
 

 

 

הגברת התחרותיות בשירותים הוועדה לדוח הביניים של ראשונית ביחס ל עמדה

 1בנק לאומי לישראל בע"מ –הבנקאיים והפיננסיים הנפוצים בישראל 

 

בנק לאומי לישראל בע"מ מתכבד להביא בפניכם, חברי הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים 

שונית ביחס לדוח הביניים שפורסם ביום הבנקאיים והפיננסיים הנפוצים בישראל, את עמדתו הרא

 . 2015בדצמבר  14

נוכח פרק הזמן הקצר ביותר שקצבה הוועדה להגשת העמדות בכתב, ובפרט נוכח העיכוב הרב 

עיכוב  –בפרסום סקירת הרקע להמלצות הוועדה והתשתית העובדתית התומכת בדוח הביניים 

ימי  16תוך באת עמדתו ביחס אליהם אשר הביא לכך שהבנק נאלץ ללמוד את הדברים ולגבש 

מגיש הבנק בשלב זה התייחסות תמציתית  –עבודה בלבד ממועד פרסום המסמך האחרון 

להגיש עמדה מפורטת ושלמה מתעתד בנק לאומי  להמלצות המרכזיות הכלולות בדוח הביניים.

 .2016במרץ  1בצירוף חוות דעת, נתונים ונספחים, עד ליום 

במטרה  2015ביוני  3שר האוצר ונגידת בנק ישראל ביום  בידיה הוועדה הנכבדה מונת .1

בתחום השירותים הבנקאיים  הריכוזיותלהמליץ על צעדים להגברת התחרות ולהפחתת 

מתן אשראי )למעט אשראי לדיור(,  –והפיננסיים הנפוצים למשקי הבית ולעסקים קטנים 

 ובבורסה ופעילות בשוק המט"ח. קדונות וניהול חשבונות עו"ש, פעילות בשוק ההוןיקבלת פ

לכאורה ניתן לוועדה מנדט רחב ביותר, אולם הלכה למעשה נתבקשה הוועדה לדון בעניין  .2

"הכנסת שחקנים חדשים לתחרות מרכזי אחד שהוגדר במפורש בכתב המינוי כדלקמן: 

 2".בתחום האמור, לרבות באמצעות הפרדת הבעלות בחברות כרטיסי האשראי מן הבנקים

הפרדת הבעלות בחברות כרטיסי  –נה מראש המטרה לשמה הוקמה הוועדה משסומ

בבחינת תוצאה שהכל יודעים כי נקבעה מראש, כל שנותר בידה היה  –האשראי מן הבנקים 

בעלי משקל ממשי להצדקת להתוות את הדרך להשגת מטרה זו, גם אם אין בנמצא תימוכין 

או מקבילה, שתוצאותיו המסתברות לתחום מהלך קיצוני וחריג זה, שאין לו בעולם תקדים 

 .כרטיסי האשראי בישראל צפויות להיות קשות, ושאינו עולה בקנה אחד עם דרישות הדין

בכל הכבוד, בוועדה הנכבדה אין ייצוג למגוון הדעות הרלוונטי. על אף שהוועדה מכונה  .3

נציגי בנק  – המדינהעובדי הם  ,למעט שניים )היו"ר וחבר נוסף( ,"ציבורית", כל חבריה

אף יו"ר הוועדה ראה ישראל, משרד האוצר, משרד המשפטים ורשות ההגבלים העסקיים. 

 3אותה אך כצוות יישום ממשלתי, על כל המשתמע מכך.

                                                 
 כל ההדגשות בעמדה זו אינן במקור, אלא אם צוין במפורש אחרת.   1
 . 3.6.2015כתב המינוי של הוועדה מיום   2
. אני בעד בחינת מדובר כרגע בהקמת צוות יישום ממשלתי ואין כל ודאות שאטול בו חלק כמי שמצוי מחוץ לממשלה"  3

האפשרות להפיכת כרטיסי האשראי למתחרות בבנקים בהינתן רמת התחרות הנמוכה ביניהם כלפי משקי הבית בישראל 
" מסתמן: דרור שטרום יעמוד בראש הוועדה לקידום התחרות באשראי. "ואסייע לכל צוות או ועדה כזו, ככל שאתבקש"

 (. 9.5.2015) כלכליסט
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אין "סיכומי דיוני הוועדה מגלים כי כבר בסמוך לתחילת עבודתה, הגיעה הוועדה למסקנה ש .4

של הפרדת חברות כרטיסי  ,דים בעולם כולומנקיטת צעד מבני חריג וחסר תקכביכול  "מנוס

לצעד קיצוני זה, מבלי  כל אפשרות חלופית ,האשראי מהבנקים. במקביל שללה הוועדה

שהציבה לשלילה האמורה תשתית עובדתית או משפטית, על אף שהיה עליה לעשות כך. 

 המלצת הוועדה מיישמת החלטה שנקבעה מראש, להבדיל מבחירה בחלופה הטובה ביותר,

; אופן תיאור הקיימת כביכול בשוק האשראי הצרכני בעיההאו המזיקה פחות, לפתרון 

 וביסוסה לוקים בעצמם בפגמים קשים.לכאורה הבעיה 

 הדרך שנבחרהמדובר אם כן בקושי כפול, בסיסי ויסודי: הן ברמת תיאור הבעיה, והן ברמת  .5

ה אחד עם מצגות וסקירות אינן עולות בקנ הוועדהמסקנות לפתרונה. ברמת תיאור הבעיה, 

שהוצגו בפני הוועדה ועם עמדות הציבור שהוגשו לה, מהן עולה כי בשנים האחרונות חלו 

 הצפויים תמורות משמעותיות בשוק האשראי הצרכני וכי קיימים אמצעים רבים ומגוונים

  4להביא להגדלת התחרות בתחום האשראי, לגיוון מקורות ולהגדלת התועלת לצרכנים.

, בעודה לקידום התחרות ,פחותהרבה מלכתחילה אמצעים אחרים ופוגעניים שללה ה הוועד

 . מקדמת פתרון שנזקו עולה בהרבה על תועלתו

עמדה נחרצת נגד הפרדת  2008סטנלי פישר, הביע כבר בשנת  פרופ'נגיד בנק ישראל לשעבר,  .6

 חברות כרטיסי האשראי מהבנקים:

סי האשראי "זוהי הצעה מסוכנת. הפרדת חברות כרטי
מהבנקים לא תגביר בהכרח את התחרות בשווקי כרטיסי 
האשראי, האשראי הקמעונאי והבנקאות הקמעונאית והיא 
אף עלולה לפגוע בצרכן. על פי מחקר שערכנו, והניסיון 
הבינלאומי, ברור כי קיים סיכון גבוה לכך שהפרדת חברות 
כרטיסי האשראי מהבנקים תביא דווקא להעלאת מחירי 

ראי שניתנים באמצעות כרטיסי האשראי. כיום הריבית האש
 –ואני מדגיש, נמוכה  –על האשראי בישראל נמוכה 

משמעותית לעומת הריבית הזאת בעולם ואני מכיר את זה 
ד הזה כאמור סיכון בהחלשה עמניסיון אישי. בנוסף, יש בצ

נוספת של הבנקים שתפגע בלקוחות באופן ישיר וגם באופן 
 5".מהשפעתה השלילית על צמיחת השוקעקיף כתוצאה 

העדר תשתית עובדתית ובבהתאמה,  אלה מדברים בעד עצמם.משמעיים -וחדדברים חריפים  .7

הסתפקה בסקירה בלבד של "הכשלים" לכאורה אין פלא כי הוועדה , בהמלצותיההתומכת 

ין ועל )היעדר( הקשר ביניהם וב בפועל משמעותםבשוק האשראי הצרכני, מבלי לעמוד על 

התעלמה משינויים עקביים החלים בשוק, שמגמתם ברורה: חלקן של ; המוצע על ידה

חברות כרטיסי האשראי בשוק הקמעונאי הולך וגדל, חלקם של הגופים המוסדיים הולך 

לא ערכה ניתוח תחרותי דינמי על מנת לאמוד את  וגדל, וחלקם של הבנקים הולך וקטן;

לא בחנה את ההשלכות של השינוי המבני  ;איכושר התחרות של השחקנים בשוק האשר

                                                 
נייר עמדה מטעם  ;2015מיולי  TARYAנייר עמדה מטעם  ;2015באוגוסט  10עמדה מטעם בלנדר מיום ראו לדוגמא: נייר   4

נייר עמדה  ;2015ביולי  12מיום  eLoanנייר עמדה מטעם  ;2015ביולי  12אגודה שיתופית לניהול הון בע"מ מיום  –אופק 
נייר עמדה מטעם פנינסולה  ;מסר ואהרונוביץ-לחמן נייר עמדה מטעם להמן, ;2015 ביוני 15מטעם איגוד אשראי שלנו מיום 

 .2015ביולי  12נייר עמדה מטעם הפניקס חברה לביטוח בע"מ מיום  ;2015ביולי  12מיום 
 .9, בעמ' 15.7.2008פרוטוקול ועדת הכלכלה מיום   5
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; ולא בחנה את הסתירות המוצע על ידה, ישימותו בפועל והשפעותיו על רווחת הצרכנים

הפנימיות הקשות בין היעדים שהיא באה לקדם ובין הצעדים שהיא מציעה לנקוט, 

 הסותרים בחלק מהמקרים האחד את האחר.

המלצות אופרטיביות", אלא מציגה  18מניפה של  בניגוד לטענת הוועדה, היא אינה "פורשת .8

אינו נתמך בנתונים אמפיריים  ;רביםחסר וחלקי בהקשרים  ;ראשוני ביותרשהוא הסדר 

יוצר ודאות ; לא חריג בקנה מידה בינלאומי ;לא נבחן משפטית ;ובחוות דעת מומחים

והמאפיינת אשראי קי הלגורמים הפועלים בשוהנחוצה כל כך יציבות ב ואף פוגע ;רגולטורית

 .כלכלות מערביות מפותחות

חברות כרטיסי האשראי מהבנקים ואיסור הנפקה  הפרדת –ההמלצה המרכזית של הוועדה  .9

שימוש מזיק באמצעי משמעה  –ההפרדה  השלמתהבנקים לאחר  בידישל כרטיסי אשראי 

 :לא מתאים לפתרון בעיה שתיאורה שגוי

ראי מהבנקים )ובפרט מחלקם בלבד( תפגע הפרדת חברות כרטיסי האש – שימוש מזיק

קשות ביתרונות הרבים, חלקם ייחודיים, מהם נהנים כיום לקוחות חברות כרטיסי האשראי 

 .בישראל, ואיסור ההנפקה יחמיר מאד את הנזקים שייגרמו

מכירת חברות כרטיסי האשראי, בוודאי באופן המוצע, אינה פתרון  – באמצעי לא מתאים

המגבלות  . יותר מכך,רות בשוק האשראי למשקי הבית ולעסקים הקטניםיעיל להגדלת התח

לא רק בבנקים תפגענה  ,שמבקשת הוועדה להטיל על הבנקים לאחר השלמת המכירה

. ניתן לנקוט בהם בצרכנים, בעיקר החלשיםובחברות כרטיסי האשראי המופרדות, אלא גם 

  .פוגעניים פחות לכל הנוגעים בדבר באמצעים

שגויה, את  ואףהוועדה מתארת בצורה שאינה מדויקת,  – עיה שתיאורה שגוילפתרון ב

 . עליה לפתורשהבעיה 

הוועדה מציעה לאמץ הסדר פוגעני ולא מידתי, אשר נחיצותו, כמו גם חוקיותו, מוטלות 

 ניכר. בספק

חברי ולא בוועדה ציבורית של ממש, אפילו בהרכבה זה,  ,על אף שמדובר בוועדה ממשלתית .10

 .ביחס להמלצות המרכזיות ביותר הכלולות בדוח הביניים בדעותיהםדה עצמם נחלקו הווע

. דוח הביניים כל אחת מהמלצות אלה התקבלה ברוב דחוק של קול אחד בלבדכתוצאה מכך, 

מהותית בין חברי הוועדה ביחס להמלצות. מדובר במחלוקות  הסכמה-אימבטא יותר מכל 

המוצע, המשתקפות באופן חד וברור בעמדות  מהותיות היורדות לשורשו של ההסדר

בנק ישראל, משרד האוצר ורשות ההגבלים העסקיים, במקביל לפרסום דוח  בידישפורסמו 

מקרה דומה בו המלצות מרחיקות לכת לרפורמה כוללת באחד מענפי לא זכור לנו הביניים. 

רים לקדם אותן מצד מי שאמואפילו  ,היסוד של המשק הישראלי אינן זוכות לתמיכה רחבה

ועל הקושי הממשי באימוצו  ,אלה מעידים על חריגות ההסדר המוצע גםולפקח על יישומן. 

