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לכבוד      

הוועדה להגברת התחרות בשירותים הבנקאיים  

מר דרור שטרום, יו"ר הוועדה  

חברי וועדה  

שלום רב,

    בדואר אלקטרוני

הנדון: הערות ביחס לדוח ביניים של הוועדה - איגוד בתי השקעות

בהמשך להמלצות הכלולות בדו"ח הביניים שפורסם על ידי הוועדה, נבקש להעלות מספר נקודות ביחס 

להמלצות הוועדה בנוגע לפעילות אשראי קמעונאי של גופים מוסדיים וגופים קשורים להם. 

המלצות הוועדה הרלוונטיות בנושא זה הינן:

”בתי ההשקעות, גופים מוסדיים, וחברות קשורות למוסדיים יתומרצו להציע לציבור הצרכנים אשראי

קמעונאי ולרשות הציבור יועמדו כלים לקבל אשראי מהם כדלקמן: 

 הוועדה ממליצה כי גוף מוסדי שיהיה מעוניין להקים מערך למתן אשראי קמעונאי יהיה רשאי לפתח מודל 

מתן אשראי שייבחן על ידי הממונה על שוק ההון. אם יינתן אישור של הממונה למודל מתן האשראי של 

הגוף המוסדי, ובכפוף להגעה להיקף מינימלי של הקצאת אשראי למגזרי היעד, וכן לאבני בוחן שייקבעו 

מבעוד מועד, הלוואות אלה לא תיחשבנה כהלוואות לא מדורגות לעניין מגבלת ההשקעה בהלוואות לא 

מדורגות החלה על גופים מוסדיים. כלומר הגוף המוסדי יוכל להקצות לאפיק זה סכום העולה על3% מהון 

הנוסטרו או מנכסי העמיתים.  

 חברות בנות של תאגידים השולטים בגופים מוסדיים )להלן: "גוף קשור"(  יוכלו להציע אשראי קמעונאי 

שמקורותיו יהיו הון נוסטרו של חברת האם וכן הון שיגויס על ידי הנפקת אג"ח. 

 כמקובל היום, הגוף המוסדי יוכל לרכוש עבור כספי העמיתים איגרות חוב סחירות של גוף קשור בשיעור 

שלא יעלה על 25% מהיקף ההנפקה בכללותה. 

 הדרישה להעמדת בטוחה מספקת כנגד הספקת הלוואות שאינן מדורגות תבוטל."

הסיבות המונעות הענקת אשראי קמעונאי/צרכני מכספי העמיתים המנוהלים בגופים המוסדיים כבר הוצגו 

בפני הועדה בעבר, הן באופן פרונטלי והן כתוב: מחד, הקמת מערכי אשראי קמעונאי כרוכה בעלויות 

משמעותיות של חיתום, תפעול וגבייה. מנגד, תוספת התשואה לעמיתים לא מהווה תמריץ מספק לחברות 

המנהלות כדי לבצע את ההשקעות המשמעותיות הנדרשות להקמת מערך שכזה. הפיכת הגופים המוסדיים 

לאלטרנטיבה ריאלית למגזר הבנקאי בתחום האשראי הקמעונאי מחייבת קביעת מתווה רגולציה שיאפשר 

שימוש בכספי העמיתים )מקורות משמעותיים וזולים( להענקת אשראי, תוך יצירת תמריצים עבור הגופים 

המנהלים לבצע את ההשקעות הנדרשות לשם כך.  



יודגש שוב, כי הצורך בקביעת מתווה רגולציה גמיש ביחס לאפשרות שימוש בכספי החיסכון של העמיתים  

הכרחי במיוחד עבור בתי השקעות, שכן, בניגוד לחברות הביטוח הגדולות, גופים אלו אינם מנהלים כספי 

נוסטרו שאותם הם נדרשים להשקיע בכל מקרה, ואשר יכולים ליהנות מיתרונות לגודל בהשקעה.  

