
1  
 

1202 אוגוסטב 61  

  1לישישדוח  -עדה לבחינת התחרות בשוק האשראיוהו

  

  מנהלים תקציר

  מבוא

 הוועדה" או  -(להלן  של הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי לישידוח זה הוא הדוח הש"

 מרחיב, השני הדוחשחלו לאחר פרסום  השינויים לגבימעדכן  שלהלן הדוח .2"ועדת היישום")

 .20203 ודצמבר 2016החודשים דצמבר  שבין התקופהוסוקר את  הכמותי הניתוח את

 השפיע על משקי הבית ועל ש, משבר הקורונההנסקרת בדוח הנוכחי כוללת את משבר  התקופה

, לא רצוי ואף לא אפשרי לנתח את התמורות בתחרות בשוק בהתאםהכלכלה בארץ ובעולם. 

 האשראי שוקעל והאשראי מבלי להתייחס להשפעת משבר הקורונה על הכלכלה הישראלית 

 וההתערבות הקורונה השפעת את מדויק באופן לזהות להבנתנו ניתן לא, עם זהבפרט. 

, בהתאם. האשראי בשוק בתחרות שחלובין שינויים אלו לבין שינויים  ולהבחין הממשלתית

 .הקורונה משבר פרוץ שעד בחודשיםהתמורות בתחרות  בניתוח הינו הנוכחי בדוח הדגש עיקר

 ').ה(נספח  הקורונה בראי בתחרות התמורות את שמנתח ייעודי פרקייחדנו  בנוסף

  הגברת התחרות יכולה להועיל לכלל המשק ולצרכנים בפרט, באחד או יותר מההיבטים

מאפייני המוצר  שללמשל בשינוי  שמבוטארידת מחירים; שיפור איכות המוצר (יהבאים: 

 והקטנת קיצוב האשראי. נוספיםלצרכנים  האשראי היצע הרחבתוהגדלת מגוון המוצרים); 

  לתחרות חסמים הסרת

 להסיר חסמים לתחרות, תוך כדיהשונים פעלו בשנים האחרונות רבות  מאסדריםהממשלה וה 

על שלוש רגליים: כניסת שחקנים חדשים; מעבר  נשענתלפיה התחרות בשוק הפיננסי שתפיסה 

 הגברת יכולת ההשוואה של לקוחות. כןקל בין ספקים; ו

 מטבע הדברים,  .הרפורמה חלה התקדמות משמעותית בצמצום החסמים האמורים מתחילת

-וכתוצאה מאי נהקורובכתוצאה מההגבלות עליהן הוחלט בעקבות הצורך במניעת הדבקות 

ההתקדמות לקראת עמידה ביעדים לפי לוח הזמנים שפורסם בדוח הודאות הפוליטית, 

 , הואטה.2020האחרון ממרץ 

 תוך הדיגיטאלי הבנק של) לקרובים השקה(במסגרת  לאוויר עלייתו את כוללת ההתקדמות 

 ראשון חשבון לפתוח לחברה אפשרות מתן ,.ב)1.ב(סעיף  המחשוב שירותי בלשכת שימוש

 מוסדריםנותני שירותים פיננסים  עם מרחוק להתקשרות.י) ומתן אפשרות 1(הסעיף ב. אונליין

                                                           
  לארטיום פטרוסיאן על העזרה המועילה.רבה תודה  1
  
 .2020 במרץ שפורסם השני הוועדה דוח ראו ומטרותיה הוועדה פעילות על להרחבה 2

 ולזמינות הניתוח לצרכני בהתאם, הנסקרת התקופה את צמצמנו או הרחבנו הדוח לאורך מסוימים במקרים 3
  .הנתונים
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צעדים הבאים מתעכב: קביעת הוראות לעניין צפייה במידע יישום ה, עם זה ..כ)1(סעיף ב.

מגבלות לפעולתו של  רת) והס.ו1סעיף ב.אסדרת שירותי תשלום: (.ג); 1פיננסי מקוון (סעיף ב.

 .יח). 1מאגד (סעיף ב.

  יישום צעדי הרפורמה על ידי התאגידים הבנקאים מתבצע בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים

 )2בחוק. (סעיף ב.

 מצד הלווה,  מידעובכלל זה: מחסור ב לתחרות רבים בחסמים מאופיין עדיין האשראי שוק

המקשה עליו להשוות בין הצעות שונות כדי לשפר את תנאי העסקה; היתרון לבנק בו מנוהל 

של הלווה, בזכות יתרון במידע ונטייה של הצרכנים לרכוש סל  (חשבון עו"ש) העובר ושבחשבון 

יים (הגופים מוצרים פיננסים מספק אחד והקשיים בהם נתקלים ספקי האשראי החוץ בנקא

  ).2.ג(סעיף רים)המוסד

 בשוק בתחרות שיפור יתרחש לעיל שפורטו התחרות להגברת הצעדים כלל השלמת שעם נצפה 

 קטנים לעסקים ואשראי) לדיור שלא בית למשקי אשראי( צרכני אשראי( הקמעוני האשראי

 ).2.ג סעיף( 4 )וזעירים

  קמעוניה האשראי בשוק תחרות ניתוח

  בספרות הסכמה  איןידי שימוש במדדים כמותיים היא משימה מסובכת ו עלמדידת התחרות

דרכים שונות למדוד תנאים לתחרות בספרות לגבי הדרך הנכונה למדוד אותה. לכן מוצעות 

מתמקדים שכוללים מדדי ריכוזיות, מדדי רווחיות ומדדים  אלהותחרות בפועל: מדדים 

מוצג ניתוח  אלהבהתנהגות הדינמית והאסטרטגית של היצרנים והצרכנים. על בסיס מדדים 

(להסבר תאורטי על  של התמורות בתנאים לתחרות ובתחרות בפועל בשוק האשראי הקמעוני

  .נספח א)המדדים ראה 

  מדדי של בחינהעיקר הדוח מבחין בין אשראי צרכני לאשראי לעסקים קטנים וזעירים. נציין כי 

 שיפור על מצביעה) גדולים עסקים כולל בפרט( בכללותו הבנקאי האשראי בשוק תחרות

: השיפור בא לידי ביטוי בעליה בתוצאות מדד המלמד כי השינויים התחרות ברמת םמסוי

, וכן ")H("מדד  ורה חזקה יותר לשינויי בהכנסות ובריביותצבמחירי התשומות מתורגמים ב

מתורגמת לירידה משמעותית יותר לבנקים שעליה בעלות השולית  המלמדנוסף   בירידה במדד

 )8.ג סעיף. (")Boone("מדד  ברווחיות או בנתח השוק של הבנק

  

 

                                                           
. עיקר האשראי הקמעוני הוא היא סוגיה מורכבת שבו ביקשה להתמקד הרפורמה ייחודיגודל העסקים הנציין ש 4

זעירים ו קטנים"ח (עסקים ש ןמיליו 50-בנקאי. בניתוח אשראי זה התייחסנו לעסקים עם מחזור פעילות קטן מ
בהתאם להגדרות בדיווח מגזרי פעילות ציבוריים [מתוך דיווחי התאגידים הבנקאים לציבור]) לפי הגדרות אלה: 

 10-או שווה ל -עסק שמחזור פעילותו גדול מ –ש"ח. עסק קטן  ןמיליו 10-עסק שמחזור פעילותו קטן מ –עסק זעיר 
-ש"ח וקטן מ ןמיליו 50-או שווה ל -מעסק שמחזור פעילותו גדול  –ש"ח. עסק בינוני  ןמיליו 50-"ח וקטן מש ןמיליו

אילוצי  של, בהש"ח . לעומת ז ןמיליו 250-או שווה ל -מעסק שמחזור פעילותו גדול  –"ח. עסק גדול ש ןמיליו 250
העסקי שמעמידות החברות,  נתונים בניתוח האשראי שמעמידות חברות כרטיסי האשראי, התייחסנו לכלל האשראי

אילוצי נתונים בניתוח האשראי שמעמידות חברות אשראי  שללעסקים קטנים. כמו כן, ב הועמדמתוך הנחה שעיקרו 
כל אחת מהחברות כפעילות  שלפעילות השאינן בנקים, גופים מוסדיים או חברות כרטיסי אשראי, ייחסנו את כלל 

 עסקית או צרכנית.
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 )5(סעיף ג. צרכני אשראי

 הייתה ) נהוהקור משבר לתקופת עד הפחות(לכל  האחרונות שבשניםשלהלן עולה  מהניתוח

בל יהשיפור ק .)לדיור לאש בית למשקי(אשראי  הצרכני האשראיבתחרות בשוק  גברותהת

 בפועל תחרותמאשר ברמת ה ,(למשל במדדי ריכוזיות) בתנאים לתחרות ביטוי ברור יותר

   .)ובמרווחים ריביותב ירידה(למשל ב

 משקל ועליית הבנקאי האשראי משקל תמיריד הנובעת בריכוזיות ירידה של מגמה ניכרת 

 .2012 בשנת עוד החלו מגמה זאת שניצני. נציין (איור א') בנקאי החוץ האשראי

  בשוק המרכזי השחקן נותרו הם אך הצטמצם הצרכני האשראי בשוק הבנקים של חלקם -'א איור

  

 ירדו  הגדולים הבנקים של השוק נתחי: בריכוזיות ירידה חלה הבנקאיתהמערכת  בתוך גם

לראות מגמת ירידה עקבית במדד  ניתן. באיור ב' עלו הבינונים הבנקים של השוק נתחי ואילו

Herfindahl Hirschman Index5 )HHI) כרטיסי אשראי). ללא) עבור אשראי צרכני בנקאי 

  הירידה במדד מהווה אינדיקציה לירידה בריכוזיות שפירושה שיפור בתנאים לתחרות. 

 מהגדלת אינו נובע  והעליה בנתח השוק של הבנקים הבינוניםבריכוזיות  , עיקר השינויעם זה

רידה ביתרת האשראי של הבנקים הגדולים י) אלא מ2018יתרת האשראי שלהם (מסוף 

 .אשראי לעסקים גדולים)מקורותיהם ל(והסטת ובעיקר בנק הפועלים 

                                                           
 ריבועי נתחי השוק של כל הפירמות בשוק.המדד מוגדר כסכום  5

 𝐻𝐻𝐼 = ∑ (𝑀𝑆 )  

 נפרדות כחברות המדד בחישוב הוגדרו"א חכהוא מספר הפירמות בשוק.  n-, וiהוא נתח השוק של פירמה  𝑀𝑆כאשר 
 כחלק"א חכ הגדרת). המדגם אורך(לכל  דיסקונט ומבנק) ההפרדה(לפני  לאומי ומבנק הפועלים מבנק חלק ולא

 יותר חדה מעט והירידה ההפרדה טרם יותר גבוה מעט(המדד  שינוי ללא כמעט לתוצאות מובילה הבנקאות מקבוצת
  להראות את השינוי בריכוזיות שלא נובע ישירות מההפרדה הכפויה. הייתה מטרתנו). ההפרדה לאחר
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 הקורונה למשבר עד( המשק בסך הצרכני האשראי גידול בקצב האטהה את נציין כן כמו(. 

האמורה הרחבת היצע, כחלק מהגברת ה זאת מחלישה את המסקנה כי חלה בתקופה האט

 בעיקרה נובעת שלהבנתנו האשראי ביתרת ירידה נרשמה הקורונה משבר במהלך התחרות.

  ').ג איור( התחרות ברמת משינוי ולא קושיםביב בירידה

 הבנקאי הצרכני האשראי שוק בריכוזית ירידה -'ב איור

 

 

 בריבית ובמרווחי , הרווח בשולי הירידה את תחרותית פרו כאינדיקציה נציין הרווחיות במדדי

של  ירידההיקף השינוי הוא  עם זה ').ג איור(המהווים מדד לכוח השוק של הבנקים  הזרם

אחוז בריבית וזאת גם לאחר צמצום השפעת הסיכון ושינוי הרכב התיק ה נקודתכחצי 

 ..ב)5 .ג(סעיף  ם כך, על שינויים בעוצמה מתונה.א(באשראי הבנקאי). להבנתנו מדובר, 

 ביתרות קלה לירידה במקביל צרכני אשראי על ובמרווח בריבית קלה ירידה -'ג איור

  

 למשבר הקורונה נרשמה מגמה של הרחבת  עדהאטה באשראי הבנקאי הצרכני, ל בניגוד

שיתרת האשראי הצרכני  MAXהאשראי הצרכני שמעמידות חברות כרטיסי האשראי (למעט 

דבר שמוביל  ,נרשמה עליה בנתחי השוק של החברות הקטנות ).2017-שלה התייצבה החל מ

 /עליה רקע על.א.ל כ חברת של בריביות הירידה מגמתלירידה בריכוזיות. כמו כן, בולטת 

 ..ג)5ג. (סעיף .המופרדות החברות בריביות יציבות
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  )6(סעיף ג. וזעירים קטנים לעסקים אשראי

 בולט שינוי נרשם לא וזעירים קטנים לעסקים באשראי, הצרכני באשראי למגמה בניגוד 

מהווים את המקור  והבנקים בנקאי החוץ לאשראי הבנקאי האשראי בין הכוחות במאזן

מנגד חלה ירידה קלה במדדי (איור ד') . האשראי הכמעט בלעדי לעסקים קטנים וזעירים

 (איור ה')הבנקים.  של השוק נתחיהריכוזית בין היתר כתוצאה משינוי 

  לעסקים קטנים  בלעדי הכמעט האשראי ספק הם הבנקים -'ד איור

  
  שוק האשראי הבנקאי לעסקים קטנים וזעירים בריכוזית ירידה -'ה איור

  

של ירידה מסוימת בריביות  2018מבחינת מדדי הרווחיות, נמשכה המגמה שחלה בשנת 

מקרה  .(איור ו') אחוזה נקודתשל כחצי  היקףבהירידה הינה  .ביתרות לגידול קבילמבובמרווחים 

השפעת  עם המתמודד ניתוח התאפשרלא  ,6זה, בשל מחסור בנתונים ובניגוד לאשראי הצרכני

  על הריבית.  הסיכון ושינוי הרכב התיק

                                                           
 . אשראי נתוני מאגר נתוני בסיס על ניתוח הכולל ב.6.ג סעיף ראה 6
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  ובריבית במרווחים קלהלעסקים קטנים וזעירים במקביל לירידה  האשראיביתרת  קלה עליה' ו איור

  

 )4(סעיף ג.פריקות וניידות  -תחרות על סל מוצרים פיננסים

 הקשורות לנטייה של לקוחות לצרוך מגוון בדרכים שונות  ברמת התחרות עשויה להתבטא עליה

במעבר בין עליה בתחרות עשויה להתבטא  ,בפרטשירותים פיננסיים בסיסיים כ"סל מוצרים". 

בפריקות הסל הפיננסי וצריכת מוצרים פיננסיים  או תאגידים בנקאיים (תחרות על הסל),

התאגידים או לפריקות הסל , עצם קיומה של האפשרות למעבר קל בין אולם .מספקים שונים

להוות איום תחרותי שיבוא לידי ביטוי בירידה בריביות, גם ללא עלייה בניידות  היכול

   ובפריקות סל המוצרים.

 מובהקת עליה מגמת נרשמה לא, כה עדהדוח שלהלן בוחן תמורות אלו ומוצא כי  ,בהתאם 

 כזה ושינוי אפשר. )הקודם לחשבון בנוסף או במקום( חדש בנק אצל ש"עו חשבונות בפתיחת

 "). בקליק מעבר(" בנקים בין מעבר רפורמת השלמת לאחר יתרחש

 אשראי מספק צרכנית הלוואה בלקיחת קלה עליה נמצאה, הבנקאי המוצר פריקות חינתבב 

 חשבון עם לקוחות בקרב בעיקר( ש"העו חשבון את מנהל אינו הלקוח בו) בנקאי חוץ או בנקאי(

 (איור ז'). )אחד ש"עו

"שעו חשבון מנהלים לא הם שאצלו אשראי מספק צרכנית הלוואה נוטלים מהלווים 20%-כ -איור ז'
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 דבר( שבוי לקוח פרמיית יש שבישראלמצא  אשראי נתוני מאגר נתוני על המבוסס ראשון מחקר 

עוד נמצא  .בישראל האשראי בשוק הנמוכה התחרות רמת על אחרים ממצאים עם מתיישבה

 חשבון שניהלו לקוחות לש צרכניות הלוואות על הריבית מאגר נתוני אשראי הקמת לאחר כי

 הלוואות על בריבית מהירידה יותר גבוה בשיעור ירדה ")םיישבו" ותלקוח( אחד בבנק ש"עו

 שאינם לקוחות( שונים בבנקים ש"עו חשבונות מספר המנהלים לקוחות של צרכניות

 מאגר דרך נתונים ששיתוף לכך ראשונית אינדיקציה מהווים אלו ממצאים"). שבויים"

 הם בו בבנק לקוחות של התלות הקטנת דרך האשראי במחיר הפערים לצמצום פועל האשראי

  .ש"העו חשבון את מנהלים

  )7(סעיף ג. דיסקונט -ל.א.כ תבחין

 בעלהאוצר לעשות שימוש בסמכותו ולשנות את ההגדרה של בנק  שר רשאי 2021 מינואר החל 

את  להפריד שלא החקיקה במעמד שהתקבלהאת ההחלטה  בהתאם לשנותו רחב פעילות היקף

שלהלן כולל התייחסות ראשונית  הניתוח .דיסקונט מקבוצתחברת כרטיסי האשראי כ.א.ל 

יש עמידה ברורה של  כי מראה הניתוח, מחד .והוועדה תדרש לנושא בהמשך זה לנושא בלבד

המגמה הבולטת בתמונת התחרות , מאידךו ;קבוצת דיסקונט ברף התחתון של התבחין שהוגדר

. נדגיש אשראי לעסקים גדוליםבנק הפועלים במגזר הצרכני והגדלת  היא צמצום הפעילות של

אשר יעשה סה להבין את התמונה כולה כי ניתוח זה הוא ראשוני ויחייב ניתוח מפורט שינ

  בעתיד.
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  בואמ  .א

-החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז

תוקם ועדה לבחינת התחרות בשוק שקובע  )"החוק להגברת התחרות" או "החוק" -(להלן  2017

: המנהל הכללי של משרד האוצר 7בה חבריםש"), ועדת היישום" או "הוועדה" -האשראי (להלן 

ומנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל והם ישמשו יושבי הראש של הוועדה; המפקח על הבנקים; 

הממונה על התקציבים במשרד האוצר; הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון; הממונה על 

: לעקוב אחר יישום 8עדה הםוהו יתשלומים בבנק ישראל. תפקיד; והממונה על מערכות התחרות

בשוק האשראי; לערוך בדיקות  תחרותהרמת הוראות החוק ולהמליץ על צעדים לשיפור והגברת 

בשוק; ולהמליץ  תחרותבשוק האשראי ולאתר חסמים בהתפתחות ה תחרותתקופתיות של מצב ה

היקף פעילות רחב.  עםת הגדרת החוק לבנק לשר האוצר ולנגיד בעניין הפעלת הסמכות לשנות א

אחת לשישה חודשים, דין וחשבון על עבודתה  ,בתקופת עבודתההוועדה תגיש שכמו כן נקבע 

  לממשלה, לוועדת הכספים ולוועדת הכלכלה של הכנסת.  והמלצותיה

 תחרותהרמת תבחינים מדידים לבחינת ההצלחה בהגברת  2017באוקטובר  25 ביוםפרסמה הוועדה 

פרסמה  2018במאי  22 "). ביוםמסמך התבחינים" בשוק הבנקאות, כנדרש על פי החוק (להלן:

. שתכליתם להסיר חסמי כניסה ומעבר אסדרההוועדה דוח ראשון. הדוח התמקד בעדכון לגבי צעדי 

נוסף על עדכון לגבי שכלל, ") הדוח השני(להלן: " 2020במרץ  27 ביוםהשני של הוועדה פורסם הדוח 

ראשון אודות התמורות שחלו בשנים האחרונות ברמת כמותי יתוח נ ,יישום צעדי הרפורמה

חלקים מרכזיים:  ניכולל ששלהלן בדומה לדוח השני, הדוח  בשוק האשראי הקמעוני. תחרותה

, תחרותניתוח רמת העדכון על יישום צעדי הרפורמה להסרת חסמים לתחרות בשווקים פיננסים; 

על רקע התמקדות ביישום צעדי  ,והצפי לגבי השינויים העתידים בתחרותלתחרות בתנאים 

 תחרותוח הבדוח זה שימוש במאגר נתוני אשראי, שאפשר את הרחבת ניתנעשה  בנוסף .הרפורמה

  .ולגבי נטייתם של לווים לרכוש סל מוצרים פיננסים משקי ביתלאשראי הלגבי 

 עסקיםהו הבית משקי לטובת הפיננסים בתחומים תחרות לקדם הוא הרפורמהעמד בבסיס ש החזון

 וביצוע תחרותל חסמים הסרת באמצעות וזה והתשלומים האשראי תחום על בדגש, קטניםה

 .להתחרות וחדשים קטנים שחקנים של כושרםו הטכנולוגיה, המידע בתחומי מבניים שינויים

  בנקאי.־והחוץיה רחבה של השוק הבנקאי יברא תחרותהצעדים שהוגדרו נועדו לקדם 

  

   

                                                           
  (א) לחוק.12 סעיף 7

 (ב) לחוק.12סעיף  8
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  דיווח על יישום צעדים להסרת חסמים  .ב

מדיווח תכלית פרק זה הינה לעדכן בהתקדמות ביישום צעדי הרפורמה. המסקנה העולה 

) הינה כי עיקר הצעדים 1(סעיף ב. להסרת חסמים על ידי המאסדריםיישום צעדים  על

מצד  תחרותמתבצעים בהתאם ללוחות הזמנים תוך השקעת מאמצעים רבים לקידום ה

בפועל בוצעו מתחילת הרפורמה שינויים תשתיתיים גדולים . ממשלה והמאסדריםה

עיקר השינויים הושלמו  התחרות במערכת הפיננסית.ורבים שיתמכו בעתיד בקידום 

מההגבלות עליהן הוחלט בעקבות ונכללו בדוח הוועדה השני. מטבע הדברים, כתוצאה 

 מאז ההתקדמות, אי הוודאות הפוליטיתמוכתוצאה  קורונהבהצורך במניעת הדבקות 

 לאוויר עלייתו את כוללת ההתקדמות. הואטה, 2020 במרץ שפורסם האחרון הדוח

(במסגרת השקה לקרובים) של הבנק הדיגיטאלי תוך שימוש בלשכת שירותי המחשוב 

ומתן  .י)1סעיף ב.מתן אפשרות לחברה לפתוח חשבון ראשון אונליין (ה ;.ב)1(סעיף ב.

, עם זה ;.כ)1(סעיף ב. מוסדריםנותני שירותים פיננסים  עם מרחוק להתקשרות אפשרות

קביעת הוראות לעניין צפייה במידע : יש לתת את הדעת לצעדים הבאים שיישומם מתעכב

מגבלות לפעולתו  רתוהס ;)ו.1(סעיף ב.אסדרת שירותי תשלום; .ג)1פיננסי מקוון (סעיף ב.

יישום צעדי הרפורמה על ידי התאגידים  2.יח). כפי שעולה מסעיף ב.1של מאגד (סעיף ב.

  הבנקאים מתבצע בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בחוק. 

  מאסדריםה. דיווח על יישום צעדים להסרת חסמים על ידי 1ב.

עד  שלמוהצעדים שלא הו ודיווח לגבי שנקבעו במסמך התבחינים אסדרההלהלן רשימה של צעדי 

 לגבי יתר הצעדים ראה דוח שני של הוועדה.  דיווחלפרסום הדוח האחרון של הוועדה. 

 בנק ישראל) ;ייסוד מאגר האשראי ומתן דירוג אשראי (בוצע  .א.1.ב

  משרד האוצר) ;בוצעפתרון חסם המחשוב (  .ב.1.ב

מחשוב  כללים לקבלת מענקים להקמת לשכת שירותי 2018בספטמבר משרד האוצר פרסם  -

, שמטרתה לאפשר לגופים פיננסים חדשים וקיימים לקבל שירותי מחשוב במרוכז בנקאים

 ,הוכרז הספק הזוכה 2019. בחודש מרץ ובדרך זו להפחית חסם כניסה מרכזי לשוק הפיננסי

שקיבלה רישיון תאגיד  ,ופרופ' אמנון שעשועניגש יחד עם קבוצה בהובלת מריוס נכט ש

  .2021 במרץ 9רישיון שקיבל גוף - ו'אופק' 2019בדצמבר  בנקאי

בהתאם לעמידה באבני הדרך שקבעה הוועדה לקביעת כללים למתן מענקים במשרד האוצר, 

נבחרה על ידי ש ,TCSלשכת שירותי המחשוב הבנקאים של חברת  2021במרץ החלה לפעול 

החל לפעול הלשכה את שירותיה לבנק הדיגיטלי הראשון ש מעמידה בשלב זההוועדה. 

  .2021 רבפברוא "friends and family"במתכונת 

מידע פיננסי):  יקביעת הוראות לעניין צפייה במידע פיננסי מקוון (מתן שירות  .ג.1.ב

   אחריות משותפת); (בתהליך

 ;רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון; רשות ניירות ערך ;נציגי משרד האוצר :כוללשצוות  -

גיבש תזכיר חוק  ,ורשות התחרות ;להגנת הפרטיות הרשות; בנק ישראל ;משרד המשפטים

                                                           
   הרישיון שניתן לאופק הוא רישיון מוגבל שאינו מאפשר מתן שירות ללקוח בעת הנוכחית. 3ן בסעיף ג'שמצויכפי  9
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, לצדדים בהסכמתם, ותיחויבו גופים פיננסים לתת גישה למידע פיננסי של לקוח שבמסגרתו

, הופץ להערות 2020-שלישיים מפוקחים. תזכיר חוק מתן שירותי מידע פיננסי, התש"ף

פה לגורמים שהעבירו ־נערך שימוע בעל 2020ובחודש ספטמבר  2020הציבור בחודש יוני 

 התייחסות לתזכיר. 

 להסדרת, הממשלה החליטה לקדם את תיקוני החקיקה הנדרשים 2021באוגוסט  2-ה ביום -

ולאחר הטמעת  שירותי מידע פיננסי על בסיס העקרונות שנקבעו בתזכיר חוק האמור לעיל,

 .2022-ו 2021ההערות שהתקבלו, במסגרת חוק התכנית הכלכלית לשנים 

 ,ערך ניירותרשות של של משרד האוצר ו היאהאחריות לביצוע בהתאם להחלטת הממשלה  -

 בהסכמת משרד המשפטים ובהתייעצות עם בנק ישראל ורשות התחרות.

יקודם  צעדהלעיל,  כאמור. 2017 בנובמבר 15תאריך היעד שנקבע במסמך התבחינים היה  -

 .2022-ו 2021במסגרת חוק התכנית הכלכלית לשנים 

  הפיקוח על הבנקים) - בנק ישראל ;קביעת עמלה צולבת לשנים הבאות (בוצע  .ד.1.ב

קביעת הסכם חלוקת ההכנסות בין השחקנים השונים (בנקים וחברות כרטיסי   .ה.1.ב

  הפיקוח על הבנקים) -בנק ישראל; אשראי). (בוצע

   )משותפת אחריות ;אסדרת שירותי תשלום: (בתהליך  .ו.1.ב

מסדיר את שלשני חוקים נפרדים: החלק הראשון  התשלום פוצלהשירותי תחום  אסדרת -

 . חוק זה 2019-שירותי תשלום, התשע"ט חוק הואהצרכנים של שירותי התשלום  ההיבטים

 .2020 אוקטובר חודשלתוקף ב נכנס

 בתהליך.  נמצאפיקוח וה רישויאת היבטי ה שמסדירהחלק השני  -

על שירותים פיננסים תזכיר חוק הפיקוח הציבור  להערות התפרסם 2018באוגוסט  -

(להלן:  2018-מתן שירותי תשלום), התשע"חתיקון מס'...)((שירותים פיננסים מוסדרים)(

נוסח על ידי נציגי רשות שוק ההון, בשיתוף עם נציגי  התזכיר. "התזכיר" או "תזכיר החוק")

שרד האוצר, נציגי בנק ישראל (הפיקוח על הבנקים והפיקוח על מערכות תשלומים), נציגי מ

בתיקון חוק  מדובר. שנוגעים בדבר המשפטים, נציגי רשות התחרות וגורמים נוספים

מוסיף פרק ש, 2016-תשע"וההפיקוח על שירותים פיננסים (שירותים פיננסים מוסדרים), 

עודים לעוסקים במתן אשראי, שרות ילעוסקים בשרות תשלום, בדומה לפרקים הי עודייי

 יעודים. יואשראי, שגם להם פרקים  פקדוןואגודות  P2Pבנכס פיננסי, מערכות 

 באמצעות בישראל םמיהתשלו שוק את לקדםהחליטה  הממשלה, 2021באוגוסט  2-ה ביום -

 במסגרת. 2021-2022 לשניםהתכנית הכלכלית  במסגרת תשלום בשירותי העיסוק הסדרת

 150 בתוךחוק להסדרת מתן שירותי תשלום  תזכירכי שר האוצר יפרסם  הוחלט, ההחלטה

) על בסיס העקרונות שנקבעו בתזכיר האמור לעיל. עוד 30.12.2021יום ממועד ההחלטה (

נקבע כי הפיקוח והאסדרה על מתן שירותי תשלום יתבצעו על ידי רשות ניירות ערך, ואולם 

תים אלו. כמו שר האוצר יהיה רשאי למנות במקומה עובד משרד האוצר למפקח על שירו

כן, ההחלטה קבעה כי שר האוצר ושר המשפטים יפרסמו תזכירי חוק שיאפשרו שירותי 

 . ייזום תשלומים

פרק שירות  –פרסמה רשות שוק ההון נוהל רישוי שירותים פיננסיים  2021במאי  13ביום  -

. 2020בדצמבר  2), לאחר שפורסם להערות הציבור ביום לנוהל התיקון –ניהול תשלום (להלן 
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 זו. דרישה הרישיון קבלת לצורך להגיש רישיון מבקש שעל המסמכים את קובע הנוהל

 28נדרשים על פי נוהל רישוי שירותים פיננסים מוסדרים מיום שמסמכים ל מתווספת

  . בנושא שהתקבלו הציבור הערות בחינת לאחרנעשה  לנוהל התיקון פרסום. 2019לנובמבר 

בקשות רישיון למתן שירות בנכס פיננסי שעניינן  34 לרשות שוק ההון הוגשועד למועד זה  -

 20 עתה עדניתנו  כאשר, )וירטואלי מטבע מסוג פיננסי נכס כולל לאמתן שירותי תשלום (

 בקשה שהגישו פינטקבחברות  מדוברפועלים במסגרת המשך עיסוק.  11רישיונות ועוד 

(ניהול, שמירה והעברת  תשלום שירותיב העוסקות פיננסי בנכס שירות למתן לרישיון

כספים) באמצעים דיגיטליים ומודלים עסקיים נוספים המבוססים על טכנולוגיה וכפופים 

הפיקוח על שירותים פיננסיים  להגדרת רישיון מתן שירות בנכס פיננסי כמפורט בחוק

  .מוסדרים

 ניירות רשותהחלטת הממשלה בנושא, האחריות לביצוע היא של משרד האוצר, ל בהתאם -

 ומשרד המשפטים, בהתייעצות עם בנק ישראל. ערך

 .2017 בדצמבר 31-תאריך היעד שנקבע במסמך התבחינים היה ה -

 .בחקיקה מותנית הצעד השלמת -

 יום 150 תוך זה בנושא חוק תזכירי יפרסמו המשפטים ושר האוצר שר כי נקבע, לעיל כאמור -

 ).12.30.2021( ההחלטה קבלת ממועד

חקיקת חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (שירותים פיננסים מוסדרים) (תיקון מס'   .ז.1.ב

 שוק ההון)רשות אוצר ומשרד ה ;) (הפעלת מערכת לתיווך באשראי). (בוצע4

 הפיקוח על הבנקים) - בנק ישראל ;הפחתת דרישות ההון מבנקים חדשים. (בוצע  .ח.1.ב

(תוך הסרת מגבלות איסור הלבנת  באופן מקוון אפשרות לפתיחת חשבון ראשון מתן  .ט.1.ב

 הפיקוח על הבנקים) - בנק ישראל ;הון). (בוצע

הפיקוח על  - בנק ישראל ;בוצעלחברה ( באופן מקווןחת חשבון מתן אפשרות לפתי  .י.1.ב

  הבנקים)

לאחר השלמת התיקום  להשלים את ביצוע הצעד, נדרש תיקון לצו איסור הלבנת הון, כדי -

 מקוון חשבון פתיחת שיאפשר ,בתקשורת בנקאות להוראת תיקון קידם הבנקים על הפיקוח

 כאמור. מאפשרת פתיחת חשבוןש 367פורסמה תוספת לנב"ת  2020בדצמבר . לתאגידים

 באחריות הפיקוח על הבנקים.  -

 .2018בדצמבר  31 היה התבחינים במסמך שנקבע היעד תאריך -

 ,2021בספטמבר  30-(בתהליך, הלו"ז נדחה ל באופן מקווןמתן אפשרות לסגירת חשבון   .יא.1.ב

  הפיקוח על הבנקים) - , בנק ישראלכחלק מפרויקט מעבר מבנק לבנק בקלות

ונקבע בה  432הוראת נב"ת  2018בנובמבר  13-במטרה לתת מענה מהיר יחסית, עודכנה ב -

נדרשות לצורך העברת פעילות או שלהגיש בקשה ולבצע את הפעולות  ותיש לאפשר ללקוחש

 .2018בדצמבר  13-סגירת חשבון באופן מקוון. ההוראה נכנסה לתוקף ב

.יג ) ובהתאם 1סעיף ב. ובמסגרת פרויקט ניוד חשבונות (רא מענה מקיף יותר יינתןשהוחלט  -

 .2021ספטמבר ב 22יום  לכך יבוצע עד יום
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 על הבנקים.באחריות הפיקוח  -

הפיקוח על  - בנק ישראל ;(בוצע באופן מקוון מתן אפשרות להנפקת כרטיס חיוב  .יב.1.ב

 הבנקים ורשות שוק ההון)

מתן אפשרות להעביר חשבון עו"ש בצורה בטוחה וקלה לצרכן (בתהליך בהתאם ללו"ז,  .יג.1.ב

  )ומשרד האוצרהפיקוח על הבנקים  - בנק ישראל

התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום חוק את  2018במרץ  22 ביוםהכנסת אישרה  -

ובמסגרתו תוקן חוק הבנקאות  2018-), התשע"ח2019המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 

קיימים שלצמצם את חסמי המעבר  מחייב את הבנקיםש ,1981-(שירות ללקוח), התשמ"א

מתנהלת ששל בנק להעביר את הפעילות הפיננסית  ותלאפשר ללקוח ,בשוק הבנקאות

 , מהבנק שבו היא מתנהלת לבנק אחר, באופן מקוון, נוח ובטוח.הםשלבון הבנק בחש

עליהם יחול החוק שחשבונות ל כללים ביחס 2018בחודש נובמבר נגידת בנק ישראל קבעה  -

 מהם ניתן יהיה לבצע ניוד חשבונות.שו

קובעים את סוגי החשבונות וסוגי הפעילויות שעל כללי הבנקאות  2019בדצמבר הנגיד חתם  -

ייכנסו לתוקף עם כניסת  אלההנוסח הסופי של הוראת הנב"ת בנושא. פרסם את ושינוידו 

 החוק לתוקפו.