 כפתרון המיטבי להרחבת התחרות בתחום האשראי הצרכני. 
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סקירת הרקע להמלצות הביניים חסרה ומגמתית,  –כשלים בעבודת הוועדה 

 תוצאתה שגויה והיא אינה תומכת בהמלצה לשינוי מבני

 ועדה נסמכת על נתונים שאינם משקפים את המציאות הקיימת בשוק האשראי בישראלהו

 , כשלושה שבועות2016בינואר  7סקירת הרקע להמלצות הביניים שפרסמה הוועדה ביום  .11

לאחר פרסום דוח הביניים, נועדה לכאורה לבסס את התשתית העובדתית להמלצות. סקירה 

ונים אלה חלקיים, רכת הבנקאות בישראל, אולם נתזו כוללת אמנם נתונים רבים ביחס למע

תוך התעלמות מקיומם של ; הם אף מוצגים באופן מגמתי, לעיתים אף לא עדכנייםחסרים, 

 בתכלית.מגמות שונות נתונים אחרים המצביעים על 

 האשראי בשוק בעיה של קיומה על המעידים ממשיים ממצאים חסרים הרקע בסקירת .12

 האשראי כרטיסי חברות של הפרדה ,תה להצדיקיאו שיכולה הי ,תהמחייב בישראל, הצרכני

לאחר  הבנקים בידי אשראי כרטיסי הנפקת על איסור הטלת תוךמכל שכן  מהבנקים,

המלצותיה מבססת את , התשתית העובדתית עליה נסמכת הוועדה אינה משכך. ההפרדה

, וגם אם הייתה באופן בו תוארה מרחיקות הלכת. הוועדה מתארת בעיה שאינה קיימת

 הוועדה.  בידיהדרך היעילה והחוקית לפתרונה שונה מזו המוצעת  – באופן בו תוארה קיימת

נתונים עדכניים מגלים כי מזה מספר שנים מסתמנת מגמה ברורה ונמשכת של הגדלת  .13

היקפי האשראי ממקורות שונים למשקי הבית ולעסקים הקטנים, תוך הקטנת היקפי 

תי בסקירת . נתונים אלה אינם מקבלים ביטוי משמעוים גדוליםהאשראי הבנקאי לעסק

 הרקע. 

עבור  Lexidaleחברת הייעוץ הבינלאומית אשר הוכן על ידי  כפי שמומחש בתרשים הבא, .14

ניתן לראות ארבע מגמות בעלות חשיבות לענייננו:  בנק לאומי בקשר עם המלצות הוועדה,

גדל; חלקן של חברות כרטיסי האשראי בשוק  –שוק האשראי הצרכני )ללא הלוואות לדיור( 

גדל; חלקם  –גדל; חלקם של הגופים המוסדיים בשוק האשראי הצרכני  –האשראי הצרכני 

 קטן: –היחסי של הבנקים בשוק האשראי הצרכני 
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בנקאיים -נתוני בנק ישראל מעידים על עלייה משמעותית באשראי הניתן מטעם גורמים חוץ .15

נים, כפי שניתן ללמוד מדוח נתוני יתרות החוב במשק שמפרסם למשקי בית ולעסקים קט

  6בנק ישראל.

 בתחום המוסדיים הגופים של פעילותם כי, 2014 בשנת שפרסם בדוח ,קובע המדינה מבקר .16

האשראי הניתן על ידם למשקי הבית נמצא  שלהיקפו  וכי, האחרונות בשנים גדלה הפיננסי

 7:בדוח המופיע הבא בתרשים לראות ןשנית כפיבעשור האחרון בעליה מתמדת, 

 

הבנקים עצמם.  בידינרשמת עלייה משמעותית בהיקף האשראי הניתן למשקי הבית  במקביל .17

, בוועדת 2016בינואר  27המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, הופיעה לאחרונה, ביום 

. הכספים של הכנסת ועמדה על ההתפתחויות האחרונות בשוק האשראי הבנקאי בישראל

לדבריה, כמחצית מתיק הנכסים של הבנקים מופנה כיום למשקי הבית. כך הציגה המפקחת 

8על הבנקים את הנתונים במצגת שהוגשה לחברי ועדת הכספים:
 

 

                                                 
  .26.1.2015מעודכן ליום  במשק חובנתוני יתרות בנק ישראל     6
 נותני שירותי מטבע. הפיקוח על מתן אשראי למשקי בית ועל  – 2014דוח מבקר המדינה לשנת  7
ד"ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים, מצגת לוועדת הכספים של הכנסת "מדיניות ודגשי שהפיקוח על הבנקים בשנים   8

 . 21(, בעמ' 27.1.2016הקרובות" )
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העמדת אשראי לעסקים קטנים מסתמנת התעניינות ערה בבקרב המשקיעים המוסדיים  .18

עידוד ממשלתי, להגדלת האשראי אמצעי מימון חדשים, חלקם ב הוצגוולאחרונה  9,ובינוניים

 10בנקאי הניתן לעסקים אלה.-החוץ

לפי נתוני בנק ישראל, בשנים האחרונות פחתו קשיי המימון של החברות במשק, ובמקביל  .19

של חברות קטנות ובינוניות.  בין אלההצטמצם הפער בין מגבלות המימון של חברות גדולות ל

ימון של חברות קטנות ובינוניות פחתו והן עולה כי קשיי המ 2014מדוח בנק ישראל לשנת 

עוד עולה מדוח זה, כי הגידול  11".אשראי בהיצע ממחסור סובלות אינןמדווחות כי "

 בשל התרחבות האשראי ללווים קטנים. נבע, בין היתר,  2014באשראי העסקי בבנקים בשנת 

שראי כמומחש בתרשים הבא, הריבית הממוצעת אותה גובים הבנקים בגין העמדת א .20

לעסקים קטנים ירדה בשיעור חד יותר מאשר הריבית אותה גובים הבנקים בגין העמדת 

וצמצומו משקף  3.05%-ל 4.64%-מ סקים גדולים. הפער בין השתיים הצטמצםאשראי לע

גידול בהיצע וקיטון במחיר לעסקים קטנים, הן במספרים מוחלטים והן באופן יחסי 

יומה של תחרות רבה בהרבה בשוק האשראי לעסקים לעסקים גדולים. זו עדות נוספת לק

 קטנים מזו שמניחה הוועדה:

 

-החוץ האשראי כרטיסי , מספרישראל בנק נתונילפי הנוגע לתחום כרטיסי האשראי,  בכל .21

, לעומת גידול מצטבר של 16.3%-של כ מצטבר בשיעור 2012-ל 2010השנים  בין גדל בנקאיים

-החוץ האשראי כרטיסי של השוק נתח ,מכך כתוצאה. בסך כרטיסי האשראיבלבד  10.4%-כ

 2012.12 בשנתמכלל כרטיסי האשראי  27.1%ועמד על שיעור של  משמעותית גדל בנקאיים

של פרסם מרכז המחקר והמידע שלפי מסמך מגמה זו נמשכת גם בשלוש השנים האחרונות. 

                                                 
; "האנשים שרוצים לשבור את שליטת invest.co.il/as_fin/.aspx-www.as וגמא: אלטשולר שחם פתרונות מימוןראו לד  9

(; 12.10.2015) כלכליסט" הצעת הרכש נענתה: מיטב דש רכש שליטה בפנינסולהTheMarker (19.10.2015" ;) "הבנקים
   TheMarker (4.1.2016.) מיליון שקל" 63-מאמפא קפיטל בתמורה לכ 30%"העסקה הושלמה: מנורה מבטחים רכשה 

(; משרד האוצר 31.12.2015ראו לדוגמא: משרד האוצר "לראשונה: קרנות הון צמיחה להשקעה בעסקים קטנים ובינוניים" ) 10
"צעד נוסף של שר האוצר לטובת העסקים הקטנים והבינוניים: הוכרזו הזוכים בהפעלת קרן הלוואות לעסקים קטנים 

ה והתעשייה דוח תקופתי מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל (; משרד הכלכל17.1.2016ובינוניים בערבות המדינה" )
 . 28-29(, בעמ' 2016)ינואר 

 .100, בעמ' 2014בנק ישראל, דין וחשבון לשנת  11
תיאור שוק כרטיסי האשראי וניתוח הממשקים בין חברות מרכז המחקר והמידע של הכנסת, המחלקה לפיקוח תקציבי " 12

 .7'"(, בעמ' "מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 'תיאור שוק כרטיסי האשראי( )2014" )כרטיסי האשראי לבין הבנקים

http://www.as-invest.co.il/as_fin/.aspx
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שראי לבין מגמה זו מצביעה על מגמה של היפרדות בין חברות כרטיסי האכנסת: "ה

14:בנק ישראל בידי הוועדה בפני שהוצגו מנתונים גם עולה כך 13".הבנקים
 

 

)כפי רמת המחירים בשוק כרטיסי האשראי בישראל תחרותית ביחס למדינות אחרות  .22

והלקוח הישראלי נהנה כיום מתנאי אשראי טובים מאלה שנציג בהמשך הדברים(, 

יסי אשראי בארץ נעשות בחיוב נדחה, עיקר העסקאות בכרט. המוצעים בשווקים אחרים

המאפשר ללקוח לשלם במרוכז ובמועד קבוע לפי בחירתו עבור הרכישות שביצע במהלך 

דם, בתשלום אחד או במספר תשלומים ללא ריבית. מנגנון חיוב זה מאפשר והחודש הק

ללקוח להימנע ממשיכת יתר או מהגדלת מסגרת האשראי בחשבון העו"ש ולהתאים את 

ימי אשראי בממוצע ללא  17-חיוב למועד קבלת שכר העבודה, תוך שהוא נהנה ממועד ה

שהוא כה ריבית וללא עלות ישירה. במדינות אחרות בעולם חיוב בכרטיס אשראי במועד 

  .מאוחר למועד העסקה, נעשה בדרך כלל תמורת תשלום ריבית בעלות גבוהה יחסית

 ,בישראלמערכת הבנקאית ביות וכוח שוק ריכוזמציגה נתונים שונים אודות מדדי הוועדה  .23

קושרת באופן ישיר בין רמת ריכוזיות גבוהה לבין מידת תחרותיות נמוכה, בעיקר בכל ו

באמירה זו אין כדי להצדיק דבר הנוגע להיצע השירותים למשקי בית ולעסקים קטנים. 

א קיים אף ניתוח תחרותי ידוע היטב, והובין ממסקנות הוועדה: הפער בין ניתוח מבני ל

בתחום הבנקאות בישראל; עצם הצגתו משרת אולי סנטימנט, אולם אינו מהווה ביסוס 

אנליטי למסקנות המוצעות. להמחשה, אפילו מהנתונים שמציגה הוועדה עצמה, ברור כי 

קיימים מגזרי פעילות שונים בתחום האשראי, דוגמת ההלוואות לדיור, בהם קיימת רמת 

ואף  ,הצגה נכונה של התפתחות השוק בשנים האחרונות 15ות עזה.ריכוזיות גבוהה לצד תחר

היטב את הכשל בניתוח המבני שמבצעת  ממחישות ,השוואה פשוטה של שערי ריבית

 הוועדה.

                                                 
 שם. 13
 . הכותרת מופיעה קטועה במקור.7(, בעמ' 2015מצגת שוק כרטיסי החיוב בישראל )יוני  14
 .5-10עמ' סקירת הרקע להמלצות הביניים, ב 15
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בנושא  2008רסם פרופ' דוד רוטנברג בשנת שפבנוסף, הוועדה מפנה בהקשר זה למחקר  .24

אחד עם עיקר מסקנות הוועדה.  התחרותיות בענף הבנקאות. גם מחקר זה אינו עולה בקנה

 16פרופ' רוטנברג קבע כי הקשר שנמצא בין ריכוזיות לבין תחרותיות אינו חזק במיוחד.

שיש להתמקד בצעדים שיגבירו את מידת התחרותיות, ולא בהתאמה קבע פרופ' רוטנברג 

 17הריכוזיות. רמתשיתמקדו ב בצעדים

 היא הריכוזיות כי מסביר, 2014 לשנת השנתית הסקירה במסגרת, הבנקים על המפקח גם .25

, בישראל הבנקאית במערכת התחרות מידת על המשפיעים רבים גורמים ניימ אחת רק

לבין  במערכת הריכוזיות מידת בין הכרחי קשר אין לפיהן גישות קיימות כי במפורש ומציין

 18.בה התחרות מידת

אית בישראל לפי מדד בהתייחסה לרמת הריכוזיות של המערכת הבנק ,קרן המטבע העולמית .26

 :, הביעה עמדה חדה אף יותרלרנר לבחינת כוח השוק

"…a cross-country comparison of the Lerner index 
suggests that banking sector competition in Israel is 
broadly in line with the average of other advanced 
economies."19 

 

אין מקבילה להמלצות הוועדה באף מדינה אחרת,  – ראויהשוואתית הוועדה לא ערכה בחינה ה

 למרות שנתוני המערכת הבנקאית בישראל אינם שונים ממדינות השוואה רלוונטיות

של מצב התחרות בשוק האשראי בישראל,  מקיפהבסקירת הרקע אין השוואה בינלאומית  .27

  . בהתאמה:לוונטיות אחרותבדגש על האשראי הצרכני, אל מול הנעשה בתחום זה במדינות ר

o  בכל העולם קיימת זיקה חזקה ביותר בין פעילות בנקאית ובין כרטיסי אשראי. רוב

האשראי הן בבעלות בנקים, ופעילות בתחום כרטיסי האשראי היא  יחברות כרטיס

חלק בלתי נפרד מפעילות בנקאית רגילה. אין ספק שמציאות כלל עולמית רווחת זו 

                                                 
 .51"(, בעמ' דוח זקן( )"2013נף הבנקאות )דוח הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בע 16
 55 הרבעון הכלכלידוד רוטנברג "התחרותיות בענף הבנקאות: היבטים תאורטיים וראיות אמפיריות מישראל ומחו"ל"  17

והן לוועדת  2008. מלכתחילה בעייתית הסתמכות על מחקר זה, שעריכתו קדמה הן למשבר הכלכלי של שנת 242( בעמ' 2008)
 בכר.

