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לערוך ניתוח כלכלי ולמסור  בנק הפועלים בע"מאני, החתום מטה, ד"ר שלומי פריזט, נתבקשתי על ידי 

 באה לידי ביטוילהצעה להפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים, כפי שזו את חוות דעתי ביחס 

אל בישר הנפוצים והפיננסיים הבנקאיים בשירותים התחרותיות להגברת הועדההמלצות הביניים של ב

 האמורות אשר פורסמו ביוםמשרד האוצר להמלצות  יו שלהערותב, 14.12.2015ביום  מופורסאשר 

בסט להמלצות הביניים -ובהערות רשות ההגבלים העסקיים, משרד האוצר ופרופ' אבי בן 13.12.2015

 . 6.1.2016אשר פורסמו ביום 

 : לסוגיות הבאותזאת, בפרט, בהתייחס 

לאור כשלי השוק שמאבחנת  ,חברות כרטיסי האשראי מהבנקים האם קיימת הצדקה להפרדת .א

 ? ובפרט:הועדה והגורמים להם

האם קיימות עובדות התומכות בטענה שמבנה ענף הבנקאות הוא הגורם לכשלי  .1

 השוק שמאבחנת הועדה?

האם חברות כרטיסי האשראי מחזיקות נכסים או מידע ייחודיים שהם חיוניים לקידום  .2

 י למשקי בית ועסקים קטנים?תחרות בשוק האשרא

מהי השפעתה הצפויה של הפרדת חברות כרטיסי האשראי מן הבנקים על רמות המחירים  .ב

 בענף כרטיסי האשראי?

 

 פרטי השכלתי וניסיוני המקצועי מצורפים לחוות דעת זו כנספח.

 

 

______________________  

 ד"ר שלומי פריזט           

 2016 פברואר 4תל אביב, 
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 : הדעת חוות עיקרי להלן

 ניתוח מסודר של העובדות מלמד שהפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים:

 אינה נדרשת לקידום תחרות בתחום האשראי; אינה מוצדקת ו .א

 אינה צפויה להגביר בפועל את התחרות בענף;  .ב

 שיגולגלו ישירות על כתפי הצרכנים. מיותרות צפויה לגרום לנזקים ועלויות עודפות  .ג

טענות הועדה לפיהן הריכוזיות ומבנה ענף הבנקאות הם הסיבה המרכזית לתוצאות  .1

 אינה נתמכת על ידי העובדות: –התחרותיות שבו 

נסתר על  הטיעון שהריכוזיות במתן אשראי היא הגורם המרכזי הקובע את רמת התחרות בתחום

ללת תחרות עזה גם לפי בו מתחו, המשכנתאות מגזר שדווקא מלמדים הנתונים. כך, ידי העובדות

 העומד – HHI במונחי הן. יותר ממגזר האשראי הצרכני למשקי הבית ריכוזי הוא, עמדת הועדה

 הן; הצרכני האשראי במגזר בלבד נקודות 2,134 לעומת נקודות 2,429 על המשכנתאות במגזר

 הצרכני האשראי למגזר בהשוואה( 61%) המשכנתאות במגזר יותר הגבוה CR-2 מדד במונחי

 (. 72% לעומת 81%) דומות תוצאות המציג, CR-3 מדד במונחי והן( 57%)

 95% – מוחלטת דומיננטיות על מלמדת לדיור האשראי בסך הבנקאי המגזר של השוק נתח בחינת

 לדיור האשראי מסך הבנקים של השוק יתרה מזו, נתח .בבנקים נמצאות המשכנתאות יתרות מסך

 .בירידה דווקא נמצא הצרכני באשראי שלהם השוק נתח ואילו האחרון בעשור חדה בעלייה נמצא

 עזה היא בתחום התחרות – ריכוזיות במונחי בענף הבנקים של מוחלטת שליטה למרות, ושוב

 .וחריפה

לא ניתן לקבל את התיאוריה שהבעיה המרכזית בתחום האשראי למשקי בית היא מבנה השוק 

כאשר אותו מבנה שוק בדיוק, עם אותו מספר  -ינוי מבני( והריכוזיות שבו )ולכן יש לפעול לש

 מספק תוצאות תחרותיות מצוינות בתחום המשכנתאות. -שחקנים בריכוזיות גבוהה יותר 

 :אינן נכונות – טענות הועדה לפיהן "מוצו כל הצעדים ההתנהגותיים" .2

לאחרונה נעשים מאמצים רבים לשיפור איכות הנתונים על לווים באופן שיאפשר למלווים לכלכל 

את צעדיהם בתבונה ולהתחרות בבנקים שמחזיקים במידע רב על לקוחותיהם. בין היתר תיקון 

חוק נתוני אשראי, הקמת מאגר נתוני אשראי בבנק ישראל וקידום תעודת הזהות הבנקאית. כל 

נמצאים בשלבים שונים של גיבוש, והמוקדם מביניהם הוא החובה לתת לכל לקוח אלו מהלכים ה

למרות האמור, טוענת הועדה שמוצו . 2016תעודת זהות בנקאית שייכנס לתוקף בחודש פברואר 

 בלא שניכרת השפעה על השוק. -שננקטו עד כה ההתנהגותיים כל המהלכים 

עתה של תעודת הזהות הבנקאית על השוק קשה להבין כיצד מתיימרת הועדה להעריך את השפ

עוד בטרם היא הושקה והופעלה. עוד יותר קשה להבין, כיצד ניתן לטעון שמוצו כל הצעדים 

לא  –הקשורים לאיכות המידע הזמין למלווים  –ההתנהגותיים כאשר הצעדים המובנים מאליהם 

 יושמו אפילו בחלקם! 
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ת הזו, לא תוקן חוק נתוני אשראי, לא הוקם מאגר העובדות הן שלמרות המלצות ועדת זקן, עד לע

נתוני אשראי ולא הופעלה תעודת הזהות הבנקאית. מה הפליאה אם כך שלא היתה להם השפעה 

 על השוק? 

ולכן, שוב, לא ניתן לקבל את התיאוריה שהבעיה המרכזית בתחום האשראי למשקי בית היא מבנה 

כאשר צעדים התנהגותיים מרכזיים )שיושמו בשווקים מפותחים רבים(  -השוק והריכוזיות שבו 

 טרם יושמו בישראל. 

 הפרדת חברות כרטיסי האשראי אינה נדרשת לקידום התחרות: .3

 ה רבדי פעילות מרכזיים:מתן אשראי כרוך בשלוש

 העמדת מקורות כספיים לצורך מתן האשראי. .א

 מנגנון תמחור אשראי לפי הסיכון הגלום בכל לווה או קבוצת לווים. .ב

 מנגנוני ניהול ההלוואה וגבייתה. .ג

קל להראות שחברות כרטיסי האשראי אינן מחזיקות בנכס חיוני כלשהוא או ביתרון ממשי על פני 

אחרים )חברות ניכיון, חברות מתן אשראי לעסקים קטנים או הגופים מתחרים פוטנציאליים 

המוסדיים( באף אחד מרבדי הפעילות האמורים. ולפיכך, הפרדתן מהמערכת הבנקאית כלל אינה 

 מהלך נדרש לקידום תחרות במתן אשראי למשקי בית או לעסקים קטנים. 

 מקורות להעמדת אשראי  .א

נעדרי תחליף במשק. חברות ייחודיים או חברות כרטיסי האשראי אינן מחזיקות במקורות כספיים 

כרטיסי האשראי מעמידות אשראי למשקי הבית ולעסקים קטנים ממקורותיהן העצמיים. הן אינן 

מגייסות פיקדונות מן הציבור, כפי שעושים התאגידים הבנקאיים, ואינן מנהלות כספי חוסכים 

להשקעה, כפי שעושים הגופים המוסדיים. כיום, סך הנכסים המנוהלים בגופים המוסדיים הניתנים 

הקבוצות הבנקאיות הגדולות  5מיליארד ש"ח, מסך המאזן של  160-, שהם כ12%-גבוה בכ

 8.6%-בישראל וקצב הגידול השנתי הממוצע של הנכסים המנוהלים בגופים המוסדיים עמד על כ

בלבד במערכת הבנקאית.  2.2%לעומת קצב גידול שנתי ממוצע של  ,2012-2015לשנה בתקופה 

 לא ניתן לפיכך לטעון שקיים מחסור במקורות כספיים להעמדת אשראי במשק הישראלי.

 מנגנון תמחור האשראי  .ב

עלולה לעלות טענה לפיה חברות כרטיסי האשראי מחזיקות במידע ייחודי על קהל לקוחותיהן 

גם אם טענה זו נכונה, הרי שהפתרון הראוי הוא "הפרדת . ית בבנקיםהדרוש לצורך תחרות אפקטיב

המידע" מהבנקים )שזו המשמעות של חוק נתוני אשראי ומאגר נתוני אשראי( ולא הפרדת חברות 

 כרטיסי האשראי. 

בוודאי שהפתרון לא יכול להיות הפרדת חברות כרטיסי האשראי מן הבנקים כך שכל אחת מהן 

 על המידע לגבי לקוחותיה שלה בלבד, כפי שלמעשה המליצה הועדה.תקבל "מונופולין" 
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)וספק רב אם  להתפתחות התחרותהוא נכס חיוני בחברות כרטיסי האשראי מידע האם אכן 

לחברות כרטיסי האשראי יש מידע עדיף מזה שקיים בבנקים( הרי שקיים סעד חליפי ברור ופשוט 

. בכך לא תוגבל כניסת אלו גם למלווים אחריםמתן גישה לנתונים  –לצורך קידום התחרות 

מתחרים חדשים לשוק האשראי ולא יישמרו "גנים סגורים" של מידע לגבי חלקים של האוכלוסייה 

 אצל תאגיד זה או אחר. לשם צועדת הרגולציה ושם נמצא העולם המערבי המפותח. 

דבר עם קידום תחרות  הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים, אין לה, בהקשר זה, דבר וחצי

ובוודאי שקיימים צעדים פוגעניים פחות כלפי החברות שמשיגים בעלות נמוכה יותר למשק תוצאה 

הצוות כך,  טובה הרבה יותר )כגון הקמת לשכת אשראי בבנק ישראל ושיפור המידע על לווים(.

כבר כיום  שתוספת למידע הקיים הלבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות )ועדת זקן( זיה

המלצות מפורטות בעניין לפי חוק נתוני אשראי עשויה לשפר את התחרות בענף ולפיכך כללה 

 טרם יושמו. ,כאמור לעיל ,המלצות אלואולם במסקנותיה. 

 מנגנוני ניהול וגביית ההלוואות .ג

 ניהול ההלוואה והדרכים והשיטות היעילות לגבייתה מצריכות ידע ומיומנות בתחום. עם זאת, קשה

להעלות על הדעת שזהו הנכס החיוני וחסר התחליף להתפתחות התחרות שמחזיקות חברות 

קיימים בעלי תפקידים רבים בבנקים, בחברות כרטיסי האשראי ובגופים  כרטיסי האשראי.

, אחים נאווי, אמפא קפיטל ועוד( אשר עסקו ERNהמעניקים אשראי חוץ בנקאי )כגון פנינסולה, 

רבות. כל עוד גוף המבקש לתת אשראי למשקי הבית או לעסקים קטנים  ועוסקים בנושאים אלו

אין ולא יכולה להיות הצדקה  –מסוגל לגייסם לשורותיו ולפתח מערך ניהול וגבייה עבור עצמו 

 להפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים בנימוק זה.

  :"ניסוי טבעי"-הבנקים הקטנים כ – הפרדת חברות כרטיסי האשראי לא תגביר את התחרות .4

חוסר הצלחתם של הבנקים הקטנים ליצור תחרות אפקטיבית בתחום האשראי הצרכני בישראל 

מהווה "ניסוי טבעי" אשר סותר חזיתית את הטענה שהפרדת חברות )על פי עמדת הועדה עצמה!( 

 כרטיסי האשראי תוביל להגברת התחרות.

איגוד, ירושלים ויהב. השניים  –ם במגזר משקי הבית בישראל פועלים שלושה בנקים קטני

. בנקים אלו פועלים בשוק 50%-הראשונים עצמאיים לחלוטין ובנק יהב מוחזק על ידי בנק מזרחי ב

 המתחרים שלושת את רואה אינה שהועדה ברור ומציעים לצרכנים הצעות תחרותיות מפתות.

 תחרות העדר של מתואם משקל בשיווי חלק שנוטלים כמי או" בנקאי אוליגופול"-מ כחלק הללו

 גיוסם ידי על לקוחותיהם מספר את להגדיל שביכולתם ככל עושים שהם, אלא. הבית משקי בתחום

 במתן והן בפקדונות הן ללקוח התנאים ושיפור מחירים הפחתת תוך, במערכת הבנקים מכל

 .אשראי

לבנקים הקטנים יש את כל המאפיינים הנדרשים להצלחה תחרותית על פי עמדת הועדה עצמה. 

