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 ח הביניים של"בנק הפועלים לדו התייחסות
 להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים וועדהה

 
 
את , ר קרנית פלוג"ד, ונגידת בנק ישראל, מר משה כחלון, מינו שר האוצר 5112ביוני  3ביום  .1

של  מינוי כתב(. הוועדה –להלן )הוועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים 

לבחון צעדים כלליים כדוגמת הכנסת שחקנים חדשים לתחרות באספקת הוועדה מורה לה 

שירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים וצעדים משלימים נדרשים והסרת חסמים לקידום התחרות 

כתב המינוי מראש צעד קונקרטי בדמות יחד עם זאת מכתיב (. ב לכתב המינוי1-א ו1סעיפים )

 .(א לכתב המינוי1סעיף )ת בחברות כרטיסי האשראי מהבנקים הפרדת הבעלו

פרסמה הוועדה את  5116בינואר  6-וב, פרסמה הוועדה המלצות ביניים 5112בדצמבר  11ביום  .5

ח "דו –להלן יחדיו )המנמקת את המלצות הביניים , "סקירת התחרות להמלצות הביניים"

 (. הביניים

נה הפרדה של חברות האשראי משני הבנקים הגדולים עליה עמדה הוועדה היההמלצה המרכזית  .3

המליצה הוועדה כי , בין היתר, לצד המלצה זו. ובנק לאומי הפועליםבנק  –במשק הישראלי 

 . ואולי אף יותר, שנים 1ייאסר על שני בנקים אלו להנפיק כרטיסי אשראי לתקופה ארוכה של 

  16.2.5112הפועלים לוועדה ביום נייר עמדה זה מצטרף להתייחסות הראשונית שהגיש בנק  .1

לנייר . 6.5.5116והוא מתווסף לתמצית ההתייחסות שהוגשה ביום  (הראשונית העמדה –להלן )

הבינלאומית חוות דעת של חברת הייעוץ הכלכלי  –לוש חוות דעת כלכליות שזה מצורפות 

Compass Lexecon ,שנכתבה, אחת מחברות הייעוץ המומחיות בעולם בדיני תחרות ורגולציה 

, (Compass Lexecon –להלן )ר מיגל דה לה מאנו וגבריאל ברון "ד, ר חורחה פדייה"על ידי ד

וחוות דעת של חברת נומריקס ייעוץ כלכלי ( פריזט –להלן)ר שלומי פריזט "חוות דעת של ד

 (. נומריקס –להלן )ר טל מופקדי "ר רועי שלם וד"שנכתבה על ידי ד, מ"ומימוני בע

 :סדר הילוכינו בהתייחסות זו יהיה זה כדלקמן .2

נראה כי התשתית העובדתית והנחות היסוד עליהן מסתמכת הוועדה  בחלק הראשון (א )
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על תשתית עובדתית חסרה  ההתבססותנוסיף ונעמוד על כך ש. חסרות ולא מדויקות

 . המנהלי המשפט לש בסטנדרטים עומדת אינה ולקויה

. נתייחס להמלצת הוועדה להפריד את חברות כרטיסי האשראי מהבנקים השניבחלק  (ב )

 את להשיג צפוי אינו המוצע והפתרון מבני פתרון נדרש כי הוכיחה לא נראה כי הוועדה

 הפרדת בדבר ההמלצהכי ; ההתנהגותיים הפתרונות מוצו טרם, לנטען בניגודכי ; מטרתו

לפיכך ו הוועדה מטרות את תשיא לא הבעלות הפרדתוכי  סבירה בלתי הינה הבעלות

במסגרת זו נעמוד אף על הרפורמות המשמעותיות . ואינה חוקתית מוצדקת אינה

 .ועתידות לשנות מהותית את פני השוק, המקודמות במקביל

נתייחס להמלצת הוועדה לאסור על בנק הפועלים ועל בנק לאומי  השלישיבחלק  (ג )

 את ישיג לא הנפקה איסורנראה כי . להנפיק כרטיסי אשראי לתקופה תחומה בזמן

כי  לאור זאת נראה. מוצדק ואינו ברמת התחרותיות, ובמשק בצרכן יפגע, מטרותיו

 .ועל כן אינו חוקתי מידתיבאופן שאינו  הבנק של היסוד בזכויות פוגע ההנפקה איסור

תקופת המעבר נעמוד על כך ש. נתייחס לטענות נוספות שעולות הרביעי והאחרוןבחלק  (ד )

על כך ; שנקבעה למכירת הבעלות בחברות כרטיסי האשראי הנה בלתי סבירה כשלעצמה

על חיוב ההפצה בתנאים ; ל.א.שיש להחיל את ההמלצות גם ביחס לבנקים האחרים ולכ

הרגולציה האחידה על כל הגופים והשחקנים הפועלים בשוק  ועל חשיבות; שווים

 . האשראי הקמעונאי

 ולא חסרות וועדהוהנחות היסוד עליהן מסתמכת ה העובדתית התשתית –פרק א 
 מדויקות

 
מלאה ומדויקת , טיתרלבנהוועדה נדרשת לתמוך את המלצותיה בתשתית עובדתית , על פי הדין .6

טיים הניצבים בפניה רלבנלקבל ולשקול את מכלול הנתונים העל הוועדה , בתוך כך. ככל הניתן

 .לנמק המלצותיה בהתבסס על אותו מסד נתונים, ולאחר מכן

הוועדה סוקרת את המערכת הבנקאית בישראל ומפרטת מספר אינדיקטורים להיעדר תחרות  .6

וכן כשלי  רווחיות חריגה, חוסר יעילות, לחץ תחרותי נמוך, הפעלת כוח שוק, ריכוזיות: במערכת
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, אולם. חסמי מעבר גבוהים עבור לקוחות ופערי מידע, חסמי כניסה גבוהים לבנקים: שוק כגון

 םשאינ ,נתונים המוצגים באופן מגמתיניתוח הוועדה מבוסס על הנחות יסוד שגויות ועל 

 . יםנטיבאו רל יםמדויק

ונצביע  וועדהדה העליהם עמהעיקריים להיעדר תחרות במערכת  האינדיקטורים אתלהלן נציג  .2

 בנוסף נחזור ונעמוד על. אלו אינדיקטוריםאת כל אחד מ וועדהעל הבעייתיות בניתוחה של ה

, כך נראה, טענות אליהן התייחס הבנק בעמדה הראשונית שהוגשה מטעמו ושהסקירהחלק מה

 .מתעלמת מהן

 לא הוכח שהמחירים גבוהים והמציאות מגלה תמונת מצב הפוכה 

ריסונו של כוח שוק ורמת , במידה נרחבת לחשיבותם של ריכוזיות נמוכה הוועדה התייחסה .9

ריכוזיות נמוכה והיעדר כוח שוק , תחרותיות גבוהה, אולם. תחרותיות גבוהה בשוק הבנקאות

אלא אמצעי בלבד שנועד בסופו של דבר להוביל להורדת , אינן המטרות לשמן הוקמה הוועדה

( שיצר)ראו מיכל )מגוון המוצע ועידוד ופיתוח של המשק שיפור איכותו של המוצר וה, מחירים

 משפטי ניתוח" חשיבות הניתוח המשפטי והכלכלי של חוק ההגבלים העסקיים"גל ומנחם פרלמן 

 (: 12עמוד )ח הביניים "כשם שנכתב בדו(. 51עמוד , (5112) העסקיים ההגבלים דיני של וכלכלי

בחזון התחרות  וועדהעליה עומדת ה, המשמעות"

היא הצורך בהורדת מחיר האשראי למשקי , שלה

והקטנת ההוצאה של כלל מגזר משקי הבית , הבית

על אשראי סדור היא שתתאפשר עם הגברת 

 ." התחרות

 .בנק הפועלים מסכים עם עמדה זו .11

או , רמת תחרותיות גבוהה, אין ערך עצמאי לקדש ריכוזיות נמוכה, ככל שהמחירים בשוק סבירים .11

כפי , בנוסף. בייחוד כאשר הדבר כרוך בפגיעה בצרכן וביציבות השוק –וח שוק לא משמעותי כ

 .מחירים סבירים מצביעים על קיומה של מידת תחרותיות  מספקת בשוק, שיפורט להלן

עליה להוכיח כי מחיר , ככל שהוועדה מעוניינת להמליץ המלצות מבניות מרחיקות לכת, לפיכך .15
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הוועדה לא מצליחה להרים את הנטל , ואולם. ופן המצדיק התערבותהאשראי היום גבוה בא

 . ולהראות כי מחיר האשראי היום גבוה באופן המצדיק התערבות דרסטית בשוק

ח "אשר היפנה לדו, אינה מתמודדת עם הדברים שהובאו בעמדה הראשונית של הבנק וועדהה .13

להלן )דוד זקן , פקח על הבנקיםבראשות המ, הוועדה לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות

אשר הראה כי רמת המחירים בשוק הבנקאות בישראל אינה  ,(התחרותיות לקידום וועדהה –

כי המרווח המימוני הכולל , כי מרווחי הריבית דומים למרווחי הריבית הממוצעים בעולם, גבוהה

עבודת )ר הממוצע וכי האשראי למשקי בית ועסקים קטנים נמוך מהמחי, בישראל נמוך מהממוצע

 (. (Van Dijk עבודת –להלן , 6-11עמודים ) Van Dijk Managementחברת הייעוץ 

 & McKinsey הייעוץ חברתהוועדה גם מתעלמת מדברים דומים העולים מחוות הדעת של  .11

Company "((5112נובמבר " )בחינה השוואתית –ישות ועלויות אשראי ושירותים בנקאיים נג ,

http://mof.gov.il/Releases/Pages/Press_250116.aspx  מקינזי –להלן ; 15-13עמודים) ,

גובה , כך. ח"מהריביות במדינות הדומות הכלולות בדו ךנמוממנה עולה כי גובה הריבית בישראל 

 OECD-במדינות ה 2.9%ביחס לממוצע של  6.2%ריבית ההלוואות ברוטו בישראל עומד על 

 .שנבחנו

 על אשראי צרכני בכרטיסי אשראי הריביתבעוד ש. דומה מתקבלת בשוק כרטיסי האשראיתמונה  .12

גם בנטרול . 16%-16%נעות סביב  מדינות אחרות שנבדקו 13-בהריביות , 11%סביב בישראל נעה 

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

מדינות האחרות ב 12.2%לעומת ממוצע של , 9.52%אי עמד בישראל על ממוצעת בכרטיסי אשר

 (.113-115 עיפיםס, TASCפריזט על בסיס נתוני ) שנבדקו

בתיווך הפיננסי במגזר  הריביתמרווחי . Compass Lexeconנתונים דומים עולים מחוות דעת  .16

מדינות הדומות ממרווחי הריבית בתיווך הפיננסי הממוצעים ב נמוכיםמשקי הבית בישראל 

 6.3%ע של לעומת ממוצ, בהתאמה 5111-5115בין השנים  2.16%-ו 2.51%, 2.11% –לישראל 

 (.Compass Lexeconד "לחוו 3.65-ו 5.19סעיפים )במדינות הדומות 
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 TASCכעולה מעבודת חברת הייעוץ . דומה קיימת בכל הנוגע לתחום כרטיסי האשראי תמונה .16

 TASC Consulting" ניתוח שווקי כרטיסי אשראי ובעלות הבנקים על חברות כרטיסי האשראי)"

& Capital  שיעור , (בעמדה הראשונית הבנק היפנה אליה; (5111 מרץ)עבור איגוד הבנקים

במחירים אותם משלמים משקי הבית והעסקים  ירידה קיימתיחסית ו נמוך הממוצעת הריבית

ח "בדו התמודדותעם נתונים אלה אין  גם. ש והן בשירותי האשראי"הקטנים הן בשירותי העו

 . הביניים

טוענת הוועדה כי התלות הגדולה של העסקים הקטנים והבינוניים  לעסקים קטניםבאשר  .12

שלהם ומאפשרת לבנקים לנצל  במקורות האשראי של הבנקים גורמת לעלייה בעלויות המימון

 .(ח הביניים"לדו 5 עמוד)שוק שלהם במגזר זה את כוח ה

ניתן לראות , כך. כי טענה זו היא טענה בעלמאבחינה השוואתית מלמדת , אלא שגם בנקודה זו .19

ממדינות ההשוואה בעולם במונחים  נמוכיםכי מחירי האשראי של הבנקים לעסקים קטנים 

 (. 11-15ודים עמ, מקינזי)אבסולוטיים 

 עלייה נרשמה שם היעד במגזרי דווקאנות ובעקביות בשנים האחר היצע האשראי הולך וגדל, כך .51

ותוצאות  היקפי פעילות – מגזרי פעילות" בנק ישראל) 5111ועד  5111מדצמבר  59%-כ של

 (. 11, 5 עמודים, (51.6.5112)  "עסקיות

לעסקים הקטנים מנתוני בנק ישראל עולה כי קיימת מגמה של הסטת פעילות הבנקים . כך בדיוק .51

 16% על משקל האשראי למשקי הבית מסך תיק האשראי של הבנקים עומד .יתלמשקי הבו
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: מדיניות ודגשי הפיקוח על הבנקים בשנים הקרובות"חדוה בר , בנק ישראל) 5111-ב 52%לעומת 

  (.51, 19 יםעמוד, (56.1.5116) "ם של הכנסתמצגת לוועדת הכספי

הנמצאות בבעלות , חברות כרטיסי האשראי, בניגוד לקו אותו מובילה הוועדה. זאת ועוד .55

לסך כולל של )מאז רפורמת בכר  152%-הן שהגדילו את האשראי שלהן למשקי הבית בכ, הבנקים

הגדילו , אינם קשורים לבנקיםש, ואילו הגופים המוסדיים( 5112ח באוקטובר "מיליארד ש 13.6

 (.115סעיף  35עמוד  ,פריזט( )ח"מיליארד ש 11.1לסך כולל של )בלבד  132%-אותו בכ

מאז . הגידול האמור באשראי המסופק למגזרי היעד בא על חשבון האשראי לעסקים הגדולים .53

נים לצד באשראי המסופק למגזר העסקים הקט 31%-נרשמה עלייה של כ 5112ועד יוני  5111שנת 

 .באותה התקופה באשראי המסופק למגזר העסקים הגדולים 51.6%ירידה של 

 

, (עמלות( )שירות ללקוח)לדוגמא לתיקון כללי הבנקאות )וזאת בלי להזכיר שינויים רגולטוריים  .51

והצפויים להוביל להמשך המגמה , שנועדו להקל על בתי עסק קטנים, ((1.2.5113) 5112-ח"התשס

, וכך(. לעמדה הראשונית 9עמוד , 12סעיף ' ר) ש"החודשית של ניהול חשבון עו של ירידה בעלות

 העמלות בישראל הן בעלות עלות בודדת נמוכה מזו של מדינות, פעולות 16מתוך  15-בנמצא כי 

 (.16עמוד , מקינזי)דומות 

שמשלמים בשנים האחרונות מחיר סל העמלות השכיחות . הדברים דומים משקי הביתגם במגזר  .52

מדיניות ודגשי הפיקוח על הבנקים בשנים " חדוה בר, בנק ישראל) 12%-משקי הבית ירד בכ
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 (.11-11 יםעמוד, (56.1.5116) "מצגת לוועדת הכספים של הכנסת: הקרובות

 מחירים נמוכיםמעידים על  וועדההנתונים שהוצגו בפני ה, כרטיסי האשראיגם בשוק  .56

 13מבין  הנמוך ביותרית בכרטיסי אשראי בישראל הוא שיעור הריב. בהשוואה בינלאומית

המדינות שנבדקו וכך גם העמלות השנתיות הממוצעות בכרטיסי האשראי בישראל נמוכות 

 .(12 סעיף, נומריקס)משמעותית ביחס לאותן מדינות 

עיון . רמת המחירים לאשראי ושירותים בנקאיים בישראל הנה נמוכה, בהתאם לכל האמור .56

לאומי נהיר כי מרווחי הבנקים וחברות כרטיסי האשראי הנם נמוכים בקנה מידה ביבנתונים מב

 .דבר שבא לידי ביטוי גם במחיר הסופי לצרכן –

 בוחנתמתעלמת מן המצוי בפניה ואינה  וועדהה, טייםרלבנאף שמדובר בנתונים משמעותיים ו .52

 במאפייניהן הדומות מדינות לא אף, אחרות למדינות ביחס ישראל במדינת המחירים רמות את

   .ישראל למדינת

, לפיו מגזרי היעד מאופיינים ברמת תחרותיות נמוכה, נעבור ונראה כי גם ניתוח הוועדה .59

נשען על הנחות יסוד חסרות , בחוסר יעילות ובריכוזיות חריגה אינו מדויק, ברווחיות חריגה

 .טיים רביםרלבנושגויות ומתעלם מנתונים 

 ת נמוכה לא הוכחה מידת תחרותיו

, הוועדה בוחנת את מידת התחרותיות בעזרת מדד כוח השוק ומדד הלחץ התחרותי במערכת .31

מבלי להראות כל ניתוח , וקובעת מבוססות שאינן –ומסתפקת באמירות תיאורטיות בלבד 

עמוד " )מדד זה מצביע על עלייה בשנים האחרונות"ומבלי להפנות לנתונים שיתמכו בטענתה כי 

נראה עתה . ומכך מגיעה למסקנה כי מידת התחרותיות בישראל נמוכה יחסית, (ייםח הבינ"לדו 2

 .כי אין בטענה זו ממש

הינה רמת שירות והיצע מוצרים נחותים מהנהוג בשוק , אינדיקציה להפעלתו של כוח שוק .31

. מגוון מוצרים דל יחסית לשווקים תחרותיים או היעדר פיתוח של מוצרים חדשים, תחרותי

מנם מגדירה את גיוון מקורות האשראי והשירותים הפיננסיים המוצעים לצרכן כאחת הוועדה א
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אולם היא אינה בוחנת את רמת ( ח הביניים"לדו 52עמוד )המטרות אותן תשרת הרפורמה 

השירות והיצע המוצרים בשוק הבנקאות ולא מצאנו התייחסות לטיעון שהועלה בעמדה 

 . הראשונית של הבנק

שירותי הבנקאות , ונזכיר בקצרה( 22 מסעיףהחל  13 עמוד)הראשונית  הכפי שהראנו בעמד .35

בנק הפועלים משקיע הון . הינם מהמתקדמים בעולם, ושל בנק הפועלים בפרט, בישראל בכלל

כדי למשוך אליו , כספי ואנושי רב על מנת להעניק ללקוחותיו שירות ומוצר מהמתקדמים בעולם

 כל אלו מעידים על רמת. לקוחות חדשים וכדי לשמר את לקוחותיו הקיימים ולדאוג לרווחתם

תחרותיות גבוהה שמיטיבה עם הצרכן אשר בסופו של דבר מקבל מוצרים ושירותים איכותיים 

 .הוועדה אינה מתייחסת לנקודה זו כלל, כאמור. ומתקדמים

 Panzarלצורך קידום הטענה בדבר העדר לחץ תחרותי מנסה סקירת הביניים להסתמך על מדד  .33

and Rosse (P-R) ,באמצעות בחינת גמישות , מערכתהמשקף את מידת הלחץ התחרותי ב

הוועדה לא ביצעה בדיקה , ברם(. ח הביניים"לדו 2 עמוד)הפדיון ביחס לעלות גורמי הייצור 

הסוקר את רמת , רוטנברג' על ידי פרופ 5112עדכנית אלא נסמכת על מחקר שפורסם בשנת 

 .התחרותיות בענף הבנקאות בישראל

. באופן נקודתיאות כולו ולא את מגזרי היעד אלא שמאמרו של רוטנברג בוחן את ענף הבנק .31

המופיעה בסקירת  ,ובניגוד לאמירה בעלמא ,שנים 6-לפני כמדובר במאמר שפורסם , בנוסף

 5112-מתעלמת הן משינויים מקרו כלכליים שקרו ב וועדהגישת ה. אינו אותו שוקהשוק  ,הביניים

לקרות בגלל רפורמות  יםעתידוש, ולאחריה והן בשינויים שקרו בשוק בשל רפורמות שונות

, 5111-1991כן היא מתעלמת מכך שבסיס הנתונים שעומד בבסיס המחקר הוא מהשנים . צפויות

 Compassד "לחוו 6.6סעיף ) שאין צורך להכביר מילים באשר למידת הרלבנטיות שלהם

Lexecon) . 

