
 
 
 
 
 
 

 מבוא

במרכזם של שינויים משמעותיים, גלובליים המערכת הפיננסית בישראל נמצאת, בשנים האחרונות, 

ומקומיים כאחד, חלקם טבעיים, חלקם רגולטוריים וחלקם נובעים מהאצת המהפכה הטכנולוגית. המפה 

תהיה כאן הפיננסית בישראל כיום שונה מזאת שהיתה כאן לפני עשור, וככל הנראה גם לא דומה לזאת ש

  .0202-ב

איננה מספקת את כל התמונה בשל העובדה כי  כיוםגם בחינה מעמיקה ועדכנית של המערכת הפיננסית 

עדיין לא או שעדיין נמצאות בתהליכי הסדרה, לאחרונה, רק רפורמות משמעותיות בתחום זה, שהוסדרו 

וטרם הבשילו לא התקיים  לצד הרפורמות הרבות שנערכו הבשילו ואת השלכותיהן עוד מוקדם לנתח.

תהליך כלשהו של בחינת הרלוונטיות של הוראות רגולציה רבות, שמטבען כרוכות גם בעלויות יקרות. ללא 

השינויים הרגולטוריים שבוצעו בשנים האחרונות, לצד  תעריכת תהליך בחינה אמיתי ויסודי של השפע

ן נדרשות, שעלותן עולה ללא כל פרופורציה בחינת אפשרות לוותר על הוראות רגולטוריות רבות שכבר אינ

 על תועלתן, לא ניתן לקיים תהליך בחינה אמיתי או ראוי של שינויים רגולטוריים כלשהם. 

התמורות המשמעותיות האחרונות במבנה המערכת הפיננסית. נראה כי יוצגו מסמך זה בפרק הראשון של 

מתווספים שחקנים חדשים. שינויים אלה  לחלוקה המסורתית של השוק בין בנקים לגופים מוסדיים

המכלול כולו מוביל למסקנה כי  וניתוחמקבלים רוח גבית באמצעות צעדים רגולטוריים רבים ומגוונים 

 בישראל הולך ומצטמצם.בשוק הפיננסי חלקה של המערכת הבנקאית 

ם אחרים, בפרק השני נדון בקצרה במאפיינים הייחודיים של המערכת הבנקאית, בהשוואה לענפי

מהעולם סיפק הדגמה כואבת  0222-שפרץ בובחשיבות הייחודית שלה למשק. המשבר הפיננסי הגלובלי 

והעובדה  ,הקלות היחסית שבה עברה ישראל את המשבר .ת המשקכלכלשל הבנקים לחשיבות הקריטית ל

של המערכת הייחודיים מחייבת בחינה של היתרונות  ,כי המערכת הבנקאית לא נזקקה לסיוע ציבורי

 ל מנת לשמר יתרונות אלה גם בעתיד, לטובת המשק כולו.הפיננסית ושל שוק האשראי בישראל ע

 המערכתתיבחן  בפרק השלישייציבות המערכת הבנקאית היא אמנם קרדינלית, אך לא מספיקה. לפיכך, 

ם רמת הריכוזיות והתחרותיות, וכן מבחינת רמת המחירים של השירותים הנפוצי הבנקאית גם בהיבט של

מחקרים תמונת מצב עדכנית המבוססת על משקי הבית והעסקים הקטנים. אנו נציג  –למגזר הקמעונאי 

שונים המצביעים על כך שבכל ההיבטים הללו מערכת הבנקאות בישראל דומה לעולם, ובחלק 

  טוב יותר ביחס למדינות אחרות.אף מהפרמטרים, מצבו של הצרכן הישראלי 

, המתבססות על ניתוח השוק הפיננסי הנוכחי מספר המלצותבפרק הרביעי  מבקשים להציגלסיום, אנו 

ולשיפור מצבם של  , לשכלול התחרות במגזר הפיננסימערכתהמטרתן לתרום להגברת יציבות ש, והעתידי

לנצל את מערכת הבנקאות לצורך הפצת מוצרי ביטוח. אנו ממליצים , לשם דוגמא הלקוחות בישראל.

גם בישראל, עשוי אנו סבורים כי יישומו ולם, לאור היתרונות של מודל זה ובעקבות ניתוח הצלחתו בע
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בנוסף, יש צורך, לדעתנו, להסיר  לצרכנים.בראש ובראשונה  להניב ערך כלכלי וערכים משמעותיים אחרים

התפתחות הייעוץ הפנסיוני האובייקטיבי. שני צעדים אלה, המשלימים  מעכבים אתה את החסמים

רונות הטבעיים של השחקנים הפיננסיים השונים, למעשה את רפורמת בכר, עשויים למצות את הית

 ולתרום בכך לרווחת המשק כולו וציבור הלקוחות.

בעולם אנו סבורים כי על הוועדה לתת את דעתה לחוסר האיזון הרגולטורי בין השחקנים השונים בנוסף, 

מו גם הרחבת כניסת שחקנים חדשים לשוק, כ. בנקאיים-, הבנקאיים והחוץהוותיקים והחדשים -הפיננסי 

פעילותם של שחקנים קיימים, חייבות להיות מלוות בהתאמת הכללים, המגבלות והפיקוח עליהם באופן 

שעלול להיגרם למשק  נזקפוטנציאל ה כאן המקום להדגיש ולהתריע מפניסימולטני, ולא לאחר מעשה. 

בעקבות  0222-ל בכפי שנכתב בדו"ח שפרסם בנק ישרא כתוצאה מהיעדר פיקוח הולם בשוק הפיננסי.

"השינוי היסודי ביותר שחל בעקבות המשבר הוא בהבנת חשיבות ההסדרה של הגופים, , 1המשבר העולמי

 .בנקאיים והפיקוח עליהם..."-המכשירים והשווקים החוץ

ולצעדים קונקרטיים. עם זאת,  לא ניתן להתייחס להמלצות ספציפיותשל עבודת הוועדה מובן שבשלב זה 

רגישות הקיצונית של המערכת ה ,רוחב היריעההרבה של הנושאים שבהם דנה הוועדה, לאור החשיבות 

שמעותיים בדיאלוג עם יציבותה, אנו מבקשים להיות שותפים פעילים ומ ה עלשמירהוחשיבות  הפיננסית

אנו . לנצל את הניסיון והידע הייחודיים שנצברו במערכת הבנקאית, במטרה חברי הוועדה לאורך עבודתה

ח לשתף פעולה עם עבודת חברי הוועדה ולסייע ככל שניתן על מנת להגיע להמלצות מיטביות לרווחת נשמ

 המשק כולו.

  

                                                   

1 http://www.boi.org.il/deptdata/mehkar/crisis/crisis_2007_2009.pdf 
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 המערכת הפיננסית בישראלמבנה שינויים בפרק א': 

מערך הכוחות המרכיב את המפה הפיננסית בישראל עובר שינויים משמעותיים בשנים האחרונות, כאשר 

שהושפע בעיקר יך זה, הפיננסי הולך וצובר תאוצה. תהלקאית בסך השוק צמצום חלקה של המערכת הבנ

הסטת גרם ל, חובה יתפנסי הסדרהחלת והמלצות ועדת בכר יישום  כמו, רגולטוריות רפורמותמספר מ

על שוק האשראי גם השליכה, כמובן, . מגמה זאת לגופים המוסדייםכספי הציבור מהמערכת הבנקאית 

ובראשן ק זה. יוזמות רגולטוריות נוספות, שכבר נמצאות בתהליכי עבודה שונים, בישראל, כפי שנציג בפר

צפויות להעצים עוד יותר את , 0223המלצות הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות ממרץ 

 המגמה הזאת.

 לגופים המוסדייםהשינוי ביחסי הכוחות בין מערכת הבנקאות  .2

 נכסי הציבור 1.1

קבוצות הבנקאיות, הן באמצעות פיקדונות בבעבר  והוחזקהציבור בישראל, ש כספיחלק הארי של 

, עבר לשליטת הגופים ידם-שנוהלו על ההשתלמותותוכניות חיסכון והן באמצעות קופות הגמל וקרנות 

 .יישום המלצות ועדת בכר לאחר המוסדיים

וק שלהם בניהול כספי , בתוך כעשור איבדו הבנקים כמחצית מנתח הש2כפי שניתן לראות בתרשים 

 . באותה תקופה 0.2מוסדיים בניהול נכסי הציבור גדל פי ציבור. במקביל, חלקם של הגופים ה

כשבוחנים את התפלגות נכסי הציבור מבחינת היקף הכספים, ולא רק מבחינת נתחי שוק, מגלים תמונה 

 542-מ, 02%רון בשיעור של קיצונית עוד יותר: הנכסים שמנהלים הבנקים גדלו )נומינלית( בעשור האח

ידי המוסדיים זינקו כמעט -בעוד שהנכסים המנוהלים עלמיליארד שקל,  022-רמה של כמיליארד שקל ל

ממהלכים רגולטוריים ומשינוי במידה רבה פער זה נובע  .כיום טריליון שקל 2.2-כלרמה של  )!( 6פי 

 בטעמי הציבור.

 

ודו"ח הממונה על שוק ההון  (מוסדי הרכב לפי של הציבור הנכסים תיק התפתחות) ק ישראלמקור: עיבוד של דלויט על בסיס נתוני בנ
 .0222לשנת 
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מעבר ניתן להבחין במגמות נוספות, הגם שהשפעתן פחותה, שתורמות ל, משמעותיים אלהבנוסף לשינויים 

 כספי הציבור מפיקדונות בבנקים לגופים המוסדיים.

 

 פוליסות חיסכון (2

נרשמה צמיחה משמעותית בהיקפי הנכסים הצבורים בפוליסות חיסכון. הפוליסות,  בשנים האחרונות

(, השגת תשואות בגין המס שנדחהו המזכות את המשקיעים בהן בהטבת מס )דחיית מס למועד המשיכה

היקף  ,0. כפי שניתן לראות בתרשים , ללא תהליך ייעוץ השקעות כלשהונהנות מגיוסים הולכים וגדלים

סך ב 22%נרשם גידול של לבדה  0224בשנת כאשר שנים בלבד,  ארבעבתוך  252%-ים זינק בהנכס

 .הנכסים

 

 
 הכשרה.ומקור: ניתוח של דלויט על בסיס הדו"חות הכספיים של חברות הביטוח הראל, כלל, מנורה, מגדל, הפניקס 

 

 ( קרנות כספיות וקפ"מים 0

הנהנית קרן נאמנות סולידית,  -קפ"מ המאפשרות הקמת  נכנסו לתוקף תקנות של רשות ני"ע, 0224בסוף 

באופן ממאפיינים ייחודיים, המאפשרים לה "להידמות" לפיקדונות של הבנקים, ובכך להתחרות מולם 

 יעיל יותר.

פיקדונות הבנקאיים, מול הלעודד את התחרות שנועדו צעד זה מתווסף לצעדים רגולטוריים נוספים 

היקף הנכסים בקרנות ואכן,  יהול חשבון ני"ע על מק"מים וקרנות כספיות.ביניהם ביטול עמלת דמי נ

. יצוין כי 0224מיליארד שקל בסוף  24-לכ 0222תחילת שנת מיליארד שקל ב 25-הכספיות זינק מכ

ות, שהושפעו בעיקר מהסביבה המאקרו נרשמו פידיונות בקרנות הכספי 0222במחצית הראשונה של 

 כלכלית הנוכחית.
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 ק האשראישו 1.1

 הליךת גם שינוי במבנה שוק האשראי בישראל.בעקבותיה הסטת כספי הציבור לגופים המוסדיים גררה 

זה הושפע גם מצעדים רגולטוריים נוספים כגון החמרת דרישות ההון והמגבלות על מתן אשראי בבנקים. 

