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לכבוד 

עדה להגברת התחרותיות בשירותים הבנקאיים והפיננסים הנפוצים בישראלוהו

 ,נכבדים ועדה חברי

עמדת חברת ישראכרט למסקנות הביניים של הוועדההנדון: 

 רקע .1

 .מרכזי יעד הינה משמעותיים לשחקנים האשראי כרטיסי חברות הפיכת כי עולה הוועדה מעבודת

 בנקאיים חוץ גופים מצד תחרותי איום של בפיתוחו הרואה ,זו לגישה בהתאם: "הביניים ח"מדו ציטוט

 שהם מתחרים בהכנסת מיוחדת חשיבות הוועדה רואה – הקמעונאי בתחום התחרות להגברת הכרחי רכיב

"1.לכך ביותר המשמעותי הפוטנציאל הן האשראי חברות כאשר ,קיימים שחקנים

יציבותן וחוסנן של  יש להבטיח קיומם של תנאים שיבטיחו את כושרן התחרותי,  היעד הגשמת לצורך

ככלל, המלצות הוועדה מנסות לטפל בו זמנית בזירות ובנושאים  .חברות כרטיסי האשראי המופרדות

 ובין המלצותיה: רבים

 הפחתה של עמלת המנפיק. 1

 מעבר לסליקה יומית . 2

 ל .החרגת כ.א. 3

 במהותם ובעוצמתם החלה  של צעדים דרסטיים וחסרי תקדיםככל שהוועדה תמליץ על אנו סבורים כי 

השפעה מהותית לרעה על האיתנות ,כפי שנראה להלן,בשים לב למאפייני השוק בארץ, עלולה להיות  ,אלו

הפיננסית של חברות כרטיסי האשראי המופרדות, עד כדי פגיעה ביציבותן ובוודאי לפגיעה אנושה בכושרן 

 התחרותי.   

על אחת כמה וכמה בהינתן החלתן המשולבת בטווח זמן  - עלולות ההשלכות של קבלת המלצות אלו

וע גם בשוק התשלומים האלקטרוניים ככלל, התפתחותו לשנות את פני השוק כולו ובתוך כך לפג -קצר

 התקינה, השקעות הקשורות בפיתוחו, ובעיקר בלקוחות מחזיקי הכרטיסים.

 ., כפי שיומחש בפירוט במסמך זהכוונותיהלהאמור לעיל חוטא ליעדי הוועדה ו

1
ההדגשהאינהבמקור
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 ההתייחסות לעמלת המנפיק בדוח הביניים של הוועדה  .2

 פתח דבר .א

 בישראל הנפוצים והפיננסיים הבנקאיים בשירותים התחרותיות להגברת הוועדה של הביניים ח"בדו

 או" המנפיק עמלת: "תיקרא להלן) המנפיק לעמלת תמציתית התייחסות נכללה"( הוועדה: "להלן)

 תופחת, 2018 שנת עד המאוחר לכל כי להמליץ הוועדה שוקלת זו התייחסות לפי"(. הצולבת העמלה"

 2עמלה זו, כאשר רמת עמלת המנפיק באירופה תשמש כאמת מידה.

עוד נזכר בדו"ח הביניים כי הסמכות לקביעת גובה העמלה תהיה נתונה בידי הממונה על הגבלים עסקיים, 

 . 945ח "ה ,2015 -ה"התשע ,במזומן השימוש לצמצום חוק להצעת 37 על פי סעיף

 השיקולים על ללמוד ניתן לא שפורסם על ידי הוועדה לציבור,מדו"ח הביניים, כמו גם משאר החומר 

 הוועדה מדיוני הפרוטוקולים פי ושעל, מנומקת שאינה בעמדה מדובר ולמעשה, זו להתייחסות שהובילו

 3.לגביה מקצועי דיון התקיים לא שאף עולה לציבור שפורסמו

במסמך זה נסביר מדוע מדובר בהמלצה שגויה, שאינה עולה בקנה אחד עם הפרקטיקות המקובלות 

במקומות אחרים בהם נערך דיון מקצועי ורגולטורי לגבי קביעת עמלת מנפיק. ההמלצה נסמכת על אמת 

 מידה אירופאית שאינה מתאימה לתנאי השוק הישראלי, ובפרט אינה עולה בקנה אחד עם מטרה מרכזית

בדרך של הפרדת חברות כרטיסי  –מתחרים חוץ בנקאיים  –של הוועדה להכנסת שחקנים חדשים 

 האשראי מהבנקים.

