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  פרטי השכלתם וניסיונם המקצועי של כותבי חוות הדעת .1

 ד"ר רועי שלם

 השכלה

  (דוקטורט) בכלכלה PhD  אביב- אוניברסיטת תל  2010

2007  Northwestern University Fulbright Visiting Scholar  

  בכלכלה בהצטיינות, בהתמחות של כלכלה פיננסית MA  אביב- תל אוניברסיטת  2002

  בכלכלה וניהול בהצטיינות BA  אביב- אוניברסיטת תל  1998

  ניסיון מקצועי באקדמיה

  אביב.-משותף של פורום הגבלים עסקיים ורגולציה באוניברסיטת תל מנהל  כעת] - 2014[

אביב לתלמידי תואר שני במסלול -מרצה בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת תל  כעת] - 2010[

 ומבוא למימון. בקורסים ארגון תעשייתי, הסדרי חוב MBA - ה

- כלכלית לתלמידי תואר ראשון בכלכלה באוניברסיטת תל-בקורס מדיניות מיקרו מרצה  כעת] - 2012[

  אביב ובמרכז הבינתחומי בהרצליה.

 בקורסים כלכלת ביטוח ומימון חברות לתואר שני בכלכלה במכללה למנהל. מרצה  ]2015 - 2013[

  .אביב-סוגיות בכלכלה יישומית בבית הספר לכלכלה באוניברסיטת תל בקורסמרצה   ]2011[

  .עוזר מחקר לפרופ' יוסי שפיגל ופרופ' קונרד שטהל  ] 2009 - 2006[

אביב -ובית הספר לכלכלה באוניברסיטת תל עוזר הוראה בבית הספר למנהל עסקים  ] 2007 - 2002[

וכלכלת אינפורמציה, תיאוריה מיקרו כלכלית,  המשחקיםבמגוון קורסים: תורת 

  חשבונאות לכלכלנים, נושאים בכלכלת ישראל, ניהול פיננסי מתקדם.

 אביב יפו.-בקורס תפעול הייצור (תפ"י) במכללה האקדמית תל הוראהעוזר   ] 2000[

  סףניסיון מקצועי נו

שותף מייסד בחברת נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני, המספקת מענה מקיף לבעיות   כעת]  -  2012[

  תחומי של מומחיות בתחומים כלכלה, מימון וחשבונאות:-מורכבות הדורשות מגוון רב

 ניתוח כלכלי של היבטי תחרות ורגולציה. •

 חוות דעת כלכליות להליכים משפטיים. •

 הערכות שווי חברות, נגזרים ומכשירים פיננסיים מורכבים, לרבות חוב.  •

 ניהול סיכונים לחברות ובפרוייקטים ותיקוף מודלים עבור מוסדות בנקאים. •

 יישומים של פתרונות מתחום תורת המשחקים, לרבות ניתוח מכרזים. •

ייעוץ כלכלי ומימוני. מנהל ) בחברת גיזה זינגר אבן לManagerשנים מנהל ( 3.5במשך   ]2012 - 2009[

צוות כלכלנים. ראש תחום כלכלה יישומית, כולל אחריות על נושאי ההגבלים העסקיים 

והרגולציה, וכתיבת חוות דעת מומחה שהוגשו לבית המשפט (לרבות מתן עדות בבית 

  המשפט). חוות דעת כלכליות לדוחות כספיים של חברות ציבוריות ואחרות.

ן מטה במדור ניתוחים כלכליים ושכר במחלקת תקציבים ובקרה באגף הטכנולוגיה קצי  ]2005 - 2000[ 

והלוגיסטיקה (אט"ל) במטה הכללי של צה"ל. התפקיד כלל ניהול תקציב השכר באט"ל, 

בהיקף של מיליארדי שקלים בשנה; ניתוחים כלכליים חוצי ארגון; הנחיה וביקורת על 

ופיתוח של תוכנות שונות בתחום ניהול  כלל הניתוחים הכלכליים של כלכלני אט"ל;

  (בית הספר לקצינים). צל"ש אלוף. 1תקציב. בוגר בה"ד 

  , בית תכנה לכלים פיננסיים ממוחשבים ותוכנות ניהול..R.E.L.S -ראש צוות פיתוח ב  ]2000 - 1999[
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 ד"ר טל מופקדי

  השכלה

  כלכלה וכלכלה פיננסית)-(דוקטורט) בכלכלה (מיקרו PhD  אביב- אוניברסיטת תל  2013

 בכלכלה בהצטיינות במסלול המחקרי MA  אביב- אוניברסיטת תל  2006

  עסקים בהצטיינות בהתמחויות שיווק ומימון-במנהל MBA  אביב- אוניברסיטת תל  2004

  בכלכלה וניהול בהצטיינות BA  אביב- אוניברסיטת תל  2001

  ניסיון מקצועי באקדמיה

  אביב.-מנהל משותף של פורום הגבלים עסקיים ורגולציה באוניברסיטת תל  כעת] - 2014[

 -אביב לקורסים מתקדמים במימון, מסלול ה-מרצה בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל  כעת] - 2007[

MBA : ,יסודות המימון, ,אופציות וחוזים עתידייםתורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך 

  והסדרי חוב.הערכת שווי חברות 

תורת מרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה לקורסים מתקדמים במימון: יסודות המימון ו  כעת] - 2008[

  ההשקעות וניתוח ניירות ערך, מימון בינלאומי וניהול סיכונים בינלאומי.

אביב לקורס שווקי המט"ח והשפעתם -מרצה בבית הספר לכלכלה באוניברסיטת תל  ] כעת - 2006[

  יסודות הכלכלה.על המשק ו

באוניברסיטאות מובילות  – Financial Modeling –מרצה אורח לקורס מתקדם במימון   כעת] – 2015[

, Copenhagen Business School ,Tallinn University of Technologyבחו"ל: 

Amsterdam Business School ,Nagoya University of Commerce and Business.  

]2012 - 2013[  Assistant professor of finance  בבית הספרKellogg  למנהל עסקים של אוניברסיטת

Northwestern בארה"ב לקורסים מתקדמים במימון למסלול ה- MBA :Corporate 

finance  ו- International finance.  

 Northwesternלמנהל עסקים של אוניברסיטת  Kelloggעוזר הוראה בבית הספר   ] 2011 - 2008[

  בשיקגו בקורסי מימון (סמסטרי קיץ).

מרצה במכללת "מגמות" בקורסי הכרות עם שוק ההון (לקהל הרחב) ובקורסי הכנה   ] 2012 - 2004[

 סטטיסטיקה ומימון, מקצועית א', מקצועית ב'.לבחינות הרשות לניירות ערך: 

  ניסיון מקצועי נוסף

ייעוץ כלכלי ומימוני, המספקת מענה מקיף לבעיות שותף מייסד בחברת נומריקס   כעת]  -  2012[

  תחומי של מומחיות בתחומי כלכלה, מימון וחשבונאות:-מורכבות הדורשות מגוון רב

  תחרות.-הערכות שווי חברות, כדאיות עסקאות והסכמי אי •

 הערכת שווי נגזרים, הלוואות, אופציות, מניות בכורה וכו'.  •

 (כולל שימוש במחקרי אירוע). חוות דעת כלכליות לתביעות משפטיות •

 בחברות וקביעת מדיניות תמחור אופטימאלית.פנימיות ניתוח עלויות  •

 .Impairment -ו PPAהערכות שווי לדוחות כספיים כגון  •

 ניהול סיכונים ותיקוף מודלים.  •

חורין וניר יוסף). -הספר "המדריך להערכת שווי חברות" (עם ערן בן כותב שותף של  ]2013[ 

  .www.valuation.co.ilדיונון. הספר זמין בכתובת האינטרנט  -פרובוק הוצאת

  ראש צוות ייעוץ כלכלי ופיננסי בשיתופי פעולה עם פרופסורים בכירים.  ]2012 - 2006[

  באוניברסיטת ת"א.חבר ועדת השקעות ומנהל תיק ההשקעות במכון לחקר עסקים   ]2011 - 2008[

  אגיס בע"מ (היום פריגו בע"מ). –אנליסט עסקי בכיר במחלקת פיתוח עסקים   ]2006 - 2001[
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  תצהיר המומחים  .2

נבקש לציין כי אין לנו כל קשר או תלות בחברה או במזמיני העבודה או במי מטעמם, במישרין או 

ובין מזמיני העבודה, הינו קבוע מראש  בעקיפין. שכר הטרחה בגין הכנת חוות דעת זו, כפי שסוכם ביננו

  ואינו מותנה במישרין או בעקיפין במסקנות חוות הדעת או בהצלחת השימוש בה.

  ' מסכם את מגבלות האחריות הקשורות בעבודה זו.בנספח 

  

  

  

  

  

  ד"ר רועי שלם, שותף מייסד

  נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני בע"מ

  

____________________  

  שותף מייסדד"ר טל מופקדי, 

  נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני בע"מ

  

____________________  

                            08/02/2016                                                            08/02/2016  
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  תמצית חוות הדעת .3

) לחוות את דעתנו המקצועית, "בנק הפועלים"להלן: נתבקשנו על ידי בנק הפועלים בע"מ ( .1

את ההשפעה הצפויה, על התחרות ועל הצרכן, של האיסור על הנפקת , כלכליתולנתח, מבחינה 

כרטיסי אשראי בנקאיים, המוצע בדוח הביניים של הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים 

  ").הוועדה(להלן: " הבנקאיים והפיננסיים הנפוצים בישראל

  מטרות חוות הדעת 

 מטרות חוות דעת זו, הינן: .2

לבחון ולנתח את מסמך הרקע הכלכלי שהביא את הוועדה להמליץ, בין השאר, על איסור  .א

 הנפקת כרטיסי אשראי בנקאיים.

תחת ההנחה , על הנפקת כרטיסי אשראי בנקאייםהנשקל האיסור לנתח את השפעת  .ב

 שחברות כרטיסי האשראי מופרדות מהבנקים.

  עיקרי הממצאים והמסקנות 

אינם מייצגים  ,נסמכה הוועדהוהניתוח הכלכלי במסמך סקירת התחרות, עליו  הנתוניםלהערכתנו  .3

כוח הניתוח שערכנו מעלה כי: את תמונת המצב האמתית ביחס למערכת הבנקאית בישראל. 

אין אינדיקציות לרווחיות ; גבוה בהשוואה בינלאומית אינוהשוק במערכת הבנקאית בישראל 

; אין אינדיקציות אין אינדיקציות להיעדר תחרות בשוק כרטיסי האשראי; היעדשל מגזרי חריגה 

יעילות של המערכת הבנקאית, ובפרט של בנק הפועלים, בהשוואה למקביליהם במדינות  לחוסר

; המגמה בתקופה האחרונה היא שיפור במדדי התחרות של מגזרי היעד אותם בחנה OECD - ה

 הוועדה; כמו כן, הנתונים אותם בחנה הוועדה אינם מייצגים ככל הנראה את העתיד הקרוב. 

במסמך סקירת התחרות לא זוהו באופן פרטני ומעמיק בעיות תחרותיות אמתיות בשוק האשראי  .4

ישיר בין המלצות הוועדה לניתוח ולא הוגדרו יעדים ליישום. כך לדוגמה, לא בוצע חיבור ובישראל, 

למרות שלכאורה הוועדה מזהה במגזר העסקים הקטנים את הכשל התחרותי הגדול ביותר, הרי 

 שהרגולציה המוצעת לא צפויה כמעט להשפיע על האשראי לעסקים קטנים.

המוצעת היא המלצה תקדימית בפרספקטיבה בינלאומית ניתן לומר בביטחון שהרגולציה  .5

שלות חרק שתי מדינות שוליות ונ ,נכון להיום ,חריגה מאוד ביחס לעולם. למעשה, והיא וקיצונית

משמעותו ביצוע ניסוי  ו של האיסוראימוצאוסרות על בנקים מסחריים הנפקת כרטיסי אשראי. 

ן הרגולטורי של בכלכלה הישראלית ובמערכת הבנקאית שלה, בלא היכולת להתבסס על הניסיו

מדינות אחרות. על כן המשמעויות הכלכליות הצפויות של צעד זה צריכות להיות ברורות וחדות 

  לפני יישומו.
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איסור זה הינו בגדר הגנת ינוקא המסקנה העולה בבירור מהניתוח בחוות דעת זו היא כי למעשה,  .6

, בכך שיקבלו מסגרות והוא צפוי לפגוע בצרכנים ,נדרשת על חברות האשראי המופרדות שאינה

 בנוסף לפגיעה בבנקים הגדולים.אשראי קטנות יותר וישלמו ריביות גבוהות יותר. זאת 

כפי שמודגם בספרות הכלכלית, כרטיסי אשראי הם למעשה אמצעי נוח, ובמקרים מסויימים גם  .7

ם אפיק זול לארגון מחדש של הם מהווימאחר ש ,יעיל מאוד, לניצול מסגרת אשראי. בין השאר

לא הצורך לשלם על , לחובות קצרי טווח. כמו כן הם מאפשרים ללקוח לשמור על נזילות גבוהה

 . לא מנוצלת אשראימסגרת 

כאשר תישלל מן הבנקים היכולת להנפיק כרטיסי אשראי, הם לא יוכלו עוד להציע ללקוחותיהם  .8

הרגולציה המוצעת פועלת על מנת ם אחרות, אמצעי יעיל לניצול האשראי שהם מציעים. במילי

לפגום במוצרי האשראי שמציעים הבנקים. ברור כי הצרכנים יפגעו מכך שמוצרי האשראי שיוצעו 

צפוי להיווצר חוסר יעילות כלכלית משמעותי אם להם על ידי הבנקים פגומים בהיבט זה. בנוסף, 

כרטיסי האשראי הבנקאיים למוצרי הבנקים לא יוכלו עוד לנצל את הסינרגיות הקיימות בין 

 האשראי שהם מציעים.

אשראי, אך ללא האמצעי היעיל להעמיד אותו בפני  להעמידיוותרו עם יכולת  , אם כך,הבנקים .9

במובן זה, הרגולציה המוצעת תייצר תמריצים שגויים בתוך מערכת מתן האשראי, כך הלקוחות. 

 , בלית ברירה,את הלקוחות לכווןשהבנקים, אשר רוצים להציע ללקוח את מרכולתם, עשויים 

לניצול כלים פחות יעילים של אשראי. כל אלו תופעות לוואי בלתי נמנעות של הרגולציה המוצעת, 

 את היכולת להציע ללקוחותיהם את הסל המלא של פתרונות האשראי.אשר תמנע מהבנקים 

שהוועדה  למרותהבנקים הם השחקנים היעילים ביותר בכל הנוגע להנפקת כרטיסי אשראי.  .10

עצמה מכירה בכך שריבוי מתחרים הוא זה שיטיב עם הצרכנים, הרגולציה המוצעת מדירה 

  –תחום הנפקת כרטיסי האשראי שהם השחקנים היעילים ביותר ב –הבנקים את מהשוק 

. המטרות והיעדים ומותירה את שוק כרטיסי האשראי עם שלוש חברות כרטיסי אשראי בלבד

במקום לדאוג לכך ששלושת השחקנים החדשים ישתלטו  –שהציבה לעצמה הוועדה הם שגויים 

ק יתפסו על כל שוק כרטיסי האשראי, הייתה צריכה הוועדה לכוון לכך שהשחקנים היעילים בשו

. גם בפרספקטיבה בינלאומית לא שחקנים חדשיםבו נתח גדול, ולייצר עליהם איום תחרותי על ידי 

 בנקאית מבססת לעצמה בשוק האשראי נתחי שוק גדולים.-שכיח מצב שבו המערכת החוץ

הרגולציה המוצעת מייצרת למעשה מערכת ללא בלמים וללא יכולת להתמודד עם תקופת  .11

עוררו בה קשיים. לקבוצת הלקוחות שהבנק הוא היחיד שמוכן להעמיד עבורם יתבמידה שהמעבר, 

לפני יישום הרגולציה המוצעת היה מאחר שמסגרת אשראי, צפויה להיגרם פגיעה משמעותית, 

להם כרטיס אשראי, ובעקבות יישומה הם יהפכו ל"מסורבי כרטיס אשראי". כל ההתנהלות 
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רבות קנייה בתשלומים, תפגע. כלומר הרגולציה השוטפת של לקוח המשתייך לקבוצה זו, ל

באיכות השירותים  ניכרתהמוצעת תייצר קבוצת לקוחות שתגרם להם ללא ספק פגיעה 

צעירים, חיילים וסטודנטים הם קבוצות אוכלוסיה שעבורם מתן  –בפרט הפיננסים שהם מקבלים. 

יש חשש אמיתי שחלק ניכר מהם  , לכןפעילות הפסדיתבממוצע כרטיס אשראי בפני עצמו היא 

הרגולציה המוצעת מייצרת סיכוי לא מבוטל לכך שרבים , לא יקבלו כלל כרטיס אשראי. על כן

מייצרת סיכוי וממחזיקי כרטיסי אשראי היום יוותרו ללא כרטיס לתקופות זמן בלתי ידועות, 

  משמעותי לפגיעה קשה בהם. 

השפיע בצורה זניח ממש על סקטור העסקים איסור הנפקת כרטיסי אשראי בנקאיים, צפוי ל .12

הקטנים. הסיבה לכך היא כי רוב החוב הנדרש על ידי עסקים קטנים אינו מסגרת שמנוצלת 

באמצעות כרטיס אשראי, אלא חוב בדמות הלוואות. כלומר, הצעד הרגולטורי הקיצוני של איסור 

חמורות על ציבור מחזיקי הנפקת כרטיסי אשראי בנקאיים, לא רק שצפויות לו תופעות לוואי 

כרטיס האשראי, אלא גם שהוא לא צפוי לטפל כמעט במאום במגזר העיקרי שאליו מכוונות 

 מגזר העסקים הקטנים. –המלצות הוועדה 

הרגולציה המוצעת למעשה גורעת מהבנקים את אחד ממקורות ההכנסה שלהם, ובכך פוגעת  .13

גלום מגדילה את הסיכון ה ההכנסהרות הפחתת גיוון מקובגיוון מקורות ההכנסה של הבנק. 

. הגדלת הסיכון במערכת הבנקאית היא לא יעילה מבחינה משקית ופוגעת ביציבות בנכסי הבנקים

ייקור עלויות הסיסטמית של המערכת הפיננסית. בנוסף, הגידול בסיכון הבנקים עשוי להתבטא ב

  האשראי במשק.המימון של הבנקים, אשר בסופו של דבר עלולה להתגלגל לצרכני 

תיושם הרגולציה המוצעת, האינפורמציה האסימטרית שתיוותר בין הלקוחות לבין במידה ש .14

מלהעמיד מסגרות אשראי  תחשושנהחברות כרטיסי האשראי המופרדות עשויה להביא לכך שהן 

לעומת זאת, דווקא המשך הנפקת . ידיריבית גבוהה מתידרש על ידם גדולות ללקוחותיהן או ש

קיומם של כרטיסי אשראי על ידי הבנקים עשוי לסייע בהפחתת האינפורמציה האסימטרית: 

נוספת בעלת ערך  הוא בעצמו מעין תעודת זהות בנקאית בידי לקוחות כרטיסי האשראי הבנקאיים

טיס אשראי שתוצאתו היא הנפקת כר ,החיתום הבנקאי .אינפורמטיבי משמעותי בשוק האשראי

מסוג מסויים ללקוח, מקטין עלויות חיתום עצמאי שצריכות חברות האשראי המופרדות לעשות. 

) על פעולות הבנקים. לאור כל זאת, קיומם של כרטיסי free-rideבכך הן למעשה יכולות "לרכב" (

 האשראי הבנקאיים עשוי אף להוות זרז לכניסתן של חברות כרטיסי האשראי המופרדות לשוק,

 ואף עשוי לזרז את כניסתן של חברות כרטיסי אשראי חדשות.

גם בהיבט ההפצה, הרגולציה המוצעת צפויה להביא לעיוותים במערכת הבנקאית שככל הנראה  .15

הן  לכוון את הלקוחותלא יביאו לתוצאה אליה כיוונה הוועדה. התמריצים במערכת הבנקאית יהיו 

ים. קיימת סכנה ממשית כי שיווי המשקל החדש לאשראי הבנקאי והן לאמצעי התשלום הבנקאי
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פעולה הפוכה בדיוק להגנת הינוקא  –שיתקבל בשוק עשוי להביא לצמצום שוק כרטיסי האשראי 

  שאליה כיוונה הוועדה ברגולציה המוצעת.