 הבנקים פועלים ליישום הוראות החוק. -

 ומשרד האוצר.באחריות הפיקוח על הבנקים  -

. בדוח 2019במרץ  31 היהתאריך היעד שנקבע במסמך התבחינים להשלמת ההסדרה ויישום  -

לאור חקיקת חוק התכנית  הוז 2021במרץ  31-הוועדה הראשון נדחה מועד היישום ל

-), התשע"ח2019הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 

שר האוצר, בהסכמת נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת החוק,  על פי. 2018, במרץ 2018

 6, רשאי לדחות את המועד האמור בשתי תקופות נוספות, שלא יעלו על הכלכלה של הכנסת

אושרה דחייה של שישה חודשים ליישום החוק, כך  2020 יוליבחודש  .חודשים כל אחת

 .2021 בספטמבר 30-שמועד היישום נקבע ל

  כמו כן קודמה חקיקה משלימה לצעד זה: -

מאפשר  ,2021-התשפ"אללא כיסוי (תיקוני חקיקה), קים שקים ושחוק סליקת  .1

בפברואר  8בתהליך הניוד. החוק התקבל בקריאה שנייה ושלישית ביום קים שלנייד 

2021. 

-תזכיר חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס') (אחריות בנק קולט), התשפ"א .2

. מטרת התזכיר היא לקבוע 2021בפברואר  15הופץ להערות הציבור ביום  2021

בתהליך הניוד והוא יהיה  ות"כתובת אחת" עבור הלקוחהבנק הקולט יהווה ש

הגורם האחראי להשלמת הליך הניוד, לתיקון תקלות ופגמים בתהליך ולפיצוי 

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה לקדם את התזכיר והצעת  במקרה של נזק.

  כנסת לקריאה ראשונה .הונחה על שולחן ההחוק הממשלתית בנושא 
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הפיקוח  - בנק ישראל ;מעמדו ופעולתו של סולק מתארח (בוצע קביעת כללים לאסדרת  .יד.1.ב

 על הבנקים ומשרד האוצר)

היקף פעילות רחב) בדומה  עםעל חברות כרטיסי אשראי (סולק  אסדרהההפחתת נטל   .טו.1.ב

  הפיקוח על הבנקים) -בנק ישראל ;. (בוצעPSD-ל

השלמת הצעדים שהומלצו בנוגע לפרוטוקול 'אשראית' במסגרת דוח שרשרת ביצוע   .טז.1.ב

, פירקניות, אחידות תקניתעסקה בכרטיסי חיוב ובכלל זה הגדרת כללים אחידים, 

 מערכותמחלקת  - בנק ישראל ;. (בוצעשנוגעים בדברפתיחות ונגישות לכל הגורמים 

  תשלומים וסליקה)

. ותמידע ממנפיק לתאגיד בנקאי לצורך הצגתו ללקוחקביעת הוראות לעניין העברת   .יז.1.ב

  הפיקוח על הבנקים ומשרד האוצר) - בנק ישראל ;(בוצע

לו"ז חדש יקבע לאחר הקמת הממשלה,  ;(בעיכוב הסרת מגבלות לפעולתו של מאגד  .יח.1.ב

  )הפיקוח על הבנקים ורשות שוק ההון - ישראלבנק 

מחלוקות בין רשות שוק ההון לבין הפיקוח על הבנקים בבנק  ובדוח הוועדה הראשון פורט -

 ת את השלמת יישום הצעד.ומעכבשישראל 

במשרד המשפטים ורשות שוק  שנוגעים בדברבנק ישראל יבחן יחד עם הגורמים שסוכם  -

 ,1981-תשמ"א לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), )ב( 7ההון את התקיימות התנאים שבסעיף 

אך לא הבחינה הושלמה . 2018הבחינה תושלם עד סוף יוני שות") ו"חוק הבנקא (להלן:

הפכה ללא רלוונטית התנאים קיום  שאלתהובילה להסכמה בנוגע להתקיימות התנאים. 

 עילות נותן שירותים בנכס פיננסי.שחל גם על פ צו איסור הלבנת הוןממועד התקנת 

ועדת חוקה, חוק  ידי על אושרהצו איסור הלבנת הון לנותני שירות בנכס פיננסי  טיוטת -

התקנתו . צרידי שר האו על 2021בחודש מרץ  ברשומות ופורסמה 2021 בפברואר 2-בומשפט 

של צו איסור הלבנת הון לשירות בנכס פיננסי צפויה להקל על קבלת שירותים בנקאים על 

תייצר  ,שכן קביעת משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור עדכני על פעילותם ",פינטקים"ידי 

הוודאות שהיה אי־את בממשק שלהם מול הבנקים באופן שיקטין  ,מסגרת ברורה לפעילותם

  .קיים ביחס לאופן ניהול סיכוני הלבנת הון על ידם

קדם בין אך הדבר נמצא בשיח מת ,המגבלות נכון למועד פרסום דוח זה, טרם הוסרו -

פרסם הפיקוח על הבנקים  4/8/2021ביום  .המאסדרים השונים, לאור פרסום הצו האמור

טיוטה להערות הציבור, המפחיתה משמעותית את המגבלות הקיימות היום על מאגד ואלו 

 מיליון ש"ח היקף פעילות של בית עסק מול מאגד. 2יעמדו על 

 .ת רשות שוק ההון והפיקוח על הבנקיםאחריוב -
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 הפיקוח על הבנקים) - בנק ישראל ;לתחרות (בוצע משיכת היתרפתיחת   .יט.1.ב

 בדוח לראשונה המופיע(תבחין  מוסדרים נותני שירותים פיננסים עם מרחוק התקשרות  .כ.1.ב

 )זה

שירות באופן  ת/חוזר התקשרות עם מקבל 2020בדצמבר  8 ביום פרסמה ההון שוק רשות -

במתן אשראי ובתיווך  מקוון באופןמאפשר צירוף לקוחות ומתן שירותים פיננסים ש ,מקוון

בהתאם לכללי ועקרונות מניעת הלבנת הון  ,P2P)באשראי באמצעות מערכות טכנולוגיות (

 באמצעים טרור ומימון הון הלבנת איסור בחובות לעמידה מתווה קובע החוזרומימון טרור. 

 באמצעים לקוחותיהן מול פעילותשפינטק  ברותח של פעילות ומאפשר טכנולוגים

 הפיננסים השירותים והאיכות של מחיר על התחרות את מגדילש באופן, בלבד טכנולוגים

נותני שרות בנכס פיננסי,  על ההון הלבנת צו החלת לאחר. הלקוחות לציבור ניתניםש

 בשינויים, פיננסי בנכס שרות נותני על גם זה חוזר להחיל ההון שוק רשות מתכוונת

  .המחויבים

 בשוק השחקניםדיווח על יישום צעדים להסרת חסמים על ידי  . 2.ב

שיעור ההחזקה בפועל של בנק לאומי ובנק הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים:   .א.2.ב

  10ארד וישראכרט בהתאמהקפועלים בחברות לאומי 

  ההפרדה הושלמה. לפירוט ראה דוח שני של הוועדה. 

  הבעלות של הבנקים בחברת שב"א (שירותי בנקאות אוטומטים).שינוי בשיעור   .ב.2.ב

 2008-ח"התשס, תשלומים מערכות .ב(א) לחוק15במסגרת החוק להגברת התחרות, התווסף סעיף 

או  11"). הסעיף מחיל איסור על שליטה במפעיל של מערכת ממשקחוק מערכות תשלומים(להלן: "

שליטה בו. בהתאם נדרשו בנק לאומי, בנק  מסוג מסוים של אמצעי 10%עולה על שעל החזקה 

חזקותיהם א"), להקטין את שיעור בנק דיסקונטהפועלים ובנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן: "

  בחברת שב"א.

: בנק לאומי, 2021 ביולי 25להלן שיעור האחזקות של התאגידים הבנקאים בחברת שב"א נכון ליום 

. הבנק חברהשל המהון המניות המונפק והנפרע  10%ד בנק הפועלים ובנק דיסקונט מחזיקים כל אח

  .חברהשל המהון המניות המונפק והנפרע  9.83%-כבהבינלאומי מחזיק 

 ,מאמצעי השליטה בשב"א 50%אחזקותיהם על עלו טרם השינוי באחזקות התאגידים הבנקאים, 

לאור תוצאות המכרז  .12שחייב את שב"א ברישיון תאגיד בנקאי מסוג חברת שירותים משותפת מה

  המוסדי וירידת האחזקות כאמור, ביטל נגיד בנק ישראל רישיון זה.

                                                           
  .של החברות יםשנתיה ותעל פי הדוח 10

סולק לאישור עסקות בכרטיסי חיוב, שפעלה ערב מערכת מבוקרת המהווה ממשק בין מנפיק לבין  11
  התחילה של חוק להגברת התחרות.יום 

  
נשלטים בידי  לא, קובע כי: "לא יחזיקו מספר תאגידים בנקאים, ש1981 -לחוק הבנקאות (רישוי),תשמ"א 24סעיף  12

אדם אחד, ביותר מחמישים אחוזים מאמצעי השליטה בתאגיד העוסק במתן שירותים לחבריו או ללקוחותיהם ואין 
  תפת".של חברת שירותים משו רישיוןלו 
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   EMVפועלים עם שגידול בשיעור בתי העסק   .ג.2.ב

(חומרה ותוכנה)  EMV-בהתאם לנתונים שהתקבלו מחברת שב"א, שיעור המסופים שתומכים ב

כלל המסופים במערכת  מתוךהתשלומים.  במערכתמסך המסופים  69%על  2021 יולי בחודש עמד

-שכקוד או עסקה ללא מגע), כך  + שבבמבצעים בפועל עסקות חכמות (עסקה של  54% ,התשלומים

מסך העסקות החכמות הן עסקות ללא מגע  71%-מסך העסקות במשק הן עסקות חכמות. כ 40%

)contactless .() עוד חשוב לציין שנתונים אלה הם ברמת מספר מסופיםPOS מספר ) ולא ברמת

" החל בפועל במהלך חודש אוגוסט EMVבתי העסק. כמו כן, חיבור המסופים למערכת "אשראית 

  .EMV13-וזה לאור מתווה בנק ישראל למעבר ל ולכן צפוי לעלות ברבעונים הבאים 2017

בבנק תשלומים וסליקה בהובלת מחלקת  "מהלך התייעצות נרחב ב"ועדת כרטיסי חיובלאחר 

הגורמים בתעשיית התשלומים בכרטיסי חיוב (סולקים, מנפיקים, יצרני  ישראל, בהשתתפות כלל

 EMV-, נקבע מתווה ברור להשלמת הטמעת המסופים, וכדומה) ונציגי הפיקוח על הבנקים

הפיקוח  ,והחלטות שהתקבלו בבנק ישראל קבלו בדיוני הוועדהבישראל. בהסתמך על ההבנות שהת

  ה לפיה, הסולקים מחויבים לסלוק רק עסקאות חכמות. הורא 2020על הבנקים קבע בחודש ינואר 

. מרבית העסקים 2020ההוראה כללה מתווה במספר פעימות. הפעימה הראשונה נקבעה לנובמבר 

אכן עברו במועד זה ואולם בשל משבר הקורונה והסגרים  EMV-הגדולים שנדרשו לעבור ל

  הממושכים, ביקשו מספר עסקים דחייה של מספר חודשים. 

-קרן למתן מענקים לעסקים בינונים וקטנים להטמעת סליקה ב 2020רד האוצר הקים ביוני מש

EMV .טמיעו מסוף בתקן הלעסקים ש) 2021(עד סוף מרץ תן יהמענק נEMV  בעמדות המכירה

האצת השימוש באמצעי  היאמטרת המענק . עסקההטמעה במהוצאות  80%-הפיזיות, בהיקף של כ

ת העסקה, ויוכחלק משיפור השירות לצרכן והפחתת על ,תשלומיםיישומוני תשלום מתקדמים כגון 

קטנים בעת משבר הקורונה וכן מניעת הדבקה בקורונה בשל צמצום בינונים וסיוע לעסקים 

  .יםהמגע

ומסע קמפיין נוסף ביולי  במסע פרסום אודות התשלום החכם 2020בנק ישראל יצא בחודש אוגוסט 

2021.  

אך לאור הקשיים שחוו חלק מהעסקים במשק, בעיקר בגלל משבר  21בעה ליולי השנייה נק הפעימה

הקורונה ולרבות פגיעה בשרשרת האספקה העולמית שמגבילה את מלאי המסופים, בנק ישראל 

החליט לאפשר גמישות בניהול המעבר לסולקים, כך שלבתי העסק שהיו צריכים לעבור באבן דרך 

כה מסוימת לביצוע המעבר. בהתאם לכך, המפקח על הבנקים השנייה וטרם עשו זאת, תינתן אר

שלח מכתב לחברות כרטיסי האשראי, המאפשר להם גמישות מסוימת בתהליך המעבר של העסקים 

  14שעוד נותרו, מבלי שתופסק סליקת העסקאות שלהם.

בשיעורים  2020מגע התרחב בשנת  ניתן לראות שהיקף העסקות החכמות והעסקות ללא

משמעותיים וכן בחודש מרץ, עם תום הסגר השלישי. הפיקוח על הבנקים החל ב"חינוך השוק" 

                                                           
13 .aspx19-11-27https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/ 

14 21.aspx-7-https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/20  
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לקראת המעבר של בתי עסק לשימוש במסופים שדורשים הקשת קוד סודי על ידי הלקוחות והביא 

  ר לזכור את הקוד.לידיעת הציבור את האפשרות לבחור קוד סודי לכרטיס, כדי להקל על הציבו

(ג) לחוק 9עליהם חל סעיף שהיקף מסגרות האשראי וניצול המסגרות בבנקים  הקטנת  .ד.2.ב

להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), 

   .2017-התשע"ז

את  הקטיןמחייב את שני הבנקים הגדולים לש(ג) לחוק 9נכנס לתוקף סעיף  2021בינואר  31ביום 

שהגדיר  נכנס לתוקפו צו שהתקין שר האוצר 2021בפברואר  1ביום שנים.  3משך במסגרות האשראי 

מטרת השינוי היא לאזן בין שתי תכליות גבוה יותר.  זעריתשונה וסף מסגרת מ הקטנהשיעור 

ושמירה על הלקוחות שנפגעו מבחינה  מחד בשוק הבנקאות בישראל תחרותקידום ה –חשובות 

  .מאידך מהתפרצות נגיף הקורונה תעסוקתית

, שלאחריו תחול הוראת החוק לשנה הראשונה לתחולת ההוראהמתווה הפחתה במסגרת הצו שונה 

במסגרת השינוי,  ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל המקורית. תחרותהרמת להגברת 

האשראי ביחס לסך הפחתת המסגרות של הבנקים שמהם הופרדו חברות כרטיסי שיעור הוקטן 

למנוע פגיעה  כדיכמו כן,  .45%-ל 50%-מ 2015שנת המסגרות שהועמדו על ידם לציבור ב

-אסר על הבנקים להפחית את מסגרות האשראי מתחת לנמסגרת אשראי נמוכה,  עםבאוכלוסיות 

שקל לא יילקחו בחשבון  7,500ומסגרות מתחת לתקרה של עקב מתווה ההפחתה שקל  7,500

  .הקטנהלמסגרות בחישוב ה

  בישראל הקמעוניניתוח התחרות בשוק האשראי   .ג

  הקדמה . 1.ג

. בישראל הקמעוני האשראי בשוק בתחרות והתמורות לתחרות התנאים של ניתוח נציג זה בפרק

 מסופקיםש נוספים ושירותים במוצרים ולא( בשלב זה האשראי בשוק התחרות בניתוח ההתמקדות

, כן כמו. בחוק 15הוועדה תפקידי הגדרת לאור נעשתה) תשלום שירותי כמו ,פיננסים גופים ידי על

 ,האשראי ספקי שמעמידים האשראי כלל מתוך ,16החוק מהצעת שעולה כפי החוק לרוח בהתאם

 לעסקים ואשראי) לדיור שלא בית למשקי אשראי( צרכני אשראי קרי – קמעוני באשראי התמקדנו

  .17 זעיריםקטנים ו

                                                           
התחרות  רמתגברת קבועים בחוק: לעקוב אחר יישום הוראות החוק ולהמליץ על צעדים לשיפור והשתפקידי הוועדה  15

בשוק האשראי; לערוך בדיקות תקופתיות של מצב התחרות בשוק האשראי ולאתר חסמים בהתפתחות התחרות 
היקף פעילות רחב (נכון  עםבשוק ולהמליץ לשר האוצר ולנגיד בעניין הפעלת הסמכות לשנות את הגדרת החוק לבנק 

על ההחלטה לגבי הפרדת  השפיעעתידי בהגדרה עשוי ל להיום, הגדרה זו חלה על בנק פועלים ובנק לאומי. שינוי
  חברת כ.א.ל מבנק דיסקונט).

  .02/08/2016, 2016-"ועתשההצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות (תיקוני חקיקה),  16

שבו ביקשה להתמקד הרפורמה. עיקר האשראי הקמעוני הוא בנקאי.  ייחודינציין שעולה ספק לגבי גודל העסקים ה 17
זעירים בהתאם ו קטנים"ח (עסקים ש ןמיליו 50-בניתוח אשראי זה התייחסנו לעסקים עם מחזור פעילות קטן מ

להגדרות בדיווח מגזרי פעילות ציבוריים [מתוך דיווחי התאגידים הבנקאים לציבור]) לפי הגדרות אלה: עסק זעיר 
"ח ש ןמיליו 10-או שווה ל -עסק שמחזור פעילותו גדול מ –ש"ח. עסק קטן  ןמיליו 10-עסק שמחזור פעילותו קטן מ –

 ןמיליו 250-ש"ח וקטן מ ןמיליו 50-או שווה ל -מעסק שמחזור פעילותו גדול  –ש"ח. עסק בינוני  ןמיליו 50-וקטן מ
אילוצי נתונים בניתוח  של, בהש"ח . לעומת ז ןמיליו 250-לאו שווה  -מעסק שמחזור פעילותו גדול  –"ח. עסק גדול ש

האשראי שמעמידות חברות כרטיסי האשראי, התייחסנו לכלל האשראי העסקי שמעמידות החברות, מתוך הנחה 
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 ניכיון, אשראי מסגרות, קצובות תוהלווא דרך מסופקש אשראי כולל הקמעוני האשראי שוק

 ספקי כלל ידי על מסופקש האשראי כסך מוגדר האשראי שוק, זה דוח לצורך. 18ועוד קים'וצ שוברים

 על יםניתוחערכנו  מהמקרים בחלק ,נתונים אילוצי שלב. הפרק בהמשך כמפורט ,בישראל האשראי

 נכון אחראית תוהבנקא מערכתש היות. (ולא על אשראי מכלל ספקי האשראי) בלבד בנקאי אשראי

 נמצא זה חלק, בהמשך שיוסבר כפי כי אם( בישראל הקמעוני האשראי שוק של הארי לחלק להיום

 שוק על אור לשפוך זה ניתוחבכוחו של  יש על אף היותו חלקי,ש סבורים אנו), ירידה במגמת

  .האשראי

הניתוח ). 2.ג סעיף( האשראי שוק את עדייןמאפיינים ש לתחרות החסמיםמסקירת  מתחיל הניתוח

 הממשלה נקטו בהםש הרבים הצעדים בסיס על ,תחרותרמת הב העתידי השיפור מהערכתממשיך 

 ספקי את נתאר 4.ג בסעיף. )3בעתיד הקרוב (סעיף ג. יוסרוועל בסיס החסמים ש מאסדריםוה

 5בסעיף ג. .האחרונות בשנים בהם שחלו השינוייםאת ו הקמעוני האשראי בשוק פועליםש האשראי

נבחן האם  :ננתח שינוים הנוגעים לצריכת סל מוצרים פיננסי מהבנק בו מנהל הלקוח חשבון עו"ש

גידול  האם חלאצל בנק חדש, (חשבון עו"ש) עובר ושב חשבון  הלקוחות שפתחוגידול בשיעור חל 

("פורקים" את ושב  חשבון עובר יםמנהלהם אינו הבנק בו שנוטלים אשראי מגורם שבשיעור מי 

בכוח המיקוח של לקוחות כתוצאה מאיום במעבר  תמורותהאם חלו ולסיום נבחן  הסל הבנקאי)

 קטנים לעסקים האשראיאת ו )6.ג סעיף( הצרכני האשראי את בנפרד ננתח מכן לאחר. לגורם אחר

 האשראי פעילות כלל עבור האמפירי במחקר מקובליםש נוספים מדדים נחשב לסיום). 7.ג סעיף(

 אשראי ספקי של אשראי על הסעיף את ליישם ניתן לא ,נתונים אילוציפאת מ). 8.ג סעיף( הבנקאי

  .קטנים לעסקים לאשראי צרכני אשראי בין הפרדה תוך או(שאינם בנקים)  אחרים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
אילוצי נתונים בניתוח האשראי שמעמידות חברות אשראי שאינן  שללעסקים קטנים. כמו כן, ב הועמדשעיקרו 

כל אחת מהחברות כפעילות עסקית  שלפעילות היים או חברות כרטיסי אשראי, ייחסנו את כלל בנקים, גופים מוסד
 או צרכנית.

שווקים אפשריים, למשל על סמך ־בהם השתמשנו, לא הבחנו בין תתישבשלב זה, בין היתר לאור מאפייני הנתונים  18
  אזור גיאוגרפי, מאפייני אוכלוסייה, מטרת ההלוואה וכדו'.
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 קמעוניהאשראי ההסרת החסמים על התחרות בשוק מצפויות שההשלכות  . 2.ג

 האשראי שוק את שמאפיינים לתחרות המשמעותיים החסמים את לסקור היא זה סעיף תכלית

וההשלכות הצפויות בשנים הקרובות מהמשך פעילות הממשלה והמאסדרים להסרת  הקמעוני

  חסמים אלו. 

אלו מכוונים  צעדים. בתהליך עדיין וחלקם הושלמו מהצעדיםגדול  חלקכמפורט בסעיף הקודם, 

מעבר קל בין , לשוק חדשים שחקנים כניסת דרך, הקמעוני האשראי בשוק התחרותלהגברת 

  ספקים והגברת יכולת ההשוואה של לקוחות.

והוקמה לשכת  דרישות ההון מבנקים חדשיםבכדי להקל על כניסת שחקנים הופחתו בין היתר 

פכו שתי חברות כרטיסי האשראי לשני שחקנים פיננסים ה עם השלמת ההפרדה שירותי מחשוב.

. כדי להקל על גופים חוץ צפויים להתחרות בבנקים בתחומי התשלומים והאשראישעצמאים 

נעשו מספר בנקאים סופים -ולעודד כניסה של גופים חוץ בנקיים להתחרות באפקטיביות בבנקים

בנקאיים -גופים אלו. מנגד, גופים חוץ לגוון ולהרחיב את אפשרויות המימון שלשתכליתם צעדים 

  עדיין מתמודדים עם קשים ובפרט תלויים בבנקים לפעילותם. 

רפורמת הניידות בקליק צפויה להקל על מעבר לקוחות בין בנקים וכך סביר שגם תסייע ליצירת 

  איום תחרותי, שיגביר את רמת התחרות במערכת הפיננסית. 

והל חשבון העו"ש של הלקוח על ידי מערכת נתוני אשראי וכן צומצם היתרון במידע של בנק בו מנ

יכולת ההשוואה של לקוחות בין מוצרים וספקים פיננסים את  מקודמות רפורמות שנועדו לשפר

  .שונים

ספקי אשראי  עבורחסמי כניסה והתרחבות היוצרים קיימים מאפיינים שונים של שוק האשראי 

כפי שפורט בפרק ב', בשנים האחרונות הממשלה  .םביניהלקוחות של חסמים למעבר כן ו

תחרות בשוק האשראי הלהגביר את  אלו במטרהפעלו רבות להסרת חסמים השונים  מאסדריםוה

לפיה התחרות בשוק הפיננסי שקודמו התבססו על תפיסה שהקמעוני. הרפורמות והצעדים השונים 

על שלוש רגליים: כניסת שחקנים חדשים; מעבר קל בין ספקים; והגברת יכולת ההשוואה  נשענת

זמינים לציבור שרחיב את היצע המוצרים לה צפויהשל לקוחות. כניסת שחקנים חדשים לענף 

הלקוחות ותגדיל את האיום התחרותי על השחקנים הקיימים. אולם כדי שהאיום התחרותי 

התחרות גם מצד הביקוש, על ידי הגברת יכולת התיחור והמעבר של  רמתיתממש, יש להגביר את 

להבטיח שלקוחות יוכלו לעבור בפועל בין ספקים קיימים וחדשים, בקלות, בנוחות  . ישלקוחותה

ובמהירות וכן לצרוך שירותים ממגוון של ספקים שונים. לבסוף, עוד בטרם קבלת החלטה על מעבר 

אם ביכולתם להיטיב את מצבם הפיננסי באמצעות מעבר ולשם מספק לספק, על הלקוחות לבחון ה

 כך יש לייצר תשתית להשוואה בין ספקים שונים.

  : הממשלה והמאסדרים לקידום צעדים שונים בשלושת צירים אלה ונוכח תפיסה זו, פעל

   כניסת שחקנים חדשים

היתרון לגודל  שוק האשראי ושווקים קשורים אחרים, הואנים את מאפייאחד מחסמי הכניסה ה

 ,פריסת סניפים רחבהב הצורךמעלות כניסה גבוהה הנובעת יתרון לגודל יכול לנבוע למשל  ולהיקף.

 יתרון להיקף יכול ., קיומן של דרישות רגולטוריות מכבידות ועוד.מערכת מחשוב מתקדמתהקמת 
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תשתית וידע עלויות באספקת מגוון מוצרים ללקוחות על בסיס אותה של ע, למשל, מחסכון ולנב

    מתן אשראי).הן , אותו סניף מספק הן שירותי תשלום ופיקדון וה(לדוגמ

משמעותי  באופןהפיקוח על הבנקים  הפחיתלהקל על כניסת בנקים חדשים להקטין חסם זה וכדי 

רגולטוריות נוספות מבנקים חדשים. בנוסף אישר משרד האוצר מענק  ודרישותאת דרישות ההון 

, שתספק שירותים לכלל "ח להקמת לשכת שירותי מחשוב בנקאיםשמיליון  200ממשלתי בסך של 

המענק מוזיל באופן ניכר את עלות הקמת התשתית  בכךהגופים הפיננסים שיהיו מעוניינים 

מהווה את אחד מחסמי הכניסה העיקריים ושדרוש לבנק שהטכנולוגית ומערך המידע המסחרי 

 2021במרץ כספק הזוכה לקבלת המענק.  TCSנבחרה חברת  2019בחודש מרץ  לתחום הבנקאות.

 והיא שנבחרה על ידי הוועדה TCSהחלה לפעול לשכת שירותי המחשוב הבנקאים של חברת 

(במסגרת  האחרונה בעתשהחל להציע את שירותיו  מעמידה את שירותיה לבנק הדיגיטלי הראשון

את עלויות ההקמה של גוף פיננסי חדש בישראל באופן  השקה לקרובים). פעילות הלשכה מוזילה

ניתן כבר לראות את לסיכום,  משמעותי ובכך מסירה חסם מרכזי לכניסת שחקנים חדשים לתחום.

 בדמות כניסת בנק חדש לאחר שנים בהם לא הוקם בנק חדשהצעדים שפורטו לעיל  התמורה של

  ונצפה להמשיך ולראות את פירות רגולציה זאת. 

   

הופרדה (לשעבר לאומי קארד)  MAX כאשר ת כרטיסי האשראיוהפרדת חבר הושלמהכמו כן 

פכו שתי חברות כרטיסי האשראי ה עם השלמת ההפרדהמבנק הפועלים. ישראכרט ומבנק לאומי 

, צפויים להתחרות בבנקים בתחומי התשלומים והאשראישלשני שחקנים פיננסים עצמאים 

, הבינוניים הבנקים לבין בינם הפערים ולהקטנת הגדולים הבנקים של השוק נתח להקטנת במקביל

  .בינם התחרות על להקל שנועד דבר

  

אחד הגורמים שמקשים על שחקנים חוץ בנקאיים חדשים לבסס את מעמדם בשוק ומונע כניסה 

בנקאים לבין הבנקים בכל הקשור -של שחקנים חדשים הוא הנחיתות בין השחקנים החוץ

רשאי להשתמש בפיקדונות הציבור לצורך מתן  שבנקבעוד  19מקורות המימון. בעלויות ובהיקף

, כשלרוב הגופים באפיקי מימון אחרים ועליו להשתמשמקבל פיקדונות  גוף חוץ־בנקאי לאאשראי, 

. הבדל זה מעניק יתרון מובנה החוץ־בנקאים מתממנים באמצעות הבנקים שבהם הם מתחרים

ים ומגביר את התלות של הגופים החוץ־בנקא־חוץהגופים הלתאגידים הבנקאים בתחרות עם 

. בשנים האחרונות נעשו מספר צעדים כדי לגוון ולהרחיב את אפשרויות המימון בנקאים בבנקים

בינהם  ,, אולם עדיין יש היום הגבלות על הגופים החוץ־בנקאים בנושאשל הגופים החוץ־בנקאים

מקורות  את בירחחקיקה שתלקדם ממשיכה ה הממשל. לחוק בנקאות רישוי, תשמ"א 21 סעיף

   ההון של הגופים הפיננסים.

  

הוא שירותים המתחרים בבנקים,  יםשמציע םחוץ־בנקיקושי נוסף לכניסת והתרחבות גופים 

ערכה בדיקה במטרה  20רשות התחרות. םכמו כל גוף אחר, בבנקים לשם פעילותהתלות שלהם ,

עושות שימוש בטכנולוגיה חדשנית על מנת לספק שירותים פיננסיים החברות  לשאת פעילותן להבין 

                                                           
    נציין שלשחקנים החוץ בנקאיים יתרון הנובע מהדרישות הרגולטוריות המקלות החלות עליהם.מצד שני  19
. ניתן לעיין 2021במאי  3מחקר שוק בעניין חברות הפינטק וקשיים בפעילות מול המערכת הבנקאית, פורסם סופית  20

  pintec-https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/marketresearchכאן: 
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פועלים במתן אשראי או בהפעלת פלטפורמה לתיווך באשראי הוביניהן גופים  –("חברות פינטק") 

ניהול של חשבון לבכל הנוגע לפתיחה ו את הקשיים שהן מצויות בהם וסיבותיהם –) P2P(הלוואות 

שהבנקים רואים את חברות הפינטק כאיום  פי על אף כי עלהבישראל. מבדיקת הרשות  בנק

לא נמצאו ראיות שהתנהלות הבנקים כלפי חברות  תחרותי, בחלק מתחומי הפעילות שלהם,

. הבדיקה של רשות התחרות הפינטקחברות הפינטק נובעת מהאיום התחרותי שהבנקים רואים מ

חשבון בנק ות הפינטק לפתוח ולנהל כי יש בדרישות שמטילים הבנקים כדי להקשות על חבר העלתה

על פי בדיקות רשות התחרות, קבלת רישיון וקיומו של צו איסור תשומה שהיא חיונית לפעילותן.  –

הלבנת הון ייעודי הם הכרחיים לשם פעילות הגוף, אך גם גופים בעלי רישיון שכפופים לצו כאמור 

חלק מהקשיים נובעים . עילותם בהםלנהל את פ או נתקלים בקשיים בבואם לפתוח חשבונות בנק

מציבים  אלורשות התחרות מצאה כי ממדיניות ונהלי איסור הלבנת הון שגיבשו הבנקים כאשר 

בלתי ישימות, מעכבות ואף מונעות את כניסתן של  להיות מתבררות ןדרישות אשר חלקלעיתים 

רשות התחרות המליצה על מספר צעדים  תחרות בבנקים.החברות הפינטק לפעילות בישראל ול

והקמת ייעודיים קידום מהיר של מתן רישיונות וצווי איסור הלבנת הון סוגיה זו, ביניהם: לפתרון 

 יסייע היישום המלצות אל .ועוד לבנקיםמשרדי שיגבש פרקטיקות נאותות ודגלים לבנים -צוות בין

 תתחרותי תפיננסי מערכתיצירת ל וםתרבנה בין בנקים וחברות פינטק וילהורדת החיכוך המו

ידי הפיקוח על הבנקים עולה כי ישנם מקרים בהם -גם מבדיקות שבוצעו על בישראל. מתמתקדו

הפינטק, גם כאלו שקיבלו רישיון, עומדים אתגרים אשר מעכבים את יכולת  בפני חברות

ההתפתחות של חברות אלו בישראל. לפי עמדת הפיקוח על הבנקים, אתגרים אלו נובעים בעיקר 

מהיעדר רגולציה ופיקוח ייעודיים לחברות אלו (כגון היעדר צו איסור הלבנת הון ומימון טרור 

ה, בין השאר, את החיכוך האמור בפתיחה וניהול חשבונות בנק של ייעודי); מציאות אשר מגביר

, התמחותו ממשיך לפעול לקידום הנושא, מתוקף סמכותו הפיקוח על הבנקיםחברות אלו בישראל. 

הלבנת הון במערכת הבנקאית, ובכלל  המקצועית ואחריותו כגורם האמון על הסדרת יישום משטר

  דגלים לבנים.זה הסדרה וגיבוש פרקטיקות נאותות ו

  

   מעבר קל בין ספקים

בגוף  לקוחותבין בנקים שונים וחשיבות האמון של ה לוקח להעביר את החשבונותשהסרבול והזמן 

(כספקי  שירותים, מהווים חסם למעבר לקוחות בין בנקים שונים כיםצור םממנו השהפיננסי 

  פיקדונות). 