 

אשר על כן, לפי דעתנו נכון לערוך את השינויים הבאים במתווה שהוצע במסגרת המלצות הביניים על מנת 

לאפשר כניסה של בתי השקעות לפעילות מתן אשראי: 

1. מגבלת ההשקעה בהלוואות לא מדורגות- נקבע בהמלצות כי גוף מוסדי/בית השקעות המעוניין 

להקים מערך אשראי צריך לפעול בכפוף לשלבים הבאים: 

a. בניית מודל עסקי למתן אשראי 

b. קבלת אישור הממונה על שוק ההון למודל 

c. הקמה בפועל של מערך האשראי והעמדת אשראי 

d. הגעה להיקף מינימאלי של הקצאת אשראי, כפי שייקבע 

e. רק לאחר כל אלו ובכפוף לאבני בוחן שייקבעו יתאפשר  להסיר את מגבלת ההשקעה 

בהלוואות לא מודרגות, החלה על הגוף המוסדי, העומדת כיום על 3% מנכסי העמיתים.  

המלצה זו מטילה מגבלה שעלולה להוות חסם כניסה לתחום, שכן עמידה בשלבים המצוינים לעיל 

כרוכה בעלויות כניסה כבדות ובמשאבים מרובים המושתים על גוף הבוחר להיכנס לתחום, כאשר 

התוצאה הסופית לעניין מגבלת ההשקעה בהלוואות לא מודרגות אינה ידועה, וייתכן כי לא תוסר 

המגבלה. לאור זאת, אנו מבקשים להסיר מראש את מגבלת ה-3% בכל הנוגע לתחום האשראי 

הצרכני או לחילופין לתת לתחום האשראי הצרכני מכסה נפרדת, ללא קשר למגבלת ה-3% של 

הלוואות לא מדורגות. 

2. השקעת נכסי עמיתים במתן אשראי- נקבע בהמלצות כי חברות בנות של תאגידים השולטים בגופים 

המוסדיים יוכלו להציע אשראי קמעונאי תוך שימוש במקורות של כספי עמיתים המנוהלים על ידי גוף 

מוסדי קשור, תחת שני קריטריונים: 

a. הנפקת אג"ח סחיר 

b. המוסדי ישתתף בגיוס בסכום שלא יעלה על 25% מההנפקה כולה 

המלצה זו אינה עולה בקנה אחד עם הרצון לעודד הקמת חברות אשראי קמעונאי, שכן, כאמור, 

עלויות ההקמה והכניסה מאוד כבדות, ולכן יש צורך בסך מקורות גבוה יותר. לטעמנו הועדה צריכה 

לאפשר שתי הקלות בהקשר זה: 

c. מתן האפשרות להשקעת כספי עמיתים כמקורות עבור הצד הקשור, צריכה להיעשות שלא 

רק במתכונת של אג"ח סחיר אלא גם במתכונת של הלוואות פרטיות; אג"ח לא סחיר. 

d. בנוסף יש לאפשר שיעור גבוה יותר של עד 49% מהמקורות שיועמדו מכספי העמיתים, 

כאשר ניתן לקבוע כי שיעור זה ירד בהדרגה בהתאם לגידול היקפי הפעילות. 



3. הקלות בדרישות לריתוק הון- ככל שייקבעו דרישות ריתוק הון/ערבות כתנאי להענקת רישיון למתן 

אשראי קמעונאי לבית השקעות, יש לקבוע הקלות משמעותיות בדרישות אלה עבור בתי ההשקעות, 

שכן כאמור אין בידי בתי השקעות הון נוסטרו.

4. השתתפות המדינה במימון הקמת מערך אשראי צרכני- כפי שכבר ציינו בעמדתנו לוועדה, לדעתנו 

נכון לשקול גם תמיכה מתקציב המדינה כדי לעודד כניסת בתי השקעות לפעילות האשראי. תמיכה זו 

יכולה להיות קריטית להיתכנות המודל העסקי של הפעילות, בייחוד בשלבי ההתחלה. לדוגמא, 

תמיכת המדינה יכולה להתבטא בהשתתפות תקציבית בעלויות ההקמה של מערך האשראי במנגנון 

MATCHING - מימון עצמאי של בתי ההשקעות אשר כנגדו יינתן מימון מכספי המדינה.

אנו נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה או הבהרה.

בברכה, 

איגוד בתי השקעות