 .11, פרק א', בעמ' 2014סקירה שנתית  –המפקח על הבנקים  18
19 IMF Country Report No. 15/261, p.16. 
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לכלית אינהרנטית ומשמעותית מאד, על סינרגיה גבוהה, ועל מעידה על יעילות כ

תועלת משקית מובהקת. מכל אלה הוועדה מתעלמת, באלה הוועדה באה לפגוע, והכל 

מבלי שהוועדה תציג ולו שמץ מהתשתית העובדתית שהיא חייבת להציג בכדי 

 להצדיק צעד כל כך חריג וקיצוני.

o ינה אחרת בעולם לא הוטלה על בנקים הוועדה מתעלמת במופגן מהעובדה שבאף מד

לא כל שכן לאסור עליהם לעסוק למכור את פעילות כרטיסי האשראי שלהם, חובה 

 . בהנפקת כרטיסי אשראי ללקוחותיהם

o  ,הוועדה ממליצה ליצור בישראל מציאות שהיא בן חורג מוחלט לפרקטיקה העולמית

ניסויים, תוך פגיעה  את תחום כרטיסי האשראי בישראל לשדה עת היא באה להפוך

ברות ניכרת( בטובת הצרכן בתחום כרטיסי האשראי, פגיעה )ודאית( בזכויות ת)בהס

הבנק, והיעדר תועלת מסתברת לתחרות ולצרכן בהיבטים אחרים של המערכת 

 הבנקאית.

אשר  אין בעולם ולו מדינה אחתעולה כי  הכנסת והמידע של המחקר מרכז שערך מהשוואה .28

כרטיסי האשראי מהבנקים או אסרה על הבנקים להנפיק כרטיסי  תפעילוהפרידה את 

  20.אשראי

הדברים עלו גם בפני הוועדה במצגת בעניין הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים, שם  .29

מהלך מחמיר שלא בוצע באף מדינה בעולם, על אף שליטת הבנקים נאמר ביחס להפרדה: "

מרבית המדינות שנבדקו עד בסור ההנפקה: "וכך גם לעניין אי 21."בחברות כרטיסי אשראי

  22."כה המנפיקים הגדולים הינם בנקים, או חברות קשורות

מדינה רלוונטית אחת החברה אין ולו כי מראה  Lexidaleשערכה חברת שוואתי ההמחקר ה .30

בנקים להחזיק בחברות כרטיסי אשראי או לקיים פעילות  באיחוד האירופי, האוסרת על

כל סטנדרט בינלאומי בתחום מהמלצות הוועדה חורגות ברור כי  ממחקר זהגם . בתחום זה

 . הבנקאות

גם במדינות הרלוונטיות באירופה בנוסף, בדומה לממצאי הוועדה ביחס לשוק הישראלי,  .31

. אחד ההסברים ק האשראי הצרכנימחזיקות חברות כרטיסי האשראי בנתח מצומצם משו

לכך נעוץ בסינרגיות המתקבלות כתוצאה משיתופי הפעולה הקיימים בין הבנקים 

 המסחריים לבין חברות כרטיסי האשראי, אשר חלק ניכר מהן מתגלגל לציבור הצרכנים.  

                                                 
 . 18-20, בעמ' 12", לעיל ה"ש תיאור שוק כרטיסי האשראימרכז המחקר והמידע של הכנסת, " 20
 .  20(, שקופית 2015בנקים )ספטמבר מצגת הפרדת חברות כרטיסי האשראי מה 21
 .23(, שקופית 2015מצגת שוק כרטיסי החיוב בישראל )יוני  22
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לעמדת הוועדה  בניגודגם בכל הנוגע לנתח השוק של הבנקים בשוק האשראי הצרכני,  .32

י נתח השוק של שתי הקבוצות הבנקאיות הגדולות בישראל גבוה מאד, נמצא כי הסבורה כ

הבנקים הגדולים בישראל עומד בשורה אחת עם נתח השוק של בנקים שני נתח השוק של 

  23:דומים בשווקים רלוונטיים אחרים

 

 
 

 תומציג שורה ארוכה של רפורמות זרות שנועדו לקדם מטרות דומ Lexidale המחקר של .33

לא נמצאה אף בכל מדינה בה נערכו, בכל הרפורמות שנבחנו, ה שהוצבו בפני הוועדה. לאל

במבנה המערכת הבנקאית בעייתית  כל כךלא רפורמה אחת בה התערבה המדינה בצורה 

לפעילותן בתחום כה רגיש  ומידתית סבירהלאמץ גישה נוהגות . מדינות ובשוק האשראי

המעטות שחרגו מכך, דוגמת דרום קוריאה, הובילו למרקם הכלכלי הבסיסי של כלכלותיהן; 

   למשברים בשוק האשראי שלהן.

בעמדתה. מקורם של נתונים אלה  כתמיכההוועדה מציגה נתונים השוואתיים בודדים בלבד  .34

מסמך השוואתי שהוכן לבקשת אגף התקציבים במשרד  – "דוח מקינזיבמסמך המכונה "

נוכח הסתמכות הוועדה על תוכנו של דוח מועד זה. הוועדה עד ל בידיהאוצר, אך לא פורסם 

מקינזי, צריכה הייתה הוועדה לפרסמו מלכתחילה כחלק מהתשתית העובדתית לדוח 

שכך צריכה הייתה לעשות לאחר שעיקר תוכנו של הדוח זכה לפרסום  ואין ספקהביניים, 

 . בכלי התקשורת נרחב

אשראי ושירותים בנקאיים,  לויותע, לנגישות ביחסמקינזי ערך בדיקה השוואתית  דוח .35

-בשבע מדינות החברות ב מקבילות מערכות לבין בישראל הבנקאות מערכתבין  והשווה

OECD . בסתירה מוחלטת לעמדת הוועדה לפיה יש צורך מהדוח עולה, בין היתר, כי

הבנקים וחברות  בהוזלת עלויות האשראי הצרכני בישראל, גובה הריביות שמציעים

אי בארץ למשקי בית נמוך מהריביות הממוצעות במדינות ההשוואה עבור כרטיסי האשר

 .הלוואות, משכנתאות, משיכת יתר וכרטיסי אשראי
24 

                                                 
 .2013-2015על פי נתונים עדכניים מהמדינות השונות לשנים  23
בחינה השוואתית, חברת המחקר הבינלאומית מקינזי עבור אגף התקציבים  –נגישות ועלויות אשראי ושירותים בנקאיים  24

 .12-14האוצר, בעמ' במשרד 

34% 
47% 57% 58% 

73% 93% 94% 

Austria Belgium Sweden Israel Finland Netherlands Irelandאוסטריה בלגיה שבדיה ישראל פינלנד הולנד   אירלנד 
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ריבית כרטיסי האשראי בישראל היא הנמוכה ביותר ניתן ללמוד מדוח מקינזי כי  ,לדוגמא .36

 :מבין כל מדינות ההשוואה

 

על הלוואות למשקי בית בישראל  מחזק את הממצא לפיו הריביות Lexidale המחקר של .37

 נמוכות משמעותית בהשוואה למדינות אחרות:

 

כפי שניתן  ,רווחים של הבנקים בישראל נמוכים יותר מאשר במדינות מקבילות בעולםמגם ה .38

 הבנק העולמי:  שערךלראות בהשוואה 
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ת, במרבית הפעולומראה כי  לגובה העמלותשעורך דוח מקינזי ביחס ההשוואתי הניתוח  .39

 הוועדהצג בפני הו דומה נתון 25.העמלות בישראל נמוכות מהעמלות במדינות ההשוואה

 26.ועדת זקןעבור  שנעשתה עבודה מתוך

ואף מתעלמת  חלופיות, רפורמות של הצלחתן סיכויי אתללא תשתית עובדתית  שוללת הוועדה

 הצרכני האשראי בתחום התחרות להגברת האחרונה עתשכבר ננקטו ב משמעותיים צעדיםמ

כי המאמצים שנעשו עד כה במשך למעלה מעשור לטיפול בבעיית התחרות  כותבתהוועדה  .40

. נוכח בתחום השירותים הפיננסיים והבנקאיים למשקי הבית ולעסקים הקטנים לא צלחו

תרה הוועדה אחרי שורה של צעדים מבניים שיהא בהם להבטיח כניסה של " זו מסקנתה

27".מובהק לתחרות שחקנים חדשים בעלי פוטנציאל
 

במהלך השנים . הוועדה ביחס לרפורמות קודמות אינה תואמת את המציאותת מסקנ .41

בנק ישראל ומשרד  האחרונות, ואף בימים אלה ממש במקביל לעבודת הוועדה, מקדמים

אשר  ננסית בישראל,הפיהבנקאית ושל רפורמות משמעותיות במערכת  ארוכההאוצר שורה 

, הרחבת לרבות באמצעות הגדלת כוחם של הצרכנים נועדו לשכלל את התחרות,

יצירת אפשרות פשוטה ומהירה למעבר בין בנקים  הפלטפורמות לקבלת שירותים בנקאיים,

  .והגברת השקיפותבנק, סניף האו לפתיחת חשבון בבנק נוסף ללא כל צורך להגיע ל

נכנסו  מההמלצות של ועדות וצוותים קודמיםהוועדה מתעלמת מכך שחלק משמעותי  .42

להתרחש בעתיד הקרוב. ברור כי מתוכננים צעדים נוספים מכך ש, ורק לאחרונהלתוקף 

צפויים לתת את ברור לא פחות כי הם אולם , דיותימיההשלכות של מהלכים אלה אינן 

מן סביר ולקדם את התחרות בשוק הבנקאות בכלל, ובתחום האשראי אותותיהם תוך פרק ז

 .פרטהצרכני ב

ין הצדקה להמלצות הוועדה. התעלמות הוועדה מצעדים שכבר ננקטו גם במובן זה א .43

ומהשלכות צפויות שלהם, מדגישה עוד יותר את הקיצוניות שבהמלצותיה, ואת היעדר 

 שנקבעה לוועדה מראש עוד בכתב המינוי שלה.  דרךשקילת החלופות על ידה, עת היא סוללת 

. במבנה המערכת הבנקאיתלהתערב ת האפשרו זקן את ועדתבחנה  לפני שנים ספורות בלבד .44

בין בחנה אמצעים שונים לקידום התחרות במגזר משקי הבית והעסקים הקטנים. ת זקן ועד

היתר, קבעה ועדת זקן כי לא ניתן לערוך שינויים מבניים כלאחר יד, ללא ניתוח מלא ומקיף 

לתוצאות  , וכי שינויים מסוג זה לא יביאו בהכרחשל ההשלכות וללא בחינה השוואתית

 המצופות מהם:

מעבר לקשיים התפעוליים והמשפטיים הכרוכים ביישומן "
של חלופות מסוג זה, השפעתן על רווחת הצרכנים איננה 
ברורה. בחינת ההשלכות והישימות של שינויים מבניים 
כאמור, דורשת מסגרת זמן רחבה, משאבים מתאימים 

במדינות לניתוח במישור התיאורטי והאמפירי, לימוד המצב 

                                                 
 .18שם, בעמ'  25
 .7, נספח 57, בעמ' 16דוח זקן, לעיל ה"ש  26
 .26, בעמ' להמלצות הבינייםסקירת הרקע   27
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אחרות, ומעל הכול, גיבוש עמדה מושכלת וזהירה. כל אלה 
אינם מתאימים להיבחן במסגרת סד זמנים מוגבל ובמסגרות 

הוק, ולפיכך הצוות לא בחן במסגרת עבודה זו חלופות -אד
 28".מסוג זה

ועדת זקן המליצה, בין היתר, על הגדלת מספר השחקנים בתוך המערכת הבנקאית ומחוצה לה 

הסדרת על וס על הגדלת כוחם של הגופים המוסדיים בשוק, על הקמת בנק אינטרנטי בהתבס

מקוונת, יצירת תעודת הבנקאות הפיתוח ועדת זקן על עוד המליצה פעילותן של אגודות אשראי. 