מבחינת פוטנציאל תחרותי בענף, הם נמצאים כיום )ומזה זמן רב( בדיוק באותו מקום שתמצאנה 

חברות כרטיסי האשראי המופרדות: הם בעלי מותג מוכר וידוע לציבור הצרכנים; הם מעניקים בו 
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ין שבשגרה; הם מספקים הן סלי שירותים והן שירותים "פריקים"; הם בעלי ניסיון אשראי כעני

בפועל בחיתום הלוואות ודירוג אשראי; יש להם מידע על לקוחות; הם עומדים בכל דרישות 

 הם מנפיקים כרטיסי אשראי;והרגולציה; הם מחוברים למערכות התשלומים 

זה בפני הבנקים הקטנים היום, שלא יעמוד  למעשה אין אף חסם ממשי לתחרות העומד בהקשר

לבנקים הקטנים יש יתרונות  –מחר מול חברות כרטיסי האשראי המופרדות. ההפך הוא הנכון 

 מקורותגיוס נמוכה ל)כגון עלות  שלחברות כרטיסי האשראי לא יהיו כלל בטווח הזמן הנראה לעין

 .סל שירותים(לצרכן  להציעואפשרות 

 כרטיסי חברות הפרדת על להמליץ ניתן אינה מספקת הסבר לשאלה כיצדהועדה  -למרות זאת 

 מדוע הסבר של ראשיתו אפילו לתת מבלי חדשים "קטנים בנקים"-ל והפיכתן מהבנקים האשראי

, קטנים בנקים בו המקום באותו בדיוק ,חברות אותן של מסחררת להצלחה לצפות עלינו

 שמאבחנת מועטה תחרות של המשקל שיווי את לערער הצליחו טרם, רבות שנים מזה המתאמצים

 ?הועדה

 :פעילות חברות כרטיסי האשראי היא פעילות בנקאית .5

תשלום בכרטיס אשראי בבית עסק פלוני יוצר זכות לאותו בית עסק לקבל את תמורת העסקה 

מהמנפיק. זכות זו לכל דבר ועניין כמוה כהפקדה שמפקיד בית העסק אצל המנפיק, בגובה "תמורת 

השירות". אין זו עיסקת "אשראי" או "הלוואה" בין בית העסק למנפיק. אלא, שבית העסק מצפה 

שנלווית לכרטיס האשראי. המסקנה  מערך התשלומיםסף במלואו כחלק מפונקציית לקבל את הכ

הברורה היא שמנקודת מבט כלכלית, המנפיקים מקבלים פיקדון מבית העסק בכל פעם שנעשית 

 עיסקה בכרטיס אשראי. 

עסקאות מול כל מנפיק בו זמנית.  30-בכל רגע נתון, קיימים חובות )פקדונות( בהרבה יותר מ

אם גוף המנפיק "מקבל פקדונות" כמשמעותו של מונח זה בחוק הבנקאות )רישוי(. לכן,  –ר כלומ

 הריהו פועל כבנק לכל דבר ועניין. –מנפיק כאמור מעניק אשראי לציבור 

 :הפרדת חברות כרטיסי האשראי צפויה להעלות את מחירי האשראי לציבור .6

 הכרטיס בשל הסיבות הבאות:המלצות הועדה צפויה להעלות את הריביות ואת דמי 

עלות המקורות למתן אשראי של חברות כרטיסי האשראי גבוהים משמעותית מאלו של  .א

הבנקים. זאת בין היתר לאור הסיכון הגדול יותר בפעילותן והיקף המסגרות העצום הקיים כיום 

 בכרטיסי האשראי הבנקאיים. עלות זו תתגלגל למחירי האשראי לציבור.

מאלו שבמערכת  70%-רטיסי האשראי להפסדי אשראי גבוהות בכהפרשות חברות כ .ב

 הפסדים אלו יגולמו במחירי האשראי שישלם הציבור.גם  –הבנקאית 

ישראל היא חריגה בנוף העולמי בשל הריביות הנמוכות ודמי בתנאים הנוכחיים, העובדות הן ש

ית בישראל נעה סביב הכרטיס הנמוכים שמשלמים צרכני האשראי בכרטיסי האשראי. בעוד שהריב

 בכל המוניטרית הריבית בנטרול גם. 17%-16%, הריביות בארצות ההשוואה נעות סביב 10%
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 אשראי בכרטיסי ממוצעת ריבית לבין הבסיס ריבית בין המרווח. דומה תמונה מתקבלת, מדינה

 שנבדקו. האחרות המדינות 13-ב 15.8% של ממוצע לעומת, 9.25% על בישראל עמד

לאחר הפרדת חברות כרטיסי האשראי יתכנס שווי המשקל בשוק כרטיסי האשראי סביר, ש

הישראלי לזה שנצפה בכל השווקים המפותחים בעולם. כלומר, שווי משקל של ריביות גבוהות 

בבריטניה( מאלו הנגבות כיום בישראל, שירע את מצבם של הצרכנים  17%-משמעותית )עד כ

ק הישראלי למקביליו בכל העולם שבעטיו סביר שתרחיש זה הרי אין הבדל ממשי בין המש .כולם

היו בפני הועדה לא יתממש, ואין ניתוח מסודר של חשש זה בדו"ח הועדה למרות שהנתונים לעיל 

 בעת דיוניה.

הועדה טוענת שכיום חברות כרטיסי האשראי, ובוודאי אלו של שני הבנקים הגדולים, נוטות שלא 

ים בהם על לקוחותיהם ולכן גובות מחירי אשראי גבוהים, על מנת להתחרות מול הבנקים המחזיק

 שהלקוחות יעדיפו לקחת הלוואה בבנק האם ולא מחברת כרטיסי האשראי. 

ריביות חברות כרטיסי האשראי גבוהות מריביות האשראי ומשיכות היתר בבנקים כמעט אולם, 

תמונה דומה מתקבלת מנתוני  בכל השווקים שנבחנו ובוודאי שבשווקים המפותחים והמערביים.

נתוני בנק ישראל אשר הוצגו בפני הועדה, מדו"ח מקינזי שנערך עבור אגף התקציבים באוצר ומ

הפער בין ריבית כרטיסי אשראי לריבית , ובניגוד לתיזה שמעלה הועדה הבנק המרכזי של בריטניה.

 וואה. מדינות ההשכל על משיכות יתר בבנק בישראל הוא הנמוך ביותר ביחס ל

סיכומם של הדברים, מהלך הפרדת חברות כרטיסי האשראי מן הבנקים אינו מוצדק בהינתן 

מערכת העובדות הקיימות על הענף וניתוחן, לא בשל מבנה הענף ולא בטענות לגבי "מיצוי" צעדים 

התנהגותיים אלטרנטיביים. המהלך הוא מהלך מיותר שלא צפוי לקדם תחרות לאור העובדות על 

 באופן משמעותיכרטיסי האשראי  ריביותקים הקטנים בענף והוא צפוי להעלות את מעמדם של הבנ

 , כפי שמתקיים בשוקי אשראי מפותחים בעולם. מעל ריביות הבנקים

לאור השפעתן העצומה של המלצות הועדה על המשק והציבור, ראוי היה שנושאים אלו יבואו לידי 

 לא כך הוא המצב. לצערי,  –ביטוי ויזכו לניתוח מסודר ומלא בדו"ח הועדה 

 

  להלן חוות הדעת המלאה.
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קיימת הצדקה להפרדת חברות  לא: Iפרק 

 כרטיסי האשראי מהבנקים

 ?הועדה שמאבחנת השוק לכשלי הגורם הוא הבנקאות ענף מבנה האםא. 

בישראל מונתה על ידי שר  הנפוצים והפיננסיים הבנקאיים בשירותים התחרותיות להגברת הועדה 

על פי כתב המינוי, על הועדה לבחון את תמונת . 2015יוני  3האוצר ונגידת בנק ישראל ביום 

, לגבש עמדה סדורה באשר לכשלים התחרות באספקת השירותים הבנקאיים והפיננסיים הנפוצים

על להמליץ כיצד לפעול להכנסת שחקנים חדשים לתחרות באספקתם ו בתחרות כאמור ולאורה,

 הצעדים המשלימים הנדרשים להסרת החסמים וקידום התחרות. 

הגיע למסקנות מבוססות בנושאים לעיל, יש תחילה לגבש מסגרת ניתוח על מנת לברור ש 

ניתן להמליץ  המאפשרת לזהות את כשלי התחרות ולעמוד על מקורם. רק לאור אותה "דיאגנוזה",

"תרופה" המומלצת מותאמת לטיפול באותם -על צעדים שמטרתם הסרת הכשלים באופן שה

  התופעות הבלתי רצויות בשוק. כשלים וחסמים היוצרים את

הניתוח התחרותי ששימש את הועדה דומה שלא גובשה מסגרת הניתוח שמאפשרת מקריאת  

והקשר בין אלו לבין שני הצעדים  ייםלספק הסברים מניחים את הדעת לגבי הכשלים התחרות

הפרדת חברות כרטיסי האשראי ואיסור הנפקת כרטיסי חיוב  –המרכזיים שעליהם המליצה הועדה 

 .1על ידי הבנקים מהם הופרדו החברות

 בפתח הדברים מסביר דו"ח מצב התחרות שערכה הועדה: 

 של מבני צעד בנקיטת נחיצות קימת האם לבחון הייתה הועדה של הראשונה "משימתה

 והפיננסיים הבנקאיים בשירותים התחרות של משמעותית הגברה ליצור כדי הפרדת בעלות

אילו  לבחון הייתה הועדה של השנייה גדולים.... משימתה שאינם בית ועסקים למשקי

 תחרות הגברת לאפשר בכדי, להנמיך שיש החסמים ומהם לנקוט יש משלימים צעדים

 ".זמן לאורך

לצורך בחינת נחיצות הפרדת הבעלות כאמור, עורך דוח מצב התחרות מספר ניתוחים תחרותיים  

בתחום, אשר ייסקרו בתמצית להלן ויובהר מדוע אף לא אחד מהם מסוגל לשמש בסיס להצדקת 

 המשימה הראשונה שנטלה על עצמה הועדה.תוצאתה של 

                                                           
 במגזרי התחרות הביניים: מצב להמלצות רקע סקירתהועדה הוא מסמך שכותרתו "הניתוח התחרותי ששימש בבסיס עבודת  1

 נמצא באתר האינטרנט של משרד האוצר. ראה לעיל."(, דו"ח מצב התחרותהנדרשים" )להלן " והצעדים היעד
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 בו הקשר בין מבנה הענף והתוצאות התחרותיות. 1א.

הניתוח התחרותי הראשון שעורך דו"ח מצב התחרות הוא ניתוח ריכוזיות. ניתוח זה מבוסס על  

מבנה השוק והריכוזיות  גישה זו, על פי .SCP (Structure-Conduct-Performance)גישה הנקראת 

אשר ( Conduct( מהווים גורמים מכריעים בהתנהגותן התחרותית של הפירמות )Structureשבו )

של יום מתרגמות לשיווי המשקל שבשוק בו נקבעים כמות המוצרים, איכותם, המגוון וכמובן בסופו 

 (. Performanceהמחיר )

גישה זו משקפת, בין היתר, את התיאוריה של התנהגות אוליגופוליסטית במסגרתה כל פירמה  

מודעת להשפעת התנהגותה התחרותית על התנהגותן של הפירמות האחרות המתחרות בה 

גישה זו היא גם יסוד חשוב בהצדקה ובצורך לביצוע פיכך גם על שיווי המשקל הכולל בשוק. ול

יש לתקן את המבנה כדי לשפר את  –צעדים מבניים בענף )בבחינת מקום שהמבנה הוא הבעיה 

 התחרות(.

( ומגיע למסקנה HHI ,CRמפרט את מדדי הריכוזיות המקובלים )של הועדה דו"ח מצב התחרות  

 יות במערכת הבנקאית בישראל היא גבוהה. שהריכוז

 )משכנתאות( מציג ניתוח נפרד למגזר האשראי למשקי הבית המיועד לדיורהדו"ח אינו אולם,  

גם על פי עמדת הועדה, שוק המשכנתאות הוא שוק והאשראי למשקי הבית למטרות אחרות. 

ת להסביר את תוצאות היתה גישה תיאורטית המסוגל SCP-. אם גישת ה2שניכרת בו תחרות עזה

שווי המשקל בשוק הבנקאות בישראל, הרי שהיינו מצפים שרמת הריכוזיות בשוק המשכנתאות 

 תהיה נמוכה מאוד )רמה התואמת לתחרות גבוהה(.

 בפועל העובדות הן הפוכות לגמרי.  

