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הגבלת אחריות
בהתאם לבקשת איגוד הבנקים בישראל ) להלן גם: “איגוד הבנקים” ו/או “הלקוח”(, 

טריגר פורסייט 2012 מקבוצת Deloitte  בריטמן אלמגור זהר ושות’ )להלן: “טריגר 
פורסייט”( הכינה נייר עמדה שעיקרו ניתוח הרציונל מצד הרגולטור להגוונת מקורות 

ההכנסה של הבנקים )“הדוח”(.
הדוח נכתב בהתאם ובכפוף לתנאים העסקיים הכלליים שנכללו במכתב ההתקשרות 
שנחתם בין Deloitte לבין איגוד הבנקים ביום 6.1.2015 )להלן: “מכתב ההתקשרות”(. 

הדוח נועד לשימושו הפנימי של איגוד הבנקים ואינו מיועד לשימושו של צד שלישי 
אחר, למעט החברים באיגוד הבנקים, ולרשויות שלטון ולרגולטורים, לפי שיקול דעתו 

של הלקוח. הלקוח מתחייב בזאת, כי במידה ויבקש להעביר את המידע שנמסר לו על 
ידי טריגר פורסייט לצד שלישי אחר, יהא עליו להודיע על כך מראש לקבל את הסכמת 

טריגר פורסייט בכתב ומראש. 
למען הסר ספק, נציין כי: )א( לא ניתן יהיה להשתמש בדוח לשום מטרה אחרת, למעט 

כפי המוגדר במכתב ההתקשרות, ואף גורם שיקבל לידו את הדוח או ייחשף אליו למעט 
הלקוח, לא יחשב כלקוח של טריגר פורסייט )ב( לא תיווצר חובת זהירות או אחריות 

כלשהי מצידה של טריגר פורסייט כלפי צד שלישי אשר ייחשף לדוח ולא ייראה הדבר 
כאילו נוצר קשר עסקי כלשהו בין Deloitte ואותו צד שלישי, )ג( למען הסר ספק, טריגר 
פורסייט לא תישא באחריות על שימוש כלשהו שיעשה צד שלישי בתוצרי עבודה נשוא 

הסכם זה.
יובהר כי, התשלום עבור שירותנו לא השפיע בכל צורה שהיא על תוצאות הדוח.

הדוח מבוסס בעיקר על נתונים שנאספו ונותחו על ידי טריגר-פורסייט כפי שפורסמו על 
ידי גופים ומוסדות ציבוריים, מוסדות אקדמאיים, חוקרים ומקורות אחרים וכן על סמך 

נתונים ומחקרים שהועברו לידי טריגר פורסייט על ידי הלקוח.
יצוין כי בתהליך העבודה לא ביקרנו את המידע שנאסף על ידינו או נמסר לנו על 

ידי הלקוח, ובדקנו את סבירות המידע בלבד. עבודתנו אינה מהווה אימות או אישור 
לנכונות, לשלמות או לדיוק של המידע. אין אנו מביעים חוות דעת או כל המלצה אחרת 

בדבר הנכונות או הנאותות של המידע הנ”ל או מקבלים כל מידה של אחריות כלפיו.
יש לציין כי חלק מהמסקנות הכלולות בדוח מבוססות על הנחות תיאורטיות ותנאים 
היפותטיים אשר אינם בהכרח משקפים את ההתרחשויות העתידיות. כמו כן, ומבלי 

לגרוע מהאמור, Deloitte אינה אחראית לדיוקן ונכונותן של כל ההנחות והתחזיות 
לתוצאות העתידיות, שכן התרחשויות בעתיד עשויות להיות שונות מההנחות והתחזיות 

כפי שמוצגות בעבודה זו. תחזיות אלה נתונות לשינויים, השלמות, או תיקונים בעתיד 
ואין וודאות כי יתממשו באופן מלא או חלקי והדבר תלוי, בין היתר, במצב המשק 

והכלכלה בכללותם.
יובהר כי כל החלטה הנובעת מדוח זה, לרבות מהמידע הכלול בו, הינה באחריותו 

הבלעדית של הלקוח ו/או מי שהורשה לעיין בדוח.
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מערכת בנקאית חזקה = צמיחה אחראית של המשק
תפקידה של המערכת הבנקאית בכלכלה המודרנית הינו לאפשר צמיחה אחראית של 

המשק. בתקופות של שגשוג כלכלי הבנקים מאפשרים ומזרזים את צמיחת המשק 
ואילו בתקופות משבר הבנקים ממשיכים להזרים אשראי, בעוד מקורות האשראי 

האחרים מתייקרים ואף מתייבשים. 
אירועי המשבר של 2008 מספקים דוגמא מוחשית לאמור לעיל, בעוד טרום המשבר 

נרשם זינוק בהיקפי האשראי העסקי החוץ-בנקאי, הרי שעם פרוץ המשבר זינקו מרווחי 
האשראי החוץ-בנקאי לרמות גבוהות ומקור אשראי זה התייבש כמעט לחלוטין; ואולם, 

באותה תקופה הבנקים המשיכו להזרים אשראי למשק, תוך שמירה על מרווח ריבית 
דומה, ובכך נמנע מחנק אשראי קיצוני שהיה עלול להעמיק את המשבר, כל זאת על 

בסיס מערכי ניהול הסיכונים המתקדמים שפותחו במערכת הבנקאית במרוצת השנים.
יתרה מזו, מערכת בנקאית חזקה מאפשרת לרגולטור לכוון בצורה טובה יותר את 

המערכת הכלכלית לצרכיו. כך, לדוגמא החלטות הריבית של בנק ישראל מתורגמות 
למשק דרך מנגנון הקצאת האשראי הבנקאי באופן המאפשר ניהול מדיניות מוניטרית 

בהתאמה למחזורים של גאות ושפל ועמידה ביעדי האינפלציה.
המשבר הפיננסי האחרון בשווקים הראה כי מדינות בהן קיימת מערכת בנקאית יציבה 

וחזקה יחסית כגון קנדה, אוסטרליה, סינגפור, הונג-קונג וישראל נפגעו פחות ויצאו ממנו 
במהירות גבוהה יותר. בבנק העולמי, ניסו להסביר את הצלחתה היחסית של קנדה 

בהתמודדות עם המשבר וציינו כי ב”דילמת הרגולטור” בשאלת האיזון בין תחרותיות 
ויציבות, קנדה מצאה את האיזון הנכון.

מגרש משחקים לא מאוזן
בעשור האחרון אנו עדים לתהליך של שחיקת חלקה של המערכת הבנקאית לטובת 

הגופים המוסדיים, בעיקר כתוצאה ממספר רפורמות רגולטוריות שונות. השחיקה 
התבטאה בירידה בחלקם של הבנקים באשראי העסקי מכ-68% לכ-48% ובניהול נכסי 
הציבור מכ-52% לכ-28%, בתוך עשור בלבד )בין השנים 2005-2015(. בנוסף, רפורמות 

מתוכננות שמקדמים הרגולטורים השונים ממשיכות באופן חד-כיווני את מגמת הקטנת 
חלקם של הבנקים במערכת הפיננסית; בין היוזמות הבולטות ניתן לציין את המשך 

מגמת הגדלת חלקם של גופים חוץ בנקאיים בתחום האשראי, עם יוזמות כגון יצירת 
ת.ז. בנקאית ושיתוף נתוני אשראי ובחינת הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים, 

לצד יוזמות להגברת התחרות בתחום החיסכון לטווח קצר-בינוני כגון עידוד מק”מים 
וקרנות כספיות ומכשירים פיננסיים חדשים כדוגמת קפ”מ. ראוי לציין שבמקביל לעידוד 

הרגולטור לכניסת גופים אחרים לתחרות מול הבנקים, הבנקים מנועים כמעט לחלוטין 
מכניסה לפעילות בזירות נוספות, מה שיוצר “מגרש משחקים לא מאוזן”.

לצד כל אלה, לאור התפתחויות טכנולוגיות שונות, ניתן לצפות בשנים הקרובות 
מעורבות הולכת וגוברת של שחקנים חדשים בזירת הפעילות של הבנקים, ביניהם 

ענקים טכנולוגיים כגון Google, Apple, ודומיהם אשר צפויים “לנגוס” בתחומים 
בנקאיים מסורתיים כגון תשלומים, פיקדונות ואשראי. אלה צפויים להביא להמשך 

העמקת השחיקה של המערכת הבנקאית.

הפתרון - הגוונה )סלקטיבית( של מקורות ההכנסה של הבנקים 
תפקידו של הרגולטור הינו למצוא את האיזון הנכון בין תחרותיות לבין יציבות. מצד אחד 
הצורך לעודד תחרות שתיטיב עם הצרכן ומצד שני לשמור על מערכת בנקאית חזקה 

ויציבה, כך שתאפשר צמיחה אחראית של המשק. אחד הכלים שבהם יכול הרגולטור 
לבחור ואשר צפוי לתרום לחוסנה את המערכת הבנקאית מבלי לפגוע בתחרותיות ואף 

לתרום לה, הינו לפעול להגוונת מקורות הכנסה של הבנקים. 
התפתחות השחקנים החוץ בנקאיים )תוך שחיקת חלקה של המערכת הבנקאית( 

בעולם הביאה את הבנקים לחפש מקורות הכנסה נוספים מלבד מרווח האשראי 
ועמלות. במקביל, בעשורים האחרונים גובשו רפורמות רגולטוריות שונות באירופה, 

ארה”ב, אוסטרליה, יפן ובמדינות מפותחות נוספות אשר פתחו בפני הבנקים את 
האפשרות להתפתח לתחומים נוספים. התוצאות של רפורמות אלו הביאה לצמיחה 

של חלקן של ההכנסות שאינן מריבית מתוך הכנסות הבנקים, בדגש על הכנסות שאינן 
מסורתיות. 

אמנם, מגמת צמיחה זו נבלמה באופן זמני בתקופת המשבר של 2008, אך מתחדשת 
בשנים האחרונות. כך למשל, מבחינת הסוגיה בקנדה ובארה”ב מצטיירת תמונה דומה 
ולפיה חלקן של ההכנסות שאינן מריבית בתחומים שאינם נחשבים כחלק מהבנקאות 
המסורתית, חזר למגמת צמיחה החל מסוף העשור הקודם, וזאת על אף המאפיינים 

השונים של המערכות הפיננסיות במדינות אלה. 
שינוי זה בליבת העיסוק הבנקאי גרר אחריו דיון אקדמי מורכב שעסק בשאלת 

ההשפעה של הגוונת מקורות הבנקים על הסיכון שבו הם 
נמצאים. התובנה העולה מהמחקר האקדמי הער שניסה 

לעמוד על טיבה של הסוגיה )במדינות שונות בעולם(, 
היא כי הגוונת הכנסות הבנקים בתחומים של עמלות 

שירות והפצה עבור שירותים שאינם חלק מהבנקאות 
ה”מסורתית” )כגון הפצת ביטוח, שרותי ברוקראז’ וכד’( 
מפחיתה את הסיכון של הבנקים ומחזקת את יציבותם, 

קל וחומר בתקופת משבר פיננסי. 
על בסיס הבנה זאת, מתחזק הרציונל של הרגולטור 

לפעול להגוונה של פעילות הבנקים בייחוד בתחומים “לא 
מסורתיים” בהם להכנסות אלה השפעה מפחיתת סיכון 
על הבנקים. רציונל זה מקבל משנה תוקף ככל שמדובר 

בתחומים בהם פעילות הבנקים לא תייצר כשלי שוק 
ואף תקדם ערכים מוספים לרבות הגברת התחרותיות. 

אחד התחומים אשר עומד בקריטריונים אלה הוא הפצת 
.Banc-assurance -ביטוח במודל ה

Banc-assurance )במודל הפצה( מהווה מהלך 
Win-Win של

 ,Banc-assurance בעולם ניתן לזהות מודלים רבים של
הנעים על הספקטרום שבין ייצור הביטוח ועד הפצת 

ביטוח בלבד בידי בנקים. מודל הפצת הביטוח בידי 
בנקים, כאמור, צפוי להביא להפחתת הסיכון של הבנקים 

בד בבד עם חיזוק יציבותם. יתר על כן, במחקרים רבים 
בעולם נמצא כי ערוץ השיווק של הסניפים הקמעונאיים 

הינו יעיל יותר בהשוואה לערוצי ההפצה האחרים של 
מוצרי הביטוח וביכולתו לתרום לתחרות. ואכן, במדינות 
בהן נכנסו בנקים להפצת ביטוח נרשמה ירידה במחירי 

הביטוח לצרכנים.
בישראל, לאחר יישום המלצות ועדת בכר, מתקיימת 

גרסה מצומצמת ומוגבלת של Banc-assurance. פעילות 
הבנקים כיועצים פנסיוניים, אשר בה תלתה ועדת בכר 
את תקוותיה הינה מינורית יחסית עקב חסמים שונים 

להתפתחותה. לצד זאת, הבנקים אינם רשאים להפיץ 
מוצרי ביטוח נוספים1. בהקשר זה חשוב לציין כי גם 

במסקנות ועדת בכר, אשר פעלה להפרדת פעילויות 
שונות מהמערכת הבנקאית, נקבע כי לאחר השלמת 
ההפרדה המוצעת ונטרול ניגודי העניינים - “יש מקום 

לנצל באופן מרבי ויעיל את תשתית ההפצה הקיימת כבר 
במערכת הבנקאות, לשם הגברת התחרות במגזרים 

מסוימים של שוק הביטוח”. אי לכך, אנו סבורים כי 
כניסה משמעותית של הבנקים לתחומי הפצת הביטוח 
הינה הדוגמא הבולטת ביותר למהלך בו ניתן לחזק את 

היציבות מחד ולעודד את התחרותיות מאידך. 

סיכום
אנו סבורים כי על הרגולטור לפעול להרחבת מודל הפצת 

הביטוחים על ידי הבנקים בישראל, לצד טיפול בחסמים 
הקיימים בתחום זה. מהלך מעין זה יאפשר לחזק את 

התחרותיות ולהיטיב עם הצרכן ובד בבד לחזק את 
חוסנה של המערכת הבנקאית.

 1. למעט ביטוח מבנה וחיים אגב משכנתא
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מערכת בנקאית חזקה ויציבה 
מאפשרת צמיחה אחראית 

של המשק

פרק

6|
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2.1.1 התמודדות עם מחזורים של גאות ושפל בכלכלה – 
הבנקים מפחיתים את רמת הסיכון במשק ומשמשים גורם מייצב 

בתקופת משבר
אחד המאפיינים של תקופות גאות כלכלית הוא לעיתים תמחור חסר בשוק ההון של 
סיכוני אשראי הנובע מתיאבון סיכון מוגבר של המשקיעים המלווה בסנטימנט חיובי 

ואופטימיות בנוגע להמשך מחזור הצמיחה. בתקופות אלה, לא אחת, נצפה גידול 
בהיקפי האשראי העסקי הניתנים בשוק ההון ב”זול” )בדמות אג”ח קונצרני(. כך מעיד 

בנק ישראל בסקירתו השנתית בזמן המשבר הגלובלי האחרון: 

כשמתחילים סימנים של משבר, היוצרות מתהפכות. הפסימיות מחלחלת בשוק ההון 
והיצע האשראי מצטמצם באחת במקביל לעלייה חדה במחירים. היצע האשראי 

העסקי החוץ בנקאי בשוק ההון מתייבש במהירות והעסקים מגלים קושי רב בגיוס חוב 
באפיק זה. ניתן להסתכל על תופעה זו כמעין תנועת מטוטלת אשר נעה מקצה אחד 
לאחר. לעומת המתרחש בשוק ההון,  הבנקים מתנהלים באופן דומה בתקופות גאות 
ובתקופות משבר, דבר שמתבטא בשמירה על רמת ריבית המשקפת בצורה נאותה 
את סיכוני האשראי. כך ממתנים הבנקים את “המטוטלת” בה נתון שוק האשראי בין 

המחזורים בכלכלה, כמתואר באיור 1.

2. בנק ישראל, דין וחשבון 2009

“שיעורי הגידול המהירים של שוק האג״ח הקונצרניות בישראל בשנים האחרונות 
חריגים גם ביחס למשקים אחרים... בין היתר, בגלל יכולתן של חברות עסקיות לגייס 

חוב בהיקפים גדולים ללא ביטחונות וללא התניות חוזיות או אמות מידה פיננסיות. 
מצב זה מחייב שינוי, בעיקר על רקע העובדה שרוב האג״ח מוחזקות בידי מתווכים 
פיננסיים המנהלים כספים של אחרים, בדרך כלל לא נושאים בסיכון האשראי, וזה 

מוטל בעיקר על משקי הבית״2

2.1 חשיבות הבנקים ליציבות המשק

איור 1: התמודדות עם מחזוריות הכלכלה  )אילוסטרציה(

"זריעת הזרעים למשבר..."

ב-Cycle חיובי האשראי 
בשוק ההון "זול" ומסוכן...

