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 הארגוניםקואליציית נייר עמדה מטעם 
 הפיננסי המחייה ביוקר למאבקהחברתיים 

 בישראל הבנקאית המערכת ובריכוזיות
 

וועדה להגברת התחרותיות בשירותים ל מוגש
 בראשות דרור שטרום בנקאיים

 הוועדה בפני להופיע מעוניינים
 

ת ְבֵני  ר אֶּ ף ְוִטהַׁ סֶּ ֵהר כֶּ ב ְמָצֵרף ּוְמטַׁ יהָוה "ְוָישַׁ ף ְוָהיּו לַׁ ָכסֶּ ָזָהב ְוכַׁ ק ֹאָתם כַׁ ֵלִוי ְוִזקַׁ
ִגיֵשי ִמְנָחה ִבְצָדָקה"   )מלאכי פרק ג', פסוק ג'( מַׁ

 

 הערה מקדמית

הפרקטיקה הנוהגת בוועדות ציבורית היא שהן מגישות דו"ח ביניים, לאחריו נקרא הציבור להגיב, 

את הקול הקורא לציבור  ופרסמה –ולאחר מכן מתפרסם הדו"ח הסופי. הוועדה הנוכחית לא נהגה כך 

, הקמתה, טרם גיבוש מסקנות כלשהן. על כן, אין באפשרותנו להתייחס לעבודת הוועדה למועדסמוך 

השקפתנו ואת הצעותינו כ"דף חלק" העומד בפני עצמו. אנו תקווה שהוועדה תקבל  אלא לפרוש את

 בהבנה את גישתנו זאת.

 תקציר

 ,בפועל ,אולםשתפקידה הוא מתן שירות חיוני לכלכלה ולחברה, היא מערכת מערכת הבנקאות בישראל 

יוקר המחיה,  – פר היבטיםבאזרחי ישראל במס יםפוגעמבנה המערכת הישראלית ודרך פעולתה 

יעילות -נובעים ברובם מאיאלה הקצאת אשראי, שוויון הזדמנויות, שמירה על הדמוקרטיה. כשלים 

אפיקים להיטיב עם הציבור,  שבי רגולטורי. אנו מציעים להלן מספר , ממשל תאגידי לקוי ותפעולית

 .אשר אנו תקווה שהוועדה תאמצם במלואם
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 עיקרי ההמלצות – תקציר מנהלים
 בפרק ג' של המסמך המלאמובא פירוט ההמלצות 

 שינוי המבנה הקיים של השוק

 הכנת מבנה השוק לתחרות .1
הרחבת התשתית האינטרנטית, הקמת תשתית בנקאית טכנולוגית לאומית בבעלות המדינה,  .1.1

 שתשרת את כל השחקנים שירצו בכך
 כולל מידע אשראי חיובי – כינון לשכת אשראי .1.2
 ביטוח פיקדונות מדינתיהגדרת  .1.3
קביעת כללי מעבר פשוטים מבנק לבנק, בדומה לשוק הסלולרי, כולל העברת יתרות חובה  .1.4

 וחובות אחרים; חשיפה גדולה יותר לתנאי האשראי )אוברדרפט( בבנק המועבר
לדוגמה, הצגה ברורה של עלות כוללת  –קידום שקיפות בתמחור שירותים ומוצרים בנקאיים  .1.5

היא הלוואה, גם אם מדובר בעסקת "קרדיט" בכרטיס אשראי, הצגת עמלת של כל עסקה ש
 בית עסק בעסקת אשראי, וכו'

אם בנק מבטיח ללקוח תנאים במעבר מבנק  –קיבוע חוזים בנקאיים לתקופות ארוכות יותר  .1.6
שנים לפחות, בלי שהבנק יכול  5אחר, הם צריכים להיות תקפים לתקופה משמעותית, לדוגמה, 

 י שיקול דעתו הבלעדי" כנהוג כיוםעת לעת ועל פלשנותם "מ
 ייעוץ במערך ורפורמה השקעות בייעוץ הפצה עמלת לקבלת לבנקים הייחודית ההטבה ביטול .2

 בבנקים ההשקעות

 צירוף שחקנים חדשים לשוק

 מבחינת נתח השוק שלהם ומשמעותיים חדשים מתחרים של אקטיבי עידוד .3
 בנקאיים-חוץ פיננסיים לגופים ח"אג הנפקת בחינת .4
 בישראל אשראי איגודי קידום .5
 קידום טכנולוגיות מתקדמות בתחום העו"ש והסליקה .6

 ע"מ שלא יתנכל לשחקנים חדשים –הידוק הפיקוח על איגוד הבנקים  .7

 שמירה על כללי התחרות ההוגנת

 אסדרה מחדש של השוק .8
 לשקול הפרדת הפיקוח הצרכני על הבנקים מהפיקוח על היציבות .8.1
 והפיננסים ההגבלים בתחום הבנקאותחיזוק רשות  .8.2

ועדה של ועדת הכלכלה, שתקיים שימוע רבעוני -בישראל: הקמת תת כלכלי-המקרו השיח העצמת .9
כלכליים החשובים: הקצאת האשראי במשק, התפתחות -פתוח לציבור ולעיתונות בנושאים המקרו

אלה יוזמנו נגיד/ת בנק החוב והחיסכון, מדיניות גביית המיסים והמצב בפועל, וכו'; לשימועים 
 ישראל, ראש הלמ"ס, מנכ"ל משרד האוצר, ראש רשות המיסים, ושאר בעלי התפקידים הדרושים

 הבנקים מנהלי של התמריצים מנגנון על הדוק פיקוח כדי תוך בבנקים התאגידי הממשל חיזוק .10
 בישראל

קביעת מתווה "היום שאחרי": הקמת וועדה שתקבע מדיניות מבוססת מדדים כמותיים לטיפול  .11
 חילוץ, הלאמה, נטישה, וכו' –מבעוד מועד באירוע של קריסת בנק 

 :בישראל הגדולים הבנקים של כוחם להקטנת ברור מתווה הצגתגדולים מכדי להיכשל:  .12
 הבנקאי הכוח וביזור הגדולים הבנקים של חלקם הקטנת .12.1
 פלילית אחריות כולל - הבנקים מנהלי של אישית לאחריות פרמטרים קביעת .12.2
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 צעדים משלימים

 לצמיחה, בדגש על העסקים הקטנים והבינוניים הוגנת אשראי להקצאת לאומית תוכנית .13
"תן וקח": קביעת שירותי בסיסיים חינם לבעלי הרישיונות הפיננסיים )בנקים וחברות ביטוח(,  .14

 מזומנים ורווחים אדיר לשנים רבותלכך שהמדינה מבטיחה להם תזרים בתמורה 
 ממעמד חייבים על בדגש – קטנים ועסקים בית ממשקי בנקאיים חובות גביית בנושא מערכתי טיפול .15

משקי בית, עצמאים הקמת רשות ציבורית להליכי גביית חובות מועל שיקום:  נמוך אקונומי-סוציו
תאים את הליכי גביית החוב ליכולות החייב, תוך מתן עדיפות קטנים ועסקים קטנים, אשר ת

 לשיקום פיננסי של החייב.

