
 ת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוציםהועדה להגבר

1 

 

 מצב התחרות במגזרי היעד והצעדים הנדרשים: בינייםסקירת רקע להמלצות ה

, על פי 5112ביוני  3פיננסיים נפוצים הוקמה ביום והועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים 

צעדים מליץ על כתב מינוי משר האוצר ומנגידת בנק ישראל. משימתה של הוועדה הוגדרה לה

חתת הריכוזיות בתחום זה. בין היתר התבקשה הועדה להמליץ הנדרשים להגברת התחרות ולהפ

בפני השר והנגידה על "הכנסת שחקנים חדשים לתחרות בתחום האמור, לרבות באמצעות הפרדת 

הבעלות בחברות כרטיסי האשראי מן הבנקים", וכן על "צעדים משלימים הנדרשים והסרת 

זו במשך שישה חודשים, קיימה  הועדה שקדה על משימתהחסמים לקידום תחרות כאמור". 

 . עצמם הבנקיםמן הקשת הציבורית, לרבות ן עשרות ישיבות ושמעה גורמים ובעלי תפקידים מ

תה לבחון האם קימת נחיצות בנקיטת צעד מבני של הפרדת ימשימתה הראשונה של הועדה הי

למשקי בית  תחרות בשירותים הבנקאיים והפיננסייםהגברה משמעותית של הבעלות כדי ליצור 

תה לבחון אילו יה של הועדה היי. משימתה השני"(מגזרי היעדועסקים שאינם גדולים )להלן: "

 לאורך זמן.תחרות  הגברתך, בכדי לאפשר עדים משלימים יש לנקוט ומהם החסמים שיש להנמיצ

של צעדים  ארוכהניסו לנקוט בשורה קודמות ועדות עלה כי התמונה שנפרשה בפני הועדה מ

. הצוות בעלות( בלא הפרדת)כניסת שחקנים חדשים תחרות ולתה ליצור תנאים לים הישמטרת

לתחרות, בין היתר שם לו למטרה ליצור תנאים  1בענף הבנקאות לבחינת הגברת התחרותיות

, בשונה מצעדים לתחרות, אך – , בנקים זרים ועודבנקים אינטרנטיים ,כנסת אגודות אשראיהב

גם ועדות  .לא נכנסו שחקנים כאמור ולא נוצרה תחרות כפי שיחל מו,ויושאחרים שנכללו בדו"ח 

 משיתמהעדר תחרות אך בשורה התחתונה נותרה על תילה תמונה של עסקו בנושא זה, קודמות 

גזרי היעד )בשונה מן המגזר העסקי, לגביו קיימת תחרות משמעותית בין באספקת שירותים למ

מרות ההצלחה של הפרדת קופות הגמל מהבנקים ל. ם(הבנקים ובינם לבין גורמים חוץ בנקאיי

זה  ,נמנעים, הרי שהגופים המוסדיים ביצירת שוק אשראי יותר תחרותי במגזר העסקים הגדולים

 מכניסה משמעותית לתחום האשראי הצרכני והאשראי לעסקים קטנים.שנים, 

ציאל הברור של חברות תמונה זו, אשר יסודותיה העיקריים ייסקרו להלן בתמצית, יחד עם הפוטנ

ל הבנקים שאם ייצאו משליטתם )קמעונאי כרטיסי אשראי להוות גורם מתחרה במתן אשראי 

אין מנוס מנקיטת צעד מבני החלטי להפרדת בעלות אשר תיצור כי  למסקנהמביאה  ,(הגדולים

בכך . יתרונם המובהק של שחקנים אלה הוא ובני קיימאכבר בטווח זמן קרוב שחקנים תחרותיים 

שהם כבר מצויים בשוק, כבר בקיאים במתן אשראי למשקי בית ולעסקים, ברשותם מידע הנחוץ 

לראשית צעדיהם והם נהנים ממוניטין ומוכרים לציבור. לצד אלה מצאה הועדה שורה של צעדים 

שתהליך כניסתם משלימים הנחוצים לאפשר כניסה בעתיד מרוחק יותר של שחקנים אחרים, 

 פחות וודאי וארוך וקשה יותר.ירותים בנקאיים ופיננסים )לרבות אשראי( לתחום של מתן ש

המלצות אופרטיביות שהוועדה משוכנעת כי לו יינקטו ביד  11הועדה פורשת בהקשר זה מניפה של 

של היעדר תחרות  הנוכחימצב היהא בהן כדי להביא לשיפור משמעותי של  –אחת ובאופן מלא 

 .משמעותית

                                                 
. הרקע הכלכלי להמלצות 5113מארס , דו"ח מסכם מחודש בענף הבנקאות הצוות לבחינת הגברת התחרותיות 1

הגברת האיום התחרותי באמצעות הביניים נתמך בין היתר בדו"ח זה. בין יתר הצעדים שנכללו בדוח זה: ניסיון ל
 של צעדים צרכניים המקלים מעבר בין בנקים, תעריפון עמלות אחדי, פתיחת חשבון אינטרנטית ועוד. שורה
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 נסית בישראלמבנה המערכת הפינ .א

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

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

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

וצאה של רפורמות מבניות רבות שבוצעו במערכת הפיננסית במרוצת השנים. בין ת -האחרונות 

הצוות הבין משרדי לעניין רפורמה בשוק )דו"ח  הרפורמות החשובות ניתן למנות את רפורמת בכר

הרפורמה בענף הפנסיה, הרפורמה במס, ההקלות בתקנות ההשקעה של המשקיעים  ,(ההון

 החוב הממשלתיות. המוסדיים והרפורמה בשוק אגרות 

על אף ההתקדמות הרבה ותרומתן של הרפורמות להגדלת התחרות והקטנת ניגודי העניינים ברם, 

ם הגדולים )להלן: "המגזר במערכת הפיננסית, התחרות שהתפתחה בשוק האשראי לעסקי

  ואף לא למשקי הבית.  לא חלחלה לעסקים הקטנים והבינונייםהעסקי"( 

מקורות האשראי החליפיים ובכלל זה שוק אג"ח החברות,  - ינונייםאשר לעסקים הקטנים והב

ההלוואות הישירות מהמוסדיים ומקורות אשראי מחו"ל זמינים רק לחברות גדולות. הסיבות 

ראשית, קיימות עלויות כניסה גבוהות לשוק האג"ח המונעות הנפקות של לכך הן רבות ומגוונות. 

סימטריה במידע, המאפיינת את שוק האשראי,גדולה  -הא, חברות שאינן עוברות סף מסוים. שנית

יותר באופן טבעי בעסקים הקטנים ולבנקים בהם מתנהל החשבון של הלקוח יתרון במידע על פני 

נגישות טובה יותר ללווים לבנקים הפרוסים עם רשת סניפים רחבה יש גם בנוסף, מלווים אחרים. 

אשראי המרכזיים של העסקים הקטנים והבינוניים . כתוצאה מכך הבנקים נותרו ספקי ההקטנים

התלות הגדולה של העסקים הקטנים והבינוניים  .הוא גבוה מאד ים אלהומשקלם במימון מגזר

במקורות האשראי של הבנקים גורמת לעלייה בעלויות המימון שלהם ומאפשרת לבנקים לנצל את 

תוך המערכת הבנקאית עצמה על כוח השוק שלהם במגזר זה, בפרט על רקע של תחרות נמוכה ב

האשראי למגזר זה. חלק מעלויות המימון הגבוהות יותר ניתן להסביר ברמת הסיכון הגבוהה יותר 

 של עסקים אלה.

המהוות רכיב  -. מצד אחד בענף המשכנתאותהתמונה המצטיירת במגזר משקי הבית מעורבת

את החלק בנקאות מספקת חוב מרכזי של משקי הבית ניכרת תחרות עזה, למרות שמערכת ה

   .(מהמשכנתאות למשקי הבית 52%המכריע של מימון זה )

הבנקים מהווים את ספקי  5112. נכון לסוף לעומת זאת באשראי הצרכני לא התפתחה תחרות כלל

 מיתרת החוב של משקי הבית היא לבנקים. 55%-האשראי הכמעט בלעדיים של משקי הבית וכ

 2ירה מקפת שערך על המערכת הפיננסית בישראל:בסק OECD-עמד על כך ארגון ה

"In recent years, the bond market emerged as alternative to bank finance and in 

recent years has been providing nearly 40% of total corporate funding. At the 

same time, stronger competition has mostly benefited the corporate sector. 

Gains in competition have been far less evident in the retail sector. Indeed, by 

some measures concentration in banking appears to be growing ."  (p.17) 

                                                 
2  58.pdfmarkets/494979-http://www.oecd.org/finance/financialIsrael Review of Financial System 2011  

http://www.oecd.org/finance/financial-markets/49497958.pdf
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מלמד כי המערכת הבנקאית היא למעשה ספק האשראי הכמעט בלעדי והדומיננטי  1תרשים עיון ב

הבית בישראל. כפי שמראה התרשים, לא זו בלבד שלא התפתחה תחרות למערכת  למשקי

  בהתמדה.לאורך השנים  אף גדלהבנקאית, אלא שחלקה של זו בכלל חובות משקי הבית 

 

מקורות האשראי גיוון לפעול לולנוכח בעיית היעדר התחרות, קיים צורך חיוני על רקע זה 

באמצעות  להוזיל את עלות האשראיובכך והבינוניים,  משקי הבית והעסקים הקטניםלהזמינים 

. הרחבת ההיצע והגברת , בנקאיים וחוץ בנקאייםתחרות בין מקורות אשראי שוניםיצירת 

 ,שיפור היכולת של השחקניםל ידי אשראי ועמתן הכנסת שחקנים חדשים לל ידי עיעשו התחרות י

 , ככלל,ת התיווך הפיננסי מאופיינתלהתחרות. עם זאת יש לזכור כי פעילו ,קיימים וחדשים

עשה יתירותים הבנקאיים והפיננסיים על כן חשוב כי הגברת התחרות בש .במינוף ובסיכון מוסרי

השחקנים החדשים אשר בזהירות, תוך שימת תשומת לב לסיכונים המתפתחים ותוך פיקוח על 

 3.יספקו שירותים אלה

 הבנקאית בישראל מבנה המערכתמאפייני  .ב
 

 -שולטות באופן עקבי בכה ,ת זה שנים מחמש קבוצות בנקאיותהבנקאות בישראל מורכב מערכת

של זה מבנה  .מכלל האשראי הבנקאי במשק 9.54%-ו בישראלת יהבנקאסך נכסי המערכת מ 94%

 מחזיקותהדומות בגודלן,  )לאומי והפועלים(, שתי קבוצותמובל בבירור על ידי חמש קבוצות 

קיימות שלוש  מעבר לאלה .והאשראי הבנקאי במשק מערכתה כסינמ 01%-קרוב לב צרףבמ

כדי מחצית ופחות מהשתיים  - טפחות, דיסקונט והבינלאומי(-)מזרחיקטנות בהרבה קבוצות 

בקצה המערכת  הבנקאות.נכסי מערכת מ 33% -כבמצרף חשבות בינוניות ומחזיקות הנ הגדולות,

                                                 
סכנות שיש לתת עליהן את הדעת בפיקוח כזה קשורות בהתפתחויות שיש בהן ליצור פגיעה משמעותית ומהותית  3

 ליציבות המערכת הפיננסית בכללותה ולאמון בה. 

3 
1.8 

2.2 

91.7 

50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0

5

10

15

20

25

1
2
/2

0
0
6

 0
4
/2

0
0
7

 0
8
/2

0
0
7

 1
2
/2

0
0
7

 0
4
/2

0
0
8

 0
8
/2

0
0
8

 1
2
/2

0
0
8

 0
4
/2

0
0
9

 0
8
/2

0
0
9

 1
2
/2

0
0
9

 0
4
/2

0
1
0

 0
8
/2

0
1
0

 1
2
/2

0
1
0

 0
4
/2

0
1
1

 0
8
/2

0
1
1

 1
2
/2

0
1
1

 0
4
/2

0
1
2

 0
8
/2

0
1
2

 1
2
/2

0
1
2

 0
4
/2

0
1
3

 0
8
/2

0
1
3

 1
2
/2

0
1
3

 0
4
/2

0
1
4

 0
8
/2

0
1
4

 1
2
/2

0
1
4

 0
4
/2

0
1
5

 0
8
/2

0
1
5

 

 (מסך החוב% -ב)הבית לפי סוג מלווה חוב משקי התפלגות : 1תרשים  אחוזים

 משקל אשראי מחברות אשראי משקל האשראי ממקורות הממשלה

 (ציר ימני)משקל הבנקים במימון משקי הבית  משקל אשראי ממוסדיים
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ם עצמאיים )אגוד, דקסיה וירושלים( וארבעה פועלים, בנתחים קטנים מאד, שלושה בנקים קטני

  4הבנקאות.נכסי מערכת אחוזים מסך  0 -פחות מ ,במצטבר ,מחזיקים. כל אלה יחד בנקים זרים

נשמר באופן יציב במהלך כמעט של ענף הנתון להגמוניה ברורה של שתי קבוצות ענק, זה בנה מ

 .מערכת הבנקאיתל ים כלשהם, ללא כניסה ממשית של מתחרים חדששני העשורים האחרונים

  5קטנים לקבוצות הגדולות והבינוניות.בנקים של מיזוגים גובש וחוזק על ידי  אףזה בנה מ

המערכת הבנקאית מבחינה בין  .שוניםי פעילות רמגזעל פי בחן יתמערכת הבנקאית בתחרות 

ל לקוחות כזה קה: משקי בית, עסקים קטנים, מסחרי ועסקי. כל לקוחות סוגים שונים של קהלי 

שונים. בהתאם, פעילות לקוחות מאופיין בדפוסי ביקוש ועית: "מגזר"(, ו)הקרוי בעגה המקצ

)או קיומן בפרט, בולט המשתנה של  אלה.לקוחות השונים של קהלי  הםנגזרת ממאפייניתחרות ה

, עסקים גדוליםכך למשל,  למגזר הלקוחות בו מדובר:אשראי חוץ בנקאי לשל חלופות היעדרן( 

משקי הבית והעסקים משונה ,דינם הנפקת איגרות חוב(כ) לא בנקאיותאשראי הנהנים מחלופות 

את הרוב המכריע , על כן, הבנקאי ואשר מרכזיםאשראי הקטנים, שעבורם אין חלופות ממשיות ל

 של פעילותם הפיננסית מול הבנקים בישראל. 

חמישה מגזרי , תוך אבחנה בין אלה פעילותהבנקים עצמם מדווחים על פעילותם לפי מגזרי 

ובנקאות  מסחרי )עסקים בינוניים(, משקי בית, עסקים קטנים, המגזר העסקיפעילות קלאסיים: 

ומאפייניי הפעילות מבוצעת על ידי הבנקים בהתאם לאופי, היקף החלוקה למגזרי פעילות . פרטית

ת התחרות הבנקאית מול שוק אנו ניעזר באבחנה זו, תוך בחינ .מובחנים לקוחותקבלי של השונים 

של מגזר לקוחות ספציפי. ביחס לכל מגזר נבחן ריכוזיות וחסמי תחרות )כניסה והתרחבות( 

  6.יהםמול לקוחותבידי הבנקים לקיומו של כוח שוק הסימנים ונעמוד על 

 בישראלבמערכת הבנקאות מאפייני התחרות  .ג

 

בחלקם נובעים ממאפייניו של שמרכיבים מרכזיים כמה מ תשווקים מורכבב מידת התחרות

מרכיבים אלה  7.לקוחות-מצד הצרכנים, מחסומי תחרות והיעדר כוח נגדי ריכוזיות השוק –המוצר

 .בשווקי היעדשל היעדר תחרות מספקת חוברים יחדיו במקרה הזה ליצירת תמונה בעייתית 

 יים קלים.למרבה הצער, תמונה זו אינה חדשה. היא תופעה נמשכת מזה שנים רבות, בשינו

 לבחינת התחרותיות בענף הבנקאות.  תהספרות המקצועית נוטה להבחין בין שתי גישות עיקריו

                                                 
 "(.5114)להלן: "סקירה שנתית  (5112) 0עמ' , 4104 שנתית סקירההבנקאות בישראל,  מערכתהמפקח על הבנקים  4
המפקח בנק ישראל תמך במיזוגים אלה בשעתו מתוך רצון לקיים יציבות ונתן עדיפות ליצירת בנקים גדולים. ראו  5

בעשור מאידך, . ( של המפקח על הבנקים5114) 51 4112מערכת הבנקאות בישראל, סקירה שנתית על הבנקים 
פרדת תאגידים בנקאיים קטנים מהקבוצות הגדולות ורכישתן על ידי הקבוצות הקודם ביצע בנק ישראל מהלך של ה

  .קבוצות הגדולותה הבינוניות במטרה להקטין את נתח השוק וכוח השוק של
 .ו' בהמשך סקירה זו-( בפרק זה וכן פרקים ד' ו5סעיף ) ראו להלן 6
 ,Dominic Lindley ראו למשל – תחרל םויכולת ניםמושפע מהבנת המוצר ומאפייניו על ידי הצרככוח זה  7

"Imperfect Information for consumers" (2007) 17 Consumer Policy Review 74. European Commission, 

Commission Staff Working Document on the follow up in retail services to the consumer scoreboard, 

http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/swd_retail_fin_services_en.pdf2009,, SEC(2009),Brussels. 

http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/swd_retail_fin_services_en.pdf
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בין מקשרת , ה(SCP – Structure Conduct Performanceגישת המבנה )גישה ראשונה היא 

גישה שניה  נהגות הבנק ויכולתו להפעיל כוח שוק.לבין הת -וריכוזיותה מבנה המערכת הבנקאית 

תחרות יכולה להתקיים גם לפי גישה זו  .(Contestability) א גישת "האיום התחרותי"הי

מצד גורמים חוץ  םתחליפילרבות: קיומם של  ,בהינתן תכונות השוקבמערכות בנקאות ריכוזיות 

הוועדה החליטה לבחון את רמת התחרות  8.ועוד חסמי הכניסה והיציאה נמוכים, בנקאיים

 עיקריות אלה ולהלן יובאו עיקרי המימצאים בכל אחת מן הגישות. וקשייה לפי שתי גישות

 

 ריכוזיות (1)
 

 CR2ומדד  HHI)הירשמן )-הריכוזיות נבחנת כאן באמצעות שני מדדים מקובלים: מדד הרפינדל

(Concentration Ratio המודד את נתח השוק של שני הבנקים הגדולים בסך הנכסים ובאשראי )

נתוני עם זאת, . מזה אשראימזה ובבסך הנכסים  –בפרמטרים שונים ריכוזיות נבחנת ) הקמעונאי

היא של מוצגת אף שהבחינה השגרתית ה .(הריכוזיות בפרמטרים אלה קרובים לרוב, זה לזה

, מזו הקיימת במערכות בנק אירופאיות ועולמיות(ריכוזיות כוללת של המערכת )הנחשבת לגבוהה 

משקי הבית והעסקים הקטנים הבינוניים , הם יעדגזרי ההקיימת במריכוזיות נתמקד אנו ב

 )המהווים שווקים נפרדים במאפייניהם ממגזר העסקים הגדולים(. 