הלוח הבא מציג את מדדי הריכוזיות במערכת הבנקאית, אותם הציגה הועדה, אך בחלוקה למגזר  

 למגזר אשראי אחר לפרטיים:דיור וצרכי ל לפרטיים האשראי

 20153 3למשקי הבית, רבעון בפועל : נתחי שוק וריכוזיות באשראי 1 לוח

 ואחוזים ₪מיליוני 

 נתח שוק דיור -אשראי לפרטיים   נתח שוק אשראי לפרטיים ללא דיור 

 20% 59.57  33% 50.92 פועלים

 27% 79.50  24% 36.54 לאומי

 7% 21.28  14% 22.06 דיסקונט

 7% 19.86  11% 16.60 בינלאומי

 35% 103.92  10% 15.76 מזרחי

                                                           
 .2ראה דו"ח מצב התחרות, עמ'  2

, סה"כ חובות לאנשים פרטיים. הנתונים 2015של  חובות, לדוחות הכספיים של הבנקים לרבעון השלישי 1.ב.2מקור: ביאור  3

 הם לכל מוסד בנקאי בנפרד )לא לקבוצות( אך אין בכך כדי לשנות ממסקנות הניתוח.
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 0% -  5% 7.72 יהב

 2% 7.20  2% 2.48 איגוד

 2% 7.01  1% 1.08 ירושלים

 100% 298.35  100% 153.16 סה"כ

      

HHI  2,134   2,429 

CR-2  57%   61% 

CR-3  72%   81% 

 

 HHIהנתונים מלמדים שדווקא מגזר המשכנתאות, התחרותי יותר, הוא הריכוזי יותר. הן במונחי  

נקודות בלבד במגזר האשראי  2,134נקודות לעומת  2,429העומד במגזר המשכנתאות על  –

האשראי ( בהשוואה למגזר 61%גבוה יותר במגזר המשכנתאות )ה CR-2מדד הן במונחי  ;הצרכני

 (.72%לעומת  81%מציג תוצאות דומות )ה ,CR-3מדד  הן במונחי( ו57%הצרכני )

 95% –בחינת נתח השוק של המגזר הבנקאי בסך האשראי לדיור מלמדת על דומיננטיות מוחלטת  

מסך יתרות המשכנתאות נמצאות בבנקים. ושוב, למרות שליטה מוחלטת של הבנקים בענף 

 ת בתחום היא עזה וחריפה.התחרו –במונחי ריכוזיות 

יתרה מזו, נתח השוק של הבנקים מסך האשראי לדיור נמצא בעלייה חדה בעשור האחרון ואילו  

. התרשים הבא מציג את שיעור האשראי נתח השוק שלהם באשראי הצרכני נמצא דווקא בירידה

 הבנקאי מסך האשראי לדיור ולשימושים אחרים, על פי נתוני בנק ישראל:

 4: נתח השוק של האשראי הבנקאי בהלוואות לדיור ובאשראי צרכני1 תרשים

 

                                                           
 יתרות האשראי מהמלווים במשק.  – 2בנק ישראל, החטיבה למידע וסטטיסטיקה, לוח  4
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דו"ח מצב התחרות של הועדה מציג את משקל האשראי ב 1תרשים למען הסדר הטוב אעיר כי  

משקל האשראי הבנקאי לפיה לכן מתקבלת תמונה  .הבנקאי בסך האשראי )דיור וצרכני כאחד(

. כפי שניתן ללמוד מהנתונים לעיל, רק משקלם 2006-2015עלה בשנים בסך האשראי למשקי בית 

של הבנקים באשראי לדיור הוא זה שעלה )ובאופן משמעותי!( אך משקלם באשראי צרכני דווקא 

 . 2015-ב 84%-ל 2006בתחילת  87%ירד מרמה של 

השוק של האשראי הבנקאי מסך  , ונתחשבו ריכוזיותהמבנה השוק, ברור מהעובדות לעיל ש 

בפרט, הועדה אינם מהווים אינדיקטורים טובים לרמת התחרות במתן אשראי. המקורות 

מהעובדה שאותו מבנה שוק )מבחינת זהות השחקנים( עם ריכוזיות גבוהה יותר, מספק  מתעלמת

 בשוק המשכנתאות תוצאות תחרותיות מצויינות. 

וע בתחום המשכנתאות הריכוזיות אינה מתבטאת בכשלי אין בדו"ח הועדה ניסיון להסביר מד 

 תחרות ומה ההבדלים שמצדיקים מסקנה אחרת לכאורה בתחום האשראי הצרכני.

שמציגה הועדה בעניין כוח השוק והאינדיקציות השונות לכשלי והניתוחים העובדות לבסוף יוער ש 

של  הסימפטומים/תופעות( אינם אלא עובדות על לדו"ח מצב התחרות ד'-ו 2התחרות )פרקים ג.

ניתוח מסודר באשר  ,ולא יכולים מבחינה אנליטית להחליףמחליפים תחרות לא מושלמת. הם אינם 

, שבהם הצעדים עליהם ממליצה הועדה אמורים לזהות הגורמים והסיבות לאותם סימפטומים

 לטפל.

הקשר בין מבנה השוק ות את קיימות עובדות מרכזיות הסותרהמסקנה המתבקשת היא ש 

 . צעדים מבנייםלנקוט עליו מבססת הועדה את מסקנותיה באשר לצורך  לביצועיו

בניגוד לתמונה שמנסה הועדה לצייר לפיה מבנה השוק הוא הגורם המרכזי שיש לשנותו יתרה מזו,  

של  העדרוקיימות עובדות של ממש התומכות בכך שדווקא , על מנת לעודד תחרות במתן אשראי

 .הוא אחד הגורמים המרכזיים המעצבים את אופי התחרות במתן אשראי למלוויםמפורט מידע 

 . בתחוםאו הריכוזיות ולא מספר השחקנים  -הוא 

הועדה מדגישה מספר פעמים את חשיבותו של המידע על הלקוחות בפיתוח התחרות באספקת  

. העדר שקיפות המידע לגבי הלקוחות והעדר 5שירותים בנקאיים למשקי הבית ולעסקים הקטנים

בסיס נתונים אמין לדירוג אשראי כמו העדר חוק נתוני אשראי אפקטיבי הם כולם חסמים מרכזיים 

האשראי יהיה יקר והתחרות תהיה לא אפקטיבית  –לתחרות במתן אשראי. ללא מידע מדויק 

לכלית ידועה וכך גם הודגש בדו"ח )ובמקרים קיצוניים לא יהיה שוק אשראי בכלל(. זוהי תוצאה כ

 . 6ועדת זקן

                                                           
 לעניין משקי הבית. 25-ו 16לדו"ח מצב התחרות בעניין עסקים קטנים ועמוד  2ראה עמוד  5

 .2013, דו"ח מסכם, מארס הבנקאות בענף התחרותיות הגברת לבחינת הצוותראה:  6
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 בנקאיים בשירותים התחרות להגברת הועדה של הביניים להמלצות האוצר משרד הערותגם  

 מדגישות את האמור:נפוצים  ופיננסיים

 התחרותיות להגברת הוועדה דוחו. ב התחרות לקיום קריטי הוא האשראי בשוק המידע"

 להתפתחות המרכזיים החסמים שאחד כך על הצביע"( זקן ועדת)" הבנקאות בענף

 מלא מידע של היעדרו הוא ובינוניים קטנים ולעסקים בית למשקי האשראי בשוק התחרות

 מנת על קריטי רכיב הוא מידעי, האשרא בשוקת. הלקוחו של האשראי היסטוריית אודות

 הריבית את כראוי לתמחר רב קושי המלווה לגוף יש מידע ללא .הלווה סיכון את לתמחר

 7 ."הלווה שיקבל ההלוואה על

נבין במהרה  לאור טיעונים אלו, אם נבחן את שוק האשראי למשקי הבית ואת שוק המשכנתאות 

 את ההבדלים בתחרות בין השווקים. 

בעוד שוק האשראי הצרכני למשקי בית סובל )בין השאר( ממידע לא סימטרי, בשוק המשכנתאות  

רך הנכס הממושכן במימוש מהיר( הוא שקוף וידוע לכול ושמאי מטעם רכיב המידע המרכזי )ע

הבנק מוודא אותו באופן בלתי תלוי ככל שהדבר נדרש. קיומה של בטוחה שערכה ידוע למלווה 

מפחית עד מאוד את הצורך בדירוג הלקוחות )כמובן שגם זה נעשה, אך משקלו בתהליך קבלת 

 אשראי הצרכני(.ההחלטות פחות מזה שניתן לדירוג בשוק ה

התנהגות שוק האשראי הצרכני והן את את מסביר הן מפורט למלווים  אותו מחסור במידע 

( בה השתמשה הועדה, התחזיות SCPהתנהגות שוק המשכנתאות ובניגוד לגישה המבנית )

הנגזרות ממנה גם תואמות את המציאות התחרותית בשווקים. על רקע זה קל גם להבין מדוע 

יים מעדיפים לרכוש אג"ח סחיר )מידע מלא ושקיפות( או לתת הלוואות ישירות הגופים המוסד

גדולות יחסית )שאז עלות בירור המידע הרלוונטי היא כדאית( ולא נוטים לפעול בשוק האשראי 

למשקי הבית והעסקים הקטנים )המידע לא זמין ואיסופו הוא יקר ומורכב ולא כדאי אגב כל עסקה 

 .8ספציפית(

דווקא מבנה השוק )מספר מנחה את המלצות הועדה, לפיה התזה שמהדברים לעיל שברור  

אינה יכולה לעמוד.  –השחקנים וגודלם היחסי( הוא שאחראי לכשלי התחרות שאבחנה הועדה 

אם מבנה השוק אינו הגורם המרכזי לכשלי התחרות, הרי שהצעדים המבניים חשוב מכך, ו

 היות מוצדקים בטיעון זה.עליהם ממליצה הועדה אינם יכולים ל

                                                           
הערות משרד נפוצים )" ופיננסיים בנקאיים בשירותים התחרות להגברת הועדה של להמלצות הבינייםהערות משרד האוצר  7

 .3, בעמוד 4"(, ס' האוצר

רגולציה, התנהגות צרכנים ומגבלות טכנולוגיה המכתיבים את התוצאות לעיל. אולם כלל כמובן שקיימים גורמים נוספים כגון  8

 העובדות תומכות בכך שהמידע הלא סימטרי הוא בין הגורמים המרכזיים )אם לא המרכזי שבהם( לתוצאות הנצפות בענף.
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 האמנם "מוצו" הצעדים ההתנהגותיים?. 2א.

שהפרדת חברות  -"נדרשת התערבות מבנית" )ובמילים פשוטות -על מנת להגיע למסקנה ש 

טוענת הועדה שהלכה למעשה, כבר יושמו  ,(צעד בלתי נמנעכרטיסי האשראי מן הבנקים היא 

לא הצליחו לשנות את תמונת התחרות וכעת  מגוון רחב של צעדים התנהגותיים, אשר לדעתה

 "ברור שיש לנקוט צעדים נוספים".

 אינה מדויקת בלשון המעטה.טענה זו לצערי,  

טוענת הועדה שמוצו כל המהלכים שאינם "מבניים" ולכן חובה בעת הזו להתערב בצורה  כך, 

 מבנית:

, התנהגותיים בכללים התחרות לשיפור להביא בעבר כבר שנעשו הניסיונות שפע רקע על"

 ועסקים בית משקי של היעד שווקי :מבנית התערבות מתחייבת הפעם בזו כי נראה לוועדה

, יציבה שוק במפת מדובר. תחרות דל בשוק שנים עשרות מזה נתונים קטנים ובינוניים

 של שבויים לקוחות לעתים מהווים מדובר בהם המגזרים כאשר, ולא תחרותית ריכוזית

 .9אחרת" תחרותית ברירה נעדרי הבנקאית בהיותם המערכת

 המלצות ועדת זקן בנושא המידע:שאלת יישומן של הועדה אף מתייחסת ל 

 בין המעבר הקלת, הבנקאית" הזהות תעודתן "כגו הדוח ממסקנות שמרבית למרות"

 אכןח, הלקו של ההתקשרות תנאי לשיפור להביא במטרה חסמים והסרת ובנקים חשבונות

 .10"נוספים צעדים לנקוט צורך יש כי הקיימת התחרות רמת לאור ברור, קודמו

קשה להבין כיצד טוענת הועדה שתעודת הזהות "קודמה" באופן שמאפשר לקבוע שלא הייתה לה  

כתיבת דו"ח  לאחרהשפעה על השוק, בעוד ידוע לכל שמועד השקתה הראשונה צפוי רק כחודש 

  הועדה.

להבין כיצד מתיימרת הועדה להעריך את השפעתה של תעודת הזהות הבנקאית על גם קשה  

 השוק עוד בטרם היא הושקה והופעלה. 

עוד יותר קשה להבין, כיצד ניתן לטעון שמוצו כל הצעדים ההתנהגותיים ולכן אין ברירה אלא לנקוט  

 –הזמין למלווים  הקשורים לאיכות המידע –בשינויים מבניים כאשר הצעדים המובנים מאליהם 

  11לא יושמו אפילו בחלקם!

                                                           
 .24דו"ח מצב התחרות, בעמוד  9

 .23דוח מצב התחרות, בעמוד  10

 המלצות פרסום מיום וחצי כשנתיים לאחר"-לדו"ח מצב התחרות נאמר ביחס להמלצות ועדת זקן ש 24להמחשה, בעמוד  11

 הן אשר הבנקים על המפקח שבסמכות הנמצאות ההמלצות יישום ובפרט הושלם, יושמו הדוח המלצות של רובן רוב הצוות

 בהליכי חקיקה". כיצד מתיישבת קביעה זו עם המציאות? תלויות אינן
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העובדות הן שלמרות המלצות ועדת זקן, עד לעת הזו, לא תוקן חוק נתוני אשראי, לא הוקם מאגר  

 נתוני אשראי ולא הופעלה תעודת הזהות הבנקאית. 

 השפעה על השוק?  לכל אותם "צעדים התנהגותיים"מה הפליאה אם כך שלא היתה  

ים מאמצים רבים לשיפור איכות הנתונים על לווים באופן שיאפשר למלווים לאחרונה נעשאכן,  

בין זאת לכלכל את צעדיהם בתבונה ולהתחרות בבנקים שמחזיקים במידע רב על לקוחותיהם. 