 

 רשימת מגישים
 

 הערות דוא"ל מספר ת.ז. שם ומשפחה
 אשת הקשר לצורך מסמך זה Shelly.Gottfried.1@city.ac.uk 011827284 שלי גוטפריד

 CITYPERCעמיתת מחקר 
דת ההיגוי של חברת ווע

 קואליציית הארגונים
 מנכ"ל "אנו עושים שינוי" paz@anu.org.il 032004723 פז כהן

 חבר קבוצת "צדק פיננסי" harel.primack@gmail.com 059761171 פרימקד"ר הראל 
 חבר קבוצת "צדק פיננסי" assaf.kerstin@gmail.com 021470323 אסף קרשטיין

 חבר קבוצת "צדק פיננסי" tal@frisimos.com 031971138 טל פכטר
 "2050פעיל ב"ישראל  eylam1@gmail.com 201555745 עילם לשם

 "2050פעיל ב"ישראל  guyglober@gmail.com 301648820 גיא גלוברמן
 תנועת "ישראל יקרה לנו" olivier.swerdlow@gmail.com 014767974 גלעד סברדלוף

חבר "פורום הארגונים הכלכליים  yaakov.lebi@gmail.com 049799935 יעקב לבי
 חברתיים"

חדר  –פעיל ב"צדק חברתי  <y1shaul@gmail.com 025226929 יוסי שאול
 המצב"

 פעיל חברתי guybenromano@gmail.com 034171538 רומנו-גיא בן
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 מבוא
על  הישות הרגולטורית של הפיקוח הכוללת את הבנקים המסחריים ואת מערכת הבנקאות בישראל, 

 הפגיעה. ישראל אזרחי רובבאופן מגמתי ב אופן התנהלותו פוגעאשר גוף  היא, הבנקים בבנק ישראל

 גנתהו לא בהקצאה ;המחייה יוקר את המגדילות, עקיפותו ישירות, עודפות הוצאות בהשתת מתבטאת

 את והן הבית משקי יציבות את הן המסכן חסר תאגידי בממשל ;צמיחה המדכאת במשק האשראי של

 כישוריהם את להביא יםראוי מאנשים והמונעת, המשק לכלל עצמה המשכפלת בריכוזיות ;הבנקים

 נבחריועצמאות בהדמוקרטיה, ובפגיעה בעצמאות השלטון ובדיכוי כלבי השמירה של וכן  ;ביטוי לידי

 ;2012 ,דוח וועדת הריכוזיות ;2011; דוח טרכטנברג, 2010חודק,  )דוח וועדת

Admati, 2013; Morck et al., 2005). 

  במדינות למצב ביחס) תחרות  של בהיעדר  מאופיין בישראל הבנקאות מערכת של חיהנוכ המצב

 רגולטורי שבי כדי עד פיקוחית חולשה עם בבד בד, גבוהה ובריכוזיות תשתיתי בקיבעון, (OECD-ה

Carpenter and Moss, 2013; ; Levine and Forrence, 1990; , 1994McCaheryBratton and (

, 2001ZardkoohiMaggetti, 2009; Gely and ) לגורם פרט - כולם הסטטוס קוו משרת את. נדמה, כי 

 משמעותיים צעדים נעשו לא, ממשלתיות וועדות מספר של הקמתן למרות, עתה עד. ציבורה – אחד

 של האחרונים חות"מהדו השאר בין, ברור הרי", התעשייתי השקט" של האשליה למרות. המצב לשינוי

 חברתית" מתקתקת פצצה" בחובה טומנת תהבנקאי שמערכת, הבנקים על הפיקוח שלו ישראל בנק

 .ופיננסית

 ללטובת כל –לשינוי דרסטי של המצב  'השכמה אחרונה קריאת' הנוכחית בוועדה רואים אנו, כן על

 אזרחי ישראל.

על אזרחי הישראלית מערכת הבנקאות כוחה הריכוזי של של ההשלכות בפרק א' להלן נסקור את 

המדינה. בפרק ב' נביא את הניתוח שלנו לגורמים למצב זה. בפרק ג' נצביע על הנקודות הדורשות פיתרון 

 .שיטתנו, בהן צריכה להתמקד הוועדהואשר, ל –שורשי 

 על כלכלת ישראל השפעת מערכת הבנקאותפרק א': הסימפטומים של 

רבדים: הרובד הישיר, הרובד העקיף, והרובד פוגעת באזרחי ישראל בשלושה  בישראל מערכת הבנקאות

 הערכי. להלן הפירוט.

 ישירה של המערכת הבנקאית באזרחי ישראל פגיעה .1

, שמגולגלים בסופו של דבר על הצרכנים ₪מיליארד  45-מערכת הבנקאות מכניסה כל שנה כ

בנקאות  ההוצאה הממוצעת למשק בית עלעל כן, מיליון משקי הבית בישראל.  2.2הסופיים, שהם 

רק חלק קטן מהוצאה זאת הוא הוצאה ישירה של עמלות, בדגש על עמלות . לשנה ₪אלף  20-היא כ

שמשלמים ריביות לא ישירות, דוגמת מההוצאות הן בשיח הציבורי. חלק גדול הן  המשתקפותעו"ש, 
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, הבית, וחלק גדול עוד יותר מגיע מהוצאות בנקאיות )עמלות וריביות( של העסקים ימשק

ניהול תיקי ניירות מ להוצאה הלאומית על בנקאות נובעת גםתרומה ניכרת . שמגולגלות על הצרכנים

סליקת תשלומים בעלות עודפת, מו, הערך בתעריפים גבוהים הרבה יותר מאשר בבתי ההשקעות

לפי הערכות, כרבע לשנה למשפחה.  ₪ 2200בדגש על חברות כרטיסי האשראי שגובות בממוצע 

לשנה למשפחה, יכולים  ₪ 5000-, שהם כ₪מיליארד  10-, כלומר, כת הבנקיםהכנסומסכום 

ועל ידי כך לתרום משמעותית להורדת יוקר המחיה  – המערכת הבנקאית להיחסך על ידי ייעול 

  ;OECD, 2014)לנתונים נוספים אודות עלויות מערכת הבנקאית למשק בית ראה גם בישראל

Saunders et al., 2006; Shen et al., 2010; Caskey, 2002.) 

 של המערכת הבנקאית באזרחי ישראל עקיפה פגיעה .2

בהקצאה לא הוגנת של עיקר הפגיעה של המערכת הבנקאית בכלכלת ישראל מתבטא 

נת עלות חזקה, כמותית ומבחי הטיה. ישנה ציבורה, שמגיע בסופו של דבר מכספי שראיהא

 40%-, שמהווים כ(SMEs)והבינוניים  העסקים הקטניםלחברות הגדולות. האשראי, 

מהקצאת  10%-ם רק כמקבליים למנוע הצמיחה החשוב של המשק, מהתוצר, ונחשב

)דוח ממ"מ,   הלאומית, ובריביות שהן כפולות מאלו של החברות הגדולות האשראי הבנקאי

, שבניגוד לחברות הגדולות, יצוין. (21.06.2015, הודעה לעיתונות של בנק ישראל מיום 2013

לעסקים הקטנים והבינונים, שלא לדבר על משקי הבית, אין גישה למקורות אשראי הרי 

קים מנצלים חלופיים לבנקים, כגון הגופים המוסדיים או גיוס אג"ח מהציבור, והבנוזולים 

 שבי צרכני זה עד תום.

נוכחנו בהיקפי אשראי : בשנים האחרונות מוקצה האשראי כןישנה גם בעיה חמורה של לאן 

ישנה עצומים שנתנו הבנקים לפירמידות העסקיות, ואשר ירדו לטמיון, ופגעו בציבור כולו. 

הקצאת אשראי למגזרים שתורמים פחות לצמיחה, ואשר מתגלים מגמה של עליה חדה ב

 50%-מהווה כ –: מגזר הנדל"ן )מצד היזמים ומצד הקונים מסוכנות יותר ויותר כ"בועות"

מתיק האשראי של הבנקים(, ומגזר משקי הבית. האשראי למשקי הבית צומח בקצב מבהיל, 

משקי הבית לתהום  לדרדורמתכון  – אש"ח 60-והחוב הממוצע של משק בית כיום הוא כ

. בנק ישראל מתריע מזה זמן על הסיכון המוגבר שבאשראי הנדל"ן והאשראי למשקי כלכלית

במדרון מצויים אנחנו אולם בפועל לא רק שאין שינוי לטובה, אלא ההפך הוא הנכון.  –הבית 

החלק של אשראי "רע" שמתדלק בועות פיננסיות לטובת רווחים קצרי מועד בראייה 

לעיון נוסף בהשלכות הפיננסיאליזציה ראה ) התאגידית של הבנקים, במקום לעודד צמיחה

McKenzie, 2011; Boyer, 2000; Crotty, 2009 ; Foster, 2007; Nesvetailova and 

Palan, 2010; Merhling, 2010; Froud et al., 2006).  האופן בו אינטרס הרווחיות של

 הפיקדונותהבנקים בא באופן מובהק על חשבון רווחת הציבור מובחן גם במונופול ניהול 
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ובהשקעות המסכנות את מחזיקי המניות,  ,הציבוריים, בבעלות הבנקים על חברות האשראי

 .(Crony Capitalism)במסגרת קפיטליזם של מקורבים 

 של המערכת הבנקאית באזרחי ישראל ערכית פגיעה .3

אילו היה קיים כל כך של מערכת הבנקאות לא יכול היה להחזיק מעמד זמן רב  הנוכחיהמצב 

שיח ציבורי ער, פתוח והוגן בנושא. אולם, שיח זה לא מאופשר ברובו ממספר סיבות, שבסופו 

והגורמים פירוט הסיבות של דבר נוגעות ליכולות הכספיות של הבנקים ושל בעלי העניין. 