ח הביניים "כפי שנותח בדו P-Rאמינות מדד , וועדהאף אם נקבל את הניתוח עליו התבססה ה .32

על פי הניתוח אותו . מהווה מדד מהימן המייצג את הלחץ התחרותי במערכת הבנקאית האינ

כמו המערכת  P-R-המערכת הבנקאית בישראל מקבלת את אותו ערך במדד ה וועדההציגה ה
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בה הריכוזיות הינה מהנמוכות בעולם ובה למשקי הבית יש ריבוי  –ב "הבנקאית בארה

או , אם כך. מה שאמור להגדיל את הלחץ התחרותי על המערכת, נטיבות לקבלת מימוןאלטר

המסקנה היא שמספר הגופים הבנקאיים המתחרים בשוק לא , או לחילופין, שהמדד לא מהימן

(. וועדהואז אין כל טעם למהלכים המבניים עליהם המליצה ה)משפיע על מידת הלחץ התחרותי 

 (.16-12 עמוד ,נומריקס)

ח "נתונים עדכניים לגבי רמת התחרות של המערכת הבנקאית בישראל מופיעים בדו. זאת ועוד .36

 Staff Report and) 5112 מברספטבל על מדינת ישראל "האחרון שפרסמה קרן המטבע הבינ

Statement by The Executive Director for Israel, IMF Country Report No. 15/261, 

September 2015 http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15261.pdf) , ואלו

מצביעים על כך שרמת התחרותיות בענף הבנקאות בישראל דומה למקובל במדינות מפותחות 

 . 'צרפת וכו ,הבריטני, ב"וגבוהה יותר מאשר במדינות כמו ארה, אחרות

ביטויים נוספים של חוסר תחרותיות ניתן למצוא במחירים גבוהים מידי וכמות קטנה ביחס  .36

 (. 36 סעיף 16 עמוד, נומריקס)לאופטימום 

אין מקום להגדלת רמת המינוף  –ח הביניים "בניגוד לתמונה המצטיירת מדו –באשר לכמות  .32

מנהל חטיבת המחקר , נתן זוסמן' דברי פרופ"בנק ישראל )נתן זוסמן ' כפי שהבהיר פרופ, במשק

הודעה , ""אתגרים ורפורמות –השוק הפיננסי : "בפורום המשקיעים המוסדיים, בבנק ישראל

 ((:13.11.5112)לעיתונות 

חלק מהרפורמות המוצעות יוצאות מתוך הנחה "

, שיש מחסור באשראי בכלכלה הישראלית

והמציעים אותן מבקשים להגדיל את היקפי 

אפשר לראות שסך , לאורך זמן, ואולם. שראיהא

החוב של משקי הבית והמגזר העסקי הוא מעט 

ומחקרים , (53שקף )מהתוצר  111%-למעלה מ

רבים שנעשו בעולם הצביעו על כך שזו בערך רמת 

היות ורמות מינוף גבוהות , האופטימליתהמינוף 

ויש בהן יחסית , מכך עשויות לסכן את היציבות

ההדגשה " )]...[ לצמיחה הכלכליתמעט תועלת 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15261.pdf
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 .(הוספה

המדינות  5112לאחר המשבר של שנת  .עובדה זו מומחשת גם בחוות הדעת של נומריקס .39

פועלות בניסיון לצמצם שוב את רמות  ןהמפותחות הגדילו מאוד את המינוף וכיום רבות מה

  .(19עמוד , נומריקס) לרמות הנוהגות בישראל המינוף שלהן

, כך. שראל קיימת צמיחה ניכרת בכמות האשראי לבתי משק ולעסקים קטניםבי .זאת ועוד .11

ג "בארבע השנים האחרונות שיעור הצמיחה באשראי הניתן למגזרי היעד עוקף את הצמיחה בתמ

 שעמדו לנתונים גם השוו; Compass Lexeconד "לחוו 3.26-3.26 עיפיםס)של ישראל בשנים אלו 

, שהוצגה למצגת שוק הבנקאות 6מספר  שקףכעולה מ, וועדהה בפני

http://mof.gov.il/Committees/competitivenessCommittee2015/Presentation_BanksM

arket.pdf.) 

 עליה יש הבית ומשקי הקטנים העסקים במגזרי ,מראים כי מבין כל חמשת המגזרים הנתונים .11

 שמספקים האשראי מסך יותר משמעותי נתח תופס הקטנים העסקים ושמגזר האשראי בכמות

ובמשקי הבית , ח"מיליארד ש 21.1מיליארד ועד  61-במגזר העסקים הקטנים עלייה מכ. הבנקים

 5111מדצמבר  היעד מגזרי בשני 92%-כ של עלייה, ח"מיליארד ש 111-מיליארד ל 22-עלייה מכ

-3 עמודים, (51.6.5112" )היקפי פעילות ותוצאות עסקיות -מגזרי פעילות " ישראל בנק) 5111ועד 

שינויים אלה מתרחשים על אף המגבלות הרגולטוריות ההולכות וגוברות החלות  כאשר(. 11, 5

  .על המערכת הבנקאית במתן אשראי

כי מגזרי היעד מאופיינים בהפעלת כוח שוק חריג על ידי לא מוכיחה  וועדהכי ה, מהאמור עולה .15

שכן קשה )אינן מבוססות על נתונים  וועדהקביעות ה. ביחס לעולם או בכלל, המערכת הבנקאית

, (נתונים רלבנטייםכ, רוטנברגשל  ועליהם מסתמך מאמר 5111-1991להתייחס לנתונים מהשנים 

ף הבנקאות בישראל דומה למקובל במדינות ונתונים עדכניים מלמדים שרמת התחרותיות בענ

 .ודווקא במגזרי היעד ישנה עלייה ניכרת בכמות באשראי, המחירים בה סבירים, מפותחות

 

http://mof.gov.il/Committees/competitivenessCommittee2015/Presentation_BanksMarket.pdf
http://mof.gov.il/Committees/competitivenessCommittee2015/Presentation_BanksMarket.pdf
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 אין אינדיקציות לרווחיות ותשואה להון חריגות של מגזרי היעד

בחנה את התשואות הממוצעות לנכסים והגיעה למסקנה כי מגזר העסקים הקטנים מניב  וועדהה .13

נכתב כי מגזר העסקים הקטנים אמנם ח הביניים "בדו. תשואה גבוהה במיוחד לבנקים בישראל

רמת הרווחיות במגזר שמאופיין ברמת סיכון גבוהה יותר אך נתוני בנק ישראל מצביעים על כך 

 .(ח הביניים"לדו 11 עמוד)ם בהתחשב בנטרול נכסי הסיכון זה היא גבוהה מאוד ג

, עם הנתונים שהובאו בעמדה הראשונית של הבנק וועדהאין התמודדות של ה, גם בהקשר זה .11

נמצא מתחת , ולפיהם מדד התשואה להון של חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות במגמת ירידה

, זאת. OECD-הממוצע במדינות הלממוצע ארוך הטווח בעשרים השנים האחרונות ונמוך מ

' ר)ניתן לראות ירידה ניכרת בשנים האחרונות  בה, בבחינת התשואה להון במשקי הבית, בפרט

 (. ה הראשוניתלעמד 13 עמוד 23 סעיףו 11 עמוד, 21 סעיף

. מגלה תמונה הפוכה הוועדה התבססה עליהם הנתונים של אמיתית כלכלית בחינה. זו אף זו לא .12

 ביחס, נמוכה אף ואולי, חריגה אינה( ואף זה של משקי הבית)העסקים הקטנים  למגזר התשואה

 כי מהניתוח עולה עוד. האחרים הבנקאיים הפעילות למגזרי בהשוואה, זו בפעילות הכרוך לסיכון

ם הקטנים ומשקי הבית חריגים ביחס לתשואה הנמוכה שהם מייצרים ביחס לסיכון העסקי מגזרי

 (:55-51 עמודים, נומריקס)

 

אלא שקיים הבדל , חיתום ומתן אשראי לעסק גדול זהים במהותם לאשראי לעסק קטן. זאת ועוד .16

 . עיקרי ביחס שבין עלות הקמת ההלוואה לבין היקף ההלוואה והסיכון
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ראיה לכך ניתן למצוא בעובדה שהגופים המוסדיים נותנים בפועל אשראי בעיקר לעסקים  .16

הגופים , שראי לעסקים הקטנים רווחי פחות שהרי אלמלא כךמכאן ניתן ללמוד שהא. גדולים

 (.12 סעיף, 55 עמוד, נומריקס)מתרחבים למתן אשראי לעסקים קטנים היו המוסדיים 

 לבנק הקשור בכלובוודאי שאינה נכונה , מסתמכת על נתונים לא עדכניים" היעילות אי" טענת

 הפועלים

היעילות במערכת הבנקאות כאינדיקציה להיעדר ח הביניים התייחסה הוועדה לחוסר "בדו .12

חוסר היעילות של , לדידה. תחרות והצדקה נוספת לרפורמות מרחיקות הלכת שבהמלצותיה

הבנקים פוגע בעיקר במגזרי היעד כיוון שלאלו אין אלטרנטיבות מלבד הבנקים לצורכי אשראי 

 (.ח הביניים"לדו 12-19עמודים )

 (:ח הביניים"לדו 19בעמוד )ך בנוגע לאי יעילות המערכת הוועדה מגדילה עשות ואומרת כ .19

 אינה והמערכתנתון זה עקבי לאורך השנים "

" כמכלול ביעילותה מהותי לשיפור סימנים מראה

 (.ההדגשה הוספה)

יעילות שאינם  נתוני עלשבחרה להסתמך , הוועדה לעל מסקנה זו ש ,לשון המעטה, נתמה  .21

רשמיים וגלויים של בנק ישראל , בהינתן שנתונים עדכניים, זאת. 5111-5119 עדכניים מן השנים

סקירה חצי "בנק ישראל ) ןלחלוטי השונ מציאותמצביעים על  5112ויוני  5111-5115 מהשנים

 (:(5112) 1איור , "5112שנתית 
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המערכת הבנקאית הישראלית מצויה במגמת התייעלות , כפי שעולה מנתוני בנק ישראל .21

התעלמות . ח הביניים"בניגוד מוחלט לאמור בדו –ס לשנים אותן בחנה הוועדה משמעותית ביח

אינה הולמת , הוועדה מנתונים רשמיים גלויים ובחירתה להסתמך על נתונים שאינם עדכניים

 . אופן פעולה ראוי של רשות מנהלית הבאה להניח תשתית עובדתית להמלצותיה

הינם מדדים מצרפיים שבחנו את כל המערכת מדדי היעילות עליהם הסתמכה הוועדה , שנית .25

הפרדת חברות כרטיסי האשראי )מסקנות הוועדה העיקריות , לעומת זאת. הבנקאית בישראל

הבנקים שני מאחד הוא ש בעוד , מופנות בראש ובראשונה כלפי בנק הפועלים( ואיסור ההנפקה

במערכת אינם בעוד שדווקא הבנקים הלא יעילים ) ביותר במערכת הבנקאית היעילים

 (. "מטופלים"

היעילות של בנק הפועלים עומד על יחס , 5112שנת לתשעת החודשים הראשונים של נכון , כך .23

בנק ; 26 סעיף, נומריקס) OECD-יחס שאינו שונה מהממוצע במדינות ה – (לא מנוטרל) 29.1%

ממוצע יחס , כך עוד(. 56-'לוח א, (5111" )סקירת מערכת הבנקאות של בנק ישראל"ישראל 

בנטרול הוצאות חד פעמיות ומס ) 26.6%עמד על  5111-5115היעילות של בנק הפועלים לשנים 

 ((.  שכן בישראל נהוג לרשום בהוצאות שכר ולא בהוצאות מס כמקובל בעולם)שכר 

מקנה הגנה נרחבת דווקא לבנק  וועדהה, למרות הרטוריקה המצדדת ביעילות ובהגברתה, לפיכך .21

באמצעות החלת ההמלצה בדבר איסור ההנפקה רק על שני  –פחות יעיל במערכת הבנקאית ה

ככל שהוועדה רוצה לשפר את (. 5 עמוד, ח הביניים"לדו הערות משרד האוצר)הבנקים הגדולים 

 . אין הגיון בפגיעה דווקא בבנקים היעילים, רמת התחרותיות

בנק הפועלים . הביניים אינה שלמה ומדויקת ח"גם התמונה הכללית אותה מציג דו .לא זו אף זו .22

לאחרונה . פועל בעקביות זה מספר שנים על תכניות התייעלות רחבות היקף( כמו בנקים נוספים)

 היעילות מדדי את בוחנים כאשר. גם בנק ישראל מקדם מהלכים רגולטורים לעידוד התייעלות

 בהכנסות שפגעה ורגולציה יביתהר ירידת למרות במגמת שיפור יציבה שהם עולה, זמן לאורך

 הצולבת העמלה הפחתת, לקידום התחרותיות וועדהה ח"דורפורמת העמלות בעקבות )מעמלות 

בשנים האחרונות וקוזזה אל מול ירידת  התייעלות הבנק היתה אף גדולה יותר, כלומר(. ועוד

 .הרווחיות כתוצאה מאותה רגולציה
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רווחיות , היעדר קיומו של לחץ תחרותי, הפעלתו של כוח שוק, רמת מחירים גבוהה, כאמור .26

אולם . ותשואה להון חריגות ויעילות נמוכה מהווים אינדיקטורים לרמת תחרותיות נמוכה בשוק

 כלכלי ניתוח אוומהימנה  טיתרלבנתשתית עובדתית  בהנחת כשלה הוועדה, כפי שהראנו

 . טייםרלבנה הפעילות למגזרי ביחסכל אחד מאינדיקטורים אלו  לגבי קיומם של משכנע

להוות אינדיקטור לרמת , במקרים מסוימים, רמת ריכוזיות גבוהה בשוק עשויה אף היא .26

לא רק שמדד הריכוזיות של שוק הבנקאות , אולם כפי שנראה מיד. תחרותיות נמוכה בשוק

אלא שמסתבר שבשוק , אפייניהןבישראל הינו ממוצע ביחס למדינות הדומות לישראל במ

 .    הבנקאות רמת ריכוזיות נמוכה אינה בהכרח מעידה על רמת תחרותיות נמוכה

 מדד הריכוזיות של שוק הבנקאות בישראל נמצא בממוצע ביחס למדינות הדומות לישראל במאפייניהן 

 SCP – Structure)גישת המבנה  –הוועדה בוחנת את רמת התחרות לפי שתי גישות עיקריות  .22

Conduct Performance) , האיום התחרותי"וגישת( "Contestability( )ח הביניים"לדו 2 עמוד) ,

בהיצע השירותים שלה למגזרי , ולאורן מגיעה למסקנה כי התמונה של מבנה המערכת הבנקאית

 (.ח הביניים"לדו 6 עמוד)היא תמונה ריכוזית ביותר  –עסקים קטנים ומשקי בית  –היעד 

אלא נתון אשר בשווקים רבים מהווה , א שמדד ריכוזיות נמוך אינו תכלית כשלעצמואל .29

 . לקיומו של כוח שוק ולהפעלתו, אינדיקטור למצב התחרותיות בשוק

כיצד מדד ריכוזיות גבוה אינו מהווה בהכרח אינדיקציה למצב התחרות  ממחיש פריזטר "ד, ואכן .61

לחוות דעתו  16-16בעמודים , כך. חינת מגזר הדיורר פריזט מדגים נקודה זו על ידי ב"ד. בשוק

בו אין מחלוקת שקיימת תחרות עזה למרות שמערכת הבנקאות , הוא מראה כי מגזר הדיור

מתאפיין בריכוזיות רבה יותר , (ח הביניים"לדו 5 עמוד)מספקת את החלק המכריע של מימון זה 

בחוות דעת  16-16' עמכן ראו ; 19-9 'ס 11-13' עמ, פריזט)ממגזר האשראי הצרכני למשקי בית 

ניתוח כלכלי של המלצות הוועדה להגברת )" הבנקים איגוד לעמדת המצורפת פריזט ר"ד

המצורפת לעמדת  5116מינואר " התחרותיות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים הנפוצים בישראל

 Compassחוות הדעת של כמו כן ראו את ; ((פריזט איגוד הבנקים –להלן )איגוד הבנקים 

Lexecon  ד "לחוו 3.66סעיף )המסיק כי אין קשר ישיר בין ריכוזיות לכוח שוקCompass 
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Lexecon).) 

ברור אם כן כי מדד הריכוזיות בשוק אינו מהווה אינדיקטור מוחלט לרמת התחרות במתן  .61

 . אשראי

עולה , ל הבנקיםלכל מגזרי הפעילות ש HHI-השכאשר בוחנים את מדד למרות זאת נציין  .65

מדדי הריכוזיות ביחס למגזרי היעד הם דווקא בעלי שיעור מהנתונים של בנק ישראל ש

היקפי  -מגזרי פעילות"בנק ישראל ) HHIהריכוזיות הנמוכים מבין חמשת המגזרים על פי מדד 

 (. 1 עמוד, (51.6.5112" )ותוצאות עסקיות פעילות

לשיפור  וועדהח הביניים של ה"ראה דו)ם האחרונות מדדי הריכוזיות בישראל ירדו בשני, בנוסף .63

ח "כן ראו דו, (דורפמן ועדת –להלן ; ח"לדו 19בעמוד  5112מאי )המערכת לשיתוף בנתוני אשראי 

כי מדד כוח השוק של המערכת הבנקאית  וועדהשם מצאה ה ,לקידום התחרותיות וועדהה

 23-25 יםעמוד) רציפה בשנים האחרונותבישראל אינו חריג ביחס לעולם ונמצא במגמת ירידה 

 (.הוועדה לקידום התחרותיות ח"לדו

. השוואה בינלאומית מוכיחה כי רמת הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל אינה חריגה. זאת ועוד .61

כאשר בוחנים האם שוק הבנקאות ריכוזי בצורה חריגה יש להשוות בין מדינות דומות 

ראו )ומפותחות ( מיליון נפש 51בעלות אוכלוסיה של עד )טנות מדינות ק, ובענייננו –במאפייניהן 

 MICHAL S. GAL, COMPETITION POLICY FOR SMALL MARKET ECONOMICS 19-20,למשל

(Harvard University Press, 2003) .) השוואה כזו מגלה כי מדד הריכוזיות בשוק הבנקאות

בעמדת איגוד  6-2ובפרט תרשימים  16-11ראה למשל עמודים )נמצא בממוצע ביחס למדינות אלו 

 (.הראשונה הבנקים איגוד עמדת –להלן , ח הביניים"הבנקים שהוגשה לוועדה בטרם פרסום דו

 ולקויהעל תשתית עובדתית חסרה  מבוסס הביניים ח"דו –מהאמור עולה ובבירור   

 וועדהוהמלצות הח הביניים "הנחות היסוד והתשתית העובדתית עליהן מבוסס דו, נוכח האמור .62

כי המחירים במגזרי היעד הינם  וועדהבראש ובראשונה לא הוכיחה ה. ואינן נכונותחסרות 

כגון חוות , וועדהגם המסמכים עליהם התבססה ה כאשר. מחירים גבוהים המצדיקים התערבות
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ונומריקס מציגים תמונה לפיה  Compass Lexeconוגם חוות הדעת של  ,מקינזישל דעת ה

 . כלל אינם מצדיקים התערבות המחירים

ניתוחה של הוועדה את האינדיקטורים השונים להיעדר תחרות לוקה בחסר והיא אינה מתמודדת  .66

אשר הוגשו לוועדה לפני , עם טענות שהועלו הן בעמדתנו הראשונית והן בעמדת איגוד הבנקים

  .כחצי שנה

משמעותי את עמידתן בכללי ומעמידים בסימן שאלה ם באיכות ההמלצות מיפוג עניינים אלה .66

  . כעת נפנה לכך, המשפט המנהלי

לרשות  בהיותה גוף המייעץ, שלא על פי חובה הקבועה בחוק, מייעצת וועדההנה  הוועדהאף ש .62

 3161512ץ "ראו בג)חלים עליה כללי המשפט המנהלי  ,מנהלית ואשר הוקם מכוח סמכות שבדין

כן ראו (. 52.6.5112, פורסם בנבו)לפסק דינה של הנשיאה ביניש  55' פס, ממשלת ישראל' לוזון נ

כרך ג  המינהלי המשפטאליעד שרגא ורועי שחר ; (5111) 1531 הסמכות המינהליתיצחק זמיר 

 ((.53.3.1993, פורסם בנבו) 516, והשיכון הבינוי שר' נ אייזנברג 6163595ץ "בג; (5112) 162

ביותר מהנחות היסוד עליהן הסתמכה הוועדה אינן מדויקות ואינן  חלק משמעותי, כאמור לעיל .69

אולם כאשר עסקינן בוועדה הכפופה לכללי , בעיה זו הינה חמורה מספיק בפני עצמה. שלמות

 .  קושי זה מקבל משנה תוקף, המשפט המנהלי

תעמוד בכללים היא צריכה להתקבל , לרבות המלצה כבענייננו, בכדי שהחלטה מנהלית .61

טיים הניצבים בפניה רלבנתוך קבלתם ושקילתם של מכלול הנתונים ה, צדורה הנדרשתבפרו

ץ "שמגר בעניין בג( כתוארו דאז)מ הנשיא "פסק הדין המנחה בעניין זה הנו פסק דינו של מ)

 (. הלכה שחזרה ונשנתה בפסקי דין רבים; (1923) 19, 59( 3)ד לז"פ, שר הפנים' ברגר נ 596525

מנתונים משמעותיים  התעלמה וועדהה, וכפי שהוצג לעיל וועדהוטלות על האף החובות המ על .61

 טייםרלבנה בשווקים והמרווחים המחירים רמת של השוואתית בחינהדוגמת  –שהוצגו בפניה 

נתונים בדבר איכות וגיוון שירותים , בנק הפועלים ו שליעילות רמתנתונים בדבר , בישראל

