
 7 בפברואר 2016

לכבוד 
מר דרור שטרום, יושב ראש הוועדה 

פרופ' אבי בן בסט, האוניברסיטה העברית והמכללה למנהל, נציג ציבור 
מר אמיר לוי, הממונה על התקציבים, משרד האוצר  

הגב' יעל מבורך, סגנית הממונה על התקציבים, משרד האוצר 
ד"ר נדין בודו-טרכטנברג, המשנה לנגידת בנק ישראל, בנק ישראל 

פרופ' דיוויד גילה, הממונה על ההגבלים העסקיים 
מר אבי ליכט, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )כלכלי-פיסקאלי(, משרד המשפטים

פרופ' נתן זוסמן, מנהל חטיבת מחלקת המחקר בבנק ישראל 

banking@mof.gov.il :באמצעות דוא"ל

א.ג.נ.,

הנדון: דוח הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים הנפוצים בישראל

חברי הוועדה הנכבדים שלום רב,

להלן עמדתנו בקשר עם המלצות דוח הביניים של הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים הבנקאיים 

והפיננסיים הנפוצים בישראל מיום 14 בדצמבר 2015 )להלן: "הדוח" או "הוועדה", לפי העניין(: 

א. הפרדת השליטה בחברות כרטיסי האשראי של הבנקים הגדולים

1. פיקוח על חברות כרטיסי אשראי ומגבלות לעניין רכישת חברות כרטיסי אשראי 

1.1. אנו סבורים כי לאחר הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים, אין ולא נדרש להכפיף את 

הפעילות של חברות אלו ואת החזקת הבעלות בהן, לפיקוח רגולטורי. חברות כרטיסי האשראי 

אינן מגייסות פקדונות מהציבור, בדומה לבנקים, וחברות כרטיסי האשראי אינן מנהלות את 

כספי הציבור בדומה לקופת גמל או חברת ביטוח. כלומר, חברות כרטיסי האשראי אינן מנהלות 

כספי ציבור )other people's money(. לפיכך, חשוב להפריד בין אסדרת פעילות של גופים אשר 

מעניקים אשראי אגב גיוס פקדונות מהציבור )בנקים( לבין אסדרת פעילות של חברות אשר 

מעניקות אשראי מבלי לגייס פקדונות מהציבור, אשר רמת הסיכון שבפעילותן נמוכה משמעותית 

מזו של חברות אשר מגייסות פקדונות מהציבור. ככל ונדרש פיקוח רגולטורי בקשר עם חברות 

כרטיסי האשראי, הרי שפיקוח זה צריך להיות ברמה ובדרגה פחותות מזה החל על הבנקים, 

וצריך להיות דומה יותר או זהה לפיקוח על חברות ציבוריות המנפיקות אג"ח לציבור. אנו לא 
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רואים הבדל משמעותי בין חברה ציבורית המגייסת אג"ח מהציבור ומשקיעה בנכסי סיכון 

שאינם מתן אשראי, לבין חברה ציבורית המגייסת אג"ח מהציבור ומשקיעה במתן הלוואות. 

המנגנון המוצע כאמור, הדורש פיקוח ואסדרה של רכישת בעלות ושליטה בחברת כרטיסי אשראי 

אינו תורם, לעמדתנו, להשגת היעדים לשמם הוקמה הוועדה, ולא ברור מדוע ההתייחסות במקרה 

זה שונה מהתייחסות לכל חברה ציבורית אחרת בה מועברת שליטה.  

1.2. כך גם, אין כל הצדק לנגוס בזכות הבעלות של בעלי המניות בחברת כרטיסי אשראי בלא גרעין 

שליטה ולהעביר את הזכויות למנות את הדירקטורים לידי וועדות סטטוטוריות שונות )בדומה 

למנגנונים המקובלים לגבי בנקים וחברות ביטוח בלא גרעין שליטה(.  

1.3. לגישתנו, אסדרת מכירת חברות כרטיסי האשראי באמצעות הטלת פיקוח על הבעלות בהן, 

תהפוך את התהליך למסובך ולא יעיל, שלא לצורך. יש, אם כך, למצוא מנגנון פשוט ויעיל לרכישת 

חברות כרטיסי האשראי, אשר ישרת את המטרות אותן קבעה הוועדה. 

כך לדוגמא, מתן אשראי P2P המתרחב כיום בישראל, אינו נמצא בפיקוח רגולטורי כלשהו, כאשר 

הפיקוח הצפוי לאור הצעת החוק1 בעניין זה אינו פיקוח רגולטורי בדרגה דומה לפיקוח החל על 

גופים פיננסים המנהלים את כספי הציבור. לא כל שכן, פיקוח על הבעלים שרוכש אמצעי שליטה 

בחברת כרטיסי אשראי ומתן היתר שליטה לפי כללי בנק ישראל, עלול להפוך את התהליך של 

רכישת שליטה בחברת כרטיסי אשראי, ללא ישים. 