עיון בנתוני השווקים  נקודות. 5111-עומדת על רמה של כבנכסים הריכוזיות הכוללת כך, בעוד 

 תרה יוגבוהבאשראי )מגזרי היעד(, מעלה כי הריכוזיות בהם שבמוקד משימתה של הוועדה 

  HHI.9-והן ב CR2-הן במדד הברמתה, 

 

 

 שווקי יעד –הריכוזיות הבנקאית בישראל לפי מגזרי פעילות  :4 תרשים

                                                 
 Efficiencyגישת "היעילות" ) -קיימת גם גישה נוספת, שכיחה פחות . 34, עמ' 4, לעיל ה"ש 5114סקירה שנתית  8

Hypothesis.הקושרת בין ביצועי הבנק למידת הריכוזיות בענף לבין מידת יעילות של הבנק ,) 
הירשמן -על פי מדד הריכוזיות הכללית אליו מפנה המפקח על הבנקים בסקירותיו השנתיות, התייצב מדד הרפינדל 9

מדינות האיחוד האירופי בהן בהשוואה לזאת , בנכסים (HHIנקודות  5111) 1.5בחמש השנים האחרונות סביב 
 כאמור, לא הסתפקנו במדד כללי זה של ריכוזיות הנכסים ובדקנו ריכוזיות האשראי לפי מגזרים. .1.11הממוצע הוא 
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( לפי מגזרי פעילות מעלה כי חלק השוק הנשלט בידי CR2-עיון מקרוב במבנה הריכוזיות )במדד ה

יטה בשוק הקבוע )שיעור השל 21%שתי הקבוצות הגדולות הוא גבוה מאד, עולה משמעותית על 

 :א4מתרשים בחוק ההגבלים העסקיים להגדרת ריכוזיות מונופוליסטית(. כך עולה 

 10נתח השוק של שתי הקבוצות המובילות לפי שווקי יעד א:4תרשים 

 

, המתקיים באופן יציב ללא כניסה משמעותית של מתחרים חדשים מזה עשורי זהמבנה ריכוזי 

מהפעילות, כאשר  1%.מעל מובילים את השוק שולטים בשנים, בו שני השחקנים הגדולים ה

                                                 
 . 32ע"מ , 4לעיל ה"ש , 5114סקירה שנתית  10
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והבנקאות  ( אחר)משקי הבית  העסקים הקטנים המסחרי
 הפרטית

 HHIמדד 

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

 ,פעילות נבחריםלפי מגזרי , 1לריכוזיות האשראי( HHI) הירשמן-הרפינדלמדד 
 5114דצמבר , חמש הקבוצות הבנקאיות
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והבנקאות  ( אחר)משקי הבית  העסקים הקטנים המסחרי
 הפרטית

CR2 

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

 נבחרים לפי מגזרי פעילות, (CR2) של שתי הקבוצות הגדולות 1נתח שוק האשראי
 4104דצמבר 
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השחקנים שלאחריהם קטנים בממדיהם כדי מחצית )ואף פחות מכך(, הוא מבנה לא תחרותי, על 

(, הטוענת לקשר בין מבנה המערכת Structure Conduct Performanceפי גישת המבנה )

מות גישות נוספות לבחינת הבנקאית לבין התנהגות הבנקים וביצועיהם )כמפורט להלן קיי

 התחרות בענף הבנקאות ואף לפי גישות אלה קיימת בעיית תחרות נמשכת במגזרי היעד(. 

ריכוזיות יש להוסיף את העובדה כי בשנים האחרונות, נותרה המערכת הבנקאית ה זו של הלתמונ

וכוון מקור כמעט יחיד לאשראי לציבור משקי הבית בישראל לאור היעלמותו של האשראי המ

, המתאר את התפלגות האשראי הכולל למשקי בית לעיל 1כפי שניתן לראות מתרשים  ,הממשלתי

  של המערכת הבנקאית באשראי זה.המכרעת ואת הדומיננטיות 

 להלן: 1למען הרצף נביא שוב את תרשים 

  

 

 5112מקור: בנק ישראל, 

בהיצע השירותים שלה נקאית, תמונה בסיסית של מבנה המערכת הב, נציין כי הלסיכום חלק זה

עסקים קטנים ובינוניים ומשקי בית, היא תמונה ריכוזיות ביותר, בעיקר לנוכח  –למגזרי היעד 

היעדר כל חלופת אשראי משמעותית אחרת למגזרים אלה, של הנפקת אגרות חוב או מניות )כמו 

במתן אשראי לעסקים במגזר העסקים הגדולים( ולנוכח העובדה כי הגופים המוסדיים, העוסקים 

 הגדולים במשק, נמנעו עד כה מכניסה לשוק האשראי למשקי בית ולעסקים קטנים. 

 לחוסר תחרות בשווקי היעד, כמפורט בהמשך. ישירים סימנים גם מצטרפים לכל זה 
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 (מסך החוב% -ב)הבית לפי סוג מלווה חוב משקי התפלגות : 1תרשים  אחוזים

 משקל אשראי מחברות אשראי משקל האשראי ממקורות הממשלה

 (ציר ימני)משקל הבנקים במימון משקי הבית  משקל אשראי ממוסדיים
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 כוח שוק ותחרות (2)

 מחקרים שבדקו באופן אמפירי את הקשר בין מידת הריכוזיות של השוק לבין מידת התחרותיות

הוכיחו קיומו של קשר ישיר בין שני מדדים אלו וחלק הראו קשר מורכב יותר התלוי  11בישראל,

על רמת התחרותיות בענף  פרופ' דוד רוטנברגבמידה רבה בפרמטרים נוספים. מחקרו המקיף של 

מצא קשר בין המשתנים האמורים ואף הסיק שלפי כל אחת משתי הגישות  12הבנקאות בישראל

. מסקנתו של תחרות מונופוליסטיתותיות בישראל נמוכה יחסית ומאופיינת בהאמורות, התחר

פרופ' רוטנברג במאמר זה היא שבכדי לשפר את התחרותיות בישראל יש לפעול בשני מישורים 

יש לציין כי במגזרי  הפחתת ריכוזיות והגברת האיום התחרותי החוץ בנקאי גם יחד5במקביל: 

מהמגזר העסקי( לא חלו שינויים מהותיים בריכוזיות  היעד בהם עוסקת הוועדה )בשונה

ובפרמטרים הנוספים )חסמי כניסה וחלופות חוץ בנקאיות(, כמו גם במרקם התחרות בין הבנקים. 

 לפיכך לגבי המגזרים הללו תקפות ושרירות המסקנות הללו גם כיום.

 מערכת. מדד כוח השוק ומדד הלחץ התחרותי בלמדוד בעזרת  נהוגאת מידת התחרות 

ריבית האשראי( מהעלות )מחושב כסטייה היחסית של מחיר המוצר הבנקאי  מדד כוח שוק

 מורה לייצגאסטייה זו בין העלות השולית לבין מחיר המוצר  השולית )פיננסית ותפעולית כאחד(.

יש  את מידת חוסר התחרות הקיימת בשוק ואת מידת הרווחיות במגזרים שונים בענף הבנקאי.

מכל  ים מכוללנותו של מדד זה ומן ההשפעה של אי היעילות על מחיר העלות השולית.המסתייג

  מקום מדד זה מצביע על עלייה בשנים האחרונות.

משקף את מידת הלחץ התחרותי מדד זה Panzar and Rosse (P-R) 5מדד נוסף הוא מדד 

כאשר השוק זה, פי מדד על  גמישות הפדיון ביחס לעלות גורמי הייצור.במערכת, באמצעות בחינת 

 1מונופליסטי נצפה לקבל ערך שלילי וכאשר השוק בתחרות משוכללת נצפה לקבל ערך חיובי של 

ככל שהערך המתקבל נמוך )במשקים אוליגופוליים מסויימים ניתן אף לקבל ערך גדול מאחד(. 

  13התחרות ירודה יותר. –יותר 

התחרותי במערכת הבנקאות האיום כי  לאורך זמןכי  Panzar Rosseמדד בענייננו, מראה 

  14במידה ניכרת מזו שבמדינות אחרות.נמוך בישראל 

                                                 
 סוגיות", יים בישראלר. מינצר ר. ורוטנברג ד., "יעילותם התפעולית של הבנקים המסחר ,אליאס להרחבה ראו: א. 11

הלכה  –; ב. רוטנברג ד. "מבנה אופטימאלי של מערכת הבנקאות הישראלית 1555, בנק ישראל, אוגוסט 14 בבנקאות
 .5111. רוטנברג המשיך במחקרים אלה בעקביות עד לשנת 1554, בנק ישראל, נובמבר סוגיות בבנקאותלמעשה", 

 
הרבעון יבטים תאורטיים וראיות אמפיריות מישראל ומחו"ל" דוד רוטנברג "התחרותיות בענף הבנקאות: ה 12

 (.5111) 513, 22הכלכלי 
על פי המודלים הכלכליים מונופול קובע את תפוקתו כך שהפדיון השולי שווה לעלות השולית. עלייה בעלות השולית 13

לי נמצא בנקודת יצור נמוכה בייצור גורמת למונופול להקטין תפוקות )משום שהשוויון בין העלות השולית לפדיון השו
יותר(. לעומת זאת בתחרות משוכללת העלייה בגורמי הייצור מגדילה בפרופורציה זהה את העלות השולית, העלות 
הממוצעת וגם את פדיון הפירמה. זאת משום שמלכתחילה כמות הייצור נקבעה בנקודת ההשקה של הפדיון הכולל 

ה יותר, בה בוחר המונופול. בגלל שכל הגדלים משתנים באותה והעלות השולית, ולא בנקודת התפוקה הקטנ
 (.4112להסבר מפורט ראה רוטנברג פרופורציה נקודת ההשקה ביחס לכמות לא תשתנה )

 ךנמוהלחץ התחרותי בה במערכת הבנקאות הישראלית מצאו כי  Panzar & Rosseמחקרים שבדקו את מדד  14
לישראל  1.23מצאו כי המדד עומד על  Claessens & Laeven (2003): מוצע המדינות בנות ההשוואה ממשמעותית מ

 ,Spierdijk, Finnieבקבוצת ההשוואה; מחקר הבנק המרכזי בהולנד )) 1.31( לעומת 5114 – 1553)עבור השנים 

Bikker, 2006 מצא כי ה- P-R  ( עמד המדד על5112 – 1510ובישראל )עבור השנים  1.21הממוצע בעולם עומד על 
 .מהותימדובר בפער  עבור קבוצת ההשוואה. 1.45בלבד לעומת  1.112
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 ישראל מול מדינות אחרות P-Rמדד  – 3תרשים 

 5111מקור: הבנק העולמי ורוטנברג 

 

. ציונה הנמוך של ישראל רמה נמוכה יותר של תחרותמשקף  P-Rנדגיש כי ציון נמוך במדד ה 

מתיישב עם אינדיקטורים אחרים המצביעים על רמת תחרות וא עקבי וה , אינו מקרי.במדד זה

קיים פער ברוב נראה כי  – (Market Power)אשר לכוח השוק  ., אשר יפורטו בהמשךנמוכה

המגזר העסקי לבין כוח ידי הבנקים על בין כוח השוק שמופעל על מערכות הבנקאות בעולם 

 כך המצב גם בישראל. אי.עונמשמופעל על המגזר הק , הגבוה יותר,השוק

מקורו של פער זה בעובדה כי למגזר העסקי קיימות חלופות מימון שאינן פתוחות בפני משקי 

הבית והעסקים הקטנים )כמו מימון על ידי הנפקת איגרות חוב או מניות(. משמעות היעדר 

 תרת ממידנגז במגזר הקמעונאישמידת התחרות חלופות סדירות ומובנות למימון הבנקאי גוזרת 

רמה זו היא  .כשזו אינה מאוימת מצד גורמים חוץ בנקאיים ,תחרות בתוך המערכת הבנקאיתה

 נמוכה משמעותית מהתחרות 

בהשוואה  מרווח הריבית הגבוה ביותר יבעל משקי הבית והעסקים הקטנים הם ,כך לדוגמא

, יחסית מוךם בסיכון ננחשבים כלוויבישראל וזאת למרות שמשקי הבית  15למגזרים אחרים

יחס החסכון להכנסה הנקייה גבוה במיוחד במשך העשורים האחרונים  במיוחד בישראל בה

אמנם ניתן לטעון כי עלויות התפעול למתן שירותים  16בהשוואה למדינות אירופאיות אחרות.

למגזרים אלה הן גבוהות יותר, אולם בישראל קיים מרכיב לא מבוטל של חוסר יעילות במערכת 

                                                 
מרכז אילנית בר ועמי צדיק "תיאור וניתוח פערים ומרווחים של הריבית הבנקאית בישראל ובמדינות המפותחות"  15

 (.5115) המחקר של הכנסת
 (.5111) 34 4101מערכת הבנקאות בישראל, סקירה שנתית המפקח על הבנקים  16
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)על כך נעמוד בהמשך( ובנוסף לכך, לפחות עבור חלק מהמגזרים הקמעונאים המרווח  הבנקאית

 17, כי:5113גבוה אף בהתחשב בעלויות אלה. כך נקבע בסקירת המפקח על הבנקים בשנת 

 

שקלול תשואת הרווח ביחס לנכסי  על ידי את ביצועי המגזרים כאשר בוחנים"

נו המגזר הרווחי ביותר: שיעור כי מגזר העסקים הקטנים הי הסיכון, מוצאים

במגזר  %154-במגזר העסקי וכ %159-, לעומת כ.%05-התשואה שלו עומד על כ

 "5משקי הבית

 

 מרווחים  –אינדיקציות לחוסר תחרות במגזרי היעד  .ד
 

אינדיקטור לרמת תחרות נמוכה ולהפעלה אפשרית של כוח שוק ניתן למצוא גם ברמת ההכנסה 

ועסקים קטנים, למערכת הבנקאית ובאינדיקציות שניתן למצוא לפער  משקי בית –ממגזרי היעד 

 הריבית במגזרים אלה. 

מגלה תמונה ברורה בהקשר זה,  5114סקירת המפקח על הבנקים לגבי מערכת הבנקאות בשנת 

בכלל המערכת חריגים משקי הבית ועסקים קטנים  כי, ממנו עולה 4 הבאה לידי ביטוי בתרשים

)אף בשים לב לרמת  ביחס למגזרים אחרים ההכנסה הגבוה מאד הנובע מהםבשיעור הבנקאית, 

 :הסיכון הנובעת מהם(

 מגזרי הפעילות לפי שיעור ההכנסה מפעילות באשראי ובפיקדונות  4תרשים 
 4104עד  4104הממוצע בשנים 

                                                 
 (.5114) 04 4102סקירה שנתית מערכת הבנקאות בישראל פקח על הבנקים המ 17
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שיעור הממוצע של התמונה העולה מן התרשים האמור ברורה: קיימת שונות גבוהה ביותר ב

השונים כאשר  מפעילות באשראי, בין המגזרים נסה שהתקבלה בשלוש השנים האחרונותההכ

 .אופן בולטמשקי הבית והעסקים הקטנים מצויים ברמה גבוהה ב -מגזרי היעד בהם אנו עוסקים 

יש לקחת בחשבון כי מגזרים אלה מאופיינים ברמה גבוהה יותר של הוצאות תפעוליות ובחלקם 

את, גם הוצאות אלה, המועמסות על ידי הבנקים עצמם, אינן בהכרח עם ז, גם ברמת סיכון

 להלן(.ז' הוצאות נורמטיביות לאור מאפייני אי היעילות הקיימת במערכת )ראה פרק 

מגזר משקי הבית )משכנתאות( והבנקאות כמו ) מגזרים קרוביםבהשונות  ,, על רקע זהבולטת

מדובר במגזרים עסקיים, ועל כן ניתן היה  שני מגזרים אלה מתאפיינים בכך שאין. (הפרטית

יותר שמידת הסיכון הנמוכה  אףלצפות לקרבה מסויימת בביצועיהם למגזר משקי הבית הרגיל. 