 .ועוד בנקאיים
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גם כאשר נתונים עדכניים ומהימנים להתבסס על נתונים מיושנים  בחרה הוועדה. יתרה מכך .65

הוועדה התבססה על נתוני יעילות , כך למשל. בהרבה בנוגע למצב השוק הנוכחי היו בפניה

 5112ויוני  5111-5115רשמיים של בנק ישראל מהשנים נתונים שהיו בפניה  אף 5111-5119משנת 

הוועדה מבססת חלק גדול , למשל, כך. מזה שהציגה לוטיןלח היעילות שונעל מצב  מצביעיםה

 . 9002-2221ומתבסס על נתונים מהשנים  9002ממסקנותיה על מחקר שפורסם בשנת 

ראו )זו אינה דרך התנהלות ראויה בכל הנוגע להנחת תשתית עובדתית על ידי רשות מנהלית  .63

ד "פ, שרת התקשורת' מ נ"בע( 2229)קווי זהב  יורונט 926591ץ "בגפסק הדין המנחה בעניין זה 

ץ לחייב את המדינה לבחון החלטתה שנית לאחר שזו "כן עוד ראו החלטת בג; (1991) 115( 2)מח

שר ' דלק חברת הדלק הישראלית נ 6561511בגץ , ביססה החלטתה על נתונים שאינם עדכניים

 .((56.11.5115, פורסם בנבו)לפסק דינו של השופט פוגלמן  6' פס, האוצר

 ולא עדכני לאהתעלמה מהחסר הקיים במסד הנתונים שלפניה ובהיותו  וועדהה .זו אף זו לא .61

הן בבחינת פוטנציאל  –לא בחנה את ההשלכות הצפויות להמלצותיה אף  וועדהה. מדויק

הסיכונים והנזקים שצפויות המלצות אלו , ההמלצות לקדם את מטרתן והן בבחינת העלויות

 .לשוק כרטיסי האשראי ולצרכנים, למערכת הבנקאיתלגרום 

להיגיון העומד , המבוסס על מסד הנתונים שבפניה, הוועדה לא העמידה נימוק של ממש, כך עוד .62

    . טייםרלבנבייחוד לאור ריבוי הרפורמות המתרחשות בעת הזאת בשווקים ה –ביסוד המלצותיה 

אלא , עובדתית ראויה לשם גיבוש המלצותיה לבחון תשתית וועדהלא זו בלבד שעל ה. כך בדיוק .66

להביא בחשבון בעת קביעת המלצותיה את הקושי המשמעותי הניצב בפניה לצפות את שעליה 

את העובדה עליה להביא בחשבון , כך גם. פני השוק כפי שיהיה בעת כניסת המלצותיה לתוקף

כאשר הן תיכנסנה , ישמסקנותיה עשויות להיות מבוססות על מצב שוק שכלל לא יהיה רלבנט

מדברי בית , בין השאר, ניתן ללמוד זאת. בעתיד השוק נתוני אתולכן עליה לבדוק , לתוקף

 ,מ"בע (2222) בישראל אנרגיהאלון -דור' נ עסקיים להגבלים הרשות 3392516א "המשפט בע

 ההגבליםבעניין זה קבע בית המשפט כי כאשר רשות (. 6.15.5116, פורסם בנבו) 26-21' ספ

נדרשת היא להביא , דינמית לבחינת מיזוגים המהווים שינוי מבני בשוק העורכת בדיק העסקיים

בחשבון הערכות עתידיות לשינויים אשר קרוב לוודאי כי יתממשו ואשר ישנה הסתברות גבוהה 
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  .שישפיעו על התחרות בשוק

 . אחר בשוק מדובר כיברי , כאשר אנו בוחנים איך ייראה השוק בעוד שש או שמונה שניםו .66

עליה , להישען על תשתית נתונים מהימנה דיה וועדהבמצב של חוסר וודאות ובהיעדר יכולת ה .62

הגוררים סיכונים , אין זה ראוי להביא למצב בו ננקטים צעדים דרסטיים .לנהוג בזהירות

 .באין תשתית לתמוך צעדים מסוג זה –משמעותיים למערכת הבנקאות ולמשק הישראלי 

תר לציין כי בתי המשפט בישראל כבר פסלו רפורמות נדרשות באמת כאשר אלו בוססו על למו .69

אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל  3136592ץ "למשל בג' ר)מסד נתונים חסר והכנה לקויה 

 ((.1999) 612( 2)ד נב"פ, שר התחבורה' מ נ"בע

 התייחסות להמלצת הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים –פרק ב 

 לא הוכיחה כי נדרש פתרון מבני וכי הפתרון המוצע צפוי להשיג את מטרתו וועדהה

 
 ח עצמו מוגדר שהמשימה הראשונה היא לבחון אם קיימת נחיצות בנקיטת צעד מבני"אף שבדו .21

קיימה הוועדה ולא ניתן למצוא בחינה הפוך והפוך בסיכומי הדיונים ש, (ח הביניים"לדו 1 עמוד)

לא כל שכן עבודה כלכלית , דיון שבוחן את יתרונות וחסרונות הפתרון, אמיתית של הפתרון הזה

 .שתבחן את ההשלכות הכלכליות של פתרון זה

שינוי מערכת הבנקאות ד דרסטי בעל פוטנציאל מרחיק לכת לצעהפרדת הבעלות הנה . ודוק .21

 (:ח"לדו 61בעמוד )לקידום התחרותיות  ועדהוה כפי שהבהירה, בישראל

מעבר לקשיים התפעוליים והמשפטיים "]...[ 

השפעתן , הכרוכים ביישומן של חלופות מסוג זה

בחינת . על רווחת הצרכנים איננה ברורה

, ההשלכות והישימות של שינויים מבניים כאמור

משאבים מתאימים , דורשת מסגרת זמן רחבה

לימוד , טי והאמפירילניתוח במישור התיאור

גיבוש עמדה , ומעל הכול, המצב במדינות אחרות

כל אלה אינם מתאימים להיבחן . מושכלת וזהירה

, הוק -במסגרת סד זמנים מוגבל ובמסגרות אד
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ולפיכך הצוות לא בחן במסגרת עבודה זו חלופות 

 (.ההדגשה הוספה) ."המסוג ז

נתנה בטרם )!( על המדוכה שנה וחצי  לקידום התחרותיות ישבה וועדהשהבהקשר זה נזכיר 

  .המלצות

פתרונות מבניים  –דיני התחרות בעולם ובישראל מבחינים בין שני סוגי פתרונות לכשלי תחרות  .25

במסגרתם  –ופתרונות התנהגותיים  –במסגרתם ניתנות הוראות לשינוי במבנה הבעלות בשוק  –

 .ניתנות הוראות לפירמות הפעילות בענף מסוים המחייבות אותן לנהוג בצורה מסוימת

עיקר פעילות הרגולציה בישראל מתמקדת במתן הוראות התנהגותיות שונות לגורמים , בפועל .23

מתוך הכרה שהתערבות מבנית צריכה להיעשות רק במקרי קיצון ולאחר איזון בין , המפוקחים

 (.16 עמוד, פריזט)והציבורי  האינטרס הפרטי

הטומן בחובו סיכונים , לפני שממליצה הוועדה על צעד מבני מרחיק לכת: הווה אומר .21

כי מתמלאים מספר  להוכיחעליה , לשנות את השוק באופן בלתי הפיךמשמעותיים ואשר עשוי 

 :תנאים יסודיים

על הוועדה להראות שפתרונות התנהגותיים המהווים צעדים דרסטיים פחות העשויים  (א )

רפורמות השעל הוועדה לוודא , במסגרת זאת. לקדם את אותה המטרה מוצו ונכשלו

על  ,בתוך כך. לאחר שייושמו במלואן, ותאת התחר יקדמולא  המקודמות בעת הזאת

לא יקדמו , להיות מקודמים על ידה היכולים, הוועדה להשתכנע שצעדים דרסטיים פחות

 .את המטרה באופן סביר

כי הצעדים הדרסטיים , במידה סבירה ועל יסוד נתונים מהימנים, צריכה להוכיח וועדהה (ב )

  .המוצעים על ידה יקדמו את התחרות באופן משמעותי

על הוועדה לשקול את הסיכונים הצפויים כתוצאה ממהלך מבני ולהראות שהתועלת  (ג )

עולה על הנזק ( לרבות הסיכוי שתועלת מעין זו תצמח כלל ועיקר)מלצותיה הטמונה בה

 . הצפוי
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 .תנאים אלו אינם מתקיימים, כפי שנראה בהמשך .22

נתחיל בכך שנראה שישנם ספקות ממשיים לכך שהצעד המבני אותו מקדמת הוועדה יקדם את  .26

מבני יקדם את והוועדה לא העמידה את התשתית הנדרשת להראות כיצד המהלך ה, מטרותיו

הוועדה מתעלמת , ולהיפך. כיצד יביא לירידת מחירים לצרכן ושיפור השירות, ובפרט –התחרות 

מאינדיקציות משמעותיות לפיהן הצעד המבני אותו היא מבקשת לקדם לא יקדם את התחרות 

המתערבים פחות , לאחר מכן נעמוד על כך שלא ניתן לומר שצעדים התנהגותיים. באופן הרצוי

 .נכשלו, וקבש

 חברות האשראי לא תוכלנה להוות תחרות לבנקים בשוק האשראי הקמעונאי  

ניתוח כלכלי דינמי הנוגע לאופן  להציג וועדהכדי להוכיח את נחיצות הצעד המבני היה על ה .26

הצורך . השפעת הרפורמה על התחרות בשנים הקרובות וזאת בהתחשב במבנה שוק עתידי

בניתוח מעמיק מתחייב לא רק בשל היותן של ההמלצות דרמטיות ובעלות השפעה עצומה על 

 .השוק אלא גם בשל היותן חלוצות ברמה העולמית

כי מסמך המלווה בהמלצות , ת שונות בעולם נקבעובמדינו OECD-בהקשר זה נזכיר כי ב .22

יציג לציבור מספר תרחישים , אופרטיביות כה מרחיקות לכת ושינויים בתחום הרגולציה

ובו המלצות על הצורך בקיום  OECD-למסמך שהוגש ל, לדוגמא, בהקשר זה נפנה. אפשריים

 Regulatory Impact Analysis, Recommendation of)ניתוח מה תהיינה השפעות הרגולציה 

The Council on Regulatory Policy and Governance, OECD § 4.5 (2012) 

http://www.oecd.org/governance/regulatory-policy/49990817.pdf .)ח "הכלול בדו

 .הביניים רחוק מסטנדרט ראוי זה מרחק מזרח ממערב

פנינו למומחים הכלכליים של , ניהבוחן נחיצותו של הצעד המב של ממש ניתוח בשל היעדר .29

 . על מנת שאלו יבחנו גם שאלה זו ר פריזט"ולד  Compass Lexeconחברת הייעוץ

ר פריזט מסביר את היעדר נחיצותו של הצעד המבני והחשש שההפרדה כלל לא תקדם את "ד .91
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מטרות הוועדה בכך שאין אף נכס חיוני וחסר תחליף להתפתחות התחרות במתן אשראי למשקי 

בית ולעסקים קטנים שמצוי בידי חברות כרטיסי האשראי ואשר הפרדתן מן הבנקים תאפשר 

 .גישה אליו למתחרים פוטנציאליים בשוק

אינה נדרשת , ר פריזט הינה כי הפרדת כרטיסי האשראי מהבנקים אינה מוצדקת"מסקנת ד .91

 53 עמוד, פריזט)לקידום תחרות בתחום האשראי ואינה צפויה להגביר בפועל את התחרות בענף 

 (.66 סעיף

נה כי קיים חשש משמעותי יה Compass Lexeconשל המומחים מחברת הייעוץ  מסקנתם .95

כלל , ומבוסס לכך שההמלצות בדבר הפרדת הבעלות ואיסור על הבנקים להנפיק כרטיסי אשראי

 (. Compass Lexeconד "לחוו 2פרק )לא יקדמו את המטרות לשמן הן מוצעות 

מסבירים בחוות דעתם כי החברות המופרדות לא תוכלנה  Compass Lexecon, יתרה מכך .93

בשל , זאת(. ולעסקים קטנים)לקיים תחרות של ממש מול הבנקים בשוק האשראי הקמעונאי 

חוסר התאמה בין הפעילות הבסיסית והמודל העסקי שמקיימות חברות כרטיסי אשראי והחברות 

ד "לחוו 2.13-2.11סעיפים )ן אשראי קמעונאי ובין פעילות של מת, הצפויות לרכוש אותן

Compass Lexecon  .) 

מהמימון כיום  91%-כ)לצורך העמדת הון הבנקים נסמכים בעיקר על פיקדונות הציבור , כך עוד .91

ההון הנוסף מגויס באמצעות . (( Compass Lexeconד"לחוו 5.12עיף ס) בסיס פיקדונות הנו על

מדובר בהון שעלותו גבוהה באופן , לראות בחוות הדעתהנפקת אגרות חוב וכפי שניתן 

ח באופן "גם כאשר נבחנת עלות גיוס ההון באמצעות הנפקת אג, לא זו אף זו. משמעותי

ניתן לראות שעלות ההון לבנקים הנה נמוכה באופן , השוואתי בין בנקים לגופים שונים

חברות ש, מכאן(. תות קמעונאיותסלולר ורש, כגון חברות ביטוח)משמעותי מזו של גופים אחרים 

באופן שלא יאפשר להן  –כרטיסי האשראי תימצאנה בנחיתות מובנית לבנקים בעלויות ההון 

 .להתחרות בבנקים על מתן אשראי

כל חברה אשר תרכוש את חברות כרטיסי האשראי תרצה לקבל תשואה נאותה על ההון , בנוסף .92
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המרווחים של חברות האשראי נמוכים , ברם. הן כלפי הרכישה והן לצורך מתן אשראי –

עמדו מרווחי החברות  5111-5115בין השנים , משמעותית מאלו שבמדינות הדומות לישראל

 12.1%בהתאמה ואילו ממוצע מדינות דומות עמד על  6.65%-ו 2.56%, 2.62%הישראליות על 

, 2.16%-ו 2.51%, 2.11%עוד יש לציין כי באותן השנים מרווחי הבנקים עמדו על (. 5111בשנת )

-3.61סעיפים )אם חברות האשראי והבנקים מתחרים באותו השוק כלל ועיקר , המעלים ספק רב

  (.Compass Lexeconד "לחוו 3.65

הוועדה מתעלמת מאינדיקציה משמעותית לכך שחברות האשראי לא תוכלנה , בנוסף לכל האמור .96

בנק )פועלים מספר בנקים קטנים  בישראל, כך. להתחרות בבנקים בשוק האשראי הקמעונאי

אשר אינם מצליחים לקיים תחרות של ממש מול הבנקים , (בנק יהב ובנק אגוד, ירושלים

 – את כל המאפיינים הנדרשים להצלחה תחרותיתאף שעל פי הוועדה יש להם  –הגדולים 

חיתום בעלי ניסיון בפועל בהנם , חלק מליבת העיסוק שלהםמעניקים אשראי כ הבנקים הקטנים

עומדים בכל דרישות , לציבור יםרּכמּו, מידע על לקוחותב מחזיקים, הלוואות ודירוג אשראי

 (. 52-53, 2-6 עמודים, פריזט)אשראי מנפיקים כרטיסי ומחוברים למערכות התשלומים  ,הרגולציה

שיהיו לחברות כרטיסי  הוועדה שמקווה לאלו דומים מאפיינים הקטנים שלבנקים למרות .96

אין הם , פני החברות שיופרדו-האשראי המופרדות ואף יש להם יתרונות תחרותיים בשוק על

לא מבהירה כיצד תהיינה חברות כרטיסי  וועדהה, עם זאת. מצליחים לקדם תחרות של ממש

להוות תחרות לבנקים בתחום  תוכלנה הןומדוע , האשראי שונות מן הבנקים הקטנים כיום

הבנקים הקטנים אך נותנים אינדיקציה , להיפך. יותר מכפי שהן עושות כיום שראי הקמעונאיהא

יצירת תחרות לבנקים בשוק האשראי  –לכך שההפרדה המבנית לא צפויה להשיא את מטרתה 

 (.52-53, 2-6 עמודים, פריזט)הקמעונאי 

ריביות כרטיסי  בחינה השוואתית של שווקי כרטיסי החיוב באירופה מעלה כי, יתרה מכך .92

גם ללא קשר  –האשראי גבוהות משמעותית מהריביות על הלוואות ומשיכת יתר בבנקים 

מתוך מצגת שהוצגה לוועדה )לבעלות של בנקים בחברות אלה או להעדר תחרות באותם שווקים 

 ((:5112יוני ) 52שקופית , הפיקוח על הבנקים" שוק כרטיסי החיוב בישראל"
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 (. 11עמוד  13שקף , מקינזי) ח מקינזי שהוגש לאגף התקציבים"ועולים מדנתונים דומים  .99

סביר להניח כי ריביות חברות כרטיסי האשראי לא תרדנה גם לאחר , בהתאם לנתונים אלה .111

, פריזט)לא במידה שתאפשר להן להתחרות מול הבנקים בשוק האשראי , לכל הפחות –הפרדתן 

 (.33-31עמודים 

הפער בין הריבית בכרטיסי אשראי לריבית , ח מקינזי"י ממצאי דוחשוב להדגיש כי על פ .111

הבנקאית על משיכות יתר בישראל הוא הנמוך ביותר מבין מדינות ההשוואה והריבית על 

(. 11עמוד  13שקף , מקינזי) משיכות יתר בישראל היא הנמוכה ביותר בין מדינות ההשוואה

לאחר הפרדת חברות כרטיסי האשראי  –נתונים השוואתיים אלה מאששים את האמור מעלה 

. סביר להניח כי שווי המשקל בשוק הישראלי יתכנס בדומה לנצפה בשווקים מפותחים בעולם

הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים אך צפויה להביא לעליית המחירים לצרכן , בהתאם

 (.שם, פריזט)

הכנסת מתחרים חדשים לשוק  –עוד יצוין כי במסגרת הניסיון להשיג את מטרת הביניים  .115

כפי . הורדת מחירים –את מטרתה הסופית  וועדהמסכלת ה, הבנקאות אשר יתחרו בבנקים

הפרדת חברות כרטיסי האשראי תגביר את סיכוני האשראי ותייקר את עלויות , שיפורט להלן

 . עלויות אשר תתגלגלנה לכתפיהם של הצרכנים, גיוס ההון

 



 

24 

ך שיוזמת הפרדת הבעלות עשויה לפגוע בשוק כרטיסי האשראי מסקנות הביניים מתעלמות מכ

 ולהעלות את הסיכון ליציבות המערכת הבנקאית 

תנאי נדרש לצורך קידום צעד מבני הוא הערכה כי התועלת בצעד זה תעלה על הנזקים , כאמור .113

ברי , משהוועדה כלל לא בוחנת את הסיכונים העולים מן ההפרדה המבנית כלל, ברם. הנלווים לו

 .כי אין הערכה כזו

בניסיונה להוכיח קיומו של כשל שוק בתחום העסקים  ועדהמאמץ רב הקדישה הו. זאת ועוד .111

 . מטפל בעיקר במתן אשראי למשקי בית ועדהוזאת למרות שהפתרון המרכזי שמציעה הו, קטנים

היא הנתונים ש ,עושה מאמצים ברטוריקה להצביע על בעיה בשני מגזרי היעד ועדהבעוד שהו .112

בהתייחס לתשואת הרווח , כך למשל. מציגה מצביעים על קשיים בעיקר במגזר העסקים הקטנים

נתונים לפיה התשואה לרווח של מגזר העסקים הקטנים  ועדהביחס לנכסי הסיכון מציגה הו

פחות מהמגזר העסקי , 1.1%התשואה לרווח של משקי הבית עומד על , ואולם, 1.2%עומד על 

 (.ח הביניים"לדו 11 עמוד( )1.9%)

ח "לדו 11-13 עמודים) גבוהים היעד ממגזרי ההכנסה רמת כי ועדההו לטענת בקשר גם כך .116

 6 איור, פלוג קרנית שלדבריה ) הקטנים העסקים למגזר הוא ההתייחסות עיקר, (הסופי הביניים

 לנכסים הממוצעות התשואות לנתוני ביחס גם עולה זו בעיה(. הבינייםח "לדו 15-13 יםעמוד

 סוגיית לעניין גם. הבית שבמשקי מזו גדול הקטנים לעסקים ביחס הקושי כאשר( 11 עמוד)

ח "לדו 13-12 עמודים) הקטנים העסקים היא הבעיה שעיקר ועדההו מציינת לאשראי הנגישות

 (.הביניים

 –לא יצליחו להשיא את מטרתן לספק אשראי יעיל לשני מגזרי יעד אלו  ועדההמלצות הו, ואולם .116

דווקא  –ולמעלה מכך , איכות השירות צפויה לרדת, מחיר האשראי צפוי לעלות, כאמור לעיל

, כיוון שהעסקים הקטנים הם לווים בסיכון גבוה יותר. הלווים החלשים ביותר צפויים לסבול מכך