מהמלצות ועדת  משמעותי חלקשכלול המידע אודות הלווים. כפי שהוצג לוועדה, ו זהות בנקאית

 –בשגגה רבתי  –ים אלה או נמצאות בהליכי יישום מתקדמים, אולם בימ כבר מיושמות זקן

בוחנת צעדים אלה שכבר ננקטו, אינה שואלת מה הסיכוי להצלחתם ומה משמעות הוועדה לא 

הצלחה זו, ואצה לקדם שינויים קיצוניים, פוגעניים ומרחיקי לכת, שאת ההצדקה להם היא לא 

 29.ננקטו, היא אינה בוחנת, ושאת היחס בינם ובין צעדים שכבר בססה

 הוועדה מתעלמת מאפשרות כניסתם לשוק של שחקנים חדשים

גם ביחס ליוזמות שונות שהוצגו בפניה להרחבת מקורות  הוועדהגישה דומה נוקטת  .45

כאלה הפועלים בתמיכה של  חלקםהאשראי באמצעות כניסת שחקנים חדשים לשוק, 

 הצוברות תאוצה הולכת וגוברת. חדשותטכנולוגיות  וחדירת 30הגופים המוסדיים,

בנקאיים לקדם -נכונות מצד שחקנים חוץמעמדות הציבור שהוגשו לוועדה עולה כי קיימת  .46

בפני  יםם הניצבמילמערכת הבנקאית, אולם החס אלטרנטיביותשימוש בפלטפורמות 

 . בעיקרם רגולטורייםהם שחקנים אלה 

בעלות " כביכול רטיסי האשראי הןחברות כהוועדה כי  שלנוכח קביעתה הנחרצת והשגויה  .47

הפוטנציאל התחרותי הזמין ביותר והמבטיח ביותר מכל יתר הגורמים הבאים בחשבון 

אפשרות כניסתם לשוק היא בוחרת שלא לדון באופן הולם ב 31,"ליצירת מומנטום תחרותי

, ובהתאמה המלצותיה בהקשרים אלה כלליות ביותר נוספים ואחרים של שחקנים חדשים

בכך פגומות המלצות הוועדה, הן ברמה העניינית והן ברמת הדין. גם ות קונקרטיזציה. ונעדר

הפגם, היורד לשורשו של עניין, מצוי הן בשגגה העובדתית הגלומה במסקנת הוועדה, הן 

בחוסר ביסוס הקשר בין הבעיה לבין המוצע לפתרונה, והן בהיעדר דיון בחלופות הרלוונטיות 

 על כל הנובע ממנו.

 

                                                 
 .70, בעמ' 16דוח זקן, לעיל ה"ש  28
, דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאיים; הודעת הפיקוח על 425ם, הוראת ניהול בנקאי תקין המפקח על הבנקי 29

 ניתן למצוא ב: 31.1.2016הבנקים: "הפיקוח על הבנקים פרסם היום מדיניות חדשה בנושא בנקאות בתקשורת", 
www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/31-01-16-Communication.aspx. 

; בית ההשקעות פסגות P2Pהעוסקת במתן הלוואות בשיטת  eLoanמחברת  20%-לדוגמא: בית ההשקעות מיטב דש רכש כ 30
 TARYA; חברת P2Pהמתמחה גם כן בהלוואות בשיטת  BLENDERמחברת  20%נמצא במשא ומתן מתקדם לרכישת 

 העוסקת בפעילות דומה גייסה לאחרונה משקיעים חדשים.
 . 25, בעמ' בינייםהוח ד 31
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תביא לתוצאה לא מבעלות הבנקים באופן המוצע פרדת חברות כרטיסי האשראי ה

  תפגע בתחרות בין חברות כרטיסי האשראיהוועדה, ואף  בידיהמצופה 

. חובת הבנקים הפרדת חברות כרטיסי האשראי מבעלות היאההמלצה המרכזית של הוועדה  .48

"בנקים -הוועדה כ בידימוטלת על בנק לאומי ובנק הפועלים בלבד, המוגדרים  ההפרדה

או יותר מסך האשראי הניתן למגזר זה  20%גדולים" עם פעילות קמעונאית למשקי בית של 

 הבנקים בישראל.  בידי

חובת ההפרדה מבוססת כל כולה על כוח השוק הנטען של הבנקים, תוך התעלמות מוחלטת  .49

לפני  –ברות של הוועדה ממבנה שוק כרטיסי האשראי ומהשונות הקיימת בין שלוש הח

ההפרדה ולאחריה. בכך יוצרת הוועדה חוסר איזון ותנאים לא שוויוניים לתחרות בין 

הוועדה בוחנת )באופן שגוי( פן אחד של השווקים הרלוונטיים, תוך החברות לאחר ההפרדה. 

 שהיא מתעלמת במופגן מאחרים.

זמן קצר ביותר  התוצאה המתקבלת היא שבנק לאומי ובנק הפועלים יאלצו למכור תוך פרק .50

ובתנאים בלתי סבירים )סוגיה אליה נתייחס בהמשך הדברים( את החזקותיהם בלאומי 

קארד ובישראכרט )בהתאמה(, בעוד שבנק דיסקונט והבנק הבינלאומי יוכלו להמשיך 

ולהחזיק במשותף בחברת כאל ללא כל מגבלה על פעילותם העתידית בתחום האשראי. בכך 

שנתח השוק המצרפי של בנק דיסקונט והבנק הבינלאומי מסך  מתעלמת הוועדה מהעובדה

ומכך שחברת כאל מעמידה מעל לשליש מהאשראי , 20%-האשראי למשקי בית גבוה מ

מכלל האשראי הצרכני )שלא  9%-הצרכני שמעמידות חברות כרטיסי האשראי, המהווה כ

כמובן מאליו הלוואות  הוועדה גם מחריגהלדיור( )כך על פי נתונים שהוצגו בפני הוועדה(. 

  לדיור מחישוב נתחי השוק שלה, החרגה שכלל אינה מובנת מאליה באופן בו היא נעשית.

באף מדינה אחרת בעולם לא נדרשו הבנקים להיפרד מפעילותם בתחום לעיל,  שפרטנוכפי  .51

פעילות הנמצאת בליבת העסקים של הבנקים המסחריים. הנפקה,  – כרטיסי האשראי

במישרין או באמצעות חברות  –והפעלה של כרטיסי אשראי בנקאיים סליקה  הפצה,

היא פרקטיקה נוהגת ומקובלת בכל המערכות הבנקאיות במדינות השונות.  –קשורות 

המלצת הוועדה להפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים, ובפרט באופן המוצע על ידה, 

 .הצדקההיא מהלך קיצוני ביותר שאין לו מקבילה וגם אין לו כל 

בזכות  , בין היתרפעילות חברות כרטיסי האשראי התרחבה בשנים האחרונות בקצב מהיר .52

השותפות האסטרטגית שלהן עם הבנקים, המאפשרת זמינות של מקורות הון זולים ונגישות 

ללקוחות. שותפות זו מפחיתה משמעותית את הסיכון בו נושאות החברות בעת העמדת 

ן לפעול ביעילות רבה לרווחת הצרכנים. כל אלה לא יעמדו אשראי ללקוחות, ומאפשרת לה

עוד לרשות החברות לאחר הפרדתן מהבנקים, והדבר יתבטא בהכרח בשינוי מתכונת 

נוכח תמיכת הוועדה בהפחתת  מקל וחומרהפעילות וביקור עלויות האשראי ללקוחות, 

 ה.העמלה הצולבת בשיעור חד ומעבר לסליקה יומית במקביל לביצוע ההפרד
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למבנה שוק כרטיסי האשראי כיום חשיבות עליונה בעת בחינת הצעדים בהם יש לנקוט  .53

לצורך הגברת התחרות בתחום האשראי הצרכני. כאמור, הוועדה לא התייחסה לכך כלל 

. חובת ההפרדה של הבנקים "הגדולים" מחברות כרטיסי האשראי היא בגדר בדוח הביניים

ומקיפה של השלכות מהלך זה על התחרות העתידית סיסמא בלבד בהעדר בחינה מקצועית 

בהקשר זה, נדרשת הוועדה ליתן דעתה לנחיתות המובנית של לאומי . בין החברות המופרדות

, כמו גם לפגיעה באינטרס ההסתמכות והציפייה של קארד ביחס לשתי החברות המתחרות

 . נה בלבדש 15בנק לאומי אשר הקים את החברה מכוח התערבות רגולטורית לפני 

אם תיושמנה ההמלצות, ייאלץ בנק לאומי להיפרד בשנית מבעלותו בחברת כרטיסי אשראי.  .54

בעקבות הדרישה  מכר בנק לאומי את החזקותיו בחברת כאל לידי בנק דיסקונט 2000בשנת 

מן להקים . בנק לאומי נדרש להפריד את הבעלות המשותפת של לאומי ודיסקונט בכאל

לאומי  –חברת כרטיסי אשראי חדשה קצר ביותר בן פחות משנה, תוך פרק זמן  ,היסוד

את פעילותה בתנאים פתחה אשר נכנסה לשוק בו פעלו שתי חברות מבוססות, ו –קארד 

מורכבים ותוך ביצוע השקעות אדירות של הבנק אשר אפשרו את קיומה בראשית הדרך. 

 תחרותית בכל קנה מידה.ורבה פעילות אפשרה השותפות בין בנק לאומי לבין לאומי קארד 

רת , תעמוד לאומי קארד לבדה מול חבשהוועדה באה לכפות, אם זו תיושם לאחר ההפרדה .55

: ישראכרט היא החברה יםמשמעותי יםתחרותיישראכרט הגדולה, הנהנית מיתרונות 

הוותיקה ביותר בשוק כרטיסי האשראי; נתח השוק של ישראכרט כפול מזה של לאומי 

בתחום ההנפקה; לישראכרט הסכמי הנפקה עם מרבית  50%-וב לקארד ועומד על קר

הבנקים בישראל )למעט בנק לאומי ובנק דיסקונט( ויש לה את כל האמצעים התפעוליים 

מספר בנקים במקביל; לישראכרט  עבורהנדרשים להנפקה משותפת של כרטיסי אשראי 

ג הבינלאומי אמריקן ( והמות17%בלעדיות בהנפקת המותג הפרטי ישראכרט )נתח שוק של 

לכך משמעויות  ל בהתמדה בשנים האחרונות(.גדההולך ו 7%-אקספרס )נתח שוק של כ

מרחיקות לכת על מבנה השוק ועל התחרות הצפויה בו, בתקופה שלאחר יישום מסקנות 

   הוועדה, אם תתקבלנה כמות שהן ותיושמנה.

כאל שתישאר בבעלות בנק לאומי קארד תהיה חשופה גם לאתגרים משמעותיים מצד חברת  .56

ותיקה, עם נתח שוק דומה לזה אף דיסקונט והבנק הבינלאומי: כאל היא חברה מבוססת ו

כאל מנפיקה כרטיסי אשראי עבור מספר בנקים במקביל; של לאומי קארד בשוק ההנפקה; 

כאל תהיה החברה של המותג הבינלאומי דיינרס. אם לכאל בלעדיות בהנפקה ובסליקה 

תהנה מיתרונות שרק יחמירו את הפגיעה שאר בבעלות הבנקים, היא היחידה שתי

ת יועלוהן, בין היתר, ברמת  –ולכן גם בשוויה לבנק  ,התחרותית והעניינית בלאומי קארד

, הן בנגישות ללקוחות ולמידע, והן בכך שבניגוד יותר כתאגיד עזר בנקאי ותגיוס הון נמוכ

לא תידרש להעמיד ערבויות לארגונים ם, כאל לחברות כרטיסי האשראי שתופרדנה מהבנקי

 הבינלאומיים דוגמת ויזה ומסטרקארד על מנת להירשם כחברה עצמאית בארגונים אלה.

הן בכל  –בלתי סבירה היא התוצאה אליה הגיעה הוועדה גם נוכח המחלוקות השוררות בה,  .57

מהבעלות  אלוהן ביחס לאי הפרדתה של כ, הנוגע להפרדת ישראכרט ובנק לאומי במקביל

  . המשותפת של בנק דיסקונט והבנק הבינלאומי
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אף לשיטת הוועדה, קיים חשש ממשי כי הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים לא  .58

והיא סומכת את  ,תביא בהכרח לתוצאה הרצויה של הגברת התחרות בשוק האשראי הצרכני

נציאל בלבד אינו המלצותיה בהקשר זה על מה שהיא מכנה: "פוטנציאל תחרותי". פוט

 ת לכפיית שינוי מבני חריג כל כך, הן עניינית והן משפטית.מבסס תשתית מספק

אין כל ודאות כי יהא ביכולתן של חברות כרטיסי האשראי המופרדות להציע בעתיד  .59

ללקוחות חלופות עדיפות בתחום האשראי הצרכני. חברות אלה עלולות למצוא עצמן בחוסר 

אשראי הגדולים שיעברו לאחריותן הבלעדית, ודאי לא בעלויות יכולת לשרת את היקפי ה

הקיימות, והן עתידות להיות חשופות לסיכוני אשראי גדולים )כבר היום ההפרשות להפסדי 

 אשראי של חברות אלה גבוהות משמעותית מההפרשות המקבילות של הבנקים(. 