"שוק ההון מתייבש"

האשראי מהבנקים הוא 
ה"חמצן" של המשק 

מגמה ארוכת טווח

תוצר

זמן

“Restructuring” וחזרה ל-Cycle חיובי

הבנקים יודעים לעשות “restructure” לחובות 
עסקיים לעומת ריבוי אינטרסים של בעלי החוב 

שמביאים לתספורות באג"ח הקונצרני
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2.1.2 הבנקים כמשענת אשראי בשעת משבר - 
עדויות מהמשבר הגלובלי האחרון

בתקופת המשבר הפיננסי הגלובלי בין השנים 2008-2009, נוכחנו לגלות כי מדינות 
בעלות מערכת בנקאית חזקה ויציבה )קנדה, אוסטרליה, סינגפור וגם ישראל( צלחו את 

המשבר בצורה טובה יחסית. 
ניתוח אירועי המשבר האחרון מנקודת המבט של המשק הישראלי, מבליט את 

חשיבותה הרבה של מערכת בנקאית חזקה ליכולת ההתמודדות של המשק ושוק 
האשראי עם המשבר, כאשר הבנקים מהווים גורם ממתן בשוק האשראי לעומת שוק 
ההון המתאפיין בתנודתיות. כפי שנראה בהמשך, מחיר האשראי החוץ הבנקאי )אשר 

בא לידי ביטוח בתשואות של אגרות חוב קונצרניות בשוק ההון( נסק עד פי 5, היקף 
האשראי החדש שהונפק בשוק האג”ח צלל מכ-7 מיליארד שקלים בנובמבר 2007 

לסכום השואף לאפס כעבור שנה בנובמבר 2008. לעומת זאת, באפיק הבנקאי נשמרה 
יציבות במרווח הריבית הבנקאית, כאשר הורדת הריבית על ידי בנק ישראל התגלגלה 
אל צרכן האשראי. לבסוף, נראה כי עם פרוץ המשבר והחרפתו יתרת האשראי החוץ 

בנקאי הצטמצמה בעוד שיתרת האשראי הבנקאי המשיכה לצמוח בקצב מתון.
כאמור, טרום המשבר, שוק האשראי החוץ בנקאי התנפח, צמח בהיקפים משמעותיים 

והגדיל את המינוף במשק. נוסף על כך, עם פרוץ המשבר והחשש הגובר ליציבות 
הפיננסית של העסקים, הביא לעלייה משמעותית במחירי האשראי החוץ בנקאי 

ולפיחות דרמטי בהיצע אשראי זה. כך לפי פרסומים שונים של בנק ישראל:

על העלייה הדרמטית במחירי האשראי החוץ בנקאי ניתן ללמוד גם ממרווח התשואות 
בין מדדי איגרות החוב הקונצרניות לבין מדדי האג”ח הממשלתי הצמוד. כך ניתן לראות 
בתרשים 1 כי עם קריסת ליהמן ברדרס והחרפת המשבר, זינק המרווח המדובר באופן 

דרמטי, מה שהלכה למעשה מנע מחברות עסקיות לגייס חוב נוסף באפיק זה.

“...שוק האשראי החוץ בנקאי, אשר התפתח בשנים שלפני המשבר בקצב חסר 
תקדים בהשוואה בין-לאומית והגיע לרמות שיא״....״המשבר בשוק האג״ח הקונצרניות 

פרץ בעטיה של התרחבות מואצת ולא מאוזנת של השוק בשנים שקדמו למשבר״.3

“החשש הגובר מפשיטות רגל של עסקים התבטא בירידה דרסטית בהיצע מקורות 
האשראי החוץ-בנקאי )“התייבשות״ מקורות האשראי החוץ-בנקאי(. הירידה במקורות 

הביאה לעלייה דרסטית במחירים של סוג אשראי זה... כתוצאה מכך גדל מאוד 
הביקוש של העסקים לאשראי הבנקאי״.4

3. בנק ישראל, דין וחשבון 2009
4. בנק ישראל, ישראל והמשבר העולמי: המלצות מדיניות לממשלה, 2009

מערך ניהול הסיכונים המפותח בבנקים מאפשר הזרמת אשראי גם 
בתקופת משבר 

היכולת של הבנקים לספק אשראי בצורה מבוקרת תוך שמירה על יציבות פיננסית הן 
בעתות צמיחה והן בעתות משבר, נובעת בעיקרה מהיכולת לאמוד בצורה נאותה את 

סיכוני האשראי. באופן מסורתי, מתן אשראי נמצא בליבת העיסוק של הבנקים והיכולת 
להעריך סיכוני אשראי הינה פונקציה יסודית במערכת הבנקאית והיא הלכה והשתכללה 

לאורך השנים. 
משום שהבנקים מקצים את האשראי מהמאזן שלהם, המשמעות של הפסד אשראי 

עבור הבנק היא פגיעה ישירה ברווח הנקי ובהון העצמי. בשל כך, ניהול אחראי של 
הסיכונים הפך לטבע שני בהתנהלות העסקית השוטפת של המערכת הבנקאית. 

הבנקים משקיעים משאבים רבים במנגנוני ניהול סיכונים מפותחים ובטיוב של מנגנוני 
דירוג האשראי שלהם. מנגד, מרבית האשראי החוץ בנקאי ניתן מנכסי עמיתים 

המנוהלים על ידי ועדות השקעה אשר רגישות הרבה יותר למצב שוק ההון.
מערך ניהול הסיכונים המתקדם, לצד הידע והמומחיות שנצברה במערכת הבנקאית 

לאורך השנים, הביאו לפיתוח מודלי אשראי מתקדמים ונהלי עבודה יעילים, אשר 
מקדמים הקצאה נכונה ומיטבית של האשראי במשק בתמחור נכון של הסיכון. 
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כאמור, לצד העלייה במחירי האשראי באפיק החוץ-בנקאי )עלייה בתשואה לפדיון(, 
פעילות הנפקות האג”ח הקונצרני נבלמה לחלוטין. כפי שניתן להבחין בתרשים 2, כבר 
מתחילת 2008 מסתמנת ירידה משמעותית בהיקף הנפקות האג״ח הקונצרני, כאשר 

בעת החרפת המשבר עם קריסת ליהמן ברדרס בספטמבר 2008, ברז האשראי החוץ 
בנקאי נסגר לחלוטין והיקף ההנפקה של האג״ח הקונצרני ירד לאפס. 

לעומת זאת, בתקופה המקבילה במערכת הבנקאית, התמונה הייתה שונה, בנק ישראל 
הוריד את שער הריבית במשק. הבנקים בתורם הורידו את הריבית ללווים ואפשרו היצע 

זול יותר של אשראי הן למגזר הפרטי והן למגזר העסקי, כאשר מרווח הריבית הבנקאי 
נשמר יציב בתקופה שלפני המשבר ובמהלכו. כפי שניתן לראות בתרשים 3.

5. נתוני בנק ישראל ונתוני הבורסה
6. אתר הבורסה, נתוני הנפקות אג”ח קונצרני )סחיר ולא סחיר(

7. עיבודי היחידה הכלכלית של הפיקוח על הבנקים את הנתונים של הבנקים בדוחות הציבוריים

תרשים 2: הנפקות אג״ח קונצרני )סחיר ולא סחיר( בין השנים 2007-2010: 6

תרשים 1: מרווח התשואות בין מדדי תל בונד לאג"ח ממשלתי צמודות 
)יוני 2008 - ספט' 2009(5
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הנה כי כן, עם פרוץ המשבר חדל שוק האשראי החוץ בנקאי מתפקידו – לספק אשראי, 
דבר שעלול היה להוביל את המשק למחנק אשראי. לעומת זאת, המערכת הבנקאית 

הנשענת על מערך ניהול סיכונים יעיל ומודלי אשראי מתקדמים, השכילה לספק למשק 
את החמצן אליו היה זקוק, ואפשרה מקור זמין לאשראי גם בשיא המשבר. על כך מציין 

בנק ישראל את הדברים הבאים: 

“... בתקופה של כניסה למשבר משתרר בשוק החוץ-בנקאי 
קיפאון מוחלט. בעוד שהתגובה האיטית יותר של הבנקים 

מקלה על החברות ומאפשרת לבנקים לקבל החלטות על מתן 
אשראי בהתחשב בשיקולים רחבים יותר״.8

8. דוח בנק ישראל
9. עיבוד נתוני לוח יתרות החוב של הלווים במשק, בנק ישראל; בגרף זה היקפי האשראי למגזר העסקי מהמערכת הבנקאית ומהמוסדיים מנורמלים לפי היקפי האשראי המתאימים שנמדדו בחודש ינואר 2008
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תרשים 4: ההתפתחות היחסית בהיקף יתרות האשראי 
הבנקאי והמוסדי למגזר העסקי בישראל )בנקודות מדד 

ביחס לינואר 2008; ינואר 2008= 100(9

תרשים 3: מרווח הריבית בבנקים במהלך המשבר הפיננסי האחרון )2008-2009(7
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הבנקים כמנגנון תמסורת של הרגולטור ליישום מדיניות אחראית וניהול 
הסיכון במשק 

כחלק ממערכת הכלים השלובים בין הרגולטור והבנקים, משמשים האחרונים מעין 
מנגנון תמסורת המתרגם את המדיניות הכלכלית והמוניטרית של הרגולטור והמוציאה 
אותה מהכוח אל הפועל, באופן המאפשר לקובעי המדיניות שליטה על רמת הנזילות 

והיצע הכסף במשק הישראלי. כך, החלטות הריבית של בנק ישראל מתורגמות למשק 
דרך מנגנון הקצאת האשראי הבנקאי, באופן המאפשר התמודדות עם משברים, ניהול 

מדיניות מוניטרית מתאימה במחזורים של גאות ושפל ועמידה ביעדי האינפלציה. 
גם מנגנון תמחור האשראי בשוק ההון אמור, כביכול, היה לתרגם את המדיניות 

המוניטרית למחירי הנכסים דרך התשואות הנדרשות על אגרות החוב. אך כמו שנוכחנו 
במשבר האחרון, על אף הורדות הריבית של בנק ישראל, התשואות על האג”ח 

הקונצרני הרקיעו שחקים ומחירי האשראי עלו עד כדי חוסר יכולת של החברות לגייס 
כסף בשוק ההון. לעומת זאת, מרווח הריבית הבנקאית נשמר יציב יחסית והריבית על 

האשראי הבנקאי ירדה בהתאמה להורדות הריבית של בנק ישראל.
יתרה מזו, הרגולטור יכול באמצעות מנגנוני הפיקוח על הבנקים לקבוע תנאים ומגבלות 
המשרתים מטרות משקיות מגוונות. כך למשל, הטיל הרגולטור בשנת 2012 מגבלות על 

שוק המשכנתאות, אשר נועדו להתמודד עם הסיכונים המסוימים הקיימים בשוק זה 
ואף על מנת לקדם מטרות משקיות אחרות כמו צינון העלייה במחירי הדיור. 

תרשים 4 מציג את המגמה בהיקפי האשראי הבנקאי 
מול האשראי החוץ בנקאי. בתרשים ניתן לראות גידול 

משמעותי יחסית בהיקפי האשראי )יתרות החובה( 
העסקי המוסדי טרום המשבר וקיפאון עד נסיגה 

משמעותית בהיקף היחסי של יתרות החוב של המגזר 
העסקי למוסדיים ככל שהחריף המשבר. משום ומדובר 

ביתרות, ירידה בהיקף האשראי משמעה כי לא ניתן 
למחזר חוב ועל העסק נותרה הברירה לצמצם מינוף 
או לפנות לאפיק אשראי אחר. לעומת האשראי החוץ 

בנקאי, היקף יתרות החוב היחסי של המגזר העסקי 
לבנקים צמח במידה מתונה ויציבה טרום המשבר, 

והגביר את הקצב קמעא לאורך תקופת המשבר על 
מנת לספק מענה לצרכי האשראי העסקי במשק 

הישראלי שהתקשה לגייס חוב במגזר המוסדי. 
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2.1.3 הבנקים כגורם מייצב בתקופות המשבר- מקרה קנדה
המשבר הפיננסי הגלובלי )2008-2009( סיפק מספר לא מבוטל של עדויות, לפיהן 

מדינות אשר בהן מערכת הבנקאות הייתה חזקה, בריאה ויציבה, צלחו את המשבר 
בצורה טובה יחסית. אחת המדינות המוזכרות חדשות לבקרים בהקשר הזה היא קנדה. 
קנדה ידועה במערכת פיננסית מהמפותחות בעולם אשר מושתתת על גופים פיננסיים 
מתקדמים במגוון ואופי השירותים שהם מספקים ללקוחותיהם מצד אחד ועל מערכת 

רגולטורית שמרנית מן הצד השני. הבנקים הם הגופים הדומיננטיים במערכת הפיננסית 
הקנדית ומחזיקים את החלק הארי מסך הנכסים בסקטור הפיננסי. מערכת הבנקאות 

הקנדית מזכירה במבנה שלה את זו אשר בישראל כאשר, בדומה לישראל, כ-90% 
מכלל הנכסים במערכת הבנקאית מרוכזים בקבוצות הבנקאיות הגדולות )שש 

במספר(10. בשונה מישראל, לבנקים בקנדה מותר לעסוק בביטוח )הפצה וייצור(, בייצור 
מוצרי השקעה )ETF, ק. נאמנות ואחרים( ובתחומים נוספים אשר אינם מותרים לבנקים 

בישראל. 
מספר גורמים עיקריים מצוינים בספרות ככאלו שתרמו לצליחתה המוצלחת של 

הכלכלה הקנדית את המשבר הגלובלי. ראשית, מערכת רגולטורית מפותחת וחזקה 
אשר השכילה לאפשר התפתחות של סקטור בנקאי מתקדם ומפותח, לצד גישה 

שמרנית והעדפה לקיומה של מערכת עם מספר מצומצם של גופים פיננסיים חזקים 
ויציבים אשר ניתן לפקח עליהם בקלות יחסית. שנית, תרבות ניהול סיכונים מפותחת 

במערכת הבנקאית שבאה לידי ביטוי במערכות ניהול סיכונים מתקדמות ושמירה 
על יחסי הלימות הון גבוהים. ולבסוף, המדיניות הרגולטורית הביאה לכך שהמערכת 

הבנקאית הקנדית התאפיינה בריכוזיות וחוזק יחסי של הקבוצות הבנקאיות הגדולות אל 
מול גופים פיננסיים אחרים.11 

בבנק העולמי למשל, ניסו להסביר את ההצלחה היחסית של קנדה במשבר האחרון 
וציינו לטובה כי בדילמת הרגולטור בין תחרותיות ליציבות, הרגולטורים בקנדה השכילו 

למנוע את שחיקת מיקומם של הבנקים במערכת ולדאוג על ידי פיקוח הדוק ליציבותם. 
אלה תרמו ליציבותה של קנדה במשבר האחרון. דבריו של הבנק העולמי יפים לעניין זה:

“…The structure of the Canadian banking system has traditionally 
made the sector more stable. Heavy regulation and tight restrictions 
on entry led to a highly concentrated banking system dominated 
by five large competitors. While this system made the sector less 
competitive, it also made the sector easier to regulate, limiting 
the size of the shadow banking sector. Supervisors always face a 
trade-off between competitiveness and stability - the “regulator’s 
dilemma”. The economy’s performance before the crisis - annual 
GDP growth rates between 2 and 4 percent during 1999-2008 - 
and the banking sector during the crisis suggest that Canada has 
struck the right balance…”12

Economist Intelligent Unit, 2015 .10
Crisis-proofing financial integration: Canada, The World Bank .11
Crisis-proofing financial integration: Canada, The World Bank .12
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מדינות נוספות בעלות מערכת בנקאות חזקה ויציבה צלחו את המשבר בצורה טובה
יש לציין כי בדומה לקנדה, מדינות נוספות כדוגמת אוסטרליה, שווייץ, סינגפור והונג 
קונג, אשר צלחו את המשבר בהצלחה יחסית, התאפיינו במערכת בנקאית חזקה 

ויציבה ובעלת משקל יחסי משמעותי בתוך המערכת הפיננסית המקומית )כפי שניתן 
לראות בתרשים 6(.