והגיע בסוף הרבעון , 3יותר מפי בבתוך עשור זינק האשראי שנותנים הגופים המוסדיים למגזר העסקי 

. במקביל, חלקו של האשראי הבנקאי בסך האשראי העסקי מיליארד שקל 222לרמה של  0222הראשון של 

 2מיליארד שקל. 422-בכסתכם ההוא  0222מארס , ונכון ל22%-לפחות מ ירד

 ישירותבמסגרת האשראי שנותנים הגופים המוסדיים, גדל בשנים האחרונות חלקן של ההלוואות ה

והוא הגיע בסוף  4בתוך עשור כמעט פי זינק ונה מאג"ח סחיר או שאינו סחיר(. אפיק פעילות זה )בש

 מיליארד שקל, לכל הלווים. 62לרמה של  0222 של הרבעון הראשון

בנקאי -האשראי החוץ היקףבמקביל לזינוק באשראי שנותנים הגופים המוסדיים למגזר העסקי, גדל גם 

 .3אות בתרשים למשקי הבית, כפי שניתן לר

 

 
 מקור: נתוני בנק ישראל, לוח יתרות החוב של הלווים במשק

 

 ידי גורמים-אינם כוללים את האשראי הניתן על , המוצגים לעיל,חשוב לציין כי נתוני בנק ישראל

, מקומות גמ"חיםידי חברות מימון שונות, -שאינם בנקאיים ואינם מוסדיים. אשראי זה ניתן על פיננסיים

מאחר ואין מידע רשמי אודות היקף האשראי באפיקים אלה, לא ניתן להעריך את מידת  ועוד. עבודה

דול חד באשראי זה בשנים האחרונות, ועלייה בתחרות השפעתו, אולם אינדיקציות שונות מצביעות על גי

 במקטע זה.

                                                   

 מתבסס על נתוני בנק ישראל, לוח יתרות החוב של הלווים במשק 2
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וץ בנקאי , העוסקת במתן אשראי ח3, ניתן ללמוד מהדוחות הכספיים של חברת האחים נאוילהמחשה

 05%זינוק של  –מיליארד שקל  2.2על  0224ללקוחות עסקיים, כי היקף תיק הלקוחות שלה עמד בסוף 

 . בתוך שנה אחת

 

של רפורמות השלמת יישומן בנקאי צפוי לצבור תאוצה לאחר -הגידול באשראי הקמעונאי החוץ

של  ה שהוצג בדו"ח הבינייםמערכת לשיתוף בנתוני אשראי, עפ"י המתווב הרפורמהמשמעותיות, בראשן 

שפורסם בחודש מאי השנה. לאחר יישום רפורמה זאת,  בנתוני אשראי,לשיתוף הוועדה לשיפור המערכת 

, שיהיה נגיש לכל גוף נותן אשראי שיהיה מחובר ייקבע דירוג אישי )בתנאי שלא התנגד( לכל לקוח

 למערכת.

 

בנקאית, ובה פירוט מלא של כל  הותזעודת ת ללקוחותיהם פקסצפויים הבנקים ל 0226בנוסף, בתחילת 

המוצרים הפיננסים שבהם מחזיק הלקוח, הן בצד הנכסים והן בצד האשראי, וכן פירוט של כל המחירים 

 שמשלם או מקבל אותו לקוח.

 

 כניסת חברות טכנולוגיה לשוק הפיננסי .0

, הרי פיננסיים אחרים ולגופים מעבר לשינוי בחלוקת השוק הפיננסי בין הבנקים לגופים המוסדיים

של חברות טכנולוגיה גלובליות לתוך השוק הפיננסי, תוך נגיסה  ןשהתפנית המשמעותית הבאה היא כניסת

 בתחומי פעילות בנקאיים מסורתיים.

חלוקת השוק בין בנקים לבין גופים מוסדיים עלול לאבד בתוך כמה שנים את הרלוונטיות הדיון בלמעשה, 

השאלה היחידה ולוגיות כבר החלו לעשות את צעדיהן הראשונים בשוק הפיננסי, ו. חברות הענק הטכנושל

 ייכנסו, ובאיזו מהירות.  ןהיא לאילו תחומים פיננסיים ה

מנועי חיפוש, רשתות חברתיות, אתרי קמעונאות, חברות סלולר, ענקיות טכנולוגיה עתירות מזומנים 

  ם איום על השוק הפיננסי הנוכחי.כולם מהווי – הפינטק תחוםבאפים חדשניים -וסטארט

בעתיד ו, כבר פועלות בתחום התשלומים ,עלי באבא הסיניתאפל, סמסונג, גוגל או טכנולוגיה כמו  מעצמות

התשלומים והעברות הכספים, ניתן לפגוש שחקנים  ינוספים. בנוסף לשוקתחומי פעילות להיכנס ל ותצפוי

, מט"ח, שוק ההון מיבתחו ,P0Pפלטפורמות אר באמצעות בין השחדשים גם בשוקי האשראי, טכנולוגיים 

 פיקדונות וכו'.

 יכולותבדרישות ההון, בהנובעים מפערים דרמטיים ברגולציה,  ,היתרונות של השחקנים החדשים

משפיעים על קצב הכניסה הגבוה של אותם  ,גמישות וכד'בלקוחות, המידע על האיכות בות, טכנולוגיה

המשבר הפיננסי הגלובלי והמגבלות הרגולטוריות שנקבעו בעקבותיו האיצו עוד  .שחקנים לזירה הפיננסית

 יותר את התקדמות השווקים האלטרנטיביים. 

                                                   

3 http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=955518 

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=955518
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שנים  2 תוךמכפיל את עצמו בכל שנה בשנים האחרונות, וב P0P-, שוק הIOSCO4לפי מחקר של כך, למשל, 

קובע כי קיימת שונות  PWC5ברת הייעוץ מחקר של ח מיליארד דולר. 52בלבד הוא עתיד להגיע להיקף של 

מיליארד  222-לגבי קצב גידול שוק זה, אולם הערכות שמרניות חוזות כי היקף השוק יגיע ל תחזיותרבה ב

 .0202-דולר לפחות ב

התחזיות בהקשר זה, אבל חשוב לציין כי האיום על המערכות הפיננסיות כל לא זה המקום לסקור את 

מכניסת שחקנים הנהנים מטכנולוגיות חדשות המקנות להם יתרונות, כמו מידע המסורתיות לא נובע רק 

שחקנים  גם מכניסתיותר על לקוחות, זמינות ונגישות, ממשקים, מהירות וכו', אלא ועדכני איכותי 

 מודל עסקי שונה לחלוטין מזה של הגופים הפיננסיים.שמתבססים על 

 

תוויית רפורמות עתידיות יש לקחת בחשבון הננסי בישראל ובבחינת השוק הפילסיכום סעיף זה נדגיש כי ב

 ,הבנקים - השחקנים המסורתיים בשוקהשינויים שחלו בשנים האחרונות ביחסי הכוחות של לא רק את 

אלא גם את השחקנים הטכנולוגיים החדשים. אלה צפויים  - וגורמים פיננסיים אחרים הגופים המוסדיים

, לא רק מבחינת יחסי הכוחות ואופן התפלגות נתחי השוק, אלא גם להשפיע באופן מהותי על השוק

 השוק כולו והשירותים הפוטנציאליים ללקוחות. מהותות העתידיות על לכמבחינת ההש

  

                                                   

4 http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD459.pdf 
5 http://www.pwc.com/en_US/us/consumer-finance/publications/assets/peer-to-peer-lending.pdf 
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 צעדים רגולטוריים משמעותיים במערכת הבנקאות .3

טוריים , שורה ארוכה של צעדים רגולשהוזכרו לעיל בשוק הפיננסי הכוחות יביחסבנוסף לשינויים 

היקף ברמה הכללית,  המתגבשת. מפה הפיננסיתחדשים צפויה לתרום אף היא לשינוי נוסף במשמעותיים 

 הרגולציה העוסקת במערכת הפיננסית בישראל, ובפרט במערכת הבנקאית, הולך וגדל בשנים האחרונות. 

 

רכת הבנקאית, במסגרת העלייה הכללית בהיקף הרפורמות, החקיקה וההוראות השונות העוסקות במע

את רמת המחירים  פחית עוד יותריש מגמה ברורה של עלייה בהסדרה שנועדה לקדם את התחרותיות ולה

. זאת כמובן בצד רגולציה ענפה (4 בתרשים , באופן חלקי בלבד,)כפי שניתן לראות בשוק הבנקאות

אשר  אות העולמי,ענף הבנקדומה לרגולציה בבהעוסקת בתחומי הממשל התאגידי, שיפור היציבות וכד', 

במיוחד  פקטו, לצמצום משמעותי ביכולתם של הבנקים להמשיך להזרים אשראי ולהתחרות,-, דהמביאה

 .0222-מאז המשבר הפיננסי ב

 

בפרק זה נסקור בקצרה את עיקרי הרגולציה בתחומי התחרותיות והצרכנות, שרובם כבר מיושמים 

ים אלה הם פרי עבודת הצוות לבחינת הגברת חלק גדול מצעדוחלקם צפויים להיכנס לתוקף בקרוב. 

בחלק מהמקרים מדובר התחרותיות בענף הבנקאות, שהמלצותיו עדיין נמצאות בשלבי יישום שונים. 

, אך ברור כבר עתה שהם עתידים לחולל שינויים מהותיים בצעדים שהשלכותיהם על השוק אינן מיידיות

רות כמו, למשל, פתיחה וסגירה של חשבון בנק ההשפעה של מהלכים שנועדו להגביר את התח בשוק.

ידי ציבור הלקוחות -באינטרנט, או פרסום מחירי עמלות בפועל איננה מיידית. הפנמת שינויים אלה על

השלכותיהם על של ח ותימאפשר נ לאהיא תהליך ממושך והזמן הקצר שחלף מאז יישום אותם צעדים, 

אחד המהלכים צגים כאן עדיין לא נכנסו לתוקף. השוק. בנוסף, חלק מהמהלכים המשמעותיים המו

 0222 מאי בחודשנתוני אשראי. לשיתוף בהמערכת שיפור המרכזיים, הנמצא עדיין בהליכי גיבוש הוא 

 מערכת בהקמת שעוסק, הביניים ח"דו את אשראי בנתוני לשיתוף המערכת לשיפור הוועדה הגישה

 המערכת, כיום למצב בניגוד. הקמעונאי אשראיה בשוק התחרות את להגביר במטרה נתונים לאיסוף

( חשמל חברת כמו) נוספים ובגופים בבנקים הקיים והחיובי השלילי המידע כל את מחדל כברירת תאסוף

 . אישי אשראי דירוג לכדי יעובד זה מידע. הקטנים והעסקים הבית משקי עבור

 

שיפור המערכת המלצות כמו  חשוב להדגיש כי המערכת הבנקאית איננה מתנגדת למהלכים כאלה.

, עידוד כניסת בנקים זרים בנקים אינטרנטייםקידום , בנקאיות, הקמת אגודות נתוני אשראישיתוף בל

וכד' לא נתקלו בהתנגדות של המערכת הבנקאית. זאת למרות ההשפעה הדרמטית שמהלכים אלה  נוספים

עם זאת, חשוב לבחון את ההשלכות . קיםופוטנציאל הפגיעה ברווחי הבנ צפויים ליצור במערכת הפיננסית

של מהלכים אלה לאחר יישומם והטמעתם בטרם יינקטו צעדים מרחיקי לכת נוספים, שעלולים לדחוק 

 את המטוטלת לנקודה קיצונית מדי.