  .ותיה הלקויות של ההמלצות אם הן תיושמנהסביר שיהיו אלו שיסבלו מתוצא

דיון בנושא פיקוח על )דברים שנשא בוועדת הרפורמות  תהוועדה הכיר בבעיה זו במסגר ר"אף יו .112
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הממשלה תצטרך לדאוג "באומרו ש, (הרפורמות וועדת –להלן ; 2.5.5116, גופים חוץ מוסדיים

 .ח הביניים"במסגרת דואלא שדברים אלו לא קיבלו כל התייחסות ". למודרי אשראי

היא זכתה , לכן כאשר יוזמת הפרדת חברות כרטיסי האשראי עלתה על שולחנה של הכנסת בעבר .119

אשר סבר כי הפרדה מבנית תפגע בלקוחות הבנקים , פישרסטנלי מר , להתנגדות נגיד בנק ישראל

 :(12.6.5112 מישיבה שהתקיימה ביום עדת הכלכלהוו לפרוטוקול 9עמוד )

הסכנה ללקוחות הבנקים בהצעה , נושא שלישי"

. להפריד את חברות כרטיסי האשראי מהבנקים

ושתפגע בסופו דוגמה אחת להצעה שמתגבשת 

היא ההצעה להפריד , של דבר בלקוחות הבנקים

זוהי הצעה . את חברות כרטיסי האשראי מהבנקים

הפרדת חברות כרטיסי האשראי . מסוכנת

התחרות בשווקי  לא תגביר בהכרח אתמהבנקים 

האשראי הקמעונאי והבנקאות , כרטיסי האשראי

על פי . הקמעונאית והיא אף עלולה לפגוע בצרכן

ברור כי קיים , והניסיון הבינלאומי, מחקר שערכנו

שהפרדת חברות כרטיסי סיכון גבוה לכך 

מהבנקים תביא דווקא להעלאת מחירי  האשראי

. האשראי שניתנים באמצעות כרטיסי האשראי

כיום הריבית על האשראי הניתן באמצעות 

, ואני מדגיש –כרטיסי האשראי בישראל נמוכה 

 משמעותית לעומת הריבית הזאת בעולם –נמוכה 

יש בצד , בנוסף. ואני מכיר את זה מניסיון אישי

הזה כאמור סיכון בהחלשה נוספת של הבנקים 

 ן ישיר וגם באופן עקיףפשתפגע בלקוחות באו

השלילית על צמיחת כתוצאה מהשפעתה 

 (.הדגשה הוספה) ".המשק

שוק אשר במסגרתו הצרכן הישראלי  –ההפרדה צפויה לפגוע בשוק כרטיסי האשראי בישראל  .111

 .זוכה למוצרים טובים ומחירים נמוכים באופן יחסי

 Compass Lexeconומבואר בהרחבה בעבודתה של חברת הייעוץ , כך וכפי שהזכרנו לעיל .111

חברות כרטיסי האשראי הנם יקרים כעת וצפויים להישאר יקרים מן  מקורות גיוס ההון של
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צפויה להתגלגל בתורה על בתי העסק  התייקרות עלות ההון. המקורות העומדים לרשות הבנקים

 . ועל הצרכנים

. ישראל הנם נמוכים מן המקובל בעולםשיעורי התשואה להון בתחום כרטיסי החיוב ב, בנוסף .115

 אשר משקיעכל צפוי כי  ,ולטוריות הקיימות ודרישות העמדת ההוןלאור מגבלות הרכישה הרג

דבר שיביא לעלות נוספת שתגולם במחירי , יצפה לתשואה בהתאם למקובל, ירכוש מי מהחברות

 .האשראי

 .והצרכנים הם אלה שייפגעו מכך, לא להיפך, המחיר יעלה: הווה אומר .113

יוזמת הפרדת הבעלות להביא לפגיעה צפויה , בנוסף לפגיעה בצרכנים אשר יאלצו לשלם יותר .111

 .לאור הפגיעה ביכולת גיוון הפעילות שלהם –ביציבות הבנקים 

 הקטנת הגיוון פוגעת ביציבותה של המערכת הבנקאית

המלצות הוועדה גוררות סיכונים לא , מעבר לסיכונים הנזכרים בדבר הפגיעה הצפויה בצרכנים .112

 . מבוטלים למערכת הבנקאית

 .היא יכולת הגיוון המשמעותיים העומדים לרשותו של בנק כדי למזער סיכוניםאחד מן הכלים  .116

 והן בגיוון( Revenue diversification) של הבנק בתחומי פעילותוהגיוון בא לידי ביטוי הן 

כפי שציין . בעיתות משבר" לפזר נזק"זאת כדי , (Diversification in assets)נכסים שבבעלותו ה

 :Subprime-ליה לאחר משבר ההבנק המרכזי באנג

“The larger the range of funding sources a 

bank can access, the lower the impact from 

a shock to one of these funding sources”. 

Bank of England, Stability Report, Issue 29 

p. 37 (2011). 

תהליך של הקטנת גיוון מקורות נמצאת המערכת הבנקאית בישראל ב 21-החל משנות ה .116
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משבר ויסות מניות הבנקים הוציא את המערכת הבנקאית ממוצרי . כתוצאה מרגולציה הכנסותיה

יישום המלצות ועדת בכר הביא להעברת קרנות וקופות גמל מהבנקים לגופים והשקעה 

 .המוסדיים

ההכנסה  יכולת גיווןכבר במצב הקיים בנקים בישראל מוגבלים יחסית למקובל ב, במבט השוואתי .112

עתה עולה היוזמה לצמצם באופן משמעותי אף יותר את מגוון פעילויות הבנקים . שלהם

הפגיעה הנה הן במישור הגיוון בנכסים ) באמצעות הפרדת הבעלות בחברות כרטיסי החיוב

(Diversification in assets) ,והן במישור הפקעת הבעלות בחברות מן הבנקים.) 

מדובר , פיתוח ותפעול אמצעי תשלום –העיסוק הבנקאי  בליבתברכיב שהינו  מדובר, ונדגיש .119

רבות באירופה נבחנו שורה ארוכה של המלצות  שבמדינות אף. בפגיעה שאין לה אח ורע בעולם

המשבר הכלכלי  בעקבות שהתבצעומחקרים  לאורואמצעים על מנת לייעל את המגזר הקמעונאי 

הפרדה בין הבנקים , קל וחומר בוצעה, ת באירופה שבה הוצעהאין אף מדינה אח, אולם, 5112-ב

 .לבין חברות האשראי או איסור על הבנקים להנפיק כרטיסי אשראי

אף שבשנים האחרונות ממשלות רבות פועלות באופן אינטנסיבי לאסדרת ענף : כך בדיוק .151

. אין בנמצא אף לא מדינה אחת בה מתבצעת רפורמה דרסטית כגון הפרדת הבעלות –הבנקאות 

שהביע , ב"מאוניברסיטת ייל בארה, (Jonathan Macey)מייסי ' יפים לעניין זה דבריו של פרופ

 Jonathan Macey, Beware Of Banking Animus, DEFINING)עמדתו ביחס להמלצות הוועדה 

IDEAS: A HOOVER INSTITUTION JOURNAL (5.1.2016):) 

“Separating banks from the credit card 

business is silly because it is essentially 

separating banking from banking. When 

people use a credit card, their bank quickly 

credits the account of the merchant and 

charges the credit card holder for the item 

at the end of the billing cycle. This loan is 

repaid either with interest in installments or 
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all at once. Lending and deposit taking are 

the core economic functions of banks”. 

 הן את פעילותם ומגדילמן הבנקים לגוו תמונע פגיעה בפעילות המצויה בליבת העיסוק הבנקאי .151

 (.Systematic Risks)את הסיכון השיטתי שבפעילות הבנקאית 

אלא שניטל ממנו אפיק השקעה מוכר , ידי הבנק-לא זו בלבד שנפגעת יכולת פיזור הסיכון על .155

חברות כרטיסי החיוב  .אשר בשל מכלול הנסיבות יוחלף באפיקים חדשים ומסוכנים יותר, ובטוח

ש ובה בעת מאפשרות לבנק להקטין את "ובה לנגישות לשירותי חשבון עומשמשות פלטפורמה ט

 .Non risk-weighted assets-חשיפתו לסיכון באמצעות השקעה ב

ביכולת הבנקים רדת הבעלות בחברות כרטיסי החיוב עוקרת ליבת פעילות עסקית ופוגעת הפ .153

 טבעי השקעה שאפיק ווןשמכי היא נוספת תוצאה. ולמזער את סיכוני הבנק לגוון את פעילותם

 שמטבע השקעה לאפיקי פנייה תידרש ההון על תשואה להשיא מנת על, הבנקים מן ניטל ובטוח

  .החיוב כרטיסי מתחום יותר מסוכנים הדברים

כאשר ישנו , וועדהלקדם את הצעד המבני הדרסטי המוצע על ידי ה אין, לכל האמור בהתאם .151

בצרכנים וביציבות  פגיעהיגרור  ובמקביל הוועדה מטרותחשש ממשי שצעד זה לא ישיא את 

לאור , מעבר לכך. המלצה על צעד מבני בנסיבות אלה אינה סבירה –המערכת הבנקאית 

במסגרתה מקודמים מהלכים , טייםרלבנהמהפכה הרגולטורית המתרחשת זה עתה בשווקים ה

אשר , ות דרסטיים בשוקאין זה נכון להוסיף ולקדם מהלכי התערב, מרחיקי לכת לקידום התחרות

    .יתכן ואינם נדרשים ושעשויים להביא לפגיעה בלתי רצויה בשוק

 טרם מוצו הפתרונות ההתנהגותיים, בניגוד לנטען

 52 עמוד)ח הביניים לשימוש בצעד מבני דרסטי דוגמת הפרדת הבעלות הנו "נימוק מרכזי בדו .152

  (:הביניים ח"לדו

בעבר להביא על רקע שפע הניסיונות שנעשו כבר "

נראה , לשיפור התחרות בכללים התנהגותיים
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כי בזו הפעם מתחייבת התערבות מבנית  וועדהל

."]...[ 

ח הביניים לא ברור אלו חלופות נבחנו להגברת התחרות בטרם פגיעה לא מידתית "אלא שמדו .156

 . שכזו בקניינו ובחופש העיסוק של בנק הפועלים

 . עדה עולה כי לא נבחנו חלופות כללמבחינת סיכומי ישיבות הוו. יתירה מכך .156

להצדיק שימוש באמצעי דרקוני דוגמת הפרדת הבעלות , כשלעצמו, אינו יכול נימוק זה, אף לגופו .152

אף  ננקטים כיום יכשלוששצעדים אחרים הכרח צעדים מסוימים כשלו בעבר אין אף אם , שכן

 .הם

משום  וועדהיק את המלצות ההנימוק הנזכר אינו יכול להצד, כפי שיפורט, אולם מעבר לכך .159

  .שהוא פשוט אינו נכון

  וועדהבניגוד לטענת ה, מיושמות בעת הזו ,רפורמות משמעותיות שהן תולדה של המלצות ועדות עבר

ח "לדו' פרק ח) מפרטת מספר רפורמות וניסיונות לקידום התחרות בענף הבנקאות וועדהה .131

היא מפרטת , מתייחסת לפעילותן של ועדות שונות וועדהעל אף שה, ברם(. 51עמוד ב ,הביניים

 135תיקון הוראה למתייחסת  וועדהה. מעט מאוד בכל הנוגע ליישום המלצותיהן של אותן ועדות

 :כי (הביניים ח"לדו 53עמוד ) ומציינת, 11.6.5112יהול בנקאי תקין מיום להוראות נ

ככל הנראה על רקע , מסקנות אלה לא יושמו"

, והדיו 5112העולמי שפרץ בשנת המשבר הכלכלי 

כמו גם הצורך להתארגן למניעת השפעות 

 ".שליליות על המשק הישראלי

שיפור היעילות  –לקידום התחרותיות וביניהן  וועדהח ה"להמלצות דו וועדהעוד מתייחסת ה .131

ש והמעבר בין בנקים והטלת "הקלה על תהליכי סגירת חשבונות עו, הטכנולוגית של הבנקים

 וועדהבנוסף מזכירה ה. סום שיעורי ריבית בפועל ומידע חשוב נוסף ללקוחות הבנקיםחובת פר

שתכלול את עיקרי החזקות והתחייבויות " תעודת זהות בנקאית"את ההמלצה בדבר יצירת 
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 .הלקוח לבנק

ח "לדו 51עמוד )לקידום תחרותיות  וועדהאת הרפורמות שהולדתן ב וועדהכך מתארת ה .135

 (:הביניים

תעודת ", רבית ממסקנות הדוח כגוןלמרות שמ"

הקלת המעבר בין חשבונות , הבנקאית" הזהות

ובנקים והסרת חסמים במטרה להביא לשיפור 

ברור , אכן קודמו, תנאי ההתקשרות של הלקוח

לאור רמת התחרות הקיימת כי יש צורך לנקוט 

 ".  צעדים נוספים

או נכנסו , טרם נכנסו לתוקף תיותתחרו לקידום הוועדהח "בדו שהוצעומרבית הרפורמות אלא ש .133

 .כך שטרם ניתן לדעת מה תהא השפעתן על השוק ,לתוקף בעת האחרונה

להוראות ניהול בנקאי  152ניתנה הוראה  תחרותיות לקידום הוועדהלמשל בהתאם להמלצות , כך .131

, בהתאם להוראה זו(. 51.6.5112תוקן , 19.11.5111" )תעודת זהות בנקאית"המחייבת הפקת , תקין

לרבות סך ההכנסות , ידווחו הבנקים ללקוחותיהם על כלל הנכסים וההתחייבויות שיש להם

התעודות יפורסמו . בגין נכסים התחייבויות ופעילות שוטפת בחשבון, וההוצאות במהלך שנה

יצירת תעודת זהות , בחוות דעתו ר פריזט"וכפי שכותב ד, 52.5.5116ללקוחות לראשונה ביום 

בנקאית הכוללת מידע רב הקיים בבנקים ביחס לכל לקוח גם היא אחת מהרפורמות המרכזיות 

 סעיף 53 עמוד, פריזט)הצפויה להגביר את התחרות במתן אשראי למשקי בית ועסקים קטנים 

, עדים נוספיםברי כי לא ניתן לקבוע שרמת התחרות לאחריה אינה מספקת ויש לנקוט בצ(. 62

 .ובפרט צעד מבני כה חמור

להוראות  139-ו 135, 112לאחרונה בוצעו תיקונים בהוראות , ח הביניים"כפי שצוין בדו, כך למשל .132

חלק מהוראות אלו טרם . מטרתן להקל את המעבר של לקוח מבנק לבנקשניהול בנקאי תקין 

 .שוקניתן להעריך את השפעתן על ה טרםנכנסו לתוקף ולגבי האחרות 

בפעילות  תהליך רישוי והקמת אגודות בנקאיות בישראל עודנו מצוי בהליך אסדרה, בנוסףכך  .136

כפי שעולה , משותפת עם רשם האגודות השיתופיות במשרד הכלכלה ועם משרד המשפטים
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 סקירההמפקח על הבנקים מערכת הבנקאות בישראל )מהסקירה השנתית של בנק ישראל 

טרם אסדרת המתווה להקמת אגודות בנקאיות בישראל  ,כלומר(. (51.6.5112) 96 9021 שנתית

 .ומן המותר לומר שמוקדם לדעת כיצד קידום מתווה זה ישפיע על השוקהושלמה 

. טיוטת ההוראה החדשה בנושא בנקאות בתקשורתפורסמה  5116בסוף חודש ינואר . זאת ועוד .136

המביאה  "ל טכנולוגיות המידעניהו" 326מתקנת פרק מרכזי בהוראת ניהול בנקאי הוראה זו 

שנועדה , העסקים הקטנים והגדולים, עבור משקי הבית (אגרגציה)שירות ריכוז מידע ליצירה של 

אצל בנק  לקבל שירותי ריכוז מידע מכל גוף פיננסי שבו יש לו חשבוןלאפשר ללקוח לבחור 

 שהוא מעוניין שבו המידע ירוכז

((-16-01-http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/31

Communication.aspx) . 

מקביל ושעתידות אף הן מצטרפות רפורמות נוספות המקודמות ב, לרפורמות שנזכרו מעלה .132

בין רפורמות אלה ניתן למנות הוראות בדבר . להיות בעלות משמעות אדירה ולשנות את השוק

הצעת חוק הסדרת , (1.6.5112שנכנסה לתוקף ביום )הפניית לקוחות לקבלת שירותי ניהול תיקים 

( 51.6.5112) 215, 936ח הממשלה "ה) 5112-ה"התשע, (3תיקון מספר )הלוואות חוץ בנקאית 

פרסום טיוטת הוראת הפיקוח על הבנקים בדבר סולקים : ורפורמות שונות מתחום כרטיסי חיוב

פרסום טיוטת הוראה בדבר קבלת רישיון סולק ; (51.15.5112)סקאות בכרטיסי חיוב וסליקת ע

הצעת  ;(59.6.5112( )דביט)חיוב מיידי  מתן הוראה בדבר הרחבת תפוצת כרטיסי, (16.11.5112)

כניסת ו; (55.6.5112) 965, 912 –הממשלה  ח"ה, 5112-ה"תשעה, וק לצמצום השימוש במזומןח

   .EMV (31.15.5112)תקן 

 .לעמדה המקדמית של בנק הפועלים' רשימת רפורמות צורפה כנספח א

אינה רשימה ממצה והיא אך  שצורפה לעמדה הראשונית של הבנקרשימת ההוראות והרפורמות  .139

כי שוק הבנקאות בכללותו ושווקים נושקים הצפויים להיות  –אמור מעלה באה להמחיש את ה

 .הינם בעיצומה של מהפכה רגולטורית, דוגמת שוק כרטיסי החיוב, וועדהמושפעים ממסקנות ה

לא ניתן להעריך את ההשפעה של שינויים רגולטורים משמעותיים על השוק בטווח זמן על אף ש .111

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/31-01-16-Communication.aspx
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/31-01-16-Communication.aspx
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/31-01-16-Communication.aspx
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לקידום  וועדהח ה"השפעת המלצות דול אזי שבכל הנוגע , (ולעיתים אף שנים)קצר של חודשים 

הרי שניתן להעריך בסבירות גבוהה כי שינויים אלה צפויים להשפיע על מבנה  –תחרותיות 

 (. Compass Lexeconד "לחוו 2.3סעיף )השוק ועל רמת התחרותיות בו בשנים הקרובות 

, שמעותיות המקודמות בעת הזוהאמור מקבל משנה תוקף בשים לב ליוזמות רגולטוריות מ .111

יוזמות הצפויות לפתור את שתי הבעיות העיקריות אשר הצביעה עליהן הוועדה כבר בפתח 

 . סימטריה במידע לגבי לווים וחסר במקורות אשראי חליפיים-א –דבריה 

 מקודמת בימים אלה בכנסת, שהיא תולדה של ועדות קודמות, הצעת חוק נתוני אשראי

, ח בחיוניות השוואת המידע המצוי בקרב מתחרים בשוק האשראי"הכירה במסגרת הדו וועדהה  .115

 :ח הביניים"לדו 16כפי שמופיע בעמוד , כתנאי בסיסי לתחרות בשוק

העובדה שהבנק הקיים מחזיק מידע על הלקוח "

גורמת לחסם תחרותי שאין למתחרים דרך לקבלו 

המסכל , של ממש בעיקר בתחום האשראי

המבוססת על רמת ות אמיתית למעשה תחר

 .(ההוספ הההדגש) ".הסיכון הספציפית של הלקוח

הוועדה מצדיקה את ההתערבות בשוק בהתייחס למגזר משקי הבית ומגזר העסקים . לא זו אף זו .113

 (.ח הביניים"לדו 11עמוד )בשל פערי המידע הקיימים ביחס למגזרים אלה , בין השאר, הקטנים

, שמקודמת בימים אלה, חוק נתוני אשראיהצעת מכך שח הביניים "בדומתעלמת  וועדהה, ואולם .111

כפי שמופיע בדברי הן לשיטת ועדת דורפמן והן כך . לשנות את השוק בנקודה זו בדיוק העתיד

הקמת מערכת לשיתוף בנתוני אשראי והממונה על )ההסבר להצעת חוק שירות נתוני אשראי 

 (:15.11.5112) 5, 5 ,921ח הממשלה "ה, 5112-ה"תשעה, (המערכת

כדי , אם כן, שיתוף בנתוני אשראי נדרש "]...[

לגשר על הפער שבין מלווים בעלי מידע על 

, לקוחות ובין מלווים שאין בידיהם מידע כאמור

וליצור תנאים שווים לתחרות בין המלווים 

 ".השונים
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 (:לדברי ההסבר 3עמוד )ובהמשך  .112

נתוני מערכת רחבה ומתפקדת של שיתוף ב"]...[ 

להגברת , בין השאר, צפויה להביאאשראי 

להרחבת , התחרות בשוק האשראי הקמעונאי

 וצמצום האפליה בתחום זה הנגישות לאשראי

ולשיפור מוסר התשלומים של משקי הבית 

 (. ההדגשה הוספה". )וצמצום מינוף יתר במגזר זה

מחולל משמעותי של תחרות "הוועדה עצמה הכירה בכך ששיתוף נתוני אשראי הינו שאף , זאת .116