הבנקים במידה שאנחנו חולקים על הניתוח המופיע בהערות המשותפות לדוח הביניים, לפיו  .16

את לקוחותיהם ולהנפיק להם  ,אחרי ההפרדה ,שונות למשוך אליהם בחזרהיצליחו בדרכים 

- כרטיס אשראי בנקאי, הדבר יותיר את חברות האשראי המופרדות להתחרות על לקוחות חוץ

למעשה, העובדה שלקוח יכול לעשות שימוש במקביל במספר כרטיסי אשראי, . בנקאיים בלבד

את לקוחותיהם ולהנפיק לכולם כרטיסי אשראי  מביאה לכך שגם אם יצליחו הבנקים "לפתות"

  בנקאיים, לא יהווה הדבר חסימת השוק בפני חברות כרטיסי האשראי המופרדות.

בשוק כרטיסי על כן, הרגולציה המוצעת היא הגנת ינוקא קיצונית, אשר הטעם בה לא ברור.  .17

ות. לא מדובר האשראי יש ריכוזיות יחסית (שלוש חברות) והיסטוריה ארוכת שנים של פעיל

יתר על כן, לחברות כרטיסי האשראי כבר תפוצה רחבה ומקיפה  בחברות קטנות שחודרות לשוק.

 ןבנקאי, כך שניתן לומר שהנוכחות שלה-שהם בעלי כרטיסי האשראי החוץ –של לקוחות קיימים 

, היא לא רק נוכחות בשוק ובמודעות הלקוחות, אלא אף פיסית בארנק של רבים מהם. לא ברורה

אם כך, הנחיצות של הגנת הינוקא על מנת להבטיח את הישרדותן בשוק של חברות כרטיסי 

בטווח  התועלת ממנההאשראי המופרדות. הגנת הינוקא צפויה לפגוע בצרכנים בטווח הקצר, ו

 .מוטלת בספק הארוך

לרוב, הגנת ינוקא, כאשר היא מיושמת היא לתקופה עד שהחברות החדשות מתבססות בשוק.  .18

הן כבר היום מבוססות בשוק. לא ברור, אם כך,  –במקרה של חברות כרטיסי האשראי המופרדות 

 (שלדעתנו אין להם בסיס) חששות םותא -מה יהיה שונה בעוד מספר שנים. במילים אחרות 

שויים לעמוד גם בפני מקבלי ההחלטות בעוד מספר שנים. המשמעות של שמעלה היום הוועדה ע

כל אלה היא סיכוי לא מבוטל שהבנקים לא יוכלו עוד כלל להנפיק כרטיסי אשראי בנקאיים. 

- במקרה זה אין מדובר בהגנת ינוקא יותר, אלא ברגולציה מסוג חדש, שאין לה גם רציונל כלכלי

והמשמעות היא פגיעה פרמננטית , הלא יעילים בשוק תחרותי. היא משמרת רק את השחקנים

  בצרכנים. אימוץ הרגולציה המוצעת משמעו שהמדינה בפעולותיה עצמה יוצרת חסמים לתחרות.

להערכתנו במקרה של הרגולציה המוצעת יש אפשרות לנקוט בצעדים אלטרנטיביים, אשר יתנו  .19

בוועדה, אך בדרכים שיסבו נזק פחות  שעלומענה סביר, ואף מעבר לזה, לחששות התחרותיים 

בהרבה לצרכנים ולבנקים, ואף יעשו זו בדרך מסוכנת פחות ביחס לתופעות הלוואי הצפויים של 

 .הרגולציה המוצעת

אם  ,לא תהיה מניעה לפנות לחלופה של איסור הנפקה בשלב מאוחר יותרש חשוב להדגיש .20

של להוציא את הבנקים מהפעילות  ולטוריתהרג האופציה . במילים אחרות,יתברר כי יש בכך צורך
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על כן אין טעם  ך.תעורר לכך הצוראם י, האשראי הבנקאיים תמיד על השולחן בשוק כרטיסי

   .בנחיצותהלשלם את המחירים הגבוהים של שימוש בה, ללא הביטחון 

  מקורות המידע 

-נערכו שיחות וישיבות עבודה עם גורמים שונים בבנק הפועלים ובאי חוות דעת זו לשם הכנת .21

 .כוחם, אשר סקרו בפנינו את פעילות הבנק הנוגעת לנושא חוות הדעת

  מקורות המידע העיקריים עליהם הסתמכנו בכתיבת חוות הדעת הינם: .22

, שפרסמה "הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים 14/12/2015 - "דוח ביניים" מה .א

 1").דוח הבינייםיים והפיננסיים הנפוצים בישראל" באתר משרד האוצר (להלן: "הבנקא

"סקירת רקע להמלצות הביניים: מצב התחרות במגזרי היעד והצעדים הנדרשים" שפרסמה  .ב

"הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים הנפוצים בישראל" באתר 

 2").תמסמך סקירת התחרומשרד האוצר (להלן: "

הערות רשות ההגבלים העסקיים, משרד האוצר ופרופ' אבי בן בסט להמלצות הביניים של " .ג

שפרסמה "הוועדה להגברת " הועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים

התחרותיות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים הנפוצים בישראל" באתר משרד האוצר (להלן: 

 3").ח הבינייםהערות משותפות לדו"

שפרסמה "הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים הבנקאיים "התייחסות בנק ישראל"  .ד

התייחסות בנק ישראל לדוח והפיננסיים הנפוצים בישראל" באתר משרד האוצר (להלן: "

 4").הביניים

הערות משרד האוצר להמלצות הביניים של הוועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים " .ה

שפרסמה "הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים " נפוצים ופיננסיים

 5").הערות משרד האוצר לדוח הבינייםהנפוצים בישראל" באתר משרד האוצר (להלן: "

דיקן בית ספר אריסון למנהל עסקים ובית ספר נייר עמדה מטעם פרופ' צביקה אקשטיין,  .ו

, במסגרת יות כלכלית, המרכז הבינתחומי הרצליהראש מכון אהרן למדינו טיומקין לכלכלה

 6").התייחסות פרופ' צביקה אקשטיין" :סבב השימועים הראשון (להלן

התייחסות איגוד " :נייר עמדה מטעם איגוד הבנקים, במסגרת סבב השימועים הראשון (להלן .ז

  7").הבנקים

                                                 
1  http://mof.gov.il/Committees/competitivenessCommittee2015/MidReport.pdf   
2  http://mof.gov.il/Committees/competitivenessCommittee2015/MidReport2.pdf   
3  http://mof.gov.il/Committees/competitivenessCommittee2015/MidReport3.pdf   
4  http://mof.gov.il/Committees/competitivenessCommittee2015/MidReport4.pdf   
5  .il/Committees/competitivenessCommittee2015/MidReport5.pdfhttp://mof.gov    
6  http://mof.gov.il/Committees/competitivenessCommittee2015/pp_TzvikaEkshtain.pdf  
7  http://mof.gov.il/Committees/competitivenessCommittee2015/pp_IgudBanks.pdf  
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 בנק הפועלים טעםמ"התייחסות ראשונית לוועדה להגברת התחרותיות בשירותים בנקאיים"  .ח

 ").התייחסות ראשונית לוועדה מטעם בנק הפועלים" :(להלן

, שפרסם "הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף 2013"דוח מסכם" מחודש מרץ  .ט

 8").דוח ועדת זקןדודו זקן (להלן: "במפקח על הבנקים דאז, הבנקאות", בראשות 

 24/6/2015" שפרסם בנק ישראל בתאריך 2014מערכת הבנקאות בישראל, סקירה שנתית " .י

 9").2014 מערכת הבנקאות בישראל, סקירה שנתית(להלן: "

"השוק הפיננסי אתגרים ורפורמות" פרופ' נתן זוסמן, מנהל חטיבת המחקר בנק ישראל,  .יא

 10").השוק הפיננסי אתגרים ורפורמות –בנק ישראל (להלן: " 2015אוקטובר 

טרכטנברג, המשנה לנגידת בנק ישראל, -" פרופ' נדין בודולאן?המערכת הפיננסית בישראל, " .יב

 11").המערכת הפיננסית בישראל, לאן? –בנק ישראל (להלן: " 2015דצמבר 

, שפרסמה "הוועדה לשיפור המערכת לשיתוף בנתוני 2015"דוח סופי" מחודש אוגוסט  .יג

 12").דוח ועדת דורפמןאשראי" בראשות מוריס דורפמן (להלן: "

 2014" מספטמבר 2014-2013תקופתי מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל "דו"ח  .יד

דו"ח מצב תקופתי שפרסמה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה (להלן: "

 13").2014 – 2013בנוגע לעסקים הקטנים והבינוניים בישראל 

 2016מינואר " 2014-2013"דו"ח תקופתי מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל  .טו

דו"ח מצב תקופתי שפרסמה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה (להלן: "

 14").5201 – 4201בנוגע לעסקים הקטנים והבינוניים בישראל 

האם לעולל הזה  –"הגנת הינוקא המגבילה את יכולתו של היצרן הדומיננטי להתחרות  .טז

 521.15"ב) משפטים מב (תשע – 2012, גיא שגיא, פיללנו?"

 16".הוועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן, שפרסמה "2014"דוח ביניים" ממאי  .יז

הנחיות לניתוח תחרותי של מיזוגים  מאת הממונה על הגבלים עסקיים: 1/11גילוי דעת " .יח

הנחיות לניתוח , שפרסמה רשות ההגבלים העסקיים (להלן: "2011" מינואר אופקיים

 17").תחרותי של מיזוגים אופקיים

                                                 
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/דוח%20סופי.pdf  8 

 http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/skira14.aspx  9 
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/2013.10.2015 -מצגת נתן זוסמן -  פודיום-  פורום המשקיעים המוסדיים של ישראל.pdf  10 

11  DepGovSpeech.aspx-2015-12-http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/02   
12  http://www.pmo.gov.il/BranchesAndUnits/eco/Documents/CreditReport.pdf   
13  ness_14_4.pdfhttp://www.economy.gov.il/Publications/PressReleases/Documents/small%20buiss   
14  2015.aspx-israel-es/SBAhttp://sba.economy.gov.il/About/Researches/Pag   

http://www.nevo.co.il/books/כתבי%20עת/כתבי%20עת/משפטים/כרך%20מב/mishpatim-42-2-521.pdf  15 
16  https://taxes.gov.il/About/Documents/DochotVaadot/loker.pdf  
17  11.pdf-http://www.antitrust.gov.il/files/10690/01   
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"התחרותיות בענף הבנקאות: היבטים תיאורטיים וראיות אמפיריות מישראל ומחו"ל", דוד  .יט

, בנק ישראל הפיקוח על הבנקים יחידת המחקר, מאמרים לדיון (להלן: 2005רוטנברג, 

 18").התחרותיות בענף הבנקאות –רוטנברג "

 19צרכנות. ynet, 25/2/2004"חיים בלי כרטיס אשראי", יהודית יהב,  .כ

 IMF, 2015, "IMF Staff Report for the 2015 Article IV Consultation-Israel".20 .כא

 Smith, Clifford W., and Rene Stulz, "The Determinants of Firms’ Hedging Policies", Journal .כב

of Financial and Quantitative Analysis 20, (1985), 391–405. 

 DeMarzo, Peter, and Darrell Duffie, "Corporate Financial Hedging With Propriety .כג
Information", Journal of Economic Theory 53, (1991), 261–286. 

 Brito, Dagobert L., and Peter R. Hartley. "Consumer rationality and credit cards." Journal of .כד

Political Economy (1995): 400-433. 

 Cargill, Thomas F., and Jeanne Wendel. "Bank credit cards: Consumer irrationality versus .כה
market forces." Journal of Consumer Affairs 30.2 (1996): 373-389. 

 .Zywicki, Todd J. "The Economics of Credit Cards." Chapman Law Review 3 (2000): 79 .כו

 Claessens, Stijn, and Luc Laeven. “What Drives Bank Competition? Some International .כז
Evidence”. Journal of Money, Credit and Banking 36.3 (2004): 563–583.   

 Bertaut, Carol C., and Michael Haliassos. "Credit cards: facts and theories." Available at .כח
SSRN 931179 (2005). 

 Diamond, D.W. and Rajan, R.G., "Liquidity Shortages and Banking Crises". The Journal of .כט

finance, 60(2), (2005) pp.615-647 

 ,"Adam, Tim R., and Chitru S. Fernando, "Hedging, Speculation and Shareholder Value .ל
Journal of Financial Economics 81, (2006), 283–309. 

 Bikker, Jacob A., Sherrill Shaffer, and Laura Spierdijk. "Assessing competition with the .לא
Panzar-Rosse model: The role of scale, costs, and equilibrium." Review of Economics and 

Statistics 94.4 (2012): 1025-1044. 

 .Hull, J., Risk Management and Financial Institutions,+ Web Site. John Wiley & Sons, (2012) .לב

 ,McKinsey & Company. "Debt and (not much) deleveraging". McKinsey Global Institute .לג
2015.21 

 Prof. Jonathan Macey (Yale University). "Beware Of Banking Animus." Hoover Institution .לד

Research (2016).22 

 מקורות נוספים, כמפורט בגוף חוות הדעת. .לה

   

                                                 
18  http://www.boi.org.il/deptdata/pikuah/papers/dp0502h.pdf  
19  2879688,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  
20  http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15261.pdf   
21 http://www.mckinsey.com/insights/economic_studies/debt_and_not_much_deleveraging   
22  animus-banking-http://www.hoover.org/research/beware 



י נ ומימו עוץ כלכלי  י  י

    

  

  על התחרות והצרכן איסור הנפקת כרטיסי אשראי בנקאיים תחוות דעת כלכלית: השפע
  

  

  - 64 מתוך 14עמוד  -

   •     www.numerics.co.il•      5250301גן -רמת 2רחוב דב פרידמן •   נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני בע"מ   •      

NυmNυmNυmNυmɛɛɛɛrrrr1111cscscscs        

  מבוא .4

מינו שר האוצר, מר משה כחלון, ונגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, את חברי  3/6/2015בתאריך  .23

"הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים הנפוצים בישראל", בראשות עו"ד 

 דרור שטרום.

הוועדה את דוח הביניים, ובו מפורטות המלצותיה. בין השאר כלולה פרסמה  14/12/2015בתאריך  .24

הרגולציה " או "האיסור על הנפקת כרטיסי אשראי בנקאייםבו ההמלצה הבאה (להלן: "

 23"):המוצעת

 

בחוות דעתנו נתייחס להלן להשפעה הצפויה, על התחרות ועל הצרכן, של האיסור על הנפקת  .25

 כרטיסי אשראי בנקאיים.

נדגיש כי לא נתבקשנו לחוות דעתנו באשר להשפעה של הפרדת חברות כרטיסי האשראי  .26

במצב , השפעת האיסור על הנפקת כרטיסי אשראי בנקאייםלנתח את מהבנקים, אלא נתבקשנו 

 חברות כרטיסי האשראי מופרדות מהבנקים.שבו 

  

 

                                                 
  .5דוח הביניים, עמוד   23
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  התייחסות להנחות היסוד הכלכליות של דוח הביניים .5

  מסמך סקירת התחרות משרטטהתמונה התחרותית ש 

 נתאר להלן בתמצית את התמונה התחרותית שמשרטט מסמך סקירת התחרות. .27

שמטרתם הייתה ליצור תנאים לתחרות  ,ועדות קודמות ניסו לנקוט בשורה ארוכה של צעדים .28

 24ולכניסת שחקנים חדשים.

נמוך במידה ), האיום התחרותי במערכת הבנקאית P-Rלמרות זאת, על פי המדד שנבחן (מדד  .29

נותרה על תילה התמונה של היעדר תחרות ממשית  –בפרט  25ניכרת מזו שבמדינות אחרות.

 26משקי הבית ועסקים שאינם גדולים. –") מגזרי היעדבמגזרי היעד (להלן: "

התלות הגדולה של העסקים הקטנים והבינוניים במקורות האשראי של הבנקים גורמת לעלייה  .30

פשרת לבנקים לנצל את כוח השוק שלהם במגזר זה, על רקע תחרות בעלויות המימון שלהם ומא

נמוכה בתוך המערכת הבנקאית על אשראי למגזר זה. המגזר חריג לרעה במערכת הבנקאית 

הוא גם חריג לרעה בתשואה לנכסים במפיקים ממנו  27בשיעור ההכנסה הגבוה הנובע ממנו.

 29מאופיין ברמה נמוכה של מינוף.בהשוואה בינלאומית מגזר העסקים הקטנים  28הבנקים.

המגזר חריג לרעה במערכת  30ביחס למשקי הבית, תחרות באשראי צרכני לא התפתחה כלל. .31

בהשוואה בינלאומית המגזר מאופיין ברמה  31הבנקאית בשיעור ההכנסה הגבוה הנובע ממנו.

 32נמוכה של מינוף.

בהן, אלו לא בהכרח הוצאות גם אם הבנקים מעמיסים על מגזרי היעד עלויות שהם נושאים  .32

 33יעילות הקיימת במערכת הבנקאית, בהשוואה בינלאומית.- נורמטיביות, לאור מאפייני האי

  פגמים בניתוח המוצג במסמך סקירת התחרות 

 גבוה בהשוואה בינלאומית אינוסביר כי כוח השוק במערכת הבנקאית בישראל  .5.2.1

) על מנת לבחון את הלחץ Panzar-Rosse )P-Rמסמך סקירת התחרות עושה שימוש במדד  .33

התחרותי במערכת הבנקאית בישראל, ולערוך באמצעותו השוואה בינלאומית של מצבה. מסקנת 

                                                 
 .24עד  19, 1מסמך סקירת התחרות, עמודים  24
  .8מסמך סקירת התחרות, עמוד  25
 .2עד  1מסמך סקירת התחרות, עמודים  26
 .10מסמך סקירת התחרות, עמוד  27
 .11מסמך סקירת התחרות, עמוד  28
 .13מסמך סקירת התחרות, עמוד  29
 .2מסמך סקירת התחרות, עמוד  30
 .10מסמך סקירת התחרות, עמוד  31
 .15עד  14מסמך סקירת התחרות, עמודים  32
 .18, 10מסמך סקירת התחרות, עמודים  33
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הניתוח היא כי האיום התחרותי במערכת הבנקאות בישראל נמוך במידה ניכרת מזו שבמדינות 

 34אחרות.

אומית במסמך סקירת מסקנות ניתוח זה מוזרות ומעוררות תהיות. כך למשל, בהשוואה הבינל .34

את אותו ערך במדד כמו המערכת הבנקאית של ארה"ב. אולם, בארה"ב  תהתחרות, ישראל מקבל

למעשה  35גם ביחס למספר התושבים. ,משמעותית הרבה יותר מבישראל –אלפי בנקים מסחריים 

פרסומי מתוך היא מהמדינות בהן ריכוזיות המערכת הבנקאית מהנמוכות בעולם. כך לדוגמה 

 36בנק ישראל: מחלקת המחקר של

 מהנמוכות בעולם –ריכוזיות מערכת הבנקאות האמריקאית : 1תרשים 

 

בארה"ב יש גם שוק הלוואות מהמתקדמים בעולם (כולל משטר דירוג אשראי אישי מהוותיקים 

עם אפשרויות מתן אשראי שאינן קיימות בישראל (לדוגמה חנויות משכון,  37והנרחבים בעולם),

למשקי בית  P2Pמשיכת הלוואות נוספות על דירה, פלטפורמות אינטרנטיות להעמדת הלוואות 

ועוד). כלומר למשקי הבית בארה"ב יש ריבוי אלטרנטיבות לקבלת מימון, מה שאמור להגדיל את 

במסמך סקירת  P-Rית. על כן קשה לקבל את אמינות מדד הלחץ התחרותי על המערכת הבנקא

. לחילופין האמריקאית הלא ריכוזית מערכת הבנקאיתץ התחרותי על ההתחרות, כמייצג את הלח

המסקנה  ,את התוצאות המוצגות במסמך סקירת התחרות כמו שהן מקבליםבמידה ש –

צריכה להיות שמספר הגופים הבנקאיים המתחרים לא צפוי  , בהתייחס לארה"ב,המתבקשת

  להשפיע על מידת הלחץ התחרותי, ולכן אין טעם במהלכים המבניים שעליהם המליצה הוועדה.

