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 בואמ .א

 

 בכתב 2015 ביוני 3 ביום הוקמה נפוצים ופיננסיים בנקאיים בשירותים התחרות להגברת עדהוהו

 להגברת הנדרשים צעדים על ועדה התבקשה להמליץוה. ישראל בנק ומנגידת האוצר משר מינוי

 ביתה למשקי 1הנפוצים םיוהפיננסי הבנקאיים השירותים בתחום הריכוזיות ולהפחתת התחרות

כתב   2(."יםהקמעונאי יםהמגזר" :להלןיכונו בישראל )מגזרים אלה  בינונייםהו קטניםה ולעסקים

 לדו"ח זה. נספח "א"מינוי מצורף כה

העובדה עדה כי ובעיקרו של דבר מצאה הו  3.עדה דו"ח בינייםופרסמה הו 2016בינואר,  3ביום 

 ,נקיםאלטרנטיבות לבאין ( מגזר העסקים הגדולים)בניגוד ל יםקמעונאימגזרים ההשללקוחות 

  4נחותים. םמתנאיזמן, לאורך  ,סובליםלכך שלקוחות אלה מביאה  - יחד עם גורמים נוספים

ועדה להפריד את הבעלות של הבנקים הגדולים בחברות כרטיסי האשראי ועל כן המליצה ה

לאפשר  כן המליצה הוועדהולהפוך חברות אלה למתחרות בבנקים במתן שירותים פיננסיים. 

על העצמת עדה ו, המליצה הובמקביל. 5הכנסת שחקנים פיננסיים נוספים לתחרות בבנקים

את לצרוך להשוות ו ,בסיוע הטכנולוגיה ,יוכלואלה גיים על מנת שובאמצעים טכנולנים צרכה

בנק בו להכרחי ללא קשר ) מכל מוסד פיננסיהשירות הפיננסי הדרוש להם בתנאים המיטביים 

בנקאיים עדה ליצור "פריקות" של שירותים ו. בכך ביקשה הו(שלהם "שחשבון העוממוקם 

ה"שבי" בו מצוי חלק ניכר מהצרכנים, הצורכים את השירותים מהבנק למנוע את בכך ופיננסיים 

   ללא קשר למחירו.לעתים שלהם, 

סמי תחרות קיימים, ה וצמצום חהסר :ועדה שורת המלצות נוספותוה ניחהאלה הכל לצד 

מביצוע הבנקים הגדולים וגבלו בה י)למתחרים החדשים תקופת הגנה  ,הוראות לתקופת המעבר

והתחרות בשוק הרלבנטי ( וכינון ועדת יישום למעקב אחר התפתחות הרפורמה מותפעולות מסוי

 .כאלה , ככל שיידרשווהתאמות ביצוע תיקוניםלו

לרבות ) הבנקיםהציגו עדה שימועים מקיפים במסגרתם וערכה הו 2016בחודשים פברואר ומרס 

וצגו עמדותיהם של החים ומייצגים מטעמם. כמו כן את עמדתם, בסיוע מומ (הבנקים הגדולים

   6ארגונים ציבוריים, חברות פיננסיות, גופים מוסדיים, חברי כנסת ועוד.

קוימו דיונים בהם סוכם על שינויים מסוימים ת השימועים נערכו בדיקות נוספות ובעקבו

להנפיק  , תחת מגבלות מסויימות,להתיר לבנקיםעדה וכך החליטה הומהמלצות דו"ח הביניים. 

                                                           
1

, (למעט אשראי לדיור) כל אחד מאלה : מתן אשראי -שירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים""בכתב המינוי הוגדרו  
 .קבלת פיקדונות וניהול חשבונות עו"ש, פעילות בשוק ההון ובבורסה ופעילות בשוק המט"ח

הנגידה על "הכנסת שחקנים חדשים לתחרות בתחום האמור" וכן על עדה להמליץ בפני השר וובין היתר התבקשה הו 2
 "צעדים משלימים הנדרשים והסרת חסמים לקידום תחרות כאמור".

 להלן. 42בעמוד ראו פירוט  3
4
 הכוונה היא בעיקר לתנאי המחיר והגישה להון ולשירותים הבנקאיים האחרים. 
 ואגודות אשראי. Fintechים, חברות מימון, חברות גופים מוסדי 5
שלושה קווי טיעון: ראשית, כי אין כלל בעיית תחרות  םהטענות שהועלו על ידי הבנקים הגדולים נמנו בעיקרן ע 6

, כי הפרדת חברות כרטיסי האשראי לא תביא לכל ; שניתבשירותים הבנקאיים למגזרי העסקים הקטנים ומשקי בית
עדה להטיל עליהם לתקופה ושביקשה הוהנפקת כרטיסי האשראי כי איסור שלישית, ו ;רדת מחיריםשיפור או להו

 .דו"ח זה בהמשך יםמופיעפירוט הטענות וההתייחסות אליהן הוא קיצוני ולא תחרותי ביסודו.   קצובה
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חברות כרטיסי האשראי שיופרדו, ולא לאסור עליהם הנפקה עם בתחרות משלהם  כרטיסי אשראי

. שינוי עיקרי נוסף הוא בהכנסת מתווה להקמת בנקים חדשים , כפי שקבע דו"ח הבינייםכזו

 . 7בתנאים מקלים

 

יו"ר , הציג וצגו בפניהטיעונים שהערכה בדיקות מקיפות לעדה ולאחר שהו 2016בחודש יוני 

  בפני הממשלה וכעת מובאים הדברים במסגרת דו"ח זה.עיקרי ההסכמות בוועדה ועדה את וה

 

 ובעלי גורמים ושמעה ישיבות עשרות קיימה, שנהלמעלה מ במשך משימתה על שקדה ועדהוה

הוועדה בחנה מחקרים  .עצמם הבנקים לרבות, הציבורית הקשת של רחב ממגוון תפקידים

ת התמורות שהתחוללו כמו גם אית משנים עברו, ן התחרות במערכת הבנקאילעני וממצאים

נתונים עדכניים שהיו לפניה באופן שוטף בדבר ביצועי הדברים. כל זאת לאור ומתחוללות ברקע 

המערכת הבנקאית, הן מבנק ישראל, הן מדיווחי ודו"חות הבנקים עצמם ונתונים שהוצגו על ידי 

  עדה.והגורמים שבחרו להופיע בפני הו

 

 בשינוייםבבחינת הצורך  לפי כתב המינוי והן לפי הכרתה המקצועיתהן , ההתמקד דההווע עבודת

 יםהקמעונאי יםמגזרבענף הבנקאות  שללא תחרותי ה מבנההטעם המרכזי לכך הוא ב .מבניים

של ממש ובהיעדר אלטרנטיבות  ,(הדבריםכמפורט בהמשך  צירוף של ריכוזיות וחסמי תחרות )

חוץ הנהנה מחלופות  ם הגדולים,למגזר העסקי. זאת, בניגוד אלה יםלשירותי הבנקים במגזר

מבנה לא  . איום תחרותי על הבנקיםחלופות היוצרות פיננסיים, ם אספקת שירותיבנקאיות ל

תמיכה במגזר הקמעונאי.  התחרות להתפתחות מרכזי חסם ,מזה שנים רבותתחרותי זה מהווה, 

 . כמו גם בנתונים עדכניים 8,לאורך שנים לכך מצויה במחקרים ובעבודות קודמות שנעשו

 

 השלמה מהווהמשמעותית,  תחרות ליצירתהסרת חסם כ מבניים בשינויים הוועדה התמקדות

 הגברת ידי על התחרות להגברת בדרכים התמקדוו הנושא את שבחנו קודמות ועדות לעבודת

 המנדטרוב המקרים היה ב. עודו הבנקאיים השירותים מחירי על פיקוח, והשקיפות הנאות הגילוי

 יעדים, אשראי נתוני ושיתוף בנקאיותה עמלותהכמו: , ומותחם גדרמועדות קודמות וול שניתן

 החוב אגרות שוק ופיתוח עניינים ניגודי , או לחילופיןהבנקאות בענף אחרות לסוגיות הנוגעים

 בקידוםבשנים האחרונות  שעסקה היחידה ועדהוהלמעשה, . העסקי האשראי והגדלת בארץ

 בענף התחרותיות הגברת לבחינת הצוות" תהיהי הקמעונאית הפעילות במגזרי התחרות

 והעסקים הבית משקי לקוחות עבור פתרונות במציאת שהתמקדה"(, זקן ועדת" )"הבנקאות

 המערכת מצד שמופעל עודף' שוק כוח'מ לקוחות אלה אכן סובלים כי זו קבעה ועדה. הקטנים

 2015 בשנת בישראל OECD-ה ארגון שערך כלכלית בסקירה גם וצגהה זו עמדה  9הבנקאית.

                                                           
 יתר השינויים יפורטו בהמשך הדברים. 7

 
8

בנק ישראל, בחינת מחירי לדו"ח הביניים. בנוסף, ראו לסקירת התחרות  12-ו 11מחקרים אלה פורטו בה"ש  
, אילנית בר ועמי צדיק "תיאור וניתוח פערים ומרווחים 2007המלצות צוותי העבודה, ינואר  –השירותים הבנקאיים 

(, הצוות לבחינת הגברת 2012) מרכז המחקר של הכנסתשל הריבית הבנקאית בישראל ובמדינות המפותחות" 
 . 67(, בע"מ 2013דו"ח מסכם ) –הבנקאות  התחרותיות בענף

 בפערי ריביות גבוהים יחסית במגזרים אלו. , בין היתר,דבר המתבטא 9
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 של הגבוה ההכנסה שיעור כי נקבע, 2014-ב ישראל בנק שפרסם הבנקים על המפקח ובסקירת

  10.אלו במגזרים בנקאי חוץ תחרותי איום מהיעדר, היתר בין, נובע במגזרים הבנקים

 

)דוגמת ההמלצה בדבר "תעודת זהות  מידע פעריבמידת מה  צמצמואשר  ועדת זקן מסקנות

לשנות ו בענף התחרות להגביר ביכולתן מוגבלות הן אך, ישראל בנק ידי על ברובן יושמו ,בנקאית"(

 ותהמכשלאת אחת  , כאמור,הוועדהבו רואה , הקמעונאי בסקטורה הלא תחרותי המבנאת 

להביא  חוזרים ונשנים סיונותינעשו נ לאורך שנים כך,  .זה בסקטור תחרות להגברת תוהעיקרי

בדרכים התנהגותיות לשיפור התחרות: סלי עמלות, חוק נתוני אשראי הראשון, הקלת נוהל מעבר 

לקוחות מבנק לבנק, הטלת פיקוח על עמלות הבנקים, המלצות בדבר חינוך פיננסי ועוד. הניסיון 

 ת הקמעונאייםבתחרות על הלקוחוויסודי כל אלה לא חל שיפור מהותי מלמד כי חרף המצטבר 

 .  ביחס ליתר המגזרים נמוכה ונחותהוזו נשארה 

 

שינוי א כי ללא לאור כל אלה ועל יסוד הנתונים שהובאו בפניה, היעדה ומרכזית של הוהמסקנה ה

ללא מתן אפשרות לגופים , בעלי מעמד והיכרות עם השוק, מתחרים חדשיםהכנסת מבני שעיקרו 

יבים מסוימים בלבד מתוך סל השירותים הבנקאי וללא בנקאיים להתחרות בבנקים על רכ-חוץ

הגביר את לא ניתן יהיה ל -פעולות נוספות אשר ימשיכו לצמצם את חסמי הכניסה והמעבר 

 קטנים ועסקים בית משקי -צרכנים "הקטנים" מול האת העיוות הקיים התחרות ולתקן 

הניסיון עם הכנסת מתחרים בשיקוליה לקחה הוועדה בחשבון גם את העובדה כי   11ובינוניים.

חדשים הוא חיובי: כך בכלל, בשווקים אחרים. כך גם בתחום הפיננסי, עת הופרדו בעבר גופים 

      מהבנקים ויצרו תחרות בסקטור האשראי לעסקים הגדולים.

 

תעלה יפה ותניב השירותים הבנקאיים כדי שהכנסת תחרות לשוק יתר על כן, הועדה שוכנעה כי 

הנוגעות ליכולת ההתמודדות של  תמורות נוספותר הצרכנים בישראל, נדרשות פירות לציבו

ו של דבר מדובר עיקרב  הצרכנים הקמעונאיים עם המורכבות המאפיינת שירותים פיננסיים.

בין מוצרים , בקלות יחסית, מתן כלים טכנולוגיים בידי הצרכנים על מנת שאלה יוכלו להשוותב

גם אם אינה , ההצעה התחרותית העדיפה להם ולבחור בהזהות את פיננסיים שונים, לבנקאיים ו

הסרת דווקא של הבנק בו מנוהל חשבון העו"ש שלהם. יצירת מציאות תחרותית זו מחייבת גם 

יפורטו להלן בפרק הם מונעים מהלקוחות לשקול חלופות נוספות, והקיימים כיום, חסמים 

)המוסדות הפיננסיים אשר  בצד ההיצעמורות המלצות הוועדה מתייחסות אפוא הן לת  החסמים.

)העצמת צרכני השירותים הפיננסיים  צד הביקושבשינויים נדרשים ל יטלו חלק בתחרות( והןי

 והקניית יכולת תיחור ובחירה תחרותית בידם(.

 

 

                                                           
10

 במגזרי הפעילות לנכסים התשואה שיעורי בין הפער את שמסביר נוסף גורם מהווה התחרותי האיום "מידת 
, הפעילות מגזרי לבין יתר – העסקי המגזר דובמיוח – העסקיים המגזרים בין הבחנה לערוך מקובל כאן גם. השונים

 הקבוצות על תחרותי של איום גבוהה ממידה ולכן) בנקאי-חוץ אשראי של מהיצע נהנים שהראשונים היות
 איום של נמוכה ממידה ולכן סובלים) חלופי לאשראי ממקורות נהנים אינם שהאחרונים בשעה( הבנקאיות

 שם. 77, חלק א' בע"מ 2014", מערכת הבנקאות בישראל, (.תחרותי
מסך האשראי הניתן למשקי בית, וכולל בתוכו גם אשראי הניתן על ידי  94%)האשראי מהמערכת הבנקאית מהווה  11

 חברות כרטיסי האשראי, הנמצאות כולן בבעלות בנקאית(

dror.strum
Highlight

dror.strum
Highlight

dror.strum
Highlight
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 קווי יסוד הוועדה לאחר השימוע הציבורי .ב

 

אים שבאו בפני הוועדה עולה כי מכלל המידע, מסמכי העבודה בדיקות הטיעונים שעלו והממצ

 השירותים הבנקאיים הפיננסיים בישראל מסופקים בשוק בו קיימים מספר כשלים יסודיים: 

 

ים מורכבים והצרכנים ממעטים להבינם, על תנאיהם ומגבלותיהם ועל י, המוצרים הפיננסראשית

משקי בית ועסקים  עבור, שנית ;במידע וידע על פני הצרכןמכריע שירות יש יתרון הכן לספק 

מבודדים מתחרות ישירה . ספקים אלה קיים מספר מצומצם של ספקי שירותיםקטנים 

נובעים  התחרות בהם מדובר חסמי יים ביותר.משמעות ומעבר ומשמעותית על ידי חסמי כניסה

 ;יתרון במידע על איכותם של לווים בידי ספקי השירותים הקיימים ויתרון לגודלוהמרגולציה 

ה לצרוך מגוון ינטי נהם ישי, בגלל היתרונות במידע ובגודל, באספקת המוצרים הפיננסיתשלישי

, רביעית ;בודד שעשוי לתמחר חלק מהשירותים במחירים לא תחרותיים מנותן שירותיםמוצרים 

מערכת הפיננסית בישראל ריכוזית. בפרט הונסיבות היסטוריות הביאו לכך ש הכשלים אל

 אוליגופולנו, כאשר המערכת הבנקאית מאופיינת לאורך שנים במבנה אמורים הדברים בעניינ

קטנים המתחרים המונהג על ידי שתי פירמות גדולות מאד כאשר כל שאר הספקים מובהק 

האנטי תחרותי אפקט ה, חמישית; ומתמעטים במספרם וחסמי התחרות בתחום גבוהים בהרבה

להם עדיפות עובדה המעניקה , Too Big to Fail -כהבנקים הגדולים פרספציה של ב םמועצ

  בתפישת הסיכון אצל משקי הבית והעסקים הקטנים.

 

ם אחרים יגופים פיננסילשנמנו לעיל מאפשרים למערכת הבנקים ווהחסמים הכשלים מצבור 

 . ח שוק מול הצרכניםולהפעיל כ

 

מתוארת לעיל, ההמבנית ועדה ואשר נבדקו היטב עולה כי התמונה ומכלל הטיעונים שעלו בפני ה

בניגוד לטענות )באופן מהותי לאורך השנים לא השתנתה  ,על כשליה והסימפטומים הנלווים להם

 ,ת מצב זמניתבהקשר זה נדרשה הוועדה להפריד בין תמונ . (שנשמעו מצד הבנקים הגדולים

לאורך שנים  המאפיינת המבנית תמונת המצבלבין  ,שעתוכלכלי נכון ל -מצב מאקרומושפעת מה

 לשם הגברת התחרות.  קבוע ויסודישיפור מהותי את הענפים בהם מדובר ואשר בה נדרש 

 

 ממשיכים להתקיים המאפיינים הבאים: כי במערכת הבנקאית על פני שנים  ברורמניתוח הוועדה 

למרות   על המערכת הבנקאית.ומשמעותי מהותי תחרותי אין כיום איום במגזר הקמעונאי  ■

שירותים  ם הקמעונאיים של צרכניהככלל, הרי ש Fintech-בתחום ההתפתחויות המתרחשות 

לשירותים שמספקים  , ישיר וקרובתחליף מהותי Fintech-בנקאיים בישראל אינם רואים ב

 שירות משלים, וגם זאת בהיקף מצומצם מאד.  חברות אלהרואים ביש הלכל היותר,  .הבנקים

, בעלי עוצמה ני בנקים גדולים במיוחדש מובלת על ידיריכוזית והמערכת הבנקאית עצמה  ■

)משקי הבית והעסקים  הצרכנים הקמעונאייםמול של שני הבנקים האלה  םמשקל .רבה

ותר מכך לגבי שאר יו)משקל השחקן השלישי במערכת מ כפולכמעט הקטנים והבינוניים( הוא 
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רבות והם  לא פחת באופן ממשי לאורך שניםשל שני הבנקים הגדולים משקל זה   .(הבנקים

  . האחריםהשחקנים לאין ערוך מזה של פועלים על מנת לשמר את מעמדם המוביל, הגדול 

 

 
 

)הגדול מאד  מחלקםיותר חלקם של שני הבנקים הגדולים באשראי הקמעונאי אף גדול  ■

 :2015. להלן נתוני האשראי לאנשים פרטיים לשנת כשלעצמו( בכלל נכסי המערכת הבנקאית

 

 

ערכת הבנקאית אינה מתבטאת רק בנתון אריתמטי, אלא בעובדה הפשוטה כי ריכוזיות המ ■

במשך שנים מספר הבנקים הפועלים בה הלך והתמעט, בעוד שלא היו כל כניסות של בנקים 

חדשים למערכת זו. קיומם של שחקנים "קבועים" מעטים במערכת הבנקאית יוצר מעטפת 

י האנטי תחרותי של המבנה האוליגופולי מבודדת מלחצי תחרות חיצוניים ומחזק את האופ

 בו שרויה מערכת הבנקאות זה עשרות שנים.

 

 ,הפועלים
 29.4% 

 ,  לאומי
28.3% 

 ,  דיסקונט
14.0% 

,  טפחות-מזרחי
14.2% 

 ,הבינלאומי
 8.5% 

 בנקים
 ,  אחרים
5.5%  

 התפלגות הנכסים של מערכת הבנקאות לפי
 2015דצמבר , 1קבוצות בנקאיות

 .הן על בסיס מאוחד והחישוב מבוסס על סך כל הנכסים הקבוצות 1
 .דוחות כספיים לציבור ועיבודי הפיקוח על הבנקים :המקור   

 ח"מיליארדי ש 1,469 -סך כל הנכסים 
 HHI = 0.22 -( לפי סך הנכסים)הירשמן -מדד הרפינדל

 CR2 = 58% -( לפי סך הנכסים)משקל שתי הקבוצות הגדולות 
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. חלק ממחיר חוסר היעילות חוסר יעילות יתבעיבלאורך שנים לוקה המערכת הבנקאית  ■

מתגלגל על מגזרי היעד )שבשונה מאחרים אינם רואים תחליף קרוב למערכת הבנקאית(. 

המחירים שגובה המערכת הבנקאית מביאים בוהה בסבירות גמבדיקות שנערכו עולה כי 

, ולעיתים אף בהכרח המחיר הנגבה על ידי הבנקים הגדולים אינו פחות .זאת לידי ביטוי

 גבוה מזה שגובים בנקים קטנים יותר. 

 

 

 

במגזרי העסקים המרווחים הפיננסיים בשנים האחרונות,  12יםולמרות שיפור מסבנוסף,  ■

מאשר במגזרים האחרים. זאת למרות שלפחות בהרבה ים גבוה ,הקטנים ומשקי הבית

במקרה של מגזר משקי הבית, רמת הסיכון כפי שבאה לידי ביטוי בהפסדי אשראי למגזר 

ש לייחס לפחות חלק מגובה יעל כן  משקי הבית נמוכים יותר מאשר אלו של המגזר העסקי

בדה שלאלה חלופות לכוח של הבנקים מול לקוחות המגזר הקמעונאי, לאור העוהמרווח 

 מימון מצומצמות מחוץ למערכת הבנקאית.

 

                                                           
בה מצוי בהקשר יש לציין כי השיפור שחל במרווח הפיננסי בתקופה האחרונה מיוחס בעיקר לסביבת המאקרו  12

נובע מהפניית מקורות אשראי בהיקף גדול הוא  .המשק )ריבית נמוכה וביקוש נמוך לאשראי בקרב עסקים גדולים(
ומרצון של הבנקים דווקא  יותר למגזרים הקמעונאים כתוצאה מרגולציה )ריכוזיות האשראי בקרב הלווים הגדולים(

לפחות בחלקו  ,. לפיכך מדובר בשיפור ארעי הנובעלפצות את עצמם על שחיקת הריווח באשראי לעסקים גדולים
. על מנת לחתור לשיפור ארוך טווח הוועדה סבורה שיש הכרח , מסיבות אחרות, שאינן קשורות לתחרותהגדול

 בנקיטת צעדים מבניים.   

2.32 
1.79 1.69 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

 אחוזים4.0

1העלות ליחידת תפוקה: לאומית-בין השוואה  

 .ההוצאות התפעוליות ביחס ליתרת הנכסים הממוצעת סך 1
 .הונגריה הושמטה בשל נתון חריג .בריטניה וטורקיה לא נכללות בהשוואה בשל היעדר נתונים, ב"ארה 2
שוודיה ופינלנד , פורטוגל, הנתונים על צרפת; 2014—2012-הנתונים על המדינות הזרות שווים לממוצע ב 3

 .2015—2013-הנתונים על ישראל שווים לממוצע בשנים ב. 2013—2011שווים לממוצע בשנים 
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אינם מתואמים עם  ,במגזר משקי הבית בעיקרהללו,  םרווחימשיעורי הניכר כי זאת ועוד:  ■

אף ששיעור ההוצאה להפסדי אשראי במגזר משקי הבית היא נמוכה  ,כלומר .רמת הסיכון

 .מגזרים בהם רמת הסיכון גבוהה יותריותר מ הת ממגזר זה גבוהימאד, הרי שהריבית הנגב

 

 

2.64 

3.19 

4.84 

1.54 

2.86 

1.69 

3.42 

2.38 

2.87 

4.19 

0.83 

2.40 

1.59 

2.85 

0

1

2

3

4

5

6

העסקים  
 הגדולים

העסקים  
  הבינוניים

העסקים  
 הקטנים

הבנקאות  
 הפרטית

סך משקי  
 הבית

 -משקי הבית 
 משכנתאות

משקי הבית  
 (אחר)

 אחוזים

 ,2במגזרי הפעילות השונים 1המרווח הפיננסי
 2012לעומת  2015, חמש הקבוצות הבנקאיות

2012 2015 

 .נטו ליתרה הממוצעת של הנכסים וההתחייבויות היחס בין הכנסות הריבית 1
 .אחרים והתאמות, הנתונים מתייחסים לפעילות בישראל ואינם כוללים את מגזר הניהול הפיננסי 2

 .דיווחים לפיקוח על הבנקים ועיבודי הפיקוח על הבנקים :המקור
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של מרווחים הפיננסים באים לפצות על כך שההוצאה התפעולית טענה נפוצה היא כי ה ■

, כך עסקים הקטנים גבוהה יותר מאשר במגזרים אחריםבבמגזר משקי הבית והבנקים 

תר שבסופו של יום המגזרים בעלי המרווח הפיננסי הגבוה יותר אינם בהכרח רווחיים יו

נו לעיל, היעילות של מערכת הבנקים בישראל נמוכה יאולם כפי שהרא עבור הבנקים. 

אכן מגולגל לפתחי המגזר  היעילותחלק מחוסר ברור כי לפחות כן  יחסית ועל

מכל מקום, מהנתונים עולה כי המרווח   13הקמעונאי בדמות מרווחי אשראי גבוהים.

 תן ההוצאות התפעוליות ורמת הסיכון.הפיננסי הנגבה מעסקים קטנים גבוה גם בהינ

 

ם של חוק נתוני אשראי ויתר מעקב יישו)על אף שיפור הצפוי בתחום חסמי הכניסה  ■

שיממשו את  ,מתחרים חדשיםבהיעדר כי המצטבר מלמד , הניסיון (המלצות הוועדה

בתחרות השיפור  ,בנקיםמתחרה לשירות לצרכנים ציעו בפועל הורדת חסמי הכניסה וי

מרקם אשר להם בשווקים  אמורים הדברים בפרט. , אם בכללהיות מוגבלצפוי ל

 כשוק הבנקאות למשקי בית ולעסקים קטנים ובינוניים.מובהק, אוליגופולי 

 

 הגברת משקלם של כרטיסי האשראילאורך שנים יכרת בקרב כלל אמצעי התשלום נ ■

הקיים נשלט ברם, שוק כרטיסי האשראי  .כאמצעי התשלום הנפוץ במגזר משקי הבית

על ידי מספר חברות מצומצם אשר כולן מצויות בבעלות ובשליטה של שלושת הבנקים 

ת הכרטיסים באפיק ההנפקה בהנפקשל ממש מונע תחרות הגדולים במערכת.  מצב זה 

מן  75%מעל  -המרכזי של כרטיסי אשראי ללקוחות שלושת הבנקים הגדולים בישראל

חשוף הוא אינו  –בל כרטיס אשראי בבנק כאשר הלקוח מבקש לקכך,  .הצרכנים

  .חברת כרטיסי אשראיב יםשמחזיקים בבנקהצעות מתחרות ל

 

וכל  ,הבנק אינו מציע ,של הבנק בחברת כרטיסי האשראיבעקבות מבנה הבעלות הקיים 

לא יציע ללקוחותיו כרטיס אשראי גם  –עוד הוא גם בעלים של חברת כרטיסי אשראי 

חברות הכמותי של  לאורך זמן עולה משקלןאמנם,   .אחרתשל חברת כרטיסי אשראי 

כרטיסי האשראי החוץ הבנקאי, אולם משקל ההוצאה בכרטיסים אלה נמוך בהרבה מן 

ההוצאה בכרטיסי האשראי "הבנקאיים" וכאמור גם הכמות העיקרית מונפקת כיום 

 דרך הבנקים.

 

שירותים התחרות בשל כי נדרשת הגברה משמעותית  הוועדההשתכנעה  כל אלהעל רקע 

משקי הבית ולעסקים הקטנים, הן בתוך המערכת הבנקאית והן במרחב השוק להפיננסים 

של בין הבנקים לבין עצמם והן הן תחרות מדובר בשיפור רמת ועוצמת ה. בכללותו הפיננסי

לא  מסוג זה שינוי מבניברור לוועדה כי   ץ בנקאיים.מערכת הבנקאית מצד גורמים חוהתחרות ב

ומכאן הצורך  - , מורכבות המוצר והתנהגות הצרכניםהשוק, על רקע מאפייני וקרה מאליי

 בצעדים מבניים.

 

                                                           
13

 משקי של מזה נמוך הריבית אך שיעור, הבית למשקי דומה התפעולית ההוצאה רמת הקטנים העסקים במגזר 
 נראה כי התחרות היא הגורם המשפיע המרכזי.  .יותר גבוה זה במגזר שהסיכון אף, ביתה
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 בישראל  תתיאור מבנה המערכת הפיננסי .ג

 

 

המערכת הפיננסית המקומית מורכבת ממגוון של שחקנים שהבולטים שבהם הם הבנקים, 

הבנקים פועלים גופי החיסכון לטווח  המהווים שחקן מרכזי במערכת הפיננסית המקומית. לצד

ארוך )להלן המשקיעים המוסדיים(, שחשיבותם במערכת הפיננסית הולכת ועולה בשנים 

 ,תוצאה של רפורמות מבניות רבות שבוצעו במערכת הפיננסית במרוצת השנים וזאתהאחרונות 

ההשקעה של רפורמת בכר, הרפורמה בענף הפנסיה, הרפורמה במס, ההקלות בתקנות  ניהן:בי

 המשקיעים המוסדיים והרפורמה בשוק אגרות החוב הממשלתיות. 

 

 

 

ירד והפרדת חברות הניהול של קופות הגמל וקרנות הנאמנות מהבנקים בעקבות הרפורמות 

חברות הניהול אשר יצאו ו ,המגזר העסקישל הבנקים במימון  םמשקל ,בהדרגה אך בעקביות

רפורמה בפנסיה ובכלל זה חוק פנסיית חובה וביטול . ההחלו להתחרות בתחום זהשליטתם מ

הפנסיה התקציבית האיצו את צבירת הנכסים בקרנות הפנסיה החדשות יחד עם השינויים בכללי 

לשחקן הללו הפכו המשקיעים המוסדיים . כך ההשקעה שלהן ושל יתר הגופים המוסדיים

גברת התחרות על אשראי דבר אשר התבטא בה ,דומיננטי וחשוב בשוק ההון ובשוק האשראי

הגרעון הממשלתי הקטינה את צורכי הגיוס של ורדת הבנוסף, לעסקים גדולים והוזלת מחירו. 

הממשלה ושחררה מקורות למימון המגזר העסקי באמצעות שוק ההון. התפתחות זו אפשרה את 

 למימון המגזר העסקי.משמעותי ביותר התרחבות שוק אג"ח החברות כמקור 

 

ל הרפורמות שבוצעו ניתן לראות בירידת משקלם של הבנקים במערכת הפיננסית. את השפעתן ש

ד כך למשל בראשית העשור הקודם שלטו הבנקים בענף קרנות הנאמנות וקופות הגמל, זאת מלב

באיור הבא ניתן מהאשראי למגזר הפרטי הלא פיננסי.  76% שליטתם על פיקדונות הציבור ועל

אינם מנהלים עוד נכסים של קופות גמל וקרנות נאמנות,  הבנקים 2015בשנת להבחין כי 

בשוק זה גם מהאשראי למגזר העסקי הלא פיננסי. לצד הבנקים פועלים  49%ומספקים רק 
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 אחוזים

עיבודי בנק ישראלהבנקים והמוסדיים לבנק ישראל ו דיווחי: מקור  
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אשר מספקים אשראי למגזר העסקי. כניסתם המאסיבית של הגופים  הגופים המוסדיים

ופים אלו מספקים אשראי להורדת מחיר האשראי בו. ג משמעותיתהמוסדיים לסקטור זה תרמה 

למגזר העסקי הן באמצעות רכישת אג"ח שמנפיק המגזר העסקי והן באמצעות הלוואות לא 

נתוני השוק מראים כי ההלוואות הלא סחירות, ערוץ שהתפתחותו הואצה בשנים האחרונות. 

 . 14מיתרת החוב של המגזר העסקי 7%-כ סחירות שניתנות על ידי המוסדיים למגזר העסקי מהוות 

 

 

 

 ריכוזיות המערכת הבנקאית 

 שבעה בנקים קטניםוהמערכת הבנקאית בישראל מורכבת מחמש קבוצות בנקאיות גדולות 

-טפחות" ו-. חמש הקבוצות הגדולות הן "הפועלים", "לאומי", "דיסקונט", "מזרחי15נוספים

ודקסיה  "הבנק הבינלאומי". מבין שבעת הבנקים הקטנים שלושה ישראלים: אגוד, ירושלים

כפי . State Bank of India -ו HSBC, Citibank, Barclays Capitalישראל, וארבעה בנקים זרים: 

  -המתאר את התפלגות הנכסים בין הבנקים השונים לאורך זמן  ,מהתרשים הבא שניתן לראות

מערכת השחקנים ב במספרלא התרחשו שינויים מהותיים  שני העשורים האחרוניםבמהלך 

זאת למרות מספר צעדים  .ת הבנקאיות השונותוובגודלן היחסי של הקבוצ בישראל הבנקאות

 .ת השנים להגברת התחרות בענףשונים שקידם בנק ישראל במרוצ

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2015נתונים מעודכנים עד לשנת  14
 . 2014נתונים לשנת  15
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  2000פיננסי -התפלגות מקורות המימון של המגזר העסקי הלא -2איור 
 באחוזים מסך החוב של המגזר העסקי, 2016עד 

 אשראי בנקאי אשראי חוץ בנקאי מקומי ל"אשראי מחו

אחוזי

דיווחי הבנקים והמוסדיים לבנק ישראל ועיבודי בנק ישראל -מקור  
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 .2014-2002התפלגות סך הנכסים בין הבנקים השונים,  :4 תרשים

 מקור: דוחות המפקח על הבנקים, שנים שונות.

 

אשר ני הבנקים הגדולים בישראל, בנק הפועלים ובנק לאומי, שדומיננטיות של הבמיוחד בולטת 

על אף הצעדים כל זאת,  . לאורך שנים רבות המערכת הבנקאיתכלל מנכסי  60%מחזיקים בכמעט 

אלא במאפיין לא "גודל בלבד" חריגות של אין מדובר ב. השונים להגברת התחרות אשר נעשו בעבר

אנטי ן מאפייהיא נק חדש אחד לרפואה לשוק ולו בנכנס עובדה כי עשרות שנים לא גם ה  תחרותי.