. יש לציין שזו הייתה הרלוונטיות העלויות בסיס על היא המנפיק עמלת לקביעת והנכונה היעילה הדרך

פיק בישראל וזו עמדתה העקבית של רשות ההגבלים העסקיים בישראל בהליכי קביעת רמת עמלת המנ

הייתה גם פסיקת בית הדין להגבלים עסקיים. גם באוסטרליה, כמו גם בארה"ב, כאשר נקבעה עמלת 

 מנפיק היא נקבעה בהתבסס על עלויות.

 בנסיבות, ניסויים שדה מעין ומהווה, חריג הוא 2015 בדצמבר לתוקף שנכנס החדש האירופאי המתווה

 .אלבישר ליצור הוועדה מקווה אותן השוק מנסיבות לחלוטין שונות שוק

לאור השינויים המוצעים על ידי הוועדה, אשר יש בהם בכדי לייצר פגיעה קשה ביציבות וברווחיות של 

חברות האשראי ובוודאות בשוק כרטיסי החיוב כולו, אימוץ הרגולציה האירופית והפחתה דרמטית של 

עד היום על ידי הרשויות בישראל לקביעת שיעור  עמלת המנפיק, בניגוד למתודולוגיה אשר הייתה נהוגה

 העמלה, תגדיל עוד יותר את הפגיעה וחוסר הוודאות. 

 

 

 

                                                           
2
.4הוועדה,עמ'הבינייםשלדוח
3
דיוניםשקיימה.באףלאאחדמהםלאהתקייםדיוןמקצועיבשאלתאופןקביעתהעמלההצולבתככלל,25פרסמהפרוטוקוליםשלהוועדה

 ובפרטבאמתהמידההאירופאיתהמוצעת.
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 עמלת המנפיק צריך שתהיה מבוססת על עלויות .ב

צידי, שבו מצויים מצד אחד הצרכנים מחזיקי הכרטיסים, ובצד -כידוע, שוק כרטיסי האשראי הוא שוק דו

 צורכים שירותים מחברות כרטיסי האשראי.השני בתי העסק. אלה וגם אלה 

מחזיקי הכרטיסים משתמשים בכרטיסיהם על מנת לרכוש מוצרים ושירותים בבתי עסק שונים. הם 

נהנים מהיכולת לרכוש את המוצרים ללא מזומן בגיבוי הבטחת התשלום שניתנת על ידי המנפיק לבתי 

דחה )דהיינו ריכוז כל החיובים החודשיים העסק, כמו גם מאשראי. האשראי יכול להיות מסוג חיוב נ

למועד חיוב אחד, ללא ריבית(, עסקת תשלומים או אשראי נושא ריבית. מחזיקי הכרטיסים משלמים 

בתמורה לשירותים שהם מקבלים דמי כרטיס, עמלות וריבית על האשראי נושא הריבית. כאשר הבנקים 

כך כחלק מסל השירותים הבנקאיים שניתן על מנפיקים את כרטיס האשראי ללקוחותיהם, יש שרואים ב

 ידם ללקוחותיהם.

בתי העסק מקבלים מחברות כרטיסי האשראי את שירותי סליקת העסקאות שנעשו אצלם על ידי 

הצרכנים, והם נהנים מהבטחת התשלום שניתנת לעסקאות אלו. בתי העסק משלמים בתמורה לשירותים 

 אלה עמלות סליקה לחברות כרטיסי האשראי.