                                                 
 .8מסמך סקירת התחרות, עמוד  34
35 https://research.stlouisfed.org/fred2/series/USNUM   
  השוק הפיננסי אתגרים ורפורמות. –בנק ישראל  36
 .30ראו דוח ועדת דורפמן, עמוד  37
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  שונות נמצא קשר שלילי בין מדדאמפיריות בבחינות הוא מדד בעייתי בהקשרים רבים.  P-Rמדד  .35

R-P  ספרות כלכלית מהשנים  כמו כן, 38.בינלאומיתלבין ריכוזיות המערכת הבנקאית בהשוואה

לצורך , המגיעים עד כדי פסילתו לשימוש P-Rהאחרונות מצאה פגמים תיאורטיים שונים במדד 

  39בחינת מידת התחרות בענף:

 

אולם,  40את דוח ועדת זקן כתומך ברקע הכלכלי להמלצות הביניים. ןמסמך סקירת התחרות מציי .36

בדוח ועדת זקן התמונה באשר להפעלת כוח שוק על ידי המערכת הבנקאית בישראל שונה 

לחלוטין. הדוח עושה שימוש לצורך זה במדד "מרווח ריבית יחסי" ומראה את התפתחות המדד 

מדד כוח שוק בישראל עבור שבעת  42בתקופה האחרונה שנמדדה ומוצגת בדוח, 41לאורך השנים.

הן  –התאגידים הבנקאיים הגדולים נמוך משמעותית ממדד כוח השוק במדינות האיחוד האירופי 

עבור מול משקי הבית והן מול הלקוחות העסקיים. כמו כן, בישראל, בניגוד למדינות אירופה, חל 

  ביחס לשני המגזרים.  זאת –שיפור משמעותי במדד זה בשלוש השנים האחרונות של המדידה 

אחד הביטויים הקלאסיים של חוסר תחרותיות הוא מחירים גבוהים מידי וכמות קטנה ביחס  .37

על מנת להפחית את  –מכאן גם המוטיבציה להתערבות במקרים של ניצול כוח שוק לאופטימום. 

 קורות.שאלמלא ההתערבות לא היו  ,כך שיתקיימו עסקאות יעילות ,המחירים ולהגדיל את הכמות

בניגוד לתמונה שמצטיירת ממסמך סקירת התחרות, על פי פרסומי מחלקת  –באשר לכמות  .38

נחשב קרוב  –אחוזי תוצר  100"סך היקף המינוף במשק הישראלי מעל  ,בנק ישראל המחקר של

 43:לאופטימלי"

                                                 
 למשל במאמר: 38

Claessens, Stijn, and Luc Laeven. “What Drives Bank Competition? Some International Evidence”. Journal of Money, 

Credit and Banking 36.3 (2004): 563–583. 
39 Bikker, Jacob A., Sherrill Shaffer, and Laura Spierdijk. "Assessing competition with the Panzar-Rosse model: The role of 
scale, costs, and equilibrium." Review of Economics and Statistics 94.4 (2012): 1025-1044. 

  .1מסמך סקירת התחרות, הערת שוליים  40
  .52דוח ועדת זקן עמוד  41
 .2011שלהי שנת  42
  השוק הפיננסי אתגרים ורפורמות. –בנק ישראל  43
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 סך היקפי המינוף במשק הישראלי: 2תרשים 

  

משבר הכלכלי העולמי שינו את מדיניות צמצום החוב עם פרוץ הממדינות העולם, שבניגוד לרבות 

 הישראל דבקן, על מנת לשכך את השפעת המשבר, והגדילו באופן ניכר את המינוף שלה שלהן

, המבוסס על השוואה בינלאומית במדיניות המקורית של הפחתת שיעור המינוף. הגרף הבא

ממחיש עד כמה חריגה ישראל בהשוואה  מדינות, 47 - ל מקיפה שביצעה חברת מקינזי ביחס

  44עולמית, בעובדה שדבקה במדיניות הפחתת החוב (כולל חוב ממשלתי):

                                                 
44                                            Company. "Debt and (not much) deleveraging". McKinsey Global Institute, 2015.McKinsey &   
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  המשבר הכלכלי העולמי  אחרי פרוץישראל חריגה בהמשך מדיניות הפחתת המינוף גם : 3תרשים 

 

   45 למדיניות של הפחתת המינוף:כיום רבות מהכלכלות הגדולות מנסות לחזור 

  

. קרוב לאופטימליותכלומר, לסיכום, על פי בנק ישראל רמות החוב של הסקטור הפרטי הן 

, עקב הצלחתה של במיוחד רמות המינוף של ישראל לא גבוהות כעתבהשוואה בינלאומית, 

המדינות  –ישראל להפחית את רמות המינוף שלה מאז פרוץ המשבר הכלכלי העולמי. לעומתה 

בניסיון  רבות מהכלכלות הגדולות פועלותהמינוף מאז המשבר וכיום  המפותחות הגדילו מאוד את

, ובעצם לקיים את תהליך הפחתת המינוף שישראל כבר המינוף שלהןרמות את שוב לצמצם 

                                                 
45                                            McKinsey & Company. "Debt and (not much) deleveraging". McKinsey Global Institute, 2015.  

Today, many of the world's largest economies are trying to deleverage at the same 
time and in an environment of limited global growth and persistently low inflation. 
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 עשתה. 

נתונים השוואתיים בינלאומיים המופיעים בדוח ועדת זקן מצביעים על כך שמרווחי  –באשר למחיר  .39

הריבית בישראל דומים למרווחי הריבית הנהוגים בבנקים העולם, למרות שהתנודתיות בהם 

 46גבוהה יותר:

 

  אין אינדיקציות לרווחיות חריגה של מגזרי היעד .5.2.2

של המערכת הבנקאית במגזרי היעד. מסמך סקירת התחרות מראה לכאורה רווחיות חריגה  .40

במסמך סקירת התחרות הגרף הבא, המציג תשואה חריגה של מגזר העסקים הקטנים בין השנים 

 2014:47 - ל 2012

 הבנקים הגדולים ת: הרכב התשואה הממוצעת של חמש4תרשים 

  

המערכת נמצאת בעיצומו של מאחר שנתונים אלו עשויים להיות מטעים, כפי שנראה בהמשך, 

 2014עד  2011שינוי חד בתשואה לנכסים של המגזר הקמעונאי, והוא נשחק במהלך השנים 

 .75% - בלמעלה מ

בפרט הדבר נכון בסיכון של  הכלל הבסיסי במימון הוא שסיכון גבוה מתורגם לתשואה גבוהה. .41

במשק. נתונים אינדיקטיביים באשר לווים שהוא במהותו סיכון סיסטמתי הכרוך במחזורי העסקים 

                                                 
 .56דוח ועדת זקן, עמוד  46
  .11מסמך סקירת התחרות, עמוד  47
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לסיכון זה מוצגים במסמך סקירת התחרות, בבחינת שיעור ההוצאה להפסדי אשראי בכל מגזר 

 48במהלך השנים:

 : שיעור ההוצאה להפסדי אשראי (מדד לסיכון)5תרשים 

  

לב הסיכון בפעילות מתן האשראי היא הפסדי האשראי. על כן תנודתיות הפסדי האשראי היא 

  ביטוי הסיכון של תנודתיות של התשואה. 

נציין כי על פי בדיקה לפני שנעבור להצגת הסיכון מול התשואה במגזרי הפעילות השונים,  .42

הם מאחר שים כלפי מטה, שנערכה על ידי בנק הפועלים, נתוני משקי הבית ובנקאות פרטית מוט

כוללים את האשראי לדיור, אשר הפסדי האשראי בו נמוכים באופן ניכר מהפסדי האשראי של 

הפסדי האשראי של משקי הבית  2013-2014עד כדי כך שבממוצע של השנים  –שאר המגזר 

 גבוהים באופן ניכר מאלו של המגזר העסקי ושל המגזר המסחרי. (ללא דיור) והבנקאות הפרטית

עוד יש לציין כי בשנים האחרונות לא נכללות בהפסדי האשראי הוצאות שונות הקשורות לגביית 

"ב. אלה כמובן צפויים , מעקב אחר חובות בעייתיים וכיוחקירות כלכליות; הוצאות משפטיותחובות: 

   עבור חובות משקי הבית. להיות גדולים יותר באופן יחסי

התמונה המתבהרת הינה כי,  ,יחדיואת שני הנתונים שהציגה הוועדה  למעשה, כאשר בוחנים .43

לפחות על פניו, התשואה של מגזר העסקים הקטנים (ואף זה של משקי הבית) אינה חריגה, ואולי 

 49יים האחרים:אף נמוכה, ביחס לסיכון הכרוך בפעילות זו, בהשוואה למגזרי הפעילות הבנקא

                                                 
  .13מסמך סקירת התחרות, עמוד  48
שלעיל. קו המגמה הוא  2ובתרשים  1מקור: עיבודי נומריקס על הנתונים, מתוך מסמך סקירת התחרות, המופיעים בתרשים  49

  רגרסיה ליניארית על בסיס אותם נתונים המופיעים במסמך סקירת התחרות.
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 : היחס בין סיכון ותשואה במערכת הבנקאית לפי מגזרים6תרשים 

  

ניתן לראות כי מגזר משקי הבית חריג ביחס לתשואה הנמוכה שהוא מייצר ביחס לסיכון. גם מגזר 

ביחס למדד העסקים הקטנים מניב תשואה, שהיא אמנם גבוהה במונחים אבסולוטים, אך נמוכה 

 50הסיכון.

במסמך סקירת התחרות נטען (אך לא מובאים לכך סימוכין) כי הרווחיות במגזרי היעד גבוהה אף  .44

אם מנטרלים סיכון והעלויות הגבוהות יותר הכרוכות במתן אשראי למגזרי היעד ביחס למגזרים 

 אחרים. כפי שנסביר להלן, להערכתנו תמונת המצב שונה מהותית.

העסקים הקטנים, יש לקחת בחשבון שחיתום ומתן אשראי לעסק גדול זהים ביחס למגזר  .45

אשראי לעסק קטן. ההבדלים העיקריים הם ביחס שבין עלות אלה הכרוכים במתן במהותם ל

הגופים המוסדיים נותנים בפועל אשראי מאחר שהקמת ההלוואה לבין היקף ההלוואה וכן בסיכון. 

אי לעסקים הקטנים רווחי פחות עבורם בהיבטים אלה. לעסקים גדולים, הרי שאין ספק שהאשר

 51, או בנקים זרים הפעילים בישראל כגון סיטי בנק,היו הגופים המוסדיים –אלמלא כך היה המצב 

 52מתרחבים גם למתן אשראי לעסקים קטנים.

באשר למגזר משקי הבית, אף הנתונים במסמך סקירת התחרות לא מצביעים על תשואה חריגה.  .46

  53ות לכך עמדה גם ועדת זקן:על הסיב

                                                 
עד  2009שינו שימוש לצורך ההדגמה מבוסס על הנתונים המוצגים במסמך סקירת התחרות, קרי נתוני נציין כי המדד שבו אנו ע 50

. בפועל בחישוב סיכון יש להעריכו גם במקרי קיצון שונים, שלא בהכרח באים לידי ביטוי בנתונים. סביר להניח שמגזר 2014
סיכוני כשל תשלום במקרה של תנודות במחזורי העסקים, העסקים הקטנים והאשראי הניתן לו יהיה חשוף בצורה ניכרת יותר ל

  ביחס למגזר העסקי.
   http://www.ibank.org.il/Articles2.asp?ID=180&ParentID=14מנכ"ל סיטי בנק בישראל:  בנושא עםראו למשל ראיון  51
נטען לטעון שהעלויות השוליות עבור הבנקים נמוכות יותר, עקב התשתית שיש להם במערך הקמעונאי. במידה וזה  –לחילופין  52

היה המצב, הרי שאין לצפות שחברות כרטיסי האשראי המופרדות יוכלו להתחרות בבנקים בהיבט של מתן אשראי לעסקים 
 קטנים, מאחר ומערך כזה לא קיים אצלן.

  62דת זקן עמוד דוח וע 53
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מסיבות אלו בדיוק גם הנתון, עליו נסמך מסמך סקירת התחרות, של הכנסות ביחס לנכסים אינו  .47

שנדרשות אינדיקטיבי לרווחיות מגזרי היעד, שכן ברור שאלו מגזרים שחלק ניכר מהעלויות 

א ברור מאליו ואינו שמירת מערך קמעונאי בנקאי רחב קשורות בהן. מסיבות אלו ממצא זה הול

 משקף דבר הקשור בלחצים התחרותיים המופעלים במגזרים אלו. 

רלוונטיות במיוחד למגזרי והריביות בחשבון בעו"ש הן מחירים שמשלמים הלקוחות, אשר  העמלות .48

מגזרים אלו, ככל הנראה היינו צופים ביחס לאכן היה מתקיים העדר תחרות במידה שהיעד. 

נתונים אולם, . בהשוואה לעולם מהמקובל במערכת הבנקאית בישראלבמחירים גבוהים 

השוואתיים בינלאומיים המופיעים בדוח ועדת זקן מצביעים על כך הריבית על אשראי מאושר 

בחמשת הבנקים הגדולים  שתיהן דומות ,והריבית על חריגה ממסגרת אשראי מאושרת ,בעו"ש

 –באשר לעלות ניהול חשבון העו"ש בישראל  54בישראל בהשוואה לעולם, על פי המדגם שנבחן.

מסקנה זו לגבי קיומה של תחרות אף  55נמצא שהיא נמוכה מהנהוג בעולם, על פי המדגם שנבחן.

שהמערכת הבנקאית בישראל אינה  הנחת הוועדה (השגויה לטעמנו)מתחזקת, אם מקבלים את 

גבוהים יותר בישראל  חיריםלמבמקרה זה תחת תנאי תחרות שווים היינו מצפים מאחר שיעילה, 

 ביחס לעולם.

גם נתונים שהציג בנק הפועלים בפני הוועדה מראים כי המרווח הבנקאי (ריבית על הלוואות פחות  .49

 56עלות הכסף) נמוך יותר בישראל בהשוואה בינלאומית בהתייחס למגזרי היעד:

                                                 
 .57דוח ועדת זקן, עמוד  54
 .57דוח ועדת זקן, עמוד  55
  .8עד  7התייחסות ראשונית לוועדה מטעם בנק הפועלים, עמודים  56
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 למגזר הקמעונאי בהשוואה בינלאומית המרווח הבנקאי (מחיר האשראי) : 7תרשים 

  

 המרווח הבנקאי (מחיר האשראי) לעסקים קטנים בהשוואה בינלאומית : 8תרשים 

  

כלומר, ההשוואה הבינלאומית ביחס למחירים העומדים בפני מגזרי היעד מצביעה באופן ברור על 

למגזרי היעד של הוועדה אינו גבוה כלל. על כן כך שהמרווח הקמעונאי של הבנקים בישראל 

  סממנים על העדרה של תחרות, כפי שהסיקה הוועדה. קיימים במגזרי היעד לא

 57לצורך מדידת הפעלת כוח שוק.עושה שימוש במדד "מרווח ריבית יחסי"  כאמור, דוח ועדת זקן .50

 למסקנה כי: הגיעה ועדת זקן

  

                                                 
  .52דוח ועדת זקן עמוד  57

משקי הבית לבין כוח השוק המופעל על הלקוחות  הפער בין כוח השוק המופעל על לקוחות
  העסקיים בישראל הוא נמוך יותר ביחס למדינות האיחוד האירופי.
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באשר לכמות האשראי למגזרי היעד, נתונים אחרונים של בנק ישראל מדגימים כי חלקו של  .51

  58גבוה בהשוואה בינלאומית: תהאשראי לעסקים קטנים במערכת הבנקאי

 שיעור האשראי לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי הבנקאי לעסקים: 9תרשים 

  

ממשלתית, היקף החוב הנמוך ביחס לתוצר הינה תוצאה ישירה של מדיניות  –ביחס למשקי הבית 

הסיבה קובע כי הדוח של קרן המטבע הבינלאומית  :על בעיה מבנית בשוק האשראי ולא מצביע

היא פעולות מכוונות של בנק  בשנים האחרונות גדל חוב משקי הבית ביחס לתוצרלכך שלא 

ישראל להפחתת הסיכון הסיסטמי, כלומר זוהי תוצאה של המדיניות הכלכלית שמוביל 

   59הרגולטור:

  

  60באופן מהותי: למגזר זהרצון להגדיל את כמות האשראי לא דובר על התחרות  בדוח סקירתגם 

  

                                                 
  המערכת הפיננסית בישראל, לאן? –בנק ישראל  58
59 Israel"-onIMF, 2015, "IMF Staff Report for the 2015 Article IV Consultati 14, עמוד.  
  .15מסמך סקירת התחרות, עמוד  60

Macroprudential measures taken by the BOI have contained the increase in 
household leverage. Since 2009, the BOI has introduced a wide range of 
macroprudential tools to address vulnerabilities and boost banks’ loss absorption 
capacity (Annex III). As a result, household credit to GDP has remained low 
compared to other advanced economies. 

יודגש כי אין משמעות הדבר שקיים צורך בהרחבה דרמטית או מהותית של כמות האשראי 
  למשקי הבית.
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  להיעדר תחרות בשוק כרטיסי האשראי אין אינדיקציות  .5.2.3

הפרדתן מהבנקים  –חלק מההמלצות העיקריות של הוועדה מתייחסות לחברות כרטיסי האשראי  .52

ואיסור הנפקת כרטיסי אשראי בנקאיים. אלו נסמכות על הטענה כי הפוטנציאל התחרותי שלהן 

עלו חששות תחרותיים אלו ביחס מאחר ש 61מצוי היום בניגוד עניינים עקב הבעלות של הבנקים.

האשראי, ראוי לבחון האם בשוק זה נצפים סממנים של ניצול כוח שוק או חוסר לחברות כרטיסי 

 תחרות.

למעשה, גם בשוק כרטיסי האשראי, הנתונים שהוצגו בפני הוועדה מעידים על מחירים נמוכים  .53

המדינות  13בהשוואה בינלאומית. שיעור הריבית בכרטיסי אשראי בישראל הוא הנמוך ביותר מבין 

לות השנתיות הממוצעות בכרטיסי האשראי בישראל נמוכות משמעותית ביחס שנבדקו. גם העמ

 63כך גם על פי מקורות נוספים: 62מתחת לממוצע. %54 –לאותן מדינות 

  

בינלאומית, כך תפוצתם של כרטיסי האשראי בישראל גבוה במיוחד בהשוואה נציין גם כי היקף  .54

 64על פי דוח ועדת דורפמן:

 )2014העולמי ( תפוצת כרטיס אשראי בישראל על פי נתוני הבנק: 10תרשים 

 

  

כלומר כאלו  –מיליון כרטיסי אשראי פעילים  7.5מעל על פי נתוני בנק ישראל, בישראל בנוסף, 

  65שבוצעה בהם לפחות עסקה אחת ברבעון האחרון.

                                                 
  . 25מסמך סקירת התחרות, עמוד  61
  .26 – 25התייחסות איגוד הבנקים, עמודים  62
  ראו: 63

Prof. Jonathan Macey (Yale University). "Beware of Banking Animus." Hoover Institution Research (2016),  
http://www.hoover.org/research/beware-banking-animus  

 .21דוח ועדת דורפמן, עמוד  64
  :הנפקה –, מספר כרטיסים 1- בנק ישראל, מידע שוטף על התאגידים הבנקאיים, לוח י' 65

     http://www.boi.org.il/Lists/BoiChapterTablesFiles/j010.xls  

The proposal in Israel to strip banks of their credit card businesses is particularly strange in 

light of the fact that Israeli credit card fees are very competitive. For example, in 2014, the 

average annual interest rate on credit card balances in the United States was 15%. In the 

United Kingdom, the rate was 18%. Examination of the balance sheets of the three credit 

card companies in Israel shows that Israelis paid, on average, a rate of 8.2% in 2014. 
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  יעילות הבנקים וההשפעה על הצרכן .5.2.4

הטענה במסמך סקירת התחרות היא כי המערכת הבנקאית הישראלית מאופיינת בחוסר יעילות  .55

 בולט, וכי חוסר יעילות זה מתגלגל על הלקוחות. 

הרגולציה המוצעת צפויה להשפיע על הבנקים הגדולים. אלו דווקא מהיעילים יותר במערכת  .56

דדי היעילות בתקופה האחרונה. בבנק הפועלים חל שיפור ניכר במ ,הבנקאית הישראלית. בנוסף

של בנק הפועלים נמוך מממוצע  C/Iמדד  2015למעשה בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 

 66שמוצג בסקירת סקירת התחרות: OECD - ה

 בנק הפועלים יעיל מהבנקים במדינות ההשוואה בתקופה האחרונה :1טבלה 

  C/I  2012 2013 2014 1-9.15יחס 

 59.4% 65.5% 66.0% 65.2%  פועלים

 64.3% 74.9% 69.1% 74.9%  לאומי

 76.6% 77.3% 73.7% 74.1% הבינלאומי

 77.1% 87.0% 77.5% 75.5% דיסקונט

 59.4% 60.9% 59.6% 58.2% מזרחי

 65.2% 72.5% 68.9% 69.9% ממוצע כלל הבנקים

אות השכר המגדיל באופן ניכר את הוצ בנוסף, בישראל נהוג מס שכר על מוסדות כספיים, .57

מס זה נכלל בהוצאות הוא מעוות את השוואת תמונת מצב היעילות האפקטיביות שלהם. מאחר ש

על פי אומדנים שחושבו בבנק הפועלים ההשפעה על יחס היעילות של  67של הבנקים הישראליים.