 

 :הם הפיננסי שוקבהתחרות עוד יותר את לקדם שנועדו  הצעדים העיקרייםפרט למערכת נתוני אשראי, 
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ישלחו הבנקים ללקוחותיהם "תעודת זהות"  0226מהרבעון הראשון של  –ת תעודת זהות בנקאי .א

הכוללת מידע על כל הפעילות הבנקאית שלהם בשנה החולפת. מידע זה כולל את היקף החובות, 

הפיקדונות, חשבונות ני"ע ושאר המוצרים הבנקאיים שכל לקוח מחזיק. בנוסף, יפורטו העמלות 

ידי כל הבנקים במבנה אחיד וברור, יקל על -ע זה, שיימסר עלוהריביות באפיקים השונים. מיד

הלקוחות לעשות "שופינג" בין השחקנים השונים בתחומי הבנקאות, האשראי ושוק ההון בתוך 

 המערכת הבנקאית ומחוץ לה.

להגברת התחרותיות בין הבנקים נקבעו  צוותכחלק מהמלצות ה –הסרת חסמים במעבר בין בנקים  .ב

ת להקל על לקוחות להעביר את חשבונותיהם בין בנקים שונים. בתוך כך הבנקים הוראות המיועדו

חשבונות באינטרנט, וכן להקל על העברת חיובים על פי הרשאה  פתיחה וסגירה שלנדרשו לאפשר 

-, ובחלקן ייכנסו לתוקף בהמשך השנה. ב0222-ק מהוראות אלה כבר נכנסו לתוקף בחל .מבנק לבנק

וספת שנועדה להקל על מעבר בין בנקים באמצעות פישוט הליך העברת הוראות יושמה הוראה נ 0222

 .קבע בין כרטיסי אשראי

נכנס לתוקף שירות המסלולים בעמלות עו"ש, במטרה להגביר את  0224באפריל  –שירות המסלולים  .ג

מסלול  –השקיפות ואת התחרות בתחום עמלות העו"ש. שירות זה כולל שני מסלולים עיקריים 

הכולל עד עשר פעולות בערוץ ישיר ופעולת פקיד אחת, ומסלול שקלים(,  22במחיר מפוקח )עד סי, בסי

רק לאחרונה פרסם הפיקוח על הבנקים  פעולות פקיד. 22פעולות בערוץ ישיר ועד  22מורחב, הכולל עד 

שירות מכתב המחייב את הבנקים לפנות באופן יזום ללקוחות רלוונטיים ולהפנות את תשומת ליבם ל

 המסלולים.

בין הבנקים במטרה לעודד את התחרות  –הגדלת השקיפות בפירעון מוקדם של הלוואות שלא לדיור  .ד

במגזרי משקי הבית והעסקים הקטנים נקבעו שינויים באופן החישוב של עמלת פירעון מוקדם של 

 הלוואות )שלא לדיור( ובכללי הגילוי והשקיפות של עמלה זאת.

העברת פיקדון ני"ע מבנק לגוף חוץ בנקאי תבוצע במסגרת לו"ז מוגבל,  –ון ני"ע הקלה על העברת חשב .ה

 שקלים בלבד(. 2ובמחיר מפוקח )

נכנסה לתוקף הוראה של רשות ני"ע, העוסקת  0222ביוני  –הפניית לקוחות לחברות ניהול תיקים  .ו

ול תיקים הקשורות במגבלות המוטלות על יועצי השקעות בבנקים בבואם להפנות לקוחות לחברות ניה

 לאותו בנק. הוראה זאת נועדה להגביר את התחרות בין הבנקים לבין בתי השקעות אחרים.

פרסם בנק ישראל מתווה להקמת אגודות בנקאיות בישראל.  0222בחודש מאי  –אגודות בנקאיות  .ז

. על אגודות אלה צפויות להתחרות במערכת הבנקאית, בעיקר במגזרי משקי הבית והעסקים הקטנים

מציע בנק ישראל הקלות משמעותיות בדרישות מאגודות אשראי, בהשוואה  ןמנת לעודד את הקמת

 הבקרה והביקורת.  ,דרישות ההון בעיקר בתחומי ,לנדרש מבנקים בישראל

הצעת חוק שגיבשה הממשלה מאפשרת להרחיב את מגוון השירותים הפיננסיים  –שכלול בנק הדואר  .ח

לאפשר לו להתחרות במערכת הבנקאית ולנצל את מערך הסינוף הארצי נותן בנק הדואר, במטרה ש

הרחב שלו להגדלת היצע השירותים הפיננסיים שיוכל לתת בעצמו, או באמצעות שיתוף פעולה עם גוף 

 פיננסי אחר.
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המלצות  פרסוםולאחר  ,0224בעקבות החלטת ועדת השרים ליוקר המחיה מאפריל  –רפורמת הדביט  .ט

ת השימוש במזומן, גיבש בנק ישראל רפורמה שנועדה להרחיב את השימוש ועדת לוקר להגבל

בכרטיסי חיוב מיידי )דביט(. אחת ממטרות הרפורמה היא הגברת התחרות בתחום כרטיסי החיוב. 

במסגרת רפורמה זאת הונחו הבנקים לפנות ללקוחותיהם ולהציע להם כרטיס דביט. בנוסף, הוסדר 

ספים מהמנפיק ועד לבית העסק, וכן נקבעה עמלה צולבת מופחתת והוגבל בזמן תהליך העברת הכ

 בעסקאות דביט.

נקבעה מסגרת  ,כדי לעודד כניסת מתחרים חדשים לשוק הסליקה –קידום התחרות בשוק הסליקה  .י

התקשרות של סולקים חוץ בנקאיים המחזיקים ברישיון סולק למתג של חברת החוקית להסדרת 

 א."שב

מחויבים הבנקים לפרסם באתרי האינטרנט ובהודעות  0222מינואר  –ני"ע פרסום מידע על עמלות  .יא

ללקוחותיהם מידע אודות מחירי העמלות בפועל בתחום ני"ע. כלומר, בנוסף למידע הפומבי אודות 

מחירי העמלות בתעריפון, הבנקים מפרסמים גם מידע על המחירים שנגבו בפועל עבור דמי ניהול 

המחירים ששולמו  עלשולחים ללקוחותיהם מידע ומכירה. בנוסף, הבנקים  חשבון ני"ע ועמלות קנייה

 .מבחינת היקף חשבון ני"ע שלהם דומים להםהלקוחות מחירים ששילמו ידם, בהשוואה ל-על

אפשר להציג את שיעורי מהלך שיבדומה לסעיף הקודם, בנק ישראל מקדם  –פרסום מידע על ריביות  .יב

לקוחות לפי סוגי אשראי שונים, וכן את שיעורי הריביות שמקבלים הריביות בפועל שגובים הבנקים מ

 לקוחות עבור סוגי פיקדונות שונים.

פורסם תזכיר חוק הסדרת הלוואות חוץ  –החלת ריבית מקסימלית )חוץ בנקאית( גם על הבנקים  .יג

ידי -עלבנקאיות, שכולל, בין השאר, החלת מנגנון לקביעת ריבית מקסימלית גם על הלוואות שניתנות 

 בנקאיים להתחרות בבנקים.-המערכת הבנקאית. זאת במטרה לשפר את יכולתם של גופים חוץ

ידם ללקוח, בעת -הטבה שניתנת עללשמור  וחויבהבנקים  -שמירת הטבות בפיקדונות ובהלוואות  .יד

לאורך כל חיי הפיקדון או האשראי. זאת במטרה לשפר את  ,פתיחת פיקדון או בעת קבלת אשראי

 השקיפות של אותם מוצרים ולהגדיל את התחרות.

, מאפשרות הקמת קרן נאמנות סולידית, 0224תקנות של רשות ני"ע, שנכנסו לתוקף בסוף  –קפ"מ  .טו

 .שתתחרה בפיקדונות של הבנקים

במטרה לעודד את התחרות בין מוצרי שוק ההון  –ביטול דמי ניהול על מק"מים וקרנות כספיות  .טז

עמלת  0223קרנות כספיות, לבין מוצרי החיסכון הבנקאיים, בוטלה בתחילת הסולידיים, מק"מים ו

 דמי ניהול ני"ע הנגבית עבור מוצרים אלה.

צפויה, לאחר השלמת יישומה, להשפיע על מפת השחקנים במערכת הפיננסית רשימה חלקית זאת 

גורמים  ידי-לעמערכת הבנקאית התחרות בבישראל. צעדים אלה עתידים, רובם ככולם, להגביר את 

אחרים, שכפי שהצגנו בתחילת הפרק, ממילא נמצאים בתהליך רציף ועקבי של הגדלת חלקם היחסי על 

 זאת בנוסף להגברת התחרות בתוך המערכת הבנקאית עצמה. חשבון המערכת הבנקאית.

ודת להסיט את המערכת מנק שילוב של מהלכים "טבעיים" יחד עם צעדים רגולטוריים משמעותיים עלול

שיווי משקל רצויה. מאחר וחלק מהצעדים שהוזכרו לעיל עדיין לא הבשילו ואת השלכותיהם עוד מוקדם 
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אין מקום אליו היטב קביעת צעדים נוספים שעלולים "לדחוף" את המערכת ל שקול, נראה כי ראוי לנתחל

 להגיע. כוונה

החשיבות הייחודית  בשלכולו, נזק משמעותי למשק ליצור החלשה מוגזמת של המערכת הבנקאית עלולה 

המחיש  ,0222-ב שפרץ ,המשבר הפיננסי העולמישל מערכת זאת, שאיננה דומה למערכות עסקיות אחרות. 

ייחודיות המערכת הבנקאית והדגיש את החשיבות של מערכת בנקאית חזקה ויציבה לכלכלה ולצמיחה. 

 א.בפרק הב יסוקרו בקצרה ,לקחי המשבר הפיננסיכן ווחשיבותה, 
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 חשיבות המערכת הבנקאית למשקפרק ב': 

הינה מנגנון מורכב, הכולל שחקנים רבים המערכת הפיננסית, המצויה בבסיסה של כל כלכלה מודרנית, 

בעלי צרכים ואינטרסים שונים. האינטראקציה הכלכלית ביניהם נעשית באמצעות מערכת מתווכת. 

ת של משאבים במשק באמצעות העברת כספים המתווכים הפיננסיים תורמים להקצאה אופטימלי

היצע ליעדים שבהם יש עודף ביקוש. בין הצדדים השונים במערכת קיימים פערי  ףממקורות בהם יש עוד

מידע ופערים בטווחי הזמן המועדפים עליהם לשם הלוואה או שימוש בכסף. הבנקים, בתפקידם 

ימוש יעיל בכסף הקיים ובכך תורמים לצמיחת כמתווכים פיננסיים, מגשרים על פערים אלה ומאפשרים ש

3:6בהקשר הזה, מתוך אמנת באזל  להלןהמשק כולו. 
 

"A strong and resilient banking system is the foundation for sustainable economic 

growth, as banks are at the center of the credit intermediation process between savers 

and investors. Moreover, banks provide critical services to consumers, small and 

medium-sized enterprises, large corporate firms and governments who rely on them to 

conduct their daily business, both at a domestic and international level." 

 

ן הבנקים. כל במידה רבה יותר ממערכות אחרות, מושתתת על אמון בין הלקוחות לביהמערכת הבנקאית, 

אחד מהצדדים נוטל על עצמו סיכון, והפעולות הבנקאיות מתאפשרות, למרות סיכון זה, הודות לאמון בין 

מוסד פיננסי יציבות הצדדים. הרגישות הגבוהה של המערכת הבנקאית מחייבת אמון מקסימלי. החשש כי 

התממשותו עלולה להוביל ו בסכנה עלול לכשעצמו להגדיל את הסיכוי להתממשות תרחיש זה, תצאנמ

עוצמת הקשרים בין השחקנים השונים במערכת  לתגובת שרשרת שתביא לנפילת גופים פיננסיים נוספים.