ברור כי ללא שינוי מבני של כניסת מתחרים חדשים אין לצפות להיווצרות   תחרותי ברור.

 דינמיקה תחרותית משמעותית וכי נתח שוק גדול וחריג זה לשני הבנקים הגדולים ירד בעתיד.

 

 :2014 : מבנה המערכת הבנקאית לפי נכסים,5 תרשים

 

נתון מקובל המעיד על הריכוזיות המבנית במשק בהשוואה בינלאומית הוא מדד הרפינדל  ■

על פי מדד  16. מדד זה מתחשב בכלל הבנקים במערכת הבנקאית.(HHIהירשמן )הידוע בכינוי 

                                                           
 
 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
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14.27% 
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8.46%, הראשון  

, שאר הבנקים
4.69% 
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זה ריכוזיות המערכת בישראל עולה על הממוצע במדינות האיחוד האירופי וכי ישראל הינה 

 ת ביותר. יזוות בעלות המערכות הבנקאיות הריכבין חמש המדינ

 

 2014-2013.17הירשמן, ישראל ומדינות האיחוד האירופי, -מדד הרפינדל :6 תרשים

 

 

רמת ועדה התמקדה במגזר הקמעונאי )משקי בית ועסקים קטנים ובינוניים( ומעניין לציין כי וה

 ה הבינלאומית:הריכוזיות במגזר זה  אף גבוהה עוד יותר מזו המצוינת בהשווא

 

גישת המבנה  הבנקאות: בענף התחרות לבחינת עיקריות גישות שתי קיימות המקצועית בספרות

כמות המתחרים וגובה חסמי כי ישנו קשר בין  קובעת -גישת 'המבנה'  וגישת האיום התחרותי.

לתם של . לפי גישה זו ככל שהמערכת ריכוזית יותר, יכוהםוביצועי'שחקנים' התנהגות ההתחרות ל

                                                           
מקור: הפיקוח על הבנקים, מחושב על סך הנכסים. מדובר בהשוואת נתוני ריכוזיות של מערכות בנקאיות. באחד  17

 בישראל )המגזר העסקי( מתחרים בהם גם שחקנים חוץ בנקאיים.ממגזרי הפעילות של הבנקים 

0.20 

0.11 
0.10 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

נד
נל

פי
 

ה
ני

טו
ס

א
 

ון
יו

 

נד
ול

ה
אל 

שר
י

 

א
ט

לי
 

ין
ס

רי
קפ

 

ה
ט

מל
 

ה
טי

א
רו

ק
ה 

קי
וב

סל
 

גל
טו

ור
פ

 

ק
מר

דנ
צע 

מו
מ

ה 
ני

וב
סל

 

ה
בי

ט
ל

 

'צ
ה

כי
ון 

צי
ח

ה 
גי

בל
ה 
די

וו
ש

ה 
רי

נג
הו

 

ה
ני

מ
רו

 

רד
ספ

 

ה
רי

לג
בו

 

נד
רל

אי
 

ין
ול

פ
ת 

רפ
צ

 

ה
ני

ט
רי

ב
ה 

לי
ט

אי
ה 
רי

ט
ס

או
רג 
בו

מ
ס

ק
לו

 

ה
ני

מ
גר

 
0.29 

0.26 
0.23 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

והבנקאות  ( אחר)משקי הבית  העסקים הקטנים המסחרי
 הפרטית

 HHIמדד 

 .אחרים והתאמות, הנתונים מתייחסים לפעילות בישראל ואינם כוללים את מגזר הניהול הפיננסי. 1
 .דיווחים לפיקוח על הבנקים ועיבודי הפיקוח על הבנקים, דוחות כספיים לציבור: המקור

 ,פעילות נבחריםלפי מגזרי , 1לריכוזיות האשראי( HHI) הירשמן-הרפינדלמדד 
 2014דצמבר , חמש הקבוצות הבנקאיות
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מבלי שאלה יגיבו בנטישה או בהפחתה התאגידים הבנקאיים להפעיל כוח שוק על לקוחותיהם 

, ככל שיש פחות שחקנים וככל בהתאםגבוהה יותר.  -של כמות השירותים שהם צורכים  הותיתמ

ששחקנים מעטים מחזיקים בנתחי שוק גדולים המערכת מאופיינת ברמת תחרותיות נמוכה יותר. 

 שה זו והנתונים אשר הוצגו לעיל בישראל רמת התחרות נמוכה בהשוואה בינלאומית.על פי גי

 

כי תחרות יכולה להתקיים גם במערכות בנקאות ריכוזיות,  גורסת - 'גישת האיום התחרותי'

ביא לכניסה מיידית לשוק. לפי גישה זו, השיכול ל 18ובלבד שקיים איום כבד משקל ומשמעותי

אלא חסמי הכניסה לענף וחסמי , קובע את מידת התחרות בענףח בהכרמספר הבנקים אינו 

 . עודו מצד גופים שמחוץ למערכת הבנקאית היציאה ממנו, קיומם של תחליפי אשראי ופיקדונות

, משום של תחרותיחסית הה ושוק האשראי לעסקים הגדולים מאופיין במידה גב, למשלכך 

שוק האשראי אד בשונה מ.  מאפיין זה זמינותם של ערוצי אספקת אשראי שאינם בנקאיים

לצורך מדידת האיום התחרותי נהוג  לעסקים הקטנים המאופיין במידה נמוכה יותר של תחרות. 

 גורמי לעלות ביחס הפדיון גמישות את בוחן זה . מדדPanzar and Rosse (P-R)להשתמש במדד 

 לקבל נצפה משוכללת חרותבת השוק . כאשר0-של  ערך נקבל מונופוליסטי השוק כאשר. הייצור

גם על פי מדד  19(.מאחד גדול ערך לקבל אף ניתן מסוימים יםאוליגופול במשקים) 1 של חיובי ערך

    אינו תחרותי.השוק זה, אותו יש לבחון כחלק מהמכלול, 

 

לצד אלה, קיימים מדדים נוספים, שהנפוצים בהם הם מדד 'כוח השוק' ו'מדד לרנר'. שני מדדים 

קודמיהם, גם הם אינם ערובה מלאה לאומדן רמת התחרות, אך הם מובאים בחשבון אלה, כמו 

 20לצורך עיבוד וגיבוש התמונה הכללית, ושניהם סובלים מחסרון זה או אחר.

 

של הגורמים אשר נטלו בה  ובניסיונםשעלו בעבודת הוועדה החסמים עיקר בחלק הבא מפורטים 

היווצרות על  ,זה שנים רבות ,מקשיםועונאית, מאפיינים את מגזר הבנקאות הקמחלק ואשר 

 .ועל הגברתה תחרות בענף זהה

                                                           
18 (Mirezi, Moore (2014  בודקים השפעת מאפיינים שונים של המשק על התחרות לפי מדדי 'איום תחרותי' שונים

ולפי רמת הכנסה של מדינות. על פי ממצאיהם, גורמים שונים משפיעים באופן דיפרנציאלי על התחרותיות בענף 
דרוש  –ת כתלות ברמת ההכנסה של מדינות.  על מנת שיווצרו תנאי תחרות חרף קיומה של ריכוזיות גבוהה הבנקאו

שתחרות מצד גורמים חוץ בנקאיים )כמוסדיים( תהא קיימת בפועל, על מנת להיקלע לחריג זה, בו קיימת תחרות של 
 ממש למרות קיומה של ריכוזיות חריפה כבישראל.     

הכלכליים, מונופול קובע את תפוקת הייצור כך שהפדיון השולי שווה לעלות השולית. עלייה בעלות  על פי המודלים 19
השולית בייצור גורמת למונופול להקטין תפוקות, משום שהשוויון בין העלות השולית לפדיון השולי נמצא בנקודת 

ה בגורמי הייצור מגדילה יצור נמוכה יותר בהשוואה למצב ההתחלתי. לעומת זאת בתחרות משוכללת העליי
בפרופורציה זהה את העלות השולית, העלות הממוצעת וגם את פדיון הפירמה. זאת משום שמלכתחילה כמות הייצור 
נקבעה בנקודת ההשקה של הפדיון הכולל והעלות השולית, ולא בנקודת הייצור )הקטנה יותר( שבה המונופול קבע את 

 תה פרופורציה נקודת ההשקה ביחס לכמות לא תשתנה.הייצור. בגלל שכל הגדלים משתנים באו
מדד כוח השוק בוחן את הפער בין הריבית המוצעת לצרכן למקור ההון של הבנקים ביחס לריבית המוצעת לצרכן  20

 ומחושב על ידי הנוסחה:
𝑹−𝑹𝒎

𝑹
חן את את עלות מקור ההון לבנק. מדד זה בו 𝑹𝒎-מציין את הריבית לצרכן ו  𝑹כאשר  

השיעור מתוך מחיר האשראי שאינו מוסבר על ידי עלות ההון של הבנק.  אף שהמדד מראה לכאורה גידול בכוח השוק 
בשנים האחרונות, יש לזכור כי סביבת הריבית בה אנו מצויים גוזרת הטיה של התוצאה שיש לנטרלה. מדד לרנר 

𝑳𝒆𝒓𝒏𝒆𝒓: בודק את היחס בין הפרש המחיר והעלות השולית למחיר הכולל =  
𝑷−𝑴𝑪

𝑷
. המחיר תמיד יהיה גבוה 

. מבנה המדד דומה לזה 1-ל 0מהעלות השולית, והעלות השולית תמיד תהיה חיובית ולכן המדד מקבל ערכים בין 
הנמדד כאשר בוחנים פערי ריביות בין ריבית על אשראי לריבית על פיקדונות ביחס לריבית האשראי. עם זאת במדד 

ובמצב בו אלה מגלמות עלות גבוהה במיוחד מתקבל  השולית לוקחת בחשבון גם את תשומות העבודה זה העלות
 בתוצאה. מסויםעיוות 
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 בשווקים הרלבנטיים לקוחות מעברלהתרחבות ולכניסה, ל םחסמי .ד

 

שורת ללקוחות פרטיים ולעסקים קטנים בישראל מתאפיין ב ענף שירותי הבנקאות הקמעונאיים

. חסמים אלו ביכולת לממשה ופוגעים התפתחות תחרות בענףהניצבים על דרכה של  חסמים

מקלים על השחקנים הקיימים להפעיל כוח שוק על לקוחותיהם ומסייעים לשימורו של שיווי 

 םמעמדשימור משקל יציב על פני זמן המתבטא, בין השאר, בנתחי שוק קבועים יחסית, 

ובין בין הבנקים  הדומיננטי של בנק הפועלים ובנק לאומי ושיעורי מעבר נמוכים של לקוחות

חלק מחסמים אלו מאפיינים פעילות של בנקים מול לקוחות  . הבנקים לגופים חוץ בנקאיים

עדפה לרכישת השירותים הבנקאיים וה וידע חסמי מידעכמו קמעונאיים גם במדינות אחרות, 

 רגולטוריים. החסמים ה, בדגש על מכלול יישראלשוק המקומי החלקם ייחודיים ל  .כסל

 

הזכרנו כבר כי כבר עשרות שנים. לאורך ת בנקים חדשים היו גבוהים מאוד חסמי הכניסה להקמ

חסמי הכניסה עבור גופים חוץ בנקאיים המספקים חלק  לא קם בישראל בנק חדש. שנים 

בפניהם מונעים מהם ניצבים חסמי ההתרחבות האך מנגד נמוכים יותר, אמנם משירותי הבנקאות 

 שעשוי להרתיע כניסה של גופים כאלו מלכתחילה.  ברדמלהפוך לשחקנים משמעותיים בתחום, 

 

בחלק זה נסקור את  חסמי הכניסה וההתרחבות העיקריים, ובהם הרגולציה בענף, קיומם של 

יתרונות לגודל, חשיבותם של בניית מותג ומוניטין, הצורך בחיבור למערכות התשתיתיות, 

  הזמין למתחרים. ועליונות המידע על הלקוח המצוי בידי הבנק ביחס למידע

 

יזון החוזר בין חסמי כניסה והתרחבות ההחסמים לתחרות בענף הוא הקשר וה אחד ממאפייני

חסמי כניסה עוסקים בקשיי הכניסה של שחקן לשוק. חסמי ההתרחבות לבין חסמי מעבר. 

חסם מעבר הוא חסם המקשה על עוסקים ביכולת ההתרחבות של שחקן אשר נכנס כבר לשוק. 

שחקן מ יםהשירות אותםלעבור ולצרוך את  -רך כבר שירותים בנקאיים משחקן קיים הצולקוח 

ספק השירות הנוכחי להפעיל השחקן שהוא . ככל שחסמי המעבר גבוהים יותר, היכולת של אחר

כוח שוק על לקוחותיו גדלה, משום שהסבירות שאלו יעברו לספק אחר נמוכה. במקרים בהם 

חרות מתרחשת בעיקר בשלב בו הלקוח בוחר לראשונה את ספק חסמי המעבר גבוהים מאוד, הת

השירות. מכיוון שבשלב זה הלקוח אינו תמיד יודע לחזות את צרכיו העתידיים באופן מלא, 

 תחרות בשלב זה אינה תמיד מספיקה על מנת לפצות על הפעלת כוח שוק מצד הספק בהמשך. 

 

ת נטיית הלקוח לצרוך שירותים פיננסיים ניתן למנות א זיהתה הוועדהבין חסמי המעבר אותם 

שימור לקוחות מצד ספק אקטיביות לבסיסיים כ"סל שירותים", קושי בהבנת המוצרים ופעולות 

מספר חסמי מעבר שהיו משמעותיים בעבר צומצמו בשנים האחרונות, ביניהם  השירות הנוכחי. 

לבנק אחר, אולם העברת  הצורך בגישה לסניפים, וקושי בהעברת חשבון )בפרט חשבון עו"ש(

חשבון לגוף חוץ בנקאי עדיין עלולה להיות מורכבת. חסמי המעבר תרמו להעצמת חסמי הכניסה 

לשחקנים חדשים וחסמי ההתרחבות לשחקנים בינוניים וקטנים קיימים. לפיכך, האמצעים 

ת להגברת התחרות בענף והפתרונות שיושמו בשנים האחרונות ואלו המוצעים במסגרת המלצו
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בנקאיים -דוח זה נדרשים להתמודד לא רק עם חסמי הכניסה לספקים חדשים בכלל, וספקים חוץ

 המוצרים.  סל פריקות על בפרט, אלא גם עם חסמי המעבר, בדגש

 

ללא טיפול משמעותי בחסמי המעבר, יכולתם של שחקנים חדשים להתחרות תהיה נמוכה 

הוועדה מנתה מספר חסמים  מוגבלת. והתועלת התחרותית אשר תנבע מכניסתם לענף תהיה

בהם ראוי לטפל בכדי ליצור תשתית  -חסמי כניסה, התרחבות ומעבר  –מהותיים ומשמעותיים 

 :אלה חסמיםתיאור הדברים הנוגעים לעיקר הלהלן  .לתחרות הוגנת

 

 רגולציה .1

ין על מנת לעסוק בפעילות בנקאית נדרש רישיון מבנק ישראל, כאשר קבלת הרישיון מותנה ב

היתר באיתנות הפיננסית של הגוף המבקש ובהשקעות הוניות משמעותיות. היעדרו של מדרג 

ממתחרה רגולטיבי, המותאם בפרט לגופים חדשים או קטנים, והצבת דרישות גבוהות גם 

שמעוניין לפעול תחילה בהיקף מצומצם, היוו חסם כניסה משמעותי לפעילות בענף.  פוטנציאלי

תהליך שקוף ומסודר אותו צריך לעבור מבקש הרישיון והיעדרו של לוח זמנים כמו כן, היעדרו של 

קבוע מראש לטיפול בבקשה, תרמו רבות לחוסר הודאות הניצב בפני מי שמעוניין להיכנס לתחום. 

דוגמאות לכך הן הניסיונות שבוצעו להקים בנק אינטרנטי ואגודות אשראי ולכניסתו של סולק 

  חדש אשר לא צלחו עד כה.

 

 קריטריונים המפרטת טיוטה ישראל בנק פרסם, 2016 לאחר פרסום מסקנות הביניים, ביוני

, בפרט. אלה לסוגיות מפורשת התייחסות כוללת אשר, מצומצם בנק רישיון לקבלת חדשים

 לקבלת הנדרש ובתהליך ההון הלימות בדרישות, הראשוניות ההון בדרישות הקלות כולל המתווה

 לעסוק רישיון לקבל המבקשים מגופים הנדרש התהליך את שוטח המתווה, כן כמו. הרישיון

 .כה עד קיים היה אשר הרגולטורי הכניסה חסם את לצמצם צפוי המתווה, בכך. בנקאית בפעילות

אופן יישומו, פועלו והשפעתו של מתווה זה על  אחר מקרוב לעקוב צורך יהיה הקרובות בשנים

 .שירותי הבנקאות למגזרים הקמעונאייםלאספקת של שחקנים כניסה אפשרית 

 

עולה כי הרגולציה הקיימת הרגולציה הקיימת לגופים חוץ בנקאיים מבדיקה שערכה הוועדה על 

ומבחינת התנאים שהיא מגדירה אל מול בהם היא עוסקת חלקית מבחינת השירותים  היא

ישנה רגולציה   יים.גופים בנקאעל שירותים אלה כאשר הם ניתנים על ידי הרגולציה המקבילה 

אולם שירותים לניהול חשבונות למסחר בניירות ערך, מתן אשראי )לרבות ניכיון( וסליקה, 

אחרים, כגון ניהול חשבונות תשלומים, הנפקה של כרטיסי חיוב ופעילות כאגודת אשראי זעירה, 

רה בעיצומו של הליך הסד התחומים בהם נמצאו פערים רגולטוריים נמצאיםטרם הוסדרו. 

 משרדיהבין במסגרת הצוות להסדרת הפעילות הפיננסית החוץ מוסדית )"צוות בריס"( והצוות 

  שירותי תשלום. סדרתהל

 

 יתרונות לגודל .2

. ענף השירותים הבנקאיים מאופיין ביתרונות לגודל, בין השאר בשל הצורך בפריסת סניפים רחבה

צורך בנוכחות פיזית של עבר היה מכך שבבחלקו , נבע שאת בעבר צורך זה, שהיה קיים ביתר
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גישה לסניף ולבנקאי, דבר שעדיין מאפיין ב הלקוח מרצוןבחלקו הלקוח בביצוע פעולות שונות ו

 נמוכה. הם ברמה אמצעים דיגיטליים ם או הרגלי השימוש שלהם בחלק מהלקוחות שנגישות

 

ננסים חייבו נוכחות חלק מהדרישות הרגולטוריות שהוטלו על גופים העוסקים במתן שירותים פי

פיזית של הלקוח בסניף, בעיקר במועד פתיחת חשבון, על פי רוב משיקולי עמידה בדרישות 

על מנת לספק חלק מהשירותים הפיננסיים נדרשה פריסת סניפים  לכן, לאיסור הלבנת הון. 

 רחבה, דבר שהקשה מאוד על שחקנים קטנים להגיע למספר רב של לקוחות ולהוות גורם תחרות

 משמעותי. 

 

במטרה להקל על חסמים אלו עבור גופים בנקאיים, פורסמו מספר הוראות חדשות יחסית על ידי 

, כאשר בהליך פתיחת 21הפיקוח על הבנקים המאפשרות פתיחת חשבון בנק באמצעות האינטרנט

בנוסף, פורסמה הוראה  video conference.22חשבון באינטרנט נדרש לבצע זיהוי באמצעות 

 עודנו בסינוף הצורךמתברר כי אולם,   את הצורך בנוכחות פיזית בסניף לסגירת חשבון. המסירה

 להמשיך לשאוף מקום על כן יש  כאחד. בנקאיים וחוץ בנקאיים לגופים משמעותי כניסה חסם

 תהליכי על להסתמך שמאפשרות פרוצדורות כגון, בעולם במדינות מקובלים פתרונות ולבחון

 .אחרים מפוקחים גופים מול בצעושהת הלקוח של זיהוי

 

 "מדף י"מוצר כיום, איןיתרונות נוספים לגודל נובעים מהדרישות להקמת מערכת מחשוב יקרה. 

לתת מענה  המסוגליםהמותאמים לרגולציה הישראלית ולצרכי השוק, או ספקי שירותי מחשוב 

וניהול סיכונים הכרוך  בנוסף, דרישות הרגולציה מצריכות הקמת מערך ציות .לשירותים בנקאיים

בהשקעה משמעותית. על כן כניסה לשוק בהיקף קטן אינה בהכרח ישימה כלכלית, מה שמציב 

 חסם כניסה משמעותי בפני מתחרים פוטנציאלים.

 

 מותג ומוניטין .3

אספקת שירותי בנקאות מחייבת אמון רב מצד הלקוח. אמון זה מושג הן באמצעות בניית מוניטין 

צעות רגולציה. מכיוון שאין בישראל ביטוח פיקדונות פורמאלי או סכמה רב שנים והן באמ

לביטוח נכסי לקוחות שאינם פיקדונות בנקאיים, גובר הצורך בהשקעה במוניטין. משך הזמן 

 הנדרש לכך וההשקעה מהווים אף הם חסם כניסה לתחום. 

 

 הפיננסיות חיבור למערכות .4

ם, דורשים חיבור למערכות בנקאיות כגון שב"א, שירותים בנקאיים רבים, כגון שירותי תשלו

מס"ב, זה"ב ועוד. חלק ממערכות אלה נמצא בשליטת הבנקים הקיימים ולפיכך ביכולתם 

אלא  ,להקשות על מתחרים חדשים את החיבור לאותן מערכות. חסמים אלו אינם רק תאורטיים

לרבות גופים בינלאומיים  חלק מהמציאות עמה התמודדו בעבר גופים בנקאיים קטנים או חדשים,

גדולים. בנוסף, הרגולציה הקיימת קובעת כי הגישה למערכות אלו פתוחה רק לתאגידים 

                                                           
לפעולה במזומנים; מקסימום ₪  10,000רף הפעילות העליון בחשבון שנפתח באמצעות האינטרנט הוא מקסימום  21

ליתרה בסוף יום. טרם התקבלו נתונים ₪  300,000לפעולות אחרות ולמסגרת בכרטיס חיוב; מקסימום ₪  50,000
 המבהירים האם מגבלה זו משפיעה על שיעור ניכר מקרב הלקוחות.

 דרישה זו יכולה להוות חסם עבור חלק מהלקוחות וספקי השירותים. 22
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בנקאיים, ולפיכך מחייבת גופים חוץ בנקאיים המספקים שירותים המצריכים גישה למערכות 

 להיות תלויים במתחריהם לצורך גישה לתשתית החיונית לפעילותם.

 

 לקוח המצוי בידי הבנק ביחס למידע הזמין למתחריםעליונות המידע על ה .5

המידע הרב שיש לבנק על הלקוח  , ובפרטהקשרים הקיימים בין הלקוח לבנק בו מנוהל חשבונו

, מהווים גם הם אחרים בנקאיים-חוץוהפער בין מידע זה למידע הקיים בידיהם של בנקים וגופים 

נוגעים למאפייני הסיכון של הלקוח, ה וניםנתמדובר הן על  למעבר. משמעותי להתרחבות וחסם 

דוגמת גובה ההכנסה החודשית, דפוסי והיקפי פעילות, מאפיינים אישיים ורמת הסיכון, והן על 

העובדה שהבנק בו מנהל הלקוח   23.ומנהגיו נתונים שיווקיים, דוגמת צרכיו הייחודיים של הלקוח

חסם תחרותי מקימה  רים דרך לקבלוחזיק מידע רב בבלעדיות, מידע שאין למתחמאת עסקיו 

המסכל למעשה תחרות אפקטיבית, בעיקר בתחום האשראי בו ישנה חשיבות רבה לתמחור על 

בסיס רמת הסיכון הספציפית של הלקוח. בנוסף, קיומו של מידע על פעילותו של הלקוח מאפשרת 

יו, להתאים לו העדפותו והלקוח לזהות באופן מיטבי את צרכישל פעילות הלבנק בו מתנהלת 

שירותים ולתמחר אותם בהתאם, לרבות בתגובה להצעות מצד ספקים מתחרים, באופן המרתיע 

 לקוחות מלהעביר את פעילות החשבון.

 

, 24""תעודת זהות בנקאית שלזה מכבר  הקמת מאגר נתוני אשראי והנהגתה שלהצפוי  המהלך

כתוצאה מכך, ספק מתחרה  . ומםישביחשיבות , ומכאן ההללו המידע פערי את קטיןהצפויים ל

כך יוקל במידת מה המעבר של . ה יותר את הסיכון של הלקוח החדשיוכל להעריך בצורה טוב

לטובת מסוימים מידע  יוותרו עדיין פערי, אלו מהלכים חשיבות למרותברם,  לקוחות בין ספקים. 

עדיין לא קם שראי מאגר נתוני א  :, שהטכנולוגיה כיום מאפשרת לתת להם מענההספק הקיים

הלקוח בהתחייבויות שלקח על לעמידת מתייחס מידע זה  .מוגבל בסוג המידע שהוא כוללוהוא 

כבר קיימת אך תעודת הזהות הבנקאית ישימותו לעסקים קטנים ובינוניים חלקית. בנוסף, עצמו. 

ר" ב"לחיצת כפתולקבל ביישומה הנוכחי אינה מאפשרת ללקוח אחרים ונתונים היא כוללת 

גם ו לבקשה באופן אקטיבי מראשכדי לקבל תמונה עדכנית, על הלקוח   .לזמן אמת תמונת מצב

 . היא עדכנית, לכל היותר, לסוף החודש שקדם למועד בקשת הלקוח לקבלהאז 

 

מקיפה של התפתחויות טכנולוגיות של שירותי מידע בעולם מעלה כי קיים סל פתרונות  בחינה

, במסגרת המשפטית פיננסי רחב בזמן אמת ובאופן מאובטחעשיר לצורך בהעברת מידע 

. לפיכך יש מקום לנקוט פעולות נוספות, בעיקר יצירת משטר פיקוח ראוי ומאפשר, המתאימה

בכל הנוגע להגברת פעילותם של נותני שירותי מידע וייזום פעולות ולעבודה באמצעות 

  .(בפרק ההמלצות ועדהוצה ה)נושא עליו ממלי APIפרוטוקולים מקובלים בעולם, כגון 

 

 

 

                                                           
 הלקוח של התנהגות, העסק של ההתקדמות אופקי לגבי )הערכותמחקרים שונים מראים כי אינפורמציה "רכה"  23

ריכוז המחקרים ) חשובה במיוחד עבור עסקים קטנים בקבלת אשראי -ומתחרים(  לקוחות, עם ספקים ויחסים ברבע
   .(2011, מכון מילקן, יולי ידע אשראי לעסקים קטנים כהתמודדות עם חסמי אשראירייש, מ –מופיע ב: היימין 

אודות חשבונו של רב וח מרכז מידע "תעודת זהות בנקאית" הינה דוח שנתי הנמסר ללקוחות אחת לשנה. הד 24
 לקבל במהלך השנה דוח מעודכן לסוף חודש קודם, לפי בקשת לקוח.לפנות וניתן כן הלקוח באופן ברור וקל להבנה. 
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 נטיית הלקוח לצרוך שירותים פיננסיים בסיסיים כ"סל שירותים" .6

לצרוך את השירותים הבנקאיים כ"סל שירותים" בבנק בו מנוהל חשבון לצרכן ישנה נטייה 

לתופעה הנ"ל ניתן למנות  25.אחת גג קורת תחת פיננסיים שירותים של רחב מגוון העו"ש, הכולל

 :בותמספר סי

 אצל ספק אחדפיננסיים רצון טבעי לרכז צריכה של מספר שירותים ישנו מצד הלקוח,  ■

מהווה "שער" לפעילויות האחרות  נובעת גם מכך שחשבון העו"שנוחות זו  .נוחותמטעמי 

ניסיון לצרוך שירות  . יו של הלקוחבשל היותו המקום המרכזי שבו מנוהלות יתרות

בנפרד מחשבון העו"ש, גורם לפגיעה בגמישות וזמינות כלשהו אצל ספק אחר, ובהתאמה 

 השירות ללקוח בשל הצורך להעביר יתרות דרך חשבון העו"ש על מנת לעשות בהן שימוש. 

מעניקה יכולת  ,"שחשבון העואשר במרכזו  ,מצד הבנק, צריכת השירותים כ"סל" ■

לת להפחית תחרותית עדיפה על מתחרה שמציע שירותים אלו בנפרד מהעו"ש בשל היכו

ה בא לידי ביטוי כאשר ניתן לגבות זיתרון  הפסד אשראי, ביחס לספק שירות אחר.ל סיכון

משק הבית ותשלומים  תומשכור תומופקדישירות מהעו"ש, אליו חוב, במידת הצורך, 

 . אחרים

צריכת השירותים כמכלול אינה משקפת בהכרח את העלות בה  .היבט נוסף נוגע לעלות השירותים

לעיתים שימוש כך מתאפשר  ם היה מבקש לצרוך כל שירות בנפרד.לקוח נדרש לשאת אהיה ה

  26לספק אחר. ת יצירת תמריץ כנגד העברת פעילותבסבסוד צולב למטרו

 

בשל קשרי הגומלין בין השירותים, מורכבותו של "סל" השירותים והשונות בין לקוחות, נוצר 

ם שונים, במיוחד במצב בו הוא מעוניין לצרוך קושי עבור לקוח להשוות בין הצעות של מתחרי

 יש, הקמעונאית הבנקאות בתחום תחרות לקדם מנת על, לפיכך 27שירות בודד ולא את הסל כולו.

 ספקים ם שלכניסתמתן אפשרות לו המוצרים סל של אי התלות בין המרכיבים להגברת חשיבות

 .הבנקאי "מוצר"ל ברי השוואהשהם ומגוונים  שונים מוצרים יציעו אשר מתחרים

 

 

 קושי בהבנת המוצרים וביצוע השוואות .7

מורכבות המוצרים הפיננסיים, הקישוריות ביניהם ופער המידע בין הבנק ללקוח, מגבירים את 

ומחלישים את יכולתו של הלקוח לתחר  המוצרים פיננסים כסל מוצריםהנטייה לצרוך את 

 בנקאות שיזם בנק ישראל לכללי . בתיקוןמתחריםספקים פוטנציאליות של ולהשוות בין הצעות 

פשט את ההשוואה בין עלויות נועד להוגדר "שירות מסלולים" אשר  28()עמלות(ללקוח)שירות 

                                                           
הנטייה לצריכת השירותים כסל נובעת גם משיקולי הצרכן שמוצא בדרך זו יתרונות כמפורט בהמשך, וגם משיקולי  25

שימוש בניהול חשבון העו"ש ובהיכרות עם הלקוח כפלטפורמה להציע את מכלול הבנק המציע שיכול לעשות 
 השירותים הבנקאיים.

על פי חוק ועל פי נהלי בנק ישראל על הבנק לגלות ללקוח את עלות השירות )כל שירות( לפני העמדתו ואין באמור  26
 כדי לגרוע מכך.

ת בדמות חסם תחרותי לספק שירותים מתחרה. יש לה צריכת שירותים כ"סל" אינה מקפלת בתוכה רק נזק לתחרו 27
גם פן של יעילות, אלא שיש לדאוג לאיזון המניח מקום גם לתחרות, באופן שלא יאסור על הבנק לספק סל שירותים 

 אך יאפשר חשיפה של כל אחד משירותים אלה לתחרות ישירה ושקופה לצרכן. ביטוי לכך מצוי בהמלצות.   
. צו פיקוח שקבע את מחיר המסלול 2014באפריל  1-ונכנס לתוקף ב 2013בנובמבר  28-סם בהתיקון לכללים פור 28

פורסם מכתב פיקוח  2015ביוני  21-. ב2014באפריל  1 -ונכנס לתוקף ב 2014במרץ  26-פורסם ב₪  10הבסיסי על 
 .2016בינואר  1-ופורסמה הוראת נ.ב.ת משלימה שנכנסה לתוקף ב
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 מגוון בגין הנגבות ותעמלככינוי ל –" עמלות סלי" קביעת באמצעות, השירותים בבנקים שונים

ייני מוצרי האשראי המפשטת את מאפ 29ההורא נקבעה, בנוסף/מוצרים. שירותים של רחב

הרחב, הכולל גם מוצרים השירותים אפשר השוואה ביניהם.  עם זאת, מגוון במטרה לוהפיקדונות 

שאינם מוצרי עו"ש, וההשפעה של דפוס השימוש בשירותים השונים על עלות סל השירותים 

הנוגע מקשה על ההשוואה בין ספקים שונים על בסיס המחירים של פעולות פרטניות שונות. בכל 

לאשראי, גם השוואה של מחיר מוצר בסיסי )לדוגמא, הלוואה בסכום מסוים לתקופה ידועה( 

גם בסל  , בין היתר,תלויהוזו אינה פשוטה שכן היא תלויה ברמת הסיכון של הלקוח הספציפי, 

 השירותים אותו צורך הלקוח אצל הספק.

 

 העברה של פעילות החשבון לבנק אחר .8

ש לדאוג להעברת השירותים השונים אל החשבון החדש וביניהם: העברה לאחר פתיחת החשבון, י

של פעילות העו"ש )החלפת צ'קים, העברת חיובים והרשאות, העברת זיכויי משכורת, ביטוח 

לאומי וכיו"ב(, העברה של פעילות בכרטיסי אשראי, פירעון והקמה מחדש של הלוואות ומסגרות 

 וניירות ערך.  אשראי והעברה של פיקדונות, חסכונות

 

ידי הספק -כיום, בעקבות פרסום מספר הוראות פיקוח, העברת רוב השירותים יכולה להתבצע על

החשבון החדש אם ללא מעורבות מצדו, אך רק  , כמעטעבודה ימי 5 בתוך, החדש עבור הלקוח

רבל. עלול להיות מורכב ומסו הנוכחימדובר בספק שירותים חוץ בנקאי, התהליך אם נפתח בבנק. 