יחס היעילות של בנק  2014עד  2012. המשמעות היא שבכל אחת מהשנים 5% - פועלים היא כ

הוא טוב  2015, ובשנת OECD - הפועלים הוא בדומה ליחס הממוצע במערכת הבנקאית במדינות ה

 מכך באופן ניכר. 

אם גם יש לזכור כי עת שעלויות קבועות אינן "מגולגלות" לצרכנים. על כן, התיאוריה הכלכלית קוב .58

ר היעילות קשור לעלויות סחו, הרי שבמידה שמאופיינים בחוסר יעילות היו הבנקים בישראל

פעמיות, לא צפויה להיות לכך השפעה על התעריפים שמשלם -קבועות, ובפרט לעלויות חד

 68על פי בנק ישראל:בפועל, . הצרכן

                                                 
מקור הנתונים: הדוחות הכספיים של הבנקים. ישנם מספר פערים מול החישוב המקביל שבוצע במסמכים שמפרסם בנק  66

  .2014) שבוצעה בדוחות הכספיים של שנת restatementישראל, עקב הצגה מחדש (
למיטב ידיעתנו ברוב המדינות לא קיים מס כזה. במדינות ספורות קיימת מקבילה לכך, אך בשיעורים נמוכים בהרבה מהשיעור  67

 הנהוג בארץ. 
 , פרק א'.2014מערכת הבנקאות בישראל, סקירה שנתית  68
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פעמיים אלו מעוותים כלפי מעלה את יחס היעילות של הבנקים -כי אלמנטים חדברור, אם כך, 

- יש לנטרל אלמנטים חדהישראליים (ולא צפויים להשפיע על הצרכנים הישראליים). על כן 

   פעמיים אלו מחישוב היעילות של המערכת הבנקאית.

נקאיים בישראל אל התאגידים הבשל  2014עד  2012התרשים הבא מציג את יחס היעילות בשנים  .59

  69:שכרהמס פעמיות ו- חד הוצאותאותן מול קבוצות הייחוס השונות, בניטרול 

 2014עד  2012יחס היעילות המתוקן של הבנקים הישראלים ביחס לעולם : 11תרשים 

 

מעיד על יחס יעילות טוב מזה  ממוצע הבנקים בישראל 2014עד  2012ניתן לראות שעבור השנים 

מדינות ההשוואה. שני הבנקים הגדולים, שצפויים להיות מושפעים מהרגולציה המוצעת, של 

. כאמור נתוני שלושת הרבעונים הראשונים של שנת אף יותר מפגינים בממוצע יחס יעילות טוב

 מציגים שיפור חד ביעילות, ובעיקר עבור הבנקים הגדולים. 2015

מאופיינת בחוסר יעילות ם כך, הנתונים אינם תומכים בכך שמערכת הבנקאות בישראל לסיכום, א .60

. בפרט הדבר נכון לגבי הבנקים הגדולים בישראל, עליהם צפויה OECD - מדינות הניכר ביחס ל

  להיות מוחלת הרגולציה המוצעת.

  כאילו הרגולציה ניסתה לטפל בבעיות התחרותיות ונכשלה לא מדוייקותאמירות  .5.2.5

סו לטפל בבעיות יהמצג המובא במסמך סקירת התחרות הוא כי שורה ארוכה של ועדות נ .61

                                                 
לפי נתונים המופיעים בסקירת מערכת הבנקאות של בנק ישראל לרבעון  OECD -מדינות ה עיבודי בנק הפועלים, אגף החשב. 69

 .11), עמוד 2014עד  2012(המתייחסים לממוצע השנים  2015השני לשנת 

יעילותן התפעולית של מרבית הקבוצות פחתה השנה משום שההוצאות התפעוליות גדלו (בין 
היתר בשל הקנס ששולם לרשויות האמריקאיות והגידול בהוצאות הפרישה מרצון), ומשום 

  שהכנסות הריבית נטו ירדו. [...]
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אך  –ללא הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים  –התחרותיות והמבניות במערכת הבנקאית 

כך, לא נותרה ברירה אלא לנקוט בצעד הקיצוני של הפרדת חברות כרטיסי נכשלו. מאחר ש

 70הקיצוני עוד יותר של איסור הנפקת כרטיסי אשראי בנקאיים:האשראי מהבנקים, וכן בצעד 

  

  וכך בהמשך:

 

 2015באוגוסט  –עוד לא יבשה הדיו מעל המלצות ועדת דורפמן, אשר הוגשו לפני חודשים ספורים  .62

 ' רשימהאנספח בכצפויים לכישלון. , וכבר מכתירה הוועדה את צעדי הרגולציה טרם החל) ן(ויישומ

חלקית של הרפורמות המיושמות או הצפויות להיות מיושמות בזמן הקרוב, המשפיעות על 

ברגולציה על המערכת הבנקאית. על  –לא פחות  –המערכת הבנקאית. ברור כי מדובר מהפיכה 

 כן תמוהה אמירת הוועדה, המספידה מראש את הרגולציה בענף, וחוזה לה כישלון.

, אשר ת ישנה מגמה ברורה של שיפור באינדיקטורים הכלכליים השוניםכמו כן, בשנים האחרונו .63

התחרות התחזקות על העידו, על פי מסמך סקירת התחרות, על העדר תחרות. הנתונים מצביעים 

 במגזרי היעד, כפי שנדגים להלן.

, וחלקו בתיק האשראי 2014 -ל 2007, בין 7%האשראי הצרכני גדל בשיעור שנתי ממוצע של   .64

 %15:71 - ל %13 -אי עלה מהבנק

                                                 
  .1מסמך סקירת התחרות, עמוד  70
  .38, עמוד 2014מערכת הבנקאות בישראל, סקירה שנתית  71
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"האשראי  –כך גם על פי נתוני קרן המטבע הבינלאומית, בהתייחס למערכת הבנקאית בישראל  .65

 72הבנקאי נותב בעיקר למשקי הבית":

 גידול יחסי באשראי שהבנקים מעניקים למשקי הבית: 12תרשים 

 

  2014:73 -ל 2011בשיעור חד בין השנים התשואה על ההון במגזר הקמעונאי ירדה   .66

 ירידה חדה בתשואה להון במגזר קמעונאי בהשוואה לכלל המערכת הבנקאית: 13תרשים 

  

                                                 
72 Israel-Consultation VArticle IIMF Staff Report for the 2015  30, עמוד.  
  .11התייחסות ראשונית לוועדה מטעם בנק הפועלים, עמוד  73
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ההפרש שבין הריבית הבנקאית שמשלמים עסקים קטנים לזו שמשלמים עסקים גדולים  .67

 -באופן חד יותר מהמגמה הממוצעת במדינות ה – 2009מצטמצם בישראל באופן ניכר החל משנת 

OECD:74  

 

האשראי הבנקאי העסקי צמח באופן ניכר הן עבור עסקים קטנים והן עבור עסקים בינוניים, בעוד  .68

 75שחלה ירידה ניכרת באשראי שניתן לעסקים גדולים:

  ש"ח) : אשראי בנקאי בחלוקה לגודל עסקים (מיליארדי14תרשים 

 

למעשה, מעבר לעובדה שנתוני השנים האחרונות כבר מצביעים על שינויים משמעותיים במערכת  .69

ביחס למגזרי היעד, ניתן לומר שאף הנתונים העדכניים ביותר לא מייצגים נאמנה את  ,הבנקאית

 ים התחרותיים על המערכת הבנקאית, כפי שנסביר להלן.הצפוי לבוא בהיבט של הלחצ

בימים אלו ממש ומשפיעות באופן חד  מתחילות להיות מיושמותור, רפורמות רבות ראשית, כאמ .70

חלקית של הרפורמות המיושמות או הצפויות להיות  ' רשימהאהבנקאית. נספח על המערכת 

 מיושמות בזמן הקרוב, המשפיעות על המערכת הבנקאית.

                                                 
  .9, עמוד 2014 – 2013דו"ח מצב תקופתי בנוגע לעסקים הקטנים והבינוניים בישראל  74
 .61, עמוד 2015 – 2014דו"ח מצב תקופתי בנוגע לעסקים הקטנים והבינוניים בישראל  75
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 ר לרגולציה המוצעת).שנית, לרפורמות אלו יתווספו הצעדים שמתכוונת הוועדה ליישם (מעב .71

שלישית, הרגולציה המוצעת מתוכננת במועד של שינויים טכנולוגיים גדולים שצפויים לטלטל את  .72

; שירותי תשלום באמצעות סלולרשוק כרטיסי האשראי וכן את שוק ההלוואות. כך לדוגמה: 

  ועוד. P2P; הלוואות וכיו"ב Google ,Apple ,PayPal תשלומים כגון אלו של

כאשר ברור שהעבר אינו מייצג עוד נאמנה את העתיד הקרוב, יש טעם לפגם ביישום הרגולציה  .73

המוצעת, שהיא צעד לא מידתי שהוא פועל יוצא של המצב הנואש אותו מתארת הוועדה. למעשה, 

לא תהיה מניעה לפנות לחלופה של איסור יש לזכור כי מעבר לעובדה שהוא ככל הנראה לא נחוץ, 

של  הרגולטורית האופציה . במילים אחרות,מאוחר יותר אם יתברר כי יש בכך צורך הנפקה בשלב

יתעורר אם , האשראי הבנקאיים תמיד על השולחן להוציא את הבנקים מהפעילות בשוק כרטיסי

על כן עדיף לעשות בה שימוש, אם בכלל, אם אכן יתברר שלא נפתרים כשלים  צורך.לכך ה

מצעים אחרים. בפרט הדבר נכון כאשר את המלצות הוועדה תחרותיים משמעותיים בשוק בא

צפויה ללוות ועדת יישום, אשר תוכל לעקוב אחר התפתחות התחרות בתחומים בהם עוסקת 

 76הוועדה:

  

  מסקנות ביחס להנחות היסוד הכלכליות של דוח הביניים 

אינם מייצגים  ,נסמכה הוועדהוהניתוח הכלכלי במסמך סקירת התחרות, עליו  הנתוניםלהערכתנו  .74

 את תמונת המצב האמתית ביחס למערכת הבנקאית בישראל. 

כוח השוק במערכת הבנקאית סביר כי ראשית, כפי שגם הוצג בצורה ברורה בדוח ועדת זקן,  .75

: לא ניתן לסמוך על מדד הלחץ התחרותי במערכת גבוה בהשוואה בינלאומית אינובישראל 

השוק של מדד כוח מראה כי מדד "מרווח ריבית יחסי" הבנקאית בו עשתה הוועדה שימוש; 

; סך המינוף הכללי במשק מדינות האיחוד האירופימנמוך משמעותית הבנקים הישראליים 

נתונים השוואתיים בינלאומיים ; כ"קרוב לאופטימלי"הישראלי מתואר על ידי בנק ישראל 

ראל דומים למרווחי הריבית המופיעים בדוח ועדת זקן מצביעים על כך שמרווחי הריבית ביש

  .הנהוגים בבנקים העולם, למרות שהתנודתיות בהם גבוהה יותר

: הנתון של הכנסות ביחס לנכסים אין אינדיקציות לרווחיות חריגה של מגזרי היעדשנית,  .76

, מאחר שהם כוללים טיםשל משקי הבית מוועדה לגבי הפסדי אשראי ומפורש באופן שגוי; נתוני ה

                                                 
 .26סקירת התחרות, עמוד מסמך  76
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התשואה של מגזר ; ובפועל הם גבוהים מאלו של המגזר העסקי והמגזר המסחריאשראי לדיור, 

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

היחס בין כוח השוק שמופעל על משקי הבית לבין זה המופעל על לקוחות עסקיים  ;בפעילות זו

נמוכות בהשוואה בינלאומית;  עמלות והריביות בחשבון בעו"שהנמוך בהשוואה בינלאומית; 

חלקו של האשראי  המרווח הבנקאי נמוך יותר בישראל בהשוואה בינלאומית ביחס למגזרי היעד;

 גבוה בהשוואה בינלאומית. תלעסקים קטנים במערכת הבנקאי

: הריבית והעמלות נמוכות אין אינדיקציות להיעדר תחרות בשוק כרטיסי האשראישלישית,  .77

 תפוצתם של כרטיסי האשראי בישראל גבוה במיוחד בהשוואהבהשוואה בינלאומית; והיקף 

  בינלאומית.

אין אינדיקציות לחוסר יעילות של המערכת הבנקאית, ובפרט של בנק הפועלים, רביעית,  .78

הפועלים  : בתקופה האחרונה מדד היעילות של בנקOECD -בהשוואה למקביליהם במדינות ה

השתפר מאוד והוא נמוך מממוצע מדינות ההשוואה; הנתונים שניתחה הוועדה מעוותים בכך שהם 

כמו כן הוצאות כוללים את מס השכר הנהוג בישראל ומנפח באופן מלאכותי את הוצאות השכר; 

; לאחר פעמיות במערכת הבנקאית הישראלית מציגות תמונה מטעה של היעילות שלה- חד

שני הבנקים , ואילו הבנקים בישראל דומה למדינות ההשוואה היעילות של ממוצע, תיקונים אלה

הגדולים, שצפויים להיות מושפעים מהרגולציה המוצעת, מפגינים בממוצע יחס יעילות טוב יותר 

 ממדינות ההשוואה.

המגמה בתקופה האחרונה היא שיפור במדדי התחרות של מגזרי היעד אותם בחנה חמישית,  .79

וגם  האשראי הצרכני גדל ;האשראי הבנקאי נותב בעיקר למשקי הבית: בשנים האחרונות הוועדה

האשראי הבנקאי העסקי צמח באופן ניכר הן עבור עסקים קטנים ; בתיק האשראי הבנקאימשקלו 

התשואה על  ;והן עבור עסקים בינוניים, בעוד שחלה ירידה ניכרת באשראי שניתן לעסקים גדולים

ההפרש שבין הריבית הבנקאית שמשלמים עסקים ; עונאי ירדה בשיעור חדההון במגזר הקמ

 .קטנים לזו שמשלמים עסקים גדולים מצטמצם בישראל באופן ניכר

רפורמות רבות : הנתונים אותם בחנה הוועדה אינם מייצגים את העתיד הקרובשישית, סביר כי  .80

; על המערכת הבנקאיתומשפיעות באופן חד  ,מתחילות להיות מיושמות בימים אלו ממש

הרגולציה ; דה ליישם (מעבר לרגולציה המוצעת)לרפורמות אלו יתווספו הצעדים שמתכוונת הווע

המוצעת מתוכננת במועד של שינויים טכנולוגיים גדולים שצפויים לטלטל את שוק כרטיסי 

 .האשראי וכן את שוק ההלוואות

צגים את תמונת המצב האמתית ביחס חלק מהנתונים עליהם נסמכה הוועדה אינם מיילסיכום,  .81

לא זוהו באופן פרטני ומעמיק בעיות במסמך סקירת התחרות למערכת הבנקאית בישראל. 
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תחרותיות אמתיות בשוק האשראי בישראל, לא בוצע חיבור ישיר בין המלצות הוועדה לניתוח ולא 

עדה מזהה במגזר הוגדרו יעדים ליישום. כך לדוגמה, כפי שנראה בהמשך, למרות שלכאורה הוו

העסקים הקטנים את הכשל התחרותי הגדול ביותר, הרי שהרגולציה המוצעת לא צפויה כמעט 

 להשפיע על האשראי לעסקים קטנים.

 

  ההשפעה התחרותית של כרטיסי האשראי הבנקאיים .6

  המוצעתרגולציה ה 

פעולה של הענקת מסגרת אשראי ללקוח. ו בההנפקה הינליבו של מקטע בענף כרטיסי האשראי,  .82

מנפיק הכרטיס נוטל על עצמו את הסיכון הכרוך במתן אשראי ללקוח, ונושא הן בעלויות הקצאת 

נגזרים מסגרת האשראי והן בעלויות מתן האשראי. הקצאה של מסגרת אשראי ותנאי אשראי 

ההון של המנפיק ועלויות , עלויות גיוס (כפי שהוא מנותח על ידי נותן האשראי) מסיכון הלקוח

  .התפעול שקשורות בניהול המסגרת

במידה  ,. כלומרכרטיסי אשראי בנקאייםכאמור, הרגולציה המוצעת עיקרה האיסור על הנפקת  .83

תיושם הרגולציה המוצעת, יאסר על הבנקאים להנפיק כרטיסי אשראי עם מסגרת אשראי ש

 בנקאית.

הרגולציה מסגרת אשראי ללקוחותיהם, הרי שברור שהבנקים ימשיכו להציע ולהעמיד מאחר ש .84

המוצעת למעשה מבטלת את היכולת של לקוחות הבנקים לנצל את מסגרת האשראי שהבנק 

ומותיר אותם לנצל את מסגרות האשראי הבנקאיות רק , מעמיד להם באמצעות כרטיס האשראי

 באמצעים אחרים.

להעמיד את  שתצטרכנהאלו  הן חברות כרטיסי האשראי המופרדותאיסור ההנפקה יגרום לכך ש .85

שנוצלו בפועל בכרטיסי האשראי . מסגרות האשראי של הבנקים מסגרות האשראי עבור הלקוחות

היקפי המסגרות, כולל אלו הלא מנוצלות, עומד על , כאשר סך מיליארד ש"ח 50 - מסתכמות לכ

ות תידרשנה מיליארד שקל) החבר 5 -הון חברות האשראי נמוך יחסית (כשמאחר סכום כפול. 

נציין גם כי המלצת הוועדה על מעבר לסליקה יומית צפויה להטיל על בהיקף גדול.  הוןלגייס 

  חברות כרטיסי האשראי מעמסה נוספת בהקשר של ההון הנדרש לפעילותן. 

. רק על שני הבנקים הגדולים בנקאיים יחול-האיסור המוחלט על הנפקת כרטיסי אשראי חוץ .86

מסך  25%מזרחי והבינלאומי יוכלו להמשיך להנפיק כרטיסים עד לשיעור של דיסקונט, כלומר, 

מסגרות האשראי של אותה חברת אשראי. גופים מוסדיים אחרים יוכלו גם הם להנפיק כרטיסי 

תוך שמירה על אותה  ,אשראי ולהעמיד מסגרות אשראי באמצעות חברות כרטיסי האשראי
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סימטרי על הבנקים השונים במערכת -ופן לאכלומר הרגולציה המוצעת חלה באהמגבלה. 

 הבנקאית בישראל. 

מהמועד על פי המלצות הוועדה, ההגבלה על הנפקת כרטיסי אשראי תהיה בתוקף ארבע שנים  .87

נים לא תינתן שיתרה מכך, לאחר תום אותן  .האחרון בו לא יהיו לבנקים מסגרות לכרטיסי אשראי

ן אוטומטי כי אם לאחר בחינה חוזרת של ועדת לבנקים אפשרות להנפקת כרטיסי אשראי באופ

היישום שתוקם את מידת התחרותיות בענף. הצורך בדיון נוסף כדי לאשר ללאומי והפועלים לחזור 

מהלך כזה, המצטייר  פוליטי לאשרעשוי לגרום לקושי  (כלומר שינוי הסטטוס קוו שייווצר) ולהנפיק

בפועל הבנקים לא יוכלו להנפיק עוד כרטיסי י כמהלך לטובת הבנקים הגדולים. כל אלו משמעם כ

  ויתכן שאף יותר מכך. בעשור הקרוב,בוודאי אשראי 

  המוצעת בפרספקטיבה בינלאומיתרגולציה ה 

 הרגולציה המוצעת היא חריגה מאוד ביחס לרגולציה המקובלת על תאגידים בנקאיים בעולם.  .88

עבור בנק הפועלים עולה כי הרגולציה  Meidataמסקירה בינלאומית מקיפה שביצעה חברת  .89

הקיימת במדינות העולם השונות לא מגבילות הנפקת כרטיסי אשראי על ידי בנקים. למעשה נכון 

אוסרות על בנקים מסחריים הנפקת  –אנגולה וכף ורדה  – ונחשלותלהיום רק שתי מדינות שוליות 

 כרטיסי אשראי.

