. דוגמה לכך היא מתן ערבות מדינה להנפקת אגרות חוב לציבור על ידי 

חברות כרטיסי האשראי. כלי זה יפחית את עלות מקורות ההון של חברות כרטיסי האשראי 

בתקופה שלאחר הפרדתן מן הבנקים ויקל עליהן להתחרות. על מנגנון זה להיבנות באופן 

המתמרץ את הגדלת נתח השוק של החברות בשוק האשראי, כך שהערבויות תינתנה בגין 

אשראי תוספתי שיינתן ע"י החברות. מנגנון זה יאפשר לחברות אלה, לפחות בשלבים 

הראשונים, עמדת פתיחה טובה יותר לתחרות מול הבנקים בתחום האשראי, ויתמרץ את 

הורדת המחירים והגברת התחרות, כפי שהוכח בעבר ברפורמות דומות (כגון הרפורמה 

בסלולר). 

לסיכום – אנו סבורים שעל הוועדה לקדם את עמדתה העקרונית על דרך של מתן תמריצים 

לבנקים להפוך את חברות כרטיסי האשראי לחברות ציבוריות בעלות מבנה החזקות מפוזר 

(היינו – ללא בעלי שליטה), וזאת באמצעות מספר צעדים: מתן אפשרות לבנקים להמשיך 

ולהחזיק בשליטה בחברות כרטיסי האשראי למשך ארבע שנים אם יהפכו את החברות 

לציבוריות בתוך זמן קצר; הסרת חסמים רגולטורים למכירת "בלוקים" של מניות לגופים 

שיפזרו את המניות בשוק; והענקת ערבויות מדינה (מוגבלות בזמן ובהיקף כספי) להנפקת 

אגרות חוב לציבור על ידי חברות אלה אשר יממנו אשראי תוספתי. 
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להצלחת מהלך זה והעברה מוסדרת של האחזקה בחברות מסוג זה, אשר להן השפעה ציבורית 

כה רחבה, לידי הציבור הישראלי, חשיבות רבה החורגת מתחום החברות הספציפיות הנדונות. 

יש בכך משום העברת מסר של הממשלה כי הוא מעוניינת להקנות לציבור הישראלי את 

היכולת להשפיע על הפעילות וההתנהלות בחברות המרכזיות המשפיעות על חייו, כמו גם 

הזכות ליהנות מרווחיהן. 

אנו רואים חשיבות רבה בתיקון ההמלצות כך שישקפו את דעת הוועדה המשוקפת באופן ברור 

בדו"ח. תיקון זה יאפשר מימוש מוצלח של מטרות הוועדה, והשלמת התהליך המבורך של 

חיזוק התחרות בשוק האשראי בישראל. כפי שנכתב בפתח הדברים, נשמח לבוא ולהציג 

עמדתנו בפירוט בפני חברי הוועדה הנכבדים. 

בברכה, 

יוסי ביינארט 