כמתואר בתרשים 5, ניתן לבחון את השפעת המשבר הפיננסי הגלובלי על המשק 
הקנדי לעומת מדינות אחרות בכמה פרמטרים רלוונטיים לענייננו. כך, שוק הנדל"ן 

של קנדה חווה ירידה נקודתית בלבד במהלך המשבר וחזר מיד לצמיחה, זאת בניגוד 
למיתון בשוק הנדל"ן האמריקאי והאירופי. בנוסף, שיעור החובות הפגומים בקנדה נשאר 

יציב לאורך המשבר, בעוד שבארה"ב ניתן להבחין בזינוק משמעותי בנתון זה בתקופת 
המשבר. יתר על כן, ניתן לראות כי הבנקים בקנדה השכילו לשמור על רווחיות ותשואה 

חיובית להון לאורך תקופת המשבר. 
תרשים 5: השפעת המשבר הפיננסי הגלובלי על המשק הקנדי בהשוואה למספר מדינות13,14

תרשים 6: השוואת המשקל היחסי של הבנקים במערכת הפיננסית )לפי סך הנכסים במאזן(15

)Lessons from the Financial Crisis: Bank Performance and Regulatory Reform, Bank of Canada, )2013 13
Crisis-proofing financial integration: Canada, The World Bank 14

IMF , EIU 15
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אוסטרליה
בדומה לקנדה, המערכת הפיננסית באוסטרליה היא מתקדמת ומפותחת בהשוואה 

לעולם. קווי הדימיון נמשכים גם כשמסתכלים על החוזק היחסי של המערכת הבנקאית 
מסך המערכת הפיננסית כאשר הבנקים באוסטרליה מחזיקים בכ-55-60% מסך 
הנכסים הפיננסיים במערכת. גם כשבוחנים את המצב בתוך המערכת הבנקאית 
עצמה ניתן להבחין בארבע קבוצות בנקאיות החולשות על כ-80% מסך המערכת 

)במונחי נכסים(16. המערכת הפיננסית כולה, בהובלה של הסקטור הבנקאי עברה את 
המשבר בצורה טובה מאוד. תודות למדיניות הלימות הון שמרנית והימנעות מהחזקה 

של "נכסים רעילים", הציגו הבנקים רווחים לאורך כל תקופת המשבר ולא נזקקו לסיוע 
ממשלתי. החוסן של הבנקים והיציבות שהפגינו איפשרו לקובעי המדיניות ליישם 

מדיניות מוניטרית מרחיבה ובכך להתמודד ביעילות עם השפעות המשבר על המשק 
)עלייה מסויימת בשיעורי האבטלה, ירידה בערך הנכסים ופיחות בדולר האוסטרלי(.17

סינגפור
בדומה לקנדה ולאוסטרליה גם סינגפור מאופיינת במערכת פיננסית מתקדמת 

ומפותחת המאופיינת בדומיננטיות של המערכת הבנקאית בתוך הסקטור הפיננסי. 
מערכת הבנקאות בסינגפור ריכוזית במיוחד כאשר 3 הקבוצות הבנקאיות המובילות 
מחזיקות בכ-98% מסך הנכסים במערכת. סינגפור חוותה טלטלות מסויימות במהלך 

המשבר הכלכלי אשר נבעו מרובן מירידה חדה ביצוא כתוצאה מירידה בביקושים 
בארצות הברית ובאירופה במהלך המשבר. הסקטור הבנקאי בסינגפור נותר יציב 

מבחינה פיננסית וזאת אודות לחשיפה נמוכה יחסית לנכסים רעילים אשר מקורם 
בארצות הברית. יציבות הסקטור הבנקאי אשר אופיינה ברמת נזילות גבוהה וכריות 

הון גדולות התאפשרה בעיקר בשל ניהול אחראי הן על ידי הבנקים והן על ידי הגופים 
המפקחים. גורמים אלה, הביאו בין היתר להתאוששותה של סינגפור מהמשבר בצורה 

מהירה יחסית ולחזרתה לצמיחה.18
בנוסף למדינות המצויינות לעיל ניתן לציין גם  את הונג קונג, אשר מוזכרת בספרות 

כאחת מאותן מדינות אשר הצליחו להתאושש בצורה מהירה מהמשבר הפיננסי, 
ומאופיינת במערכת הבנקאות אשר תופסת נתח משמעותי מתוך סך הסקטור 

הפיננסי.

Economist Intelligent Unit, 2015 16
FEATURE ARTICLE: THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS AND ITS IMPACT ON AUSTRALIA, Australian Bureau of Statistics, The Reserve Bank of Australia, Year-Book Australia 2009-2010 17

Economist Intelligent Unit 18
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2.2 חשיבות הבנקים מנקודת המבט של הלקוח ותרומתם לצמיחה

2.2.1 תפקיד הבנק כמתווך פיננסי בין חוסכים ולווים
הצורך המסורתי והמשמעותי ביותר של הלקוחות בהקשר של הבנקים הוא תיווך 

פיננסי. הבנק משמש כמתווך פיננסי בין לקוחות עם עודף מקורות הון )המבקשים 
לצרוך מכשירי חיסכון( לבין לקוחות עם צורך במקורות הון )צרכני אשראי(. התיווך 

הפיננסי הבנקאי מאפשר לצדדים לחסוך בעלויות החיפוש וליהנות מהמומחיות, מהידע 
ומהמידע הצבורים בבנקים. 

כך נהנים הלקוחות מהקצאת משאבי הון יעילה בתוך הכלכלה, מה שמאפשר את 
המשך צמיחתה ושגשוגה. הפרטים המעוניינים לחסוך את כספם לצורך צריכה עתידית 

נהנים מאפיק חיסכון בסיכון נמוך ומקום בטוח לשמירה על כספם. אלה המעוניינים 
ללוות כסף נהנים מאשראי זמין ונוח המוצע לכלל הגורמים במשק הישראלי, החל 

בחברות עסקיות גדולות וכלה באזרח הפרטי. תיעול חסכונות הציבור להקצאת אשראי 
מאפשר להגדיל את הצריכה הפרטית )הלוואה לרכישת דירה לדוגמא( ותורם לצמיחת 

העסקים )מתן הלוואה לעסק להשקעה או לצרכי הון חוזר לדוגמא(. תיווך זה דורש 
מומחיות הן בהערכה ודירוג של סיכוני אשראי )כפי שפירטנו מוקדם יותר( והן בניהול 

הנזילות למול המח”מ של “תיק החסכונות” והמח”מ של “תיק האשראי”.
שירותים אלה נדרשים הן לצורך מימון צמיחה בעת שגרה וביתר שאת, בזמן משבר 

פיננסי. בעתות משבר פיננסי, מתעוררים לרוב קשיים תזרימיים בשל ירידה במכירות 
אצל הלקוח העסקי או הרעה בתנאי ההעסקה )ואף לעיתים פיטורין( של הלקוח 

הפרטי, מה שמגביר ברוב המקרים את הצורך בפתרונות האשראי שהבנקים מספקים.
התיווך הפיננסי הוא מהבסיסים החשובים ביותר של הכלכלות המודרניות והוא משמש 

כ”לב הפועם״ של כל מערכת פיננסית. הפריסה הקמעונאית הרחבה של הבנקים 
בישראל ומערכת היחסים עם לקוחותיהם, הכוללת היכרות מעמיקה של מאפייניהם 

וצרכיהם, הופכים את הבנקים לגורם מרכזי בשוק התיווך הפיננסי.

2.2.2 הבנקים נותנים מענה לצרכי הלקוחות בזירת התשלומים
לקוחותיה של המערכת הבנקאית נהנים מתרומתה לתפקודה של מערכת התשלומים 
בכלכלה הישראלית, אם באמצעות נגישות רחבה למכשירי משיכת מזומנים, פתרונות 

תשלום בכרטיסי אשראי, המחאות, המחאות בנקאיות, ושלל אמצעים נוספים להעברת 
כספים, המאפשרים את הנעת גלגלי הכלכלה והמסחר בישראל. הבנקים מקדמים 

שימוש באמצעי תשלום דיגיטליים מתקדמים המובילים ליצירת ערך רב למשק ולציבור 
על ידי ייעול ושיפור תהליך ביצוע העסקאות והגברת הפיקוח והמעקב על תנועות 

הכספים במשק )מאבק בהון שחור(. הבנקים הקימו, פיתחו ומתחזקים את תשתיות 
התשלומים כך שתעמודנה בחזית הקדמה ותאפשרנה הן לבעלי העסקים והן ללקוחות 

פרטיים ליהנות מרמת שירותים גבוהה לאורך זמן.

2.2.3. הבנקים כעוגן מרכזי בפיתוח כלכלת עסקים קטנים במשק
העסקים הקטנים מהווים נדבך משמעותי ומנוע צמיחה מרכזי במשק. נכון לשנת 

2012  פועלים במגזר העסקי במשק כ- 460 אלף עסקים קטנים ובינוניים אשר אחראים 
לכ-49% מסך התוצר העסקי במשק ומעסיקים כ- 1.34 מיליון עובדים המהווים כ- 69% 

מכוח העבודה במגזר העסקי במשק 19. לעסקים הקטנים צרכים ייחודיים ומשום כך 
היכולת הטיפול והשירות שלהם דורשים הערכות מתאימה.

היערכות הבנקים מול הסגמנט נשענת על פריסה קמעונאית נרחבת המאפשרת 
מתן שירות היוצר ערך עבור הלקוחות. הקשר השוטף המתקיים באמצעות המנהלים 
והיועצים בסניפים, המומחיות והניסיון הרב במתן אשראי והתאמת מוצרים ושירותים 
ייחודים העונים על צרכי העסקים הקטנים, כמו גם יוזמות נוספות אשר מונהגות על 
ידי הבנקים כגון אירועי “נטוורקינג״ ואחרות, הופכים את הבנקים לשותפים המיידים 

והמרכזיים של העסקים הקטנים והבינוניים ועוגן לצמיחתם. כך למשל, הבנקים אחראים 
לכ- 80% מהאשראי לעסקים קטנים ובינוניים 20.  

יתר על כן, הממשלה עושה שימוש במערך הקמעונאי של הבנקים, לצורך יישום 
מדיניות קידום תחרות ועידוד עסקים קטנים, באמצעות קרנות אשראי אשר ניתנות 
בערבות המדינה באמצעות הבנקים. בשל הצלחת המיזם, היקף ההלוואות לעסקים 

קטנים ובינוניים בערבות מדינה גדל בין השנים 2013-2007 פי 12, ובשנת 2013 הועמדו 
הלוואות בהיקף של מעל ל- 2 מיליארד ש״ח 21.

19 דו"ח תקופתי מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל 2014-2013, משרד הכלכלה
20 דו"ח תקופתי מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל 2014-2013, משרד הכלכלה

http://www.economy.gov.il/Publications/PressReleases/Documents/small%20buissness_14_4.pdf - 21. דו”ח מצב תקופתי בנוגע לעסקים קטנים ובינוניים בישראל של משרד הכלכלה
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2.2.4 לבנקים תפקיד מרכזי במימון פרויקטים 
לאומיים

פרויקטים לאומיים בתחומי התשתיות והנדל”ן לרוב 
לא יכולים לצאת לפועל מבלי הובלה של אחד הבנקים 

את צד החיתום והמימון של הפרויקט. לפרויקטים 
אלה תרומה שלא תסולא בפז להבטחת צמיחה בת 

קיימה של המשק וחלקם מהווים אבן דרך משמעותית 
בהתפתחותה של המדינה. כך למשל, בנק הפועלים 
הוביל את מימון פרויקט עיר הבה״דים, בסך של 1.7 

מיליארד ₪, בנק לאומי הוביל את מימון הקמת תחנות 
הכח של דליה אנרגיות, בנק דיסקונט הוביל את 

מימון פרויקט מנהרות הכרמל, זאת לצד פרויקטים 
רבים נוספים בהיקף נרחב. מימון פרויקטים מעין אלו 

מתאפשר בזכות הניסיון העשיר והיכולות העדיפות 
שפותחו בבנקים הכוללות מנגנוני דירוג אשראי וחיתום 

מתקדמים והיכולת להוביל את תהליך הסינדיקציה 
והעמדת האשראי לפרויקט כמו גם את תפעול 

ההלוואות.

2.2.5 הבנקים “מושכים״ את הקטר הדיגיטלי 
דרך השקעה בתשתיות  ובחדשנות

“מהפיכת המידע״ אשר הביאה את האינטרנט לכל 
בית והאימוץ ההולך וגובר של פלטפורמות דיגיטליות 

על ידי הצרכנים יצרו שינוי בהרגלי הצריכה של 
הלקוחות והולידו צרכים חדשים. הבנקים, אשר זיהו 
את המגמה, נרתמו ולקחו את ההובלה של הנגשת 
השירותים הבנקאיים ללקוחות דרך הפלטפורמות 

החדשות. בתוך כך, משקיעים הבנקים בעשור האחרון 
משאבים עצומים בפיתוח ואספקת שירותים בנקאיים 

באמצעות פלטפורמות דיגיטליות הנמצאים בחוד החנית 
של הטכנולוגיה ובשיפור וייעול המערכות הבנקאיות 

ותהליכי “Back office” רבים כך שיידעו לתמוך בצרכים 
המשתנים של הלקוחות. 

כיום, הבנקים מהווים גורם מרכזי במשק בפיתוח 
תשתיות IT וזרז לתהליכי חדשנות, ונחשבים בעיני רבים 

ל״חלוצי הדיגיטל״ לא רק במגזר הפיננסי אלא במשק 
בכללותו. בהקשר הזה יש לציין את העובדה שמגזר 

הבנקאות הוא המגזר המוביל מבין מגזרי הסקטור 
הפרטי בהוצאה השנתית ל-IT עם נתח של כ-12% )שני 

רק לסקטור הציבורי( מסך תקציב ה-IT במשק אשר 
הסתכם בשנת 2014 בכ-25 מיליארד ₪ 22. 

תרשים 7: חלקם של הבנקים מסך ההוצאה ל-IT במשק 
בשנת 2014:

כל המוזכר לעיל הופך את הבנקים הלכה למעשה 
ל״סמן ימני״ בכל הקשור לשירותים דיגיטליים התורמים 
לאוריינות הדיגיטלית של הציבור אשר בתורו דורש גם 
מנותני שירותים אחרים ליישר קו ולהשקיע בהעברת 

שירותים לפלטפורמות מתקדמות ובכך תורמים לשיפור 
הפריון במשק. בנוסף לכך, הפעילות הנרחבת של 

הבנקים בתחומי החדשנות תורמת ליצירת סביבת 
צמיחה לתעשיות ה-Fin-Tech והסייבר המתפתחות. 

2.2.6 הבנקים מספקים ללקוחותיהם כלים 
להתנהלות פיננסית נבונה, תורמים לאוריינות 

הפיננסית של הציבור ומקדמים ניהול משאבים 
פיננסי אחראי 

כיום ניתן להבחין במספר מגמות להן השלכות כבדות 
משקל על ההתנהלות הפיננסית של הלקוחות כמו 

למשל שינויים במבנה שוק העבודה )דינמיות גוברת, 
גמישות תעסוקתית, כניסה מאוחרת לשוק לאור 

דרישות אשר הולכות וגוברות לרכישת השכלה גבוהה( 
והתארכות תוחלת החיים. כל אלה מגבירים הצורך של 

הלקוחות בגורם מייעץ המסייע להם בניהול פיננסי ארוך 
טווח ונותן מענה לאירועים מכוננים לאורך מחזור החיים 

)רכישת השכלה, לידה, החלפת מקום עבודה או קריירה, 
רכישת דירה, יציאה לגמלאות וכד׳(. 

באמצעות מערך יועצים בפריסה ארצית )כ-3,000 יועצים 
בכ- 1,200 סניפים(23, המערכת הבנקאית מספקת 

ייעוץ בצמתי החלטה משמעותיים )לרבות פנסיה, ייעוץ 
השקעות(. 

לצד זאת, המערכת הבנקאית מקדמת אוריינות 
פיננסית והתנהלות נבונה, תוך כדי השקעת משאבים 
משמעותית, באמצעות תכניות לחינוך פיננסי לילדים 

ונוער, כלים דיגיטליים להתנהלות פיננסית אחראית )כלי 
ניהול חשבון מתקדמים, מחשבונים מתוחכמים( ועוד. 

התפקידים השונים שממלאים הבנקים במשק החל 
מהיותם גורם מייצב וממתן המסייע להתמודדות עם 

תקופות של משבר, ממשיך בתהליכים מובנים של 
ניהול סיכונים וכלה בחשיבותם כמנגנון התמסורת של 

מדיניות הגופים המפקחים במשק, הופכים את הבנקים 
למרכיב חיוני בניהול האחראי של המשק. יתרה מזאת, 
המענה שנותנים הבנקים לצרכי הלקוחות הן במסגרת 

תפקידיהם המסורתיים כגון תיווך אשראי ואספקת 
אמצעי תשלום והן דרך סיוע לפיתוח וצמיחה של 

סגמנטים אשר בליבת הכלכלה במדינה כגון עסקים 
קטנים ופרויקטים לאומיים, מדגיש את חיוניותם בצמיחת 

המשק. 