  :2008בשנת , סטנלי פישר פרופ'נגיד בנק ישראל לשעבר, נזכיר שוב את דברי  .60

"זוהי הצעה מסוכנת. הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים לא 
תגביר בהכרח את התחרות בשווקי כרטיסי האשראי, האשראי 
הקמעונאי והבנקאות הקמעונאית והיא אף עלולה לפגוע בצרכן. על פי 
מחקר שערכנו, והניסיון הבינלאומי, ברור כי קיים סיכון גבוה לכך 

כרטיסי האשראי מהבנקים תביא דווקא להעלאת שהפרדת חברות 
מחירי האשראי שניתנים באמצעות כרטיסי האשראי. כיום הריבית 

משמעותית  –ואני מדגיש, נמוכה  –על האשראי בישראל נמוכה 
לעומת הריבית הזאת בעולם ואני מכיר את זה מניסיון אישי. בנוסף, 

ם שתפגע ד הזה כאמור סיכון בהחלשה נוספת של הבנקיעיש בצ
בלקוחות באופן ישיר וגם באופן עקיף כתוצאה מהשפעתה השלילית 

 32".על צמיחת השוק

 חובת המכירה של חברות כרטיסי האשראי הוועדה קובעת תנאים בלתי אפשריים ל

ככל שתעמוד הוועדה עם זאת, . בנק לאומי מתנגד בתוקף לחובת המכירה של לאומי קארד .61

תנאים סבירים שיבטיחו את יכולתו של בנק לאומי למכור חייבת לקבוע  על המלצה זו, היא

 . גם בממד הזמן וגם במדד השווי –את החברה 

קארד בתוך  אומיל בחברת השליטה את למכור יצטרך לאומי בנק, הביניים דוח פי על .62

 על יאסר בפועל השליטה העברת ממועד החל. נוספת שנה בתוך חזקותיוהשנתיים ואת יתרת 

 עמלת את להפחית הוועדה ממליצה במקביל. ללקוחותיו אשראי טיסיכר להנפיק הבנק

, לכל המאוחר. בנוסף, 2018משיעורה היום עד לשנת  50%-"( בכהצולבת העמלה)" המנפיק

בתוך שנתיים מהמועד שנקבע להעברת השליטה, יבוצע מעבר מסליקה חודשית לסליקה 

 יומית. 

בלתי אפשריים למכירת  תנאיםיוצרות  –כל אחת בפני עצמה וכולן יחד  –אלה  המלצות .63

 בחברת חזקותיוהמ פטרלהי בנק לאומי. הלכה למעשה מאלצת הוועדה את לאומי קארד

מדובר בפגיעה ותוך פרק זמן קצר ביותר.  ראויה תמורה ללא שבבעלותו האשראי כרטיסי

כדי  ועולה חמורה מאד בקניינו של הבנק, שאינה עומדת בשום מבחן של הגינות או חוקיות

                                                 
 .9, בעמ' 15.7.2008פרוטוקול ועדת הכלכלה מיום  32
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כאמור בהמשך הדברים, זו  נעמוד להלן על הדברים כסדרם.. הלאמה על כל המשתמע מכך

 פגיעה מעבר לנדרש העולה כדי הפקעת רכושו של בנק לאומי, על כל שישתמע מכך.

פרק זמן של שנתיים למכירת השליטה של בנק לאומי בלאומי קארד,  :המכירהלעניין מועד  .64

כשלעצמו, ובלתי אפשרי  יתר ההחזקות, הוא קצר ביותרולאחר מכן שנה נוספת למכירת 

 .נוכח האתגרים התפעוליים, המסחריים, התאגידיים והרגולטוריים הכרוכים בולגופו 

עולים שאינם  ,באופן חריגפרקי זמן קצרים השוואה פשוטה מגלה מיד כי הוועדה מציעה  .65

במקרים . כבענייננובקנה אחד עם הסדרים דומים ביחס לשינויים מבניים רחבי היקף 

למצוא את נקודת אחרים שנתאר מיד נראה כי נעשה מאמץ, אותו הוועדה כלל אינה עושה, 

. , לרבות הצורך שלא לפגוע בשווי הנכס הנמכרהאיזון הראויה בין האינטרסים השונים

רמת המורכבות הכרוכה  סוגיה זו מתחדדת עוד יותר, הואיל ובאותם מקרים אחרים

  .בהרבהיתה קטנה יה ,בתהליך כולו

"( הריכוזיות חוק)" 2013-"דהתשע, הריכוזיות ולצמצום התחרות לקידום החוק להמחשה, .66

 במשק התחרותיות להגברת הממשלתית הוועדה המלצות את ליישם במטרה נחקק אשר

 פיננסיים גופים ובין משמעותיים ריאליים תאגידים בין הפרדה חובת, היתר בין, קובע

 שש היא כאמור ההפרדה לחובת הריכוזיות בחוק הקבועה המעבר תקופת. משמעותיים

 33.החוק פרסום מיום שנים

דברי ההסבר להצעת חוק הריכוזיות מבהירים כי פרק הזמן שנקבע ליישום השינוי המבני,  .67

נוסחת איזון בין התועלת שעתידה לצמוח לציבור ולמשק  –נסחיה מאף לדעת  –משקף 

ול להיגרם לבעל הזכות הקניינית, בין היתר, כתוצאה לבין הנזק שעל ,כתוצאה מהמהלך

 מהפגיעה בשווי הנכס: 

 הם גדולים בהיקפים נכסים מכירת של אלה תהליכים".... 
 מיידית למכירה דרישה, ועוד זאת מטבעם. ארוכים תהליכים

 כן על אשר. הנכסים בשווי לפגיעה להביא עלולה הנכסים של
 המבניים השינויים בביצוע הנדרשת לזהירות לב ובשים

 ככל מהיר ליישום להביא והרצון הצורך לעומת האמורים
 מוצע, והמשק הציבור לתועלת אלה שינויים של האפשר

 ייעשה, השליטה איסור הוראות של יישומן תהליך כי לקבוע
 34"...הפרסום מיום שנים שש בתום וייושם זמן פני על

יות לא טריוויאליות, ובכל זאת, אפילו תוקחוק הריכוזיות בעצמו מעלה סוגיות קנייניות וח .68

בהקשרו, ראה המחוקק לנכון לקבוע פרק זמן בין שש שנים למימוש חובת המכירה הקבועה 

פרק הזמן הקצר בחריגותו שמציעה הוועדה, אינו אלא המחשה נוספת בו. בניגוד לכך, 

שיש לוועדה  להתעלמותה הגורפת מזכויות הקניין של בנק לאומי, לחוסר העניין המוחלט

לאזן בין פגיעה זו ובין אינטרסים אחרים שהיא בוחנת, ולהתעלמותה של הוועדה 

ממשמעות פגיעה זו לא רק בזכויות בנק לאומי, אלא גם בזכויותיהם של ציבורים רחבים 

                                                 
 –כאשר תאגיד ריאלי משמעותי רוכש תאגיד ריאלי נוסף בתקופת המעבר  –)ה( לחוק הריכוזיות. בנסיבות מסוימות 39ס'  33

 מתקצרת התקופה לארבע שנים.
 .1149דברי ההסבר להצעת חוק הריכוזיות, בעמ'  34
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באותו הינף מתעלמת הוועדה לחלוטין מהמורכבות יוצאת הדופן של המכירה  .הקשורים בו

מורכבות זו יוצרת למתן פרק זמן שונה לגמרי למימוש החובה בה מדובר, ומהכורח ש

 האמורה, אם תוטל, מזה בו נקבה הוועדה.

הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון  ולצמצוםהחוק להגברת התחרות  הוא דוגמא נוספת .69

אשר  ,"(החוק להגברת התחרות בשוק ההון)" 2005-בישראל )תיקוני חקיקה(, התשס"ה

רפורמה בשוק ההון, המשרדי לעניין -יישם את המלצות הצוות הביןנחקק במטרה ל

 להגברת החוק שעיקריה הפרדת קופות הגמל וקרנות הנאמנות מהמערכת הבנקאית.

הדרגתי לפי סוג הפעילות המוחזקת וסיווגו של  היפרדות מנגנון קובע ההון בשוק התחרות

 ש"ח, מיליארד 10 על העולה עצמי הון בעלי . נקבע כי בנקיםן העצמיוההעל פי  הבנק

 ואת ,החוק פרסום מיום שנים שלוש בתום הגמל בקופות החזקותיהם את למכור נדרשים

 הון בעלי בנקים ואילו; החוק פרסום מיום שנים ארבע בתום נאמנות בקרנות החזקותיהם

 בתום הגמל בקופות החזקותיהם את למכור נדרשים ,ש"ח מיליארד 10 על עולה שאינו עצמי

 מיום שנים שמונה בתום נאמנות בקרנות החזקותיהם ואת החוק פרסום מיום שנים שש

אף שם, יש להדגיש, מדובר בהפרדה הרבה פחות מסובכת מזו בה מדובר  35.החוק פרסום

ה מכוונת וקשה בשווי הנכס הנמכר גם אינה כרוכה בפגיע ,הוועדהלהצעת בענייננו, שבניגוד 

 .למכירתובסמוך 

פרקי הזמן שמבקשת הוועדה לקצוב להפרדת הבנקים מחברות כרטיסי כי ברור, אם כן,  .70

קצרים לאין שיעור מאלו שנקבעו בעבר בהסדרים אשר כללו חובת מכירה  האשראי

  . הרבה פחות סבוכות מאלה הקיימות בענייננובנסיבות 

 החברה בשוויתפגע קשות  קצר זמן פרק תוך כפויה מכירהלא יכול להיות כל ספק כי  .71

השינויים שהוועדה  נוכח החברה שווי בהערכת מהותי קושי קיים כאשר בפרט, מכרתהנ

 להסדר ביחס הוועדה בהמלצות הבהירות חוסרמציעה, אף אם היו ברורים, ומכל שכן נוכח 

אלה פני . רבים בהקשרים האשראי כרטיסי חברות פעילות על בעתיד שיחול הרגולטורי

משטר תאגידי  לכלליהכפופה  ציבורית בחברה מדובר כאשרהדברים תמיד, ובמיוחד 

 .שבבעלותה בנקאי עזר תאגיד למכור נדרשתוקשיחים 

על השלמת מכירת השליטה  יקשה עוד יותר מספרם המוגבל של הרוכשים הפוטנציאלים .72

ויפגע בשווי הנכס הנמכר, לא כל שכן כאשר מדובר בפרק הזמן בו  בחברות כרטיסי האשראי

לצד המגבלות הקבועות בדין הכללי, מוסיפה הרי . ק זמן דומה לונקבה הוועדה או כל פר

מיליארד ש"ח ותאגידים  100-כי בנקים, גופים מוסדיים המנהלים מעל ל ומציעההוועדה 

ריאליים משמעותיים, כהגדרתם בחוק הריכוזיות, לא יהיו רשאים לרכוש שליטה בחברות 

הטלת ת עדיין הוועדה אפשרות לכרטיסי האשראי שתופרדנה מן הבנקים. כמו כן בוחנ

עוד יותר את  שיצמצם, באופן חלק מהגורמים הפיננסיים המשמעותייםמגבלות נוספות על 

אלה חייבים לבוא בחשבון חברות כרטיסי האשראי. מספרם של מי שיהיו רשאים לרכוש את 

 במימד הזמן שייקבע לחובת מכירה, אם תוטל.

                                                 
 וק להגברת התחרות בשוק ההון.לח 3ס'  35
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הם  –ירה לא נלקחו כלל בחשבון בידי הוועדה הכרוכים במכ ההיבטים הרגולטורייםגם  .73

על פי חוק יארכו פרק זמן משמעותי, שאין בידי בנק לאומי לשנות או לקצר. להמחשה, 

קמה חובת רישוי לסולקים של כרטיסי אשראי, ומי  ,1981-)רישוי(, התשמ"א הבנקאות

לת ההיתר הליך קב 36שמחזיק באמצעי שליטה בסולק חייב בהיתר מאת נגיד בנק ישראל.

, כעולה מהנחיות בנק ישראל ומותנה בקיומם של תנאים מקדמיים רבים ,מורכב וממושך

יידרש הרוכש גם לקדם את הליכי  קבלת היתר כאמורלאחר  37.ביחס למבקש רישיון סליקה

דוגמת ויזה ומאסטרקארד, ולעמוד בדרישות הון  ,הרישוי מול הארגונים הבינלאומיים

 מזה בו נקבה הוועדה. ארוך מהותיתפרק הזמן הנדרש קשר זה, וערבויות שונות. גם בה

 של ההחזקות ויתרת השליטה למכירת ביותר פוגעניים זמן פרקי קובעת שהוועדה בכך די לא .74

מההשלכות של  הוועדה מתעלמת לחלוטין, האשראי כרטיסי בחברות הגדולים הבנקים

 . המכירההזמן הקבוע לביצוע לפני תום  אשראימכירת חברת כרטיסי 

פגיעתו של פרק הזמן הקצר בו נוקבת הוועדה קשה וחמורה עוד יותר, מטעמים נוספים.  .75

כאשר מוטלת חובת מכירה, מבקש המוכר בדרך כלל למכור מוקדם יחסית, על מנת שלא 

יתרון ברור במשא והמתן. קרבה למועד למועד החובה באופן שיעניק לקונה להתקרב 

כאן יוצרת הוועדה קרבה בלתי גיל בשווי הנכס הנמכר. המכירה הכפוי פוגעת באופן ר

, נמנעת, נוכח פרק הזמן הניכר שיידרש בכל מקרה להכנת המכירה מהטעמים שצוינו לעיל

ופרק זמן של שנתיים או שלוש בו נקבה הוועדה. בכך שוב תוחמר הפגיעה בשווי הנכס 

 הנמכר.