צידיים -במצב דברים רגיל לא היה צורך להתערב בהתנהלות זו, כדרך שאין הרגולטור מתערב בשווקים דו

בין צד המנויים רבים. כך, למשל, אין הרגולטור מתערב ומפקח על חלוקת ההכנסות בין צד הפרסום ל

 ורכישת העיתונים.

ל בית העסק לקבל שירותי לא שבמערכת כרטיסי האשראי נוצר מבנה של מערכת פתוחה, שבה יכוא

אשראי  סליקה מחברת כרטיסי אשראי אחת גם עבור כרטיסי אשראי שהונפקו על ידי חברת כרטיסי 

 אחרת.

משכך, נוצר הצורך בעמלת מנפיק, או עמלה צולבת, שתאפשר תשלומים בין שני צידי השוק. דהיינו 

יק, ישולמו על ידי בתי העסק ולא תאפשר מצב שבו, לדוגמה, עלויות הבטחת התשלום שנושא בהם המנפ

 על ידי הצרכנים. 

מצד שני, המצב שבו המתחרים קובעים ביחד עמלה זו, יצר את החשש שמנגנון זה ינוצל לטובת העלאה 

 של מחיר ה"רצפה" לשירותים.

 ההגבלים רשות עמדתשהקושי המעשי לחשב מהי העמלה האופטימלית מבחינה חברתית הוביל לכך 

 צריכה המנפיק שעמלת הייתה, עסקיים להגבלים הדין בית ידי על שאומצה, לבישרא העסקיים

. ובאופן קונקרטי, בסופו של יום נקבע שהעלויות למדידה הניתנות מוכחות עלויות על בהתבסס להיקבע

 מימון ועלות התשלום הבטחת עלות, העסקה אישור שצריכות להיכלל בחישוב העמלה הצולבת הן עלות

 .האשראי החופשי
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 לאככל שיוחלט לקבוע שרירותית מספר הנמוך מעלויות אלו, משמעות הדברים היא שבשוק תחרותי, 

 בגין התשלום נטל יוסט, לחילופין או, זה מוצר ולפתח לתמוך המנפיקים לגופים כלכלית כדאיות תהיה

 המנפיקים יאלצו, סביר רווח בתוספת אלו עלויות כיסוי לצורך. לצרכנים העסק מבתי אלה שירותים

 .תעריפים בהעלאות עצמם את ולפצות לנסות

 

 הרציונל בקביעת גובה עמלת המנפיק בישראל .ג

לראיית רשות ההגבלים העסקיים, יש לקבוע את גובה עמלת המנפיק על בסיס העלויות הכרוכות 

קרי עלויותיהן של חברות האשראי. הבהיר זאת הממונה על  –בפעילות הבטחת התשלום לבתי העסק 

  4הגבלים עסקיים:

שהוא השירות המסופק לבתי  -הישירות הכרוכות בהבטחת התשלום  העלויות לפיתמחור ..."

 תחרות של במצב שהרי: העסק, שואף לחקות מצב עולם בו המחירים נקבעים באופן תחרותי

. בהתאם, קביעת עמלת המוצר באספקת השולית העלות מן נגזרים המוצרים מחירי, משוכללת

המנפיק על בסיס המתודולוגיה של הממונה, תביא לתוצאה תחרותית, המבטיחה יעילות 

 )ההדגשה אינה במקור(.  ".המצרפיתהרווחה  ומיקסום

  2006:5עמדה זו התקבלה גם על ידי בית הדין להגבלים עסקיים בהחלטתו משנת 

 ,כי יש לקבוע את העמלה על בסיס העלויות הכרוכות בפעילות הבטחת התשלום לבתי העסק ,הממונה סובר"

. כלומר, עלויות הנובעות מנזקים ישירים הנגרמים למנפיק בשל מרמה או חדלות פירעוןגזר מהועליהן לה

מעיבוד  ועלויות הנובעות לעסקאות,כגון מתן אישורים  ,עלויות הנובעות מביצוע פעולות לניהול סיכונים