נדרש לבצע  , אותן הואהלקוחבאחריותו של הוא בנק, נותרו פעולות  נותן השירותבנוסף, גם אם 

)נושאים שהם מהותיים  ל הקשור לצ'קים שחולקו ולהעברת זיכויים, בכבאופן אקטיבי

מערכת התומכת בסיוע להליך בישראל . כמו כן, לא קיימת להתנהלותו השוטפת של הלקוח(

 (. 30בבריטניה CASSלהצלחתו )דוגמת מערכת  לאורך זמן וערבה

 

 פערי, שירותים כסל ולצורכם לספקם והנטייה הבנקאיים השירותים של מורכבותם, לסיכום

 כרוכים נותרו שעוד והקשיים אחר ספק פני על יתרון לו המעניק הנוכחי השירות נותן לטובת מידע

 לכך. מתחרה אחר שירותים פקלס הפעילות העברת משמעותיים על חסמים מערימים, במעבר

 את מכבר לא עד הגבילו אלה חסמים. המעבר מהליך פסיכולוגי חשש גם, הלקוח מצד, נלווה

. קיימים בנקים בפני התרחבות חסם היוו ובכך הקיימים הבנקים בין ביקושים להסיט היכולת

 היות ענףל החדירה יכולת את משמעותית והגבילו כניסה כחסמי שימשו המעבר חסמי, בנוסף

 בשני. בשוק הקיימים שחקנים של לקוחות מקרב חדשים לקוחות לגייס חדש שחקן על הקשו והם

 על ובפרט, הקיימים השירות נותני, בנקים בין התחרות קיום על הקשו המעבר חסמי אלה אופנים

 להיווצרות החסמים תרמו, כך. בנקאיים גופים לבין בנקאיים חוץ גופים בין התחרות קיום

 .זמן לאורך יציב משקל שווי של ולקיומו הקמעונאיים הבנקאות שירותי תחום של הקיים בנההמ

 

                                                           
 )פיקדונות(. 2014ביוני  1 -)הלוואות( ומ 2014בינואר  1 -ובתוקף מ 2013בספטמבר  9-, פורסמה ב421נב"ת  29
 Private Current( היא מערכת לניוד חשבונות עו"ש )CASS (Current Account Switch Serviceמערכת  30

Accountsות לחיוב ( בבריטניה. המערכת תומכת בהעברת כלל הפעילויות בחשבון ובכלל זה הוראות קבע, הורא
חשבון, זיכויים קבועים, מסגרת משיכת יתר ועוד. המערכת כוללת שירות "עקוב אחרי" לחיובים וזיכויים לתקופה 

 חודשים, יידוע הגופים יוזמי הפעולות בשינוי החשבון וערבות לביצוע החיובים והזיכויים לחשבון החדש. 36של 
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כל מוצר פיננסי בנפרד לאור דברים אלו, נדרש לאפשר לגופים, בנקאיים וחוץ בנקאיים, להציע 

ולאפשר לצרכן להשוות ולצרוך כל שירות כזה מכל גוף המציע אותו, מבלי  ולא כ"סל שירותים"

ליו לקבל את ההחלטה הלא טריוויאלית להעביר את חשבונו, כספיו וחבויותיו לגוף שיהיה ע

הולמים למגוון שחקנים פיננסיים על ידי הסרת  מגרש"תנאי "לשם כך, יש ליצור   .המתחרה

. את השירותים באופן פריק מספקים שונים לצרוך . תנאים אלה חייבים לאפשרהחסמים שזוהו

לצעד  יש חשיבות בראייה זו. א להפחתת חסמי כניסה, התרחבות ומעברלהביפוטנציאל  זה שינויל

 מוצרים כספקיבנקים הקיימים ב להתחרות היכולים גופים של כניסתםאפשר הממשלים 

   31.הקמעונאית הבנקאות בתחום פיננסיים

 הבנקאית המערכת יעילות .ה

 

ה להעיד על רמת התחרות רמת היעילות של השחקנים הפועלים בשוק מסוים עשויבמקרים רבים, 

למדוד יעילות של בנקים באמצעות 'יחס היעילות' הבוחן את הוצאות הבנקים ביחס  בו. מקובל

נמוכה יחסית ה יעילותנה ההי בישראל הבנקאות מערכת של היסוד מבעיות אחתלהכנסות. 

 עודפות עלויות של בצורה שבאה לידי ביטוי OECD-בהשוואה למערכות בנקאות במדינות ה

 .המושתות על הצרכנים

 

לות: עלויות הבנקים ביחס להכנסות מריביות והכנסות אחרות אחרים, מדינות ייחס היע 7 תרשים

OECD ,2013-2014 השנים ממוצע. 

 
 : בנק ישראל. מקור

 

                                                           
31

 את לברור ללקוח דפוס זה מאפשר שירותים הדיגיטלית.צריכת ה בעידן יותר לנושא הפריקות רלבנטיות רבה 
בעבר בצריכת  כרוכה שהיתה וההכבדה הטרחה ללא, שונים מספקים, למחירם בהתאם, לו הנחוצים השירותים

 .שירותים מכמה גופים במקביל
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 המערכת של השכר הוצאות של בחינה באמצעות להסבר ניתן במערכת היעילות מחוסר גדול חלק

 מאוד גבוה שיעור, שלהלן 8בתרשים  לראות שניתן כפי. אומיתבינל בהשוואה הבנקאית

 .שכרה על הוצאה הינובישראל  הבנקים של התפעוליות מההוצאות

 

 (2011-2012הוצאות השכר כשיעור מסך ההוצאות התפעוליות ) 8 תרשים

 
 : בנק ישראל. מקור

 

ת, על רמת תחרותיות נמוכה מעיד, במידה מסוימ של מערכת הבנקאות הישראליתהיעילות  חוסר

, חוסר יעילות בכל שוק מעיד על לחץ תחרותי נמוך, שהרי בשווקים תחרותיים ככללבמערכת. 

המתחרים חייבים להתייעל על מנת להתחרות באפקטיביות על מחירים נמוכים ושירות טוב. 

ה בכדי הימצאותם של גופים בודדים במערכת המציגים מדדי יעילות גבוהים מהממוצע אין ב

מעידה על רמת תחרות נמוכה בענף  ,לגרוע מהאמירה כי יעילותה הנמוכה הכללית של המערכת

 הבנקאי כולו.

 

 אלה:מ יותר או לאחד העודפת העלות את לגלגל צפויה יעילה תפעולית שאינה מערכת, בנוסף

 היעילות חוסר לעיל מהתרשים לראות שניתן כפי .הצרכנים וציבור המניות בעלי, המערכת עובדי

 היעילות חוסרחלק ניכר מלמעשה )שזוכים לתגמול גבוה  הבנקאית המערכת עובדיעל  מגולגל אינו

 אל ברובו מגולגל אינו היעילות חוסרכי  שלהלן מהתרשים לראות ניתן, כן כמו . (זו מנקודה נובע

-ה מוצעלמ ושווה לחציון יחסית גבוהה בישראל הבנקים של לנכסים התשואה שכן המניות בעלי

OECD ,  של חוסר היעילות כי . לכן ניתן להסיק לעובדים יםגבוההשכר מי הותשללמרות וזאת

 יבור הצרכנים. על כתפי צ רבהמגולגל במידה המערכת הבנקאית 
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 OECD (2014-2013)-ה מדינות, מס לפני( ROA) לנכסים התשואה: 9תרשים מספר 

 

 תההתפתחויות באשראי הבנקאי בשנים האחרונו .ו

 

עסקי הניכרות תמורות באשראי הבנקאי לסקטור  2008מאז פרוץ המשבר הפיננסי העולמי של 

  .  נתאר להלן, בתמצית, את עיקרי הדברים הנוגעים לתמורות אלה. משקי ביתלמגזר ו

עלייה ביתרת האשראי לעסקים קטנים ה חלבשנים האחרונות  -אשראי בנקאי למגזר העסקי

התרחבות  ביתרת האשראי לעסקים הגדולים. תמורה נוספת הינהטון לעומת קיינוניים וב

לעומת )המאופיינים בחלק גדול יחסית של עסקים קטנים(, האשראי לענפי המסחר והשירותים 

ממחיש את עליית חלקם של העסקים האיור הבא התכווצות של האשראי לענף התעשייה. 

 בשנים האחרונות. (פיננסי-הלא)הקטנים והבינוניים בסך האשראי הבנקאי למגזר העסקי 

 , מצדם של הבנקים, הינהקטנת חלקו של האשראי למגזר העסקים הגדוליםלהסיבה העיקרית ה

בנכסי הסיכון של הבנקים במשקל גבוה מזה של האשראי לעסקים  העובדה שאופן שקלולם

רידה יכמו כן, חלה . 32קטנים, שיקול שקיבל משנה תוקף לאחר הגדלת דרישת ההון מהבנקים

 בהזדמנויות העסקיות מול העסקים הגדולים כתוצאה מההאטה במשק. 

מקומו של המשק במחזור העסקים מתאפיין בשינוי בהרכב הביקושים: הביקוש עבר מענפים 

מוטי יצוא, כגון ענף התעשייה, לענפים התלויים בביקוש המקומי, בעיקר המסחר והשירותים, 

ה ובריבוי עסקים קטנים. על אף מגמה זו, יש לקחת וענפים אלה מתאפיינים בעתירות עבוד

 בחשבון שחלק מהסיבות לה, נבעו מהתפתחויות מחזוריות אשר עשויות להיבלם בעתיד.

פיננסי לפי מגזרי פעילות, ויתרת האשראי בכל -התפלגות האשראי הבנקאי למגזר העסקי הלא -10איור 

 י סוף תקופה, נתונ2015עד דצמבר  2008 שקלים, מגזר, במיליארדי

                                                           
שני הבנקים  ) על 12.5%על כל הבנקים במערכת הבנקאית היה להגיע ליחס הלימות הון כולל של  2015החל מינואר  32

 1(. נוסף על כל, היה על כל הבנקים להגיע ליחס הון ליבה רובד 2017החל מינואר  13.5%הגדולים להגיע ליחס של 
עד  10%-)ועל שני הבנקים הגדולים להגדיל יחס זה ל 2015בינואר  9%)ההון העצמי ביחס לסך נכסי הסיכון( של 

 (. 2017ינואר 
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נמוך יותר באופן משמעותי מחלקם הקצאת האשראי הניתנת לעסקים הקטנים יש לציין כי 

 50הקטנים )המעסיקים עד  העסקים של תוצר היווה 2010—2008 בתוצר ובתעסוקה. בשנים

 ערך נתוני אין שעליהם והבריאות החינוך ענפי כולל )לא בממוצע התוצר מסך שלישכ עובדים(

 לסקטור הבנקאי האשראי יתרת סךמבלבד  13.8% וזאת לעומת הקצאת אשראי של ,(מוסף

גם בשנים לאחר מכן עמד חלקו של מגזר העסקים הקטנים באשראי בנחיתות לגודלו  . העסקי

כמות האשראי  כי עולה הקטנים העסקים לסקטורהניתן  האשראי כמות עלבמשק. אכן, מבט 

  33.אחרות דינותממ נמוכה זההבנקאי בישראל לסקטור 

 אף על .בסקטור זה להעיד על רמת תחרותיות נמוכה של המערכת הפיננסיתנתונים אלה עשויים 

 והבינוניים הקטנים לעסקים הבנקאי אשראיהקצאת הבשנרשם בישראל שנים האחרונות  הגידול

 . בינלאומית בהשוואהין נמוך יהנוכחי עדהיקפו 

 

 אשראי למשקי הבית

ת האשראי ויתרהחלו פיננסי -הגידול של האשראי למגזר העסקי הלא במקביל להאטה בקצב

אשראי למשקי קצאת ההב העלייה . 2007שנת יחסית, מ ,להתרחב בקצב מהירלמשקי הבית 

מחירי הגדולה ב העלייהאשראי לדיור, בעקבות קצאות ההבית נבעה בחלקה הגדול מגידול ה

בהקצאת  , קטן יותר,גידוליתן לראות כי חל נעם זאת,  . , הנמשכת לאורך העשור האחרוןהדיור

 התרחב בשנים האחרונות. וכי זה אשראי שלא לדיור ה

 

 

                                                           
במדינות  19%-מהתמ"ג מול כ 9%-סקים הקטנים והבינוניים, אשראי בהיקף של כנראה כי בישראל מוקצה, עבור הע

 אם כוללים את מרכיב ההלוואות לבעלי עסקים קטנים במסגרת הבנקאות הקמעונאית(. 25%מול  15%אחרות )או 

58 56 61 61 64 67 81 88 
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26 

 

 משקי של החוב וחלק(  ח"ש במיליארדי) פיננסי-הלא העסקי והמגזר הבית משקי חוב יתרת -11איור 

 (באחוזים) פיננסי-הלא הפרטי המגזר של החוב בסך הבית

 2015 דע 1992, שוטפים רבעוניים נתונים

 

 

 41.7%-ל 2014 שנת בסוף 40.7%מ , במתינות לעלות המשיך לתוצר הבית משקי של החוב יחס

 .בהשוואה בינלאומית, כפי שניתן לראות מהאיור הבא תמשמעותי גם הוא נמוך אך, 2015 בסוף

 

 , אחוזי תוצר2014עד  1999יחס חוב משקי הבית לתמ"ג בישראל ובמדינות נבחרות,  -12איור 
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פערים בהגדרות מעלים קושי להשוואה בין שוק האשראי למשקי בית )שאינו לדיור( בישראל לבין 

יתרת החוב לדיור מכלל יתרת החוב של של חלק ה  ,. בישראלOECD -השוק המקביל במדינות ה

עבור כלל המדינות  OECD-בנתוני ה שימוש. 68%-, ברמה של כ(2015)דצמבר  משקי הבית עמדה

 אה:זמינים מעלה את ההשוואה הב להם נתונים

 OECDנתוני  2014, , אחוזי תוצרהאשראי למשקי בית, ללא אשראי לדיור -13איור 

ובין  OECD-ה בנתוני המוצג הנתון בין משמעותי פער קיים כי מראה ישראל עבור הנתונים בחינת

 בנק נתוני סיסב על שונה השוואה לערוך זאת נעשה ניסיון לאורהנתון הקיים בבנק ישראל. 

 כאשר, לדיור ושאינו לדיור אשראי בין מחולק בית למשקי האשראי, ישראל בנק בנתוני. ישראל

בכדי שהנתונים לאור זאת,  . לדיור כאשראי רשומה דירה של בטוחה כנגד שניתנת הלוואה כל

בטוחה  ניתן כנגד חלקויש להפחית את האשראי המוגדר 'אחר' לטווח ארוך שכן  יהיו ברי השוואה

של דירה. יצוין כי השוואה זו מטה את הנתונים המושווים לישראל כלפי מטה, שכן האשראי 

ה'אחר' לטווח ארוך שלא נלקח כנגד דירה נספר בישראל אך לא במדינות המושוות אליה. בנוסף, 

בדומה לישראל, נעשה ניסיון להשיג נתונים זמינים על סמך נתוני בנקים מרכזיים שונים. 

להלן, אך כאמור, עבור כל המדינות להן הנתון נלקח  14אה העולה מכך מוצגת בגרף ההשוו

 הקושי מכל מקום, לאור ההשוואה מוטה כלפי מטה ביחס לישראל.  OECD-ממאגר נתוני ה

מוחלטת, לכאן או לכאן בנוגע לכמות האשראי למשקי בית  אמירה אין לקבוע, השונות בהשוואות

ניתן לקבוע כי ישראל אינה קיצונית, לא במתן אשראי  , אךOECD-הבישראל בהשוואה למדינות 

כפי שהדגישה הוועדה המטרה אינה הצפת המשק באשראי, אלא  רב ולא מועט ביחס לתוצר. 

 בהוזלת עלותו וזמינותו תחת רגולציה מתקדמת.
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 2014, אחוזים, לאומית-בין השוואה, לתוצר ביחס האשראי שלא לדיור -14איור 

 
 מה של ישראל בתרשים זה הוא תלוי סיווג של האשראי הצרכני לחלקיו השוניםמיקו* 

 153-על כ בתום השנה, יתרת החוב שלא לדיור המשיכה להתרחב ועמדה 2015שנת במהלך 

ביחס לתוצר על ישראל בהתפתחות חוב משקי הבית ריאלית של מיליארדי ש"ח. עם זאת, בחינת 

 (.15של החוב שלא לדיור בשנים האחרונות )איור  תיתהואינה מצביעה על עלייה מ פני זמן

 

 2015 עד 2000, תוצר אחוזי, לתוצר הבית משקי חוב יחס - 15איור 
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 .  OECD-מהשאר המדינות , בלגיה ושוויץ מהבנקים המרכזיים, ניו זילנד, בריטניה
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בחינת , אך מקומה של ישראל במדרג המדינות עלההביאה לכך ש האמורההרחבת האשראי 

, ת דווקאתחרובנה איהצרכני שלא לדיור הרחבת האשראי הסיבה להנתונים מקרוב מעלה כי 

   34סיבות מגוונות אחרות.עיקר מבאלא 

המערכת כי גם לאחר התמורות שחלו בשנים האחרונות אשר תוארו לעיל, ברור מן התמונה 

סך כל האשראי שמקורו במערכת  .אשראי שאינו לדיור לשהדומיננטי נקאית הינה הספק בה

 המוסדייםהגופים . ()בנקים וחברות כרטיסי האשראי שבבעלותם 90%מעל הבנקאית מגיע ל

  .משלימים את התמונה 36ממקורות ממשלתיים 35(3.1%) והאשראי המוכוון( 5.2%)

 

קיים הבדל מהותי בין האשראי  :בהסתכלות על מצבם של משקי הבית עולה תמונה מעורבת

של ( 70%-)כרכיב חוב מרכזי  -מצד אחד בענף המשכנתאות .הניתן לדיור ולבין זה שאינו לדיור

 מהמשכנתאות למשקי הבית 95%ית ניכרת תחרות,  למרות שמערכת הבנקאות מספקת משקי הב

)מעל הבנקים ל ידי ממנו מסופק ע  84%-.  לעומת זאת  באשראי הצרכני, ש(שלושה בנקים - 81%)

   37התחרות מועטה. -עם חברות כרטיסי האשראי שבבעלותם(  93%

 

ספקי האשראי הכמעט בלעדיים של  משקי הבנקים מהווים עולה כי  2015 מניתוח המצב בשנת

(. הסיבות לדומיננטיות של 16 מיתרת החוב של משקי הבית היא לבנקים )איור 92%-הבית וכ

הבנקים בשוק האשראי הצרכני קשורות אף הן לשליטתם של הבנקים על המידע אודות מצבו 

 ם.הפיננסי של הלקוח ולנגישות הגדולה של הבנקים לעומת ספקי אשראי אחרי

 

 

                                                           
אל : "סביבתה הנמוכה של ריבית בנק ישר2015ראו למשל דו"ח המפקחת על הבנקים: מערכת הבנקאות בישראל  34

וצמיחת התוצר המתונה פעלו השנה, בדומה לשנים האחרונות, למיתון ערוצי הרווח המבניים של הבנקים. מתוך 
כלכלית, והן עם הרחבת הדרישות הרגולטוריות, הבנקים פועלים בשנים -ניסיון להתמודד הן עם הסביבה המקרו

ות במגזרי העסקים הקטנים והאשראי הרחבה של היקפי הפעיל  –האחרונות לשינוי במבנה תיק האשראי שלהם 
וכן לשיפור היעילות ולהגדלת ההכנסות שאינן מריבית, בעיקר על ידי  –הצרכני לצד צמצום האשראי ללווים הגדולים 

לסקירה(. אמנם בהמשך מזכיר הדו"ח כי הערכת הבנק היא כי גם  1מימוש נכסים בתיק הזמין למכירה )שם, ע"מ 
 התחרות, אך לכך נתייחס בנפרד.במקביל גברה במידת מה גם 

 .2016נתוני ינואר  35
ירידת חלקו של האשראי המוכוון ממקורות ממשלתיים קשורה לצמצום פעילות הממשלה בתחום האשראי לדיור,  36

 זאת בעקבות הורדת הריבית ושיפור ניכר של תנאי האשראי הבנקאי לדיור.
רכני שאינו לדיור, הן מצד ההיצע והן מצד הביקוש: כנגד תחום האשראי הצרכני לדיור שונה מתחום האשראי הצ 37

וטיב  LTV-משכנתא )הלוואה לדיור( מוצבת בטוחה "חזקה" בהיקף משמעותי, זאת בנוסף להגבלות על יחס ה
ההלוואה שבה גובה החוב אינו מוגבל לשווי הנכס. לפיכך, מבחינת הבנקים, האשראי לדיור נחשב לבעל סיכון נמוך 

יי פירעון גבוהים גם במקרה של אי עמידה בתנאי הסכם ההלוואה.  הסבר נוסף נובע מצד הביקוש: גודל יחסית וסיכו
 -הלוואת המשכנתא, נדירותה וההומוגניות שלה )המקלה על יכולת ההשוואה של המוצר בין הבנקים השונים( 

השוואה בקלות יחסית.  מגבירה את התחרות מצד ציבור הלווים המצליחים לקבל הצעות תחרותיות שהן בנות
להשלמת התמונה נציין בנוסף, כי לא קיים חסם מעבר אפקטיבי בתחום זה, כך שציבור הצרכנים יכול ליטול ונוטל 

עדה ובדומה לדפוס עליו ממליצה הו-בפועל משכנתאות גם מספק פיננסי שלא  בו מתנהל חשבון העו"ש של הצרכן 
 בתחום רכישת השירותים הפיננסיים לעתיד.
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המסקנה העולה מן הסקירה האמורה היא כי על אף תמורות שהתרחשו בשוק האשראי בשנים 

האחרונות, עדיין סובל שוק זה מתלות גדולה של עסקים קטנים ובינוניים ומשקי הבית בהיצע 

האשראי הבנקאי כאשר מקורות האשראי החלופיים כמו אשראי מוסדי, שוק אג"ח חברות 

ים עבור החברות הגדולות בלבד. העדר הנגישות של משקי הבית והעסקים ואשראי מחו"ל זמינ

היא תופעה נמשכת לאורך שנים, שסיבותיה הקטנים והבינוניים למקורות אשראי חלופיים 

. התלות הגדולה של העסקים תקפות ולולא יבוצעו שינויים של ממש יוסיפו לעמוד על תילן

אינה מאפשרות   -שרמת התחרות בהם נמוכה  יםאיהקטנים והבינוניים במקורות האשראי הבנק

עלולה להוביל לעלייה בעלויות המימון שלהם. עם זאת, ראוי לזכור כי להם כוח מיקוח ממשי ו

חלק מעלויות המימון של מגזרים אלו גבוהות יותר, ביחס לחברות הגדולות, כתוצאה מרמת 

שראי למגזרים אלו בגלל העדר שקיפות סיכון גבוהה יותר ועלות גבוהה יותר של ניטור סיכוני א

 המידע על העסקים הקטנים והבינוניים.

 על המגזר הקמעונאיהבנקאית תחרות אינדיקציות עדכניות ל .ז

 

משקי הבית והעסקים הקטנים בשירותים  יעל רקע האמור לעיל ותלותם הגבוהה של מגזר

תחרות בין הבנקים על הפיננסיים שמספקת המערכת הבנקאית, קיימת חשיבות מיוחדת לרמת ה

מגזרים אלה.  עמדנו כבר על כך כי הריכוזיות במערכת הבנקאית גבוהה וכי  םהלקוחות הנמנים ע

חלקם של שני הבנקים הגדולים בסיכון האשראי הכולל במגזר למשקי הבית )שלא לדיור( נאמד 

את הבנק . בהינתן ומוסיפים 2011יחסים אלה לא השתנו מאז שנת   - 60.6%-ל 2015בשנת 

סקרנו את התמונה העדכנית בכל הקשור בחסמי .  77.5%השלישי בגודלו חלק זה נאמד על 

איום עמדנו גם על כך שרמת הכניסה, התרחבות ומעבר ונוכחנו לדעת כי אלה עודם משמעותיים. 
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, מסך החוב% -ב, התפלגות החוב של משקי הבית לפי סוג מלווה - 16איור 
 2016עד מרס  2006דצמבר 

 משקל האשראי ממקורות הממשלה משקל אשראי מחברות אשראי

 (ציר ימני)משקל הבנקים במימון משקי הבית  משקל האשראי ממוסדיים

דיווחי הבנקים והמוסדיים לבנק ישראל ועיבודי בנק ישראל: מקור  

 אחוזים אחוזים
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ברור אפוא כי מתקיימים התנאים היא נמוכה. על הבנקים מצד גורמים חוץ בנקאיים התחרותי 

 ם לקיומה של רמת תחרות ירודה בין הבנקים על לקוחות המגזרים הקמעונאיים. המרכזיי

 

עדה לאפיון ההבדלים בין רמת התחרות אותה חווה המגזר הקמעונאי לבין ועל רקע זה באה הו

רמת התחרות שחווים מגזרים אחרים, בהם קיימות אלטרנטיבות מימוניות אחרות, שאינן 

טחון כי התחרות במערכת הבנקאית על לקוחות המגזר הקמעונאי יככלל, ניתן לומר בב  בנקאיות.

 כמה היבטים לדבר ונעמוד עליהם בקצרה. קיימים לוקה בחסר. 

 

ין מחיר כאשר בוחנים את מחיר האשראי למגזרים השונים ניתן לזהות פערים משמעותיים ב

  38 סקי.מגזר העמחירו של האשראי הניתן ללבין  יםהקמעונאי יםאשראי הניתן למגזר

 

 201539קירוב למחיר האשראי הממוצע לפי מגזרים,  17תרשים 

 

 

המערכת שלו, אודות ערך בנק ישראל בסקירה השנתית שניתוח זוהי גם התמונה המתקבלת מן ה

. בפילוח למגזרים נותחו שיעורי ההכנסה מאשראי ומפיקדונות . בסקירה זו2014הבנקאית בשנת 

מגזרים ביחס לגבוהה בית על פיקדונות במגזרים הקמעונאיים מרישל הבנקים ההכנסה נמצא כי 

ועל כוח רב יותר לבנקים  אחרים, דבר שיכול להעיד על יכולת מיקוח נמוכה יותר של מגזרים אלו

שוב המגזרים הקמעונאיים: מפעילות באשראי בולטים של הבנקים . בבחינת ההכנסה כלפיהם

נם אישלקוחותיהם מגזרים , כלומר אותם הקטנים מגזר משק הבית )ללא דיור(, ומגזר העסקים

   40מחוץ למערכת הבנקאית. משיתתחרות מנהנים מ

 

 

                                                           
מחיר הצל או במילים אחרות מחיר המעבר של הבנק הינו מחיר הנקבע על ידי חטיבת שוקי ההון של הבנק ואמור   38

 לשקף עלות לגיוס המקורות של הבנק.
הנתון מתייחס למרווח מפעילות באשראי ביחס ליתרה הממוצעת של אשראי הנלקח מהדוחות הכספיים של   39

 חמשת הבנקים הגדולים. 
40

 הבנקים ידי על הנקבעים" הצל מחירי"ל ביחס ובאשראי בפיקדונות מפעילות ההכנסה שיעורי מוצגים 18 בתרשים 
 על הריבית בין לפער אומדן מהווה ופיקדונות באשראי מפעילות ההכנסות סכימת. עלות מחיר של סוג מייצגים ואשר

 .הבנקים של מבטם מנקודת, פיקדונות על וריבית אשראי
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 במגזרי הפעילות הקלסיים, 41: שיעור ההכנסה מפעילות באשראי ובפיקדונות18 תרשים

 2014עד  2012חמש הקבוצות הבנקאיות, הממוצע בשנים 

 
 על הבנקים ועיבודי הפיקוח על הבנקים.המקור: דוחות כספיים לציבור, דיווחים לפיקוח 

 

-כך, ניתן להיווכח כי חמש הקבוצות הבנקאיות מגייסות פיקדונות מסקטור העסקים הקטנים  ב

מחיר הצל.  פער כמעט זהה מעל אחוז  4.3-למחיר הצל אך מעניקות אשראי בכ מתחתאחוז  0.7

 קיים במגזר משקי הבית.  

 

ים הקמעונאיים שיעורי הריבית הגבוהים במגזרכי גם  בנק ישראלציין ( 2014)באותו דוח 

גם את היעדר האיום התחרותי ואת כוח  ,פרמיית הסיכון של אותם מגזרים, מעבר למשקפים

השוק המופעל על לקוחותיהם של אותם מגזרים. העלות הגבוהה )יחסית למגזרים אחרים( 

מגזרים אלו יש תחרות  עלכך שנובעת גם משמשלמים משקי הבית ומגזר העסקים הקטנים 

 בתוך במערכת הבנקאית עצמה.מועטה 

 

-עסקים הקטנים הודגשה גם בניתוח שערך הלבסקטור האשראי למשקי הבית וירודה התחרות ה

OECD בדוח נכתב כי מגזרים אלו סובלים מתלות במערכת הבנקאית 2015-על כלכלת ישראל ב .

אותם מגזרים. הדוח מדגיש כי אחת המובילה להפעלת כוח שוק של המערכת הבנקאית על 

הסיבות המרכזיות לכך היא אי יכולתם של מגזרים אלו ליהנות ממקורות אשראי חוץ בנקאיים 

כגון הגופים המוסדיים. כלומר, המחסור באיום תחרותי חוץ בנקאי בסקטור האשראי הצרכני 

עודפת ביחס למצב למשקי בית ובמגזר העסקים הקטנים מביא לכך שמגזרים אלו משלמים עלות 

 שוק תחרותי. 

 

הבנקאות הישראלית עברה כמה רפורמות ושינויים בעשורים האחרונים.  לסיכום חלק זה, מערכת

עם זאת, שינויים אלו הפיקו תועלת בעיקר לסקטור האשראי לעסקים גדולים, עליו מתחרים, 

                                                           
 ם לפעילות בישראל ואינם כוללים את מגזר הניהול הפיננסי, אחרים והתאמות.הנתונים מתייחסי 41
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 וגם האחרון OECD-"ח הבדומלבד הבנקים, גם הגופים המוסדיים הגדולים. כפי שצוין גם 

, במגזר משקי הבית ומגזר העסקים הקטנים נותר שוק ריכוזי, בו 2014 לשנת ישראל בנק בסקירת

 למערכת מחוץ ממשי תחרותי איום אין ובו הפעילותמנפח  60%-יותר משני בנקים חולשים על 

גם צוות של קרן המטבע העולמית, שבחן את מערכת הבנקאות בישראל בחודשים  .הבנקאית

 42אחרונים ציין את בעיית התחרות במערכת הבנקאות הישראלית.ה

 

על רקע זה יש חשיבות רבה לפעול להרחבת מקורות האשראי הזמינים גם עבור משקי הבית 

והעסקים הקטנים והבינוניים, תוך הגברת התחרות בין מקורות האשראי השונים והוזלתם. 

הכנסת שחקנים חדשים לשוק האשראי  יל ידהרחבת ההיצע והגברת התחרות יכולה להיעשות ע

הגדלת הנגישות לאשראי שיפור היכולת של השחקנים הקיימים והחדשים להתחרות.  והן בעזרת

עשויה לשפר את הרווחה הכלכלית ולכן חשוב לעודד את התחרות בשוק האשראי למשקי בית 

 ולעסקים קטנים ובכך להוזיל עלויות. 

 

על לקוחות המגזר הקמעונאי )משקי בית ועסקים קטנים(,  נוכח העדרה של תחרות חוץ בנקאית

חות הקמעונאיים תלות של הלקו תוצרנ :ובשל העדר תחליפי אשראי ברמה נאותה ללקוחות אלו

עדה להתמקד בהגדלת מספר השחקנים המתחרים באספקת והחליטה הו במערכת הבנקאית. לכן,

 ין השחקנים הקיימים.שירותי אשראי והסרת חסמים מרכזיים לקידום התחרות ב

 

 דוח הביניים בתמצית והמהלכים העיקריים בו .ח

 

הקונספטואלית מסגרת האת הוועדה  התוותה, 2016הביניים, שפורסם בראשית ינואר בדו"ח 

.  דוח הביניים יעדים אחריםאינטרסים ואיזון בין צרכי התחרות לבין הגברת התחרות תוך ל

צמצום הריכוזיות בשוקי לרות וביא לקידום התחהי להצעדים שיש לנקוט בכדסוג את התווה 

ים של הבנקים בישראל )בדגש על משקי בית פיננסיים ללקוחות הקמעונאי -השירותים הבנקאיים 

 .ועסקים קטנים(

 

ברמות ההבדלים עדה את מבנה המערכת הפיננסית בישראל ואפיינה את ובדוח הביניים סקרה הו

לקוחות הבנקים: מגזר העסקים הגדולים והמשכנתאות התחרות בין הסקטורים השונים של 

חווים רמת )ה גזר העסקים הקטנים ומגזר משקי הביתמול מ ,(הם קיימת תחרות משמעותית)ב

 . (ומוגבלת ביותר תחרות נמוכה

 

למרות בשלב שני אפיינה הוועדה את הסיבות המרכזיות לבעיות התחרות הללו, והראתה כי 

הם  הרי שבפועל , לקוחות המגזרים הללול  - למעבר בין בנקיםנה טכנית זמישקיימת אפשרות 

                                                           
42 “The Israeli banking system is highly concentrated and has long been characterized by lack of 
contestability )the existence of a credible “competitive threat” regardless of the number of 
participants(.“ 
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)בין היתר בשל הרגלי הצריכה שלהם והיעדר אלטרנטיבה תחרותית  בידי הבנקים "שבויים"

 להפעיל כלפיהם כוח שוק.  יכוליםבתור שכאלה, ספקי השירותים )הבנקים(   ברורה(.

 

והיעדר ריכוזיות גבוהה  :ה של שני גורמיםגירהבעיה הינה סינעדה עמדה על כך כי מקור והו

סקרה עדה והו  .מאידך גיסא כבדי משקל של חסמי תחרותרשת ואלטרנטיבות לבנקים מחד גיסא 

אורך ל כיהוועדה עמדה על כך   43את מכלול חסמי הכניסה והמעבר השוררים במגזרים אלה.

וכי מאידך נרשמה בו יות עשרות שנים לא נרשמה כניסה של אף מתחרה חדש בענף על אף הרווח

התחרות הריכוזיות והיעדר את בעיית משקפת כמציאות ה –ירידה בכמות הבנקים המתחרים 

בין הבנקים לבסוף, עמדה הוועדה על כך כי   אותה חווים מגזרי העסקים הקטנים ומשקי הבית.

