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ביקורת חקירתית

־מאמר זה נתמקד באירועים משמב
שהתר הון  הלבנות  של  ־עותיים 

ונעמוד  האחרונות,  בשנים  חשו 
על הסיבות לכשלים בבקרות ובפיקוח שמנעו 

סיכול התופעות בזמן סביר. 
־האירועים הגדולים והמשמעותיים שנח

שפו חדרו דרך המסננת של הרשויות לאיסור 
הלבנת הון במדינות אירופה )FIU),1 למרות 
הפעולות  של  הגדולים  הכספיים  ההיקפים 
פעולות  למניעת  והאכיפה  החקיקה  והידוק 
לפרלמנט  אירופה  מועצת  של  בדוח  כאלה. 
המסגרת  חיזוק  למרות  כי  נכתב,2  האירופי 
מקרים  מספר  לאחרונה  נחשפו  החקיקתית, 

והתעו אירופיים  בבנקים  הון  הלבנת  ־של 
ל"חורים" במסגרת הפיקוח של  ררו חששות 
שהאירועים  נאמר,  עוד  האירופי.  האיחוד 
בגישה של  ופערים  כשלים  האחרונים חשפו 
לפעול  בניסיון  אירופיים,  ושלטונות  מדינות 

נגד הלבנת הון. 
מכו אירועים  למספר  מתייחס  ־הדוח 
־ננים מהשנתיים האחרונות של בנקים אירו

פיים מובילים, כולל הבנק הלטבי ABLV, בנק 
ING ההולנדי ובנק דנסקה הדני, מבלי לנקוב 

בשי הכשלים  את  חושף  הדוח  ־בשמותיהם. 
תוף הפעולה ובהעברת המידע המודיעיני בין 

מדינות אירופה. 

אירועים משמעותיים 
־אלו האירועים המשמעותיים מהשנים האח

של  ידם  מאזלת  השאר  בין  שנבעו  רונות, 
הכספיים  והנזקים  האירופיים,  המאסדרים 
שנגרמו למוסדות הפיננסיים לאחר החשיפה 
עלויות  עליהם,  שהוטלו  מהקנסות  כתוצאה 

שנדרשו  והבקרות  המשפטיים  המערכים 
מהם:

בנק UBS השווייצרי
נקנס ב־15 מיליון דולר בידי רשויות אכיפה 
בתוכניותיו  כשלים  מספר  בשל  אמריקניות 
למניעת הלבנת הון. לפי רשות ניירות הערך 
UBS בעיר סאן דייגו לא  האמריקנית, סניף 

לנטר חשבו נאותות  ־נקט בפעולות חשיפה 
בשנים  זרים.  תושבים  של  גבוה  בסיכון  נות 
2011־2013 העביר הסניף יותר מ־9 מיליארד 
6,000 חשבונות זרים שנפתחו במק־ ־דולר מ
כי  מצאה,  הרשות  ופנמה.  ונצואלה  סיקו, 
)אנליסטים(  בבנק  האנושיים  הניטור  גורמי 

האדו שהדגלים  למרות  עסקאות,  ־אישרו 
מים שהוצפו על ידי המערכות האוטומטיות 

חייבו להעמיק את החקירה.

בנק RABOBANK ההולנדי
הגיע להסדר עם ממשלת ארה"ב על תשלום 
בפגיעה,  הודאה  לאחר  דולר  מיליון   369 של 
על  אמריקניים,  למאסדרים  והפרעה  עיכוב 
בתוכנית  חולשות  להסתיר  ניסיונות  ידי 

הציות למניעת הלבנת הון.
־הבנק אפשר להפקיד מאות מיליוני דול
־רים במזומן, בעיקר ממקסיקו, בסניפיו בקלי

דיווח  או  בקרה  ללא  הועברו  משם  פורניה, 
הפדר למאסדרים  חשודות  עסקאות  ־על 

זיהוי של העומד מאחורי הפקדות  ליים. אין 
המזומן בסניפים בקליפורניה או לאן הועברו 
האמריקניים,  המאסדרים  לפי  אך  הכספים, 
שחלק  הבין  כאשר  עין  להעלים  הבנק  בחר 
ניכר מהעסקאות הצביעו על סחר בינלאומי 

בסמים, פשע מאורגן והלבנת הון. 

בנק Pilatus Bank מלטה
של  המרכזי  הבנק  החליט   2018 בנובמבר 
 Pilatus בנק  של  הרישיון  את  לבטל  אירופה 

העיצו הפרת  על  האשמות  בעקבות  ־מלטה, 
פלילית  ופעילות  הון  הלבנת  אירן,  על  מים 
אחרת. החלטת זו התקבלה לאחר ששלטונות 
אירן,  יליד  הבנק,  בעלי  את  האשימו  ארה"ב 

האמריק העיצומים  את  לעקוף  ־בתכנון 
ניים על ארצו, על ידי הזרמה לא חוקית של 
יותר מ־115 מיליון דולר מוונצואלה לחברות 

בשליטה אירנית .

דויטשה בנק
 על פי ההערכה, הבנק הגרמני הגדול הוציא 
דולר  מיליארד  מ־18  יותר  האחרון  בעשור 

לעב הקשורים  משפטיים  הליכים  ־ליישוב 
לא  הגרמני  זאת, הבנק  למרות  כספיות.  רות 
שלו  השלילי  מהמוניטין  להימלט  מצליח 
גורם מפתח  ומהיותו   3IFF כגורם מרכזי של
לפיה  טענה  קיימת  דנסקה.  בנק  בשערוריית 

דרדסים עלייך, אירופה
 Smurfing אינו רק הפועל שמקורו ביצורים הכחולים החביבים, אלא גם 

 פיצולים שמטרתם למנוע גילוי הלבנות הון - טכניקה בה נעשה שימוש 
 במקרים חמורים רבים | מאמר רביעי ואחרון בסדרה על הלבנות הון 

בסביבת העבודה של רואה החשבון < יהודה ברלב

 רו"ח יהודה ברלב, ברלב ושות׳, 
ביקורת חקירתית

 סניף UBS בעיר סאן דייגו 
לא נקט בפעולות חשיפה 

נאותות לנטר חשבונות בסיכון 
גבוה של תושבים זרים. בשנים 

2011–2013 העביר הסניף יותר 
מ–9 מיליארד דולר מ–6,000 

חשבונות זרים שנפתחו 
במקסיקו, ונצואלה ופנמה. 