הבנקאית והתלות ההדדית ביניהם אינה דומה למערכות יחסים בסקטורים אחרים. העובדה שבנקים 

משפיעים על התלות  ,יקים אשראי זה לזה, והחשש כי פגיעה באמון הציבור משליכה על כל המערכתמענ

, ובעיקר נפילתו, של בנק אחד משפיעה במישרין, וגם בעקיפין, על ביצועיהם של חוסר יציבותוהזאת. 

 הבנקים האחרים, ולא רק מצויה בקורלציה כלשהי איתם.

כלית של המשק, ובעיקר, ההשפעה ההרסנית שעלולה להיגרם הבנקים לפעילות הכל חשיבות תקינות

חוסר היכולת של הציבור להתגונן מפני , מפגיעה באחד הבנקים, תלותם של הבנקים באמון הציבור

 יבות הסגולית של הבנקיםהחש עומדים בבסיסכל אלה  –ועוצמת התלות ההדדית בין הבנקים הסיכונים 

 סקטור הזה בכל העולם.לצרות מערכת רגולציה ייחודית , והם אלה שגרמו להיווושל יציבותם

המחיש את התלות בין המוסדות הפיננסיים ואת הקריטיות של המערכת  0222-המשבר הפיננסי העולמי ב

באופן פשטני לא זה המקום לניתוח מקיף של המשבר העולמי, אבל הפיננסית לפעילות הכלכלית כולה. 

פריים, תוך "גלגול" הסיכון לגורמים -קמעונאי, בחלקו ללקוחות סאב ניתן לומר כי גידול מופרז באשראי

אחרים והגדלת מקורות המימון למתן אשראי נוסף הביאו בסופו של דבר לחשיפת מוסדות פיננסיים 

לכך לוותה גם מצוקת נזילות חמורה, שהושפעה מחשיפות לסיכון רב מדי, שבחלקו, כידוע, גם התממש. 

                                                   

6 http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf 

http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf
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יננסיים, מוסדות פנפילת בנקאיים לגופים בנקאיים. -מפוקחות בין גופים חוץ גומלין רבות ולא תמיד

אילצה והחשש מקריסת מוסדות נוספים,  ,תחילה בארה"ב ואח"כ גם באירופהשהתפשטה באופן ויראלי, 

את הממשלות להכריז על תוכניות סיוע קיצוניות, שבשלב הראשון הזרימו נזילות לשווקים, רכשו נכסים 

 , העניקו ערבויות ואף הלאימו בנקים. "רעילים"

 מאוקטובר האמריקאי הקונגרס של התקציבים משרד דוח לפיסה"כ הזרימו הממשלות סכומי עתק: 

 בשנים, 02208 בסוף האירופית הנציבות שפרסמה דוח לפי .7דולר מיליארד 425סכום הסיוע עמד על , 0220

 23% המהווה סכום, פיננסיים למוסדות סיוע לצורך אירו טריליון 2.6 האיחוד מדינות הפנו 0222-0222

ומאיים על המערכת הפיננסית המשבר ביוון, שמתעצם ממש בימים אלה,  .האיחוד מדינות של מהתוצר

 מלמד כי המשבר העולמי עוד לא הסתיים וכי היקפי הסיוע עוד עלולים לגדול.שם, 

. עפ"י נתוני קרן המטבע, התוצר ותמטידר וההשלכות של המשבר הפיננסי על השווקים הריאליים הי

ביחס העולמי בשיעור שנתי, ושיעור הסחר  5.0%-ב 0222במדינות המפותחות ירד ברבעון האחרון של 

 לתוצר הגיע לשפל הנמוך ביותר מאז תום מלחמת העולם השנייה.

ם זרים השפעת המשבר לא פסחה, כמובן, גם על ישראל. חשיפה של המוסדות הפיננסיים בארץ לנכסי

היו הגורמים  ,שאיבדו מערכם, האטה בצמיחה עקב ירידה בביקושים העולמיים והגדלת סיכוני האשראי

, בעיקר בשל תהעיקריים לחשיפת ישראל למשבר. עם זאת, ישראל צלחה את המשבר באופן טוב, יחסי

באירופה ינות שנדרש במד העצוםבניגוד לסיוע  ויעילות הפיקוח עליה. המערכת הפיננסית עמידותה של

האיתנות שהפגינו הבנקים ויכולתם  הבנקים לא נזקקו לסיוע כספי כלשהו.הרי שבישראל  ובארה"ב,

אפשרו השלכות המשבר, כמו גם את החמרת הדרישות הרגולטוריות ביחס להון ולאשראי, את לספוג 

ות אחרות שצלחו העובדה כי ישראל, כמו גם מדינלהתגבר בקלות יחסית על המשבר. לכלכלה הישראלית 

ת במערכת בנקאית ה, אוסטרליה או סינגפור, מאופייניחסית, כמו קנד את המשבר בהצלחה רבה,

 שיך ולשמור על יתרון זה גם בעתיד, לטובת המשק כולו.דומיננטית ויציבה, ממחישה את הצורך להמ

איננה  נתאות,שוק המשכבשוק האשראי הקמעונאי בישראל, ובפרט בבנוסף, העובדה כי רמת המינוף 

  ליציבות המערכת הפיננסית.היא  אףביחס לעולם, תרמה  גבוהה

לקחי המשבר הפיננסי עדיין נלמדים ברחבי העולם, אולם תובנות ראשונות בדבר חשיבות עוצמתה 

בתחומים רבים. כך, ומתורגמות לדרישות רגולטוריות  ויציבותה של המערכת הבנקאית כבר מיושמות

(, נקבעו מנגנונים לשיפור זיהוי וניהול 3שות לחיזוק מבנה ההון של הבנקים )באזל למשל, הוחמרו הדרי

הממשל התאגידי, בעיקר בכל הקשור לניהול סיכונים, הנחיות בתחום סיכונים, נקבעו הנחיות בתחום 

יחסי הנזילות, יחסי מינוף ועוד. לקחים נוספים הופקו בתחום הרחבת הפיקוח על מוסדות פיננסיים 

 רת האפקטיביות שלו. והגב

איכותו ומאפייניו, ידי כל הגורמים במשק, בחינת -הניתנים עליטור היקפי האשראי, ננראה כי בהקשר זה, 

 תחום.בגורמים חדשים הגדלת חלקם של חשובים כעת במיוחד, לנוכח השינוי במפת השחקנים בשוק זה, ו

 

                                                   

7  Report on the Troubled Asset Relief Program – October 2012, Congressional Budget Office, 11/10/2012. 
publication/43662http://www.cbo.gov/ 

8  State Aid Scoreboard - Report on state aid granted by the EU Member States, European Commission, 21.12.2012. 

http://www.cbo.gov/publication/43662
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 ורמת המחיריםהמערכת הבנקאית ריכוזיות פרק ג': 

-מבחינה מאקרולמשק המערכת הבנקאית בישראל מבחינת תפקידה, יציבותה וחשיבותה  ירתסקלאחר 

צרכנית, מנקודת מבטם של הלקוחות.  הכלכלית, אנו מבקשים להציג את המערכת הבנקאית גם מבחינ

המערכת והן מבחינת רמת המחירים בסגמנטים  מבנהחינת בדיקה מעמיקה של שוק הבנקאות, הן מב

השונים, מצביעה על ממצאים דומים לעולם, כאשר בחלק מהמקרים, כפי שנראה בהמשך, מצבו של 

עוד בטרם הבשילו רבים מהצעדים הרגולטוריים  זאת, .מדינות אחרותהצרכן הישראלי טוב יותר ביחס ל

נתונים אלה מציגים תמונת מצב עדכנית שונה מזאת הנתפסת, פעמים רבות,  .בפרק הקודםשהוזכרו 

מתבססים ין כי הנתונים שיוצגו בפרק זה המתייחסים למערכת הבנקאות הישראלית יצובשיח הציבורי. 

 ידי בנק ישראל.-ידי הבנקים או על-נתונים פומביים, המוצגים לציבור על על

 ריכוזיות ותחרות .2

לא זה המקום להתעמק בסוגיה התיאורטית בדבר הקשר בין מידת הריכוזיות של שווקים לבין רמת 

אך כידוע ישנן עדויות לכך שרמת הריכוזיות לאו דווקא מעידה על רמת התחרותיות. , התחרותיות שבהם

לאור ההסתמכות של גורמים רבים על מדדי הריכוזיות של המערכת הבנקאית בישראל למרות זאת, 

לצורך קביעת "אקסיומות" על מידת התחרותיות שבה, חשוב להציג מספר ממצאים ביחס לריכוזיות 

אבן, -זינגר-ידי חברת הייעוץ גיזה-צאים אלה עולים מעבודת מחקר שבוצעה עלהמערכת בארץ. ממ

 עיקריהם בתמצית:ש

 השוואה בינלאומית למדינות האיחוד האירופי 1.1

ריכוזיות מערכת הבנקאות בישראל ביחס למדינות  הפיקוח על הבנקים מפרסם באופן תדיר השוואה של

הירשמן )מדד הסוכם את ריבועי נתח השוק של כלל השחקנים -דלמדד הרפינהאיחוד האירופי, באמצעות 

הריכוזיות המתבססת על נתוני הבנק האירופי המרכזי, בשוק(. עפ"י ההשוואה האחרונה שפורסמה, 

 , וישראל היא במקום הרביעי באירופה. של המדינות מהממוצע 0המדד גבוה פי  –בישראל גבוהה למדי 

אירופי מקבל את נתוני הריכוזיות מהרגולטורים הרלוונטיים של כל חשוב להבין כי הבנק המרכזי ה

מבדיקת , כפי שהם מחשבים אותם. במדינתםמדינה, המציגים את מדדי הריכוזיות של מוסדות האשראי 

רשימת המוסדות כוללת גם גופים שאינם בנקים מסחריים, כמו לפחות בחלק מהמדינות כי גיזה עולה 

רק על ידי בנק ישראל -עללומים. בישראל, כמובן, מחושב מדד הריכוזיות בתי השקעות או חברות תש

 בסיס נתוני הבנקים המסחריים. 

בניגוד למתודולגיה זאת, הבנק העולמי מחשב בעצמו, על סמך קריטריונים אחידים וקבועים, את מדדי 

ברסיטאות בסיס הנתונים שמשרת את הבנק העולמי )כמו גם את גופי המחקר והאוני. הריכוזיות

גיזה , ערכה 0223, המעודכן לשנת נתוניםהמאגר אותו על בסיס . Bankscopeהמובילים בעולם( הוא מאגר 

וגם בנקים  (saving banks)חיסכון ם לשל מדדים אלה עבור בנקים מסחריים, בנקיבדיקה 

 מתבקש להכלילםמגזר הקמעונאי ולפיכך את הים שרתחיסכון הם בנקים המל םקואופרטיביים. בנקי

בבדיקה. עם זאת, הכללת בנקים קואופרטיביים בהשוואה זאת פחות טבעית, מאחר והערך התחרותי של 
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באוכלוסייה, כמו  מסוימותמדובר בבנקים השייכים לקבוצות במקרים רבים בנקים אלה מוטל בספק. 

בנקים אזור גיאוגרפי מסוים, קבוצת עובדים מאורגנת ואפילו קבוצת דת מסוימת, ולפיכך כל אחד מה

 אתהשוואה בגיזה כללה האלה רלוונטי רק לחלק קטן מאוכלוסיית המדינה. עם זאת, למען הזהירות, 

 כלל המוסדות הללו. 