 .(5 עמוד, 11.6.12סיכום ישיבה מיום " )בענף האשראי

מבהירה , Compass Lexeconחוות הדעת של , כך. הדברים עולים גם מחוות הדעת המצורפות .116

ד "לחוו 1.31-1.52 עיפיםס) כי רפורמה זו צפויה להגביר את התחרות ולהוריד את מחירי האשראי

Compass Lexecon) ,ר פריזט מסבירה כי הרפורמה צפויה להגביר את "וכך חוות הדעת של ד

 (. 62סעיף , 53עמוד )התחרות במתן אשראי למשקי בית ועסקים קטנים 

כפי שאינה מבהירה , אינה מבצעת הערכה של השפעת הקמת המאגר על השוק וועדההאלא ש .112

כדי לקדם את , בנוסף לרפורמות נוספות המתרחשות בעת הזאת, המאגר מדוע אין בהקמת

התייחסותה , בשים לב לחשיבות שבהצעת חוק זו, למעשה .התחרות במידה הנדרשת לשיטתה

 .של הוועדה משולה להתעלמות מוחלטת ממנה

 16עמוד " )שצפוי לארוך שנים"טוענת כי המהלך להקמת מאגר נתוני אשראי הנו מהלך  וועדהה .119

המהלך אותו מבקשת לקדם . כרלבנטית נו לקבל טענה זויאין ביד, בכל הכבוד(. ח הביניים"לדו

מהלך זה הנו . הנו מהלך דרסטי אשר לא ניתן למצוא דוגמתו במדינות מפותחות אחרות וועדהה

יכולה  וועדהאין ה. צפוי לארוך מספר שניםבהתאם יישומו , ך גם אסדרתו ויישומומורכב וכ

בה בעת שהדבר נכון לגבי  –תלות בכך שהקמת מאגר נתוני אשראי תארך מספר שנים ילה

שהשוק בעת  –גם לחברי הוועדה עצמם  –ולהתעלם בשל כך מהעובדה שברי , המלצותיה היא

 . וממשמעות עובדה זו, ההפרדה יהיה שונה לחלוטין מהשוק היום

ראי בישראל שנים יהיה מאגר אש 3בנק ישראל מעריך שתוך . זאת ועוד .121
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((http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001093930) , ולצורך כך אף הינחה את

 הנו מידע וועדהה שלשיטת בהינתן .הבנקים באגירת המידע כבר מהיום לקראת יישום הרפורמה

פערי מידע על לווים צפוי  צמצום וועדהבהינתן שלשיטת ה, האשראי בשוק לתחרות הכרחי תנאי

להביא להגברה משמעותית של התחרות בשוק האשראי ובהינתן שבעת הזאת מקודם מאגר 

לטעון שישנו הכרח  וועדהברור כיצד יכולה ה לא –שיתוף נתוני אשראי בהצעת חוק ממשלתית 

 צעדים לקידום הצדקה אין, אשראי מצוי בתהליכי מימושכל עוד מאגר נתוני ה. בצעד מבני

 .  התחרות על המאגר של השפעתו תיבחן בטרם פוגעניים כל כך דרסטיים

 מתעלמת ממהלכים משמעותיים נוספים לקידום התחרות המקודמים עתה  וועדהה

 11עמוד )הוועדה מתארת את המצב שלשיטתה בעייתי במגזרי משקי הבית והעסקים הקטנים כך  .121

 (:ח הביניים"לדו

נראה כי יש לייחס את שיעור ההכנסה הגבוה "

הנובע משני מגזרי היעד בהם נדרשת ועדה זו 

בכך , משקי הבית והעסקים הקטנים –להתמקד 

בנקאי -שללקוחות אלה אין שוק אשראי חוץ

ולכך שבמגזרים אלו יש מעט תחרות בתוך 

בעיקר בשל העדר , המערכת הבנקאית עצמה

". לווים והעדר בטוחות כבמשכנתאותמידע על ה

 (. ההדגשה הוספה)

-ועדת אקשטיין)בנושא החסר במקורות אשראי חליפיים עסק הצוות לקידום האיגוח בישראל  .125

ח המסכם שפירסמה לאחרונה "בדו, קהן-בין המטרות המרכזיות שמנתה ועדת אקשטיין(. קהן

 :צוין כך, ((5112נובמבר ) 2 ח הצוות לקידום האיגוח בישראל"דו)

המטרות המרכזיות של עסקאות איגוח הן להביא "

לפיזור אופטימלי של הסיכונים בשווקים 

ולספק מקורות , כפי שיתואר בהמשך, הפיננסיים

באירופה ובארצות הברית קיים ]...[  מימון נוספים

איגוח של הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים 

(SME's .) איגוח מן הסוג הזה מאפשר פינוי

ועל ידי , ורות למתן הלוואות חדשות לעסקיםמק

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001093930
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כך מהווה אחד הכלים לשיפור הנגישות לאשראי 

   (. ההדגשות הוספו)". לעסקים קטנים ובינוניים

 :קהן-ח ועדת אקשטיין"לדו 12וכך מופיע עוד בעמוד  .123

תרומה חשובה נוספת של שוק האיגוח הנה גיוון "

עסקאות איגוח , כאמור. מקורות האשראי

ועל כן , מביאות לפיזור טוב יותר של הסיכונים

, מכאן. מורידות את הסיכון הגלום בהלוואות

פרטים וגופים המבקשים לקבל הלוואה עשויים 

במדינת . לקבל אשראי בתנאים טובים יותר

, המאופיינת במערכת בנקאית ריכוזית, ישראל

פרט ב, גיוון מקורות האשראי חשוב במיוחד

מבלי להיכנס למגוון . בתאגידים בנקאיים קטנים

נציין כי , ההיבטים המורכבים של ענף האיגוח

ככלי בידי , בין השאר, הצפי הוא שהוא ישמש

גופים מוסדיים ואחרים למימון הלוואות לעסקים 

 (.והוספ ותההדגש" )קטנים ומשקי בית

בחוק התכנית , 51' מס -( רישוי) תיקון חוק הבנקאות קודםקהן -לאור המלצות ועדת אקשטיין .121

-ו"תשעה, (5116-ו 5112תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב )הכלכלית 

מטרת  ((31.2.5112) 1229, 1222, 921 -ח הממשלה "ה)כפי שמופיע בדברי ההסבר לחוק . 5112

 :היתההתיקון 

כדי לאפשר תחרות בשוק האשראי למשקי הבית "

מוצע לאפשר , טנים והבינונייםולעסקים הק

בנקאיים לגייס הון באמצעות הנפקת -לגופים חוץ

מתן אפשרות זו צפויה . תעודות התחייבות לציבור

בנקאיים אפיקי מימון -לפתוח בעבור הגופים החוץ

 ".חדשים שאינם קיימים היום

ח על ידי "לגייס חוב באמצעות אג החוקית האפשרות וניתנהנחקק התיקון  31.11.5112 ביום .122

 מוקדם, המשמעותי התיקון מאז בלבד בודדים חודשים שחלפו בהינתן. גופים חוץ בנקאיים

את התחרות  לקדםצפוי  שהתיקון, לאור כל האמור, אך ברי. השוק על השפעתו תהא מה לדעת

אין כל התייחסות  .בין בנקים וגורמים חוץ בנקאיים, אשראי למשקי בית ועסקים קטניםה בשוק
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  . וועדהח ה"לתיקון זה בדו

, פערי המידע ומקורות אשראי – וועדהח ה"ששני החסמים המרכזיים הנזכרים בדו, מכאן .126

שהם מוקדם לדעת כיצד ישפיעו המהלכים . מטופלים כעת באמצעי חקיקה ואסדרה שונים

יקפם סביר כי תהא אך לאור טיבם וה, קהן על השוק-ועדת דורפמן וועדת אקשטייןתולדה של 

 .על השוק מהותיתלהם השפעה 

, שניתן כבר כיום לדעת שלא די בצעדים אלו וועדהנו להבין כיצד טוענת היאין ביד, לאור זאת .126

 .שחלקם לא נכנסו כלל לתוקף וחלקם נכנסו רק לאחרונה וטרם ניתן לאמוד את השפעתם

, וועדהת הבעיות שטוענת להן הלא זו בלבד שהרפורמות הנוהגות כיום צפויות לפתור את מרבי .122

או  בעתיד הקרוב, וועדהאותו מבקשת להסדיר ה, לא ניתן לצפות כיצד יראה השוקאלא שברי ש

לצפות כיצד ייראה השוק אותו היא מבקשת להסדיר בעת  וועדהמבלי שיכולה ה. הבינוני

וניים עליה לפעול בזהירות המתחייבת ולא לנקוט בצעדים דרק, שהמלצותיה יכנסו לתוקף

 .בצידםמשמעותי אינם נדרשים ואשר נושאים סיכון שכלל אשר יתכן ודרמטיים 

לא ניתן לנקוט בהמלצות , בטרם תתבהר השפעת המהפכה הרגולטורית המתרחשת כעת, לפיכך .129

זאת הן משום שלא ניתן לדעת האם המלצות אלו תידרשנה והן משום . וועדהח ה"המפורטות בדו

של ממש וקידום צעדים מרחיקי לכת עשוי להביא לפגיעה  שמדובר בשוק המצוי במהפכה

 .משמעותית בשוק

 בתהליכי שינוי הנובעים משינויים בטכנולוגיה וכניסת שחקנים חדשים גם השוק מצוי 

מגוון תהליכים ובהם התפתחויות , מעבר לשינויים הרגולטוריים הצפויים לשנות את פני השוק .161

 .ללא כל התערבות חיצוניתטכנולוגיות משנים את פני השוק אף 

לאומיות וישראליות לשוקי ההשקעה והאשראי נביP2P (Peer to Peer )כניסת חברות , כך למשל .161

 FED (Federal Advisory Council and Board of-כפי שהבהיר ה, צפויים לשנותו הקמעונאיים

Governors )ב-Record of Meeting (6.2.2015): 
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“The growing popularity of peer-to-peer 

lending, as with the Lending Club, could 

change the consumer credit market and bears 

Close watch”. p. 4. 

הכפילו  P2Pהניתנות באמצעות  תוההלוואב "כי בארה המצא Morgan Stanleyחברת  ,עודכך  .165

נתונים דומים עלו גם ביחס לבריטניה . 5111-מיליארד ב 15עד לסכום של  5111את עצמן משנת 

 (.Compass Lexeconד "לחוו 3.19-ו 3.16 עיפיםס)

אלו יכולים להשפיע על התחרות כיום בשוק כרטיסי האשראי כיוון שהם יוכלו  P2Pפלטפורמות  .163

יסי האשראי שצריכים לשלם לחברות האשראי להציע הלוואות בריבית נמוכה ללקוחות כרט

 .Jonathan Macy, Beware of Banking Animus, DEFINING IDEAS (5 Jan)ריביות גבוהות 

2016), available at: http://www.hoover.org/research/beware-banking-animus .) 

להפוך לשחקנים משמעותיים בשוק האשראי  צפויים גופים מוסדיים, הרפורמות המוצעות תחת .161

יאפשר  P2Pהשילוב בין הגופים המוסדיים לבין פלטפורמות . P2Pעל ידי ניצול פלטפורמות 

העלויות לאור  ,זאת. בהשוואה בינלאומית של הבנקיםהנמוכים  הריביתמרווחי  על אף תחרות

 Compass ד"לחוו 1.21-1.16 עיפיםס) בנקיםביחס ל P2P-של פלטפורמות ההתפעוליות הנמוכות 

Lexecon .) 

ניתן לראות  P2Pסממנים ראשונים לשילוב בין הגופים המוסדיים בישראל לבין פלטפורמות  .162

 Compass ד"לחוו 1.29 עיףס)בארץ  P2Pבהשקעות של מיטב דש ופסגות בשני פלטפורמות 

Lexecon). 

 PayPal ,Google ,Amazonכניסת ענקיות טכנולוגיות כגון התפתחות משמעותית נוספת היא  .166

 Apple-ו Google Wallet, כך למשל)לתחומי פיתוח ותפעול אמצעי תשלום , וחברות נוספות

pay .) כבר בעת הזאת ניתן לראות כניסתן של חברות אלו וחברות גדולות נוספות אף לתחומי

  (.למתן אשראי לעסקים קטנים Amazon-ו Googleויוזמות , PayPal Creditכגון )מתן האשראי 

http://www.hoover.org/research/beware-banking-animus
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בנקאות אינטרנטית אשר הולכת ומתפתחת בשנים האחרונות מאפשרת , בנוסף לכל האמור .166

אשר מידת מעורבותם בשוק המקומי הייתה , ראי בינלאומייםנגישות גבוהה לספקי אש

 .מצומצמת עד כה

בשנים האחרונות החלה מתגברת כניסת חברות חדשות , מעבר להתפתחות הטכנולוגית .162

וכן , מ"חברת מימון ישיר או קבוצת האחים נאוי בע, לדוגמא)בנקאי -המספקות אשראי חוץ

כמה הגופים המוסדיים יכולים למלא תפקיד במתן  עדעניין זה מדגיש (. דוגמאות רבות נוספות

אשראי למגזרי היעד על ידי ניצול פלטפורמות דיגיטליות גם במסגרת הרגולטורית הנוכחית 

     (.Compass Lexeconד "לחוו 3.13 עיףס)

לא נכון , אנו סבורים כי בעת שמתחוללים שינויים כה עזים במערכת הבנקאות הישראלית .169

זאת . יש לעשות זאת במשורה ובזהירות המירבית, שינויים נוספים וככל שכןלהוסיף ולהעמיס 

בייחוד לאור זאת שרבים מן השינויים הצפויים באים לטפל באותו עניין בדיוק אותו מונתה 

 .לבדוק וועדהה

 ביניים סיכום

ניסיונות לא קידמו את התחרות בשוק " שפע"כי הוועדה אין בדינו לקבל את דברי , נוכח האמור .161

 . והגיעה העת לנקוט בפתרון המרחיק לכת של שינוי מבני

בעת הזאת עובר שוק הבנקאות מהפכה רגולטורית שטרם ניתן לקבוע כיצד תשפיע , כפי שהובהר .161

ועדת דורפמן וועדת , תהוועדה לקידום התחרותיו, בין השאר, ובהן)כאשר מספר ועדות . עליו

המליצו על צעדים ספציפיים לקידום התחרות במערכת הבנקאית הישראלית ( קהן-אקשטיין

הושלמו לאחרונה או מושלמים צעדים אלו מרבית כאשר  –ובפרט בשוק האשראי הקמעונאי 

 . בימים אלה

 –יראה השוק אותו היא מבקשת להסדיר בדיוק יכולה לצפות כיצד אינה  וועדהה, בנסיבות אלה .165

 – טכנולוגיים ואחרים, פכה הרגולטורית אותה הוא עובר והן לאור שינויים פנימייםהן בשל המה

 .אין זה ראוי לקדם מהלכים דרסטיים בשוק הנושאים סיכון משמעותי בצידם
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כפי שמניתוחם של המומחים הכלכליים עולה כי מהפכה זו צפויה לשנות את שוק . יתירה מזו .163

י למשקי בית ולעסקים קטנים ולהוזיל את מחירי להגביר את התחרות במתן אשרא, הבנקאות

 . הייתה היא מגיעה למסקנה דומה, אילו היתה הוועדה עורכת בדיקה כלכלית אמיתית, האשראי

. אינן עומדות במבחן הנדרש מהמלצות של רשות מנהלית וועדההמלצות ה, האמורנוכח  .161

חוללים בשוק מהנתונים על התהליכים המת, ההמלצות מתעלמות מהמציאות הקיימת

לפיו נעשו  וועדהנימוק ה. וועדהומהשינויים הרגולטוריים המתרחשים במקביל להמלצות ה

לפיכך אין הצדקה . ושגוי כפי שהובהר –אינו מבוסס , אינו בהיר, ניסיונות מתונים רבים בעבר

 .בדבר הפרדת הבעלות ואיסור ההנפקה וועדהלקידום המלצות ה

 נה בלתי סבירהההמלצה בדבר הפרדת הבעלות הי

הוועדה כפופה לכללי המשפט המנהלי ולצורך יישום המלצותיה הכוללות פגיעה בקניין הבנקים  .162

לאור כל האמור , עם זאת. על ההמלצות לעמוד בכללי המשפט החוקתי –ובחופש העיסוק שלהם 

 במישור והן המנהלי במישור הן החלה, המלצות הוועדה אינן עומדות בעילת הסבירות, לעיל

 .ונבהיר. החוקתי

גם אם , כך. עוסקת באיזון השיקולים במסגרת ההחלטה, עילת הסבירות כפי שהתגבשה בפסיקה .166

אך לא שקלה , הרשות קיבלה החלטה בסמכות וביצעה את הליך קבלת ההחלטות בהתאם לנדרש

בית המשפט עשוי להתערב  –טיים או לא נתנה להם משקל ראוי רלבנאת כלל השיקולים ה

( 5)ד מד"פ, היועץ המשפטי לממשלה' גנור נ 932529ץ "בג)גין היותה בלתי סבירה בהחלטה ב

 ((.1991) לפסק דינו של השופט ברק 35' פס, 122

 :טיים ובהםרלבנהתעלמה ממגוון שיקולים משמעותיים ונתונים  וועדהכפי שפורט עד כה ה .166

 ; מדינות אחרותנתונים שהראו כי גובה הריבית הנגבית במגזרי היעד נמוך בהשוואה ל

 ; המלצותיה על הצרכנים והפגיעה בשוק כרטיסי האשראיהשליליות של השלכות מה

 ; ההשלכות ארוכות הטווח של המלצותיה על שוק הבנקאות או המשק הישראלימ
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 ;השלכות הפגיעה ביציבות הבנקים כתוצאה מצמצום יכולת הגיוון שלהםמ

מועד יישום , ובייחוד –בימים אלו מרפורמות המיושמות ועומדות להיות מיושמות ו

 .מןהרפורמות בפועל וההשלכות הצפויות בגין יישו

מגוון שיקולים מהתעלמה בצורה מובהקת מנתונים רבים שהוצגו בפניה ו וועדהדומה כי ה .162

הוועדה התבססה על נתונים לא עדכניים באופן ניכר , לצד זאת. שנדרשה לתת עליהם את הדעת

 (. ועוד; נגישים לכל 5112כאשר נתוני  5111-5119שנים כמו שימוש בנתונים מה)

מעלה חשש כבד לכך , מראש וועדהכמו גם ציון המלצתה העיקרית של ה, מכלול הדברים .169

דרך . לא שקלה לעומק את המלצותיה העיקריות אלא הקדישה את מאמציה להצדיקן וועדהשה

בהקשר זה . אלא עולה כמעט כדי שרירות במעשה המנהלי, פעולה מעין זו לא רק שאינה סבירה

קל וחומר העולה כדי , כבר נקבע כי כאשר החלטה מנהלית לוקה בחוסר סבירות קיצונית

השר לענייני ' המכון להכשרת טוענות בית דין נ 6311593ץ "בג)ברי כי החלטה זו בטלה , שרירות

 (. (1991) 111( 1)מח ד"פ ,דתות

 חוקתית בזכות היסוד של הבנק לקניין-הפרדת הבעלות פוגעת פגיעה בלתי

לא רק , בר הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקיםבד, וועדהההמלצה מרחיקת הלכת של ה .121

שהתקבלה על בסיס תשתית עובדתית וראייתית שאינה מבוססת מבלי שנבחנה כנדרש 

אלא שהיא פוגעת בצורה קשה ביותר בזכות יסוד של , ההשלכות הרוחביות וארוכות הטווח שלה

ועל כך נרחיב בהמשך , ההמלצות פוגעות גם בזכותו של הבנק לשוויון)בזכות לקניין  –הבנקים 

 (. הדברים

דבר שצפוי להפחית את הערך שיקבל בנק  –פגיעה נוספת מתבטאת בהוראה על הנפקה לציבור  .121

 .הפועלים ממכירת ישראכרט אף יותר

 פסקתהפגיעה עומדת בתנאי אך זאת רק כאשר , ייתכן כי פגיעה בזכות יסוד תהיה חוקית, אמנם .125

 ערכיה את הולם, בחוקקבוע  הפוגעני האמצעי כאשר, היינו –ההגבלה שנקבעה בחוקי היסוד 

כבוד האדם : לחוק יסוד 2סעיף ) הנדרש על עולה ואינו, ראויה לתכלית נועד, ישראל מדינת של

http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/PADI-NG-4-441-L.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/PADI-NG-4-441-L.htm
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 .פסקת ההגבלה כלל אינן עומדות בדרישות וועדההמלצות ה, בענייננו אנו, ואולם. (וחירותו

 .נראה זאת עתה

 מבחן התכלית הראויה

תכליתו של חוק תיחשב ראויה אם הוא נועד לקדם זכויות אדם או להגשים "על פי הפסיקה  .123

ץ "בג" )מטרה ציבורית או חברתית חשובה העולה בקנה אחד עם ערכיה של מדינת ישראל

 ((.16.9.5113, פורסם בנבו)ארבל לפסק דינה של השופטת  23' פס, הכנסת' אדם נ' סרג 6116515