גורמי הניטור האנושיים בבנק 
)אנליסטים( אישרו עסקאות, 

למרות שהדגלים האדומים 
שהוצפו על ידי המערכות 

האוטומטיות חייבו להעמיק 
את החקירה
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מתוך  הסכום,  רוב  את  העביר  בנק  דויטשה 
235 מיליארד דולר במזומנים ממקורות פלי־
ליים, באמצעות חברת־בת אמריקנית, כאשר 
יתרת הסכום )כחמישית( הועברה באמצעות 

בנק אוף אמריקה.
דויטשה  על  נוסף  לחץ  יצרו  הגילויים 

־בנק, שעמד גם תחת בדיקה רגולטורית כתו
בנוב־  .2018 ב פנמה  מסמכי  מפרשת  ־צאה 
2018 פשטו 170 שוטרים גרמנים, חוק־  מבר
בפר בנק  דויטשה  על משרדי  ותובעים  ־רים 

סייעו  הבנק  שעובדי  חשד  עקב  נקפורט, 
כדי  מס  במקלטי  חברות  להקים  ללקוחות 
התובע  פי  על  אירו.  מיליוני  מאות  להלבין 
יותר  העבירו  לבדה  ב־2016  בפרנקפורט, 
מ־900 לקוחות 351 מיליון דולר לחברה אחת 

שהוקמה באיי הבתולה הבריטיים.
אותרו  כשלו.  אירופיים  בנקים  רק  לא 
ברחבי  אחרים  בבנקים  דומות  תופעות 

העולם.

Commonwealth Bank of Australia
באוסטרליה  הגדול  הבנק  הגיע  ב־2018 
תשלום  על  אוסטרליה  ממשלת  עם  להסכם 
534 מיליון דולר, להסדרת הליכים משפטיים 
של  הפרות  אלף  מ־50  יותר  בגין  אזרחיים 
החוק למניעת הלבנת הון בשנים 2012־2015. 
ההפרות מתייחסות למכשירי 4IDM שנכנסו 
לזכות  למפקידים  ואפשרו  ב־2012  לשימוש 
הגבלת  ללא  מזומן,  הפקדת  כנגד  חשבונות 
מספר ההפקדות וללא זיהוי המפקיד. בנוסף, 
ל־FIU האוסטרלי על הפק־ דיווח  לא   CBA

התברר,  דולר.   10,000 שמעל  בסכומים   דות 
 ,IDM מכשירי  מהכנסת  שנתיים  תוך  כי 
להיות  הפכו  פשע  ארגוני  ארבעה  לפחות 
 75 לפחות  הלבינו  והם  בהפעלתם  שותפים 

מיליון דולר.

 US Bancorp
הסכים בתחילת 2018 לשלם קנסות בסך 613 

מיליון דולר, כדי להסדיר שני כתבי אישום על 
אי מתן מענה לסיכוני הלבנת הון. במקרה זה, 
עסקאות  של  מצומצם  מספר  רק  חקר  הבנק 

הנחיות משרד המשפ בעוד שלפי  ־חשודות, 
טים האמריקני היה עליו לחקור לפחות 80% 
מהן. הבנק התעלם ביודעין מדגלים האדומים 

במקום להגדיל את צוות הציות שלו. 

1MDB וגולדמן־זאקס
בשנת  לראשונה  הופיעה   1MDB שערוריית 
גם  גדולים  בנקים  להכתים  וממשיכה   2015
בעת כתיבת שורות אלו. בדצמבר 2018 הפך 
גולדמן־זאקס לקורבן האחרון של שערוריית 
הלבנת הון סביב ביזת קרן הפיתוח המלזית 
מיליארד   4.5 של  בהיקף  המדינה,  בבעלות 
מואשם,  לשעבר  מלזיה  ממשלת  ראש  דולר. 
כי הוא עצמו גרף 681 מיליון דולר, והשתמש 
יצירות אמנות  יאכטות,  לקנות  כדי  בכספים 
ואפילו מימון סרטים בהוליווד, כולל ״הזאב 



ביקורת חקירתית

מוול סטריט".
שלטונות מלזיה הגישו כתבי אישום נגד 
סיוע  על  מעובדיו,  ושניים  האמריקני  הבנק 
2.7 מיליארד דולר, מתן שוחד לעו־  להעלמת
כאשר  כוזבות,  הצהרות  ומתן  ממשל  בדי 
סייעו להנפיק אג"ח בהיקף של 6.5 מיליארד 
רווח  לגולדמן־זאקס  ויצרו   MDB 1ל־ דולר 

של 600 מיליון דולר עמלות מההנפקה.
לפחות שבעה בנקים אחרים עמדו בפני 

בשערו מעורבותם  בשל  משפטיים  ־הליכים 
דולר  אלף   700 שבין  בסכומים  ונקנסו  רייה 
ל־5.2 מיליון דולר. במקרה של גולדמן־סאקס, 
מיליארד   7.5 כעת  תובעת  מלזיה  ממשלת 
של  מאסר  ועונשי  מהבנק  כפיצויים  דולר 
במרכז  שהיו  הבנקאים  לשני  שנים  עשר  עד 

השערורייה.

אירועים מכוננים 
המקרים של ING ו־ABLV היו משמעותיים 

אף יותר מכל המקרים שתוארו לעיל.

ABLV בנק
בנק ABLV הוקם בלטביה בשנת 1993. החל 
הבנקאית  פעילותו  את  הרחיב  הוא  מ־1995 
העברות  של  שירותים  במתן  חוץ  לתושבי 
שירותים  לפתח  הבנק  החל  מ־2004  כספים. 

־נוספים בהם: ניהול השקעות, שירותי השק
עות בשוקי הון, פתרונות פיננסיים ללקוחות 
ומ־2009 הוסיף שירותי ייעוץ לשמירת נכסים 
רווחי  2012 הסתכמו  נכסים. בשנת  והבניית 
הבנק ב־23 מיליון אירו, הפקדונות עמדו על 
מיליארד   3 היו  ונכסיו  אירו  מיליארד   2.5
אירו. בשנת 2014 נכנס הבנק למסגרת פיקוח 
ב־2018  המרכזי.  האירופי  הבנק  של  ובקרה 

נכנס הבנק לפירוק מרצון.
למניעת  2018 פרסמה הרשות  בפברואר 

האוצר האמרי פיננסיים של משרד  ־פשעים 
5 טיוטת הודעה,6 בה הואשם הבנק בהל־ יקנ
ידי  על  ובהפרת סנקציות,  הון ממוסדת  בנת 
עבור  לא־חוקיות  פיננסיות  בפעולות  הקלה 
רוסיה  אזרבייג׳ן,  קוריאה,  מצפון  גורמים 
ואוקראינה. למרות שההודעה היתה רק בגדר 
להל־ מרכזי  ״מוסד  כונה   ABLV  7 ,טיוטה