, לפיה תחושב העמלה 4-1אנו מקבלים את דעת ב"כ מתנגדות לבת... בהן מתבצעת הסליקה הצו העסקאות

 "האשראי מימון ועלות התשלום הבטחת עלות, העיסקהאישור  עלותהצולבת על יסוד 

דו"ח ביניים שהוכן על  31.12.2008-על בסיס החלטה זו של בית הדין להגבלים העסקיים, הוגש ב

המומחה דאז מטעם רשות ההגבלים העסקיים, ד"ר יוסי בכר, אשר עסק ברציונל בקביעת גובה  ידי

עמלת המנפיק ושיעורה. בהתייחס למתודולוגיה הראויה לקביעת גובה העמלה ציין ד"ר בכר בדוח 

  6הביניים:

עסקה ועלות "...קבע בית הדין כי עמלת המנפיק תחושב על בסיס עלויות הבטחת התשלום, עלויות אישור 

  בית הדין אימץ גישה של תמחור מבוסס עלויות המקובלת גם בארץ וגם בעולם" מימון אשראי חופשי...

                                                           
4
 15.4.2004לסיכומיםשהוגשועלידיהממונהביום143פסקה
5
בנק לאומי לישראל בע"מ ואח' נ' הממונה על הגבלים בעניין4630/01אורבה"ע-כךעולהלמשלמהחלטתהשלהשופטתמ'שידלובסקי

 . 45,40-41ס'31.8.2006:מיוםעסקים ואח'
6
.18-19,ע''מ31.12.2008פירוטמתודולוגייתהחישוב,ד"ריוסףבכר,–דוחביניים–מנפיקחוותדעתמומחהבענייןחישובשיעורעמלת

 "(דוח בכר)להלן:"
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ההתייחסות להבדלים בין מבני העלויות השונים של חברות כרטיסי האשראי )בין השאר, עקב 

ביעת ההבדל בין חברות חוץ בנקאיות לחברות בשליטת בנקים( קיבלה גם היא משקל בחישוב ק

  7העמלה בדוח בכר:

באופן מעשי, מוצע לחשב את שיעור עמלת המנפיק בשני שלבים. בשלב הראשון יחושב שיעור העמלה עבור "

כל אחת מחברות כרטיסי האשראי, על בסיס העלויות המזכרות )עלות הבטחת התשלום ואישור עסקות( ומחזור 

העמלה הנורמטיבי האחיד על בסיס הממוצע המשוקלל העסקות של כל אחת מהן; ובשלב השני יחושב שיעור 

  של שלוש עמלות המנפיק בהתאם להיקף פעילותה של כל חברה במותגים ויזה ומאסטרקארד."

המתודולוגיה ששימשה בקביעת שיעור העמלה התבססה על שקלול עלויותיהם של מספר גופים בעלי 

בנקאית היו -כרטיסי האשראי בפעילותם החוץ מבנה עלויות שונה, כאשר ברור כי עלויותיהן של חברות

 גבוהות משמעותית מאלו של הכרטיסים אשר הונפקו ע"י הבנקים. למעשה, שיעור העמלה שנקבע משקף

ממוצע משוקלל שהושפע מאוד מעלויות ההנפקה בבנקים הגדולים, עלויות שבסבירות גבוהה ישתכללו 

 ת האשראי תהיה חוץ בנקאית. לעלויות גבוהות יותר כאשר כלל פעילותן של חברו

, וחוות דעת של ד"ר שלומי פריזט, דאז הכלכלן הראשי של רשות 2006על בסיס החלטת בית הדין משנת 

ההגבלים העסקיים, ואשר חישב את העמלה הראויה בהתבסס על נתוני החברות והבנקים, אישר בית 

לים עסקיים לחברות האשראי , הסכם פשרה בין הממונה להגב2012הדין להגבלים עסקיים בשנת 

כאשר  2014בחודש יולי  0.7%במסגרתו ירד שיעור עמלת המנפיק באופן הדרגתי עד לשיעור ממוצע של 