מיעוט  , הן משוםקיים בענפים אלה שיווי משקל אוליגופולי המוביל לתוצאה אנטי תחרותית

אינה עומדת על הפרק ואף  –ידיעה כי כניסה תחרותית של גורמים חדשים השחקנים במצטבר ל

 אינה סבירה, לאור החסמים הגבוהים הניצבים בפתח הענף.

 

נטל והבנקאית אי היעילות של המערכת  -קיימת בשוק הבנקאי הבעיה נוספת  ציגהעדה הוהו

כי "מחיר" אי היעילות במצב של חוסר תחרות  הוועדה הדגישה .עלויות השכר הכבדות שלה

 כי כלומר, ברור משלם. ציבור הצרכנים, למחיר גבוה יותר שבסופו של דבר מתורגם, –מספקת 

  שבו ישנה תחרות וחברות יעילות המחיר העודף שאותו ציבור רחב משלם, היה נחסך. במצב

וכח הסכמי שכר הקושרים את הלחץ להתייעלות בנקים קטן, בין היתר נהוועדה עמדה על כך ש

והן משום שאין איום תחרותי  השכר בבנק אחד לשכר בבנק אחר בלא קשר לפערים ביעילותם

   44.משמעותי בענף

 

ועדה בחנה את התפתחות השוק והראתה כי המצב אשר תואר לעיל אינו משתפר לאורך ובנוסף, ה

כרחי בהגברת התחרות וביצירת עדה למסקנה כי ישנו צורך חיוני הוזמן רב. מכאן, הגיעה הו

 מוקדי תחרות מול הבנקים הגדולים. 

 

המנחה של יצירת "איום  העיקרוןבהתבסס על , מומלציםצעדים פתרונות והציגה עדה והו

בד בבד עם הפחתת חסמים והעצמת כוחם של  ( על הבנקים(Contestable Marketתחרותי" 

. הוועדה סברה כי מימוש עקרון בכל רגע נתוןהצרכנים לתחר בין שירותים ולבחור בין ספקיהם 

והוספת שחקנים חדשים שיוכלו  ,לתחרות ותשתית הולמת על ידי יצירת תנאים זה יהיה

 . להתחרות בבנקים לפחות בחלק מן השירותים הפיננסיים

 

 :מישוריםועדה לכמה וחילקה ההצעדים המומלצים את 

 

                                                           
עיקר החסמים: נטיית הלקוחות לצרוך שירותים פיננסיים כ"סל", עליונות המידע של הבנק על כל מתחרה  43

פוטנציאלי אחר, החסמים להעברת הפעילות, לרבות החסם הפסיכולוגי של הצרכנים והפרוצדורות המכבידות  שנהגו 
 ואילך לסקירת הרקע להמלצות הביניים[. 16עד לא מכבר לגבי סגירת ופתיחת חשבונות בנק ]ע"מ 

44
גם אם יארע שיפור בהתייעלות בבנק זה או אחר, יגיעו פירותיו בעיקר לבעלי המסקנה העולה מהדברים היא כי  

  הם משקי הבית והעסקים הקטנים.   –המניות של הבנק ולא לציבור הצרכנים הסופיים של השירותים הבנקאיים 
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פרק זה כולל הכנסת ספקי . 45חדשים הוספת מתחרים "יעלבנקים יצירת מוקדי תחרות  .א

שירותים מתחרים חוץ בנקאיים אשר יתחרו בבנקים: הפרדת חברות כרטיסי האשראי 

מהבנקים הגדולים, מתן אפשרות לגופים מוסדיים להקים חברות לאשראי למגזר משקי 

פיקוח להכנסת חברות מימון חוץ בנקאיות לתחרות והכנסתן הבית והעסקים הקטנים, 

מבין הצעדים הללו יש לציין כי הקלת התנאים להקמת ופעולת אגודות אשראי. המדינה ו

היא  – יתרונות תחרותיים משמעותיים ןלה ,רק כניסתן של חברות כרטיסי האשראי

רק מקלות על כניסת שחקנים מסוגים שונים, אך אינן מלצות כל יתר הה וודאית.

 מבטיחות כניסה כאמור.

 

 של חברות כרטיסי האשראי מהבנקים:  קיימות מספר סיבות להפרדתן

 

כרטיסי חברות : מבנה הבעלות הנוכחי מהווה כשל תחרותי בשוק האשראי, ראשית

בנקים נמנעות מלהתחרות באופן אקטיבי בבמשק שבבעלות הבנקים הגדולים האשראי 

מצויות בניגוד עניינים תחרותי בין יכולתן המוכחת האלה כיום החברות  .בהןהשולטים 

. מצב זה הגדולים אשראי ללקוחות, לבין היותן כפופות לשליטה מכרעת של הבנקיםלתת 

, על הלקוחות של שהוא בעל השליטה בחברה –מונע מהן להתחרות במישרין בבנק 

של  מנתח השוק 60%-שני הבנקים הגדולים מחזיקים בכלאור העובדה כי . וןהאחר

תי של השוק חסום למעשה משמעות הדבר היא שחלק מהוהאשראי הקמעונאי הרי ש

קיומם של שני בנקים גדולים הקרובים זה לזה במעמדם  לתחרות בפני החברות האלה. 

ובגודלם אף יוצר סוג של 'אפקט מצנן' תחרות לתקיפה תחרותית צולבת )של חברת 

 על לקוחות הבנק הגדול האחר(. –כרטיסי אשראי של אחד מהם 

 

, נמנעת גם התחרות בין חברות סי האשראישליטת הבנקים בחברות כרטי, בשל שנית

כרטיסי האשראי בהנפקת כרטיסי האשראי ללקוח. הלכה למעשה, כל בנק שהוא גם 

ת כרטיסי חברהאשראי של  כרטיסללקוחותיו תעל את בעלים של חברת כרטיסי אשראי י

כל לקוח יבחר  –זאת, בעוד שבשוק "רגיל" בו אין תיעול כאמור  שבבעלותו.האשראי 

אמנם הצרכן בישראל נוטל לעתים גם  ן מגוון של הצעות והטבות של כמה חברות.מבי

מצביעים על כך כי כרטיסים בנק ישראל  כרטיס אשראי נוסף שאינו בנקאי, אך נתוני

 46.בהיקף ההוצאה בהם אל מול הכרטיסים הבנקאיים אלה סובלים מנחיתות משמעותית

בצע הלקוח את עיקר פעילותו ברכישת ככלל, הכרטיס שמנפיק הבנק הוא הכרטיס בו מ

את הלקוח  לרוב משמש , שכן הוא הבנקאי הינו נחות -החוץטובין, כאשר הכרטיס 

  .כמה בתי עסק ספציפיים )המעניקים הנחות לבעלי אותו כרטיס(רכישה מב

 

לחברות המופרדות יתרון משמעותי על פני החלופות האחרות במתן אשראי , שלישית

נגישות מכיוון שהן נהנות מיכולת בחיתום אשראי קמעונאי, מ, זאת .למגזר הקמעונאי

, ישחברות כרטיסי האשראי ל .וידע ריסהפממידע רלבנטי, מ, בהיקף משמעותי ללקוחות

                                                           
א'   45 לדו –המלצות   ' .ג ם ניי הבי  ח 
46

בעוד המחזור החודשי הממוצע ₪  3,192על פי נתונים אלה המחזור החודשי הממוצע לכרטיס בנקאי עומד על כ  
 ₪.   1,948 -בכרטיס חוץ בנקאי עומד על כ
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להתחרות ההתחלתית )שכן היא נוצלה עד כה בהיקף מצומצם( את התשתית  אם כן,

, ש להן מותג מוכר לציבורבישראל, יעלות וותק וניסיון בשוק הפיננסי הן בבבנקים. 

עסקים למשקי בית )רוב( ול :ניסיון במתן אשראי ללקוחותוברשותן מידע ויכולות תפעול 

קטנים )מיעוט(. לבסוף, החברות האלה נהנות מעודף הון וממשטר תאגידי המורגל 

ביותר לכניסה ופעולה  מידי - , וחשוב מכךנוחבמצב נמצאות  ןהלפיקוח פיננסי כך ש

לחברות כרטיסי מעניקים יתרונות אלה  .עצמאית בשווקים הרלבנטייםתחרותית 

יותר ויסייעו להן לפלס את דרכן בהאשראי מעמד של מתחרה פוטנציאלי משמעותי 

 במשעול התחרות בבנקים.

 

ההמלצה בדבר הפרדת חברות כרטיסי האשראי קבעה עדיפות להפרדתן של החברות 

ת, קרי אלה שמרכזים בידם, כל אחד, הבנקאי ים הגדולים ביותר במערכתהשייכות לבנק

מנכסי המערכת הבנקאית )ואף יותר מכך מכלל "עוגת האשראי" למגזר  20%מעל 

נקבע כי בתום  –הקמעונאי(. לגבי חברת כרטיסי האשראי שבבעלות הבנקים הבינוניים 

תקופה תיערך בדיקה אשר תקבע את הנחיצות בהפרדתה על פי התפתחות התחרות ואופן 

 47 התנהלותה התחרותי של חברה זו.

 

השארת כאל בבעלות הבנקים  מטרות: ראשית,שלוש הושגו  באמצעות תהליך זה

עשויה  -וככזו ונעת את החלשת הבנקים הבינוניים בתחרות מול הגדולים הבינוניים מ

להגביר את התחרות באשראי למגזר הקמעונאי )למשל, באמצעות הצעת אשראי 

; שנית, (ולאו דווקא באמצעות הבנקים הבעלים עצמם צעות כאלאטרקטיבי לצרכן באמ

הפרדתה בשלב מימוש האפשרות לתחרותי, שהרי  מובילניתן תמריץ לחברת כאל להיות 

ינסו שתי  כך הובטח כי אם, חלילה,  באופן התנהלותה התחרותי. ,בין היתר ,שני תלוי

בטווח ך ניצול העובדה כי חברות כרטיסי האשראי שיופרדו תחילה להעלות מחירים )תו

קיימת כי אז  - ממועט שחקנים(חברות כרטיסי האשראי הוא שוק  הזמן הקצר,

תפר את הניסיון ליצור "קו אחד" של התנהגות לא תחרותית, תברות גבוהה כי כאל סה

הפרדת החברות הנחוצה  שלישית, .במקרה כזה ביודעה כי היא נושאת בסיכון של הפרדה

 ותפרדומ ניינים ולהגברת התחרות תבוצע באופן מידתי: תחילה לצמצום ניגודי הע

מאלה שעוצמת השוק שלהם היא המשמעותית ביותר, ואת "שחקני התווך" החברות 

  .  משאירים לשלב מאוחר יותר, על פי הצורך

 

לגבי נהלי הפעולה של חברות כרטיסי האשראי המופרדות ודרך הפצת והנפקת 

שעיקרן נקבעו הוראות בהמלצות,  ,שלאחר ההפרדה ובכללהכרטיסים בתקופה הראשונה 

הוא בהטלת איסור על הבנקים הגדולים להנפיק כרטיסי אשראי ללקוחותיהם, וחיובם 

 להפיץ באופן שוויוני את כרטיסי האשראי של חברות כרטיסי האשראי. 

 

איסור זה נקבע לאור החשש שכוח ההפצה של הבנקים, ובפרט הבנקים הגדולים, 

וחותיהם יסכל כל תחרות והתבססות של חברות כרטיסי האשראי המופרדות, וכן ללק

                                                           
 )ראו להלן חוות דעת המיעוט בענין זה( עדהוממחלוקות בקרב חברי הו הה נקיתיילא התוצאה זו )הפרדה חלקית(  47
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קץ לנוהג הקיים בו מקבל כל לקוח באופן אוטומטי כרטיס אשראי מהבנק לשים במטרה 

  48.בפועל כל הליך של בחירה תחרותית בין כמה כרטיסיםסכל שלו, דבר המ

 

ורך החיוני שבהסרת חסמים עדה היתה מודעת לצוהו :49יצירת תנאים לתחרות בבנקים .ב

 ינוי מבנה הבעלות בחברת שב"אשקיימים לתחרות. על כן היא קבעה הוראות לגבי 

, )המצויה בבעלות הבנקים ומהווה תשתית חיונית לפעילות של חברות כרטיסי האשראי(

למתחרים חדשים, יצירת מדרג רגולטיבי המבחין בין מתחרים  ITהקמת לשכת שירותי 

ותנאי  קדונות, אסדרת שירותי תשלוםי, התרת "שעבוד שני", ביטוח פגדולים לקטנים

כמו כן המליצה  הגישה למערכות התשלומים המבוקרות ושירותי מידע וייזום פעולות.

עדה על מעבר למודל המאפשר לכל צרכן לצרוך שירותים פיננסיים על בסיס "פריק", והו

פיננסי אחר, ללא קשר למקום בו דהיינו לצרוך כל שירות פיננסי מכל בנק או מוסד 

 מתנהל חשבון העו"ש שלו.

 

ים הנתפסים כמרכזיים לתחרות: סמחבשיש בהן טיפול המלצות בחרה בקביעת עדה והו

נועדה לייתר למתחרים חדשים את הצורך  IT, ההמלצה בדבר הקמת לשכת שירותי כך

הביא לייקור ל העלולה ,ביותרפעולה מכבידה ויקרה עצמית,  ITהמכביד בהקמת תשתית 

. גם הטיפול בנושא של ביטוח שאותו יכול בנק מתחרה חדש להציע לציבור המחיר

פני ממשתמעת קדונות נועד לטפל בכשל השוק לפיו נהנים הבנקים הגדולים מחסינות יפ

. מצב זה מעמיד גופים קטנים יותר Too big to fail -, משום שהם נתפסים כפשיטת רגל

חיקם אם אינם בתית, שכן הצרכנים חשים כי הם פחות מוגנים בנחיתות תחרותית מהו

 המגרש התחרותי מוטה לטובת הבנקים הגדולים של הבנקים הגדולים. כתוצאה מכך,

 . התהליך התחרותימהותית ונפגע 

 

ניתן להעצים את כוחו של  .50העצמת יכולת התיחור של ציבור הצרכנים הקמעונאי .ג

 העמדת מנועי חיפוש והשוואה "חכמים"ים, וגיטכנול םרתימת כלי הצרכן באמצעות

בין כל המוסדות  שיתנו לצרכן הממוצע את הכלים להשוות את מחירי המוצרים ותנאיו

לו על פי אטרקטיביות התנאים המוצעים  החלטות בל. כך, הצרכן יוכל לקהפיננסיים

  עבור שירות פיננסי מסויים.

 

עבורו את מורכבות  ושישכללנדרש לכלים ועדה את התובנה כי הצרכן ובפרק זה עיגנה ה

בכדי לבצע את ההשוואה באופן  .ת התנאים בהם הוא מוצעישוו עבורו אהמוצר הפיננסי ו

אפקטיבי, ובשל העדר חינוך פיננסי בקרב הצרכנים, נדרשת פלטפורמה טכנולוגית 

פוש לשם כך מוצע להקים מנוע חי שתתרגם לצרכן באופן פשוט את ההצעות הניתנות לו. 

עבור הלקוח את סקירת השוק קח שיבצע ואו לבקש סיוע של גורם משווה מורשה ומפ

                                                           
מכלל כרטיסי האשראי ללקוחותיהם ואילו חברות כרטיסי  70%-הנתונים כיום מנפיקים הבנקים בישראל כעל פי  48

מהכרטיסים. מבחינת משקל העסקאות המבוצעות בכרטיסים הרי שמרבית העסקאות  30%-האשראי מנפיקות רק כ
 מבוצעות בכרטיסים שמנפיקים הבנקים ללקוחותיהם.

 ם.יא' לדוח הביניי –המלצות ה'  49
 יד' לדוח הביניים.-המלצות יב' 50
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נובעת מכך המלצות אלו חיוניותן וחשיבותן של . הנדרשהפיננסי הנדרשת עבור המוצר 

בשירות  המידיתיכולת הבחירה  ועמה כלים ותשתית נאותה להשוואת מחיריםשללא 

פעיל בשוק וכך מלא תפקיד לא יצליח לן הצרכהאטרקטיבי ביותר מבחינה תחרותית, 

פישוט התנאים לצרכן, מחייבים הניסיון מלמד כי מוצרים מורכבים התחרות תפגע. 

 אחרת מסוכל המנגנון התחרותי מראשיתו.

 

: האחת, לקבוע בחקיקה איסורים על עדה בשתי המלצות חיוניותוחתמה הו הביניים את המלצות

הקמת וועדת יישום אשר  . שנית,51התחרות על פי הרפורמה התנהגות שיש בה לפגוע ולטרפד את

תלווה את ביצוע הרפורמה, תקבל מידע שוטף מהמוסדות הרלבנטיים ויהיה לה הכוח להמליץ על 

 .52תיקונים והחלטות נוספות הדרושים ליישום נאות, יעיל והוגן של הרפורמה על פי מטרותיה

 בשימועים  עלוהוהעיקריות שוהטענות ההשגות  .ט

 

 

הוועדה ערכה שימוע ציבורי בו הושמעו השגותיהם של גופים פיננסים שונים מהשוק המקומי. 

בפרק זה נסקור את עיקרי ההשגות, תשובות הוועדה והטיעונים שהוועדה החליטה לאמץ לאחר 

 השימוע שבוצע. 

 

 : הגדולים ואיגוד הבנקים ( עיקרי ההשגות שהועלו בפני הוועדה על ידי הבנקים1)

 

במגזר העסקים הקטנים  , טענו הבנקים כי אין כל בעיה של תחרות במערכת הבנקאותשיתרא

בהשוואות שונות ובחוות דעת של מומחים מחו"ל ומישראל זה נתמך מגזר משקי הבית. טיעון בו

בהשוואה שערכו למדינות אחרות. כי המחירים הנוהגים בישראל אינם יקרים  שביקשו להראות

הנטל הוועדה על כי . עוד ציינו האשראי במגזרים האלה גדלה ומספקת מותככמו כן, הציגו כי 

אף נטען כי  ות.מהמחירים גבוהים והכמויות מצומצ, שכתנאי מוקדם להמלצותיה ,להוכיח

עדה שגתה בהישענות על נתונים לא מעודכנים בנושא אי היעילות של המערכת הבנקאית, וכי והו

 שגוי. הינועדה ושל הו הנ"להממצא 

 

לא דווקא , טענו הבנקים כי הפרדת חברות כרטיסי האשראי לא תביא להגברת התחרות אשנית

( עלות ההון יקרה יותר ביחס 1לכך ציינו מספר גורמים: ) לעלייה במחירי השירותים הפיננסים.

סינרגיה עם פעילות מתן  ( העדר2למצב הנוכחי, שכן עלות זו כיום ממומנת על ידי הבנקים. )

 בהתאם לרמה המקובלת בעולם, ועוד. משום שהרוכשים ינסו להעלות את המחיריםאשראי, 

 

הנפקת כרטיסי אשראי ללקוחותיהם לתקופה קצובה כפי  איסורהלינו הבנקים כנגד , שלישית

פגע בתחרות ובקשר בהמלצות הביניים. בהקשר זה טענו הבנקים כי איסור ההנפקה י שהוצג

האיסור היא צמצום ההיצע, כיוון שחברות כרטיסי  משמעותשלהם עם הלקוח. לטענתם, 

                                                           
 המלצה טו' לדוח הביניים. 51
 המלצה טז' לדוח הביניים. 52
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האשראי לא יוכלו לספק את היקפי האשראי הנדרשים, וללא מתן אפשרות לבנקים להנפיק 

. ולכן המחיר צפוי לעלות -איום תחרותי לא לחברות כרטיסי האשראי  כרטיסי האשראי, יותרו

ללא כרטיס אשראי, כי הדבר  רוותי מהאוכלוסייה כמו כן, לטענתם, תוצאה נוספת היא שחלק

יעילות במערכת הבנקאית ולבסוף כי איסור ההנפקה פוגע בזכויות היסוד של הבנקים  -יגרום לתת

  ואינו חוקתי.

 

בנק דיסקונט  ההפרדה בין בנק דיסקונט לחברת כאל.טיעונים ודיונים רבים הוקדשו לנושא  

דווקא  –טן בהרבה מהבנקים הגדולים ק-שהוא הבעלים של החברה טען כי בהיותו בנק בינוני 

 ,במישור המשפטי היוותרות כאל בידיו תחזקו במאמציו להוות גורם תחרותי משמעותי בשוק. 

כי התייחסות שווה אליו ולבנקים הגדולים היא אפליה ולמעשה בלתי חוקתית.  בנק דיסקונט,טען 

 יא אפלייתם לרעה.מנגד, חלק מהבנקים הגדולים טענו כי אי הפרדה מידית של כאל ה

 

טענות הושמעו גם ביחס למתן אפשרות נטילת הלוואות המובטחות בצבירה הפנסיונית של 

עמיתים, כנגד המעבר המומלץ בתחום כרטיסי האשראי מסליקה חודשית ליומית וכנגד הפחתת 

 העמלה הצולבת.

 

כדי ליצור פקות בהמלצותיה אינן מסעדה כי וחלק מן הבנקים הבינוניים והקטנים טענו בפני הו

כי הוועדה שמה את כל מבטחה ביצירת אלה היתה הבנקים הת מערכת הבנקאית.  טענבתחרות 

זניחה במידת מה את הצורך לתת לבנקים הבינוניים והקטנים את היכולת , והאיום חוץ בנקאי

על יצוין כי בקרב בנקים אלה לא היה חולק  להוות גורם תחרותי מאזן בשוק הבנקאי.  והתמריץ

הם סברו כי  ,אולם קיומה של בעיית תחרות ועל הצורך לשפרה ולהגבירה באופן משמעותי.

הפתרון לבעיית התחרות מצוי בשיפור יכולתם התחרותית, הן באמצעות הקלות רגולטוריות 

 לבנקים שאינם גדולים והן באמצעות מתן היתרים לשיתופי פעולה להקלת הוצאותיהם ופיזורן.

 

אלה הביעו ככלל תמיכה רחבה  .צרכניים ואחריםפיעו ארגונים ציבוריים, ועדה הוובפני ה

חלקם אף טענו כי אין די בהמלצות הללו והמליצו לנקוט   53הוועדה.בהמלצות הביניים של 

 בצעדים נוספים או שונים. 

 

יש בידם להביא שינוי כי ובתי השקעות. אלה טענו מוסדיים גופים גם עדה והופיעו בפני הו כן

בכדי לחולל את התחרות  עדהואפשר ויעשו שימוש בכלים שהמליצה עליהם הורותי וכי תח

וליתן בידם הקלות רגולטוריות  , אם כי טענו שיש צורך לשפרם ולהרחיבם עוד יותרהמדוברת

 .שונות

 

שהשמיעו עשרות הגורמים ששלחו הטענות  -ותתילהעלות את כל הטענות מקצרה היריעה אכן, 

היא לטענות שתובא להלן ההתייחסות על כן, פה. -בעל ןלהציגלה שאף באו את עמדותיהם וא

 התייחסות הוועדה.ובא להלן ובאותה רמה תעקרוניות שהועלו 

                                                           
 ופיעה באתר משרד האוצר: עדה מורשימת הגורמים שהופיעו בפני הו 53
 /Pages/competitivenessCommittee.aspxhttp://mof.gov.il/Committees  

http://mof.gov.il/Committees/Pages/competitivenessCommittee.aspx
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 התייחסות ותשובות לטיעונים שעלו בפני הוועדה .י

 

שהועלו בפניה. לאחר שבירורים והסוגיות טיעונים העדה לבירור ועם סיום השימועים פנתה הו

ועדה, כולם או וחייבו לדעת חברי הועדה דיונים בחלק מהנושאים שעלו ויימה הואלה נעשו, ק

עדכנה והרחיבה הוועדה את מסד הנתונים בו לאור השימוע  ,בנוסףמקצתם, דיון וליבון נוסף. 

עדה ובעקבות הבירורים והדיונים הללו, אכן שונו חלק מהמלצות הו. והסתמכה השתמשה

יסודית המבנית והתחרות הבעיית העבודה של הוועדה ואפיון מסגרת כמפורט להלן. עם זאת, 

 באמצעות –הדרכים העקרוניות לטפל בבעיה זו  כך גם .ו על כנםמגזרים הקמעונאיים, נותרב

הסרת חסמים ית לתחרות, תתחרות חדשים, יצירת תנאים ותשהוספת שחקנים שיהוו מוקדי 

 .יתחרותשוק בי משמעותמרכזיים ומתן כלים בידי הצרכן להוות גורם 

 

 להלן התייחסות עקרונית לטיעונים העיקריים שעלו:

 

 

 יםיאהקמעונ יםמגזרהמערכת הבנקאית מול בלטיעון כי אין בעיית תחרות  (1)

 

 

המבנה הלא תחרותי של המערכת הבנקאית  ,כי בניגוד לנטען על ידי הבנקים הוועדה מצאה

כעולה מן הדברים אשר פורטו לעיל,  . הפעלת כוח שוק כלפי צרכנים קמעונאייםכיום מאפשר 

הרווחיות של הבנקים במגזרים הקמעונאיים גבוהה יותר, לעתים ללא כל קורלציה לסיכון. נראה 

 .Too big to fail-כי כוח זה קיים ביתר שאת בבנקים הגדולים, הנהנים גם מיתרון ה

 

לענף הבנקאות  תשתית המבניתהוא במקור העדר התחרותיות עדה כי ובהקשר זה מצאה הו

הנעדרת כל חלופות חוץ בנקאיות כפי שתוארה לעיל,  תשתית זו .במגזרים הקמעונאיים

נותרה על כנה במצב והיא גוזרת את שיווי המשקל והדינמיקה התחרותית בענף משמעותיות, 

" בעולם כלכלית-, בשנים האחרונות, בעיקר בשל סביבת ה"מאקרו. אמנםיסודי לא תחרותי

אולם,  גדלה כמות האשראי הצרכני לעסקים הקטנים.  - ונותנחיות רגולטוריות שובמשק ובשל ה

דינמיקה התחרותית מבנה ובאין לבלבל בין הקצאת כמות בשל נסיבות עיתיות לבין שינוי יסודי ב

והתעמקות במגמות  הרלוונטייםולאחר בחינה של מכלול הנתונים לא אירע, שינוי כזה  בענף. 

שמטרת מאחר עדה כי שינוי כזה גם אינו צפוי לקרות בלא התערבות. הקיימות שוכנעה הוו

הוועדה היא יצירת שיווי משקל תחרותי ולא הקצאת כמות אשראי לפרק זמן מוגבל הרי 

קיימים. ושההצדקה לצעדים המבניים הנחוצים ליצירת שיווי משקל תחרותי כאמור, שרירים 

 תית אנו מוצאים בנתונים שונים שיפורטו להלן.ראיה לכך שלא חל שינוי יסודי בדינמיקה התחרו

 

גידול זה כי העלתה בדיקת הדברים הרי ש ,האשראי כמותבשחל בשנים האחרונות גידול אשר ל

אין מדובר  אינו תוצאה של תהליך תחרותי אלא פרי נסיבות מצביות שאינן תוצאת התחרות. 

תשתית המבנית בבהיעדר שינוי ש.  אפוא בשינוי פרמננטי, שהוא תוצאת שיווי משקל תחרותי חד



41 

 

יתר על כן,   יחזור המצב לקדמותו.יחלפו, המצביות הללו ברגע שהנסיבות כי , יש לצפות של הענף

בחלק מן המקרים הגידול הכמותי בא לחפות על פער שהיה קיים לפני כן בהקצאת כמות נמוכה 

   יחסית של אשראי לסקטור בו מדובר.

 

ריכוזיות הענף )כמות השחקנים הנוטלים חלק פעיל בתחרות(, מחסמי התשתית המבנית הנגזרת מ

כל  –מחסמי מעבר של הצרכנים ושירותים המבקשים להתחרות  ספקישל התרחבות וה כניסהה

גם שינוי  לא חלעיון בנתונים מלמד כי יתר על כן, בעשורים האחרונים. לא השתנו כלל  אלה

 :בענף בדינמיקה ובשיווי המשקל התחרותי

 

נותרו גבוהים במידה  המדוברים המגזרים בשווקיראשית, המרווחים הפיננסיים של הבנקים 

היא נחלת כל המגזרים ירידת המרווח הפיננסי מתברר כי  כן  .האחרים הסקטוריםמעל ו ,רבה

תוצאה של יתה יהסיבה לירידת המרווח לא ה ,דהיינו; ואינה ממוקדת רק במגזרים הקמעונאיים

רגולטוריים שאינם נוגעים ובציוויים בעקבות שינויים משקיים מגזרים אלה, אלא ב גוברת תחרות

 מגזרי הפעילות השונים:כל מרווח הפיננסי בהירידה בממחיש את הבא תרשים ה. לתחרות

 
 

ים גזרלמירידה במרווח הפיננסי פקדה את כל המגזרים ואינה ייחודית נראה אפוא כי ה

 נובעת בעיקרהירידה במרווח הפיננסי היתר על כן,  הוועדה.  הופקדהעניינם  עלש ,הקמעונאיים

בעיית התחרות הפחית מלהעלים או לאין בה תופעה שהישראלי, ירידת הריבית בעולם ובמשק מ

לא , ית התחרותשהוא ליבת בעי ,חסמיםוהריכוזיות הצירוף בברור כי  הקיימת בשוק. היסודית

נת את המגזרים הקמעונאיים ניתן לראות בשיעור ביטוי לשונות המאפיי. מהותי חל כל שינוי

 הרווחיות העודף המאפיין מגזרים אלה, הגבוה באופן משמעותי מכל יתר המגזרים האחרים. 

 

 



42 

 

 

 לאורך שנים,גבוהה היא הקמעונאיים הרווחיות היחסית של הבנקים במגזרים  כיעובדה לאור ה

מערכת הוסבר בדוח . כך, מגזרים הללוללהגדיל את כמות האשראי פועלים הבנקים ברור מדוע 

ל עשיש בכך לפצות היא להסטת אשראי לעבר מגזרים אלה כי הסיבה  ,2015הבנקאות בישראל 

מגזר למגזר העסקי ואשראי ל שחיקת רווחיהם מערוצים שהפכו פחות אטרקטיביים )כמו

גזרים באור זה, ברור כי הבנקים רואים במ  (.שבהם קיימת תחרות של ממש המשכנתאות

  הקמעונאיים ערוצים רווחיים בהם קיים להם כוח רב יותר.

 

בעלת השפעה רוחבית על  והורדת המחיר למגזרים הקמעונאיים מהות התחרותחשוב להדגיש כי 

. הטעם בצורך מוחלט להוריד מחיר באשר הואבאה לידי ביטוי אינה  כלל המשק. מהות התחרות

משקף גם כוח שוק ועל כן מתקיים עיוות בהקצאת  מסויםלהתערבות הוא כאשר מחיר למגזר 

כי עולה מבדיקות שביצעה הועדה על פי נתונים עדכניים  ,כךהמשאבים )בין בכמות ובין במחיר(.  

עסקי, בעוד שרמת מגזר המחיר האשראי למשקי בית גדול כמעט פי שלושה ממחיר האשראי ל

 ראי במגזר העסקי.  הפסדי האשראי במגזר משקי הבית קטנה יותר מהפסדי האש
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 .מתחרים זה בזה יוצר נחיתות תחרותית לאחד מהםלקוחות המחיר שונה לבכך שהוא , טעם נוסף

, העלול ליצור עיוות בדמות חסם בנגישות להון של המתחרים השוניםקיים פער גדול במקרה כזה 

גדול בדרך ולרת או התקשולמשל עסק קטן המבקש להתחרות בעסק גדול בשוק המזון  . לתחרות

לעומת מתחריו )אשראי לרעה בעת בקשת כשהוא מופלה יימצא בנחיתות תחרותית מובהקת , זו

נמצא כי הפער בין המגזרים משליך בהשלכות רוחב   .(שנגישותם לאשראי טובה יותרהגדולים 

עסקים גדולים לבין מהותיות על התחרותיות לרוחב המשק כולו בין עסקים קטנים ובינוניים 

הון, אשר מחירו שונה בין בגישה לתחרותיים מהותיים צורך לצמצם פערים מכאן, הודומיננטיים. 

 .מגזר למגזר, באופן העלול לפגוע בתחרותיות, בצמיחה וביוזמה של הקמת עסקים והרחבתם

 

מישורים:  מספרב נראו כמה כשליםהבנקים  שהציגוהבינלאומיות המחיר השוואות בהתייחס ל

כי רמת הסיכון שבמגזר משקי הבית היא נמוכה העובדה ללה קשולא אות אלה ראשית, בהשוו

הרמה הכללית של האשראי הפגום במשק הישראלי היא נמוכה באופן  . כמו כן,מאד בישראל

מחייבת וחוות הדעת הכלכלית מטעם אחד הבנקים הגדולים, לא קיבלה ביטוי בעובדה זו  חריג.

הכללית  ןמתאר את רמת הסיכוהגרף שלהלן  .נמוכים יותר מחיריםבשוק בעל תחרות מינימאלית 

 : תבינלאומיהשוואה בישראל ב
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קדונות והן ימגזר משקי הבית בישראל, אשר פעילותם הן במישור הפאת במיוחד מאפיין נתון זה 

במישור האשראי היא חלק מהותי מפעילות הליבה של הבנקים. רמת הסיכון של משקי הבית 

. על רקע זה השוואת )ראו איור __ לעיל( כה מאד באופן עקבי בשנים האחרונותבישראל היא נמו

 המחיר הנומינלי בין ישראל למדינות שונות באירופה ללא התחשבות במרכיב הסיכון אינה נכונה.

 

בענפי תחרות מתאפיינות , כי המדינות אליהן הושוותה ישראל עולה מעיון בחוות הדעתשנית, 

בישראל לתנאים ב"שווקים ותיים, זאת בנימוק כי יש להשוות את התנאים ריכוזיים ופחות תחר

והחזון הם ליצור תנאים תחרותיים  המטרה ,אולם כאשר שוקלים ועורכים רפורמהדומים". 