וקיצונית. אימוצה משמעותו ביצוע ניסוי  תהמלצה תקדימימכאן שהרגולציה המוצעת הינה  .90

בכלכלה הישראלית ובמערכת הבנקאית שלה, בלא היכולת להתבסס על הניסיון הרגולטורי של 

המשמעויות הכלכליות הצפויות של צעד זה צריכות להיות ברורות וחדות  ,מדינות אחרות. על כן

  לפני יישומו.

  כרטיסי אשראי הם בליבת הפעילות הבנקאית 

בתיווך פיננסי. כלומר, ליבת הפעילות הבנקאית היא  הואליבה של המערכת הבנקאית לב  .91

והעמדת אשראי לציבור ולעסקים. במערכת הפיננסית המודרנית  תבתשלום ריבית על פיקדונו

התפתחו לאורך השנים מכשירים ואמצעים שונים שבאמצעותם יכול הציבור לנצל את האשראי 

שמציע הבנק. מעבר לעובדת היותו של כרטיס האשראי אמצעי תשלום, הוא מאפשר ללקוחות 

 77למשל:. כך הבנקמעמיד מסגרת האשראי שאת  דרך נוחה לנצל

                                                 
  ראו: 77

Prof. Jonathan Macey (Yale University). "Beware Of Banking Animus." Hoover Institution Research (2016),  
http://www.hoover.org/research/beware-banking-animus  
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 78כך גם בדוח ועדת זקן: .92

  

חלק ניצול הכלכלית שנוצרת מבספרות הכלכלית, מחקרים מראים את היעילות יתרה מכך,  .93

אשראי באמצעות כרטיס אשראי (באופן מזדמן) ביחס לניצול מסגרת האשראי הת ומסגרמ

  79הלוואות:באמצעות 

  

  

ול כלומר, הספרות הכלכלית מראה שכרטיסי האשראי מהווים, במקרים רבים, אפיק יעיל לניצ

הם מהווים אפיק זול לארגון מחדש של חובות קצרי טווח. כמו מסגרות אשראי. בין השאר מאחר ש

לא  כן הם מאפשרים ללקוח לשמור על נזילות גבוהה בלא הצורך לשלם על מסגרת האשראי

  . מנוצלת

כפי שציינו לעיל, הריבית על אשראי בכרטיסי אשראי בישראל נמוכה בהשוואה בינלאומית. קל  .94

וחומר, אם כך, שבישראל תורמים כרטיסי האשראי ליעילות הכלכלית בשוק האשראי, בכך שהם 

                                                 
  .61דוח ועדת זקן, עמוד  78
  ראו: 79

Brito, Dagobert L., and Peter R. Hartley. "Consumer rationality and credit cards." Journal of Political Economy (1995): 
400-433. 

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 all at once. Lending and deposit taking are the 

core economic functions of banks. 
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 מספקים עבור הצרכנים את היעילות הכלכלית המדוברת, אך במחירים נמוכים מהנהוג בחו"ל.

  על היצע האשראי של הבנקים השפעת הרגולציה המוצעת 

כאשר תישלל מן הבנקים היכולת להנפיק כרטיסי אשראי, הם לא יוכלו עוד להציע ללקוחותיהם  .95

אמצעי יעיל לניצול האשראי שהם מציעים. במילים אחרות, צפוי להיווצר חוסר יעילות כלכלית 

הסינרגיות הקיימות בין כרטיסי האשראי הבנקאיים משמעותי אם הבנקים לא יוכלו עוד לנצל את 

 למוצרי האשראי שהם מציעים.

כך, לצורך המחשה, אחת ההלוואות הזולות ביותר שהבנק יכול להציע ללקוחותיו היא המשכנתא.  .96

בדמות  נוספת קיימת לה בטוחהחד, מנקודת ראותו של הבנק, מאחר שזוהי הלוואה בטוחה במיו

נכס נדל"ן, ולכן הוא מוכן להציע אותה בהיקפים גבוהים ובריבית נמוכה ביחס לסוגי הלוואות 

כי בתחום המשכנתאות מצא אחרים. מסקנה זו מתחזקת על רקע מסמך סקירת התחרות, ש

 80קיימת תחרות עזה:

 

זון מיתרת כבר לפני מספר שנים התחיל בנק מזרחי טפחות להציע ללקוחותיו כרטיס אשראי הני

המשכנתא שנפרעה. זוהי דוגמה קלאסית לסינרגיה בין מוצרי האשראי הבנקאיים לכרטיסי 

ש"ח בתנאים אטרקטיביים מאוד  150,000האשראי הבנקאיים: בדרך זו מוצעת ללקוח הלוואה עד 

) ובפריסה של עד 1.5%ביחס לריבית המקובלת בעסקאות כרטיסי אשראי (לרוב בריבית פריים+ 

לומים, כאשר מבחינת הלקוח אין תשלום כלשהו על המסגרת, אלא רק על רכישות תש 240

בנק לאומי מציע גם הוא כרטיס אשראי לנוטלי משכנתא עם מסגרת של  81שבוצעו בפועל.

, גם הוא בנק הפועלים על ידי נציגי נועל פי מה שנמסר ל 82ש"ח ופטור מדמי כרטיס. 130,000

הרגולציה המוצעת מונעת למעשה סינרגיות מסוג זה בין מוצרי להשיק מוצר דומה השנה. התכוון 

האשראי של הבנק לכרטיס האשראי, ובכך פוגעת ביכולת הלקוחות לנצל בצורה האופטימלית 

 את האשראי המוצע להם על ידי הבנק. 

על מנת להמחיש את העיוות שצפויה הרגולציה המוצעת לייצר, נדון בדוגמה היפותטית. נניח כי  .97

נכנסים גופים חדשים לשוק האשראי הצרכני בישראל. לאחר שנכנסו לשוק, על מנת להקל 

הטרטור"): "עליהם את ההתמודדות מול הבנקים הוחלט על החלת הרגולציה הבאה (רגולציית 

                                                 
 .2מסמך סקירת התחרות, עמוד  80
                                                                   ראו ההסבר, ביחס לכרטיס אשראי טפחות, באתר בנק מזרחי טפחות :     81

    card.aspx-credit-otcategory/Pages/tefah-cards-tefahot.co.il/he/Bank/credit-https://www.mizrahi   
82 http://www.leumi.co.il/Articles/26283   
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בן להציע אשראי ללקוחות, אולם מעתה לקוח שירצה לקבל אשראי מהבנק הבנקים ימשיכו כמו

 סביר להניח. , המרוחקות זו מזויצטרך להחתים לצורך כך מסמכים בסניפים בשלוש ערים שונות

שרגולציית הטרטור לא הייתה נשקלת בישראל כדרך להקל על הצרכנים ולהגביר את התחרות 

הזכרנו מוצעת במובנים מסויימים עושה בדיוק את זה. למרות זאת הרגולציה ה .בשוק האשראי

הרי ברוב המקרים עומדת לעיל את כרטיס האשראי המבוסס על המשכנתא. מדוע יש בו צורך? 

בפני הלקוחות שלקחו משכנתא האפשרות ללכת לבנק ולהוסיף למשכנתא הלוואות קטנות יותר 

בהוספת הלוואת משכנתא, וכן עלויות  . רוב הלקוחות לא עושים את זה עקב הסיבוכיותלכל מטרה

ישירות הכרוכות בלקיחת האשראי. כרטיס האשראי מאפשר נוחות מוגברת בהסדרת מסגרת 

האשראי וניצול האשראי עבור הלקוח. ההבדל עבור הלקוח בין ניצול המסגרת באמצעות נטילת 

סיפה למעשה הלוואה ובין ניצולה באמצעות כרטיס אשראי הוא בדיוק עלויות הטרטור שמו

 הרגולציה המוצעת.

תיושם הרגולציה המוצעת, ויאסר על הבנקים להנפיק כרטיסי אשראי, ימשיכו במידה שמובן שגם  .98

אשראי,  להעמידיוותרו עם יכולת  , אם כך,הבנקיםהבנקים לרצות להציע אשראי ללקוחותיהם. 

ה המוצעת תייצר במובן זה, הרגולציאך ללא האמצעי היעיל להעמיד אותו בפני הלקוחות. 

תמריצים שגויים בתוך מערכת מתן האשראי, כך שהבנקים, אשר רוצים להציע ללקוח את 

את הלקוחות לניצול כלים פחות יעילים של אשראי:  , בלית ברירה,לכווןמרכולתם, עשויים 

הלוואות, ניצול מסגרת בחשבון העו"ש וכיו"ב. כל אלו תופעות לוואי בלתי נמנעות של הרגולציה 

המוצעת, אשר תמנע מהבנקים את היכולת להציע ללקוחותיהם את הסל המלא של פתרונות 

 האשראי.

הצרכנית שתגרם מהדרת השחקנים היעילים מזירת פגיעה ה 

  התחרות

בכל הנוגע למתן וניהול מסגרת אשראי לכרטיסי האשראי,  הבנקים הם השחקנים היעילים ביותר .99

חיתום והערכת סיכון ; לבנקים יתרונות בעלויות הון נמוכותלבנקים  :קרי בביצוע פעילות ההנפקה

(כנגזר באופן  יכולת קלה יותר לבצע בקרה שוטפת על מצבו הפיננסי של הלקוח יםהלקוח; לבנק

בהנפקת כרטיסי אשראי וניהול מסגרת  היסטוריה וניסיוןיש  יםלבנק; טבעי מהפעילות הבנקאית)

יית חובות של מסגרת כרטיס אשראי היא פעילות שיש בגב בנקיםהטיפול של  האשראי; כמו כן,

 .הםלה סינרגיה לפעילות גביית החובות הכללית של

ועדה. כך למשל בהערות משרד האוצר לדוח ולעובדה זו יש גם ביסוס במסמכים שפרסמה ה .100
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 83הביניים:

 

  84כך גם על פי מסמך סקירה התחרות:

 

להתמודד עם התנאים המופרדות יצליחו  חברות כרטיסי האשראילמעשה, לא ברור אף האם  .101

על כן, בהנחה של שירותים זהים, צפויה פגיעה . המוצעים כיום ללקוחות בכרטיסי האשראי

  חות אשראי במחיר יקר יותר.פ - בלקוחות שלא יקבלו את התנאים המוכרים להם, קרי 

(קרי הכנסת מתחרים נוספים) הוא זה שיטיב בכך שריבוי מתחרים  סבורההוועדה עצמה למרות ש .102

הרגולציה המוצעת מדירה את השחקנים היעילים מהשוק, ומותירה את שוק  85עם הצרכנים,

  86:סקירת התחרותכך גם במסמך . כרטיסי האשראי עם שלוש חברות כרטיסי אשראי בלבד

 

גם דוח ועדת זקן שקדם לה, דן בשינויים מבניים במסגרת פרק ששמו "הגדלת מספר השחקנים 

הוספת שחקנים חדשים שיתחרו בבנקים והוא מתייחס ל 87בתוך המערכת הבנקאית ומחוצה לה",

  .ולא החלפת הבנקים בשחקנים אחרים שימלאו את אותן הפונקציות

המשמעות כמעט תמיד סטטי) בהם מתואר שיווי משקל מבחינה תיאורטית, במודלים הקלאסיים ( .103

                                                 
 .2הערות משרד האוצר לדוח הביניים, עמוד  83
  .16מסמך סקירה התחרות, עמוד  84
  .2דוח הביניים, עמוד  85
 .3מסמך סקירת התחרות, עמוד  86
  .82עד  69דוח ועדת זקן עמודים  87

על פני מתחרים שמעניקים אשראי שלא  ניהול העו"ש מקנה לבנק יתרון משמעותי בגבייה
  בצמוד לחשבון עו"ש
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נרחיב על כך מיד במספר של הוצאת השחקנים היעילים מהשוק היא פגיעה בתחרות ובצרכנים. 

מיעוט מתחרים וסימטריה ביניהם מקל על  גם במודלים דינאמיים המסקנה זהה:דוגמאות. 

 אהשחקנים מהשוק סביר שתבי ועל כן הוצאה חלק מסוגי 88,תחרותי- היווצרות שיווי משקל על

  .לעליית המחיר לצרכן

 כך למשל במודל. Bertrandאחד המודלים הסטטיים הקלאסיים לתיאור תחרות מחירים הוא מודל  .104

Bertrand עלות שולית קבועהמספר פירמות, שלכל אחת מהן עם ות מחירים הפשוט של תחר, 

פירמה היעילה ביותר כאשר ההפירמה השנייה בסדר היעילות, שיווי המשקל נקבע על פי 

השחקנים היעילים יוצאו מהשוק יקבע שיווי המשקל החדש במידה ש כל הלקוחות.משרתת את 

בהתאם לשחקנים שיוותרו, קרי במחירים גבוהים יותר. תובנה נוספת היא כי נתח השוק של 

גולציה. התרומה הגדולה של השחקן השחקן הפחות יעיל אינו יעד שאליו צריכה לשאוף הר

הפחות יעיל לתחרות ולצרכן היא בכך שהוא מייצר איתגור תחרותי לשחקן היעיל ממנו ומאלץ 

  אותו להפחית מחירים על מנת שלא לאבד לקוחות.

בהסתכלות על שוק האשראי כולו, ניתן לראות את הרגולציה המוצעת ככזו המשאירה את  .105

הבנקים שחשקנים בשוק האשראי, אך פוגעת במוצר שהם מציעים. נדגים כעת, במסגרת מודל 

Bertrandהשפעת רגולציה על החלשה או פגיעה בשחקן היעיל ,:  

   )Bertrandהשפעת הרגולציה במודל תחרות מחירים ( המחשת: 15תרשים 

  

בין שתי פירמות המאופיינות בעלות שולית שאינה  Bertrandהתרשים מתאר שיווי משקל במודל 

גבוהה  1) של פירמה MCלראות כי העלות השולית (. ניתן , כלומר התחרות ביניהן לא מאוזנתזהה

הבנקים מייצגים את הגופים היעילים בשוק  –כאנלוגיה לרגולציה המוצעת . 2מזו של פירמה 

) נקבע eqPמחיר שיווי משקל (). 1) והם מתחרים ויתחרו בגופים יעילים פחות (פירמה 2(פירמה 

היעילה לגרוף  2במצב זה מצליחה פירמה פחות. היעילה  – 1בהתאם לעלות השולית של פירמה 

                                                 
 .19הנחיות לניתוח תחרותי של מיזוגים אופקיים, עמוד  88

1MC 

P 

eqP >=   

2
MC 

רגולציה 
 אפקטיבית

לא רגולציה 
 אפקטיבית

פונקציית  
 המטרה
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עד לעלות השולית של פירמה  1את כל הלקוחות, ולצורך כך היא חותכת את מחיריה של פירמה 

תוכל  ,אפילו במעט ,אם תעלה את המחירשמאחר  ,לא תרצה להעלות את מחיריה 2. פירמה 1

אחר שמתחת מ ,ד את מחיריהלא תרצה להורי 2למשוך אליה את כל הלקוחות. פירמה  1פירמה 

  אין לה כבר יותר איום תחרותי.  1לעלות השולית של פירמה 

נניח כי פונקציית המטרה של הרגולטור היא הפחתת המחיר בשיווי משקל שאותו משלמים 

. התרשים מדגים שני מהלכי (ואגב כך גם הגדלת הכמות שתימכר בשיווי משקל) הצרכנים

, ולשפר את הפוזיציה 1האפשרות הראשונה היא לנסות לייעל את פירמה רגולציה אלטרנטיביים. 

, התחרותית שלה על ידי הפחתת העלויות שלה. ניתן לראות בחלק ממהלכי הרגולציה שבוצעו

בנקאיים) -בשנים האחרונות (כגון שיפור האינפורמציה הזמינה למלווים חוץועדיין מבוצעים, 

בנקאיים יהיו יעילים יותר הם יהוו איתגור תחרותי עז -החוץכרגולציה מהסוג הזה. ככל שהגופים 

   סייע להפחית את המחיר לצרכנים.יש פוטנציאל ליותר על הבנקים ובכך 

, כך 2ניתן לשקול מהלך רגולציה שמטרתו להקטין את היעילות של פירמה  –אלטרנטיבית 

ניתן לראות  לויות נוספות.שבמידה ותרצה להציע ללקוח מוצר באותה איכות, הדבר יצריך ממנה ע

הוא ימשיך להיקבע  –בגרף שבתחילה לא צפויה הרגולציה הזאת להשפיע כלל על המחיר לצרכן 

עשויים להגיע למצב  ,, היעילה פחות. ככל שרגולציה זו תתחזק1לפי העלות השולית של פירמה 

המחיר אחר שואז מצב הצרכנים יורע ממש, מ ,1הופכת לפחות יעילה מפירמה  2שבו פירמה 

של איסור  ,הרגולציה המוצעת. במובנים מסויימים, 2יקבע לפי העלות השולית של פירמה 

להטיל פגמים בשחקנים היעילים היא כזאת שמטרתה  ,הנפקת כרטיסי אשראי בנקאיים

(הן בראיית הצרכן והן בראיית הבנק). על כן ההערכה הסבירה  וע ביעילות שלהםלפגבשוק ו

בהקשר של שוק האשראי המשמעות של פגיעה זו  .לפגיעה בצרכניםתביא היא שהיא 

 .בצרכנים היא מסגרות אשראי נמוכות יותר וריביות גבוהות יותר

לכך שלא נתחי השוק של המתחרים השונים בשוק הם אלו שקובעים  ,המחשה קלאסית נוספת .106

חירים נקבעים במקרים מסויימים המ. נוכחות יבואהיא של מונופול ב ,את מידת התחרות בו

. תופעה זו מודגמת לחלוטים על ידי מחירי היבוא, למרות שהיבוא הוא בהיקפים קטנים מאוד

 בתרשים הבא:
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 המחשת האיום התחרותי על שיווי המשקל (מונופול בנוכחות יבוא): 16תרשים 

  

התרשים מראה מספר מצבים של תחרות בשוק: תחרות משוכללת, מונופול ומונופול בנוכחות 

בנקודת החיתוך בין פונקציית הביקוש  CQוהכמות  CPיבוא. בתנאי תחרות משוכללת נקבע המחיר 

)D) לבין עקומת העלות השולית (MC לעומת זאת מונופול מוכר כמות נמוכה יותר .(MQ  במחיר

) וקובע את הכמות שייצר MR( הפדיון השוליהוא מחשב את עקומת , מאחר שMPגבוה יותר 

בנקודה שבה היא חותכת את עקומת העלות השולית. כאשר ישנו מונופול שעומד בפני איום 

 WP, המחיר נקבע אך ורק על ידי היבוא, קרי בגובה PWאפקטיבי של יבוא במחיר הבינלאומי 

. במקרה זה המונופול המקומי מספק את כל הכמות עד למפגש של FQהיא  והכמות שנמכרת

) מסופקת מיבוא. ניתן לראות IMQעקומת העלות השולית עם המחיר הבינלאומי. יתרת הכמות (

בדוגמה המתוארת בתרשים כי כמות היבוא היא נמוכה מאוד ביחס לייצור של המונופול המקומי. 