פותרת  ,2021 ספטמברלהיכנס לתוקף בשצפויה  הניידות בין בנקים ("מעבר בקליק")רפורמת 

ת להעביר את פעילותם וכרוך במעבר בין בנקים ומאפשרת ללקוחות מערכת הבנקאשאת הסרבול 

תסיר הרפורמה את הפיננסית מבנק אחד לאחר, באופן מקוון, נוח, מהיר ובטוח וללא עלות. בכך 

תסייע ליצירת ש סבירו אחד החסמים המשמעותיים ביותר לתחרות בין בנקים שהוא חסם המעבר

  התחרות במערכת הפיננסית. רמתאיום תחרותי, שיגביר את 

  

   הגברת יכולת ההשוואה של לקוחות

על שחקנים אחרים מקשה שיתרון אינהרנטי לקוחות יש בנק שבו מנוהל חשבון העובר ושב של הל

לבנק יש  :(שאינם מנהלים אצל אותו שחקן חשבון עו"ש) להציע הצעות ערך ללווים פוטנציאלים

נתונים אלו אינם בנקאים. ־זמין לבנקים אחרים ולגופים חוץ שלא, מידע ותמידע רב על הלקוח
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ספקי אשראי אחרים שפר את יכולתם של ל זמינים כיום להעברה לצדדים שלילים. המידע יכול היה

. היתרון הםהצעות המותאמות לצרכי הםולהציע ל שלהם להעריך את סיכוני האשראי של הלקוחות

היתרון של הבנק עלול להקנות לו כוח שוק יותר.  ןוורב ומג מידעשל הבנק מתחזק ככל שיש בידיו 

כלפי הלקוחות, שמאפשר לו להציע להם תנאים נחותים מאלה שהיו מוצעים בתנאי תחרות 

  .21מלאה

; מורכבות השירות מייקרת את הצרכניםים ובפרט הלווים קיים גם מצד הלוו מידעהמחסור ב

 לכן חסם למעברמהווה קושי לערוך השוואה פשוטה ומהירה בין ספקים וה שליות החיפוש בועל

יש נטייה לצרוך מגוון שירותים  ות הישראליםניכר שללקוחכמו כן, . לקוחות בין ספקים של

כשהמוצר המוביל הוא ניהול חשבון העובר ושב. מאפיין זה  ,22פיננסים בסיסיים כ"סל שירותים"

כשרוב הסיכויים הם  ,ביניהם שוק האשראי, 23יוצר חסם כניסה והתרחבות בשווקים שונים

־אחר (בנקאי או חוץ ספקבהשוואה ל ,חשבון העובר ושבאת  יםמנהל םבו השלוו מהבנק יי יםשפרט

לגשת לכלל המידע הפיננסי שלהם במקום אחד, כמו כן רואים לקוחות יתרון ביכולתם בנקאי). 

  מאפיין נוסף שתורם לנטייתם לצרוך את כלל השירותים כסל אחד.

במסגרת המערכת לשיתוף  ףמשותש, הרחיב את היקף המידע 2016-וני אשראי, התשע"וחוק נת

, במטרה לשפר את גישתם של מלווים אחרים למידע על בית משקי שהםבנתוני אשראי על לווים 

על  שמעיד מהלמאגר בהתנדבות,  להצטרף החליטובנקאים ־גופים חוץ שמספריש לציין לווים. 

יעשו בו שימוש  כך המאגר פעילות הימשכות שעם נצפה .אלהשל המאגר לגופים  התרומה לתויכ

 ליכולת הקשורים נתונים ישנם כי נציין, מאידך .יותר מלווים ולווים וההשפעה על התחרות תגבר

 הוא המידע, כן כמו). הכנסות על מידע כולל אינו(למשל,  במאגר נכללים שאינם הלווה של ההחזר

 מסייע ואינו הבית משקי בקרב התחרות רמת לשיפור לסייע עשוי ומשכך בלבד פרטיים לקוחות על

קרי פערי המידע בין הבנק שבו מתנהל חשבון  חסם המידע שתואר לעיל, .וזעירים קטנים לעסקים

להתרחבותם של שחקנים קטנים  הלקוחות לבין שאר השחקנים בשוק, מהווה חסם משמעותי

  .ם.ולכניסתם של שחקנים חדשי

פועלים להגברת יכולת ההשוואה של לקוחות בין מוצרים  בדבר שנוגעים מאסדריםהוהממשלה 

בישראל הבנקאות הפתוחה ובתוך כך פועלת  מקודמתוספקים פיננסים שונים. בשנים האחרונות 

הסדרה זו תאפשר  .ג)1.ב סעיף(ראה  הממשלה להסדרת הוראות לעניין צפייה במידע פיננסי מקוון

מכלל  ם, גישה מקוונת למידע פיננסי אודותותלקוח לגופים פיננסים בעלי רישיון, לקבל, בהסכמת

. על בסיס מידע זה ניתן יהיה להציע שירותים כמו ריכוז ותהלקוח והגופים הפיננסים עמם התקשר

 ותוהכל לטובת הלקוח -המידע מכלל הגופים הפיננסים במקום אחד, השוואת עלויות וייעוץ פיננסי 

שירות זה יסייע להתגבר על כמה מהחסמים ש היא הציפייההפיננסית.  םולשם סיוע בהתנהלות

                                                           
ביולי  18מחקר, סוגיית חברות כרטיסי האשראי, חטיבת ה -נייר עמדה עבור הוועדה לבחינת התחרות בענף הבנקאות  21

  (לא פורסם).

 .2016בספטמבר  1תחרות בשירותים בנקאים ופיננסים נפוצים, דוח מסכם, ה בחינתהוועדה ל 22

 לקוחותבשווקים אחרים הכוונה למוצרים אחרים ולא לניהול חשבון עובר ושב. בתמורה לתשלום עמלות רוכשים ה 23
מהבנקים שירותי ניהול חשבון עובר ושב (הפקדת הכספים בחשבון, שמירתם ומשיכתם באמצעי התשלום השונים). 

  התחרות בשוק זה, אך בחרנו שלא לעשות כן. מצבבהתאם ניתן לנתח את 
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המרכזיים לתחרות בשירותים בנקאים ובעיקרם הקושי של לקוחות להשוות בין מוצרים של 

וכן הנטייה של לקוחות לרכז  עימםכדי להבין האם מעבר לגוף פיננסי אחר, ייטיב ספקים שונים, 

 להרחבהנתקל בקשיים ( וסדרה זהם קידואת מרב הפעילות הפיננסית שלהם בגוף פיננסי אחד. 

עם השלמת ההסדרה נצפה לשיפור ברמת התחרות גם בשוק  אך.), 3ג.-ו.ג. 1.ב סעיפים ראו

  האשראי הקמעוני.

יישום של כולם יחד נדרש כדי המתוארים לעיל משלימים זה את זה ושכלל הצעדים לסיכום, 

 כבר. היישום של חלק מהצעדים התממש במלואתבהם  מהגלוש תהתחרותי שהיכולתלהבטיח 

 מתעכב מהצעדים נוסף חלק של היישוםהחל והבשלתם המלאה צפויה רק בעוד כמה שנים. 

 .)1.ב פרק ראו(להרחבה 

סיום יישום מכלול הצעדים והבשלתם, אנו צפויים לראות שינוי משמעותי במבנה השוק הפיננסי  עם

וברמת התחרות בו לטובת ציבור הלקוחות. אי לכך, ניתוח התחרות בשוק האשראי הקמעוני שיוצג 

, להשפעה שהייתה לצעדים השונים ה, אך כלל לא מלאמתפרק, יהווה אינדיקציה מסויה המשךב

לקידום יתר  ושתהיההתחרות  רמתלהגברת  בדבר שנוגעים מאסדריםממשלה והשקידמו ה

  הצעדים ויש להתייחס לניתוח זה בהתאם.
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  בשוק האשראי הקמעוניפועלים שהשחקנים  . 3.ג

ניתן רישיון לבנק  :2016סעיף זה מעדכן על השחקנים הפעילים בשוק והשינוי שחל בהם מדצמבר 

דיגיטאלי חדש והוא החל את פעילותו במסגרת השקה לקרובים. מלבד זאת, פועלים בישראל 

סולקים ניתן רישיון לשני  2018-ו 2017שישה בנקים עצמאים לאחר מספר מיזוגים בשוק. בשנת 

האחרונה  בשנה .חדשים, אך אלו טרם החלו לפעול. נמשך הליך מתן הרישיונות לגופים מוסדרים

 של הן הרישוי מבקשות חלק,בעם זה אלו גופים של הרישוי בהליכי משמעותית התקדמות חלה

ואלו מנועים מלפעול ועוד שחקנים רבים פועלים מכח אישור המשך עיסוק זמני  חדשים שחקנים

  ולא מכוח רישיון קבוע. 

, חברות 26מוסדיים, גופים 25תאגידים בנקאים: 24הם ים לספק אשראי בישראלארששהגופים 

 פיקדון ), אגודות28"גופים מוסדריםבנקאי (להלן: "־, ספקי אשראי חוץ27כרטיסי האשראי

 ,)P2P"30חברות (להלן: " לגורמים פרטייםאשראי מגורמים פרטיים  תווכיםמשגופים , 29אשראיו

  נותני שירותי פיקדון ואשראי בלי ריבית (אשראי מגמ"חים) ואשראי ממקורות ממשלה.

  .201631על השינויים שחלו ביחס אליהם מדצמבר ובשוק  המרכזייםלהלן נעמוד על סוגי השחקנים 

  

  

                                                           
 מסופק על ידי כלל ספקי האשראי בישראל כפי שפורטו לעיל. השוקשזה שוק האשראי מוגדר כסך האשראי  בדוח 24

מסופק דרך הלוואת קצובות, מסגרות אשראי, ניכיון שוברים וצ'קים ועוד. בשלב זה, בין היתר לאור שכולל אשראי 
בהם השתמשנו, לא יצרנו הבחנה בין שווקים גאוגרפים שונים, למרות שעשויים להיות שווקים שמאפייני הנתונים 

של בנק אחד בלבד. כמו כן לא יצרנו הבחנה  סניףעם פריסת הבנקים מאזור לאזור ויש ישובים  משתנהבפרט ונפרדים 
במסגרת .מאפיינים ייחודיים, למשל מיעוטים עםמתמקדים באוכלוסייה שבין משקי בית שונים, הגם שיש בנקים 

כולל שזעירים. בחלק זה והעבודה, כשהדבר נדרש והתאפשר, הבחנו בין אשראי צרכני לבין אשראי לעסקים קטנים 
דיווח על מספר השחקנים הפועלים בענף, לא יצרנו הבחנה בין אשראי צרכני לבין אשראי לעסקים קטנים. הסיבה לכך 
היא מחסור (זמני) בנתונים מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. בנוסף נציין שאין בישראל תאגידים בנקאים או סולקים 

  נדרשת בהיבט זה. לאפועלים רק בשוק העסקי או הצרכני ולכן ההבחנה ש

 .1981-תאגיד בנקאי בהתאם לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א 25

גופים מוסדיים כוללים: קרנות הפנסיה, קופות הגמל וחברות ביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים  26
; הניתוח הכללי בחלק זה, 2005-ולחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל), תשס"ה 1981-(ביטוח), תשמ"א

מהגופים המוסדיים, אך לא עוסק  מבוטחים או עמיתים כספי כנגדכולו, לוקח בחשבון גם אשראי  מסמךכמו גם ב
  מתוך השקפה שאשראי מסוג זה שונה במהותו ואינו תחליפי קרוב לסוגי האשראי הנידונים כאן. -זה בפירוט  ענףב

ובחוק הפיקוח על שירותים פיננסים  1981-בפועלן כמנפיק וכסולק. בהתאם לאמור בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א 27
 . 2016-מוסדרים), תשע"ו(שירותים פיננסים 

-עוסקים במתן אשראי בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (שירותים פיננסים מוסדרים), תשע"ושגופים  28
2016. 

עוסקת במתן שירותי פיקדון ואשראי בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (שירותים פיננסים שאגודה  29
 י אגודות אשראי.מחיל חובת רישו 2016-מוסדרים), תשע"ו

עוסקים במתן אשראי ישירות מגורמים פרטיים אחרים בהתאם לאמור בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים שגופים  30
 .2016-(שירותים פיננסים מוסדרים), תשע"ו

ועדכן על השינוי שחלו במספר השחקנים בשנה שקדמה לו, קרי מאי  2018במאי  22עדה הראשון פורסם ביום ודוח הו 31
. נציין שמאחר 2016. בדוח הנוכחי הוחלט לייצר אחידות בכל סעיפי הדוח ולהתייחס בכלל הניתוחים לדצמבר 2017

  משנה את הניתוח. לאלטה , ההח2017לדצמבר  2016לא חלו שינויים בשחקנים בתקופה שבין דצמבר ש
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  הבנקים על הפיקוח ידי על מפוקחיםש גופים

בנק הפועלים, בנק  –בנקים עצמאים ששה בשוק הבנקאות הישראלי  פועלים נכון להיום בנקים:

 בנק של מיזוג אושר 2019 במאי .בנק ירושליםולאומי, בנק מזרחי, בנק דיסקונט, הבנק הבינלאומי 

אוצר החייל עם  בנק מוזג 2019 בתחילת). דיסקונט בנק של בת(חברת  מרכנתיל בנק עם דקסיה

בתנאים מסוימים.  מזרחי בנק עם איגוד בנק של מיזוג אושר 2019 ובדצמברהבנק הבינלאומי 

 אתעתה הוא מציע  לעתכאמור  .הראשון)(הבנק הדיגיטלי  ניתן רישיון לבנק חדש 2019בספטמבר 

  ."friends and family"- לקרובים השקה במסגרת שירותיו

 וכ.א.ל. כפי שהורחב לעיל MAXשלושה סולקים: ישראכרט, היום בישראל פועלים  סולקים:

החזיקו בהן (הפועלים ולאומי, בהתאמה), בעוד שישראכרט ומקס מהתאגידים הבנקאים  הופרדו

  עדיין בידי בנק דיסקונט. מוחזקת שכ.א.ל 

שני רישיונות לסולקים חדשים, שנמצאים הפיקוח על הבנקים  2018-ו 2017בשנת  העניק בנוסף

  נדרש להתחלת פעילותם.שלאומיות, ן־בשלבי הקמה ולאחרונה קיבלו רישיון מהסכמות הבי

  מפוקחים על ידי רשות שוק ההון שגופים 

 לאופק אגודה שיתופית לניהול הון בע"מ רישיון הוענק 2021 מרץבחודש  אשראי:ואגודות פיקדון 

ואשראי.  בקשות נוספות לרישיון למתן שירותי פיקדוןלהיום  נכון אין המלבד ז. מוגבל לצרכי הקמה

הרישיון שניתן לאופק הוא רישיון מוגבל שאינו מאפשר  .בשוקטרם פועלות אגודות פיקדון ואשראי 

  הנוכחית.מתן שירות ללקוח בעת 

מתוכם פועלים מכוח רישיון  3גופים כאשר  8, בשוק פועלים 2021ביולי  14ליום נכון  :P2Pחברות 

הפיקוח על שירותים  כהגדרתו בחוק רחבנפעילות מכוח אישור המשך עיסוק (כולם בהיקף  5-ו

נוספים אשר גופים חדשים  2). מלבד זאת 2016-פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו

  .בקשות לרישוי בסיסי נדחו עד היום 11-ו הגישו בקשות לרישיון בסיסי נמצאים בהליך רישוי,

   :אשראי מעמידי

 1,258מורחבים ו  198( חברות הגישו בקשות לרישיון למתן אשראי 1,456 ,2021ביולי  14נכון ליום 

חברות קיבלו רישיון  560מהן , בסיסים) 658מורחבים ו  149( חברות פועלות בשוק 807 בסיסים)

-מורחבים ו 17(המשך עיסוק  היתרבעלי  247-רישיונות בסיסים) ו 428-רישיונות מורחבים ו 132(

 הבקשות ךדמס. . חברות בעלי אישור המשך עיסוק נמצאות בהליך בחינת מתן רישויבסיסים) 230

 הגישו טרם והן פג חברות 39-ל שניתן ישיוןהרתוקף . בסיסים) 404 -מורחבים ו 27( בקשות 431 נדחו

בקשות לחידוש רישיון נדחו ופג תוקף  12, בסיסים) 32מורחבים ו  7( הרישיון לחידוש בקשה

 157מורחבים ו  14( בקשות של מבקשי רישיון חדשים 167בסיסים).  11מורחב ו  1הרישיון (

  . ולכן חברות אלה טרם פועלות בשוק טרם אושרונמצאות בטיפול ו ,בסיסים)

חד־ניתן לדעת באופן חדש, לא  הוא בעלי רישיון למתן אשראיפעילותם של סדרת ההליך שמאחר 

אשראי. מצד אחד ידוע  )מספקים (או מעוניינים לספקשהשינוי שחל במספר השחקנים מהו משמעי 

תנאים לתחרות בתחום, אך מהצד בכניסתם מהווה אינדיקציה לשיפור שנכנסו גופים חדשים וש

בנוסף  וזהלאור הצורך ברישוי ופיקוח  ובהשני יש חברות שפעלו בשוק ובחרו שלא להמשיך לפעול 
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יש לקחת בחשבון את עצם העובדה  עקב כך מהשוק.יצאו אך סורבו ו ,לחברות שפנו לקבלת רישיון

, מסייעת לתחרות בהיבט שהרחקת גורמים בעייתיים מהשוק והכנסת התחום לפיקוח ולרגולציה

  של יצירה של חלופה לגיטימית בעיני הצרכן למערכת הבנקאית.

היתר זמני עד  הואעיסוק שהיתר המשך  פעילים בשוק מחזיקיםש מהשחקניםחלק  -לסיכום

הן על ידי הציבור והן על ידי גופים פיננסים אחרים נתפס היתר זה  מעמד להשלמת הליך הרישוי.

הפיקוח  חוק של לתוקףלא היו פעילים ערב כניסתו שחדשים  גופיםקבוע. כנחות בהשוואה לרישיון 

 לא הם רישיון בידיהם אין עוד וכל עיסוק המשך להיתר זכאים , לאמוסדרים פיננסים שירותיםעל 

מצד אחד, שעל רקע זה נקטה רשות שוק ההון בצעדים משמעותיים לטיפול בנושא, כ .לפעול רשאים

שמאפשר  ,חיזקה מאוד את תהליך בחינת בקשות הרישיון באמצעות פרסום נוהל רישוי חדש ועדכני

עומדות  לאבחינה מעמיקה של בקשות הרישיון. מנגד, חוזק מאוד מנגנון דחיית בקשות רישיון ש

  .שמצופה מבעל רישיון בתחום האשראי יתזערהמ אמת המידהב

הרשות להמשיך ואף להגביר את תוכל לפיה שניתנה החלטה בבג"צ  2020יצוין שבחודש יוני 

שנקבעו בנוהל הרישוי מחודש נובמבר  תבחיניםפעילותה לבחינת בקשות הרישוי שבפניה, על פי ה

 60הרישוי על פי הנוהל תוך  מבוקשים לצורךשמבקש הרישיון לא ישלים את הפרטים ש. ככל 2019

תדחה. החלטת בג"צ הביאה לשיפור משמעותי בקצב הרישוי של מלאי מבקשי  ןרישיול ויום, בקשת

שהורשו לפעול עד להכרעת והרישיון ובפרט של אלה שהוגדרו כעוסקים ותיקים על פי החוק 

והמסמכים השלמת הפרטים או התמהמהו עם קודם להחלטת בג"צ נמנעו שו ,הממונה בענינם

הנחוצים על פי נוהל הרישוי, חרף הפצרות חוזרות של צוות הרשות בפניהם לסיים את התהליך. 

 , ובהתאם להחלטת בג"צ העבירה רשות שוק ההון לבית המשפט הודעת עדכון2021ביולי  20ביום 

שהיו  בקשות רישיון ובקשות לחידוש רישיון 2,176להתקדמות הליכי הרישוי בו נמסר שמתוך ביחס 

כמו  .בקשות -1,683הטיפול ב הסתיים  ,בעתירות האמורה ההחלטה ניתנה בובמועד בפני הרשות 

בקשות מצויות בשלבים שונים של דחיה  270בקשות רישיון שבשלבי טיפול,  493, נציין שמתוך כן

 1,953-ו, לטיפול בלבד רישוי בקשות 223 נותרו, שלמעשה כך), פלילים ממצאים רקע על ככולן(רובן 

עוד צוין בהודעת העדכון בתקופה ממועד קבלת ההחלטה האמורה  ).90%בקשות רישוי הסתיים (

בקשות רישיון חדשות (שהוגשו לאחר המועד האמור), כאשר  387בעתירות, הוגשו לרשות שוק ההון 

בקשות טרם  187בקשות בוטלו על ידי המבקשים וב 26בקשות נדחו,  25קיבלו רישיון,  149מתוכן 

  ניתנה החלטה. 

, הוגשו לרשות 2021) ועד לסוף לחודש יוני 1.8.16יום פרסומו של חוק הפיקוח (לבסוף, יצוין כי מ

אושרו תוך שניתן  ןבקשות מתוכ 1,392בקשות לקבלת רישיון או לחידוש רישיון.  3,932-שוק ההון כ

בקשות בוטלו על ידי  828בקשות נדחו על בסיס העילות הקבועות בדין;  855או חודש רישיון; 

בקשות נמצאות  328-בקשות מצויות בשלבי רישוי שונים (מסלול רישוי); ו 529 המבקשים עצמם;

  .שוימבקשות הרי 87% -בכ הטיפול הסתיםבשלבי דחייה שונים (מסלול דחיה). כלומר, 
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   השבויהלקוח  ופרמיית, פריקות ניידות . 4.ג

פיננסיים לצרוך מגוון שירותים לקוחות  תנטיישל  קשרסעיף זה מנתח שינויים בתחרות בה

העלייה ברמת התחרות עשויה להתבטא במעבר בין תאגידים . בסיסיים כ"סל שירותים"

בנקאיים (תחרות על הסל) או בפריקות הסל הפיננסי וצריכת מוצרים פיננסיים מספקים 

 ה, עצם קיומה של האפשרות למעבר קל בין התאגידים או לפריקות הסל יכולאולםשונים. 

להוות איום תחרותי שיבוא לידי ביטוי בירידה בריביות, גם ללא עלייה בניידות ובפריקות סל 

 אצל בנק חדש בפתיחת חשבונות עו"ש מובהקתהמוצרים. עד כה, לא נרשמה מגמת עליה 

אפשר ושינוי כזה יתרחש לאחר השלמת רפורמת מעבר  .(במקום או בנוסף לחשבון הקודם)

עליה קלה בלקיחת  נמצאה, הבנקאי המוצר פריקות בבחינתק"). בין בנקים ("מעבר בקלי

 שבו הלקוח אינו מנהל את חשבון העו" (בנקאי או חוץ בנקאי) הלוואה צרכנית מספק אשראי

נתוני  מאגרעל נתוני  המבוסס ןמחקר ראשוב. (בעיקר בקרב לקוחות עם חשבון עו"ש אחד)

לקוחות ללאחר הקמת המאגר חלה ירידה בריביות על הלוואות צרכניות  כינמצא  אשראי

לקוחות המנהלים מספר חשבונות עו"ש  ביחסחשבון עו"ש בבנק אחד ("לקוח שבוי")  שניהלו

). ממצאים אלו מהווים אינדיקציה ראשונית לכך "שבויים"בבנקים שונים (לקוחות שאינם 

מצום הפערים במחיר האשראי דרך הקטנת ששיתוף נתונים דרך מאגר האשראי פועל לצ

   .ש"העו חשבון את מנהלים הם בו בבנק לקוחות של תלותה

 בניידות הסל הבנקאי  תמורות  .א.4.ג

ולכן גובר הסיכוי  32יש נטייה לצרוך מגוון שירותים פיננסים בסיסיים כ"סל שירותים" ותללקוח

בנקאי). נוסף ־חוץחשבון עובר ושב בהשוואה למוסד אחר (בנקאי או  יםמנהלם הבו ששילוו מהבנק 

 לקוחותהחשבונות בין בנקים שונים וחשיבות האמון של שכרוך בהעברת  והזמןנטל הטרחה על כך, 

 .שירותים, מהווים גם הם חסם למעבר לקוחות בין בנקים שונים כיםצור םהממנו שבגוף הפיננסי 

בהתאם, כדי לבחון את רמת התחרות נדרש גם לבדוק, האם החלו נוטלי אשראי ללוות לאורך זמן 

את חשבון העובר ושב שלהם והאם חל גידול במספר  אצלם מנהליםיותר מנותני אשראי שהם לא 

  ניידו את חשבון העובר ושב שלהם לבנק אחר.ש לקוחותה

. כלומר, עבור חלק מהציבור אפשר קיםנעשויה להתבטא במעבר בין ב תחרותה ברמת היעליה

תבוא  ות, אך התחרות על הלקוחבנק אחד בלבדב פיננסים שירותיםעדיין צריכה של סל שנראה 

לעבור  יםיכול ותכמובן שלקוח. הםשל ראשיה"ש ולידי ביטוי בניוד של כל הסל ובפרט של חשבון הע

קשורה בהסכמים עם ש, גירושין, עבודה חדשה נישואין - קשורות לתחרותשלא בנק מסיבות שונות 

קבלת אשראי מהבנק הקודם. אי־תוצאה של  גם להיות ה לבנק נוסף יכולהיבנק מסוים ועוד והפני

ברמה  בצורה ניכרתעל פני זמן  ההסיבות הנ"ל לא השתנאחוז המעברים מההנחה שלנו היא ש

  .תחרותרמת הללמד על שיפור בהן עשויות  ,ולכן אם נראה תמורות בניידות לקוחות המשקית

בנק חדש בלנהל חשבון עו"ש  ועברשהלווים השינוי שחל בשיעור את ניתן לראות  1באיור 

זה. בשיעור יה יעל חלה מגמתלא  2020לדצמבר  2018 מרץבין ניכר כי  .33)חשבון ישן(בנוסף/במקום 

                                                           
  .2016בספטמבר  1תחרות בשירותים בנקאים ופיננסים נפוצים, דוח מסכם, ה בחינתהוועדה ל 32

לנהל  כיםשממשי ותלבין לקוח ,חשבון עו"ש אחד באחר פובנק, כלומר החלי ושעבר ותמבחין בין לקוח לא הניתוח 33
של החשבון  רשמיתפתיחת החשבון החדש לבין סגירה  מספר חשבונות עו"ש. הטעם לכך הוא שיכול לעבור זמן בין
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ככל הנראה ממגפת הקורונה ותקופות  הירידה נבעה, 2020ברבעון השני של  הירידה בניודנציין את 

צפוי לצאת  2021ספטמבר בתחרות באשראי קמעוני בימי קורונה)  -ה'הרחבה נספח ראו סגר (ה

לפועל פרוייקט "מעבר בקליק", שעתיד להקל בצורה משמעותית על פתיחה וסגירה של חשבונות 

לא אמנם שיעור הניידות  בבריטניהנציין ש שיעור המעברים יעלה. יו,לאחרשנצפה עו"ש ובהתאם 

 ,המעברנובע מאפשרות ש ,האיום התחרותישאפשר , אולם עלה באופן ניכר לאחר פרויקט דומה

   .ותעל היחסים שבין הבנק לבין הלקוח והוא השפיעגדל 

   1 איור

  חדש בבנק"ש עו חשבון לנהל שעברו הלקוחות בשיעור עליה חלה לא

 

  הבנקאי הסלשל  בפריקות תמורות  .ב.4.ג

 ,ש"משמעותיים של חשבונות העו םבטא במעבריתילא רמת התחרות ב גידולש היאנוספת אפשרות 

, ת צרכניותוכמו הלווא –סים אחרים נצריכת מוצרים פינ הפיננסי: הסלשל אלא בעיקר בפריקות 

 פיננסים שונים.מספקים  ,'שירותי תשלום וכו, פיקדונות, השקעות וניהול תיק נכסים, ותמשכנת

לנייד את החשבון הראשי מעוניינים  לאאף עדיפה על חלק ניכר מהלקוחות שזו אפשרות שייתכן 

 נציין כי לווים עשויים "לפרוק" את הסל גם כי הבנק שלהם לא הסכים להעמיד להם אשראי. שלהם.

כי אפשר וספקי אשראי בפרט בהקשר זה נציין כי יש אינדיקציות לבידול בשוק האשראי ובפרט 

מעמידים אשראי ללקוחות מסוכנים יותר מאלו שנוטלים אשראי מבנקים. בידול חוץ בנקאיים 

                                                           
בפועל רק בחשבון  יםי החשבונות אך משתמשנאת ש יםמשאיר ותהלקוחשוכן אפשר  משרדנותאילוצי  שלהישן ב

  כאמור בגלל אילוצי נתונים הנתון כולל גם חשבונות חדשים וגם חשבונות הנלווים ללקיחת הלוואה. אחד.
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לווים עם ל למשל ייתכן ובנקים שונים מעמידים אשראי צרכנידומה יכול להיות בין בנקים שונים (

  מאפיינים כלכליים חברתיים שונים). 

מציג את שיעור הפריקות של לווים הימני האיור  חלקים:י נלשמחולקים  2 ובהתאם איורהנתונים 

שלקחו הלוואה מחכ"א או מבנק אצלו לא ניהלו חשבון עו"ש (בחצי השנה שקדמה ללקיחת 

 בנוסף לבנקים ולחכ"א מסוימים כולל גם נתונים על גופים מוסדריםהשמאלי ההלוואה). האיור 

בשלב מאוחר ווח (חלק מהגופים המוסדרים מדווחים למערכת נתוני אשראי גופים אלו החלו לד

, הניתוח מתייחס רק לגופים מוסדרים שהחלו לדווח למערכת עד לאוקטובר יותר מבנקים וחכ"א

). האיור מציג את שיעור הפריקות של לווים שלקחו הלוואה מגוף מוסדר או מחכ"א או מבנק 2019

הפריקות  שיעורובהתאם  (בחצי השנה שקדמה ללקיחת ההלוואה) עובר ושבאצלו לא ניהלו חשבון 

בהשוואה לשיעור הפריקות בקרב חכ"א ובנקים שעומד על  20%-יותר ועומד על כ לפי איור זה גבוה

בין הרבעון לראות עליה קלה בשיעור הפריקות בקרב חכ"א ובנקים  יתןמבחינת המגמה נ .17%-כ

ואילו אין מגמה עליה בשיעור הפריקות הכולל  2020לרבעון האחרון של  2018הראשון של 

לרבעון אחרון  2019(המתייחס גם לגופים מוסדרים) בתקופה הקצרה שנבדקה (בין רבעון רביעי של 

ניהלו בו הם שהלוואה צרכנית מהבנק  נוטליםהלווים  שרוב 2באיור לראות עוד ניתן  ).2020של 

העובר לדעת האם מדובר בחשבון  ביכולתנו(אין  ההלוואה לנטילתבון עו"ש בחצי השנה שקדמה חש

   רת).וכשאליו הם מעבירים מששלהם  ראשיה שבו

   2איור 

"ש עו חשבון מנהלים לא הם שאצלו אשראי מספק צרכנית הלוואה נוטלים מהלווים 20%-כ

  זה בשיעור קלה עליה וחלה

   

 

בחינה של שיעורי הפריקות לפי מספר חשבונות העו"ש שמנהל/ת הלווה, מלמדת שחלה עלייה 

של לווים עם חשבון עו"ש אחד ויציבות יחסית בשיעורי הפריקות של מסוימת בשיעורי הפריקות 

לווים עם שני חשבונות עו"ש וירידה בשיעורי הפריקות של לווים שמנהלים שלושה חשבונות עו"ש 

את שיעורי הפריקות  בהתאםאפשר שמאגר נתוני אשראי וצעדים נוספים צמצמו ). 3איור ( ויותר

ש גבוה משלושה, למשל, בגלל שגילוי מידע זה (באמצעות מאגר של לווים עם מספר חשבונות עו"

נוספים שבוצעו הגבירו במקביל  םנתוני אשראי) נתפס כמידע שלילי על ידי הבנקים. המאגר וצעדי

גם מבנקים שבהם הלווים לא ניהלו חשבון עו"ש.  אטרקטיביותאת התחרות והקלו על קבלת הצעות 
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לאשראי בנקאי ולאשראי של חכ"א מאחר ורק לגבי אלו יש בידנו נתונים מתייחס רק  3נציין כי איור 

   לאורך כל התקופה הנסקרת המאפשרים לראות את הפיצול במגמות בחלוקה למספר חשבונות.

  3 איור

 בעלימספק אשראי אצלו אינם מנהלים חשבון עו"ש והם שלקחו הלוואה  הלווים בשיעור עליה 

  יותר משלושה חשבונות עו"ש. המנהלים חשבון עו"ש אחד בלבד. וירידה בשיעור זה עבור לווים 

  

 45%-נפוצה בהרבה וכ ה"פריקות" הלוואות המשכנתבניגוד לאשראי צרכני, ניתן לראות ש 4באיור 

(טרם לנטילת  ש"חשבון עוניהלו  לאהם  אשראי שאצלומספק  המשכנת נוטליםמהלווים 

נציין שאפשר שכוח השוק במשכנתות (ככל . יה בשיעור זהילא נרשמה מגמת על ברם המשכנתה).

שקיים) לא מרוכז בידי בנק־האם של הלווים (ולכן בידי ספקי העו"ש המרכזיים), אלא בידי שחקנים 

הנתונים מתייחסים  2019(עד הרבעון השלישי של  כולל גם את שתי תקופות 4 שאיור ןיינצ 34אחרים. 

גם לגופים מוסדרים החלו לדווח למאגר  מתייחסיםלבנקים וחכ"א בלבד ולאחר מכן הנתונים 

לא ניכר שינוי בשיעור  ,בנקאים היא זניחה־פעילות גופים חוץש שום, אך מ)2020לאחר אוקטובר 

  .וחכ"א יקות אצל גופים מוסדריםובהתאם לא התייחסנו בנפרד לשיעור הפר בין התקופות

  

  

                                                           
 . וחיפוש מחירים פיזור:בישראל המשכנתאות בשוק אינפורמציה בעיות -התחרות רשות 34
-https://www.gov.il/BlobFolder/reports/mortgagemarket

%97%20%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A4%D7%95draft/he/marketresearch_%D7%93%D7%95%D7
D7%A8%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D%

7%D7%9C%D7%A7%20%D7%A2%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%9
pdf.7%99 
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  4איור 

   "שעו חשבון מנהלים אינם אצלו אשראי מספק משכנתא לוקחים מהלווים כמחצית 

  

 35שבוי לקוח פרמיית  .ג.4.ג

  נתוני האשראי והשפעת מאגר לקוחות בלעדיים בקרב השבוי הלקוח תמייבפר תמורות

בנק אחד, הדבר לא בהכרח בעייתי מבחינה תחרותית, בלרכוש סל מוצרים עדיין גם אם לווים נוטים 

בו הם שמהבנק  ביותר עבורם כדאיתהמתמקחים ומצליחים לקבל את ההצעה  אלהכל עוד לווים 

כל המוצרים ממקום אחד נוחה ופשוטה רכישת שניתן להניח כלומר,  מנהלים חשבון עו"ש.