פגיעה ערכית משמעותית ב"כלבי שישנה  ,מכאן מובא בנספח ג' להלן.המעורבים בהם 

שהיו אמורים להיות אמונים על שיח ועל ביקורת חופשית והוגנת  של הדמוקרטיה"השמירה 

בנושאי הבנקים, ובמשתמע, פגיעה בהגינות של החוזה החברתי של האזרחים מול המדינה 

 בכל הקשור במגזר הפיננסי, שהוא אחד המשמעותיים בחייהם.

בנק ישראל. לצערנו, בנק הפיקוח על הבנקים בצריך לעמוד  הללומול כל הגורמים החזקים 

)ראה  חברתי-רואה את תפקידו כשומר על יציבות הבנקים ולא כרגולטור כלכליישראל 

ולא מציב להם גבולות  , משמר את הסטטוס קוומשתף פעולה עם הבנקים, ולפיכך בהמשך( 

 .משמעותיים

 בישראל למצב מערכת הבנקאות הכשלים הגורמיםפרק ב': 
למצב העגום של מערכת הבנקאות בישראל, יש לעשות זאת בשתי  בבואנו לנתח את הגורמים

הקצאת אשראי  עודפת,תפעולית רמות. הרמה הראשונה היא הגורמים הישירים למצב: עלות 

מדוע המצב אינו משתנה? מה מחזיק  –היא השאלה  השנייה. הרמה חלשמעוותת, ממשל תאגידי 

 כה רב וללא שינוי? מזה זמן בחדלונהאת המערכת 

 :ערכת הבנקאית פנימה. להלן נמנה אותםבתוך המהגורמים מצויים ברמה הראשונה, הרי 

 לא אשר הסכמים על המושתת כזה הוא בבנק התעסוקה מבנה חוסר יעילות תפעולית: .א

 העסקה ומבנה אדם כוח עודף, למעשה. וחדשנות הצרכן רווחת, פריון, יעילות משקללים

, בצמיחה פוגמים אשר הישראלי במשק דומים חוליים משקפים יעיל ובלתי ארכאי, בזבזני

, טאוב דוח למשל ראה)  העבודה בשוק במוביליות ולירידה לקיפאון וגורמים תחרות מונעים

2013 ,2014 .) 

 הכלכלה על החולשות העסקיות לפירמידות מסועפים הבנקים תרבות מקורבים: .ב

 אופן, שכך כיוון. עימן אחרים גומלין ויחסי מסחר ביחסי מצויים – לחילופים או, הישראלית

 השוק כוחות במאזן גורף ורענון חדשים שוק ערוצי פתיחת, התחרותיות, האשראי הקצאת
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 חדשנות, פריון, תחרות חשבון על כוחו את המשמר מנגנון אותו בתוך לכודים הישראלי

  .ורווחה

. הבעיות שנמנו לעילבבנקים מעצים את הבעייתי הממשל התאגידי  :חלש ממשל תאגידי .ג

באופן ישיר בתוך מערכת הבנקאות, מצאו  התפעוליתלמעשה, במקום להתמודד עם הבעיה 

הנהלות הבנקים דרכים להעמיס אותה באופן הולך וגובר על הציבור. כך עולות ועולות 

העמלות, והריביות הן גבוהות בשיעורים אבסורדיים לעומת עלות הכסף לבנק )לדוגמה, על 

ובוטה של אשראי בשנים האחרונות(. ישנה דחיפה ברורה שהיא אפסית פי ריבית בנק ישראל 

 של בונוסים קצרי טווח בכל הרמות.למגזרי הנדל"ן ומשקי הבית, וזאת על ידי מדיניות 

דוגמה קיצונית לממשל תאגידי כושל הן פרשות העלמות המס והלבנת ההון בשלוחות 

עניין נוסף הוא  (.בחו"ל בנקים ישראלים נוספיםשל )וייתכן שגם  בחו"ל של בנק לאומי

המניות ריונים של הבנקים, שלעיתים הוא רחוק מלייצג את עניינם של בעלי הדירקטו תפקוד

לעיתים קרובות כאשר המינוי נעשה ע"י בעל השליטה, הדירקטורים עצמם מכהנים )

גם בחברות אחרות בפירמידה העסקית אליה שייך הבנק או עומד בקשר עסקי  יםבתפקיד

נראה, שיש בות המקורבים מגיעה מלמעלה: תרדומה, ש (.הדוק עמן, ואין ייצוג ציבורי ממשי

מערכת תיגמול, גם אם לא פורמלית, בין המנהלים הבכירים במערכת הבנקאות לבין 

שמקדשת הישגים קצרי טווח בבנקים גם מדיניות התגמול הדמויות העסקיות המובילות. 

 .תורמת רבות לכשלים הנוכחיים

ברמה השנייה, שהיא חיצונית למערכת הבנקאות, הרי הכשל מצוי אצל הרגולטור על מערכת 

"שבי מצוי ב. לצערנו, המפקח על הבנקים סובל המפקח על הבנקים בבנק ישראל –הבנקאות 

רגולטורי" באופן חריף ביותר. למעשה, המפקח על הבנקים מועל בתפקידו כמאזן בין האינטרס 

בנקים )קרי: אזרחי מדינת ישראל( לבין הצורך לשמור על יציבות הבנקים. הצרכני של לקוחות ה

ישנה העדפה ברורה וקיצונית של העדפת "יציבות הבנקים" במובנה המילולי ביותר, תוך 

התעלמות כמעט מוחלטת מהאינטרס הצרכני ומהיציבות הפיננסית של משקי הבית ושל 

מערכת ב תהקשומפקח מודע היטב לבעיות ה. הבעיה חמורה שבעתיים, שכן ניםהעסקים הקט

בפועל אין נעשים צעדים הבנקאות, והן באות לידי ביטוי בדו"חות שהוא מנפיק, אולם 

. הדבר דומה למי שצריך לטפל באדם הסובל מהשמנת יתר להיפוך המגמהמשמעותיים 

מורבידית, העלולה לקפח את חייו בכל רגע, אולם במקום לכפות עליו את הדיאטה שהוא כה 

לצערנו, ב"ג'אנק פוד", רק על מנת שלא יעורר מהומות. כל העת מטפל מאביסו הרי הזקוק לה, 

 זאת רמת הנחישות בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל.
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השבי הרגולטורי נובע ממספר גורמים. הסביבה המקצועית והחברתית של הרגולטורים במקרים 

רבים כוללת את המפוקחים שלהם. הם מקבלים נתונים וידע מהמפוקחים, ולא מהציבור. ידועה 

לשמצה גם תופעת "הדלת המסתובבת", שהגיעה לשיא אצל המפקחים לשעבר על הבנקים, לפיה 

בוד אצל מפוקחיהם לאחר תקופת צינון קצרה, ובתגמול גבוה ומנקר המפקחים עוברים לע

עיניים. בעיה קשה נוספת היא, שלציבור אין כמעט השפעה על הרגולטור, הן מפני שחסר לציבור 

אינו  שהציבורידע אודות העוולות שנעשות לו על ידי הבנקים, אם מחוסר נגישות, ואם משום 

חץ ציבורי על הרגולטור. על כן, נוצר מצב של "בעיית סוכן" מקשר בין הטבת מצבו לבין הפעלת ל

שמטעמו הוא  –קשה, לפיה הרגולטור משרת את המפוקחים הרבה יותר מאשר את הציבור 

 שממנו הסגור" המועדון" את נציין – חביב ולא אחרון ממונה, וממנו הוא מקבל את שכרו.