  31.12.2018.8שיעור זה יישאר בתוקף עד לסוף תקופת ההסדר יום 

ות על פי דוח המלצות בנק ישראל לעניין הגברת התחרות בתחום כרטיסי החיוב, היצמדות לגישת העל

בקביעת העמלה הצולבת יכולה לצמצם השפעות בלתי רצויות כגון גידול בעלויות הצרכנים, פגיעה 

 9בתמריצים להשקעה ופגיעה ביציבות המנפיקים ובתמריץ של כניסת שחקנים חדשים לפעילות ההנפקה:

 במסגרת לכן, למגזר הסליקה. ההנפקה מגזר בין המערכת עלויות חלוקת על משפיע הצולבת העמלה " גובה

 כגון: הקביעה, של להשפעות פוטנציאליות להתייחס ראוי הצולבת העמלה קביעת תהליך

 ריבית(. או האשראי )דמי כרטיס בכרטיסי או העו"ש בחשבון לצרכן השימוש עלות העלאת 

 הונאות ומניעת בתחומי אבטחה טכנולוגיים, לרבות בשדרוגים להשקעה בתמריצים פגיעה. 

 ההנפקה לפעילות חדשים לכניסת שחקנים תמריצים המנפיקים, והקטנת הבנקים ויציבות ברווחיות פגיעה. 

ההשפעות  את עשויה לצמצם ,זמן פני על עלות רכיבי של יסודית בדיקה לרבות העלות, לגישת היצמדות

 הנ"ל."

 

                                                           
7
 .8דוחבכר,ע'
8
,אייס רשתות שיווק מוצרי צריכה בע"מ ואח''נ'בנק לאומי לישראל בע"מ ואחבעניין601/06,ה"ע610/06פס"דהשופטתנ'בןאורבה"ע

.9,ס'7.3.2012מיוםה
9
.23,ע'2015המלצותלענייןהגברתהתחרותבתחוםכרטיסיהחיוב,בנקישראל,פברואר–דוחמסכם
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 שקיבל דין בפסק עסקיים להגבלים הדין בית וגם, ישראל בנק גם, העסקיים ההגבלים רשות גם דהיינו

 באשר האשראי חברות עלויות לפי העמלה שיעור בקביעת כולם דגלו, העליון המשפט בית אישור את

 המשתנים העלויות למבני התייחסות תוך, כמובן זאת. האשראי וימי העסקה אישור, התשלום להבטחת

הרשות לא נתנה בהחלטותיה עד היום משקל  .בנקאיים וחוץ בנקאיים אשראי כרטיסי פעילות בין

לשאלת התחליפיות בין עסקאות אשראי לעסקאות מזומן בעיני בית העסק, בשונה מהדרך בה נקבעה 

 אמת המידה באירופה. 

 

 מדיניות הפיקוח על מחירים בישראל .1.ג

לאחרונה מדיניות פיקוח המחירים הנהוגה בישראל מבוססת על עלויות הפירמה בתוספת רווח סביר. רק 

פרסם משרד האוצר מסמך המתייחס להמלצות לעדכון מתודולוגיית הפיקוח על המחירים, אשר משקף 

  10את עמדתה של המדינה בקביעת פיקוח בהתבסס על עלויות הפירמות.

. כך למשל בחוק החשמל נקבע כי רשות לפיקוח מחירים מבוסס עלות בדין הישראלי ישנן דוגמאות רבות

מחירי ובחוק תאגידי מים וביוב נקבע כי  11תעריפים בהתבסס על עקרון העלות;החשמל תקבע את ה

של אספקת שירותי המים והביוב, בהתייחס גם  ייקבעו על בסיס העלות הריאלית שירותי מים וביוב

  12לשיעור תשואה נאות על ההון של שירותים אלו.

