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 עמדת ארגון אמון הציבור לוועדה להגברת התחרותיות בשירותים בנקאיים

 מחלקת המחקר של אמון הציבור

 

 עיקרי הדברים

  נמוכהמערכת הבנקאות הישראלית סובלת מריכוזיות יתר, מהעדר תחרות ומרמת יעילות תפעולית :

 ש"ח מיליארד 5.5 -גיע לכה, מחיר חוסר היעילות של המערכת הבנקאית הישראלית 5005שנת ב

  הבנקים על חברות  תביטול שליטבדרך של  מבנה הענףמצדיקה התערבות בחומרת כשלי התחרות

 האשראי.

  על  -רגולטור יםהקל אנו מציעים :הרגולציה הפיננסית בישראלהתערבות במבנה גם המצב הנוכחי מחייב

על נוסף לענייני -לידיו של רגולטורוהתחרות מקטע הגנת הצרכן  תא דיהפרלו לנושאי יציבות פיננסית

 .הגנת הצרכן וקידום התחרות

 סה פיקוחית חדשה יש לקבוע יעדי התייעלות לענף הבנקאות ולבקר את מידת ההטמעה כחלק מתפי

 שלהם במערכת הבנקאית

  החוץ בנקאיים כרטיסי האשראי להגברת התחרות בין יש לקדם מהלכים כאמור לצד ביטול השליטה

הבנקאיים והחוץ  םכרטיסיהביטול פערים תפעוליים בין הביקוש, תוך בצד בצעדים ם גם ייאבנקל

 .ו/או חיוב בנק להנפיק כרטיס בנקאי גם דרך חברת אשראי שאינה בשליטתו בנקאיים

 את הריבית על במקום אחד רת יכולת להשוות בנוחות תנאי נוסף לשכלול התחרות באשראי הוא יצי

 ספקי האשראי השונים, לרבות הריבית הנההוגה בהכרטיסי אשראי השונים.האשראי שמציעים 

  היא תנאי חשוב לקידום התחרות בענף. יש לייצר חשיבה מחודשת על הכנסתם של שחקנים חדשים

או מערכות תשלומים נקים אינטרנטיים ב ,תנאי הכניסה של שחקנים חדשים, כגון אגודות אשראי

 חקנים משמעותיים. שועל הסרת החסמים הרגולטוריים שעומדים בפני הפיכתם לדיגיטליים 

 מבוא

ענף הבנקאות בישראל מתאפיין ברמת ריכוזיות גבוהה ובכשלים חמורים בהיבט התחרות. הענף נשלט על ידי 

הבנקאיות הגדולות, בנק לאומי ובנק פועלים, מחזיקות לבדן אשר שתי הקבוצות כחמש קבוצות בנקאיות גדולות, 

רמת הריכוזיות הגבוהה והעדר התחרות פוגעת בראש ובראשונה במגזר משקי הבית  i.מסך הנכסים 06%-כ

לשוק האשראי החוץ בנקאי. במגזר העסקי ניכרת ביותר והעסקים הקטנים והבינוניים שסובל מנגישות מוגבלת 

מגדילה משמעותית את היצע האשראי לעסקים גדולים. מנגד, במגזר האי החוץ בנקאי מגמה של גידול באשר

 הקמעונאי השליטה של המערכת הבנקאות באספקת האשראי כמעט מוחלטת.  

 5.5, מחיר חוסר היעילות של המערכת הבנקאית הישראלית מגיע לכדי 5005לפי סקירת בנק ישראל לשנת 

, 80.6ועמד על  5005של חמשת הקבוצות הבנקאיות הגדולות הורע בשנת ש"ח בשנה: יחס היעילות  מיליארד

בלבד. בהתחשב בכך שהכנסות המערכת בישראל מריבית נטו  05.0עומד על  OECDבעוד הממוצע במדינות 

מלש"ח, הרי שהפער בין ההוצאות התפעוליות בפועל להוצאות שהיו  55,860וההכנסות שלא מריבית עמדו על 

  .מלש"ח לשנה 5,500הוא  OECDממוצעים למדינות יעילות  בתנאי
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נייר זה יביא את עמדתו התמציתית של ארגון אמון הציבור בכל הנוגע לאמצעים והמהלכים הדרושים להגברת 

 רותיות בשירותים הבנקאיים בישראלהתח

 שינוי מבנה הרגולציה  .א

 

  אמון הציבור בשינוי מבנה הרגולציה חלק בלתי נפרד מקידום התחרות בענף הבנקאות בישראל טמון לעמדת

הן על היציבות ו הן על שמירותאמונים  , לרבות הפיקוח על הבנקים,הפיננסית. כיום, הרגולטורים הפיננסיים

  . בפועל קיים מתח מובנה בין יעדים אלהשזאת על אף קידום התחרות והגנת הצרכן, 

אינן אך שרות בשמירת היציבות, וקמהבנקים  רגולציה הדוקה עלמרבית ההנמקות הרווחות בעולם לצורך ב

אכן, הניסיון בישראל מלמד שהפיקוח על הבנקים  iiנותנות דגש מספק למקטע התחרותיות והגנת הצרכן.