הנובע מהם לבנקים )בשונות חדה ממגזרי היעד יכולה להסביר את שיעור ההכנסה הנמוך  הםבשני

שבמגזר משקי הבית )משכנתאות(  ניתן לומר כי הוא מושפע גם מכךהרי ש בהם עוסקת הוועדה(,

 הן משום מאפייני המוצר והן משום התנהלותם של הצרכנים. –הקבוצות  יש תחרות גבוהה בין

בחלקה, מרמת התחרות השונה הנובעת מקיומן או  לפחותנראה כי השונות הרבה מושפעת, 

ההכנסה את שיעור נראה כי יש לייחס בהתאם לכך,  היעדרות של חלופות לאשראי הבנקאי.

ם, משקי הבית והעסקים הקטני –בהם נדרשת ועדה זו להתמקד היעד  שני מגזריהנובע מהגבוה 

אלו יש מעט תחרות בתוך  בנקאי ולכך שבמגזרים-כך שללקוחות אלה אין שוק אשראי חוץב

 משכנתאות(.כבהעדר מידע על הלווים והעדר בטוחות של בעיקר ב ,המערכת הבנקאית עצמה

מגזר העסקים שלפי מגזרי פעילות מצביעים על כך  ות הממוצעות לנכסיםהתשואגם נתוני 

חריגותו של מגזר העסקים הקטנים עולה מיוחד לבנקים בישראל. הקטנים מניבים תשואה גבוהה 

 מן הנתונים לגבי הרכב התשואה של חמש הקבוצות הבנקאיות בשנים האחרונות:

 (5115-5114י פעילות )רזהרכב תשואה ממוצעת לנכסים לפי מג – .תרשים 
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 .5114מקור: בנק ישראל, מערכת הבנקאות 

מגזר העסקים הקטנים אמנם מאופיין ברמת סיכון גבוהה יותר אך נתוני בנק ישראל מצביעים על 

 כך כי רמת הרווחיות במגזר זה היא גבוהה מאד גם בהתחשב בנטרול נכסי הסיכון.

ברת התחרותיות )"ועדת זקן"(, אשר ערכה תמונה דומה ועקבית עלתה גם בפני הצוות להג

לבין היקף האשראי  –השוואה בין הפיקדונות שמביא מגזר העסקים הקטנים למערכת הבנקאית 

 שהוא זוכה לו ממערכת זו. כך נאמר שם: 

 

ממשקלם בסך הנכסים  גבוה באופן ניכר( 13%"משקלם של העסקים הקטנים ברווחים )

י הבית האחר ברווח גדול ממשקלו בסך הנכסים, אם כי (, כך גם משקלו של מגזר משק1%)

. לעומת זאת, הדבר עשוי להצביע על סבסוד צולב בין המגזרים השוניםבפער קטן יותר. 

  18."(5.15)איור  המגזר המסחרי והעסקי מציגים תרומה לרווח דומה למשקלם בסך הנכסים

 

 

 

רי היעד בישראל אינם מסבים למערכת עיון בנתוני ההפרשות לאשראי לפי מגזרים מעלה כי מגז

, ממנו עולה כי המגזר העסקי נמצא 0הבנקאית נזקים ברמה גבוהה. על כך ניתן ללמוד מתרשים 

ברמת סיכון גבוהה משל משקי הבית )המניבים למערכת הבנקאית שיעור הכנסה גבוה בהרבה( וכי 

א השוואה לתרומתו הגבוהה אמנם מגזר העסקים הקטנים נמצא ברמת סיכון גבוהה יותר, אך לל

 לרווחיות הבנקים: 

 
                                                 

 ( )להלן: "ועדת זקן"(.5113) 03 התחרותיות להגברת הצוות, מסכם דוחבנק ישראל  18
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אינה  –תופעה זו, לפיה קיימות אינדיקציות לכוח שוק בשווקי היעד עליהם הופקדה הוועדה 

 חדשה. עמדה עליה גם המשנה לנגידת בנק ישראל באומרה, לא מכבר כי: 

(. 15ככל שהעסקים קטנים יותר, כך הריבית שהם משלמים גבוהה יותר )שקף .."

האם הדבר משקף רמת סיכון, או כח שוק? הרווחיות בארבע השנים האחרונות 

במגזרי משקי הבית והעסקים הקטנים הייתה גבוהה מאשר בשאר סוגי האשראי 

(. גם אם ניקח בחשבון שמדובר בתקופה שבה מחזור העסקים היה בחלק 51)שקף 

ישנן ני הרווחיות, העולה שלו, ושלירידת המחזור תהיה השפעה שלילית על נתו

  19".סיבות טובות להניח שחלק מהתמחור משקף כח שוק של המלווים

 בישראלועסקים קטנים ובינוניים האשראי למשקי הבית מאפייני מתן  .ה

עסקים קטנים ובמידה מסוימת גם ל האשראינגישות נושא  גם םקיי, המחיר לסוגיית מעבר

 ג"לתמ (הבית משקיומצמת יותר גם העסקים הקטנים )ובמידה מצ חוב יחס. בית משקיל

 20.אחרות מתקדמות ומדינות אירופה במדינות האמור מהיחס ממשיוקבוע  אופןב נמוך, בישראל

 אשראי כי לזכור שיש הרי ,הבית משקי לאשראי סיכוןה ברמת ןיתרו נמוך חוב שליחס למרות

ולהיעדרו, או  לכליתהכ התפתחותם במסלול קטנים עסקיםל דרוש מוצר הינו תחרותי במחיר יעיל

 ניתן. גדולים עסקים מול התחרות יכולת על מאד בעייתיות השלכות ישלמחיר גבוה בגינו 

                                                 
 5 ,כנס המוסדיים המערכת הפיננסית בישראל, לאן? :טרכטנברג, המשנה לנגידת בנק ישראל-ד"ר נדין בודו 19

 הודעות לעיתונות( –)בנק ישראל  5112בדצמבר 
 .OECDמתוך נתוני בנק ישראל וה  20
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 נמוכה ברמה בישראל המתאפיין, הקטנים העסקים במגזר ומחירו הון זמינות של בבעייה להיווכח

 :הבא התרשים מן כעולה, מינוף של

 

 

ת, אינה תופעה חדשה, אלא נמשכת. על קשיי רמה נמוכה זו של מינוף יחסית למדינות אחרו

 העידה גם הסוכנות לעסקים קטנים במסמך שהגישהבישראל, המימון של העסקים הקטנים 

 OECD :21-ל (5112השנה )

 

 

 :בהזדמנות זו עמדה הסוכנות גם על תנאי האשראי למגזר העסקים הקטנים והבינונייםו

                                                 
21

 REVIEW OF SME AND ENTREPRENEURSHIP ISSUES AND POLICIES IN ISRAEL, 

Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development OECD, 3.4.2015 
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עה גם במגזר משקי הבית, על אף עלייה מדווחת בשנים יש לציין כי רמת מינוף נמוכה קיימת כתופ

  .3האחרונות באשראי הניתן בישראל. על כך ניתן להתרשם מתרשים 

 4104עד  0999: יחס חוב משקי הבית לתמ"ג 7 תרשים

 

 

יודגש כי אין משמעות הדבר שקיים צורך בהרחבה דרמטית או מהותית של כמות האשראי 

צורך בהורדת מחיר בהיא בחזון התחרות שלה, עומדת הוועדה עליה  ,למשקי בית5 המשמעות

האשראי למשקי הבית, והקטנת ההוצאה של כלל מגזר משקי הבית על אשראי סדור היא 

 .חרותעם הגברת התשתתאפשר 
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 מעבר וחסמי כניסה חסמי .ו
 

י מערכת הבנקאות בישראל, מתאפיינת כאמור במידה רבה של ריכוזיות, הנובעת בין היתר, מחסמ

 העסקים ובמגזר הבית משקי במגזר הלקוחות עבור גבוהים מעבר ומחסמילבנקים  גבוהים כניסה

 אלו במגזרים הלקוחות על שוק כוח להפעיל הקיימים השחקנים על מקלים אלו חסמים. הקטנים

מול מגזרי  הבנקאית במערכת השחקניםממועט תחרות של  משקל שיווי של לשימורו ומסייעים

 . היעד

 מנת על, ראשית. משמעותיות קבועות עלויות של מקיומן והן מרגולציה הן נובעים הכניסה חסמי

 של פיננסית באיתנות היתר בין המותנה, ישראל מבנק רישיון לקבל נדרש בנקאית בפעילות לעסוק

ובתשואה  יתרונותמאופיין ב הבנקאי השירות, שנית. משמעותיות הוניות ובהשקעות המבקש הגוף

היכולת לפזר סיכון בין מספר רב של לווים, , רחבה סניפים ן השאר בשל הצורך בפריסתלגודל, בי

 . מותג ועוד של בנייתו ומיומן מקצועי אדם כוח העסקת, מורכבות מחשוב מערכות החזקת

, הבנקאות למערכת להיכנס המבקשים גופים בפני במיוחד גבוהים כניסה חסמי מציבים אלה כל

חסמי הכניסה וחסמי מעבר מביאים  .החוץ מן מתחרים ידי על וימתמא ואינה כמעט שזו כך

שהפירות הנובעים מהיתרונות לגודל פרמיה מסוימת בשל היעדר תחרות, ומשמעות הדבר היא ל

 של השירות הבנקאי נופלים בעיקרם לידי הבנקים ובמידה פחותה לידיהם של הצרכנים.

  כ"סל שירותים"נטיית הלקוח לצרוך שירותים פיננסיים בסיסיים  (1)
 

חסם מעבר מרכזי הינו נטיית הצרכן לצרוך את השירותים הבנקאיים כ"סל שירותים" בבנק בו 

 מרכזיים היבטים ממספר מעבר חסם מהווה כסל השירותים צריכת 22מנוהל חשבון העו"ש.

 עליהם נעמוד להלן.

היותו המקום  לדוגמא בשל, האחרות לפעילויות" שער" מהווה כיוון שחשבון העו"ש ,ראשית

 לפגיעה גורם ש"העו מחשבון בנפרד כלשהו שירות לצרוך ניסיוןהמרכזי שבו מנוהלות יתרות, 

צריכת  ,שנית; בשל הצורך להעביר יתרות דרך חשבון העו"ש ללקוח השירות וזמינות בגמישות

ה מתחר יכולת תחרותית עדיפה עלבנק בו מנוהל העו"ש עניקה להשירותים כ"סל" סביב העו"ש מ

בנפרד מהעו"ש )לדוגמא: ריבית מועדפת למעבירי משכורת, שעבוד נכסים אלו שמציע שירותים 

ניהול העו"ש מקנה לבנק יתרון משמעותי בגבייה על  ,שלישית 23והעמדת אשראי מולם וכיו"ב(;

רביעית: צריכת השירותים כמכלול, פני מתחרים שמעניקים אשראי שלא בצמוד לחשבון עו"ש;. 

משקפת את העלות בה היה הלקוח נדרש לשאת, אם היה מבקש לצרוך כל שירות  אינה בהכרח

                                                 
יתרונות כמפורט בהמשך, וגם משיקולי הנטייה לצריכת השירותים כסל נובעת גם משיקולי הצרכן שמוצא בדרך זו  22

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

קיים איסור התנית שירות בשירות שבצידו סנקציה  1511בהתאם לחוק הבנקאות )שירות ללקוח( התשמ"א  23
אינה למעשה עבירה אלא ליכולת הכלכלית לתמחר בצורה שונה נוכח קיומו של סל שירותים עונשית אך הכוונה כאן 

 ומידע בדבר השימוש בשירותים פיננסיים מגוונים.
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בעקבות זאת נוצר קושי עבור לקוחות להשוות בין  24.ואף מאפשרת לעיתים סבסוד צולב בנפרד

  25.כולו הסל את ולא בודד שירות לצרוך הצעות של מתחרים שונים, במיוחד במצב בו מעוניינים

 הבנק ביחס למידע הזמין למתחרים בידי מצויעל הלקוח ה עליונות המידע (2)
 

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

 הן מדובר. שונים בנקים בין למעבר חסם הם גם מהווים, אחרים לבנקים הקיימים המידע ופערי

 נתונים על והן, הסיכון רמת או לותהפעי אופי, החודשית ההכנסה גובה כמו" קשים" נתונים על

 הלקוח על מידע מחזיק הקיים שהבנק העובדה 26.הלקוח של ייחודיים צרכים כמו יותר" רכים"

המסכל  27,בעיקר בתחום האשראי חסם תחרותי של ממשל גורמת לקבלו דרך למתחרים שאין

הקמת מאגר המהלך ל. הלקוח שלהספציפית  הסיכון רמת על תמבוססלמעשה תחרות אמיתית ה

, גם הוא אינו , אך מדובר במהלך שצפוי לארוך שניםחסם זה בעתידעל  קלני אשראי צפוי להונת

 מקיף את כל המידע הקיים בידי הבנק, הוא אינו מכליל את מגזרי העסקים הקטנים והבינוניים

וקיים חשש כבד כי ללא איום חוץ בנקאי גם הוא לא יעלה באופן משמעותי את רמת התחרות 

 . בשל האוליגופול הקיים במערכת הבנקאית

 בו מתנהלת פעילות הלקוח לזהות לבנק מאפשרת פעילותו של הלקוח על מידע של בנוסף, קיומו

. לו שירותים ולתמחר אותם בהתאם יםהתאל, הלקוח ואת העדפותיו צרכי באופן מיטבי את

 שהבנק התפיסה רקע על ןנאמ להישאר הלקוח בנטיית הוא הבנק עם הקשר משפיע בו נוסף היבט

 28.מהמתחרים יותר טוב צרכיו ואת אותו מכיר

 בנק חשבונות של וסגירה פתיחה (3)

 בין היתר כאלה עבור השירותים הכרוכים בניהול חשבון, זוהו חסמים בפתיחת חשבונות,

 הלקוח את חייבו הון הלבנת דרישותבעבר, שמקורם בדרישות הנובעות מהאיסור על הלבנת הון. 

 מוטבים זיהוי, הלקוח של" פנים אל פנים" זיהוי לצורך החדש החשבון פתיחת בעת נוכח להיות

 411כיום, הוראה . בחשבון נהנים הצהרת על מקורית חתימה לצורך וכן, לחשבון נוספים נהנים או

של בנק ישראל מאפשרת זיהוי בוידאו קונפרנס. כן ניתנו הוראות נוספות המאפשרות פתיחת 

יקף מוגבל באמצעות האינטרנט. הוראות אלה עשויות להקל על חסמים אלה חשבון עו"ש בה

 אולם במצב הנוכחי, עבור לקוח המעוניין לפתוח חשבון עו"ש מלא, נדרשת עדיין הגעה אל הבנק. 

                                                 
על פי חוק ועל פי נהלי בנק ישראל על הבנק לגלות ללקוח את עלות השירות )כל שירות( לפני העמדתו ואין באמור  24

 כדי לגרוע מכך.
כ"סל" אינה מקפלת בתוכה רק נזק לתחרות בדמות חסם תחרותי לספק שירותים מתחרה. יש לה  צריכת שירותים 25

גם פן של יעילות, אלא שיש לדאוג לאיזון המניח מקום גם לתחרות, באופן שלא יאסור על צריכת הבנק לספק סל 
 י לכך מצוי בהמלצות.  שירותים אך יאפשר חשיפה של כל אחד משירותים אלה לתחרות ישירה ושקופה לצרכן. ביטו

  מחקרים שונים מראים כי אינפורמציה "רכה" חשובה במיוחד עבור עסקים קטנים בקבלת אשראי. 26
, צפוי כל לקוח לקבל "תעודת זהות בנקאית". אפשר כי בכך יקל על מתחרים לקבל מידע 5110החל מחודש פברואר  27

 מועיל על הלקוח.
 :Liu, Annie H. "Customer value and switching costs in business servicesראו לדוגמא בהקשר זה:  28

developing exit barriers through strategic value management." Journal of Business & Industrial 

Marketing 21.1 (2006): 30-37.  ;Gwinner, Kevin P., Dwayne D. Gremler, and Mary Jo Bitner. 