 כלל שנשקלים לוודא ויש במשורה להיעשות צריך מחירים על פיקוח כי היא ידועה הלכהנוסף על כך, 

קביעה סבירה  לצורך .ההחלטה לקבלת עובר ראוי באופן מאוזנים אלו וכי ,הרלוונטיים השיקולים

ומידתית של מחירים נדרשים הן מנגנונים פרוצדוראליים של היוועצות עם גורמים שונים )המייצגים מגוון 

. באופן שכזה נלקחים ים להפעלת שיקול הדעת המנהליאינטרסים ונקודות מבט( והן מנגנונים מהותי

 13משקיים.-בחשבון שיקולי תועלת כלכלית כלל

חוק הפיקוח על מחירים אף מגדיר כי שני שרים יהיו אחראים על קביעת מחיר ואלו ייוועצו בוועדת 

טרם כל  מחירים מגוונת המורכבת מנציגי משרדים שונים טרם הוצאת צו פיקוח, וכן יתקבלו המלצותיה

  14שינוי.

לא זו בלבד שהיא אינה נתונה בשום תחום אחר  –כלל, החקיקה בה ניתנת סמכות פיקוח על מחירים כ

אשר שוקל באופן מוצהר אך ורק שיקולי תחרות, אלא שהיא אף  15בידי הממונה על ההגבלים העסקיים,

                                                           
10
.19,8,ע'2015מסמךקוויםמנחיםכלליים,משרדהאוצר,נובמבר–המלצותלעדכוןמתודולוגייתהפיקוחעלהמחירים
11
.31',ס1996-חוקמשקהחשמל,התשנ"ו
12
.101-102,ס'2001-חוקתאגידימיםוביוב,התשס"א
13
 תשנ"ו התקציב(, יעדי להשגת חקיקה )תיקוני המדינה במשק הסדרים חוק בהצעת מובהר 1995–האמור ה"ח 136, 152-151,
(30.10.1995.) 

14
 .13-14)ב(,-,)א(3)א(,1,1996-האמורמופיעבחוקהפיקוחעלמחירימצרכיםושירותים,תשנ"ו
15
המגדירהרשותלשירותיםציבורייםוחשמלשתהיהמורכבתמחמישהנציגיםמכל1996-לחוקמשקהחשמל,תשנ"ו31לדוגמא:ראוסעיף

המקניםסמכותלמועצתהרשותשתהיהמורכבתמשמונהחברים;סעיף2001-לחוקתאגידימיםוביוב,תשס"א102-101מיניתחומים;סעיפים
תשמ"אלפ63 סעיף1981-קודתהרוקחים]נוסחחדש[, תשמ"ו37הקובעסמכותמשותפתלשרהאוצרושרהבריאות; 1986-לחוקהדואר,

סעיף המקיםמועצהשל2002-לחוקמשקהגזהטבעי,תשס"ב36המחייבאתשרהתקשורתלקבלאתאישורשרהאוצרלקביעתהמחיר;
.המקנהסמכותבכפוףלאישורשרהאוצרוהיוועצותבוועדתהמחירים2011-פולבאריזות,התשע"אלחוקהסדרתהטי23חמישהחברים;סעיף
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 הסכמת שמתחייבת כך סמכות חלוקת או היוועצות חובת ישנה אלא, בודד אדםידי -על מתבצעתאינה 

  .שונים מתחומים שונים גורמים

, להותיר את הפיקוח על גובה העמלה בידי גורם יחיד בדמות הממונה על הגבלים הוועדהבהמלצת 

, ישנה חריגה חמורה 2015 ,במזומן, התשע"ה השימוש לצמצום עסקיים, בהתבסס על הצעת החוק

ומהמתודולוגיה הראויה שהותוותה לצורך פיקוח המחירים מהנורמות הברורות הקבועות בחוק הישראלי 

 בישראל. 