דמת הבאה להגן על שווי הנכס כאן ייענש המוכר פעם נוספת על מכירה מוקזאת ועוד,  .76

 לגורם האשראי כרטיסי בחברת השליטה העברת ממועד החל, הואיל ועל פי הוועדה, הנמכר

 כרטיסי להנפיק הבנקים יחדלו, הפחות לכל שנים ארבע של תקופה ולמשך בפועל בנקאי-חוץ

 .בנקאית-שיפיצו יהיה עם מסגרת אשראי חוץ חדש אשראי כרטיס וכל ,משלהם אשראי

פגע מוקדם יותר מהאיסור על הנפקת כרטיסי אשראי מבקש להגן על שווי הנכס הנמכר ייה

מיוצרו, ובכל דרך  הוועדה, אוי למוכר מייצרו ואוי למוכרשמבקשת הוועדה להטיל. על פי 

ככל שתעמוד הוועדה על איסור ברור כי גם בנסיבות אלה  ייפגע שלא לצורך. ,שיבחר

היא חייבת לקבוע מועד אחר כך בתוקף, כפי שנרחיב להלן(, ההנפקה )ובנק לאומי מתנגד ל

 .לתחילת האיסור, באופן שיצמצם את הפגיעה האמורה ככל הניתן

חשוביים ורבים מתפעוליים, טכניים, ממשקיים,  –ההיבטים הפרקטיים של המכירה  .77

ו יארכו זמן משמעותי, שכלל לא נבדק ולא נסקר א –אחרים, כאלה שמורכבותם רבה ביותר 

. סוגיה זו תפורט בהמשך, ואולם כבר ברור כי השלכותיה על פרק הזמן הוערך בידי הוועדה

 הנדרש, משמעותיות מאד.

                                                 
   .1981-לחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א 34-ו 1יא.36י., 36סעיפים    36

 31הפיקוח על הבנקים,  –, בנק ישראל קריטריונים והתנאים הכללים לשולט המחזיק אמצעי שליטה במבקש רישיון סליקה   37
 –, בנק ישראל לליים לשולט ומחזיק אמצעי שליטה בסולקקריטריונים ותנאים כ –טיוטה להערות הציבור  ;2013בדצמבר 

 . 2015בנובמבר  17הפיקוח על הבנקים, 
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המלצות הוועדה להפחית את העמלה : היבט מהותי נוסף משפיע על שווי הנכס הנמכר .78

, ולעבור לסליקה יומית בתקופה הסמוכה 2018משיעורה היום עד לשנת  50%-בכ הצולבת

חסרת כל הצדקה או לפגיעה תבאנה אשראי, הת כרטיסי ובחבר החזקות הבנקיםת למכיר

אותן לשנות את מתכונת  סה של חברות כרטיסי האשראי ותאלצנהבמקורות ההכנביסוס 

כרטיסי האשראי, ביכולת לאתר  חברות של בשוויון משמעותית יפגעופעילותן. כל אלה, 

בגין המכירה. הפגיעה חמורה במיוחד,  קונים פוטנציאליים ובתמורה שיקבלו הבנקים

אשר תמנע פיתוח מקורות הכנסה  ,ובלתי מוצדקת, נוכח חפיפת הזמנים בין הצעדים

 .חלופיים לאלה הנפגעים, דווקא בתקופה בה הנכס אמור להימכר

המלצת הוועדה להפחית את העמלה הצולבת היא נמהרת, קיצונית, שרירותית, מנוגדת  .79

 תשמש באירופה המנפיק עמלת "רמת קביעת הוועדה לפיה. דתילדין וחסרת ביסוס עוב

בסתירה מוחלטת לנתיב הברור בו הלכה המדינה עד היום  עומדת, "זו לקביעה מידה כאמת

בשוק  שיעור המבוסס על עלויות המנפיק –בכל הנוגע לקביעת שיעור העמלה הצולבת 

עלויות אישור עסקה  ,)כמקובל בפיקוח מחירים( הכרוכות בהבטחת התשלום הישראלי

 באמצעותכרטיסי האשראי לבין המדינה ) חברות ביןהסדר ול –ועלות מימון אשראי חופשי 

במסגרת . בית הדין להגבלים עסקייםאשר קיבל את אישור (, עסקיים הגבלים על הממונה

הסדר זה, נקבעה מתודולוגיה לחישוב שיעור העמלה הצולבת והיא מחייבת את כל 

, ואז ייבחן שיעור 2018בדצמבר  31עד ליום העמלה הצולבת הקיים תקף  הצדדים. שיעור

 38.זה ויעודכן במידת הצורך בהתאם למתודולוגיה שאושרה כאמור על ידי בית הדין

עביר את סכומי החיוב המעבר מסליקה חודשית לסליקה יומית יחייב את חברת האשראי לה .80

בצע אחת לחודש, ויחייב את המנפיקים , בעוד שחיוב הלקוח יתלסולק בסמוך למועד העסקה

עלות זו תקשה על  39לשאת בעלות מימון שלא קיימת היום על מנת לגשר על פערי המועדים.

-צעותו נהנה הלקוח מהמשך פעילות חברות כרטיסי האשראי המבוססת על חיוב נדחה, באמ

ה למעבר חינם בממוצע. גם חברי הוועדה, אשר נחלקו בדעתם ביחס להמלצימי אשראי  17

 לסליקה יומית, הכירו בכך במפורש:

 חברות של היחסי היתרון את יפחית יומית לסליקה המעבר"
 החיוב עסקאות באמצעות כיום הניתן האשראי כרטיסי
 יש שכיום מסויים תחרותי ביתרון יכרסם ובכך הנדחה

נימוק נוסף  ."דביט"ה פני על האשראי כרטיסי לחברות
אופק למשקיעים ולרוכשים  שנטען הוא שיש חשיבות לתת

החדשים של חברות כרטיסי האשראי, לצד וודאות לגבי 
  40".הכללים שיחולו בעתיד

יחד עם השינוי בבנק לאומי בלאומי קארד,  החזקותשילוב הזמן הקצר שהוקצב למכירת  .81

עמלה הצולבת והמעבר לסליקה יומית במקביל למכירה, משמעו פגיעה שיעור ההמוצע ב

 לאומי קארד באופן הפוגע בקניינו של הבנק.קשה בשווי של 

                                                 
( וכן: הכ 31.8.2006)פורסם בנבו,  בנק לאומי לישראל בע"מ נ' סופר פארם )ישראל( בע"מ 4630/01ם( -ראו לעניין זה: הע )י   38

 (.7.3.2012)פורסם בנבו,  מוצרי צריכה בע"מ בנק לאומי לישראל בע"מ נ' אייס רשתות שיווק 601/06ם( -)י
(, 2014בספטמבר  8ראו בהקשר זה: דוח רשות ההגבלים העסקיים "הגברת היעילות והתחרות בתחום כרטיסי האשראי" )  39

 .25בעמ' 
 .13.12.2015סיכום דיון הוועדה מיום    40
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נזכיר כי עצם הטלת חובה למכור מהווה פגיעה חמורה בקניינו של בנק  :לסיום נקודה זו .82

קביעת פרק זמן למכירה,  לאומי, ואולם מכירה בשווי הוגן מקטינה את עוצמת הפגיעה.

ל הנכס הנמכר, שווי הוגן עבשום אופן ותנאים לה, שאינם מאפשרים לבנק לאומי לקבל 

הפקעת מהווה הלכה למעשה מחמירה בהרבה את הפגיעה בקניינו של בנק לאומי, והיא 

 ., על כל אשר ישתמע מכךרכושו של בנק לאומי
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 חסרונותיו גדולים, פגיעתו רעה לא יקדם את התחרותאיסור ההנפקה 

רטיסי , הקובעת כי החל ממועד העברת השליטה בפועל בחברות כשל הוועדה זו המלצה .83

כרטיסי אשראי משלהם לתקופה של ארבע  להנפיקהאשראי המופרדות, יחדלו הבנקים 

שהיא אושרה על חודו של שנים לפחות, חריגה וקיצונית בכל קנה מידה. תעיד על כך העובדה 

 וזאת, הביניים דוח לפרסום בסמוך הוועדה חברי רבקול אחד בלבד בהצבעה שנערכה בק

 כדי בכך)אין  זה בעניין גורפת הסכמה שהושגה מבלי רבות ישיבות במשך שנדונה לאחר

 כי הסכמה רחבה יותר, היתה הופכת המלצה זו ללגיטימית(. ברמז ולו לומר

חוסר ודאות רב ביחס למשך  כה קיצונית וחריגה, קייםזו שהיא המלצה ל מעבראפילו  .84

ים לא יוכלו . גם בתום ארבע השנהתקופה בה ייאסר על הבנקים להנפיק כרטיסי אשראי

בפועל, ולכן מבלי שניתן להם אישור לכך,  ,הבנקים לשוב ולהנפיק כרטיסי אשראי משלהם

מסגרת הזמן שבה תחול המגבלה ארוכה יותר. על פי דוח הביניים, בחינת האפשרות לביטול 

גוף חדש שיוקם על  –"ועדת היישום"  בידימגבלה זו, בשים לב להתפתחות התחרות, תעשה 

הוועדה, שאין לו מקבילה בדין הישראלי ושכל תכליתו לעקוף את סמכויות  פי המלצות

אין ספק כי "הקביעות" שמבקשת הוועדה להקנות  .הפיקוח הנתונות מכוח חוק לבנק ישראל

 לעצמה לאורך שנים, משונה גם בהיבט זה.

העובדה שחלק מחברי הוועדה, ובנק ישראל בראשם, התריעו מפני הנזקים הצפויים  חרף .85

כתוצאה מהטלת מגבלה זו על הבנקים, לא ערכה הוועדה ניתוח תחרותי דינמי, כנדרש 

במקרים מעין אלה, על מנת לאמוד את התוצאות הצפויות כתוצאה מיישום מהלך מרחיק 

צמצום ביאו להבאשר שכל כולו פגיעה חסרת היגיון או הצדקה בבנק לאומי, ו ,לכת זה

רווחת בתחרות ובלפגוע קשות גם היצע, צפוי פגיעה הכרחית בהיקף הלמספר המתחרים ו

 . הצרכנים

אף לא אחד. משונה  אין תקדים בעולם לכך שבנקים לא עוסקים בהנפקת כרטיסי אשראי. .86

 .מאד הדבר, שהוועדה אינה מוטרדת מכך

איסור גורף על הנפקת כרטיסי אשראי בידי הבנקים הוא חסר כל היגיון ונעדר כל הצדקה  .87

איסור ההנפקה שולל מבנק לאומי את האפשרות לפעול באחת אחד. עניינית ותחרותית כ

ללא מגבלת זמן ברורה, ומונע לא כל שכן , מפעילויות הליבה של עסקי הבנקאות המסחרית

, המשמש כאמצעי שירות בסיסי של העמדת אשראי על גבי כרטיסממנו לספק ללקוחות 

טובה מאד להנפיק כרטיסי אשראי תשלום מרכזי ועיקרי עבור לקוחות רבים. לבנקים יכולת 

בעלויות נמוכות ולמגוון רחב של לקוחות בעלי מאפיינים שונים ופרופיל סיכון שונה, אך 

 הוועדה סבורה שיש למנוע זאת מחלק מהם.

יביא נאמר כי איסור ההנפקה " 2015בדצמבר  9בדיון שהתקיים בעניין זה בוועדה ביום  .88

 1". בדיון קודם, ביום נק, ובסוף לפגיעה בצרכןלפגיעה בשירות בסיסי אותו מעניק הב

, נטען שאין לצמצם את מקורות האשראי של הצרכן ולמנוע ממנו אשראי על 2015בנובמבר 

 גבי כרטיס בנקאי. 
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את תכלית הוועדה להגדלת מספר המתחרים בשוק חזיתית סותר איסור ההנפקה גם  .89

בנקאיים לא תגדיל את -פים חוץהעברת כל פעילות כרטיסי האשראי לגו האשראי הצרכני.

 . בהעדר ריבוי שחקניםאלא תשנה אך ורק את מבנה הבעלותמספר המתחרים בשוק, 

קשה להניח שציפיות הוועדה להוזלת עלויות האשראי לצרכנים אכן בתחום ההנפקה, 

כתוצאה מאיסור זה, מחיר האשראי צפוי לעלות וזמינותו עלולה נהפוך הוא.  תתממשנה.

לת ללקוחות הטובים בלבד או לאלה שהיו בעבר לקוחות של חברת כרטיסי להיות מוגב

 .האשראי טרם ההפרדה מהבנקים

הגנה על ציבור ו האמון על שמירת יציבותה של מערכת הבנקאות בישראל –בנק ישראל  .90

לאיסור ההנפקה וסבור כי הוא יביא לייקור עלויות האשראי בתוקף מתנגד  –הלקוחות 

 חלשים ביותר, בניגוד מוחלט לתכלית הוועדה:ולפגיעה בצרכנים ה

"איסור הנפקת כרטיסי אשראי על ידי הבנקים עלול לפגוע 
בראש ובראשונה בצרכנים הן במחיר האשראי שיעמוד 

 בפניהם והן מבחינת זמינות.

... 