 אפשר ולקוחות יעדיפו לצרוך סל מוצרים ,טובה להשוואת עלויות טכנולוגיהוגם בהינתן  ותללקוח

־בנקל מתאפשר ,העדר איום תחרותי אמיןשב היא ותמבחינת הלקוח תבמקום אחד. הבעייתיו

  "לקוחותיו השבויים".מלגבות פרמיה עודפת  36האם

האם שעשוי לאפשר לו להציע אשראי בתנאים טובים בנק־הספרות מצביעה על יתרון משמעותי של 

. עימה מתמודדים מלוויםש יסימטר-האהמידע צה בבעיית והסיבה לכך נע .אחריםיותר מבנקים 

                                                           
 מהאוניברסיטה שטאון מאיה עם ישראל מבנק בנק וטלי שגב נמרוד שביצעו משותף מחקר על מבוסס זה חלק 35

  .העברית

לרכוש מוצרים פיננסים  יםנוט םוממנו ה ות"ש היחיד/העיקרי של הלקוחהעובו מנוהל חשבון  הבנקהוא  האם בנק 36
 בגלל אילוצי נתונים התייחסנו לכל הבנקים בהם מנוהלים חשבונות נוספים כמו פיקדונות קצובים והלוואות.

 עו"ש כבנק. 
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 יש בוש מצב, קרי אשראי לקיצוב ובפרט אשראי של הלהקצאה לא יעיל לעלולה להובי זו בעיית

  החזר חיובית. חלתשלא מקבלים אשראי הגם שיש להם תו לווים

 הדרכים. אחת יםהלווהמלווים מידע על  אוספים סימטרי-הא מידעהלהתמודד עם בעיית  כדי

. )Relationship Banking( ותהלקוח עם קודוהדרך קיומו של קשר ארוך, מקיף  לאסוף מידע היא

יתרון על פני בנקים אחרים  ,)אודות לקוחותיו מידע רבהמחזיק ברשותו ( ,האםלבנק־הדבר מקנה 

מהחזרי אשראי  הייהנהמלווה  :הלוויםהאם (המלווה) והן עם בנק־טיב הן עם יוהדבר עשוי לה

תחרותיים ־לאיותר. מצד שני, בעיקר בשווקים  אטרקטיביותמהצעות  ויקבל יםוהלווטובים יותר 

 יםהלוושעלול להוביל לפרמיית לקוח שבוי: הבנק יודע  קעם חסמי מעבר גבוהים, קיומו של קשר חז

   .מלקוחותיו פתדעו פרמיהלעבור בנק ולכן יכול לגבות  יםמתקש

 .סימטרי-הא מידעה עייתדרך אחרת להתמודד עם ב הםמאגר נתוני אשראי  כדוגמתנתונים  מאגרי

יקטן לאחר  ,לווים עם קשר חלשלכל הבדל בתנאי האשראי בין לווים עם קשר חזק שנצפה  בהתאם

 הבנקלהם קשר חזק עם  שישהמאגר להשפיע הן על נוטלי אשראי  צפוי מיוחד באופן הקמת המאגר.

הבנקאי או עם קשר חלש: לגבי הראשונים, המידע  התאגידקשר עם  בלי שהםוהן על נוטלי אשראי 

לאותם נוטלי  שיהיה נצפהלכך  בהתאם, הבלעדיתכבר אינו נחלתו  אודותםהבנקאי  התאגידשל 

ם הצעות להציע לה יותריהיה קל  ולאלהאחרים  בנקאיים לתאגידיםאשראי קל יותר לפנות 

הריבית על אשראי לנוטלי אשראי עם קשר חזק עם  שיעור. בהתאם לכך נצפה שאטרקטיביות

לאמוד טוב יותר את הסיכון  גםהבנקאי  התאגיד יוכל המאגררד. לאחר הקמת יהבנקאי  התאגיד

(נוטלי אשראי עם קשר חלש/ללא קשר)  בלבד חלקי מידעשל נוטלי אשראי, שבגינם היה לו בעבר 

  . הואגם  ירדהריבית לנוטלי אשראי אלה  שיעורולכן נצפה לכך ש

 שאותה שבוי-לקוח-פרמיית שבישראלשיפורסם בקרוב בסדרת מאמרים לדיון נמצא  37במחקר

(דבר  בו הם מנהלים את חשבון העו"ש היחידי שלהםשנוטלים אשראי מבנק שקוחות ל שילמו

 ממצאים אחרים על רמת התחרות הנמוכה בשוק האשראי בישראל). כמו כן, נמצא המתיישב עם

מהווים  ממצאים אלומבאופן מובהק לאחר הקמת המאגר.  ההצטמצמ הפרמיה שאותה

אינדיקציה ראשונית לכך ששיתוף נתונים דרך מאגר האשראי פועל לצמצום הפערים במחיר 

  .ש"העו חשבון את מנהלים הם בו בבנק לקוחות של תלותהאשראי דרך הקטנת ה

   

                                                           
  .העברית מהאוניברסיטה שטאון מאיה עם ישראל מבנק בנק וטלי שגב נמרוד שביצעו משותף מחקר 37
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 אשראי צרכני -כמותי ניתוח . 5.ג

 המסקנה. זה אשראי ספקי של השוק נתחי ואת בישראל הצרכני האשראי סך את נתאר זה בסעיף

 פרו אינדיקציות נרשמו) 2020 דצמבר עד 2016 דצמבר( הנסקרת בתקופה כי היא מהפרק העולה

  .הצרכני האשראי בשוק בעוצמה נמוכה תחרותיות

 שניצניה( בנקאי החוץ האשראי משקל ועליית הבנקאי האשראי משקל בירידת מתבטא השינוי

 מדדי של ובירידה של ספקי אשראי חוץ בנקאיים פעילותם היקףב בגידול), 2012 בשנת עוד החלו

 של השוק נתחי ירידת של מגמה ניכרת ).38CR2-ו Herfindahl Hirschman Index הריכוזיות

ירידה מעיקר השינוי נובע  זאתם ע. הבינונים הבנקים של השוק נתחי ועליית הגדולים הבנקים

הבינונים. כמו כן נציין את הבנקים ביתרה של משמעותית עליה מהבנקים הגדולים ולא ביתרת 

משבר נרשמה ההאטה בקצב גידול האשראי הצרכני בסך המשק עד למשבר הקורונה (במהלך 

  ). תחרותהאשראי שלהבנתנו נובעת בעיקרה בירידה ביקושים ולא משינוי ברמת ה תירידה ביתר

 2016 משנת 39LERNER מדד לש הירידה את תחרותית פרו כאינדיקציה נציין הרווחיות במדדי

 אלו מהווים אינדיקציה לירידה בכוח השוק של הבנקים. וכן את הירידה בריבית ובמרווחי הזרם.

אחוז בריבית וזאת גם לאחר צמצום השפעת נקודת השל כחצי ירידה היקף השינוי הוא  עם זה

  על שינויים בעוצמה מתונה.ם כך אהסיכון ושינוי הרכב התיק (באשראי הבנקאי). להבנתנו מדובר 

עד למשבר הקורונה נרשמה מגמה של הרחבת האשראי  ,האטה באשראי הבנקאי הצרכניבניגוד ל

שיתרת האשראי הצרכני שלה  MAX(למעט  חברות כרטיסי האשראישמעמידות הצרכני 

נרשמה עליה בנתחי השוק של החברות הקטנות (דבר שמוביל לירידה  ).2017-התייצבה החל מ

בריכוזיות). כמו כן, בולטת מגמת הירידה בריביות של חברת כ.א.ל על רקע עליה/ יציבות בריביות 

  החברות המופרדות.

                                                           
38 

𝐶𝑅 = 𝑆 ,  𝑠  ≥ 𝑠  ≥ ⋯ ≥ 𝑠  ,∀𝑁 ≥ 2 

𝑆כאשר,    מספר הפירמות בשוק. i ,𝑁הוא נתח השוק של פירמה   

בתקופה  iהמדד מחושב על ידי חלוקת הפער בין הריבית על האשראי לעלות השולית בריבית על האשראי. עבור פירמה  39
  :אמסוימת מחושב המדד באופן הב

𝐿 =
𝑃(𝑄) − 𝐶 (𝑞 , 𝑤 )

𝑃(𝑄)
 

𝐶כאשר  (𝑞 , 𝑤   .iהיא העלות השולית של פירמה  (

משמש המדד לבחינת פירמה ייחודית. ככל שרוצים לבחון את רמת התחרות בשוק מסוים, יש לחשב את מדד  לרוב
Lerner  השוק באופן הבא: כללשל  

𝐿 = ∅ 𝐿

∈

 

(לרוב נתח השוק שלה בשוק  iניתנת לפירמה שהיא המשקולת  ∅-ו jבשוק  iשל פירמה  Lernerהוא מדד  𝐿כאשר 
j.( 
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  ספקי האשראי כללמאשראי צרכני   .א.5.ג

מוסדיים (הגופים ־חוץבנקאים ־חוץי אשראי קסס בין היתר גם על נתונים על ספופרק זה מב

 שוםמ ,מדובר בדיווח מצומצםששדיווחו לרשות שוק ההון. ראשית נציין  )כאמור המוסדרים

 מוצגיםהנתונים  2020אולם עבור ו 2019עד  2016מונחים שנתיים עבור השנים  ציגיםשהנתונים מ

(בחלק מהמקרים ביצענו הערכה לנתון של הגופים  2020שני הרבעונים הראשונים של עבור 

כל אחת מהחברות המדווחות כחברה לאשראי עסקי "סווגה" . כמו כן -)2020המוסדרים לספטמבר 

 ושל הבנקיםברות כרטיס האשראי להבדיל מהדיווחים של חוזה בהתאם לעיקר פעילותה  ,או צרכני

מלבד . הם מעמידיםבדיוק מהו היקף האשראי העסקי ומהו היקף האשראי הצרכני ששמפרטים 

להיום נכון ש, צרכני אשראישמעמידות  נוספות החברות שדיווחו לרשות שוק ההון קיימות חברות

בחלק זה אינה מלאה ומשקפת את המידע מוצגת שפעילותן. לכן התמונה  על אין בידינו נתונים

למיטב ידיעתנו הן שגבי החברות הניתוח מידע לכולל זה עם ון להיום בלבד. נגיש לנו נכההמדווח ו

   המהותיות בשוק.

מגמת עלייה עקבית בהיקף  2020ועד לפברואר בשנים האחרונות  נרשמה 5כפי שניתן לראות באיור 

לעומת נתון  ,40מיליארד ש"ח 202-הוא עמד על כ 2020לפברואר האשראי הצרכני בישראל ונכון 

 קצב הגידול של נתון זה נמצא במגמת האטה .2000 בפברוארבלבד ₪ מיליארד  65-של כ מקביל

 לדצמברנכון אחר פרוץ מגפת הקורונה חלה אף ירידה בנתון, היקף האשראי למשקי בית עומד לו

 החלשל משקי הבית שלא לדיור בתוצר חלקו של החוב כמו כן  בלבד.ש"ח מיליארד  194.2 על 2020

   .2018 משנת לרדת

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
עמידים הבנקים, חכ"א וגופים מוסדרים. באיור מהתמקדנו באשראי נושא ריבית ש 2לאורך הדוח ובפרט בלוח  40

לגביהם יש ברשותנו נתונים שוטפים. כמו כן כולל אשראי זה בנוסף שמתואר כלל האשראי הצרכני מכל הספקים 
 י מנפיקי כרטיסי חיוב (ניצול מסגרת אשראי של כרטיס בחיוב נדחה).נושא ריבית שהועמד על יד לאאשראי ש
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  5איור 

  וירידה לאחר מכן הקורונה שברעד לפרוץ מ) לדיור(לא  בית למשקיהחוב  גידול בקצב האטה

  

אף שהבנקים הם עדיין השחקנים המרכזיים בשוק האשראי הצרכני על שניתן לראות  6באיור 

 8-בכ 2020ליוני  2016דצמבר במהלך התקופה שבין הצטמצם חלקם אחוזים ממנו,  72-ומהווים כ

נקודות האחוז. ירידה זו מהווה המשך למגמה רציפה של צמצום חלקם היחסי של הבנקים בסך 

  תחילת הרפורמה. טרםהחלה כבר לפני מספר שנים שיתרת האשראי הצרכני, 

בנתח השוק של האשראי הצרכני הבנקאי התרחש על רקע התרחבות היקף מתואר שהקיטון 

אחוז. בתקופה הנקודות  5-הגדילו את חלקם בכשהגופים המוסדיים,  האשראי הצרכני שמעמידים

חלקן בשוק זה גדל שצמיחה בהיקף האשראי מחברות כרטיסי האשראי, במקביל הנסקרת חלה 

בנקאי (לגביו יש לנו מידע) ־גם חלקו של האשראי הצרכני החוץ גדל אחוז. כמו כןהנקודות  2-בכ

בסך האשראי הצרכני בתקופה המדוברת. אם כן, על אף שהבנקים מהווים את מקור המימון 

בדצמבר  80%-(מכ .מעטבחלקם היחסי מצטמצם בשנים האחרונות שהעיקרי למשקי הבית, דומה 

  .)2020בספטמבר  72%-לכ 2016
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  6איור 

  בשוק המרכזי השחקן ונותר הם אך מצםטצה הצרכני האשראי בשוק הבנקים של חלקם

  

 שוםמ וזה מספר מצומצם של חברותעל ידי  הועמדשכולל אשראי  6בנקאי באיור ־האשראי החוץ

. מדובר בהערכת (מהדיווחים לרשות שוק ההון) ההתקופכל בידינו נתונים לאורך  יש עליהןרק ש

   בנקאי.־חסר של האשראי החוץ

נתמקד באשראי שהעמידו בנקים, גופים מוסדרים  6 באיור אשר פורטו סוגי ספקי האשראי מבין

 כן כמו). מוסדיים מגופים ואשראי ממשלה אשראיננתח  לאוחברות כרטיסי האשראי (בהתאם, 

 לוחנתמקד באשראי נושא ריבית (בהתאם לא ננתח אשראי בחיוב נדחה של חכ"א). , 6כמו באיור 

  .י האלומרכז את הנתונים על היקפי האשראי (נושא ריבית) והריבית של ספקי האשרא 1
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  1לוח 

 אשראי צרכני

  תאריך

  ריביות (אחוזים)  ₪)יתרות (אלפי 

  בנקים
חברות כרטיסי 

  בנקים  מוסדרים  אשראי
חברות כרטיסי 

  מוסדרים  אשראי

31/12/2017 117,480,000  12,015,000  1,435,321  5.84% 9.12% 7.64% 

31/12/2018 117,140,000  13,128,000  1,896,651  6.01% 9.28% 7.78% 

31/12/2019 115,215,000  15,057,000  2,651,729  5.63% 9.21% 8.12% 

30/06/2020 110,468,900  14,957,000  2,924,409  5.35% 8.90% 9.24% 

30/09/2020 107,899,000  14,593,000  *3,198,940  5.04% 8.82% na 

31/12/2020 106,194,900  14,573,000  na 4.99% 8.51% na 
  הערות:

  נתוני חברות כרטיסי אשראי הם אשראי נושא ריבית שאינו בערבות הבנקים. -
  נתוני הבנקים הם נתוני משקי הבית ללא הלוואות לדיור וללא כרטיסי אשראי. -
באשראי המוסדרים נעשה בראייה כוללת, כל אחת מהחברות המדווחות "סווגה" הסיווג למגזרי פעילות  -

  כחברה לאשראי עסקי או צרכני בהתאם לעיקר פעילותה.
; = נתון חסרna( 2020טרם קיימים בידינו כלל הנתונים של הגופים המוסדרים לרבעון השלישי של שנת  -
  ).2020ספטמבר של נתון האשראי התבצעה הערכה ל*
"א; הריביות של הבנקים וחכ הבנקים שפרסמו לציבור הרבעוניים הכספיים נתוני היתרות נלקחו מהדוחות -

(דוח חודשי על אשראי לציבור ופיקדונות מהציבור לפי בסיסי  823נלקחו מהוראת דיווח לפיקוח על הבנקים 
 שפרסמו לציבור הרבעוניים הכספיים מהדוחות נלקחו"א חכ וריביותמידע על ריבית) -הצמדה ומגזרי פעילות

 "אחכ

  

כעת נבחן בנפרד כל קבוצת ספקים, קרי אשראי בנקאי, אשראי מחברות כרטיסי אשראי ואשראי 

  בנקאים נוספים. ־חוץמגופים 

: ראשית, ניתן ללמוד על התמורות בתחרות גם מהשינוי שחל בין השחקנים וזהטעמים לבדיקה 

־השונות של בנקים קטנים וגדולים. שנית, הגופים החוץבמגמות  הלדוגמהשונים מאותו סוג, 

עדיין חלק קטן מהשוק ובהתאם השפעתם על תוצאות המדדים על כל השוק מהווים בנקאים 

יש הבדלים שלישית, יכול ללמד על התמורות בתחרות.  אלהמתמקד בגופים שמוגבלת. ניתוח 

בדיקות שניתן ליישם רק על הגופים על הגופים השונים, כך יש זמינים שמשמעותיים בנתונים 

כך לדוגמא  שופכות אור גם על השוק בכללו. אלהלאור משקלם בשוק, בדיקות  ,הבנקאים ולגישתנו

  ננתח מדדי ריכוזיות באשראי בנקאי כאינדיקציה לגבי הריכוזיות בכל השוק. 

  אשראי צרכני בנקאי   .ב.5.ג

  מבנה וריכוזיות  -אשראי צרכני בנקאי

(הדוח  שיפור בתנאים לתחרותהמשך מגמת הניתוח מבנה שוק האשראי הבנקאי הצרכני מלמד על 

 ).2020 לדצמברוהדוח הנוכחי מעודכן עד  2019ליוני  2016הקודם התייחס לתקופה שבין דצמבר 

הבנקים הבינונים של התחזקות בהשיפור בא לידי ביטוי בירידה בדומיננטיות של הבנקים הגדולים ו

בעקבות  פועלים היום בשוקש במספר השחקניםקל למרות שינוי  הוזבירידה במדדי הריכוזיות וכן 

שהחל כאמור להציע שירותים , ניתן רישיון לבנק חדש 2019בספטמבר ש. נציין מזרחי-מיזוג איגוד

  השקה לקרובים.במסגרת 
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 Herfindahlמגמת ירידה עקבית במדד  במשך התקופה הנסקרת נרשמה 7כפי שניתן לראות באיור 

Hirschman Index41 )HHI) כרטיסי אשראי). המדד חושב על בסיס  ללא) עבור אשראי צרכני בנקאי

 את כללנו לא(קו רציף) בחישוב המדד  42יתרות האשראי הצרכני שמעמידים התאגידים הבנקאים.

"א משני הבנקים הגדולים חכבהתאם, ההפרדה והמכירה של שתי  .אשראי בכרטיסי הבנק פעילות

 לראות ניתן בהתאםאינה משפיעה על המדד. בקו המקווקו כללנו גם פעילות בכרטיסי אשראי ו

  במדד לאחר ההפרדה.  חזקה יותר מעט ירידה

המזרחי -מיזוג איגודוולאחר  נקודות 1,936-נקודות ל 2,180-מירד המדד  2020ליוני  2017 מרץבין 

 אמנם, ניתן 43מיזוגים בארץ ובעולםה). כשמקישים מהנחיות 2020בר (דצמ ,0562-חלה עלייה ל

כשלעצמו מהווה אינדיקציה פרו אך השינוי  ,ין בשוק ריכוזי (ברמה מתונה)ילומר שמדובר עד

מחשבים את המדד גם בהתייחס לאשראי שמעמידות חכ"א (אשראי יתר על כן, אם  תחרותית.

ירידה במדד  תוצאת מדד נמוכה יותר ונרשמה מתקבלתנושא ריבית) והגופים המוסדרים אזי גם 

לגבי כשמקישים מהנחיות ו. )2020לספטמבר  2017(בין דצמבר  נקודות 1,570-נקודות ל 1,745-מ

צרכני השוק האשראי  שמדובר בירידה לא־זניחה ושלאחריה, ניתן לומר 44מיזוגים בארץ ובעולם

   45.יכוזיר ריכוזי ברמה מתונה הקרובה לשוק שאינו ישראלב

בשוק ולא מספיק להתייחס  תחרותעם זה נציין שיש לבצע בכל מקרה הערכה כוללת של רמת ה

כמו כן, ככל שבישראל מתקיים שוק אשראי מבודל, ושחקנים שונים בלבד. אחד לשינויים במדד 

מתמקדים במתן אשראי לאוכלוסיות שונות או מסוגים שונים אזי בפועל השוק ריכוזי יותר ממה 

  שהמדד מלמד. 

  

  

                                                           
 המדד מוגדר כסכום ריבועי נתחי השוק של כל הפירמות בשוק. 41

 𝐻𝐻𝐼 = ∑ (𝑀𝑆 )  

 נפרדות כחברות המדד בחישוב הוגדרו"א חכהוא מספר הפירמות בשוק.  n-, וiהוא נתח השוק של פירמה  𝑀𝑆כאשר 
 כחלק"א חכ הגדרת). המדגם אורך(לכל  דיסקונט ומבנק) ההפרדה(לפני  לאומי ומבנק הפועלים מבנק חלק ולא

 יותר חדה מעט והירידה ההפרדה טרם יותר גבוה מעט(המדד  שינוי ללא כמעט לתוצאות מובילה הבנקאות מקבוצת
  להראות את השינוי בריכוזיות שלא נובע ישירות מההפרדה הכפויה. הייתה מטרתנו). ההפרדה לאחר

  ). 11 באיור תוקן שלמשל כפי( לאומי בנק של מחדש סיווג תיקון בוצע לא המדד בחישוב 42

 לפירוט הנחיות בישראל: 43
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/mergerguidlines/he/mergers_%D7%92%D7%99%D7%9C%D
7%95%D7%99%20%D7%93%D7%A2%D7%AA%201_11%20%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%95%D

7%92%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf ,
/:lex.europa.eu/legal-eur/https-הנחיות אירופיות: 

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0205(02)&from=EN   

https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/merger-הנחיות אמריקאיות: 
review/100819hmg.pdf  

   שם. 44

  שם. 45



39  
 

  7 איור

  שוק האשראי הצרכני הבנקאי בריכוזית ירידה

  

תנאים אף הוא שיפור בנמצא במגמת ירידה, שפירושה  CR2 47שגם מדד 46 8 ניתן לראות באיור

לתחרות. מדד זה מחושב כנתח השוק של שני התאגידים הבנקאים הגדולים (יתרת האשראי הצרכני 

 לדצמבר 2017 מרץבין המדד ירד  של תאגידים אלה מתוך סך יתרת האשראי הצרכני הבנקאי).

"א בערבות החברה ועם ריבית חכ פעילותלנו גם בשני איורים אלו התייחס .48.2%-ל 56.6%-מ 2020

מתייחס לפעילות זאת כנפרדת רק עבור  והמקווק הקו ואילו המדגם מתחילת נפרדת כפעילות

  48פועלים ולאומי ורק לאחר מכירת חברות כרטיסי האשראי.

ובהתייחס גם לאשראי  התייחסות ארוכת טווח לכל האשראי הבנקאי (ולא רק לאשראי הצרכני

בריכוזיות בשוק האשראי הצרכני הירידה ), מלמדת ששהועמד על ידי חברות כרטיסי האשראי

                                                           
  ). 11המדד לא בוצע תיקון סיווג מחדש של בנק לאומי (כפי שלמשל תוקן באיור  בחישוב 46

47 

𝐶𝑅 = 𝑆 ,  𝑠  ≥ 𝑠  ≥ ⋯ ≥ 𝑠  , 

𝑆כאשר,  𝑠הוא מספר הפירמות בענף. .  i ,𝑁הוא נתח השוק של פירמה    היא הפירמה עם נתח השוק הקטן ביותר  , 

𝑠-ו זה חישבנו את המדד עבור שתי הפירמות הגדולות בשוק.  מסמךהיא הפירמה עם נתח השוק הגדול ביותר. ב , 
 דיסקונט ומבנק) ההפרדה(לפני  לאומי ומבנק הפועלים מבנק חלק ולא נפרדות כחברות המדד בחישוב הוגדרו"א חכ

 יותר גבוה מעט(המדד  שינוי ללא מעטכ לתוצאות מובילה הבנקאות מקבוצת כחלק"א חכ הגדרת). המדגם אורך(לכל 
להראות את השינוי בריכוזיות שלא נובע  הייתה מטרתנו). ההפרדה לאחר יותר חדה מעט והירידה ההפרדה טרם

  ישירות מההפרדה הכפויה.

יתרת האשראי של כל אחד משלושת הבנקים הגדולים בחלוקה ליתרת האשראי של חברת כרטיסי האשראי ל 48
   נספח ד'.ראה יתה בבעלותו (עבור בנק הפועלים ובנק לאומי) ושעדיין בבעלותו (עבור בנק דיסקונט) ישה
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בריכוזיות שוק האשראי הבנקאי בכללו. עוד ניתן  השחלירידה יותר מה משמעותית ייתההבנקאי ה

שנרחיב  כפי .שנבדקו לראות שהירידה בריכוזיות הגיעה על רקע יציבות יחסית בשני המדדים

בהמשך נרשמה בתחילת משבר הקורונה התחזקות זמנית של חלק מהבנקים הגדולים והדבר 

   .2020החל מיוני  CR2גם בהתייצבות מדד  מתבטא

  8איור 

  הצרכניהבנקאי בשוק האשראי  הגדוליםבמשקל של שני הבנקים  ירידה

  

עלייה בחלקם נסקרת חלה ירידה בנתח השוק של בנק הפועלים. במקביל נרשמה הלאורך התקופה 

לכל  ,טפחות והבינלאומי) ובנק איגוד-היחסי של כל שלושת הבנקים הבינונים (קרי דיסקונט, מזרחי

של בנק מזרחי כולל את מיזוג בנק  וניםהאחר ניםרבעושני ההנתון לשנבהיר  .2020הפחות עד מרץ 

  ).9(איור  טנרשמה ירידה בנתח השוק של בנק דיסקונ 2020לאחר מרץ שאיגוד. ניתן לראות 
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  9איור 

  הפועלים בנק חשבון על םיהבינוני הבנקים של השוק בנתח עליה

  

  כמות ומרווחים ניתוח  - בנקאי צרכניאשראי 

־ במקביל לגידול בכמות כאינדיקציה פרו בריבית/נפרש ירידה במרווח ,כפי שמוסבר בנספח א'

 והמרווח הריבית על אשראי צרכניירדו  2020למרץ  2017 מרץבין שניתן ללמוד  13מאיור  .יתתחרות

ללא שינוי. כמעט נותר  )על המלאימהדוח הכספי (מרווח אך המרווח  ,כמחצית נקודת האחוזב(זרם) 

בשינוי מאד משמעותי להבנתנו מנגד, לא מדובר  49.כאינדיקציה פרו תחרותית אלהנפרש תוצאות 

  .זושלילית את הירידה הקלה בהיקפי האשראי בתקופה  הבעוצמתו וכן נציין כאינדיקצי

התעצמה מגמת הירידה במרווחים  )2020עד סוף נה (ובתקופת משבר הקורשעוד ניתן לראות 

אותן פירשנו שבניגוד לתמורות עד למשבר ירידה בהיקפי האשראי. ובריביות והחלה גם 

החל תמורות האת נבקש לייחס היצע, ההרחבת לו תחרותרמת הכאינדיקציות להגברה מסוימת ב

  .תחרותרמת הבללא זיהוי של שינוי  ,בעיקר לירידה בביקוש לאשראי צרכניממרץ 

  

  

                                                           
ושנית על בסיס נתוני זרמים  חישבנו את המרווח בשתי דרכים: ראשית על בסיס נתוני יתרות מתוך הדוחות הכספים 49

 '.ב נספח ראו להסברותוך שימוש בריביות הפנימיות. 
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  01איור 

   ביתרות קלה לירידה במקביל רכניעל אשראי צ ווחרובמקלה בריבית  ירידה

  

 יתרות האשראי של בנק הפועלים :תובנקאקבוצת ברמת התפתחות השינויים ביתרות הבנקים 

במקביל נרשמה יציבות יחסית של בנק לאומי (נציין כי הירידה ברבעון השלישי של  .במגמת ירידה

 במקביל נרשמה 2018מסוף  ).11נובעת גם מסיווג מחדש שערך בנק לאומי המסומן באיור  2017

ואף טפחות והבינלאומי -מזרחי ,דיסקונט - שלושת הבנקים הבינוניםשל יציבות ביתרות האשראי 

ברבעון השלישי של בנק מזרחי העלייה ביתרת האשראי ש. נציין 2020בשנת  בנק דיסקונטב ירידה

 מירידה נבעה פועלים, הירידה בנתח השוק של בנק לסיכוםנבעה מהמיזוג עם בנק איגוד.  2020של 

 יתרתשל  מהגדלהבנתח השוק של הבנקים הבינונים לא נבעה  יהיהעל אך, האשראי ביתרות

ובעיקר של  הגדולים הבנקים של האשראי בהיקף מהירידה בעיקראלא  ,)2018 מסוף( האשראי

  ).11(איור  בנק הפועלים
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  11איור 

(עד פרוץ משבר ביתרת האשראי של בנק הפועלים ועליה ביתרת הבנקים הבינונים  ירידה

  )הקורונה

  

ירידה מסוימת במרווחים של הבינלאומי חלה  2020למרץ  2017 מרץבין שניתן לראות  21באיור 

את  מחלישים אלה ממצאיםהבנקים האחרים.  ם שליה או מגמה לא אחידה במרווחיימול על

 ברמתשיפור  חל אם גםשומתיישבים עם המסקנה,  תחרותהממצאים על אינדיקציות פרו 

חלה ירידה במרווחים של כל  2020ברבעון השני של  לא מדובר בשינוי מאד משמעותי. ,תחרותה

יתרות האשראי, כירידה בביקוש לאשראי בחמש הקבוצות. נבקש לייחס שינוי זה, במקביל לצמצום 

שעשויה להיות  ,מלמד על השונות במרווחי הבנקים 21איור שנציין  משבר הקורונה.צרכני בגין 

.וההבדלים ברמות הסיכון של תיקי האשראי שהם מעמידים מתואמת עם הבדלי כוח השוק שלהם  
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  21איור 

  קלה במרווחים של חלק מהבנקים  ירידה

  

  השפעות הרכבותיקנון  הרחבת הניתוח באמצעות מאגר נתוני אשראי

. עלות המימון משפיע על שיעור הריבית הוא רמת הסיכוןשמשמעותי נוסף על עלות המימון גורם 

נלקחת  לאאך רמת הסיכון  )12-ו 10ים שהוצגו באיורים מרווחבחישובי ה ומנוכה נלקחת בחשבון

בתקופה יה בסיכון יעלאם חלה בהתאם  .)א'נספח  ו(להרחבה רא. במרווח ולא מנוכה בחשבון

בניכוי הסיכון שלמרות שאפשר  ,מוצגים מוטים כלפי מעלהשפירוש הדבר שהמרווחים  ,הנסקרת

וכן להפך, ירידה ברמת הסיכון, עשויה להוביל לירידה בריבית הממוצעת, מבלי שחל  הם אף ירדו

  .תחרותשינוי ברמת ה

יעור חובות פגומים, (לדוגמה, שמתוך הדוחות הכספיים להערכת סיכון האשראי מקובלים מדדים 

 שיעור חובות בפיגור, שיעור ההוצאה להפסדי אשראי, הוא יתרת ההפרשה להפסדי אשראי וכו') לא

מדובר במדדים חלקיים בלבד (או ש שוםמספיקים כדי לנתח את הריבית בנטרול השינוי בסיכון. מ

proxyה ועוד, מדדים אל ה) לרמת הסיכון, סביר שאינם תופסים גורם זה באופן מלא ומהימן. ז

מצביעים על איכות תיק האשראי רק בסופה של כל תקופה ועל כן הם אומדים את הסיכון בפיגור 

מסוים. כלומר, רמת הסיכון של הלוואות בתקופה נתונה עשויה להתבטא באיכות תיק האשראי רק 

  . נקוממדיניות הב אסדרהמושפעים מ חלק מהמדדיםמספר חודשים לאחר תקופה זו. בנוסף, 

במאפייני ההלוואה, פרט לרמת הסיכון של הלווה, יכולים להביא אף הם  ם אחריםשינויבנוסף, 

להטייה בפרשנות התמורות בריבית. כך למשל, אם משקל ההלוואות עם בטוחה עלה, יביא הדבר 

לירידה בריבית הממוצעת על אשראי, הגם שאפשר שהריבית על אשראי עם בטוחה והריבית על 

  א בטוחה נותרו ללא שינוי.אשראי לל

נמוכה  )לרוב הלווים(נשאף לבחון האם לאחר הרפורמה הייתה הריבית המוצעת לסיכומו של דבר 

מזו שהיו מקבלים לפני הרפורמה או לחלופין, עבור לווים שטרם הרפורמה נדחו ולא קיבלו אשראי, 

  נבקש לבחון האם הם מקבלים אשראי לאחר הרפורמה. 
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 ביצענו ניתוח של מערכת הבנקאות על בסיס נתוני מאגר נתוני אשראי ,אלו םקשי כדי להתמודד עם

הדבר ו ברמת ההלוואה הבודדת הם המאגרנתוני הטעם לשימוש במאגר הוא ש. כפי שיפורט להלן

מאפשר לנו להתמודד טוב יותר עם השינויים שחלו בהרכבי האשראי ובפרט ברמת הסיכון של 

   .)מהדוחות הכספיים (בהשוואה לנתונים מצרפיים הלווים

נבהיר כי הניתוח אינו מתייחס להשפעת עלויות תפעוליות הכרוכות במתן אשראי ומשפיעות על 

   הריבית.