  ותי מלא על מחיריו של המונופול. למרות זאת היבוא מייצר רסן תחר

אם המחיר הבינלאומי גבוה מהמחיר של שיווי משקל תחרותי, ונמוך מהמחיר נציין עוד כי 

המונופוליסטי, המונופול יספק את כל הכמות המבוקשת במחיר הבינלאומי. בטווח מחירים זה, 

לא מיובאים מוצרים  המחיר הבינלאומי משמש מגבלה אפקטיבית לכוח המונופול, למרות שבפועל

, בו איום הייבוא הפוטנציאלי משמש כמרסן contestable market –למשק. זהו מצב שוק המכונה 

  .מחירים בשוק

לכך שהתבססותה של תחרות לא באה לידי ביטוי בנתחי השוק של נוספת זוהי, אם כך, הדגמה 

היה צורך במידה שה. השחקנים השונים, אלא במידה שבה הם מייצרים איום תחרותי זה על ז

היבוא היעד הנכון שלה היה לדאוג לכך שלגבש רגולציה במקרה זה שתיטיב עם הצרכנים, 

  ., ולא יעד של נתח השוק של היבוא, או מידת ההתבססות שלו בשוקיהיה אפקטיבי

נפתח שוק השיחות הבינלאומיות בישראל לתחרות ונכנסות שתי  1997כך, לצורך המחשה, בשנת  .107

MC 

D 

P 

Q 

MP 

CP 

WP 

MQ 

MR 

FQ CQ 

IMQ 
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צנחו מחיריה של בזק עם כניסתן שנשלט עד אז על ידי בזק בינלאומי.  ,חדשות לשוקמתחרות 

זאת אף לפני שהחברות החדשות צברו לעצמן נתח שוק כלשהו, אלא רק על  – 80% -בינלאומי בכ

 .הבסיס האיום התחרותי שהן הציבו למתחרה הוותיק

לבחינת התחרותיות בענף  גישת האיום התחרותי מוצגת בדוח ועדת זקן כאחת משתי הגישות .108

 89הבנקאות בספרות המקצועית:

  

  כאשר דוח הביניים מציין כי חזון התחרות של הוועדה מתבסס על גישה זו:

 

המשמעות של הסתמכות על גישה זו היא, אם כך, כי היעדים של המדיניות אינם ירידה  .109

מבחינת נתח שוק אל מול משמעותית בריכוזיות של המערכת הבנקאית, וביסוס מתחרים חדשים 

המערכת הבנקאית, אלא בעיקר יצירת איום תחרותי אפקטיבי. כך גם במאמרו של פרופ' דוד 

 90רוטנברג, עליו נסמך באופן נרחב מסמך סקירת התחרות:

 

ניתן לראות אם כך, שמסקנות המאמר אינן להתמקד בירידה בריכוזיות המערכת והקטנת נתחי 

                                                 
  .51דוח ועדת זקן, עמוד  89
 .53התחרותיות בענף הבנקאות, עמוד  –רוטנברג  90
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 אלא הגברת האיום התחרותי. השוק של הבנקים הגדולים,

לגרום למצב שבו חברות כרטיסי , להבנתנו, הרצון הרציונל מאחורי הרגולציה המוצעת הוא .110

כפי האשראי המופרדות תוכלנה להתבסס בשוק ולהפוך לדומיננטיות מבחינת נתח השוק שלהן. 

המסקנה של שנסביר בהמשך, בתנאים הקיימים אין רציונל כלכלי בהחלת הגנת ינוקא שכזו. 

לא  יעדי הרגולציההניתוח היא ברורה: היעדים שהציבה לעצמה הוועדה הינם שגויים בהיבט זה. 

להשאירו  –נתח השוק של השחקן היעיל, אלא להיפך  או צמצום צריכים להיות של ביטול

  .איתגור תחרותי מצד השחקנים האחרים ולייצר כשחקן דומיננטי

בדוח ועדת זקן, אשר מראה שבפרספקטיבה בינלאומית לא שכיח תמיכה לגישה זו ניתן למצוא גם  .111

 91בנקאית מבססת לעצמה בשוק האשראי נתחי שוק גדולים:-מצב שבו המערכת החוץ

 

היא באמצעות ויתור על הרגולציה  תחרותישיווי משקל יעיל עם איתגור הדרך היחידה ליישם  .112

מסקנה המוצעת ומתן אפשרות לבנקים להיוותר כשחקנים משמעותיים בשוק כרטיסי האשראי. 

הטענות המובאות במסמכי הוועדה כי חברות כרטיסי האשראי המופרדות הן זו מתחדדת על רקע 

ולעסקים, ברשותם  שהם כבר מצויים בשוק, כבר בקיאים במתן אשראי למשקי ביתשחקנים "

אין צורך לנקוט ", על כן לראשית צעדיהם והם נהנים ממוניטין ומוכרים לציבור מידע הנחוץ

 להיכנס לשוק. רום להןבצעדים קיצוניים, שיפגעו בצרכנים, על מנת לג

בנקאית יפגע קשות - מי שלא תועמד לו מסגרת אשראי חוץ 

  מהרגולציה המוצעת 

היחיד הוא הבנק תיושם הרגולציה המוצעת, יהיו לקוחות שונים שעבורם במידה שללא ספק,  .113

מגבלות תפעוליות או גיוס לכך יכולה להיות  ראשונה. סיבה אשראי להם מסגרתשמוכן להעמיד 

סיבה שניה שיקנו את חברות כרטיסי האשראי.  הגופים החדשים על ידיהון בתקופה הראשונה 

ביחס לאוכלוסיות שלמות: הפסדים שנוצרים לו מכך  למרות לכך היא שהבנק מעניק אשראי

צעירים, חיילים וסטודנטים, עקב רצונו למשוך אותם כלקוחות הבנק ולקיים איתם יחסים ארוכי 

, מאחר שמתחת לסף טווח. ברור שבניתוח ישיר אין כדאיות למתן כרטיס אשראי לאותם לקוחות

ביר שרבים מהם לא יקבלו כרטיסי אשראי לכן סשימושים מסויים כרטיס האשראי אינו רווחי. 

הבנק לכך עשויה להיות העובדה שרק  שלישיתסיבה מחברות כרטיסי האשראי המופרדות. 

. כמובן שיתכנו גם סיבות נוספות, מסוגל להעמיד אשראי על חשבון יתרת משכנתא לא מנוצלת

 לרבות יתרון המידע שקיים אצל הבנקים.

                                                 
 .47דוח ועדת זקן, עמוד  91

  יצוין כי במרבית המדינות היקף ההלוואות של הגופים הלא בנקאיים הוא קטן ביחס לתוצר.
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 היחיד שמוכן להעמיד עבורם מסגרת אשראי, צפויה להיגרםלקבוצת הלקוחות שהבנק הוא  .114

לפני יישום הרגולציה המוצעת היה להם כרטיס אשראי, ובעקבות , מאחר שפגיעה משמעותית

המשתייך  כרטיס אשראי". כל ההתנהלות השוטפת של לקוח י"מסורביישומה הם יהפכו ל

המוצעת תייצר קבוצת לקוחות  כלומר הרגולציהתפגע.  ,, לרבות קנייה בתשלומיםלקבוצה זו

 באיכות השירותים הפיננסים שהם מקבלים.   ניכרתפגיעה שתגרם להם ללא ספק 

ממחיש את עומק הפגיעה בקבוצת הלקוחות  92,"חיים בלי כרטיס אשראי"המתואר בכתבה  .115

שיהפכו ל"מסורבי כרטיס אשראי". בפועל לקוח שיוותר בלי כרטיס אשראי יתקשה לכל הפחות 

יש צורך בהבטחת חיוב עתידי, לדוגמה: השכרת רכב או תשלום עתידי למוסדות  ןת בהברכישו

לימוד. כמו כן לקוח כזה יאלץ לנהל עסקאות בתשלומים בדרכים של ניהול הלוואות מול הבנק 

 מבעוד מועד.

מעבר לשימוש בכרטיס אשראי כאמצעי תשלום שאין לו תחליף בסוגי עסקאות מסויימים (כאמור  .116

ת תשלומים ועסקאות עם התחייבות לחיוב עתידי), הרי שמסגרת האשראי שמציע עסקאו –

כרטיס האשראי חשובה מאין כמוה ללקוחות, ואינה תחליפית בצורה מלאה להלוואות. כך למשל 

 93על פי הספרות הכלכלית:

  

כך כמובן שמסיבות אלו גם כרטיסי הדביט אינם מהווים תחליף לכרטיסי האשראי בנושאים הללו.  .117

  94על פי הספרות הכלכלית:

                                                 
  .html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.2879688,00צרכנות:  ynet, 25/2/2004"חיים בלי כרטיס אשראי", יהודית יהב,  92
  ראו: 93

Cargill, Thomas F., and Jeanne Wendel. "Bank credit cards: Consumer irrationality versus market forces." Journal of 

Consumer Affairs 30.2 (1996): 373-389. 
 Bertaut, Carol C., and Michael Haliassos. "Credit cards: facts and theories." Available at SSRN 931179ראו:                        94

(2005).  
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הוועדה חושבת שכרטיסי הדביט מהווים תחליף לכרטיסי האשראי בעיני במידה שכמובן ש

ההגבלה שהיא מייצרת אינה מאחר שהלקוחות, הרי שאין טעם כלל ברגולציה המוצעת, 

 אפקטיבית כלל, ולכן ניתן לבטלה ללא השפעה כלשהי.

ובהמחאות,  ואם למדיניות של צמצום השימוש במזומןהשימוש בכרטיס אשראי תנציין גם כי  .118

 95":הוועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן, בהתאם להמלצות "מלחמה בהון השחורלצורך ה

 

על כן, היווצרותן של קבוצות שלמות של אוכלוסיה "מסורבת כרטיס אשראי" היא צעד אחורה 

  ביחס למדיניות הממשלתית לצמצום השימוש במזומן.

מיליארד ש"ח,  100 -כ מסגרות האשראי עבור הלקוחות, מסתכמות היום בהיקף של כאמור, .119

על כן, החברות מיליארד ש"ח.  5 - כאשר ההון של חברות האשראי נמוך יחסית, ומסתכם בכ

בהיקף גדול מאוד. מה יקרה במידה ויתעוררו קשיים כלשהם בגיוס ההון?  הוןתידרשנה לגייס 

הרגולציה המוצעת מייצרת למעשה מערכת ללא בלמים וללא יכולת להתמודד עם תקופת 

יתעוררו בה קשיים. במילים אחרות, הרגולציה המוצעת מייצרת סיכוי לא מבוטל במידה שהמעבר, 

ם יוותרו ללא כרטיס לתקופות זמן בלתי ידועות, ועל כן לכך שרבים ממחזיקי כרטיסי אשראי היו

 סיכוי משמעותי לפגיעה קשה בהם. מייצרת 

  96כך גם על פי הערכות בנק ישראל: .120

                                                 
  .7דוח הביניים של הוועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן, עמוד  95
  .1וד התייחסות בנק ישראל לדוח הביניים, עמ 96
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למה הדבר דומה? נניח כי ועדה ממשלתית העוסקת במחירי הדיור מחליטה על שורה של צעדים  .121

הוועדה, שכל כך בטוחה ביעילות  על מנת להפחית את מחירי הדיור. האם ניתן לדמיין מצב שבו

תחליט כצעד משלים כי כל חוזי השכירות הקיימים לא יוכלו עוד להתחדש? , הצעדים שהיא מציעה

הצלחת הרפורמה, או אף עיכובים קטנים ביישומה ביחס לתכנית, -מהחשש שאי –ברור שלא 

גם ביחס לאיסור  יביאו לכך שמשפחות שלמות ימצאו עצמן ללא בית. חשש דומה צריך להתעורר

על הנפקת כרטיסי אשראי בנקאיים. האם הוועדה משוכנעת כי כל מי שהבנק העניק לו מסגרת 

אשראי יקבל מסגרת דומה גם מחברות כרטיסי האשראי העצמאיות, ומיד עם פקיעת כרטיס 

ברור שלא מדובר בהערכה סבירה, ולכן האיסור על הנפקת כרטיסי  האשראי הבנקאי שלו?

 קאיים צפוי לייצר פגיעה ניכרת בחלק מהלקוחות.אשראי בנ

המוצעת צפויה להשפיע באופן זניח על אשראי לעסקים גולציה רה 

  קטנים

המלצות דוח הביניים הן כולן לאור הרצון להגדיל את התחרות על הצרכנים הקטנים: משקי בית  .122

(ניתוח שכאמור לעיל  במסמך סקירת התחרות על פי הניתוח שמציגה הוועדה 97ועסקים קטנים.

תחרותיים גדולים יותר הקשיים יש לנו הסתייגויות שונות ביחס אליו), בהשוואה בין מגזרי היעד, ה

דווקא במגזר העסקים הקטנים, בהשוואה למגזר משקי הבית: הריכוזיות הבנקאית במגזר זה 

 99הקטנים; נתח השוק של שתי הקבוצות המובילות גבוה יותר במגזר העסקים 98גבוהה יותר;

התשואה לנכסים והמרווח  100שיעור ההכנסה מפעילות באשראי גבוה יותר בעסקים הקטנים;

כמו כן חלק מרכזי מהחוב של משקי  101הפיננסי גבוהים באופן ניכר במגזר העסקים הקטנים;

                                                 
  .1דוח הביניים, עמוד  97
  .2, תרשים 5מסמך סקירת התחרות, עמוד  98
  א.2, תרשים 6מסמך סקירת התחרות, עמוד  99

  .5, תרשים 10מסמך סקירת התחרות, עמוד  100
  .7, תרשים 11מסמך סקירת התחרות, עמוד  101
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 102הבית הינו הלוואות לדיור, אשר לגביהן קיימת תחרות עזה.

מהבנקים יש לו פוטנציאל מוגבל להשפיע על היצע ככלל, מהלך הפרדת חברות כרטיסי האשראי  .123

 103האשראי לעסקים קטנים. כך למשל על פי דוח ועדת זקן:

  

כלומר העלות של הקמת מערך ייעודי למתן הלוואות לעסקים קטנים הוא יקר מבחינת הגופים 

יים בנקא-בנקאיים. כפועל יוצא, כאמור, במרבית המדינות היקף ההלוואות של הגופים הלא-החוץ

 הוא קטן ביחס לתוצר. 

יתר על כן, הרגולציה המוצעת שעיקרה איסור הנפקת כרטיסי אשראי בנקאיים, צפויה להשפיע  .124

בצורה זניח ממש על סקטור העסקים הקטנים. הסיבה לכך היא כי רוב החוב הנדרש על ידי 

ת. ניתן עסקים קטנים אינו מסגרת שמנוצלת באמצעות כרטיס אשראי, אלא חוב בדמות הלוואו

- בכרטיסים חוץ 104להדגים עובדה זו באמצעות הדוחות הכספיים האחרונים של חברת ישראכרט:

מיליון ש"ח) המהווה  161בנקאיים, כלל האשראי למגזר המסחרי בכרטיסי אשראי הוא נמוך מאוד (

מיליון ש"ח). יתר על כן,  1,562בלבד מהאשראי בכרטיסי אשראי של אנשים פרטיים ( 10% - כ

 476%מיליון ש"ח) מהווה  767ביחס למגזר המסחרי, האשראי שאינו במסגרת כרטיסי אשראי (

 מהאשראי שניתן למגזר זה במסגרת כרטיסי אשראי. 

כך גם על פי נתוני בנק הפועלים: ניצול מסגרות האשראי "הרגילות" (שלא באמצעות כרטיס  .125

אשראי) של עסקים קטנים הוא בסדרי גודל יותר גדול מניצול מסגרות האשראי באמצעות כרטיסי 

 אשראי.

  105אקשטיין, לשעבר המשנה לנגיד בנק ישראל:כך גם בהתייחסות של פרופ' צביקה  .126

  

כלומר, הצעד הרגולטורי הקיצוני של איסור הנפקת כרטיסי אשראי בנקאיים, לא רק שצפויות לו  .127

                                                 
 .2מסמך סקירת התחרות, עמוד  102
 .47דוח ועדת זקן, עמוד  103
  :2015בספטמבר  30ישראכרט בע"מ והחברות המאוחדות שלה, תמצית דוחות כספיים ביניים, ליום   104
   https://www.isracard.co.il/report/120021523.pdf   

 .20התייחסות פרופ' צביקה אקשטיין, עמוד  105

מרכזי לאשראי של הון חוזר והשקעות  כרטיסי אשראי הם כלי מרכזי בסליקת תשלומים ולא כלי
  ובינוניים. של עסקים קטנים
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על ציבור מחזיקי כרטיס האשראי, אלא גם שהוא לא צפוי לטפל כמעט תופעות לוואי חמורות 

 מגזר העסקים הקטנים. –במאום במגזר העיקרי שאליו מכוונות המלצות הוועדה 

גם דוח ועדת דורפמן מזהה כי הקושי והצורך המרכזי, בגיוס אשראי במגזר העסקים הקטנים  .128

כמובן שזה לא סוג האשראי המנוצל באמצעות כרטיס  106והבינוניים, הינו אשראי לטווח ארוך.

 אשראי.

  השפעות הרגולציה המוצעת על יציבות הבנקים 

עמוד על הרגולציה המוצעת למעשה גורעת מהבנקים את אחד ממקורות ההכנסה שלהם. להלן נ .129

 המערכת הבנקאיתיציבות החשיבות של גיוון מקורות ההכנסה, ופיזור סיכון באופן כללי, על 

 . והמערכת הפיננסית בכלל ט,בפר

 בתוך פירמה, פיזור סיכוניםלא נוצר ערך כלכלי כתוצאה מהמודלים הקלאסיים במימון גורסים ש .130

וזאת כיוון שהמשקיע יכול לפזר את הסיכונים הספציפיים בעצמי על ידי השקעה בסל מניות רחב. 

ציה בין הפירמה ובעלי תוצאה זו מתבססת על מודלים כלכליים המניחים שאין בעיות אינפורמ

   107המניות וכן שלא קיימות עלויות פשיטת רגל.

פיזור סיכונים ברמת הפירמה מקבל משנה  ,קיימות עלויות פשיטת רגל בעולם בומאידך,  .131

אובדן ערך של נכסי הפירמה שנובעות מהליכי באופן פשטני פשיטת הרגל הן עלויות  108חשיבות.

בין אם מדובר בהוצאות ישירות ובין אם מדובר בעלויות סוכן שונות שקורות אגב  – חדלות הפירעון

לכך שפיזור סיכונים ברמת הפירמה מייצר ערך כלכלי על פי  הסיבה העיקרית .המצוקה הפיננסית

העובדה שבסופו של דבר העדר פיזור הסיכונים ברמת הפירמה, מביא לכך היא  המודלים הללו,

מצב שלא ניתן להמנע ממנו  – פשיטת הרגלר נושא בעל המניות בעלויות שבמקרים תכופים יות

   גם בהחזקת תיק מפוזר. 

הפירמה יכולה לנקוט במאמצים כדי להימנע מהסיכון לפשיטת רגל היא מייצרת, במידה שכלומר,  .132

הלכה למעשה, ערך כלכלי. ערך כלכלי זה אינו מתבטא רק במחיר גבוה למניות הפירמה אלא גם 

 לות כלכלית רחבה.ביעי

. זאת כתוצאה משתי סיבות ברמת התאגיד חשיבות פיזור הנכסיםשל בנקים מתעצמת במקרה  .133

                                                 
  .31רפמן, עמוד דוח ועדת דו 106
  ראו לדוגמה:  107

• Smith, Clifford W., and Rene Stulz, "The Determinants of Firms’ Hedging Policies", Journal of Financial and 

Quantitative Analysis 20, (1985), 391–405. 
• Adam, Tim R., and Chitru S. Fernando, "Hedging, Speculation and Shareholder Value", Journal of Financial 

Economics 81, (2006), 283–309. 
• DeMarzo, Peter, and Darrell Duffie, "Corporate Financial Hedging With Propriety Information", Journal of 

Economic Theory 53, (1991), 261–286. 
  ראו לדוגמה:  108

• Hull, J., Risk Management and Financial Institutions,+ Web Site. John Wiley & Sons, (2012). 
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שכן יציבות הבנקים  ,משולבות: הראשונה היא אובדן הערך המהותי שנובע בעת חדלות פירעון

 במקרה של חדלות פירעון אובדן הערךציבור הלקוחות, המפקיד את כספיו בבנק. תלויה באמון 

שמייצרת תמריצים לחוסכים להקדים ולהוציא את  bank run -, בשל תופעת היכול להיות מוחלט

כספם מהבנק לפני שחוסכים אחרים יעשו כן, ועל כן עשויה במהירות להתעורר תגובת שרשרת 

הקשר בין היציבות הפיננסית של הבנקים המסחריים והמערכת נובעת מ השנייה .משמידת ערך

תה. קריסת בנק גדול עשויה להיות קטסטרופליות עד כדי פגיעה ביציבות הפיננסית בכללו

הסיסטמית של המערכת הפיננסית ועלויות חדלות הפירעון אינן קיימות רק ברמת הבנק הבודד. 

מנגנוני שוק שונים עשויים להביא ל"הדבקה" של מצוקה פיננסית בבנק אחד גם לבנקים אחרים 

 109.ואף למערכת הפיננסית כולה

מסקנה המיידית הנובעת מניתוח זה, המתועד בספרות הכלכלית/מימונית, היא שלמוסדות ה .134

בגיוון  (בשונה מרוב סוגי הפירמות האחרות) פיננסיים מהותיים כגון בנקים יש חשיבות גדולה

שילוב בין מספר מקורות ההכנסה, ובפרט במקורות הכנסה שמתקיים מתאם נמוך ביניהם. 