בנת הון" ו־FinCEN הפעילה את סעיף 311 
מהבנק  שמנע  האמריקני  הפטריוט"  ל"חוק 

באר קורספונדנט  חשבון  לקיים  או  ־לפתוח 
הוציאו  מההודעה  שבוע  תוך  הברית.  צות 

פקדו־  ABLV מ תושבים  שאינם  ־לקוחות 
לא  הבנק  דולר.  מיליון   600 של  בהיקף  נות 
חלופיים  נזילים  מקורות  להשיג  הצליח 
 ,ABLV דלתותיו.  את  לסגור  ונאלץ  מיידיים 

־שהיה המוסד הפיננסי השלישי בגודלו בלט
ללווים, חיסל  ביה בהיקף האשראי שהעמיד 

למעשה את פעילותו.
מכולם  הגדול  הון  הלבנת  אירוע  אולם, 
במאמר  שהוצג  כפי  האחרונות,  בשנים 

־הקודם, הוא זה של הבנק הדני דנסקה. להע
של  הכשלים  ניתוח  אלו,  שורות  כותב  רכת 
המחד־ כי  מעלה,   ABLVו־  ING  דנסקה,

לים העיקריים בניטור חסר או בפיקוח רופף 
בהגדרות  נעוצים  הכספיות,  העסקאות  על 
העסקאות  של  הניטור  במערכות  שהוטבעו 

החשודות, שאינן הדוקות די הצורך. 

>מערכות הניטור<
FCRM )ראשי תיבות  הכוונה למערכות 
 ,)Financial Crime & Risk Management של
עסקאות  לניטור  הבנקים  משתמשים  בהם 
אינן   FCRM מערכות  לקוחות.  של  כספיות 
שוטף  באופן  ותיקון  עצמית  בדיקה  כוללות 

במצ רק  אלא  שלהן,  מתמיד  כיול  ־ואין 
בים בהם כמות ההתראות עולה על היכולת 
לטפל  הבנק  הציות של  יחידת  האנושית של 

אצל  מתעצמת  זו  בעיה  שהוצפו.  באירועים 
מקבלים  שהם  מאחר   ,)FIU( המאסדרים 
והולכים,  גדלים  בהיקפים  חריגים  דיווחים 
ליקויים  ועם  אדם  בכוח  מקביל  גידול  ללא 

.FCRM מובנים במערכות
FCRM, ניטור העסקאות  ברוב מערכות 
הלקוח.  ברמת  ולא  החשבון  ברמת  מתבצע 
ועסקיים־לכאורה  עסקיים  לקוחות  בפועל, 
מחזיקים מספר חשבונות בנק במספר בנקים, 
או שקבוצה עסקית פועלת באמצעות מספר 
חברות, המחזיקות במספר חשבונות. מאחר 
smurf-  שלבנק אין את היכולת לאתר פעילות

על  גדול,  בסכום  פיצולים  של  )פעילות   ing
מנת למנוע הצפת חשד( המתבצעת במספר 

מתוחכ במקרים  או  במקביל,  ־חשבונות 
ידווחו  יותר – בטור, עסקאות אלה לא  מים 

כחריגות.
קריטריונים  נקבעים   FCRM במערכת 
של עסקאות בעלות ״סיכונים לעיון נוסף" או 

נבח אשר  כהתראה",  ״מסומנות  ־עסקאות 
רות לחקירה. העסקאות המסומנות מועברות 
לחקירה ידנית על ידי גורמים אנושיים )בדרך 

הקוב הבנק(,  של  הציות  יחידת  מתוך  ־כלל 
עים אם אכן מדובר בעסקאות בלתי רגילות. 
רגיל  בלתי  לדיווח  להביא  כזו עשויה  חקירה 
ל־FIU המקומי ולפעולות נוספות של הבנק, 
כמו סיווג הלקוח כ"לקוח בסיכון מוגבר" או 

החלטה להפסיק לעבוד עם הלקוח. 
הבנק8 מוגבל בכמות ההתראות בהן הוא 
קובע  הבנק  לכן  אנושי.  באופן  לטפל  יכול 
כל  של  ניקוד  על  המתבסס  התראות,  דירוג 
ניטור התראות  התראה. המערכת מאפשרת 
עד לגג של מספר העסקאות. אלו ניתנות רק 
מעל  ההתראות  כמות  גלישת  של  במצבים 
יכולת הטיפול האנושית של יחידת הציות של 
הבנק. לכן, סיווג העדיפויות גורם לעסקאות 
חשודות מהותיות, לחמוק ממערך ההתראות 

והבדיקה בעקבותיהן. 
הלבנת  לסימני  התראות  מספר  לאחר 
לעקוב  מפסיקה  המערכת  פוטנציאליים,  הון 
במספר  הגבלה  קיימת  אלו.  קטגוריות  אחרי 
ליכולת  בהתאם  שנקבעת  ליום,  ההתראות 
לצורך  הבנק.  של  הציות  ביחידת  האדם  כוח 
מיליון   9 יש  בהולנד   ING בבנק  ההמחשה, 
עסקאות  מיליון   340 מעבד  והוא  חשבונות 
2017(. גם אם יסמן רק פרו־  בחודש )בשנת

ביותר  מדובר  כחשודות,  מהעסקאות  מיל 
עסקים  ביום  חשודות  עסקאות  מ־10,000 

בנק RABOBANK ההולנדי 
אפשר להפקיד מאות 

מיליוני דולרים במזומן, 
בעיקר ממקסיקו, בסניפיו 
בקליפורניה, משם הועברו 

ללא בקרה או דיווח על 
עסקאות חשודות למאסדרים 

הפדרליים. אין זיהוי של 
 העומד מאחורי ההפקדות 

 או לאן הועברו הכספים, 
אך הבנק בחר להעלים עין 

כאשר הבין שחלק ניכר 
מהעסקאות הצביעו על 

סחר בינלאומי בסמים, פשע 
מאורגן והלבנת הון
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־אחד. הבנק צמצם את מספר ההתראות לסו
גים מסוימים של הלבנת הון בלבד ולא יותר 
פותחו  לכן  ליום.  סוג  מכל  עסקאות  משלוש 
״יש  קבע:  והבנק  צמצום  של  שונות  שיטות 
ההתראות  שפע  להקטנת  פרמטרים  להגדיר 

ובכך להפחית את עומס העבודה". 
הבחירה  דרך   ,"topping" בתהליך 
המיועדים  )והעסקאות(  החשבונות  ומיון 
לחקירה, לוקחת בחשבון את שיעור החריגה 
של  ההיסטורית  מההתנהלות  הסטטיסטי 