2. מי רשאי לפעול כחברת כרטיסי אשראי 

2.1. כידוע, על הגופים בישראל )כמו גם בעולם( המבקשים להנפיק כרטיסי אשראי של הארגונים 
הבינלאומיים Mastercard ,Visa, וכו', להיות חברים באותם ארגונים.  

כך לדוגמה, על פי תקנון Visa Europe, על מנת שתאגיד יהיה רשאי להנפיק כרטיסי אשראי של 
Principal  ויזה וליתן שירותי סליקה של עסקאות בכרטיסי אשראי לבתי עסק, עליו להיות

Member או Associate Member. על Associate Member בשונה מ- Principal Member, להתקשר 

בהסכם בכתב עם  Principal Member אשר ישמש כספונסר שלו לצורך השירותים שאותו 
Associate Member יהיה רשאי להעניק. 

2.2. קבלת ערבויות מ-Principal Member )או מכל גוף אחר(, תהיה, קרוב לוודאי, כרוכה בעלויות לא 
מבוטלות, עלויות אשר יקשו מאוד על חברות כרטיסי האשראי להציע לציבור אשראי במחירים 
תחרותיים. מקריאת דוח הביניים לא ברור האם עלויות אלו הובאו בחשבון במסגרת השיקולים 

שהנחו את הועדה להמליץ את המלצותיה.  

2.3. יחד עם זאת, ולדוגמה - נראה כי על פי תקנון ויזה אירופה, על חברים אלו, הרשאים להנפיק 
ולסלוק עסקאות בכרטיסי אשראי להיות אחד משניים: תאגיד המוקם בהתאם לחוקי הבנקאות 
המסחרית באותה מדינה רלבנטית ואשר רשאי לקבל פקודנות כספיים; או תאגיד שהוא 
Payment Service Provider הפועל במדינת EU או מדינת EEA או במדינה שאימצה את 

  .Payment Services Directive :הדירקטיבה

                                                      

1 הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים(, התשע"ה- 2015.  
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2.4. עם הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים נראה כי חברות כרטיסי האשראי אינן עומדות 
Principal  בתנאים כדי להיות חברות בויזה אירופה, וזאת גם אם יחתמו עם הסכם ספונסר עם

Member, וזאת אלא אם כן דירקטיבת ה- PSD תאומץ ותחול בישראל בהתאם לנדרש על ידי 

ויזה אירופה. ללא החלת ה- PSD בישראל אזי רוכש השליטה בחברות כרטיסי האשראי יוכל 
Payment Services   להיות, לדוגמה, לפי תקנון ויזה אירופה, תאגיד בנקאי או תאגיד שהוא

  .PSD -או במדינה שאימצה את דירקטיבת ה EEA או מדינת EU הפועל במדינת Provider

מכאן שעל הפרדת חברות כרטיסי האשראי בישראל להיות מותנית באימוץ הדירקטיבה הנ"ל 
בישראל.  

ויודגש, אם לא תוחל הדירקטיבה הנ"ל בישראל אזי חברות כרטיסי האשראי תהיינה תלויות 
בכשירות בעל השליטה בהן להיות חבר בעצמו בויזה אירופה, ובמקרה כזה נראה כי חברות 

כרטיסי האשראי לא תוכלנה להנפיק מניות לציבור ולהיות תאגידים בלא גרעין שליטה.  

3. מקור הכסף של חברות כרטיסי האשראי 

אנו סבורים כי הוועדה לא נתנה מענה מספק לשאלת מקור ההון של חברות כרטיסי האשראי לאחר 

המכירה. לא ברור כיצד חברות כרטיסי האשראי תוכלנה לגייס את ההון הדרוש להן לפעילותן העסקית. 

האם חברות אלו יגייסו הון מהציבור, מהמערכת הבנקאית או מהגופים המוסדיים? ואם כן, הכיצד 

עלויות גיוס אלו יאפשרו לחברות כרטיסי האשראי להעמיד אשראי לציבור הצרכנים בריבית תחרותית 

מול המערכת הבנקאית. וזאת במיוחד, כאשר לאור איסור הנפקת הכרטיסים בידי הבנקים, החברות 

תצטרכנה להיות ערוכות לספק אשראי בהיקפים גדולים יותר מהאשראי הניתן על ידי חברות כרטיסי 

האשראי כיום. לגישתנו, יש לעשות ניתוח של כלל מקורות גיוס ההון, ואם המטרה היא להוזיל את 

האשראי לציבור, יש לוודא כי מקורות הגיוס יהיו זולים באופן אשר יאפשר להשיג את המטרות אותן 

מבקשת הועדה להשיג.  