דגש מספק  ניםנות םאינו, הגופים המפוקחים יעד מרכזישמירת והפיקוח על הביטוח רואים באופן עקבי ב

שר זה יש להדגיש, שהניסיון המצטבר בעולם מראה שדווקא בהק. תחרותיותובעיקר לא ללהגנת הצרכן 

רגולטור המאופיין באינטימיות יתרה עם המוסדות הפיננסיים עליהם הוא מפקח יכול ליצור סיכוני יציבות, 

למשל מעצם הנכונות שלו לאפשר להם להגיע לגודל עצום המפחית את האחריות שלהם כלפי הסיכונים שהם 

ית דוגמת משבר הרצת המניות לא נבעה מתחרות אדי ליפול"(. גם בישראל קריסת בנקנוטלים )"בנק גדול מכ

 .יתר אלא להיפך, מאוזלת יד של הרגולטור

לקוח. עם  -חשוב לציין שמהלכים משמעותיים נעשו בשנים האחרונות על ידי בנק ישראל לקידום נושא יחסי בנק 

הבנקים על משקי הבית והעסקים הקטנים, שום רגולציה זאת, ללא צעדים משלימים שייצרו תחרות ממשית בין 

על יחסי בנק לקוח לא תביא לשיפור ממשי ביחס של הבנקים ללקוחותיהם. בנוסף, המבנה המפוצל של 

הרגולציה הפיננסית מונע למעשה מהרגולטורים להתמקד בראיה כוללת של הלקוח ובקידום התחרות בין 

 שחקנים פיננסיים שונים.

 

  ,ועדה של הקמה למנוע כדיציה הפיננסית מבנה הרגולבשינוי יש לערוך בהקדם לעמדת אמון הציבור 

 ישנם כיום בעולם מגוון מודלים אפשריים לשינוי זה. .שלוש-שנתיים בעוד בבנקים התחרות גברתהל נוספת

  

: ממקטע היציבותוהתחרות ראשי במסגרתו יופרד מקטע הגנת הצרכן -מעבר למודל פיקוח דואנו מציעים 

כלל על של הגופים הפיננסיים בישראל שיהיה אמון על שמירת יציבותם של -להקים רגולטור לעמדתנו, יש

אנו קוראים להקמתו של רגולטור על ייעודי להגנת הצרכן ולקידום התחרות  הגופים הפיננסיים. לצד זאת,

ולסחר  לרשות להגנת הצרכן הפיננסיים בענפינושא הגנת הצרכן  במגזר הפיננסי. חלופה אחרת היא העברת

ערך בהתאם לתכנית שהוצעה על  בפיננסיים, או לרשות לניירותבה תוקם מחלקה חדשה עם התמחות הוגן 

בכך יתוקן למעשה העיוות ההיסטורי לפיו המוסדות הפיננסיים אינם כפופים לחוק הגנת הצרכן ידי הרשות. 

 . ירותים הבנקאייםוייווצר תמריץ משמעותי לקידום התחרות בש

 ( מודל פיקוח נפרדTwin-peaks Model.כפי שמוצע לעיל קיים לדוגמה בבריטניה )  עברה  5000בשנת

 PRA  (The prudential-בריטניה למודל פיקוח שיצר למעשה שתי רשויות פיקוח נפרדות בתכלית: האחת, ה

regulation authorityנסיים. והשנייה, ה( שאחראית על היציבות של כלל הגופים הפינ-FCA (financial conduct 

authority העסקית של המוסדות הפיננסיים לרבות הגנה על הצרכן ופיתוח ( שאחראית על בחינת התנהגות

 iiiתחרות יעילה בין השחקנים בשוק.
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 הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים  .ב

העדר התחרות במגזר האשראי הקמעונאי קשורה באופן הדוק למבנה הנוכחי של המערכת הבנקאית ולעובדה 

הבנקים. כרטיסי האשראי הם אחד מתחומי הפעילות הצומחים ביותר של בשליטת כי חברות האשראי נמצאות 

. לעמדת iv.00.8%משקל תרומת כרטיסי האשראי להכנסות של הבנקים מעמלות עמד על  5005הבנקים, בשנת 

של הבנקים על חברות כרטיסי האשראי הוא צעד קריטי בהגברת התחרות  השליטה ביטולאמון הציבור, 

 המבנה הנוכחי משרת את העדר התחרות ואת רמת הריכוזיות בשירותים הבנקאיים:  במערכת הבנקאית. 

 שולטות ת הגדולות . שלוש הקבוצות הבנקאיואינם חלופה לבנקאיים כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים

אמנם בשנים האחרונות חל   .בכל מקטעי הפעילות בכרטיסי האשראיעל חברות האשראי בעלות באמצעות ה

גידול ניכר במספר כרטיסי האשראי החוץ בנקאיים, אך היקף השימוש בכרטיסים אלה נותר נמוך ומהווה 

מיליון כרטיסי אשראי,  0.0-ים בשוק כ, קיימ5000נכון לחודש יוני : נתח קטן יחסית מסך האשראי הצרכני

מהאשראי הצרכני )ללא  6%רק  5005לעומת זאת בשנת . vיםאי( כרטיסים בנק80%מיליון ) 5.8-מהם כ

. מהמבנה הנוכחי של השוק נעדר תמריץ viדיור( מקורו בחברות האשראי )בעיקר מכרטיסים חוץ בנקאיים(

ם שיהווה חלופה אטרקטיבית לכרטיס הבנקאי של כלשהו לחברות האשראי להציע כרטיסים חוץ בנקאיי

 הלקוח שכן הן כולן נתונות בשליטה המלאה של הבנקים.

 

  בשונה מהמקובל בעולם, החוץ בנקאיים כרטיסי האשראילהסתמכות על מעבר לקוחות  םסמיוחהבנקים .