 יא לכך שהסיכון הכללי בתזרים ההכנסות של הבנק קטן.  מקורות הכנסה כאלו מב

תימוכין נוספים לכך שפעילות הבנקים בענף כרטיסי אשראי משפיעה באופן חיובי על יציבותם  .135

 110ניתן לראות בציטוט הבא, הלקוח מתוך מסמך סקירת התחרות שפרסמה הוועדה:

  

נשקלה, אך לא יושמה בסופו של  ניתן להבין, אם כך, שהפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים

והדיו, כמו גם הצורך להתארגן למניעת  2008דבר "על רקע המשבר הכלכלי העולמי שפרץ בשנת 

השפעות שליליות על המשק הישראלי". כלומר, המסקנה היא שבקרות תקופות משבר ואירועי 

הקשורות בשוק  קיצון היינו מעדיפים דווקא שהבנקים ימשיכו להחזיק ולקיים את הפעילויות

 מהמערכת הבנקאית מגדילה את סיכון הבנקים ופוגעת ביציבותם. ןכרטיסי אשראי. מכאן שגריעת

לסיכום, אם כך, הרגולציה המוצעת למעשה גורעת מהבנקים את אחד ממקורות ההכנסה שלהם,  .136

                                                 
  ראו לדוגמה:  109

Diamond, D.W. and Rajan, R.G., "Liquidity Shortages and Banking Crises". The Journal of finance, 60(2), (2005) pp.615-647. 
  .22מסמך סקירת התחרות, עמוד  110
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כון מגדילה את הסי ההכנסההפחתת גיוון מקורות ובכך פוגעת בגיוון מקורות ההכנסה של הבנק. 

. הגדלת הסיכון במערכת הבנקאית היא לא יעילה מבחינה משקית ופוגעת גלום בנכסי הבנקיםה

ייקור ביציבות הסיסטמית של המערכת הפיננסית. בנוסף, הגידול בסיכון הבנקים עשוי להתבטא ב

  עלויות המימון של הבנקים, אשר בסופו של דבר עלולה להתגלגל לצרכני האשראי במשק.

  בסביבה של אינפורמציה אסימטרית כניסה הבנקים כזרז 

התיאוריה הכלכלית המודרנית מכירה בכך שאינפורמציה אסימטרית עשויה להתברר במקרים  .137

במקרי קיצון היא אף יכולה להביא לפגיעה מוחלטת ביכולת  –מסויימים ככשל שוק משמעותי 

בהתאם לחשיבותם של חסמי האינפורמציה על תפקוד השוק, חלק  111השוק החופשי לתפקד.

משמעותי מהרגולציה החדשה שמוחלת על הסקטור הבנקאי בתקופה האחרונה קשורה 

 112במאמצים לגרום לכך שאינפורמציה רלוונטית בנוגע ללווים תגיע לנותני אשראי שונים במשק.

ם להיות בעלי אינפורמציה עדיפה באופן אולם גם לאחר שייושמו כל הצעדים הללו, צפויים הבנקי .138

 113ניכר על הלקוחות ביחס לגורמים אחרים בשוק. כך גם בהתאם למסמך סקירת התחרות:

 

תיושם הרגולציה המוצעת, האינפורמציה האסימטרית שתיוותר בין הלקוחות לבין במידה ש .139

מלהעמיד מסגרות אשראי  תחשושנהחברות כרטיסי האשראי המופרדות עשויה להביא לכך שהן 

 114ריבית גבוהה מהנדרש. כך גם על פי הניתוח של בנק ישראל: שתדרושנהגדולות ללקוחותיהן או 

  

בפרט צפויים להיפגע ולהדחק מהשוק דווקא הלווים הטובים, אשר לא ניתן לגלות את איכותם 

כלווים מהנתונים שאליהם יחשפו חברות כרטיסי האשראי (תופעה הידועה בספרות הכלכלית                                

 ).  Adverse Selection - כ

הבנקים, אשר להם מידע עדיף על הלווה, יורשו להמשיך ולהנפיק כרטיסי אשראי במידה ש .140

                                                 
  :2001בפרס נובל בכלכלה בשנת  Joseph E. Stiglitz -ו A. Akerlof George ,A. Michael Spenceראו למשל נימוקי זכייתם של  111

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2001/press.html  
 אראו נספח  112
  .16מסמך סקירת התחרות, עמוד  113
 .1התייחסות בנק ישראל לדוח הביניים, עמוד  114

מדובר הן על נתונים "קשים" כמו גובה ההכנסה החודשית, אופי בפעילות או רמת הסיכון, והן 
בנק הקיים מחזיק מידע על על נתונים "רכים" יותר כמו צרכים ייחודיים של הלקוח. העובדה שה

הלקוח שאין למתחרים דרך לקבלו גורמת לחסם תחרותי של ממש בעיקר בתחום האשראי, 
המסכל למעשה תחרות אמיתית המבוססת על רמת הסיכון הספציפית של הלקוח. המהלך 
להקמת מאגר נתוני אשראי צפוי להקל על חסם זה בעתיד, אך מדובר במהלך שצפוי לארוך 

  הוא אינו מקיף כל המידע הקיים בידי הבנק [...]שנים, גם 
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ולכן אותם לקוחות יקבלו  ,בנקאיים, עבורם האינפורמציה האסימטרית צפויה להיות פחותה יותר

תפחת  adverse selection - את מסגרת האשראי ותנאי הריבית המתאימים להם (כלומר תופעת ה

צידי בעל מאפיינים - באופן משמעותי בשוק). אולם, יש לזכור כי שוק כרטיסי האשראי הינו שוק דו

כאשר הבנק , כלומר לקוחות רבים יכולים להחזיק יותר מכרטיס אשראי אחד. multi-homingשל 

ר , הדבר צפוי לשמש כמכשימנפיק כרטיס אשראי מסוג מסויים (לדוגמה: זהב, פלטינום וכו')

-יחששו פחות לתת כרטיס אשראי חוץלשחקנים האחרים בשוק, אשר  ) יעילsignalingאיתות (

קיומם של כרטיסי האשראי הבנקאיים הוא בעצמו  –במילים אחרות  בנקאי עם מסגרת נאותה.

  .נוספת בעלת ערך אינפורמטיבי משמעותי בשוק האשראי מעין תעודת זהות בנקאית

במידה הניתוח המופיע בהערות המשותפות לדוח הביניים, לפיו במובן זה אנחנו חולקים על  .141

הבנקים יצליחו בדרכים שונות למשוך אליהם בחזרה אחרי ההפרדה את לקוחותיהם ולהנפיק ש

להם כרטיס אשראי בנקאי, הדבר יותיר את חברות האשראי המופרדות להתחרות על לקוחות 

  115בנקאיים בלבד:-חוץ

  

למעשה, העובדה שלקוח יכול לעשות שימוש במקביל במספר כרטיסי אשראי, מביאה לכך שגם 

ולהנפיק לכולם כרטיסי אשראי בנקאיים, לא יהווה אם יצליחו הבנקים "לפתות" את לקוחותיהם 

הדבר חסימת השוק בפני חברות כרטיסי האשראי המופרדות. חשוב גם לזכור בהקשר זה כי בענף 

כרטיסי האשראי, מסגרת האשראי מנוצלת רק כאשר מבוצעות רכישות בפועל. מכאן ששלב 

לא מדובר עדיין בצריכה של  ההפצה אינו מכירה, כך שגם אחרי שלקוח מקבל כרטיסי אשראי,

בנקאיים כבר -אשראי. לכך יש להוסיף את עובדת תפוצתם הרחבה של כרטיסי האשראי החוץ

-מיליון כרטיסי אשראי חוץ 2.2 -, בישראל כ2015נכון לסוף הרבעון השלישי של שנת היום. 

נוכחות של חברות כרטיסי האשראי  היום עבור רבים מהלקוחות ישנה כבר, כלומר 116בנקאיים!

  המופרדות באמצעות כרטיס שכבר קיים אצלם בארנק. 

קיומו וסוגו של כרטיס האשראי הבנקאי יאפשר להפחית את הבעיה המשמעותית של  –להיפך  .142

אינפורמציה אסימטרית ביחס לחברות כרטיסי האשראי המופרדות. בנוסף החיתום הבנקאי 

שראי מסוג מסויים ללקוח, מקטין עלויות חיתום עצמאי שצריכות שתוצאתו היא הנפקת כרטיס א

) על פעולות free-rideחברות האשראי המופרדות לעשות. בכך הן למעשה יכולות "לרכב" (

הבנקים. לאור כל זאת, קיומם של כרטיסי האשראי הבנקאיים עשוי אף להוות זרז לכניסתן של 

 חברות כרטיסי האשראי המופרדות לשוק.
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לנצל את כוחו בהפצה מול לקוחותיו ולהעבירם בחזרה אליו מיד על מנת למנוע מבנק האם 
לאחר ההפרדה, ובכך להותיר את החברה המופרדת להתחרות על לקוחות חוץ בנקאיים בלבד 
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ט זה מעורבותם של הבנקים בהנפקה אף עשוי לזרז את כניסתן של חברות כרטיסי אשראי בהיב .143

להן צפוי עוד פחות ניסיון וידע ובעיית אינפורמציה אסימטרית חמורה אף יותר ביחס  –חדשות 

ללקוחות. כמו כן סולקים חדשים שעשויים להיכנס לשוק יוכלו גם לסלוק כרטיסי אשראי 

ולא סביר שיוכלו לעבוד עם מנפיקים אחרים, המתחרים בהם  –קים המונפקים על ידי הבנ

בסליקה. בעינינו, פעולות אלו גם תואמות את תפיסת הוועדה ביחס לרצון לכך ששוק כרטיסי 

 117האשראי לא יוותר רק בידי שלוש חברות כרטיסי האשראי הקיימות:

  

גם בהיבט ההפצה, הרגולציה המוצעת צפויה להביא לעיוותים במערכת הבנקאית שככל הנראה  .144

לא יביאו לתוצאה אליה כיוונה הוועדה. על פי ההמלצות בדוח הביניים, "כל הבנקים יפיצו 

ללקוחותיהם את כל כרטיסי האשראי בתנאים שווים וללא אפליה, תוך הצעת מלוא מגוון 

הוועדה אינה עוסקת בפיקוח מחירים, היא מתירה את מאחר שביל, הכרטיסים ללקוח". במק

קביעת התנאים המסחריים בין הבנקים לחברות כרטיסי האשראי לגופים אלו. נניח כי חברת 

 10ש"ח על הפצת כרטיס שלה וחברה שניה מסכימה לשלם  5כרטיסי אשראי מסכימה לשלם 

טיסי החברה השניה, אולם המלצות דוח ש"ח. בתנאים רגילים היה הבנק מעדיף להפיץ את כר

ש"ח להפצה,  10הביניים אוסרים עליו לעשות כך. מכיוון שכך, אין טעם לחברה השניה לשלם 

צפוי להיות על  )free riding -(המאופיין ב אלא היא תסכים למחיר נמוך מכך. שיווי המשקל שיקבע

הבנקים משמשים כלל מפעילות זו.  דמי הפצה נמוכים במיוחד, עד כדי מצב שהבנקים לא ירוויחו

, ולא יוותר להם לא יתאפשר להם להנפיק כרטיסי אשראי בנקאייםבמידה שערוץ הפצה יעיל. 

הן לאשראי  לכוון את הלקוחותרווח סביר מפעילות ההפצה, התמריצים במערכת הבנקאית יהיו 

המשקל החדש  הבנקאי והן לאמצעי התשלום הבנקאיים. קשה להעריך בדיוק מה הוא שיווי

כל שוק כרטיסי שיתקבל בשוק, אך יתכנו מצבים (בהעדר אמצעי הפצה יעילים אחרים) ש

פעולה הפוכה בדיוק להגנת הינוקא שאליה כיוונה הוועדה ברגולציה  –יצטמצם האשראי 

 המוצעת.
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ת בידי גורמים מעטים (כמו הניסיון המצטבר מפתיחת שווקים לתחרות מלמד כי הפקדת התחרו
חברות כרטיסי האשראי הגדולות) עלולה להביא ליצירת שיווי משקל אוליגופולי חדש, אם לא 
תאופשר כניסתם של גורמים נוספים לתחרות. על כן כוללות ההמלצות שני מרכיבים חשובים 

  חברות כרטיסי אשראי חדשות [...] –נוספים: ראשית, הנמכת סף הכניסה לסולקים 
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  ומה האלטרנטיבות לה? האם יש צורך בהגנות ינוקא –סיכום  

הרגולציה המוצעת מבוצעת כצעד משלים להפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים, לצורך  .145

לבסס לעצמן נתח שוק  שתוכלנהמתן "הגנת ינוקא" לחברות כרטיסי האשראי המופרדות, כך 

לצורך וידוא  בזמן הקצר הגנת הינוקא היא למעשה צעד של הפחתת התחרות 118משמעותי.

תוכלנה להתקיים בשוק לאורך זמן. כלומר, הרגולציה ת ושחברות כרטיסי האשראי המופרד

לפעול מראש למנוע מהבנקים כל יכולת להפעיל המוצעת היא מחיר שמשלמים על מנת 

exclusionary behavior . 

כפי שתואר לעיל, להגנת הינוקא יש עלות גדולה בעת יישומה, בכך שהיא צפויה לפגוע בצרכן,  .146

בריבית שישלמו  עלייה: . בין הפגיעות שניתחנו לעילהתחרותעקב הדרתם של הבנקים מזירת 

המלווים, קיטון במסגרות האשראי, ופגיעה קשה באיכות השירותים הפיננסיים שיקבלו לקוחות 

 119כך גם על פי בנק ישראל: שרק הבנקים מוכנים להעמיד להם אשראי.

  

תחרות היא לא רק על מחיר, אלא היא באה לידי ביטוי גם באיכות השירות, אולם, יתרה מכך, 

במגוון השירותים המוצעים, בתמריצים לחדש ולהציע את פתרונות האשראי הטובים ביותר 

וגם מקטינה את הלחצים על חברות  ,הגנת הינוקא מפחיתה בצורה ניכרת את כל אלו ללקוח.

 כרטיסי האשראי להתייעל. 

כרטיסי האשראי הם גם, כאמור, דרך נוחה לנצל אשראי. בתחומים רבים בעולם הפיננסי,  .147

אפילו על חשבון מחיר. הרגולציה המוצעת מניחה  –ההעדפה הנגלית של הצרכנים היא לנוחות 

חות של ניצול האשראי הבנקאי באמצעות שבמשך שנים רבות יעדיפו הצרכנים לוותר על הנו

 ממחיר נמוך יותר.  העל מנת שאולי, יום אחר, הם, או אולי בכלל מישהו אחר, ייהנ –כרטיס אשראי 

האם חברות כרטיסי האשראי צריכות הגנות ינוקא? בשוק כרטיסי האשראי יש נשאלת השאלה:  .148

. לא מדובר בחברות קטנות עילותשל פ והיסטוריה ארוכת שנים (שלוש חברות) ריכוזיות יחסית

מדובר בחברות בעלות ניסיון, ידע, מודלים, כוח אדם מיומן וכיו"ב.  מבחינת יכולות שחודרות לשוק.

כפי העדרה של מסה קריטית של לקוחות תמנע מהם פיתוח יכולות אלה. אין חשש שאם כך, 

                                                 
  .3הערות משרד האוצר לדוח הביניים, עמוד  118
  .1התייחסות בנק ישראל לדוח הביניים, עמוד  119

לשלוש חברות כרטיסי מתן הגנה לחברות כרטיסי האשראי מפני התחרות של הבנקים ייתן 
האשראי מעמד אוליגופולי המוגן באופן מלאכותי מתחרות מצד הבנקים למשך התקופה 
המוצעת. מכיוון שלא מדובר במתן הגנה למספר רב של חברות הפועלות בשוק תחרותי אלא 
במתן הגנה למספר קטן מאד של חברות, סביר להניח שמחיר האשראי לצרכנים יעלה ביחס 

  היום.למצב השורר 
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 120שהגדירה זאת הוועדה:

  

שהם בעלי  –יתר על כן, לחברות כרטיסי האשראי כבר תפוצה רחבה ומקיפה של לקוחות קיימים 

 2.2 - , בישראל כ2015הרבעון השלישי של שנת כאמור, נכון לסוף  .בנקאי-כרטיסי האשראי החוץ

כך שניתן לומר שהנוכחות של חברות כרטיסי האשראי  121בנקאיים!- מיליון כרטיסי אשראי חוץ

היא לא רק נוכחות בשוק ובמודעות הלקוחות, אלא אף פיסית בארנק של רבים מהם. המופרדות 

אי המופרדות תמשכנה לתפעל בנוסף, גם ללא יישום הרגולציה המוצעת, חברות כרטיסי האשר

מדובר בפעילות תפעולית רווחית ויציבה, אשר  –בנקאיים - והלא הכרטיסים הבנקאייםאת 

 מבטיחה את שרידותן ויציבותן של החברות.

בענפים בהם יש צורך למתחרה החדש לבסס  –הגנות ינוקא הינם צעד רגולטורי הניתן במשורה  .149

ש שיפלט מהשוק. מעצם טבעם, הגנות הינוקא לעצמו נתח שוק משמעותי, אחרת יהיה חש

גורמות לפגיעה בצרכנים בטווח הקצר, על מנת לאפשר תחרות עזה יותר בטווח הארוך. על כן, 

ראוי שיעשו רק כאשר נשקלת חומרת הפגיעה אל מול התועלת הצפויה. ברוב המקרים הגנות 

ירים, ולא בצורה של הדרתו אלו ניתנות בדמות הגבלת המתחרה הדומיננטי ביכולתו להוריד מח

 המוחלטת של המתחרה הדומיננטי מהשוק.

כך גם בספרות האקדמית, אשר בדקה את הגנות הינוקא שניתנו בישראל והשפעתם על  .150

  122הצרכנים:
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משפטים  –האם לעולל הזה פיללנו?"  –, "הגנת הינוקא המגבילה את יכולתו של היצרן הדומיננטי להתחרות 2012גיא שגיא,  122

 .521מב (תשע"ב) 

שהם כבר מצויים בשוק, כבר בקיאים במתן אשראי יתרונם המובהק של שחקנים אלה הוא בכך 
למשקי בית ולעסקים, ברשותם המידע הנחוץ לראשית צעדיהם והם נהנים ממוניטין ומוכרים 

  לציבור.
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אין טעם כלל בישום הגנות ינוקא במקרים בהם אין תשתית מוצקה לכך שיישום על פי המאמר,  .151

, תבהיבט של שקילת הרגולציה המוצעבמקרה דנן, לשוק.  ההגנה נדרש לצורך כניסת המתחרים

ולאור חוזקם של החברות המופרדות בשוק, גם שאלת נחיצות הגנת הינוקא על מנת שחברות אלו 

 123תוכלנה לשרוד מוטלת בספק. כך גם על פי כך בנק ישראל:

  

כפי שהסברנו לעיל, המשמעות של הרגולציה המוצעת היא כי הבנקים לא יוכלו להנפיק כרטיסי  .152

כאשר הרגולציה המוצעת צפויה להיות בתוקף במשך זמן כה ארוך, העשור הקרוב. אשראי למשך 

או אף לנצח, מתעצמת ומתקבעת הפגיעה בצרכנים. לאור העלות האדירה לצרכנים בטווח הקצר 

והתועלת המוטלת בספק בטווח הארוך (שהרי החברות כבר נמצאות בשוק ואין סיבה לחשוש 

 תחרותית וצפויה לפגוע בצרכן.- יה המוצעת היא אנטימיציאתן), המשמעות היא שהרגולצ

לא  ,דייןוהן מבוססות וחזקות  חברות כרטיסי האשראי כבר בעת הפרדתן נמצאות בשוק,מאחר ש .153

מאחר והיעדים של התבססות בשוק כבר  –ברור מה ישתנה לאחר מספר שנים. במילים אחרות 

 את הגנת הינוקא? לבטלרגולטור יחליט בעתיד , מה הן הנסיבות שבעטיין ביום הראשון הושגו

                                                 
  .1התייחסות בנק ישראל לדוח הביניים, עמוד  123

בהמלצות בנק ישראל סבור כי מתן מונופול של סליקה ותפעול של כרטיסי אשראי כמוצע 
הוועדה נותן בידי החברות המופרדות הכנסה בטוחה שתאפשר להן בסיס כלכלי ובסיס מידע 

  לתחרות בתחום האשראי ותמנע מן הבנקים להפעיל כח שוק על מנת שלא לאפשר פעילותן.
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קוו לפיו הבנקים לא מנפיקים כרטיסי אשראי, הדבר עשוי להטיל קשיים - סטטוס רברגע שייווצ

המצטייר כמהלך לטובת , במהלך ללאומי והפועלים לחזור ולהנפיקפוליטיים לאשר מחדש 

לא יוכלו עוד כלל  קיםלא מבוטל שהבנסיכוי המשמעות של כל אלה היא הבנקים הגדולים. 