המטרה העיקרית של הוועדה היא הגברת , ח הביניים"העולה מכתב המינוי של הוועדה ומדו .121

ח הביניים מגלה כי כלל לא ברור שזו "קריאת דו. בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוציםהתחרות 

 .אכן התכלית אותה מנסה הוועדה לקדם בפועל באמצעות ההפרדה

כי אם רק אמצעי להשאת מטרה , הגדלת תחרות אינה יכולה להיות תכלית בפני עצמה, ראשית .122

 –להשיא  וועדהח הביניים לא ברור מהי אותה מטרה אותה מבקשת ה"אולם לאורך דו. מסוימת

הגדלת היצע האשראי למשקי הבית ולעסקים הקטנים או , אם מדובר בהפחתת מחירים לצרכן

וכפי , כל אחת מהתכליות השונות דורשת את אותם הצעדים ברור כי לא. בכלל תכלית אחרת

 .  אם בכלל, לא כל אחד מהצעדים נבחנו לאור התכליות השונות, שכבר נכתב וכן יפורט להלן

שורבבה ההמלצה על הפרדת הבעלות בחברות  וועדהכבר בכתב המינוי בין מטרות ה, יתרה מכך .126

או שמא תכלית , מלצה זו היא בגדר אמצעידבר המעלה תהייה אם ה, כרטיסי האשראי מהבנקים

, נוסדה במטרה להפריד את השליטה של הבנקים מחברות האשראי וועדהככל שה. בפני עצמה

לבטח לא כאשר , כלל לא ברור כי מדובר בתכלית ראויה העומדת בדרישות פסקת ההגבלה

 . מסיכומי דיוני הוועדה עולה בבירור כי לא התקיים דיון אמיתי בעניין

 בחן המידתיותמ

המבחן אם הפגיעה בזכויות בבסיסו בודק . של פסקת ההגבלה עיקרומבחן המידתיות הוא  .126

האם הפגיעה בזכות והאמצעי הפוגעני אכן נדרשים לשם השאת  – המוגנות מוצדקת וראויה

האם ישנן דרכים אחרות להשיג את המטרה שמבקשת הרשות להשיג מבלי לפגוע , התכלית



 

42 

האם בסך הכולל של התועלת החברתית האמצעי הפוגעני מיטיב יותר מאשר ו, בזכויות היסוד

 . הנזק לו הוא גורם

הפרדת הבעלות הינה מעלה כי , בענייננובחינת שלושת מבחני המשנה של מבחן המידתיות  .122

 . ונפרט. פגיעה בלתי מידתית בזכויות היסוד של הבנק

האם ישנה התאמה בין האמצעי הפוגעני והוא בודק  "מבחן הקשר הרציונלי"המבחן הראשון הוא  .129

עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט  6125513ץ "בגראו לדוגמא האמור ב)לבין התכלית 

 (.(5116) לפסק דינו של הנשיא ברק 66' פס, 515( 5)סא ד "פ, שר הפנים' הערבי בישראל נ

 והרצויה הדומיננטית התכלית מה ברור לא כאשר זה קריטריון בבחינת ברור קושי ישנו, ענייננוב .191

 . הגדלת התחרות כתכלית בפני עצמה או כאמצעי להשאת יעד אחר – והמלצותיה וועדהה של

 אזשל הבנקים מחברות האשראי עשויה להיות קשורה להגברת התחרות אולם  הבעלותהפרדת  .191

 האשראי בשוק התחרות את להגדיל אכן צפויה הבנקים הפרדת כי בנתונים להוכיח ועדהוה על

 עם ולהיטיב הקמעונאי האשראי היקף את להגדיל, לצרכנים המחירים את להוריד, הקמעונאי

ביעדים  שנבחר על ידי הוועדהלאור הנתונים שהוצגו לעיל על הפגיעה של האמצעי . הצרכן

והוועדה לא , להוכיח את הקשר הרציונאלי גדל וועדההנטל על ה, אותם היא מבקשת להשיג

 .הצליחה לעמוד בכך

והוא נועד לוודא שאין  האמצעי שפגיעתו פחותהמבחן המשנה השני של המידתיות הנו מבחן  .195

פחותה שהיה גורם לפגיעה , על מנת להשיג את תכלית הפגיעה, אמצעי שהיה אפשר לנקוט בו

' ספ, שר האוצר' לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נ 1612596ץ "בגכפי שנאמר ב, בזכות המוגנת

 :(51.9.1996, פורסם בנבו) לפסק דינו של הנשיא ברק 12

שעליו מטפס , האמצעי החקיקתי משול לסולם"

על . להשגת התכלית החקיקתיתהמחוקק 

, המחוקק לעצור באותו שלב משלבי הסולם

ואשר , שבאמצעותו מושגת התכלית החקיקתית

על המחוקק . "פגיעתו בזכות האדם היא הפחותה

ולעלות אט אט , הפוגעת פחות' מדרגה'להתחיל ב

http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/03070520-a47.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/03070520-a47.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/97017150-padi.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/97017150-padi.htm
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עד שהוא מגיע לאותה מדרגה , בגרם המדרגות

א אשר במסגרתה התכלית הראויה מושגת בל

  ".לפגוע מעבר לדרוש בזכות האדם

 את התוצאות וההשלכות של הרפורמותכלל לא בחנה  וועדההח הביניים עולה כי "מקריאת דו .193

לא בחינת הנזק שייגרם לבנקים ולשחקנים האחרים בשוק ולא  –שהוצעו בהמלצותיהם 

יה הזו חמורה הבע. לשמור עליו, כביכול, לצרכנים שהם בסופו של דבר מי שהרפורמה הזו נועדה

כלל לא בחנה צעדים  וועדהשה, שעולה מסיכומי הדיון של הוועדה, יותר בהינתן העובדה

 .חלופיים ופוגעניים פחות מאשר התוצאה שהוכתבה להם מראש

או , של הגברת התחרות –הוועדה לא בחנה האם ניתן להשיא את התוצאות האמורות , כך למשל .191

באמצעות יישום חלק  –תת המחירים לצרכן או שמא הפח, שמא הגדלת היצע האשראי

 . מההמלצות המוצעות בלבד

הוועדה לא בחנה באופן אמיתי את השפעת הרפורמות המקודמות כיום והצפויות כבר , ובפרט .192

כבר עתה מיושמים , כפי שהובהר לעיל. עתה להשיא את התוצאות אותן מנסה הוועדה להשיג

 . השיא את תכלית המלצות הוועדהאמצעים פוגעניים פחות שיכולים וצפויים ל

הרפורמות המיושמות כבר כיום ושיישומן יחל בקרוב צפויות להשיג , כאמור לעיל, למותר לציין .196

וכן קיימים אמצעים שיישומן ישיג , (Compass Lexeconד "לחוו 2.3סעיף )את מטרות הוועדה 

 .נקאת מטרות הוועדה מבלי לגרום לפגיעה כה קשה בזכויות היסוד של הב

במידה שהמדינה מעוניינת להרחיב את היצע האשראי לעסקים קטנים לעניין זה נוסיף כי  .196

ובינוניים הרי ויש בידיה כלים אחרים שקיימים כבר כיום שיכולים לעשות זאת מבלי להעביר את 

כך . הסיכון הטמון באשראי זה לחברות אחרות ובדרך לבצע רפורמה מבנית הפוגעת בבנקים

מפעילה בשנים האחרונות קרן לעסקים קטנים ובינוניים אשר מטרתה לספק  המדינה, למשל

היקף ההלוואות . אשראי או ערבות אל מול הבנקים למתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים

סך ההלוואות שהעניקה  5112בשנת , 5111לבין  5116בין  11.3השנתי שהעמידה הקרן גדל פי 

 6211-אושרו כ 5112ועד ספטמבר  5111קופה בין ינואר בת. מיליארד ש״ח 11-הקרן מסתכם בכ

ח "דו"הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים , משרד הכלכלה והתעשייה)הלוואות לעסקים קטנים 



 

44 

 . (63 ועמוד 5.1.5 עיףס, (5116, ינואר" )מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל: תקופתי

וגעניות פחות כמו הקמת בנק אינטרנטי הוועדה התייחסה בצורה לקונית ביותר לחלופות פ .192

החסם "ונאמר כי " בקצרה"ההתייחסות לאפשרות זו הייתה , על פי סיכומי הדיון, כך. בישראל

לחברי הוועדה לא ". מיליון דולר 111, הגבוה ביותר לכניסה הינו ההון המינימאלי הנדרש להקמה

מיליון  2-ירופי הדרישה היא לבעיקר כאשר באיחוד הא, היה ברור מדוע דרישה זו כה גבוהה

אין היתכנות לכניסת "ש יתהנת הוועדה כמעט מיד לאחר מכן היקמס, בצורה מפתיעה. אירו

המסקנה המתבקשת מהדיון היא . (3 עמוד, 15.6.12סיכום ישיבה מיום ) "בנקים אינטרנטיים]...[

דבר שלא נעשה  ,מהבנקים לא פתרון מבני דרסטי וקיצוני של הפרדת חברות כרטיסי האשראי

וניסיון להביא להקמת בנקים אלא הורדת דרישות ההון העצמי , באף מדינה מערבית אחת

 .אינטרנטיים חזקים

מעמיד במרכזו את שאלת  –מבחן המידתיות במובן הצר  –מבחן המשנה השלישי של המידתיות  .199

נגרם לזכות החוקתית על שהנזק מהאמצעי הפוגעני לבין היחס שבין התועלת הציבורית המופקת 

לפסק  69' פס, 625 (1)ד סה''פ, המוסד לביטוח לאומי' חסן נ 11665511ץ "בג)האמצעי ידי אותו 

 ((. 5115)דינה של הנשיאה ביניש 

בכך שנלקח מהבנקים קניין מהותי המצוי בליבת הפעילות , הפגיעה בזכות לקניין קשה, בענייננו .511

תית שצפויה לצמוח מהפגיעה לא נבחנה באופן ראוי על כפי שהראינו התועלת החבר. הבנקאית

הוועדה לא בחנה ונתנה ליבה להשלכות הרוחב של המלצותיה על הצרכן הישראלי  .ידי הוועדה

לאור הרפורמות הרבות הנוהגות בשוק ולאור ההמלצות השונות שכלולות , וכן לא יכולה לציין

 .ח עצמו מה תועלתה הספציפית של המלצה זו"בדו

לא במישור של יצירת  –התועלת של האמצעים הפוגעניים כלל אינם ברורים . זו אף זו לא .511

והראו המומחים , כפי שהראינו. תחרות וכך גם לא במישור של ההטבה עם מצבו של הצרכן

 . ישנו חשש ממשי כי המלצות הוועדה ירעו את מצבו של הצרכן, השונים

-עין זכות היסוד של הבנקים לקניין הינה בלתיהפוגעת פגיעה קשה בגר וועדההמלצת ה, על כן .515

 .ודינה להיפסל ,חוקתית-בלתי, מידתית
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אולם יש צורך להידרש להמלצה , וועדהעד עתה פורטו הכשלים בהמלצה הקשה הראשונה של ה .513

והיא איסור על שני הבנקים הגדולים ביותר בשוק  –ח הביניים "בדו וועדהנוספת שהציעה ה

מדובר , כפי שיובהר. להנפיק כרטיסי אשראי –בנק הפועלים ובנק לאומי  –הבנקאות בישראל 

, במשק, בצרכן –שעתידה לגרום לפגיעה קשה , בהגבלה שאינה קיימת באף מדינה מערבית אחת

 . וכמובן שבבנקים

  יפגע בצרכן ובמשק ואינו מוצדק, איסור ההנפקה לא ישיג את מטרותיו –ג  פרק

כצעד משלים להמלצת , לקדם וועדהההחליטה , במסגרת כוונתה להוסיף שחקנים לשוק האשראי .511

על פי . (ח הביניים"לדו 59 עמוד)הגבלה על הבנקים הגדולים להנפיק כרטיסי אשראי , ההפרדה

הבנקים הגדולים יהיו מנועים מהנפקת כרטיסי אשראי במשך ארבע שנים , וועדההמלצות ה

לאחר תום אותן ארבע , יתרה מכך. לא יהיו לבנקים מסגרות לכרטיסי אשראימהמועד האחרון בו 

שנים לא תינתן לבנקים אפשרות להנפקת כרטיסי אשראי באופן אוטומטי כי אם לאחר בחינה 

 . את מידת התחרותיות בענף כדי לבחון חוזרת של ועדת היישום שתוקם

סוכן הצפוי בראש ובראשונה להזיק שטרם נוסה ומ, פוגעני, איסור ההנפקה הנו מהלך דרסטי .512

של התועלת ( או למצער שטחי)ח הוועדה כל ניתוח מעמיק "לא מצאנו בדו ,אף על פי כן. לצרכן

 . באיסור כמו גם השלכותיו או סכנותיו הפוטנציאליות

ח "וכך נאמר בדו. עולה כי לא בוצעה כל בדיקה שכזו הביניים ח"מדושכן , לא בכדי לא מצאנו .516

 (:ח הביניים"דול 31עמוד )

חבר נוסף סבור כי בטרם הטלת איסור הנפקה "

 ."כמוצע לעיל יש לבדוק כי הצרכנים לא ייפגעו

וזאת על אף שלפחות חלק , לא נעשתה בדיקה האם איסור ההנפקה יפגע בצרכניםכלל , כלומר  .516

 . מעין זוהשכילו לעמוד על קיומה של פגיעה פוטנציאלית  וועדהמחברי ה

אף שקיימת התנגדות נחרצת של בנק , צורך באיסור כמו גם השלכותיו לא נעשתהבדיקת ה: ודוק .512

פורסמה באתר , ח הביניים"כפי שמופיע בהתייחסות בנק ישראל לדו, למשל)ישראל למהלך זה 

בה התריע בנק ישראל על כך שמדובר בפעילות ליבה  5112או בהודעה כבר בספטמבר ; הוועדה
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פגע בשירות בסיסי אותו מעניק הבנק ובסוף לפגיעה בצרכן של הבנקים ואיסור הנפקה רק י

, 5112בספטמבר  6, "הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים"בנק ישראל , הפיקוח על הבנקים)

 (.13 עמוד

פרוטוקול ) ח הביניים"יפים לעניין זה דברי נגידת בנק ישראל שנאמרו בכנסת לאחר פרסום דו .519

 : (51.15.5112ועדת הכספים מיום 

איסור כזה ימנע מאנשים שמנהלים את החשבון "

שלהם שירות מאוד בסיסי שמשלים לשירות של 

איסור כזה לא קיים בשום . ש"ניהול חשבון עו

ההוצאה של הבנקים , ולדעתנו, מקום בעולם

ותחליף את , מהשוק הזה תחליש את התחרות

כלומר , השחקנים הקיימים בשחקנים אחרים

הם לא יוכלו , אגב. פרדובאותן חברות לאחר שיו

לתת את היקף מסגרות האשראי שהבנקים 

לכן זאת תהיה פגיעה לא . יכולים לתת היום

יש מקום להגנת ינוקא לחברות . בצרכנים מדתית

אבל בכל הגנת ינוקא . הקיימות בכל מיני היבטים

כי אתה רוצה , יש מידה מסוימת של פגיעה בצרכן

את מלוא  לעזור לחברה שעדיין לא יכולה לתת

. אבל השאלה היא מהי המדתיות שלה. השירות

בצורה לא מדתית , להערכתנו, פה זה בפירוש יפגע

  (.ההדגשות הוספו". )בצרכנים

סיכום ישיבה מיום )ההחלטה על איסור ההנפקה התקבלה ברוב של קול אחד בלבד ויש לזכור כי  .511

 (.3 ודעמ, 9.15.12

מתחדדת לאחר ניתוח כלכלי מעמיק המבהיר את  ההנפקההבעייתיות בהיעדר הנמקה לאיסור  .511

, כעולה מחוות הדעת המצורפות לעמדה זו, הכשלים והיקף הפגיעה בצרכנים הצפויים מן המהלך

המצורפת לעמדת איגוד , פריזט ר"דוחוות דעתו של , ושל נומריקס Compass Lexeconשל 

 . כפי שנפרט עתה, הבנקים
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 ע בתחרות בשוק כרטיסי האשראי ובצרכנים לפגו צפויההנפקה  איסור

, ההמלצה על איסור ההנפקה מבקשת לחזק את שלוש חברות כרטיסי האשראי הפועלות כיום .515

הבנקים הנם השחקנים , ברם. הבנקים –באמצעות הוצאת המתחרים העיקריים מן השוק 

 .כמו גם ביעילות, היעילים בשוק ההנפקה והוצאתם תגרור פגיעה ממשית בתחרות

מתן וניהול מסגרת אשראי לכרטיסי )בנקים הנם השחקנים היעילים ביותר בשוק ההנפקה  .513

יכולת , יתרונות בחיתום והערכת סיכון הלקוח, לבנקים יש עלויות הון נמוכות(: האשראי

היסטוריה וניסיון בהנפקת כרטיסי , מתקדמת לבצע בקרה שוטפת על מצבו הפיננסי של הלקוח

הטיפול של הבנק בגביית חובות של מסגרת כרטיס , כמו כן. אשראיאשראי וניהול מסגרות 

, נומריקס)אשראי היא פעילות שיש לה סינרגיה לפעילות גביית החובות הכללית של הבנק 

צפויה ליצור תמריץ שלילי , הוצאת השחקנים היעילים ביותר מן השוק(. 92-92, 2סעיפים 

 .י האשראילהתייעלות לגורמים הפחות יעילים בשוק כרטיס

נראה כי חברות כרטיסי האשראי לא תוכלנה לספק , מעבר לפגיעה המובנת בתחרות. לא זו אף זו .511

חלק בלתי נפרד , כך. את שירותי ההנפקה שמספקים הבנקים בהיקף ובאיכות הקיימים

מהשירותים הכלולים בהנפקת כרטיסי אשראי הינם העמדת מסגרות אשראי ומתן אשראי 

 . תוך נשיאה בסיכונים ובנזקי האשראי –ד חיוב הלקוח באמצעות דחיית מוע

לחברות כרטיסי האשראי יש הון עצמאי מצומצם ביותר והן יצטרכו לגייס הון באמצעים שונים  .512

 2.31סעיף ; 5 עמדת משרד האוצר עמוד)ח והלוואות מהבנקים או מגופים מוסדיים "דוגמת  אג

, Compass Lexeconה של חברת הייעוץ כפי שמפורט בעבודת(. Compass Lexeconד "לחוו

בו ישנו שיעור )כדי לאפשר המשך זרימת אשראי במבנה השוק הנוכחי והעמדת מסגרות 

  21 – 15על חברות האשראי להציע בין ( משמעותי של כרטיסי חיוב נדחה ועסקאות בתשלומים

 (.  Compass Lexeconד "לחוו 2.35-ו 5.26סעיפים )ח "מיליארד ש

פעילותו , חברות כרטיסי האשראי מצויות בנחיתות מידע יחסית לבנקים, ויות ההוןמעבר לעל .516

בין היתר על נזילות )של הבנק מול הלקוח והשירותים לו הוא מספק מאפשרים לו מידע רב 

 2.52 עיףס; 1 עמוד, עמדת בנק ישראל)אשר לא קיים לחברות כרטיסי האשראי ( ואיכות אשראי
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 (.Compass Lexeconד "לחוו

ועמו את הריביות המשולמות על ידי  ,בשיעור הפסדי האשראי במשק לעלייה תגרום זו עובדה .516

 .(155-116 סעיפים, 32-31 עמודים, פריזט)הציבור 

כמו גם יתרונות הבנקים , בין עלויות ההון של הבנקים וחברות כרטיסי האשראי המופרדות הפער .512

 שירותי במחירי בעלייה להתבטא צפוי, בצמצום נזקי אשראי ועלויות גבייה, במידע על הלקוח

 .השירותים ואיכות מגווןב והן לציבור האשראי במסגרות פגיעה לגרור, האשראי כרטיסי

בשל הקושי הצפוי של חברות כרטיסי האשראי להעמיד את ההון הנדרש לקיום מסגרות , עוד כך .519

בהצעת מסגרות לאוכלוסיות מבוססות ( לפחות בשלב הראשון)הן צפויות להתמקד , הכרטיסים

או , תוך פגיעה באוכלוסיות חלשות שתישארנה עם מסגרות מצומצמות ביותר –יותר " בטוחות"ו

 .המאפשרים דחייה של מועד התשלום ללא כרטיסי אשראי

צפויים , לקוחות שונים הנסמכים על הבנק באופן בלעדי כמעמיד מסגרת אשראי, לאמור בהתאם .551

אותם לקוחות , והתייקרותו במסגרותלאור הצמצום . להיפגע באופן מיוחד מאיסור ההנפקה

לרבות קנייה , וההתנהלות השוטפת של לקוח כזה" מסורבי כרטיס אשראי"עלולים להפוך ל

התייחסות ) ישראל בנק עמדת לפי גם הדבר כך(. 112-113 סעיפים, נומריקס)תיפגע , בתשלומים