חברות כרטיסי האשראי נמצאות בבעלות הבנקים ולכן גם כרטיסי האשראי החוץ בנקאיים הם  כלבישראל 

הכרטיס הבנקאי חמור מזאת, הם פועלים באופן המונע תחרות מול  .למעשה חלק מהמערכת הבנקאיתכולם 

על אספקת אשראי. כך למשל, הנפקת כרטיס אשראי חוץ בנקאי בישראל מותנית בכך שללקוח יש כרטיס 

ההחלטה להתנות הנפקה . וללא כזה הוא אינו יכול להנפיק כרטיס אשראי חוץ בנקאי פעיל בנקאי אשראי

של כרטיס חוץ בנקאי בקיומו של כרטיס בנקאי בתוקף מהווה חסם משמעותי בפני החלטת לקוח 

כרטיס בנקאי על מקומו של  יתחרותומונעת איום  הבנקאי בכרטיס אשראי אחר כרטיסלהחליף את ה

כרטיסים אחרים. חסם תחרות נוסף בא לידי ביטוי בשלב 'הוצאת הכרטיס מהארנק' )קרי ארנק הלקוח מצד ב

בהחלטה של לקוח להשתמש דווקא בכרטיס של ספק אשראי מסוים(. לכרטיסי האשראי הבנקאיים יש יתרון 

ח ומסתמכים על הם מגובים במידע עדכני על מצב חשבון הלקו: מובנה על כרטיסי האשראי החוץ בנקאיים

מערך הגבייה של הבנק  בהתאם, האשראי בכרטיס הבנקאי זמין יותר ונוח ללקוח 'לשלוף אותו מהארנק'. 

בכרטיס בנקאי ניתן למשל לאשר עסקה גם במצב בו מוצתה מסגרת האשראי של הכרטיס )אם לא מוצתה 

חיוב שבוצע בכרטיס אשראי הבנק גובה כל  (,מסגרת האשראי של חשבון הבנק ולעיתים אפילו אם מוצתה

בנקאי גם אם אין כיסוי בחשבון. בהתאם הוא נכון לאשר כל חיוב שמוצג לכרטיס ובכך מעמיד את הצרכן 

 בסיכון מוגזם לכיבוד חיובים שאין מקום לכבדם. 

כרטיס חוץ בנקאי לעומת זאת מחייב את הלקוח באמצעות 'הרשאה לחיוב חשבון'. בהתאם, הן הלקוח והן 

כולים לבטל את ההרשאה בכל עת ולהעמיד את גביית האשראי שניתן ללקוח בסכנה. הפערים באופן הבנק י

הגבייה ובניהול הסיכונים בכרטיסים בנקאיים וחוץ בנקאיים הם חסם תחרות מן המעלה הראשונה ומהווים 

זה דוגמה מובהקת לחוסר המוטיבציה המובנה בחברות האשראי להתחרות בבנק שהם בבעלותו. אין 

מפתיע שהיקף השימוש בכרטיסים החוץ בנקאיים נותר נמוך למדי והם אינם מהווים חלופה של ממש 

 להשגת אשראי לציבור הישראלי.
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  הבנקים הגדולים באופן  . חברת שב"א מוחזקת בבעלותחסם למנפיקים חדשים -שליטת הבנקים בשב"א

שמנציח את שליטתם המוחלטת בשוק האשראי. מתג הסליקה של כרטיסי האשראי נבנה על ידי שב"א 

שלושת חברות כרטיסי האשראי שבבעלות הבנקים. אין על  נוספיםבאופן שאינו מאפשר לחבר אליו סולקים 

הגבלים ה לעקים. הממונה זה אם כן מקרה שבישראל אין חברת אשראי שמתחרה באילו שבבעלות הבנ

עסקיים הורה לאחרונה לשב"א לבנות מתג חדש שיפעל על פי הסטנדרטיים הבינלאומיים על מנת לאפשר ה

לשחקנים חדשים להתחבר למערכת סליקת כרטיסי האשראי בישראל, מתג סליקה זה נמצא בהקמה וצפוי 

ניסת מנפיקים וסולקים חדשים בדרכים . עם זאת, סביר שהבנקים ימשיכו לעכב כ5000להפוך שמיש בינואר 

 שונות. 

 

לעמדת אמון הציבור שליטת הבנקים בחברות האשראי היא חסם תחרות מרכזי בשוק האשראי 

 הקמעונאי ואין זה מקרי שהיא עומדת במרכז דיוני הוועדה הנוכחית. 

קים באמצעות החסימה של המנפי -מדובר בכשל מבני מהותי שלעמדתנו מצדיק להתערבות במבנה השוק 

א, סילוק של ויזה כ.א.ל מלקוחות בנק לאומי לאחר שהפסיד במכרז על ויזה כאל והעברתם האוטומטית "בש

על עומק הכשל דוגמאות אלה מעידות  לכרטיס 'לאומי קארד' ולבסוף 'חיסולה' של חברת ויזה אלפא:

 .התערבותוהצורך בהמבני 

וות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות בראשות נציין כי אמון הציבור דרש בעמדתו שהוגשה לצ

(, שהועדה תתייחס גם לחלופה של הפרדה כאמור במסגרת 5000המפקח על הבנקים, דוד זקן )מרץ 

דיוניה, אך גם בדו"ח הסופי של הועדה הנושא זכה להתעלמות. אנו סבורים כי התעלמות מתמשכת מסוגיית 

את האינטרס של הבנקים להשאיר את חוסר התחרות הנוכחי האשראי מהבנקים משרתת חברות עצמאות 

 על כנו. 