תיקון חוק נתוני אשראי, הקמת מאגר נתוני אשראי בבנק ישראל וקידום תעודת באמצעות היתר 

בשלבים שונים של גיבוש והמוקדם עדיין לכים הנמצאים כל אלו מהאולם הזהות הבנקאית. 

מביניהם שייכנס לתוקף הוא החובה לתת לכל לקוח תעודת זהות בנקאית שייכנס לתוקף בחודש 

  .2016פברואר 

המצג שמנסה הועדה לצייר, לפיו לא נותרה ברירה אלא להפריד את חברות כרטיסי האשראי  

פשוט אינו תואם  –ונות האחרים )והפוגעניים פחות!( מן הבנקים, וזאת לאחר שנוסו כל הפתר

 את המציאות בשטח.

 מתי סביר לשקול הפרדה מבנית ב.

( לכשלי Remediesדיני התחרות ברחבי העולם )ובישראל( מבחינים בין שני סוגי פתרונות/תרופות ) 

 תחרות )בין אם אלו נוצרו על ידי הסדר כובל, מיזוג, מונופול או אוליגופול(: 

במסגרתן ניתנות הוראות לשינוי במבנה הבעלות בשוק כגון מכירת נכסים  -  תרופות מבניות .38.1

 לגורם שלישי, העברת זכויות ניהול או הצבעה לגורם שלישי וכד'.

במסגרתן ניתנות הוראות לפירמות הפעילות בענף מסוים המחייבות  -תרופות התנהגותיות  .38.2

 ידע או לתשתית חיונית וכן הלאה.אותן לנהוג בצורה מסוימת, לאפשר גישה למ

בפועל, עיקר פעילות הרגולציה בישראל )הן בתחומי המשרדים והן של הממונה על הגבלים  

קביעת נהלי עבודה,  –עסקיים( מתמקדת במתן הוראות התנהגותיות שונות לגורמים המפוקחים 

כרה בעובדה שהפרדה הגנה על זכויות הצרכן, הגנה על הסביבה ועוד כהנה וכהנה. זאת, מתוך הה

מבנית של גורמים עסקיים היא צעד מרחיק לכת בהתערבות בשווקים ובקניין הפרטי ובמרבית 

המכריעה של המקרים, ניתן להשיג את התוצאה הרצויה מבחינה חברתית על ידי הנחיית הגורמים 

 המפוקחים לנהוג בדרך זו או אחרת. 

ן בין האינטרס הציבורי והפרטי, הפרדה כאמור למרות זאת, קיימים מקרי קיצון בהם לאחר איזו 

 היא רצויה.

כך לדוגמא, בעבר, לאור המלצות הצוות לעניין רפורמה בשוק ההון )"ועדת בכר"(, הופרדו פעילות  

קרנות הנאמנות וקופות הגמל מהתאגידים הבנקאיים. כיום, לאור התפתחות התחרות בענף 
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החשמל, נשקלת הפרדה תאגידית בין חטיבות שונות של חברת החשמל )ייצור, הולכה וחלוקה 

בתחום הגז הטבעי על פיו יחויבו  החליטה הממשלה על מתווהומנהל המערכת(. כמו כן, לאחרונה, 

ודלק תמכור את אחזקותיה  דלק ונובל למכור את אחזקותיהן בשני מאגרי גז טבעי )כריש ותנין(

 .מר"במאגר "ת

על מנת שהפרדה מבנית תהיה פתרון רצוי מנקודת המבט של טובת הציבור, שלושה תנאים  

 מרכזיים צריכים להתקיים:

 הנכס הנמכר הוא חיוני וחסר תחליף להתפתחות התחרות בענף. .42.1

לא קיימת חלופה פוגענית פחות שהאפקט שלה על התחרות בענף דומה לזה של ההפרדה  .42.2

 המבנית.

 מהתוספת הצפויה לרווחת הצרכנים לאחר ההפרדה. עלות ההפרדה קטנה .42.3

לפיכך, על מנת שנוכל לבחון האם הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים היא פתרון רצוי,  

 עלינו לבחון בצורה מסודרת את התקיימותם של התנאים לעיל.

הועדה נמנעת מלהגדיר במפורש מהו הנכס החיוני שמחזיקות חברות כרטיסי האשראי ואשר  

פעל להגברת התחרות בשוק האשראי למשקי הבית תעברת הבעלות עליו מהבנקים לגורם אחר ה

 או בשוק האשראי לעסקים קטנים.

 מתן אשראי כרוך בשלושה רבדי פעילות מרכזיים: 

 העמדת מקורות כספיים לצורך מתן האשראי. .45.1

 מנגנון תמחור אשראי לפי הסיכון הגלום בכל לווה או קבוצת לווים. .45.2

 ניהול ההלוואה וגבייתה.מנגנוני  .45.3

אם באף אחד מרבדי הפעילות הנ"ל לא מחזיקות חברות כרטיסי האשראי אף נכס חיוני וחסר  

או תחליף הדרוש לצורך קידום התחרות בשוקי האשראי האמורים, הרי שאין כל הצדקה כלכלית 

 לחיוב המכירה המוצע. תחרותית

 מקורות כספיים למתן אשראי 1.ב

חברות כרטיסי האשראי מעמידות אשראי למשקי הבית ולעסקים קטנים ממקורותיהן העצמיים.  

הן אינן מגייסות פיקדונות מן הציבור, כפי שעושים התאגידים הבנקאיים, ואינן מנהלות כספי 

 חוסכים הניתנים להשקעה, כפי שעושים הגופים המוסדיים. 
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במקורות כספיים לצורך העמדת הלוואות למשקי  האם ניתן לטעון שקיים בישראל מחסור כה חמור 

הבית או לעסקים הקטנים אשר מצדיק את הפרדת חברות כרטיסי האשראי )על ההון העצמי 

 שלהן( מהבנקים כמקור חיוני וחסר תחליף להתפתחות התחרות בתחום? 

 התשובה לשאלה זו היא שלילית באופן חד וברור. 

הנאמנות וקופות הגמל כמקורות חיוניים וחסרי תחליף  , זיהתה ועדת בכר את קרנות2005בשנת  

לאספקת אשראי לשוק אשר יוכל להתחרות באשראי שמעניקים הבנקים. וכך נאמר בהקשר זה 

 בדו"ח ועדת בכר:

"במציאות בה המערכת הבנקאית שולטת, במישרין או בעקיפין, על הקצאת רוב המקורות 

באמצעות ניהול חלק הארי של נכסי קופות במשק, אם באמצעות הקצאת אשראי בנקאי ואם 

בנקאי ונוצרת תלות רבה מאד -גמל וקרנות נאמנות, נמנעת התפתחותו של שוק אשראי חוץ

של הפירמות בבנקים. לעומת זאת, בשוק בו מתקיימת הפרדה בין הבנקים לבין קופות הגמל 

ופים המעניקים וקרנות הנאמנות, נוצר כר להפיכתן של קופות הגמל וקרנות הנאמנות לג

אשראי כחלופה לאשראי הבנקאי. בישראל, שליטת הבנקים בקופות הגמל וקרנות הנאמנות 

מצמצמת במידה רבה את הפוטנציאל להתפתחותה של תחרות בתחום האשראי, מאחר 

 12שהחלופה של מתן אשראי על ידי קופות גמל וקרנות נאמנות כמעט אינה מנוצלת"

ומד מאחורי הדברים. ועדת בכר קבעה, לאחר שבחנה את קשה שלא לזהות את הרציונל שע 

השוק, שהנכס שהשליטה בו היא חיונית להתפתחות התחרות בשוק האשראי הוא המקורות 

הכספיים של קרנות הנאמנות וקופות הגמל. התרשים הבא מציג את המקורות הכספיים )סך נכסים 

 ישראל:מנוהלים וסך מאזן( בגופים המוסדיים ובמערכת הבנקאות ב

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .18משרדי לעניין רפורמה בשוק ההון )ועדת בכר(, בעמוד -הצוות הביןדו"ח  12
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 13: נכסים מנוהלים בגופים מוסדיים וסך המאזן של מערכת הבנקאות2 תרשים

 מיליוני ש"ח

 

מיליארד  160-, שהם כ12%-, סך הנכסים המנוהלים בגופים המוסדיים גבוה בכ2015נכון ליוני  

קצב הגידול השנתי הממוצע של . 14הקבוצות הבנקאיות הגדולות בישראל 5ש"ח, מסך המאזן של 

, לעומת קצב 2012-2015לשנה בתקופה  8.6%-הנכסים המנוהלים בגופים המוסדיים עמד על כ

 בלבד במערכת הבנקאית. 2.2%גידול שנתי ממוצע של 

תי ואכן, העובדות מלמדות שבתחום האשראי לעסקים, הגופים המוסדיים מהווים גורם תחרו 

שוק ההון הישראלי, בין באמצעות הגופים המוסדיים ובין  ים.הכובש נתחי שוק הולכים וגדל

מהאשראי לעסקים וחלקו של  50%-בהשקעות ישירות של משקי הבית ותושבי חוץ, מספק כיום כ

. 2015בלבד בשנת  49%-לכ 2000בשנת  76%-המגזר הבנקאי באשראי העסקי בישראל ירד מכ

 באשראי למגזר העסקי. ₪מיליארד  150-כבמונחים אבסולוטיים מספקים הגופים המוסדיים 

אולם, בשוק האשראי למשקי הבית, הגופים המוסדיים נותרו שחקן זניח ולא משמעותי. כך נאמר  

 בהקשר זה בדו"ח הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות )"ועדת זקן"(:

, הקטנים והעסקים בית למשקי הקמעונאי, האשראי האשראי זאת, בתחום "לעומת

 חוץ גופים מצד תחרותי איום הדומיננטי, ללא השחקן להיות ממשיכה המערכת הבנקאית

 המותרת הריבית גובה על רגולטוריות מגבלות שונים, כגון בנקאיים. עקב חסמים

                                                           
מתייחס לחודש יוני.  2015הקבוצות הבנקאיות הגדולות, נתון  5סך המאזן של  –כל הנתונים לסוף התקופה. עבור הבנקים  13

שראל מידע וסטטיסטיקה . עבור הגופים המוסדיים, בנק י2015מקור: בנק ישראל, סקירה חצי שנתית על מערכת הבנקאות, 

 מתייחס לחודש יוני. 2015לפי סחירות. נתון  הנאמנות וקרנות המוסדיים המשקיעיםהתפלגות נכסי  הפיננסית הפעילותעל 

 כולל קרנות נאמנות. 14
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 סחירות -לא הלוואות לשערך הגבוהות, החובה בנקאיות, עלויות התפעול חוץ בהלוואות

 אשראי תיק בהקמת הכרוכות והתשומות הניהוליות מוסדיים גופים ידי על שוטף באופן

 15".בנקים שאינם ספקי אשראי מצד משמעותית תחרות לבנקים קמה לא קמעונאי

על פי ממצאי ועדת זקן, לא המחסור במקורות אשראי הוא שמגביל לכאורה את הגופים המוסדיים  

מלספק אשראי גם למשקי בית ועסקים קטנים אלא מגבלות רגולטוריות שונות ועלויות התפעול 

 .16על תופעה זו עמדה גם הועדה בניתוח שערכהוהניהול. 

למשקי מסך האשראי בלבד  2%-עומד על כ האשראי שמעמידים הגופים המוסדיים למשקי הבית 

בלבד  7%בלבד, שהם  ₪מיליארד  10-במונחים אבסולוטיים מדובר בכ הבית )כולל דיור(.

 מהאשראי שמספקים המוסדיים לעסקים בישראל. 

שלא יתכן שמקורות להעמדת אשראי הם אותו נכס חיוני וחסר תחליף אם כך הנתונים מלמדים  

סי האשראי ואשר בלעדיו לא תוכל להתפתח תחרות בשוקי האשראי שמחזיקות בו חברות כרטי

זולים לחברות כרטיסי האשראי ולמשקי בית ועסקים קטנים. הן בשל העדרם של מקורות ייעודיים 

עצמן והן בשל קיומם של יתרות נכסים עצומות בהיקפן בידי הגופים המוסדיים, העולות על סך 

 המאזן של המערכת הבנקאית כולה. 

 מנגנון תמחור אשראי  2.ב

( הם חלק מרכזי בפעילות הקצאת האשראי ללווים. זאת, Credit Scoringמנגנוני דירוג אשראי ) 

כיוון שלכל לווה יש מאפייני סיכון שונים, הכנסה שונה ומקורות כספיים שונים לסילוק ההלוואה כמו 

 גם התחייבויות אחרות המשפיעות על יכולת ההחזר כאמור. 

וסבר לעיל, מטרת הדירוג היא לאפשר למלווה להחליט האם ברצונו לתת אשראי ללווה כפי שה 

וכמובן להתאים את שיעור הריבית )פרמיית הסיכון( למאפיינים של הלווה הספציפי. לצורך כך 

מקובל לעשות שימוש במידע קיים על הלווה )כגון זה הנגיש לפי חוק שירות נתוני אשראי, 

תוני אשראי"(( ובמודלים סטטיסטיים המאפשרים לקבל תחזית על )"חוק נ 2002-התשס"ב

 ההסתברות להחזר ההלוואה.