"Relational benefits in services industries: the customer’s perspective." Journal of the academy of 

marketing science 26.2 (1998): 101-114.  
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 הבנק בחשבון המתבצעת הפעילות העברת (4)

ה של מעבר לפתיחת החשבון, הלקוח נדרש לדאוג להעברת השירותים השונים וביניהם העבר

פירעון והקמה מחדש  ,(עודפעילות העו"ש )החלפת צ'קים, העברת זיכויי משכורת, ביטוח לאומי ו

פעולות הללו הופך את השל הלוואת ומסגרות אשראי והעברת חסכונות וניירות ערך. מכלול 

בחשש מאובדן פעולות גם התהליך למכביד, מורכב ועתיר זמן וטרחה. לעיתים הדבר מלווה 

יקת בתשלומים. בנק ישראל הוציא הוראות שנועדו להקל באופן ממשי יואי עמידה מדווזיכויים 

 . תיבחן בהמשך ציבור והשפעתן בפועלבלהטמעה רחבה עד כה זכו לא ך הן על העברת פעילות, א

 הקיים המידע, שירותים כסל ולצורכם לספקם והנטייה הפיננסיים השירותים , מורכבותלסיכום

 במעברעד כה  כרוכהשהיתה  והבירוקרטיה, אחר בנק פני על ניכר יתרון לו קהמעני הנוכחי לבנק

 אלה חסמים .המעבר מהליך פסיכולוגי חשש גם . לכך נלווהמהותיים חסמיםהערימו , כזה

 חסם מהווים ובכך הקיימים הבנקים בין ביקושים להסיט היכולת את משמעותית מגבילים

 ומגבילים כניסה כחסמי משמשים המעבר סמיחבנוסף, . קיימים בנקים בפני התרחבות

 בשני. קיימים לקוחות של גיוסם על מקשים והם היות לענף החדירה יכולת את משמעותית

, אלו דברים לאור .הבנקים בין תחרות של לקיומה שלילי תמריץהיוו  המעבר חסמי אלה אופנים

שם ל. פריק באופן פיננסיםותים להציע שיר, בנקאיים וחוץ בנקאיים, לגופים לאפשרנראה כי נכון 

תוך התמקדות בסילוק החסמים  ,פיננסים שחקניםמגוון ל הולמים מגרש תנאי ליצור יש כך

 . לנחותה ביחס לצריכתם כסל מגורם בנקאי אחדמתחרה ההופכים צריכת שירותים באופן פריק מ

 חוסר היעילות של מערכת הבנקאות .ז
 

ומלבד האינדיקציות לכוח שוק במגזרים עליהם עמדנו מלבד ריכוזיות מערכת הבנקאות בישראל, 

לעיל, ניכר גם חוסר יעילותה הבולט של מערכת הבנקאות בישראל. כפי שניתן לראות בתרשים 

 הבא, ישראל היא בין המדינות אשר מערכת הבנקאות בהן היא מהפחות יעילות בעולם המערבי. 
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עלויות בנקים : יחס היעילות השוואה בין מדינות: 8תרשים 
2011-2009ממוצע , ביחס להכנסות  
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  אה סימנים לשיפור מהותי ביעילותה כמכלול.נתון זה עקבי לאורך השנים והמערכת אינה מר

גם הפרמטר של שיעור ההוצאות התפעוליות ביחס לממוצע הנכסים מעלה כי מערכת הבנקאות 

 :5הישראלית חריגה לרעה בהקשר זה, כעולה מתרשים 

 

 

 

: ראשית, במגזרים בהם החלופות חוסר יעילות במערכת הבנקאות מעורר דאגה בשני היבטים

משמעות אי היעילות  –קאות הן מועטות ביותר )כמו מגזרי היעד בהם דנה הוועדה( למערכת הבנ

ציבור הצרכנים בכללותו. הסיבה לכך, היא כי  –היא כי מחירה של זו "מתגלגל" על הלקוחות 

בהיעדר חלופות אחרות, יעילות יותר, אין כל סיבה למערכת הבנקאות להתייעל. שנית, אי יעילות 

מן של מערכות שאינן נמצאות בתנאי תחרות לוחצים. ככלל, קיומה של תחרות הוא בדרך כלל סמ

מחייב את הספקים להתייעל. בהיבט זה, קיומה של אי יעילות מוכחת במערכת ריכוזית כמערכת 

 לעיל(. P-R-הבנקאית מתיישב היטב עם האינדיקציות לחוסר בלחץ תחרותי )ראו הדיון במדד ה
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העלות  )סך ההוצאות התפעוליות לממוצע הנכסים : לאומית-השוואה בין
 ,(הממוצעת

 4 4104עד  OECD0 ,4102מדינות 

  . הונגריה ולוקסמבורג  לא נכללו בהשוואה בשל היעדר נתונים, ילה'צ, כיה'צ, זילנד ניו, יוון, יפן, סלובניה, איסלנד, פורטוגל( 1
הנתונים  ; 5113שוודיה ושווייץ נכונים לדצמבר , פולין, נורווגיה, קוריאה, אירלנד, גרמניה, צרפת, פינלנד, הנתונים על בלגיה( 5

,  בריטניה, ארצות הברית, טורקיה, הולנד, לוקסמבורג, אוסטרליה, ספרד, איטליה, קנדה, אוסטריה, סלובקיה, על מקסיקו
 .בישראל נכון היחס לחמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות. 5114דנמרק וישראל נכונים לדצמבר 
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 תיות באשראי הקמעונאי בישראלסיונות לשפר את התחרויהנ .ח

 

מערכת ב יותהתחרותרמת סיונות להעלות את יבמהלך השנים האחרונות בוצעו מספר רב של נ

מגזר הבנקאית ולהפחית את נטל התשלומים על הציבור הרחב. אגב כך הואר זרקור על הנעשה ב

 . והעסקים הקטנים משקי הבית

 דיוניםעודיים, ועדות חקירה פרלמנטריות ויו שורה ארוכה של צוותים יסיונות אלו כללינ

להגברת סיונות ינאת מסענו אחר  .ושינויים שונים תחילתן של רפורמותלשהביאו  במסגרות שונות

 בקש להתחיל בתחילת העשור הקודם.נהתחרותיות 

 .411מאז  בישראלשיפור התחרותיות במגזר האשראי הקמעונאי צוותים/ פורומים שעסקו ב: 0לוח 

 אירועה השנה

 משרדי לעניין רפורמה בשוק ההון )ועדת בכר(-הצוות הבין 4114

 לניהול בנקאי תקין 435הוראה מספר  .411

 החקירה הפרלמנטרית בעניין עמלות הבנקים תועד 4117

 הוועדה לשינוי חברתי כלכלי )ועדת טרכטנברג( 4100

 ן()ועדת זק הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות 4104

 הוראות תהליך רישוי והקמת אגודות בנקאיות בישראל על ידי בנק ישראלפרסום  .410מאי 

 הוועדה לשיפור המערכת לשיתוף בנתוני אשראי .410אוגוסט 

 

 

את ממצאיה  , שהתמקדה במבנה שוק ההון והתחרותיות בו,ועדת בכר, פרסמה 5114בשנת 

 :כיהוועדה בין היתר, קבעה קי הבית. הם גם התייחסות לענף האשראי הבנקאי למשיבינ
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"מממצאי המחקרים עולה כי לא זו בלבד שהבנקים אינם גובים מלקוחותיהם מחיר 

המשתווה לעלות השולית של השירות, כפי שניתן לצפות במסגרת התנהגות תחרותית, אלא 

 ים.שהסטייה גדולה יותר במגזר משקי הבית וחריפה יותר כאשר מדובר בשני הבנקים הגדול

תמונה דומה עולה גם מבחינת מדד "כוח השוק", שמפרסם המפקח על הבנקים במסגרת 

הסקירה השנתית על המערכת הבנקאות וכן מניתוח ביצועי שתי הקבוצות הבנקאיות 

בדה שהפעילות במגזר משקי הבית והגדולות לפי מגזרי הפעילות. מהניתוח עולה כי בצד הע

יכון, המתבטאת במשקלו המצומצם של מגזר זה מאופיינת ברמה נמוכה יחסית של ס

מההכנסות )מימון  23% -וכ 23% -בהפרשות לחובות מסופקים, משקי הבית תרמו כ

מההכנסות  31%, בהתאמה, בהשוואה לתרומה של 5113ותפעוליות( ומרווחי הבנקים בשנת 

 29מהרווח בלבד של הלקוחות העסקיים". 3% -ו

ר את כח לנסות ולשפעל ידי המפקח על הבנקים לטה התקבלה ההחבהמשך לממצאי הוועדה 

סיון להוזיל באופן משמעותי את עלויות המעבר בין הבנקים ואת יהמיקוח של משקי הבית תוך נ

זה הייתה לאפשר לכל לקוח לעבור באופן זול יחסית בין צעד מטרתו של  הליך סגירת החשבון.

  30רם לקיחת אשראי בנקאי משמעותי.הבנקים השונים ובכך לשפר את יכולת המיקוח שלהם ט

לניהול בנקאי  435להוראה מספר  2)עדכון מספר  עניין זהבהוצאה הוראה מסודרת  .411בשנת 

העמלות למשקי הבית במטרה להגביר את  ודי בתחוםתוך סיכום עם הבנקים על הסדר יע 31תקין(

ממצאי למרות  32התחרות ולאפשר גם ללקוחות קטנים צרכנות נבונה בפעילותם הבנקאית.

קיימת הייתה עדיין  5113שנת בכי גם מדוח המפקח על הבנקים ניכר  ,סיונות המפקחינהוועדה ו

השוק שמופעל על כל אחד מהמגזרים. במצב בעיה בסוגיה זו ועדיין קיימים פערים ניכרים בכוח 

לא כמעט ו 435למרות שאפשרות הניידות התרחבה, כח המיקוח נותר מועט והוראה האמור, 

33.הביאה לשינוי
וכן בהוראות  435תיקון נוסף שבוצע בהוראת ניהול בנקאי תקין לאחרונה בוצע  

, 411, הוראה 435ניהול בנקאי תקין אחרות שפורסמו במהלך השנתיים האחרונות )הוראה 

מעבר מבנק לבנק, ועל יכולת המיקוח של הלקוח לשפר ב להקלהשכוונתם להביא . (452והוראה 

תקשרות, בין אם בבנק החדש אליו מבקש הלקוח לעבור ובין אם בבנק בו מתנהל את תנאי הה

  בפועל חשבונו של הלקוח.

 הדיונים במהלך עוד .הבנקים עמלות בעניין פרלמנטרית חקירה ועדת הוקמה 4110 שנתב

 בתחום והתחרות הריכוזיות שנושא כך על, דאז ההון שוק על מונההמ, ענתבי דיןי מר התפלא

  :לטעמו. שאלה ולסימן לדיון נתון עוד תהבנקאו

 ריכוזי לא ענף או ריכוזי ענף הוא האם כזה הזוי דיון להתקיים יכול... הבנקאות בתחום רק"

  ".ועדות סוף-אין זה על ישבוו אמריםמ עשרות שנכתבו אחרי

                                                 
 (."ועדת בכר" :( )להלן5114) 51 דוח סופימשרדי לעניין רפורמה בשוק ההון -הצוות הבין 29
 (.5112) 113 4114ירה שנתית מערכת הבנקאות בישראל, סקהמפקח על הבנקים  30
 (.14.3.5112"העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח" ) 435הוראת ניהול בנקאי תקין  31
 (.5110) 22 .411מערכת הבנקאות בישראל, סקירה שנתית המפקח על הבנקים  32
 (.5111) 35 4117מערכת הבנקאות בישראל, סקירה שנתית המפקח על הבנקים  33
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שנים אותן בישראל שציין את מאמצי בנק  ,לי פישרנ, פרופ' סטדאז נגיד בנק ישראלהצטרף אליו 

הגמל.  בנקים לקרנות הנאמנות וקופותההפרדה שנעשתה בין האת להפחתת חסמי המעבר ו

 למרות האמור, הוסיף הנגיד:

בנק ב. יםב להגביר את התחרות בין הבנקאבל בצד הקמעונאי חשו"השינויים היו רבים, 

 ישראל בוחנים דרכים חדשות להגברת התחרות במערכת הבנקאות, עם דגש על מגזר משקי

 34הבית".

אלא גם  ,ציבוראנשי רגולטורים ום של יהתודעלפי גובו לא רק ו ומסקנותיה עוצבוהוועדה  דיוני

דאז,  טפחות-בנק מזרחימנכ"ל אלי יונס, מר כך לדוגמא  דבריהם של מנהלי הבנקים עצמם.ב

 להפחית את הנטל על משקישבטווח הארוך הדרך היעילה ביותר בדיוני הוועדה הביע את עמדתו 

שציין  מנכ"ל הבנק הבינלאומי הראשוןדוד גרנות, מר ו 35היא טיפול בסוגיית התחרותיותהבית 

 מוגבלת הבית משקי במגזר התחרות"רמת ש 5114בדיוני ועדת הכלכלה באותו הנושא עוד ב 

ציינה את העובדה כי עצמה הוועדה  36ויש לטפל בשורש הבעיה ולא לתת אספירין". מאוד

 37היתה די אקטיבית בענין זה. המדיניות בישראל לא

)כיום יו"ר רשות  שעבודתה רוכזה ונוסחה על ידי פרופ' האוזרועדת החקירה לאחר כל האמור, 

הגיעה למסקנה שמערכת הבנקאות בישראל סובלת איה וממצ את 5113פרסמה בראשית ני"ע(, 

ושים שימוש הבנקים ע ;מרמת ריכוזיות גבוהה ורמת תחרותיות נמוכה ביחס למדינות אחרות

 מסקנות הדוחבכוח השוק שלהם וגובים עמלות גבוהות ממשקי הבית ומהעסקים הקטנים. 

לצמצם את עלויות עמלות הבנקים תוך המשך במדיניות צמצום חסמי המעבר של  המליצו

ח על הועדה מצאה כי למרות הוראות המפק 38בעת סגירת ופתיחת חשבונות חדשים. הלקוחות

ין הבנקים עדיין גבוהים והם מנטרלים את אפשרות הלקוחות לעבור בין הבנקים חסמי המעבר ב

  בנקים ובכך לשפר את יכולת המיקוח שלהם.

להמשיך ולפתח את שוק  :בהמשך להמלצות הועדה לעניין עמלות הבנקים הועדה המליצה

והנהגת רפורמה מבנית בשוק ההון  האשראי החוץ בנקאי למשקי הבית והעסקים הקטנים

  39.בעלות בחברות כרטיסי האשראיאף הפרדה בין הבעלות על הבנקים ל הכוללת

בנקאי -שוק הון חוץ המשך פיתוח שוק הון חוץ בנקאי כמקובל במדינות מפותחות:"א. 

מגוון את מקורות המימון של החברות וומשקי הבית, מקטין את תלותם באשראי הבנקאי 

בנקאי -משך פיתוחו של שוק הון חוץה ומפחית את הדומיננטיות של הבנקים בשוק ההון.

מצריך בעיקר הקלה ברגולציה בשוק ההון והתאמתה לשינויים בענף, למשל עידוד 

                                                 
( )להלן: 5113) 15-1דוח ועדת החקירה הפרלמנטרית בעניין עמלות הבנקים  13 -ל הכנסת ה ועדת הכלכלה ש 34
 (."ועדת החקירה הפרלמנטרית"

 שם. 35
 (.11.5.5114) 55, עמ' 10-של ועדת הכלכלה, הכנסת ה 123פרוטוקול ישיבה מס'  36
גו לפני ועדת החקירה עולה כי : "מהנתונים והעדויות שהוצ5, עמ' 34ועדת החקירה הפרלמנטרית, לעיל ה"ש  37

רפורמות לעידוד תחרות בשוק הבנקאות ותחרות מחוץ לשוק הבנקאות  11-מדינות המערב יישמו מאז ראשית שנות ה
בנקאי(, ואילו בישראל לא נעשו די רפורמות משום שהמדיניות של הרגולטורים לא היתה אקטיבית -)כמו אשראי חוץ

ותיות במערכת הבנקאות בישראל היא מהנמוכות במדינות המערב, כפי שבנק די הצורך. בעקבות זאת, רמת התחר
 ישראל חוזר וקובע" 

 .3שם, עמ'  38
 .15-11שם, עמ'  39
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האפשרות של חברות ביטוח, של בתי השקעות, של רשתות שיווק ושל גורמים אחרים לתת 

 ".אשראי למשקי בית ולעסקים קטנים

: כרטיסי ברות כרטיסי האשראיהפרדה בין הבעלות על הבנקים לבין הבעלות על ח"ו. 

בנקאי למשקי הבית ושליטת הבנקים בחברות כרטיסי -האשראי הם חלופה לאשראי חוץ

אשראי מקטינה את התחרות באשראי הקמעונאי. הפרדה שכזאת, המחייבת התאמה 

בנקאי, ובתוך כך תביא -רגולטורית, תביא להגדלת כוחם של שחקנים בשוק האשראי החוץ

 מת כיום באשראי הקמעונאי בישראל."ות הקיילהקטנת הריכוזי

, והדיו 5111שנת הכלכלי העולמי שפרץ במשבר על רקע הנראה מסקנות אלה לא יושמו, ככל ה

בפועל לא הונהגה רפורמה כמו גם הצורך להתארגן למניעת השפעות שליליות על המשק הישראלי. 

  .המתחרה מבנית בענף ולא פותח שוק האשראי החוץ בנקאי

הוועדה לשינוי חברתי ה השנה מה בספטמבר של אותפרס 5111קבות המחאה החברתית בקיץ בע

הגברת התחרותיות לבחינת  מת צוות יעודיאת המלצותיה בינהן גם הק כלכלי )ועדת טרכטנברג(

לאור מרכזיות המערכת הבנקאית במשק הישראלי והחשש שתופעות כגון וזאת  בענף הבנקאות,

 40במשקי הבית.תחרותיות ואי יעילות במערכת הבנקאית, עלולות לפגוע היעדר תחרות, היעדר 

נציגים ממשרד האוצר, הרשות להגבלים עסקיים, היועץ המשפטי לממשלה מרכב וצוות הבחינה ה

 "(.ועדת זקן)" ח על הבנקים בבנק ישראל, דוד זקןובראשות המפק

מוענקים ללקוחות במגזר ביקש לבחון כיצד ניתן לשפר את התנאים השהוקם צוות הבדיקה 

משקי הבית והעסקים הקטנים וזאת לאור התחרותיות הנמוכה במגזר זה וריכוזיות מערכת 

צוות הבדיקה מצא שלמרות הגידול באשראי שניתן על ידי חברות האשראי, חל  הבנקאות כולה.

מכוון גידול מתמשך באחוז האשראי הבנקאי שניתן במגזר משקי הבית וזאת על חשבון האשראי ה

 41והלוואות המוסדיים.