 .חבריו למען עצמו על השומר הבנקאים מועדון – הבנקים על המפקחים מגיעים

 הפתרוןאפיקי פרק ג': 
יגיע משוק תחרותי והוגן, שבו השחקנים ייבחנו על ידי הערך שהם יוצרים  שהפתרוןברור לנו, 

 .ללקוח. אנחנו רחוקים מאוד ממצב זה, כאמור

נראה, שהמצב כה חמור, עד שהתפתחות "אבולוציונית" מתונה לא תביא אותנו למתווה הרצוי 

שנות דור. על כן, המדינה חייבת להפעיל את מלוא סמכותה, ו"ליישר את השטח"  גם לא בעוד

 .בפרק זמן קצר

ם מדובר בשלושה שלבי .1הבאים הפתרוןלעיל, אנו מציעים את כיווני מזיהוי הכשלים המבניים 

הקיים, צירוף שחקנים חדשים ומשמעותיים לשוק, השוק מבנה הכרחיים מבחינתנו: שינוי 

על  מתוחזקיםכל אלה צריכים להיות ושמירה על כללי התחרות ההוגנת במבנה השוק החדש. 

כל השלבים הללו צריכים להיות מלווים במדדים ידי שיח ציבורי פתוח, שקוף, עירני והוגן. 

 להלן הפירוט.כמותיים להתקדמותם ולהצלחתם. 

  

                                                           
של "לובי אזרחי" שלא מייצג שום גוף או בעל אינטרס פרט לציבור עצמו, אנו מכבדים את  ארגוניםקבוצת נעיר, שמהיותנו 1 

. עם זאת, אנחנו כן מסוגלים להצביע במקומו או עבורו הדרג המקצועי בשלטון, ולא מתיימרים להציע פתרונות פרטניים וסדורים
במתווה שאנו . אלה הקווים הכלליים המנחים אותנו ועל נקודות הכשל, ולבחון את איכות הטיפול של השלטון בנקודות כשל אל

 מציגים בפרק זה.
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 ה הקיים של השוקשינוי המבנ

 לתחרות ת מבנה השוקהכנ .1

, הקמת תשתית בנקאית טכנולוגית לאומית בבעלות הרחבת התשתית האינטרנטית .1.1

 המדינה, שתשרת את כל השחקנים שירצו בכך

 כולל מידע אשראי חיובי – כינון לשכת אשראי .1.2

 מדינתי פיקדונותהגדרת ביטוח  .1.3

הסלולרי, כולל העברת יתרות  קביעת כללי מעבר פשוטים מבנק לבנק, בדומה לשוק .1.4

 ; חשיפה גדולה יותר לתנאי האשראי )אוברדרפט( בבנק המועברחובה וחובות אחרים

לדוגמה, הצגה ברורה של עלות  –שירותים ומוצרים בנקאיים  בתמחורקידום שקיפות  .1.5

"קרדיט" בכרטיס אשראי,  בעסקתשהיא הלוואה, גם אם מדובר  עסקהכוללת של כל 

 הצגת עמלת בית עסק בעסקת אשראי, וכו'

אם בנק מבטיח ללקוח תנאים במעבר  –קיבוע חוזים בנקאיים לתקופות ארוכות יותר  .1.6

שנים לפחות, בלי  5מבנק אחר, הם צריכים להיות תקפים לתקופה משמעותית, לדוגמה, 

 די" כנהוג כיום.שהבנק יכול לשנותם "מעת לעת ועל פי שיקול דעתו הבלע

ורפורמה במערך  2ביטול ההטבה הייחודית לבנקים לקבלת עמלת הפצה בייעוץ השקעות .2

 –ועדת בכר קבעה שני סוגי רישיון לעניין השקעות: משווק  :ייעוץ ההשקעות בבנקים

המקבל שכר מהלקוח בלבד, והוא  –המקבל שכר מהיצרנים ואינו אובייקטיבי, ויועץ 

, כך שהם רשאים לקבל עמלות הוחרגו הבנקיםחרון, ובלחץ הבנקים, אובייקטיבי. ברגע הא

הפצה מהיצרנים, ועדיין להיחשב "יועצים", כלומר, אובייקטיביים. האובייקטיבית לכאורה 

נוצרת על ידי כך שעמלות ההפצה הן אחידות לכל סוג של מוצר פיננסי, ללא תלות במוצר 

 לאלתר:זה יוצר מספר עיוותים בשוק כדלהלן, ועל כן יש לבטלו הסידור המוזר הוביצרן. 

פיננסי ולא רק מהלקוח עשויה לפגוע מהיצרן העצם העובדה שהבנקים מקבלים תמורה  .2.1

 , בבחינת "פירצה הקוראת לגנב"באובייקטיביות של הייעוץ

גם גובים את עמלות המציעים את הייעוץ ו הבנקים נמצאים בכובע כפול: הם גם אלה .2.2

בבנק לייעץ באופן  יועציםלו לחצים על הקיים חשש מתמיד לפיו יופעהמסחר מהלקוח; 

כפי  שישפר את הכנסות הבנק מביצוע הפעולות ולאו דווקא בהתאם לטובת הלקוח

 ש על פי חוק, כפי שנדרשמתחייב מייעוץ השקעות אובייקטיבי

                                                           
 בדומה, ניתן להחיל גם על ייעוץ פנסיוני.2 

http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-3084214,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-3084214,00.html
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ההפצה של הבנקים מגולמת במחירי המוצרים הפיננסיים, מעלה את מחירם, עמלת  .2.3

 שתמשים בשירותי הייעוץ של הבנקיםמגם אלה שלא  –ומושתת רוחבית על כל הציבור 

טיים, אשר מציעים שירות מתחרה לזה של קיימים כיום בשוק גם יועצי השקעות פר .2.4

הם מקבלים את שכרם אך ורק מהלקוח  –מלאה  ובאובייקטיביותהמערכת הבנקאית 

ל מספרם של יועצים אלו עדיין קטן יחסית והמערכת הבנקאית מהווה מונופו המיועץ;

ינו יועץ גילוי נאות: אחד מהחתומים על מסמך זה הדה פקטו על מתן שירותי הייעוץ; 

 השקעות פרטי

צריך גם להזכיר, שהבנקים נהנים מעמלות גבוהות מעצם ניהול תיקי ניירות הערך של  .2.5

ביחס לבית השקעות(, ועל כן, אין כל סיבה  3-10לקוחותיהם )באופן טיפוסי בין פי 

 את עמלת ההפצה בנוסף.  להמשיך ולשלם להם

מוצע, שתבוטל עמלת ההפצה לבנקים לחלוטין ולאלתר, על מנת שהייעוץ כאמור, 

 בבנקים יהיה אובייקטיבי לגמרי.

: לקוח לחסמי המעבר בין הבנקים לבין חברי הבורסה שאינם בנקיםבעיה נוספת קשורה 

להיתקל  לולעאשר מעוניין לבצע פעולות מסחר באמצעות חבר בורסה שאינו בנק, 

בהערמת קשיים מצד הבנק. כמו כן, כאשר לקוח מחליט להעביר תיק ניירות ערך מבנק 

אחד לבנק שני, הוא יכול לחתום על טופס בבנק המקבל, ואז תיק ניירות הערך יעבור 

ניתנת רק  ניף הבנק המעביר. אולם, אפשרות זאתללא צורך בשום מגע של הלקוח מול ס

י אחד למשנהו, כאשר רמת המחירים אצל כלל חברי הבורסה במעבר מחבר בורסה בנקא

הבנקאיים היא גבוהה בהרבה מהמוצע על ידי חברי הבורסה שאינם בנקים. יש לכלול 

גם את חברי הבורסה שאינם בנקים בהסדרה זו, על מנת להגביר את התחרות ולמנוע 

קאיים. הגברת אפליה לרעה של חברי הבורסה שאינם בנקים אל מול חברי הבורסה הבנ

תיקי  בתפעולחות הפרטיים תוביל לירידת מחירים ללקו 'התחרות בתחום הברוקראז

 ניירות הערך.