העס של  המוחלט  הגודל  את  ולא  ־החשבון 
קאות. על ידי קביעה אקראית זו ולאחר מכן 

העס ניטור  בהתאם,  ההגדרות  ־התאמת 
סיכון  על  מבוסס  אינו  הלקוחות  של  קאות 
סביר. עסקאות חשודות רבות עלולות לחמוק 
מכך  וכתוצאה  והסיווג,  המיון  ממסננת 
נוסף.  לניתוח  ייבחרו  לא  עסקאות מהותיות 

נציג מספר דוגמאות.
השנים,  לאורך  בחשבון,  א׳.  עיסקה   >
של  ממוצע  בסכום  עסקאות  מתבצעות 
מתב־ חשבון  באותו  לעיסקה.  אירו   1,000
צעת עיסקה חד־פעמית בסך 100 אלף אירו. 
הסטייה היחסית בעיסקה זו לעומת המקובל 

בחשבון היא פי מאה.
השנים,  לאורך  בחשבון,  ב׳.  עיסקה   >
של  ממוצע  בסכום  עסקאות  מתבצעות 

מתב חשבון  באותו  לעיסקה.  אירו  ־מיליון 
צעת עיסקה חד־פעמית בסך 99 מיליון אירו. 

הסטייה היחסית היא פי 99.
א׳  עיסקה  את  תדרג  הניטור  מערכת 
מתוך  ידני  לטיפול  יותר  גבוהה  בעדיפות 
רגילות/חשודות,  הבלתי  העסקאות  רשימת 
למרות שהעיסקה החשודה היא רק בסך 100 
אלף אירו לעומת 99 מיליון אירו בעיסקה ב׳. 
מערכות  באותן  המעקב  כן:  על  יתר 
הלקוח.  ברמת  ולא  החשבון  ברמת  מתבצע 

חשבו מספר  שבבעלותו  לקוח  של  ־במקרה 
נות בנק, הניטור יחטיא את הבדיקה של כלל 
זוהי  הלקוח.  ברמת  המתבצעות  העסקאות 
 ,)"smurfing"( החמצה של מה שמכונה פיצול
כאשר מספר גדול של עסקאות קטנות יחסית 

־מפוזרות במזיד ובמכוון על פני מספר חשבו
נות המוחזקים על ידי אותו לקוח בתוך הבנק 
ומחוצה לו, ללא ידיעת המערכת והדסקאים 
שחשבונות  מאחר  העסקאות,  את  שבוחנים 
אלו אינם מנוטרים על ידי FCRM. ושוב נציג 

דוגמאות.
פלוני המת לקוח  א׳. בחשבון  עיסקה  ־< 

עשר  יום  באותו  מתבצעות  א׳  בבנק  נהל 
הפקדות של 9,500 אירו.

עשרה  יש  פלוני  ללקוח  ב׳.  עיסקה   >
מתב יום  באותו  שונים.  בבנקים  ־חשבונות 

חשבון,  בכל  הפקדות  שתיים־ארבע  צעות 
יום  בסך 3,500־2,500 אירו כל אחת. באותו 
בעשרת  אירו  אלף   90 הכל  בסך  מופקדים 

החשבונות. 
החש־ את   FCRM תנטר א׳   בעיסקה 
כפעי כך  על  תדווח  וזו  ידנית  לבדיקה  ־בון 
בעי כספים.  פיצול  של  רגילה  בלתי  ־לות 

סקה ב׳, FCRM הפועלת בנפרד בכל בנק לא 
תיצור התראה באף אחד מהחשבונות, מאחר 
שמדובר בסכום קטן בכל חשבון והמערכות 
על מכלול  מידע  אינן מקבלות  האוטומטיות 
העסקאות בחשבונות שונים בבנקים שונים. 

יתר על כן: גם אם עיסקה ב׳ תתבצע מדי 
שבוע ובשנה תצטבר ליותר מ־4 מיליון אירו, 
יועבר דיווח  לא יתבצע ניטור אוטומטי ולא 
במידע  יעלו  החשבונות  אם  אלא   FIUל־
ידני בתוך  ויוגדרו כחשודים באופן  מודיעיני 
ההגדרות של המערכת האוטומטית - למשל, 

המע החשבון  או  החשבון  שבעל  ־במקרה 
יזוהו  )או אחד מהחשבונות המעבירים(  ביר 

כגורם חשוד הנמצא תחת מעקב. 
 FCRM מערכת  ביעילות  הפוגם  נוסף  גורם 
הוא העדר מנגנון העדכון. השיטות להלבנת 

־הון משתנות בקצב מהיר אך המערכת מתע

דכנת בקצב איטי. למשל, בשנים  2010־2016 
ולא התע־ ההולנדי כמעט   ING ב ־המערכת 
דכנה, אפילו לא בהוראות החוק המחמירות 

הבנ במערכת  האסדרה  את  להדק  ־שנועדו 
קאית לשם מניעת הלבנת הון.

ING בנק
ING הוא בנק בעל רישיון הולנדי בעל פעי־

מקבוצה  חלק  והוא  ענפה  בינלאומית  לות 
הקבוצה   .)ING Groep N.V.( יותר  גדולה 
 ING .רשומה בבורסות ניו־יורק ואמסטרדם
שירותים  כולל  פיננסיים,  שירותים  מספק 
הבנק  לקוחות  והשקעות.  רגילים  בנקאיים 

וגדו קטנות  חברות  פרטיים,  אנשים  ־הם 
וגופים ממשלתיים. לבנק סני ־לות, מוסדות 

פים ב־40 מדינות ומטהו שוכן באמסטרדם. 
 ING שירותי הבנקאות בהולנד ניתנים על ידי
 ING ההולנדי(.   ING(  Bank Nederland

־ההולנדי משמש כמוביל שוק בהולנד בתחו
בעלי  מיליון   9 לבנק  כאמור,  מסוימים.  מים 
מיליון   340 מעבד  והוא  בהולנד  חשבונות 

עסקאות תשלומים בחודש )בשנת 2017(.
של  במודל  משתמש  ההולנדי   ING
״שלושת קווי ההגנה", כאשר הוא מיישם את 
מדיניות בחינת הלקוח )CDD(9 בראייה של 
במאמר  כמתואר  פלילית.10  כספית  עיסקה 
זו, קו ההגנה הראשון מורכב  הקודם בסדרה 
האחראיות  בארגון  הביצועיות  מהמחלקות 



ביקורת חקירתית

ליישום של התהליכים הבסיסיים, קו ההגנה 
השני הוא מחלקת הציות וקו ההגנה השלישי 

הרא ההגנה  קו  הפנימית.  הביקורת  ־הוא 
שון אחראי על תהליך בדיקת הלקוח, כאשר 
פעולות  מבצעים  והשלישי  השני  הקווים 

ביקורת.
ההגנה  בקו  כבר  כשל  ההולנדי   ING
עם  עסקיים  יחסים  יצירת  בעת  הראשון. 
בנק  כל  כמו  הבנק,  נדרש  ובמהלכם  לקוח 

אחר, לבדיקת לקוח )CDD( הכוללת: 
< זיהוי ואימות זהות הלקוח.