 

קביעת עמלת המנפיק באירופה אינה יכולה לשמש כאמת מידה ואין להעדיף אותה על מתודולוגית  .ד

 עלויות הקיימת במשטר הפיקוח בישראל או מתודולוגיות אחרות מחוץ לאירופה

בנוגע לעמלות  2015/751 (EU)אימץ האיחוד האירופי את רגולציה מספר  2015לאפריל  29-ביום ה

 הצולבות בתשלומים מבוססים כרטיסי אשראי.

 

 :הבאים מהטעמים מידה כאמת האירופאי המהלך את ליישם ניתן לא 

  שונים שוק תנאי .1

  שונות רגולטוריות מטרות .2

 האשראי כרטיסי חברות עלויות על מבוססת אינה באירופה המידה אמת .3

 

 תנאי השוק באירופה  .1.ד

במדינות אירופה ככלל, אין מגבלות משמעותיות על פעילות הבנקים בתחום כרטיסי החיוב ועל בעלותם 

של הבנקים על פעילויות בתחום זה. אמנם באיחוד האירופי קיימים מודלים מגוונים ומבנים משתנים של 

בנקאית שוק כרטיסי התשלום, אך הפעילות בתחום כרטיסי האשראי באירופה היא חלק מהפעילות ה

 והבנקים מהווים את עיקר הפעילות בתחום. 

תיצור בישראל מבנה שוק שונה בהכרח, כאשר  הוועדהלעומת זאת, קבלת מסקנות דוח הביניים של 

  16השליטה והבעלות של הבנקים על חברות האשראי תופרד.

 

  ומטרותיה באירופה הצולבת העמלה על הרגולציה .2.ד

הרגולציה העוסקת בקביעת שיעורי מקסימום לעמלות המנפיק באירופה היא חלק מגישה רגולטורית 

כוללת בהסתכלות על המערכת הבנקאית בזיקה למערכות התשלומים. במסגרת גישה זו בוצעו מספר 

 מהלכים רגולטוריים עיקריים: 

                                                           
16
 וכןהערותרשותההגבלים,משרדהאוצרופרופ'אביבןבסטלהמלצותהביניים3,ע'הוועדהדוח
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ונות היא ייצור הרמוניזציה כך, אחת מהמטרות העיקריות של מהלכי הרגולציה באירופה בשנים האחר

 Single Euro)ואינטגרציה בין מערכות התשלום השונות בכרטיסי החיוב ברחבי האיחוד האירופי 

Payments Area) מהלכים אלו נועדו ליצר הסדרים להעברה מהירה, יעילה ובטוחה של תשלומים בין .

חסמים ופתיחת מערך אמצעי  מדינות האיחוד ולשפר את מערך אמצעי התשלום על ידי תקנות, הסרת

 17התשלום לתחרות:
 

"The Eurosystem…aims at harmonizing the principles, business practices and rules, and technical standards relating to 

card payments. Therefore, impediments such as the absence of the technical competencies of the card and the terminal to 

interoperate, and the commercial limitations for merchants to accept certain cards, or finally cardholders being 

disconcerted by different “payment experiences” across Europe should be eliminated across SEPA."
 18

 

אירופית בנוגע -הרשויות האירופיות בניסיון ליצור סטנדרטיזציה ואחידות פאןכחלק ממהלך זה עסקו 

מדינתיים בין המדינות -לפעילות כרטיסי החיוב ולצמצם כמה שניתן את ההבדלים בתשלומים פנים

  19מדינתיים בתוך אירופה:-מדינתיים לתשלומים בין-השונות וכן את ההבדלים בין תשלומים פנים

"In order to facilitate the smooth functioning of an internal market for card-based payments and internet and mobile 

payments based on cards, to the benefit of consumers and merchants, this Regulation should apply to cross-border and 

domestic issuing and acquiring of card-based payment transactions." 