-ה מהשוואת מדדיהתוצאות מלמדות כי הריכוזיות בישראל איננה חריגה. , 2כפי שניתן לראות בתרשים 

HHI נות אירופה.)הרפינדל הירשמן( עולה כי ישראל דומה מאוד לממוצע מדי 

 
 .0223לשנת חיסכון ובנקים קואופרטיביים ל םשל בנקים מסחריים, בנקי Bankscopeאבן )נספח א'(, על בסיס נתוני -זינגר-מקור: גיזה

 

 השוואה למדינות דומות 1.1

מחקרים רבים מצביעים על יתרונות לגודל בתחום הבנקאות, ולכן מתבקש למצוא קשר הפוך בין גודל 

מצביעה  ,גיזהכלכלני חברת  ומספר הבנקים הפועלים בה. בחינה אקונומטרית מקיפה שביצעהמדינה לבין 

כי אכן ישנה השפעה שלילית מובהקת של גודל האוכלוסייה על ריכוזיות המערכת הבנקאית, כלומר ככל 

שהמדינה גדולה יותר, במונחי אוכלוסייה, כך ריכוזיות המערכת נמוכה יותר. בנוסף, נמצאה השפעה 

חיובית מובהקת של רמת התפתחות המדינה במונחי תוצר לנפש על רמת הריכוזיות, כלומר ככל שהמדינה 

מפותחת יותר, כך הריכוזיות גבוהה יותר. מכאן שמדינות קטנות עם כלכלות מפותחות, כדוגמת ישראל, 

 צפויות להיות מאופיינות ברמת ריכוזיות גבוהה יותר.

 

 02שבהן עד למדינות יחס המערכת הבנקאית בישראל בוואה של ריכוזיות כלכלני גיזה השביצעו לפיכך, 

, ביחס לקבוצת מדינות זאת, רמת הריכוזיות של ישראל 6מיליון תושבים. כפי שניתן לראות בתרשים 

מיליון תושבים ולקבוצת  22שבהן עד תוצאות דומות מתקבלות גם ביחס לקבוצת מדינות  נמוכה יותר.
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ריכוזיות של מדינות הדומות הגם בבדיקת  .עשר המדינות שגודל אוכלוסייתן קרוב ביותר לישראל

עולה כי הריכוזיות בישראל נמוכה  ,לישראל הן מבחינת מספר התושבים והן מבחינת ההכנסה לנפש

 מהממוצע. 

 

 

 .0223חיסכון ובנקים קואופרטיביים לשנת ל םשל בנקים מסחריים, בנקי Bankscopeנתוני אבן )נספח א'(, על בסיס -זינגר-מקור: גיזה

 

 מדדי כוח שוק 1.1

אחד המדדים לבחינת רמת התחרותיות בשוק כלשהו הוא מדד כוח שוק. הצוות להגברת התחרותיות 

ות האיחוד מדינבישראל ובאת מדד כוח השוק עבור הפעילות הקמעונאית והעסקית  הציגבענף הבנקאות 

ריבית על פיקדונות בכל הריבית על אשראי לבין ההפער בין מבטא את גודלו היחסי של המדד האירופי. 

 .0223-0222, וחושב לשנים מגזר

כוח השוק הממוצע שהופעל על משקי הבית בישראל היה זהה לזה שהופעל על בבדיקה זו נמצא כי 

זאת, נמצא כי הפער בין כוח השוק המופעל על לקוחות משקי הבית במדינות האיחוד האירופי. עם 

לקוחות משקי הבית לבין זה המופעל על הלקוחות העסקיים נמוך בישראל ביחס למדינות האיחוד 

 האירופי.
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 . מבוסס על דוחות שבעת הבנקים הגדולים בישראל.0.0.4מקור: הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות, דוח מסכם, איור 

 

 

 

 
 . מבוסס על נתוני הבנק המרכזי האירופי.0.0.2קור: הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות, דוח מסכם, איור מ

 

  



22 
 

 העו"ששירותי  ם שלמחירירמת ה   .0

אנו מבקשים התמורות שחלו בה בשנים האחרונות, לאחר בחינת מבנה המערכת הבנקאית בישראל ו

הלקוחות בישראל, בהשוואה אות, מנקודת מבטם של ציבור ההיבט הצרכני של מערכת הבנקאת  הציגל

גם כאן ראוי להדגיש כי חלק מהרפורמות במגזר הפיננסי עליהן הוכרז לאחרונה עדיין  .למדינות אחרות

אינן באות לידי ביטוי בנתונים שיוצגו, וכי השפעתם הכוללת צפויה להיטיב עוד יותר את מצבו של הלקוח 

 בישראל.

 "שהעו עמלות 1.1

 רשימת נקבעה שבמסגרתה, הבנקים בעמלות מקיפה רפורמה במסגרת החוק לתוקף נכנסה 0222 בשנת

 עמלות מחירי כי נקבע בנוסף,. עמלות לגבות הבנקים רשאים שעבורם ואחידה מוגבלת בנקאיים שירותים

 צומצם מכך כתוצאה. מקסימלי מחיר נקבע אף ובחלקן ישראל בנק של לפיקוח נתונים יהיומסוימות 

 בית משקי על גם חל החדש התעריפון. אוחדו או בוטלו העמלות מרבית כאשר, בכשליש העמלות מספר

 .קטנים עסקים על וגם

 לצמצום נוספים משמעותיים צעדיםידי בנק ישראל -על ננקטו העמלות רפורמת של לתוקף כניסתה מאז

ימלי למסלול הבסיסי(, הפחתת עמלות, ביניהם השקת שירות המסלולים )וקביעת מחיר מקס וביטול

עמלת מינימום לניהול חשבון, ביטול עמלות בגין כרטיס מידע וכרטיס למשיכת מזומן, פיקוח על עמלת 

 הודעות והתראות, ביטול עמלת חיוב מפקיד בהחזרת שיק ועוד.

 ירידה במחירי עמלות העו"ש 0.2.2

דה רציפה ועקבית בהוצאה של משקי בית ירי הצעדים הרגולטוריים השונים והתחרות בין הבנקים גררו

הסתכמה ההוצאה החודשית  0224-במנתוני בנק ישראל עולה כי . 0222על חשבונות העו"ש מאז שנת 

שקלים. כפי שניתן לראות  20.2הממוצעת בפועל של משקי בית בישראל על חשבון עו"ש בסכום של 

 ה., מאז החלת הרפורמ32%ציפה של , מדובר בירידה ר0 בתרשים
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 מקור: דיווחים חצי שנתיים של המפקח על הבנקים אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי בית. הדוח האחרון, מינואר

0222: ReportBankingServiceFees.aspx-2015-01-.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/06http://www 
 

בשנים האחרונות ירידה עקבית.  קיימתנכסים, היקף הגם בבחינת שיעור ההכנסות מעמלות ביחס ל

של לרמה  0220בשנת  2.30%ירדו מרמה של  9ההכנסות מעמלות ביחס לנכסים של המערכת הבנקאית

  .0224-ב 2.22%

 השוואה בינלאומית 0.2.0

 Van Dijkבמסגרת עבודת הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות, התבקשה חברת הייעוץ 

Management ישראל ו . בהשוואה זאת נבחנו10לבצע השוואה בינלאומית בנושא עלות ניהול חשבון עו"ש-

ת הברית, צרפת, דנמרק, גרמניה, אירלנד, איטליה, הולנד, אוסטריה, בלגיה, קנדה, ארצומדינות זרות ) 23

מוסדות פיננסיים, כאשר בישראל נבדקו הנתונים של  22שוודיה, פורטוגל ובריטניה(. סך הכל נבדקו 

 חמשת הבנקים הגדולים.

נמצא כי ישראל היא בין שלוש  ,ת( במדינות שנבדקוומהשוואת עלות ניהול חשבון עו"ש )עמלות וריבי

כונים גם לאחר התאמה לכוח נות הזולות ביותר, כאשר רק הולנד ובלגיה זולות יותר. ממצאים אלו נהמדי

                                                   

 32-, איור א0224עפ"י נתוני חמש הקבוצות הבנקאיות מתוך הסקירה השנתית של המפקח על הבנקים לשנת  9
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib4/BankingSystemAnnualReport/skira14/פרק

 pdf.א02%
 

 .5ונספח  25, עמ' 0223תחרותיות בענף הבנקאות, מארס מתוך דוח מסכם של הצוות להגברת ה 10

 

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/06-01-2015-ReportBankingServiceFees.aspx
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib4/BankingSystemAnnualReport/skira14/פרק%20א.pdf
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib4/BankingSystemAnnualReport/skira14/פרק%20א.pdf
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גם בחשבונות של צעירים וסטודנטים נמצא כי ישראל היא בין . 22הקנייה, כפי שאפשר לראות בתרשים 

 המדינות הזולות ביותר.

 
 רותיות בענף הבנקאות, דו"ח הצוות לבחינת הגברת התחVan Dijk Managementמקור:  

 

 ריביות 1.1

 מרווחים 0.0.2

. רווחי הריביתבינלאומית גם בנוגע למהצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות ביצע השוואה 

. מבדיקה זאת עולה 11בנקים גדולים בעולם ממדינות שונות 02בין הבנקים בישראל לבין ההשוואה נערכה 

ים בישראל )חמש הקבוצות הגדולות( דומים לאלה הנהוגים בחו"ל. כי מרווחי הריבית הממוצעים בבנק

 מרווחי הריבית מחושבים כהכנסות ריבית נטו ביחס ליתרת הנכסים מניבי ריבית.

מצאה כי מרווח הריבית הממוצע בישראל עמד בשנים  ,0220-0222 שבחנה את הנתונים בשניםהבדיקה, 

. הבנקים שנכללו 0.62%מד על שיעור גבוה יותר של בעוד הממוצע של קבוצת המדגם ע 0.35%אלה על 

בהשוואה הם הבנקים הגדולים בעולם, המדווחים לרשות לני"ע בארה"ב, ביניהם דויטשה בנק, בנק אוף 

 ועוד. ING, וולס פארגו, HSBC ,UBSאמריקה, סיטי גרופ, 

  

                                                   

 .2, טבלה 26, עמ' 0223דוח מסכם של הצוות להגברת התחרותיות בענף הבנקאות, מארס  11
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 השוואה בינלאומית של גובה הריביות באשראי מאושר בעו"ש 0.0.0

לבקשת הצוות לבחינת הגברת  Van Dijk Managementידי חברת הייעוץ -וצעה עלשבבבדיקה 

כי בהשוואת גובה הריבית על אשראי מאושר בחשבונות עו"ש דומה  נמצאהתחרותיות בענף הבנקאות, 

שנבדקו )ישראל, דנמרק, אנגליה, הולנד,  24. בעשר מדינות מתוך 12ישראל למרבית המדינות שנבדקו

. חשוב לציין כי 23%-22%ל, אוסטריה, בלגיה, אירלנד ושבדיה( עמד שיעור הריבית על גרמניה, פורטוג

שיעור גבוה באופן  - 3.2%בתקופה בה נמדדו ריביות אלה, עמד שיעור הריבית המוניטרית בישראל על 

 –)למעט שבדיה  2%-2.02%מוניטרית על , שם עמדה הריבית המדינות שנבדקובהשוואה למשמעותי 

ועל מובן שלפער כה משמעותי בגובה הריבית המוניטרית יש השפעה על גובה הריבית על האשראי, (. 2.2%

 אינה גבוהה באופן יחסי.על אשראי בעו"ש , הריבית בישראל אף זאת

 השוואה בינלאומית של גובה הריביות באשראי בחריגה 0.0.3

ריגה ממסגרת אשראי דומה עולה כי גם בח Van Dijk Managementבבדיקה שביצעה חברת הייעוץ 

. הריבית הממוצעת בישראל עמדה על 13ידי הבנקים בישראל לריבית המקובלת בעולם-הריבית הנגבית על

( ואילו 04.0%-22.0%)מדינות היתה הריבית הממוצעת גבוהה יותר  5-כאשר ב ,בתקופה הנבדקת 22.2%

 (. 20.5%-2.2%היתה הריבית נמוכה יותר )מדינות  4-ב

היתה גבוהה באופן כאמור יין כי גם בבדיקה זאת לא נוטרלה הריבית המוניטרית בישראל, שחשוב לצ

 משמעותי מהריביות בשאר המדינות.