עלולה לעלות טענה לפיה חברות כרטיסי האשראי מחזיקות במידע ייחודי על קהל לקוחותיהן שאין  

לאף מתחרה פוטנציאלי בשוק האשראי אפשרות ליצור לעצמו בסיס מידע דומה שיאפשר לו לשכלל 

י תמחור האשראי שלו ולהתחרות מול חברות כרטיסי האשראי והבנקים במתן אשראי את מנגנונ

 למשקי בית ולעסקים קטנים.

                                                           
 .12דו"ח הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות, בעמוד  15

 לדו"ח התחרות. 26ראה לדוגמא עמ'  16
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 בהקשר זה חשוב לערוך אבחנה בין עסקים קטנים ומשקי בית.  

על עסקים )קטנים וגדולים, לרבות יחידים בפעילותם כעוסקים( קיים מידע זמין ופתוח לכל מלווה  

 . 17על פי חוק נתוני אשראיללא מגבלות ממשיות, 

לגבי משקי בית, חלות מגבלות מסוימות באשר לסוג המידע שניתן לאסוף ללא הסכמתם )מידע  

 לחוק נתוני אשראי(.  17-18לחוק נתוני אשראי ומידע חיובי לפי ס'  16שלילי, בכפוף לתנאי ס' 

 הת )ועדת זקן( זיההצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאוכפי שהוסבר בפירוט לעיל,  

שתוספת למידע הקיים כבר כיום לפי חוק נתוני אשראי עשויה לשפר את התחרות בענף ולפיכך 

 כללה שלוש המלצות מרכזיות במסקנותיה:

 יצירת תעודת זהות בנקאית. .64.1

  .הרחבת המידע הקיים בלשכות אשראי .64.2

 .העברת מידע לצורך גיבוש מודל סטטיסטי .64.3

)בשינויים שונים, כגון הקמת מאגר נתוני האשראי בבנק  המלצות אלוכפי שהוסבר בפירוט לעיל,  

 נמצאות בשלבים מתקדמים של יישום אולם אף לא אחת מהן יושמה בפועל.  ישראל(

שיכלול שוק האשראי על ידי מתן  –מדינת ישראל צועדת בכיוון בו מצויות מרבית מדינות המערב  

ל לקוחות שונים למלווים רבים ככל האפשר, בכפוף נגישות שווה למידע על היסטוריית האשראי ש

למגבלות הגנת הפרטיות. חשוב להדגיש כי חשיפת המידע המפורט הנמצא בידי כל בנק ביחס 

לכל לקוח שלו, מהווה צעד דרמטי ומשמעותי ביותר הן בהיבט הצרכני והן בהיבט הרגולטורי. 

למידע הטוב ביותר הקיים על אותו בהיבט הצרכני, הדבר יאפשר לכל מלווה במשק לקבל גישה 

 המידע המצוי בבנק בו מתנהל חשבונו של הלקוח )לרוב מזה זמן רב(.  –לקוח 

מההיבט הרגולטורי מדובר בצעד המחייב את הבנקים לחשוף מידע בעל חשיבות עליונה למתחרים  

לקוח הוא מולם. הרי לגופים שעיקר עיסוקם הוא מתן אשראי, המידע על נכסיו והתנהלותו של ה

חלק מרכזי בפעילותם המסחרית. חשיפתו לעיני כל מלווה פוטנציאלי אחר יוביל בהכרח לשיפור 

 משמעותי במעמדו התחרותי וביכולת התחרות של אותו מלווה מול הבנק.

המידע המצוי בידי חברות כרטיסי האשראי הוא, ברובו, מידע לגבי לקוחות הבנקים עצמם )כל  

 לכל מי שמבקש לתת אשראי. מידע חיוניהוא  . ברור שמידע זה18ק בה(חברה לגבי הבנק המחזי

אולם קל מאוד להבין מדוע אין כל קשר בין חשיבות חשיפת המידע להפרדת חברות כרטיסי 

  האשראי מן הבנקים.

                                                           
 לחוק. 33ראה ס'  17

 מידע, אשר כפי שהובהר לי, נמצא בבעלות הבנקים ולא בבעלות חברות כרטיסי האשראי. 18
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המידע להעביר את אין שום טעם ושום הגיון תחרותי מנקודת מבט משקית, ברור לחלוטין שבפרט,  

מתחרים ובכך להגביל בהגדרה את כמות ה ן" לכל אחת מחברות כרטיסי האשראי"במונופוליהזה 

 בשוק האשראי. 

הפרדת חברות כרטיסי האשראי מן הבנקים אינה קשורה כלל להפרדת "המידע"  -במילים פשוטות  

מן הבנקים )שזו תוצאה רצויה תחרותית(. אלא שהפרדת חברות כרטיסי האשראי תיצור לכל 

אי מופרדת "מונופול" על המידע לגבי לקוחותיהם של הבנקים שהחזיקו בה. חברת כרטיסי אשר

 זוהי תוצאה גרועה בכל קנה מידה.

)וספק רב אם לחברות כרטיסי שמחזיקות חברות כרטיסי האשראי אם אכן מידע הוא הנכס החיוני  

ידום האשראי יש מידע עדיף מזה שקיים בבנקים( הרי שקיים סעד חליפי ברור ופשוט לצורך ק

 . מתן גישה לנתונים אלו גם למלווים אחרים –התחרות 

בכך לא תוגבל כניסת מתחרים חדשים לשוק האשראי ולא יישמרו "גנים סגורים" של מידע לגבי  

חלקים של האוכלוסייה אצל תאגיד זה או אחר. לשם צועדת הרגולציה ושם נמצא העולם המערבי 

קים, אין לה, בהקשר זה, דבר וחצי דבר עם המפותח. הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנ

קידום תחרות ובוודאי שקיימים צעדים פוגעניים פחות כלפי החברות שמשיגים בעלות נמוכה יותר 

 לשכת אשראי בבנק ישראל ושיפור המידע על לווים(.  למשק תוצאה טובה הרבה יותר )כגון הקמת

טיסי האשראי מהבנקים בשל מידע שקיים לפיכך, אין ולא יכולה להיות הצדקה להפרדת חברות כר 

 אצלן לגבי לקוחותיהן.

 מנגנוני ניהול ההלוואה וגבייתה 3.ב

מתן ההלוואה הוא תחילתו של קשר חוזי בין הלווה והמלווה. בחלק גדול מן המקרים, החזרי  

ההלוואה משולמים למלווה כפי שסוכם וללא קשיים או בעיות. קיימים מקרים מסוימים בהם הלווה 

נקלע לקשיים ואינו מצליח לעמוד בהחזרי ההלוואה כאמור. במקרים כאלו נדרשת מעורבות 

 ת החוב עם או ללא שינוי תנאי ההלוואה, בנקיטת צעדי גבייה וכד'. המלווה בפריש

ניהול ההלוואה והדרכים והשיטות היעילות לגבייתה מצריכות ידע ומיומנות בתחום. עם זאת, קשה  

להעלות על הדעת שזהו הנכס החיוני וחסר התחליף להתפתחות התחרות שמחזיקות חברות 

 כרטיסי האשראי.

ם רבים בבנקים, בחברות כרטיסי האשראי ובגופים המעניקים אשראי חוץ קיימים בעלי תפקידי 

, אחים נאווי, אמפא קפיטל ועוד( אשר עסקו ועוסקים בנושאים אלו ERNבנקאי )כגון פנינסולה, 

רבות. כל עוד גוף המבקש לתת אשראי למשקי הבית או לעסקים קטנים מסוגל לגייסם לשורותיו 

אין ולא יכולה להיות הצדקה להפרדת חברות כרטיסי  –ור עצמו ולפתח מערך ניהול וגבייה עב

 האשראי מהבנקים בנימוק זה. 



23 
 

בסיכום פרק זה ניתן לומר שאין אף נכס חיוני וחסר תחליף להתפתחות התחרות במתן אשראי  

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

למתחרים פוטנציאליים בשוק. בוודאי שככל שמדובר במידע המצוי לכאורה תאפשר גישה אליו 

בידי החברות )כל אחת ביחס ללקוחותיה היא(, אין שום הגיון להעביר את אותו מידע דווקא לידיו 

של גורם אחד )שיהיה הוא היחיד בעל המידע על אותם לקוחות( ולא לפעול ליצירת מערכת 

 הלווים לכלל המלווים.  לחשיפה מלאה ושכלול המידע על

בפרט, ככל שמטרת החקיקה הן להגביר את התחרות במתן אשראי למשקי בית ועסקים קטנים  

הרי שהצעדים הרגולטוריים שננקטו עד כה ואלו אשר צפויים להתממש בעתיד הקרוב, הם הדרך 

 המרכזית להשגת המטרה האמורה:

ת כספיים עצומים להעמדת אשר איפשרה לגופים מתחרים גישה למקורו רפורמת בכר .78.1

אשראי. למגינת הלב, וזוהי נקודה רבת משמעות שנחזור אליה בהמשך, בוחרים הגופים 

 המוסדיים מטעמיהם שלהם שלא להעניק אשראי משמעותי למשקי הבית ולעסקים קטנים. 

 המטפלת בזמינות המידע על לווים. –בלשכות האשראי  הרחבת המידע על לווים .78.2

המאפשרת לכל מלווה פוטנציאלי לנסח מודל  –בבנק ישראל  אשראינתוני מאגר הקמת  .78.3

 סטטיסטי לדירוג אשראי תוך שימוש בבסיס נתונים רחב שלא היה זמין לו אחרת.

המאפשרת באופן  –הכוללת מידע רב הקיים בבנקים ביחס לכל לקוח  ת.ז. בנקאיתיצירת  .78.4

על המידע הטוב ביותר ביחס מיידי, ולכל מלווה להעריך את "איכותו" של הלווה בהתבסס 

 לאותו לקוח, מאפשרת כניסת מלווים מתחרים במהירות ובהשקעה מועטה מאוד.

 "ניסוי טבעי" להמלצות הועדה-כ מבנה השוק כיוםג. 

מעבר לשלושת החסמים למתן אשראי שנדונו לעיל, מעלה הועדה שורה ארוכה של חסמים "רכים"  

דשים המעוניינים להיכנס לשוק האשראי למשקי בית יותר אשר לטענתה עומדים בפני מתחרים ח

בין אלו ניתן למנות את היכולת להציע סל מוצרים, ההתאמה לדרישות הרגולציה,  .ועסקים קטנים

 מותג ניסיון במתן אשראי, מידע על לקוחות,, עלויות גיוס ההון, ההכרה הנדרשת מציבור הצרכנים

 הלוואות. בחיתום בפועל ניסיון - מכל והחשוב מוכר

מבנה ענף הבנקאות בישראל מאפשר לנו לבחון את התוצאות הצפויות של הפרדת למרבה המזל,  

תחזיות תיאורטיות או השערות חברות כרטיסי האשראי מן הבנקים ללא צורך להיזקק ל

. בפרט, ניתן להשתמש בעובדות הידועות לנו כיום על הבנקים הקטנים וספקולציות לגבי העתיד

סוי טבעי המאפשר "הצצה" אל מעמדן התחרותי של חברות כרטיסי האשראי אם במערכת כני

 וכאשר יוחלט על הפרדתן.
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איגוד, ירושלים ויהב. השניים  –כידוע, בישראל פועלים שלושה בנקים קטנים במגזר משקי הבית  

בנקים אלו פועלים  .%5019-הראשונים עצמאיים לחלוטין ובנק יהב מוחזק על ידי בנק מזרחי ב

הועדה מתארת את השוק הבנקאי בשוק ומציעים לצרכנים הצעות תחרותיות מפתות. ועדיין, 

קיימים ההקטנים בנקאיים השחקנים ה ,אינה מסבירה מדוע לדעתהכסובל מהעדר תחרות אך 

 . אינם מצליחים לערער את שווי המשקל הקיים באשראי למשקי הבית

ם מאמצים להציע לציבור סל שירותים בנקאיים העובדות בשוק מלמדות ששחקנים קטנים אלו עושי 

אטרקטיבי במיוחד, ואף מציעים מוצרים "פריקים" )שאינם מחייבים פתיחת חשבון עו"ש( כפי 

  . כך לדוגמא:שממליצה הועדה

קדונות לכל לקוחות הבנקים שניתנים לפתיחה באינטרנט ימציע פ אחד מהבנקים הקטנים .82.1

  ש;ללא קשר לניהול חשבון העו"

מציע חשבון הפוך בו מקבלים ריבית על הזכות ולא משלמים על חריגה  נוסף בנק .82.2

  ;)אוברדרפט(

בו הוא מציע חשבון ללא עמלות והלוואות ותוסס יצא לאחרונה בקמפיין מתוקשר  בנק אחר .82.3

 לכל לקוחות הבנקים.

או כמי שנוטלים  "אוליגופול בנקאי"-מברור שהועדה אינה רואה את שלושת המתחרים הללו כחלק  

. אלא, שהם עושים ככל 20חלק בשיווי משקל מתואם של העדר תחרות בתחום משקי הבית

, תוך הפחתת להגדיל את מספר לקוחותיהם על ידי גיוסם מכל הבנקים במערכתשביכולתם 

 מחירים ושיפור התנאים ללקוח הן בפקדונות והן במתן אשראי.