 צירוף שחקנים חדשים לשוק

ההון העצמי המצרפי של הבנקים  :ומשמעותיים עידוד אקטיבי של מתחרים חדשים .3

. על מנת לגרום לתחרות משמעותית, יש להכניס שחקנים ₪מיליארד  100-בישראל הוא כ

. על כן, מוצע, ₪מיליארד  10-מכך, דהיינו, כ 10%חדשים שההון שלהם הוא לפחות 

שממשלת ישראל תעודד משקיעים מקומיים ובינלאומיים להקים בנקים חדשים בישראל, 

וח שלוחות של בנקים זרים כאן. העידוד יכול לבוא בצורה של ערבות מדינה לזמן או לפת

על מנת לא , הגנת ינוקא, פטור ממיסוי כזה או אחר, הקלות רגולטוריות, וכו'. מוגדר מראש
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להגדיל את כמות האשראי במשק באופן מלאכותי, ייתכן שצריך להעלות במקביל את 

, כך שסך כמות האשראי שהבנקים יוכלו ים כיוםבבנקים הקיימ דרישות הלימות ההון

העניין להעניק תהיה מותאמת לצורכי המשק, ולא ייווצר לחץ מיותר "לדחוף" אשראי. 

הוא לצרף לשוק שחקנים שיתפסו נתח שוק משמעותי של עשרות אחוזים  , כאמור,החשוב

ערכת הבנקאות, אם לא מעוניינים להגדיל את ההון העצמי המצרפי של מ תוך שנים בודדות.

 תוך מספר לא גדול של שנים. אזורייםהבנקים הקיימים לבנקים  ניתן לחשוב על פיצול

מתבקש פיתרון למקורות אשראי  בנקאיים:-בחינת הנפקת אג"ח לגופים פיננסיים חוץ .4

-, וכן לגופים פיננסיים חוץה מהבנקיםזולים עבור חברות כרטיסי האשראי כאשר תופרדנ

שתבחן באופן יסודי את נושא הנפקת  ייעודית על כן, יש למנות וועדה. 3אחריםבנקאיים 

בנקאיות. ברור, שלא ניתן לאפשר לכל גוף לגייס חוב לטובת -האג"ח לחברות פיננסיות חוץ

פעילות פיננסית, ומצד שני אין סיבה לאסור זאת באופן גורף. יש לפתח קריטריונים כמותיים 

האם בנוסף לאסדרה על ידי רשות ני"ע, יהיו הגופים  ברורים להנפקת אג"ח כאלו, ולקבוע

 המנפיקים כפופים לאסדרה נוספת, לדוגמה, במסגרת הפיקוח על הבנקים.

הכנסת איגודי אשראי לשוק הבנקאות הייתה אחת  קידום איגודי אשראי בישראל: .5

מההמלצות לקידום התחרותיות בענף בוועדה האחרונה של בנק ישראל. אולם, נקבעו 

ובפועל מסרסים את ההיתכנות לקיומם.  ,ריונים שאינם קיימים בשום מקום בעולםקריט

ולם בין בנק מסחרי הכלאה שאין לה אח ורע בע ,למעשה ,ההצעה של בנק ישראל קבעה

ולרוב הדרישות , שות הוניות כפי שדורש בנק ישראלאין דרי במדינות רבות לאיגוד אשראי.

איגודים על מנת לעודד את הקמתם. אנו ממליצים על הן הדרגתיות ותלויות במימדים של ה

מודל הדרגתי. בהשוואה למספר איגודי האשראי לנפש בארה"ב, בישראל יש מקום ל קידום 

וזאת הודות  ,2008איגודים לפחות. איגודי אשראי נפגעו הכי פחות במשבר הפיננסי של  200

ים חברים באיגודי אשראי לניהול שמרני הרואה את טובת חבריו. כמאה מיליון אמריקא

 ספציפית אנחנו ממליצים על: מספקים להם שירותים שונים.ה

תיקון חוק האגודות השיתופיות עם התייחסות מפורטת לאיגודי אשראי או חקיקה   .5.1

 ה למודל האמריקאיבדומ , לדוגמה,להקמתםנפרדת הקובעת את התנאים 

פיקוח על מתן הרישיונות ועל הפעילות של איגודי האשראי שלא על ידי בנק ישראל,   .5.2

והדבר יכול להגביר  – ם שירותים בנקאיים אך אינם בנקיםאיגודי אשראי מעניקישכן 

 את התחרות

                                                           
, על ידי בנק ישראל בעילה משפטית הלעניין זה נזכיר את הנפקת האג"ח של חברת הניכיון המסחרי "האחים נאווי" שהוכשל3 

 לפירמה שאיננה בנק.כאמור אסורה לחברה פיננסית לפיה הנפקת אג"ח 
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 , לדוגמה, על ידי הרשות לעסקים קטנים.גודי אשראילהקמתם של אי סיוע ממשלתי  .5.3

הפעילות  ומתרחבת הולכת בעולם בתחום העו"ש והסליקה: קידום טכנולוגיות מתקדמות .6

הטכנולוגית המאפשרת ניהול חשבונות עו"ש וסליקת תשלומים שלא דרך הבנקים. בין 

 לעובדיהם ישירות משכורות להעביר למעסיקים המאפשרת הטכנולוגיההשאר, מתפתחת 

חלק  .תשלום פעולות לבצע ניתן באמצעותםאשר  ,סלולרים ארנקים באמצעות

ברור, . , והשאר מצויות בפיתוח מואץומתרחבות קיימות כבר הטכנולוגיות הפלטפורמותמ

באמצעים טכנולוגיים מתקדמים שלא ( אשראי ללאעם / ) ש"עו חשבונות לנהל אפשרותכי ה

 היא ישראלנזכור גם, כי . תלויים בבנקים תקדם משמעותית את התחרות בענף הבנקאות

 עד אך לבן",-משמעותיות, וחלק מהטכנולוגיות הן "כחול יכולות עם אפ-סטארט מדינת

על הוועדה להמליץ לבנק ישראל  .הבנקים קרטל של בהתנגדות נתקל כזה מהלך כל היום

לאמץ טכנולוגיות כאלו בטווחי זמן קצרים מהופעתן בשוק, תוך מתן משקל רב לטובת 

 הצרכנים.

יג, כי איגוד הבנקים הוא מסגרת לשיתוף לית מאן דפלהידוק הפיקוח על איגוד הבנקים:  .7

פעולה בין מתחרים. הממונה על ההגבלים העסקיים נתן את דעתו מספר פעמים במשך 

השנים על גבולות הגזרה המותרים לשיתוף פעולה מעין זה, ולאחרונה פירסם את כוונתו 

טנציאל להגביל שיתוף זה. לאור שיתופי הפעולה האסורים שנתגלו במשך הזמן, ולאור פו

הנזק למשק, מוצע לפרק אל איגוד הבנקים, או, למצער, להגביר באופן משמעותי את הפיקוח 

 עליו על מנת שלא ישמש כפלטפורמה להדיפתם של שחקנים חדשים בשוק.

 שמירה על כללי התחרות ההוגנת

הרפיסות של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל היא שהביאתנו עד  של השוק:מחדש אסדרה  .8

. יש לשקול יש לבצע רפורמת עומק משמעותית בכל הנוגע לפיקוח על הבנקיםהלום. על כן, 

. לדוגמה, ניתן להרחיב את על היציבותעל הבנקים מהפיקוח  הצרכניאת הפרדת הפיקוח 

 לרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגןביר ההצעה להחיל את חוק הגנת הצרכן על הבנקים, ולהע

יש לדאוג לכך שהפיקוח על הבנקים  –במשרד הכלכלה את הסמכויות הצרכניות. בכל מקרה 

 בבנק ישראל יהיה מכוון צרכנים לא פחות מהיותו מכוון בנקים.