 עסקים קטנים  1.1

נועדו להסיר חסמים ואשר הצעדים הרגולטוריים שפורטו בפרק הקודם ביחס ללקוחות הקמעונאיים, 

 כללייםאת מגזר העסקים הקטנים. בנוסף לצעדים  בשוק ולהגדיל את השקיפות, משרתים, כמובן, גם

כמו העלאת רף הפטור מעמלת טיפול  שאוכלוסיית העסקים הקטנים הם הנהנים העיקריים מהם,

אלף שקל, וכמו מתן הקלות בעמלת פירעון מוקדם בהלוואה  222-אלף שקל ל 22הלוואות של באשראי מ

ת זה. ביניהם, הגדלת אוכלוסיית היעד הנהנית שאינה לדיור, נעשו גם מספר צעדים ספציפיים למגזר פעילו

מיליון  2 עד מחזור שלעסקים עם מיליון שקל ל 2עד  שלם מחזור שנתי עמעסקים  -מהתעריפון הקמעונאי 

שהם שירותי סליקה נוגע לבשקל. צעד נוסף שבוצע הוא קביעת תעריפון אחיד עבור עסקים קטנים 

 י ניהול עסק קטן.מחברות כרטיסי אשראי. בנוסף, בוטלה עמלת דממקבלים 

 היקף האשראי   0.3.2

בנוסף להקלות אלה, המערכת הבנקאית הגדילה בשנים האחרונות את האשראי למגזר העסקים הקטנים 

מסך  02%-מיליארד שקל, והוא מהווה כ 22-כעל האשראי למגזר זה  עמד 0224בשיעור חד. בשנת 

                                                   

 22ר' הערה  12
 22ר' הערה  13
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 62-ה, הסתכם האשראי לעסקים קטנים ב, לשם השווא0222-ידי הבנקים. ב-האשראי העסקי שניתן על

 בלבד מהאשראי העסקי. 24%מיליארד שקל, שהיוו 

-קטנים מסך האשראי העסקי שניתן עלה, שיעור האשראי למגזר העסקים 22כפי שניתן לראות בתרשים 

באשראי הבנקאי גם לגידול מתון נוסף חד. זאת ב ופןאידי המערכת הבנקאית גדל בשנים האחרונות ב

 למגזר המסחרי )עסקים בגודל בינוני(.  שניתן

 
 .0224מקור: מבוסס על נתוני הסקירה השנתית של המפקח על הבנקים לשנת 

, העוסק בניתוח היבטים פיננסיים של עסקים קטנים ובינוניים, מצא 022214שפורסם בשנת  OECD-דוח ה

מדינות, ונמוך  22-ו בגבוה משיעורבישראל כי שיעור האשראי לעסקים אלה מתוך האשראי העסקי 

מדינות, ובהן ישראל, היה  2-מדינות. בנוסף, בבדיקת יציבות הגידול באשראי עולה כי רק ב 5-בהשוואה ל

 .0220-0223וגם בתקופה  0225-0220גידול באשראי למגזרים אלה גם בתקופה 

 מחיר האשראי 0.3.0

רמת סיכון גבוהה ובעלות תפעולית בדומה לעולם כולו, גם בישראל מאופיין מגזר העסקים הקטנים ב

על מחירי האשראי. כפי שנכתב בדוח הצוות להגברת התחרותיות בענף הבנקאות,  ותגבוהה, שמשפיע

 .האירו ובגוש ב"בארה הריביות פערי את בחן הצוות ,בישראל הריביות פערי בעניין שלעיל לניתוח בדומה"

 בשיעורי ניתנות נמוכים בהיקפים לעסקים לוואותה אלו במדינות גם, לישראל בדומה כי עולה מהניתוח

                                                   

14 Financing SMEs and Entrepreneurs 2015 - An OECD Scoreboard, OECD, 2015 
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 מהוצאות וכתוצאה קטנים לעסקים שבהלוואות יותר גדול סיכון ממרכיב כתוצאה יותר גבוהים ריבית

 15."ההלוואה להיקף ביחס יותר הגדולות התפעול

ה בכל המדינות שנבדקו האשראי לעסקים גדולים ניתן במחיר נמוך יותר בהשווא, OECD-לפי דוח ה

לעסקים הבינוניים והקטנים. עם זאת, בסקירת המגמות במחירי האשראי לעסקים קטנים ובפערים בין 

בישראל נרשמה  0220-0223הריביות לעסקים גדולים לריביות לעסקים קטנים ובינוניים, עולה כי בשנים 

 . 16ירידה חדה, יחסית, הן בריביות והן בפערים בין המגזרים העסקיים

  

                                                   

 .204' עמ, 0223בענף הבנקאות, דוח מסכם, מרץ  התחרותיות הגברת לבחינת צוותה 15
16 Financing SMEs and Entrepreneurs 2015 - An OECD Scoreboard, OECD, 2015 –  0.5תרשים 
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 כרטיסי אשראי .3

מדינות  04מסקירת ת. ובנקאישל קבוצות  ןפעילותפעילות כרטיסי האשראי מהווה חלק אינטגרלי מ

)ארה"ב, קנדה, צרפת, אוסטרליה, ספרד, גרמניה, איטליה,  בריטניה, בלגיה, הולנד, יוון, אירלנד, ניו 

וסטריה, זילנד, נורבגיה, טורקיה, פורטוגל, שוויץ, פינלנד, איסלנד, לוקסמבורג, שבדיה, ליכטנשטיין, א

 חס לבעלות על חברות כרטיסי אשראי.ביהחלה על הבנקים דנמרק( עולה כי אין כל מגבלה רגולטורית 

יסי האשראי מרוכזת בידי הבנקים, כאשר בעשור ת אותן מדינות עולה כי פעילות כרטמזאת, מבדיקיתרה 

של מיזוג חברות כרטיסי אשראי עצמאיות עם בנקים, מגמה המוסברת  מה בולטתגהאחרון קיימת מ

הבודדים שאינם בנקים ואינם שייכים לקבוצות בנקאיות המנפיקים ביתרונות הטבעיים של מיזוג שכזה. 

, פריים-הם בעיקר רשתות קמעונאיות, שמציעות הטבות מסחריות שונות, או חברות אשראי סאב

 המציעות אשראי בריביות גבוהות ללקוחות המתקשים לקבל אשראי מהמנפיקים האחרים.

ידי בנקים מחייבת קיומה של -כמכירת חברות כרטיסי אשראי המוחזקות עלחובה מרחיקת לכת הטלת 

שבו פועלות חברות או סליקה של כרטיסי אשראי אינן פעולות במשאב מוגבל, והתחום הנפקה הצדקה. 

לא ברור כיצד הפרדת  לפיכך,בשוק.  ייחודי אשר לגביו קיימת מגבלת שחקניםתחום כרטיסי אשראי איננו 

 חברות כרטיסי האשראי מהבנקים תסייע להגברת התחרות בשוק האשראי בישראל.

שוק מלמדת כי , במסמך זהישראל, כפי שהוצגו הפיננסי בהרי שבחינת התמורות בשוק לכך, בנוסף 

בעיצומו של הליך שינוי, שעוד צפוי להתעצם לאחר יישומן והפנמתן של ממילא מצוי האשראי הקמעונאי 

צפויות הרפורמה בשוק נתוני האשראי ויצירת תעודת זהות בנקאית בפרט,  ורמות שנסקרו לעיל.רפה

שעיקרם הגדלת השקיפות  ,בזכות שיפור איכות המידע. צעדים נוספיםבמקטע זה להגביר את התחרות 

. בנוסף, הגדלת הנתח של הגופים המוסדיים בתחוםוהסרת חסמים צפויים גם הם להגביר את התחרות 

את התחרות בשוק האשראי בזכות הגדלת המקורות  עציםך תיק נכסי הציבור צפויה להמשיך ולהבס

כון נמהלכים אלה עדיין לא הבשילו, אולם ברור כי השפעתם על השוק תהיה מהותית.  בנקאיים.-החוץ

טו צעדים נוספים, ובפרט שינוי דרסטי כמו בטרם יינקיישום מהלכים אלה מ השלכותכל הלבחון את יהיה 

 הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים. 

נמצא עכשיו בעיצומה של רפורמה מקיפה בתחום כרטיסי החיוב עצמו שוק כרטיסי האשראי בנוסף, 

, הכוללת רפורמה,ה .דיים )בהם התמורה עוברת מהמנפיק לבית העסק בסמוך למועד ביצוע העסקה(יהמי

דמי כרטיס ועמלות ביצוע ללא ים להציע כרטיסי דביט ללקוחותיהם ללא עמלות )חיוב הבנק בין היתר,

, שעיקרה ייכנס לתוקף באפריל עמלה צולבת מופחתת בכרטיסים אלה. רפורמה זאת וכן קביעת פעולה(

הינה פרי עבודת ועדת השרים ליוקר המחיה, הוועדה לצמצום השימוש במזומן וכן עבודות של  ,0226

 גבלים העסקיים ובנק ישראל.רשות הה

בעקבות חיוב שבא לחבר אל המתג שלה  ,רפורמה נוספת צפויה להיות מיושמת בקרוב בשוק הסליקה

, הנפוץ בחו"ל, ובכך EMVבנוסף, תעבור מערכת הסליקה לשימוש בתקן אבטחה  סולקים נוספים.

 תתאפשר כניסת גורמים מחו"ל לשוק הסליקה בישראל ביתר קלות.
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ורמות גדולות ומורכבות, שעשויות לגרור שינויים משמעותיים בהרגלי הצריכה של הלקוחות מדובר ברפ

 ובמבנה השוק כולו. 