 

 המלצות לפעולה -הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים  .ג

בממוצע. על  0.5%-גדלו הכנסותיהן של חברות האשראי בכ 5005עד  5000נתוני בנק ישראל מראים שבשנים 

של חברות כרטיסי האשראי עמדה בשנת פי סקירת מרכז המחקר והמידע של הכנסת, התשואה להון עצמי 

. רווחיות עודפת זאת 50של החברות הנסחרות במדד ת"א  00.5%-בממוצע, בהשוואה ל 50.0%על  5005

  viiמיוחסת לרמת תחרותיות נמוכה, חסמי כניסה גבוהים לשחקנים חדשים ולממשק בין חברות האשראי לבנקים.

הלכה למעשה כניסת שחקנים חדשים לתחרות בשירותים  והבנקים על חברות האשראי משמעותביטול שליטת 

צריכה  ההפרדההבנקאיים ויצירת אלטרנטיבה של ממש למגזר משקי הבית והעסקים הקטנים בישראל. 

 בצד ההיצע. ו להתבצע בשני מישורים: בצד הביקוש

יים לחוץ הפערים התפעוליים שתוארו לעיל בין כרטיסי אשראי בנקאאת לבטל  שי .הפרדה בצד הביקוש .0

הממשק בין חברות האשראי לבנקים שיגבילו את יכולת הבנק למנוע לשינוי צעדים  תבנקאיים. מדובר בשור

 תחרות לכרטיסי החברה בבעלותו:

 

 כיום כרטיס אשראי חוץ בנקאי הוא במהותו נחות כאמור, . מידע מלא בזמן אמת בשני סוגי הכרטיסים

בנקאי בנק עם הנפקת כרטיס אשראי ה חשבון ל שירותיש bundling-יותר מכרטיס אשראי בנקאי. ה

בזמן אמת, בעוד שמכרטיס חוץ  הלקוחחשבון כרטיס האשראי הבנקאי מגובה בכל נתוני מתבטא בכך ש

לעמדת אמון הציבור, על הועדה . .בנקאי נעדר מידע חיוני זה, דבר שהופך אותו לנחות באופן ברור
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בכל  .הכרטיסים ישנה מערכת לסנכרון נתונים בזמן אמתלייצר מבנה במסגרתו עבור שני סוגי 

יעשה לנותן האשראי שהלקוח נותן הרשאה לספק מידע עדכני ככרטיס אשראי, כולל כרטיס חוץ בנקאי, 

שכיום לא תחרות בין שני מוצרים הכרחי ליצירת צעד היא כן. השוואת רמת המידע וסנכרון הנתונים 

 תחרות ביניהם. מתאפשרת 

 

  שיוויון בהסדרי חיוב הלקוח ו/או חיוב הבנק להנפיק כרטיס עם אותו הסדר גבייה גם דרך יצירת

. כאמור, בכרטיס אשראי בנקאי קיימת כיום גמישות רבה בנוגע חברות אשראי שאינה בשליטתו

 למסגרת האשראי, אשר אינה קיימת עבור כרטיס אשראי חוץ בנקאי. מצב זה, בצירוף הביטחון המלא 

 

כל חיוב שכובד בכרטיס אשראי בנקאי מחשבון הלקוח יוצר פער אשר אין לקבלו בין כרטיסי בגביית 

לעמדת אמון הציבור, יש לייצר זהות אשראי בנקאיים וחוץ בנקאיים ומקבע את העדר התחרות ביניהם. 

 בהסדרי החיוב בכרטיסים באמצעות חיוב הבנק לסנכרן את מסגרת העו"ש עם כל סוגי הכרטיסים.

שמחייבים סנכרון המידע בחשבון כאמור לעיל אין מניעה גם לעריכת מהלך זה. בנוסף, אין מקום  ברגע

חיובים )לחילופין ניתן לשקול  בקרת מחוסר סיכון אפס של במצב הבנק את הבנקאי להותיר בכרטיס

 החלת חובה על הבנקים להנפיק כרטיסי אשראי בנקאיים גם דרך חברות אשראי שאינן בשליטתם(

משמעותית ( הן פחותות 0560 -נציין כי ההגנות הקיימות על הצרכן הישראלי בחוק כרטיסי חיוב )התשמ"ו 

שאם ת ויודעבעולם ת האשראי וחברכיוון שמההגנות בחוקים מקבילים בעולם, לדוגמה בחקיקה בארה"ב.  

ת וצר לחברנובהכרח  יכול לעצור תשלומים ולהגיע אתן לעימות משפטי,ק על סכום החיוב הוא וחליהלקוח 

חשוב לציין שמצב זה מנוצל גם ליצירת יתרון תחרותי אדיר  בהצגת חיובים באופן לא אחראי. זהרימריץ להת

לכרטיס ה"בנקאי" מול כרטיס "חוץ בנקאי" שיש לו הוצאות גביה גבוהות יותר. זו אחת הסיבות המרכזיות לכך 

ראי "חוץ בנקאי" כמעט תמיד יקר יותר מהכרטיס שבישראל, בשונה מהנהוג במקומות אחרים, כרטיס אש

 .הבנקאי ואינו מייצר תחרות אמיתית לגבי מחיר האשראי

 

  האשראי בחברות הבנקים שליטת ביטול את מייתרים אינם הביקוש בצד הצעדים

בצד הביקוש הכרחיים, אולם שינוי המציאות המסחרית במערכת הבנקאות הישראלית המתוארים לעיל צעדים ה

חייב לעבור דרך הגברת המוטיבציה של הבנקים וחברות האשראי להכיל על עצמם את כללי התחרות וליישמה 

 באופן מלא.                               