של רשות ההגבלים העסקיים בכל הקשור  תפקודהכוחה ואת במקביל לכך, יש להעצים את 

. לצער כולנו, ההתמודדות של רשות ההגבלים ולמערכת הפיננסים בכללה למערכת הבנקאות

עם הבנקים ועם חברות כרטיסי האשראי במשך השנים הוכחה כחלשה, ופעולות אכיפה 

שהחלו בתרועה רמה )ובצדק(, נסתיימו בקול דממה דקה, עם השפעה אפסית על צרכן הקצה. 

 .הגבלים בהתמודדות עם נושא הבנקיםייעודית שתסייע להעצמת רשות החקיקה  יש לשקול
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-מקרו שיח של בקיומו חוסר, לעיל שראינו כפי :בישראל כלכלי-המקרו השיח העצמת .9

 האוליגרכי המבנה על שמגן החסמים אחד הוא, הציבורי במרחב ומשמעותי פתוח כלכלי

 שוועדת מומלץ, דוגמה לשם .השלטון ידי על זה שיח להעצים נדרש, כן על. הנוכחי הבנקאי

 שני רבעון כל תקיים אשר, כלכליים מקרו לעניינים וועדה-תת תקים הכנסת של הכלכלה

 :כדלהלןבדומה לקורה בסנאט האמריקאי  ולעיתונאים לציבור פתוחים שימועים

 במדיניות יעסוק  ואשר, ס"הלמ ומנהל ישראל בנק נגיד יוזמנו אליו "מוניטרי" שימוע .9.1

 וכיוצא, הלאומיים והחיסכון החוב בהתפתחות, במשק האשראי בהקצאת, המוניטרית

 ;באלה

 תידון בו ואשר, האוצר משרד ל"ומנכ המיסים רשות ראש יוזמנו אליו "פיסקלי" שימוע .9.2

 .בפועל והביצוע, יעדיה, המיסוי מדיניות

 הפעלת תישקל, הרלוונטיות העובדות ויוצפו שיח יתקיים בה זמן תקופת שלאחר, מוצע

 בהקצאת משמעותית חריגה שיש, דוגמה לשם, יתברר אם, המצב לתיקון הריבון סמכות

 .הלאומיים מהיעדים במשק האשראי

את אמון הציבור במערכת  שלמהלך אין עלות כספית ומעצם קיומו הוא יחזק ,יש לציין

 הבנקאית.

דוק על מנגנון התמריצים של מנהלי הפיקוח חיזוק הממשל התאגידי בבנקים תוך כדי   .10

צמיחת החוב של משקי הבית ללא צורך , אופן חלוקת האשראי בישראל :בישראלהבנקים 

כל אלה תלויים במנגנון התמריצים של המנהלים הבכירים  -ופרמטרים רבים נוספים 

המעודד הגדלת נטל החובות של הציבור וחלוקת אשראי לגופים בבנקים, והבכירים פחות 

ן התמריצים של המנהלים ולהחמירו כך שלא גדולים על חשבון הקטנים. יש לפקח על מנגנו

 .ייוצר תמריץ ליצירת עיוותים בענף

נושא נוסף וחשוב שצריך להידון ציבורית הוא "מתווה היום  מתווה "היום שאחרי":קביעת  .11

שאחרי". לא מן הנמנע, שבנק אחד או יותר יתמוטטו בישראל בשנים הקרובות, וכבר היו 

דברים מעולם בישראל ובמקומות אחרים. על מנת שלא להיקלע לעין הסערה בלי תוכנית 

קים וועדת המשך שתדון מגירה סדורה שנידונה היטב קודם, על הוועדה להמליץ לה

כולל מדדים  –התערבות, וכו' -בתרחישים אלה. יש לבחון אפשרויות להלאמה, לחילוץ, לאי

כמותיים, ולהכין, כאמור, תוכנית מגירה סדורה. ללא תוכנית כזאת, הרי בקרות מקרה של 

התמוטטות בנק, יופעל "רפלקס פבלובי" של חילוץ, שהוכח ברחבי העולם שבא במידה רבה 

תחרותית של -על חשבון הציבור, ולאו דווקא לטובתו. חלק מההתנהלות הקלוקלת והלא
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הבנקים כיום נובעת מההנחה ש"הם גדולים מדי מכדי ליפול", ועל כן יש לעשות כל מאמץ 

 זאת. עוועיםלהשמיט את הקרקע מתחת למחשבת 

, בישראל הגדולים הבנקים של כוחם להקטנת ברור מתווה הצגת: כשלילה מכדי גדולים .12

 במשבר. "כשלילה מדי הגדולים" סוגיית עם והתמודדות לאומי,-בדגש על הדואופול פועלים

. סבירים בלתי ומינופים שגויות החלטות קיבלו בנקים מנהלי כיצד ראינו האחרון הפיננסי

 .כשלון של במקרה אותם תציל תמיד שהמדינה העובדה היא עבורם ביותר הבולט התמריץ

 הוועדה על אין להסכים לכך שהציבור יהיה תמיד זה שישלם על חטאי מערכת הבנקאות.

 :אפיקים בשני ולהתמקד הזו הסוגייה עם להתמודד

 הבנקאי חוהכ וביזור הגדולים הבנקים של חלקם הקטנת  .12.1

 פלילית אחריות כולל - הבנקים מנהלי של אישית לאחריות פרמטרים קביעת  .12.2

לבנקים פריווילגיות עסקיות מרחיקות לכת, כגון הלוואת כספי מפקידים להבהיר, כי  חשוב

 מיוחדת, שלא ייתכן שינצלו אותה רק לטובתם. אחריות עליהם וויסות היצע הכסף, ועל כן חלה

 צעדים משלימים

 ראו נספח ב' להלן.: לצמיחה הוגנת אשראי להקצאת לאומית תוכנית .13

קיבלו רישיון מהמדינה, שהוא, למעשה, סוג של הבנקים, כמו חברות הביטוח,  "תן וקח": .14

זיכיון לתזרים כספי אדיר לשנות דור. בביטוח, החוק מכריח את כולנו לעשות ביטוח חובה 

 –לרכב, ביטוח חובה למשכנתא )חיים ומבנה(, ביטוח חובה לפעילות ספורטיבית, וכמובן 

להפקיד מדי חודש לפנסיה לפי חוק פנסיה חובה. בבנקים, אנחנו נדרשים על ידי המדינה 

מהביטוח הלאומי(. גם  קצבאותבאופן מעשי להחזיק חשבונות בנק )לדוגמה, על מנת לקבל 

המזומנים פועלת לטובת הבנקים בעניין זה. על כן, מוצע שבתמורה להטבות  לצמצוםהמגמה 

, יעניקו הבנקים לאזרחים שירותים 4לבעלי זיכיון אחרים במדינהמפליגות אלו, ובדומה 

. לדוגמה, יידרשו הבנקים להעניק לכל אזרח / תושב ישראל חשבון עו"ש 5בסיסיים בחינם

עם סל פעולות בסיסיות חינם. חשוב יותר, יש לדרוש מהבנקים הפעלת כרטיס דביט חינם 

 מעין זה קיים בדנמרק.הן מצד הקונים והן מצד העסקים. מודל  –לגמרי 

בדגש על  –טיפול מערכתי בנושא גביית חובות בנקאיים ממשקי בית ועסקים קטנים   .15

ת חובות בעוד הבנקים אינם ממהרים לגבו :ועל שיקום אקונומי נמוך-חייבים ממעמד סוציו

כאשר מדובר בשכירים ידם קלה הרי , ולמקורבים חזקים במשק ואף שומטים חובות לגופים

                                                           
, שיש בו קטעים חינם, את אגד שמפעיל קווים לא רווחיים, ואת ערוצי הטלוויזיה המסחרית 6לשם דוגמה נביא את כביש 4 

 המחוייבים להשקיע ביצירות מקור.