 רמת המחירים בישראל 1.1

המחירים שמשלמים הלקוחות בישראל בפעילות כרטיסי האשראי, הן מבחינת העמלות והן מבחינת 

 העמלות של בדיקה 0224במארס  ביצעה TASCהייעוץ  הריביות, אינם גבוהים בהשוואה לעולם. חברת

 מערביות מדינות 23-ב למחירים בהשוואה, בישראל אשראי בכרטיסי השימוש בגין הנגבות והריביות

 לפחות המהוות, הגדולות האשראי כרטיסי חברות 3-5 של הפרמטרים נבדקו מדינה בכל. מתקדמות

  (.22%-מ משמעותית ולגד שוק נתח – המדינות במרבית) מדינה בכל האשראי כרטיסי משוק מחצית

 שיעורי הריבית בכרטיס אשראי

, הוא הנמוך ביותר מבין 22%, שיעור הריבית הממוצע בישראל, העומד על 20תרשים כפי שניתן לראות ב

. גם 25%והוא נמוך באופן משמעותי מהשיעור הממוצע במדינות אלה, העומד על  המדינות שנבדקו, 23

בנטרול הריבית המוניטרית בכל מדינה, מתקבלת תמונה דומה. המרווח בין ריבית הבסיס לבין ריבית 

 .המדינות האחרות 23-ב 22.2%, לעומת ממוצע של 0.02%ממוצעת בכרטיסי אשראי עמד בישראל על 

 

 
. הצרכנים ידי-על המשולמות בפועל ריביות כלומר, Purchases APR נתוני הם שנבחנו הריביות נתוני. 0224, מארס TASC חברת: מקור
 .אשראי כרטיסי בחברות מידע ומקורות DataMonitor ממאגר הנתונים מקור
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 בכרטיסי אשראי גובה העמלות  .א

 כפי. שנבדקו במדינות מהממוצע משמעותי באופן נמוכה בישראל המחירים רמת, העמלות בתחום גם

 23-ב מהממוצע 24%-ב נמוכות בישראל הלקוחות ידי-על המשולמות העמלות, 23בתרשים  לראות שניתן

 מאשר יותר נמוכות עמלות האשראי כרטיסי חברות גובות מדינות בשתי רק, למעשה. שנבדקו המדינות

 .בישראל

 
 .OECD נתוני לפי, לישראל שהושוו במדינות( PPP) הקנייה כוח תקנון י"ע נעשתה העמלות בחינת. 0224, מארס TASC חברת: מקור

 
 

חיות שנמצאות סבורים כי נתוני שוק כרטיסי האשראי בישראל, הרפורמות הנוכלסיכום פרק זה, אנו 

חייבים להישקל בטרם יבוצע שינוי נוסף  ,של מוצר זה לציבור הלקוחותהחיוניות בשלבי יישום שונים ו

לצעד קיצוני מסוג זה, . שינוי דרסטי כמו הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים ובמיוחד, בתחום

, עלולות להיות השלכות משמעותיות על ציבור הלקוחות. מדינות אחרות בעולםבשכאמור אין לו תקדים 

חלק פעיל בעבודת הוועדה בתחום זה, על מנת להגיע לתוצאות  אנו חוזרים על בקשתנו לקחתלפיכך, 

 מיטביות עבור כלל המשק.
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 פעילות בתחום ניירות ערך .4

בבחינה של פעילות הבנקים בישראל בתחום המסחר בניירות ערך מול בנקים במדינות אחרות, עולה כי 

נהוגים בחו"ל או שהם  בישראל הבנקים מחויבים לבצע מגוון רחב של פעולות ושירותים, שכלל אינם

ידי -על הוסדרקיימים במידה חלקית בלבד, ומתומחרים בנפרד. המשותף לכל הפעולות האלה, שרובן 

. ייעודית ידי הבנקים ללא קבלת תמורה-הרגולטורים הרלוונטיים בשנים האחרונות, הוא שהן ניתנות על

בהשקעה ראשונית והן בהוצאות פעילות זאת, שחלקה יפורט להלן, כרוכה בעלויות משמעותיות, הן 

 שוטפות. 

 נקים בישראלבהשירותים העיקריים הייחודיים ל 1.1

מפעילות  , כי מיסוי הרווחיםיתרקבעה, בין ה 0220הרפורמה במיסוי שוק ההון משנת  - ניכוי מס במקור

תח ידי חברי הבורסה, ובראשם הבנקים. קביעה זאת חייבה את הבנקים לפ-בני"ע יבוצע במקור, על

מערכות מורכבות המבצעות לא רק ניכוי מס במקור, אלא גם תהליכי ולתחזק בעלויות ניכרות 

ידי חברת הייעוץ -אופטימיזציה של המס, קיזוז הפסדים, דיווח, בקרה, וכו'. במדינות אחרות שנבדקו על

TASCשוויץ מוטלת חובה זאת על הלקוחות עצמם. ב ,, כמו ארה"ב, בריטניה, צרפת, נורבגיה וקנדה

 ובבלגיה מבצעים הבנקים ניכוי מס במקור על דיווידנדים בלבד.

ניתן ללא תמורה. אף בארץ, כאמור, לא רק שהבנקים נותנים לכל לקוחותיהם שירות זה, אלא שהוא 

מציע ללקוחותיו   BNP Paribasידי הלקוחות, בנק-בצרפת, לדוגמא, שם הדיווח לרשויות המס נעשה על

ה, קנדאירו. או, למשל, ב 52רווחי הון, כולל דו"ח רווחי הון, בתמורה לעמלה בגובה שירות בתחום מיסוי 

הנפקת אישור לצרכי מס  TD Toronto Dominionשם מדווחים הלקוחות עצמאית לרשויות המס, מציע 

 . דולר קנדי 22בתמורה לעמלה של 

טיביים ייחודיים בתחום הבנקים בישראל מנהלים מערכי ייעוץ אובייק -מערך ייעוץ אובייקטיבי 

ההשקעות, כחלק מיישום המלצות ועדת בכר. חשוב לציין כי הפעלת מערכי הייעוץ כרוכה בעלויות מאוד 

גבוהות. עלויות אלה נובעות הן ממערכות המחשוב והמיכון, הכוללות, בין השאר, מערכות דירוג 

מדובר בהכשרה חריגה מבחינת השקעה השונים, והן מהכשרת כוח האדם המקצועי. המתקדמות למוצרי 

וגם לכל אורך העבודה, לצורך התעדכנות קראת כניסת יועץ חדש לתפקיד גם ל ,המשאבים המושקעים בה

ועמידה בדרישות של הרגולטור ושל הבנקים. זאת בנוסף לביצוע עבודות אנליזה, מערך עדכונים שוטפים 

ם לספק מידע אמין ומעודכן על כל מוצרי וכו'. האובייקטיביות הייחודית בישראל מחייבת את היועצי

ההשקעה בשוק, והם כפופים לרגולציה מאוד קפדנית של רשות ני"ע, שגם הקימה מערכת אכיפה מנהלית 

שבמסגרתה ניתן להטיל עיצומים כספיים משמעותיים על יועצי הבנקים. העומס הרגולטורי המושת על 

י"ע השתכנעה והחלה בתהליך בירור בניסיון לאפשר מערכי הייעוץ של הבנקים כה כבד, עד שגם רשות נ

 מתן הקלות בחלק מהדרישות להן מחויבים הבנקים. 

 שירות כגון זה.מתן לבנקים בחו"ל, כמו גם גורמים חוץ בנקאיים בישראל, אינם מחויבים 
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בחודש יוני השנה הושקה מערכת הצבעות אינטרנטית, ייחודית מסוגה  -מערכת הצבעות אינטרנטית 

ולם, המאפשרת למחזיקי ני"ע להצביע באסיפות כלליות של החברות הציבוריות. המנגנון, שאותו יזמה בע

רשות ני"ע, מסדיר את האופן שבו צריכים הבנקים לדווח ללקוחותיהם אודות אסיפות בחברות 

הציבוריות, שבני"ע שלהן הלקוחות מחזיקים. כדי לאפשר הצבעה באותן אסיפות, מעבירים הבנקים 

לקוחותיהם הרלוונטיים קוד זיהוי וגישה למערכת ההצבעות של רשות ני"ע, ובמקביל מעבירים לרשות ל

את פרטי הלקוחות הרלוונטיים. הקמת מערכת כזאת, תפעולה, הסיכונים הכרוכים בהפעלתה, הבקרות 

 כל אלה מושתים על הבנקים, ללא תמורה כלשהי. –הנדרשות 

ות כוללת עמלת דמי ניהול חשבון ני"ע את כל העמלות הכרוכות מאז הרפורמה בעמל -איחוד עמלות 

)כמו גם בגופים לא  אחרותמדינות בחלוקת דיווידנד, תשלום ריבית, דף יתרות ועוד. כמו בניהול החשבון 

 HSBCבנקאיים בישראל( ניתן לגבות עמלות נוספות פרט לדמי ניהול חשבון ני"ע. כך, לדוגמא, גובה בנק 

תיק ני"ע, בנק  צאתוהרו על יא 32-22י גובה בלגה KBC, בנק statementהעתק אירו עבור  02עמלה של 

RBC   על אותה פעולה ועוד. דולר קנדי 232הקנדי גובה 

 רפורמות אחרונות 1.1

שני רגולטורים עיקריים, הפיקוח על הבנקים ורשות של בפיקוח  תבנקים נמצאבני"ע תחום הפעילות ב

ידי -בות המאפיינות תחום זה, נעשו בשנים האחרונות מספר צעדים, עלהר ולתקנותני"ע. מעבר להוראות 

את עוד יותר להגדיל  םלהפחית את מחירי העמלות ללקוחות ובחלק םשני הרגולטורים, שנועדו בחלק

 בנקאיים.-בין הבנקים לבין שחקנים חוץכן ו בתוך המערכת הבנקאיתהתחרות 

ר דיפרנציאלי של פעולות בני"ע בערוצים השונים; קביעת בין מהלכים אלה, ניתן למנות צעדים כמו תמחו

עמלת מקסימום בגין ביצוע פעולה בני"ע; ביטול עמלת מינימום בגין ניהול פיקדון ני"ע; קביעת מחיר 

המקסימליות שקלים בהעברת פיקדון ני"ע לחשבון בגוף פיננסי אחר; הפחתת עמלות ההפצה  2מירבי של 

בפועל שמשלמים הלקוחות הממוצע המחיר  הצגתהאחרון ל והמהלך 02%-עבור הפצת קרנות נאמנות בכ

הצעד האחרון, של גילוי המחירים בפועל באתרי עבור דמי ניהול חשבון ני"ע ועמלות קנייה ומכירה. 

, נכנס דיווחים ישירים ללקוחות אודות המחירים שהם משלמים בהשוואה ללקוחות דומים להםהבנקים ו

 ל השוק עוד מוקדם לבחון.לתוקף רק השנה, ואת השלכותיו ע

  



00 
 

 ': המלצותדפרק 

בשורה של צעדים רגולטוריים  ךעם יישום רפורמת בכר והמשי שינוי המפה הפיננסית בישראל, שהחל

של השוק הפיננסי לאור ההתפתחויות בתחום  שינויים צפוייםנוספים ושינויים "טבעיים" אחרים, יחד עם 

 , בחינה כוללת של השוק כולו והשחקנים השונים הפועלים בו. ודעתנהרגולטורי והטכנולוגי, מחייבים, ל

כפי שהצגנו כאן, מרכז הכובד של נכסי הציבור נע בשנים האחרונות מהמערכת הבנקאית לגופים 

המוסדיים, וכתוצאה מכך גם שיווי המשקל בשוק האשראי נע באותו כיוון. במקביל, וכרגע עדיין בעוצמה 

בנקאיים שאינם מוסדיים, הולכת וצוברת תאוצה, ושתי מגמות אלה -ים חוץפחותה, גם הפעילות של גופ

 צפויות להתגבר. 

, יש חשיבות קריטית. במשבר הפיננסי ב'ליציבות השוק הפיננסי בכלל והבנקים בפרט, כפי שהצגנו בפרק 

, ענף נזקקו לסיוע מאסיבי של הממשלות בעולם תפותחוערכות בנקאות גדולות ומעוד מ, ב0222-שפרץ ב

למגזר שירותים נפוצים בישראל . במקביל, מספק ענף הבנקאות איתנות חריגההבנקאות בישראל הפגין 

על מנת להבטיח את הגברת ג'. ברמת מחירים דומה למקובל בעולם, כפי שהוצג בפרק הקמעונאי 

ורים כי יציבות המערכת הבנקאית בישראל והמערכת הפיננסית כולה, אנו סבהתחרות, במקביל לשמירת 

 את ההמלצות הבאות: , כדוגמא, בין היתרעל הוועדה לשקול

 הפצת מוצרי ביטוח .2

( סוקר את התועלות שיצמחו למשק כתוצאה נספחר' ידי חברת הייעוץ דלויט )-דו"ח מפורט שנכתב על

מכניסת הבנקים בישראל לתחום הפצת מוצרי ביטוח. מהלך זה צפוי להגדיל את התחרות בשוק הביטוח 

 לשפר את מצבם של הלקוחות, וכן להגדיל את יציבות המערכת הבנקאית. ובכך 

 (:בקיצור נמרץחוקרי חברת דלויט הגיעו לתובנות הבאות )

ביטוח, מוצרי , בהם הבנקים עוסקים בהפצת Banc-assuranceבעולם קיימים מודלים רבים של  .א

חקרים שונים מצביעים על כיצרנים, כשותפים בחברות ביטוח, כמשווקים יחידים או כמפיצים. מ

גבוה Banc-assurance -התועלות של ערוץ זה ללקוחות. כך, למשל, בצרפת ובאיטליה, בהן שיעור ה

יחסית, מצאו מחקרים שונים כי ערוץ זה מאופיין בעלויות נמוכות בהשוואה לערוצים אחרים, וכי 

 מדובר בפתרון ההפצה הזול ביותר. 