רער את אותו שווי משקל ממועט תחרות שהועדה מדוע אם כך הם אינם מצליחים לפרוץ ולע 

 מדגישה? 

על פי עמדת תחרותית כל המאפיינים הנדרשים להצלחה  חשוב להדגיש, לבנקים הקטנים יש את 

 :21הועדה עצמה

 לציבור הצרכנים; בעלי מותג מוכר וידועהם  .85.1

 הם בעלי ניסיון בפועל בחיתום הלוואות ודירוג אשראי; .85.2

                                                           
 אני מתעלם לצורך הדיון בלבד מהבנקים הבינוניים בהקשר זה. 19

מסקנות הועדה לגבי קיומה של תחרות מוגבלת באספקת שירותים בנקאיים למשקי בית ועסקים קטנים תואמת, בחלקה,  20

לדו"ח מצב  17ב' להערות משרד האוצר וכן עמוד 1ל שווקים אוליגופוליסטיים. ראה בהקשר זה גם ס' את התיאוריה ש

 . 2התחרות בסעיף 

 לדוח מצב התחרות. 25ראה לדוג' עמ'  21
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 גולציה;הם עומדים בכל דרישות הר .85.3

 הם מחוברים למערכות התשלומים; .85.4

 הם מנפיקים כרטיסי אשראי; .85.5

  יש להם מידע על לקוחות; .85.6

 הם מעניקים אשראי כעניין שבשגרה; .85.7

נוסף על כל אלו, לבנקים הקטנים יש נגישות למקורות הון זולים )פיקדונות הציבור ואג"ח מוסדי(  

ההון וכלל השירותים הבנקאיים(.  והם מסוגלים לספק ללקוח "סל מוצרים" )כולל מסחר בשוק

ת כרטיסי ושניהם מהווים יתרונות תחרותיים משמעותיים על פי עמדת הועדה עצמה על פני חבר

 .עליהן ממליצה הועדהת והאשראי המופרד

)במיוחד בהינתן קיומם של יתרונות  הבנקים הקטנים גם אינם סובלים מחוסר יעילות תפעולית 

מתחת לעלות הממוצעת  %8-, בנק אגוד נמצא כות ליחידת תפוקהעלבמונחי : 22לגודל במערכת(

בנק יהב מציג . ההאמור העלותמעל  19%-בבנקים הגדולים והבינוניים ובנק ירושלים נמצא כ

כלומר, גם . 23מתחת לממוצע הבנקים הגדולים והבינוניים( %10-נתונים דומים לבנק איגוד )כ

אינם ם בדו"ח מצב התחרות, הבנקים הקטנים בהיבט היעילות, שהועדה מקדישה לו פרק של

 .24מפגינים חוסר יעילות שעלול להוות חסם לתחרות מול הבנקים הגדולים והבינוניים

המסקנה הברורה היא שאין למעשה שום הבדל של ממש בין בנק קטן ובין חברת כרטיסי אשראי  

של ממש על פני  יתרונותמספר , לבנקים הקטנים יש . למעשהמופרדת כפי שרואה הועדה בחזונה

 . לעיל בסעיפיםכפי שמפורט  החברות המופרדות

נשאלת לפיכך השאלה כיצד ניתן להמליץ על הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים והפיכתן  

חדשים מבלי לתת אפילו ראשיתו של הסבר מדוע עלינו לצפות להצלחה מסחררת לבנקים קטנים 

טרם הצליחו  ,מתאמצים מזה שנים רבותה ,בו בנקים קטניםמקום בדיוק באותו השל אותן חברות 

 מאבחנת הועדה?שמשקל של תחרות מועטה הלערער את שיווי 

בפני הבנקים הקטנים היום, שלא יעמוד בהקשר זה למעשה אין אף חסם ממשי לתחרות העומד  

ונות הקטנים יש יתרלבנקים  –מחר מול חברות כרטיסי האשראי המופרדות. ההפך הוא הנכון 

 שלחברות כרטיסי האשראי לא יהיו כלל בטווח הזמן הנראה לעין. 

                                                           
תנאי ההעסקה של העובדים בחברות כרטיסי האשראי זהים לאלו של בנק האם וגודלן היחסי במערכת בוודאי לא צפוי  22

ית גדול מזה של הבנקים הקטנים. כך שהיעילות התפעולית של הבנקים הקטנים מהווה אומד סביר ליעילותן להיות משמעות

 של חברות כרטיסי האשראי לו תופרדנה מבנקי האם שלהן.

 .10בעמוד  4, לוח 2015סקירה חצי שנתית על המערכת הבנקאית לשנת  –ראה, הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל  23

 אינו מהווה חסם בפועל לאור ההצעות התחרותיות שמציעים הבנקים הקטנים.ובוודאי שהוא  24
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דומה שגם בהקשר הזה הועדה ממליצה על הפרדת חברות כרטיסי האשראי ללא קשר לכן,  

 למציאות התחרותית ולעובדות העומדות בפניה בנקודת הפתיחה.

להמלצה על הפרדת תחרותית  העובדות הברורות הן שאין כל הצדקה ,פרק זהשל  מםסיכוב 

קשה להשתחרר מהרושם שמסקנות הועדה בדבר חברות כרטיסי האשראי מהבנקים. יתרה מזו, 

  :הצורך בהפרדת חברות כרטיסי האשראי מן הבנקים הוכתבו לה מראש. כך

  ;צדיק נקיטת צעדים מבנייםיכול להלא שערכה הועדה והריכוזיות למרות שניתוח מבנה השוק  .92.1

ם הם "ניסוי טבעי" בחוסר הצלחתם של גופים זהים לחברות כרטיסי למרות שבנקים קטני .92.2

  ;25האשראי לחולל תחרות

למרות שברור לחלוטין מניתוחים שערכו ועדות קודמות כמו גם מהתיאוריה הכלכלית שהעדר  .92.3

המידע )והיעדר מקורות למתן אשראי( הם הגורמים המרכזיים לכך שגופים חוץ בנקאיים 

 ;עוצמה מול הבנקיםובנקאיים לא מתחרים ב

מרכזיים בתחום מתן גישה "התנהגותיים" למרות שהממשלה עצמה לא יישמה צעדים  .92.4

  למקורות אשראי )אג"ח מוסדי( ונתוני אשראי; 

כגון איסור הנפקה( נותרה לא רצויות נוספות עדיין ההמלצה המרכזית )ממנה נגזרות המלצות  

בטענה שצעדים התנהגותיים לא צלחו )עובדה זאת, בין היתר  .הפרדת חברות כרטיסי האשראי

ללא שנערך ניתוח מסודר הבוחן בכלים מקצועיים מדוע לא מפתיעה לאור זה שכלל לא יושמו!( ו

בו פועלים תקופה ארוכה בנקים קטנים,  מצב השוק הקייםיש לצפות להצלחת מהלך זה לאור 

טיסי אשראי מופרדות אך לא שנהנים מכל היתרונות )ואף יותר מכך( שיהיו לאותן חברות כר

הצליחו, לעמדת הועדה עצמה, ליצור דינאמיקה תחרותית מספקת במגזר משקי הבית והעסקים 

  .הקטנים

 עובדתית.מהבחינה המקצועית ולא מהבחינה הלצערי, תוצאה זו אינה סבירה ואינה מבוססת, לא  

 

 

 

 

                                                           
 אני סבור שאין זו גזירת גורל אלא שהמידע והגישה למקורות הון הם החסמים המרכזיים לתחרות. 25
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 מתן אשראי וקבלת פיקדונות בחברות כרטיסי האשראי . ד

 קובע: 1981-לחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א  21סעיף  

 –מי שאינו תאגיד בנקאי לא יעסוק  )א( .21"

 בקבלת פקדונות כספיים ובמתן אשראי כאחת; (1)

לחוק ניירות ערך,  15בהנפקת ניירות ערך החייבות בתשקיף לפי סעיף  (2)

 ובמתן אשראי כאחת.

 –לענין סעיף זה  )ב( 

משלושים בני אדם או יותר בעת ובעונה אחת,  –כספיים"  "קבלת פקדונות 

 –למעט 

 קבלת אשראי מתאגיד בנקאי; (1)

 קבלת אשראי מספקים; (2)

 קבלת דמי קדימה מקונים; (3)

 "קבלת פקדון כספי כערובה לחיוב; (4)

 

חברות כרטיסי האשראי נוטלות על עצמן את חיובי התשלום לבתי העסק מהם רכשו לקוחותיהן  

)בין אם בכובען כסולק, המתחייב מול בית העסק, או כמנפיק המתחייב מול  רים ושירותיםמוצ

אצל חברת כרטיסי או הסולק )בהתאמה( . חיובים אלה כמוהם כפיקדון שמפקיד בית העסק הסולק(

 האשראי, לכל דבר ועניין. אסביר:

ה השונים( ושירותים כאשר צרכן סועד במסעדה, הוא מקבל אוסף מוצרים )רכיבי המזון והשתיי 

לם עבור ארוחה שאכל בכרטיס אשראי, מש הוא)בישול והכנת המאכלים, הגשתם וכד'(. כאשר 

מתחייבת להעביר לבית העסק את תמורת  כרטיס האשראיאת  שהנפיקהחברת כרטיסי האשראי 

. 26במסגרת עיסקה כזו, בית העסק לא מתכוון "לתת הלוואה" לסולק, למנפיק או לצרכןהארוחה. 

בית העסק מתכוון לקבל תשלום מלא על שירות ומוצרים שכבר נתן ללקוח ואין לו דרך להשיב 

 אותם חזרה. 

שמפקיד בית העסק אצלו  , לכל דבר ועניין כמוהו כהפקדההמנפיקיצירת חיוב שכזה מול לכן,  

בית , שאין זו עיסקת "אשראי" או "הלוואה" בין בית העסק למנפיק. אלא"תמורת השירות". בגובה 

שנלווית לכרטיס  מערך התשלומיםהעסק מצפה לקבל את הכסף במלואו כחלק מפונקציית 

פיקדון מבית העסק  יםמקבל המנפיקיםהמסקנה הברורה היא שמנקודת מבט כלכלית, האשראי. 

 בכל פעם שנעשית עיסקה בכרטיס אשראי. 

                                                           
 הלוואה שאולי תיפרע ואולי לא ולכן יש לקבל ריבית בגין הסיכון שקרן ההלוואה תאבד. 26
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 כל מנפיקעסקאות מול  30-הרבה יותר מב )פקדונות( תים חובוהדעת נותנת, שבכל רגע נתון, קיימ 

כמשמעותו של מונח זה בחוק הבנקאות )רישוי(.  "מקבל פקדונות" המנפיק –כלומר  .27בו זמנית

 הריהו פועל כבנק לכל דבר ועניין.  –מעניק אשראי לציבור  כאמור מנפיקגוף  אםלכן, 

ם הסיבה המרכזית שחברות זוהי גפעילות כרטיסי האשראי היא פעילות ליבה בנקאית ולא בכדי.  

כרטיסי האשראי בסופו של יום מסונפות לתאגידים בנקאיים בישראל ובמקומות רבים מאוד בעולם. 

תיפקודה של חברת כרטיסי אשראי הוא תפקוד בנקאי מלא עם  -מנקודת מבט כלכלית פשוטה 

  טחונות הדרושים לשם כך.ישלל הסיכונים והב

נקים מחייבת לפיכך הסדרת מעמדן כתאגיד בנקאי באופן הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהב 

אחרת, מדוע שלא יתאפשר לחברת מיידי )או איסור עליהן לתת אשראי עד שיוסדר מעמדן כאמור(. 

קפיטל? או לכל גוף חוץ בנקאי אחר? עמדת הועדה לפיה  האחים נאווי לקבל פקדונות? או לאמפא

ניתן להפריד את חברות כרטיסי האשראי מן הבנקים היא לפיכך עמדה מעט טאוטולוגית. זאת 

 "בנק" מחברת כרטיסי האשראי.-לא ניתן להוציא את ה –כיוון שלמעשה 

 

 

  

                                                           
יום,  90. אם נניח שברבעון יש 2015מיליון עסקאות בכרטיסי אשראי ברבעון השני של  276-, היו כעל פי נתוני בנק ישראל 27

 עסקאות בדקה בממוצע. 2,100-מדובר בכ
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השפעת ההפרדה על מחיר האשראי : IIפרק 

 לציבור

 האשראי בישראל מחיר כרטיסי א. 