 2017על ידי בנקים בתקופה שבין יולי  הועמדשסך האשראי הצרכני את מציג את הריבית ו ,13איור 

 2017בגלל אילוצי נתונים הניתוח מתחיל ביולי על בסיס נתוני מאגר נתוני אשראי.  2020 לאוקטובר

   כמו מרבית הדו"ח. 2016-ולא ב

 בריבית עד לתחילת משבר הקורונה ניתן לראות ירידה המתונה 10בדומה לנתון שהוצג באיור 

 ישראל בנק ריבית זאת תקופה במשך. )2020בפברואר  4.9% -לכ 2018בנובמבר  5.4% -(ירידה מ

   50אחוז. %0.25 על ועמדה שינוי ללא יתהיה

-לכ 2020בפברואר  4.9% -מכומהירה יותר  ירידה משמעותיתלאחר תחילת משבר הקורונה חלה 

חלק מירידה זאת הושפעה מהירידה בריבית בנק ישראל וכן מצעדים אחרים ). 2020בדצמבר  4.2%

את ו 2020באפריל  הועמדשדה בהיקפי האשראי ניתן לראות את הירידה הח שבוצעו. במקביל

רות בתקופת הקורונה, בפרט (להרחבה על התח מכן.לאחר שחלקית בחודשים ההתאוששות ה

תחרות באשראי קמעוני בימי  -ממשלתית על שוק האשראי, ראה נספח ה'השפעת ההתערבות ה

  ). קורונה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
-ב ורק. 0.25%נקודות אחוז לרמה של  0.15-להעלות את הריבית ב 2018בנובמבר  26-הוועדה המוניטרית החליטה ב 50
  .0.1%נקודות אחוז לרמה של  0.15-את הריבית ב להפחיתהוועדה המוניטרית  החליטה 2020 לאפריל 6
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  31איור 

ציבות בהיקף לי במקביל רכניקלה בריבית על אשראי צ ירידהעד פרוץ משבר הקורונה חלה 

  האשראי הניתן

  

  ערכנו שלוש בדיקות על בסיס מאגר נתוני אשראי: ,הרכבה שינויכדי להקטין את השפעת 

 ;ניתוח שינוים בהיקף האשראי ובריבית בחלוקה למאפייני אשראי שונים .1

 ;ניתוח שינוים בריבית על תיק אשראי עם הרכב קבוע .2

 שינוים בריבית על אשראי באמצעות רגרסיה לינארית.ניתוח  .3

 . ןותוצאותיה אלהלהלן פירוט על בדיקות 

 ניתוח שינוים בהיקף האשראי ובריבית בחלוקה למאפייני אשראי שונים. .1

 :בסעיף זה, בחנו את השינוי בהיקפי האשראי ובריבית בחלוקה למאפיינים הבאים

מהלוואות קטנות. בריבית נמוכה יותר הלוואות גדולות נוטות להיות  - גודל ההלוואה -

בחינת הריבית וה בגודל ההלוואה הממוצע יבמהלך חלק מהתקופה הנסקרת חלה עלי

רוב הריבית על שפשרה לנו לאשש את ההשערה יהממוצעת עבור הלוואות בגדלים שונים, א

 רבה יותר לאחריו).ובעוצמה  2020הלוואות ירדה בתקופה הנסקרת (עד מרץ 

להיות בריבית בדומה לגודל ההלוואה, הלוואות ארוכות יותר נוטות  - תקופה לפירעון -

). המוגבריםלמרות הסיכון ועלות המימון  ,נטייתן להיות גדולות יותרבשל  גם(נמוכה יותר 

חלה ירידה  ,גם בחלוקה לתקופות שונות לפירעוןשניכר  ,בדומה לבדיקה של גודל ההלוואה

 בריבית.

בריבית משתנה. בכל זאת בחנו  תמידכמעט הועמד האשראי הבנקאי הצרכני  - סוג ריבית -

 .גם הריבית על האשראי בריבית קבועה ש
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כאשראי לא צמוד. בחנו גם שינוי תמיד כמעט  הועמדהאשראי הבנקאי הצרכני  - הצמדה -

 .למדד המחירים לצרכןשצמוד באשראי 

 הואללא בטוחה, אשראי זה  הועמדעיקר האשראי הצרכני  - לוואהקיומה של בטוחה לה -

 באופן כללי יקר יותר מאשראי עם בטוחה.

 הואללא ערבים. אשראי זה  הועמדעיקר האשראי הצרכני  - הלוואהלקיומם של ערבים  -

 ערב צד שלישי.שלו באופן כללי יקר יותר מאשראי 

חוב ההבחנו בין לווים שלא עמדו בהחזרי  - שלילית של הלווה בהחזרי חוב ההיסטורי -

ההלוואה הצרכנית. לווים עם היסטוריית תשלומים שלילית  נטילתל שקדמהשנטלו בשנה 

 היסטוריה שלילית. ללאעל אשראי מלווים יותר לשלם באופן טבעי נוטים 

הריבית על רוב סוגי  -לאחר ביצוע ההבחנות האמורות המסקנה המתגבשת דומה גם -

 ).לאחריו יותר רבה ובעוצמה 2020דה בתקופה הנסקרת (עד מרץ הלוואות יר

 ניתוח שינוים בריבית על תיק אשראי עם הרכב קבוע.  .2

יחסית מבחינת מאפייני ההלוואה אחידה  היאכל קבוצה שכ ,של אשראירבות יצרנו קבוצות 

ת והלוואבאשראי בכך שבחנו רק השונות את מראש למאגר. צמצמנו הלווים שידועים ומאפייני 

לפרטיים שאינם עוסקים ללא הצמדה ובריבית משתנה שניתנו בנקאיות, ללא בטוחה וללא ערבים, 

 שתיים/או שניים אחת/ללווה אחדשהועמדו מורשים. משיקולי נוחות התייחסנו רק להלוואות 

  (רובן המוחלט של ההלוואות הצרכניות). 

  הקבוצות התייחסו למאפיינים הבאים:

 הבנק המלווה -

 ;גודל הלוואה -

 ;תקופה לפירעון -

 ;גיל הלווה -

ההלוואה ששל יישוב המגורים של הלווה: הדירוג הנמוך מבין השנים כ חברתי־כלכלידירוג  -

 ;אחרחברתי־כלכלי שוב עם דירוג ילשני לווים וכל לווה גר ביהועמדה 

 היסטוריה שלילית בשנה האחרונה ולווים עם היסטוריה ללאלווים  - היסטוריה שלילית -

 המדווח למאגר. פיגור בתשלום כלשהו בשנה האחרונה - שלילית

 מטרת ההלוואה ככל שהיא ידוע למלווה.  -

הבדיקה הנוכחית מאפשרת לנו להתייחס גם לקשרים בין המאפיינים  1בניגוד לבדיקה בסעיף 

ה בריבית על אשראי בהיקפים גדולים רק ככל שמדובר באשראי יאם חלה עלי ,למשל ,השונים. כך

בבדיקה  הדבר היה נעלם ,ל אשראי בהיקפים גדולים לזמן קצרעירידה בריבית חלה לזמן ארוך, אך 

א ובה לידי ביטוי בבדיקה הנוכחית. יתרון נוסף של הבדיקה הנוכחית ההוא אך  מעינינו, הקודמת

הפצתו לציבור (במיוחד על מקל על הניתוח ו, מה שספר מדדיםמו/או ל שקלול התוצאות למדד אחד

בשני המקרים יש ממד של שרירותיות שנראה  ,לאור מגבלות פרסום ניתוחי המאגר לציבור). מנגד

מספר חלופות שהראו את אמידות בחינה של נבחרו לאור הנתונים ותוך  אלהבבחינת הממדים. 

   הניתוח.
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האשראי. נטילת לכל קבוצה בעת  הועמדבסיס היקף האשראי שבחנו את הריבית המשוקללת על 

תוך קיבוע משקולת הקבוצה: ראשית חישבנו ממוצע  ,לאחר מכן ביצענו שיקול נוסף של הקבוצות

האשראי, שנית חישבנו ממוצע נטילת על בסיס גודל ההלוואה בעת  ,משוקלל של הריבית בכל קבוצה

 ,וקיבענו את המשקולת שמקבלת כל קבוצהמהחודשים כל אחד ב ,משוקלל של הריבית בכל קבוצה

שונים לאורך המדגם וכן לפי מועדים  מספרבלפי המשקולת על בסיס סכום האשראי בכל קבוצה 

התייחסנו רק לקבוצות הכוללות  המשקולת הממוצעת של כל קבוצה לאורך כל תקופת המדגם.

   .לפחות עשר הלוואות בכל חודש מחודשי המדגם

התוצאות של הסדרה ללא קיבוע המשקולות והסדרה עם קיבוע המשקולות לממוצע להלן 

  :הבדיקות הניבו תוצאה דומה)שאר המשקולות (

  14 איור

  (מתוקננת סיכון)קלה בריבית על אשראי צרכני  ירידהנרשמה עד פרוץ משבר הקורונה 

  

לאורך התקופה הנסקרת  נתהן בריבית הממוצעת והן בריבית המתוקנ ,חלה ירידהשניתן לראות, 

כאמור לאור מגבלות הניתוח בתקופת הקורונה (ראה  .הלאחר משבר הקורונירידה זו התעצמה שו

(החודש  2018בין נובמבר  נספח תחרות בימי קורונה) נתמקד בניתוח עד לפרוץ המשבר. בהתאם,

ריבית הממוצעת דה היר (ערב פרוץ המשבר) 2020עם שיעור הריבית המירבי במדגם) לבין פברואר 

תוצאה זאת מלמדת  .נקודות האחוז 0.4-אחוז ואילו הריבית המתוקננת ירדה בכנקודות  0.64-בכ

בכל חזקה מידי בגלל השפעות של שינוי הרכב וכי  מעט שהירידה בריבית הממוצעת הניצפת הינה

רבים ערכנו מבחני רגישות  כאמור, מקרה ההשפעה של שינוי ההרכב אינה מאד משמעותית.

  אחוז.נקודת בסדר גודל של כחצי ה הריבית ירדה נרוולבדיקה זאת ובכולם בתקופת טרום משבר הק

ממצאי בדיקה תומכים בטענתנו שטרם משבר הקורונה חלה מגמת מסוימת של הרחבת  ,לסיכום

   אך היקף שינוי זה אינו מאד משמעותי. תחרותהיצע והגברת רמת ה
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 אשראי באמצעות רגרסיה לינארית.ניתוח שינוים בריבית על  .3

דרך אחרת להתמודד עם השפעת שינויי הרכב היא על ידי רגרסיה ובחינת השינוי שחל בריבית 

לאורך התקופה ואינו מוסבר על ידי כל המשתנים שכללנו ברגרסיה ומתייחסים למאפייני ההלוואה 

  והלווים. 

, ללא בטוחה בלבד לוואת בנקאיותכולל ההשתמשו במדגם של הלוואות יחסית שכיחות: המדגם 

במסלולים המרכזיים (ללא הצמדה או צמוד למדד המחירים לצרכן), שהועמדו וללא ערבים, 

. משיקולי נוחות התייחסנו רק )עוסקים מורשים (כולל בריבית משתנה או קבועה לפרטיים

  (רובן המוחלט של ההלוואות הצרכניות). שתיים/או שניים אחת/ללווה אחדשהועמדו להלוואות 

  הבאה: תהרצנו את הרגרסיה הליניארי

𝑟 =  β x + γ y + 𝛿 𝑑𝑎𝑡𝑒 + 𝑢  

מאפיינים של הלוואה  Mהם  x .בזמן iפרט (או זוג) שנטלו  jהיא הריבית על הלוואה  𝑟כאשר 

j  .(גודל, תקופה לפירעון, סוג ריבית וסוג הצמדה)y  הםF  (או זוג הלווים) מאפיינים של הלווה

והאם  קבוצת גיל הלווה .של מקום המגורים חברתי־כלכלי(קיומה של היסטוריה שלילית, דירוג 

 המלווה.לבנק ) fixed effects( בתוצאים קבועים השתמשנו). בנוסף עוסק מורשה או לא  הואהפרט 

מתאר  𝛿הראשונה. בהתאם, לתקופה (חודש*שנה) למעט מועד במשתנה דמי לכל גם השתמשנו 

מתאר את ערכי  15. איור tמוסבר על ידי מאפייני ההלוואה והלווה בתקופה שלא את החלק בריבית 

בריבית ירידה חלה שבעיגול הירוק ניתן לראות  ).10%סמך (ברמת מובהקות של בר־מקדם זה ורווח 

עם  2020החל ממרץ הוחרפה זו מוסברת על ידי המשתנים הנצפים). ירידה שלא (לאורך התקופה 

מזו " במידה מסוימת על רמה נמוכה בהחלק הבלתי מוסבר בריבית "התייצו .פרוץ משבר הקורונה

טרם משבר הקורונה חלה מגמת מסוימת של שממצא זה תומך אף הוא בטענתנו  .של טרום המשבר

השינוי הדומיננטי היה ירידה בביקוש לאשראי צרכני  יוולאחר תחרותהרמת הרחבת היצע והגברת 

כמו קרנות בערבות מדינה והלוואות למערכת  ,וכן הרחבת היצע שהושפעה מהתערבות ממשלתית

. גם לפי תוצאות בדיקה )קורונהבימי באשראי קמענואי תחרות  -נספח ה' ות (להרחבה ראוהבנקא

  . להבנתנו זאת היקף הירידה בריבית אינו מאד משמעותי
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   51 איור

  (מתוקננת סיכון)קלה בריבית על אשראי צרכני  ירידהנרשמה עד פרוץ משבר הקורונה 

  

  

  : Lernerמדד 

למעשה את בוחן מקובל בספרות הכלכלית, ש תחרותמדד  הוא Lernerכפי שמוסבר בנספח א' מדד 

 2020 למרץ 2017 מרץבין  .51על האשראי בריבית מחולקיםאותם המרווחים שהצגנו עד כה, אך 

שינוי זה כאינדיקציה  לפרש בהתאם נבקש. Lerner 52במדד  )5% -כ( 0.70-ל 0.74-מ ירידה נרשמה

 2020 לדצמבר 2020שבין מרץ  בתקופה חלההרווחיות,  מדדי לשאר בדומהשפרו תחרותית. נציין 

                                                           
בתקופה  iהמדד מחושב על ידי חלוקת הפער בין הריבית על האשראי לעלות השולית בריבית על האשראי. עבור פירמה  51

  :אמסוימת מחושב המדד באופן הב

𝐿 =
𝑃(𝑄) − 𝐶 (𝑞 , 𝑤 )

𝑃(𝑄)
 

𝐶כאשר  (𝑞 , 𝑤   .iהיא העלות השולית של פירמה  (

משמש המדד לבחינת פירמה ייחודית. ככל שרוצים לבחון את רמת התחרות בשוק מסוים, יש לחשב את מדד  לרוב
Lerner  השוק באופן הבא: כללשל  

𝐿 = ∅ 𝐿

∈

 

(לרוב נתח השוק שלה בשוק  iניתנת לפירמה שהיא המשקולת  ∅-ו jבשוק  iשל פירמה  Lernerהוא מדד  𝐿כאשר 

j.(  

 עבור. הממוצעת בריבית התוספת שיעור חלוקת ידי על המדד את חישבנו, משתנה בריבית צמוד לא אשראי עבור 52
 לינארי קירוב(תוך  הבנק של פנימית ריבית החסרת ידי על המרווח את חישבנו, קבועה בריבית צמוד לא אשראי

 בהתאם אלה מדדים שני שיקללנו. האשראי על בריבית חילקנו זה הפרש). האשראי של לפירעון לתקופה בהתאם
 .הבנקים שהעמידו אלה סוגים משני האשראי להיקף
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על ביקוש שמשפיע  הנובע ממשבר הקורונשלפרש כשינוי  נבקש אותהשירידה נוספת במדד 

  .תחרותלאשראי, להבדיל משינוי ברמת ה

גם לעלויות תפעוליות.  בהתאםלרוב מחשבים את המדד על כל פעילות הבנק ומתייחסים שנציין  

עולה קושי לייחס את העלויות התפעוליות שמקורן בלבד בחישוב המדד עבור האשראי הצרכני 

  רק לעלויות המימון.בהתאם במתן אשראי למגזר זה. המדד שלהלן מתייחס 

  16 איור

  אשראי צרכני בנקאיב במדד לכוח שוקקלה  ירידה

  

  אשראי צרכני מחברות כרטיסי האשראי  .ג.5.ג

  מבנה וריכוזיות - אשראי צרכני מחברות כרטיסי האשראי

, 53וגופים מוסדיים חברות כרטיסי אשראי: ישראכרט בבעלות הציבור שלושבישראל פועלות 

MAX )לשעבר) בבעלות  (לאומי קארד)פיננסים בע"מ אחט מקסWarburg Pincus Financial 

                                                           
מהונה של  65.2%-בהצעת מכר לציבור כ 2019 באפריל 28-בנק הפועלים ב מכרלאור החוק להגברת התחרות  53

 2020 מרץ חודש במהלך חולקהממניות ישראכרט. היתרה  98.2%-ישראכרט. טרם המכירה החזיק בנק הפועלים בכ
  .הפועלים בנק מניות למחזיקי בעין כדיווידנד
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Holdings54במקביל למכירת ישראכרט כי נציין. והבנק הבינלאומיבבעלות בנק דיסקונט  55, כ.א.ל 

  .56ישרכארט לבעלותבנק הפועלים  מבעלותפועלים אקספרס (אמריקן אקספרס) עברה 

חברות כרטיסי האשראי מספקות שירותים למשקי בית ולעסקים ופועלות במגזרים שונים: הנפקה 

 מעמידותהאשראי ש. ותפעול כרטיסי חיוב, סליקת תשלומים בכרטיסי חיוב ופעילות מימון

 הלדוגמקשר לשימוש בכרטיס החיוב ( בלימוש בכרטיס חיוב או החברות יכול להיות אגב השי

אגב השימוש בכרטיס החיוב יכול להיות אשראי נושא ריבית ויכול  מועמדשאשראי קצוב). האשראי 

 ותבכרטיס חיוב נדחה, חיוב הלקוחמים משל ותהלקוחשכ ה,לדוגמנושא ריבית.  לאשלהיות אשראי 

  .נושא ריבית לאשיום אשראי  15בממוצע  יםמקבל ותהלקוחצע במועד קבוע בכל חודש ולכן ומב

בשוק האשראי, נתמקד בפעילות החברות במגזר  תחרותה רמתזה עוסק בניתוח פרק ש היות

באחריות החברה  שהינוריבית המתוך מגזר זה נתמקד בפעילות העמדת האשראי נושא  .57המימון

 החברה באחריות אשראיכולל  אינואשראי זה (בפרט, בתי עסק למתן הלוואות לפרטיים ו ,כלומר –

 מתחיל זה בסעיף הניתוח מתאפשר והדבר מאחר. )אשראי בערבות הבנקיםו ריבית נושא שאינו

   .הדוח עיקר כמו 2016 בשנת ולא 2014 בדצמבר

 לאשניתן לראות את נתחי השוק של חברות כרטיסי האשראי באשראי צרכני נושא ריבית  17באיור 

הגדול היחסי  החלקת ובעל 2020 דצמברלנכון  ןה MAX .א.ל וחברתכ הבנקים. חברתבערבות 

מתוך יתרת אשראי כוללת של  וזה 28%-ישראכרט עם כבהתאמה) ואחריהן  37%-וכ 35%-(כביותר 

. עוד ניתן בישראלהריבית  נושאמסך האשראי הצרכני  10%-כמהווים שמיליארד ש"ח,  15-כ

לראות את הגידול שחל בנתח השוק של חברת ישראכרט, הירידה שחלה בנתח השוק של חברת 

MAX  פעולות אחרות של ללמדדים ומתייחסים ששכ חשוב להבהיר. .א.לכוהיציבות של חברת

 סוף בפברואררק ב השלים בנק לאומישנבהיר  שונים בתכלית.מתקבלים שהחברות, יחסי הכוחות 

 2019באפריל את ההנפקה לציבור ביצע  בנק הפועליםו )MAX( ההפרדה מלאומי קארדאת  2019

 ,תקופת הניתוחרוב בש. בהתאם, נניח מישראכרט הוא השלים את ההפרדה 2020ורק במרץ 

מבחינת הלווים וסוגי בפילוח השוק התאפיין וייתכן ש התחרות בין הבנקים לחכ"א הייתה מוגבלת

   האם.ובנקי־ההלוואות שהעמידו חברות כרטיסי האשראי 

  

  

                                                           
עסקה לפיה בנק לאומי לישראל וקבוצת עזריאלי ימכרו  2019 בפברואר 25-ב הושלמהלאור החוק להגברת התחרות  54

 Warburg Pincus Financial Holdings (Israel-בהתאמה) ל 20%-ו 80%ם בלאומי קארד (יהאת מלא החזקות
ltd.) בשליטת קרן ההשקעות, תאגידWarburg Pincus . 

 שלכ.א.ל מחזיקה בבעלות מלאה בחברת כרטיסי האשראי דיינרס קלאב ישראל, שעוסקת בהנפקה, שיווק ותפעול  55
  אודות כ.א.ל כוללים את דיינרס. זה מסמךכרטיסי דיינרס. הנתונים ב

 נכללת אינה היא בית למשקי ריבית ושאנ אשראי מתןמדווחת  אינה והחברה מאחר. 2019 במרץ התבצעה המכירה 56
 . זה בסעיף בניתוח

עדיין שיעור נמוך מסך ההכנסות ומהרווח הנקי של חברות כרטיסי  נציין שההכנסות מפעילות במגזר המימון מהוות 57
  האשראי.
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  17איור 

   מקס של השוק נתח חשבון על בעיקר ישראכרט של השוק בנתח עליה

  

  ניתוח כמות ומחיר - אשראי צרכני מחברות כרטיסי האשראי

עצירה של ניכרת  . בהמשךיחסית דומות 2017עד לסוף המגמות של חברות כרטיסי האשראי היו 

של  הצמיחה יה מסוימת בקצב גידולילעומת על ,צרכניבצמיחה של מקס באשראי קצב הגידול 

פרוץ משבר עם ו 2020החל ממרץ  דומים יותר. בהתאם והיקפי האשראי של החברות נעשו ישראכרט

כך שיתרת האשראי שמעמידות  ,חלה ירידה ברורה בהיקפי האשראי של כל החברות ,הקורונה

   . 6%-בכ 2020 לדצמבר 2020חברות כרטיסי האשראי ירדה בין מרץ 

הצרכני  על האשראי הממוצעת של הריבית השנתית מצרפיתבחינה שניתן לראות  18 באיור

 ה במחיר של אשראי זהיעל עלי 2017מתחילת ביעה שהעמידו חברות כרטיסי האשראי, מצ

ה עם זבמקביל לגידול ביתרת האשראי הכוללת.  כאמורוזה משבר הקורונה לעד  בו והתייצבות

כ.א.ל הוזילה שבעוד שונות של החברות: ידה על מגמות בחינה של כל אחת מהחברות בנפרד מע

 2016שנת סוף מגמת הירידה בריבית של ישראכרט נבלמה ב. ריביות והגדילה את היקפי האשראי

אפשר  ,עלייה בכמותההתרחש במקביל להמשך משום שהדבר לעלייה.  2018 במהלךואף הפכה 

יה ימשקפת עלסיכון גבוה יותר ואינה עם פרופיל יה ללקוחות יבריבית נובעת מפנשהעלייה 

ליציבות  קבילבמ ,2017עלתה במהלך  ואף נבלמה MAXבמרווחים. הירידה בריבית של חברת 

במתן אשראי זו יה בפעילות של חברה יבמקביל ניכרת על .)2017(מתחילת  האשראי ביתרותיחסית 

אינה  2020החל ממרץ  המגמה בריביות שינוי אסטרטגי של החברה.שמדובר בואפשר לעסקים 

וישראכרט שמרה על יציבות יחסית ואף הוזלה  MAXיה קלה בריבית, יכ.א.ל נרשמה עלבאחידה: 

  מחכ"א. )גם(הוזילה את הריבית. להבנתנו חלה ירידה בביקוש לאשראי 
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  18איור 

  "אחכמעורבת בהתפתחות הריבית של  מגמה

  

  19 איור

  עליה ביתרת האשראי של חכ"א
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אשראי המגמת הרחבה של  תניכר ,לסיכום, כנגד ההאטה ואף הצמצום באשראי הבנקאי הצרכני

  (עד למשבר הקורונה). הצרכני שמעמידות חברות כרטיסי האשראי

אמצע  עדבריבית  העלייה על 2017שנת  מסוףאף הם  עיםימאגר נתוני אשראי מצב נתונישנציין 

על ירידה ניכרת בהיקפי  וכן) 20(איור  2020 במהלךו 2019של  השניה במחצית ירידה עלו 2019

בירידה גם ביתרות  הדבר מבוטא ןכ ועל התאוששו טרם החברות ממנהש ירידה, הועמדשהאשראי 

   "א.חכהאשראי של 

  02איור 

ירידה קלה בריבית טרם פרוץ משבר הקורונה שהתחזקה לאחריו . ירידה חדה בהיקפי  החלה

  האשראי לאחר פרוץ הקורונה. 

  

   מגופים מוסדרים 58אשראי צרכני  .ד.5.ג

־בנקאיות החוץ־שמעמידות חברות האשראי החוץ הצרכניחלק זה מציג ניתוח בסיסי של האשראי  

מידע לרשות שוק ההון. בשנים האחרונות חלו שדיווחו  (כאמור, הגופים המוסדרים) מוסדיות

־לצד חברות כרטיסי האשראי החלו גופים חוץשבנקאי, כ־התפתחויות רבות בתחום האשראי החוץ

הן  ,) בפעילות של מתן אשראי מסוגים שונים, כאמורמוסדיים רבים (גופים מוסדרים־בנקאים וחוץ

עיקר עוסקות ב ,בניתוח זהמוצגות שת החברו ,למגזר העסקי והן למשקי בית. במגזר משקי הבית

חוק הפיקוח על שירותים פיננסים ל בהתאםמתן הלוואות צרכניות ומימון לרכישת כלי רכב. ב

קבל רישיון חייבים ל בנקאים־החוץהאשראי  מעמידי, 2016-(שירותים פיננסים מוסדרים), תשע"ו

                                                           
אשראי מסחרי: אשראי  -בהתאם להערכת רשות שוק ההון, סווגו החברות תחת פיקוחה לפי עיקר פעילותן  58

שמעמידות חברות שעיקר פעילותן הוא מתן אשראי לעסקים; אשראי צרכני: אשראי של חברות שעיקר פעילותן 
 הוא מתן אשראי למשקי בית.
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על היקפי החברות והרישיונות וח וד .3ג. בפרק .על ידי רשות שוק ההון למתן אשראילפעילות 

  שניתנו.

יה ביתרת האשראי הצרכני מגופים מוסדרים (ספקי אשראי יניתן ללמוד על מגמת על 21 איורמ

ריבית יה ביעלבתקופה הנסקרת חלה גם שעל ידי רשות שוק ההון). כמו כן ניכר מפוקחים ש

  .הממוצעת על אשראי זה

  12איור 

  

 יה בריביותימלמדת אף היא על על 2020בחודש אפריל בחינה על בסיס נתוני מאגר נתוני אשראי 

   59.)22(איור  וכן על הירידה החדה בהיקפי האשראי וההתאוששות החלקית לאחר מכן

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
, זה לעומת. מורשים לעוסקים גם ובפרט לפרטיים שהועמד האשראי לסך מתייחס אשראי נתוני שמאגר נציין 59

 ליתרת מתייחס 21 איור כן כמו. החברה פעילות לעיקר בהתאם סווג ההון שוק רשות ידי על לוועדה שניתן המידע
 מתייחסים האיורים שני). זרם(נתון  החודש במהלך שניתן החדש האשראי להיקף מתייחס 22 איור ואילו האשראי
  .בהתאם השונות החברות ידי על שהועמד שונה לאשראי
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  22איור 

  

יה באשראי לרכישת ינבעה מעל פרוץ משבר הקורונה,לה בהיקפי האשראי עד יחלק מהעלישנציין 

 .חלק משמעותי מהאשראי שמעמידים הגופים המוסדרים למשקי בית הוא. אשראי זה רכבכלי 

בקרב רכב כלי  ןבביטחואשראי העל רקע צמצום העלייה בפעילות הגופים המוסדרים התרחשה 

חלק בקרב רכב גם כלי יה באשראי בביטחון יחלה עלשבנוסף א. נציין הבנקים הגדולים וחכ"

  מהבנקים הבינונים. 

  אשראי לעסקים קטנים וזעירים . 6.ג

 ספקי של השוק נתחי ואת בישראל וזעירים קטנים לעסקים האשראי סך את נתאר זה בסעיף

 שינוי נרשם לא ובינונים קטנים לעסקים באשראי, הצרכני באשראי למגמה בניגוד. זה אשראי

מהווים את המקור  והבנקים בנקאי החוץ לאשראי הבנקאי האשראי בין הכוחות במאזן בולט

האשראי הכמעט בלעדי לעסקים קטנים וזעירים. מנגד חלה ירידה קלה במדדי הריכוזית בין 

  היתר כתוצאה משינוי יחסי הכוחות בין הבנקים. 

 בריביות מסוימת ירידה של 2018 בשנת חלההש המגמה נמשכה, הרווחיות מדדי מבחינת

 אחוזנקודת ה כחצי של בהיקף היותר לכל נההי הירידה אך ביתרות לגידול בקביל ובמרווחים

 המתמודד ניתוח התאפשר לא זה במקרה). הקורונה(עד  בריביותאחוז נקודות ה 0.4-וכ במרווחים

  . בנתונים מחסור בשלב הסיכון עם

נרשמה עליה ביתרות האשראי המצרפיות שמעמידות חברות כרטיסי האשראי  2019ספטמבר  עד

עליה זאת נבעה מעליה של כל החברות. לאחר מכן נרשמה ירידה  2019לעסקים ועד תחילת 

תחילה מצמצום של ישראכרט ובהמשך גם של כ.א.ל והאטה בקצב הגידול של  הביתרות שנבע

MAX. מה יותר הקטנות החברות קותזוהתח הכוחות מאזן של שינוי שםנר זה במגזר גם, בהתאם 

   ).MAXבריכוזיות תת שוק זה (הפעם בגלל גידול של  לירידיה שהוביל
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  אשראי לעסקים קטנים מסך ספקי האשראי  .א.6.ג

מוסדיים (הגופים ־בנקאים חוץ־חוץפרק זה מבוסס בין היתר גם על נתונים על ספקי אשראי 

שדיווחו לרשות שוק ההון. ראשית נציין שמדובר בדיווח מצומצם, משום  )כאמור המוסדרים

הנתונים מוצגים  2020ואולם עבור  2019עד  2016שהנתונים מציגים מונחים שנתיים עבור השנים 

(בחלק מהמקרים ביצענו הערכה לנתון של הגופים  2020עבור שני הרבעונים הראשונים של 

כן "סווגה" כל אחת מהחברות המדווחות כחברה לאשראי עסקי . כמו -)2020המוסדרים לספטמבר 

 או צרכני, בהתאם לעיקר פעילותה וזה להבדיל מהדיווחים של חברות כרטיס האשראי ושל הבנקים

עוד נציין הם מעמידים. שמפרטים בדיוק מהו היקף האשראי העסקי ומהו היקף האשראי הצרכני ש

ניתן לזהות שלא משום עסקים גדולים ובינונים, גם להועמד חלק מהאשראי שלמרות שסביר ש

 פרט יש,זעירים. מעבר לכך ו קטנים כאשראי לעסקים זה כלל הפעילות בניתוחמשויכת אשראי זה, 

להיום נכון שלמגזר העסקי,  מעמידות אשראינוספות שחברות  ,חברות שדיווחו לרשות שוק ההוןל

המידע רק את בחלק זה אינה מלאה ומשקפת מוצגת שפעילותן. לכן התמונה  על אין בידינו נתונים

הן המהותיות שלהבנתנו  ,גבי החברותהניתוח מידע לכולל  העם ז. לעת עתהנגיש לנו שומדווח ש

  בשוק.שפועלות 

פיננסי והיקפו ־הלאהמגזר העסקי של מגמת עלייה רציפה בחוב , יש 23כפי שניתן לראות באיור 

החוב ונכון  יבהיקפלאחר פרוץ הקורונה חלו שינויים מיליארד ש"ח.  968-על כ 2020למרץ עומד נכון 

החל  חלקו של החוב של מגזר זה בתוצר היה. מיליארד ש"ח 988-הוא עומד על כ 2020 לדצמבר

ללא כמעט יחס זה נותר  ולאחריה 2015שנבלמה באמצע  במגמת ירידה רציפה 2008מסוף שנת 

  .71%-על כ 2020 לדצמברנכון  והוא עומדשינוי מהותי 
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  32איור 

  לתוצר החוב ביחס ויציבות פיננסי הלא סקיעה המגזר של בחוב עליה

  

 בוטאיםמ אלהכפי ש ,בתמציתיות את מבנה שוק האשראי לעסקים קטנים וזעיריםכעת נסקור 

־האשראי החוץ ,נו מידע. בהתאם לזמינות הנתוניםילגביהם יש בידשבנתחי השוק של ספקי אשראי 

) שדיווחו לרשות , כאמורבנקאים (גופים מוסדרים־חוץבנקאי מתייחס לאשראי של ספקי אשראי 

  שוק ההון.

את חלק הארי במקורות האשראי למגזר העסקי עדיין הבנקים מהווים שניתן לראות  24באיור 

 2016דצמבר  ביןוהם מהווים כמעט מחצית ממקורות האשראי למגזר זה. כולו פיננסי ־הלא

  נקודת האחוז.כאף גדל חלקם ב 2020 לספטמבר

פילוח מלא למגזרים (לפחות בשלב זה), לא ניתן להציג בנתוני המלווים שאינם בנקים בשל היעדר 

 ניתוח מדויק של נתחי השוק לפי סוג המלווה ולפי גודל העסק ועל כן ביצענו הערכה גסה לנתון זה

 )90%(מעל הבנקים עדיין מקור אשראי כמעט בלעדי מהווים  ולפי הערכה ז .25המוצגת באיור 

בנוסף, עקב חוסר נתונים בנושא, לא ניתן לפלח את סוגי האשראי לפי  .לעסקים קטנים וזעירים

של התרחבות לו האשראי הן לצמיח מעמידהמגזר הבנקאי שבעוד שחשוב לציין  השימושים. עם ז

בנקאי ־המגזר החוץש, ההערכה היא הםזרימיים שלמשמש לגישור על פערים תשוהן אשראי  עסקים

אשראי עבור צמיחה  מעמידאינו שוכמעט משמש לגישור על פערים תזרימיים שאשראי  מעמיד

יותר באשראי לצמיחה גדול אף  נתח השוק של הבנקיםשלפיכך סביר להניח  והתרחבות.