 .8002בשנת בצד הביקוש פורמה משמעותית ניתן לתת דוגמה מענף ריכוזי אחר, ענף הגז, בו נערכה ר

לקוחות  יתאפליובדומה לענף הבנקאות, יש בו אפשרויות נרחבות לענף הגז היסטוריה ענפה של חוסר תחרות ל

)או מתן הצעה בכלל( אטרקטיבית  הממתן הצעהגדולות . לאורך שנים, נמנעו חברות הגז ובתנאיםמחיר ב

ללקוחות המבקשים לעבור אליהם מחברה גדולה אחרת, וכשלקוחות ניסו לעבור לספק גז קטן הן הפעילו שיטות 

קבע שתי הוראות  5006של שימור לקוחות אגרסיבי, תוך שימשו במחירים טורפניים. מהלך הרפורמה של 

על החברה לסרב לספק  חריגות ביותר שנועדו לטפל בשיטות הבעייתיות שהנהיגו חברות הגז: האחת, איסור

אחר.  חדש שירות במחיר דומה ללקוחלהציע שירות ללקוח שמגיע מכל חברה, לרבות חברה גדולה וחיובן 

 חייבפן שלכאורה מובאה לבצע שימור לקוחות במשך חצי שנה תעל עזיבלה  ועיהודשחברה איסור על השנייה, 

 .עזבוהקיימים כדי שלא י שאר אטרקטיבית עבור הלקוחותילה התאו
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לתת הצעות רשמית כיום אינן מסרבות הגז החברות מבנה הענף לא השתנה וגם הפרקטיקות נותרו: בפועל, 

ביקור רק לאחר על הצרכן לקבל מידע )לדוגמה מתן הצעת מחיר  יםמקשהמחיר, אך יוצרות חסמים בירוקרטיים 

 תברה גדולה קיבלו הצעת מחיר טורפניבבניין(. בנוסף, באמון הציבור הצטברו עדויות לפיהן לקוחות שעזבו ח

על אף ההוראות החריגות שנועדו לטפל בצד הביקוש, מחברה גדולה אחרת, בלבד שלא יעברו לספק קטן. 

. חשוב ללמוד מניסיון ממעטות להתחרות ביניהם ופועלות לדחיקת שחקנים קטנים מהשוקעדיין  חברות הגז 

שליטת , ללא טיפול גם בצד ההיצע, קרי עצם רק בצד הביקוש זה ולהימנע מטיפול במאפיינים שוק הבנקאות

 הבנקים על חברות כרטיסי האשראי.     

 

של הבנקים בחברות  לביטול השליטהנדרשים צעדים קונקרטיים אשר יביאו , כאמור בצד ההיצע.הפרדה  .5

כרטיסי האשראי. נבחין בין קיומם של מספר כלים אפשריים לשינוי הממשק בין הבנקים לבין חברות 

 האשראי:

ביטול האפשרות של הבנקים לשלוט על חברות  -של הבנקים על חברות אשראי שליטה ביטול ה .א

 כרטיסי אשראי.

הבנקים יוכלו להפיץ כרטיסי אשראי,  - דרך חברות כרטיסי האשראירק הנפקת כרטיסי אשראי חיוב  .ב

 שלא דרך חברות האשראי. םקיאך לא יוכלו להנפ

 

חברות בת של הבנקים ומסוימת ומוגבלאחזקות לעמדתנו ניתן לאפשר כפי שניתן להבין מהמתואר לעיל, 

 . הדיון צריך לעסוק בביטול השליטה שמכתיבה את אופיו הריכוזי של שוק האשראי הצרכני כיוםאשראי. 

 :האשראי בחברות הבנקים שליטת ביטול יתרונות

  ועדת זקן קבעה כי החסם המרכזי לרשות שחקנים אחרים יכולות החיתום של חברות האשראיהעמדת .

שיווקית הגבוהה המורכבותו התפעולית ו :לחדירת אשראי חוץ בנקאי למגזר הקמעונאי הינו החסם התפעולי

מוטיבציה פחותה אצל גורמים אחרים להיכנס לשוק. ביטול  תמייצראשראי קמעונאי הקצאת של מנגנון 

מענה לחסם זה: לחברות האשראי יש מערכת תפעולית לאשראי קמעונאי, מערכות לחיתום,  ןהשליטה ית

שיווק, גבייה של אשראי וכמובן בסיס מותקן רחב של בעלי כרטיסים ומוטבים בעלי הסכמי סליקה כאחד. 

הגופים המוסדיים להקצות אשראי לשוק הקמעונאי. מהלך זה יכול  וכולוו בבנקים, יתחרימרגע שחברות אלו 

הבנקים יוכלו גם תחרות ולבסס ערוץ להפצת אשראי מגופים מוסדיים. מיותר לציין שבמהירות לייצר 

 ולא כבעלי שליטה. ומנפיקי כרטיסים כספקי אשראי אך להשתמש בחברות האשראי 

 

  סך הנכסים המנוהלים כיום במסלול בסיכון נמוך עם תשואה גבוהה יחסיתיכולת השקעה של מוסדיים .