Israel IT Market, STKI,2015 .22
23. יועצים פנסיוניים ויועצי השקעות - הערכות על בסיס נתוני רשות ניירות ערך, דוח שנתי של הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח והחיסכון במשרד האוצר בשנת 2013 ; מספר סניפי בנקים - נתוני בנק ישראל

2.3 סיכום: מערכת בנקאות חזקה מאפשרת צמיחה אחראית

STKI :מקור אחר      בנקים     ממשלה

תקציבי IT של הבנקים 
כ-3 מיליארד ₪ בשנת 

2014
12% מסך ההוצאה 

ל-IT במשק

19%

12% 69%
 25

מיליארדי ₪
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מגרש משחקים לא מאוזן 
במערכת הפיננסית

פרק
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 ,)Underdeveloped( לאורך שנים רבות, שוק ההון הישראלי נחשב ללא מפותח
ולראיה ערך השוק של החברות הציבוריות הנסחרות בשוק ההון ביחס לתוצר היה 

נמוך משמעותית בהשוואה למדינות החברות ב- 24OECD . ואולם, כתוצאה משורה 
של רפורמות שהובילו רגולטורים שונים )מטעמים שונים(,  שוק ההון הישראלי צמח 

והשתכלל וכתוצאה מכך נוצרה אלטרנטיבה משמעותית לאשראי שמספקת המערכת 
הבנקאית. להלן רשימה של מספר מהלכים בולטים שהובילו להתפתחות שוק האשראי 

החוץ בנקאי:
1. הקטנת החוב הציבורי: החל באמצע שנות השמונים ובעקבות תכנית הייצוב הכלכלי, 

החליטה מדינת ישראל לצמצם באופן משמעותי את שיעור החוב הממשלתי ביחס 
לתוצר. כך, משיא של כ- 284% ביחס בין החוב לתוצר בשנת 1984 ועד לכ- 67.1% 

בשנת 252014. החוב הציבורי שהלך וקטן עם השנים, אפשר “לפנות״ חלק משמעותי 
מהיצע ההון במשק הישראלי למגזר העסקי. 

2. הקטנת הנפקת אג”ח מבטיחות תשואה: מכשירים פנסיונים שונים זכו בעבר לתמיכה 
משמעותית מצידה של המדינה, בדמותם של איגרות חוב מיועדות של ממשלת 

ישראל המבטיחות תשואה קבועה ואטרקטיבית. הגופים המנהלים את המכשירים 
הפנסיונים השונים השקיעו חלקים משמעותיים מהיצע ההון אותו ניהלו באפיק זה. 

לאורך שנים, באמצעות שורה של רפורמות, המדינה הקטינה באופן יחסי את הנפקת 
איגרות החוב מסוג זה, דבר שהביא לניתוב ההון המנוהל במכשירים הפנסיונים 

לאפיקים חדשים. כאשר כיום, קרנות הפנסיה רשאיות להשקיע עד 30% מכספי 
העמיתים באג”חים מסוג זה.

3. הסרת מגבלות רגולטוריות על שוק ההון: בתהליך הדרגתי הוסרו מגבלות מבניות על 
הנפקת אג”ח ומניות של חברות מסחריות לצד הסרת חלק ממגבלות ההשקעה 

שהוטלו על גופים מוסדיים ושחרור המגבלות שהוטלו על כניסת הון זר לישראל, מה 
שהביא לשכלול שוק ההון הישראלי ועל ידי כך, לצמיחה והתפתחות שלו.

4. רפורמות ועדת בכר: בשנת 2004 הוקמה הועדה לעניין רפורמה בשוק ההון, בראשות 
מנכ”ל משרד האוצר, ד״ר יוסי בכר. מטרת הועדה הייתה לערוך רפורמה בשוק 

ההון בישראל להפחתת הריכוזיות, הגברת התחרותיות וצמצום ניגוד העניינים בשוק 
ההון )לדוגמה: מתן ייעוץ השקעות מחד ובעלות על גופים המייצרים מוצרי השקעה 
מאידך(. עיקר המלצותיה של הועדה התמקדו בהפרדת פעילות קופות הגמל, קרן 
השתלמות וקרנות הנאמנות מהבנקים )ניתוק הזיקה בין הבנקים לייצור של מוצרי 

השקעה( והגדרה מחדש של העיסוק בהפצת מוצרי חסכון ארוך טווח לרבות יצירת 
הפרדה בין ייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני. כחלק מהגדרה זו הותר העיסוק של הבנקים 

כמתווך אובייקטיבי המעניק ייעוץ פנסיוני )ונאסר על הבנקים לשמש כמשווקים 
פנסיוניים(. לאחר מימוש ההמלצות ומכירת קופות הגמל וקרנות ההשתלמות 

מידי הבנקים לגופים המוסדיים, צמחו מקורות ההון העומדים לרשותם של הגופים 
המוסדיים, מה שתרם לפיתוחו של שוק האשראי החוץ-בנקאי והעביר חלק מניכר 

מנכסי הציבור לניהולם של המוסדיים. 
5. הנהגת ביטוח פנסיוני חובה: החל בשנת 2008, הוחלה פנסיה חובה על כלל 

המעסיקים והעובדים בישראל. עם הגידול באוכלוסיית המפרישים לפנסיה והגידול 
בשיעורי ההפרשה, החל לצמוח בקצב משמעותי היקף הנכסים המנוהלים על ידי 
קרנות הפנסיה החדשות, זאת על חשבון הצריכה והחיסכון הפרטי26. אם כן, היקף 

הנכסים המאמיר בקרנות הפנסיה, מושקע על ידי הקרנות בשוק ההון, ובכך גם הן 
מצמצמות את משקלה של המערכת הבנקאית בעוגת היצע ההון. 

6. תקנות באזל: הנהגת הגבלות מחמירות על המערכת הבנקאית במסגרת תקנות 
באזל שאומצו בשלבים בישראל, חייבה את הבנקים להחזיק שיעור גבוה יותר של 

הון עצמי כנגד תיק האשראי ובכך, לצד התרומה ליציבות וחוסנם של הבנקים, הדבר 
הביא לצמצום של היקף יכולותיה של המערכת לספק אשראי. עם הקטנת היקף 
האשראי הזמין מהמערכת הבנקאית, נפתח עוד צוהר לצמיחת מקורות אשראי 

אלטרנטיביים כדוגמת הגופים המוסדיים בשוק ההון. כיום עומדות דרישות הפיקוח 
על הבנקים ליחס הלימות הון של 12.5% )אשר עתיד לצמוח לרמה של 13.5%( וליחס 

הון ליבה של 9% )10% עבור הבנקים הגדולים(. 

מגוון הרפורמות המתוארות לעיל תרמו להגדלת היצע 
ההון המוסדי, הביאו לשכלול שוק ההון, הקטינו את היצע 

ההון הבנקאי ואפשרו להפנות למגזר העסקי אשראי 
שהוקצה בעבר לממשלה. כתוצאה מאלה, שוק האשראי 

החוץ בנקאי גדל בשיעורים משמעותיים ונתחה של 
המערכת הבנקאית בעוגת האשראי הצטמצם דרמטית, 

כפי שיתואר בהמשך27.

24. דו"ח מכון מילקן: ועדת בכר — בחינת סטטוס יישום ההמלצות ומצב שוק ההון הנוכחי, נובמבר 2012
25. משרד האוצר, אגף החשכ"ל 

26. מחקר בנק ישראל, "השנה הראשונה להפעלת הסדר פנסיית החובה: הציות להסדר והשלכות פוטנציאליות על היצע העבודה", תיאר את הסיבה המרכזית להחלה הסדר פנסיוני חובה, כקוצר הראות של 
החוסך בדבר הצורך בצבירה מספקת של חיסכון לעת הפנסיה. אם כי צוין שם כי במידה מסוימת התנהגות הציבור תאמה התמריצים המובנים במערכת.

27. מחקר של המרכז למחקר ומידע של הכנסת אודות ועדת החקירה הפרלמנטרית לעניין עמלות הבנקים הריכוזיות והתחרותיות בשוק הבנקאות הכנסת )2007(, ציין גם הוא את רפורמת בכר, הקטנת החוב
הממשלתי והירידה בגרעון הממשלתי משנת 2003 , כזרזים המרכזיים להתפתחות שוק האשראי החוץ בנקאי עד אותה העת.

3.1 גורמי רקע להתפתחות שוק ההון ומקורות המימון החוץ בנקאיים
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כתוצאה מהעצימות הגבוהה של השינויים הרגולטורים בשוק )אשר חלקם תוארו 
בקצרה לעיל(, היינו עדים בעשור האחרון לתזוזה דרמטית במקורות האשראי במערכת 

הפיננסית הישראלית אשר הובילה, בין השאר, לשחיקה משמעותית של חלקה 
של המערכת הבנקאית בתוך המערכת הפיננסית הישראלית, לטובת גידול מקביל 

במערכת החוץ בנקאית.
כמתואר בתרשים 8, בשנת 2005, ניהלו הבנקים כ-52% מסך הנכסים הציבור, בעוד 

שעשור בלבד לאחר מכן, ירד חלקם לכ- 28% בלבד – ירידה של כמעט מחצית בנתח 
השוק. במקביל, נתח השוק בניהול נכסי הציבור של המוסדיים עלה מכ- 19% לכ- 48% -

צמיחה  של יותר מפי 2 בנתח השוק.
תרשים 8: התפלגות נכסי הציבור לפי גורם מנהל )במיליארדי ₪( 28

לאור כל האמור לעיל וכתוצאה משחיקת נתחם של הבנקים בנתח הנכסים המנוהלים 
על ידם, עלה דרמטית משקלם של המוסדיים בהקצאת האשראי העסקי במשק 

הישראלי 29. כך, כמתואר בתרשים 9, הנתח של הגופיים המוסדיים בעוגת האשראי 
העסקי הכפיל את עצמו ונתחה של המערכת הבנקאית נשחק מכ-68% לכ-48% 
)ירידה של כ- 30% בנתח השוק(. על התחרות העיקשת הניצבת בפני המערכת 

הבנקאית בגזרת האשראי העסקי, מעידה אף נגידת בנק ישראל המציינת כי: 
“באשראי למגזר העסקי לחברות הגדולות יש תחרות גדולה מצד השוק החוץ בנקאי 

והגופים המוסדיים״ 30.

28. בידי הציבור- נכסים המוחזקים במישרין בידי הציבור מלבד פיקדונות בבנקים; מקור: בנק ישראל,
התפתחות תיק הנכסים של הציבור לפי הרכב מוסדי

29. שם
30. ראיון של נגידת בנק ישראל, הד”ר קרנית פלוג לעיתון מעריב מיום 05.02.15

31. בנק ישראל, יתרות החוב של הלווים במשק

3.2 שחיקת חלקה של המערכת הבנקאית במערכת הפיננסית בישראל בעשור האחרון

52%

29%

19%

28%

48%

24%

2005

1,432

בידי הציבור

מוסדיים

בנקים
2015

3,187

תרשים 9: התפלגות האשראי העסקי במשק לפי גורם מלווה )במיליארדי ₪( בניכוי חוב 
מהממשלה31

48%

4%

19%

9%

48%

18%

22%

11%

2005

528

תושבי חוץ

אחר

מוסדיים

בנקים

2015

826
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לצד הרפורמות שתוארו לעיל, בשנים האחרונות 
הרגולטורים המפקחים על המערכת הפיננסית ממשיכים 
לקדם מגוון רפורמות שעניינן עידוד תחרות חוץ בנקאית 
על תחומי הליבה הבנקאיים. רפורמות אלה, אשר נועדו 

לשפר את מצבו של הצרכן, צפויות להביא להמשך 
שחיקת חלקה של המערכת הבנקאית לעומת זה של 

המערכת החוץ בנקאית.
במגזר החיסכון לטווח קצר-בינוני, ניתן לראות בשנים 

האחרונות מספר רפורמות אשר צפויות להביא להגברת 
התחרות בפיקדונות הבנקאיים. כך למשל, ניתן לראות 

מכשירים פיננסיים חדשים כמו קפ״מ )קרן פיקדונות 
ומלוות( אשר הותרו לשיווק לאחרונה ומהווה אלטרנטיבה 
נוספת לפיקדון הבנקאי, פוליסות החיסכון אשר משווקות 

על ידי חברות הביטוח ונהנות מהטבת מס וזוכות 
לצמיחה מרשימה בשנים האחרונות, וכן יוזמת הרגולטור 
לקידום אלטרנטיבות נוספות )באמצעות פיקוח מחירים 

וביטול עמלות( כמו המק”מים והקרנות הכספיות – 
אשר כולם עתידים להביא להמשך התגברות התחרות 

בפיקדונות הבנקאיים ושחיקת חלקה של המערכת 
הבנקאית במקורות ההון.

בגזרת האשראי )בעיקר מול המקטע הקמעונאי 
והעסקים הקטנים(, ניתן להעיד על שלל יוזמות 

אשר נועדו לקדם מתן אשראי חוץ בנקאי, אשר לצד 
יתרונותיהם, עתידים הם להביא להמשך שחיקתה של 

המערכת הבנקאית. כך למשל, תעודת הזהות הבנקאית 
אשר עתידה )החל בשנת 2016(32 לספק ללקוחות 

הבנקים מידע תקופתי אודות פעילויותיהם הבנקאיות, 
ובהמשך גם את דירוג האשראי שלהם, צפויה לקדם הן 

את התחרות הפנים בנקאית והן לאפשר מתן אשראי 
חוץ בנקאי )על סמך דירוג האשראי(. בהמשך לכך, 

נציין גם את יוזמת משרד רה״מ, אשר מקודמת בימים 
אלה ע״י משרד המשפטים, להקמת מאגר אשראי 

והרחבת המידע הנאסף בלשכות נתוני האשראי 33, אשר 
אמורה לאפשר לגורמים חוץ בנקאיים לפתח מודלים 

אגרגטיביים מתקדמים של אשראי ואף לקבל דירוג 
אשראי פרטני אודות לווים, כך שיתאפשר ייעול ושיפור 

של תמחור סיכוני אשראי בקרב גופים אלה. כמו כן, ראוי 
לציין יוזמות כמו הסדרת תקרת הריבית בהלוואות חוץ 

בנקאיות, שאיפת הרגולטור לקדם הקמת קרנות אשראי 
לצרכנים )בשיתוף פעולה עם בנקים קטנים(, אשר אף 

הן צפויות להביא להמשך השחיקה בנתח השוק של 
המערכת הבנקאית. יתר על כן, ניתן להעיד גם על יוזמות 

מגוונות של חברי כנסת ותנועות פוליטיות הקוראות 
להפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים, על אף 

התנגדות המפקח על הבנקים.
יתרה מזאת, כחלק מהמלצות הוועדה לצמצום השימוש 

במזומן )“ועדת לוקר״( אשר התקבלו בהחלטת ממשלה, 
מבקש הרגולטור לקדם שימוש בקופות ונקודות 

32. בנק ישראל, הוראות רגולטוריות בתחום יחסי בנק –לקוח שנת 2014 )ינואר 2015(
33. הוועדה לשיפור המערכת לשיתוף בנתוני אשראי

34. מקור: מ.מ.מ, דו”ח הועדה להגברת התחרותיות במערכת הבנקאות, עיתונות

תשלום מתקדמות )בעלות תקן EMV( אשר יאפשרו חדירה של פתרונות תשלומים 
מתקדמים )לרבות “הארנקים הדיגיטליים״ למיניהם(. יוזמות אלו לצד צמצום השימוש 
במזומן, עשויות “לפתוח את הדלת״ לכניסת שחקנים טכנולוגיים לעולמות הפיננסיים, 
אשר צפויים להביא להמשך שחיקתה של המערכת הבנקאית כפי שיתואר בהרחבה 

בהמשך.
טבלה 1 מסכמת את יוזמות שונות הצפויות אף הן להביא לשחיקה נוספת בחלקה 

של המערכת הבנקאית ולהמשך הפרת האיזון במגרש המשחקים הרגולטורי בענף 
הפיננסים. 