ונקיטת   11)UBO( הסופי הנהנה  זיהוי   >
צעדים מבוססי סיכון לזיהויו.

מבוססי  מתאימים  אמצעים  נקיטת   >
של  והשליטה  הבעלות  מבנה  להבנת  סיכון 

הלקוח אם הוא תאגיד משפטי.
הקשר  ומהות  הלקוח  מטרות  קביעת   >

העסקי.
העסקי  הקשר  של  שוטף  ניטור  ביצוע   >
ושל העסקאות שבוצעו לאורך קיום מערכת 
היחסים העסקית על מנת להעריך את המידע 

־שיש בידי הבנק על הלקוח ועל פרופיל הסי
בחינת  הצורך,  במידת  כולל,  הלקוח,  של  כון 

מקור הכספים שבשימוש.
< קביעה האם האדם שמייצג את הלקוח 

מוסמך לעשות כן.
ומספ נקיטת אמצעים מבוססי סיכון  ־< 

קים כדי לאמת אם הלקוח פועל בשם עצמו 

או בשם צד שלישי.
ציבור  איש  הוא  הלקוח  אם  קביעה   >

)PEP(12 על בסיס נהלים מבוססי סיכון. 
ניתן לראות דוגמאות  באירועים הבאים 
לקוח,  בדיקת  בביצוע  הבנק  של  לכשלים 
קווי  ב"שלושת  בשימוש  החרוץ  והכישלון 

ההגנה".

אירוע ראשון
ההול־  ING של לקוח  שהיתה   חברה, 

אירו  מיליוני  של  הון  בהלבנת  הואשמה  נדי, 
שלישיים.  צדדים  עבור  קורסאו13  במדינת 
פעולות הלבנת ההון בוצעו באמצעות חשבון 
 2014 עד   2010 ממאי  ההולנדי.   INGב־ בנק 
150 מיליון אירו בהעב־  עברו בחשבון הבנק

רות של כרטיסי אשראי. 
חקירת 14FIOD העלתה, לאחר עיון בתיק 
שנעשה  הלקוח"  את  ״הכר  ותהליך  הלקוח 
בזמן אמת, כי ING ההולנדי לא הכיר כראוי 

־את הלקוח ופעילותו. זהות בעל הזכות הסו
בחשבון  העסקיות  והפעילויות  בחשבון  פית 
לא היו מוכרות לבנק, גם לאחר שעלו סימנים 
מחשידים לגבי עסקאותיו של הלקוח. כמו כן, 

הקטנים־בינו העסקים  במגזר  סווג  ־הלקוח 
מיליון  מ־150  יותר  עברו  בפועל  בעוד  ניים, 
אירו דרך חשבון הבנק שלו. הבנק לא שם לב 

לעובדות ולסתירות במידע שבידו. 
 49 הציפה  הבנק  של   FCRM מערכת 

התראות של הלבנת הון בשנים 2010־2013, 
אשר כולן - ללא חקירה נוספת - נדחו על ידי 
זו  תקופה  במהלך  גם  חשודות".  כ"לא  הבנק 
הפעילות העסקית נשארה לא ברורה, והבנק 
לא עשה דבר להסרת הערפול. גם התשובות 
המתחמקות של הלקוח בהקשר לפעילותו לא 

הביאו אותו לבדיקות נוספות. 
בדקו  אחרים  שירותים  ונותני  אחר  בנק 
את פעילות הלקוח מקורסאו. גם כאשר הבנק 
פעי־ על  ההולנדי   ING את שאל   הבודק 

לות הלקוח, לא עלה דגל אדום לצורך בדיקה 
ראשונית. הדוח הראשון על פעילות חשודה 
באוגוסט  רק   .2013 באוגוסט   FIUל־ הועבר 
הרא־ ההתראה  לאחר  שנים  כשלוש   ,2014
־שונה, החל הבנק בתהליך הוצאת הלקוח ובי

נואר 2015 ניתק סופית את הקשר.

אירוע שני
מחת ״בנקאות  של  בפעילות  נחשד  ־עסק 

ב־ חשבונו  באמצעות  הון,  והלבנת  רתית" 
ING ההולנדי, עבור צדדים שלישיים בשנים 
במסחר  עסק  הלקוח  הנייר,  על  2013־2015. 
בסורינאם.  היתה  וכתובתו  בנייה  בחומרי 
כספים  להחלפת  כמשרד  פעל  הוא  למעשה, 
שילמו  כספם,  את  להלבין  כדי  בסורינאם. 

־הלקוחות את תשלומי הקניות לכאורה באמ
הסכו־ אולם  בסורינאם,   15PIN מסוף  צעות 
משמש  כשהחשבון  במזומן  הועברו  מים 

כיסוי. 
אמת  בזמן  ביצע  לא  ההולנדי   ING
של  הבנק  ולחשבון  כנדרש,  לקוח  בדיקת 
העסק בהולנד התחברו 15 מסופי תשלומים 
 ,PIN מסופי  למעשה  שהם  ניידים,   )ATM(

־למרות שאפילו על הנייר לא היו ללקוח פעי
העסקאות  של  הנפח  בהולנד.  כלשהן  לויות 
שביצע עסק זה בבנק החל מ־2013 היה יותר 
הבנק  חסם   2015 באפריל  אירו.  מיליון  מ־9 
את מסופי ה־PIN, ובספטמבר הודיע ללקוח 
בחשבון  נוספות  עסקאות  לבצע  ניתן  שלא 
ולא ניתן להפעיל את מסופי ה־PIN. לשאלת 
ברצונו לשמור על החשבון, השיב  הבנק אם 
הלקוח בשלילה ובאותו חודש נסגר החשבון.