במחירים הנמוכים שמשלמים משקי הבית על ישראל היא שוק יוצא דופן בתמונה העולמית  

 :השימוש בכרטיסי אשראי

 28: ריביות על אשראי צרכני בכרטיסי אשראי, השוואה בינלאומית3 תרשים

 

 ריבית בין המרווח. דומה תמונה מתקבלת, מדינה בכל המוניטרית הריבית בנטרול גםיובהר ש 

 15.8% של ממוצע לעומת, 9.25% על בישראל עמד אשראי בכרטיסי ממוצעת ריבית לבין הבסיס

   .שנבדקו האחרות המדינות 13-ב

-על המשולמות העמלותגם בחינת היקף העמלות המשולמות על ידי מחזיקי הכרטיסים מלמדת ש 

 שנבדקו בהשוואה בינלאומית: המדינות 13-ב מהממוצע 54%-ב נמוכות בישראל הלקוחות ידי

 

                                                           
. בחירת 2014עבור איגוד הבנקים ישראל, במרץ  TASC. הנתונים נאספו על ידי חברת הייעוץ )APRנתוני ריביות בפועל ) 28

שתה על פי ההשוואה הבינלאומית שנערכה בדו"ח ועדת זקן בהקשר לעמלות. בגרמניה המדינות בקבוצת ההשוואה נע

 משוק כרטיסי האשראי בלבד. 14%הנתונים מייצגים 
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 29: עמלות שנתיות ממוצעות בכרטיסי אשראי, השוואה בינלאומית4 תרשים

 

לעיל, עולה מעצמה השאלה, מהו בדיוק הכשל בשוק כרטיסי האשראי הישראלי לאור הנתונים  

 כלבכמעט או אמריקאי? הרי אירופי  לרגולציה ומבנה שוקאותו רוצה הועדה לתקן על ידי מעבר 

 השווקים הללו, כפי שניתן לראות בבירור, מחירי האשראי ועמלות הכרטיסים לצרכנים גבוהים יותר

 . מאשר בישראל

 הקשר בין שיעור הריבית ומבנה הבעלות. ב

הגדולים, נוטות שלא הועדה טוענת שכיום חברות כרטיסי האשראי, ובוודאי אלו של שני הבנקים  

להתחרות מול הבנקים המחזיקים בהם על לקוחותיהם ולכן גובות מחירי אשראי גבוהים, על מנת 

 שהלקוחות יעדיפו לקחת הלוואה בבנק האם ולא מחברת כרטיסי האשראי:

 כרטיס חברות תגזולנהם" הוריה" הבנקים של הרחב הלקוחות בסיס בהינתן שמא החשש"

ם, הקיי במצב היטב מובנה זה חשש. הבנק באמצעות אשראי למתן ההזדמנות את האשראי

צ.ל. "קיים", ] קיימת( ופועלים לאומי כגוןר )ביות רחב לקוחות בסיס בעלי בנקים לגבי בו

 אבלי, אשרא להעניק תחליט אשראי כרטיסי חברת בו מצב קריה, לקניבליצי חשש הח.מ[ 

 פונה היא בו ממצב להימנע כדי מכוונתה בה תיסוג היא ההורה הבנק של גודלו בשל

ק לבנ פונים היו אחרת האשראי כרטיסי חברות שאמלא כאלה או הבנק של ללקוחות

 השוק שנתח ככל מתגבר תחרותי אנטי שפועלו זה חששה. הלווא בו ונוטליםה" ההור"

 30."ריות גדולה" ההור" הבנק לש

                                                           
. בחירת המדינות 2014עבור איגוד הבנקים ישראל, במרץ  TASC. הנתונים נאספו על ידי חברת הייעוץ PPPבמונחי דולר  29

 ואה הבינלאומית שנערכה בדו"ח ועדת זקן בהקשר לעמלות. בקבוצת ההשוואה נעשתה על פי ההשו

 .25דו"ח התחרות, בעמוד  30
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על ידי בנק ישראל מצביעים על כך שכמעט  לועדהנתוני הבנק המרכזי האירופי, אשר הוצגו אולם,  

על הלוואות בכל השווקים באירופה, ריביות כרטיסי האשראי גבוהות משמעותית מהריביות 

 :, גם ללא קשר לבעלות של הבנקים בהן או בשל העדר תחרות בשווקיםבבנקיםומשיכת יתר 

 ל ריביות בכרטיסי אשראי ובבנקים: נתוני הבנק המרכזי האירופי ע5 תרשים  

 

 גם דו"ח מקינזי שהוגש לאגף התקציבים מציג נתונים דומים: 

 31: ריביות בכרטיסי אשראי ועל משיכות יתר6 תרשים

 

חשוב להדגיש כי על פי ממצאי דו"ח מקינזי, בישראל הפער בין הריבית בכרטיסי אשראי לריבית  

יכות יתר הוא הנמוך ביותר מבין מדינות ההשוואה והריבית על משיכות יתר הבנקאית על מש

 בישראל היא הנמוכה ביותר בין מדינות ההשוואה.

                                                           
 .14בעמוד  13דו"ח מקינזי, שקף  31
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מתקבלות גם עבור בריטניה, בה קיים שוק אשראי משוכלל ויציבות לאורך זמן תוצאות דומות  

 ומפותח:

 32ועל משיכות יתר: ריביות על הלוואות בכרטיסי אשראי 7 תרשים

 

לאור העובדות הללו, כיצד אפשר לטעון ברצינות שדווקא הבעלות של הבנקים בחברות כרטיסי  

ריביות אלו, כפי שראינו, הן האשראי היא הסיבה לריביות שגובות כיום חברות כרטיסי האשראי? 

מקובל שריביות על הלוואות בכרטיסי אשראי גבוהות  נמוכות בהשוואה בינלאומית וכן בכל העולם

  .)ובישראל כאמור הפער ביניהן הוא הנמוך ביותר כיום( מאוד בהשוואה למשיכות יתר בבנקים

חברות כרטיסי האשראי, הנמצאות  –כאן המקום להזכיר שדווקא בניגוד להגיון שמנחה את הועדה  

 33מאז רפורמת בכר %425-כמשקי הבית בבבעלות הבנקים, הן שהגדילו את האשראי שלהן ל

( ואילו הגופים המוסדיים, שאינם קשורים 2015באוקטובר  ₪מיליארד  13.6)לסך כולל של 

מיליארד ש"ח(. התרשים הבא מציג  10.1בלבד )לסך כולל של  138%-כלבנקים, הגדילו אותו ב

טיסי האשראי והגופים את קצב התפתחות האשראי שניתן למשקי הבית על ידי הבנקים, חברות כר

 המוסדיים:

                                                           
 ,UK MFIs' (excluding , Table G1.4, Bankstats (Monetary & Financial Statistics)Bank of Englandמקור:  32

central bank) effective interest rates. 

לדו"ח מקינזי נעוץ בכך שדו"ח מקינזי מציג ככל הנראה  13יוער, שההבדל בנתונים עבור בריטניה בין התרשים לעיל ושקף 

. ככלל, אני רק ליתרות הנושאות ריביתאת הריבית האפקטיבית על כלל היתרות בכרטיסי אשראי ואילו הנתון לעיל מתייחס 

וואות בכרטיסי אשראי, אין מקום לחשב ריבית "ממוצעת" ולכלול בחישוב גם על גובה ריבית ההל –סבור שלצורך הדיון כאן 

 יתרות שאינן נושאות ריבית. 

 כנקודת המוצא. 2006הנתונים מתייחסים לינואר  33
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 34לפי מקור –: התפתחות אשראי למשקי בית 8 תרשים

 100=1/2006מדד, 

 

הנתונים לעיל מצביעים על כך שנתח השוק של חברות כרטיסי האשראי בסך הגידול באשראי  

-כרטיסי האשראי סיפקו כ למרות שחברותכך, הצרכני נמצא בגידול רצוף על פני העשור האחרון. 

 .1/2006-10/2015מהגידול באשראי זה על פני התקופה  15%-מהאשראי הצרכני, הן היוו כ 10%

שווי המשקל לאחר הפרדת חברות כרטיסי האשראי לא יתכנס מדוע בדיוק משוכנעת הועדה ש 

הות לזה שנצפה בכל השווקים המפותחים בעולם? שווי משקל של ריביות גבו הישראלי בשוק

שירע את מצבם של הצרכנים כולם? מה ההבדל  ,בישראלכיום משמעותית מאלו הנגבות 

המשמעותי בין המשק הישראלי למקביליו בכל העולם שגורם לועדה לחשוב שתרחיש כזה אינו 

סביר? ומדוע אין ניתוח מסודר של חשש זה בדו"ח הועדה למרות שהנתונים היו בפני הועדה בעת 

 דיוניה?

יל יש להוסיף שעלויות גיוס ההון שתעמודנה בפני חברות כרטיסי האשראי המופרדות, לאמור לע 

תהיינה בוודאות גבוהות באופן משמעותי מאלו של הבנקים כיום. עלות המקורות היא "בסיס 

התמחיר" במתן אשראי ולכן יש ודאות מלאה שעלויות אלו ימצאו את דרכן למחירי האשראי לציבור 

 רות כרטיסי האשראי לאחר ההפרדה.שייגבו על ידי חב

"תחרות" או "יעילות" ימנעו ממצב זה להתרחש. כפי שהראיתי כבר כיום -בפרט, לא ניתן לטעון ש 

רה ועדיין הועדה סבו –הבנקים הקטנים מתחרים בעוז בשוק )ועלות המקורות שלהם נמוכה מאוד( 

                                                           
מקור" נתוני בנק ישראל על יתרות האשראי מהמלווים במשק. עבור גופים מוסדיים אין הפרדה בין אשראי לדיור ואשראי  34

 נתוניהם מוטים כלפי מעלה בתרשים.צרכני כך ש



34 
 

ות כרטיסי האשראי שהמצב התחרותי בענף הוא גרוע, ואין סיבה של ממש לחשוב שחבר

 .המופרדות תהיינה יעילות יותר מאותם בנקים

המלצת הועדה להעברת שוק כרטיסי האשראי "בבלעדיות" לידי חברות כרטיסי האשראי תפגע  

)ועמו את הריביות המשולמות לא רק בתחרות אלא גם תעלה את שיעור הפסדי האשראי במשק 

שימוש במידע הבנקאי אגב הנפקה וניהול כתוצאה מחסימת היכולת לעשות על ידי הציבור( 

 האשראי בכרטיסים. 

שיעורי ההפרשות להפסדי אשראי בחברות כרטיסי האשראי גבוהים מאוד ביחס למערכת  

 :2014הבנקאית. הלוח הבא מציג את שיעורי ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת חייבים בשנת 

 35אשראי בחברות כרטיסי האשראי ובבנקים: יתרת הפרשות להפסדי 2 לוח

 ואחוזים ₪אלפי 

 36יתרת חייבים חברה
יתרת הפרשה להפסדי 

 37אשראי
 שיעור

 3.44% 138,000 4,009,000 כ.א.ל

 3.12% 107,000 3,426,000 ישראכרט

 2.32% 95,000 4,092,000 לאומי קארד

 2.95% 340,000 11,527,000 סה"כ 

 1.75% 4,259,600 243,407,000 38המערכת הבנקאית

 

מזה של המערכת  70%-בכשיעור ההפרשות להפסדי אשראי בחברות כרטיסי האשראי גבוה  

  .וממנו, בין היתר, נגזרות הריביות שמשלם הציבור על אשראי מאותן החברות הבנקאית

שיעור זה משקף, על פי עמדת הועדה, את תוצאות התחרות הנוכחית בשוק כרטיסי האשראי  

במסגרתו מתחרות חברות כרטיסי האשראי בעיקר על לקוחות שאינם לקוחות הבנק המחזיק בהן, 

כפי שברור  ולגביהם הן סובלות מנחיתות מידע ביחס לבנק בו הלקוח מנהל את חשבון העו"ש.

מצב זה לא צפוי להשתנות כתוצאה מהפרדת חברות כרטיסי האשראי  –ועדה לחלוטין מהמלצות ה

 עד שייושמו הצעדים "ההתנהגותיים" הקשורים עם שיפור המידע למלווים.

עלות הפסדי האשראי תעלה  לכן, כתוצאה ישירה של הפרדת חברות כרטיסי האשראי מן הבנקים 

על  2014ות הבנקים עמד בסוף הכוללת במשק. סך יתרות החייבים בכרטיסי אשראי בערב

                                                           
עבור חברות כרטיסי האשראי, וסקירה חצי שנתית של מערכת  2014)ב( לדוחות הכספיים לשנת 4-)א( ו4מקור: ביאור  35

 עבור הבנקים. 26בעמוד  12, לוח 2015הבנקאות יוני 

 לאומי קארד.ללא אשראי מובטח לרכב בו מוטל שיעבוד על רכב. אשראי מסוג זה גבוה במיוחד ב 36

 יתרה בגין הפסדי אשראי באחריות חברת כרטיסי האשראי בלבד. 37

 .2014, יתרות לדצמבר לדיור שאינו לפרטיים אשראיחמש הקבוצות הבנקאיות,  38
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היקף ושהן לאחריות חברות כרטיסי האשראי . אם נניח שיתרות אלו יעברו כפי 39מלש"ח 21,757

 260-ההפרשות יעלה בהתאם, הרי שהעלות המשקית העודפת כתוצאה ממהלך זה תעמוד על כ

 מלש"ח בשנה.

סיכומם של הדברים, המלצות הועדה משמעותן מתן בלעדיות אפקטיבית לכל חברת כרטיסי  

אשראי על לקוחותיה ומתן בלעדיות אפקטיבית לחברות כרטיסי האשראי המופרדות בשוק כרטיסי 

האשראי. תוצאה זו היא תוצאה תחרותית גרועה, שתוביל ליצירת אוליגופול בו כל אחת מחברות 

טרם  בנקה( מלקוחותיה שהיו לקוחות 80%-הנית מכוח שוק מול מרבית )ככרטיסי האשראי נ

 ההפרדה.