יתר  .ריכוזיים ופחות תחרותייםמשווקים נתונים  להתבסס עלולא השוררים בשווקים תחרותיים 

הוא מוגבל מראש ואין וממועטות תחרות במדינות ריכוזיות על כן, תוקפה של השוואה למחירים 

המתעלמת מכל נתוני המבנה והתחרות הרווחים רפורמה  מודל לרפורמה תחרותית.בכוחו לבסס 

וודאי אינה מודל ראוי  -ואשר הוועדה מצאה כי עודם רלבנטיים כיום   זה שנים בענף הבנקאות

 .לאסדרה תחרותית

 

ים במדינות אירופה דקה גם נקודות התייחסות שונות של מחירועדה לא הסתפקה בזה ובוה

 54המחירים, במיוחד במגזר העסקים הקטנים והבינוניים, נמוכים מישראל. ןומצאה כי בחלק

עדה אינה נסמכת על השוואת מחירים זו כבסיס לעבודתה, שכן ברור לה, ומקובל ונציין כי הו

יסוד הגוזרים את שיווי המשקל התחרותי אינם כי כל עוד נתוני ה -בתורת הארגון התעשייתי 

מצב ארעי  ימשתנים, הרי שיש לעשות צעדים מהותיים לשיפור התחרות, בלא קשר לשיקול

לא יתהוו התנאים  –במדינה זו או אחרת. דהיינו, ללא שיפור בנתוני היסוד ויצירת איום תחרותי 

לא יובטח. למסקנה זו שותפים כל לקיום שיווי משקל תחרותי, ומצבם של הצרכנים לא ישופר ו

 המוסדות הרשמיים העוסקים ברגולציה בענפים הרלבנטיים.

 

אכן, נמצא כי בשנים האחרונות חל גידול באשראי הצרכני, אולם  :כמות האשראי לסוגית

כמבואר לעיל, אין בשינוי זה כדי להעיד על מצב תחרות שפיר. אין חולק כי הסיבות העומדות 

כמות האשראי בישראל עדיין זאת ועוד, גם לאחר הגדלת הכמות   55ת לגמרי.ביסודו הן שונו

כי עצם העובדה שבשנים גדולה ביחס לתוצר. כמו כן חשוב לציין אינה למגזר הקמעונאי 

אין בה כדי ליצור תחליף מבחינת הצרכנים לתחרות. מטרת  –האחרונות גדל האשראי הצרכני 

ואיננה "להציף" את המשק באשראי  הייתהיים, לא מלכתחילה בדוח הבינ העדה שהודגשוהו

ולהגדיל באופן דרמטי את כמותו, אלא ליצור תחרות על ליבם וכיסם של הצרכנים ובתוך כך 

להוזיל את עלות האשראי, להגדיל את נגישותו ולאפשר לצרכנים לבחור מתוך מגוון חלופות 

  56ולהימנע מתשלומים מיותרים.

                                                           
54

עסקים קטנים שיעור הריבית הממוצע לכך למשל מבדיקה עדכנית שנערכה עולה בהשוואה בין ישראל לאירופה כי  
       באירופה. 2.47%בעוד הוא עומד על  3.17%הוא בישראל  ובינוניים

55
אשראי מערוצים בהם התחרות גבוהה והרווחיות הגורמים המרכזיים לגידול זה נעוץ בהחלטת הבנקים להסיט  

לעבר ערוצי רווח גבוהים יותר, כמו המגזרים הקמעונאיים  -נמוכה יחסית )אשראי לעסקים גדולים ומשכנתאות( 
 שעל הגברת התחרות בהם הופקדה הוועדה.  

56
 של מהותית או דרמטית בהרחבה צורך שקיים הדבר משמעות אין כי יודגש" :הביניים ח"בדו זה לעניין נאמר כך 

 האשראי מחיר בהורדת בצורך היא, שלה התחרות בחזון הוועדה עומדת עליה, המשמעות. בית למשקי האשראי כמות
." התחרות הגברת עם שתתאפשר היא סדור אשראי על הבית משקי מגזר כלל של ההוצאה והקטנת, הבית למשקי

 [.הביניים לדוח 15 מ"ע]
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בין רמת  ברורים נוכחה הוועדה כי קיימים פערים ,ואה שבוצעומן הסריקה וההשולסיכום, 

היחידה המסקנה . לבין המגזרים הקמעונאיים -משכנתאות הו העסקים הגדוליםהתחרות במגזר 

הגברת התחרות במגזרים נדרשים לבצע צעדים משמעותיים, החלטיים ומבניים לכי היא 

אבת את תוקפה מכל אחד מאלה שו ההצדקה העקרונית למהלכים המבניים .הקמעונאיים

 : ומכוחם המצטבר יחדיו

 במילים אחרות:)או  עבור מגזרים אלוהיעדר חלופות מימון משמעותיות לבנקים  – מבנית 

 חלופות מצומצמות(; 

 מוגבלת בידי ספקים מתחרים שאינה מאפשרת תחרות קיומה של אינפורמציה  – מידעית

נסחרים בבורסה העסקים הגדולים )רובם  ב עבוראפקטיבית על מגזרים אלו, זאת בניגוד למצ

 (; לני"ע ומפרסמים מידע רלבנטי על מצבם מידי רבעון, על פי הוראות חוק ניירות ערך

 של הצרכן העסקי הגדול גבוהה לאין שיעור  (יכולת ההתמודדות )בהבנה וניתוח – כוח נגדי– 

גם עסקים  תנהל לבדו.הוא מחזיק מטה כספים לשם כך ואילו משק הבית והעסק הקטן מ

  זעירים וקטנים נעדרי כוח נגדי והבנה.

 במערכות מפותחות ותחרותיות יותר ניתן אשראי גם ללווים פחות טובים  – זמינות אשראי

 האשראי נותני אותה הסיכון לכך שרמת אינדיקציות ישנןואילו בישראל , (בתמחור שונה)אך 

 אשר ללווים נמוכה אשראי דבר היא הקצאתומשמעות ה  בעולם, מאשר נמוכה הינה לוקחים

תופעה זו עלולה להוביל לווים לערוצי אשראי בעייתיים  .יותר גבוה סיכון במדרג נמצאים

של חוק מטרתו היטב עם  תמשתלבמגמה ה ,יש לשפרולהיקלעות לבעיות של ממש. את זאת 

 נתוני אשראי החדש.

 

 לטיעון בדבר יעילות המערכת הבנקאית (2)

 

 

נושא על רקע הטענות שהושמעו השל  ילות המערכת הבנקאית נערכה בדיקה מקיפהלבחינת יע

ן זה. כזכור, חשיבותו של נושא היעילות היא כפולה: ראשית, קיומה של מערכת לא יעילה יבעני

מחיר השירות הפיננסי לצרכנים. קיומה את לבסוף  מעלותיוצר עלויות מיותרות ועודפות, אשר 

כת מייצר אפוא עלות מיותרת למשק, מייקר את השירות הפיננסי ומכביד של בעיית יעילות במער

ככל  –על הגישה להון שהיא מוצר חיוני במשק מתקדם. שנית, קיים קשר בין תחרות ליעילות 

עליו להתייעל כדי לעמוד בתחרות.  כן ניטלתוך שמירה על יציבותו, ששוק הופך תחרותי יותר, 

ולעתים גם  םואיכות הגברת מגוונםפות של הוזלת המוצרים, מושגות מטרות נוס כתוצאה מכך,

התמריץ  ,בדרך כלל ,כך גם קטן –תחרותי  פחותחדשנות. כך גם להיפך: ככל ששוק קידום ה

את העלויות  להשליךתחרות, -להתייעלות, שכן בהיעדר לחץ תחרותי יכול עסק הפועל בתנאי אל

 .הצרכניםעל כתפי שלו, אף אם הן בלתי סבירות, 
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להתייעלות התחרות כשלעצמה מובילה שהן משום  לתחרות הענפיתיש חשיבות כי  הוועדה סבורה

קיומה של בעיית עצם והן משום ש)הנובעת מהחשש ממעבר לספק יעיל יותר שקיים בנמצא(; 

משמעה כי הצרכנים במגזרים הלא תחרותיים משלמים מחיר המיתרגמת לעלות עודפת יעילות 

המערכת יעילה. בהקשר זה חשוב לציין כי היעדר תחרות תה יכלו לשלם, לו היגבוה יותר מזה שי

כיוונים: היעדר תחרות מפחית ואף מאיין את הלחץ  מה, מכים זה את זהוחוסר יעילות מזינ

להתייעל ואילו חוסר יעילות המלווה בחוסר בתחרות מיתרגם למחיר גבוה יותר לצרכן, לא רק 

רווח שלו ולגבות על כן מחיר גבוה ככל הניתן, אלא גם משום משום שהספק שואף למקסם את ה

שהוא חייב "לכסות" במחיר את העלויות היתירות הנובעות ממצב של חוסר יעילות. לכך מתלוות 

תופעות רוחב לא רצויות: ראשית, לקוחות החווים חוסר תחרות מצד המערכת נותנת האשראי, 

ם להתמודד בזירת התחרות מול עסקים גדולים, כמו מגזר העסקים הקטנים, ואשר ניטל עליה

המשלמים מחיר פחות בהרבה עבור ההון והשירותים הפיננסיים, מוצאים עצמם בנחיתות 

תחרותית מהותית, לא משום שהם עצמם פחות יעילים אלא משום שהם משלמים מחיר עודף 

ים מממנים תחרות הנובע מחוסר היעילות של המערכת הבנקאית.  חמור מכל הוא המצב בו הבנק

במגזר העסקים הגדולים על ידי גביית מחירי יתר במגזר העסקים הקטנים ומשקי הבית. לתופעות 

אלה השלכות רוחב הן על התחרותיות במשק והן למישורים של הרחבת פערים. בהיות המערכת 

ת הממשלה לפעול ככל שבידה על מנת לצמצם א מחויבת –הבנקאית תשתית חיונית למשק כולו 

   העיוותים הללו ואת פוטנציאל הנזק הרב שלהם.

ממצאי בדיקות היעילות שנערכו במחלקת המחקר ביא את נ מסגרת קונספטואלית זועל רקע 

השוואת יעילות מערכת  (1). בדיקות אלה נעשו בשני מישורים: ובפיקוח על הבנקים בבנק ישראל

השוואה בין בנקים שונים  (2)רות, הבנקאות בישראל באופן כולל מול מערכות של מדינות אח

על פי רוב הבדיקות שנעשו נמצא כי מערכת הבנקאות בישראל  בתוך מערכת הבנקאות בישראל.

 מתאר את ההשוואה הבינלאומית: הבאאיור ה. עלויות עודפותעל גבה  תשאונואינה יעילה 
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הבנקאות הישראלית בדיקת מחלקת המחקר של בנק ישראל לגבי העלות ליחידת נכסים במערכת 

 :והשוואתה למערכות בנקאות אחרות בעולם, מעלה כי בישראל העלות היא מהגבוהות ביותר

 

  2014עלות ממוצעת ליחידת נכסים לשנת  

 

 . , נתוני ישראל מבנק ישראלECBמקור: נתוני מדינות זרות 

ובמספר המשרות  אל,, שהן מרכיב מרכזי ברכיבי ההוצאות של הבנקים בישרעיון בהוצאות השכר

.  זאת למרות מלמד כי חל גידול ניכר בהוצאות אלה -ומעלה במערכת הבנקאית לאורך עשור 

 הל הלקוחות.  קשימוש באינטרנט שהלכו וגברו בקרב הדיגיטציה והתהליכי 

 

 
כי תמונת אי היעילות מתקיימת על בסיס פרטני, נמצא בישראל  הבנקיםנבדקו גם כאשר  

, בבדיקה שנערכה על ידי מחלקת המחקר בבנק ם ביותר של המערכת. כך למשלבחלקים נרחבי
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 (2012-2015)שנים כמה את העלות הממוצעת לנכסים בבנקים השונים לישראל, הבודקת 

 :התמונה הבאההתקבלה 

 

  

העלתה   , לאותן שנים,קדונות בישראליהעלות הממוצעת של ייצור אשראי ופבחינה משלימה של ו

 :*הבאר יעילות ברורה כעולה מהתרשים תמונת חוס

 
 *היחס מחושב על ידי חלוקת ההוצאות התפעוליות בסך יתרות האשראי והפיקדונות. 

 .מקור: נתוני ישראל מבנק ישראל

 

, בלא התמקדות בעסקי הליבה גרידאלות התפעולית יי בחינה על פי יחס היענציין כלשם האיזון 

  :תמונה שונה תלאותן שנים מצייראי( של התיווך הבנקאי )פיקדונות ואשר
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ה בין מישור נמשום שאינה מבחינה נכובמידה מסוימת, היא בעייתית בדיקה אחרונה זו נציין כי 

האם  -לבין מישור ההוצאה  ,היכולת של הבנקים הגדולים למקסם הכנסות בגלל כוחם -ההכנסה 

בבחינה של  בעסקננודווקא  ההוצאה שלהם ליחידת תפוקה נמוכה מזו של בנקים אחרים.

התמקד בליבת התיווך ל התחרותיות והיעילות של הבנקים מול המגזרים הקמעונאיים חשוב

הבנקאי )אשראי ופיקדונות(. על כן הנטייה היא לתת משקל לפרמטרים שנבחנו בדיקות 

 הקודמות.

 

ברור כי שכן  עדה למסקנה כי אין הדבר משנה באילו מהגישות נבחר,והובסופו של יום, הגיעה 

ות אחרות, מערכת הבנקאות הישראלית לוקה בחוסר יעילות המחייב יבהשוואה למערכות בנקא

סקירת נושא היעילות אף מעלה כי הבנקים הגדולים אינם חפים מהצורך בשיפור   .שיפור מהותי

תובנה של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, המופקד על מסקנה זו זהה לבנושא ההתייעלות. 

, ובהינתן חוסר תחרות במגזרים הקמעונאיים, אין בכך הנוכחישא זה במשך שנים רבות. במצב נו

כי בנק פלוני יעיל יותר מאלמוני שכן בהיעדר תחרות אין היעילות מיתרגמת למחיר נמוך יותר 

לצרכן אלא להגדלת רווחים גרידא. כך או כך, קיים הצורך הברור בצעדים להגברת התחרות אשר 

את הלחץ להתייעל וישחקו את העלויות העודפות הקיימות, ועל כך אין חולק, במצב יגבירו 

 הקיים.

 

   לטיעון בדבר חוסר התועלת לתחרות בהפרדת חברות כרטיסי האשראי (3)

 

לפיו אין בהפרדת חברות כרטיסי האשראי כל תרומה ועדה בדקה ביסודיות את הטיעון וה

כי עלויות  הנחהנשען בעיקר על הנת גורפת משהו, אך הועלה במתכולתחרות ולהגברתה.  טיעון זה 

. גיוס ההון של חברות כרטיסי אשראי עצמאיות יקרות יותר מאשר של חברות השייכות לבנק

טיעון זה אינו נכון והמצב הנטען בו לא רק שאינו הכרחי אלא עדה כי ולאחר עיון וליבון מצאה הו

 טעמים. על עיקרם נעמוד בקצרה:מכמה וכמה נכות תחרותית, שאינו יוצר בהכרח 
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הטענה שהובאה בפני הוועדה כאמור היא כי תחול התייקרות  .התייקרות עלות גיוס ההון (א)

של חברות כרטיסי אשראי וכי עקב כך תחול עלייה במחיר מהותית בעלות גיוס ההון 

הטענה מניחה  ,ראשית מניחה הנחות יסוד בעייתיות: כי טענה זו מצאה. הוועדה לצרכן

להעמיד הון לחברת כרטיסי  , גדול ושאינו גדול,כי לאחר ההפרדה לא ירצה אף בנק

גם  מדת הון כזה היא רווחית גם כיום. העלאור העובדה ש, . הנחה זו היא מוקשהאשראי

בנקים אם בנקים גדולים יבחרו להימנע מכך )ואיננו סבורים כך(, הרי שאין סיבה מדוע 

 ;ה בצידה, שהיקפה גדול ורווחירות על העמדת הון כזוא ירצו להתחבינוניים וקטנים ל

מוסדות פיננסיים שיוכלו להעמיד הון לחברות כרטיסי  כיוםהטענה מניחה כי אין , ניתש

הנחה בעייתית לאור העובדה כי גופים מוסדיים נהנים  – מחיר אטרקטיביהאשראי ב

נקים היא נמוכה קדונות שהם מקבלים מן הבימעודפי נזילות רבים בעוד שריבית הפ

מניחה כי חברות כרטיסי האשראי אינן יעילות יותר מהבנקים, טענה , השלישית; ביותר

הן  – (או לפחות אינן סובלות מבעיות היעילות של הבנקים)שהרי אם הן יעילות יותר 

ביעילות עדיפה  )אם אכן תאמיר עלות זו( תוכלנה "לפצות" על עלות גיוס הון יקרה יותר

אינה מביאה בחשבון את הטענה , רביעית; אפקטיביחרות בבנקים באופן להתעדיין ו

שגם במתווה רישיון הסולק החדש, הקלות ההקלות הרגולטוריות מהן ייהנו חברות אלו 

 תרגמות לירידה בעלות ההון של חברות אלו.  יהן מ

 

מוצק אין להן בסיס מעלה כי שביסוד טיעונם של הבנקים הגדולים, בדיקת הנחות אלה   

העמדת הון בהיקפים גדולים, כזו הנעשית בין הבנקים לחברות : אינן נכונותאף רובן וכי 

, גם כרטיסי האשראי, היא עסקה אטרקטיבית במונחי שוק ההון. אין כל סיבה שבנקים

ירצו לבצעה, ובפרט בנקים שעד כה היו מנועים לבצעה בשל הבעלות לא  לאחר ההפרדה,

סדיים הנהנים הגופים המו כמו כן,ות כרטיסי האשראי. של הבנקים הגדולים בחבר

בהנחה כי המחירים בהם . בהסתברות גבוהה בתחרות כזוו חלק מעודף נזילות גבוה ייקח

מעמידים הבנקים הון לחברות כרטיסי האשראי משקפים מחירים כלכליים, הרי שאין 

קרה חברות בכל מסיבה מדוע לא יושגו מחירים דומים גם בשוק שלאחר ההפרדה. 

כרטיסי האשראי המופרדות יוכלו לגייס הון בהנפקת חלק ממניותיהן לציבור, מהלך 

   אשר יזרים להן הון בעלות זולה.

 

 -חברות כרטיסי האשראי יעילות יותר וקלותיש להביא בחשבון כי , על כל אלה נוסף

הפיקוח על , בנוסף ת בהן שונה לגמרי.יומבנה העלוכי עלות יותר מן הבנקים הגדולים ו

על  הבנקים פרסם מתווה פיקוח מקל על חברות אלו, עובדה שתוזיל את עלות ההון שלהן.

 אלה במצטבר מניחים בסיס מוצק להנחה כי חברות אלה יוכלו להתחרות מול הבנקים.

 

חשוב לזכור את ההקשר בו מדובר: המלצת הוועדה אינה מותירה את חברות לבסוף, 

יד בתחום מתן אשראי, אף לא כגורם העיקרי בתחום זה. כרטיסי האשראי כגורם יח

מרבית האשראי ניתן על ידי הבנקים עצמם וכדי להגדיל את נתח השוק שלהן תהיינה 

להציע לצרכנים הצעה אטרקטיבית מן  –חברות כרטיסי האשראי חייבות להתחרות, קרי 

ם אפוא מקיומם, המוצע כיום בשוק על ידי הבנקים. הטיעון כי המחירים יאמירו מתעל
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כבר כיום של נותני אשראי חליפיים לחברות כרטיסי האשראי ואלה לא יוכלו להעלות 

 מחיר לבדן.

 

,  כמו גם שפורטה לעיל הכוללתהנסיבות מעטפת בדיקת הטיעון והעמדתו במבחן מול 

אה בבירור כי אין בו כדי לבסס משקל המאיין את הצורך מרהצפויה הדינמיקה מול 

פורמה תחרותית שיש בה להביא להוספת שחקנים עצמאיים, בעלי מעמד התחרותי בר

 . מידע והון המסוגלים להציב חלופות אשראי ושירותים פיננסיים מול הבנקים

 

חלק מהטיעונים שהעלו  - מת חברות כרטיסי אשראי לתחרותאהטענה בדבר אי הת (ב)

 אימים למתן אשרידות בכלים המתאיאי אינן מצוהבנקים היה כי חברות כרטיסי האשר

 תחרותי, כי אין ברשותן הידע והמידע הדרוש ואין להן מערך נרחב ומיומן דיו.

 

חברות כרטיסי האשראי כיום : ראשית, שני מישוריםחשש זה מצויות בלהתשובות 

הנתונים מראים על צמיחתם ודרכים רבות , לא מבוטליםבהיקפים  ימעמידות אשרא

לשם כך ואכן, הן חסרות מידע אודות הלקוח,  שנוקטות החברות לשם המשך המגמה.

אודות הלקוחות בעבורם  גישור בפערי המידע הקיימים ומתן המידעועדה על וממליצה ה

אשר יועמד  הפעולות בגינו, ועל מידע נוסףו החברות עד כה את כרטיס האשראי, תפעל

הצורך  . טענות הבנקים בהקשר זה מדגישות אתלרשותן בכפוף לדיני הגנת הפרטיות

החיוני בציוד חברות כרטיסי האשראי במידע, אך אין בהן כדי לפגוע בתקפות ההיגיון 

בדבר ההפרדה והפוטנציאל התחרותי של חברות אלה. שנית, טבעו של עולם הוא כי 

השנים הראשונות לפעילותו יהיה עליו מתחרה חדש חווה עקומת למידה, וכי לאורך 

ע צעדים אין לבצזאת הסיבה ש מכך כי תהנובע ההטענ  לבחון ולתקן את טעויותיו.

כי יש ו להבאת מתחרים חדשים לשוק אינה נכונה. הוועדה סבורה כי ההפך הוא הנכון,

מתחרים ת הולמות לתחרות על ידי ביסוס התשתית החיונית כך שהיולתת אפשרו

לצמצום מרחב הטעויות, ולהעמידם יוכלו לפעול בשוק ומטרת הוועדה היא החדשים 

מגרש שווה תנאים ככל הניתן. תולדות התחרות במשק עתירות מקרים בהם סברו ב

שחקנים וותיקים כי למתחרה החדש פגמים וחולשות, אך התחרות נוצרה וגם אם היו 

נהנה ממנה. לשם הציבור בתחילתה משגים או הטיות הרי שאלה תוקנו ובסופו של יום 

להשגיח ולהביא לתיקונים תוך כדי  ליהזו גם וועדת יישום שיוטל עכך מוקמת ברפורמה 

 התפתחות התחרות.

 

טענה זו הניחה כי הרוכשים  -הטענה לפיה רוכשי החברות יפעלו לרווח מהיר  (ג)

שלילית לתחרות ומנסים לצבור רווחים הפוטנציאליים של החברות הם בעלי מוטיבציה 

קרי לרכוש את החברות, לגבות מהציבור  רבים ושאינם סבירים על חשבון הצרכנים;

 מחירים גבוהים ולצאת במהירות לאחר מימוש רווחים אלה.

 

יש לציין, עם זאת, ראשית נאמר, כי הטענה ראויה להתייחסות ואין לבטלה כלאחר יד. 

הניצבות בדרך למתן היתר למאן דהוא לרכוש ניתן בידי הרשויות שדעת השיקול את 
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אשראי, ואשר להן גם הסמכות והיכולת לבחון ולהתנות תנאים חברה מחברות כרטיסי ה

וגם בממונה על הדברים אמורים גם במפקחת על הבנקים ) לעת אישור רכישהבעת הצורך 

 .(ההגבלים העסקיים

 

בטענה היא כי הגלומה הנחת היסוד  :הטענההכללי של תייחס גם לאופי מעבר לדרוש, נ

 ,אם כך הוא .להעלות מחירים באופן משמעותיכל מי שירכוש את החברות הללו יוכל 

הרי אם ניתן מדוע הם, הבעלים הנוכחיים, אינם עושים זאת בעצמם.  –נשאלת השאלה 

ליצור רווח נוסף מחברות אלה, חזקה עליהם כתאגידים החפצים למקסם את ערכם, כי 

שראי . ניסיון העבר מלמד כי היכן שחברות כרטיסי האמקסימלי אף הם שואפים לרווח

 הן עשו כן ממילא. ,ובעליהן יכלו ליטול עוד ריווח

 

פרי ניסיון העבר: רוכש של חברת כרטיסי אשראי העיקר, שהוא לבסוף, חשוב לזכור את 

לתקופה הערך של הנכס שהוא רוכש. העלאת מחיר יכולה להתרחש בהשבחת מעוניין 

ת ת מחיר שומטחילופי בעלים, אך כאסטרטגיה ארוכת ימים העלאקצרה כאשר ישנם 

השווי של בסיס הלקוחות ותרומתו לערך את בסיס הלקוחות ומדלדלת אותו. בהנחה ש

 ובהינתןכי פני הענף לתחרות  בהינתן. לא יהיה לרוכש תמריץ לעשות כן ,החברה הוא רב

כי קיימים תנאים דיפרנציאליים בשוק חברות כרטיסי האשראי )ראשית בין כאל 

חברות חדשות שיקבלו רישיון סולק לבין הקיימות( הרי לחברות האחרות ושנית בין 

  שנראה כי התרחשותו של תרחיש כזה לאורך זמן אינה סבירה. 

 טענות אחרות שהועלו על ידי הבנקים (4)

 

 

תה כי לעת הזו קיימים מספר יטענה עקרונית נוספת שהועלתה בשימוע מצד הבנקים הגדולים הי

ן לנקוט בצעד מבני דוגמת הפרדת חברות כרטיסי רב של שינויים בתחום הבנקאות, וכי אי

האשראי כל עוד לא הוברר מהי ההשפעה שתהיה לצעדים הנוספים המיושמים או שצפויים להיות 

מיושמים בעתיד הקרוב. בין היתר הוזכר בהקשר זה השינוי בחוק נתוני האשראי החדש, צאתה 

צעדים שננקטו להקלת מעבר ( של "תעודת הזהות הבנקאית" ו2016לדרך )בחודש פברואר 

 לקוחות מבנק לבנק.

 

ראויה לשיקול, אך לאחר עיון ובדיקה נמצא כי אין בה ממש  –הטענה במתכונתה העקרונית 

במצב בו הצעדים כולם נעשים באותו מישור הטענה יכולה להישמע ביישום למצב בענייננו.  

ודת זיהוי בנקאית אכן משפרים מאגר נתוני האשראי ותעובאותה גזרה. לא כך הוא במקרה זה: 

את התנאים ליצירת תחרות, אולם צעדים אלה לכשעצמם אינם מוסיפים מתחרים לשוק. בעיה 

מרכזית בשוק הבנקאות היא מיעוט מתחרים. הצעדים שהוועדה המליצה עליהם מתמקדים 

את הצעדים שמשפרים את התנאים לתחרות. גם מבחינת  משלימיםולכן הם  מתחרים הוספתב

  סדר המהלכים יש היגיון בהקדמת התנאים לתחרות להוספת המתחרים.
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כפי שהוסבר במבוא לדוח זה, עבודתה של הוועדה באה לאחר ובהשלמה לעבודתן של וועדות 

קודמות, אשר המליצו על צעדים בגזרות קונקרטיות. עבודתה של וועדת זקן ועבודת הוועדה 

שיפור הנגישות של  –באופן ממוקד בגזרת המידע שהניבה את חוק נתוני האשראי החדש עסקו 

  57סטוריית האשראי והעמידה בתשלומים של לקוחות פרטיים.ימוסדות פיננסיים למידע אודות ה

אולם, צעדים אלה אינם משום פתרון שלם לבעיה הכוללת של הגברת התחרות וזו מטרתן של 

רת התחרות תוך ראיית כלל להגבשל הוספת מתחרים ליצור מתווה מבני  –המלצות הוועדה 

שהומלצו על ידי על בסיס ובהתחשב בצעדים לתחרות, הצעדים שנעשו ונעשים, ויצירת התשתית 

במילים אחרות, הצעדים שננקטו וננקטים אינם מייתרים את המלצות  וועדות קודמות ומיושמים.

 חסמי צמצום ה.  הוועדה אלא להיפך, משלימים ויוצרים כלים ובסיס ליישומן של המלצות הוועד

 מתווספים אם אלא לצרכן תחרות מביא לא עדיין קודמות ועדות ידי על שהומלץ ומעבר מידע

 משמעותי תחרותי איום המבססים זמינים מתחרים שהם ובין בפועל מתחרים שהם בין, שחקנים

   (.Hit and Run המכונה)

 

על הבנקים הגדולים מלהקים  חריגותו של האיסורהעלו הבנקים הגדולים נגעה לטענה נוספת ש

ין איסור ההנפקה יחברות כרטיסי אשראי ולהנפיק ללקוחותיהם כרטיסי אשראי שלהם.  לענ

נתייחס להלן, שכן במישור זה הטענה התקבלה והאיסור המוחלט על עצם ההנפקה על ידי 

ת הבנקים הגדולים הוסר.  ברם, הטענה כי עצם הטלת איסור על הבנקים הגדולים מלהתחרו

אינה נכונה. ראשית, ענין מקובל הוא  –בחברות כרטיסי האשראי המופרדות היא חריגה וקיצונית 

כי מוכר יימנע מלהתחרות בעסק הנמכר על ידו, לפחות לתקופה קצובה. שנית, מדובר כאן במהלך 

בהתחשב שראי לפתח תחרות בבנקים, ופשיטא רגולטיבי שנועד לאפשר לחברות כרטיסי הא

יש במתן האפשרות  –בנקים הגדולים, בעוצמתם ובמידע שיש בידם על לקוחותיהם בכוחם של ה

לבנקים אלה להתחרות בחברות שזה עתה הופרדו, משום אפקט מרתיע ומצנן תחרות ופיתוח של 

מן המערכת  60%-תחרות. שלישית, עסקנן במצב קיצוני בו הבנקים הגדולים, המחזיקים כ

לשימוש בכרטיסי האשראי שלהם. מצב זה אינו שכיח ובדרך הבנקאית, מנתבים את לקוחותיהם 

כלל בוחר הלקוח את כרטיס האשראי שלו לאו דווקא בצמידות לזהות הבנק בו מתנהל חשבונו. 

רביעית, אין מדובר באיסור מוחלט, אלא באיסור לפרק זמן שניתן יהיה להתירו עם התבססות 

 .  חברות כרטיסי האשראי המופרדות כמתחרות לבנקים

 

 עדהוטיעונים שהתקבלו על ידי הו (5)

 

מן  יםמשמעותיבעקבות השימוע הציבורי שערכה הוועדה מצאה לנכון לאמץ מספר שינויים 

 :על שינויים אלה נעמוד בקצרה ההמלצות שנכללו בדוח הביניים.

 

בדוח הביניים הוטל איסור גורף על הבנקים  – הנפקת כרטיסי אשראי על ידי הבנקים (א)

היה לאפשר  האידיאלקצובה מלהנפיק ללקוחותיהם כרטיסי אשראי שלהם.  לתקופת הגנה

                                                           
57

זקן )הכנסה לתחרות של אגודות אשראי ובנקים קואופרטיביים(  וועדת המלצות של בניהמ החלק דווקא נציין כי 
 .הפועל אל הכוח מן יצא לא
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לבנקים הגדולים להפיץ כרטיסי אשראי של החברות הפועלות בשוק ולשמש כך כ"שולחן 

ת המופרדות להתבסס ולפתח בסיס לקוחות עצמאי והפצה" אובייקטיבי, ולאפשר לחבר

 שלהן. 

 

הבנקים קיים חשש כי משום הגבלת יתר. אכן, היה בה נראה שכי  ,עיון נוסף בהמלצה העלה

יתמרצו וכי לכרטיסי אשראי עצמאיים את הגישה , דה יורה או דה פקטו, ימנעו מלקוחותיהם

ין אוטומטי את הכרטיס הבנקאי או "יתמרצו" את לקוחותיהם יאת לקוחותיהם ליטול כענ

באופן מוחלט  אינו מצדיק למנועחשש זה כשלעצמו אולם  .למעט בשימוש בכרטיס אחר

כרטיס  –הנפיק עבור לקוח שלהם החפץ בכל מאודו בכרטיס הבנקאי למהבנקים מוקטגורי 

הפתרון לחשש זה הוא בהטלת איסורים מפורשים על הבנקים מחסימה, במישרין או   כזה.

בעקיפין, של כרטיסי האשראי העצמאיים וממניעתם מתחרות לא הוגנת באמצעות פיקוח 

 מעוניינת אינה הוועדה, כן על יתרידת הצורך גם בהטלת סנקציות. רגולטורי הדוק ובמ

 לחברה לקוחות של במעבר אלא אשראי כרטיסי לחברת מהבנק גרידא לקוחות בהעברת

 זו בנקודה כי הוועדה מצאה, כן על. תחרותיות והצעות תנאים שיפור עקב והמופרדת החדשה

 לשימור צעדים לנקוט ממנו מנועל אך, משלו אשראי כרטיס להנפיק לבנק לאפשר ראוי

 אשראי כרטיס לחידוש ולהגבילו האשראי כרטיסי לחברת לעבור המעוניינים הלקוחות

במילים אחרות, הוועדה מצאה כי ההמלצה האוסרת על   .בכך מעוניין הוא כי שהודיע ללקוח

שש כל הנפקה היא גורפת מידי ביחס לחשש שהועלה, וכי קיימת דרך אחרת להתמודד עם הח

מאשר לאסור על הבנקים להתחרות בהנפקת כרטיסים, כל עוד תחרות זו מניחה בידי חברות 

כרטיסי האשראי המופרדות את האפשרות ההוגנת להתחרות על הלקוחות ולהציע להם 

 הצעות תחרותיות.

 

ללא חברות כרטיסי האשראי המופרדות לא יקבלו לקוחות יסוד נוסף מבוסס על כך ש

לשם כך, הוטלה מגבלה על הבנקים הגדולים לבל אמצים תחרותיים. השקעת משאבים ומ

קבלה ושימוש  עקיףאו  ישיר באופןימנעו כן ישמרו את לקוחותיהם בכרטיס אשראי בנקאי ו

של כרטיס אשראי עצמאי. לשם כך ניתנה לחברות המופרדות היכולת להעביר לקוחות 

אשר לבנק ניתנה האפשרות להנפיק לכרטיס שלהן ללא יכולת שימור או עיכוב של הבנק, כ

 של הכרטיס הקיים. "קףופג הת"למי שיבקש זאת כרטיס בנקאי בתקופה הסמוכה למועד 

ות יתר של חברת כרטיסי הגבלות נוספות על הנפקת כרטיס אשראי בנקאי המונעות תלנקבעו 

בנקים ימת בהנפקה עבור בנק גדול, ומגבלה של היקף המסגרות המונעת מצב בו האשראי מסו

   הגדולים יעשו שימוש לרעה בהקלה זו שניתנת להם בהמלצות וישמרו את כל השוק לעצמם.