חברות בנתח השוק של  הנציין את הצמיחה עד למשבר הקורונ הזלצד . יםעסקשל התרחבות לו

 בהמשך ניתן יהיה לראות )., כאמורמוסדיות (הגופים המוסדרים־נקאיות והחוץב־האשראי החוץ

  התאוששו וחזרו לצמוח או לא. אלההאם חברות  בהתאם,
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  42איור 

  בנקים ידי על ניתן) פיננסי(הלא  העסקי מהאשראי כמחצית

  

  25איור 

  לעסקים קטנים  בלעדי כמעטה האשראי ספק הם הבנקים
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נתמקד בניתוח באשראי שהעמידו בנקים, גופים  24מבין סוגי ספקי האשראי אשר פורטו באיור 

מוסדרים וחברות כרטיסי האשראי (בהתאם, לא ננתח אשראי ממשלה ואשראי מגופים מוסדיים, 

  אג"ח ואשראי מתושבי חוץ).

ידים ספקי האשראי השונים שעליהם מרכז את הנתונים על הריבית ועל יתרת האשראי שמעמ 3לוח 

  נפרט בפרק זה. ביחס לאשראי של חכ"א, מדובר באשראי נושא ריבית בלבד.

  3 לוח

 אשראי לעסקים קטנים וזעירים

  תאריך

  ריביות (אחוזים)  ₪)יתרות (אלפי 

  בנקים
חברות כרטיסי 

  בנקים  מוסדרים  אשראי

חברות 
כרטיסי 
  מוסדרים  אשראי

31/12/2017 188,408,900  1,951,246  9,176,717  4.14% 2.92% 6.26% 

31/12/2018 191,737,600  2,994,972  10,764,070  3.95% 3.48% 6.38% 

31/12/2019 199,036,600  2,707,000  11,681,130  3.79% 4.65% 7.31% 

30/06/2020 201,321,300  2,366,000  9,835,856  3.46% 3.59% 6.91% 

30/09/2020 200,044,500  2,154,000  *9,900,212  3.52% 4.08% na 

31/12/2020 191,263,600  2,095,000  na 3.52% 4.06% na 
  הערות:

 נתוני חברות כרטיסי אשראי הם אשראי נושא ריבית שאינו בערבות הבנקים. -

בתקופות זמן  ישנו רישום כפול של אשראי בין הבנקים לחברות כרטיסי האשראי, לאור השתייכותן לבנקים -

  .רלוונטיות

הסיווג למגזרי פעילות באשראי המוסדרים נעשה בראייה כוללת, כל אחת מהחברות המדווחות "סווגה" כחברה  -

  לאשראי עסקי או צרכני בהתאם לעיקר פעילותה.

; = נתון חסרna( 2020ידינו כלל הנתונים של הגופים המוסדרים לרבעון השלישי של שנת טרם קיימים ב -

  ).2020ספטמבר של נתון האשראי *התבצעה הערכה ל

נתוני היתרות נלקחו מהדוחות הכספיים הרבעוניים לציבור שפרסמו הבנקים וחכ"א; הריביות של הבנקים  -

(דוח חודשי על אשראי לציבור ופיקדונות מהציבור לפי בסיסי  823נלקחו מהוראת דיווח לפיקוח על הבנקים 

מהדוחות הכספיים הרבעוניים לציבור שפרסמו  מידע על ריבית) וריביות חכ"א נלקחו-הצמדה ומגזרי פעילות

 חכ"א

  

  

  

  

  

  

  



62  
 

 וזעירים לעסקים קטנים בנקאי אשראי   .ב.6.ג

  ריכוזיותמבנה ו – אשראי בנקאי לעסקים קטנים וזעירים

 Herfindahlבמדד קלהרידה יבמשך התקופה הנסקרת נרשמה , 26כפי שניתן לראות באיור 

Hirschman Index60 )HHI קטנים וזעירים. המדד חושב על בסיס  לעסקים) עבור אשראי בנקאי

ירד  2020 ליוני 2016 דצמבריתרות האשראי הצרכני שמעמידים התאגידים הבנקאים. בפרט, בין 

 ספטמבר( 2,304-ל הינקודות ולאחר מיזוג איגוד מזרחי חלה עלי 2,283-נקודות ל 2,448-המדד מ

תחרות (להרחבה ל בתנאים שיפורהתקופה היא אינדיקציה ל לאורךבמדד  הכללית. הירידה )2020

חלק ניכר מהירידה במדד נובע טכנית מסיווגים מחדש שערכו חלק מהבנקים:  עם זה נספח א') ורא

 המדד מחדש הסיווג בניכוי אך נקודות 42-בכ המדד ירד 2018 לדצמבר 2018 ספטמבר בין, לכך למש

במדד של  ירידהנרשמה  2020לדצמבר  2020 ספטמבר. באופן דומה בין 61נקודות 22-ב עלה דווקא

וכן בתחילת התקופה בין דצמבר  נקודות 7-נקודות אך בניכוי הסיווג מחדש נרשמה עליה של כ 88-כ

 מחדש סיווגים להשפעתנקודות ואילו בהתייחס  30-ירידה במדד של כ חלה 2017 לספטמבר 2016

לדצמבר  2016לסיכום הירידה הכוללת במדד בין דצמבר  נקודות. 60-לה יותר של כודג ירידה חלה

 173-כ עלשל הסיווגים מחדש הירידה עומדת  הערכהשביצענו  לאחרנקודות.  233הינה של  2020

מאחר ואין בידינו את על המדד  מחדשהסיווג  השפעתנציין כי יש צורך בהערכה של  .בלבדנק' 

   .הסיווגמחדש בחודשים שלפני או אחרי הסיווג אלא רק בעת  הנתונים שסווגו

 שיפור הוא אףנמצא במגמת ירידה, שפירושה   62CR2גם מדדש 27ניתן לראות באיור  ,דומה באופן

מתוך סך יתרת האשראי  וזעירים קטנים לעסקיםשל תאגידים אלה  באשראי תנאים לתחרותב

 מעריכת סיווגים מחדש טכנית נובעת במדד חלק ניכר מהירידה זה במקרה. אלההבנקאי לעסקים 

נק' האחוז, כאשר לאחר תיקון הסיווגים מחדש מוערכת  9-(הנתונים הגולמיים מראים ירידה של כ

                                                           
 המדד מוגדר כסכום ריבועי נתחי השוק של כל הפירמות בשוק 60

 𝐻𝐻𝐼 = ∑ (𝑀𝑆 )  

  הוא מספר הפירמות בשוק.  n-, וiהוא נתח השוק של פירמה  𝑀𝑆כאשר 

 דיסקונט ומבנק) ההפרדה(לפני  לאומי ומבנק הפועלים מבנק חלק ולא נפרדות כחברות המדד בחישוב הוגדרו"א חכ
 גבוה מעט(המדד  שינוי ללא כמעט לתוצאות מובילה הבנקאות מקבוצה כחלק"א חכ הגדרת). המדגם אורך(לכל 
להראות את השינוי בריכוזיות שלא  הייתה מטרתנו). ההפרדה לאחר יותר חדה מעט והירידה ההפרדה טרם יותר

  נובע ישירות מההפרדה הכפויה.

לדיור שסווגו  הלוואותבנק הפועלים ביצע סיווג מחדש בין מגזרי פעילות פיקוחיים, בעיקר  2019שנתי של  בדוח 61
  ).הפועלים בנק, 2019 שנתי כספי דוח"בנקאות פרטית" (-"משקי בית" ו למגזריםמהמגזרים העסקיים 
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𝐶𝑅 = 𝑆 ,  𝑠  ≥ 𝑠  ≥ ⋯ ≥ 𝑠  , 

𝑆כאשר,  𝑠הוא מספר הפירמות בענף. .  i ,𝑁הוא נתח השוק של פירמה    היא הפירמה עם נתח השוק הקטן ביותר  , 

𝑠-ו זה חישבנו את המדד עבור שתי הפירמות הגדולות בשוק.  מסמךהיא הפירמה עם נתח השוק הגדול ביותר. ב , 
 דיסקונט ומבנק) ההפרדה(לפני  לאומי ומבנק הפועלים מבנק חלק ולא נפרדות כחברות המדד בחישוב הוגדרו"א חכ

 גבוה מעט(המדד  שינוי ללא כמעט אותלתוצ מובילה הבנקאות מקבוצת כחלק"א חכ הגדרת). המדגם אורך(לכל 
להראות את השינוי בריכוזיות שלא  הייתה מטרתנו). ההפרדה לאחר יותר חדה מעט והירידה ההפרדה טרם יותר

  נובע ישירות מההפרדה הכפויה.
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מהריכוזיות  עדיין גדולה הקטנים העסקים בשוק הריכוזיותש ניכר. נק' האחוז בלבד) 4-הירידה בכ

  הכללית באשראי בנקאי, אך הפער בין המדדים מצטמצם.

  26איור 

  לעסקים קטנים וזעירים שוק האשראי הבנקאי בריכוזית ירידה

 

  27איור 

  לעסקים קטנים וזעירים בשוק האשראי הבנקאי הגדוליםבמשקל של שני הבנקים  ירידה
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בשוק שעברה מפרסום הדוח השני, התבררה מגמה של ירידה בריכוזיות גם  בתקופה לסיכום,

  קטנים.בינונים והבנקאי לעסקים האשראי 

שוק  הירידה במדדאמנם גם לאחר ש, ניתן לומר 63מיזוגים בארץ ובעולםהמקישים מהנחיות שכ

אך  ,(ברמה מתונה)ריכוזי הוא עדיין ישראל ב , השוקהבנקאי לעסקים קטנים וזעיריםהאשראי 

  שיפור בתנאים לתחרות.להשינוי מהווה אינדיקציה 

  ניתוח כמות ומרווחים -זעירים ו קטנים אשראי בנקאי לעסקים

ירידה בריבית על האשראי הבנקאי לעסקים  2018מתחילת שנת נרשמה  ,28כפי שניתן לראות באיור 

לא  זויה יהכוללת. עליה ביתרת האשראי יבמקביל לעלוזה  זעירים ובמרווחים שחושבוקטנים ו

מסיווג כאמור נובעת  ,2018. הירידה ביתרת בנק הפועלים בדצמבר מאפיינת את בנק הפועלים

ה יה ביתרת האשראי של בנק זה. לעומת זישערך הבנק, אך גם לאחר מכן לא נרשמה על מחדש

. )29גם איור ראו ( האחרות קבוצות הבנקאות הגדולות ארבע ה ביתרת האשראי שלינרשמה עלי

לא ניתן לנטרל השפעות של שינויים שאך נציין גם  תחרותניתן לפרש תמורות אלו כאינדיקציות פרו 

הירידה בריביות והגידול באשראי מאפיינים גם את התקופה שלאחר פרוץ משבר  ברמת הסיכון.

החלה פעילות משמעותית של קרנות בערבות מדינה לעסקים  2020החל ממרץ ש. נציין ההקורונ

בהתאם את הורדת הריבית גוררות מציעות אשראי בריבית מופחתת ו אלהקטנים. קרנות בינונים ו

בימי  קמעוניתחרות באשראי  -ה'כפי שמפורט בנספח . תחרותהממוצעת גם ללא שינוי ברמת ה

  דים בנקאים.יעל ידי תאגהועמד  אלהקורונה, עיקר האשראי בקרנות 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 לפירוט הנחיות בישראל: 63

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/mergerguidlines/he/mergers_%D7%92%D7%99%D7%9C%D
7%95%D7%99%20%D7%93%D7%A2%D7%AA%201_11%20%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%95%D

7%92%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf ,
/:lex.europa.eu/legal-eur/https-הנחיות אירופיות: 

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0205(02)&from=EN   

https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/merger-הנחיות אמריקאיות: 
review/100819hmg.pdf  
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  28איור 

במקביל לירידה  לעסקים קטנים וזעירים האשראיביתרת  קלה עליה הקורונה משברפרוץ  דע

  ובריבית במרווחיםקלה 

  

  29איור 

   הבנקים מרבית של וזעירים קטנים לעסקים האשראי ביתרת עליה
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לא הייתה אחידה בין ועד פרוץ משבר הקורונה,  2018מלמד שהירידה במרווחים מתחילת  30איור 

, שהינו מדד מקובל Lerner64גם מדד שהבנקים ואפיינה יותר את הבנקים הבינונים. לסיום נציין 

. 2018ירידה בערך המדד מתחילת  עליה בתחרות כאשר חלה מצביע על מגמה דומה של, לכוח השוק

(איור  2020מבר צבד 0.62-ועלה ל 60%-ל 68%-המדד מירד  2020מרץ ל 2016צמבר דבין ו בפרט,

31.(  

  03איור 

   במרווחים על אשראי לעסקים קטנים וזעירים ירידה

  

  13איור 

  וזעירים קטנים לעסקים באשראי בנקאי שוק לכוח במדד קלה ירידה

  

                                                           
 עבור. הממוצעת בריבית התוספת שיעור חלוקת ידי על המדד את חישבנו, משתנה בריבית צמוד לא אשראי עבור 64

 לינארי קירוב(תוך  הבנק של פנימית ריבית החסרת ידי על המרווח את חישבנו, קבועה בריבית צמוד לא אשראי
 בהתאם אלה מדדים שני שיקללנו. האשראי על בריבית חילקנו זה הפרש). האשראי של לפירעון לתקופה בהתאם

 .הבנקים שהעמידו אלה סוגים משני האשראי להיקף
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 מחברות כרטיסי האשראי 65אשראי מסחרי  .ג.6.ג

   .הדוח עיקר כמו 2016 בשנת ולא 2014 בדצמבר מתחיל זה בסעיף הניתוח מתאפשר והדבר מאחר

של חברת ישראכרט במתן אשראי לעסקים חלקה היחסי  2020 בדצמבר ,32כפי שניתן לראות באיור 

נו מידע על חלוקה יאין בידשיש לציין  .MAX66של  %20-של כ.א.ל וכ %38-לעומת כ, %43-על כעמד 

לעסקים  הוארוב רובו של האשראי שלפי גודל עסק, אך נניח לצורך הניתוח הנוכחי של האשראי 

בתקופה הנסקרת בולט  .ולכן הניתוח מתייחס לכל האשראי המסחרי שמעמידות החברות קטנים

 ישראכרטבנתח השוק של חכ"א באשראי מסחרי ואילו הירידה בנתח השוק של  MAXהגידול של 

. נציין כי מגמה זאת שונה 1-2%בעלת נתח שוק של כ AMEXוזאת למרות התמזגותה עם חברת 

מהמגמה שנרשמה באשראי צרכני ואפשר ושנתי החברות המופרדות החלו להתמקד כל אחת בפלח 

מרחיבה פעילות בעסקי (הגם שנותרת שחקנים מאד קטנה) ואילו ישראכרט  MAXשוק שונה, 

  .צרכנישוק המתמקדת ב

  23איור 

   ישראכרטמקס בעיקר על חשבון  של השוק בנתח עליה

  

של עלייה מסוימת בשיעור הריבית הממוצעת חלה  2019שעד לספטמבר ניתן להבחין  33באיור 

העליה בריבית התרחשה במקביל לגידול  2019האשראי המסחרי שהעמידו חכ"א. עד תחילת 

כוללת  ,אשראי בהיקפים כל כך משמעותייםהגדלת הגיוני שביתרות האשראי של סך החברות. 

משכך עלויות וסיכונים משמעותיים לחברות כרטיסי גוררת שווקים חדשים וללקוחות וליה יפנ

                                                           
 "א.חכמסחרי בהתאם להגדרות בדוח כספי לציבור של  אשראי 65

בסקירה זו בחרנו שלא להציג את נתוני פועלים אקספרס בשל היקף הפעילות הזניח של חברה זו בתחום מתן  66
  האשראי.
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בניגוד לאשראי הצרכני הבנקאי, במקרה זה  האשראי, שלא מן הנמנע שישתקפו בשיעור הריבית.

  יכון. ברמת הס ותתחשבתהיה הן של הריבית כך שולא יכולנו לבצע תיקנ

ה לקראת סוף תמגמת העליה ביתרות האשראי של חכ"א במקביל לעליה מסוימת בריביות השתנ

מצמצמת  וכ.א.ל 2018כבר מסוף של יתרות האשראי במגמת צמצום החלה  כאשר ישראכרט 2019

 ,MAXשיעור הצמיחה הגדול ביותר נרשם דווקא בחברת  זהלעומת  .2019מסוף החל אשראי 

הגדילה , אך ישראכרטכמות אשראי נמוכה למגזר העסקי בהשוואה לכ.א.ל ולאמנם העמידה ש

במקביל  2019. עם כי קצב הגידול פחת והתייצב מסוף משמעותיכמות זו באופן בתקופה הנסקרת 

רי הריבית של כ.א.ל היתה ונותרה הנמוכה חבאשראי המס ,למשקי ביתבניגוד  .ביותילירידה בר

בניגוד לאשראי בנוסף מבין החברות (אפשר ובעקבות הבדלים בסוגי האשראי שהחברה מעמידה) 

  הצרכני לא נרשמה מגמת ירידה מתמשכת בריבית עד לפרוץ הקורונה. 

  33איור 

  מגמה מעורבת בהתפתחות הריבית של חכ"א
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  34איור 

  למרות המשך הרחבה של מקס 2018ביתרות האשראי מסוף  ירידה

 

   מגופים מוסדרים 67אשראי מסחרי  .ד.6.ג

־בנקאיות החוץ־חלק זה מציג ניתוח בסיסי של האשראי לעסקים שמעמידות חברות האשראי החוץ

כאמור,  .אספה רשות שוק ההוןסס על נתונים שו. הניתוח מב), כאמור(הגופים המוסדרים מוסדיות

וננתח את כלל האשראי של חברות אלו  נניח כי עיקר אשראי זה ניתן לעסקים זעירים וקטנים

  . כאשראי לעסקים קטנים וזעירים

לצד חברות כרטיסי שבנקאי, כ־בשנים האחרונות חלו התפתחויות רבות בתחום האשראי החוץ

) בפעילות של מתן , כאמורמוסדריםמוסדיים רבים (גופים ־בנקאים וחוץ־חוץהאשראי החלו גופים 

, נכיסהעסקות  ;הן למגזר העסקי והן למשקי בית: ניכיון שוברים וצ'קים ,אשראי מסוגים שונים

מוסדרים, ומימון לרכישת כלי רכב. תחת חוק הפיקוח על שירותים פיננסים  ;הלוואות צרכניות

חברות כרטיסי כש( ג זהבנקאים בקבלת רישיון לפעילות מסו־החוץהאשראי  מעמידי חייבים

  .על ידי רשות שוק ההון )פטורות מרישיון זה האשראי

ירדה  הגופים המוסדרים לאשראי המסחריהריבית הממוצעת השנתית על האשראי שהעמידו 

חושבו הנתונים, עוסקת בפעילות  ןעל בסיסש. חברה אחת מבין החברות )35(איור  2020במהלך 

מהחברות האחרות. ההבדלים המהותיים בסוגי בהתאם שונים זו ניכיון שוברים. מאפייני חברה 

 בפרט נבעה 2020באיור. הירידה בריבית במהלך שמוצגים פעילות האשראי משפיעים על הממוצעים 

                                                           
 האשראי: מסחרי אשראי: פעילותן עיקר לפי פיקוחה תחת החברות סווגו, ההון שוק רשות להערכת בהתאם 67

 פעילותן שעיקר חברות של אשראי: צרכני אשראי; לעסקים אשראי מתן הוא פעילותן שעיקר חברות שמעמידות
 .בית למשקי אשראי מתן הוא
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חלה זו בניכוי חברה  , אפשר ולאור התמורות בשימוש בכרטיסי חיוב.זומירידה בריבית של חברה 

ה בריבית הממוצעת על אשראי מסחרי שמעמידות חברות האשראי המוסדרות. במקביל ניתן יעלי

בניכיון שעוסקת לראות את הירידה ביתרת האשראי שמעמידות החברות האמורות. בניכוי החברה 

בהיקפי האשראי  80%-וירידה של כ 25%-מדובר בירידה משמעותית ביתרת האשראי של כ ,שוברים

משמעותי באופן האשראי הבנקאי לעסקים הושפע שנציין  ..2020לרבעון השני של  2019בין  הועמדש

ביטוי נוסף למשבר הקרונה  מקור השוואה טוב.להבנתנו קרנות בערבות מדינה ולכן אינו המפעילות 

ה משמעותית בשיעור הוצאות המימון ושיעור ההוצאה להפסדי אשראי (בעיקר יניתן לראות בעלי

  ).2020ברבעון הראשון של 

בוהה ג אלהאשראי מחברות ההריבית על  ,לאורך כל התקופה הנסקרתשמו כן כניתן לראות 

זעירים ומהריבית של חברות כרטיסי האשראי קטנים ומהריבית על האשראי הבנקאי לעסקים 

 עםבנקאיות מעמידות אשראי ללווים ־שהחברות החוץ היאלמגזר העסקי. סיבה אפשרית לכך 

  גבוה יותר בהשוואה לבנקים וחברות כרטיסי האשראי.פרופיל סיכון 

היה אחיד בין חברות  לאצמצום האשראי העסקי ש ניכרה בחטיבת המחקר תשנעש מעבודה

ידה  עלמסופק שככל שהחברה גובה ריבית נמוכה יותר, האשראי שניכר  האשראי המוסדרות.

בתאבון לסיכון נמוך יחסית מאופיינות שחברות האשראי משהצטמצם יותר. תוצאה זו מלמדת 

היו מוכנות לספק אשראי  ,בתאבון לסיכון גבוה יותרמאופיינות שהצטמצם יותר. מנגד, חברות 

ולכן יתרת האשראי שלהן הצטמצמה  (לפחות לחלקם או את חלק מהאשראי) ללווים מסוכנים יותר

קרנות שבטענה  ,החברות לא השתתפו בתכנית להעמדת אשראי בערבות מדינה רובש נצייןפחות. 

 קמעוניבאשראי תחרות  -נספח ה' וראהלווים שלהם. (להרחבה  למאפייניהאשראי לא הותאמו 

  ).קורונה בימי

  35איור 
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  כ.א.ל דיסקונט  . 7.ג

 את לאמוד כדי הוועדה ידי על שנקבע תבחין, דיסקונט-ל.א.כ תבחין תוצאת את ננתח זה בסעיף

 השינוי שיעור התבחין תוצאת לפי. בשוק תחרות מחולל כגורם דיסקונט קבוצת של תרומתה

 ביתרות השינוי משיעור האחוז נקודות 18-בכ גבוה דיסקונט קבוצת של האשראי ביתרות

 הפער. האשראי כרטיסי חברות ושתי הגדולות הבנקאות קבוצות ארבע של המצרפיים האשראי

 הצרכני באשראי הפעילות בגלל בעיקר נובע ההשוואה קבוצת לבין ל.א.כו דיסקונט בצמיחת

 ולאומי הפועלים של משמעותי צמצום מחד נרשם הצרכני באשראי: בינונים לעסקים ובאשראי

 ל.א.כ של העלייה). ריבית ללא נדחה בחיוב באשראי שעיקרה פעילות( ל.א.כ בפעילות עליה ומנגד

 צמחה קטנים לעסקים באשראי; כלל זה בשוק צמחה לא ודיסקונט ישראכרט משל נמוכה היתה

; האחרות א"מחכ פחות צמחה ל.א.וכ הפועלים בנק למעט האחרים הבנקים מכל פחות דיסקונט

 לאומי, מהפועלים שגובהה צמיחה עם בתבחין דיסקונט עמדה בינונים לעסקים באשראי

 ברף דיסקונט קבוצת של ברורה עמידה יש מחד, לסיכום .מזרחי של מזאת נמוכה אך והבינלאומי

 של בנוף חריגה מפעילות נובעת לא בתבחין העמידה, מאידך, שהוגדר התבחין של התחתון

 את שהסיטו הצרכני במגזר הפועלים של פעילות צמצום היא הבולטת שהמגמה אלא, דיסקונט

 שהותירו החלל לתוך נכנסו א"וחכ הבינונים הבנקים. גדולים לעסקים לאשראי מקורותיהם

 למזרחי בהשוואה דיסקונט של משמעותית התבלטות ללא כאמור אך, הגדולים הבנקים

  .MAX-ו לישראכרט בהשוואה ל.א.כ ושל ולבינלאומי

עם שר האוצר לעשות שימוש בסמכותו ולשנות את ההגדרה של בנק רשאי  2020החל מינואר 

לא להפריד את חברת כרטיסי האשראי כ.א.ל שבהתאם את ההחלטה לשנות היקף פעילות רחב ו

  מבנק דיסקונט.

קף יה עםאחת השאלות שהוצבו לפתחה של ועדת היישום היא שאלת הורדת הרף להגדרת בנק 

צפוי להביא למכירת חברת כ.א.ל מידי בנק דיסקונט. שאלה זו צפויה לקבל מענה שפעילות רחב, 

בבסיס ההחלטה שלא  עמדושמקיימת את המטרות  ,20%-האם אכן השארת הרף ב ,על ידי בדיקה

הימצאותה של כ.א.ל בתוך קבוצת שהשערה הבראשן ו להפריד את חברת כ.א.ל מקבוצת דיסקונט

הקבוצה להגיע לבסיס  בידי כאמצעיומסייעת לקבוצה להיות גורם מחולל תחרות בשוק  ,דיסקונט

  .בשוק תחרותהרמת כך להגביר את בלקוחות רחב ו

ודאות גם לספק  כדילאמוד את תרומתה של קבוצת דיסקונט כגורם מחולל תחרות בשוק ו כדי

במסמך  6לבנק דיסקונט ולחברת כ.א.ל (סעיף  ייחודילחברות ולשוק, נקבע תבחין מדיד 

שיעור השינוי המצטבר ביתרות האשראי (ללא עסקים גדולים וללא  ,התבחינים). על פי תבחין זה

 4.5-ל 2.5בטווח שבין  2020יהיה בסוף שנת  ,ונט בישראל (כולל כ.א.ל)חו"ל) של קבוצת דיסק

שיעור השינוי המצטבר בתקופה זו ביתרות האשראי המצרפיים (ללא עסקים למעל  68אחוזהנקודות 

קבוצות הבנקאות הגדולות האחרות ושתי חברות כרטיסי האשראי  ארבעגדולים וללא חו"ל) של 

   שהופרדו.

                                                           
עמידה של דיסקונט וכ.א.ל בתנאי התבחין. ־נקודות האחוז כאי 4.5עולה על שיובהר שאין לפרש הפרש בגידול היתרות  68

  אינדיקציה לוועדה ואינו מייתר את שיקול דעתה.ככאמור רק  מהווהכמו כן התבחין 
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בחין מתייחס למתן אשראי צרכני וכן אשראי לעסקים זעירים, קטנים ובינונים בהתאם נבהיר כי הת

(ללא עסקים גדולים) וזאת בניגוד לדוח שאינו עוסק בעסקים בינונים. כמו כן, התבחין מתייחס גם 

לפעילות בחיוב נדחה (מתן אשראי שאינו נושא ריבית) וזאת בניגוד לדוח ברובו אינו מתייחס 

   .לאשראי ללא ריבית

כפי שהודגש כבר בדוח הראשון, התבחין המתואר הוא רק אינדיקציה אחת לבחינת היבט מסוים 

. על מנת לקבל החלטה בנושא, יהיה בכדי לקבל החלטה לגבי אחזקת כ.א.ל תחרותשל השפעות ה

  . צורך בבחינת תמונה רחבה יותר

 דצמברל 2016גדלה בין דצמבר  יתרת האשראי של קבוצות דיסקונט (ללא עסקים גדולים וחו"ל)

 יתרת האשראי של ארבע קבוצות הבנקאות הנוספות (ללא עסקים גדולים)ש, בעוד 36%-בכ 2020

שיעור השינוי ביתרות האשראי של כלומר,  .69בלבד 18%-בכ , גדלההאשראי כרטיסי חברות ושתי

המצרפיים של ארבע  אחוז משיעור השינוי ביתרות האשראיהנקודות  18-כקבוצת דיסקונט גבוה ב

  .המופרדות קבוצות הבנקאות הגדולות ושתי חברות כרטיסי האשראי

תוצאת התבחין נובעת הן מצמיחה נמוכה מאד של לאומי ופועלים (ואף צמיחה שלילית בחלק 

(ובפרט של  דיסקונט קבוצת כפי שיפורט בהמשך) והן מצמיחה חיובית ומשמעותית של ,מהמגזרים

ושל  ישל הבינלאומ לא גבוהה באופן חריג מהצמיחהשל דיסקונט  הצמיחהשנציין  זה עם. כ.א.ל)

וכן הצמיחה של כ.א.ל רק מעט גבוהה יותר מהצמיחה של מזרחי (בניכוי איגוד לאחר המיזוג). 

עד כמה אך לא ברור  ,הכוחות מאזןב, ניתן לראות בתבחין ביטוי חיובי של שינוי כלומר ישראכרט.

 להשתנות התבחין לאורך זמן 36איור ראו  .ל.א.כ של ההפרדהאי־שינוי זה לבין לקשור בין  ניתן

לשיעור השינוי ביתרת האשראי של  37ואיור  )2016(שיעור שינוי מצטבר בכל רבעון ביחד לדצמבר 

  .202070לדצמבר  2017דצמבר נים בין הגופים השו

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
מגזרי פעילות פיקוחיים' בהוראות  -856נתונים אלה חושבו על בסיס דיווחי הדוחות הכספיים כפי שנקבעו בהוראה ' 69

למעט  הוא, 1981-הדיווח לפיקוח על הבנקים. בהוראה זו, "אשראי", כמשמעו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א
 .ותרבות, אשראי תעודות והתחייבות על חשבון לקוחע

 אשראי. דיסקונט של המעודכנים הנתונים נגישות לאור, 2016 לדצמבר במקום 2017 למרץ התייחסנו בחישוב 70
 הלוואות של המעודכנים הנתונים. לדיור והלוואות אשראי כרטיסי בניכוי בית משקי כאשראי מחושב צרכני

  .2018 בשנת שבוצע בדוחות מחודש סיווג לאור, 2017 משנת רק זמינים לדיור והלוואות אשראי כרטיסי
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  36איור 

  ההשוואה מקבוצתדיסקונט  קבוצתשל  יותרגבוהה  צמחיה

  

  37איור 

ל מחכ"א .א.הבנקים הגדולים האחרים ושל כ 4-מדיסקונט  בנקיותר של גבוהה חה יצמ

   האחרות
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 צרכני אשראי על רק התבחין שחישובאזי  ,באשראי במגזרי הפעילות השונים םמבחינת השינויי

 יתרתשכ - מובילה אף לתוצאה גבוהה יותר ,)גדולים לעסקים אשראי ללא האשראי סך(לעומת 

 19-ב 2020 לדצמבר 2017גדלה בין מרץ  ,)ל.א.כ כולל (דיסקונט קבוצת של הצרכני האשראי

ושתי חברות  72הבנקאות הגדולות ארבע קבוצותמיתרת האשראי הצרכני של  71יותר האחוז נקודות

חלק ניכר מהגידול של קבוצת דיסקונט מקורו בצמיחה של כ.א.ל שכ ,המופרדותכרטיסי האשראי 

גם גדלה בלבד של דיסקונט. באותה העת  0%-לעומת גידול של כ ,בתקופה האמורה 49%-בכ

נציין . 15%-בכ די מצומצם,באופן  MAX-ו 72%-בכ, משמעותי באופןישראכרט באשראי צרכני 

  .)38(איור  ) במגזר האשראי הצרכני10%-) ולאומי (ב25%-הצמצום של הפועלים (באת זה לעומת 

  38איור 

 של שלילית וצמיחה הבינונים לבנקים דיסקונט של דומה צמיחה :(ללא כ"א) צרכניאשראי 

  ליםוהגד הבנקים

 

 2020 לדצמבר 2017התבחין על אשראי לעסקים קטנים וזעירים מצביע על כך שבין מרץ  חישוב

 לעסקיםהאשראי  מיתרת יותר אחוזה נקודות 3-גדלה יתרת האשראי של קבוצת דיסקונט ב

 .המופרדותהאשראי  ושתי חברות כרטיסי 73הבנקאות הגדולות ארבע קבוצות של וזעירים קטנים

מדובר בהערכה מאחר ובנק הפועלים ובנק לאומי ביצעו הערכה מחדש של חלק מיתרות האשראי 

.מדובר בשיעור נמוך משיעור הצמיחה 22%-צמח ב )בניכוי כ.א.לדיסקונט (בנק   שהעמיד למגזר זה.

בהתאמה. בקרב חברות כרטיסי  55%-ו 30%-שצמחו ב ,הבינלאומי ומזרחי (בניכוי איגוד) של

 כרטאנותרה נמוכה ביחס לשחקנים האחרים וישרפעילותה אך  ,57%-ב MAXצמחה  האשראי

                                                           
 אשראי. דיסקונט של המעודכנים הנתונים נגישות לאור, 2016 לדצמבר במקום 2017 למרץ התייחסנו בחישוב 71

 הלוואות של המעודכנים הנתונים. לדיור והלוואות אשראי כרטיסי בניכוי בית משקי כאשראי מחושב צרכני
  .2018 בשנת שבוצע בדוחות מחודש סיווג לאור, 2017 משנת רק זמינים לדיור והלוואות אשראי כרטיסי

 באופן שנובעת מהשפעה להימנע(כדי  איגוד בנק של האשראי יתרת את 2020 ספטמבר של בנתון החסרנו בחישוב 72
 ).התבחין בחישוב איגוד בנק של ומהכללתו מהמיזוג טכני

את יתרת האשראי של בנק איגוד (כדי להימנע מהשפעה שנובעת  2020של ספטמבר  מהנתון החלהחסרנו  בחישוב 73
 באופן טכני מהמיזוג ומהכללתו של בנק איגוד בחישוב התבחין).
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לעסקים קטנים צמחה השחקנים. באשראי לרוב בדומה , 19%-בצמחה  (יחד עם אמריקן אקספרס)

  ).39(איור  .16%-בכ ל.א.כ

  39איור 

אך בנקים הבינונים מהשל דיסקונט  נמוכה יותרצמיחה  אשראי לעסקים קטנים וזעירים:

  גבוהה מהבנקים הגדולים

  

 עם בתבחין דיסקונט של לעמידההוא  גםהתבחין על אשראי לעסקים בינונים מוביל  חישוב

ההנחה במקרה זה היא שחכ"א שנציין מקבוצת ההשוואה.  האחוז נקודת 20-ב שגבוהה צמיחה

פועלים ולאומי לא צמצמו את יתרת האשראי שמעמידות אשראי רק לעסקים קטנים וזעירים. נציין 

גם במקרה  אך צמחו בקצב נמוך ביחס לחלק מספקי האשראי האחרים. ,שהעמידו לעסקים בינונים

י אך גבוהה משמעותית זה השינוי המרכזי אינו פעילות דיסקונט (שלמשל נמוכה מהשינוי של מזרח

   הבינלאומי) אלא ההאטה של הפועלים ולאומי.