טבלה 1 יוזמות שונות אשר עתידות להביא להמשך שחיקת המערכת הבנקאית 
ולהעמקת חוסר האיזון במגרש המשחקים הפיננסי הישראלי34

3.3 מגוון רפורמות נוספות צפויות להביא להמשך שחיקתה של המערכת הבנקאית  

סטטוסמהות השינויהרפורמהתחום

חיסכון לטווח 
קצר

עידוד מק"מים וקרנות 
כספיות

איסור על הבנקים לגבות דמי ניהול בגין 
אחזקת מק"מים וקרנות כספיות ופיקוח 

מחירים על עמלות הקנייה והמכירה – 
יביאו לתחרות בפיקדונות הבנקאיים

נכנסה לתוקף

התרת שיווק של קרן נאמנות של קפ"מ
המוסדיים שתשקיע בפיקדונות ומלוות 

במח"מ קצר )60 יום(. מוצר שהוחרג 
מייעוץ השקעות – יביאו לתחרות 

בפיקדונות הבנקאיים

התקנות אושרו 
ביוני 2014

מערכת סגורה בשוק 
ההון

מתן אפשרות לפתיחת פיקדונות ני"ע 
בבתי ההשקעות באמצעות אתרי 

האינטרנט, ובכלל זה פתיחת חשבון 
במערכת סגורה

תאפשר ללקוחות הבנקים לקבל, באופן ת.ז בנקאיתאשראי
מרוכז, מידע אודות פעילותם הבנקאית,  

לרבות דירוג האשראי שלו, באופן 
שיאפשר תחרות ומיקוח בין הבנקים ומול 

שחקנים חוץ בנקאיים

צפוי במהלך 
שנת 2016

הרחבת המידע הנאסף בלשכות נתוני שיתוף נתוני אשראי
האשראי כך שיאפשר מתן אשראי על 

ידי גופים חוץ בנקאיים )העברת פרטים 
על מצב החשבון של הלקוח, הסטוריית 

תשלומים, הלוואות פתוחות, ערבויות 
וכד'(, על מנת לקדם אשראי צרכני חוץ 

בנקאי

יוזמת משרד 
רה"מ – 2017

העלאת תקרת ריבית 
לגופים חוץ בנקאיים

הסדרת הוראות חוק הלוואות חוץ 
בנקאיות שקבע תקרת ריבית נמוכה 

יחסית שחלה רק על מלווים בשוק החוץ 
בנקאי, על מנת לקדם אשראי חוץ בנקאי 

במקטע זה

בהליכים במשרד 
המשפטים

שת"פ מוסדיים ובנקים 
קטנים

הקמת קרנות אשראי באמצעות מערך 
חיתום האשראי בבנקים קטנים שמוגבלים 

ביכולת מתן האשראי בשל מגבלת ההון 
שלהם

דו"ח סופי צוות 
להגברת תחרות

הפרדת חברות כרטיסי 
האשראי מהבנקים

מספר הצעות שעלו להפרדת חברות 
כרטיסי האשראי מהבנקים )הוצעו מתווים 

שונים להפרדה(

הצעות חוק 
שונות

הקמת צוות ייעודי לקידום ארנק דיגיטלי  קידום ארנק דיגיטליתשלומים
וקידום תקן EMV  - צפוי לתמוך באיומים 

עתידים מצד שחקנים טכנולוגיים אשר 
יובילו להמשך שחיקה של המערכת 

הבנקאית

החלטת ממשלה
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נוסף לרפורמות המתוארות לעיל, ניתן לחזות בצמיחה 
במגוון פעילויות של גופים חוץ בנקאיים, אשר מצמצמים 

את נתחם של מכשירי החיסכון והאשראי הבנקאיים.
בגזרת האשראי העסקי המוסדי, על אף שעיקרו ניתן 
באפיק שוק ההון, ניתן להבחין במגמה ברורה בשנים 
האחרונות של צמיחה באפיק ההלוואות ה”פרטיות” 

)להבדיל מרכישת אג”ח סחיר(. כך, כמתואר בתרשים 
10, היקף ההלוואות שהעניקו הגופים המוסדיים צמח 

בכ- 420% בין השנים 2008-2013 ונתח השוק של הגופים 
המוסדיים באשראי העסקי שניתן כהלוואות צמח 

מכ- 2% בשנת 2008 לכ-8% בשנת 2013. 
תרשים 10: התפתחות היקף ההלוואות שהעניקו גופים 

מוסדיים לעסקים )במיליארדי ₪(35:  

תרשים 11: אשראי עסקי שניתן כהלוואות )באחוזים(36:

כמו כן, גם בתחום האשראי לעסקים קטנים ניתן להבחין 
בהתעוררות של גופים חוץ בנקאיים המספקים פתרונות 

אלטרנטיביים. כך למשל, התפתחו מספר פתרונות 
אשראי לתזרים ולצרכי הון חוזר, כמו פעילות הפקטורינג 
אשר היקפה נאמד בשנת 2014 בכ- 7 מיליארד37 ₪ ובה 

נוכחות משמעותית של שחקנים חוץ בנקאיים )לצד 
שחקנים בנקאיים(, וכן ענפי ניכיון השיקים וניכיון שוברי 

האשראי אשר מגיעים להיקפי פעילות משמעותיים 
של עשרות מיליארדי ₪ )מחזור מנוכה( ופועלים בהם 
שחקנים חוץ בנקאיים )לצד חברות כרטיסי האשראי(.
בסגמנט האשראי הצרכני, ניתן לראות מספר חברות 

חוץ בנקאיות המספקות פתרונות מימון למטרות שונות 
)מימון רכב, הלוואה לכל מטרה, הלוואות לימודים וכד’( 

בהיקפים משמעותיים הצומחים באופן מתמיד ועתידים 
להציב אלטרנטיבה ניכרת לאשראי הבנקאי הצרכני. כמו 

כן, בשנים האחרונות אנו עדים למספר יוזמות וניסיונות 

35. בנק ישראל, יתרות האשראי במשק
36. בנק ישראל, יתרות האשראי במשק

37. מאמר באתר גלובס מיום 02/11/1437 נתוני בנק ישראל בדבר היקף יתרות האשראי במשק; 
הנתונים המוצגים מתייחסים לחודש ינואר של השנה המוצגת

38. נתוני בנק ישראל בדבר היקף יתרות האשראי במשק; הנתונים המוצגים מתייחסים לחודש ינואר של 

השנה המוצגת
39. נתוני קרנות נאמנות המפורסמים באתר רשות ניירות ערך, נכונים ליום 19/03/2015

40. דוחות כספיים של החברות
41. מאמר באתר כלכליסט מיום 17/02/15

של גופים מוסדיים להיכנס לתחום ולהתחרות באשראי הצרכני הבנקאי, במגוון דרכים 
לרבות באמצעות שיתופי פעולה עם חברות האשראי או חברות ייעוץ. 

הנה כי כן, סך האשראי המוסדי למשקי הבית נמצא במגמת צמיחה משמעותית. כך, 
כמתואר בתרשים 12, ניתן לראות צמיחה של כמעט 100% בהיקף יתרות האשראי 

למשקי בית משנת 2009, עד לסך של כ- 8.7 מיליארדי ₪ בתחילת 2015.
תרשים 12: סך האשראי מהגופים המוסדיים למשקי בית )יתרות האשראי לתחילת 

התקופה במיליארדי ₪(38

חלק משמעותי מתוך האשראי המוסדי למשקי בית, נמכר כהלוואה “על חשבון” מכשיר 
חיסכון לטווח בינוני-ארוך. מדובר בהלוואה צרכנית )במחיר אטרקטיבי( תוך שיעבוד 
הכספים הצבורים עבור אותו לקוח באחד ממכשירי החיסכון הארוך טווח המנוהלים 

בידי המוסדיים. למוסדיים אינטרס נוסף לקידום פתרונות אשראי כאלה, שכן עם מתן 
הלוואה שכזו, הלקוח )ועמו הכספים הצבורים עבורו( אינו יכול להתיר את ההתקשרות 
עם הגוף המוסדי עד לפירעונה המלא של ההלוואה, ובכך מתאפשר למוסדיים לשמר 
לקוחות אף במקרים בהם מוצעת להם הצעה מיטיבה. על פי ההערכות, היקף  יתרות 

האשראי באפיק זה עומד על כ-4 מיליארד שקלים לאחר צמיחה בשנים האחרונות.  
גם בצד החיסכון, ניתן להבחין בהתעוררות של מכשירים פיננסיים השוחקים את 

הפתרון הבנקאי. לצד מכשיר הקפ”מ החדש אשר תואר לעיל, הקרנות הכספיות, 
אשר בתקופה האחרונה עקב הורדת הריבית נפגעו )וירדו להיקף נכסים של כ- 42 

מיליארד ₪( הגיעו, בסוף שנת 2014,  להיקף נכסים של כ- 54 מיליארד ₪ )כחמישית 
מתעשיית קרנות הנאמנות באותה העת( 39. כמו כן, גם פוליסות החיסכון המשווקות 

על ידי חברות הביטוח ובתי ההשקעות, מייצרות תחרות לתכניות החיסכון בבנקים )וכן 
לקרנות הנאמנות ולתיקים המנוהלים(. פוליסות החיסכון, הנתונות לפיקוח המפקח על 

הביטוח ולא לפיקוחה של רשות ני”ע, מאפשרות חיסכון גם בסכומים נמוכים ומאפשרים 
דחיית מס עד למשיכה )גם במצבים של שינוי מדיניות השקעה, וזאת בניגוד לקרנות 

הנאמנות( – מה שהופך את המכשיר לאטרקטיבי ביותר עבור החוסך. כך, היקף הנכסים 
הצבור בפוליסות החיסכון ב-6 החברות המובילות בתחום, כפי שניתן לראות בתרשים 

13, הגיע לסכום כולל של למעלה מ 17 מיליארד ₪ בסוף שנת 2014, לאחר צמיחה 
שנתית ממוצעת של 28% מסכום של כ-6 מיליארד ₪ בשנת 2010 )כאשר כל החברות 

נהנות מצמיחה(.

יתר על כן, לאחרונה הודיעו מספר גופים מוסדיים )שהם חברי בורסה שאינם בנקים( 
כי בכוונתם לבחון מהלך מול הרגולטור לקידום הנפקת כרטיסי דביט שיקושרו לכספים 

הצבורים השמורים אצל חברי הבורסה. מטרתם ביוזמה זו, היא לשמש כאלטרנטיבה 
משמעותית לפיקדונות הבנקאיים.41

3.4 מגמות נוספות בעולמות הפיננסיים והשפעתן על המערכת הבנקאית
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זירת התחרות צפויה להתרחב ולכלול לא רק את “החשודים המידיים״ אלא גם גופים 
נוספים המאתגרים את שרשרת הערך תוך שימוש בחדשנות טכנולוגית פורצת דרך. 

 Paypal , Google ,Facebook ,Amazon ,Apple ענקי טכנולוגיה בינלאומיים, כגון
וחברות נוספות צפויות להוות איום תחרותי משמעותי על התיווך הפיננסי המסורתי 

בטווח הבינוני-ארוך וזאת בדגש על גופים בנקאיים, כאשר כבר כיום אנו עדים לסנוניות 
ראשונות של חדירה לתחומים אשר נמצאים בליבה של המערכת הבנקאית. 

בשוק התשלומים ניתן למנות מספר יוזמות של ענקי הטכנולוגיה, כמו למשל חברת 
הטכנולוגיה Apple אשר השיקה את שירות ה- Apple pay, הרשת החברתית 

Facebook המפתחת פתרונות העברת כספים על פלטפורמת הרשת החברתית, 
 ”Samsung Pay“ השיקה לאחרונה את שירות התשלומים שלה Samsung חברת
 Google אשר השיקה בשנת 2011 את הארנק הדיגיטלי Google וענקית החיפוש
wallet. בשנת 2013 השקיעה Google בחברת Ripple labs, המפתחת פרוטוקול 

בשם Ripple האמור לקשר בין מערכות פיננסיות שונות ברחבי העולם על מנת 
לאפשר העברת כספים מיידית, בטוחה ובכל סוג מטבע, ואילו רק לאחרונה הכריזה 

.Google Pay על השקת שירות התשלומים החדש Google
חדירתן של ענקיות הטכנולוגיה לתחומי הפעילות הבנקאיים מתחילה כיום בשוק 

התשלומים, אך לא מן הנמנע כי תתפתח בעתיד לתחומים בנקאיים מסורתיים נוספים, 
דוגמת ניהול עו”ש, חיסכון ואף מתן אשראי. אחת החברות אשר ניתן לראות בפעולותיה 

ניצנים ראשונים למתואר לעיל היא PayPal, המאפשרת ללקוחות “לשמור” כספים 
בחשבון ה- PayPal שלהם ולהעביר אותו הלאה למשתמשי PayPal אחרים ועל ידי 

כך מציעה בעצם שירות עו”ש לכל דבר. נתח פעילות זה אינו עובר דרך מערכות 
התשלומים או המערכות הבנקאיות המסורתית.

כבר היום בנקים המובילים בעולם מכירים באיום העתידי מצד שחקנים טכנולוגיים 
ומבקשים לבחון כיצד ניתן להיערך אליו 42. יצוין כי על פי מחקר שנערך בידי חברת 
הייעוץ Accenture, עד שנת 2020, כשליש מהפעילות הבנקאית המסורתית צפוי 

להיות תחת איום לשחיקה מצד שחקנים טכנולוגיים חדשים שיחברו לשחקנים בנקאיים 
ואחרים 43.  

האתגר המשמעותי של המערכת הבנקאית מול 
האיום העתידי מצד ענקי הטכנולוגיה נובע מהשונות 
המשמעותית במודל הפעילות העסקי שלהם. ענקי 

הטכנולוגיה מסתמכים בדרך כלל על פונקציית ייצור 
שונה מהמקובל - הם נוהגים לספק את עיקר השירותים 

שלהם בתמחור נמוך או אף בחינם לציבור במטרה 
ליצירת נאמנות וקהל לקוחות גדול, וניצול כוח השוק 

והמידע שצברו על מנת לגבות פרמיה בצדו השני 
 Google של השוק מול הסוחרים )שוק דו-צדדי(. כך

מספקת לציבור שירותי חיפוש ללא דרישת תשלום וגובה 
פרמיה על פרסום המלווה את תוצאות החיפוש. לפיכך, 

עשויים ענקי הטכנולוגיה להעניק מגוון שירותים בנקאיים 
מסורתיים )תשלומים, ניהול עו״ש, חיסכון, אשראי 

וכד׳( במחיר השווה לעלות השולית או אף נמוך ממנה 
 Cross( לצרכן הקצה, במודל פעילות של “סבסוד צולב״
subsidy( תוך ניצול כוחן, ההיכרות העמוקה שלהם עם 
הלקוח והידע הפיננסי החדש שצברו על הלקוח, בצדו 
השני של השוק מול בתי העסק.  למהלכים מעין אלה 
המצוינים עשויה להיות השפעה דרמטית על המבנה 

העסקי של מערכות הבנקאות בעתיד עד כדי איום על 
קיומן כפי שכבר חוו בעבר תעשיות אחרות.44

בנוסף חשוב להזכיר כי חדשנות מעין זו אמנם יוצרת 
תועלות הבאות לידי ביטוי במוצרים ושירותים חדשים, 

תחרות אפקטיבית יותר וכד’, אולם מנגד, יכולת הפיקוח 
של גופי הרגולציה על שחקנים אלו מוגבלת. מעצם 

היותם שחקנים גלובאליים הפועלים במספר זירות, תוך 
שימוש בכלים חדשניים ושיטות חדשות ההופכים את 

הרגולציה למורכבת יותר ולעיתים כמעט בלתי אפשרית. 

Bloomberg , JPMorgan’s Dimon Sees Facebook to Google Challenging Bank , 06/05/14 42. מאמר באתר
"Accenture, "Banking 2020: As the Storm Abates, North American Banks Must Chart a New Course to Capture Emerging Opportunities“ .43

44. כך למשל, חברת טלמפ הישראלית סיפקה בעבר שירותי מפות למגוון חברות טלקום ברחבי העולם ונרכשה על ידי אינטל ב- 100 מיליון דולר. ואולם, החברה ודומותיה, דעכו ונסגרו עקב התפתחות התחרות 
מצידה של Google עם כלי הניווט והמפות שלה ) ועם חברת ההזנק Waze אשר נרכשה על ידי Google( לאחרונה שהציעו פתרון חינמי בצד של המשתמש.

3.5 “זירת התחרות העתידית״ מושפעת מכניסת ענקי הטכנולוגיה

3.6 סיכום: רגולציה א-סימטרית וגורמים נוספים יצרו מגרש משחקים לא מאוזן 
במערכת הפיננסית הישראלית

ראינו כי חלקם של הבנקים במערכת הפיננסית הישראלית נשחק משמעותית ב- 15 
השנים האחרונות, זאת כתוצאה ממגוון רפורמות רגולטוריות. התפתחויות שונות בשוק 

הפיננסי, איומים עתידיים מצד שחקנים טכנולוגיים ומהלכי רגולציה נוספים מאיימים 
להמשיך ולהחריף את מגמת השחיקה של המערכת הבנקאית. 

עתה, וביתר שאת בעתיד, גופים חוץ בנקאיים בישראל נכנסים להתחרות בזירת הליבה 
של המערכת הבנקאית. כל זאת כאשר המערכת הבנקאית כפופה לרגולציה קפדנית 

בתחום הליבה שלה ונותרה כבולה מלפעול בתחומים משיקים. אין חולק שהדבר מרחיב 
את היצע השחקנים ומגדיל את התחרות, אולם הדבר נעשה באופן לא מאוזן.

לעומת זאת, במערכות פיננסיות אחרות בעולם ניכרת מגמה של רגולציה שאינה 
מתמצה אך בהרחבת יכולתם של שחקנים חוץ בנקאיים להתחרות בפעילת הליבה 

הבנקאית, אלא גם מאפשרת גם לגופים בנקאיים להתחרות בתחומי פעילות משיקים 
בעולמות הפיננסיים )כמו למשל בהפצה או יצירת ביטוח(. כפי שניווכח בפרקים הבאים, 

ניתן לאזן את מגרש המשחקים התחרותי באמצעות הגוונת מקורות ההכנסה של 
הבנקים לצד עידוד תחרות.
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4.1 הקשר בין הגוונת מקורות ההכנסה של הבנקים לסיכון

תהליך דומה לזה שתואר בפרק 3 התרחש בכלכלות מערביות מפותחות כבר בשנות 
ה-80 וה-90 והביא לשחיקה בחלקם של הבנקים לעומת האלטרנטיבות שהתפתחו 

בדמות שוקי ההון וגורמים חוץ בנקאיים. שחיקה זו, הביאה את הבנקים לחפש מקורות 
הכנסה נוספים למקורות המסורתיים )אשר עיקרם תיווך פיננסי בין לווים לחוסכים(. 