 מובן, שיש לדרוש דברים ברוח זאת גם מחברות הביטוח, לדוגמה, מסלול פנסיה "בסיסי" ללא עלות דמי ניהול.5 
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במקרים רבים חייהם של חייבים ושל קטנים שנקלעו למשבר. / עסקים מאים עצבאו 

, משפחותיהם נהרסים עקב חוב לא גדול אשר מנוהל בצורה שמדרדרת אותם לתהום כלכלית

לאחרונה נעשו כמה צעדים לטובת נושא זה, בדגש על קידום חוק ההפטר  .בעידוד הבנקים

החדש, והוצאת טיוטת תקנות חדשות על ידי המפקח על הבנקים בעניין ניהול חוב מול לקוח 

קמעונאי. כל אלה יכולים לסייע, אבל דרוש טיפול מערכתי על ידי גורם מרכז אחד. לדוגמה, 

לחייבים  אמונה על אישור כל מהלך של גביית חובות תהיהש הקמת רשות ציבוריתיש לשקול 

ותוך מתן  , תוך התחשבות בהשלכות על החייבקמעונאיים )צרכנים פרטיים ועסקים קטנים(

קדימות לשיקום פיננסי. הוועדה תוכל להמליץ או להשית הסדרי חוב, תשקול הפטרים 

 הכל לפי העניין.09 - תמנה כונסי נכסים, ותפקח עליהםושמיטת חובות חלקית או מלאה, 

זאת בדומה לוועדה מיוחדת שהוקמה על מנת למנוע ניתוקי מים שרירותיים מחייבים שאין 

 .באפשרותם לעמוד בנטל
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 נספח א'

 

"תעודת הזהות" של קואליציית 

 ביוקר החברתיים למאבק הארגונים

 הפיננסי ובריכוזיות המחייה

 הבנקאית בישראל המערכת
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 החברתיים למאבק ביוקר המחייה הפיננסי ובריכוזיות המערכת הבנקאית קואליציית הארגונים

חברתי של ישראל לטובת צמיחת -פוליטי-מטרת הקואליציה היא להניע שינוי מוסדי ומבני באקלים הכלכלי מטרה:

הכלכלה הישראלית ממנה תיהנה כלל החברה הישראלית. המהלך מובל על ידי ערכים של סולידריות חברתית ושל 

גינות בחלוקת המשאבים הלאומית. אנחנו מתמקדים במבנה הסקטור הבנקאי כמפתח לשינוי הכלכלי הדרוש, ה

שקובע את הקצאת מקורות האשראי במשק, ועל כן אחראי  פיננסי המשמעותי ביותר,-מהיות הבנקים הגורם הכלכלי

 במידה רבה לוויסות הפעילות הכלכלית.  

פוגע באזרחי ישראל ובכלכלת ישראל, משית על  הפיננסי הישראלי ואופן התנהלותומבנה הסקטור  המצב הנוכחי:

הציבור הוצאות מיותרות ועצומות התורמות ליוקר המחייה, ומהווה חסם לצמיחה, לחלוקת משאבים הוגנת ולניצול 

ההון המקצועי והחברתי בישראל. כל זאת בד בבד עם השחתת מידות ציבורית והחלשת כלבי השמירה 

הדמוקרטיים, הנובעות מכוחו הרב של הסקטור הפיננסי המרוכז בידי מעטים. המערכת הבנקאית מאופיינת 

, הציבור מפיקדונות 95%בריכוזיות גבוהה מאוד ביחס לכלכלות שוק מודרניות. חמשת הבנקים הגדולים מנהלים 

של המשק הישראלי ישנה הטיית שוק . בשל ריכוזיות הכוח הזאת ובשל קוטנו בידי הפועלים ולאומימכך שני שליש 

 Crony)מובנית, הבאה לידי ביטוי באופן חלוקת המשאבים והגישה אליהם, שפעמים רבות לוקה בתרבות מקורבים 

Capitalism)  במקום בראייה משקית וכלכלית הוגנת. דוגמאות מהשנים האחרונות כוללות הקצאות אשראי עסקי

בהן ללא הערכת סיכונים הוגנת, הלוואות בתנאים מועדפים למקורבים ללא ופרטי לפירמידות העסקיות ולשולטים 

באופן  בטוחות הולמות, הזנחת העסקים הקטנים והבינוניים שהם מנוע הצמיחה העיקרי במשק, הנפקות אג"חים

ה. מצומצם ומוטה, וכן השקעות הדדיות ממוקדות במעגל כוח קטן, שלא לפי תרומה לתוצר הכולל או לחיזוק הצמיח

בנוסף על הריכוזיות הפיננסית, מבנה השליטה בסקטור הבנקאות מאופיין באחזקות משמעותיות בתעשיות ובענפי 

משק אחרים, ומגביר לפיכך את הריכוזיות במשק כולו. נדבך מרכזי המאפשר את המשך ביצור הסקטור הפיננסי 

ליגרכיה הישראלית. שבי זה מונע את הפיקוח בידי ידיים מעטות הוא השבי הרגולטורי של מקבלי ההחלטות בידי האו

                                      ואת הוויסות הנדרשים מהמדינה בבואה לדאוג לרווחתם הכוללת של אזרחיה.                                                            

 -סימפטומים דומיננטיים של החיים בישראל סיפקה הצצה ל 2011המחאה החברתית של  המוטיבציה לפעילות:

קיימא בישראל. יחד עם -השוויון המתרחב במהירות והקושי לבנות עתיד כלכלי בר-יוקר המחייה ההולך וגדל, אי

זאת, גלי המחאה לא סיפקו הגדרה או בחינה של שורשי הבעיות המבניות הללו, ששוחקות את מעמד הביניים 

את העשירונים התחתונים, ומעבירות עושר רב באורח קבע ומזה שנים לשכבת הישראלי, מחלישות עוד יותר 

אוכלוסייה ספציפית.  אחת הסיבות לכך היא שחלק מהבעיות המבניות, בדגש על אלו הפיננסיות, נסתרות מפני 

ם אותו ידי אותם מעטים בעלי כוח, המרכיבי-השטח וקשות להבנה. נוסף על כך, הדיון הציבורי נשלט במידה רבה על

מבנה מפלה ומונופוליסטי. המערכת הפוליטית ושחקני המפתח שלה, וכן הפקידות הבכירה, אשר בידם הכוח לעצב 

מחדש את מערך הכוחות בשוק, נתונים להשפעת השחקנים החזקים במשק, ואינם נוקטים בצעדים הנדרשים על 

קרטית והשוויונית. לאור כל אלה, מנת להילחם בהתפוררות המארג החברתי, החופש הכלכלי והמערכת הדמו

החלטנו לעשות מעשה: להקדיש מיכולותינו, מזמננו וממרצנו על מנת להבין את הבעיות לעומק, לזהות את סוכני 
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השינוי היכולים לשפר את המצב )מערכת רגולטורית, פוליטיקאים, תקשורת, מערכת משפטית(, ולפעול מולם, כלובי 

 למען הציבור כולו.                                      אזרחי רחב, בנחישות ובעקביות

בסקטור הפיננסי ובדגש על הסקטור הבנקאי, שתוצאותיו  פקטו-דהאנחנו שואפים להניע שינוי מבני  התכנית: 

הוק בד בבד -תשפענה ותיטבנה עם האינטרס הציבורי הרחב של החברה האזרחית הישראלית. נתמקד במהלכי אד

טרטגי לטווח הבינוני והארוך. תהליך השינוי יכלול הטמעת ידע, החדרת מודעות ציבורית לבעיות עם תכנון אס

האמיתיות והשורשיות, ובחינת דרכי פעולה ליצירת השינויים הדרושים. באמצעות רשת חברתית מסועפת ומגובשת, 

ה ברורה למתן פתרונות למבנה לצד נציגים בעלי ידע מקצועי והופעות בתקשורת, נציב בפני מקבלי ההחלטות דריש

                           המערכת הבנקאית, ונפקח על יישומם המוצלח של הפתרונות.                                                                          

ת הם ריבוי שחקנים התנאים הבסיסיים לשחרור המשק מהשליטה האוליגרכית בו דרך המערכת הפיננסי הדרישות:

וקיום תחרות אמיתית ביניהם. בלעדי תנאים אלה, לא תיתכן מערכת פיננסית יעילה שמקצה מקורות באופן מיטבי. 