. עם עליית קצב 5050וצפוי להיות מוכפל עד שנת ₪ טריליון  0.0רק באפיק החיסכון הפנסיוני עומד על 

צבירת חסכונות הציבור אצל הגופים המוסדיים, גדל הצורך של אלו באפיקי השקעה נמוכי סיכון. ביטול 

חברות האשראי דרך גופים מוסדיים  לאשראי ש אפשרות להקצאתנקים בחברות האשראי ייצר הב תשליט

. להשקעה בסיכון נמוך עקב הפיזור הרב בין לווים שונים ובתשואה גבוהה יחסיתאפשר להם לשמש כערוץ יו

האפשרית של לאור כניסתם הנחוצים רגולציה להסדרי דיוני הועדה צריכים כמובן גם לכלול דיון נרחב באשר 

)או  המוסדיים לשוק האשראי הקמעונאי, בדגש על יצירת מנגנון אפקטיבי לגיוס חוב מהגופים המוסדיים

 .ספקי אשראי חוץ בנקאיים אחרים(
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  הוועדה על אף חוק נתוני אשראי ופעילות . לרשות המוסדייםאיכותי קיים ובסיס נתוני אשראי העמדת

הבנק שבו בין באיכות המידע סימטריות ברורה -כיום מצב של אקיים , עדיין מתלהקמת מאגר נתוני אשראי

על הלווה ולכן מתקשים להציע איכותי לקוח, לבין מוסדות פיננסיים אחרים שחסרים מידע מנוהל חשבון ה

עוד לא ידועה וגם לא ברור מתי יתחיל להשפיע תנאים תחרותיים. מידת הצלחתו של המאגר שיוקם אשראי ב

יהפוך את מאגר נתוני האשראי הקיים בהן  ביטול השליטה של הבנקים בחברות האשראיד, על השוק. מנג

הדבר . לזמין לשחקנים אחרים בשוק ויאזן חלקית את פערי המידע בין הבנקים לספקי האשראי האחרים

כך ובפיתוח מוצרי אשראי על סמך הבנה טובה יותר של הפוטנציאל השיווקי ורמות הסיכון בשוק, יאפשר גם 

 סיכונים במהלכי שיווק אשראי רחבי היקף.לגדר 

 

  חברות כרטיסי האשראי משווקת מוביליםככרטיסים מוטיבציה תחרותית לשיווק כרטיסים חוץ בנקאיים .

שהבנק עצמו מספק ללקוח: אשראי לחלופה  תהוונסים לאינם משכלל  כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים כיום

יחויב בו הלקוח בוחר בסכום חודשי ש ובמסגרתש( revolving creditכרטיס מתגלגל )רבים מהם בפורמט 

. הלקוח מקבל לצורך זה מסגרת אשראי נפרדת, )יקרה מאוד( ויתרת חובו נדחית לחודש הבא וצוברת ריבית

הבנקים  תהכרטיסים מונפקים לציבור בעיקר דרך מועדוני לקוחות. ביטול שליט viiiללא תלות בחשבון הבנק.

 יםצפויה ליצר אצל האחרונות מוטיבציה להנפיק כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים בפורמטבחברות האשראי 

 ובחשבון העו"ש. בנקאיים הכרטיסי האשראי בהתחרות ים ולחדש

 

לא ניתן להתעלם מהמורכבות של תהליך ביטול השליטה של הבנקים על חברות כרטיסי האשראי ומהאתגרים 

הפיננסית בישראל. יחד עם זאת, לעמדת אמון הציבור, ומכל הנקודות שהוא מציב בפני מערכת הרגולציה 

 שהוצגו לעיל, עולה כי התועלת שבביטול השליטה עולה לעין שיעור על החסרונות של תהליך מעין זה.

   

  יחד עם זאת, חשוב כמובן לוודא, וזוהי אחת מהמשימות העיקריות העומדות בפני ועדה זו, כי תהליך ביטול

השליטה יבוצע באופן מושכל ולא יצור מצב במסגרתו נוצר שוק ריכוזי אחר מחוץ לבנקים, כפי שאירע 

עשה שוק ריכוזי לחברות הביטוח, מהלך שיצר למתוך מכירתן מהבנקים הפרדת קופות הגמל במקרה של 

. ישנן מגוון של אפשרויות להעברת שליטה ובעלות וזו צריכה בתחום החיסכון הפנסיוני חיצוני לבנקים

על  בנקיםהת שליטתבוטל להיעשות במתווה שימנע חזרה על טעויות מן העבר. לטענתנו, בכל מקרה שבו 

ן ברור את האפשרויות של חברות האשראי תגבר משמעותית התחרות באשראי הקמעונאי ותגדיל באופ

 הציבור בקבלת אשראי.  

 

  האשראי מהווה חלק בלתי נפרד מהפעילות הבנקאית ולכן ביטול השליטה הוא צעד  שכרטיס יםענוטהבנקים

הנפקת כרטיסים וסליקת ראשית,  מהסיבות הבאות:טיעון זה אין לקבל יציבות הבנקים. את סכן לא הגיוני המ

השחקנים אך אינם מו בכל העולם. בנקים אכן מהווים שחקן בולט בזירה זו, עסקאות מהוות שוק בפני עצ

 כההבנק הוא יכול להנפיק דרבשליטת היחידים שמפעילים שירות שכזה. בנוסף, גם כשחברת האשראי אינה 

כך שלא מדובר בניתוק המוצר מהשירות הבנקאי בחוויית הלקוח, אלא רק בביטול חסם כרטיס אשראי, 

 .קה דווקא מחברת אשראי אחת שבשליטתוהתחרות בהנפ
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 הכנסת שחקנים חדשים .ד

 

לצד הדיון המהותי על הצורך בביטול השליטה של הבנקים על חברות האשראי וכניסתם של שחקנים חדשים 

מתוקף מהלך זה, נדרש דיון של הועדה בשאלת הכנסתם של גורמים אחרים לענף. בהקשר זה ניתן לציין מספר 

 שיכולים אף הם לתרום לקידום התחרותיות:מהלכים חשובים 

 

 אחת מהמסקנות הבולטות בדו"ח שיקול דעת בקביעת הלימות הון וחסמים אחרים לבנקים אלטרנטיביים .