 (:1 עמוד, הבינייםח "לדו ישראל בנק

קיים חשש ממשי כי לחברות כרטיסי האשראי "

מנת  מקורות מימון על, המופרדות אין די הון

להגדיל בצורה חדה כל כך את היקף המסגרות 

 -שהן מעניקות על מנת ליצור תחליף והאשראי 

הקף , על כן. משמעותי למצב השורר כיום

הפעילות המצומצם יחסית של חברות אלו 

דרכן עלול להביא לכך שהן יעדיפו  בתחילת

להקצות אשראי ללקוחות חזקים מבחינה 

עליהם , אלטרנטיבה בבנקים בהעדר. כלכלית

: ייפגעו הלקוחות החלשים, תיאסר ההנפקה

, אזרחים וותיקים, סטודנטים ,חיילים, םצעירי

עולים חדשים והאוכלוסייה המשתייכת למגזרים 
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, זאת ועוד. המגזר הערבי והחרדי החלשים בחברה

החלופה שתיוותר לאותם לקוחות חלשים היא 

בכרטיס הדביט ושימוש באוברדראפט  שימוש

עלות אשראי זה היא גבוהה ואף . בחשבון הבנק

שלקוחות אלו יהיו שבויים לעלות מכיוון  צפויה

 בידי הבנק בהעדר יכולת לקבל אשראי מהחברות

  .(ההדגשות הוספו" )המופרדות

 Deferred)שוק כרטיסי האשראי הישראלי מתאפיין בריבוי כרטיסי חיוב נדחה . לא זו אף זו .551

Debit ) ומיעוט כרטיסי אשראי מתגלגל(Revolving credit ) וחיוב מיידי(Debit cards .)ב כךעק ,

כחלק מהאופן שבו התפתח שוק , לקוחות מקבלים אשראי חודשי במחיר זניח כעניין בשגרה

הנגזרים  המסגרותאיסור ההנפקה והתייקרות עלויות ההון וצמצום . כרטיסי האשראי בישראל

יחד עם המלצות הוועדה בדבר הפחתת העמלה הצולבת ורפורמת כרטיסי הדביט צפויים , ממנו

 . החיוב הנדחה מן השוק לדחוק את כרטיס

הנו זול מזה שיכול לקבל ( ובייחוד בתי עסק גדולים)האשראי אשר יכולים לקבל בתי עסק : ודוק .555

או ריבית על דחיית תשלום , נשיאה בעלויות האשראי באמצעות דמי כרטיס גבוהים. צרכן בודד

בנוסף  –במישרין צפויה לפגוע במחזיקי הכרטיס ( Revolving Credit Cards)בכרטיסי אשראי 

  .למניעת היעילות המתאפשרת מגיוס אשראי על ידי בתי עסק לטובת הצרכנים

לבנקים יתרון . מתעלמת מהיתרונות הקיימים להנפקת כרטיסי חיוב באמצעות בנקים וועדהה .553

. המצמצמים את נזקי האשראי( חשבונות לווים)בטחונות ונגישות ישירה למקורות סילוק , במידע

י הקיימים כיום בקרב כרטיסים חוץ בנקאיים גבוהים מאלו של הכרטיסים נזקי האשרא

ויתור על יתרונות אלה משמעו עלייה בשיעור נזקי האשראי . בשל היתרונות הנזכרים, הבנקאיים

 . והתייקרות האשראי לצרכנים

איסור ההנפקה מונע מן הבנקים העמדה יעילה של אשראי באמצעות , בנוסף לכל האמור .551

הבנקים ידרשו להציע ללקוחותיהם אשראי באמצעות כלים , לפיכך. ת כרטיס האשראיפלטפורמ

זאת בנוסף לכך שתימנע סינרגיה חיובית . ש"פחות יעילים כגון הלוואות וניצול מסגרת חשבון עו

דוגמה טובה לסינרגיה מסוג זה הנה כרטיס אשראי הניזון מיתרת משכנתא )בין מוצרי אשראי 
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 (. 96סעיף  ,נומריקס; שנפרעה

 לרבות האשראי מוצרי מחיר - מחירים לעליית לגרום צפוי ההנפקה איסור, נקודה זו לסיכום .552

 מנת על להצטמצם צפויות האשראי תמסגרו. לעלות צפויים אשראי על וריבית כרטיס דמי

 שירות ביעילות לפגיעה בנוסף זאת. איהאשר בסיכוני והעלייה ההון גיוס עלויות עם להתמודד

 .הבנקאי האשראי

ומבלי שהוועדה תמצא לנכון  –מבלי שיהיו ברורים התועלת והצורך שבאיסור ההנפקה , כל זאת .556

 . הנזקים וההשלכות הצפויות לצרכנים מאיסור זה, להתייחס לעלויות

 פגיעה ביציבות המערכת הבנקאית 

. אחד מן הכלים החשובים לצורך שמירה על יציבות הבנקים הנו גיוון, כפי שתואר בהרחבה לעיל .556

 והן בגיוון( Revenue diversification) של הבנק בתחומי פעילותוגיוון בא לידי ביטוי הן 

בעוד שהפרדת חברות כרטיסי האשראי פוגעת (. Diversification in assets)נכסים שבבעלותו ה

איסור ההנפקה פוגע באופן חריף ביכולת הבנק , בגיוון נכסי הבנק ובתשואה שלו על ההוןבעיקר 

 .לגוון את פעילותו

מניעת פעילות הבנקים בתחום . הנפקת כרטיסי אשראי הנה חלק מליבת העיסוק הבנקאי .552

תחום בו הבנקים הינם בעלי ניסיון ויכולת ניהול סיכונים , מסורתי של הפעילות הבנקאית

, לחלופין. צפויה לדחוף את הבנקים לתחומי פעילות בעלי פרופיל סיכון גבוה יותר –ת מפותח

גיוון פעילותם יפחת ויחד עם זאת יעלה הסיכון , ככל שהבנקים לא יפנו לתחומי פעילות חדשים

הגדלת הסיכון במערכת הבנקאית היא לא יעילה מבחינה . שבפגיעה בשאר תחומי הפעילות

בנוסף הגידול בסיכון הבנקים עשוי . ות הסיסטמית של המערכת הפיננסיםמשקית ופוגעת ביציב

להתבטא בייקור עלויות המימון של הבנקים אשר בסופו של דבר עלולה להתגלגל לצרכני 

 (.136 סעיף ,נומריקס)האשראי במשק 

 כרטיסי חברות ביציבות לפגוע עשוי ההנפקה איסור, הבנקים ביציבות לפגיעה מעבר, כן על יתר .559

 מסגרות את לצמצם בצרכנים לפגוע שלא יבחרו האשראי שחברות ככל. המופרדות האשראי
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 הצעדים נקיטת ללא. כולו במשק הסיכון רמת תעלה, השירותים מחירי את ולהעלות האשראי

 ייווצרו אם פירעון לחדלות אף או נזילות לבעיית להיקלע צפויות האשראי חברות, הנזכרים

 ד"לחוו 2.52 עיףס) מחובות ההשתמטויות היקף את שיגבירוית כלכל-המקרו ברמה קשיים

Compass Lexecon.) 

כמו גם הספק בדבר יעילות , לאור הפגיעה הצפויה בצרכנים והסיכונים הגלומים באיסור ההנפקה .531

אינה  מדינה מפותחתאף . ברי מדוע איסור מעין זה לא נמצא כיום באף מדינה מפותחת, המהלך

 Compassד "לחוו 2.55 עיףס; 29סעיף , נומריקס)אוסרת על בנקים להנפיק כרטיסי אשראי 

Lexecon .)ישנה הצלחה במדינות שונות להגדיל את מספר השחקנים נותני האשראי , בנוסף לכך

 . מבלי להידרש לפתרונות כה דרסטיים –וליצור מערכת חוץ בנקאית עם נתח שוק משמעותי 

 קה אינו נדרשאיסור ההנפ

ח הביניים הנו חלק מן הצעדים המשלימים "איסור ההנפקה כפי הוצג על ידי הוועדה בדו .531

נעשה לצורך הכנסת שחקנים חדשים , נזכיר, וזאת –להפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים 

 (. ולעסקים הקטנים)אשר יתחרו בבנקים בשוק האשראי הקמעונאי 

לא ברור כיצד . בשוק כרטיסי האשראי –איסור ההנפקה מגן על חברות כרטיסי האשראי , ברם .535

בקיאות במתן אשראי , שהן שחקן וותיק בעל מידע והיכרות עם הלקוח ,חברות כרטיסי האשראי

זקוקות ( הביניים ח"דול 52-ו 1 עמודים)נהנות ממוניטין ומוכרות לציבור ה, למשקי בית ולעסקים

 .בשוק בו הן פועלות זה שנים רבות "הגנת ינוקא"ל

, לא ניתן להבין כיצד איסור ההנפקה צפוי לפתור את הפערים עליהם עמדנו לעיל. לא זו אף זו .533

פערים שלא יאפשרו לחברות כרטיסי האשראי לקיים תחרות של ממש מול הבנקים בשוק 

חוסר התאמה , ייםהיעדר מקורות סילוק מיד, נחיתות במידע, נחיתות בעלויות ההון –האשראי 

של המבנה התפעולי והעסקי של חברות כרטיסי האשראי והחברות הרוכשות למתן אשראי 

 . קמעונאי ועוד

כאשר לא , מכאן שאיסור ההנפקה מחזק את חברות כרטיסי האשראי בשוק כרטיסי האשראי .531
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 –דה אינו מתייחס באופן ממשי לשוק היעד אליו מכוונת הווע, ברור האם הדבר נדרש ומאידך

 :ח הביניים"וכפי שציין בנק ישראל בהתייחסותו לדו, שוק האשראי הקמעונאי

בנק ישראל סבור כי מתן מונופול על סליקה "

 ותפעול של כרטיסי אשראי כמוצע בהמלצות

הוועדה נותן בידי החברות המופרדות הכנסה 

 בטוחה שתאפשר להן בסיס כלכלי ובסיס מידע

בנקים לתחרות בתחום האשראי ותמנע מה

להפעיל כח שוק על מנת שלא לאפשר את 

כן נראה שאין צורך במתן הגנה  על. פעילותן

שמהשיקולים שנסקרו לעיל , גורפת מתחרות

ידי הקטנת זמינות האשראי  תפגע בצרכנים על

 ועדהבניגוד גמור למטרות שהו -וייקור מחירו 

יצויין כי בנק ישראל הציע  .שמה לנגד עיניה

ופיות לחברות כרטיסי שורה של הגנות חל

הנותנות מענה לחששות  ,האשראי המופרדות

 (. ההדגשה הוספה) ."שהועלו

, שכן. טי למגזר העסקים הקטניםרלבנאינו , ככלל ,חשוב לציין בהקשר זה כי איסור ההנפקה .532

עיקר ביקורת הוועדה כלפי מגזר העסקים הקטנים היא היקף האשראי הניתן למגזר זה , כאמור

העסקים גזר את מ "מזניחים"הבנקים  מעות הטענה היא כימש (.ח הביניים"לדו 11-13עמודים )

 . לו מספיק אשראי מספקיםולא הקטנים 

מהרים להיכנס ישנם שחקנים המ, פחות פעילים בושהבנקים הגדולים  ככל שישנו מגזר, ראשית .536

למגזרים דיסקונט  דוגמה לכך ניתן לראות בהטבות ייחודיות שמעמיד בנק. אליו ולנצל זאת

 :ראו למשל באתר בנק דיסקונט)כגון עובדי מדינה והוראה , מסוימים

 groups-types/unique-https://www.discountbank.co.il/DB/private/account) . 

הדרך הנכונה , מבלי שישנו מענה לביקוש זה, שקיים בו ביקוש לאשראי ככל שישנו מגזר, שנית .536

י ביטוח של ל ידלמשל ע ,והיא עידוד הפעילות ב להתמודד עם היעדר הפעילות באותו מגזר

  .כפי שנעשה כלפי מגזר היצואנים –י מדינה לאשראה

שכן . ת לאשראילנגישו הטענות שמועלות כדי לתמוך באיסור ההנפקה אינן רלבנטיות, שלישית .532

https://www.discountbank.co.il/DB/private/account-types/unique-groups


 

53 

להפעיל לחץ אין להם כל תמריץ  ,אינם פעילים במגזר העסקים הקטניםהבנקים הגדולים ש ככל

 . גם כיום, כלשהו על חברות כרטיסי האשראי כדי למנוע את כניסתן לתחום

ח הביניים לצורך באיסור ההנפקה וממילא אין כל הסבר לאופן שבו "אין כל הנמקה בדו, כאמור .539

הוועדה מבקשת לחזק את , אך כפי שהובהר עד כה –ו לתת מענה לאותו צורך אמורה הצעה ז

מבלי שיובהר כיצד הדבר מתייחס , על חשבון הצרכנים, חברות כרטיסי האשראי בשוק אחד

 .  לשוקי היעד אותם מבקשת הוועדה ומבלי שתהא כל התייחסות לפגיעות הצפויות מהמלצה זו

  חוקתי ואינו הבנק של היסוד בזכויות פוגע ההנפקה איסור

המלצת הוועדה בדבר איסור ההנפקה פוגעת בצורה קשה ביותר בזכויות יסוד של הבנקים  .511

 .זו הנפקות פגיעה זו היא בטלות של המלצ. חוקי-זכות שהיא במעמד חוקתי על, בחופש העיסוק

כל לעסוק ב"חופש העיסוק ומקנה זכות : לחוק יסוד 3הזכות לחופש העיסוק מעוגנת בסעיף  .511

  ".דמקצוע או משלח י, עיסוק

בדבר איסור על הבנקים להנפיק כרטיסי אשראי פוגעת  וועדהההגבלה הרחבה שבהמלצת ה .515

לא רק מצרה את האפשרות של הבנקים לעסוק בתחום  בחופש העיסוק של הבנקים בכך שהיא

סרת אלא שדה פקטו היא שוללת אפשרות זו לחלוטין ואו, מובחן ולהתחרות עם חברות אחרות

 .עליה

כמו גם פגיעה בזכות היסוד , כפי שיפורט להלן, איסור ההנפקה פוגע אף בזכות היסוד לשוויון .513

 . בכך שנחסמת האפשרות של הבנק להפיק רווח משוק כרטיסי האשראי, לקניין

על מנת שפגיעה בזכות יסוד תהיה חוקית עליה לעמוד , כאמור לעיל בעניין הפרדת הבעלות .511

כבוד האדם : לחוק יסוד 2וסעיף  חופש העיסוק: לחוק יסוד 1סעיף )ההגבלה פסקת בתנאי 

לא  .כלל אינן עומדות בדרישות פסקת ההגבלה וועדהההמלצות של ה, בענייננו אנו. (וחירותו

 . והאמור כאן הוא תוספת לאמור לעיל, נחזור על כל הנאמר לעיל

הקושי לעמוד על  –שר רציונלי קיומו של ק –לעניין מבחן המשנה הראשון של המידתיות  .512
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התכלית הדומיננטית של המלצות הוועדה עומד כאן ביתר שאת לאור העובדה שההמלצה בדבר 

בטווח הקצר  לפגוע בהכי אם , איסור ההנפקה לא צפויה להגביר את התחרות בשום צורה

 איסור ההנפקה מגביל את האפשרות לתחרות בכך ששחקנים. ובטווח הארוך בשוק האשראי

אין קשר על כן . דבר הסותר את מטרות הוועדה –נפסלים מתחרות בשוק כרטיסי האשראי 

רציונאלי בין אמצעי פוגעני זה לבין התכלית והוא אינו יכול לעמוד בבחינה החוקתית ודינו 

 .פסלות

אף תכלית של הגנת ינוקא אין בינה לבין האמצעי שננקט קשר רציונאלי כיוון שהגנת הינוקא  .516

 . שוק שבו לחברות כרטיסי האשראי אין כל צורך בהגנה שכזו –ניתנת בשוק כרטיסי האשראי 

מעבר לדברים אשר נאמרו : אמצעי פוגעני זה אינו עומד גם במבחן המשנה השני של המידתיות .516

ישנן חלופות פוגעניות פחות  –טיים גם כאן רלבנדברים אשר  –הפרדת הבעלות לעיל בנוגע ל

אשר יכולות להשיא את המטרה של הגנה על חברות האשראי מבלי לפגוע פגיעה קשה כל כך 

 . בבנקים

מתנגד למהלך זה , הגורם שפעיל בשוק ובקיא בו, עובדה זו עולה בבירור מכך שבנק ישראל .512

 . לבנקים אך בעיקר לצרכנים –ת חלופות פוגעניות פחות וסבור כי קיימו, נחרצות

איסור ההנפקה פוגע פגיעה קשה , מבחן המידתיות במובן הצר, לעניין מבחן המידתיות השלישי .519

פגיעה זו אינה מוצדקת לאור התועלת החברתית שצפויה לצמוח . בגרעין הזכות לחופש העיסוק

וביציבות , בבנקים, זה צפוי רק לפגוע בצרכניםצעד , כפי שהובהר לעיל. נהפוך הוא –מהפגיעה 

  .המערכת

לא במישור של יצירת  –אלא שמידת התועלת של אמצעי פוגעני זה לא ברור , לא זו בלבד .521

הוועדה לא בחנה , הלןכאמור ל. תחרות וכך גם לא במישור של ההטבה עם מצבו של הצרכן

לאור , אלי וכן לא יכולה לצייןונתנה ליבה להשלכות הרוחב של המלצותיה על הצרכן הישר

ח עצמו מה תועלתה "הרפורמות הרבות הנוהגות בשוק ולאור ההמלצות השונות שכלולות בדו

 .הספציפית של המלצה זו
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 .הפגיעה בזכות לחופש העיסוק אינה עומדת בתנאי פסקת ההגבלה ודינה בטלות, על כן  .521

 סיכום ביניים

 . וק של הבנקים הינה מהותית ומשמעותיתהפגיעה בלקוחות ובחופש העיס, נוכח האמור .525

הוועדה לא בחנה ונתנה ליבה להשלכות הרוחב של המלצותיה על הצרכן הישראלי , גם בעניין זה .523

 . בכך שהיא מוציאה מהשוק את המתחרים היעילים ביותר, ועל התחרות

 בלתי, מידתית-הינה בלתי, הבנקים בזכויותהפוגעת פגיעה קשה  וועדההמלצת ה, על כן .521

 .ודינה להיפסל ,חוקתית

 התייחסויות נוספות –פרק ד 

נבקש להתייחס , דינן להתבטל ועדהלאחר שהבהרנו מדוע שתי ההמלצות העיקריות של הו .522

אף שאנו סבורים שהן בכל מקרה , נה טענותינובלככל שלא תתקלמספר נקודות הרלבנטיות רק 

  .אינן סבירות

 מעבר התקופת אורך בהמלצות הוועדה מתגלה גם בסבירות החוסר 

כי בנק הפועלים יאלץ למכור את השליטה בחברת ישראכרט בתוך , בין היתר, ח הביניים קובע"דו .526

 . שנתיים ואת היתרה בתוך שנה נוספת

הוועדה אינה מנמקת ואינה מסבירה על בסיס מה סבורה היא כי יש וניתן לבצע את המכירה  .526

 . ןבניגוד לכל דין ולכל הגיו, בפרק זמן כה קצר

כל . תצאנה מהכוח לפועל הן חייבות לעבור תהליך חקיקה וועדהעל מנת שהמלצות הברי כי  .522

בזכות  פוגעת ץ את הבנק למכור חלק מרכושובאופן שיאל וועדהחקיקה שתאמץ את המלצות ה

כבוד האדם : יסודלחוק  2ן עליה לעמוד בתנאי פסקת ההגבלה שבסעיף הקניין של הבנק ועל כ

 . וחירותו
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עומדת הנה סבירה וספק אם הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים , כפי שטענו בהרחבה .529

אך היא בוודאי שאינה עומדת בה בשים לב , ובפרט במבחני המידתיות, פסקת ההגבלהבתנאי 

 . יהושמשולה להיעדר קביעת הוראת מעבר רא, לתקופה הקצרה שנקבעה למכירה

חוקתית בלא לקבוע הוראות מעבר ראויות היא חובה החובה להימנע מפגיעה בזכות יסוד  .561

 יוסף בנאי 5235596ץ "בג) חוקתית אשר גם הכנסת עצמה כפופה לה בעת שהיא מחוקקת חוקים

 1216591ץ "בגוכך נאמר ב((. 1996) 613, 225( 5)ד נ"פ, המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין' נ

 :((1992) 511, 193( 5)ד נב"פ, שר האוצר' מ נ"איכות הסביבה בע. א.ש.ד

מקום שנדרשת , העיקרון הוא שתקופת המעבר"

הסבירות . צריכה להיות סבירה, תקופת מעבר

במקרים מסוימים אפשר להציג . תלויה בנסיבות

. נתונים שיסייעו לקבוע מהי תקופת מעבר סבירה

על רקע , במקרים אחרים אין מנוס אלא להעריך

פת מעבר מהי תקו, הנתונים השייכים לעניין

 ."סבירה

 5111בשנת , כך. הלכות ברורות אלו עמדו לנגד עיני וועדות קודמות שקבעו צעדים משמעותיים .561

ובעקבותיו נחקקו ( ועדת בכר – להלן)הוקם צוות עבודה בין משרדי לעניין רפורמה בשוק ההון 

עיסוק )ם וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיי )קופות גמל)חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

אשר בין היתר הורו על מכירת קופות הגמל וקרנות משותפות , (בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני

 .הבנקים ל ידיבנאמנות ע

כשביקש המחוקק ליישם את המלצות ועדת בכר בדבר אחזקות התאגידים הבנקאיים בקופות  .565

חוקק קבע תקופת מעבר המ בעניין זה. שנים 2-הוראת המעבר הגיעה עד ל, גמל וקרנות נאמנות

שהיה קשה לצפות כיצד " רפורמה מאוד מאוד משמעותית"ארוכה דיה בשל העובדה כי מדובר ב

 : (52.5.5112, 162. ח.ה, 692 עמוד)בדברי ההסבר להצעת החוק כך נכתב ו. השוק יתנהג בעקבותיה

בשים לב לזהירות הנדרשת לעת הפרדת "

מערכת פעילויות קופות הגמל וקרנות הנאמנות מ

לעומת הצורך והרצון להביא ליישום , הבנקאית

מהיר ככל האפשר של הפרדה זו לתועלת 
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מוצע לקבוע כי תהליך , הלקוחות והמשק בכלל

יישומן של הוראות ההפרדה המוצעות בסעיפי 

 ...ייעשה בהדרגה ועל פני זמן, ו56-וה 56

ההדרגתיות המוצעת כמפורט להלן והתייחסותה 

תאפשר , לסך הנכסים המנוהלים ערב יום התחילה

לתאגידים הבנקאיים גמישות מרבית בהחלטה על 

. מתווה מכירת הגופים המוסדיים הנדרשת מהם

גמישות זו תנטרל במידה מרבית השפעה ... 