הלקוח לבנק. פערי מידע אלו נוצרים מכיוון  עוד מצא הצוות כי קיימים פערי מידע גדולים בין

בהם מצטבר ידע רב בין הצדדים על  ולרוב יחסי הלקוחות והבנקים הם יחסית מתמשכים

בחלק  חוסר שקיפותהיסטוריית האשראי מצד אחד ועל תנאי הבנק ואיכות השירות מנגד. 

ולא  מהווה חסם לניידות בין הבנקיםהרב שנצבר בין הצדדים מידע מפעולותיו של הבנק וה

חוסר יכולת ממשית מעמד סביר לצורכי מיקוח ומאפשר לציבור משקי הבית והעסקים הקטנים 

שלמרות שבבנקים הקטנים קיימת עלות גבוהה יותר  הצוות כך לדוגמא מצא ר לבנק אחר.ועבל

, הם אלו שמצליחים להציע מחירים טובים יותר עבור משקי הבית. עובדה זו ליחידת תפוקה

 "שבוי"יכולה להצביע על חוסר תחרותיות וניוד בין הבנקים ועל היותם של משקי הבית קהל 

שלמרות שמגזר  מצא הצוות לבסוף 42שאינו יכול להתנייד בקלות ולמקסם את יעילותו הכלכלית.

ממשקל הנכסים של  13%ו 1%בית )שאינו משכנתאות( מהווים העסקים הקטנים ומגזר משקי ה

חוסר קורלציה זה בין משקל  .של הבנקים בהתאמה מהרווחים 10%ו 13%הבנק הם מהווים 

                                                 
 (.5111) 111יוקר המחיה והתחרותיות עיקרי המלצות הוועדה לשינוי כלכלי חברתי  40
 .43, עמ' 11, לעיל ה"ש ועדת זקן 41
 .01שם, עמ'  42
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במגזרים אלו ועל חוסר התחרותיות וכוח השוק הנכסים לרווחיותם יכול להעיד על סבסוד צולב 

 43כת הבנקאות בישראל.על ידי מער משקי הבית והעסקים הקטניםשמופעל על 

שורה של צעדים שמכוונים להסרת חסמי תחרות וכן כללו , 5113במרץ  שפורסמו הצוותהמלצות 

עונאי דרך עידוד הגופים מגזר הקמהשחקנים במערכת הבנקאית והאשראי במספר  הגדלתל

עוד המליץ הצוות לשפר את  ת אשראי בישראל.והמוסדיים, הקמת בנק אינטרטי והקמת אגוד

בנקים, המעבר בין הית של הבנקים, להקל את הליך סגירת חשבון עובר ושב ועילות הטכנולוגהי

בנוסף לאמור  .עורי ריבית בפועל ומידע קריטי אחר ללקוחות הבנקיםוכן להטיל חובת פרסום שי

"תעודת זהות" בנקאית לכל לקוח  ולחייב יצירת לעסוק בסוגיית פערי המידעגם המליץ הצוות 

חבת רבמקביל לה תעודת זהות זו תונהג .עיקרי החזקותיו והתחייבויותיו לבנק את שתכלול

היקף המידע החיובי שיועבר והגופים שיוכלו לקבל הגבלת  המידע הקיים בלשכות האשראי תוך

לעסוק בעיקר בסוגיית החסמים במעבר הלקוחות  ניתן לראות מהאמור שהצוות בחר 44.מידע זה

לצמצם את ובכך  נותני האשראישיאסף ויועבר בין את המידע רחיב להסיון יתוך נ ,נקיםבין הב

  הפגיעה בפרטיות הלקוחות.

רוב רובן של המלצות הדוח יושמו, ובפרט  וחצי מיום פרסום המלצות הצוות שנתייםכלאחר 

הן אינן תלויות בהליכי שבסמכות המפקח על הבנקים אשר הושלם יישום ההמלצות הנמצאות 

, אשר את תרומתם להגברת התחרות ניתן יהיה לבחון בהמשך, יים מסויימיםישנם שינוחקיקה. 

, אך כבר כיום, למעלה משנתיים לאחר פרסום המסקנות שכן הם נכנסו לתוקף ממש לאחרונה

ברור כי ההמלצות העוסקות בהרחבת מספר השחקנים בענף הבנקאות והאשראי לא הובילו 

על פי העדויות אשר באו בפני הוועדה גם לא צפויה  להגדלה במספר השחקנים בפועל. יתר על כן,

 כניסה כזו אם לא יחולו שינויים יסודיים )שחלק לא מבוטל מהם מצאו ביטוי בהמלצותינו(.

בין חשבונות הקלת המעבר , הבנקאית "תעודת הזהות, "כגוןממסקנות הדוח מרבית למרות ש 

ברור  קודמו,אכן  ות של הלקוח,והסרת חסמים במטרה להביא לשיפור תנאי ההתקשר ובנקים

 45.יש צורך לנקוט צעדים נוספיםלאור רמת התחרות הקיימת כי 

לאחר שמיעת עדויות רבות ועל פי המשוב שנתקבל בוועדה זו, נראה כי הדרישות שהוצבו בפני 

 מאד, לטעמם של אחדיםהפכו את הדבר לקשה  –גורמים חדשים שביקשו להתחרות בבנקים

גם גורמים בנקאיים וגם יתר על כן, . מתחרהעל לא קם ולו שחקן אחד חדש בפוו ,בלתי אפשרי

התוואי הקיים של התחרות המשך גורמים חוץ בנקאיים פרשו בפני הועדה תמונה עגומה לגבי 

 לולא יינקטו צעדים ברורים שיאפשרו הגברת פעילות תחרותית מצד גורמים חוץ בנקאיים.

לאחר ישום חלק מהצעדים  ,יין במפורש כי גם היוםמצ 5114דוח המפקח על הבנקים לשנת 

 .מהעסקימידת האיום התחרותי במגזר האשראי הקמעונאי נמוך , 5114במהלך שנת האמורים 

שיעור הכנסה כי קיים כוח שוק המופעל במגזר העסקים הקטנים וכי עוד מציין דוח המפקח 

לאורך זמן במגזר משקי הבית למרות שרמת הסיכון שנמדדה  גבוה במיוחדמעונאי קמהאשראי ה

                                                 
 .03שם, עמ'  43
 .53-11עמ' שם,  44
כך לדוגמא, חרף המלצות הצוות  (.2.2.5112בנק ישראל "הוראות תהליך רישוי והקמת אגודות בנקאיות בישראל" ) 45

 לא קמו נכון לעת זו אגודות אשראי חדשות ולא צפויות לקום כאלה. כמו כן לא קם ולא צפויה הקמת בנק אינטרנטי.
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הוועדה לשיפור המערכת פרסמה  .410אוגוסט ב 46.נמוכה מרמת הסיכון במגזרים האחרים

הוקמה בהמשך למאמצים האמורים במטרה הוועדה . נותיהאת מסק לשיתוף בנתוני אשראי

 ובכך לעודד את הגברת לנסות ולהתגבר על פערי המידע הקיימים כיום בשוק האשראי הקמעונאי

סיון זה של הוועדה מצטרף לקודמיו ינ 47האפליה בשוק האשראי הקמעונאי. התחרות וצמצום

מעבר בין ספקי אשראי בעת הוהפחתת החסמים פערי המידע  ושוב מנסה לעסוק בעיקר בנושא

מגזר ביצירת תנאים לתחרות האשראי בחשיבות הפחתת חסמי המעבר לשונים. אין ספק ש

מערכת , הגברת התחרותיות בבמחקרו ברגפרופ' רוטנזאת כפי שסיכם  הקמעונאי, אולם

הבנקאות הישראלית תעשה רק בעזרת נקיטת צעדים יסודיים לשכלול שווקי הכספים וההון 

בשילוב עם כניסת גופים פיננסיים גדולים שפעילותם תהווה איום תחרותי משמעותי על המערכת 

  48הקיימת.

ירופם של גורמי תחרות צ חסמים ושכלול התחרות תוךללא שילוב זה בין הפחתת האכן, נראה כי 

להגברת תחרותיות  ,עשורהנמשך למעלה מהמסע צפוי חוץ בנקאיים ובנקאיים חדשים, 

 שלון נוסף.יכל -מול מגזרי היעד  בישראלשירותים הבנקאיים ה

דת החקירה ראוי ליישם מסקנות שהתקבלו עוד בועלאחר דרך כה ארוכה נראה שדווקא 

, חוץ ולהכניס שחקנים חדשים 5113בצוות הבדיקה בשנת ושוב  5113ית בשנת הפרלמנטר

 . לשוק האשראי הישראלי בנקאיים,

 סיכום ביניים .ט

שמגזרי משקי הבית והבנקאיים מהניתוח לעיל עולה המסקנה הברורה שהשירותים הפיננסים 

למרות והעסקים הקטנים צורכים נמכרים להם בשווקים המתאפיינים בתחרות מוגבלת. 

הנובעת גדולה הריכוזיות המאמצים שנעשו עד כה לטיפול בבעיית התחרות בשווקים אלו, ה

מחסמים שונים לתחרות דורשת טיפול נוסף על ידי יצירת שחקנים חדשים, הסרת חסמים ויצירת 

  הפיננסים והבנקאייםשל צרכן השירותים  כח המיקוחתנאים לשיפור 

בעבר להביא לשיפור התחרות בכללים התנהגותיים, נראה  על רקע שפע הניסיונות שנעשו כבר

התערבות מבנית: שווקי היעד של משקי בית ועסקים קטנים לוועדה כי בזו הפעם מתחייבת 

מדובר במפת שוק יציבה, ריכוזית ולא  .תחרותדל ובינוניים נתונים מזה עשרות שנים בשוק 

וחות שבויים של המערכת הבנקאית תחרותית, כאשר המגזרים בהם מדובר מהווים לעתים לק

  בהיותם נעדרי ברירה תחרותית אחרת.

לכל אלה מצטרפת גם אי היעילות של המערכת הבנקאית וקיים החשש כי דווקא במגזרים בהם 

מגולגל מחיר אי היעילות  –מדובר בהם כאמור אין חלופות משמעותיות למימון הבנקאי הסדור 

 , עליהם באה הוועדה להגן.אל כתפיהם של הצרכנים הקמעונאיים

                                                 
 .35-34, עמ' 4, לעיל ה"ש 5114סקירה שנתית  46
 (.5112) 51-3 סופי דוח נתוני האשראיבשיתוף שיפור המערכת להוועדה ל 47
 .543-545, עמ' 15התחרותיות בענף הבנקאות, לעיל ה"ש  48
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על רקע ההכרה בצורך בצעדים מבניים שיגרמו לכניסת שחקנים מתחרים בטווח זמן נראה לעין, 

צעדים התנהגותיים שנעשו לרוב בעשור האחרון לא הביאו לכניסת שחקנים  ועל רקע העובדה כי

עדה אחרי שורה תרה הוו –חדשים ולא לשיפור מהותי בדינמיקה ממועטת התחרות במגזרי היעד 

של צעדים מבניים שיהא בהם להבטיח כניסה של שחקנים חדשים בעלי פוטנציאל מובהק 

פיננסי כיום, בקבלת -לתחרות, ויחד עם זאת שינוי הבסיס עליו פועל הצרכן הישראלי הבנקאי

 החלטותיו הפיננסיות ובהיותו בחלק גדול מהמקרים "שבוי" של הבנק הקיים שלו.

בולטות עד מאד חברות כרטיסי  –אחרי איום חוץ תחרותי למערכת הבנקאות  בראייה זו, התרה

האשראי כבעלות הפוטנציאל התחרותי הזמין ביותר והמבטיח ביותר מכל יתר הגורמים הבאים 

בחשבון ליצירת מומנטום תחרותי: חברות אלה מוכרות לציבור הצרכנים, הן עוסקות כבר כיום 

נכס שהוא יקר המציאות לכל שבב  –תן מידע זמין על לקוחות בהענקת אשראי חוץ בנקאי, ברשו

ניסיון בפועל בחיתום הלוואות. אל  –של דינמיקה תחרותית, מותג בינלאומי מוכר וחשוב מכל 

מול פוטנציאל זה, שעד היום התמצה בחלק זניח מ"עוגת האשראי", קיימת העובדה כי חברות 

בעלות שלושת הבנקים הגדולים )פועלים, לאומי כרטיסי האשראי הגדולות במשק הישראלי הן ב

ודיסקונט, יחד עם הבנק הבינ"ל(, ועל כן הפוטנציאל התחרותי שלהן מצוי כיום בסיטואציה 

ברורה של ניגוד עניינים: מחד, הרצון הוא לפתח את חברת כרטיסי האשראי )הנהנית ככלל 

שש שמא בהינתן בסיס הלקוחות הח –והה מזו של הבנק( כזרוע קמעונאות; ומאידך מיעילות גב

הרחב של הבנקים ה"הורים" תגזולנה חברות כרטיס האשראי את ההזדמנות למתן אשראי 

חשש זה מובנה היטב במצב הקיים , בו לגבי בנקים בעלי בסיס לקוחות רחב  .באמצעות הבנק

ראי תחליט ביותר )כגון לאומי ופועלים(, קיימת חשש לקניבליציה, קרי מצב בו חברת כרטיסי אש

היא תיסוג בה מכוונתה כדי להימנע ממצב בו  –להעניק אשראי, אבל בשל גודלו של הבנק ההורה 

לבנק  אחרת היו פונים היא פונה ללקוחות של הבנק או כאלה שאמלא חברות כרטיסי האשראי

ונוטלים בו הלוואה. חשש זה שפועלו אנטי תחרותי מתגבר ככל שנתח השוק של הבנק  "ההורה"

גדול יותר. מכאן הצורך לבצע הפרדה מהירה יחסית, בין חברות כרטיסי האשראי  "ההורה"

, על מנת לאפשר לראשונה מזה עשרות שנים כניסת מתחרים ויאביליים אשר לא רק לבנקים

בתיאוריה, אלא בפועל מעניקים שירותים פיננסיים למגזר משקי הבית )ובאופן מצומצם יותר 

 .לעסקים(

הפקדת התחרות בידי גורמים הניסיון המצטבר מפתיחת שווקים לתחרות מלמד כי בכך אין די. 

מעטים )כמו חברות כרטיסי האשראי הגדולות( עלולה להביא ליצירת שיווי משקל אוליגופולי 

. על כן כוללות ההמלצות שני מרכיבים , אם לא תאופשר כניסתם של גורמים נוספים לתחרותחדש

, ושנית ותחברות כרטיסי אשראי חדש -סולקים נמכת סף הכניסה לחשובים נוספים: ראשית, ה

הנמכת סף מתן אפשרות ותמרוץ הגופים המוסדיים לכניסה ישירה לתחום האשראי הקמעונאי. 

הכניסה לסולקים היא חשובה על מנת לגרום לכך ששוק חברות כרטיסי האשראי יהיה מאויים 

 ו שיווי משקל אוליגופולי מקובע.ולא יתאפשר ב (Contestable Market)תחרותית 

תחרותי משמעותי ביותר על בעלת פוטנציאל הקמת גופי אשראי על ידי המוסדיים היא התפתחות 

מלמד על המגמה ארוכת הטווח  11עיון בתרשים רקע הגידול המתמיד בהון המוסדי במשק. 

 בהקשר זה:
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כפועל יוצא של רפורמת בכר,  לתחרות מול הבנקיםהמוסדיים גופים ההמהלך המבני של הכנסת 

נמנעו עד כה גופים אלה כבר הוכיח עצמו בהגברת התחרות באשראי למגזר העסקי. עם זאת, 

מכניסה ישירה ומשמעותית לתחום האשראי הקמעונאי, והעדיפו להתרכז במתן אשראי לעסקים 

 ון המוסדיבהומבוקר להיכנס לתחום האשראי הקמעונאי, תוך שימוש מוגבל עידודם הגדולים. 

להתפתחות תחרות בת קיימא, אלא עשוי להיות בעל מטען חיובי בגיוון הסיכון רק אינו חשוב 

 בתיקי העמיתים.  

עם זאת, חשוב להדגיש כי בשונה מחברות כרטיסי האשראי, שהן שחקן קיים, פועל המעניק כבר 

סדיים אין וודאות כיום אשראי והוא שחקן מחוייב להמשך פעילות זו, הרי שלגבי הגופים המו

בכניסתם וכיום אין הם עוסקים בחיתום אשראי קמעונאי. על כן, אין וודאות בקיום מהלך 

 תחרותי בעל עוצמה בהקשר זה, אך תפקידנו הוא לאפשר זאת באמצעים סבירים. 

מרכיב נוסף בהמלצות הוא העצמת הצרכנים, עבורם המוצר הפיננסי הוא מורכב ולא ברור, על 

( ולתחר מול כל Countervailing Power, באמצעות הטכנולוגיה, לקבל כוח נגדי )מנת שיוכלו

קשת המוסדות הפיננסיים המפוקחים. לבסוף, על יסוד לקחי וועדות קודמות והיעדר אפקטיביות 

לנדבכים מהותיים בהמלצותיהן, מוצע להקים וועדת יישום, אשר תעסוק בריכוז המידע ודיווח 

תבדוק ותוודא בזמן אמת כי אין מתרחשות תקלות המלצות הוועדה, וכן לציבור על יישום כל 

ומעקפים על ידי גורמים בשוק. וועדת היישום אף תהא מוסמכת להציע תיקונים בסוגיות 

 חשובות, בהן יידרשו כאלה לאור המתחולל בשוק.