במקרה זה באה לידי ביטוי אחת הבעיות 
של חלק ממערכות FCRM – התוצאות אינן 
יש צורך  כדי לערוך בדיקה חוזרת,  נשמרות. 
לבחון מאות מיליונים של עסקאות בתקופה 
הנבדקת, לאחר העלאה מחדש של העסקאות 

למערכת הניטור.
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אירוע שלישי
לנציג  מתייחס  ההולנדי   INGב־ נוסף  מקרה 
)א׳  חברות  שתי  של  בנק  לחשבונות  מורשה 

־ו־פ׳(. על פי המסמכים שהוגשו לבנק, החב
וירקות  בפירות  וסוחרות  יבואניות  הן  רות 

משטר מחקירה  אולם,  אמריקה.  ־מדרום 
תית עולה, כי מדובר בכיסוי לפעילות אחרת. 
לא  לבנק  כי   ,FIOD מצא  החקירה  במהלך 

החב בעלי  של  הזיהוי  ממסמכי  העתק  ־היה 
רות בתיק CDD שנערך ללקוח. עוד התברר, 
כי הנציג המוסמך לפעול בחשבון היה פושט 

רגל המוכר לבנק. 
שתי  של  החשבונות  פתיחת  מרגע 

בסכו הפקדות  מספר  התבצעו  ־החברות 
מים גבוהים במזומן, בשטרות של 500 אירו. 
ב־90  אירו   343,035 הופקדו   2016 ינואר  עד 
הפקדות מזומן לחשבון הבנק של פ׳. מערכת 
ניטור עסקאות של הבנק לא העלתה ואף לא 

בחש הון  להלבנת  חשד  של  יחידה  ־התראה 
בון זה. 

 ,2015 פברואר  עד   2014 מספטמבר 
לחש־ גדולים  בהיקפים  העברות   41  בוצעו

בון א׳ בסכום כולל של 164,530 ליש"ט. 95% 
רגל  פושט  שאותו  לאחר  בוצעו  מההעברות 
נעשה לנציג מורשה בחשבון הבנק. בנובמבר 
2014 הגישה המשטרה לבנק בקשה לבדיקת 
2014 יצרה מערכת הני־  חשבון א׳. בדצמבר
להפקדות  אחת  התראה  העסקאות  של  טור 

מזומן בחשבון א׳. במאי 2015 הפסיק הבנק 
 - חודש  ולאחר  א׳,  חברה  עם  הקשרים  את 

עם חברה פ׳.

אירוע רביעי
טיעון  להסדר  הגיעה   Vimpelcom חברת 
לבתו  שוחד  לתשלום  בקשר   16NPPS עם 
של נשיא אוזבקיסטן לשעבר. השוחד שולם 
מחשבון הבנק של Watertrail, חברת־בת של 
בשנים  ההולנדי.   ING בבנק   ,Vimpelcom
Watertrail סכום של 55  2007־2011 שילמה 
הרשומה  חברה   –  Takilantל־ דולר  מיליון 
בגיברלטר וקשורה לבתו של הנשיא לשעבר. 
לבנק היה חסר מידע חיוני על הנהנה העיקרי 

 .Watertrailב־
שהעסקאות  לאחר   ,2012 בשנת  כבר 
ממקורות  סימנים  מספר   ING קיבל  בוצעו, 
לכספי  קשורה   Takilant ולפיהם  ציבוריים 
בת הנשיא לשעבר ולמעשי שחיתות. מערכת 
הניטור של העסקאות של הבנק לא יצרה אף 
בשנים  לעסקאות שבוצעו  לא התראה אחת 
שעי־ לאחר  רק   ,2015 באפריל  2007־2011. 
דיווח  העסקאות,  לגבי  שאלות  העלה  תונאי 
Tak-ל־ Watertrail על תשלומי FIU ־הבנק ל
ilant כעסקאות לא רגילות )סובייקטיביות(.

דומים  אחרים  סימנים  זיהתה   FIOD
מאמצעי  או  פליליות  חקירות  מתוך  שעלו 
באופן  נחקרו  לא  אלה  סימנים  התקשורת. 
הקיימת  התמונה  את  אימתו  אולם  מפורט, 
במדיניות  עמד  לא  ההולנדי   ING לפיה 
נלווים  סיכונים  ואיתור   CDD לביצוע   FEC 
 ING כשלי  הלקוחות.  ידי  על  הון  להלבנת 
אירועים  מאות  על  מתפרסים  ההולנדי 
הקטן  חלקם  ורק  הון  כהלבנת  החשודים 

מובאים במאמר זה.

המאסדרים
 FIU .גם מצבם של המאסדרים אינו טוב יותר
הבלתי־ העסקאות  על  הדיווחים  את  מנתח 
לשימוש  אותם  ומכין  המדווחות  רגילות 
גורמי אכיפה ושירותי חקירה בתור ״מיועדים 
א׳  בטבלה   .)designated suspicious( לחשד" 
בלתי  עסקאות  על  הדיווחים  סיכום  מובא 
האירופי  האיחוד  ממדינות  בכמה  רגילות 
מתווס־ אלה  דיווחים  2006־17.2014   בשנים
)״דיווחים  רגילים  דיווחים  למיליוני  פים 
כמה  פי  בהיקפם  העולים  אובייקטיביים"( 
)״דיווחים  הלא־רגילים  הדיווחים  על  וכמה 

סובייקטיביים"(.

ומקומו  הבריטי  המשק  של  מהיכרות 
ברור  הבינלאומית,  הפיננסית  בפעילות 
שבריטניה צוברת את היקף הדיווחים הגדול 
רק  אינה  בריטניה  האירופי.  באיחוד  ביותר 
בעולם,  הגדולים  הפיננסיים  המרכזים  אחד 
פעילות  על  דיווח  משטר  מנהלת  גם  אלא 
הדיווחים  סוגי  את  המרחיב   )SAR( חשודה 
שבטבלה  המספרים  זאת,  עם  המתקבלים. 
אחרות,  למדינות  בהשוואה  במיוחד  גבוהים 
הגנתית  מגישה  כתוצאה  לנבוע  ויכולים 

)ושמרנית( או מעודף דיווח. 
ביחס  חריגים  בהולנד  הדיווח  נפחי  גם 
שלה.  הפיננסי  והמגזר  האוכלוסייה  לגודל 

המתקב הדוחות  של  מאוד  הגבוה  ־המספר 
להעברות  מסוכנויות  ההולנדי   FIUב־ לים 

־כספים יכול להיות מוסבר בכך שאינם מקב
STR ]18[ אלא דיווחים על פעו־  לים דיווחי
לות בלתי רגילות. הרוב המוחלט של דיווחים 

בנובמבר 2018 ביטל הבנק 
המרכזי של אירופה את 

הרישיון של בנק Pilatus מלטה, 
בעקבות האשמות על הפרת 

העיצומים על אירן, הלבנת 
הון ופעילות פלילית אחרת. 