 

כי לא נתנה דעתה על  הועלה בפני הוועדה –הקלות לבנקים חדשים ובנקים קמעונאיים   (ב)

נף הבנקאות עצמו וכי הטילה את כל יהבה על יצירת עהצורך בהגברת תחרות גם בתוככי 

 רמים חוץ בנקאיים. איום תחרותי מצד גו

 

ועדה, הקלות ועל כן ניתנו, במתווה שצורף להמלצות ועמד לנגד עיני ה  .בטענה זו נמצא ממש

ממשיות ומשמעותיות לגופים שיבחרו להקים בנקים חדשים, בין על בסיס חברות כרטיסי 
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 ועדה סבורה כי השלמה זו מעניקה איזון נכוןוהאשראי המופרדות ובין שלא על בסיסן. ה

 יותר להמלצותיה בין מקורות מהם תוכל לבוא התחרות בשנים הבאות.

 גישת "השוק המאויים" והפרדת חברות כרטיסי האשראי .יא

 

Contestable Marketsהגישה של 
היא אחת הגישות המקובלות להגברת תחרות, במיוחד  58

כדי בק מסוים על פי גישה זו, אין צורך להרבות את מספר השחקנים בשו  .יםשוק ריכוזי יבמערכ

להיכנס ת וודאות כי שחקנים הפועלים בשוק אחר, יכולים בקלות קיימבתנאי שלהשיג תחרות, 

  מבלי שהם חווים עלות שקועה מהותית. לשוק הריכוזי 

 

במילים אחרות, כאשר ישנם גורמים בעלי מעמד הפועלים בשוק אחר )למשל שוק ההנפקה 

חסית עשויים להיכנס ולהתחרות בבנקים בשירות והסליקה של כרטיסי אשראי(, אשר בקלות י

מרכזי שלהם )למשל מתן אשראי(, וזאת מבלי שעליהם לספוג לשם כך עלויות נכבדות "שקועות" 

)שלא ניתן לחלצן במקרה של יציאה מהשוק(.  במצב זה, האיום של כניסה תחרותית קלה של 

שוק של השחקנים הקיימים בשוק, שחקנים הפועלים בשווקים סמוכים עשוי לגרום לריסון כוח ה

 אף שמדובר במספר מועט של מתחרים הפועלים בשוק ריכוזי. 

 

הוא דווקא בהינתן שווקים ריכוזיים מסורתיים שחסמי הכניסה אליהם  יתרונה של גישה זו

 ן זה:יגבוהים יחסית )כשוק הבנקאות(. כך נאמר לעני

 

"perfect competition requires an infinite number of sellers on a 

market; in a perfectly contestable market an economically 

efficient outcome can be achieved even where there are only a 

few competitors, since there is always the possibility of 'hit and 

run' entry into the market".59   

 

 

נתנה משקל ניכר לניתוח תחרות בשווקי הבנקאות על בסיס רמת האיום הספרות הכלכלית 

(. דוקטרינה זו נבחנה בכמה הקשרים: ראשית נבחנה ויושמה בשוק Contestabilityהתחרותי )

הבנקאות הקנדי, תוך הדגשת קיומם של לחצי תחרות מצד חברות נאמנות וחברות למשכנתאות 

השאלה נשאלה לגבי השוק הקנדי דווקא   60ים גדולים.מחד וקיומו של אפיק אשראי מחו"ל לעסק

בהינתן שחקנים עם נתחי שוק גדולים וריכוזיות גבוהה, כאשר המסקנה מן הבדיקה האמפירית 

                                                           
58 Baumol, Panzar and Willig 'Contestable Markets and the Theory of Industry Structure' (Harcourt 
Brace Janovich, revised ed 1988; Bailey, 'Contestability and the Design of Regulatory and Antitrust 
Policy (1981) 71 American Economy Review. 
59  Whish, the theory of competition, in Whish, Competition Law 7th, OXFORD University Press, 2011 
60 Competition and Contestability in Canada's Financial System: Empirical Results 
Alli Nathan and Edwin H. Neave, Canadian Journal of Economics, 1989, vol. 22, issue 3, pages 576-94. 
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היתה, בהינתן איומים חיצוניים מצד מוסדות פיננסיים שאינם בנקים, כי רמת האיום התחרותי 

תה מערכת. בקשר זה יוחס הדבר לכך שגדל של הבנקים גבוהה משל מוסדות פיננסיים אחרים באו

 .לאומיתמשקלם של הבנקים בקנדה של בנקים הפעילים בזירה הבינ

 

ניתן לראות כיצד גישה זו ישימה במידה סבירה לשוק ההון בישראל, בו פועלים גופים מסוגים 

ופים שונים המנהלים כספים של אחרים, כמתווכים פיננסיים בגזרות שונות ולצרכים שונים. לג

אלה קיים בעיקרון פוטנציאל תחרותי להוות איום גם לשווקי הבנקאות, אולם רמת הקרבה 

ל, עלויותיהם של קיימת שונות רבה ביניהם.  כך למש –והיקף העלויות שעליהם לספוג לשם כך 

הגופים המוסדיים בכניסה לשוק האשראי הקמעונאי גבוהות משמעותית מאשר כניסתן של 

כבר בכלים לחתם אשראי כזה כבר כיום, עושות זאת כבר  המצוידותשראי, חברות כרטיסי הא

 שנים, וברשותן מידע ומוניטין הרלבנטיים לצרכנים אלה.

 

 הוא אלה המלצות של מהותן.  הוועדה בהמלצות הגלום המבני השינוי ביסוד גם עומדת זו גישה

, בבנקים להתחרות םמה מונעים כיום אשר, אחרים פיננסיים שחקנים בפני חסמים הסרת

 האשראי כרטיסי חברות. הקמעונאיים הלקוחות על התחרות בזירת חלק ליטול להם ולאפשר

 הבעלות מבנה בשל, כן מלעשות מנועות כיום ואשר בבנקים להתחרות המסוגלים כגופים בולטות

 תלהתחרו תמריץ להן אין, ככאלה. הענף את המובילים הגדולים לבנקים שייכות ובהיותן בהן

 המשקל שיווי את להפר לא ואף(, הבנקאית מהמערכת 74%-בכ יחד)האוחזים  שלהן בבעלים

  .בענף ההגמוניה את, בהן הבעלים - לבנקים המקנה הקיים האוליגופולי

 

הצדקה להפרדת חברות כרטיסי האשראי נובעת ממספר סיבות: )א( הכפי שכבר בואר לעיל, 

יכולת התחרות והופך את התחרות בבנקים לסוג של  העובדה כי מבנה הבעלות הקיים מדכא את

ניגוד עניינים מובנה; )ב( העובדה כי מבנה הבעלות הקיים אינו מאפשר למעשה תחרות בהנפקת 

הכרטיס בין חברות כרטיסי האשראי המתחרות בערוץ ההפצה המרכזי של כרטיסי האשראי 

ל התחרותי המיוחד של חברות שהוא הבנק בו מתנהל חשבון העו"ש של הלקוח; )ג( הפוטנציא

ן ארגונים יעילים ו"קלים" יותר מהבנקים שבעזרת כלי המידע , בהיותהאשראיכרטיסי 

איום  אכן,  יוכלו ליצור איום תחרותי אמין יותר על המערכת הבנקאית.  שברשותםהמשופרים 

כרטיסי בעל פוטנציאל תחרותי לא ממומש )חברות פנימי פיכתו של גורם הבכלל זה חיצוני ו

 חיצוני לבנק היא המפתח והעיקר ברפורמה.איום ל –האשראי של הבנקים( 

 

התהליך הוא מידתי, מכמה טעמים: ראשית, ההתמקדות נעשית בשלב ראשון רק בחברות 

כרטיסי האשראי של שני הבנקים הגדולים באורח ניכר מיתר הבנקים, כלומר, במוקד העיקרי של 

ת בשווקים הרלבנטיים; שנית, אין מדובר בהפקעת נכס מידי הריכוזיות הגבוהה והדומיננטיו

בחיוב למוכרו, לאורך זמן סביר ביותר של כמה שנים; שלישית, אין רק הבנקים האלה אלא 

מדובר בחברות שהן התורמות העיקריות לרווחיות הבנקים הגדולים; רביעית, גם לאחר ההפרדה 

 . במגבלות המפורטות בהמלצות חותיהםיוכלו הבנקים עצמם להנפיק כרטיסי אשראי ללקו

 

תרומתן הפוטנציאלית של חברות כרטיסי האשראי  –לאור כל אלה ברור, כי במאזן התועלות 

בשליטת הבנקים הגדולים, וכי  בהיוותרןהאלה לתחרות עולה בהרבה על התרומה המשקית 
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רו את החברות הפגיעה היא מצומצמת לנדרש ולחיוני לשם הגברת התחרות, כאשר הבנקים ימכ

 האלה בערך שוק מלא, והם יוסיפו להיות שחקנים גם בכרטיסי אשראי וגם בכרטיסי דביט.

 

לאור הפוטנציאל של חברות כרטיסי האשראי להוות גורם מתחרה בבנקים בתחום האשראי 

ויתרונן היחסי בפעילות מול לקוחות המגזרים הקמעונאים אם ייצאו משליטתם המכרעת של 

ועדה למסקנה כי הפרדת הבעלות של שני הבנקים הגדולים על חברות והגיעה ה - ליםהבנקים הגדו

כרטיסי האשראי תיצור שינוי מבני במגזר הקמעונאי שיעודד כבר בטווח הזמן הקצר תחרות 

יתרונן המובהק של חברות כרטיסי האשראי הוא בכך שהן כאמור, בשוק האשראי הקמעונאי. 

ופיינות במשטר תאגידי מתאים ונכון, מיישמות הוראות ותקני כבר פועלות בשוק האשראי, מא

הסדרה מתקדמים ומחמירים, עוסקות במתן אשראי למשקי בית ולעסקים קטנים, מחזיקות 

 מאמון הציבור.כבר נהנות ככאלה והן בעלות מוניטין ורלוונטי במידע 

  

ונות אחרים כגון מבנה הפוטנציאל התחרותי מתעצם עקב שילוב של היתרונות הנ"ל יחד עם יתר

העלויות הרזה שחברות אלו מחזיקות ודרישות רגולטוריות אחרות מאלו הנדרשות מבנקים. אי 

לכך חברות אלו מביאות דבר מה שונה למגרש התחרותי ומאפשרות לצרוך חלק מהשירותים 

עיני ". עם זאת, כאמור, בone stop shopהבנקאיים כמוצרים פריקים ולא כסל שירותים אחד ב"

הוועדה, כל עוד חברות אלו מוחזקות בידי הבנקים הגדולים לא תוכל להתפתח תחרות מכיוונן. 

 זאת משתי סיבות עיקריות:

 

הֵאם מאשראי קמעונאי שהוא -חוסר רצון להתחרות על מנת שלא לפגוע בהכנסות בנק א. 

י נשלט בליבת הפעילות הבנקאית )"קניבליזציה"(. כפי שנאמר, שוק האשראי הקמעונא

על ידי הבנקים, ומשכך כניסה של החברות לתחרות בשוק זה והסטת לקוחות לצריכת 

 אשראי בחברה במקום בבנק עשויות לפגוע ברווחי הבנקים בשוק זה. 

 

: נראה כי כתוצאה בענף זהחוסר רצון להתחרות על מנת שלא להפר את שיווי המשקל  ב.

נוצר שיווי משקל, שמגלם את התועלת  ממבנה השוק הריכוזי, בשוק האשראי הקמעונאי

המרבית לכלל השחקנים. לחברות כרטיסי האשראי יש תמריץ נמוך להתחרות, כיוון 

שכניסה לתחרות אגרסיבית מצדן עלולה להפר את שיווי המשקל ובכך לפגוע ברווחי 

 הבנקים המחזיקים בהן.  

 

לעיל, לחברות אלו קיים גם  כמו כן, בשל המאפיינים של חברות כרטיסי האשראי כפי שהוצגו

הפוטנציאל להפוך להיות בנקים עתידיים, כתוצאה מהמלצות הוועדה, ולשלב חלק מיתרונות אלו 

 עם היתרונות המצויים בהיותם תאגידים בנקאיים.  
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 הצדקות להמלצות עיקריות אחרות .יב

 

 

של כל המלצה בדוח הביניים ובהמלצות עצמן נכללו דברי הסבר המבטאים את הרציונל הפרטני 

 והמלצה, ואין הוועדה מבקשת להוסיף על האמור שם, אלא את הדברים הבאים: 

 

 א"שב בעלות שינוי (1)

 

 הבעלות היאנפקת וסליקת כרטיסי אשראי ה לתחום חדשות חברות לכניסת החסמים אחד

שב"א משמשת כיום תשתית חיונית ובלעדית לכל שחקן . א"שב במערכת הבנקים של והשליטה

רטיסי התשלום, והיעדר הגישה אליה היווה במשך שנים חסם כניסה משמעותי בתחום כ

למתחרים חדשים. הותרת הבעלות בשב"א בידי הבנקים בלבד מעלה חשש כי סולקים ומנפיקים 

חדשים, ובפרט חברות כרטיסי האשראי המופרדות, יהיו תלויים בבנקים, מה שיחליש את 

 היכולת והתמריץ שלהם להתחרות.

 

 בתשתית השימוש והגבלת הפיננסית למערכת בסיסית תשתית מהוות וסליקה תשלומים תמערכו

 שבמערכת מכיוון. יםיהפיננס והשירותים התיווך לשוק חדשים שחקנים כניסת על מקשה זו

 על. המערכת כל של לכשל יגרום לא בודד שחקן של שכשל להבטיח יש רבים שחקנים משתמשים

 לשחקנים אותה לפתוח לאשר יש ומאידך המערכת ויציבות תבטיחו את להבטיח יש, מחד כן

 ומתקדם חדש מתג הקמתל אפשרותקיימת אמנם . םמימתאי ופיקוח רתובק תחת חדשים

 המתג של פתיחתו את דיחוי בלא לקדם שיש סברה הוועדהעם זאת, . הקיים למתג חלופה שיהווה

 למתחרים המתג בעלי בין ייניםהענ ניגוד את למזער מנת וזאת על נוספים למשתמשים הקיים

 .משתתפים חוץ בנקאיים לחברה כניסת את שיאפשרהמליצה לשקול מבנה בעלות כזה  בהם

 

 ופלטפורמות ההשוואה נושא המידע אודות הלקוחות (2)

 

בכך שהמידע על  הוא םיוהפיננסי הבנקאיים השירותים בשוק יותר רבה לתחרותמרכזי  חסם

השירותים הבנקאיים הנוכחי ואינו זמין למתחרים בענף. היעדרו הלקוחות מצוי, ככלל, בידי ספק 

של מידע זה מחזק את הנטייה של הצרכן לצרוך את כל השירותים להם הוא נזקק מגוף אחד 

שבידיו כלל המידע אודותיו, ומחליש את האפשרות לתחרות מצד בנק מתחרה אחר, אשר אינו 

צב זה נותן יתרון בולט בידי הבנק המספק יודע ליזום הצעת הצעות תחרותיות ללקוחות.  מ

ללקוח את השירותים, ולאור נתחי השוק הגדולים עד מאד של שני הבנקים הגדולים אף יוצר 

תמריץ לשימור המידע הזה בידי בנקים אלה ולהימנע ממתן גישה למידע זה לכל גורם מתחרה 

 אפשרי. 

 

ידע, מסוג מסוים שיקבע, גם אל להעברת מ מגבלות מסוימות הסרת על הוועדה ממליצה לכן

 גוף ידי על המסופקים נפוצים שירותים לצרוך אפשרות מתחרים נוספים, ועל ידי כך יצירת
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הפעולות האמורות יש לבצע בכפוף לבחינת  את. אליו ש"העו חשבון את להעביר  בלא מתחרה

 .הנדרשים לפי דיני הגנת הפרטיות האיזונים

 

 המוצרים בתחום מחירים השוואת שתאפשר תשתית הקמת הוא השוק לשכלול ראשון תנאי

 שזו מנת על. התחרות את לייצר מנת על מספיק אינו המידע מתן, אולם. הנפוצים םיהפיננסי

 ובזמינות נמוכה בעלות מתחרים ספקים באמצעות נפוצים שירותים צריכת לאפשר יש ,תתקיים

 היתר בין נובעת, אחד שירותים בסל םיופיננסי םיבנקאי שירותים לצרוך הנטייה. גבוהה

 הגוף אל אחד מגוף כולו השירותים סל את להעביר מהדרישה ובפרט גדולות עסקה מהוצאות

 נפוצים שירותים לצרוך אפשרות ויצירת אלו מגבלות הסרת על הוועדה ממליצה לכן. המתחרה

 . אליו ש"העו חשבון את להעביר בלא מתחרה גוף ידי על המסופקים

 

וכנעת כי צעדים אלה יאפשרו הגברה של התחרות הן מצד ההיצע והן מצד הביקוש: הוועדה מש

מספק אחד, דבר העשוי בסבירות  כולל כסל אלו שירותים לצרוך הנטייהיש בהם כדי להחליש את 

, זאת עם יחד. יקטן הצרכן מול השירותים ספקיהבנקים מ של השוק חוכשל ממש להקטין את 

 לערוך הזמן את או/ו הפיננסית האוריינות את חסרים הצרכנים שמרבית בכך מכירה הוועדה

 והפחתה השוואתי מידע אספקת שגם כך. עצמן הפעולות את לבצע ואף נרחבות מחירים השוואת

 של תחרות תייצר לא הבנק ידי על המסופק השירותים לסל מחוץ העסקאות ביצוע עלויות של

 לאפשר הוועדה ממליצה' תעשה ואל שב' של תהתנהגותי מחדל ברירת על להתגבר מנת על. ממש

 באופן ויציעו החלופות והשוואת החיפוש מלאכת את שיבצעו שירותים ספקי של פעילותם את

 פעילות רמת תיווצר ,הוועדה מעריכה, בכך.  לצרכיו המתאימות חלופות בכך המעוניין לצרכן פעיל

 הבנקאיים השירותים עלות תא ולהוריד הקיים המצב על לאיים מנת על מספיקה תחרותית

 .  יםיוהפיננס

 

 וועדת היישום (3)

 

 לרפורמות בדומה. הפיננסית והמערכת הבנקאות בתחום רבות רפורמות נעשו השנים במהלך

 פתרונות ומציע יעדיה השגת מידת את בוחן, הרפורמה את המלווה מנגנון הוקם לא, אחרות רבות

 לכת מרחיקות רפורמת ביצוע בעת, כן כמו. ספתנו לרפורמה חדשה ועדה לכנס צורך בלא לתיקון

 של רצויות הלא הלוואי השפעות את וכן המתפתחים המצבים כל את לצפות לעיתים קשה

 על. בהמשך לחקיקה נושאים נשארים שלביותם ורב, הצעדים מורכבות מפאת לעיתים. הרפורמה

 כי ממליצה הוועדה ,הרפורמה של הצלחתה את להבטיח מנת ועל אלו לבעיות מענה לתת מנת

 אותם ותציג ובעיותיה שגיהיה את ותבחן הרפורמה התקדמות את שתלווה יישום ועדת תוקם

 הוועדה. הרפורמה את ליישם שבאחריותם לגופים צעדים על להמליץ תתבקש הוועדה. לציבור

 והבנקאית הפיננסית המערכת על האחראים הרגולטורים שיוזמים בצעדים לדיון במה תשמש

 תהיה לא לוועדה. הפיננסית ערכתמב התחרות לקידום נוגעים שאלו ככל אחריותם םבתחו

 הוועדה אולם. רגולטור של פעולה לחייב באפשרותה יהיה לא כן כמו, תקנות להתקין סמכות

באמצעות פורום מוסמך, בעל סמכות לקבל מידע הרלבנטי  הרפורמה בניטור רב ערך שיש סבורה

סמכות לפרסם ממצאים ולגבש המלצות חיוניות לקובעי המדיניות. בלרפורמה ולעבדו, כמו גם 
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 מהאקדמיה נציגים בוועדה יכהנו הרפורמה יישום על האחראיים הרגולטורים שמלבד מומלץ

 .והבנקאיות הפיננסיות המערכות בתחום ובפרט התחרות בתחום המומחים

 

מידע ונתונים מצדדים אחר הדברים האלה, ולאחר שמיעה נרחבת של מגוון דעות, עמדות, 

כי בתנאים ובמגבלות הכלולים ועדה מעוניינים ומצדדים שאינם מעוניינים, השתכנעה הו

באספקת שירותים בנקאיים בהמלצותיה תהיה זו תרומה ממשית ומשמעותית להגברת התחרות 

 ופיננסיים לציבור משקי הבית והעסקים הקטנים בישראל, אם יבוצעו וייושמו כל המלצותיה.

 

המלצות אלה כוללות מגוון של כלים להגברת התחרות תוך איזונים פנימיים בין הכלים הללו, על 

 לתחרותהיחסית  םמתחיוניותם לאור בעיות התחרות שבשווקים נשוא כתב המינוי, על פי תרופי 

 מידת הוודאות שבכניסתם והפעלתם בתחרותבהתחשב ב של כל אחד מן הצעדים עליהם הומלץ,

ולל שבין הצורך בהגברת התחרות כלפי לקוחות המגזר הקמעונאי בישראל לבין הצורך ובאיזון הכ

  .בצעדים מידתיים, מדורגים ומפוקחים

  פרק ההמלצות .יג

 

הגברת התחרות בשירותי הבנקאות הקמעונאיים היא, מזה שנים רבות אתגר מתמיד. דו"ח זה בא 

 קיימא.  -ובת אמתיתתחרות  -לחולל שינוי בהקשר זה וליצור לציבור הצרכנים בישראל 

בשונה מן העסקים הגדולים, לעסקים הקטנים ולמשקי הבית אין חלופות לקבלת שירותים 

פיננסיים מחוץ לעולם הבנקאות. על כן, לקוחות אלה הם בדרך כלל פחות מחוזרים, ולפעמים אף 

יצרכו לרוב את "שבויים" בפועל, במובן הכלכלי, בבנק בו הם מנהלים את חשבונם. צרכנים אלה 

בבנק בו מתנהל חשבונם הפעיל.  -האשראי, יבצעו תשלומים ויפקידו את הפיקדונות שלהם 

הבנקים מודעים לכך ונוטים להתייחס ללקוח כלקוח שבוי. "שבי" זה של הלקוח ניזון ממרכיבי 

ר יסוד נוספים: מורכבות המוצר הפיננסי, נוחותו של הלקוח לבצע את "הכל במקום אחד" והיעד

דירוג אשראי של הצרכנים, המונע מספקים אחרים להציע להם שירותים במחירים תחרותיים. 

הצרכנים, נובע גם מהאמון של ציבור  מבחינת לבנקים ביותר מצומצמות חלופות מצב זה, של

 יציבות בה אין בכוונת הרפורמה לפגוע.  –הלקוחות ביציבות הבנקים 

. זאת על ידי רתימת האפשרויות המודרנית למציאותמה דו"ח זה בא לשנות מציאות זו ולהתאי

הגלומות בטכנולוגיה להגברת התחרות, במקביל להכנסת שחקנים נוספים, לא בנקאיים 

ובנקאיים, לזירת התחרות על ה"צרכנים הקטנים" )משקי בית ועסקים קטנים(. כל זה ייעשה 

 לאורך זמן, תחת פיקוח פיננסי סדור.

י הגברת התחרות בשירותי הבנקאות הקמעונאיים מחייבת הידרשות גם הועדה הגיעה למסקנה כ

)הגברת יכולת הצרכן(. בשונה משווקים צד הביקוש )הוספת שחקנים חדשים( וגם ל צד ההיצעל

אחרים, לצורך הגברת התחרות בשירותי הבנקאות הקמעונאיים, אין די ביצירת שחקנים חדשים. 

ה גדולה במיוחד מפני שלצרכן הבנקאות הקמעונאית החשיבות של צד הביקוש בתחום זה הינ
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)משק בית או עסק קטן( אין יכולת תיחור, בשל מורכבות המוצר, היעדר מידע זמין אודותיו 

וגורמים נוספים. לכן, לקוח שהצטרף לבנק זה או אחר הופך בהדרגה ל"שבוי" בו ברכישת רב 

היא להגביר  -דים שבהמלצות הוועדה השירותים הפיננסיים מאותו בנק. לפיכך מטרת חלק מהצע

 משמעותית את יכולת התיחור של צרכנים קמעונאיים אלה.

 

 : חזון התחרות של הוועדה בנוי על אלה

 סוגים מכמהחדשים  שחקנים הוספת –  

 

o  שיתחרו בבנקים במתן שירותים פיננסיים, לרבות  בנקאיים מפוקחים-חוץגופים

בנקים )בדגש על גישה למידע ויכולת גיוס יצירת תנאים שיאפשרו להם להתחרות ב

הרואה  גישת "האיום התחרותי". בכך נסמכת הוועדה על ים לפעילותם(הנדרשהון 

 .מגביר תחרות מהותיגורם  יםחוץ בנקאימצד גופים באיום 

o לאחר עשרות שנים בהן לא ספקי שירותים בנקאיים חדשים למגזר הקמעונאי  :

ים בנקאיים קמעונאיים. כניסות חדשות נכנס אף שחקן חדש לאספקת שירות

כאלה יתאפשרו לאור העובדה כי הטכנולוגיה מאפשרת כיום מתן שירותים 

בנקאיים קמעונאיים במתכונת מוזלת ולאור רביזיה שנעשתה בענין זה בפיקוח על 

 הבנקים לענין גובה הדרישות מבנק חדש הפועל בתחום הקמעונאי.

 

  הפיננסיים מוסדותמכל השירותים פיננסיים  בלתבק בחירהלאפשר לצרכנים בישראל ,

 תטכנולוגיתשתית זאת, בין היתר, על ידי הקמת  ."ש שלהםהעוהעברת חשבון ב צורך ללא

ב"לחיצת כפתור" ברשת הדיגיטלית )ובדרכים  לבצע פעולות פיננסיותלצרכנים  שתאפשר

, מתחרים נסייםפינ מוסדות באמצעות גם אחרות למי שאינם פעילים ברשת הדיגיטלית(

יוכל הצרכן לבחור ממגוון  בו הם מנהלים את חשבון העו"ש שלהם. כך הבנק שאינם

בו , כל שירות פיננסי וגופים חוץ בנקאיים מפוקחים, בנקיםפיננסיים מתחרים שירותים של 

 מנוהל בו למקום קשר ללאבעלות נמוכה, בתנאים הטובים ביותר, במהירות ו -יחפוץ 

כל זה תחת אסדרה מתאימה שתחול על כלל השחקנים להגנה מפני . שלו ש"העו חשבון

    סיכונים רלוונטיים )סייבר, הלבנת הון והטעייה של צרכנים(. 

מימוש מלא של חזון זה צפוי להעצים, בהדרגה, את התחרות על הצרכנים הקטנים גם בהוספת 

 בין עצמם. הגברתגורמים מתחרים מפוקחים לבנקים וגם בהעצמת התחרות בין הבנקים ל

 הבנק חשבון בהעברת צורך ללא, בנקאיים וחוץ בנקאיים – נותני שירותים פיננסיים בין התחרות

. המטרה היא ליצור שוק יעיל יותר, לצמצם עלויות למשק, לפשט את הרפורמה בלב עומדת

והשירותים הפיננסיים המוצעים  האשראי מקורות את התחרות עבור הצרכן הישראלי ולגוון

  61 לצרכן, באופן שיוכל להפחית את עלויותיו.
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כך למשל יוכל כל צרכן לקבל הלוואה ממוסד פיננסי אחר מהבנק שלו, להפקיד פיקדון במוסד אחר מהבנק שלו  
רקטיביים ביותר שיתנו מוסדות אלה, אותם יוכל ולבצע תשלום דרך מוסד אחר בו יבחר, הכל לפי התנאים האט

 הצרכן לראות במסך אחד, על פי המלצות דו"ח זה.
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 :פירוט

 

 

  הגדולים הבנקים של האשראי כרטיסי בחברות השליטה הפרדת .א
 

לתחרות מול הבנקים  -מתחרים חוץ בנקאיים ובנקאיים  -פרק זה עוסק בהכנסת שחקנים חדשים 

 –חות בו הקיימים. לכושרם, זמינותם והיכרותם של שחקנים כאלה עם השוק הקיים והלקו

חשיבות קריטית לפיתוח התחרות. על כן, ההעדפה הראשונה היא לשחקנים הפועלים כבר במערכת 

הפיננסית: חלקם, שחקנים קיימים בעלי יכולת אשר יופרדו מן הבנקים )חברת כרטיסי אשראי(, 

שחקנים שיוכנסו לפיקוח ויינתנו להם כלים להתחרות )חברות מימון(, וחלקם שחקנים  –חלקם 

חדשים אשר תתאפשר הקמתם )חברות קשורות לגופים מוסדיים ואחרים(. בכך מבקשת הוועדה 

לאפשר התפתחותו של ענף מוסדר חוץ בנקאי של שירותים פיננסיים שיגביר את התחרות ויאפשר 

לצרכנים חלופות נוספות לקבלת שירותים פיננסיים, שהן מוסדרות ומפוקחות. בהתאם לגישה זו, 

ו של איום תחרותי מצד גופים חוץ בנקאיים רכיב הכרחי להגברת התחרות בתחום הרואה בפיתוח

רואה הוועדה חשיבות מיוחדת בהכנסת מתחרים שהם שחקנים קיימים, כאשר חברות  -הקמעונאי 

כרטיסי האשראי הן הפוטנציאל המשמעותי ביותר לכך. האינטרס הציבורי בהכנסת שחקנים 

גדול במיוחד לאור חסמי הכניסה הגבוהים בשוק ההון. בפרט  -וח קיימים, בעלי מידע והיכרות לק

אמורים הדברים על רקע העובדה כי מזה שנים רבות לא נכנסו שחקנים מפוקחים לתחום האשראי 

 הקמעונאי, דבר הנותן אותותיו ברמת התחרות הירודה בתחום זה.  

 

 

 האשראי כרטיסי ותהבנקים הגדולים מחבר של והבעלות השליטה תופרד שנים 3 בתוך

לענין זה  .לבנקים מתחרה אשראי קטנים ולעסקים בית למשקי יוכלו להציע אלה וחברות

   62מהשוק. 20%שסך הנכסים המאזניים שלהם )על בסיס מאוחד( גדול מ  -"בנקים גדולים" 

 

  שלוש תימכר בתוך  גדוליםשבבעלות בנקים  האשראי כרטיסיבחברות מלוא הבעלות

יטו המוכרים למכור את החברה בדרך של הנפקת המניות לציבור וינפיקו אם יחל  .שנים

ימכרו, בתוך אותה תקופת  הכול מהמניות וסך 25%לציבור בתוך שלוש שנים לפחות 

שבבעלותם  האשראי כרטיסי בחברת מהמניות 60% לפחות -זמן של שלוש שנים 

שנה נוספת תינתן להם  –ואמצעי השליטה בחברת כרטיסי האשראי שבבעלותם 

 ממניות החברה לציבור.  40%להנפקת יתרת 

  שתוקם לפי סעיף יז' לדוח זה )להלן: "ועדת  שנים תבדוק ועדת היישום 4בתוך

הבנקים הבינוניים, וזאת בשים כ.א.ל מבעלות , אם יש צורך בהפרדת חברת היישום"(

 . לב להתפתחות התחרות בשוק, לרבות החברה

 של הנפקה בתפעוללא יוכלו לעסוק רטיסי אשראי מהם יופרדו חברות כ הבנקים 

חיוב, במישרין או  בכרטיסי שבוצעו עסקאות בסליקת לעסוק יוכלו לא וכן חיוב כרטיסי
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בכל חתך, לרבות  20%בבדיקה מקפת שנעשתה עולה כי נתחי השוק של הבנקים הגדולים עולים באופן ניכר על   
שום שהוא משקף את המבט באשראי למשקי בית )ללא דיור( ובאשראי לעסקים קטנים. הפרמטר של נכסים נבחר מ

 הכולל על חוזקם של הבנקים במערכת הבנקאית ומשום שהוא תואם את הנוסח בו נעשה שימוש בחקיקה בעבר.
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 בעקיפין.  

 שממועד אישור ועדת שרים לחקיקה את הצעת החוק ועד להפרדת  הביניים בתקופת

 חברות כרטיסי האשראי יחולו הוראות אלה:

 

o קיימים. ללקוחות הבנקאיים הכרטיסים תוקף ועדימ קיצור יתאפשר לא 

o למעט, הקיימים ללקוחות הבנקאיים הכרטיסים במסגרות שינוי יתאפשר לא 

מפורטים  ברורים על פי תבחינים, הלקוח במצב מהותי כלכלי שינוי עקב

  ומתועדים.

o לרבות לקוחות  הלקוחות לכלל יהיו רשאיות להציע האשראי כרטיסי חברות(

 בנקאיים. חוץ כרטיסים הנפקתבנק האם( 

o הנובע מתפעול במידע בשימוש א"חכ, אחרת או חוזית בצורה, יגביל לא בנק 

 המוצרים כל להצעת משותפת בהנפקה בנקאיים כרטיסים של הנפקה

 .חיתום ושיווק, אשראי לרבות העמדת, ללקוחות והשירותים

o בעלי ללקוחות מלפנות המופרדת א"חכ, אחרת או חוזית בצורה, יגביל לא בנק 

, ללקוחות אשראי מלהעמיד, מוצריו את להם מלהציע, הבנקאיים הכרטיסים

 נוספים גורמים עם פעולה שיתופי מליצור, בנקאיים חוץ כרטיסים מלהנפיק

 הלקוחות. עם אחרת פעילות כל או ללקוחות ערך הצעת לשם

 

  קבע יקה מנת להגביר את התחרות בשוק הסלי על –הגברת התחרות בתחום הסליקה

סולק "מעמד של  ויסדירתנאים מקלים למתן רישיון סולק  ,חודשים 3בתוך , ישראל בנק

 . לגורמים שהגישו בקשה לרישיון סולק 63"מתארח

  הועדה ממליצה על הפחתת עמלת המנפיק )"עמלה צולבת"( בשים לב, בין היתר, לרמת

מכות המופקדות על עמלת המנפיק באירופה ועל מעבר לסליקה יומית, והרשויות המוס

עניינים אלה יעשו כן באופן ובעיתוי המתחשב במהלך הרפורמה והתפתחות התחרות. 

