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לכבוד 

חברי/ות הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים הבנקאיים 

שלום רב,

הנדון: הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים ככלי להגדלת התחרות בשוק האשראי 

הצרכני 

אבקש להציג בפני הוועדה ניתוח אשר נערך על ידי הצוות הכלכלי בלשכתי, המציג תמונה 

ברורה לפיה הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים תביא להגברת התחרות ולצמצום 

כוחם היחסי של שני הבנקים הגדולים, לאומי והפועלים. הניתוח מבוסס על נתונים 

שהתקבלו בלשכתי בעקבות שאילתה שהוגשה לפיקוח על הבנקים, אודות היקף האשראי 

הצרכני שאינו למטרות דיור בשוק.  

על פי הנתונים שני הבנקים הגדולים מחזיקים יחד כ-60% מהאשראי, 35% בבנק 

הפועלים ו-25% בבנק לאומי. הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים צפויה לצמצם 

את חלקם של הבנקים הגדולים בשוק לכדי 43%, כך שבנק הפועלים יחזיק בכ-25% 

ולאומי בכ-18% מהאשראי בלבד.   

פילוח הנתונים מראה כי מהלך של הפרדת כרטיסי האשראי מהבנקים משנה לחלוטין 

את אופי השוק. על אף ששני הבנקים הגדולים, ובנק הפועלים בפרט, נשארים שחקנים 

מרכזיים וחזקים, אנו צפויים לקבל שוק תחרותי בהרבה, ובו 8 שחקנים שאף אחד מהם 

אינו ענק שלא ניתן להתחרות בו. 

זאת, כתוצאה מכך ששלוש חברות כרטיסי האשראי הפועלות כיום בשוק אחראיות לכ- 

25% מהאשראי הצרכני שאינו למטרות דיור במשק. ניתוח הנתונים מראה, כי הפיכתן 

למתחרות של הבנקים תהפוך אותן לשוות כוח לבנקים בינוניים ותשנה ללא היכר את שוק 

האשראי בישראל. 

השוואה בין התפלגות האשראי הצרכני בין הקבוצות היום לבין הדמיה של ההתפלגות 

לאחר הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים: 

1. המצב הנוכחי – חברות כרטיסי האשראי נמצאות בבעלות הקבוצות הבנקאיות:



 
 zgalon@knesset.gov.il, 6408348-02, פקס: 6408348-02, טל':  91950משכן הכנסת, ירושלים 

על פי נתוני בנק ישראל נכון לספטמבר 2013, חלוקת האשראי לפי קבוצות בנקאיות, 

שכוללת גם את האשראי שנותנות חברות כרטיסי האשראי שבבעלותן, היא כדלקמן: 

סך האשראי הצרכני בקבוצות  

)במיליוני ₪( 

סך האשראי בקבוצה כאחוז מתוך 

סך האשראי הכללי 

24.8% 30,740 לאומי 

43,26935% הפועלים

18,24914.7% דיסקונט 

10.7% 13,261מזרחי

12.1% 14,991הבינלאומי

1.6% 2,030 איגוד

0.9% 1,118 ירושלים

  123,658 100

התמונה שעולה מהנתונים, היא של שוק ריכוזי מאוד, אשר שתי קבוצות שולטות ב-60% 

ממנו, ושלוש נוספות ב-35%.  

2. הדמיה של השוק לאחר הוצאת חברות כרטיסי האשראי מבעלות הבנקים: 

פילוח אחר של הנתונים, מאפשר לערוך הדמיה של השוק במקרה של הוצאת חברות 

כרטיסי האשראי מבעלותם של הבנקים. כאשר מפחיתים מהאשראי שמעניקים הפועלים, 

לאומי ודיסקונט את האשראי שנותנות חברות כרטיסי האשראי שבבעלותם – ישראכרט, 

לאומי קארד וכא"ל, בהתאמה – עולה תמונה שונה לחלוטין.  

הנתונים במקרה זה הם כדלקמן: 

 סך האשראי הצרכני בקבוצות

 לאומי

 הפועלים

 דיסקונט

 מזרחי

 הבינלאומי

 איגוד

 ירושלים
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סך האשראי לפי שחקן באחוזיםסך האשראי הצרכני לפי שחקן 

22,06117.8% לאומי

30,06224.3% הפועלים

9,9508% דיסקונט

10.7% 13,261מזרחי 

12.1% 14,991הבינלאומי

2,0301.6%איגוד

1,1180.9% ירושלים

6.7% 8,299כא"ל 

10.7% 13,207 ישראכרט

לאומי 

קארד 

 8,679 7%

 

 סך האשראי הצרכני לפי שחקן

 לאומי

 הפועלים

 דיסקונט

 מזרחי

 הבינלאומי

 איגוד

 ירושלים

 ל"כא

 ישראכרט

הניתוח שהוצג לעיל תומך בטענה לפיה הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים 

צפויה להגדיל את התחרות בשוק האשראי הצרכני, להפחית את הריכוזיות במערכת 

הבנקאית ולהוזיל את השירותים הניתנים למשקי הבית ולעסקים הקטנים. 

מהנתונים עולה בבירור כי הבנקים הגדולים מחזיקים, הלכה למעשה, במונופול על 

האשראי במשק. הם מספקים הלוואות לא רק ללווים גדולים, אלא מספקים אשראי, 

באופן ישיר או דרך חברות האשראי שבבעלותם, גם ללקוחות המעוניינים בהלוואות 

קטנות של עשרות אלפי שקלים או בפריסת תשלומים על רכישות שביצעו. התוצאה של 

מונופול זה, כשל כל מונופול, היא מכירת השירות ללקוחות במחירים גבוהים מהמחיר 

התחרותי, ובמקרה זה – גביית עמלות מופרזות וקביעת ריביות גבוהות ובלתי מוצדקות.  



 
 zgalon@knesset.gov.il ,02-6408348 :משכן הכנסת, ירושלים 91950 , טל': 02-6408348, פקס

הוצאת חברות כרטיסי האשראי מבעלותם של הבנקים מהווה פיתרון פשוט ונכון למצב 

עניינים זה. צעד כזה נועד להפוך את חברות כרטיסי האשראי למתחרות בבנקים בשוק 

האשראי, ולהוזיל את האשראי ואת העמלות על כרטיסי האשראי עבור ציבור הצרכנים. 

לפיכך, אבקש מהוועדה להמליץ על מהלך זה של הפרדת חברות כרטיסי האשראי 

מהבנקים, על אף ההתנגדות הצפויה של הקבוצות הבנקאיות הגדולות. 

בברכה, 

ח"כ זהבה גלאון  