המסכם של הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות היא הצורך בהגדלת מספר השחקנים בענף 

( שיש ביכולתן להציב אלטרנטיבה לבנקים credit unionהבנקאות, ובתוך כך הקמתן של אגודות אשראי )

הקיימים במקטעי פעילות מסוימים. איגוד האשראי מהווה מוסד פיננסי קואופרטיבי שבעלי המניות בו הם 

, שהניסיונות להקמתו החלו בנק אופק .ixבעלי החשבונות עצמם והם אלו שבוחרים את דירקטוריון האיגוד

. אחת הסיבות המרכזיות יסיון שנכשל להקים אגודה שיתופית לניהול הוןמהווה דוגמה לנ ,8008-עוד ב

לכישלונו של פרויקט אופק טמונה באי יכולתו לעמוד ביחס הלימת ההון שהכתיב לו בנק ישראל. אין ספק כי 

יחס הלימת ההון עומד בבסיסה של כל רגולציה בנקאית ומהווה מרכיב חשוב ביותר בשמירה על הלקוחות 

מוטטות בנק. עם זאת, על רקע הריכוזיות במערכת הבנקאית הישראלית והמחיר שהיא גובה, יש מפני הת

מקום לחשיבה מחודשת בנוגע לשימוש בתנאי הלימת הון ביחס למוסדות כדוגמת בנק קואופרטיבי. הצהרה 

על הרצון בכניסת שחקנים חדשים כדוגמת אגודות האשראי למערכת הבנקאית חייבת להיות מלווה 

מהלכים שיבטיחו התאמה של הרגולציה לגופים חדשים אלה. דוגמה מעניינת בהקשר של גמישות תנאי ב

הלימות ההון מצויה בדירקטיבה של האיחוד האירופי בנוגע לרגולציה של מוסדות של תשלום אלקטרוני 

(xDIRECTIVE 2009/110/EC)י, ענף . הדירקטיבה נותנת מענה רגולטורי לענף אמצעי התשלום הדיגיטל

, והיא בכלל ומערכות התשלומים בפרט שבוודאי יכול להוות תחרות משמעותית בענף השירותים הבנקאיים

 מגדירה את תנאי הלימות ההון הדרושים ממוסדות פיננסיים אלקטרונים.  

       

 בישראל אין כיום מנגנון רשמי של ביטוח פיקדונות, זאת יישום ביטוח פיקדונות לסכום מוגבל בכל בנק .

לאחרונה כי ביטוח פיקדונות יכול להגביר את ציין למרות שקיימת ערבות ממשלתית משתמעת. בנק ישראל 

עוד הוא מציין כי ביטוח פיקדונות הוא השיטה השכיחה  התחרות ולהפחית את הריכוזיות בענף הבנקאות.

בה על מנת להבטיח את כספי המשקיעים בזמן משבר וכי מנגנון זה קיים בפורמט ביותר שמדינות נוקטות 

לעמדת אמון הציבור הכלת מנגנון של ביטוח פיקדונות הוא  xiממדינות אירופה. 50% -כזה או אחר ב

, שכן שחקנים חדשים לענף לסייע בכניסתיכול שרות בענף הבנקאות חהגברת התל ותביחשרב אמצעי 

ר את אמון הציבור במוסדות הבנקאיים החדשים, לעודד פתיחת חשבונות בנק במסגרות הוא צפוי להגבי

 חדשות ולפזר את הפיקדונות במספר בנקים. 

 

 בדומה לסוגיית אגודות האשראי, אחד מהבנקים הגדוליםבידי  ראשון מניעת הקמה של בנק אינטרנטי .

ות להגברת התחרויות בענף הבנקאים גם הקמתו של בנק אינטרנטי הייתה אחת ההמלצות הבולטות בצו

בראשותו של דוד זקן )בדומה לדווחות קוודמים לו(. בדו"ח נכתב כי הקמת בנק אינטרנטי עשויה לתרום 

לתחרות במערכת הבנקאית, אולם כי בנק אינטרנטי חדש יכול להוות חלופה ממשית אם משקלו בשוק 

. בחודשים האחרונים xiiקוחותיו שירות ברמה נאותההבנקאות הקמעונאית יהיה משמעותי והוא יוכל לספק לל

אנו עדים למהלכים מצידם של הבנקים הגדולים, לאומי ופועלים, להקמת בנק אינטרנטי משל עצמם. בידיעה 

שבשוק קטן כמו ישראל יש יחסית מעט לקוחות שיסכימו לעבור לשירות בנקאי שכולו מקוון, לעמדתנו, אסור 
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שראל יהיה בבעלות אחד הבנקים הגדולים. מהלך כזה יחסום כניסת בנק שהבנק האינטרנטי הראשון בי