 . היישום לוועדת מוקדמת להתייעצות יובאו זה סעיף לפי המוסמכות הרשויות פעולות

 בנקים, גופים מוסדיים המנהלים מעל – גבלות לענין רכישת חברות כרטיסי האשראימ

חסכון ארוך טווח ותאגידים ריאליים משמעותיים כמשמעותם  בנכסי₪ מיליארד  100

לא יהיו רשאים לרכוש  2013-בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד

המוגדרים עקרונות חולו ה. מעבר לכך ישליטה בחברות כרטיסי האשראי המופרדות

(, מנגנון Integrity) יושרה: ברגולציה למתן היתר שליטה לסולק המחייבים, בין היתר

חוסן פיננסי. תיתכן מכירה לגרעין שליטה או ולמניעה וניטור ניגודי עניינים משמעותיים 

יוסדרו בחקיקה ההוראות לחילופין הנפקה וביזור מלא של המניות.  הועדה ממליצה כי 

   .שיאפשרו החזקה מבוזרת, כאמור

 הסכמי לרבות הרכישה הסכמי את יבחנו המוסמכות הרשויות כי ממליצה הועדה 

 העלולים חריגים במאפיינים או ברמה מינוף בהם אין כי לוודא כדי, לרכישה המימון

 בציבור.  לפגוע
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מי שקיבל רישיון לסלוק כשהוא אינו מחובר באופן ישיר למערכת התשלומים ועל כן פועל  –"סולק מתארח"   
 באמצעות סולק אחר, שאינו סולק מתארח.
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 64בה והבעלות"א שב

 

 למתג וגישה פרוטוקולים .א

 

 המערכת,  ביטחון חיוניות לשמירת מגבלות פתוחים לעיון הציבור, למעט יהיו פרוטוקולי שב"א

 .ישראל בבנק המערכת על המפקח ידי על כפי שיאושרו

 והוא יתאפשר   מתארחים ולסולקים לסולקים ,למנפיקים יתאפשר "אשב בפרוטוקולי השימוש

 המפקח ידי על שיפוקחו תנאים ובמילוי שוויוניים בתנאים בשוק אחרים רלבנטיים שחקניםל

 יהיה מודולרי וניתן לשימוש מלא או חלקי.  הפרוטוקול .ישראל בבנק המערכת על

  למתג האשראית תהיה פתוחה לכל גורם שיעמוד בתנאי הגישה למערכת. הגישה 

 בהתייעצות עם חודשים  12 בתוך והמגבלות הנזכרים בסעיף זה ייקבעו למערכת הגישה תנאי

 .חדשים שחקנים וכניסת בסליקה התחרות בהגברת לצורך לב רשות ההגבלים העסקיים, בשים

 מקובלים. ומייםבינלא יתמוך בסטנדרטים פרוטוקול התקשורת 

 

 בחברה הבעלות מבנה .ב

 

  להם  היתה"צים )שאין ולא דח"א שני דירקטורים בכשרות של בשב חודשים ימונו 6בתוך

  בשנים האחרונות להם כל זיקה לתאגיד בנקאי או תלות בו(;

 

 חודשים: 18 םהמפורטות להלן יבוצעו בתו הפעולות 

 

 שבידי המניות יתרתו 10% -"א יפחת לבשב משתתףהבעלות של כל  שיעור 

  ;בחקיקה שייקבע למנגנון בהתאם יורדמו כאמור תאגיד כל

 תהיה לצורך מתן שירותיו  למערכת הנזקק אשראיתשתתף במערכת מ לכל

 10%בעל מניות שמניותיו הורדמו כאמור  עד  מכללרכוש זכות קדימה 

ואם רכש כאמור ייפסק מנגנון ההרדמה לגבי המניות ממניות החברה 
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 רלוונטי פיננסי מוסד שכל כך, א"שב חברת של היסוד מסמכי ישונו שנה דם של הסעיף היה: "בתוךנוסח קו  
 שונים לסוגים ראוי ייצוג שיבטיח באופן בחברה מניות בעל להיות יוכל( המופרדות האשראי כרטיסי חברות לרבות)

 הבעלים. בנקאיים חוץ וסולקים במנפיקים ובפרט, בהם פגיעה וימנע במערכת שימוש שיעשו פיננסיים מוסדות של
 בכל החברה במוסדות דירקטורים למינוי זכות ובעלי מניות בעלי להיות יהפכו האשראי כרטיסי חברות של החדשים

 :כי יבטיחו החברה ותקנון מבנה". אשראית" למערכת הנוגע

 אינטרסיםה את ישקפו החברה מוסדות ;בדירקטוריון למשקיף זכאי יהיה אשראית במערכת משתתף כל 
 לכל תהיה ;המניות בעלי לסוג בהתאם נפרדות סוג אסיפות ויקויימו במערכת המשתתפים של השונים

 להצטרף שווה זכות - ידו על השירותים אספקת לצורך למערכת הנזקק מורשה פיננסיים שירותים ספק
 .לחברה

 זו נפרדות חברות לשתי, ב"ומס אשראית: ATM -ה מערכות תשתיות יופרדו בחברה הבעלות מבנה שינוי במסגרת
, שני מתג הקמת ישראל בנק ישקול במקביל.  לעיל כמפורט הבעלות לשינוי תנאי תהיה לא כאמור הפרדה אולם, מזו

 :אלה הוראות יחולו כן כמו.  עמדתה ושמיעת היישום ועדת עם היוועצות לאחר

 ה ולכל למתג הגישה ;איבנק חוץ משתתף לכל ופתוחים פריקים יהיו הרלבנטיים הפרוטוקולים-POS 
 ;בנקאי חוץ משתמש לכל פתוחים יהיו
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תאגיד בנקאי שמניותיו שלא נרכשו כאמור יהיה רשאי להנפיקן ; שנרכשו

 לציבור. 

 מתאימים בדבר דרכי קבלת החלטות במוסדות  מנגנונים בחקיקה יקבעו

 ;המשתתפים כלל זכויות על  שמירה החברה לצורך

 "וה" אשראית-ATM  יופרדו לשתי חברות שונות וההוראות דלעיל יחולו

 על החברות החדשות שיקומו.

 

 א התשמ) רישוי הבנקאות לחוק 23 המגבלה החלה היום על שב"א מכח סעיף"– 

גם למוסד פיננסי יב לתת שירותים מלאים ושוויוניים תוסר. שב"א תחו( 1981

 ;שאיננו תאגיד בנקאי הנזקק לשימוש במערכת לצורך מתן שירותיו

 

 ת חברת כרטיסי לבקשת לקוח ובכפוף להסכמ - הצגת פעילות כרטיס האשראי בחשבון הבנק

והפעולות בכרטיס אשראי חוץ בנקאי  היתרהלשקף ללקוח את  האשראי, הבנקים יהיו חייבים

 שלו היתרה כך שהלקוח יוכל להשוות בכל נקודת זמן בין  ,שלו הבנקבמסגרת תצוגת חשבון 

  .חודשים 12האשראי. הוראה זו תחול בתוך  יתרת חובו בכרטיס הבנק לביןבחשבון 

 חברות כרטיסי האשראי בכפוף לבחינה נוספת של דיני הגנת הפרטיות,  – וללקוח גישה למידע

המופרדות תהיינה רשאיות לעשות שימוש במידע שבידן הנובע מתפעול ההנפקה ומן הסליקה 

חברות כרטיסי האשראי המופרדות . וכל מגבלה חוזית או אחרת לענין זה תהיה בטלהשביצעו 

לרבות לרבות מי שהוא לקוח של בנק האם בהצעה תחרותית,  יהיו רשאיות לפנות לכל לקוח,

. כל מגבלה חוזית או אחרת בענין זה תהיה שירות פיננסי אחר חיתום ושיווק, אשראי העמדת

  65תהיה טעונה הסכמת הלקוח.על האמור בסעיף זה  ףהעברת מידע נוסבטלה. 

 מגוון לקוחותיהם את כל לציגו הבנקים י כל –הנפקת כרטיסי אשראי על ידי בנקים ו הפצת

; בנק לא יסרב להציע בתנאים שווים וללא אפליהכאשר התצוגה תהיה כרטיסי האשראי 

ללקוח ולבצע עבורו הזמנת כרטיס אשראי שאינו שלו ולא יכביד על גישה של הלקוח לכרטיסי 

  .אשראי שאינם שלו

ביט. לענין זה "כרטיס כל הבנקים יהיו רשאים להנפיק ללקוחותיהם כרטיסי ד -דביט  כרטיסי

ידית ללא כל דחיות או מבוצע מ -בון הלקוח האוחז בכרטיסכרטיס שבו החיוב בחש –דביט" 

 הרחבות, במישרין או בעקיפין.

תקופת  אישור ועדת השרים לחקיקה להצעת החוק ולמשך ממועד החל - אשראי כרטיסי

י אשראי אך ורק בכפוף ההגנה יהיו הבנקים הגדולים רשאים להנפיק ללקוחותיהם כרטיס

  :אלה להוראות

  הבנק לא ימנע הנפקת כרטיס אשראי חוץ בנקאי ללקוחותיו, במעשה או

יכבד לאלתר כל הרשאה לחיוב חשבון  -במחדל ומבלי לגרוע מכלליות האמור 

  66הלקוח לטובת חברת כרטיסי אשראי.

 

                                                           
65

ביטול המגבלות הללו הקשור או הנובע מכוח היחסים החוזיים בין הבנק לחברת כרטיסי האשראי ולכל רישום   
 הנובע מאלה.

66
 רטיס בנקאי ועוד.בין המעשה ובין במחדל, לרבות בדרך של עיכוב, סרבול, אפליה ביחס לכ –לענין זה "מניעה"   
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 םהבנקים הגדולי ללקוחות להציע" קדימה זכות" תהיה המופרדות א"לחכ 

 את לשמר רשאים שהבנקים האלה יהיו מבלי בנקאיים חוץ אשראי כרטיסי

. מעבר ביצוע בפועל של מניעה או שידול, נגדית הצעה מתן ידי על הלקוח

 של ההנפקה תנאי את ישנו לא הגדולים הבנקים, ההגנה בתקופת, בהתאם

 לפני ימים 45 -שמ בתקופה אלא חדש כרטיס ללקוח ינפיקו ולא קיים כרטיס

ואם הלקוח חתם עד אז על  קיים בנקאי אשראי כרטיס של התוקף פגות מועד

מדעת,  בהסכמה -הרשאה לחיוב חשבונו לטובת חברת כרטיסי אשראי 

 .הלקוח של מתועדת ומפורשת

 

 אלה הוראות יחולו הנפקת כרטיס אשראי בידי בנק על  : 

 

  ; שקיבלה רישיון מבנק ישראל א"ולחכ לבנק משותפת תהיה ההנפקה .א

 בנקאי כרטיס של כאמור משותפת הנפקה בגין ההכנסות חלוקת הסכמי .ב

לקביעה אחרת  עד 67;ישראל ויהיו אחידים בכל בנק בנק י"ע יפקחו

 . 2015 יוני בחודש בתוקף שהיו ההכנסות חלוקת שיעורי יחולו

 לדרוש רשאים יהיו לא פרט לחלוקת ההכנסות, בנק וחברה מתפעלת .ג

 בין ההסכם חתימת עבור, מתמשך או פעמי חד, אחד מהשניה תשלום

 .אחרת סיבה מכל או, הצדדים

הגדולים יחדלו מלהנפיק  בתוך שנה מכניסת החוק לתוקף, הבנקים .ד

 כרטיסי אשראי בנקאיים עם חברה אחת בלבד ובתוך שנתיים הם לא

מכרטיסי  40%-מ יותר אחת א"חכ עם משותפת בהנפקה ינפיקו

בנק )אם באותה עת יהיו  י אותוהמונפקים על יד האשראי החדשים

)אם באותה עת יהיו רק שלושה  50%-יותר משלושה מתפעלי הנפקה( ו

לרבות חידוש של  –לענין זה "כרטיס אשראי חדש"  ;מתפעלי הנפקה(

 כרטיס קיים.

יצמצמו בהדרגה את מסגרות האשראי המונפקות על  הגדולים הבנקים .ה

רבע שנים כל בנק גדול גבי כרטיסי האשראי ללקוחותיהם כך שבתוך א

 מהיקף 50% מסגרות כאמור בהיקף שלא יעלה על  ללקוחותיו ינפיק

מכר  ;שבידיהם הבנקאי האשראי בכרטיס על ידם המונפק האשראי

 הבנק את חברת כרטיסי האשראי שבבעלותו בתוך שנה מתחילת החוק

 על שלוש שנים. 50%תעמוד התקופה האמורה לעיל לירידה ל  –

 

 ה לפי סעיף זה תהיה חמש שנים. לקראת תום תקופת ההגנה תבדוק ועדת תקופת ההגנ

 היישום, בשים לב להתפתחות התחרות, את האפשרות לביטול מגבלות אלה, כולן או חלקן. 
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דמי כרטיס, דמי הנפקה, דמי הפצה, עמלה צולבת, עמלות  -לענין זה "סך ההכנסות בגין הנפקה משותפת"   
 תפעוליות או אחרות והכנסות אחרות הנובעות ישירות מפעילות ההנפקה המשותפת.
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 בנקים לרבות, פיננסים גופים עם פעולה המופרדות לשתף האשראי כרטיסי יותר לחברות 

או לשם העמדת הון  אשראי כרטיס של תפתמשו הנפקה לצורך, א"חכ מהם הופרדה לא אשר

מסך  50%לשיעור מוגבל אשר לא יעלה על  עד להנפקת כרטיס אשראי חוץ בנקאיים וזאת

  68.מסגרות האשראי המונפקות של חברת כרטיסי אשראי מגוף פיננסי אחד

 

 והאשראי של הסליקה פעילות וההסדרה של הפיקוח  – האשראי כרטיסי חברות על פיקוח 

ישראל ואלו יותאמו לרמת  בנקב הבנקיםעל  הפיקוח בידי יוותר האשראי כרטיסי חברות

הנוגעת הבנקים יקבע את הרגולציה שתחול על חברות כרטיסי האשראי  פיקוח עלה סיכונם.

  .ושמיעת עמדתה היישום ועדת עם היוועצות לאחר לאשראי

 

 כניסת בנקים חדשים למערכת הפיננסית .ב

 

 הקמעונאי לתחום חדשים בנקים לכניסת הרגולטוריים החסמים נמכתלה הועדה המלצת בעקבות

 החליט, ארוך לטווח הבנקאית המערכת על התחרותי והאיום התחרות להגברת לתרום הרצון מן וכחלק

 כמפורט, חדשים בנקים לכניסת רגולטוריות הקלות של שורה על ישראל בבנק הבנקים על הפיקוח

 . הוועדה ותלהמלצ" א" כנספח ב"המצ במתווים

 

 הרגולציה שתחול על חכ"א וגופים אחרים שיהפכו להיות בנקים חדשים; –נספח "א" 

 

 הצעדים מכלול בדבר בשיקוליה אינטגרלי חלק והיווה הוועדה מהמלצות חלק הינו זה מתווה יישום

 .ועיתויים מינונם, כאן המומלצים

 

 להם פעילות אשראי קמעונאי של גופים מוסדיים וגופים קשורים .ג

 

אחד האפיקים להגברת התחרות בשוק האשראי למשקי בית ועסקים קטנים הוא הרחבת היצע 

 מערך מתאיםכיום, לגופים המוסדיים אין  .מוסדיים האשראי, כאמור, המועמד על ידי גופים

המחייב  תמריץ הולם להקמת מערך כזה,להם גם נראה כי אין להעמדת אשראי מסוג זה ו

מומלץ ההמלצות המפורטות בסעיף זה נועדו לענות על קושי זה.  .השקעת משאבים רבים

קמעונאי, חברות בת למימון  םקייוכלו לההמוסדיים  שהחברות המחזיקות בגופים

לציבור ואשר  וגיוס באמצעות הנפקת איגרות חובשל חברת האם שמקורותיהן יהיו הון נוסטרו 

וכל לרכוש איגרות חוב אלה עבור תיק י יפוקחו על ידי הממונה על שוק ההון. הגוף המוסדי

תבצע במגוון האפיקים המקובלים, לרבות ת. אספקת האשראי העמיתים, במגבלות שיפורטו

כבר כיום ניתן   באמצעות חוזה לכיסוי שוטף של יתרת החובה )אוברדרפט( של לקוח בבנק.

ות בגופים בנקאי על ידי חברות השולט-לזהות מגמה של רכישת שליטה בחברות מימון חוץ

מוסדיים, כך שחברות המימון הופכות לחברות אחיות של הגופים המוסדיים. העובדה כי מגמה 
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 זה פעולה שיתוף . משמעותסעיף זה נועד להקל על חברות כרטיסי האשראי לקלוט את מסגרות כרטיסי האשראי  
 האשראי. כרטיסי חברת על ולא הפיננסי הגוף על יחולו בגינו והסיכון האשראי שהעמדת הינה
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זו הולכת ומתרחבת מעידה על כך שמדובר בפתרון יעיל וההמלצות באות לאפשר התפתחות זו 

  בתנאים מבוקרים ומפוקחים. להלן ההמלצות: 

 

 

 הצרכנים לציבור להציע יתומרצו מוסדייםקשורות ל וחברות ההשקעות, גופים מוסדיים, בתי

  אשראי מהם כדלקמן: לקבל כלים יועמדו הציבור ולרשות קמעונאי אשראי

 

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

 של אישור יינתן אם. ההון שוק על הממונה ידי על שייבחן אשראי מתן מודל לפתח רשאי

 של מינימלי להיקף להגעה ובכפוף, המוסדי הגוף של האשראי מתן למודל ממונהה

 לא אלה הלוואות, מועד מבעוד שייקבעו בוחן לאבני וכן, היעד למגזרי אשראי הקצאת

 החלה, מדורגות לא בהלוואות ההשקעה מגבלת לעניין מדורגות לא כהלוואות תיחשבנה

 3% על העולה סכום זה לאפיק להקצות כליו המוסדי הגוף כלומר. מוסדיים גופים על

 .העמיתים מנכסי או הנוסטרו מהון

 

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

 ידי על שיגוייס הון וכן האם חברת של נוסטרו הון יהיו שמקורותיו קמעונאי אשראי

  .ח"אג הנפקת

 

  כאמור של גוף מוסדי ושל גוף קשור כהגדרתו לעיל, ייעשה על הפיקוח על פעילות אשראי

 ידי הממונה על שוק ההון )לרבות בהיבטים של פיקוח יציבות(. 

 

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

כי אגף בכללותה. הוועדה ממליצה  ההנפקה מהיקף 25% על יעלה שלא גוף קשור בשיעור

 –שוק ההון ישקול להקל בשיעור זה בשנתיים הראשונות לפעילות האשראי הקמעונאי 

 בשנים הראשונות.  Track Recordשהדבר יידרש לגשר על הפער של היעדר  ככל

 

 תבוטל מדורגות שאינן הלוואות הספקת כנגד מספקת בטוחה להעמדת הדרישה. 

 

 כל  של ללקוח יתר משיכות כיסוי של תשירו יוצע לעיל שבמסגרתו כאמור אשראי במתן

 – הרשות המפקחת על הגורם המציע ידי על מראש שיאושרו מוסד פיננסי בתנאים

 יתרת את שלישי לצד לדווח - הלקוח הסכמת לכך ניתנה אם, המוסד הפיננסי יחוייב

  .דיגיטלי ממשק ובאמצעות יומי בסיס על שלהם ש"העו חשבון
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 וסיף דרכים למתן אשראי קמעונאי בתחרות עם הבנקים. מובהר כי האמור לעיל בא לה

אין באמור כדי למנוע מגופים מוסדיים ליתן אשראי קמעונאי בכל דרך אחרת העומדת 

 לרשותם כבר כיום.

 מתנהל בו המוסדי מהגוף אשראי לקבל לאפשרותו הציבור מודעות את להעלות מנת על  

 זו אפשרות המוסדיים לפרסם הגופים ויחויב, שלו מנהליםה ביטוח או הפנסיוני החסכון

   .הבית שלהם באתר בולט במקוםותנאיה 

 

 

  עליהן והפיקוח חברות מימון חוץ בנקאיות לתחרות הכנסת .ד

 

כיום פועלות מספר חברות מימון חוץ בנקאי, חלקן פונות לקהל העסקים הקטנים 

נשים פרטיים. כדי והבינוניים וחלקן, הפועלות על גבי רשת האינטרנט, פונות בעיקר לא

להפוך להיות מתחרים קרובים לבנקים זקוקות חברות אלה, בין היתר, למידע )נושא 

המטופל בהצעת חוק נתוני אשראי( ועליהן להיות תחת פיקוח, דבר אשר יגביר את אמון 

 הציבור בפנייה אליהן ובהסתייעות בהן. להלן ההמלצה:

 

 לרבות חברות ,בנקאיות חוץ מימון ותחבר על שתחול האסדרה חודשים תושלם 12בתוך 

 סדור פיקוח תחת לציבור שירותיהן יציעו אלה שכל החברות כך ,P2P בפלטפורמת הפועלות

 בגישה אחרות ולמערכות התשלומים למערכת - האלה החברות יקושרו זה ממועד. ומוסמך

 .ושווה, בכפוף לסעיף י' לדו"ח זה פתוחה

 

 

 יםהקיימ הבנקים בין התחרות העצמת .ה
 

בנקים קטנים ובינוניים נמצאים היום במצב בו הם נושאים בעלויות הולכות וגדלות ובשל 

גודלם המצומצם מהוות הוצאות אלה מעמסה עליהן ומעיבות על כושרם להתחרות בבנקים 

גדולים מהם. מוצע אפוא לאפשר לבנקים כאלה שיתופי פעולה באיגום משותף של משאבי 

ITהמוטלת על כל בנק לבדו. להלן ההמלצה: , כדי לצמצם את המעמסה 

 

בינם לבין עצמם וכן עם גופים חוץ בנקאיים  פעולה, לשתף גדולים יורשו שאינם בנקים

 הפיקוח ידי על שיקבעו לתנאים בכפוף )לרבות ענן(, IT משאבי של משותף באיגום אחרים,

יבט הגנת העסקיים )בה הבנקים )בהיבטי אבטחת מידע( ולהוראות חוק ההגבלים על

 לרבות באמצעות צד שלישי, שאינו בנק.  –לענין זה "איגום משותף"  התחרות(.
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   חדשים והקלות למתחרים אופק .ו

למערכת הבנקאות בישראל לא נכנסו מתחרים חדשים מזה שנים רבות. מתוך הכרה 

בתרומה של כניסת מתחרים חדשים לתחום הבנקאות ובכדי להגביר את התחרות מול 

ועסקים קטנים, נבחנו מספר אמצעים לגביהם סבורה הוועדה כי יש לנקוט בכדי  משקי בית

 להלן ההמלצות: לאפשר כניסות של גורמים תחרותיים.

 

 מקילים )לרבות בכל תנאים חודשים, 6יקבע, בתוך  הבנקים על הפיקוח - אגודות אשראי

 200) מוגבל בהיקף אשראי שיעסקו במתן אשראי אגודותל, מינימלי( להון בדרישות הקשור

  69או יותר(.₪ מיליון 

 

 

  – למתחרים חדשים ITלשכות שירותי 

 

 מחשוב שירותי במימון בנקים חדשים להקים שיבקשו גופים למספר לסייע תפעל המדינה

 בפרק מסוים שוק לנתח הבנקים החדשים של בהגעה יותנה הסיוע. טכנולוגי מיזם שירכשו

 של כניסתם לעודד מנת על בשוק הסלולר בעבר שניתנו יםלמנגנונ בדומה, מראש שיוגדר זמן

  .חדשים שחקנים

 

תפעל  –אם לא יקום יזם טכנולוגי שיציע לבנקים חדשים אספקת שירותי מחשוב מלאים 

-בנקאיים ושירותים שירותים למתן מחשוב למערכות שירות לשכת להקמת המדינה

 שירצה מי כל לרשות כאלה תחמש שנים יעמדו מערכו שבתוך כך, בסיסיים פיננסיים

  בית. ולמשקי קטנים לעסקים האשראי מתן לשוק להיכנס

 

המפקח על מערכות תשלומים יאפשר למערכות שיוקמו לפי סעיף זה להתחבר למערכות 

 משמעותי כניסה חסם יוקל התשלומים והסליקה כפוף לעמידתן בתנאי הגישה. בכך

  .כן לעשות חפצושי גורמים מצד, לתחום נוספת תחרות לכניסת

 

 

 הרגולציה ממוסדות אחד בכל עבודה צוותי – וקטנים חדשים למתחרים רגולטיבי מדרג

 לפי הרגולציה ויתאימו את פיננסיים מוסדות על החלות החובות כל את יסקרו הפיננסית

להגברת התחרות בבנקאות קמעונאית. התאמת  מנת על הכל, הנשקף הסיכון מידת

 בנושא.  ושמיעת עמדתה היישום וועדת של יידוע לאחר תיעשה הרגולציה

 

 

 אשראי מקורות קטנים ובינוניים לגוון עסקים של יכולתם הגדלת .ז
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נושא זה עומד להכרעה במסגרת הכנת החקיקה העוסקת בפיקוח על גורמי אשראי חוץ בנקאיים, בהמשך לדיוני   
 צוות באריס.
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חודשים יעוגנו בחקיקה ובהסדרה הבנקאית, זכותו של לקוח לשעבד נכס שלו  9בתוך 

 –בשעבוד נוסף, והאיסור על בנק המחזיק בשעבוד ראשון  -המשועבד להבטחת אשראי 

 את הלקוח לשעבד שעבוד נוסף ולגוון את מקורות האשראי שלו כדלהלן: להגביל

 

 חוב סכום( חודשי או רבעוני, שנתי חצי – הזמן תקופת לקבוע יש) תקופתית לעדכן יחויב בנק 

 .האינטרנט באתר – המעודכן הסכום אל גישה ללקוח ולאפשר בשעבוד המובטח לקוח של

 שלו נכסים על נוסף שעבוד הטלת לאפשר לקוח תלבקש סבירים בלתי מטעמים יסרב לא בנק 

 נוסף ממלווה נטל שהלקוח נוסף אשראי החזר הבטחת לצורך, הבנק לטובת המשועבדים

 למנוע כדי בו שיש באופן, בעקיפין או במישרין, יפעל לא הבנק(. בנקאי חוץ מוסד לרבות)

 אין כי יובהר. כאמור אשראי לקבל הלקוח של ביכולתו לפגוע או ממתחרה אשראי קבלת

 שנקבעה ככל, הוטל שבגינו החוב לפירעון הראשון השעבוד של מעדיפותו לגרוע כדי באמור

 .   השעבוד בהסכם כזו עדיפות

 . חודשים 9 בתוך יושלם, בנקאית בהסדרה או בחקיקה, זו המלצה יישום

 

 

  פיקדונות ביטוח .ח

צפויה לתרום להגברת  ביטוח פיקדונות קיים במדינות רבות. הנהגת ביטוח פקדונות

התחרות על ידי צמצום החששות של לקוחות לפעול באמצעות בנקים קטנים. חיוב כל 

הבנקים להשתתף בתכנית הביטוח נובע משתי סיבות: ראשית, הוא פותר בעיות של 

Adverse selection -  בנקים גדולים עלולים להימנע מהשתתפות בביטוח, שכן הם מודעים

יכולה לתת להם ליפול, בשל הנזק המערכתי. כך שהם ייהנו מביטוח  לכך שהממשלה אינה

פקטו מבלי לשלם את פרמיית הביטוח. שנית, ייחוד הביטוח לבנקים קטנים יתייג -דה

 אותם כבנקים מסוכנים ויפעל בכיוון הפוך לרצוי. 

 

 מנת על, פיקדונות ביטוח של מפורט מתווה יציע האוצר של בנק ישראל ומשרד משותף צוות

 הבנקאית המערכת של היציבות את בנושא, לחזק ל"בינ לסטנדרטים המשק את להתאים

 הועדה ממליצה כי במסגרת זו: . כולה ולהפחית חסמי תחרות

 לבטח את הפיקדונות המופקדים בהם ברשות המבטחת. יחוייבוהבנקים  כל 

  והסיכון הפרמטרים של הביטוח ייקבעו, בין היתר, על בסיס רמת הסיכון של הבנק

 הסיסטמי.

  תקבע תקרה להיקף הפיקדון המבוטח של לקוח יחיד בכל בנק. לא יוגבל מספר הבנקים

 שבהם יוכל לקוח להפקיד פיקדון שיבוטח על ידי הרשות המבטחת.
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  70ביטוח נכסי לקוחות .ט

 

 הרבה באמון בישראל והחשיבות בנקאי פיקדונות ביטוח להחיל הועדה המלצת לאור

להקים  ממליצה הוועדה, הצפויה התחרותית התועלת ולאור מפוקחים םפיננסיי בגופים

 מדינות בכל אלה. יצוין כי כמעט בגופים לקוחות לנכסי הגנה סכמת הקמת צוות שיבחן

 הגנה לנכסי לקוחות. גם סכמות קדונותיהפ לביטוח בנוסף קיימות, OECDה

 

 

  תשלום שירותי סדרתה .י

לת ניהול יתרות )זכות או חובה( של הלקוח צריכת שירותים פיננסים בסיסיים כול

בחשבונות שונים. לפיכך, דרושה יכולת לגשת ליתרה, לרבות משיכה מיתרת זכות או 

הפקדה לצורך ניהול יתרת חובה, באופן מידי ושאינו נחות ליכולת זו כאשר החשבונות 

מצעות מנוהלים יחדיו כחלק מסל פעילויות בבנק. הגישה ליתרה יכולה להתבצע או בא

העברה מיידית )אונליין( בין חשבון אחד למשנהו או באמצעות אמצעי תשלום )כרטיס חיוב 

או אחר(. לשם כך יש צורך באסדרה של אופן מתן שירותים אלו. בנוסף, נדרשת אסדרה 

המבטיחה כי לכל גוף מפוקח המספק שירות מסוג זה תהיה נגישות למערכות התשלומים. 

חים על ידי רגולטורים שונים, יש ליצור אסדרה אחידה ותנאי ככל ששירותים אלו מפוק

גישה שיוויונים והוגנים, בדגש על שחקנים חדשים. בנוסף, להתפתחותם של גופים 

המספקים שירותי מידע וייזום פעולות יש תפקיד חשוב בהנעת תהליך הבחירה והמעבר על 

נהל את חשבונותיו אצל ספקים ידי הצרכן בין ספקי שירותים פיננסיים שונים וביכולתו ל

סדרת פעולתם של גופים אלו ומתן גישה עבורם למידע השונים, ולפיכך יש צורך ב

 ולחשבונות בהסכמתו של הלקוח ובאופן מוסדר. להלן ההמלצה:

 

על אסדרה בינלאומית תוך  סדרת מכלול שירותי התשלום שתתבססההוועדה ממליצה על 

ובהתאמה לשוק המקומי. מטרת  PSD -לעקרונות הדגש על האסדרה האירופאית בהתאם 

האסדרה היא לקבוע דרישות אחידות לגופים אלו, לעודד את התחרות בתחום שירותי 

התשלום בישראל ולאפשר כניסתם של שחקנים חדשים לשוק. מהלך זה יאפשר שמירה על 

מוצע אמינותם ובטיחותם של הגופים ושמירה על יציבות של מערך התשלומים. לשם כך 

לאמץ את המלצת הועדה לאמצעי תשלום מתקדמים ולהקים ועדת משנה משותפת לבנק 

חודשים  12ישראל, משרד המשפטים, רשות ההגבלים העסקיים ומשרד האוצר אשר בתוך 

 תגבש תזכיר חוק.

האסדרה הרוחבית תחול על כלל הגופים המספקים שירותי תשלום, ותתייחס, בין השאר, 

 -לדרישות הון. דרישות ההון הראשוני יתבססו על אלו הקבועות בלהיבטים צרכניים ו
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 לקוחות לנכסי" בטחון רשת" שמהוות, למשקיעים פיצוי סכמות המחוקק ביוזמת נוצרו מדינות של רב במספר  
 סיכוני מפני הלקוחות נכסי על להגן נועדו אלה סכמות. פירעון חדל הגוף בהם למקרים, מפוקחים פיננסיים בגופים
 (.שוק סיכוני מפני הנכסים לערך ביטוח לא) ואחרים הונאה
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PSD   שירותים שירותים פיננסיים הפיקוח על ובהתייחס לדרישות המופיעות בהצעת חוק(

ולא יעלו עליהן. בנוסף, כל רגולטור יקבע עבור  2015-פיננסיים חוץ מוסדיים(, התשע"ו

 -ן העצמי מבין המודלים המופיעים ב הגופים עליהם הוא מפקח את המודל לדרישות ההו

PSD סיכון  בשל. כל רגולטור יהיה רשאי לקבוע דרישות נוספות מהגופים המפוקחים על ידו

הנובע מפעילויות נוספות המבוצעות על ידיהם, וככל שהדבר נדרש לאור סיכון שעלול  ייחודי

א יהווה עילה לקביעת רחב, כשלעצמו, ל היקף פעילותלהיגרם למערכת הפיננסית. יובהר כי 

 דרישות נוספות כאמור.

סדרת שירותי התשלום תכלול גם התייחסות לאחריות המשתתף הישיר לספק גישה ה

 עקיפה למשתתף עקיף. 