פקטו בשוק הבנקאות, שקופה והוגנת, המונעת ממהלכים רגולטוריים, בירוקרטיים, -על כן, אנחנו דורשים תחרות דה

. מהלכים אלה יאפשרו כניסת שחקנים חדשים לשוק, ניידות, שקיפות, פוליטיים וטכנולוגיים שמטרתם הסרת חסמים

וכן גישה של אזרחים ושל עסקים למידע הפיננסי אודותיהם לשם מיצוי זכויותיהם ואפשרויותיהם בבואם לנהל את 

ן פיקדונותיהם ואת חסכונותיהם, כמו גם את חובותיהם. הדרכים הפרטניות להשגת מטרות אלו צריכות להידון בי

 גופי השלטון לבין אירגוני הצרכנים של המערכת הפיננסית, שאנו נמנים עליהם.  

", 2050הם הארגונים החברתיים "ישראל ושהשתתפו בהכנת מסמך זה השותפים הקיימים בקואליציה  מי אנחנו:

חדר המצב", כמו  –, "פורום הארגונים הכלכליים חברתיים", "צדק חברתי ננסי", "אנו", "ישראל יקרה לנו""צדק פי

 גם  מנהיגים חברתיים, אינדיבידואליים מכל קשת האוכלוסייה והתארגנויות נוספות.    

: עד כה מיקדנו את המאבק במינוי המפקח/ת על הבנקים, ובפתיחת שוק השוק הבנקאי לתחרות, באמצעות עד כה

וצדקות המושתות על ציבור הפרדת כרטיסי האשראי מהבנקים, הכנסת כרטיס הדביט והפחתת עמלות בלתי מ

הצרכנים. אנחנו שוקדים כל העת על הנגשת מסרים מורכבים מתחום הפיננסים והבנקאות לכלל הציבור דרך 

 הרשתות החברתיות וכלי התקשורת.
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 'נספח ב

 

 להקצאת תהלאומי התוכניתמתווה 

 אשראי הוגנת לצמיחה
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 אשראי הוגנת לצמיחה להקצאת תלאומיהתוכנית ה
 

 צורך
מליון שקלים מתקשות בגיוס אשראי  3חברות בהקמה ואף חברות קטנות בעלות מחזור שנתי של עד 

מעבר לכך, חברות קטנות ובינוניות בישראל מתקשות בהשגת אשראי תזרימי / הון  .חיוני לצמיחתן
גם אם הן מעבר לשלב ההקמה והסיכון חוזר, שהוא חיוני לפיתוח העסק ולהגדלת המכירות 

ורובן  ,האפשרויות העומדות בפני חברות אלו מצומצמות ביותרומראות מכירות יציבות.  יםהראשוני
כלומר, לא ניתן מעשית לקבל אשראי עסקי לחברה קטנה  .דורשות ערבות אישית של הבעליםהמוחלט 

אומנם ישנן מספר קרנות . או בינונית בישראל בהסתמך על נכסי החברה )ריאליים ואחרים( בלבד
 -ל %70בין  הנעמדינה הוערבות  קטנים,ים עאך הסכומים המוצ ,אה בערבות מדינההמאפשרות הלוו

  . וגם מספר העסקים שיכולים ליהנות מהלוואות אלו מוגבל ביותר.%85
 

שת ירעקב ד תהלוואווק נתקלות בקושי רב לגייס חברות צעירות לאחר שלב ההקמה ובשלב היציאה לש
ת משמשות לפעולו, וליצור מחזור ראשונידרושות ת אישית של הבעלים. הלוואות אלו הבנקים לערבו

לחפש  המצב היום גורם לחברות אלו .וכיו"ב ,מקדמות לקוח, עלויות הפצה ,,ביטוח מלאירכישת  כגון:
תהליך  אינושהוא יקר ורים רבים מונע צמיחה כיוון דבר אשר במק - הלוואות אצל גורמים פרטיים

עיון בנתונים מגלה, שהאשראי הניתן לעסקים בינוניים על ידי הבנקים אכן קטן משמעותית   .סדור
  מחלקם בתוצר. בעלי עסקים רבים מתלוננים כי קשיי המימון הם הבעיה החמורה ביותר עבורם.

 

 חשיבות העסקים הקטנים והבינוניים
 יוצרת יציבות תעסוקתית בשוק כמו ריבוי של חברות בינוניות וקטנות הפועלות במגוון רב של ענפים

 מודרנית.בכל כלכלה עיקרי ם כמנוע צמיחה עסקים קטנים ובינוניים נחשבי .גם מונעת זעזועים בתל"ג

 .ח העבודה משוייך לחברות אלוומכ %60-מהתל"ג ויותר מ %52-מצליחות כגון גרמניה יותר מ במדינות
לחברות   יותרהרבה וי אשראי משמעותיים ומתן קיש לעודד  בישראל,  על מנת ליצור משק יציב וצומח

ובטחונות  ,מתן אשראי לחברות מחד, לפי הצורך. תוך דגש על פתרונות שונים למגזרים שונים ,אלו

  .לעסקים בסדר גודל זה לשגשג מאידך, יסייעללקוחות 
 

 כיווני פיתרון
, םאפשרייאך בהתמקדות במגזר הבנקאי יש מספר פתרונות  ,פתרונות לבעיה זו יכולים להיות מגוונים

 מזרועות השלטון:באחת בלבד  אחתשהנושא ירוכז תחת סמכות  חובהכולל שילובים ביניהם, כמובן; 

  סכומי ההלוואות בערבות מדינה ה משמעותית ביותר שלהגדל -

 חזקותלוואות תמורת בטוחות כגון אה -

 יהנו מקהלי הבנקים אל - שיתמחו בעסקים פרטייםלבנקים פרטיים / הקלות כיונות ימתן ז -
 מתן שירותי אשראי למגזר זה )כגוןבתמורה לה, סקי ומצמיחה עתידית של עסקים אללקוחות ע

 ננסייווי פיהלוואות בערבות מדינה( ושירותים ל

רורים כמותיים בהמדינה תקבע יעדים : ת אשראי בין מגזריםאהקצלאומית למדיניות קביעת  -
, לחלוקת האשראי בין מגזרים שונים כגון משקי בית, חברות ציבוריות וחברות בינוניות קטנות

תעקוב אחרי הביצוע בפועל, ותפעל במקרה שיהיה שוני משמעותי בין היעדים לבין הביצוע 
 בפועל

 כלכלה, בדגש על חלוקת האשראי הלאומי.-הגברת השיח הציבורי בנושאי מקרו -
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ההשפעה של הבנקים על השיח 

 הציבורי אודותם
  



 עמודים 25מתוך   22עמוד 

 ההשפעה של הבנקים על השיח הציבורי אודותם
 

ממניות "ידיעות אחרונות" דרך שיעבוד מניותיו של מר  34%-הבנקים בישראל מחזיקים כ .1

 אליעזר פישמן; באותו אופן הם מחזיקים בשליטה בעיתון הכלכלי "גלובס"

צרכני האשראי הגדולים, וגם הסיכון הגדול על הבנקים ראשי הפירמידות בישראל, שהם  .2

 כפי שנוכחנו בשנים האחרונות, מחזיקים באחזקות משמעותיות בכלי התקשורת השונים

 הבנקים הם מהמפרסמים הגדולים בכלי התקשורת .3

כמעט כל המפקחים על הבנקים בעבר )פרט למר יואב להמן( מצאו עצמם מועסקים במשרות  .4

 היטב במערכת הבנקאות המסחרית מיד עם תום כהונתםבכירות ומתגמלות 

המפלגות תלויות לחלוטין בבנקים לצורך קיומן התפעולי והכלכלי, וסך חובותיהן לבנקים  .5

 נאמד ברמה של מאות מיליוני שקלים

אנשי אקדמיה רבים מוצאים עצמם מייעצים ו/או מספקים חוות דעת לבנקים בשכר טרחה  .6

 נאה

ישיר ועקיף את מיטב אנשי יחסי הציבור בארץ, כולל לוביסטים  הבנקים מעסיקים באופן .7

 בכנסת

הבנקים מאוגדים ב"איגוד הבנקים", שהוא עמותה רשומה המעסיקה בין השאר מספר אנשי  .8

 תקשורת ויחסי ציבור בכירים הפועלים בשירות הבנקים כמגזר.
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 רשימה ביבליוגרפית
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