במקביל, אנו עדים, לסדרת רפורמות רגולטוריות אשר נערכו במדינות רבות 
אשר מטרתן הייתה להרחיב את תחומי הפעילות המותרים לבנקים ולהגביר 

את התחרותיות במערכת הפיננסית. דוגמאות לרפורמות מעין אלה ניתן 
למצוא באירופה (The Second Banking Directive, 1989(, בארצות הברית 

(Graham Leach Bliley Act, 1999(45 שביטל את ההפרדה בין הגופים 
הפיננסיים )שנקבעה בחוק Glass–Steagall משנת 1933(, באוסטרליה 

(Campbell Committee Report, 1980, The Wallis Report, 1997(46, ביפן שיצאה 
במהלך משמעותי החל מסוף שנות ה-90 במה שמכונה ה-Big Bang”47” ובמדינות 

מפותחות נוספות.
כתוצאה מתמורות שונות לצד הרפורמות המצוינות לעיל, נרשם גידול משמעותי בחלק 

היחסי של ה“הכנסות שאינן מריבית״ )Non-Interest Income( מתוך סך ההכנסה 
של הבנקים במדינות המפותחות. כך למשל, בין השנים 1992-2006, החלק היחסי של 
ההכנסות שאינן מריבית בקרב הבנקים בצרפת עלה מ- 26% עד לכ- 57%, באיטליה 
מכ- 19% עד לכ- 45% ובספרד מכ- 19% עד לכ- 48.32% חשוב להדגיש את העובדה 

שתופעת הצמיחה ב”הכנסות שאינן מריבית״ בבנקים, קיבלה אופי שונה במדינות 
שונות הנובע בעיקר מסביבה רגולטורית שונה, שהביאה בנקים לנקוט בדרכים שונות.

שינוי זה בליבת העיסוק הבנקאי גרר אחריו דיונים אקדמיים מורכבים אשר עסקו 
בשאלה: האם לצמיחה ב”הכנסות שאינן מריבית״, אשר הצליחה באופן יחסי לשמר 

את כוחם של הבנקים חרף התחזקות התחרות מצד גופים חוץ בנקאיים, עשויה להביא 
להעלאת הסיכון? 

ב- 15 השנים האחרונות פורסמו מחקרים רבים שנערכו במדינות שונות ואשר הציגו 
מסקנות שונות )וסותרות בחלקן( בדבר ההשפעה של הגידול ב״הכנסה שאינה 

מריבית״ על יציבות ההכנסות ורמת הסיכון של הבנקים. כך לדוגמה במחקר שנערך 
בבריטניה בשנת 2003 נמצא כי הכנסות שאינן מריבית תורמות ליציבות ההכנסות של 
הבנקים באירופה49, לעומתו, ניתן למצוא מחקרים אחרים שנערכו בצרפת50, בארצות 

הברית51 ובמדינות אחרות52 53 אשר מצאו כי הכנסות שאינן בריבית תורמות דווקא 
לעליה ברמת הסיכון. 

ואולם בשנים האחרונות נרשמה תפנית בשיח האקדמי וניתן להבחין בכמות הולכת 
וגדלה של מאמרים ועדויות אשר תומכים בתפיסה ולפיה הכנסות שאינן מריבית 

תורמות ליציבות הבנקים ומפחיתות סיכון. כך למשל, מחקר שנערך בשוויץ ואשר 
בדק את ההשפעה של הכנסות שאינן מריבית על יציבותם של בנקים אמריקאים בין 

השנים 2002-2013, מצא כי התבססות על הכנסות שאינן מריבית, ובייחוד הכנסות 
מתחומי פעילות “לא מסורתיים״ תורמת לרווחיות של הבנקים ומפחיתה את סיכון 

חדלות הפירעון שלהם. החוקרים מציינים במאמר שהתוצאות אף מקבלות משנה תוקף 
בתקופת המשבר. לצד מחקר זה ניתן לציין מחקרים שנערכו על בנקים בפיליפינים54, 

בטורקיה55 וביפן56 הגיעו גם הם למסקנות דומות. מחקרים אחרים )כדוגמת השניים 
שנערכו באוסטרליה בשנים 2011 ו-2014 57 58( הגיעו למסקנה כי במדינות בהן מערכת 
הבנקאות ריכוזית יחסית )כדוגמת אוסטרליה וקנדה(, הכנסות שאינן מריבית תורמות 
להפחתת הסיכון ואילו במדינות בהן מערכת הבנקאות היא מבוזרת )כדוגמת ארה”ב 

ויפן( להכנסות שאינן מריבית תרומה להגדלת הסיכון. 
הטענה כי הכנסות שאינן מריבית תורמות ליציבות ומפחיתות סיכון מקבלת משנה 

תוקף כשבוחנים את ההשפעות השונות של סוגים שונים של הכנסות )שאינן מריבית( 
על הסיכון. בעניין זה, ראוי לציין את מחקרו של פרופ’ דה-יאנג משנת 2012. דה-יאנג 
נחשב לחוקר מוביל בתחום של בנקים ומוסדות פיננסיים, שפרסם עשרות מאמרים 

בנושא ועובד בצמוד לרגולטורים בארה״ב59. במחקרו, 
אשר התמקד בבנקים אמריקאים, חילק דה יאנג את 

ה-”הכנסות שאינן מריבית״ בבנקים לשלושה סוגים 
עיקריים ובחן את ההשפעה ורמת המתאם של כל סוג 
בנפרד על הסיכון להגיע לחדלות פירעון )בחלוקה לפי 
גודל ולפי הערכת העמידות הפיננסית שלהם בתקופה 

שלפני המשבר ולאורך המשבר הפיננסי(. 
חלוקת ההכנסות שאינן מריבית לסוגים התבצעה 

כדלהלן:
הכנסות מעמלות שירות עבור שירותים בנקאיים   .1

“מסורתיים״.
2. הכנסות מעמלות שירות והפצה עבור שירותים אשר 

אינם חלק מבנקאות “המסורתית״60 )כגון: שירותי 
ברוקראז’, הפצת ביטוח וכדומה(.

3. פעילות השקעה בנכסים )כגון: בנקאות השקעות, 
השקעות הון סיכון, איגו״ח של הלוואות(.

FDIC-המחקר התבסס על בסיס הנתונים של ה
(Federal Deposit Insurance Corporation(, הגוף 

האחראי על ביטוח פיקדונות בארה״ב( המכיל נתונים 
מפורטים לגבי כלל הבנקים בארה”ב ונגע לנתוני 

התקופה הסובבת את המשבר של 2008.
דה יאנג הגיע למסקנה כי בעוד שהגדלת הכנסות 

מפעילות השקעה )סוג 3( עלולה להגדיל את הסיכון 
בקרב בנקים אשר נמצאו בקשיים לפני המשבר 

ולהפחית את הסיכון עבור בנקים אשר לא היו בקשיים 
לפני המשבר, הרי שהכנסות מעמלות שירות והפצה 

עבור שירותים אשר אינם חלק מהבנקאות “המסורתית” 
)סוג 2( הפחיתו את הסיכון לחדלות פירעון עבור כלל 

קבוצות הבנקים שנבחנו. מסקנות אלה מקבלות חיזוק 
נוסף במחקר אחר אשר פורסם בשנת 2013 על ידי 

61)Deutche Bundesbank) הבנק המרכזי של גרמניה
ואשר התמקד בבנקים גרמנים. כותב המחקר הגיע 

למסקנות דומות ולפיהן הכנסות שאינן מריבית, בדגש 
על הכנסות מעמלות עבור שירותים, תורמות ליציבות 

ומפחיתות את הסיכון בקרב בנקים קמעונאיים.
הנה כי כן, העמקת המחקר בתחום בשנים האחרונות 

וניתוח העדויות מהמשבר הפיננסי הגלובלי האחרון, 
מביאים אותנו למסקנה כי הכנסות שאינן מריבית, בדגש 

על הכנסות מעמלות על שירותים שאינם מתחומי הליבה 
הבנקאיים המסורתיים, לא רק שאינן תורמות לעלייה 

בסיכון של הבנקים אלא אף מסייעות להפחתת הסיכון 
ותורמות ליציבות הבנקים ועל ידי כך למערכת הפיננסית 

כולה.

45 US Senate Committee Official website )Site visited on 2015)
46 Australian Specific Bank Features and the Impact of Income Diversification on Bank Performance and 

Risk ,Abeyratna Gunasekarage, Piyadasa Edirisuriya and Michael Dempsey
47 How does the Stock Market Value Bank Diversification? Empirical Evidence from Japanese Banks, 

Michiru sawada 2011
48 The Economist Intelligence Unit
49 Non-Interest Income and Total Income Stabilit, Smith, R., Straikouras, C. and Woog, G.
50 Product Diversification in the European Banking Industry :Risk and Loan Pricing Implications, Lepetit, 

L. )2005)
51 Diversification in Banking, Is Non Interest Income The Answer?,Stiroh, Kevin J,)2002).
52 Bank Non-Interest Income and Systematic Risk, Brunnermeier, Markus, K., Dong, G. and Palia, D. 

)2011)
53 The Impact of Non-Interest Income on Bank Risk in Australia, Williams, B,)2012).
54 Is Bank Income Diversification Beneficial? Evidence from an Emerging Economy, Meslier-Crouzille, C., 

Tacneng, R., Tarazi, A . )2013)

55 Income Diversification and Bank Performance: Evidence From Turkish Banking Sector, Osman Gurbuz, 
A. Yanik, S. Ayturl, Y. )2013)

56 Bank Diversification into the Insurance Business: The Effects of the Deregulation of the Bank-Sales 
Channel at Japanese Banks )2014)

57 Non-interest Income and Systemic Risk: The Role of Concentration, Moshirian, F.
 Sahgal, S. and Zhang, B. )2011)
58 Banks Non-Interest Income and Global Financial Stability, Australian School of Business & Stern 

College )NYU), Engle, R. Moshirian, F. Sahgal, S. and Zhang, B. )2014)
59 Nontraditional Banking Activities and Bank Failures during the Financial Crisis, De Young )2012).

60. ביחס לתחומים אשר הותר לבנקים לעסוק בהם לפני רפורמת Graham-Leach-Bliley משנת 1999
61 Does Non-Interest Income Make Banks More Risky? Retail- Versus Investment-Oriented Banks, 

Discussion Paper, Deutsche Bundesbank, No 17/2013. Kohler, M. )2013)
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בחלק הזה נרצה לבחון האם, לאור המשבר או אירועים אחרים, חל שינוי כלשהו במגמת 
הגידול בחלק היחסי של הכנסות שאינן מריבית מסך הכנסות של הבנקים, בדגש 

על הכנסות מתחומים שאינם נמנים על הבנקאות המסורתית. ההגדרות למוצרים 
ולשירותים הנכללים בבנקאות “מסורתית” ולאלה הנכללים בהכנסות מתחומים שאינם 
מסורתיים, משתנות בין מדינה למדינה, עובדה שמקשה על יצירת מדד בינלאומי אחיד 

לבחינת מגמת הגוונת מקורות ההכנסה של הבנקים בעולם. מסיבה זו בחרנו למקד 
את הניתוח שלנו בארה”ב ובקנדה, שתי כלכלות מערביות אשר להן מערכות בנקאות 
בעלות מאפיינים שונים אחת מן השנייה ואשר הושפעו באופן שונה מהמשבר הגלובלי 

האחרון.

ארה״ב 
ארצות הברית מאופיינת במערכת בנקאות מבוזרת יחסית, כאשר הכלכלה 

האמריקאית חוותה טלטלות רבות במהלך המשבר הפיננסי האחרון. מניתוח בסיס 
נתונים של ה- FDIC לגבי כלל הבנקים המסחריים בארה״ב כפי שמוצג בתרשים 

14, עולה תמונה ולפיה ההכנסה שאינה מריבית אמנם חוותה ירידה בין השנים 2007 
ל-2010, אך חזרה למגמת צמיחה בשנים 2012-2013 ובכלל זה ההכנסות שאינן מריבית 

מתחומים אשר אינם נמנים על הבנקאות המסורתית )כגון: מכירת פוליסות ביטוח, 
שירותי נאמנות, בנקאות השקעות וכד׳( 62. על פי הנתונים, שיעור ההכנסות מהכנסות 

לא מסורתיות )מתוך כלל ההכנסות( עלה מכ- 7% בשנת 2010 לכ-9% בשנת 2013. 

תרשים 14 - התפתחות הכנסות הבנקים שאינן מריבית בחלוקה לפי סוגים בארה״ב63

בתרשים 14 מוצג עיבוד על נתוני ההכנסות שאינן מריבית ביחס לסך ההכנסות של 
הבנקים לפי החלוקה הבאה 62:

Non-Interest Income“ .1”: סך ההכנסות שאינן מריבית
Traditional Non-Interest Income“ .2”: הכנסות שאינן מריבית מתחומים הנמנים על 

הבנקאות המסורתיים
Semi Traditional Non-Interest Income“ .3”: הכנסות שאינן מריבית מתחומים אשר 

קרובים יחסית לתחומי הבנקאות המסורתיים
Non-Traditional Non-Interest Income”64 .4”: הכנסות שאינן מריבית מתחומים 

אשר אינם נמנים על תחומי הבנקאות המסורתיים
Other“ .5”: הכנסות אחרות שאינן מריבית )כך במקור(

קנדה
קנדה, לעומת ארה״ב, מאופיינת במערכת בנקאות 

אשר דומה באופן יחסי במבנה שלה למערכת הבנקאות 
בישראל. בדומה לכלכלה הישראלית ובניגוד לארה״ב, 
הכלכלה הקנדית עברה את המשבר הפיננסי האחרון 
בצורה טובה יחסית. גם ניתוח הנתונים המוצגים ב15 
עבור קנדה מראה כי שיעור ההכנסות שאינן מריבית 

ובכלל זה גם שיעור הכנסות מתחומים שאינם נכללים 
בבנקאות המסורתית, מסך ההכנסות התפעוליות של 
הבנקים נמצא בעלייה מתונה בשנים האחרונות 65. כך 

על פי, הנתונים שיעור ההכנסות מהכנסות לא מסורתיות 
)מתוך כלל ההכנסות( עלה מכ- 12.6% בשנת 2009 

לכ-13.8% בשנת 2013.
החלוקה המוצגת בתרשים 15 דומה בעיקרה לזו 

שבתרשים 14 המוצג לעיל 62.
תרשים 15 - התפתחות הכנסות הבנקים שאינן מריבית 

בחלוקה לפי סוגים בקנדה66

* בניתוח נוטרלו הכנסות מאיגו״ח תיקי הלוואות 
(securization( אשר הופסקו כליל לאחר המשבר 

סיכום התובנות מניתוח התפלגות ההכנסות של הבנקים 
בארה״ב ובקנדה מראה כי למרות ירידה בשיעור 

ההכנסות שאינן מריבית )ובכלל זה הכנסות מתחומים 
שאינן נמנים על הבנקאות המסורתית( שהתרחשה 

כתוצאה מהמשבר, בשנים האחרונות אנחנו עדים 
להתאוששות וצמיחה בהכנסות אלה וכן בגידול בחלק 

היחסי של הכנסות אלה מסך ההכנסות.

62. לפירוט על המתודולוגיה ואופן החלוקה למוצרים ושירותים מסורתיים ושאינם מסורתיים ראה נספח ב'
FDIC -63. עיבוד על נתוני ה

64. למעט הכנסות מאיגוח אשר הופסקו בשנים שלאחר המשבר והושמטו מהניתוח לצורך ההשוואה
65. ראה נספח א'

TD Bank, Royal Bank of Canada , Bank of Nova Scotia , Bank of Montreal , CIBC , National Bank of Canada 66. ריכוז נתונים מתוך הדוחות הכספיים של 6 הקבוצות הבנקאיות הגדולות בקנדה

4.2 מגמת ההגוונה במקורות ההכנסה של הבנקים בעולם נעצרה באופן זמני אך 
הולכת ומתגברת שוב בשנים האחרונות
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ירידה חד פעמית בהכנסות 
מ״נוסטרו״ כתוצאה מהמשבר
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4.3 סיכום

רפורמות רגולטוריות שונות במערכות הפיננסיות 
במדינות רבות בעולם ביקשו לאפשר לבנקים לפנות 

לתחומי פעילות חדשים על מנת לגוון את מקורות 
ההכנסה שלהם ולקדם תחרותיות בתחומים אלה, זאת 

לאחר שבמספר מדינות חלה שחיקה משמעותית 
במעמדם של הבנקים במערכת הפיננסית. כתוצאה 

מרפורמות האמורות ומתמורות נוספות, עלה חלקן 
של ההכנסות שאינן מריבית ככלל וחלקן של הכנסות 

מפעילות “לא מסורתית” בפרט. עלייה זו נבלמה קמעא 
במספר מדינות לאחר המשבר הפיננסי האחרון, אך 

חזרה לצמיחה בשנים האחרונות. כמו כן, בניגוד לחילוקי 
הדעות ששררו בעבר, העמדה המובילה כיום במחקר 

האקדמי היא כי הגדלת חלקן של הכנסות שאינן מריבית 
בתמהיל הכנסות הבנקים, משמש כגורם מפחית סיכון, 

כאשר הדברים מקבלים משנה תוקף לכשמדובר 
בהכנסות מעמלות הפצה ושירות בתחומים “לא 

מסורתיים”. 
לאור כל זאת, אנו סבורים כי קיים רציונל לקידום 

פתרונות לגיוון הכנסותיהם של הבנקים, בייחוד בתחומים 
“לא מסורתיים” בהם להכנסות אלה השפעה מפחיתת 

סיכון על הבנקים, וזאת מבלי ליצור כשלי שוק ואף 
להגביר תחרותיות בתחומים אלה. אחד התחומים אשר 

עשוי לעמוד בקריטריונים אלה הוא הפצת הביטוח במודל 
ה- Banc-assurance, כפי שיתואר בפרק הבא.