 ,אילו היינו מחשבים את התבחין על עסקים גדולים. כולל את מגזר העסקים הגדוליםלא התבחין 

אחוז). גם במקרה זה לא הנקודות  13בתבחין (פער של  היתה "עמידה" של קבוצות דיסקונט גם אז

הגבוהה הצמיחה החיובית ו הואכללנו בחישוב את חכ"א. ההבדל המשמעותי ביותר במגזר זה 

  )45(איור  .בהתאמה 41%-ו 34%יחסית של בנק הפועלים ובנק לאומי, 

האיור  מציג את שיעור השינוי ביתרת האשראי של כל הבנקים וחכ"א בכל מגזרי הפעילות. 40איור 

שינויים המקבילים . האיור ממחיש את ה37-40על חלק מהנתונים שהוצגו באיורים  חוזר

 אשראיה שוקמ ובמידה פחותה של לאומי הפועליםשל  היציאה: ניתן לראות את שהתרחשו

ל הבנקים הבינונים צמיחה משמעותית ש .הגדולים לעסקים האשראי הגדלתובעיקר  צרכניה

  במשקי בית. .ל וישראכרטא.כמתמקד באשראי לעסקים ו MAX-שושל חכ"א, כ אלהבמגזרים 
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  04איור 

 להגדלת מקורותיהם והסטתם )בעיקר( הצרכני האשראי שוקולאומי מ הפועליםשל  יציאה

  .הגדולים לעסקים האשראי

  

שהוגדר, מאידך,  תבחיןה של התחתון רףב דיסקונט קבוצת של ברורה עמידהמחד  יש, לסיכום

צמצום  היאהבולטת  מגמההשאלא  ,דיסקונט של בנוף חריגה מפעילות נובעת לאבתבחין  העמידה

הבנקים  .גדולים לעסקים לאשראי מקורותיהם תטהסו הצרכני במגזרולאומי  פועליםהפעילות של 

 התבלטות ללא הבינונים וחכ"א נכנסו לתוך החלל שהותירו הבנקים הגדולים, אך כאמור

  .MAX-ולמזרחי ולבינלאומי ושל כ.א.ל בהשוואה לישראכרט  בהשוואהמשמעותית של דיסקונט 

סיווגים מחדש לנתונים שפורסמו בדוח הכספי  2018בדוח הכספי לשנת בנק דיסקונט ערך שנציין 

נכון לדצמבר  ,. בעקבות סווג לא נכון בין מגזרי הפעילות, יתרת האשראי לעסקים גדולים2017לשנת 

ואילו יתרת האשראי לעסקים  2017מזו שדווחה בדוח הכספי לשנת  גבוהה יותר בפועלתה יהי ,2017

נמוכה יותר מהיתרה שדווחה. בהתאם לדיווח בפועל יתה יקטנים וזעירים וכן לעסקים בינונים ה

  עליו דווח בדוח הקודם היה שגוי.שהנתון  ,המעודכן

ועדה לצורך קבלת יהוו אינדיקציה לו ,התבחינים שארכמו  ,לעילצוין שחשוב להדגיש שהתבחין 

לא שבדוח הנוכחי הוועדה החליטה . שיקול דעת בנושא תוך הותרת ,החלטתה לגבי הפרדת כ.א.ל

  תבחין האמור.העמידה במצב את למעט ייחודי, ל באופן .א.לנתח את דיסקונט וכ
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  מדדים נוספים -סך האשראי הבנקאי  . 8.ג

 בליבנקאים העל סך האשראי שמעמידים התאגידים מחושבים שבסעיף זה נציג מדדים נוספים 

בין היתר המחסור בנתונים  הוא אלהמגזרי פעילות. הטעם להוספת תבחינים להבחנה בין אשראי 

 תחרותבדיקות פשוטות אך אמינות לגבי מצב השנתי ־על בסיס חצי בצעלשיאפשרו לנו  ,מדויקים

את איכות להבנתנו שמשפרות  בספרותמקובלות אמידות  עלמדובר  .בפרט המחירים מצבו

   הניתוח.

) חל שיפור 2016המסקנה העולה מן המדדים המחושבים בסעיף זה היא כי (לכל הפחות משנת 

ברמת התחרות בשוק האשראי הבנקאי (ללא הבחנה בין מגזרי פעילות). השיפור מתבטא 

) שינוי זה מלמד כי 2011-2015מאשר עבור  2015-2020גבוהה יותר עבור  Hבתוצאות מדד 

השינויים במחירי התשומות מתורמים בצורה חזקה יותר לשינוים בהכנסות או בריביות. וירידה 

. ירידה זאת מלמדת שעליה בעלות השולית 2020לשנת  2012שנים בין מה חלקב Booneבמדד 

  רווחיות או בנתח השוק של הבנק.מתורגמת לירידה משמעותית יותר ב

  H statistic  .א.8.ג

בה שינויים במחירי התשומות שאומד את כוח השוק באמצעות המידה  H כמפורט בנספח א', מדד

תוצאת המדד מחושבת כסכום גמישויות ההכנסה ביחס מתורגמים לשינוי בהכנסה בשיווי משקל. 

  למחירי התשומות.

 עבור השנים םתוצאת המדדי ,תוצאות האמידות השונותאת מפרט ש' גכפי שניתן לראות בנספח 

מספר מועט של מתחרים. בשלב השני אמדנו  כוללש תחרותהעל מצב  מלמדות 2020 דצמברעד  2011

) ועבור חלקו 2020 לשנת ועד 2016עבור חלקו המאוחר של המדגם (משנת רק  מפרטים םאותאת 

יה ישבדקנו הצביעו על על יםהשונ המפרטים). כלל 2015שנת לועד  2011המוקדם של המדגם (משנת 

. תחרותרמת הסטטיסטי גבוה יותר ועל עלייה ב Hבסכום הגמישויות בתקופה המאוחרת ומכאן על 

  .תחרותברמת המסויימת ה יעליאינדיקציה למהוות תוצאות ה

 Boone Indicator  .ב.8.ג

מחושב כגמישות הרווחיות של הבנק (או נתח השוק שלו) ביחס  Boone , מדדבנספח א'וסבר משכפי 

. ניתן והסבר על האמידה בנספח ג' את תוצאות האמידות השונות . ניתן לראותלעלות השולית

שמשמש  מהערך המדד הולך וקטן,  ,2020 לדצמבר 2012בין  שנבדקו המפרטיםבכלל  לראות

  .תחרותרמת העלייה בכאינדיקציה ל
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  נספחים

  בסיס תאורטי לכתיבת הדוח ובחירת מדדי התחרות - נספח א'

  השני הוועדה דוח ורא

  השונות בין המדדים ובחירת המדדים והנתונים לחישובם - נספח ב

  השני הוועדה דוח ראו

  פירוט האמידות ותוצאותיהם -נספח ג' 

H statistic 

אומד את כוח השוק באמצעות המידה שבה שינויים במחירי התשומות  Hכמפורט בנספח א', מדד 

מתורגמים לשינוי בהכנסה בשיווי משקל. תוצאת המדד מחושבת כסכום גמישויות ההכנסה ביחס 

למחירי התשומות. כדי לחשב את המדד עבור המגזר הבנקאי, אמדנו בשלב הראשון מספר מפרטים 

האשראי שהבנק מעמיד, עבור נתונים רבעוניים ברמת  ברמת כלל יתרת Panzar & Rosseלמודל 

. משוואת הרגרסיה הבסיסית  2018לבין דצמבר  2011בנק (נתוני סולו), בתקופה בין שבין מרץ 

  שאמדנו היא:

ln (𝑌) =  𝛼 + β ln (𝑤 ) + γ ln (𝐶𝐹 ) + 𝛿 𝑦𝑒𝑎𝑟 + 𝑢  

  נו במספר אפשרויות בהתאם למקובל בספרות:השתמש Yהמשתנה המוסבר  כשעבור

  ); L_TIלוגריתם טבעי של סך הכנסות הבנק (להלן   

  ); L_IIלוגריתם טבעי של סך הכנסות הבנק מריבית (להלן   

  ); L_TI_TAלוגריתם טבעי של סך הכנסות הבנק חלקי סך יתרת הנכסים (להלן   

האשראי לציבור (להלן לוגריתם טבעי של סך הכנסות הבנק מריבית חלקי יתרת   

TC_L_II;(  

wj  :הוא וקטור המשתנים המסביריםL_W1, L_W2 ו- L_W3 שהם הלוגריתם הטבעי של ,

התשומות של הבנק: הוצאות הריבית; הוצאות השכר; והוצאות על מבנים וציוד (בהתאמה). 

הוא וקטור של משתנים שעליהם פיקחנו באמידות השונות: מידת  CFkבהתאם לספרות, 

); שיעור L_onea_taבין נכסים אחרים לסך הנכסים ( סמסורתיות" של הבנק, שמחושבת כיח"ה

); סך ההון L_dps_fהמימון באמצעות פיקדונות, שמחושב כיחס הפיקדונות לסך ההתחייבויות (

); ומידת הנזילות של הבנק, שמחושבת כיחס הפיקדונות נזילים L_eq_taהעצמי מסך הנכסים (

) לבנק. בנוסף, fixed effectתוצא קבוע ( גם). הוספנו בכל האמידות L_liq_deלסך התחייבות ( 

). כמו כן, יש לציין L_taפיקחנו בבחלק מהאמידות גם על גודל המוסד כסך יתרת הנכסים שלו (

שביקשנו לפקח גם על פרופיל הסיכון באמצעות שיעור ההפרשה להפסדי אשראי, אך משתנה זה 

  ידות ולכן הושמט.נמצא לא־מובהק בכל האמ
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השונות, כלל המפרטים שאותם  OLS-שמפרט את תוצאות רגרסיות ה 1שניתן לראות בלוח  כפי

-ל 0.4) בין L_W3 -ו L_W1, L_W2אמדנו הניבו סכום גמישויות (כלומר, סכום אומדי המשתנים 

  שכולל מספר מועט של מתחרים. תחרותמצביע על מצב  H-. מכאן, שמדד ה0.52

ועד לשנת  2016אמדנו את אותם מפרטים רק עבור חלקו המאוחר של המדגם (משנת השני  בשלב

). כלל המפרטים השונים 2015ועד לשנת  2011) ועבור חלקו המוקדם של המדגם (משנת 2018

סטטיסטי גבוה יותר  Hשבדקנו הצביעו על עלייה בסכום הגמישויות בתקופה המאוחרת ומכאן על 

 0.28ובמגדם המוקדם בין  0.8-ל 0.6מדגם המאוחר נעו התוצאות בין . בתחרותועל עלייה ברמת ה

  ).3ולוח  2(ראו לוח  תחרות, כלומר, תוצאות המדגמים מצביעות על עלייה ברמת ה0.37-ל
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  2020עד  2011סה"כ פעילות הבנק,  - Hלאמידת מדד  OLSתוצאות רגרסיית  - 1לוח 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
VARIABLES L_TI L_II L_TI_TA L_II_TC L_TI L_II L_TI_TA L_II_TC 
                  
L_W1 0.00332 0.0148 0.0149* 0.0321*** 0.0150* 0.0267*** 0.0150* 0.0307*** 

 (0.0108) (0.0110) (0.00786) (0.00768) (0.00790) (0.00813) (0.00790) (0.00766) 
L_W2 -0.123** -0.224*** 0.249*** 0.103*** 0.253*** 0.158*** 0.253*** 0.0567 

 (0.0537) (0.0550) (0.0392) (0.0383) (0.0447) (0.0460) (0.0447) (0.0433) 
L_W3 0.339*** 0.387*** 0.137*** 0.149*** 0.135*** 0.179*** 0.135*** 0.175*** 

 (0.0368) (0.0377) (0.0269) (0.0262) (0.0293) (0.0301) (0.0293) (0.0284) 
L_onea_ta -0.0332** -0.0390** 0.0171 0.0318*** 0.0177 0.0127 0.0177 0.0256** 

 (0.0168) (0.0172) (0.0123) (0.0120) (0.0126) (0.0130) (0.0126) (0.0123) 
L_dps_f -0.543*** -0.683*** 0.0882 0.198 0.0950 -0.0331 0.0950 0.120 

 (0.191) (0.195) (0.139) (0.136) (0.144) (0.148) (0.144) (0.140) 
L_eq_ta 0.0406 -0.296*** 0.582*** 0.0160 0.588*** 0.261*** 0.588*** -0.0515 

 (0.0975) (0.0999) (0.0712) (0.0695) (0.0778) (0.0800) (0.0778) (0.0754) 
L_liq_dep -0.0278 -0.0676*** -0.0387*** 0.0123 -0.0388*** -0.0788*** -0.0388*** 0.0136 

 (0.0197) (0.0201) (0.0144) (0.0140) (0.0144) (0.0148) (0.0144) (0.0140) 
L_ta     1.011*** 1.029*** 0.0107 -0.125** 

     (0.0574) (0.0590) (0.0574) (0.0556) 
2012.year -0.0408** -0.0422** -0.0912*** -0.0679*** -0.0918*** -0.0940*** -0.0918*** -0.0616*** 

 (0.0180) (0.0184) (0.0132) (0.0128) (0.0135) (0.0139) (0.0135) (0.0131) 
2013.year -0.105*** -0.138*** -0.211*** -0.206*** -0.212*** -0.247*** -0.212*** -0.193*** 

 (0.0198) (0.0203) (0.0144) (0.0141) (0.0157) (0.0161) (0.0157) (0.0152) 
2014.year -0.266*** -0.344*** -0.403*** -0.439*** -0.404*** -0.484*** -0.404*** -0.422*** 

 (0.0250) (0.0256) (0.0183) (0.0178) (0.0199) (0.0205) (0.0199) (0.0193) 
2015.year -0.321*** -0.460*** -0.478*** -0.563*** -0.479*** -0.622*** -0.479*** -0.543*** 

 (0.0317) (0.0325) (0.0232) (0.0226) (0.0249) (0.0256) (0.0249) (0.0241) 
2016.year -0.302*** -0.412*** -0.501*** -0.560*** -0.503*** -0.616*** -0.503*** -0.535*** 

 (0.0322) (0.0329) (0.0235) (0.0229) (0.0261) (0.0269) (0.0261) (0.0253) 
2017.year -0.230*** -0.267*** -0.458*** -0.459*** -0.461*** -0.502*** -0.461*** -0.430*** 

 (0.0313) (0.0321) (0.0229) (0.0223) (0.0264) (0.0271) (0.0264) (0.0256) 
2018.year -0.144*** -0.161*** -0.427*** -0.422*** -0.430*** -0.452*** -0.430*** -0.387*** 

 (0.0323) (0.0331) (0.0236) (0.0230) (0.0287) (0.0295) (0.0287) (0.0278) 
2019.year -0.0984*** -0.0761** -0.427*** -0.398*** -0.430*** -0.414*** -0.430*** -0.357*** 

 (0.0349) (0.0357) (0.0255) (0.0249) (0.0317) (0.0326) (0.0317) (0.0307) 
2020.year -0.182*** -0.206*** -0.524*** -0.502*** -0.528*** -0.558*** -0.528*** -0.460*** 

 (0.0406) (0.0416) (0.0297) (0.0290) (0.0356) (0.0366) (0.0356) (0.0345) 
6.month 0.615*** 0.675*** 0.474*** 0.581*** 0.473*** 0.531*** 0.473*** 0.599*** 

 (0.0362) (0.0371) (0.0265) (0.0258) (0.0277) (0.0285) (0.0277) (0.0268) 
9.month 0.929*** 1.013*** 0.707*** 0.867*** 0.704*** 0.785*** 0.704*** 0.895*** 

 (0.0546) (0.0559) (0.0398) (0.0389) (0.0419) (0.0431) (0.0419) (0.0406) 
12.month 1.137*** 1.228*** 0.856*** 1.052*** 0.853*** 0.939*** 0.853*** 1.087*** 

 (0.0671) (0.0687) (0.0490) (0.0478) (0.0516) (0.0531) (0.0516) (0.0500) 
Constant 10.02*** 7.677*** -1.813*** -3.783*** -1.940** -4.497*** -1.940** -2.307*** 

 (0.665) (0.680) (0.485) (0.474) (0.835) (0.859) (0.835) (0.809) 
H 0.220 0.178 0.401 0.284 0.403 0.364 0.403 0.262 
Observations 384 384 384 384 384 384 384 384 
R-squared 0.982 0.983 0.991 0.992 0.990 0.991 0.991 0.992 
Number of bank_num 10 10 10 10 10 10 10 10 
Standard errors in parentheses        
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1        
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 2015עד  2011סה"כ פעילות הבנק,  - Hלאמידת מדד  OLSתוצאות רגרסיית  - 2לוח 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
VARIABLES L_TI L_II L_TI_TA L_II_TC L_TI L_II L_TI_TA L_II_TC 
                  
L_W1 0.0195 0.0317* 0.0195 0.0491*** 0.0195 0.0318* 0.0195 0.0491*** 

 (0.0143) (0.0179) (0.0140) (0.0137) (0.0135) (0.0169) (0.0135) (0.0136) 
L_W2 -0.142* -0.182* 0.195*** 0.0582 0.0407 0.0587 0.0407 -0.0255 

 (0.0735) (0.0922) (0.0724) (0.0705) (0.0813) (0.101) (0.0813) (0.0814) 
L_W3 0.156*** 0.256*** 0.0164 0.156*** 0.0803* 0.156*** 0.0803* 0.191*** 

 (0.0451) (0.0567) (0.0445) (0.0433) (0.0462) (0.0577) (0.0462) (0.0463) 
L_onea_ta -0.0111 -0.0199 0.0225 0.0318** 0.00709 0.00411 0.00709 0.0235 

 (0.0152) (0.0191) (0.0150) (0.0146) (0.0150) (0.0187) (0.0150) (0.0150) 
L_dps_f -0.127 -0.335 0.191 0.0402 0.0449 -0.108 0.0449 -0.0388 

 (0.233) (0.293) (0.230) (0.224) (0.225) (0.281) (0.225) (0.226) 
L_eq_ta -0.0553 -0.137 0.253** -0.0590 0.112 0.0841 0.112 -0.136 

 (0.113) (0.141) (0.111) (0.108) (0.114) (0.142) (0.114) (0.114) 
L_liq_dep -0.000447 -0.00959 -0.0299 -0.0138 -0.0164 -0.0307 -0.0164 -0.00647 

 (0.0213) (0.0267) (0.0210) (0.0204) (0.0206) (0.0256) (0.0206) (0.0206) 
L_ta     0.542*** 0.715*** -0.458*** -0.248** 

     (0.124) (0.154) (0.124) (0.124) 
2012.year -0.0272** -0.0339* -0.0770*** -0.0656*** -0.0542*** -0.0695*** -0.0542*** -0.0532*** 

 (0.0137) (0.0172) (0.0135) (0.0131) (0.0144) (0.0180) (0.0144) (0.0144) 
2013.year -0.0825*** -0.134*** -0.182*** -0.194*** -0.136*** -0.205*** -0.136*** -0.169*** 

 (0.0173) (0.0218) (0.0171) (0.0166) (0.0206) (0.0257) (0.0206) (0.0206) 
2014.year -0.231*** -0.329*** -0.369*** -0.413*** -0.306*** -0.428*** -0.306*** -0.379*** 

 (0.0250) (0.0313) (0.0246) (0.0240) (0.0292) (0.0364) (0.0292) (0.0293) 
2015.year -0.272*** -0.431*** -0.439*** -0.527*** -0.362*** -0.550*** -0.362*** -0.486*** 

 (0.0343) (0.0430) (0.0338) (0.0329) (0.0386) (0.0481) (0.0386) (0.0386) 
6.month 0.722*** 0.710*** 0.580*** 0.589*** 0.645*** 0.608*** 0.645*** 0.624*** 

 (0.0508) (0.0638) (0.0501) (0.0488) (0.0514) (0.0641) (0.0514) (0.0515) 
9.month 1.119*** 1.088*** 0.888*** 0.894*** 0.994*** 0.923*** 0.994*** 0.952*** 

 (0.0791) (0.0992) (0.0779) (0.0759) (0.0804) (0.100) (0.0804) (0.0805) 
12.month 1.364*** 1.306*** 1.065*** 1.067*** 1.202*** 1.092*** 1.202*** 1.142*** 

 (0.0978) (0.123) (0.0964) (0.0939) (0.100) (0.125) (0.100) (0.100) 
Constant 12.23*** 10.24*** -1.376** -4.266*** 4.857*** 0.514 4.857*** -0.886 

 (0.686) (0.861) (0.676) (0.659) (1.805) (2.252) (1.805) (1.808) 

 0.03 0.11 0.23 0.26 0.14 0.25 0.14 0.21 
Observations 192 192 192 192 192 192 192 192 
R-squared 0.993 0.990 0.993 0.994 0.994 0.991 0.994 0.994 
Number of bank_num 10 10 10 10 10 10 10 10 
Standard errors in parentheses        
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1        
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 2020עד  2016סה"כ פעילות הבנק,  - Hלאמידת מדד  OLSתוצאות רגרסיית  - 3לוח 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
VARIABLES L_TI L_II L_TI_TA L_II_TC L_TI L_II L_TI_TA L_II_TC 
                  
L_W1 -0.00643 0.0230** 0.00976 0.0313*** 0.0154 0.0361*** 0.0154 0.0309*** 

 (0.0133) (0.0101) (0.0102) (0.00981) (0.0101) (0.00883) (0.0101) (0.0100) 
L_W2 0.165* 0.203*** 0.357*** 0.349*** 0.423*** 0.358*** 0.423*** 0.345*** 

 (0.0951) (0.0727) (0.0729) (0.0703) (0.0748) (0.0652) (0.0748) (0.0739) 
L_W3 0.445*** 0.280*** 0.222*** 0.0882 0.145** 0.100 0.145** 0.0931 

 (0.0905) (0.0692) (0.0694) (0.0669) (0.0727) (0.0634) (0.0727) (0.0719) 
L_onea_ta -0.000329 -0.0237 -0.0123 -0.0457 -0.0164 -0.0334 -0.0164 -0.0454 

 (0.0427) (0.0326) (0.0327) (0.0316) (0.0321) (0.0280) (0.0321) (0.0317) 
L_dps_f -0.868** -0.759*** -0.322 0.173 -0.133 -0.317 -0.133 0.161 

 (0.370) (0.283) (0.284) (0.274) (0.285) (0.248) (0.285) (0.282) 
L_eq_ta 0.0827 -0.176 0.693*** 0.0903 0.904*** 0.317** 0.904*** 0.0768 

 (0.194) (0.149) (0.149) (0.144) (0.162) (0.142) (0.162) (0.160) 
L_liq_dep -0.0203 -0.0536* 0.0156 0.0150 0.0281 -0.0246 0.0281 0.0142 

 (0.0393) (0.0300) (0.0301) (0.0290) (0.0297) (0.0259) (0.0297) (0.0294) 
L_ta     1.346*** 0.808*** 0.346*** -0.0221 

     (0.117) (0.102) (0.117) (0.116) 
2017.year 0.0869*** 0.155*** 0.0442*** 0.108*** 0.0294* 0.120*** 0.0294* 0.109*** 

 (0.0204) (0.0156) (0.0156) (0.0151) (0.0161) (0.0140) (0.0161) (0.0159) 
2018.year 0.180*** 0.259*** 0.0776*** 0.145*** 0.0420* 0.176*** 0.0420* 0.147*** 

 (0.0238) (0.0182) (0.0183) (0.0176) (0.0216) (0.0188) (0.0216) (0.0213) 
2019.year 0.239*** 0.355*** 0.0791*** 0.172*** 0.0238 0.226*** 0.0238 0.175*** 

 (0.0288) (0.0220) (0.0221) (0.0213) (0.0286) (0.0249) (0.0286) (0.0283) 
2020.year 0.192*** 0.315*** 2.89e-05 0.133*** -0.0666* 0.159*** -0.0666* 0.138*** 

 (0.0357) (0.0273) (0.0274) (0.0264) (0.0350) (0.0306) (0.0350) (0.0346) 
6.month 0.377*** 0.452*** 0.359*** 0.457*** 0.353*** 0.438*** 0.353*** 0.457*** 

 (0.0774) (0.0592) (0.0594) (0.0572) (0.0581) (0.0507) (0.0581) (0.0574) 
9.month 0.529*** 0.647*** 0.510*** 0.656*** 0.503*** 0.632*** 0.503*** 0.656*** 

 (0.121) (0.0922) (0.0925) (0.0892) (0.0905) (0.0789) (0.0905) (0.0895) 
12.month 0.648*** 0.799*** 0.620*** 0.812*** 0.610*** 0.775*** 0.610*** 0.813*** 

 (0.151) (0.115) (0.116) (0.112) (0.113) (0.0988) (0.113) (0.112) 
Constant 9.823*** 10.97*** -2.772** -2.655** -7.132*** 0.791 -7.132*** -2.376 

 (1.420) (1.086) (1.089) (1.050) (1.821) (1.589) (1.821) (1.801) 

 0.603 0.506 0.588 0.468 0.583 0.494 0.583 0.469 
Observations 192 192 192 192 192 192 192 192 
R-squared 0.985 0.992 0.991 0.992 0.992 0.994 0.991 0.992 
Number of bank_num 10 10 10 10 10 10 10 10 
Standard errors in parentheses        
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1        
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Boone Indicator  

מחושב כגמישות הרווחיות של הבנק (או נתח השוק שלו) ביחס  Boone, מדד בנספח א'כפי שהוסבר 

ניתן לחשב את המדד  ,העלות השולית עלקים ילעלות השולית. כאמור, בהיעדר נתונים מספ

את המדד בהתבסס על העלות הממוצעת של במסמך זה באמצעות עלות ממוצעת. על כן חישבנו 

לות השולית, אך ניסיון זה הביא לתוצאות לא הבנקים (ניסינו לבצע חישוב גם באמצעות אמידת הע

  (נתונים רבעוניים ברמת בנק Hבו השתמשנו זהה לזה של חישוב מדד שמובהקות). בסיס הנתונים 

  לחשב את המדד, אמדנו אם כן את המשוואה  כדי). 2018לבין דצמבר  2011 ץמרבתקופה שבין 

  הבאה:

ln (𝑌) =  𝛼 + 𝛽 ln (𝐴𝐶 ) + γ year + γ year × AC + 𝑢  

, בדקנו שתי אפשרויות מקובלות בספרות: לוגריתם טבעי של נתח Y עבור המשתנה המוסברשכ

. המשתנה tבתקופה  iולוגריתם טבעי של התשואה לנכסים של בנק  tבתקופה  iהשוק של בנק 

  .t בתקופה iהוא כאמור העלות הממוצעת של בנק  ACהמסביר 

הוא לוג נתח  3-ו 1ניתן לראות את תוצאות האמידות השונות. המשתנה המוסבר בעמודות  4לוח ב

. עמודות tבזמן  iהמשתנה המוסבר הוא לוג התשואה לנכסים של בנק  4-ו 2השוק ואילו בעמודות 

למשתנה  OLS-אומד ה הואהמדד עצמו שעבור התקופה כולה, כ Boone מציגות את מדד 2-ו 1

כלוג הטבעי של היחס בין סך ההוצאות לסך מחושב שבמשוואה לעיל),  L_AC )𝛽המסביר 

כאומד של  ,מחשבות את השינוי המדד בכל תקופה 4-ו 3ההכנסות של הבנק בכל תקופה. עמודות 

במשוואה). ניתן  γ( 2011שנת הבסיס היא שעלות הממוצעת, כבין הבין השנה ל הידודהמשתנה 

  .תחרותרמת העל עלייה במצביע ש מההמדד וקטן, הולך  2018בין שנת ל 2012 שנת ביןשלראות 
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  סה"כ פעילות הבנקים – Booneלאמידת מדד  OLSתוצאות רגרסיית  – 4לוח 

 
ARIABLES L_S L_ROA roa 
        
MC_2012 0.786*** -0.541 -0.0164 

 (0.201) (1.614) (0.0180) 
MC_2013 0.425** -2.971** -0.00868 

 (0.186) (1.493) (0.0166) 
MC_2014 -0.0749 -1.423 -0.0103 

 (0.147) (1.182) (0.0132) 
MC_2015 -0.172* 1.400* 0.0132 

 (0.0953) (0.765) (0.00852) 
MC_2016 -0.219* -2.458** -0.0104 

 (0.119) (1.049) (0.0106) 
MC_2017 -0.327* -0.798 -0.00694 

 (0.173) (1.393) (0.0155) 
MC_2018 -0.533*** 0.372 0.00149 

 (0.174) (1.393) (0.0155) 
MC_2019 -0.653*** -0.517 -0.0121 

 (0.149) (1.197) (0.0133) 
MC_2020 -0.417*** -3.060*** -0.0157** 

 (0.0737) (1.118) (0.00658) 
2012.year 0.275*** -0.256 -0.00627 

 (0.0696) (0.559) (0.00622) 
2013.year 0.183*** -1.286** -0.00463 

 (0.0706) (0.566) (0.00630) 
2014.year 0.00573 -0.795 -0.00650 

 (0.0611) (0.490) (0.00546) 
2015.year -0.0556 0.702 0.00657 

 (0.0531) (0.426) (0.00475) 
2016.year -0.0516 -1.427*** -0.00726 

 (0.0590) (0.525) (0.00527) 
2017.year -0.0801 -0.544 -0.00490 

 (0.0856) (0.687) (0.00765) 
2018.year -0.185** 0.198 0.00129 

 (0.0876) (0.703) (0.00782) 
2019.year -0.247*** -0.172 -0.00444 

 (0.0798) (0.641) (0.00713) 
2020.year -0.155*** -2.392*** -0.0145*** 

 (0.0467) (0.724) (0.00417) 
L_MC    

    
Constant -3.184*** -4.361*** 0.0146*** 

 (0.0121) (0.0966) (0.00108) 

    
Observations 400 395 400 
R-squared 0.302 0.109 0.097 
Number of bank_num 10 10 10 
Standard errors in parentheses   
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1   
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  יתרת האשראי הצרכני שלושת הבנקים הגדולים -'ד נספח
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  קורונה בימי קמעוני באשראיתחרות  -ה' נספח

השפיע על משקי הבית ועל שמשבר , הקורונהכוללת את משבר  בדוח הנוכחי הנסקרת התקופה

אפשרי לנתח את התמורות בתחרות בשוק לא רצוי ואף לא בהתאם, הכלכלה בארץ ובעולם. 

 .בפרט האשראי שוקעל ועל הכלכלה הישראלית משבר הקורונה  האשראי מבלי להתייחס להשפעת

ן לא ניתן להבנתנו לאתר באופן מדויק את השפעת הקורונה וההתערבות הממשלתית ולהבחי ,עם זה

  מכמה טעמים:שחלו בתחרות בשוק האשראי וזאת  אלו לבין שינויים שינוייםבין 

, בעקבות המשבר חלו תמורות משמעותיות בביקוש לאשראי. בחלק מהמקרים הביקוש של ראשית

משקי בית לאשראי צרכני ירד להבנתנו עקב ירידה בצריכה ולמרות הפגיעה בהכנסה. לעומת זה 

לאשראי בענפים מסוימים אף עלה. בהתאם, נתקשה לבחון  הביקושבתחום האשראי העסקי 

שינויים בהיצע האשראי במקום שבו היה שינוי משמעותי בביקוש לאשראי. שנית, במקרים רבים 

נתקשה לעקוב אחר הריבית על האשראי, לאור ההתערבות הממשלתית והרגולטורית המשמעותית 

ת את תנאי השוק, בין השאר משום שהיא שעודדה את היצע האשראי. במצב זה הריבית לא משקפ

מושפעת מהריבית הנמוכה יחסית של ההלוואות בערבות מדינה. שלישית, סביר להניח שחל שינוי 

משמעותי בסיכון של משקי בית ושל עסקים שסבלו מסגירות חוזרות ונשנות או מתמשכות, מה 

  שאמור היה להשתקף בתמחור האשראי. 

 הם אלה ששינויים ייתכן, זו בתקופה בתחרות שינויים לזהות ןנית שבהם במקרים גם, בנוסף

, בהתאם. תקינה לפעילות יחזור כשהמשק שישררו מאלה שונים משיקולים מושפעים והם זמניים

   .הקורונה משבר פרוץ שעד בחודשיםהתמורות בתחרות  בניתוח הינו הנוכחי בדוח הדגש עיקר

תוך ניסיון  –למרות האמור לעיל, נסקור בנספח זה את המגמות שחלו בחלק מהמדדים העיקריים 

מתייחס שלהלן ניתוח קצר לבחור פלחי שוק מיוחדים שבהם השפעת הקורונה הייתה פחותה. 

  .2020 שנת בין ניתוח התחרות בשוק האשראי לבין השלכות משבר הקורונה במהלךשלממשק 

  התערבות הממשלה)האשראי (זעזוע הקורונה ו על שוק השפעה כללית .1

 בעקבות משבר הקורונהמרכזיות בביקוש לאשראי  תמורות .1.1

  צרכניביקוש לאשראי  1.1.1

  לאשראי שלהם משקי בית רבים היה צפוי להגדיל את הביקושמחד, הפגיעה בהכנסתם של, 

  שינוים נוספים. אלמלא חלו

שיעור עלה  2020כך שבאפריל  ,פוטרו)שהוצאו לחל"ת ובין שרבים נעדרו משוק העבודה (בין  פרטים

מורכב משיעור שחדש  סמן וא). שיעור האבטלה הרחבה ה1(איור  36.4%-האבטלה הרחבה לכ

משבר הקורונה ופרטים שיצאו מכוח  פאתשנעדרים זמנית מ פרטיםבתוספת  ,האבטלה ה"צר"

רבים לעבודה  חזרו פרטיםבהמשך  דוח בנק ישראל פרק ב'). ו(להרחבה ראיו העבודה בעקבות

בהמשך המשבר  בכוח העבודהכך שהפגיעה  ,עצמם לעבודה מרחוקאת ועסקים רבים התאימו 

-בהשוואה ל 2.9%-על כ 2020 דצמברנכון לסוף עמד  חלשה יותר. שיעור האבטלה הרחבההייתה 

עסקים  ות/ליובע ות/סביר להניח שעצמאים ,בנוסף, כפי שיוסבר בהמשך .2020בפברואר  3.2%

פעלה רבות לריכוך  ההממשלש העם זנציין  משבר וחוו אף הם ירידה בהכנסתם.ברבים נפגעו 

מענקים רות ליוצאים לחל"ת לקבל דמי אבטלה, שהפגיעה הכלכלית במשקי הבית על ידי מתן אפ

  ומענקים שונים שניתנו לכל אזרח. לעסקים ולעצמאים
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  1 איור

\\\  

   , פרק ב'.2020דו"ח בנק ישראל : מקור

  

 ,הסגרים בארץ ובעולם היו צפויים להקטין את הביקוש לאשראי צרכני. מאידך 

משיכת לדיור שנלקח בין היתר למימון הוצאות שוטפות (כיסוי ־מדובר באשראי למשקי בית לא

כמו נסיעות לחו"ל, מימון שמחות וכו'. ביטוי מסוים  ,) וכן הוצאות חריגות של משק ביתהיתר

בביקוש ניתן לראות בצמצום הוצאות משקי הבית. הוצאות משקי הבית מושפעות באופן  לירידה

מאיור  ולםשל הפגיעה בהכנסה. א אהטבעי גם מהכנסות משק הבית והצמצום יכול להיות גם תוצ

בהשוואה  2020שנת רכיבי הצריכה הפרטית שקטנו בצורה המשמעותית ביותר בש עולה, 2

רה (כולל תיירות), ושהושפעו ישירות ממדיניות הסגרים: שירותי תחבענפים ב חלולאשתקד, 

צריכת שירותי התקשורת. כן נרשמה  עלתה ועוד. מנגד ,בידור ופנאי ,מסעדות ובתי מלון, אמנות

בשוק המוצרים ירידה בצריכת מוצרים ובפרט כלי רכב שהושפעו מהסגר ואילו בצריכת מוצרים 

מראים בעקבות המשבר  הה. לסיכום, שינויים אליעלינרשמה  ,כמו מזון משקאות ודיור ,אחרים

בעקבות הסגרים, היה  תהצמצום בפעילות העסקישישראל וניכר ב הציבורשינוי בסל הצריכה של 

בעל השפעה משמעותית יותר על דפוסי הצריכה מהצמצום בהכנסה של חלק ממשקי הבית. 