בהעדר אלטרנטיבה בבנקים, עליהם תיאסר ההנפקה, 
ים, ייפגעו הלקוחות החלשים: צעירים, חיילים, סטודנט

אזרחים וותיקים, עולים חדשים והאוכלוסייה המשתייכת 
  41".המגזר הערבי והחרדי –למגזרים החלשים בחברה 

הופרדו חברות  שמהםידי הבנקים בהנפקת כרטיסי אשראי על לאסור הוועדה ככל שתחליט  .91

כרטיסי האשראי בלבד, הרי שמדובר יהיה בהפליה פסולה בין הבנקים ללא כל הצדקה 

תוך פגיעה ממשית בלקוחות בנק לאומי והפליתם לרעה לעומת לקוחות יתר  עניינית,

הבנקים בישראל. כפי שהסברנו לעיל, מלכתחילה המלצות הוועדה יוצרות תנאים לא 

שוויוניים לתחרות העתידית בין הבנקים שיידרשו למכור את חברות כרטיסי האשראי 

רת כאל. הטלת איסור ההנפקה באופן שבבעלותם לבין הבנקים שיוכלו להוסיף ולהחזיק בחב

תחמיר עוד יותר את חוסר  –על כל מגרעותיו וחסרונותיו המנויים בפרק זה  –חלקי בלבד 

שבש את תנאי התחרות העתידית לרעת הצרכנים, בניגוד גמור למטרות הוועדה האיזון ות

 וליעדים שהוצבו לה.  

 ההנפקה מאיסור הצפויים הנזקים

 מעמד המופרדות האשראי כרטיסי לחברות להעניק וועדהה מציעה, למעשה הלכה .92

 השחקנים במספר גידול הוועדה מונעת בכך. מתחרות מלאכותי באופן המוגן אוליגפוליסטי

 .לכת מרחיקות השלכות לכך. מלכתחילה הוקמה לשמן המטרות אחת שהוא בשוק

עוסקים  . הבנקיםהבנקים הם הגורם היעיל ביותר למתן אשראי ללקוחותיהם, ראשית .93

 ויש להם ידע ומומחיות בגבייה ובטיפול בחובות אבודים. נוכח  ,בניהול סיכונים וגיוס הון

קיומם של מנגנונים אלה בבנק, לצד היכרות מעמיקה עם פרופיל הלקוחות, יכולים הבנקים 

להציע כרטיסי אשראי בנקאיים כחלק מניהול חשבון העו"ש ובעלויות נמוכות. מניעת 
                                                 

 . 1התייחסות בנק ישראל לדוח הביניים, בעמ'    41
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ים עלולה להשית את העלות הנוספת בגין הערכת סיכונים שגויה על ההנפקה מהבנק

מטעם זה ציין בעבר מרכז הלקוחות ועל בתי העסק, צעד אשר יביא דווקא לעליית מחירים. 

הבנקים  בידיהמחקר והמידע של הכנסת כי החסרונות של איסור הנפקת כרטיסי אשראי 

   42.רונותגוברים על הית

מזה של  70%-ות להפסדי אשראי בחברות כרטיסי אשראי גבוה בכשיעור ההפרש ,היום כבר .94

בגין הריביות שמשלמים לקוחות חברות כרטיסי האשראי המערכת הבנקאית, ועל כן 

 הבנקים על שיוטל ההנפקה איסור. הבנקים לקוחות שמשלמים מאלה גבוהותהלוואות 

 .  צרכניה האשראי קבשו הכולל הסיכון הגדלת עקב האשראי עלויות לייקור לפיכך יביא

כעולה מנתוני הבנק העולמי, ניתוח שיעור ההלוואות שכשלו מכלל ההלוואות מלמד כי  .95

דירוג  –הבנקים בישראל מצטיינים בניהול סיכונים )על אף שרמת הסיכון הכללית בישראל 

דווקא גבוהה ממדינות מקבילות(. ברור גם מכך כי רמת הסיכון תעלה בעקבות  –החוב 

 מציעה הוועדה, ובעקבותיה יתייקר האשראי לצרכנים:הצעדים ש

 

 הון לגייס קושי יהיה המופרדות האשראי כרטיסי שלחברות ממשי חשש קיים ,שנית .96

 ההולך האשראי מסגרות היקף את לשרת יוכלו אשר משמעותיים בהיקפים מימון ומקורות

 כרטיסי ברותח צפויות, זה במצב. מהבנקים הפרדתן לאחר שאת וביתר, בהתמדה וגדל

 ביחס אשר, החברות של קיימים ללקוחות אשראי בהקצאת פעילותן את למקד האשראי

 תמשיך אשראי כרטיסי חברת כל אם. בלבד חזקים ללקוחות או, מספק מידע קיים אליהם

 של אשראי לכרטיסי הנגישות תפגע, מהבנקים ההפרדה טרם לקוחותיה את בעיקר לשרת

 בהעדר, חלשים לקוחות או האשראי כרטיסי חברת עם מוקדמת היכרות ללא לקוחות

 .בנקאי אשראי כרטיס של חלופה

                                                 
 .21, בעמ' 12", לעיל ה"ש תיאור שוק כרטיסי האשראיהמידע של הכנסת, "מרכז המחקר ו   42
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 צפויה האשראי כרטיסי לחברות ההון גיוס עלותקושי בעצם גיוס ההון, אין ספק כי למעבר  .97

; אפילו עלות גיוס ההון של משקיעים מוסדיים גבוהה מזו של הבנקים של מזו גבוהה להיות

 הבנקים:

 

ות הניתנת לבנקים להנפיק ללקוחות כרטיסי דביט אינה תחליפית , האפשרשלישית .98

. שימוש בכרטיס דביט, בו החיוב בגין העסקה מתבצע מיד, שונה להנפקת כרטיסי אשראי

ימי  17-בתכלית משימוש בכרטיס חיוב נדחה כמקובל בארץ, באמצעותו נהנה הצרכן מ

אשראי בישראל נעשות העסקאות בכרטיסי  רובן המוחלט שלאשראי חינם בממוצע. 

, ועל כן מעבר לכרטיס דביט כרוך בהכרח במתכונת זו של דחיית החיוב למועד מאוחר יותר

 בשינוי הרגלי השימוש לרעת הצרכנים. 

מהעסקאות במשק הן עסקאות תשלומים בכרטיסי אשראי, בחלקם  30%-, כבנוסף .99

יט. השימוש הנרחב . עסקאות מסוג זה לא ניתן לבצע בכרטיסי דבתשלומים ללא ריבית

שיקול הדעת הבלעדי של בית העסק במסגרת דין בבעסקאות תשלומים, שביצוען מותנה 

ודברים בינו לבין הצרכן מחזיק הכרטיס, מצביע על היות החיוב הנדחה כלי מכירה 

משמעותי בידי בית העסק לצד מתן אפשרות לצרכן לבצע רכישות בתנאים תזרימיים נוחים. 

 יתן לראות בכרטיס הדביט אמצעי תשלום תחליפי לכרטיסי אשראי. גם מטעם זה לא נ

לעתים  –פגיעה בעסקאות התשלומים היא גם פגיעה בתחרות בין בתי העסק לבין עצמם  .100

 .התחרות היחידה ביניהם, שהרי לא תמיד מתקיימת תחרות ישירה על המחיר

פיגה את החששות לא מ –הבנקים  בידיהנפקת כרטיסי דביט  –החלופה שמציעה הוועדה  .101

 מסגרת הגדלת לצד ביטל, בין היתר, כיוון שעלות השימוש בכרטיס דשהעלה בנק ישרא

גם לכך ה יותר מעלות השימוש בכרטיס אשראי. גבוה(, יתר"ש )משיכת העו בחשבון האשראי

, כנימוק נוסף להתנגדותו להגבלת פעילות הבנקים בתחום ניתן ביטוי בעמדת בנק ישראל

 ההנפקה.
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דה זיהתה את הקושי בהפיכת חברות כרטיסי האשראי לשחקניות בלעדיות בשוק הווע .102

 ההנפקה:

"הניסיון המצטבר מפתיחת שווקים לתחרות מלמד כי 
הפקדת התחרות בידי גורמים מעטים )כמו חברות 
כרטיסי האשראי הגדולות( עלולה להביא ליצירת שיווי 
משקל אוליגפולי חדש, אם לא תאופשר כניסתם של 

 43".מים נוספים לתחרותגור

הכניסה  ףהוועדה ממליצה לפיכך למנוע שיווי משקל אוליגפולי מקובע באמצעות הנמכת ס .103

ום האשראי חלסולקים ומתן אפשרות ותמרוץ לגופים מוסדיים לכניסה ישירה לת

הקמעונאי. אולם מיד לאחר מכן מציינת הוועדה כי המלצות אלה הן ארוכות טווח וכי 

 ופים מוסדיים לפעילות ענפה בתחום האשראי הצרכני נמוך מאד:הסיכוי לכניסת ג

... חשוב להדגיש כי בשונה מחברות כרטיסי האשראי, "
שהן שחקן קיים, פועל המעניק כבר כיום אשראי והוא 
שחקן מחוייב להמשיך בפעילות זו, הרי שלגבי הגופים 
המוסדיים אין וודאות כניסתם וכיום אין הם עוסקים 

אי קמעונאי. על כן, אין וודאות בקיום בחיתום אשר
מהלך תחרותי בעל עוצמה בהקשר זה, אך תפקידנו הוא 

 44".לאפשר זאת בתנאים סבירים

: הוועדה מוכנה לקחת את הסיכון להעצמת כוחן של חברות משמעות הדברים חמורה ביותר .104

יים כרטיסי האשראי כשחקניות בלעדיות בשוק ההנפקה, ובלבד שלא יתאפשר לבנקים לק

 ועדה. הו צריכה לנהוגפעילות ליבה זו. לא כך 

 " ונעשה שלא כדיןינוקא"הגנת  אינו ההנפקה איסור

שנועדה לסייע לחברות כרטיסי  "הגנת ינוקא"איסור ההנפקה הוא טענת הוועדה כי  .105

הרך  – אינן עונות להגדרת "ינוקא"כלל שגויה מיסודה. חברות אלה  ,האשראי המופרדות

, והנסיבות להענקת הגנה זו אינן מתקיימות. נכנס לתחום פעילות חדשהנולד שזה עתה 

-הרעיון להעניק "הגנת ינוקא" לחברות כרטיסי האשראי, אשר יחזיקו לאחר ההפרדה ב

הגנת ינוקא לא נועדה למנוע באופן מוחלט כמו כן, . משוק ההנפקה, מופרך על פניו 100%

חרות באמצעות הכנסת שחקנים השתתפות של שחקנים ותיקים בשוק בו מתהווה ת

. זהו שימוש בעייתי )הגדרה שכלל אינה רלוונטית כאמור לחברות כרטיסי האשראי( חדשים

באמצעי חריג, בסיטואציה שכלל אינה רלוונטית, תוך פגיעה קשה בצד ההיצע ומניעת 

 מבקשת ליצור. עצמה תחרות שהוועדה 

                                                 
 . 25, בעמ' להמלצות הבינייםסקירת הרקע    43
 . 26שם, בעמ'    44



   27 

 

בת התחרות בתחום פעילות מסוים בעבר בהקשרים שונים אגב הרח ניתנה"הגנת ינוקא"  .106

 ברור 45מעמד, ידע או יכולת בשוק הרלוונטי. כלבאמצעות הכנסת מתחרה חדש, שאין לו 

 שנים עשרות של וותק בעלות חלקן אשר, האשראי כרטיסי לחברות ביחס המצב אינו שזה

 .הצרכני האשראי בשוק ומגוון רב וניסיון

בגדר מתחרות חדשות בשוק האשראי  אינןאי עצמה קובעת כי חברות כרטיסי האשר הוועדה .107

 הצרכני:

"חברות אלה מוכרות לציבור הצרכנים, הן עוסקות כבר כיום 
 –בהענקת אשראי חוץ בנקאי, ברשותן מידע זמין על לקוחות 

שהוא יקר המציאות לכל שבב של דינמיקה תחרותית,  נכס
ניסיון בפועל בחיתום  –מותג בינלאומי מוכר וחשוב מכל 

 46אות."הלוו

גם אם מדובר היה בינוקא, ולא כך הם פני הדברים, יתר הנסיבות למתן הגנה כאמור אינן  .108

 מתקיימות.

תחום ב קיים יהיה שלא הרי, אשראי יכרטיס להנפיק יוכלו לא הבנקים אם, ראשית .109

יש להגבילו על מנת לאפשר תחרות מצד המתחרות מתחרה מבוסס אשר  האשראי הצרכני

 כרטיסי האשראי.   חברות –"החדשות" לכאורה 

, הוועדה מתעלמת מכך שהמלצותיה יביאו למצב חריג ביותר בו כתוצאה משינוי מבני, שנית .110

מספר המתחרים בשוק לא יגדל כלל. כל שעתיד להשתנות הוא מבנה הבעלות בחברות 

כרטיסי האשראי, ותו לא. חובת המכירה לצד איסור ההנפקה יביאו לכך שמספר המתחרים 

 אשראי הצרכני יישאר ללא שינוי.  בשוק ה

 לבנקים אפשרות מתןכל ניתוח תחרותי דינמי המוכיח כי  בצעה, הוועדה לא שלישית .111

 במידה שווים בתנאים תחרות ימנע הבעלות הפרדת השלמת לאחר אשראי כרטיסי להנפיק

  .האשראי כרטיסי לחברות ינוקא הגנת הענקת המחייבת

, הגורם העליון המשפט בית בידי בחנהת ינוקא" ונבמקרים בהם יושמה "הגנ, רביעית .112

נהנה מבלעדיות ארוכת ה הגוףמונופול בשוק הרלוונטי, או ההיה  ההגנהשהוגבל במסגרת 

בעניין הקמת ערוץ טלוויזיה מסחרי נוסף, לאחר שנים רבות בהן נהנה הערוץ  כךשנים בענף. 