 

  

                                                           
 )א(.4, ביאור 2014מקור: הדוחות הכספיים של חברות כרטיסי האשראי לשנת  39
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פרטי ההשכלה והניסיון המקצועי של  –נספח א' 

 ד"ר שלומי פריזט

מעמיקה עם ענפי  כלכלן ומשפטן בעל ניסיון עשיר בניתוח כלכלי של המשפט, מדיניות ציבורית והיכרות

זיקוק ודלק, גז טבעי  לרבות), אנרגיה (לרבות שטחי מסחר וקניונים)מחקר ופיתוח, בינוי ונדל"ן  –המשק 

 ואחרים. בעל מומחיות בתחומי התחרותיות , בנקאות, ביטוח ופיננסים, תקשורת, תחבורה, תעשייה(וחשמל

העסקיים  בענפי המשק, הפרטה ורפורמות מבניות בין היתר במסגרת חוות דעת רבות בתחומי ההגבלים

והון אנושי  תחומים. היכרות טובה עם שוק העבודה הישראלי, פריון והשקעה בחינוךוהתחרות במגוון 

בשימוש בכלים  ומערכות הנתונים הקיימות עליו. ניסיון רב בניהול צוותי עבודה מרובי משימות וצוותי חוקרים,

ועמדות ביקושים  סטטיסטים ואקונומטריים וכן בעריכת סקרי דעת קהל לצורכי ניתוח מדיניות, אמידת

 הציבור.

 

 השכלה:
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  אביב-אוניברסיטת תל תואר שלישי, כלכלה 2002-2008
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 גורם עסקי בתחום הדלק השפעת תקנות דלקן אוניברסלי על התחרות בשיווק דלקים 2015
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 הוכן עבור כותרת ונושא העבודה שנה

 גורם בינלאומי בתחום המזון ניתוח אקונומטרי של הביקושים בשווקי מזון נבחרים 2015

גורמים בתחום הטיפול בפסולת  רגולציה ותחרות בתחום הפסולת המסוכנת  2015

 מסוכנת

 ישראל KONE -ישראליפט  תחרות בשוק המעליות  2015

 הבנק העולמי, וושינגטון המלצות למדיניות החדשנות של ממשלת פולין 2014

היקף זכות השביתה של עובדי חברת החשמל והשפעתו על  2014

 התחרות ועל טובת הציבור
 דוראד אנרגיה

2014 
קרן שת"פ למחקר ופיתוח תעשייתי  -מודל עסקי ותחזית 

 ישראל הודו

מתימו"פ מרכז התעשייה 

 למחקר ופיתוח

2014 
פורום יצרני חשמל פרטי מגז  ניתוח כלכלי של תעריפי ניהול מערכת החשמל

 טבעי

 גורם עסקי בתחום התשתיות תחרות בתחום המחצבות בישראל, נייר עמדה לועדת בלינקוב 2014

2014 
הדין  חוות דעת מומחה לבית -מיזוג חניוני קרתא וממילא 

 להגבלים עסקיים

 אלרוב ישראל

 מדינת ישראל, משרד האוצר תחרות במערכת הבנקאות בישראל 2014

2013-

2014 

 הבנק העולמי וממשלת סרביה ראש צוות להערכת תוכנית התמיכה במו"פ של ממשלת סרביה

2013 
הועדה לבחינת המדיניות הממשלתית  –ייעוץ מקצועי ומחקרי 

 לתמיכה במו"פ בחברות גדולות )ו מקוב(

לשכת המדען הראשי, משרד 

 הכלכלה

 גורם עסקי בתחום התשתיות תחרות בתחום המלט 2013

 מוסד אקדמי מוביל הביקוש ללימודי תואר ראשון בכלכלה ומנע"ס 2013

 הפיננסיםגורם עסקי בתחום  ניתוח הסיכון בפרעון צ'קים 2013

2013 
מעמד לרעה מצד  ניתוח כלכלי של טענות אוניפארם לניצול

 סאנופי

 סאנופי צרפת

2013 
 ניתוח כלכלי של חוזה ההתקשרות בין רשות השידור ושפ"מ

 בע"מ (2003)מדיה 

 רשות השידור

2008 
כימוי אובדן הרווחה הכלכלית כתוצאה ממדיניות שיווק קרקעות 

 1990-2007למגורים בישראל 

המכון הישראלי למדיניות 

 כלכלית

2008 
לביצוע  40/2005במכרז  HPפסילת הצעתה של חברת 

 פרוייקט תל"מ

 חברת היולט פקרד ישראל

2008 

השפעת התמיכה הממשלתית במו"פ תעשייתי על המשק 

ניתוח אקונומטרי של סקרי התעשייה וסקרי המו"פ  –הישראלי 

 בענפי התעשייה, התוכנה והמו"פ

מרכז התעשייה  –מתימו"פ 

 הישראלית למחקר ופיתוח
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 הוכן עבור כותרת ונושא העבודה שנה

 אגף תקציבים, משרד האוצר סקירה ואומדן עלות הרגולציה –ענף הברזל  2008

 אגף תקציבים, משרד האוצר סקירה ואומדן עלות הרגולציה –ענף המלט  2008
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משרד התעשייה, המסחר 

 לשכת השר –והתעסוקה 
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עידוד מו"פ וחדשנות בתעשייה המסורתית בישראל וניתוח 

 מדיניות התמלוגים

לשכת המדען הראשי משרד 

 התעשייה המסחר והתעסוקה
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גלילות, חוות דעת -הבטים תחרותיים של מיזוג חברת דלק ופי

 מומחה

 בתי זיקוק לנפט בע"מ

2007 

הוועדה ליישום האג'נדה  פריון, שכר ותעסוקה -ביצוע בענפי השירותים בישראל מדדי 

חברתית של ראש -הכלכלית

 הממשלה )ועדת אריאב(

2007 

ניתוח  -חסמי הצמיחה בענפי התעשייה המסורתית בישראל 

 כלכלי והשוואה בינלאומית

הועדה לבחינת האמצעים 

להעצמת הפריפריה והתעשייה 

 וב()ועדת מק המסורתית

 דירקטוריון בייטמן הנדסה שכר מנהלים בכירים בישראל 2007

2007 
מודל ביקוש לטלפוניה קווית במסגרת התוכנית האסטרטגית 

 של חברת בזק

בזק, החברה הישראלית 

 לתקשורת

2007 
המועצה הלאומית לכלכלה,  חברתית לראש הממשלה-ייעוץ בהכנת האג'נדה הכלכלית

 משרד ראש הממשלה

2007 
רגולציה ותחרות בתחום התוכן הטלוויזיוני בישראל נייר עמדה 

 לוועדת גרונאו

 גורם עסקי בשוק התקשורת

2006 
מרווחי השיווק והתמורה לחקלאים באספקת ירקות ופירות 

 טריים בישראל

 מועצת הצמחים

2006 
אמידת התחליפיות הגיאוגרפית בין בתי משפט בעלי סמכות 

 מקבילה

 הנהלת בתי המשפט

 רשות ההגבלים העסקיים אלון וסונול-ניתוח מערכת הנתונים בתיק מיזוג דור 2006

2006 
מערכת ממוחשבת לחישוב חיסכון בתשלומי הצרכנים לחברת 

 אורנג'

 חצי חשבון בע"מ

2005 

השפעות תחרותיות של מימוש האופציה לרכישת מניות 

פלאפון על ידי בזק חוות דעת מומחה לבית הדין להגבלים 

 עסקיים

בזק, החברה הישראלית 

 לתקשורת
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 הוכן עבור כותרת ונושא העבודה שנה

2005 

ניתוח כלכלי ואקונומטרי של התחרות  -אפיון שוק מוצרי החלב 

 בענף החלב

משרד האוצר, עבור הועדה 

לבחינת מכלול מוצרי החלב 

 והפיקוח עליהם )ועדת קרול(

 הנהלת בתי המשפט ניתוח אקונומטרי -אמידת העומס על מערכת בתי המשפט  2005

2005 
מודל ביקוש לטלפוניה קווית במסגרת התוכנית האסטרטגית 

 של חברת בזק

בזק, החברה הישראלית 

 לתקשורת

2004 
עקרונות כלכליים בהשוואת מחירי הקרקעות בהר חומה בין 

 חוות דעת מומחה לבית המשפט 1991-1999השנים 

 מקור זכויות והנפקות בע"מ

2004 
 ,ל' על טובת הציבורהשפעת החוזה בין חברת פז ותחנת פז 

 חוות דעת מומחה לבית המשפט

 תחנת פז ל'

2004 
בזק, החברה הישראלית  משחק מלחמה עסקי בשוק התקשורת

 לתקשורת

2003 
בזק, החברה הישראלית  בחינה כלכלית של המלצות ועדת גרונאו לקביעת תעריפי בזק

 לתקשורת

 הקבלנים והבוניםהתאחדות  היצע העבודה של ישראלים בענף הבניין 2003

 מכון שמואל נאמן 1996-2001מאפייני עובדי הייטק בישראל והתעסוקה בענף  2003

2003 
מעמדה של חברת "בזק" בשווקים לאספקת שירותי שיחות 

 טלפון בישראל )חוו"ד לביה"ד להגבלים עסקיים(

בזק, החברה הישראלית 

 לתקשורת

 מפלגת מרצ  2003חבר צוות המחקר והצוות האסטרטגי לקמפיין הבחירות  2003

2002 
הגדרות שוק בענף הסיגריות, חוות דעת וניתוח כלכלי לרשות 

 ההגבלים העסקיים

 אלישר הפצה בע"מ .ח.מ

2002 
בזק, החברה הישראלית  מטריצת התעריפים הבסיסית של חברת בזק

 לתקשורת

2002 
בזק, החברה הישראלית  התקשורת משחק מלחמה עסקי בשוק

 לתקשורת

2001 

השפעות מעמדו ומדיניותו של מינהל מקרקעי ישראל על 

ניתוח כלכלי של חוזים להחכרת  -התחרות ועל טובת הציבור

 קרקע חקלאית בתנאי נחלה 

גרנות, אגודה חקלאית 

 שיתופית

2001 
בחינת השגיות תוכנית החממות הטכנולוגיות בישראל 

 משקותרומתה ל

 משרד התעשייה 

 והמסחר, המדען הראשי

 גורם עסקי בחינת הסדרי המימון של עסקאות ליסינג 2001

2001 
ניתוח כלכלי של ההתקשרות בין חברת דגון לבין ממשלת 

 ישראל

 דגון בתי ממגורות לישראל
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 הוכן עבור כותרת ונושא העבודה שנה

2001 

ניתוח כלכלי של הכרזת הממונה על הגבלים עסקיים על חברת 

חוות דעת מומחה  ,בחמישה שווקיםחשמל כבעלת מונופולין 

 )משלימה(לבית הדין להגבלים עסקיים 

 חברת החשמל לישראל

2001 

ניתוח כלכלי של צירוף מקומוני רשת שוקן למנויי ידיעות 

אחרונות ומקומוני חברת מגדלור לעיתון ידיעות אחרונות 

חוות דעת מומחה , והשפעתם על התחרות ועל טובת הציבור

 ים עסקייםלבית הדין להגבל

רשת שוקן והוצאת ידיעות 

 אחרונות

2001 
"המכרז של המדינה" -ניתוח כלכלי של מיזוג "המכרז הכפול" ו

 עבודות(, חוות דעת לרשות ההגבלים העסקיים 3)סדרה בת 

 חברות המכרזים

 נייר עמדה מכרזי הדור השלישי של תדרים סלולריים בישראל ובעולם 2000

2000 
חוות דעת בנושא הסדר כובל בתחום אריזות קרטון גלי 

 בישראל 

 פרדס, מהדרין, אגרקסקו

 התאחדות התעשיינים שיעורי האבטלה ושכר המינימום בישראל 2000

2000 
היבטים כלכליים של עיגון זכויות החקלאים בקרקע הוגש לצוות 

 הבין משרדי )"ועדת מילגרום"(

מטה תנועות ההתיישבות 

 החקלאית

1999 
חברתית של תושבי היישובים החקלאיים -הרמה הכלכלית

 בישראל

מטה תנועות ההתיישבות 

 החקלאית

 משרד הבינוי והשיכון הביקוש לשירותי דיור בירושלים רבתי 1999

1999 
אומדן השווי הכלכלי של נכסי המקרקעין בישראל והמרות 

 הייעוד של קרקעות חקלאיות

מטה תנועות ההתיישבות 

 יתהחקלא

1999 
, 1970-1999האבטלה ותהליכי צמצומה בהולנד ובבריטניה 

 השלכות למדיניות התעסוקה בישראל

הרשות לתכנון כוח אדם, משרד 

 העבודה והרווחה

 לקוח עיסקי מדינות 17-ניתוח שוקי הדשנים לחקלאות ב 1999

 מי עדן ניתוח הביקוש וערך נוכחי מלקוח 1998

1998 
חוות דעת לרשות  ,צ"מת על התחרות-השלכות עיסקת פקר

 ההגבלים העסקיים

 פקר פלדה

 BBDOגיתם  ניתוח הרגלי הצפייה בטלוויזיה 1998

1998 
שוק הדיור בשכירות פרטית בישראל )סדרה בת שלושה 

 מחקרים(

 משרד הבינוי והשיכון

 

 