משקי את לעודד גם היא ה יתהי הודאות עשויהואי־בנוסף, פרק ב').  דוח בנק ישראל ו(להרחבה רא

  על חשבון הצריכה בהווה. םבית להגדיל את החיסכון שלהה
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  2 איור

\\\  

   , פרק ב'.2020דו"ח בנק ישראל : מקור

  

רפורמת מהנו נשמשקי בית ועסקים רבים  ואה ביקוש לאשראי חדשהיבט נוסף שגרם לירידה ב

 כמוהדחייה בהחזרי התשלומים  תקבל ,משק הביתשל  וראותנקודת הדחיות בהחזרי האשראי. מ

סכום שניתן לראות  3באיור  .74חדש כאשראי"נרשם"  לאכקבלת אשראי חדש, הגם שאשראי זה 

, ש"חמיליארד  13-עמד על כ 2021ינואר ל מתחילת המשבר ועד השנדחהמצטבר התשלומים 

זעירים ) ולעסקים 34%דיור (הוא של תשלומי הלוואות ל אחוזים, 63, עיקר האשראי שנדחהשכ

), לעסקים 15%-האחוזים של האשראי שנדחה היה לאנשים פרטיים שלא־לדיור (כ 37). יתר 29%(

לדחיית תשלומי מתווה נוסף ). 5%-) ולעסקים גדולים (כ6%-), לעסקים בינונים (כ11%-קטנים (כ

קפי יה ,בהמשך(כפי שיורחב  2020באוקטובר  חברות כרטיסי האשראיאומץ על ידי ההלוואות 

ניתן לראות שהדחייה עבור  4באיור  היו קטנים).חברות כרטיסי האשראי להדחיות של התשלומים 

  רוב ההלוואות שנדחו הסתיימה.

  

  

  

                                                           
 זרם אתזה  עםמקטינות  הדחיותעל זרם האשראי החדש שניתן.  משפיע לאכאשראי חדש ולכן  נרשם לא האשראי 74

  .האשראי יתרת על משפיעות ולכן התקבולים
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  3איור 

  

  

  4 איור

לירידה  ,למרות הפגיעה בהכנסה להבנתנוירידה בצריכה והעקב לכך גרם משבר הקורונה,  בהתאם

   .חלק ניכר מהאוכלוסייה לאשראי צרכנישל בביקוש 

  

  

  ישראל בנק ועיבודידיווחי הבנקים לפיקוח על הבנקים  :מקור

  ישראל בנק ועיבודידיווחי הבנקים לפיקוח על הבנקים  :מקור

629 
840 

1,446 

3,813 
1,903 

4,370 

    2021ינואר , ₪במיליוני , סכום התשלומים המצטבר שנדחה

  עסקים בינוניים       עסקים גדולים     

  עסקים זעירים       עסקים קטנים     

  הלווואת לדיור       לא לדיור   -אנשים פרטיים    

48% 46% 43% 41% 37%

18%

52% 54% 57% 59% 63%
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 אחוז חובות שהדחייה הסתיימה אחוז חובות שעדיין בדחייה
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  מסגרות האשראישל ניצול הבין היתר בצמצום  בוטאההירידה בביקוש לאשראי צרכני. 

מדובר על אשראי שהיקפו תלוי בטווח הקצר רק בביקוש של הלווים (המסגרת והריבית נקבעו 

חברתי ־מסגרת העו"ש של פרטים בהתאם לדירוג הכלכלישל  הניצולמציג את שיעור  5איור מראש). 

 בכל הדירוגים חלה ירידה בשיעור ניצול מסגרת העו"ששבו הם גרים. ניתן לראות ששל היישוב 

יתה משמעותית יותר עבור י, הירידה בניצול הן. יתר על כהשלאחר פרוץ משבר הקורונבתקופה 

לא בדירוגים שבמקביל לא היה שינו מהותי בגובה המסגרת וניכר שנציין  .מעלהדירוגים בינונים ו

להיות ביטוי הן  יכולות האל תמורותבמקביל צמצום של המסגרת ושל הניצול.  חלגבוהים בעיקר 

מקורות האשראי של חלק ממשקי  לשינויוהן  הבית ממשקי ניכרבביקוש לאשראי של חלק  לירידה

 עלות את להוזיל שצפוישינוי  ,במקום מסגרות עו"ש) קצוב באשראי שימוש, לדוגמה( הבית

  ).5(איור  .הבית למשק האשראי

  5 איור

 עסקי אשראי ביקוש ל 1.1.2

שספגו  ענפיםהביקוש לאשראי אף עלה ב האשראי העסקי בתחוםשייתכן צרכני, הלאשראי  בניגוד

  הכנסותיהם.בזעזוע משמעותי 

ביחס לתקופה  םפגיעה כלשהי בפעילות 2020לאוגוסט  2020מרץ  ביןכמחצית מהעסקים חוו 

שהוא משתייך לענף שבו כ עודהמקבילה אשתקד. הפגיעה חזקה יותר ככל שהעסק קטן יותר ו

ירידה  ומהעסקים ירדו בתקופה ז 10.7%-כשל  םלות מחמירות יותר. המחזוריהגבהוטלו 

הירידה במחזורים כשלעצמה צפויה הייתה להוביל לגידול בביקוש  .75)50%-משמעותית (גדולה מ

דפוס ואף שינו את  מנגד, סביר להניח שלפחות חלק מהעסקים צמצמו חלק מהוצאותיהםלאשראי. 

ההשקעות והפיתוח שלהם עקב המשבר, דבר שכשלעצמו מקטין את צרכי האשראי. בכל הנוגע 

                                                           
  .2020 של היהשני למחצית הפיננסית היציבות דוח75

  
  ישראל בנק ועיבודי אשראי נתוני מאגר :מקור
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רשת הביטחון עם הצמצום בפעילות יש לציין את  קטנולאשראי לתשלומי חובות והוצאות שלא 

 בהקשר. וסתה התערבות זינו מידע איזה שיעור מההוצאות הקבועות כי. אין בידשניתנה לעסקים

 על המליץלא משרדי לבחינת השלכות המשבר על התקשרויות חוזיות ־הצוות הביןש זה יש לציין

על ידי  מטופליםבנושא זה  וסכסוכיםהשכירות  שוקבחקיקה בשווקים מורכבים כמו  התערבות

  .76בתי המשפט

רשמו  אלא חדלו מלהתקיים: בחודש אוגוסט ,יתר על כן, עסקים רבים לא רק "צמצמו" פעילות

חרף העובדה  וזהיחסית לתקופה המקבילה אשתקד  ,במחזור 80%ירידה של מהעסקים  12%

לפחות הסיכון שלהם שנסגרו ככל הנראה או  ההענפים לא הוגבלה. עסקים אל רובשהפעילות ב

מהנתון  80% -אכן נסגרו, הנתון גבוה בכ ה. בהנחה שעסקים אלדלהיסגר עלה באופן משמעותי מאו

  .77אך הם טרם הגישו בקשת סגירה)( משברהשנתי של סגירות עסקים לפני ה

בפרט. הלוח ממחיש עד כמה הפגיעה  2020שינוי בתוצר של ענפי המשק בשנת הין את ימצ 1לוח 

שונות גם בסיוע הממשלתי ובמיוחד  התאםבעסקים במגזרים שונים הייתה שונה. בכמובן שחלה 

כמו מתווה סיוע לענף  ,שנפגעו מגזריםל ייחודיותמשכות המשבר עוד ועוד תכניות תעם הנקבעו 

  ועוד. ות /סיוע לסטודנטים ,חבילת סיוע לעולם התרבות ,התיירות והמלונאות

  1 לוח

\\\  

   , פרק ב'.2020דו"ח בנק ישראל : מקור

                                                           
: קמיניץבראשותו של ארז  הצוות להמלצות 76

report-contracts-https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/corona  

  

  על רקע משבר הקורונה. 2020דוח היציבות הפיננסית למחצית השניה של  77
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  השפעת פעילות הממשלה על היצע האשראי למשקי בית ולעסקים .1.2

תוך  ,היצע האשראי במשקצעדים שנועדו להגדיל את ורה של שהממשלה ובנק ישראל נקטו ב

  .באשראי לעסקים קטנים , אם כי לא בלעדית,התמקדות

(קרן  םיהוקמו מסלולים ייעודיים: הקרן להלוואות לעסקים קטנים ובינונ בות מדינהרבקרנות בע

 22-של כ סךהעמידה הלוואות ב ,שכוללת גם מסלול למתן הלוואות לעסקים בסיכון מוגבר)

עד  העמידה) והקרן להעמדת הלוואות לעסקים גדולים 2021ינואר ל 14-(נכון ל ש"חמיליארד 

  מיליארד ש"ח.  1.7-ככתיבת שורות אלה סך של 

ניתן לראות את היקפי האשראי המצטבר שניתן באמצעות הקרן לעסקים קטנים ובינונים  6באיור 

לעסקים קטנים (תוך הבחנה בין אשראי במסלול כללי לבין סיכון מוגבר) וכן את הריבית על אשראי 

וזעירים. סביר להניח שלפחות חלק מהירידה בריבית מקורה באשראי באמצעות הקרנות. הריבית 

הממוצעת על האשראי שניתן במסגרת הקרן לעסקים קטנים ובינונים (מסלול כללי ומסלול סיכון 

זול, יחסית  , מדובר על אשראי6. כפי שניתן לראות באיור 1.5%מוגבר) הוגבלה לריבית הפריים ועוד 

לאשראי שלא במסגרת הקרן. יש להניח שללא התערבות זו, התוצאה של הריבית הממוצעת 

  לעסקים קטנים וזעירים הייתה שונה. 

נבהיר שהריבית הממוצעת והאשראי של הקרן לא מתייחסים לאותו אשראי ובפרט לא מדובר 

 400מחזור פעילות של עד  באותן ההגדרות: הקרן לעסקים קטנים ובינונים מיועדת לעסקים עם

מיליון ש"ח  50מיליון ש"ח בשנה ואילו הריבית באיור מתייחסת לעסקים עם מחזור פעילות של עד 

(בהתאם להגדרת מגזרי פעילות פיקוחיים בדיווחי הבנקים לציבור ולפיקוח על הבנקים). עם זה 

ים, שהם גם מוקד חלק מרכזי מהאשראי שניתן באמצעות הקרן ניתן ככל הנראה לעסקים קטנ

  העניין שלנו בדוח הנוכחי.
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שנים והתנה אותן במתן  3-ל 0.1%ת הלוואות בריבית של ובנק ישראל העמיד למערכת הבנקא

לארבע  0.1%הוזלה הריבית למינוס  (בחודש דצמבר)אשראי לעסקים קטנים וזעירים. בשלב השני 

 1.3% שנים והיא הותנתה במתן אשראי לעסקים קטנים וזעירים בריבית שלא תעלה על פריים +

). בדומה לאמור לגבי השפעת הקרנות על הריבית, גם מגבלה זו מסבירה 2020נכון לינואר  2.9%(

  וזעירים.  חלק מהירידה/אי־העלייה בריבית הממוצעת של אשראי לעסקים קטנים

מיליארד ש"ח  85תוך הצהרה על תכנית של כמו כן בשוק האג"ח הממשלתי  בנק ישראל התערב

ועסקות ריפו  (SWAP) ביצע עסקות החלףבנק ישראל . תאגידיהאג"ח הבשוק ומאוחר יותר גם 

הופחתו דרישות ההון מהבנקים והוסרו מגבלות  .0.1%וריבית בנק ישראל הופחתה לרמה של 

  בינוי ונדל"ן.ענף בענפיות 

חלק מהצעדים התמקדו בעידוד אשראי למשקי בית: כך למשל התאפשר לקבלת הלוואה לכל מטרה 

בשגרה). ניתנה אפשרות לתת  50%משווי הנכס (לעומת  70%עד של במשכון דירה בשיעור מימון 

תוך התחשבות במשכורת טרם החל"ת והתאפשרה הגדלת  ,בחל"ת עובדים/ותגם ל המשכנת

חורגים ממסגרת שכדי לאפשר כיבוד חיובים  ,צדדי־גרות אשראי בחשבונות עו"ש באופן חדמס

האשראי). הפיקוח על הבנקים נקט במקביל בצעדים רבים שנועדו להקל על לווים שנמצאים בקושי 

כמו השהיית  ,םיכך למשל נעשו צעדים שיקלו על חייב .עמידה בהחזרים־הגיעו לאישנזילותי או 

טרם פניה בהליכים עם החייב  יצויהגבלת חשבונות בנק בשל צ'קים ללא כיסוי או הנחיות ועידוד למ

  לערכאות.

  

 

  
  ישראל בנק ועיבודידיווחי הבנקים לפיקוח על הבנקים  :מקור
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אשראי בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינונים והריבית הממוצעת על  

  ,  אשראי לעסקים קטנים וזעירים
    2021עד ינואר  2020אפריל 

 מסלול סיכון מוגבר -קרן לעסקים קטנים ובינונים

 קרן לעסקים קטנים ובינונים מסלול כללי

 )באחוזים, ציר ימני) (אשראי לעסקים זעירים וקטנים(ריבית ממוצעת 

 )באחוזים, ציר ימני(ריבית ממוצעת בקרן לעסקים קטנים ובינונים 
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  בנקאי: ־הבנקאי ולא החוץ מגזרשצוינו לעיל התמקדו או נוצלו בעיקר על ידי ה הצעדים רבים מאל

ניתנו רק למערכת  ישראל בנקשהעמיד ) 0.1%מינוס  ההלוואות המוזלות (ואף בריבית שלילית של

לבצע עסקות  2020רק בדצמבר  החלבנק ישראל ת (בהתאם להלוואת מונטריות בשגרה). והבנקא

בנקאים (עסקות הריפו יבוצעו גם הן בכפוף ־גופי האשראי החוץגם ל 78מכר חוזר (עסקאות ריפו)

  .)להעמדת אשראי לעסקים קטנים וזעירים

־גופים חוץ 4 יםאמנם לא מוגבלת רק לבנקים ובקרנות פועלהפעילות בקרנות בערבות מדינה 

סיבה אפשרית לכך היא . תוהאשראי ניתן על ידי מערכת הבנקא , כאשר רובבנקים 7-בנקאים ו

. בנקאים־ספקי אשראי חוץ שלשנמוכה משמעותית מהריבית הממוצעת  ,מגבלות על הריבית

ואף ללא קשר למשבר הקורונה), יכולה  הריבית הגבוהה יותר של הגופים החוץ־בנקאים (בשגרה

ומעלות המימון הגבוהה יותר של ספקי האשראי  פרופיל הסיכון של ההלוואות והלוויםלנבוע מ

החוץ־בנקאים; סיבה נוספת היא שהאשראי בקרנות מיועד לתקופה מעל שנה, כשפעילות הגופים 

  .החוץ־בנקאים מתמקדת באשראי קצר

בנקאי: ־ת שינוי מאזן הכוחות בין האשראי הבנקאי לאשראי החוץהצעדים שננקטו עודדו בהתאם א

. כמובן שאפשר 2020ביוני  4.6%-ל 2019בדצמבר  5.5%-בנקאי לעסקים ירד מ־נתח השוק החוץ

 עצמתה,ביטוי לצמצום הריכוזיות ולהפחתת בסיבות נוספות תרמו לצמצום זה. לכאורה, מדובר ש

  ף עם שוך המגפה.אך לא ברור אם לא מדובר בשינוי שיחלו

חברות באוקטובר ל מאי ורקחודש גם מתווה דחיית התשלומים שמקל על הלווים יצא לבנקים ב

הדבר  )7(איור  יה (בבדיקה דחיות חכ"א).יוגם היה פחות משמעותי בהיקפי הדחכרטיסי האשראי 

  צפוי להשפיע על מדדי סיכון של הלווים.

                                                           
 נזילות שמספק מה, מראש שנקבעיםחזרה במועד ובמחיר  ומכירתםחוב  איגרות רכישת כוללת חוזר מכר עסקת 78

  .למוכר

 
  ישראל בנק ועיבודידיווחי הבנקים לפיקוח על הבנקים  :מקור
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יה יחלה עלש. בהקשר זה יש לציין חלו בנוסף נוגעים לאשראי ב"מכשירים שונים"ששינוים 

) 7%-קים החוזרים (שהגיעו אף לכצ'בשיעור ה ,אפרילומרץ  יםבעיקר בחודש ,משמעותית ביותר

קים. כמו כן, כאמור חל צמצום בפעילות צ' יוןהשפיעו בתורם על מתן אשראי מסוג ניכ האלשסביר ו

מאפיינות  ההשפיע על פעילות ניכיון שוברים. שתי פעילויות אלשדבר שסביר ו בכרטיסי אשראי,

  בנקאים.־בעיקר את השחקנים החוץ

אי־בסביבה משברית של שההחזר של הלווים. מיותר לציין ־היצע האשראי מושפע כמובן מסיכוי אי

גלום במתן אשראי. הצעדים השונים שעולה הסיכון  של אסדרה,ודאות בריאותי, תעסוקתי ו

 . ושפורטו לעיל נועדו לספק ודאות ולעודד את מתן האשראי גם בתקופה ז

סיכום של כיווני השפעה אפשריים על שיווי המשקל בשוק האשראי ובפרט על הפער שבין  .1.3

  . הביקוש לבין ההיצע

 ,, חלו גם שינוים בהיקף ובמחיר האשראי בשוקשתוארו לעיל לשינויים בביקוש ובהיצע בנוסף

שעורכת בעסקים . סקר המגמות ם בלבדיזמני שהםמשינוי בתחרות או בהכרח נובעים  לאש

בנקאי. הנתון ־החברות לקבל מימון בנקאי וחוץשל כולל התייחסות לקושי ברמה החודשית, הלמ"ס 

בנקאי ־בקושי של חברות לגייס אשראי בנקאי וחוץ 2020יה משמעותית באפריל יעל על צביעמ

העסקי,  מגזרבשטרם המשבר. כלומר, ניכר ל אך ללא חזרה לרמות ש ,ולאחר מכן התאוששות

, צרכי הביקוש שלא נענו גדלו לאחר המשבר. סקר של הממשלה ושל בנק ישראל למרות ההתערבות

בעיקר חברות  האם לפני המשבר היו אל ;בדלים בין חברות בגדלים שוניםגם על ההצביע המגמות מ

יה בקושי של חברות בגדלים שונים ישלאחר המשבר חלה על הרי ,אשראי גייסקטנות שהתקשו ל

 מצדם שלבעיקר הלוואות, ה בקשיי גיוס יספטמבר ניכרת שוב עליחודש מ ,לגייס אשראי. כמו כן

סקר המגמות כולל גם נתונים בחלוקה לענפי משק וניכרת ש. נציין )9 ואיור 8(איור  עסקים קטנים

ובפרט שסבלו מתקופות סגירה ממושכות  ייחודייםבולטת פגיעה בענפים שכ ,שונות רבה בין הענפים

  ענף המלונאות.
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  בדוח הוועדה על בחינת התחרות וההתערבות הממשלתית הת משבר הקורונהשפע. 2

סס על ניתוח מדדי ריכוזיות ומדדי רווחיות. איכות ובדוח הנוכחי מב ניתוח התחרות בשוק האשראי

בעיקר ניתוח תמורות בהיצע האשראי (חלק מניתוח מדדי ו ההניתוח על בסיס שני סוגי מדדים אל

רווחיות), נפגעת להבנתנו באופן משמעותי בתקופת הקורונה. להלן הסבר קצר על הבעיות שעולות 

אלה כוללים בתקופת משבר וניסיונות להתמודד עם חלק מהקשיים.  המוש במדדים אליבש

התערבות ממשלתית, הן על ידי מתן ערבויות בקרנות אשראי שמנוהלות על ידי המדינה והן על ידי 

תכניות שהונהגו על ידי בנק ישראל, שפנה בתחילת המשבר בפנייה ישירה לבנקים במטרה להסביר 

הסדירה של אשראי לעסקים ולמשקי בית, כמתחייב בתקופה  את החשיבות ולהבטיח את ההספקה

  מיוחדת זו.
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    8איור 
  ,ממוצע הקושי לגייס אשראי בנקאי לפי גודל עסק

  2020עד  2015

 גדול בינוני קטן

 249-ל 50ות עסק בינוני מעסיק בין /עעובדים 49-ל 4עסק קטן מעסיק בין . ס עבור בנק ישראל"עיבודי הלמ :מקור
ות/עועובדים 250-ותעסק גדול מעסיק יותר מ/עועובדים  
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  9איור 
  ,ממוצע הקושי לגייס אשראי חוץ־בנקאי לפי גודל עסק  

  2020עד  2015

 גדול בינוני קטן

ות  /עובדים 249-ל 50עסק בינוני מעסיק בין , ות/עובדים 49-ל 4עסק קטן מעסיק בין . ס עבור בנק ישראל"עיבודי הלמ :מקור
. ות/עובדים 250-ועסק גדול מעסיק יותר מ  
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  ריכוזיותמדדי 

חשוב להתחשב במסגרת הניתוח באירועים שקשורים למשבר הקורונה. לשם כך בהיבט הריכוזיות 

, HHIבחנו את התמורות שחלו בנתחי השוק של ספקי האשראי ושני מדדים שחושבו על בסיסם (

CR2(ספקי אשראי שונים מתמקדים לעיתים שמאחר  .איכותית להיבטים אלה , תוך התייחסות

 ,משברב ניתן לחשוש שנתח השוק של מי שמתמקד במתן אשראי לענפים שנפגעו ייחודיים, מגזריםב

ה באשראי י. מחד, אפשר לראות עליהיושפע יותר ממי שלא מתמקד במתן אשראי לענפים אל

מאידך, ו ;בקרנות אשראי) ,למשל ,זעזוע ההכנסה ובזכות מעורבות הממשלה שלשנפגעו (ב מגזריםל

  פעילות.היכולה להיות ירידה באשראי בגלל סגירת/הקפאת 

של שני צרכני האשראי רידה בנתח שוק הבלמה הינ המגפת הקורונ שעם פרוץמלמד  10ר איו

ציבות/ירידה אטית). אך לא באשראי לעסקים זעירים וקטנים (שם נמשכה י ,ליםודהבנקים הג

הקרנות בערבות מדינה, שאיפשרה והקלה על קבלת הצעות  תההבדל יכול לנבוע גם ממדיניו

פעילות משמעותית נוספת של הבנקים היא קבלת פיקדונות. מתן שירות זה משפיע מבנקים חדשים. 

מוצרים נטייתם של לווים רבים לרכוש סל  שלעל כוח השוק של הבנקים גם בשירותים אחרים, ב

משבר הקורונה וההתערבות הממשלתית השפיעו פחות (או באופן שבנקאי במקום אחד. אפשר 

אשראי. בהתאם נבקש לנתח שינויים הבהשוואה להשפעתם על  שונה) על פיקדונות הציבור

בריכוזיות בשוק הפיקדונות ולבחון האם וכיצד הם שונים מהתמורות בשוק האשראי הקמעוני. 

שהמגמה הכללית של ירידה בריכוזיות בשנים האחרונות ניכרת (באופן חלש מאד)  מצביע 9איור 

גם בפיקדונות. אך בחודש מרץ חלה עלייה מסוימת בנתח שוק הפקדונות של שני הבנקים הגדולים 

והוא נותר יציב בחודשים יוני וספטמבר. בהמשך ניתן יהיה לראות אם המשבר בלם את מגמת 

מתאר את  11הציבור באופן קבוע ומשמעותי. איור  תי צרכני ובפיקדונוהירידה בריכוזיות באשרא

התחזקות הבנקים ש מצביע. גם איור זה קבוצות הבנקאות 7נתחי השוק בפיקדונות הציבור של 

בהשוואה למגמות  תהבינונים על חשבון הבנקים הגדולים מאפיינת פחות את שוק הפיקדונו

  וק בשוק האשראי בדוח הוועדה). ניתוח של נתחי הש ובאשראי צרכני (רא
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באשראי לעסקים קטנים ונבלמה  CR2כאמור, גם בתקופת הקורונה נמשכה ירידה קלה מאד במדד 

יאפשר לבחון  ,על בסיס ענפי משק מדדה חישובבמדד זה באשראי צרכני.  ההירידה המתונה שהיית

הנתונים ש נציין). רמשבבשנפגעו יותר/פחות  השונים (כאל םענפיב האשראי בריכוזיות השינוי את

מתייחסים לכלל העסקים בישראל וכוללים בהתאם גם אשראי לעסקים גדולים (אליו איננו 

  מתייחסים בדוח).

  ישראל בנק ועיבודידיווחי הבנקים לפיקוח על הבנקים  :מקור

  ישראל בנק ועיבודידיווחי הבנקים לפיקוח על הבנקים  :מקור

0.57 0.58 0.58 0.58 0.58 0.57 0.57 0.57 0.56 0.57 0.56 0.56 0.57 0.56 0.57

0.630 0.629 0.629 0.639 0.642 0.632 0.629
0.613

0.599 0.595 0.593 0.591 0.586 0.5870.577
0.566 0.561

0.546 0.547 0.539 0.532 0.525 0.522 0.516 0.509 0.503 0.496 0.486 0.4880.486

0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

 10איור 
CR2 :אשראי  , נתח השוק של שני הבנקים הגדולים בהעמדת אשראי צרכני

 לעסקים קטנים וזעירים וקבלת פיקדונות הציבור
 2020עד ספטמבר  2017מרץ 

 אשראי צרכני עסקים זעירים וקטנים פיקדונות הציבור
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 ירושלים איגוד הבינלאומי מזרחי הפועלים דיסקונט לאומי

 11איור 
פיקדונות הציבור, קבוצות הבנקאות 7נתחי השוק של 

 2020עד ספטמבר  2017מרץ 

31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 31/03/2018 

30/06/2018 30/09/2018 31/12/2018 31/03/2019 30/06/2019 

30/09/2019 31/12/2019 31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 
 דיווחי הבנקים לפיקוח על הבנקים ועיבודי בנק ישראל, דוחות כספיים נתוני: מקור

 .טפחות-אוחדו נתוני אגוד לתוך הדוחות הכספיים של נתוני מזרחי 2020בדוח ספטמבר : הערות

-ומזרחי מיזוג אגוד
 טפחות
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להניח שהבנקים יהיו בעת משבר שמרנים יותר וייטו לתת אשראי בעיקר מצד אחד ניתן 

הקיימים. מצד שני, ההתערבות הממשלתית וקרנות האשראי בפרט, יכולות לעודד  םללקוחותיה

מתן אשראי ללקוחות חדשים ואולי אף להקל על לקוחות אלה לפנות לבנק חדש, אם הם לא קיבלו 

וסף, השינויים בביקוש לאשראי והירידה בביקוש לאשראי בנ את האשראי המבוקש מהבנק שלהם.

לשנות את דפוסי הקצאת האשראי שהיו  םצרכני בפרט, שלגביהם פירטנו בדוח ובפרק זה, עשויי

  נהוגים בבנק.

במתן אשראי בנקאי בחלוקה לענפי משק בשנים שלפני הקורונה  HHIמציג את מדד 12איור 

ואחריו. ניתן לראות את הריכוזיות השונה בענפים השונים. וברבעונים שלפני פרוץ משבר הקורונה 

מתייחס באופן  13בולטת למשל ריכוזיות גבוהה יחסית במלונאות ובמידה פחותה בנדל"ן. איור 

ייחודי לתקופה של המשבר ומציג את שיעור השינוי במדד ריכוזיות זה וביתרת האשראי בין 

במתן HHI קה לענפי משק. ניתן לראות שמדד, באותה חלו2020לספטמבר  2020החודשים מרץ 

 רלספטמב 2020אשראי לענף השירותים הפיננסים הצטמצם במהלך המשבר (בין החודשים מרץ 

איגוד (הרחבה על המדד בדוח הוועדה השני והשלישי). על פניו מדובר -) וזה למרות מיזוג מזרחי2020

זר זה בחודש יוני באופן משמעותי יתרת האשראי למג הבסימן לשיפור בתחרות. עם זה הצטמצמ

. אפשר תחרותולכן כלל לא ברור אם מדובר בחלק ממגמה של הרחבת אשראי והגברת רמת ה

עלתה יתרת האשראי לגופים  2020שמדובר באי־מתן אשראי לחברות אלה (מנגד יש לציין שבמרץ 

של חברות חוץ־ אלה וייתכן שמדובר בתיקון חד־פעמי). על רקע זה נציין את צמצום הפעילות

.ד בדוח השלישי של 7אשראי לעסקים (להרחבה ראו פרק ג. תבנקאיות, שעוסקות בעיקר בהעמד

הוועדה) וכן שמספר חברות אשראי חוץ־בנקאיות פנו בחודשים האחרונים לקבלת מימון באמצעות 

ום הנפקה לבורסה. בהמשך נעקוב ונבחן את התמורות בפעילות גופים אלה ונבחן בפרט האם צמצ

  ).13הפעילות ושינוי מקורות המימון נובע מקשיי מימון (איור 

בענף המלונאות ניתן לראות עלייה ביתרות האשראי במקביל ליציבות/ירידה בריכוזיות. אפשר 

שלאור הפגיעה בענף זה גדלו צרכי האשראי ועלה גם גיוון מקורות האשראי (עם או בלי קשר 

זה לא ברור גם במקרה זה האם מדובר בשינוי שימשיך גם ). עם 13להתערבות הממשלתית) (איור 

  לאחר שוך המגפה.
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  12 איור

  

  

  13איור 

נציין שבמקביל למגמות שונות בהיקפי האשראי, ניתן לראות ירידה בריכוזיות בענף השירותים 

העסקיים, המסחר, התחבורה התעשייה ועוד. יש להמשיך ולראות האם מדובר בשינוי קבוע או 

  מני.שינוי ז

  ישראל בנק ועיבודידיווחי הבנקים לפיקוח על הבנקים : מקור

  מזרחי טפחות.-מתייחסים לתקופה שלאחר מיזוג איגוד 2020*נתוני ספטמבר 

  ישראל בנק ועיבודידיווחי הבנקים לפיקוח על הבנקים : מקור

  מזרחי טפחות.-מתייחסים לתקופה שלאחר מיזוג איגוד 2020*נתוני ספטמבר 
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HHI באשראי בנקאי בחלוקה לענפי משק נבחרים  
  *2020עד ספטמבר  2016דצמבר 
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  HHIובמדד ביתרת האשראי 2020לספטמבר  2020שיעור שינוי בין מרץ 
  *באחוזים, בחלוקה לענפי משק

HHI יתרה
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  מדדי רווחיות

קפי האשראי ינה נרשמה ירידה ברורה בריבית לאשראי צרכני במקביל לצמצום הובתקופת הקור

  .החדש שניתן

קושי מהותי להבין מה הייתה ההשפעה של תופעות אלה על מדדי הרווחיות. באופן עקרוני ניתן  יש

שנטל הלוואה  ,פרופיל סיכון מסוים עםכולל אשראי של לווה ש ,היה לחשוב על ניסיון ליצור "תיק"

כדי ללמוד על התמורות בהיצע , לעקוב אחר השתנות מחירי התיקו מאפיינים מסוימים עם

.ב בדוח השלישי 6פרק ג. ו(רא בדוח הוועדה על כלל התקופה הנסקרת נעשתה והאשראי. בדיקה כז

ה השינויים במשק היו בש –של הוועדה). הבדיקה מהימנה בעיקר לגבי התקופה שלפני הקורונה 

 לאעריכת בדיקה כזו בתקופת משבר לוקה בקושי מתודולוגי ש העם ז הרבה יותר.קטן בסדר גודל 

ממנה מסקנות מהימנות לגבי תקופה משברית. כך למשל הסיכוי לסגירת פירמה  מאפשר להסיק

ניתן היה  אותן לא –עולה מאוד בתקופת הקורונה, כפועל יוצא של החלטות הסגירה של הממשלה 

לשער בזמן אמת. כמו כן אין באפשרותנו לעקוב אחר רווחיות הפירמות, עקב אי־נגישות לנתונים 

מפורטים על היציאות של עובדי/ות הפירמה לחל"ת, על התמיכה שקבלו העסקים במסגרת 

התכניות השונות ועל פירוט ההלוואות שנלקחו על ידן. נצפה גם שהתמורות בביקוש יהיו בהתאם 

בשוק  תחרותמעותיות יותר בזמן משבר ויקשו על הסקת מסקנות לגבי התמורות ברמת המש

  האשראי.

התערבות  מהווה ,במיוחד באשראי עסקי ,וניתוח ריביות קושי נוסף בהתבססות על מדדי הרווחיות

הוזלת מקורות המימון של חלק מספקי  בדרך שלמתן אשראי דרך הקרנות וכן  בדרך שלהמדינה 

 לאהאשראי. יש הגבלה על הריבית הממוצעת של האשראי שניתן על ידי הקרנות ולכן הריבית 

פעילות הקרנות ש. מאחר אסדרהאלא תוצר של  ,שיווי משקל של ביקוש והיצע ה שלמשקפת תוצא

 .ות או אף עולהתה יורדת פחיללא הפעילות הריבית הישניתן להניח  ,תה משמעותיתיהי

  

  

  

  

  

  

  

  

  