את אלו הם עיקרי המהלכים האסטרטגיים שיש בהם להביא בכנפיהם תחרות למגזרי היעד. ז

 לאחר שנים רבות בהן נוסו שלל מהלכים אחרים, התנהגותיים, שלא הניבו כל תחרות משמעותית.
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 כיווני פעולה עיקריים –ההמלצות  .י

על יסוד מכלול הנתונים שהובאו בפניה, ההערכות שנפרשו והמגמות שאובחנו החליטה הוועדה כי 

 : זיים אלהמול מגזרי היעד צריכה להתבסס על כיוונים מרכתחרות הגברת ה

 ספקי  -ליצירת איום תחרותי משמעותי על המערכת הבנקאית  שחקנים חדשים הוספת

ויצירת תנאים שיאפשרו להם להתחרות בנקאיים מפוקחים -שירותים פיננסיים חוץ

. בכך נסמכת הוועדה על ים לפעילותםהנדרשויכולת גיוס ההון מידע בדגש על ה, בבנקים

 באיום חוץ בנקאי גורם מהותי.הרואה  גישת "האיום התחרותי"

  הפיננסיים מוסדותמכל הוקבלתם  של שירותים פיננסים בחירהלאפשר לצרכנים בישראל ,

זאת על ידי הקמת  ."ש שלהםהעוהעברת חשבון ב צורך ללאבנקאיים וחוץ בנקאיים, 

ב"לחיצת  פעולות פיננסיותקבלת מידע וביצוע לצרכנים  שתאפשר תטכנולוגיתשתית 

 גם רשת הדיגיטלית )ובדרכים אחרות למי שאינם פעילים ברשת הדיגיטלית(כפתור" ב

בו הם מנהלים את חשבון העו"ש  הבנק שאינם, מתחרים פיננסיים מוסדות באמצעות

    שלהם.

  להגנה שתחול על השחקנים החוץ הבנקאיים ייעשה תחת אסדרה מתאימהלעיל האמור כל ,

 , הלבנת הון או הונאה והטעייה של צרכנים(.מפני סיכונים רלוונטיים )לרבות: סייבר

הועדה הגיעה למסקנה כי הגברת התחרות בשירותי הבנקאות הקמעונאיים מחייבת הידרשות גם 

שכלול הכלים ברשות הצרכנים ויכולת )צד הביקוש )הוספת שחקנים חדשים( וגם ל צד ההיצעל

נו הכנסת שחקנים חדשים, תוך לגבי צד ההיצע החליטה הועדה כי הכיוון המרכזי הי(. תפקודם

התחרותי הרב ביותר )חברות כרטיסי האשראי( מן הבנקים  הפוטנציאלהפרדת השחקנים בעלי 

שחקנים נוספים, לא בנקאיים, לזירת כניסתם של  והסרת מחסומים לא רצויים עלהגדולים 

לגבי  סדור. תחת פיקוח פיננסיהכל  .התחרות על ה"צרכנים הקטנים" )משקי בית ועסקים קטנים(

בשונה משווקים אחרים, לצורך הגברת התחרות בשירותי הבנקאות צד הביקוש סיכמה הועדה כי 

שחקנים חדשים. לצרכן הבנקאות הקמעונאית )משק בית או עסק הוספת הקמעונאיים, אין די ב

, בשל מורכבות המוצר והיעדר מידע זמין אודותיו. לכן, לקוח מוגבלת תיחוריכולת  ישקטן( 

הצטרף לבנק זה או אחר הופך בהדרגה ל"שבוי" בו ברכישת רב השירותים הפיננסיים מאותו ש

היא להגביר משמעותית את יכולת  -בנק. לפיכך מטרת חלק מהצעדים שבהמלצות הוועדה 

, תוך רתימת האפשרויות הגלומות בטכנולוגיה לשם כך אלה של צרכנים קמעונאיים התיחור

 .במלוא המרץ

מימוש מלא של חזון זה צפוי להעצים, בהדרגה, את התחרות על הצרכנים ת כי הועדה משוכנע

הקטנים גם בהוספת גורמים מתחרים מפוקחים לבנקים וגם בהעצמת התחרות בין הבנקים לבין 

 צורך ללא, בנקאיים וחוץ בנקאיים – נותני שירותים פיננסיים בין התחרות עצמם. הגברת

ליצור שוק יעיל יותר, לצמצם עלויות היא מטרה ה .רפורמהה בלב עומדת הבנק חשבון בהעברת
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והשירותים  האשראי מקורות את לפשט את התחרות עבור הצרכן הישראלי ולגוון ,למשק

  49 צרכן, באופן שיוכל להפחית את עלויותיו.הפיננסיים המוצעים ל

 

 :פירוט
 

 

  הגדולים הבנקים של האשראי כרטיסי בחברות השליטה הפרדת 5א
 

לתחרות  -מתחרים חוץ בנקאיים  -שחקנים חדשים זה עוסק בהכנסת מציתי: חלק הסבר ת
יים והלקוחות קלכושרם, זמינותם והיכרותם של שחקנים כאלה עם השוק ה .מול הבנקים

חשיבות קריטית לפיתוח התחרות. על כן, ההעדפה הראשונה היא לשחקנים הפועלים  –בו 
ימים בעלי יכולת אשר יופרדו מן הבנקים חלקם, שחקנים קיכבר במערכת הפיננסית: 

שחקנים שיוכנסו לפיקוח ויינתנו להם כלים להתחרות  –)חברת כרטיסי אשראי(, חלקם 
שחקנים חדשים אשר תתאפשר הקמתם )חברות קשורות לגופים  –)חברות מימון(, וחלקם 

י של מוסדיים ואחרים(. בכך מבקשת הוועדה לאפשר התפתחותו של ענף מוסדר חוץ בנקא
שירותים פיננסיים שיגביר את התחרות ויאפשר לצרכנים חלופות נוספות לקבלת שירותים 
פיננסיים, שהן מוסדרות ומפוקחות. בהתאם לגישה זו, הרואה בפיתוחו של איום תחרותי 

רואה הוועדה  -מצד גופים חוץ בנקאיים רכיב הכרחי להגברת התחרות בתחום הקמעונאי 
מתחרים שהם שחקנים קיימים, כאשר חברות כרטיסי האשראי חשיבות מיוחדת בהכנסת 

הן הפוטנציאל המשמעותי ביותר לכך. האינטרס הציבורי בהכנסת שחקנים קיימים, בעלי 
גדול במיוחד לאור חסמי הכניסה הגבוהים בשוק ההון. בפרט  -מידע והיכרות לקוח 

קנים מפוקחים לתחום אמורים הדברים על רקע העובדה כי מזה שנים רבות לא נכנסו שח
להלן האשראי הקמעונאי, דבר הנותן אותותיו ברמת התחרות הירודה בתחום זה. 

 ההמלצות הרלבנטיות:
 
 

 האשראי כרטיסי הבנקים הגדולים מחברות של והבעלות השליטה תופרד שנים 3 בתוך
 לענין זה .לבנקים מתחרה אשראי קטנים ולעסקים בית למשקי יוכלו להציע אלה וחברות

אחוזים או  51 שלבנקים, להם פעילות קמעונאית באשראי למשקי בית  -"בנקים גדולים" 
  יותר מסך האשראי למשקי בית הניתן על ידי מערכת הבנקים.

 

  שנתייםתימכר בתוך  גדוליםשבבעלות בנקים  האשראי כרטיסיהשליטה בחברות 
 והיתרה בתוך שנה נוספת. 

  וקם לפי סעיף טז' לדוח זה )להלן: "ועדת שת שנים תבדוק ועדת היישום 4בתוך
הבנקים הבינוניים, וזאת בשים בעלות כ.א.ל מ, אם יש צורך בהפרדת חברת היישום"(

  .לב להתפתחות התחרות בשוק, לרבות החברה

חלק מחברי הועדה סבורים כי יש להפריד את חברת כ.א.ל, כמו יתר חברות כרטיסי 
ין, אם תיקבע תקופת המתנה עד להחלטה האשראי, מבעלות הבנקים, וכי לחילופ

אחד הבנקים הבעלים בכ.א.ל יצטרך למכור את אחזקתו בחברה. ענין נתח  –הסופית 
 השוק המצרפי של הבנקים הבעלים בכ.א.ל מצטרף לנושא זה.

  קבעימנת להגביר את התחרות בשוק הסליקה  על –הגברת התחרות בתחום הסליקה 
סולק "מעמד של  ויסדיראים מקלים למתן רישיון סולק תנ ,חודשים 3בתוך , ישראל בנק

                                                 
49

כך למשל יוכל כל צרכן לקבל הלוואה ממוסד פיננסי אחר מהבנק שלו, להפקיד פיקדון במוסד אחר מהבנק שלו  
י התנאים האטרקטיביים ביותר שיתנו מוסדות אלה, אותם יוכל ולבצע תשלום דרך מוסד אחר בו יבחר, הכל לפ

 הצרכן לראות במסך אחד, על פי המלצות דו"ח זה.
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לגורמים שהגישו בקשה לרישיון סולק אך טרם קיבלו אישור של חברות  "מתארח
  מאסטרקארד וכיוצ"ב(. ,כרטיסי האשראי הבינלאומיות )ויזה

 כי ממליצה הועדה, כן כמו: 

o בהתחשב בנסיבות ההסדרה  – ("עמלה צולבת")המנפיק  בהתייחס לעמלת
זו,  עמלה, תופחת 5111שנת קיימות ממליצה הועדה כי לכל המאוחר עד ה

  50.תשמש כאמת מידה לקביעה זו באירופה ת עמלת המנפיקרמכאשר 

o  מהמועד שנקבע  שנתיים בתוך יומית לסליקה חודשית מסליקה מעבריבוצע
 .לעיל להעברת השליטה בחברות כרטיסי האשראי המופרדות

 בנקים, גופים מוסדיים המנהלים מעל – כרטיסי האשראי גבלות לענין רכישת חברותמ
ותאגידים ריאליים משמעותיים כמשמעותם בחוק לקידום התחרות ₪ מיליארד  111

חולו מעבר לכך י 51.לא יהיו רשאים לרכוש שליטה 5113-ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד
 יושרה: יתרהמחייבים, בין ה למתן היתר שליטה לסולקהמוגדרים ברגולציה עקרונות ה

(Integrity מנגנון למניעה וניטור ניגודי עניינים משמעותיים ,)חוסן פיננסי. תיתכן ו
הועדה ממליצה כי  .מכירה לגרעין שליטה או לחילופין הנפקה וביזור מלא של המניות

וכי יוסדרו בחקיקה ההוראות  לציבור –בכל מקרה יונפק חלק משמעותי מן האחזקות 
   .רת, כאמורשיאפשרו החזקה מפוז

  לרבות  רלוונטימוסד פיננסי  כלישתנה כך ש על מערכת אשראיתמבנה הבעלות  –שב"א(
באופן שיבטיח ייצוג בחברה יוכל להיות בעל מניות חברות כרטיסי האשראי המופרדות( 

ראוי לסוגים שונים של מוסדות פיננסיים שיעשו שימוש במערכת וימנע פגיעה בהם, 
יופרדו תשתיות הבעלות  במסגרת שינוי מבנה קים חוץ בנקאיים.ובפרט במנפיקים וסול

, אולם הפרדה כאמור לא תהיה תנאי לשינוי "בומס , אשראיתATM -ה מערכות
, לאחר היוועצות עם הקמת מתג שני ישקול בנק ישראלבמקביל  הבעלות כמפורט לעיל.

   52.ועדת היישום ושמיעת עמדתה

 חברות כרטיסי אשראי יחויבו למסור  - העו"ש הצגת פעילות כרטיס האשראי בחשבון
בנק הואת הפעולות בכרטיסי האשראי של הלקוח  בו מתנהל חשבון עו"ש של לקוח לבנק

כך  ,"ש שלוהעובמסגרת תצוגת חשבון והפעולות  היתרהלשקף ללקוח את  יחויבכאמור 
תרת חובו י לביןהעו"ש בחשבון  שלו היתרה שהלקוח יוכל להשוות בכל נקודת זמן בין 

 .האשראי בכרטיס

 חברות כרטיסי האשראי המופרדות תהיינה רשאיות לעשות  – גישה למידע וללקוח
שימוש במידע שבידן הנובע מתפעול ההנפקה ומן הסליקה שביצעו עד כה. העברת מידע 

 תהיה טעונה הסכמת הלקוח.  ףנוס

 וחותיהם את כל הבנקים יפיצו ללקכל  –בנקים הנפקת כרטיסי אשראי על ידי הפצת ו
 . , תוך הצעת מלוא מגוון הכרטיסים ללקוחכרטיסי האשראי בתנאים שווים וללא אפליה

יחדלו  –בחברת כרטיסי אשראי לגורם חוץ בנקאי בפועל עד העברת השליטה החל ממו
הבנקים להנפיק כרטיסי אשראי משלהם וכל כרטיס אשראי חדש שיפיצו יהיה עם 

על ידי  Debit( הנפקת כרטיסי 1ן באמור כדי למנוע: )אשראי חוץ בנקאית. אימסגרת 
( הפצת כרטיס אשראי ללקוח על ידי הבנק כל עוד מסגרת האשראי מונפקת על 5הבנק; )

  .ידי חברת כרטיסי האשראי בה בחר הלקוח

                                                 
הסמכות תהיה של הממונה על  542, ה"ח 5112-להצעת חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ה 33סעיף לפי  50

 הגבלים עסקיים.
רתה לבחון אם לא נכון להתיר לגורמים פיננסיים שאינם נערכת בדיקה שמט –לגבי גורמים פיננסיים משמעותיים  51

 נכסים( לרכוש שליטה.₪ מיליארד  11-111-מן הגדולים בשווקים בהם הם פועלים )למשל עד ל
 לאפשר מנת על א"שב חברת ברישיון תיקונים ולבצע 1511 א"התשמ(, רישוי) הבנקאות לחוק 53 סעיף את לתקן יש 52

 .א"משב שירותים ולקבל להתחבר בנקים שאינם לגופים
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הגבלה זו תחול על הבנקים הגדולים לתקופה של ארבע שנים מהמועד בו לא יהיו להם 
טיסי אשראי ולקראת תום תקופה זו תבדוק ועדת היישום, עוד מסגרות אשראי לכר

 מגבלה זו.  לשינוי בשים לב להתפתחות התחרות, את האפשרות 

 לרבות, פיננסים גופים עם פעולה לשתףהמופרדות  האשראי כרטיסי לחברותותר י
 עד וזאת אשראי כרטיס של משותפת הנפקה לצורך, א"חכ מהם הופרדה לא אשר בנקים

מסך מסגרות האשראי המונפקות של חברת  52%גבל אשר לא יעלה על מו לשיעור
 53.כרטיסי אשראי

שניים מחברי הועדה מתנגדים להמלצה זו. חבר ועדה אחר סבור כי יש להחיל איסור 
חבר נוסף סבור כי בטרם הטלת איסור   הנפקת כרטיסי אשראי לתקופה של עשר שנים.

 לא ייפגעו. הנפקה כמוצע לעיל יש לבדוק כי הצרכנים 

 הסליקה פעילות וההסדרה של הפיקוח הרישום,  – האשראי כרטיסי חברות על פיקוח 
ישראל ואלו  בנקב הבנקיםעל  הפיקוח בידי יוותר האשראי כרטיסי חברות והאשראי של

הבנקים יקבע את הרגולציה שתחול על חברות  פיקוח עלה יותאמו לרמת סיכונם.
 .עמדתהשמיעת ו היישום ועדת עם היוועצות לאחר הנוגעת לאשראיכרטיסי האשראי 

חלק מחברי הועדה סבורים כי יש לבצע שינוי בנושא הפיקוח על חברות כרטיסי 
    54.האשראי

 

 פעילות אשראי קמעונאי של גופים מוסדיים וגופים קשורים להם 5ב
 

הסבר תמציתי: אחד האפיקים להגברת התחרות בשוק האשראי למשקי בית ועסקים קטנים 
כיום, לגופים המוסדיים  .מוסדיים הוא הרחבת היצע האשראי, כאמור, המועמד על ידי גופים

תמריץ הולם להקמת מערך להם גם נראה כי אין להעמדת אשראי מסוג זה ו מערך מתאיםאין 
ההמלצות המפורטות בסעיף זה נועדו לענות על קושי זה. . המחייב השקעת משאבים רבים כזה,

לכל  קמעונאיחברות בת למימון  םקייוכלו לההמוסדיים  חזיקות בגופיםשהחברות הממומלץ 
 וגיוס באמצעות הנפקת איגרות חובשל חברת האם שמקורותיהן יהיו הון נוסטרו , דורש

יוכל לרכוש איגרות חוב אלה  לציבור ואשר יפוקחו על ידי הממונה על שוק ההון. הגוף המוסדי
תבצע במגוון האפיקים המקובלים, ת. אספקת האשראי עבור תיק העמיתים, במגבלות שיפורטו

כבר כיום   לרבות באמצעות חוזה לכיסוי שוטף של יתרת החובה )אוברדרפט( של לקוח בבנק.
בנקאי על ידי חברות השולטות בגופים -ניתן לזהות מגמה של רכישת שליטה בחברות מימון חוץ

הגופים המוסדיים. העובדה כי מגמה  מוסדיים, כך שחברות המימון הופכות לחברות אחיות של
זו הולכת ומתרחבת מעידה על כך שמדובר בפתרון יעיל וההמלצות באות לאפשר התפתחות זו 

בתוך הגוף לכל דורש הקמת מנגנון למכירת אשראי קמעונאי  בתנאים מבוקרים ומפוקחים.
טנים ולמשקי . חשוב לציין כי אספקת אשראי למגוון עסקים קהמוסדי על בסיס מודל מפוקח

 בית תורם גם לגיוון התיק של המשקיעים המוסדיים וכך מקטין את סיכון התיק. 
 