ירידה חד פעמית בהכנסות 
מ״נוסטרו״ כתוצאה מהמשבר



איגוד הבנקיםהגוונת מקורות ההכנסה של הבנקים

Banc-Assurance יתרום 
לשכלול התחרות בשווקי 

הביטוח

פרק

26|



|27

איגוד הבנקיםהגוונת מקורות ההכנסה של הבנקים

בעשורים האחרונים וכחלק ממגמה גלובלית של התלכדות בעולם הפיננסי, במספר 
הולך וגדל של מדינות מאפשרים הרגולטורים לבנקים להיכנס לפעילות בעולמות 

הביטוח )Banc-assurance( במקביל לעידוד גופים חוץ בנקאיים להתחרות בזירות 
הבנקאיות. בעולם קיימים כיום מספר מודלים של Banc-assurance, הנעים על 

הספקטרום שבין ייצור הביטוח על ידי הבנקים ועד הפצתו בלבד. כך, בקצה האחד של 
הספקטרום, הבנק עשוי להחזיק בבעלות מלאה בגורם המבטח או אף לשמש כגורם 

המבטח בעצמו, או להיכנס למודל שיתוף פעולה במסגרת JV בבעלות משותפת. בעוד 
בקצה השני, עשוי הבנק לשמש כמפיץ המשווק את מוצרי הביטוח של מבטח אחד 

באופן בלעדי או להפיץ את מוצריהם מספר מבטחים, לפי הסכם מסחרי וללא קשרי 
בעלות. 

באירופה, מודל הפעילות הנפוץ ביותר )לפי היקף הפרמיות( הוא ההפצה. מודל זה 
מהווה כ- 60% מפעילות ה- Banc-assurance )בחישוב לפי התפלגות הפרמיות(, כאשר 
הפצה במודל של מבטח יחיד, להבדיל מהפצה של מספר מבטחים, מהווה כשני שליש 

מתוך הנתח של מודל ההפצה. כמתואר בתרשים 16, במדינות שונות ברחבי העולם 
אשר התירו פעילות של Banc-assurance )בעיקר במתכונת של הפצה(, ענפי ביטוח 

החיים הגיעו לשיעורי חדירה משמעותיים, זאת לעומת ענפי הביטוח אחרים )ביטוח 
כללי, ביטוחי בריאות וכד’(.

כמתואר בתרשים 17, ניכר כי מודל ה- Banc-assurance הנפוץ בענף ביטוח החיים, הוא 
מודל ההפצה, אם של מספר מבטחים או הפצה של מבטח בודד.

תרשים 17: פילוח פרמיות ביטוח )בענף ביטוח חיים( בחלוקה לפי מודלים שונים של 
  Banc-assurance

Banc-assurance -לא רק בענף ביטוח החיים זכה מודל ה
להצלחה. כמתואר בתרשים 18 ובתרשים 19, ניתן לראות 

שבמדינות מסוימות מודל ההפצה של
Banc-assurance הצליח להגיע לאחוז חדירה לא 

מבוטל, גם בתחומי ביטוח נוספים, כמו בענף ביטוח 
הרכוש ובענף ביטוחי הבריאות.

תרשים 18: התפלגות הפצת ביטוחי בריאות במדינות 
נבחרות לפי מודל הפצה69

67 Insurance Europe, 2012
68 Focus, Analysis of Bancassurance and its status around the world, 2012
69 Insurance Distribution Channels in Europe, March 2010
70 Insurance Distribution Channels in Europe, March 2010

Banc-assurance 5.1 בעולם, המודל המאומץ בישראל והחסמים להתפתחותו
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תרשים 19: התפלגות הפצת ביטוחי רכוש במדינות 
נבחרות לפי מודל הפצה70
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לצד זאת, כאמור, על יועץ פנסיוני שהוא תאגיד בנקאי 
מוטל איסור חוקי להתקשר עם מעסיקים או ארגוני 

מעסיקים, אך משום היותו תאגיד בנקאי 75. מאחר 
וההתקשרויות בין החוסך לבין הגוף שמנהל את הכספים 
)באמצעות גורם מתווך(, מתרחש בסביבת העבודה, ברי 

כי האיסור האמור מהווה חסם משמעותי על הבנקים, 
אשר יכולים לפנות ללקוחות בעיקר לאחר מעשה 

ההתקשרות בחוזה עם הסוכן במקום העבודה, זאת 
כאשר עיקר הגיוסים מתרחשים סביב נקודות אי רציפות 

משמעותיות בחייו של העובד )החלפת מקום עבודה, 
קידום משמעותי וכד'(. בעבודה של מכון מילקן אשר 

צוינה לעיל קיימת התייחסות גם לחסם זה:

יתר על כן, גם כאשר הבנק הצליח להגיע ללקוח 
באמצעות ערוצים בנקאיים אחרים, מוצב חסם מעבר 

נוסף הנובע מעצם כך שהמסלקה הפנסיונית מאפשרת 
כיום גישה למידע בלבד, ואינה מאפשרת לנייד את 

הלקוח ואת הכספים הצבורים עבורו בעת אירוע הייעוץ 
הפנסיוני. כתוצאה מכך, ניוד הלקוח מצריך מהלקוח 

לעבור דרך המעסיק ו/או סוכן ההסדרים במקום 
העבודה- גורמים להם אינטרס להקשות על תהליך 

הניוד. אלה יחדיו מוסיפים קושי משמעותי בניוד לקוחות, 
מצננים את התחרות על ליבו של הלקוח וכובלים את ידי 

הבנקים מתחרות אפקטיבית בשוק זה.
כתוצאה מכל המוזכר לעיל, היקף הפעילות של הייעוץ 

הפנסיוני נותר מצומצם ומערך הייעוץ הפנסיוני בו 
השקיעה המערכת הבנקאית משאבים ניכרים הולך 
ומצטמק בשנים האחרונות. כך, בעוד שבשנת 2010 

היו במערך הייעוץ הפנסיוני הבנקאי כ-800 יועצים 
פנסיוניים, בשנת 2013 נותרו כ- 400 יועצים פנסיוניים 

בלבד. במקביל לירידה בכמות היועצים, נרשמה ירידה 
משמעותית גם בכמות הלקוחות החדשים המקבלים 

ייעוץ כאשר מספרם בשנת 2013 היה נמוך בכ-30% 
בהשוואה למספרם בשנת 2013. ניתן להניח כי החסמים 

המתוארים לעיל הם חלק מהסיבות לכך.
אנו סבורים כי יש מקום לבחון הסרת חסמים אלה על 
מנת לאפשר לבנקים להגדיל בצורה משמעותית את 

פעילותם בתחום הייעוץ הפנסיוני ולממש את התפקיד 
אשר יועד להם בועדת בכר.

״אפשר להצביע על מספר גורמים לכך שאפיקים אלו אינם 
פופולריים. הסיבות העיקריות לאי-התפתחות הייעוץ הבנקאי הן 
שיעור עמלת הפצה נמוך מדי, שבגללה פעילות זו אינה כדאית, 

האיסור על בנקים ליצור קשר עם מעסיקים, שמקשה עליהם 
לגייס לקוחות בהיקפים משמעותיים, וכן נחיתותם של הבנקים 

בגישה למידע על תיק הלקוח״.

71. סעיף 11 )ב()2( לחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ”א- 1981
72. דו”ח הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון והמפקחת על הביטוח, לשנת 2013; לרבות קרנות השתלמות

73. השפעת מערכת ההפצה על התחרות בשוק הפנסיה בישראל, מכון מילקן, 2013
74. סעיף 3)א(, תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )עמלות הפצה(

75. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים(, תשס״ה- 2005

״אי-היכולת לעבוד ישירות מול המעסיק 
מקשה על התפתחות הייעוץ הבנקאי, 
וזאת שלאחר תהליך הייעוץ הוא נדרש 

לפנות בעצמו למעסיק, ולעתים גם 
לסוכן הביטוח, כדי ליישם את המלצות 
היועץ. מעבר לסרבול התהליך, פעמים 
רבות המסקנות לא ייצאו לפועל מכיוון 

שלשניהם יש תמריצים שונים, כפי 
שפורט לעיל. לכן פוחת התמריץ של 

הבנקים להשקיע משאבים בייעוץ, היות 
שלא ברור אם יהיו לו תוצאות״.

Banc-assurance בישראל
גם בישראל, לאחר יישום המלצות ועדת בכר, מתקיימת גרסה מצומצמת ומוגבלת 

של Banc-assurance, לפיו, לגופים הבנקאים ניתן היתר להפיץ מוצרי ביטוח בשני 
כובעים. בכובע הראשון, הבנקים פועלים באמצעות מערך הייעוץ הפנסיוני המעניק 

ייעוץ אובייקטיבי )להבדיל משיווק פנסיוני( לחוסכים ומציע להם מכשירי חיסכון ארוך 
טווח שונים, כגון קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה. מוצר ביטוחי נוסף אשר, 
למערכת הבנקאית יש היתר להפיץ הוא ביטוח משכנתא )באמצעות תאגיד נשלט(71, 

כלומר ביטוחי חיים )מסוג ריסק( וביטוח דירות מגורים, כשירות הנעשה אגב מתן 
משכנתאות בלבד. מלבד אלה, נאסר על הבנקים לעסוק בתחומי ביטוח נוספים )ביטוח 

כללי, בריאות וכד'(. 
ואולם, הייעוץ הפנסיוני הבנקאי בו ועדת בכר תלתה את תקוותיה, לא הגיע להיקף 
פעילות משמעותי. כך היקף הנכסים המיועצים בבנקים עמד נכון לסוף שנת 2013 

על כ-74 מיליארד ₪ בלבד, המהווים כ- 6.5% משוק החיסכון הפנסיוני 72. יש לציין, כי 
נכסי קרנות הפנסיה המיועצים דרך הבנקים מהווים כ- 1.7% בלבד מסך נכסי קרנות 

הפנסיה.

חסמים להתפתחות מודל הייעוץ הפנסיוני בישראל
שיעור החדירה הנמוך של מוצרי ביטוח )בענף החיסכון ארוך הטווח( המופצים על ידי 
הבנקים בישראל על אף השקעות ניכרות של הבנקים בתחום, נובע ממספר חסמים 

שעיקרם: שיעור עמלת הפצה נמוך, איסור ליצירת קשר עם מעסיקים הפעלה חלקית 
של המסלקה הפנסיונית. במכון מילקן בחנו את סוגיית התחרות בשוק הפצת הביטוחים 

בישראל ותיארו את החסמים כך:73

שיעור עמלת ההפצה עבור ייעוץ פנסיוני נקבע על סך של 0.25% בלבד מסך הנכסים 
של החוסך74, בעוד שמפיצים אחרים מתוגמלים בהיקף גבוה יותר. שיעור העמלה 

הנמוך, במוצרים "עתירי ייעוץ" בנוסף על המורכבות התפעולית, מהווים חסם משמעותי 
עבור הבנקים בבואם להגדיל את היקף הפעילות שלהם בשוק זה. נושא עמלות 

ההפצה עלה לדיון בשנים האחרונות ואף התגבשה רפורמה בתחום אשר בייסודה 
הייתה אמורה לקדם ולתמרץ את הייעוץ הפנסיוני ולאפשר מתן עמלות הפצה גם 

מתוך ההפקדות של החוסכים )ולא רק מתוך הנכסים(. ואולם, יש ספק האם ההסדר 
שהתגבש, אשר לא ברור כלל אם ייושם בסופו של דבר, אכן יצור תמריץ מספק להפצת 

חיסכון פנסיוני באמצעות מערך הייעוץ בבנקים. כאמור, נושא גובה התגמול, לצד 
מגבלות השיווק )אשר יפורטו להלן(, מהווה חסם משמעותי לכניסה והרחבת העיסוק 

של הבנקים בייעוץ פנסיוני.
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אחת הסיבות לעובדה ש-Banc-assurance הפך למודל 
הפצה כה מקובל ונפוץ בעולם היא הערכים המוספים 

אשר מודל זה טומן בחובו. על פי הסברה הרווחת, 
השימוש במערך הקמעונאי של הבנקים להפצת ביטוחים 

הינו יעיל יותר וזול יותר ממערכי הפצה אחרים. יתר על 
כן, דומה כי הכנסת גורם הפצה נוסף, לכשעצמה, עשויה 

במקרים רבים להביא לירידת מחירים ולהביא לשיפור 
השירות. בחלק זה נרצה לבחון את הערכים הכלכליים 

שנושא בחובו מודל זה.

המערך הקמעונאי של הבנקים - 
ערוץ הפצה יעיל

שורה של מחקרים אקדמאיים שנערכו במספר מדינות 
מצביעים על היתרון התפעולי של מערך ההפצה הבנקאי 

לעומת ערוצי הפצה אלטרנטיביים. כך למשל, במחקר 
שנערך באוניברסיטת רומא, בשנת 2011 במטרה לבחון 
היעילות התפעולית בענף ביטוח החיים באיטליה, נמצא 

כי מודל פעילות של Banc-assurance מאפשר חיסכון 
תפעולי משמעותי, וכי השימוש בסניפי הבנקים הוא 

הפתרון הזול והיעיל ביותר בהשוואה לפתרונות הפצה 
אחרים 76. 

בדומה, מחקר נוסף שנערך בצרפת ואיטליה בשנת 
2007, מצא כי שיעורי עלויות התפעול בערוץ ההפצה 

של Banc-assurance, היו נמוכים מאשר אצל מתווכים 
אחרים בכ-30-40% )צרפת - 5.8% בבנקים מול כ- 9%; 

איטליה – 4.1% לעומת  כ- 7%( 77. כמו כן, צוין במחקר כי 
במספר מדינות קיימים חסמים רגולטוריים שונים או אף 
כח שוק משמעותי בענף סוכני הביטוח )כמו בבריטניה 

ובהולנד(, המונעים את התפתחות מודל זה. עוד צויין 
במחקר כי ההצלחה המשמעותית של המודל התרחשה 

בענף ביטוח החיים במגוון מדינות, כאשר בענפי ביטוח 
אחרים שיעורי החדירה היו נמוכים יותר )עד כ- 11%(. 

במחקר נוסף שנערך בשנת 2012 בקרב 21 מדינות 
אירופאיות, על בסיס נתונים שנאספו בשנים 1995-2003, 

נבחנה ההשפעה של הגבלות רגולטוריות ופיננסיות על 
פעילות של בנקים בתחום ביטוח החיים על היעילות 

התפעולית של הבנקים. מניתוח העלויות התפעוליות של 
הבנקים מול מדדים שונים הבוחנים את רמת ההגבלה 
הרגולטורית בכלל השווקים שנבחנו, עלה כי במדינות 
אשר הטילו הגבלות על פעילות הבנקים בשוק ביטוחי 

החיים, יעילותם התפעולית הייתה נמוכה מאשר במדינות 
אשר התירו וקידמו פעילות בנקים בתחום 78.

סוגיית היתרונות בשימוש המערך הקמעונאי של הבנקים 
להפצת ביטוח נידונה גם בוועדת בכר. בדומה למחקרים 
שנערכו במדינות נוספות, המסקנה אליה הגיעה הועדה 
היא כי נוכח מערכת ההפצה הרחבה של הבנקים והידע 

והכישורים האצורים בה, אכן מדובר בערוץ הפצה יעיל 
יותר ממערכי ההפצה הקיימים. כך קבעה הוועדה:

בדומה, מתאר מכון מילקן את הדברים הבאים:

לאור הממצאים המוצגים לעיל, אנו סבורים כי יש מקום 
להרחיב את השימוש במערך הקמעונאי של הבנקים 

)כ- 1,250 סניפים79 ברחבי הארץ אשר מתוכם בכ- 570 
סניפים, קיימת פונקציה של ייעוץ פנסיוני נכון לשנת 

2013( 80, להפצת ביטוחים הן בעולם הייעוץ הפנסיוני והן 
בהפצת מוצרי ביטוח נוספים.