 בזק התקשורת חברת הפרטתכך גם בעניין  47.בטלוויזיההשני מבלעדיות בתחום הפרסום 

בנק לאומי אינו כיוון ש 48.המדינה קום מאז לראשונה לתחרות התקשורת שוק ופתיחת

אינו נהנה מבלעדיות בענף הבנקאות או בענף האשראי,  הואו הצרכני האשראימונופול בשוק 

 . בעברמהמקרים שנדונו  בתכליתהמצב העובדתי בעניינו שונה ברור כי 

                                                 
 ;"(בג"ץ רשת)" (2000) 468 ,451( 5, פ"ד נד)( בע"מ נ' ממשלת ישראל1992רשת חברת תקשורת והפקות ) 4915/00בג"ץ   45

 (.1999) 427 ,423( 5, פ''ד נג)ערוצי זהב נ' שרת התקשורת  7852/98בג"ץ 
 .25בעמ' ביניים, הדוח   46
 .458 בע"מ ,45לעיל ה"ש  ,רשתבג"ץ   47
 (.1995) 667 ,661( 3פ''ד מט) ,תקשורת"בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' שרת ה 1255/94בג"ץ   48
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משמעית המלמדת על -עובדתית רחבה וחד תשתיתנת ינוקא", יש להציג "הג נתןעל מנת שתי .113

פתיחת  צורךהצורך בהקניית יתרונות למתחרה החדש או בהטלת מגבלות על מתחרה קיים ל

עובדתיים מוצקים בדבר הצורך בהגבלת  יסודותלא הציגה  הוועדה 49השוק לתחרות.

חברי הוועדה עצמם . אשראיהבנקים על מנת להעניק יתרון תחרותי לחברות כרטיסי ה

 ונחרצת מפורשת התנגדותכאמור הביעו דעות סותרות בהקשר זה, ובנק ישראל אף הביע 

, הצרכני האשראי בשוק התחרות ולהקטנת בצרכנים לפגיעה מחשש, ההנפקה לאיסור

 .הוועדה למטרות מוחלט בניגוד

 לקדם נועדה אשרלהציג תכנית מפורטת וברורה,  יש, ינוקא הגנת הענקת שםל, בנוסף .114

. דוח הביניים אינו מציג "תכנית סדורה בכך לא עמדה הוועדה גם 50.הרלוונטי בענף רפורמה

שפרטנו  כפיובדוקה" לקידום התחרות בשוק האשראי למשקי בית ולעסקים קטנים. בנוסף, 

הצרכני ומן של רפורמות רבות נוספות בתחום הבנקאות בכלל ובתחום האשראי דלעיל, קי

 אחת כוללתממשלתית מעיד על כך שלא קיימת תכנית  מקביל לעבודת הוועדה,ב ,בפרט

 , לקידום התחרות בשוק האשראי בישראל. וסדורה מגובשת, ויחידה

לסיכום פרק זה, נביא מספר דברים נוספים מתוך עמדת בנק ישראל נגד איסור ההנפקה  .115

 המדברים בעד עצמם:

 של רותהתח מפני האשראי כרטיסי לחברות הגנה"מתן 
 מעמד האשראי כרטיסי חברות לשלוש ייתן הבנקים

 הבנקים מצד מתחרות מלאכותי באופן המוגן אוליגפוליסטי
 הגנה במתן מדובר שלא מכיוון. המוצעת התקופה למשך

 במתן אלא תחרותי בשוק הפועלות חברות של רב למספר
 שמחיר להניח סביר, חברות של מאד קטן למספר הגנה

 .היום השורר למצב ביחס יעלה לצרכנים האשראי
... 
כן נראה שאין צורך במתן הגנה גורפת מתחרות,  על

שמהשיקולים שנסקרו לעיל תפגע בצרכנים על ידי הקטנת 
בניגוד גמור למטרות  –זמינות האשראי וייקור מחירו 

שהוועדה שמה לנגד עיניה. יצויין כי בנק ישראל הציע שורה 
י האשראי המופרדות, של הגנות חלופיות לחברות כרטיס

 51."שהועלו לחששות הנהנותנות מע

בכל הכבוד, תחושת בטן אינה תחליף לניתוח ראוי, מכל שכן כאשר מדובר בפגיעה כה  .116

חמורה בקניין ובעיסוק של הנפגעים, בצמצום היצע שפגיעתו בצרכן רעה, בייקור עלויות 

על ייחודי הצרכן הישראלי.  נהנה היום באופן הןממלאכותי לצרכן, ובפגיעה בשורת הטבות 

לרבות תקופה ללא ריבית בכלל, ותשלומים  –פי הוועדה, הטבות ייחודיות לצרכן הישראלי 

צפויים להיעלם, ואילו מגבלה על  –פרושים על פני חודשים בחיוב נדחה וללא ריבית 

מגבלה שאינה קיימת בשום מדינה בעולם, לרבות  –הבנקים מלהנפיק כרטיסי אשראי 

דווקא היא תביא  –שביצעו רפורמות מגוונת בשווקים הפיננסיים והבנקאיים שלהם  כאלה

 אנו סבורים כי בכך טועה הוועדה. .את הבשורה

                                                 
 .468 , בעמ'45לעיל ה"ש  ,רשת ץ"בג   49
 (. 1999) 713, 705( 5, פ''ד נב) אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ נ' שר התחבורה  3136/98בג"ץ    50
 . 1התייחסות בנק ישראל לדוח הביניים, בעמ'   51
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 פגיעה בלתי חוקתית בזכויות יסוד מוגנות

הגורסות כי המלצות הוועדה, אם  ,הועלו בפניה טענות רבות במהלך עבודת הוועדה .117

בדבר פגיעה בזכויות יסוד מוגנות. הוועדה לא נתנה תאומצנה, מעוררות שאלות מהותיות 

דעתה כלל לטענות אלה, ואף לא תמכה את המלצותיה בחוות דעת משפטית הבוחנת האם 

 קיימת מניעה חוקית או חוקתית ליישום המלצותיה, כנדרש במקרים מעין אלה.  

 .ן המלצותיהבין פגיעה בזכויות יסוד כאמור ובי לאזןהוועדה גם לא עשתה שום ניסיון  .118

ניתוח חוקתי מלמד כי המלצות הוועדה מקימות פגיעה פסולה בזכויות יסוד מוגנות של בנק  .119

 לאומי:

o  המלצות הוועדה המחייבות את בנק לאומי למכור את מלוא החזקותיו בלאומי קארד

, בנסיבות המכירה הכפויה כפי שתוארו לעיל, לרבות קביעת הפקעת קנייןמשמען 

באופן קיצוני למכירה, פגיעה בשווי הנכס הנמכר לפני המכירה  תקופה בלתי סבירה

בכלל ונוכח לוח הזמנים בו מדובר בפרט, הסביבה הרגולטורית העמומה המלווה את 

 . המכירה שגם היא תפגע בשווי הנכס הנמכר, ושאר הנסיבות שתוארו לעיל

o המלצת המלצת הוועדה האוסרת על בנק לאומי להנפיק כרטיסי אשראי בנקאיים ו

פגיעה  פוגעתהוועדה המחייבת את הבנק בהפצה שוויונית של כלל כרטיסי האשראי, 

 .חמורה בחופש העיסוק ובקניין

o  באופן שוויוני על כל את חובת ההפרדה ואיסור ההנפקה  להחילהמלצת הוועדה שלא

, לרבות על בנק דיסקונט והבנק הבינלאומי, המחזיקים במשותף בחברת הבנקים

 לרעה את בנק לאומי ופוגעת בשוויון. מפלה כאל, 

את המבחנים החוקתיים הקבועים בפסקת ההגבלה, ולכן  צולחות אינןהפגיעות האמורות  .120

הולמות את תעוגנה בחקיקה; כי הן אינן יכולות לעמוד. אף אם נניח כי המלצות הוועדה 

הרי שהן אינן  ,נועדו לתכלית ראויהדמוקרטית; וכי הן ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ו

מבחן הקשר הרציונלי, מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה  –צולחות את מבחני המידתיות 

טרחה נזק"(. באלה, אגב, הוועדה כלל לא -ומבחן המידתיות "במובן הצר" )"מבחן התועלת

 .לדון

הוועדה לא הצליחה להוכיח את דבר קיומה של אפשרות ממשית )ואף לא אפשרות סבירה(  .121

ההפך הוא הנכון: אימוץ השינוי המבני  מלצותיה יביא להשגת מטרותיה.כי יישום ה

לא יביאו להגדלת התחרותיות הוועדה,  בידיבאופן המוצע  , בפרטבשילוב עם איסור ההנפקה

יפגעו ביתרונות הרבים, חלקם ייחודיים, מהם נהנים כיום ואף  ,בשוק האשראי הצרכני

האשראי לצרכנים. משכך, קרו את עלויות ילקוחות חברות כרטיסי האשראי בישראל וי

 מבחן הקשר הרציונאלי אינו מתקיים במקרה זה.
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הוועדה גם כלל לא בחנה אמצעים אחרים, פוגעניים פחות, שיש בהם להביא לקידום  .122

. עמדות הגורמים השונים מקרב הציבור שהוגשו לוועדה בעקבות התחרות בשוק האשראי

ות כי בפני הוועדה הוצגו אמצעים רבים ומגוונים פנייתה הראשונית לקבלת עמדות מלמד

העשויים להביא להגדלת התחרות בתחום האשראי ולהגדלת התועלת לצרכנים, אולם 

את סיכויי וללא כל תימוכין הוועדה גם שללה על הסף  הוועדה לא התייחסה לעמדות אלה.

מתווה הדרגתי הצלחתן של רפורמות קודמות המיושמות בימים אלה ממש, ולא המליצה על 

של יישום המלצותיה, בהתאם לשינויים שיתרחשו בשוק האשראי הצרכני כתוצאה 

המלצות הוועדה נמצאות, אם כן, במדרגה העליונה ביותר של האמצעים מרפורמות אלה. 

 . הפוגעניים

ולא  –יתרה מכך, גם אם הוועדה הייתה מגיעה למסקנה כי אין מנוס מ"התערבות מבנית"  .123

פרק זמן סביר ותנאים מידתיים שיאפשרו מכירה של חברות רי שיכלה לקבוע ה –כך הדבר 

. כך גם ביחס לצורך במתן הגנה ל"שחקנים חדשים", אשר כרטיסי האשראי בשווי ריאלי

שכולן פחות פוגעניות מהאיסור המוחלט על , ובאופן הדרגתי יכולה להיעשות במגוון דרכים

 . פעילות שהיא בליבת העיסוק הבנקאי

הגברת התחרות ושיפור  –הוועדה  בידיבסוף, כפי שחזרנו וציינו, גם התועלת הנטענת ל .124

אינה צפויה להתממש, אך הנזק שייגרם למערכת הבנקאית ולציבור  –התנאים לצרכנים 

הצרכנים הוא גדול. בקצרה, מלבד הפגיעה הקשה בקניין של בנק לאומי, בחופש העיסוק שלו 

צות הוועדה יפגע במתכונת הפעילות הקיימת בשוק כרטיסי ובזכותו לשוויון, אימוץ המל

האשראי, ועל כן לא צפויה הפחתה בעלות האשראי הצרכני למשקי הבית והעסקים הקטנים. 

נהפוך הוא. בהעדר חלופות זמינות, עלות השימוש בכרטיסי אשראי תעלה וזמינות האשראי 

 לצרכנים חלשים תקטן משמעותית. 

 

מציע להתערב באופן מרחיק דוח הביניים של הוועדה זו בדברים קצרים. נסיים עמדה ראשונית 

במבנה שוק הבנקאות בישראל, תוך הטלת חובות ואיסורים שאין להם לכת וחסר תקדים 

הוועדה, הם האמצעי הפוגעני ביותר, ולכן גם  בידימקבילה בעולם כולו. שינויים מבניים, כמוצע 

לא צלחו אמצעים אחרים. שינויים מסוג זה מחייבים  האחרון, לקידום תחרות בשווקים בהם

נקיטת משנה זהירות ובחינה מדוקדקת ומקצועית של ההשלכות הצפויות כתוצאה מיישומם. לא 

ותי דינמי כך נהגה הוועדה. לוועדה אצה הדרך לפרסם את דוח הביניים מבלי שערכה ניתוח תחר

טית כי המלצותיה חוקיות ואינן פוגעות מבלי שקיבלה חוות דעת משפשל שוק האשראי הצרכני, 

. דוח , ומבלי לאזן או לנסות לאזן בין הפגיעה הזו לבין דבר כלשהובזכויות יסוד שלא כדין

הביניים מגלם פשרה בין עמדות שונות וסותרות שאינן מתיישבות זו עם זו מצד הגורמים השונים 

עד להגעה להסכמה רחבה ביחס שהיו חברים בוועדה, וגם מטעם זה היה על הוועדה להמתין 

 למתווה הנכון לקידום התחרות בשוק האשראי. 

 