תיקוני חקיקה המסדירים את סמכות הפיקוח על נותני שירותי תשלום חוץ בנקאיים יבוצעו 

ים חוץ מוסדיים. גופים אשר יוכרזו באמצעות הצוות ליישום הרגולציה על שירותים פיננסי

 שגופים סבורים ועדה חברה שני יפוקחו על ידי בנק ישראל. -כמערכת תשלומים מבוקרת 

 .ישראל בנק ידי על יפוקחו מערכתי סיכון בעלי

 :זה לעניין

 .שירותי תשלום, ניהול חשבון תשלום, סליקה, הנפקה –" תשלום "שירותי

"PSD" – Directive on Payment Services (2007/64/ec) & Revised Directive 

on Payment Services (approved by the European Parliament at 8.10.2015) 

 

 

  המבוקרות התשלומים למערכות גישה תנאי .יא

 

 הפעילות וסוג ההשתתפות לסוג לב בשים, המבוקרות התשלומים למערכות הגישה תנאי

תשלומים בבנק  מערכות על הפיקוח ובאישור מערכתה מפעיל ידי על יקבעו, הגוף של

עמידה בדרישות  יהיה המבוקרות התשלומים למערכות לגישה הכרחי תנאי. ישראל

 נותן הגוף על המפקח ידי על הניתן, לפעילות( הרגולוטוריות לאותה פעילות )רישיון

. הגישה בתנאי המשתתף את עמידת לבחון אחראי המערכת מפעיל. התשלום שירותי

 מהרגולטורים הנדרשים האישורים על המערכת מפעיל יסתמך זו בחינה במסגרת

 על המפקח, זה ממנגנון כחלק. כאמור בתנאים המשתתף עמידת לעניין הרלבנטיים

המפקח על  עם התייעצות לאחר, לקבוע מוסמך יהיה מערכות התשלומים בבנק ישראל

 הגישה. תנאי את מקיים המשתתף הגוף, האם

 לתשלומים במועצה יוצגו מבוקרת תשלומים למערכת החיבור ודרישות שההגי תנאי

ובלבד שמידע זה אין בו כדי לסכן את  חודשים, 12 בתוך הרחב לציבור ויפורסמו וסליקה

 .מערכת התשלומים
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  שירותי מידע וייזום פעולות .יב

 

 .PSD-ה לעקרונות בהתאם פעולות ויזום מידע שירותים של אסדרת על ממליצה הועדה

, העסקיים ההגבלים רשות, המשפטים משרד, ישראל בנק בו שחברים צוות יוקם כך לשם

ממועד אימוץ  חודשים 12 בתוך יגבשו אשר נוספים רלוונטיים וגורמים האוצר משרד

 אלה. האסדרה תכלול את מיקום המפקח שירותים לאסדרת מוצעת ההמלצות חקיקה

 לקוח הסכמת בדבר בנוסף, ייקבעו כללים כאמור. שירותים ואמצעי הפיקוח והאכיפה על

 מגבלות, הלקוחות של פרטיותם הגנת את שיבטיחו תנאים, במידע ולשימוש לחשבון לגישה

 לענין כמו כן, ייקבעו כללים. ואבטחתו המידע שמירת לענין הוראות וכן, במידע השימוש על

 ממוכנת הגיש לאפשר לקוח של במידע המחזיקים פיננסיים גופים על חובה הטלת

המספקים שירותי מידע  מפוקחים לגופים API), באמצעות למשל) מקובלים בסטנדרטים

 :זה לעניין.  הלקוח הסכמת לכך שניתנה לאחר ויזום פעולות,

 לגופים העברתו או פיננסיים מגופים מידע קבלת - (account information services) מידע" שירותי"

 לקבלת פניה, המידע ואיחוד ריכוז לשם לרבות, שונים צרכיםל ובהסכמתו הלקוח בשם פיננסיים

  עלויות. והשוואת פיננסיים שירותים לאספקת הצעות

 להעביר לקוח יכול שבאמצעותם ממשקים - (payment initiation services)" פעולות ייזום שירותי"

 .עולההפ את מבצע שבתורו, פיננסיים שירותים ספק אל מסויימת פעולה לביצוע שדר

 

 העצמת יכולת התיחור של צרכנים פיננסיים –צד הביקוש  .יג
 

 גם פיננסי-בנקאי שירות כל מפוקח ולצרוך פיננסי מוסד לכל לפנות יוכל בנק של לקוח כל

; תשלומים, פיקדונות, אשראי: האלה הפעולה בתחומי  – חשבונו מצוי בו" האם בנק"מ לא

 בלתי מטעמים, להשהות או לסרבל, לפגוע ,למנוע בה שיש פעולה מכל יימנעו הבנקים

 .כאמור שירות צריכת, סבירים

 

 מתן יכולת לחיפוש והשוואת עלויות דיגיטלית  –העצמת הצרכן  .יד

 

 המאפשר באופן הבנק לאתר Web Service)) מרכזי משותף לממשק קישור יאפשרו הבנקים

 ללקוח הבנק: 

 

 שירות" זה זיים מפוקחים; לענייןשירותים פיננסיים מרכ של אפקטיבית עלות להשוות 

  ואשראי, פעילות בניירות ערך ומט"ח. תשלומים, פיקדונות –" פיננסי

 שלו ש"העו חשבון את להעביר צורך בלא, אחר פיננסי ממוסד השירות צריכת את לבצע 

 בכפוף להסדרת סיכונים הקשורים להלבנת הון. ;פיננסי מפוקח מוסד לאותו
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 של עדכניים ציטוטים האמור המרכזי לממשק בו הבנקים לתתלשם הפעלת השירות יחויי

אצלם בפורמט של שאילתות ותשובות ובמבנה קבצים  הפיננסיים השירותים מחירי

  .שיוגדרו, ועל בסיס של סטנדרטיזציה של השירותים ומפרטיהם שיגדיר  מקים הממשק

 תחרותי ליךממועד כניסת החקיקה לתוקף ה חודשים 6 -לא יאוחר מ תפרסם המדינה

 .כאמור מרכזי משותף מימשק להקמת

 

 פיננסי עבור הלקוח  Shoppingמתן הרשאה לגורם מפוקח לבצע   .טו

 

 Data) לרגולציה נתון שיהיה מוסמך גורם מטעם API של קישור לאפשר יחויבו הבנקים

Processor & Holders Regulation )יציבו ולא לכך הסכמתו שנתן לקוח כל של לחשבונות 

 . מידע אבטחת היבטי של בהסדרה ייתמך האמור. כאמור חיבור בפני  ייםקש

 

 בהשתתפות בנק ישראל, משרד האוצר, הרשות להגבלים עסקיים ומשרד המשפטים צוות

 בהתאם, כאמור גורמים בישראל יפעלו בהם והתנאים הכללים בהמלצות לקביעת יעסוק

 .רותאח רלבנטיות במדינות זה בענין המקובלים לעקרונות

 

 שגילה או שירות שצרך לקוח של מסחריים תנאים ירעו לא הבנקים וגופים פיננסיים אחרים .טז

 :זה בכלל כאמור; צריכה בפני מכשלות יציבו ממתחרה, ולא – שירות לצרוך דעתו

 

 ממוסד שירות שצרך לקוח של מסחריים תנאים ירעו וגופים פיננסיים אחרים לא הבנקים 

 צריכה בפני כלשהן מכשלות יציבו ולא כאמור שירות רוךלצ דעתו שגילה או מתחרה

 .כאמור

 ממוסדות שירותים לצריכת בקשר לקוחות בין יפלו וגופים פיננסיים אחרים לא הבנקים 

 . מתחרים

 ולא חלופי אשראי מקור קבלת בפני מכשול מהצבת ימנעו וגופים פיננסיים אחרים הבנקים 

 מתחרה. פיננסי ממוסד – הלקוח ידי על שני שעבוד מתן יסרבלו או יעכבו ימנעו

 ולא לקוחות לגבי מלא ובאופן במהירות מידע יעבירו וגופים פיננסיים אחרים הבנקים 

 API מימשק הקמת או, מתחרה מוסד לטובת חשבון לחיוב הרשאות ויסרבלו יעכבו

 למתחרה.

 

 הוועדה ליישום הרפורמה   .יז

חקיקה ועדה, שתשמש ועדת המשך לועדה לצורך מעקב אחר יישום הרפורמה ומימושה תוקם ב

 זו, ואשר תמלא תפקידים אלה:
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 התחרות, בהתפתחות בעיות איתור, התחרות בשוק מצב של תקופתיות עריכת בדיקות 

 ;71לגבי תיקונים נדרשים ובעניינים ספציפיים הנזכרים בדו"ח זה המלצות גיבוש

 ת צעדי הרגולציה שלהם הרגולטורים על שירותים בנקאיים ופיננסים נפוצים יביאו א

בעניין השפעתם על התחרות בשוק הפיננסי לוועדת היישום. לוועדת היישום  להתייעצות 

 לא תהיה זכות החלטה לגבי אימוץ צעדים אלו.

 

הוועדה תעקוב באופן שוטף אחר יישום הרפורמה והתפתחות התחרות במערכת 

יים שיהוו אינדיקטורים לצורך כך, תוגדר רשימת משתנים כלכליים בסיס הפיננסית.

לבחינת התפתחות התחרות במערכת הפיננסית. פרמטרים אלה יהיו מבוססים בעיקרם על 

השוואת המחיר והכמות בהם יוצעו שירותים בנקאיים ופיננסיים למחירם וכמותם ערב 

הרפורמה, לרבות בדיקת יחסי היקפי האשראי בין חברות כרטיסי האשראי השונות 

 זה בין השחקנים השונים הפועלים בשוק.וההבדלים לעניין 

כל המפקחים על הגופים הפיננסים ידרשו למסור לידי הוועדה, פעם בשנה, את 

האינדיקטורים שיוגדרו לעיל ועיבודים של אותם אינדיקטורים הכפופים לחובת הסודיות 

 שאין בהם כדי לחשוף מידע פרטני. 

הדו"ח יוגש לשר האוצר, נגידת בנק  הוועדה תוציא אחת לשנה דו"ח המסכם את בחינתה.

 ישראל, מזכיר הממשלה וכן לוועדת הכלכלה של הכנסת. 

 

 איסור על פעולות שיש בהן להכשיל את הרפורמה .יח

 

מוסדות פיננסיים, לרבות בנקים, לא יבצעו כל פעולה מול לקוחותיהם, מול מוסדות 

וע ההמלצות פיננסיים אחרים פעולה שיש בה להכשיל, לעכב או לסרבל את ביצ

 72המפורטות בדוח זה.  כללים מפורטים בנושא זה ייקבעו בחקיקה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71

בדבר  ההחלטה מתחילת הרפורמה, על שנים ארבע יץ, בתוםלפי סעיף א לדוח זה יהיה על ועדת היישום להמל  
כמו כן תמליץ הוועדה לגבי התרת  .בשוק התחרות להתפתחות כאל מהבנקים, זאת בהתאם חברת הצורך בהפרדת

 ההנפקה של כרטיסי אשראי לבנקים הגדולים, אף זאת בהתאם להתפתחות התחרות בשוק.
72

בעלות ןהשליטה בחברות כרטיסי האשראי העלולה להפחית את למניעת שימוש במצב הקיים ובהכוונה היא  
 יכולותיה התחרותיות או לפגוע בפוטנציאל העסקי שלה
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 :הוועדה חברי חתימות

 

 

 

 

 

 

 

________________ ________________ ________________ 

 פרופ' נתן זוסמן       פרופ' אברהם בן בסט      מר דרור שטרום, יו"ר   

 בנק ישראל                 יברסיטה העברית,האונ                     

 המסלול האקדמי המכללה למנהל    

 

 

 

 

________________ ________________ ________________ 

 טרכטנברג –ד"ר נדין בודו                מר ארז קמינץ          גב' יעל מבורך        

 בנק ישראל   משרד המשפטים           משרד האוצר           
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  הסתייגויות  .יד

 

 

 עמדת פרופ' אבי בן בסט לגבי הפרדת כ.א.ל.

מהלך הפרדת חברות כרטיסי האשראי צריך לכלול את שלוש חברות כרטיסי  כי סבור אני

גבי הפרדת כ.א.ל. מהסיבות לדעתי אין צידוק לדחיית ההחלטה להאשראי, לרבות כ.א.ל. 

 הבאות:

חלק גדול מהמלצות הוועדה יוצרים תנאים נוחים לכניסת שחקנים חדשים לתחום הפיננסי,  .1

לרבות בנקים חדשים. אין ספק בחשיבותם של צעדים אלה, אולם הסרת חסמי הכניסה 

ר. לכשעצמם אינה מבטיחה שאכן יכנסו לענף שחקנים חדשים, וכן מועד כניסתם אינו ברו

מכל המהלכים המומלצים על ידי הוועדה המהלך הוודאי והזמין ביותר הוא הפרדת חברות 

כרטיסי האשראי מהבנקים. גם ההסתברות שחברות אלה יהפכו לבנקים לאחר הפרדתם 

מהבעלים הנוכחיים היא הגדולה ביותר, שכן על פי חוות דעת המפקחת על הבנקים הם 

לקבלת רישיון בנק. לפיכך חשוב לבצע את החלק הזה עומדים כבר היום בתנאים הנדרשים 

 בתכנית בשלמותו.

מכלל האשראי הצרכני )שלא לדיור(. חלקה   9%-כל שלושת חברות האשראי יחדיו מספקות כ .2

של כ.א.ל מתוך נתח זה הוא מעל שליש. כלומר כל המהלך הוודאי והזמין מהווה בנקודת 

ק ממנו שליש, נקטין את האפקטיביות של מהשוק הרלבנטי. אם ננת 9%הפתיחה בסך הכל 

המהלך להגברת התחרות במידה משמעותית. הפיכת כ.א.ל לגוף חוץ בנקאי, יחד עם שתי 

 וליצור, חברות כרטיסי האשראי האחרות, תאפשר למקסם את התועלת התחרותית מהמהלך

 מחוברים ,משמעותיים בהיקפים פעילים, והבינוני שלושה גופים מפוקחים בטווח הזמן הקצר

מנגד, השארת כ.א.ל בידי . מוכר, אשר מתחרים בבנקים מותג ובעלי התשלומים למערכות

בנק דיסקונט תצמצם את השפעת המהלך ועלולה להשפיע על התנהגות שאר חברות כרטיסי 

האשראי באופן שעשוי לשמר את שיווי המשקל המתואם בין הבנקים ובין חברות כרטיסי 

מהאשראי הצרכני שלא באמצעות חברות  85%-בנקים מספקים כיש לציין כי ההאשראי. 

יצטרכו להתאמץ כדי  המופרדות כך שממילא חברות כרטיסי האשראי .כרטיסי אשראי

. ככל שממדיו של הכוח האוליגופוליסטי של הבנקים לנוכחלהרחיב את חדירתם לשוק 

המופרדות ליצור  המהלך בפתיחה יהיו קטנים יותר סיכוייהם של חברות כרטיסי האשראי

 תחרות ולהגדיל את נתח השוק שלהן תהייה קטנה יותר.

אין סיבה של ממש להפלות לטובה את בנק דיסקונט על פני שני הבנקים האחרים שבבעלותם  .3

בנק דיסקונט עומד בקריטריון שקבעה הוועדה להפרדת חברת כרטיסי אשראי. מה עוד ש

, גדולים הוגדרו "כבנקים בנקיםקריטריון זה חברות כרטיסי אשראי מבנקים גדולים. על פי 

מסך האשראי למשקי  ,או יותר ,אחוזים 20להם פעילות קמעונאית באשראי למשקי בית של 

  "בית הניתן על ידי מערכת הבנקים.

הותרת כ.א.ל. בבעלות דיסקונט מקטינה את המוטיבציה של בנק דיסקונט, שהוא בין הפחות  .4

 ייעל.יעילים במערכת הבנקאות, להת
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לעניין פיקוח על  האוצר ואגף התקציבים במשרד העסקיים ההגבלים רשות עמדת

בנקאיים, לרבות חברות כרטיסי אשראי, ביחס -נותני שירותים פיננסיים חוץ

 נפוצים ופיננסיים בנקאיים בשירותים התחרות להגברת הועדה להמלצות

על הכנסת שחקנים חוץ בנקאיים "( שמה משקל רב בהמלצותיה הועדהועדת שטרום )להלן גם: "

 הועדה המלצותמשמעותיים לזירת התחרות על ה"צרכנים הקטנים" )משקי בית ועסקים קטנים(. 

התחרותי והן צפויות להוות אבן דרך ביצירת שוק פיננסי  החזון להגשמת דרך כברת עושות

 תחרותי ממנו ייהנו מגזר משקי הבית ומגזר העסקים הקטנים.

ארוכת פיקוחית על מנת להשיג מטרות אלו יש לשים את הדגש על יצירת תשתית כי  אנו סבורים

אל מול באופן אפקטיבי טווח, אשר תאפשר לגופים אלו לצמוח, להרחיב את פעילותם ולהתחרות 

המלצת הועדה בדבר  תבטיח כי תשתית כזו,  יצירת הבנק בו מנהל הצרכן את חשבון העו"ש שלו. 

, בשל היכולת ניב תועלת תחרותית בטווח הארוךראי מהבנקים תהפרדת חברות כרטיסי האש

 . להתחרות באופן אפקטיבי גם ללא הגנות ינוקא או בתום תקופת הגנות הינוקא

אין חולק כי בפעילותם של בנקים מסחריים גדולים גלומים סיכונים יציבותיים. זאת, בשל 

יקדונות הציבור( וקשרי הגומלין מורכבות פעילותם והיקפה, מקורות ההון שלהם )בדגש על פ

הענפים ביניהם. לפיכך, משטר הפיקוח על גופים בנקאיים בכל העולם שם דגש משמעותי על 

יציבות הגופים. לעומת זאת,  קיים סיכון יציבותי פחות בהרבה בפעילותם של גופים חוץ בנקאיים 

קדונות של הציבור: ילים פבמאפיינים שנמנו לעיל, ובפרט אינם מנה מתאפיינתשפעילותם אינה 

מעמידי אשראי שמגייסים אג"ח מהציבור מעל ההיקף המוסדר כיום בחוק, סולקים )עם או בלי 

פעילות הנפקה(, מנפיקים )עם או בלי פעילות סליקה(, מעמידי אשראי אגב פעילות הנפקה או 

ל בעתיד תחרות סליקה, נותני שירותי ניהול חשבון ועוד. לגופים אלו פוטנציאל משמעותי לחול

במערכת הפיננסית, ומכאן החשיבות הרבה באסדרתם ובכינון משטר פיקוח הרואה בהגברת 

 התחרות כאחת ממטרותיו המרכזיות. 

בתקופה האחרונה התרחשו שינויים רבים במפת הרגולציה הפיננסית בישראל: בנק ישראל פרסם 

 שירותים) פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק דרישות חדשות לקבלת רישיון סולק; אושרה הצעת

המייצרת משטר רגולטורי על גופים המספקים אשראי שאינם  2015-ו"התשע(, מוסדרים פיננסיים

 פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק בנקים, ועל נותני שירותים בנכס פיננסי; אושרה הצעת

 שוק רשות יקראשת לרשות הון שוק אגף את המציעה להפוך 2016-ו"התשע(, חקיקה תיקוני)

וחיסכון; פורסם תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותי אשראי ופיקדון(,  ביטוח ההון

 חוק ,  המסדיר את פעילותם של גמ"חים ואגודות אשראי זעירות;  פורסם תזכיר2016-התשע"ו

המסדיר  2016-ו"התשע(, תיקון( )מוסדיים–חוץ פיננסיים שירותים) פיננסיים שירותים על הפיקוח

את פעילותם של גופים המנפיקים כרטיסי אשראי; ועדות ממשלתיות נוספות נמצאות בשלבים 

  Peer to Peerמתקדמים של  אסדרת תחומים נוספים, כגון, פלטפורמות מקוונות להלוואות 

 וספקי שירותי תשלום. 
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ת שוק ההון החדשה. כלל הגופים החוץ בנקאיים שהוזכרו לעיל יפוקחו ככל הנראה על ידי רשו

אולם, בשלב זה אין עדיין הסכמה בין הגופים הממשלתיים השונים לגבי הרגולטור המתאים 

לגופים החוץ הבנקאיים המשמעותיים ביותר, כמו נותני אשראי המנפיקים אג"ח מעל לרף 

צר מסוים, אגודות אשראי גדולות וסולקים. אלו בדיוק הגופים שיהיו מספיק גדולים על מנת ליי

תחרות משמעותית לבנקים, וכללי הרגולציה שיקבעו לגביהם יהיו הקריטיים ביותר במובן זה. על 

פי תמונת הרגולציה המתעצבת, נותני אשראי שיגייסו אג"ח בהיקף משמעותי וסולקים יפוקחו על 

 ידי הפיקוח על הבנקים, בעוד גופים חוץ בנקאיים אחרים, כגון נותני אשראי שלא ינפיקו אג"ח

 דומים שירותים הנותנים ופיםומנפיקי אמצעי תשלום יפוקחו על ידי הרשות החדשה. כך, ג

הועדה לא  ויעברו ביניהם כתלות בגודלם ובשירותים שיספקו. שונים מפקחיםיפוקחו על ידי 

 לפקח על החדשה הצפויה הרשות כי סבורים אנו מצתה את הדיון בעניין זה, וכפי שיפורט להלן

 לרבות, כלל הגופים החוץ בנקאיים על לפיקוח יותר מתאים גורם היא קאייםבנ חוץ גופים

  .האשראי כרטיסי חברותכגון  ואלו העוסקים בפעילות סליקה, ,מביניהם הגדולים

בנקאיים ידרוש מענה לסוגיות יישומיות רבות -פיקוח הולם על נותני שירותים פיננסיים חוץ

ציבורית לא מסוגלת להידרש להן בעצמה. בין היתר,  ושוטפות ברמת רזולוציה גבוהה, שוועדה

המפקח על אותם גופים יידרש ליצור תנאים שיאפשרו לגופים חוץ בנקאיים להתחרות בגופים 

הבנקאיים, כגון יכולת לגייס הון בצורה יעילה, להתחבר למערכות תשלומים לצורך פעילותם 

ועוד. בנושאים אלו צפוי להיות שוני השוטפת, לנייד אליהם בקלות לקוחות מגופים בנקאיים 

מהותי בין צרכי הבנקים, להם מותאמת הרגולציה הקיימת, לבין צרכי הגופים החוץ בנקאיים. 

 בנקאיים חוץ גופים לאותם שלהן הפעילויות בסל דומותהקיימות  האשראי כרטיסי חברות

פחות שתיים מהן ל לפיה, בפרט נוכח המלצת הועדה תשלום ובשירותי אשראי במתן העוסקים

 בין יותר גבוהה פיקוחית סינרגיה צפויה כן על. בנקאיים תאגידיםלא תהיינה חברות בת של 

יש יתרון משמעותי  ולפיכך, הקיימותכרטיסי האשראי  חברותלאלו של  אלו גופים של הצרכים

 . ההון שוק רשות קרי, אחד רגולטור בידי מצוייהיה  הללו השירותים כללעל  שהפיקוחבכך 

כאמור, לרגולטור שיפקח על חברות כרטיסי האשראי שיקול דעת רחב, ובידיו תימצא למעשה 

בנקאיים. -יכולת להשפיע דרמטית על מידת התחרות העתידית שתתפתח מצד נותני שירותים חוץ

מתן סמכות זו לגוף שמפקח במקביל גם על הבנקים, שהם השחקנים הדומיננטיים היום בזירה 

ברות כרטיסי האשראי להתחרות, מעלה שאלה של איזון רגולטורי בין שיקולים ובהם אמורות ח

המשפיעים באופן דיפרנציאלי, ולעתים מנוגד, על שחקנים שונים המפוקחים על ידי מפקח אחד. 

 ולקיםחברות כרטיסי האשראי המופרדות וס מצדרות יתכן כי אסדרה המכוונת לעידוד תח, בפרט

באשר ליכולתו של . תביא להפחתת הרווחיות של הבנקים בפעילות זוגדולים אחרים,  ומנפיקים

מפקח חיצוני לפיקוח על הבנקים להתמודד עם סיכונים יציבותיים שעלולים להיווצר מפעילותם 

של גופים חוץ בנקאים, נציין כי לשם כך יש לציידו בארגז כלים רגולטורי מתאים. כלים 

ביטוח  ההון, ר מצויים כבר עתה גם בידי רשות שוקלהתמודדות עם סיכונים יציבותיים כאמו

 1.3 -המוסדיים המנהלים כספי חוסכים בהיקף של יותר מ הגופים על וחיסכון, אשר מפקחת

 טריליון ש"ח. 

 שירותי נותני ועל אשראי נותני על רגולטורי מדרג ליצור ממליצים אנוהדברים האמורים,  לאור

 המדרג. שלהם הסיכון מרמת הנובע( תשלום אמצעי של ומנפיקים סולקים לרבות) תשלום

 : כדלקמן יהיה המוצע
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 על המפקח י"ע יפוקחו, מהציבור פיקדונות קבלת אגב, אשראי הנותנים תאגידים .א

 .ישראל בבנק הבנקים

 מנפיקות חברות כגון) תשלום שירותי נותנות אשר וחברות אשראי נותנות חברות .ב

 י"ע יפוקחו, 73מהציבור פיקדונות מגייסות שאינן(, תשלום אמצעי של סולקות וחברות

 . עצמאית כרשות וחיסכון ביטוח, ההון שוק רשות – ייעודי רגולטור

לרבות חברות  בנקאיים חוץ פיננסיים שירותים נותני על הפיקוח סמכויות את לרכזכן, יש  על

 על פיקוחמה , נפרדאחד מפקח בידיכרטיסי האשראי המופרדות )ככל שלא יהפכו לבנקים( 

אנו סבורים כי ריכוז סמכויות הפיקוח באופן זה יאפשר לממש את מטרות הועדה, ואילו  .הבנקים

הותרת הפיקוח על חלק מנותני השירותים הפיננסיים החוץ בנקאיים בידי הפיקוח על הבנקים 

ח על עלולה למנוע התפתחות של תחרות אפקטיבית ביניהם לבין הבנקים. מפקח ייעודי יוכל לפק

נותני שירותים אלו באופן המאזן טוב יותר בין שיקולי יציבות לשיקולי תחרות, וצפוי לפעול 

לקידום תחרות ישירה בבנקים מצד גופים חוץ בנקאיים, על אף שהיא עשויה לפגוע בטווח הקצר 

י ברווחיות הבנקים ולערער את שיווי המשקל העל תחרותי השורר ביניהם. בנוסף, על מנת לוודא כ

ניתן מענה רוחבי ושוטף לזיהוי וטיפול בסוגיות של סיכון סיסטמי בין המפקחים השונים, יש 

לוודא כי בידי המפקח מצויים כלים עצמאיים להתמודדות עם סיכונים יציבותיים מערכתיים, 

כפי שקיימים לרשות שוק ההון כבר כיום, ובנוסף לקדם את הקמתה של ועדה ליציבות פיננסית 

המערכת הפיננסית כמכלול ותהווה פלטפורמה לתיאום והעברת  מידע בין רגולטורים.  שתבחן את

-"והתשע(, פיננסית ליציבות)תיקון()הוועדה  ישראל בנק חוק תזכיריצוין כי לאחרונה פורסם 

2016. 

 

בעניין הפיקוח על חברות כרטיסי האשראי הקיימות, אנו סבורים כי יש לבצע את תהליך העברת 

אופן הדרגתי ולאפשר פרק זמן לחברות כרטיסי האשראי לנצל את חלון ההזדמנויות הפיקוח ב

הניתן להם ע"י בנק ישראל בכדי להפוך להיות בנקים בעצמם, ככל שהן תהיינה מעוניינות בכך. 

לכן, אנו סבורים כי במהלך שלוש השנים הראשונות לאחר היפרדות חברות כרטיסי האשראי 

להיות מפוקחות ע"י הפיקוח על הבנקים. עם זאת, במידה שבמהלך מהבנקים החברות ימשיכו 

 תקופה זו הן לא יקבלו רישיון פעילות בנקאי, יועבר הפיקוח עליהן מהפיקוח על הבנקים לרשות

 ההון.  שוק
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 גיוס אג"ח בכל היקף שהוא לא ייחשב כגיוס פקדונות מהציבור.לשם הבהירות,  
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 הסתייגויות בנק ישראל –דוח הועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים 

 

הוועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים מסתייג מהאמור בדוח  בנק ישראל

נקודות עיקריות, שבכל אחת מהן יש פוטנציאל גבוה לפגיעה  3 -"הוועדה"( ב –)להלן נפוצים 

 ישירה בצרכן או פוטנציאל פגיעה ביציבות המערכת הפיננסית.

 

 ידי הנפקת אג"חמתן אשראי קמעונאי על ידי גופים מוסדיים שימומן על 

בהמלצות הוועדה בקשר לפעילות אשראי קמעונאי וגופים קשורים להם מומלץ כי גופים אלה 

יוכלו להעמיד אשראי קמעונאי שמקורותיו בין היתר הנפקת אג"ח. בנוסף מוצע כי גופים אלה 

 יפוקחו על ידי הממונה על שוק ההון. 

 עמדת בנק ישראל: 

ונותנים אשראי כאחד הינו ₪ מיליארדי  2.5ח בהיקף העולה על הפיקוח על גופים המנפיקים אג"

בסמכות הפיקוח על הבנקים, וזאת מכיוון שבהיקפים אלו גובר החשש ליציבות המערכת 

הפיננסית במקרה של כשל בחברות אלו, ויש מקום לפיקוח יציבותי דומה לפיקוח שקיים על 

 גופים בנקאיים. לעניין זה, יש לציין כי:

 ור, נקבע אך לפני שנה בתיקון לחוק בנקאות רישוי.הסף האמ 

  חוק הבנקאות )רישוי( לא צמצם את חובת הרישוי לגופים העוסקים בקבלת פקדונות כספיים

ובמתן אשראי כאחת בלבד, כי אם גם לתאגידים העוסקים במתן אשראי ובהנפקת ניי"ע 

עדה להבטיח את אמון )אג"ח(, אף אם אינם מקבלים פיקדונות כספיים. תפיסה זאת, נו

הציבור בפעילות זאת שהינה בעלת חשיבות חיונית למשק, על מנת שיאות להפקיד את הונו 

הפנוי )בין כפיקדון ובין כאג"ח( בידי אלה המשתמשים בהון זה לצורך מתן אשראי, במיוחד 

ה, נוכח הסיכונים הייחודים הטמונים בפעילות מסוג זה וההשלכות שיש לה, ובמיוחד לכשל ב

 על המשק כולו. 

  לפיקוח על הבנקים הידע המקצועי והניסיון לפיקוח יציבותי על גופים כאמור, והפרדת

 הפיקוח לגופים שונים תיצור שונות רגולטורית לא רצויה.

לכן, חשוב להבהיר כי אם גופים כאמור בהמלצה, ינפיקו מעל הסף האמור, הם יהיו מפוקחים 

יהיו גופים  –ה מחוקי הבנקאות; היה וינפיקו מתחת לסף זה על ידי המפקח על הבנקים, כעול

 אלה מפוקחים בידי הממונה על שוק ההון.

 

 ומערכת אשראית לשתי חברות נפרדות ATM -הפרדת מערכת ה

יופרדו לשתי חברות )שתי מערכות בתוך שב"א(  ATM -אשראית והבהמלצות הוועדה נקבע כי 

 על החברות החדשות שיקומו. יחולוהבעלות באשראית( )לעניין מודל שונות וההוראות דלעיל 

 עמדת בנק ישראל:
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לשתי חברות נפרדות התווספה בדוח הסופי   ATM-סוגיית הפרדת  מערכת אשראית ומערכת ה

של ועדת התחרותיות, ללא דיון במשמעות ההמלצה ובלא הסכמת בנק ישראל. הפרדה כאמור 

 תה לפעול בצורה יעילה, כמפורט להלן:מעלה חשש משמעותי ליציבות המערכת וליכול

  בשל מבנה השוק וגודלו ישנה מגבלה להיקף ההכנסות האפשרי מפעילות המיתוג )גם בהינתן

עליית מחירים( וקיים חשש כי חברה ללא הכנסות מתחומי עיסוק נוספים לא תוכל לפעול 

ת המבוצעות כיום כמות העסקאו\באופן יעיל ויציב. לעניין זה, יש לציין כי היקף הפעילות

וישנם   ATM-ירדו וזאת מהסיבה שקיימת תחרות בתחום המיתוג של ה  ATM-במתג ה

 של שב"א.   ATM-אפשרויות מיתוג שאינם עוברות דרך מתג ה

 מערכת ה- ATM נהנית מהתשתית הקיימת ומהשדרוגים במערכת האשראית. הפרדה בעיתוי ,

בנקים והעברת הפעילות לגופים האחרים שבבעלות ה ATM-זה עלולה לגרור לביטול מתג ה

 המפעילים מתג דומה ואשר עלותם יקרה יותר ללקוחות )קרן התמר, כספונט, וריפון(. 

  בעולם ישנם דוגמאות רבות לחברות המפעילות  -המצב בישראל אינו שונה מהקיים בעולם

 ומתג כרטיסי החיוב.  ATM-מתג ה –את שתי המערכות 

 ממתג אשראית. ATM -שלא להפריד את הבעלות על מתג הלכן, בנק ישראל ממליץ 

 

 צמצום המסגרות שהבנקים מציעים 

יצמצמו בהדרגה את מסגרות האשראי המונפקות על  הגדולים בהמלצות הוועדה נקבע כי הבנקים

מסגרות  ללקוחותיו גבי כרטיסי האשראי ללקוחותיהם כך שבתוך שנתיים כל בנק גדול ינפיק

 הבנקאי האשראי בכרטיס על ידם המונפק האשראי מהיקף 50% יעלה על כאמור בהיקף שלא 

  שבידיהם.

 עמדת בנק ישראל:

 להמלצה במתכונתה הנוכחית יש פוטנציאל פגיעה בצרכנים מהטעמים הבאים: 

  לא מסוגלות לספוג בשנתיים היקף מסגרות הגדול מסך המסגרות כרטיסי האשראי חברות

היקף המקורות שלהן וגם לא מבחינת יכולות הקשורות שהן מעמידות היום. לא מבחינת 

 לניהול סיכונים. 

 25%-שנים. בהנחה שבכל שנה פוקע תוקפם של כ 4-כרטיסי אשראי מונפקים על פי רוב ל 

 50%מהמסגרות, בכדי לצמצם בתוך שנתיים  25%-מהכרטיסים, שכנגדם מעמיד הבנק כ

מחידוש כרטיסי האשראי ללקוחותיו  מהמסגרות, למעשה בנק בעל היקף פעילות רחב מנוע

בשנתיים הראשונות. קיימת כאן פגיעה לא מידתית בלקוחות ובבנקים בעלי היקף פעילות 

רחב, בפרט שכוונת הוועדה לא היתה למנוע מהבנקים בעלי היקף פעילות רחב להמשיך 

 ולהנפיק כרטיסי אשראי.  

 

 4ת האשראי על פני תקופה של לכן, בנק ישראל ממליץ לאפשר לבנקים לצמצם את מסגרו

 שנים.