אפשרית של מתווה מכירה ספציפי על המחיר 

ידים הבנקאיים בעבור שיוכלו להשיג התאג

  "הגופים המוסדיים האמורים להמכר על ידם

הפרדת חברות כרטיסי אשראי מהבנקים הינה משמעותית ומורכבת ולא רק בשל העובדה  .563

אלא  ,שמדובר במכירה עתירת רגולציה ובמכירת חברה שהיא חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהבנק

בינלאומית הנעשה בצילן של רפורמות גם בשל העובדה שמדובר במהלך חסר תקדים ברמה ה

 .רבות נוספות אשר צפויות להוביל לשינויים רבים בשוק האשראי והבנקאות בשנים הקרובות

היכולת לצפות את התנהגות השווקים בשנים הקרובות כמעט ובלתי קיימת ולכן הזהירות , מכאן .561

נק בעקבות מכירה כפויה הנזק שעלול להיגרם לב, זאת ועוד. הנדרשת במהלך כה דרסטי היא רבה

בהפסד הוא גדול ולכן החלטה מידתית וסבירה חייבת לאפשר לבנק זמן סביר שיאפשר מכירה 

 .במחיר הוגן ובתנאים סבירים

( ועדת הריכוזיות – להלן)להגברת התחרותיות במשק  וועדהעדכנית יותר היא ה, דוגמא נוספת .562

חוק  –להלן ) 5113-ד"התשע, וזיותשבעקבותיה נחקק החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכ

גם במקום של שינוי מבני ) שנים 6של , ארוכה בהרבה תקופת מעברשגם בו נקבעה , (הריכוזיות

לדברי ההסבר  1119 עמוד)כך את זהצעת החוק מסבירה . (וגם בנוגע לכהונת נושאי משרה

 (:9.6.5115, 616להצעת חוק הריכוזיות 

ם מבניים שימנעו צפויים להתבצע כמה שינויי"... 

שליטה או החזקה של תאגידים ריאליים 

משמעותיים והשולטים בהם בגופים פיננסיים 

שינויים מבניים אלה יכול שייעשו . משמעותיים
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באמצעות מכירת חלק מההחזקות לבעלי עניין 

אחרים או באמצעות מכירתם לציבור באמצעות 

תהליכים אלה של מכירת נכסים . שוק ההון

. ולים הם תהליכים ארוכים מטבעםבהיקפים גד

דרישה למכירה מיידית של הנכסים , זאת ועוד

אשר על כן . עלולה להביא לפגיעה בשווי הנכסים

ובשים לב לזהירות הנדרשת בביצוע השינויים 

המבניים האמורים לעומת הצורך והרצון להביא 

ליישום מהיר ככל האפשר של שינויים אלה 

לקבוע כי תהליך  מוצע, לתועלת הציבור והמשק

ייעשה על פני , יישומן של הוראות אישור השליטה

..." ם בתום שש שנים מיום הפרסוםזמן וייוש

 (. ההדגשה הוספה)

, כידוע, שכן. נקודה זו מתחדדת ביתר שאת כאשר מביאים בחשבון את ההיבט הציבורי שבעניין .566

כי פגיעה , אם כך, נותנת הדעת. מניותיו ברוב מחזיקהבנק הוא חברה ציבורית אשר הציבור 

אשר עלול להפסיד כספים רבים כתוצאה , בשווי הנכסים תהא בעלת משמעות דרמטית לציבור

 .מכך

אשר , 5113במאי  59ין קנדל בוועדת הכספים מתאריך 'יוג' של פרופ דבריו, בהקשר זה, ראו נא .566

 :(לפרוטוקול 32, 36עמודים ) דנה בחוק הריכוזיות

, אתם שמים את הספים, אתם שמים את הזמנים"

וזה קובע כמה אתה שם לשוק ובאיזה טווח אתה 

אני יכול לתת לכם את . צריך למכור את זה

כמה ששמים יותר : ההשפעה של שני הווקטורים

כמה ; ככה המחירים יהיו יותר נמוכים, לשוק

, ששמים יותר מגבלות על מי שיכול לקנות

כמה שנותנים פחות ; וכיםהמחירים יהיו יותר נמ

אני רוצה להזכיר . המחירים יהיו יותר נמוכים, זמן

והם בעלי , שלכל חברה כזאת יש בעלי מיעוט

. הרוב בחברות האלה מוחזק על ידי הציבור. הרוב

אם הסיטואציה הייתה שהיה שם מישהו אחד 

אז זה , ואתם מחייבים אותו למכור 91%שמחזיק 

וב מוחזק על ידי אבל בחברות האלה הר. בסדר
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קרנות , שמחזיק את זה דרך קרנות פנסיה, הציבור

זאת אומרת שהורדת . נאמנות וכן הלאה

זאת  .המחירים במכירה משפיעה גם על הציבור

ההדגשות  ". )לזה זה לא משהו מעבר, עובדה

 (.הוספו

 אין להכתיב חובה להנפיק את חברת כרטיסי האשראי

דת הבעלות הרי שיש לקבוע כי המכירה הכפויה של חברת אם תתקבל המלצת הוועדה בדבר הפר .562

 . כרטיסי האשראי ישראכרט תהיה במחיר הוגן ובערכה האמיתי

 . המלצות הוועדה אינן עומדות בדרישה זו .569

כי הוועדה  ח הביניים"דול 31בהתייחס לדרך שבה תימכר חברות כרטיסי האשראי מצוין בעמוד  .561

הנפקה כפויה של מניות ישראכרט לציבור רק . יבורממליצה על הנפקה כפויה של החברה לצ

מגביר את הסיכון הקיים ממילא במכירה כפויה כי ערכה של החברה הנמכרת תיערך בחסר 

למותר לציין כי במכירה כפויה במחיר שהוא . וכי החברה תימכר בהפסד –לעומת שוויה האמיתי 

פגיעה זו . סוד של הבנק לקנייןמתחת לערך האמיתי של חברה יש פגיעה קשה ביותר בזכות הי

 . רק מחמירה את מידת הפגיעה שקיימת גם כך בזכות זו מעצם המכירה הכפויה

 .לפיכך אין לקבוע חובה להנפקה בבורסה .561

  ל.א.כללבנקים האחרים ו ביחס גם ןלהחיל יש וועדהה המלצות תתקבלנה אם

בדבר הפרדת הבעלות ואיסור ההנפקה נוגעות אך ורק לבנקים המוגדרים  וועדההמלצות ה .565

 אחוזים או 51להם פעילות קמעונאית באשראי למשקי בית של "בנקים אשר  –" בנקים גדולים"כ

 (.ח הביניים"לדו 59 עמוד" )יותר מסך האשראי למשקי בית הניתן על ידי מערכת הבנקים

היא החלת ההמלצות הפוגעניות רק ביחס לשניים מהבנקים ושתי חברות , בפועל, הגדרה זו .563

, ל.א.והחרגתם של חברת כרטיסי האשראי כ –בנק הפועלים בנק לאומי  –האשראי שבבעלותם 

 .כמו גם שאר הבנקים, בנק דיסקונט והבנק הבינלאומי
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או איסור ההנפקה מהטעמים בנק הפועלים מתנגד להמלצות הוועדה בדבר הפרדת הבעלות  .561

ל .א.הרי שיש להחיל את ההמלצות הללו גם ביחס לכ, ככל שהן תיושמנה, אולם, המנויים לעיל

 . ולבנקים האחרים

החלת -אבי בן בסט התנגדו לאי' ופרופ, רשות ההגבלים העסקיים, משרד האוצר, ראשית .562

עדו לייצר תחרות בענף הסיבה הראשונה לכך היא שבהנחה שההמלצות נו. ל.א.ההמלצות על כ

אין רציונל או כל היגיון בהחרגת אחד מתוך שלושת השחקנים שנועדו לייצר תחרות , ריכוזי

ל בידי בנק דיסקונט .א.דעות המיעוט מצביעות על כך שהשארת כ, בנוסף. מהרפורמה המוצעת

יעה צפויה לחבל ברפורמה על ידי שינוי מערך השיקולים של חברות האשראי המופרדות ופג

 .ל ושל חברות האשראי להתחרות בבנקים.א.בתמריץ של כ

 –ל .א.הוצאת כ, היות שבנק דיסקונט הוא הבנק היעיל פחות במערכת הבנקאית, יתרה מכך .566

מידי הבנק צפוי להוות זרז לתחרות והתייעלות עבור  –שהיא מקור רווח משמעותי של דיסקונט 

הערות רשות ההגבלים ; 5 עמוד, ייםהערות משרד האוצר להמלצות הבינ)בנק דיסקונט 

 (. 2 עמוד, הביניים אבי בן בסט להמלצות' משרד האוצר ופרופ, העסקיים

מעיון בחומרים של הוועדה . אף הבחירה של הוועדה בקריטריון שנבחר להחלת ההפרדה מוזרה .566

 51%כבנקים שמשקלם בשוק האשראי הקמעונאי הוא מעל " בנקים גדולים"על בסיסם הוגדרו 

הפרדת חברות )כי מדובר בצעד שנועד לפגוע דווקא בשני הבנקים הגדולים ביותר במשק  עולה

 (.9 עמוד, 5112בספטמבר  6, בנק ישראל, הפיקוח על הבנקים, כרטיסי האשראי מהבנקים

הבנק דיסקונט ובנק  המצרפי שלנתח השוק , כיוון שמבחינה מהותית, עניין זה תמוה אף יותר .562

להפרדת  וועדהשקבעה ה םל לקריטריוני.א.נתח שוק שמכניס את כ, 51%ל עולה ע הבינלאומי

 (.5 עמוד, 13.15.12סיכום ישיבה מיום )הבנקים מחברות כרטיסי האשראי ואיסור ההנפקה 

א רק יה ח הביניים"דומה כי בכך יצא המרצע מהשק וכי מתברר כי תכליתו האמיתית של דו .569

 .נה תכלית ראויהתכלית שאי, לפגוע בשני הבנקים הגדולים

מוצדקת להחיל את ההמלצה רק ביחס לשני הבנקים -לבחירה השרירותית והבלתי, כך או כך .521
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זכות המהווה , הגדולים משמעות רבה כיוון שהיא גורמת לפגיעה חמורה בזכות היסוד לשוויון

' לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל נ –ב "לה 6311519ץ "בג) יסוד במשפט הישראלי

, פורסם בנבו) יה'לפסק דינה של השופטת פרוקצ 95-ו 66' פס, עץ המשפטי לממשלההיו

5.9.5111).) 

יש להחילם בצורה שוויונית , ככל שאלו תתקבלנה, הגם שהבנק מתנגד להמלצות הוועדה, לפיכך .521

כמו גם , אחרת תיגרם פגיעה בשוויון, ל ועל יתר הבנקים.א.להחילם גם על כ –על כל החברות 

 .  עצמהבתחרות 

 חיוב ההפצה בתנאים שווים פוגע אף הוא בחופש העיסוק ובחופש הקניין 

נקבע , כך למשל, הטלת חיוב עוסק לנהל את עסקו בצורה מסוימת פוגעת בחופש העיסוק, לככל .525

כתר כדרך המלכים  3666511ץ "בג" )משטר רישוי מקים פגיעה אינהרנטית בחופש העיסוק"כי 

חיוב (. (2.2.5111, פורסם בנבו) סולברגלפסק דינו של השופט  16' פס, השר לשירותי דת' מ נ"בע

ל בצורה הבנקים לפעו ההפצה בתנאים שווים פוגע אם כך בחופש העיסוק בכך שהוא מחייב את

בצורה שייתכן שאין לבנק כל אינטרס לנהוג כך ומתערבת בביצוע הפעילות הבנקאית , מסוימת

 . באופן שעלול לגרום לעלויות לבנק

כך למשל במצב שבו מחייבים בנק להפיץ . פעילות זו פוגעת בזכות החוקתית לחופש העיסוק .523

או של חברת כרטיסי , בתנאים שווים כרטיסי אשראי של חברה שנמצאת בסכסוך עם הבנק

לצד , או שיש בעיות אחרות עם השירותים של חברות האשראי, אשראי שאין ביקוש לכרטיסיה

נגרמת פגיעה כפולה , עקב כך. סוגיות ומכשולים לפי דיני ההגבלים העסקיים שעלולים לצוץ

  .בחופש העיסוק והן בזכות לקניין

בכך , שפורטו לעיל, ם בפסקת ההגבלההמלצה זו של הוועדה אינה עומדת במבחנים הקבועי .521

המלצה זו אינה עומדת במבחן המשנה , כמו כן. שישנם אמצעים פוגעניים פחות בהם ניתן לנקוט

 –השלישי של המידתיות בכך שהפגיעה הצפויה ממנה גוברת על הטוב שהיא צפויה להשיא 

ואף , אינו מאמין בהםהכרחת בנק לפעול בניגוד לאינטרסים כלכליים שלו ולשווק מוצרים שהוא 

 .אינו לטובת הציבור, מוצרים שהם רעים לדעתו מבחינת טיבם

http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/10036760-o27.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/10036760-o27.htm
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 התייחסות ליתר המלצות הוועדה

 . ח הביניים מציעה הוועדה עשרים המלצות שונות הנוגעות כביכול למטרת הוועדה"בדו .522

. ורותנראה כי טיב ההמלצות ומידת נפקותן לתכלית הוועדה אינן בר, מעיון בהמלצותיה, ואולם .526

ההמלצות ; זאת כיוון שההמלצות אינן מפרטות מה הן אמורות להשיא ומה הן צפויות להשיג

ההמלצות אינן מפרטות בבירור את דרך ו; אינן מפרטות כיצד הן תורמות להשגת יעדי הוועדה

 .יישומן

 .הוועדהיתר המלצות ל יכול להתייחסהבנק אינו , במצב דברים זה .526

 להחיל רגולציה אחידה לכל הגופים והשחקנים הפועלים בשוק האשראי הקמעונאי וועדהעל ה

אם תתקבלנה הצעות . אחידות רגולטורית-השוק הפיננסי והבנקאי מאופיין כבר כיום באי .522

הוועדה מצב זה עשוי להחריף ולגרור תוצאות לא ראויות ולא רצויות כאשר סטנדרטים וכללים 

 . הפועלים באותו השוק שונים יחולו על שחקנים שונים

קוהרנטית וברורה אשר תחול על כלל הגופים העוסקים במתן אשראי , הצורך ברגולציה אחידה .529

 . ח הביניים"ברור גם לוועדה עצמה ולבעלי דעות המיעוט לדו

 ה הנוגעת לאסדרת שירותי תשלוםתבהמלצבאסדרה רגילה למשל מכירה בצורך הוועדה  .591

 :(ח הביניים"לדו 32-31עמודים )

ככל ששירותים אלו מפוקחים על ידי רגולטורים "

יש ליצור אסדרה אחידה ותנאי גישה , שונים

]...[  בדגש על שחקנים חדשים, שוויוניים והוגנים

מטרת האסדרה היא לקבוע דרישות אחידות 

 (.ההדגשה הוספה) ".לגופים אלה

, מגבלות ההוןהנוגעות ל –שונות הרגולטוריות הוראות הההצדקה לאחידות רגולטורית היא שה .591

טיות רלבנ – חובות בתחום ההיכרות עם הלקוח ועוד, מגבלות במתן אשראי, מינוף, יחסי נזילות
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  .עוסקים במתן אשראיהלכלל הגופים 

התייחסות אל שחקנים הפועלים בשוק אחד כאל שחקנים שונים תוך כדי החלת כללים שונים  .595

. על הצרכנים וכן על השחקנים עצמם, ת להיות השלכות קשות על המשק הישראלילגביהם יכולו

יכולה להשפיע על התחרות ולגרור תוצאות בלתי הלימות ההון שונות של דרישות , כך למשל

 .לצרכנים ולמשק, רצויות

יותר אשר מטבעם הנם ספקי אשראי מסוכנים , בנקאיים-פיקוח פחּות על גורמים חוץ, אכן .593

קרן המטבע ידי -כפי שהובהר בצורה ברורה על. מעלה את רמת הסיכון למשק, בנקיםמאשר ה

יש לוודא כי ניסיונות להגביר את התחרות בשוק אינן באות על חשבון יציבות המערכת , ל"הבינ

 :הפיננסית בישראל

“Efforts to increase banking sector 

competition should ensure that financial 

stability remains paramount. Increasing 

competition could lead to reduced fees, 

improved services, and increased access to 

credit, but it could also raise risks to 

financial stability—particularly if it would 

lead to weak  new banks or rapid credit 

growth and an erosion of credit 

standards. It will thus be important to 

keep prudential policies strong”. 

(Israel: Concluding Statement of the 2015 

Article IV Consultation INTERNATIONAL 

MONETARY FUND (24.6.2015), available at: 

https://www.imf.org/external/np/ms/2015/0624

15.htm) (הוספה ההדגשה). 

הצורך באסדרה אחידה רק גוברת לאור השינויים המבניים שמתרחשים במערכת הבנקאית  .591

. והפיננסית כגון כניסת שחקנים חדשים ושינויים טכנולוגיים שמשפיעים על הצרכנים ועל השוק

https://www.imf.org/external/np/ms/2015/062415.htm
https://www.imf.org/external/np/ms/2015/062415.htm
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יציבות  על מנת לשמור עלהתאמה של כלל ההוראות הרגולטוריות החלות מחייבים שינויים אלו 

 .להבטיח תחרות אמתיתאפשר וועל מנת ל המערכת

חיתום אשראי תחת רגולציית חסר צפוי להכניס למעגל מקבלי האשראי לקוחות ברמת , יובהר .592

ההבנה בשוק האשראי כי ישנם לקוחות , לאורך זמן. סיכון שאינה מאפשרת להם לקבל אשראי

  .מרובי אשראי בפיקוח חסר תביא להיסוס במתן אשראי ולהקטנת ההיצע

הוראות רגולטוריות שחשוב לציין , לים של יציבות מערכתית שמשפיעים על הצרכןמעבר לשיקו .596

למשל )איכות שירות והגנה על הצרכן , שקיפותכגון דרישות של , במישרין בצרכניםרבות נוגעות 

 (.או הוראות ניהול בנקאי תקין 1921-ד"התשמ, (שירות ללקוח)הוראות חוק הבנקאות 

" ידחפו" אופן באותו מפוקחים שאינם שגופים לכך להביא שויע, אחידים כללים של היעדרם .596

דבר שעשוי לגרור את המערכת כולה , בהם מהותית פגיעה תוך שקוף לא באופן ללקוחות אשראי

 .לרמות סיכון גבוהות מהרצוי

סביר להניח כי צרכנים שיבקשו לעבור מספק אשראי אחד לשני לא יהיו מודעים , יתרה מכך .592

לעורר חיכוכים  צפוייםפערים אלה . למשטרים הרגולטוריים השונים שחלים על הספקים השונים

 .ואף לפגוע באינטרסים של הצרכנים, צרכניםשביעות רצון בקרב  חוסר, מיותרים

 –בנקאיים -רגולציה אחידה כלפי ספקי אשראי בנקאיים וחוץ מכאן שיש ליצור מנגנון של .599

בפיקוח בפן הצרכני כך שתישמר , בפיקוח על הלימות הון, בפיקוח על ניהול סיכוני אשראי

באופן שיאפשר שמירה על יציבות  –השקיפות ההוגנות ואיכות השירות שמקבלים צרכני אשראי 

 .על צרכני האשראיהמערכת הפיננסית ו