, עשור 0223-בנקים לשווק מוצרי ביטוח היא דרום קוריאה. באחת המדינות האחרונות שהתירה ל .ב

לאחר כניסת הבנקים לפעילות זאת, נערך מחקר מקיף על השלכות המהלך, ונמצא כי  צעד זה הביא 

להעמקת שוק הביטוח ולהורדה משמעותית של המחירים בענף. מעבר לכך, כניסת הבנקים להפצה 

הבינוניות והקטנות, ובכך גרמה להגברת התחרותיות  היתה משמעותית יותר עבור חברות הביטוח

 בענף, ולירידת מחירים נוספת.

לתרומה לשוק הביטוח, הרי שצעד זה עשוי לתרום באופן משמעותי גם ליציבות מערכת פרט  .ג

של הבנקים לצמיחת המשק, הרי שהמשבר הפיננסי האחרון  האיתנותהבנקאות. בנוסף לחשיבות 
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ימת מערכת בנקאית חזקה ויציבה, כדוגמת קנדה, אוסטרליה וישראל, הוכיח כי מדינות שבהן קי

 נפגעו פחות.

 על משפיע הפעילות גיוון האם' השאלה לגבי בדעותיהם חלוקים החוקרים היו ארוכות שנים במשך .ד

, האחרונות בשנים, זאת עם. זאת לסוגיה ביחס סותרות ולעתים שונות מסקנות והציגו ,'הסיכון רמת

 כך על מצביעים מחקרים ויותר יותר כאשר בשיח שינוי מסתמן, הפיננסי המשבר לאחר ובמיוחד

 בבנקים שהתמקד עדכני מחקר. הסיכון להפחתת תורמת, מריבית שאינן הכנסות על שהתבססות

 שירותים עבור מעמלות כנסותהשה ומצא, שונים לסוגים מריבית שאינן ההכנסות את פילח, ב"בארה

 מסקנות. פירעון לחדלות הסיכון את הפחיתו'( וכו' ברוקראז, ביטוח הפצת כמו" )מסורתיים" שאינם

 .0223-ב בגרמניה המרכזי הבנק י"ע שבוצע במחקר גם נתמכות אלה

 נרשמה מכן לאחר אולם, למשבר בסמוך נעצרהבעולם  הבנקים של ההכנסה במקורות ההגוונה מגמת .ה

 שאינם בתחומים מריבית שאינן הכנסותב עלייה שוב יש האחרונות ובשנים זאת במגמה התאוששות

 .מסורתית בנקאותמוגדרים כ

ניתוח של המחקרים העדכניים שנעשו בעולם, כמו גם הניסיון המעשי שנצבר במדינות השונות, מוביל  .ו

למסקנה כי מתן אפשרות לבנקים להפיץ מוצרי ביטוח צפוי לשפר את מצבם של הלקוחות בשוק 

 .יציבות הבנקיםהביטוח, ובנוסף, לסייע לחיזוק 

 

 הסרת חסמים בייעוץ הפנסיוני .0

יעוץ  למרות החשיבות העצומה של ,למגינת הלב, ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי איננו מצליח לצבור תאוצה

חשיבות זאת מתעצמת על רקע החששות סביב העתיד הפנסיוני של רבים מתושבי . ללקוחות אובייקטיבי

 ים שפוגעים ביכולת הציבור לקבל ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי. ישראל. ולמרות זאת, עדיין קיימים חסמ

ידי הבנקים נדונה כבר בוועדת -, למרות שהפצתם עלחיים הבנקים עדיין מנועים מלמכור מוצרי ביטוח

וזמין  אובייקטיבי ייעוץ מערכת נעדר, בעולם אחרים לשווקים בניגוד, בישראל ההון "שוק בכר, שקבעה:

 על משאביה, הבנקאית ההפצה מערכת. ופנסיה חיים ביטוח לרבות, ארוך לטווח וןהחסכ מכשירי במכלול

 .איכותי פנסיוני לייעוץ בסיס להוות כדי בהם יש, והכספיים האנושיים

טווח  ארוך לחסכון פיננסיים מכשירים שלושה, כאמור, הינם גמל וקופות פנסיה, חיים ביטוח"

 מטרה לאומית הינה, צורותיו כל על, הפנסיוני החיסכון דודעי. תחלופה של רבה מידה ביניהם שמתקיימת

 קופות בנוסף להפצת, הבנקים בסניפי ופנסיה חיים ביטוח מוצרי של והפצה ייעוץ. וכלכלית חברתית –

 מבוטחות אינן לאוכלוסיות שהיום זמינותם ואת אלו למוצרים הלקוחות של הנגישות את תרחיב, גמל

, הביטוח בסוכני גם תחרות תהווה בנקאיים תאגידים ידי על ופנסיה םחיי ביטוח מוצרי הפצת. כלל

 לצרכנים."  אלה מוצרים של המחיר להוזלת זמן פני על שתביא

 

, על מנת לספק ייעוץ מלהגיע למקומות עבודהעדיין הבנקים מנועים מעבר לאיסור להפיץ ביטוחי חיים, 

עיקר החיבור בין מקומות העבודה, מנהלי ההסדרים . מבנה השוק הפנסיוני בארץ, ובאובייקטיבי לעובדים
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וחברות הביטוח, יוצר מציאות שבה הייעוץ הפנסיוני כמעט ואינו נגיש, באופן אפקטיבי, לשוק השכירים 

 בארץ.

התוצאה היא ירידה מתמשכת במספר הלקוחות שמקבלים ייעוץ אובייקטיבי, ובמספר היועצים בבנקים. 

 0223-ב עמד החדשים המיועצים הלקוחות על שוק ההון עולה כי מספרמהדוחות השנתיים של הממונה 

 המיועצים הלקוחות למספר בהשוואה 26% של וירידה, 0222 מאז ביותר הנמוך המספר – אלף 32 על

, וירידה 0220לעומת  22%ירידה של  – 424-מספר היועצים בבנקים צנח לבנוסף,  .0220 בשנת החדשים

 .0222 לעומת 22%-בשיעור של כ

 

אנו חוששים מהמשך הידרדרות זאת וסבורים כי לאור נתונים אלה יש לבחון, לכל הפחות, להסיר את 

 החסמים בשוק על מנת לאפשר לציבור בארץ לקבל ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי מקצועי.

 

 איזון רגולטורי .3

 ,ת של שחקנים חדשיםשינוי המפה הפיננסית, הרחבת פעילותם של גורמים חוץ בנקאיים וכניסה לפעילו

את הצורך להתאים גם את הרגולציה לעולם המשתנה. קצרה היריעה מתיאור כל ההוראות  יםמחדד

אולם חלק גדול מהן רלוונטי ואף עלול להיות קריטי גם ביחס לגופים והתקנות החלות כיום על הבנקים, 

. בשוקן, יחולו על כל הגורמים אחרים במערכת הפיננסית, ולפיכך יש לוודא כי הוראות אלה, או דומות לה

כך למשל, הוראות ביחס למגבלות ההון, יחסי נזילות, מינוף, מגבלות במתן אשראי, חובות בתחום 

או בניהול  רלוונטיות לא רק לבנקים, אלא לכל הגופים העוסקים במתן אשראי ,הלקוח ועוד םההיכרות ע

לקחים עולמי או מקומי, בעקבות משברים הוראות אלה, שחלקן נקבע כתוצאה מתהליך הפקת . השקעות

או מקרים ספציפיים, ראוי שיחייבו את כל הגופים הרלוונטיים, ללא קשר להגדרתם, או הפלטפורמה 

השמירה על יציבותם ועל כספי הלקוחות היא קריטית לא רק לאותם גופים, אלא למשק  ים.פועלשבה הם 

 כולו.

 

כליתם הגברת התחרות במערכת הפיננסית בדרך שתהיה במידה ונשקלים שינויים מבניים שתלפיכך, 

פעילותם נוספים בשוק הפיננסי, שעשויים להגדיל עוד יותר את בטרם מבצעים שינויים בריאה ויציבה, ו

בעיות שנוצרו בשל היעדר יתגלו בשלב מאוחר מדי קיים הכרח לוודא כי לא  ,של הגורמים השונים

 רגולציה מתאימה. 

 

ללקוחות או למשק כולו, מתבקש להשוות את חוקי המשחק בין כל  עתידינזק למנוע  צורךמעבר לבנוסף, 

 , כדי להבטיח תחרות אמיתית והוגנות מירבית בשוק.  שחקניםה
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 סיכום

שונה מסקטורים אחרים בעולם העסקי. הוא, כאמור, ענף ייחודי וענף הפיננסים בכלל, והבנקאות בפרט, 

חשיבות הקרדינלית לצמיחת המשק, פוטנציאל ה"הדבקה" של סיכונים הרגישות הקיצונית לזעזועים, ה

מהמאפיינים הם רק חלק  –ומשברים בין השחקנים השונים, החשיבות של אמון הציבור במערכת 

המחיש, יותר מכל דיון תיאורטי, את המעמד  0222-מהגלובלי . נדמה שהמשבר הפיננסי שלו הייחודיים

 שיבותו לכלכלת העולם.המיוחד של ענף הבנקאות ואת ח

 

ובחלקן  חוו קריסה של ממש,בניגוד למערכות בנקאות במדינות מערביות ומתקדמות אחרות, שבחלקן 

את המשבר ללא צורך בסיוע  ובישראל צלח הבנקיםנזקקו לסיוע מאסיבי מהממשלות המקומיות, הרי ש

 לשמור עליו גם בעתיד. כלשהו. היתרון היחסי של הבנקים בישראל הוא חיוני, וחשוב להבינו ו

 

עולם מבחינה תחרותית. רמת הריכוזיות איננה דומים לבנקים בבצד היתרון היציבותי, הבנקים בישראל 

דומות לישראל. רמת המחירים של השירותים הנפוצים החריגה ביחס לעולם, ודאי לא ביחס למדינות 

 נמצאים בירידה עקבית.למשקי הבית אינה גבוהה ביחס לעולם, ומחירי שירותי העו"ש אף 

 

למרות שהצרכן הישראלי איננו משלם ביוקר עבור שירותי הבנקאות, ביחס לעולם, בשנים האחרונות יש 

גל רפורמות שמטרתן להגביר עוד יותר את התחרותיות בשוק הפיננסי. חשוב להדגיש כי המערכת 

שיפור המערכת  –נים הבנקאית איננה מתנגדת למהלכים הרבים שנמצאים כעת בהליכי הסדרה שו

תוני אשראי, תעודת זהות בנקאית, הקמת אגודות בנקאיות, בנקים אינטרנטיים, בנק הדואר לשיתוף בנ

 ועוד. 

 

כלל ההוראות ה של חייבת, להבנתנו, התאממ פיננסייחד עם זאת, כניסת שחקנים נוספים לשוק ה

הרגולציה הקפדנית המושתת על  ה.הרגולטוריות החלות עליהם, במטרה לשמור על יציבות המערכת כול

 במקרה של משבר כלכלי שיפרוץ, חלילה, בזירה אחרת. ספיקהבנקים לא ת

 

 