אינטרנטי עצמאי ויוביל להגדלת הריכוזיות בענף, במקום הקטנתה. כחלק מהליך הגברת התחרות בענף אנו 

סבורים כי דיוני הועדה חייבים לכלול דיון על הדרכים בהם המדינה יכולה לסייע לבנק אינטרנטי עצמאי ראשון 

ם ולהפוך לשחקן משמעותי בתחום. דיוני הועדה בנושא זה חייבים גם לכלול 'סגירת קצוות' בכל הנוגע לקו

 חשבון באינטרנט, סגירתו והעברתו.  להליכי המעבר של הלקוחות לבנק אינטרנטי לרבות פתיחת

 

 צעדים נדרשים משלימים .ה

 

  .היעילות של הבנקים הישראלים  הפער האדיר ביחסקביעת יעדי התייעלות תפעולית למערכת הבנקאית

לעומת המקובל בעולם, לצד התשואה הנמוכה יחסית של הבנקים ביחס לעולם, מעידים שהבנקים בישראל 

מתקשים להתייעל ללא התערבות חיצונית. יש מקום לקבוע יעדי התייעלות למערכת הבנקאית ולחייב את 

שוב לציין, שחוסר יעילות כרוני של מערכת הבנקים לדווח מידי תקופה על התקדמותם בהשגת היעדים. ח

הבנקאות פוגע בגמישות התפעולית שלה ומגביר את סיכוני היציבות. כל עוד הבנקים הישראליים נושאים 

, הפיקוח על הבנקים יחשוש מכל טלטלה בשוק שעלולה להפחית מהותית 'גיבנת' של חוסר יעילות כרונית

 את הכנסות הבנקים.

 

 פערי המידע בין הלקוח לבנק בו המאפשר 'שופינג'אחיד בבעלות הלקוח ובפורמט  תעודת זהות בנקאית .

הוא מנהל את חשבונותיו מקבעים למעשה את חוסר התחרותיות בענף. חיוב הבנק בהנפקת תעודת זהות 

בנקאית ללקוח שמכילה את כלל המידע אודות נכסיו, ההיסטוריה של איכות הלווה ופרופיל צריכה של 

 הלקוח  -בנקאיים תגביר את כוחו מול הבנק ותציב אותו בעמדה יוזמת יותר מול הבנק ומתחריו שירותים 

 

עצמו הוא שמקבל את המידע ויכול להחליט אם לפנות בעקבותיו לבנק / ספק אשראי מתחרה. הוא יכול גם 

וה 'מוצר לעמוד על קיום טעויות בתעודת הזהות שקיבל ולדאוג שיתוקנו. תעודת הזהות הבנקאית מהו

משלים' להקמת מאגר נתוני אשראי איכותי. כפי שמאגר נתוני האשראי יאפשר לנותני האשראי להציע 

תנאים תחרותיים לרכישת אשראי, כך באמצעות תעודת הזהות הבנקאית, יוכל הלקוח לבצע בעצמו 'שופינג' 

י המתאים ביותר עבורו. יעיל ולאתר על סמך מסמך המכיל נתונים ברורים ובפורמט אחיד את ספק האשרא

בנוסף, הלקוח יהיה מודע יותר למשמעות החלטות פיננסיות שהוא עושה ויזהר יותר מצעדים כגון משיכת 

 צ'קים ללא כיסוי כיוון שיראה את רישומם של אלה בתעודת הזהות הבנקאית שיקבל.

ם לספקי אשראי שילוב הקמת מאגר נתוני האשראי עם חובת הנפקת תעודת הזהות הבנקאית יאפשר ג

לבצע שיווק יזום של הצעות אשראי לקהלי יעד גדולים ומפולחים היטב מבחינת איכות נתוני האשראי. את 

הוודאות בעניין נתוני האשראי של הלקוח יקבל ספק האשראי רק אם הלקוח יחזור אליו בעקבות ההצעה, 

 שכת נתוני האשראי. יביע עניין בה ויציג את דו"ח נתוני האשראי המלא שקיבל בעצמו מל

    

 מול הלקוחות עמדת לשיפור החשובים הכלים חדא איה ריביות להשוות היכולת. מנגנוני השוואת ריביות 

 המלצות וללנכ הבנקאות בענף התחרותיות להגברת הצוות ח"בדו. בענף התחרות ולהגברת הבנקים

, ההמלצות חשיבות לצד. בפועל הנהוגים פיקדונות ועל האשראי על הריבית שיעורי אודות מידע לפרסום

 מסגרות למספר ש"עו בחשבונות האשראי על הריבית את לפצל בישראל הבנקים של הנוהג כייודגש 

 על מקשה זה נוהג. הצרכן של ההשוואה ביכולת משמעותי מכשול מהווה עדיין שונים ריבית שיעורי הנושאות

. אחד אינטרנט באתר גלויים הריבית שיעורי כשלכאורה גם בחשבון בפועל הנגבים הריבית שיעור השוואת
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 לצורך מתייחסות ואינן בלבד הבנקאית במערכת מוצרים של בהשוואה עסקה זקן ועדת המלצות, ועוד זאת

 ריבית שיעורי הוספת, למשל כך) בנקאיות חוץ בחלופות שירותים אותם מחירי את השוואות באותן לכלול

 על הנמוכות הריביות בין הפער לצמצום הבנקים תגובת יזרז בפיקדונות תריביו של ההשוואה לכלי מ"במק

 (.מ"מק על לריבית פיקדונות
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