אלא ברגולציה מסוג  ,אין מדובר בהגנת ינוקא יותרבמקרה זה להנפיק כרטיסי אשראי בנקאיים. 

תחרותי. כפי שהסברנו לעיל, היא משמרת רק את השחקנים -שאין לה גם רציונל כלכלי ,חדש

והמשמעות היא פגיעה פרמננטית בצרכנים. כפי שהדגימה זאת ועדת  ,הלא יעילים בשוק

טרכטנברג בשווקים אחרים, אימוץ הרגולציה המוצעת משמעו שהמדינה בפעולותיה עצמה יוצרת 

 חסמים לתחרות.

 ,שקילת חומרת הפגיעה בצרכנים, אל מול התועלת הצפויה, היא צעד הכרחיבעוד שיתר על כן,  .154

פיק ליישום הגנת ינוקא. בנוסף לכך יש לשקול האם קיימים צעדים מסהרי שהיא אינה צעד 

אלטרנטיביים אשר ישיגו תועלות דומות, אך במחיר פגיעה פחותה יותר בצרכנים בטווח הקצר. 

יש אפשרות לנקוט בצעדים אלטרנטיביים, אשר יתנו  ,במקרה של הרגולציה המוצעת ,להערכתנו

חרותיים שעולים בוועדה, אך בדרכים שיסבו נזק פחות מענה סביר, ואף מעבר לזה, לחששות הת

בהרבה לצרכנים ולבנקים, ואף יעשו זו בדרך מסוכנת פחות ביחס לתופעות הלוואי הצפויים של 

 הרגולציה המוצעת.

 124המענה העקרוני הזה הוא, להבנתנו, גם הדרך שבה ממליץ בנק ישראל לנקוט: .155

 

ועדה צפויה ללוות ועדת יישום, אשר תוכל לעקוב בראש ובראשונה יש לזכור כי את המלצות הו .156

יתגלו פעולות במידה שאחר התפתחות התחרות בתחומים בהם עוסקת הוועדה. מאחר שכך, 

או חשש שמא אחת מחברות כרטיסי האשראי  ,על ידי הבנקים exclusionary behaviorמסוג 

לא תהיה מניעה לפנות עומדת לצאת מהשוק, ניתן יהיה אז ליישם את הרגולציה המוצעת. כלומר, 

 . במילים אחרות,אם יתברר כי יש בכך צורך ,לחלופה של איסור הנפקה בשלב מאוחר יותר

האשראי הבנקאיים  סישל להוציא את הבנקים מהפעילות בשוק כרטי הרגולטורית האופציה

על כן עדיף לעשות בה שימוש, אם בכלל, אם אכן   צורך.יתעורר לכך האם , תמיד על השולחן

 יתברר שלא נפתרים כשלים תחרותיים משמעותיים בשוק באמצעים אחרים. 
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  נספחים .7

הרפורמות המיושמות או הצפויות להיות מיושמות במערכת  –נספח א' 

  125הבנקאית בזמן הקרוב

מאגר לשיתוף נתוני אשראי (הצעת מחליטים התקבלה במסגרת הצעת תקציב המדינה  הקמת )א(

), תזכיר חוק שירות נתוני אשראי (הקמת מערכת לשיתוף בנתוני אשראי 2015/16לשנים 

 ));4.8.2015(פורסם ביום  2015-והממונה על המערכת), תשע"ה

, כך שתאגיד שאינו 1981-), תשמ"אלחוק הבנקאות (רישוי 21תיקון סעיף  –קידום יוזמת האיגוח  )ב(

בנקאי יוכל להנפיק לציבור תעודות התחייבות ולתת אשראי כאחד (הצעת מחליטים התקבלה 

 );2015/16במסגרת הצעת תקציב המדינה לשנים 

צמצום השימוש במזומן ומתן סמכות לממונה על ההגבלים העסקיים לקבוע את שיעור העמלה  )ג(

-קריאה ראשונה הצעת החוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"העברה ב –הצולבת בכרטיסי חיוב 

 );   27.7.2015(קריאה ראשונה ביום  2015

בנקאי תבוצע במסגרת לו"ז - העברת פיקדון ני"ע מבנק לגוף חוץ –חשבון ני"ע  העברתהקלה על  )ד(

  );1.1.2013שקלים בלבד; מיום  5מוגבל, ובמחיר מפוקח (

 );28.2.2015(מיום  425זהות בנקאית), הוראה דו"חות שנתיים ללקוחות (תעודת  )ה(

פרסם בנק ישראל מתווה להקמת אגודות בנקאיות בישראל.  2015בחודש מאי  –אגודות בנקאיות  )ו(

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

  הקטנים.

תחום כרטיסי החיוב (פברואר בהתאם לדו"ח בנק ישראל, המלצות לעניין הגברת התחרות ב )ז(
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י נ ומימו עוץ כלכלי  י  י

    

  

  על התחרות והצרכן איסור הנפקת כרטיסי אשראי בנקאיים תחוות דעת כלכלית: השפע
  

  

  - 64 מתוך 59עמוד  -

   •     www.numerics.co.il•      5250301גן -רמת 2רחוב דב פרידמן •   נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני בע"מ   •      

NυmNυmNυmNυmɛɛɛɛrrrr1111cscscscs        

פיקוח על שירות שנותן מנפיק לסולק (פיקוח על מחירים), קידום התחרות בשוק  –) 2015

כדי לעודד כניסת מתחרים חדשים לשוק הסליקה, נקבעה מסגרת חוקית להסדרת  –הסליקה 

ן זה בנקאיים המחזיקים ברישיון סולק למתג של חברת שבא. בעניי-ההתקשרות של סולקים חוץ

  פורסם דו"ח 

  ) הצפוי לאפשר כניסת סולקים חדשים לשוק כרטיסי החיוב. 31.12.2015(מיום  EMVכניסת תקן  )ח(

נכנסה לתוקף הוראה של רשות ני"ע, העוסקת  2015ביוני  –הפניית לקוחות לחברות ניהול תיקים  )ט(

תיקים  במגבלות המוטלות על יועצי השקעות בבנקים בבואם להפנות לקוחות לחברות ניהול

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

  אחרים.

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

בנקאיות, שכולל, בין השאר, החלת מנגנון לקביעת ריבית מקסימלית גם על הלוואות -חוץ

בנקאיים -ידי המערכת הבנקאית. זאת במטרה לשפר את יכולתם של גופים חוץ-על שניתנות

  להתחרות בבנקים. 

, מאפשרות הקמת קרן נאמנות 2014תקנות של רשות ני"ע, שנכנסו לתוקף בסוף  –קפ"מ  )יא(

 סולידית, שתתחרה בפיקדונות של הבנקים.

התחרות בין מוצרי שוק ההון במטרה לעודד את  –ביטול דמי ניהול על מק"מים וקרנות כספיות  )יב(

עמלת  2013הסולידיים, מק"מים וקרנות כספיות, לבין מוצרי החיסכון הבנקאיים, בוטלה בתחילת 

 דמי ניהול ני"ע הנגבית עבור מוצרים אלה.

פתיחת חשבונות לאוכלוסיות מוחלשות), - פתיחת חשבון עו"ש ביתרת זכות וניהולו (מניעת אי )יג(

 ; )1.1.2015(מיום  422הוראה 



י נ ומימו עוץ כלכלי  י  י

    

  

  על התחרות והצרכן איסור הנפקת כרטיסי אשראי בנקאיים תחוות דעת כלכלית: השפע
  

  

  - 64 מתוך 60עמוד  -

   •     www.numerics.co.il•      5250301גן -רמת 2רחוב דב פרידמן •   נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני בע"מ   •      

NυmNυmNυmNυmɛɛɛɛrrrr1111cscscscs        

 );15.7.2014(מיום  418פתיחת חשבונות באמצעות האינטרנט, הוראה  )יד(

 );28.2.2016(מיום  432העברת פעילות וסגירת חשבון לקוח (פישוט הפעולות), הוראה  )טו(

(מיום  439חיובים על פי הרשאה (פישוט העברת חיובים על פי הרשאה בין בנקים), הוראה  )טז(

1.10.2015 ;( 

עת נטילת הלוואה או פתיחת פיקדון לאורך כל תקופת ההלוואה שמירת הטבה שניתנה ללקוח ב )יז(

 );1.7.2014(מיום  421או הפקדון, הוראה 

 ); 1.1.2015(מיום  403קביעת מגבלות למתן הטבות לא בנקאיות ללקוחות, הוראה  )יח(

) 30.12.2014( 1992-תיקון כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ"ב )יט(

ת חובה על בנקים לפרסם חוזים אחידים באתר האינטרנט שלהם (דוגמת טופס פתיחת הטל –

 חשבון עו"ש) וכן מסירת הודעות על הפסקת הטבות מסוימות מראש; 

הוטלה חובה על תאגידים בנקאיים לבצע קישור ישיר מדף  –) 1.1.2014הצגת תעריפוני עמלות ( )כ(

 ורדה של התעריפונים;האינטרנט שלהם לתעריפוני העמלות וכן לאפשר ה

נכנס לתוקף שירות המסלולים בעמלות עו"ש, במטרה להגביר  2014באפריל  –שירות המסלולים  )כא(

 את השקיפות ואת התחרות בתחום עמלות העו"ש; 

גילוי עלות שירותים בני"ע (חובת הצגת מידע השוואתי בדבר שיעורי עמלות המשלמים לקוחות  )כב(

 ); 1.1.2015(מיום  414בעלי פקדונות בשווי דומה), הוראה 

הרחבת קבוצת העסקים הקטנים הזכאים ליהנות מן התעריפון הקמעונאי (זול יותר) וכן צעדים  )כג(

הקלת הדרישות במסירת דו"ח שנתי; חובת מסירת נלווים להקלת תהליך ההצטרפות לתעריפון (
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 ); 6.11.2014דף הסבר המציין את הזכות להצטרף לתעריפון) (מיום 

לווים שהוגדו  –) 23.2.2015(מיום  2002- תיקון לצו הבנקאות (עמלות פירעון מוקדם), תשס"ב )כד(

וע פירעון מוקדם בהלוואה לדיור כלווים ברמת סיכון גבוהה, ישלמו הפרשי היוון נמוכים בעת ביצ

  של משכנתא.
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  הגבלת אחריות ושיפוי –נספח ב' 

 כללי

(להלן:  5.1.2016 -התנאים המפורטים במסמך זה יחולו על ההתקשרות המפורטת בהסכם ההתקשרות מתאריך ה

") לבין חברת נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני בע"מ הלקוח"), בין בנק הפועלים בע"מ (להלן "מכתב ההתקשרות"

  ").נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני(להלן "

"). העבודהנומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני מחויבת אך ורק למתן השירותים המנויים במכתב ההתקשרות (להלן: "

נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני תיתקל בנושאים או בנסיבות החורגים מגבולות היקף התקשרות זו, נומריקס במידה ש

 תודיע ללקוח על נסיבות אלו ככל שיעלו.ייעוץ כלכלי ומימוני 

נספח זה, בנלווה למכתב ההתקשרות, ממצה את ההבנות וההסכמות בינינו, ואין תוקף לכל סיכום אחר, אלא אם 

  ייעשה בכתב ובחתימת הצדדים. 

 שימוש בעבודה

מיועדת לשמש לצרכים רגולטוריים ביחס להמלצות "הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים הבנקאיים  העבודה

והפיננסיים הנפוצים בישראל". אין להעביר עבודה זו או לעשות בעבודה זו כל שימוש אחר למעט האמור לעיל, ללא 

וות דעתנו ללא אישורינו מראש קבלת אישורנו מראש ובכתב. לא נישא באחריות כלפי צד שלישי אליו הועברה ח

 או לשם שימוש אחר מהאמור לעיל.\ובכתב ו

יודגש כי אין בחוות הדעת משום ייעוץ או חוות דעת משפטית. פירוש מסמכים שונים, שבהם תעיין נומריקס ייעוץ 

 כלכלי ומימוני נעשה אך ורק לצורכי חוות דעת זו.

ך ורק עבור הלקוח ולכן, אחריותה הינה כלפי הלקוח בלבד. עבודתה של נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני הינה א

נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני לא תישא באחריות כלשהי כלפי גורם אחר, אשר יסתמך על עבודתה מכל סיבה 

 שהיא. 

אין לעשות כל שימוש בחוות הדעת ו/או בכל דיווח ומידע אשר יימסר ללקוח בין בכתב ובין בעל פה בקשר לעבודה 

, ובכלל זה אין להפיץ, לפרסם, להסתמך, להתבסס, לגלות, להפנות ולצטט בחלקים או במלואה בכל צורה שהיא זו

 ללא אישור מראש מנומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני, ובכתב, כפוף להוראות כל דין.   

קשור בשאלת למרות האמור מוסכם כי הלקוח יהיה רשאי להגיש את חוות הדעת בכל הליך משפטי או רגולטורי ה

  האיסור על הנפקת כרטיסי אשראי בנקאיים. 

כל צד שלישי, למעט הלקוח, אינו רשאי לעשות בחוות הדעת ו/או בכל דיווח ומידע אשר יימסר ללקוח, בין בכתב 

 ובין בעל פה בקשר לעבודה זו, כל שימוש או להסתמך עליהם בדרך כלשהי. 

  חוות דעת סובייקטיבית -העבודה  

ליות אינן מתיימרות להיות מדע מדויק ומסקנותיהן תלויות בשיקול הדעת הסובייקטיבי של המעריך. הערכות כלכ

ידוע ללקוח כי העבודה הינה בגדר חוות דעת סובייקטיבית ואינה מהווה קביעת עובדה, הצהרה או המלצה לביצוע 

  עסקה או לכל עניין אחר.
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ומתבססות על הנחות סבירות ליום התחזית. הנחות אלו עשויות ככלל, תחזיות מתייחסות למאורעות עתידיים 

להשתנות על פני תקופת התחזית, ועל כן תחזיות אשר נערכו לימי ההערכה עשויות להיבדל מהתוצאות בפועל או 

מהערכות שתעשנה במועד מאוחר יותר. על כן לא ניתן להתייחס לתחזיות שנערכו ברמת הביטחון המיוחסת 

כספיים מבוקרים. אין נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני או מי מטעמה מביעים דעה באשר להתאמת לנתוני דוחות 

  התחזיות שנערכו על ידי הלקוח או על ידי מי מטעמכם, לתוצאות כפי שתתקבלנה בפועל.

 קבלת מידע

ידי נומריקס בהקשר לעבודה שנומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני ביצעה, התחייב הלקוח למסור כל מידע שיתבקש על 

ייעוץ כלכלי ומימוני ואשר יהיה דרוש לה, לפי שיקול דעתה, לביצוע העבודה. הלקוח והנהלת החברה אותה הוא 

מייצג מתחייבים בזאת כי המידע שסופק על ידה או על ידי מי מטעמה היה נכון, מעודכן, שלם, מדויק, מהימן ומשקף 

תוך שהם מודעים לכך כי בכוונת חברת נומריקס ייעוץ כלכלי  את האומדן הטוב ביותר שלה ביחס לאותם הנתונים

במהלך הכנת חוות הדעת נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני תתבסס  ומימוני להסתמך עליו לצורך ביצוע העבודה.

ותסתמך על הצהרת הלקוח, כי כל המידע שהועבר אליה נמסר בשלמותו וכי לא הושמט ולא הוסתר מסמך מהותי 

 כלשהו ו/או חלק ממסמך כזה ו/או פרט מידע מהותי ו/או רלוונטי כלשהו.  ו/או רלוונטי

, הינה על ומימוניהאחריות למידע, למצגים ולהסברים המוזכרים שיסופקו על ידי הלקוח לנומריקס ייעוץ כלכלי 

כאמור. לאור הלקוח. מסגרת עבודתה של נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני אינה כוללת בדיקה ו/או אימות של הנתונים 

זאת, עבודתה לא תיחשב ולא תהווה אישור לנכונותם, שלמותם או דיוקם של הנתונים שהועברו אליה. בשום 

מקרה לא תהיה נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני אחראית לכל הפסד, נזק, עלות או הוצאה אשר יגרמו בכל אופן ודרך 

ן ואינו מלא או מניעת מידע מצדם של הלקוח  ו/או מי ממעשי הונאה, מצג שווא, הטעיה, מסירת מידע שאינו נכו

 מטעמם, או כל התבססות אחרת על מידע כאמור, בכפוף לאמור לעיל.

במהלך הכנת חוות הדעת ובגיבוש עמדתה, נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני מניחה כי המידע והנתונים שהובאו 

לידיעתה הוכנו בתום לב והינם נכונים, שלמים ומדויקים בכל היבטיהם, ומבוססים על ההערכות והאומדנים 

ו לוקחת על עצמה כל אחריות לבצע, הטובים ביותר של  הלקוח. נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני אינה  מקבלת ו/א

ולא תבצע, כל אימות או בדיקה או סקירה עצמאית או בלתי תלויה של המידע והנתונים שיובאו לידיעתה כאמור 

לצורך הכנת חוות הדעת. נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני לא תבקר את המידע ולא תביע חוות דעת או כל המלצה 

 של המידע שיוצג לה לצורך ניתוחה. אחרת בדבר, הנכונות או הנאותות 

בעבודתה נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני מניחה ומתבססת על כך כי המסמכים, הנתונים והמידע האמורים וכן כל 

  מסמך נוסף אשר הועבר אליה הינו בנוסחם הסופי ולא נעשו בהם שינויים לאחר שהתקבל על ידה.

  הגבלת אחריות ושיפוי

ל מוסכם, כי נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני לא תישא בכל אחריות כלפי מזמיני העבודה מבלי לגרוע מהאמור לעי

מכל מקור שהוא ועל פי כל עילה שהיא, לרבות בנזיקין, בכל הקשור לביצוע שירותה זה, ולא תהיה למזמיני 

שהוא לרבות צד  העבודה כל טענה או תביעה כלפי נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני, לרבות בדרך של הודעת צד כל

 שלישי, בכל הקשור לשירותה.

 בפרט, נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני לא תהיה אחראית למעשים או למחדלים של:

  א. כל יועץ אחר של הלקוח.



י נ ומימו עוץ כלכלי  י  י
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  ב. כל גורם אשר מונה בהסכמת הלקוח. 

הפסד, נזק עלות או לא תהיה אחראית כלפי הלקוח, ו/או כלפי צדדים שלישיים, לכל  נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני

הוצאה אשר ייגרמו עקב מעשי הונאה, הטעייה, מצג שווא, מסירת מידע שאינו נכון או מניעת מידע מצד גורם 

 כלשהו, בין בזדון, בין בטעות ובין ברשלנות, ולא תהיה אחראית לכל התבססות אחרת על מידע כאמור.

עה כלפי נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני, לרבות בדרך מוסכם כי לא תהיה ללקוח או למי מטעמו כל טענה ו/או תבי

לא  של הודעת צד ג', בכל הקשור לביצוע העבודה  על פי מכתב זה, בכפוף לכך שנומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני

 .פעלה בזדון

ם מוסכם כי בכל מקרה באם ולמרות האמור לעיל תוגש תביעה כנגד נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני, על ידי כל גור

שהוא ובכל עילה שהיא, לא יהיו מזמיני העבודה זכאים לתבוע ו/או לקבל סכום העולה על הסך ששולם כשכר 

 טרחה בגין עבודה זו.

  בוררות

כל חילוקי דעות בין הלקוח לבין נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני בכל הנובע או קשור לאמור במסמך זה יוכרעו 

הכרעתו תהיה סופית ומכרעת. הבורר ימונה בהסכמה על ידי הצדדים, בבוררות בפני בורר דן יחיד, משפטן, ש

יום מיום שצד דרש קיום בוררות, רשאי כל אחד מהצדדים לפנות לראש לשכת עורכי הדין  30ובהעדר הסכמה תוך 

  בישראל בבקשה כי ימנה בורר, ומינויו של ראש הלשכה יחייב את הצדדים.

  הראיות אך יהיה כפוף לדין המהותי, ויהיה חייב לנמק את פסקו.  הבורר יהיה פטור מסדרי הדיון ומכללי

, יחולו על בוררות לפי סעיף זה, 1968 -סעיף זה מהווה הסכם בוררות. הוראות התוספת לחוק הבוררות, התשכ"ח

חודשים מיום שהחלה, והבורר יהיה רשאי להאריכה בתקופה או בתקופות  6בכפוף לכך שהבוררות יכולה להימשך 

  חודשים כל פעם, מטעמים מיוחדים שייתן לצדדים בכתב. 3 של

  

  