שלטונות ארה"ב האשימו 
את בעלי הבנק, יליד אירן, 

בתכנון לעקוף את העיצומים 
האמריקניים על ארצו, על ידי 

הזרמה לא חוקית של יותר 
מ–115 מיליון דולר מוונצואלה 

לחברות בשליטה אירנית

אחוזים מספר הדיווחים המדינה

36 2,329,609 בריטניה
31 2,026,299 הולנד
5 310,228 איטליה
4 269,871 לטביה
4 228,868 פולין
3 197,980 פינלנד
3 188,570 צרפת
3 165,899 בלגיה
2 120,971 אירלנד
2 117,217 גרמניה
2 100,509 אסטוניה
1 88,060 שבדיה
1 80,744 הונגריה
3 272,839 מדינות אחרות

טבלה א׳: דיווחים על עסקאות בלתי רגילות



ביקורת חקירתית

כספים,  להעברות  מסוכנויות  נובעים  אלה 
 2,000 מעל  עיסקה  כל  על  לדווח  המחויבות 
FIU, ייתכן שעי־  אירו. לאחר חקירה על ידי
סקה בלתי רגילה מסוימת תוכרז כחשודה וכל 
ה־STR מועברים לגוף החוקר. רק חלק קטן 
מדווחים  ההולנדי   FIU שמקבל  מהדיווחים 
היא  והמשמעות   ,)15% )בממוצע  כחשודים 

למט משמש  אינו  מהדיווחים  ניכר  ־שחלק 
משמשים   UTR זאת,  עם  חקירתיות.  רות 

אסטר לניתוחים  כולל  מחקריות,  ־למטרות 
טגיים ולאיתור מגמות והתפתחויות בתחומי 

הכספים.
של  הכספים  ועדת  החלה   2018 במארס 
הפשיעה  בחקירת  הבריטי  הנבחרים  בית 
החקירה  של  הראשון  החלק  הכלכלית.19 
הון  הלבנת  תופעת  היקף  בבחינת  התמקד 
בבריטניה,  עליהם  והסנקציות  טרור  וכספי 

התחיק והסביבה  הנוכחית  ־האסדרה 
חברות  פרטיים,  גורמים  על  והשפעתם  תית 
כ־100  הוצגו  הוועדה  בפני  בכלל.  והמשק 

מקצו אגודות  של  ועדויות  עמדה  ־ניירות 
־עיות, כולל רואי חשבון, אנשי אקדמיה, יחי

וניירות  העדויות  אסדרה.  וגופי  אכיפה  דות 
 2019 במארס  עמודים.  כ־700  כללו  העמדה 

פרסמה הוועדה דוח מסכם. 
מיכאל  של  היתה  ההתייחסויות  אחת 
מאוניברסיטת  לקרימינולוגיה  פרופסור  לוי, 

של  המתמדת  הקריאה  לדעתו,  קרדיף.20 
הבי המשימה  כוח  ושל  ציבוריים  ־ארגונים 

להג־  )FATF בהלבנות  למאבק  )נלאומי 
דלת מספר הדיווחים אין בה לסייע. קריאה 
אלו  מהשאלה  הלב  תשומת  את  מסיטה  כזו 
המדווחים  מהנתונים  להסיק  ניתן  מסקנות 
וכיצד ניתן לשפר את התועלת מהם. הכוונה 
SAR - אם וכאשר הם נמס־  בעיקר לדיווחי

רים. הדגש ניתן על הטיפול באנשים וחברות 
במקום  לאחור,  במבט  מדווחים  אינם  אשר 
לאמץ את הגישה של ראיית הנולד. לוי הציג 
טבלה של הדיווחים הבלתי־רגילים בבריטניה 

מאוקטובר 2016 עד מרס 2017 )טבלה ב׳(.
רשות  של  הונאה  חקירות  מחלקת  ראש 
)HMRC(21 אמר בעדותו  המיסים הבריטית 
בוועדה, כי רואי חשבון נחשבים לגורם סיכון 
גבוה בהערכת הסיכון הלאומי. זאת, במיוחד 
כגון  אחרים,  שירותים  מספקים  הם  כאשר 
פיננסיות  עסקאות  תכנון  חברות,  הקמת 
רואי  של  המכריע  הרוב  דומים.  ושירותים 
החשבון מהווים גורם חשוב במניעת פשיעה 
כלכלית, איתור הונאה וסיוע לציבור בביצוע 
ש־ החשבון  רואי  נכונה.  בצורה  עסקים 
HMRC מפקח עליהם הם משרדים קטנים, 

־מחציתם של איש אחד, שאינם חברים באר
גון מקצועי. מאחר שלדעת HMRC אין להם 
סבירות  קיימת  גדולים,  יכולות של משרדים 

פיננסי  בתכנון  מעורבים  יהיו  שהם  נמוכה 
מורכב בעל פוטנציאל גבוה להלבנת הון.

סגן השר לביטחון לאומי במשרד הפנים 
־אמר לוועדה, כי סוכני נדל"ן היו אחת החו
במער החשודה  בפעילות  החלשות  ־ליות 

מספיק  נעשה  לא  לדבריו,  הון.  הלבנת  כות 
־כדי למנוע הלבנת הון בתחום הנדל"ן, בהת

למי  פופולרי  ליעד  הפכה  שלונדון  בכך  חשב 
שמבקשים להפקיד את כספם הנקי לכאורה, 
שהכסף  מאחר  שלו,  ההלבנה  לתהליך  ולא 

־מולבן במקום אחר. הם משקיעים אותו בלו
כמה  לציין  ראוי  הנדל"ן.  בשוק  למשל  נדון, 
נדל"ן,  סוכני  ידי  נעשים   SAR דיווחי  מעט 
והמקל  המסייע  הגורם  שהם  בכך  בהתחשב 
 SAR בביצוע הפעולות. מתוך 621,000 דיווחי
בכל שנה, 83% הם מבנקים ו־0.12% בלבד הם 

מסוכני נדל"ן ומתווכים בתחום. 
הוועדה שאלה את מנכ"ל משרד האוצר 
לרשותו  שעומדים  הנתונים  מהם  הבריטי, 
לבריטניה  שמאפשרים   ,FATF דוח  מלבד 
בפעילות  שלה  העדיפויות  סדרי  את  לקבוע 
לכל  ועד כמה המידע חשוף  הון,  נגד הלבנת 
גורמי הפיקוח במדינה. המנכ"ל ענה, כי ישנן 
מספר  הקנסות,  מספר  מבט:  נקודות  מספר 
שעברו  החברות  מספר  שננקטו,  הפעולות 