                                                 
 זה פעולה שיתוף סעיף זה נועד להקל על חברות כרטיסי האשראי לקלוט את מסגרות כרטיסי האשראי. משמעות 53

 האשראי. כרטיסי חברת על ולא הפיננסי הגוף על יחולו בגינו והסיכון האשראי שהעמדת הינה
ר את הפיקוח לאגף שוק ההון אשר יהפוך לגוף מגוון הדעות לענין הפיקוח: חבר ועדה אחד סבר כי יש להעבי 54

 מהגוף המרכזיות הרגולציה לדרישות להתייחס צריכים הפיקוח משטר עקרונות עצמאי. חבר ועדה אחר סבור כי
 ההמלצה .הגוף של ההון גיוס ובמקורות בהיקפה, הפעילות בסוג התחשבות תוך פעילותו על המפקח את ולזהות

(, ישראל בבנק הבנקים על הפיקוח) המופרדות האשראי כרטיסי חברות על המפקח זהות בהגדרת מתמצה האמורה
 בין המאזנים עקרונות מתווה ואינה(, סליקה, הנפקה, אשראי העמדת) פעילות של שונים לסוגים מתייחסת אינה

 יםהתנא את( השוק סף על או) בשוק לשחקנים לייצר כדי זו בהמלצה די אין, מכך כתוצאה. ליציבות תחרות
 הבעייתי המשקל שיווי את לשנות כדי תחרותית בצורה לפעול להם יאפשרו אשר הנדרשת הודאות ואת המתאימים

 לוועדה, זה יודיע אם ישראל בבנק הבנקים על הפיקוח בידי חבר ועדה שלישי סבר כי יש להותיר את הפיקוח .בשוק
 יודיע, ובנוסף. באירופה המקובלת א"חכ על PSD של עקרונות הרגולציה את מאמץ הוא כי הסופי, ח"הדו הגשת לפני

 אותו חבר סבר כי אם לא תימסר הודעה כאמור יש. לבנקים להיהפך אשראי כרטיסי על חברות להקל בכוונתו כי
 להיות יוסב הוא וכאשר אם, ההון שוק על לממונה האשראי כרטיסי חברות של האשראי על הפיקוח את להעביר

 .עצמאית רשות
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אפשרות הקיימת  –בנוסף מוצע להגדיל את מודעות העמיתים ללוות מהקופה בה הם חברים 
. אולם שיעור הניצול של אפיק זה קטן, למרות שהוא זול יותר מאשראי בנקאי. גם כיום

הראשונה, חוסר מודעות של העמיתים לפוטנציאל  –שתי סיבות עיקריות יש לניצולת הנמוכה 
. השנייה, אין לגופים המוסדיים תמריץ כלכלי משמעותי ולמחירו היחסי הגלום באפיק זה

 ,לספק הלוואות לעמיתים, מלבד המניע לשמר לקוחות שעלולים לנדוד לחברות אחרות. מנגד
יתרת החוב בתוספת במקרה כזה, . ע אותה במועדההלוואה ולא יפרשעמית ייטול  קיים סיכון

החיסכון שיתרת  קיים חשש כתוצאה, ריבית תנוכה מיתרת חשבונו בעת פרישתו לגמלאות. 
 .בתקופת הפרישה מעבודה קיום בכבודלא תספיק לקצבה שתאפשר לו בידי העמית שתיוותר 

  ל.כמומלץ לעי שראי מהקופה לעמית יוגבלאמוצע כי היקף ה לאור זאת,
למנגנון זה מספר יתרונות. ראשית, הוא מאפשר מקור מימון זול יותר למשקי בית, בלי לפגוע 
ביציבות קרן הפנסיה, או בתשואת כספי כלל העמיתים. שנית, הוא מייצר פתרון הולם למגבלת 
הנזילות הקיימת במשק. מחקרים שנערכו בבנק ישראל ובעולם מראים כי לא כל העובדים 

ל אשראי ממערכת הבנקאות. כתוצאה מכך, נמנע מעובדים אלה להקצות את יכולים ליטו
הכנסותיהם הנוכחיות והצפויות על פני זמן בצורה יעילה. בעיקר מתקשים ללוות צעירים ובעלי 
הכנסה נמוכה. בעיה זו החריפה בישראל מאז אומצה התכנית לחייב את כל העובדים 

ה. יצוין, כי הרעיון של פנסיית חובה הוא ראוי ומעסיקיהם לחסוך בקופת פנסיה לגיל פריש
( מצביעים על כך כי מאפייני התכנית לוקים 5111, 5115ביותר. אולם מחקריו של עדי ברנדר )

בבעיה חמורה, באשר למשקי בית שהכנסתם נמוכה. נמצא כי המתכונת של פנסיית החובה 
סלול חייו. היא גורמת לכך שנבחרה מעוותת את הקצאת התצרוכת של משק בית עני על פני מ

שבצעירותו, כאשר עליו לגדל את ילדיו ולפרוע את המשכנתא על דירתו, הכנסתו הפנויה 
לתצרוכת תרד בעקבות החיסכון הכפוי. ואילו בעת יציאתו לגמלאות הכנסתו תעלה מאוד, ואף 

 תהייה גבוהה בשיעור ניכר משכרו בתקופת העבודה. 

 
 להלן ההמלצות:   

 
 הצרכנים לציבור להציע יתומרצו קשורות למוסדיים וחברות עות, גופים מוסדיים,ההשק בתי

  אשראי מהם כדלקמן: לקבל כלים יועמדו הציבור ולרשות קמעונאי אשראי

 יהיה קמעונאי אשראי למתן מערך להקים מעוניין שיהיה מוסדי גוף כי ממליצה הוועדה 
 של אישור יינתן אם. ההון שוק על ההממונ ידי על שייבחן אשראי מתן מודל לפתח רשאי

 של מינימלי להיקף להגעה ובכפוף, המוסדי הגוף של האשראי מתן למודל הממונה
 לא אלה הלוואות, מועד מבעוד שייקבעו בוחן לאבני וכן, היעד למגזרי אשראי הקצאת

 החלה, מדורגות לא בהלוואות ההשקעה מגבלת לעניין מדורגות לא כהלוואות תיחשבנה
 3% על העולה סכום זה לאפיק להקצות יוכל המוסדי הגוף כלומר. מוסדיים ופיםג על

 .העמיתים מנכסי או הנוסטרו מהון

 

 להציע יוכלו "גוף קשור"()להלן:  מוסדיים בגופים שולטיםה תאגידים של בנות חברות 
 ידי על שיגוייס הון וכן האם חברת של נוסטרו הון יהיו שמקורותיו קמעונאי אשראי

  .ח"אג קתהנפ

 

  הפיקוח על פעילות אשראי כאמור של גוף מוסדי ושל גוף קשור כהגדרתו לעיל, ייעשה על
ידי הממונה על שוק ההון )לרבות בהיבטים של פיקוח יציבות(. שני חברי וועדה הסתייגו 

 בחוק בנקאות )רישוי(. 51ודרשו  שהפיקוח על הפעילות תעשה בהתאם לסעיף 

 

 של סחירות חוב איגרות העמיתים כספי עבור לרכוש יוכל וסדיהמ הגוף, היום כמקובל 
כי שני חברי ועדה סברו . בכללותה ההנפקה מהיקף 52% על יעלה שלא בשיעורגוף קשור 

 .11%יש להעמיד את השיעור האמור על 

 

 תבוטל מדורגות שאינן הלוואות הספקת כנגד מספקת בטוחה להעמדת הדרישה. 
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 בנק של ללקוח יתר משיכות כיסוי של שירות יוצע במסגרתולעיל ש כאמור אשראי במתן 
 לכך ןנית אם, הבנק יחוייב – ההון שוק על הממונה ידי על מראש שיאושרו בתנאים
 יומי בסיס על שלהם ש"העו חשבון יתרת את שלישי לצד לדווח - הלקוח הסכמת

 .דיגיטלי ממשק ובאמצעות

 בנוסף:

 המרבי הסכום. כדלקמן ישונה במישרין פת גמלקומ ליטול יוכל שעמית ההלוואה היקף 
 ימנע העמית אם: הבא מהקריטריון הנגזר לבין היום המקובל בין הגבוה יהיה להלוואה

 פנסיה קצבאות בתוספת הפנסיה קרןמ בידיו שתישאר הקצבה, האשראי את מלפרוע
 שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתו מזעריה צבירהה מסכום תפחת לא אחרות

שני (. 5112 לצרכן המחירים למדד צמוד ₪ 3111) 5112-ה"התשס(, גמל קופות) ייםפיננס
 חברי ועדה הסתייגו מהמלצה זו.

 

 מתנהל בו המוסדי מהגוף אשראי לקבל לאפשרותו הציבור מודעות את להעלות מנת על 
 ביטוח או, שלו הצבור הפנסיוני החסכון מתוך שיעור כנגד, שלו הפנסיוני החסכון
, כאמור, הלוואה לקבלת בקשה הגשת המוסדיים לאפשר הגופים יחויבו, מנהלים

 . באתר בולט במקום זו אפשרות ולפרסם, שלהם האינטרנט אתר באמצעות

 

 

  עליהן והפיקוח חברות מימון חוץ בנקאיות לתחרות הכנסת 5ג
 

כיום פועלות מספר חברות מימון חוץ בנקאי, חלקן פונות לקהל העסקים הקטנים 
ם וחלקן, הפועלות על גבי רשת האינטרנט, פונות בעיקר לאנשים פרטיים. כדי והבינוניי

להפוך להיות מתחרים קרובים לבנקים זקוקות חברות אלה, בין היתר, למידע )נושא 
המטופל בהצעת חוק נתוני אשראי( ועליהן להיות תחת פיקוח, דבר אשר יגביר את אמון 

 לן ההמלצה:הציבור בפנייה אליהן ובהסתייעות בהן. לה
 

 חוץ מימון חברות על שתחול האסדרה תושלםממועד אימוץ ההמלצות חודשים  15בתוך 

 שירותיהן יציעו אלה שכל החברות כך ,P2P בפלטפורמת הפועלות לרבות חברות ,בנקאיות
 התשלומים למערכת - האלה החברות יקושרו זה ממועד. ומוסמך סדור פיקוח תחת לציבור

 .דו"ח זהל י'ושווה, בכפוף לסעיף  פתוחה שהבגי אחרות ולמערכות

 הקיימים הבנקים בין התחרות העצמת 5ד
 

בנקים קטנים ובינוניים נמצאים היום במצב בו הם נושאים בעלויות הולכות וגדלות הסבר: 
ובשל גודלם המצומצם מהוות הוצאות אלה מעמסה עליהן ומעיבות על כושרם להתחרות 

לאפשר לבנקים כאלה שיתופי פעולה באיגום משותף של בבנקים גדולים מהם. מוצע אפוא 

 להלן ההמלצה: , כדי לצמצם את המעמסה המוטלת על כל בנק לבדו.ITמשאבי 
 

בינם לבין עצמם וכן עם גופים חוץ בנקאיים  ,פעולה לשתף גדולים יורשו שאינם בנקים

 הפיקוח ידי על שיקבעו לתנאים בכפוף )לרבות ענן(, IT משאבי של משותף באיגום אחרים,
)בהיבט הגנת  העסקיים ההגבליםלהוראות חוק ו)בהיבטי אבטחת מידע( הבנקים  על

לרבות באמצעות צד שלישי, שאינו בנק. תנאים  –לענין זה "איגום משותף"  התחרות(.
 חודשים ממועד אימוץ ההמלצות.  5כאמור ייקבעו תוך 

 

 

  חדשים והקלות למתחרים אופק 5ה
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הבנקאות בישראל לא נכנסו מתחרים חדשים מזה שנים רבות.  למערכתהסבר תמציתי: 
מתוך הכרה בתרומה של כניסת מתחרים חדשים לתחום הבנקאות ובכדי להגביר את 
התחרות מול משקי בית ועסקים קטנים, נבחנו מספר אמצעים לגביהם סבורה הוועדה כי 

 מלצות הרלבנטיות:להלן נוסח הה יש לנקוט בכדי לאפשר כניסות של גורמים תחרותיים.

 מקילים )לרבות בכל תנאים חודשים, 0יקבע, בתוך  הבנקים על הפיקוח - אגודות אשראי
-כ) מוגבל ףבהיק אשראי במתןשיעסקו  אשראי אגודותל, מינימלי( להון בדרישות הקשור

  (.₪ליון ימ 511

 למערכות שירות לשכת להקמתתפעל  המדינה - למתחרים חדשים ITלשכות שירותי 
 מערכות יעמדו שנתיים שבתוך כך, בסיסיים פיננסיים-בנקאיים שירותים למתן חשובמ

 .בית ולמשקי קטנים לעסקים האשראי מתן לשוק להיכנס שירצה מי כל לרשות כאלה
המפקח על מערכות תשלומים יאפשר למערכות אלה להתחבר למערכות התשלומים 

 תחרות לכניסת משמעותי כניסה חסם יוקל בכךוהסליקה כפוף לעמידתן בתנאי הגישה. 
  .כן לעשות שיחפצו גורמים מצד, לתחום נוספת

 
 הרגולציה ממוסדות אחד בכל עבודה צוותי – וקטנים חדשים למתחרים רגולטיבי מדרג

 לפי הרגולציה ויתאימו את פיננסיים מוסדות על החלות החובות כל את יסקרו הפיננסית
חדשים תוך שמירה על  מתחרים כניסת על להקל מנת על הכל, הנשקף הסיכון מידת

 עמדתהשמיעת ו היישום וועדת של יידוע לאחר יעשהת התאמת הרגולציה 55.היציבות
 בנושא. 

 
חבר ועדה סבר כי על בנק ישראל להקל בדרישות ההון לבנקים חדשים כבר במסגרת הדו"ח 

 56הסופי של הועדה.
 

  57אשראי קורותמ קטנים ובינוניים לגוון עסקים של יכולתם הגדלת 5ו

 
חודשים תוצע בחקיקה בנקאית או יעוגן בהסדרה הבנקאית, זכות ללקוח לשעבוד  5בתוך 

נוסף, תוך איסור על הבנק המחזיק להתנות על זכות הלקוח לשעבד שעבוד נוסף לטובת 
 :כדלהלן בעלי עסקים לגוון את מקורות האשראי שלהם

 

 חודשי(או חצי שנתי, רבעוני  –מן בנק יחויב לעדכן תקופתית )יש לקבוע תקופת הז 
 – הסכום המעודכן מובטח בשעבוד ולאפשר ללקוח גישה אלשל לקוח הסכום חוב 

 באתר האינטרנט או על ידי יידוע תקופתי יזום.

  שלו להטיל שעבוד נוסף על נכסים לקוח בנק לא יסרב מטעמים בלתי סבירים לבקשת
מוסד נטל משהלקוח ראי נוסף החזר אשהבטחת צורך , להבנק המשועבדים לטובת

באופן שיש בו  ,במישרין או בעקיפין ,לא יפעלהבנק  .פיננסי )לרבות מוסד חוץ בנקאי(
לקבל אשראי  הלקוחכדי למנוע קבלת אשראי ממתחרה או לפגוע ביכולתו של 

לפירעון החוב ובהר כי אין באמור כדי לגרוע מעדיפותו של השעבוד הראשון יכאמור. 
 בהסכם השעבוד.  עדיפות כזו ככל שנקבעה  שבגינו הוטל,

חודשים ממועד אימוץ  5יישום המלצה זו, בחקיקה או בהסדרה בנקאית, יושלם בתוך 
 ההמלצות. שני חברי ועדה סברו שיש להכיל סעיף זה על כלל המוסדות הפיננסים.

 
 

                                                 
 .5115לרפורמה שנערכה בבריטניה בשנת בדומה   55
 .פיקדונות ₪ ממיליארד 31 עד שמחזיק לבנק 1% ראשון רובד הון והלימות דולר מיליון 11 - ראשוני הון  56
 המלצה זו טעונה עדיין התייחסות של בנק ישראל. 57
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  פיקדונות ביטוח 5ז

לוש מטרות. יקדונות שלביטוח פקיים במדינות רבות. ביטוח פיקדונות הסבר תמציתי: 
צמצום ל ראשית הוא מגן על כספי המפקידים בשעת משבר. שנית, הגנה זו תורמת

משיכת פיקדונות בתקופות בהן קיים חשש בציבור  תא מונעי, כי הההסתברות למשבר
קדונות צפויה לתרום להגברת התחרות יהנהגת ביטוח פת, שיילליציבותה של המערכת. ש

יתרונות אלה לקוחות לפעול באמצעות בנקים קטנים. של על ידי צמצום החששות 
התחזקו בעקבות המשבר הפיננסי האחרון בכלכלה העולמית ומדינות רבות הרחיבו את 

חיוב כל הבנקים להשתתף בתכנית הביטוח נובע משתי סיבות: ראשית, הוא ולתו. חת
השתתפות בנקים גדולים עלולים להימנע מ - Adverse selectionפותר בעיות של 

בביטוח, שכן הם מודעים לכך שהממשלה אינה יכולה לתת להם ליפול, בשל הנזק 
פקטו מבלי לשלם את פרמיית הביטוח. שנית, ייחוד -המערכתי. כך שהם ייהנו מביטוח דה

, למרות שאין לכך תייג אותם כבנקים מסוכניםעלול לבלבד הביטוח לבנקים קטנים 
מעודדת פיזור  הגנת פיקדון של כל לקוח בכל בנק ויפעל בכיוון הפוך לרצוי. סיבה,

  בנקים וכך תורמת גם היא להקטנת הריכוזיות והגדלת התחרות.הההפקדות בין 
  ההמלצה:נוסח להלן 

 

 מנת על, פיקדונות ביטוח של מפורט מתווה יציע האוצר משרדשל בנק ישראל ו משותף צוות
 הבנקאית המערכת של היציבות את חזק, לבנושא ל"בינ לסטנדרטים המשק את להתאים

  :במסגרת זוהועדה ממליצה כי . ולהפחית חסמי תחרות כולה

 לבטח את הפיקדונות המופקדים בהם ברשות המבטחת. יחוייבוהבנקים  כל 

  על בסיס רמת הסיכון של הבנק והסיכון  , בין היתר,הביטוח ייקבעוהפרמטרים של
 הסיסטמי.