שאלה נוספת אשר מתעוררת בהקשר זה, הינה האם נשקלה האפשרות של מתן גישה ישירה של חברות 

כרטיסי אשראי לקבלת הלוואות מבנק ישראל )זאת במיוחד אם יראו בהן גופים בפיקוח של בנק 

ישראל(? 

4. שב"א 

לניהול תשתיות המערכות של שב"א ומס"ב יתרונות רבים, כאשר המבנה הקיים היום של התפעול 

והניהול של תשתיות אלו הוא המבנה הנכון והיעיל מבחינת טובת שתי החברות הנ"ל. מנגד, בהפרדת 

הפעילות של שתי החברות אין כדי לקדם או לתרום להגברת התחרות בתחום השירותים הבנקאיים 

בכלל או בתחום מתן האשראי בפרט.  

כך או כך, הפרדה כאמור, ככל שתבוצע, כרוכה בעלויות כבדות ועלולה להביא לפגיעה קשה ביציבות 

המערכות וביכולתן של החברות להעניק את השירותים הניתנים על ידן באופן איכותי ואמין כפי שנעשה 

על ידן היום. מכאן, שלא ברור האם התועלת הטמונה במהלך כאמור עולה על העלות הכרוכה בו, בשים 

לב לכך שהמערכות המדוברות מספקות שירותים חיוניים לפעילות המערכת הבנקאית ולפעילות 

הפיננסית של המשק הישראלי בכללותו. עוד יצוין, כי הערה זו של הוועדה אינה עולה בקנה אחד עם 
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ההמלצה לשינוי מבנה הבעלות. הרי אם רוצים להפריט את שב"א ומס"ב, רצוי שהנכס למכירה יהיה 

אטרקטיבי לקונה ושפעילותו תהיה משמעותית ככל הניתן. אנו סבורים שיהיה אז מקום גם ליתן 

לשב"א ומס"ב תפקידים נוספים במערכת הפיננסית ואפשרות נוספת ליתן שירותים נוספים למערכת 

הבנקאית ולחברות כרטיסי האשראי, כגון שירותי הגנת סייבר. 

5. גישה למידע וללקוח 

על מנת שלא יעשה שימוש באמור בפסקה זו, באופן שיביא לפגיעה מעבר לנדרש בציבור לקוחות חברות 

כרטיסי האשראי, הרי שיש לקבוע באופן מפורש כי השימוש במידע האמור יעשה רק לצורך מתן אשראי 

ללקוחות חברות כרטיסי האשראי. כלומר, חברות כרטיסי האשראי לא תהיינה רשאיות לעשות שימוש 

במידע הנ"ל למטרות נוספות ואחרות, ללא קבלת הסכמת הלקוח באופן מפורש ומודע. כך גם, יש 

להכפיף את האפשרות לעשות שימוש במידע הנ"ל לקבוע בחוק הגנת הפרטיות ולמטרות מאגרי המידע 

של חברות כרטיסי האשראי.  

כמו כן, יש לקבוע איסור מפורש על חברות כרטיסי האשראי להעביר מידע )לרבות מידע חלקי( אודות 

הלקוחות לצד ג' כלשהו, אלא באישור מפורש ובכתב של הלקוח. 

ב. אופק והקלות למתחרים חדשים 

על מנת להגביר את התחרות האפשרית בתחום מתן שירותים בנקאיים, אנו סבורים כי יש להקל את הדרישות 

הרגולטוריות החלות על בנקים זרים המבקשים ליתן שירותים בנקאיים בישראל. הקלה זו, תאפשר להוריד 

חסמים ובירוקרטיה אשר מונעים כיום מבנקים זרים, איכותיים ויציבים, מלהיכנס לפעילות בשוק הישראלי. 

כך לדוגמה, אין לדרוש מבנק זר המבקש להציע הלוואות ללקוחות הפועלים בישראל, לקבל רישיון בנק חוץ, 

כאשר אותו בנק זר אינו מקבל פקדונות מלקוחות בישראל )ופעילותו זו לקבלת פקדונות כספיים מהציבור 

נעשית רק בחו"ל(. 

בדרך זו, ניתן היה למשוך בנקים זרים לפעילות של מתן אשראי בישראל ביתר קלות, תוך הגברת התחרות 

בשוק המקומי. 

 

בכבוד רב, 

 אייל דותן, עו"דדליה טל, עו"ד