Bancassurance efficiency gains: evidence from the Italian banking and insurance industries 2011 .76; בשולי הדברים יצוין כי המאמר בחן מודלים שונים של Bancassurance )הפצה, בעלות או JV( ומצא שיחסי בעלות 
בין בנקים למבטחים לא הביאו לתוספת בתועלת

Sigma – Bancassurance: emerging trends, opportunities and challenges )2007) .77
The Effect of Bank Activity Restriction on Life Insurers’ Efficiency: Evidence from European Markets )2012) .78

79. נתוני בנק ישראל, כולל סניפים מיוחדים ורגילים )ללא מחלקות ויחידות ביצוע(
80. דו”ח הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון והמפקחת על הביטוח, לשנת 2013

״מערכות הייעוץ וההפצה הבנקאיות הינן מערכות יעילות 
ובעלות יתרון יחסי בהשוואה לתשתיות ההפצה האחרות של 

מוצרים פיננסיים ופנסיוניים הפועלות כיום במשק )סוכני ביטוח, 
אינטרנט, דיוור וכו’(. יתרונן של מערכות ההפצה הבנקאיות 

נובע מפריסת סניפים רחבה, הן בהיבט של מספר הסניפים 
והן בהיבט של מיקומם הגיאוגרפי. שימוש מושכל במערכות 

אלה עשוי להקנות למגזרים רבים מקרב הציבור נגישות נוחה 
לשירותים נוספים על אלה אליהם הם חשופים היום, ולחסוך 

עלויות גבוהות הכרוכות בהקמת תשתית שיווקית חלופית״.

״יתרונות הייעוץ הבנקאי הם, בין השאר, הפריסה הרחבה של 
סניפי הבנקים והיותם נגישים ללקוחות שמגיעים בכל מקרה, 

כדי לקבל מגוון של שירותים אחרים. מערכות המחשב של 
הבנק מתאימות לשמש לתמיכה במערך הפצה פנסיוני, כפי 

שהן משמשות למוצרים פיננסיים אחרים. וכן, בבנקים יש בסיס 
של מערך הדרכה וכוח אדם בעל רקע והבנה פיננסיים, ובקלות 

יחסית אפשר להכשירו לייעוץ פנסיוני״.

5.2 בנקים כערוץ הפצת ביטוח – יעיל יותר, מוזיל מחירים ומקדם תחרות
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Banc-assurance כמחולל ירידת מחירים
בשל יתרונות היעילות של מערך ההפצה הבנקאי ויכולתו לחולל תחרות )כפי שיתואר 

בהמשך(, למודל ה- Banc-assurance צפויה גם השפעה חיובית מנקודת מבטו של 
הצרכן בצורת ירידה של המחירים בשוק, כך עולה מסקירת מחקרים שונים שנערכו 

בנושא. 
במחקר שנערך בדרום אפריקה בין השנים 1994-2004 ואשר במהלכו נסקרו מוצרים 

פיננסיים רבים, נבחנה התזה לפיה מכירת מוצרי ביטוח במערך ההפצה הבנקאי מביאה 
לסינרגיה בהוצאות התפעוליות של הבנקים, מה שמקנה להם יתרון על גופים אחרים 

המוכרים ביטוחים. מהמחקר עולה המסקנה כי גידול בתחרות בשוק מוצרי הביטוח בהם 
נמצא Banc-assurance מוביל לירידה בעלויות השירותים הפיננסיים וכי פעילות ה- 

Banc-assurance הביאה להורדת הפרמיה לצרכן בשיעור ממוצע של כ-81.6% 
 Korea Institute of Finance מחקר נוסף שנערך בדרום קוריאה בשנת 2013 על ידי

ביקש לבחון את ההשפעות של מודל ה- Banc-assurance מנקודת המבט של 
הרגולטור מאז שלראשונה הותר להפעלה בשנת 2003. במחקר נמצא כי שילוב 

הבנקים כמפיצי ביטוח, הביאה להעמקת שוק הביטוח במדינה והיה גורם אפקטיבי 
בהורדת המחירים בענף. עוד ציין המחקר כי האפקט של כניסת הבנקים כערוץ הפצה 

היה משמעותי ביותר עבור מבטחים קטנים ובינוניים, מה שתרם לירידה משמעותית 
בריכוזיות בתחום ביטוחי החיים )בחוליית ייצור הביטוח( והביא לירידת מחירים נוספת 
כנגזרת שניה עקב הגברת התחרותיות. יתר על כן, בסקרי צרכנים שנערכו, נמצא כי 
חווית הלקוח ברכישת מוצרי ביטוח מן הבנקים טובה מזו אשר ברכישת ביטוחים דרך 

ערוצי הפצה אחרים.

Banc-assurance כמקדם ערכים נוספים ומחולל תחרות
מעבר ליעילות הבנקים כערוץ הפצה והאפשרות להגדלת ערך הצרכן בדמות ירידת 

מחירים, 
ל-Banc-assurance עשויים להיות ערכים מוספים נוספים אשר נגזרים מאופן היישום 
של המודל. כך לדוגמה מודל “יועץ אובייקטיבי” אשר אינו מגביל את הבנקים בבחירת 

הספקים ומחייב את הבנקים במתן ייעוץ אובייקטיבי ושקוף, מבליט את יתרונות 
הטמונים בחוסר התלות של הבנקים בחברות הביטוח )לעומת ערוץ הסוכנים(. מודל זה 
יציב את הבנקים כיועץ אובייקטיבי אשר יסייע ללקוח לבחור את המוצר המתאים ביותר 

לצרכיו ולמצבו. מחקר מכון מילקן מעיד כי 83:

“ייעוץ אובייקטיבי היה יכול ליצור זרימת מידע מוגברת, וכתוצאה מכך תחרות עזה 
יותר. כיום מסלול הייעוץ הבנקאי הוא זניח ביותר מבחינת קרנות פנסיה, ואחוזים 

בודדים בלבד מופצים באמצעות הבנקים. גם ייעוץ של יועצים פרטיים לא התפתח 
במידה משמעותית״.

Does Bancassurance Reduce the Price of Financial Service Products? 2008 81
Korean Economic and Financial Review, Korea Institute of Finance, 2013 82

83 השפעת מערכת ההפצה על התחרות בשוק הפנסיה בישראל, מכון מילקן, 2003

82
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שימוש במודל ה- Banc-assurance עשוי גם לעודד את התחרות בחוליית המבטחים 
בשוק. כך בדרום קוריאה שהותר בה לבנקים להיכנס להפצת ביטוחים במתכונת 

הדרגתית החלת בשנת 2003, הטילו בשלב מסוים על הבנקים מגבלת “נתח ארנק” 
ולפיה נתח הארנק המקסימלי של מבטח יחיד בערוץ זה לא יעלה נתח מסוים. לפי 

המחקר שנערך בדרום קוריאה )ואשר הוזכר לעיל( האפקט של כניסת הבנקים כערוץ 
הפצה היה משמעותי ביותר עבור מבטחים קטנים ובינוניים אשר הגדילו את ניתחם 

בכלל השוק, מה שתרם לירידה משמעותית בריכוזיות בתחום ביטוחי החיים )בחוליית 
ייצור הביטוח(, כמתואר בתרשים 20:

בנוסף לאובייקטיביות ולהגברת התחרותיות בחוליית הייצור, ישנם ערכים מוספים 
נוספים אשר עשויים להתקבל ממודל זה. ההיכרות רבת הממדים של הבנקים עם 

לקוחותיהם והיכולת לראות תמונה רחבה יותר אודות מצבו הפיננסי של הלקוח, לצד 
המומחיות הפיננסית הצבורה במערכת הבנקאית, מאפשרות לבנקים להביא את 

לקוחותיהם להחלטה מושכלת יותר בקשר לניהול נכסיהם הפיננסיים ולשכלול התחרות 
בשוק הביטוח. יתר על כן, הסרת החסמים וקידום הרחבת מודל 

ה- Banc-assurance בישראל, צפוי לאפשר ללקוחות הבנקים ליהנות מהיצע רחב של 
שירותים העונים לצרכים הפיננסיים, בנגישות גבוהה ובמקום אחד.

5.3 סיכום התובנות

בראייתנו, שיקולי יעילות וטובת הצרכן מעידים על הכדאיות בניצול מערך ההפצה 
הבנקאי במודל של Banc-assurance. יתרונותיו הרבים והעדויות השונות על הצלחת 

מודל ה- Banc-assurance בעולם, על צורותיו השונות, ולאור היישום המוגבל ורווי 
החסמים של המודל בישראל, מצריכים לדעתנו חשיבה מחודשת לגבי בנושא. 

אנו סבורים כי הרחבת מודל הפצת הביטוחים על ידי הבנקים בישראל למוצרים נוספים 
לצד טיפול בחסמים הקיימים, צפויים לייצר ערכים מוספים כלכליים ואחרים אשר בסופו 

של דבר יתגלגלו לצרכן. בהקשר זה נזכיר את אחת ממסקנותיה של ועדת בכר אשר 
קבעה כך: 

FY 
2003

FY 
2004

FY 
2005

FY 
2006

FY 
2007

FY 
2008

FY 
2009

FY 
2010

FY 
2011

HHI 2,024 1,848 1,738 1,554 1,337 1,270 1,262 1,186 1,160

CR1 )%) 36.2 34.3 33.4 30.6 27.8 27.0 27.4 26.0 25.8

CR3 )%) 72.0 68.5 65.9 62.3 56.7 54.7 54.7 52.3 51.4

תרשים 20: ירידת רמת הריכוזיות בתחום ביטוח החיים בקוריאה בין השנים 2003-2011 
)לאחר היתר הרגולטורי שניתן להפצה בשנת 2003(84

“עד היום נמנעה מהבנקים הרחבת עיסוקם לייעוץ והפצה של מוצרי ביטוח, בעיקר 
בשל החשש כי הבעייתיות המובנית במערכת הבנקאות ברובדי הריכוזיות וניגודי 

העניינים, על התחלואים הנובעים ממנה, יחלחלו לענף הביטוח ויפשו לאורכם 
ולרוחבם של שני הענפים גם יחד. 

ברם, לעת השלמת ההפרדה המוצעת כאמור, יש מקום לנצל באופן מרבי ויעיל את 
תשתית ההפצה הקיימת כבר במערכת הבנקאות, לשם הגברת התחרות במגזרים 

מסוימים של שוק הביטוח״.

Evaluating performance of bancassurance in Korea from regulatory and supervisory perspectives 2013 84
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נוכח חשיבותם של הבנקים בישראל, הן כגורם מייצב בעתות משבר והן כגורם התורם 
לצמיחה, ועל רקע השחיקה של חלקם במערכת הפיננסית והצפי להמשך המגמה, 
אנו סבורים כי קיים רציונל למקבלי ההחלטות לפעול להגוונת מקורות ההכנסה של 

הבנקים.
בחינת הנעשה במדינות מפותחות אחרות בעולם וסקירת הספרות האקדמית סביב 

הסוגיה  מחזקות אף הן את ההבנה כי מהלכים רגולטוריים אשר יאפשרו לבנקים לגוון 
את מקורות הכנסתם על ידי הרחבת פעילותם לתחומים עסקיים הנמצאים מחוץ 

לעסקי הליבה המסורתיים )שאינם בעלי השפעה על המאזן שלהם(, יכולים, בטווח 
הארוך, להוות גורם מפחית סיכון אשר יתרום ליציבותם של הבנקים ושל המערכת כולה. 
בהקשר זה אנו חושבים שיש מקום לבחון רפורמה רגולטורית שמטרתה להסיר חסמים 

עבור הבנקים בתחום הייעוץ הפנסיוני ולקדם הפצה של מוצרי ביטוח אחרים על גבי 
תשתית ההפצה הבנקאית. בדעתנו כי מהלך שכזה, אשר נפוץ במדינות מפותחות 

רבות, דר בכפיפה אחת עם רפורמת בכר וצפוי להגביר את היעילות ואת התחרותיות 
בשוק הפצת הביטוחים ובטווח הארוך להביא לירידת מחירים, אשר תתגלגל לצרכן. 

 סיכום ומשמעויות
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רשימת תרשימים

מרווח התשואות בין מדדי תל בונד לאג"ח ממשלתי צמודות )יוני 2008 -ספט' 2009( תרשים 1: 
הנפקות אג"ח קונצרני )סחיר ולא סחיר( בין השנים 2007-2010: תרשים 2: 

מרווח הריבית בבנקים במהלך המשבר הפיננסי האחרון )2008-2009( תרשים 3: 
ההתפתחות היחסית בהיקף יתרות האשראי הבנקאי והמוסדי למגזר העסקי בישראל( בנקודות מדד  תרשים 4: 

ביחס לינואר 2008; ינואר 2008=100(   
השפעת המשבר הפיננסי הגלובלי על המשק הקנדי בהשוואה למספר מדינות תרשים 5: 

השוואת המשקל היחסי של הבנקים במערכת הפיננסית )לפי סך הנכסים במאזן(  תרשים 6: 
חלקם של הבנקים מסך ההוצאה ל- IT במשק בשנת 2014 תרשים 7: 

התפלגות נכסי הציבור לפי גורם מנהל )במיליארדי ₪(  תרשים 8: 
התפלגות האשראי העסקי במשק לפי גורם מלווה )במיליארדי ₪( בניכוי חוב מהממשלה תרשים 9: 

התפתחות היקף ההלוואות שהעניקו גופים מוסדיים לעסקים )במיליארדי ₪( תרשים 10: 
אשראי עסקי שניתן כהלוואות )באחוזים( תרשים 11: 

סך האשראי מהגופים המוסדיים למשקי בית )יתרות האשראי לתחילת התקופה במיליארדי ₪(  תרשים 12: 
היקף נכסים הצבורים בפוליסות החיסכון בשנים האחרונות לפי חברה מנהלת  )מיליארדי ₪( תרשים 13: 

התפתחות הכנסות הבנקים שאינן מריבית בחלוקה לפי סוגים בארה"ב תרשים 14: 
התפתחות הכנסות הבנקים שאינן מריבית בחלוקה לפי סוגים בקנדה תרשים 15: 

שיעור חדירת Banc-assurance במדינות שונות בהפצת ביטוח בחלוקה לפי תחומים תרשים 16: 
 Banc-assurance פילוח פרמיות ביטוח )בענף ביטוח חיים( בחלוקה לפי מודלים שונים של תרשים 17: 

התפלגות הפצת ביטוחי בריאות במדינות נבחרות לפי מודל הפצה תרשים 18: 
התפלגות הפצת ביטוחי רכוש במדינות נבחרות לפי מודל הפצה תרשים 19: 

ירידת רמת הריכוזיות בתחום ביטוח החיים בקוריאה בין השנים 2003-2011 )לאחר היתר הרגולטורי שניתן  תרשים 20: 
להפצה בשנת 2003( 

רשימת איורים

התמודדות עם מחזוריות הכלכלה – אילוסטרציה  איור 1: 

רשימת טבלאות

יוזמות שונות אשר עתידות להביא להמשך שחיקת המערכת הבנקאית ולהעמקת חוסר טבלה 1: 
האיזון במגרש המשחקים הפיננסי הישראלי  

9
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20
20
20
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24
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נספחים

Other
• Income and fees from the rental of safe deposit 

boxes;
• Income and fees from the sale of checks, 

money orders, cashiers' checks, and travelers' 
checks;

• Income and fees from the use of the bank's 
ATMs;

• Income from performing data processing 
services for others;

• Earnings on or other increases in the value of 
the cash surrender value of bank-owned life 
insurance policies;

• Rent and other income from Real Estate 
Owned

“Non-Traditional”
• Fiduciary activities
• Investment banking, advisory, brokerage, and underwriting fees and 

commissions
• Venture capital revenue
• Insurance commission fees and income
• Net gains)losses) on sales of loans
• Net gains )losses) on sales of other real estate owned
• Net gains )losses) on sales of other assets )excluding securities)

“Non-Traditional”
• Insurance income
• Investment management fees
• Mutual funds revenues

“Semi-Traditional”
• Net servicing fees
• Trading account gains & fees

“Semi-Traditional”
• Capital Markets fees
• Card Services fees
• AFS/Investment Security Gains
• Trading Income

"Traditional” 
• Foreign Exchange
• Lending Fees
• Service Charges

"Traditional” 
• Service charges on deposit accounts

ארה״ב – חלוקת ההכנסות שאינן מריבית לפי מידת הקרבה לבנקאות המסורתית - מתודולוגיה

* בניתוחים נוטרלו הכנסות מאיגו״ח תיקי הלוואות )securization( אפשר נפסקו כליל לאחר המשבר.

קנדה – חלוקת ההכנסות שאינן מריבית לפי מידת הקרבה לבנקאות המסורתית - מתודולוגיה

נספח ב׳
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