 של לקוח יחיד בכל בנק. לא יוגבל מספר הבנקים  תקבע תקרה להיקף הפיקדון המבוטח

 שבהם יוכל לקוח להפקיד פיקדון שיבוטח על ידי הרשות המבטחת.

 

  58ביטוח נכסי לקוחות 5ח
 

 הרבה באמון בישראל והחשיבות בנקאי פיקדונות ביטוח להחיל הועדה המלצת לאור
להקים  מליצהמ הוועדה, הצפויה התחרותית התועלת ולאור מפוקחים פיננסיים בגופים

 מדינות בכל אלה. יצוין כי כמעט בגופים לקוחות לנכסי הגנה סכמת הקמת צוות שיבחן

 הגנה לנכסי לקוחות. גם סכמות הפקדונות לביטוח בנוסף קיימות, OECDה
 

  תשלום שירותי אסדרת 5ט

צריכת שירותים פיננסים בסיסיים כוללת ניהול יתרות )זכות או חובה( של הלקוח 
נים. לפיכך, דרושה יכולת לגשת ליתרה, לרבות משיכה מיתרת זכות או בחשבונות שו

הפקדה לצורך ניהול יתרת חובה, באופן מידי ושאינו נחות ליכולת זו כאשר החשבונות 
מנוהלים יחדיו כחלק מסל פעילויות בבנק. הגישה ליתרה יכולה להתבצע או באמצעות 

או באמצעות אמצעי תשלום )כרטיס חיוב העברה מיידית )אונליין( בין חשבון אחד למשנהו 
או אחר(. לשם כך יש צורך באסדרה של אופן מתן שירותים אלו. בנוסף, נדרשת אסדרה 

המספק , אשר עומד בתנאי הגישה למערכות התשלומים, והמבטיחה כי לכל גוף מפוקח
י שירות מסוג זה תהיה נגישות למערכות התשלומים. ככל ששירותים אלו מפוקחים על יד

רגולטורים שונים, יש ליצור אסדרה אחידה ותנאי גישה שיוויונים והוגנים, בדגש על 
שחקנים חדשים. בנוסף, להתפתחותם של גופים המספקים שירותי מידע וייזום פעולות יש 

                                                 
 לקוחות לנכסי" ןבטחו רשת" שמהוות, למשקיעים פיצוי סכמות המחוקק ביוזמת נוצרו מדינות של רב במספר 58

 . פירעון מהסיבות לעיל חדל הגוף בהם למקרים, מפוקחים פיננסיים בגופים
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תפקיד חשוב בהנעת תהליך הבחירה והמעבר על ידי הצרכן בין ספקי שירותים פיננסיים 
בונותיו אצל ספקים שונים, ולפיכך יש צורך באסדרת פעולתם שונים וביכולתו לנהל את חש

של גופים אלו ומתן גישה עבורם למידע ולחשבונות בהסכמתו של הלקוח ובאופן מוסדר. 
 להלן ההמלצה:

 

על אסדרה בינלאומית תוך  הוועדה ממליצה על אסדרת מכלול שירותי התשלום שתתבסס

ובהתאמה לשוק המקומי. מטרת  PSD -הדגש על האסדרה האירופאית בהתאם לעקרונות 
האסדרה היא לקבוע דרישות אחידות לגופים אלו, לעודד את התחרות בתחום שירותי 
התשלום בישראל ולאפשר כניסתם של שחקנים חדשים לשוק. מהלך זה יאפשר שמירה על 
אמינותם ובטיחותם של הגופים ושמירה על יציבות מערך התשלומים. לשם כך מוצע לאמץ 

המלצת הועדה לאמצעי תשלום מתקדמים ולהקים ועדת משנה משותפת לבנק ישראל,  את
חודשים תגבש  15משרד המשפטים, רשות ההגבלים העסקיים ומשרד האוצר אשר בתוך 

 תזכיר חוק.

האסדרה הרוחבית תחול על כלל הגופים המספקים שירותי תשלום, ותתייחס, בין השאר, 
 -דרישות ההון הראשוני יתבססו על אלו הקבועות ב להיבטים צרכניים ולדרישות הון.

PSD  שירותים שירותים פיננסיים הפיקוח על ובהתייחס לדרישות המופיעות בהצעת חוק(
ולא יעלו עליהן. בנוסף, כל רגולטור יקבע עבור  5112-פיננסיים חוץ מוסדיים(, התשע"ו

 -המודלים המופיעים ב הגופים עליהם הוא מפקח את המודל לדרישות ההון העצמי מבין 

PSD סיכון  בשל. כל רגולטור יהיה רשאי לקבוע דרישות נוספות מהגופים המפוקחים על ידו
הנובע מפעילויות נוספות המבוצעות על ידיהם, וככל שהדבר נדרש לאור סיכון שעלול  ייחודי

לקביעת רחב, כשלעצמו, לא יהווה עילה  היקף פעילותלהיגרם למערכת הפיננסית. יובהר כי 
 דרישות נוספות כאמור.

אסדרת שירותי התשלום תכלול גם התייחסות לאחריות המשתתף הישיר לספק גישה 
 עקיפה למשתתף עקיף. 

תיקוני חקיקה המסדירים את סמכות הפיקוח על נותני שירותי תשלום חוץ בנקאיים יבוצעו 
ם. גופים אשר יוכרזו באמצעות הצוות ליישום הרגולציה על שירותים פיננסיים חוץ מוסדיי

 שגופים סבורים ועדה חברה שני יפוקחו על ידי בנק ישראל. -כמערכת תשלומים מבוקרת 
 .ישראל בנק ידי על יפוקחו מערכתי סיכון בעלי

 :זה לעניין

 ., הנפקהסליקהשירותי תשלום, ניהול חשבון תשלום,  –" תשלום שירותי"
"PSD" – Directive on Payment Services (2007/64/ec) & Revised Directive 

on Payment Services (approved by the European Parliament at 8.10.2015) 

 

 

  59המבוקרות התשלומים למערכות גישה תנאי 5י

 
 הפעילות וסוג ההשתתפות לסוג לב בשים, המבוקרות התשלומים למערכות הגישה תנאי

בבנק  תשלומים מערכות על הפיקוח רובאישו המערכת מפעיל ידי על יקבעו, הגוף של
עמידה בדרישות  יהיה המבוקרות התשלומים למערכות לגישה הכרחי תנאי. ישראל

 נותן הגוף על המפקח ידי על הניתן ,(לפעילות רישיוןהרגולוטוריות לאותה פעילות )
                                                 

על מנת להשתתף במערכת תשלומים יש לעמוד בתנאי הגישה למערכת. תנאי הגישה למערכת הינם תנאי הכשירות  59
משתתף בתנאי הגישה עמידה בדרישות רגולטוריות, הסכם מול המערכת(. לאחר עמידת ה -לפעול במערכת )כגון 

ממשקי תקשורת, אבטחת  –יהיה עליו לעמוד בדרישות חיבור אשר יאפשרו את פעילותו התקינה במערכת )כגון 
מידע, המשכיות עסקית(. דרישות אלו ייקבעו על ידי מפעיל המערכת במסגרת כללי המערכת ובאישור הפיקוח על 

 מערכות התשלומים.
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. הגישה בתנאי המשתתף עמידתאת  לבחון אחראי המערכת מפעיל. התשלום שירותי
 מהרגולטורים הנדרשים האישורים על המערכת מפעיל יסתמך זו נהבחי במסגרת

 על המפקח, זה ממנגנון כחלק. כאמור בתנאים המשתתף עמידת לעניין הרלבנטיים
המפקח על  עם התייעצות לאחר, לקבוע מוסמך יהיה מערכות התשלומים בבנק ישראל

 .הגישה תנאי את מקיים המשתתף האםהגוף, 

 לתשלומים במועצה יוצגו מבוקרת תשלומים למערכת חיבורה ודרישות הגישה תנאי
שמידע זה אין בו כדי לסכן את  ובלבד ,חודשים 15 בתוך הרחב לציבור ויפורסמו וסליקה

 .מערכת התשלומים

 

  שירותי מידע וייזום פעולות  5יא

 

 .PSD-ה לעקרונות בהתאם פעולות ויזום מידע ם שלשירותי אסדרת על ממליצה ועדהה
, העסקיים ההגבלים רשות, המשפטים משרד, ישראל בנק בו שחברים צוות קםיו כך לשם

ממועד אימוץ  חודשים 15 בתוך יגבשו אשר נוספים רלוונטיים וגורמים האוצר משרד
 מפקח. האסדרה תכלול את מיקום האלה שירותים אסדרתל מוצעת חקיקהההמלצות 

 לקוח הסכמת בדבר כלליםבעו . בנוסף, ייקכאמור שירותים עלואמצעי הפיקוח והאכיפה 
 מגבלות, הלקוחות של פרטיותם הגנת את שיבטיחו תנאים, במידע ולשימוש לחשבון לגישה

 לענין כלליםכמו כן, ייקבעו . ואבטחתו המידע שמירת לענין הוראות וכן, במידע השימוש על
 ממוכנת גישה לאפשר לקוח של במידע המחזיקים פיננסיים גופים על חובה הטלת

המספקים שירותי מידע  מפוקחים לגופים (API, באמצעות למשל) מקובלים טנדרטיםבס

 :זה לעניין. הלקוח הסכמת לכך שניתנה לאחר ויזום פעולות,

 או פיננסיים מגופים מידע קבלת - (account information services) מידע" שירותי"
 ואיחוד ריכוז לשם לרבות ,שונים לצרכים ובהסכמתו הלקוח בשם פיננסיים לגופים העברתו

  עלויות. והשוואת פיננסיים שירותים לאספקת הצעות לקבלת פניה, המידע

 יכול שבאמצעותם ממשקים -( payment initiation services)" פעולות ייזום שירותי"
 את מבצע שבתורו, פיננסיים שירותים ספק אל מסויימת פעולה לביצוע שדר להעביר לקוח

 .הפעולה

 

 העצמת יכולת התיחור של צרכנים פיננסיים –ביקוש צד ה  5יב
 

 גם פיננסי-בנקאי שירות כל מפוקח ולצרוך פיננסי מוסד לכל לפנות יוכל בנק של לקוח כל
; תשלומים, פיקדונות, אשראי: האלה הפעולה בתחומי – חשבונו מצוי בו" האם בנק"מ לא

 בלתי מטעמים, להשהות וא לסרבל, לפגוע, למנוע בה שיש פעולה מכל יימנעו הבנקים
 .כאמור שירות צריכת, סבירים

 

 מתן יכולת לחיפוש והשוואת עלויות דיגיטלית  –העצמת הצרכן  5יג
 

 המאפשר באופן הבנק לאתר Web Service)) מרכזי משותף לממשק קישור ויאפשר הבנקים
 ללקוח הבנק: 

 

 שירות" זה נייןשירותים פיננסיים מרכזיים מפוקחים; לע של אפקטיבית עלות להשוות 
  ואשראי, פעילות בניירות ערך ומט"ח. תשלומים, פיקדונות –" פיננסי
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 שלו ש"העו חשבון את להעביר צורך בלא, אחר פיננסי ממוסד השירות צריכת את לבצע 
 בכפוף להסדרת סיכונים הקשורים להלבנת הון. ;פיננסי מפוקח מוסד לאותו

 של עדכניים ציטוטים האמור המרכזי משקלמ לתתלשם הפעלת השירות יחוייבו הבנקים 
 .אצלם הפיננסיים השירותים מחירי

 מימשק להקמת תחרותי הליךממועד אימוץ ההמלצות  חודשים 0 בתוך תפרסם המדינה
 לשימוש נגיש יהיה הוא - זה ח"דו אימוץ ממועד שנתיים שבתוך כך, כאמור מרכזי משותף
 .הבנקים לקוחות

 

 

 פיננסי עבור הלקוח  Shoppingלבצע מתן הרשאה לגורם מפוקח   5יד
 

 Data) לרגולציה נתון שיהיה מוסמך גורם מטעם API של קישור לאפשר יחויבו הבנקים

Processor & Holders Regulation )יציבו ולא לכך הסכמתו שנתן לקוח כל של לחשבונות 
 . מידע אבטחת היבטי של בהסדרה ייתמך האמור. כאמור חיבור בפני קשיים

 
 בהשתתפות בנק ישראל, משרד האוצר, הרשות להגבלים עסקיים ומשרד המשפטים תצוו

 בהתאם, כאמור גורמים בישראל יפעלו בהם והתנאים הכללים בהמלצות לקביעת יעסוק
 .אחרות רלבנטיות במדינות זה בענין המקובלים לעקרונות

 

 ירעו לא אחרים הבנקים וגופים פיננסיים - איסורי התנהגות פוגענית בתחרות המתפתחת 5טו
 ולאממתחרה,  – שירות לצרוך דעתו שגילה או שירות שצרך לקוח של מסחריים תנאים

 :זה בכלל ;כאמור צריכה בפני מכשלות יציבו
 

 ממוסד שירות שצרך לקוח של מסחריים תנאים ירעו לאוגופים פיננסיים אחרים  הבנקים 
 צריכה בפני כלשהן לותמכש יציבו ולא כאמור שירות לצרוך דעתו שגילה או מתחרה
 .כאמור

 ממוסדות שירותים לצריכת בקשר לקוחות בין יפלו וגופים פיננסיים אחרים לא הבנקים 
 . מתחרים

 ולא חלופי אשראי מקור קבלת בפני מכשול מהצבת ימנעו וגופים פיננסיים אחרים הבנקים 
 תחרה.מ פיננסי ממוסד – הלקוח ידי על שני שעבוד מתן יסרבלו או יעכבו ימנעו

 ולא לקוחות לגבי מלא ובאופן במהירות מידע יעבירו וגופים פיננסיים אחרים הבנקים 

 API מימשק הקמת או, מתחרה מוסד לטובת חשבון לחיוב הרשאות ויסרבלו יעכבו
 למתחרה.

 
  

 יישום הרפורמה הוועדה ל 5טז

לועדה לצורך מעקב אחר יישום הרפורמה ומימושה תוקם בחקיקה ועדה, שתשמש ועדת המשך 
 זו, ואשר תמלא תפקידים אלה:

 



 ת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוציםהועדה להגבר

35 

 

 בהתפתחות בעיות איתור, שוקהתחרות ב מצב של תקופתיות עריכת בדיקות 
ובעניינים ספציפיים הנזכרים  לגבי תיקונים נדרשים המלצות גיבוש התחרות,

60בדו"ח זה
; 

  יביאו את צעדי הרגולציה נפוצים פיננסים בנקאיים והרגולטורים על שירותים
צות בעניין השפעתם על התחרות בשוק הפיננסי לוועדת היישום. שלהם להתייע

 לוועדת היישום לא תהיה זכות החלטה לגבי אימוץ צעדים אלו.

 

הוועדה תעקוב באופן שוטף אחר יישום הרפורמה והתפתחות התחרות במערכת 
רשימת משתנים כלכליים בסיסיים שיהוו  צורך כך, תוגדר, בכתב המינוי,ל הפיננסית.

 יקטורים לבחינת התפתחות התחרות במערכת הפיננסית. אינד

כל המפקחים על הגופים הפיננסים ידרשו למסור לידי הוועדה, פעם בשנה, את 
האינדיקטורים שיוגדרו לעיל ועיבודים של אותם אינדיקטורים הכפופים לחובת הסודיות 

 שאין בהם כדי לחשוף מידע פרטני. 

ם את בחינתה. הדו"ח יוגש לשר האוצר, נגידת בנק הוועדה תוציא אחת לשנה דו"ח המסכ
 ישראל ולוועדת הכלכלה של הכנסת. 

 

 נושאים לדיון בהמשך  5יט
 

הוועדה שומרת לעצמה את האפשרות לדון במפורט במספר נושאים שעלו או הוזכרו 
 בגוף חשבון פתיחת תהליך על המקלים כלליםלקראת גיבוש המלצות הביניים, כדלקמן: 

 מערכת להקמת הקשור בכל פיננסיים גופים בין פעולה לשיתוף כללים, מפוקח פיננסי
 והפצת מוצרי ביטוח על ידי הבנקים.  כספים להעברות סגורה

 

 

 איסור פעולות שיש בהן להכשיל את הרפורמה 5כ

 

מוסדות פיננסיים, לרבות בנקים, לא יבצעו כל פעולה מול לקוחותיהם, מול מוסדות 
בה להכשיל, לעכב או לסרבל את ביצוע ההמלצות  פיננסיים אחרים פעולה שיש

 המפורטות בדוח זה.

                                                 
בדבר  ההחלטה מתחילת הרפורמה, על שנים ארבע עדת היישום להמליץ, בתוםלפי סעיף א לדוח זה יהיה על ו 60

כמו כן תמליץ הוועדה לגבי התרת  .בשוק התחרות להתפתחות כאל מהבנקים, זאת בהתאם חברת הצורך בהפרדת
 ההנפקה של כרטיסי אשראי לבנקים הגדולים, אף זאת בהתאם להתפתחות התחרות בשוק.