ערעור והליכים פליליים שנפתחו ועוד. 
את  עצמי  על  ״כשלקחתי  הוסיף:  הוא 

מספר 
הדיווחים

השיעור מסך 
הדיווחים

הגורם המדווח

525,361 82.85% מוסדות אשראי - בנקים
22,323 3.52% מוסדות אשראי - משכנתאות
19,326 3.05% מוסדות אשראי - אחרים

16,704 2.63% מוסדות פיננסיים - נותני שירותים להעברות 
והמרות כספים

23,675 3.73% מוסדות פיננסיים - אחרים
6,693 1.06% רואי חשבון ויועצי מס
4,878 0.77% יועצים משפטיים עצמאיים

112 0.02% שירותי נאמנויות ושירותים סטטוטוריים לחברות 
766 0.12% סוכנים ומתווכי נדל״ן
265 0.04% סוכנים עתירי מזומן 

2,223 0.35% בתי הימורים
11,785 1.86% אחרים

טבלה ב׳: דיווחים בלתי רגילים בבריטניה בתהליך "topping", דרך 
הבחירה ומיון החשבונות 

)והעסקאות( המיועדים 
לחקירה, לוקחת בחשבון את 

שיעור החריגה הסטטיסטי 
מההתנהלות ההיסטורית 

של החשבון ולא את הגודל 
המוחלט של העסקאות. 

על ידי קביעה אקראית זו 
ולאחר מכן התאמת ההגדרות 

בהתאם, ניטור העסקאות 
של הלקוחות אינו מבוסס על 
סיכון סביר. עסקאות חשודות 
רבות עלולות לחמוק ממסננת 

המיון והסיווג
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האחריות, רציתי לקבל כפתור אחד או מבט 
לא  זאת.  להעריך  ואיך  לשלוט  מה  על  אחד 
ניתן לעשות זאת. חשבו על העובדה שיש לנו 
מתמודדת  ההימורים  ועדת  קזינו.  בתי   325
עם אלה. אנו לא רוצים להציף ולשים בצד 22 
גופי רגולציה בתחומי השירותים המקצועיים 
השונים עם מסורת ארוכת שנים, המקיימים 
ופועלים  מאוד  הדוקות  יחסים  מערכות 
על התנהגות שגויה.  כגורם פקוח משמעותי 
 HMRC22 מעליהם. ל־OPBAS לכן שמנו את
מערכת עצומה של אחריות וביקורת. יש לנו 
48 אלף רואי חשבון, למשל.23 אי אפשר יהיה 
ליצור ישות חדשה יחידה ומקיפה, אולם מה 
שיש לנו הוא שיתוף פעולה מיטבי בין גורמי 
הממשלה, כדי לזהות היכן יש לטפל בסיכונים 

והיכן יש צורך לבצע שינויים בחוק".
לביטחון  השר  סגן  את  שאלה  הוועדה 
ל־ כי  העובדה,  לאור  הערכותיו  מהן  לאומי 
24NCA אין אומדן של היקף קרנות ההשקעה 
בעלות כספים מולבנים הפועלות בבריטניה, 
אך ישנה הערכה שהיקף הכספים המולבנים 
בבריטניה מסתכם במאות מיליארדי ליש"ט, 

לונ כי  ענה,  השר  סגן  לכך.  הגורמים  ־ומהם 
הגדו הפיננסיים  המרכזים  אחד  היא  ־דון 
טרי של  עסקאות  היקפי  עם  בעולם,  ־לים 

ליוני ליש"ט ליום. מדובר ב"ערימה של שחת" 
הכספים,  מלביני  את  המושכת  מאוד,  גדולה 

הם  שם  בעולם,  אחרים  כספים  מרכזי  כמו 
יכולים ״להסתתר בתוך הרעש". 

ההערכות של משרד הפנים הבריטי לאור 
לונ של  בסיטי  הפיננסית  הפעילות  ־היקף 

למאות  ליש"ט  מיליארד   90 בין  נעות  דון, 
זאת,  מולבנים.  כספים  ליש"ט של  מיליארדי 
נמשך  נקי  לא  שכסף  ההנחה  על  בהתבסס 
נקי  לא  נקיים. הנטייה היא שכסף  למקומות 

־יטה להיות נקי ולהיטמע בתוך תנועת הכס
ההל תהליך  את  יסיים  שהכסף  ברגע  ־פים. 

בנה, בעלי הכספים ירצו ליהנות ממנו בלונדון 
מאחר שהם אוהבים לגור בבריטניה - אמר. 

אולם  כסף,  של  עצומה  בכמות  מדובר 
זה  מדהים.  הגלובלי  ה"מלוכלך"  הכסף  היקף 
משוד  שללו  את  שמביא  הגנגסטר  לא  כבר 
על  לעיתים  סייבר,  בפשיעת  מדובר  הבנק. 
במאות  פשעים  היוצרת  עוינות,  מדינות  ידי 
לוועדה,  סיפר  השר  סגן  ליש"ט.  מיליוני 
באסיה  סייבר  בפשיעת  נתקל  שלאחרונה 
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מיליון ליש"ט. 
לדברי סגן השר, אם נצרף את האומדנים 
לעולם,  מסביב  הסמים  קרטל  הכנסות  לגבי 
בינלאומי  סיוע  הסטת  בינלאומית,  שחיתות 
זר, גניבה מאזרחים על ידי גורמים פוליטיים 

שחי מוטים,  מכרזים  באמצעות  ־מושחתים 
חוקיים  לא  מימון  תזרימי  באמצעות  תות 

ועוד, ניתן בקלות להגיע לאומדן של עשרות 
רבות של מיליארדי ליש"ט מולבנים.

המסקנה מכל אלו היא חדה וברורה. כ־20 
שנה לאחר תחילת המאבק הגלובלי בהלבנת 

ונש חוזרים  כשלים  רואים  עדיין  אנו  ־הון, 
נים כתוצאה מליקויים טכנולוגיים, אנושיים 
הסף  בשומרי  מושכל  שימוש  ורגולטוריים. 

מומ בידי  הטכנולוגיות,  המערכות  ־ושדרוג 
חים בתחום הלבנת ההון ולא רק בידי מומחי 
משמעותי  לשיפור  מביאים  היו  טכנולוגיה, 
בצמצום  הפחות  ולכל  התופעה  במניעת 
הכבדות  העלויות  להקטנת  גם  כמו  מימדיה, 
עמידה  לצורך  העסקי  המגזר  על  המוטלות 
בהוראות הרגולטוריות. כל עוד יישאר על כנו 
המצב הנוכחי, נראה שוב ושוב אירועי הלבנת 

הון בסכומי עתק.  
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