ככלל, ניכר שהמיקוד ברגולציה האירופית הינו יצירת "מגרש משחקים" תחרותי על ידי  רגולציה אחידה, 

שקיפות, והסרת חסמים ומגבלות אשר יכולים ליצור הבדלים בין המדינות השונות או להקשות על מתן 

  20 מדינתיים בתוך האיחוד:-שירותים בין

"When it comes to geographic differentiation (restrictions in issuing and acquiring licenses, fees, etc.), the Eurosystem 

advocates eliminating any kind of restrictions within the EU that are based on national borders rather than any objective 

rationale. Moreover, any kind of steering practices (honour-all-cards rule, co-branding, and/or the choice at the 

checkout) should not create a lock-in effect reducing the choice for cardholders, card payment acceptors, issuers and/or 

acquirers." 

ביצירת תנאים להתפתחות שוק התשלומים האלקטרוני שהינו בעל  בנוסף, ממוקדת הרגולציה האירופית

 2009כך למשל פרסמה הנציבות האירופית בשנת את  21תמהיל מוצרים שונה לחלוטין מהשוק הישראלי.

  22שמטרתה להביא לגידול בשוק הכסף האלקטרוני. EMD (E-money Directive)דירקטיבת 

                                                           
17
.8,ע'2015בישראל,נובמבר מתקדמים תשלום באמצעי השימוש לקידום הוועדה- ביניים דוח

18
 Card payments in Europe – a renewed focus on SEPA cards”, European Central Bank, April 2014 p. 5.  

19
 REGULATION (EU) 2015/751 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2015 on 

interchange fees for card-based payment transactions, Official Journal of the European Union, 19.5.2015 ("Regulation 
2015/751"), L123/3. 
20
 .Card payments in Europe – a renewed focus on SEPA cards”, European Central Bank, April 2014, p. 6

21
 .7-15ע',2015בישראל,נובמבר מתקדמים תשלום באמצעי השימוש לקידום הוועדה- ביניים דוח
22
 .38שם,ע'
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מעשה פיקוח דה פקטו. יתכן וזו מתאימה למשטר קביעת עמלת מנפיק בתצורה האירופית היא ל

אין לקבלה בהינף קולמוס ולהעדיפה על משטר הפיקוח הרגולטורי ודוקטרינת הפיקוח האירופאית אך 

 . בישראל או לחליפין על קביעת בית דין מומחה

קביעת שיעורי המקסימום אינה מבוססת על עלויות הפירמות. המבחן עליו היא מבוססת הינו מבחן אשר 

איננו מתחשב בהשפעת שיעור עמלת המנפיק על צרכני הקצה, ואינו משקלל את האפשרות שגידול 

 צה. בעלויות המנפיקים עלול להיות ממומן על ידי גידול מקביל בעמלות ובריביות שמשלמים צרכני הק

 

 שתוצאותיה וכמובן, 2015 דצמבר בתחילת המעשי לתוקפה נכנסה 2015/751 (EU) רגולציה כי לציין יש

 4ברגולציה עצמה קיימת התייחסות לכך ונקבע כי בתום  .לחלוטין ברורות אינן הרחוק בטווח והשלכותיה

ה של הרגולציה, אשר שנים מכניסתה לתוקף, תעביר הנציבות לפרלמנט האירופי דוח הבוחן את השלכותי

  23יכול לכלול הצעות לתיקונים בשיעורי המקסימום של עמלות המנפיק.

 עמלת המנפיק באוסטרליה   .3.ד

 על מונפקים האשראי כרטיסי ורוב אשראי כרטיסי חברת של בעלים להיות יכול מסחרי בנק באוסטרליה

פיקדונות  מאושרים לפתיחתמוסדות  הינן החיוב וכרטיסי האשראי כרטיסי ידי בנקים. מרבית חברות

 24 . (APRA) פיננסיות חברות על המפוקחים על ידי המפקח

; 2000-כחלק ממהלך רגולטורי מקיף, יצאה לפועל רפורמה במהלך המחצית הראשונה של שנות ה

, 0.55%-לכ 0.95%-העמלה הצולבת המקסימלית בכרטיסי אשראי מכ 2003במסגרתה הופחתה בשנת 

  25.0.5%-כי גובה העמלה הצולבת המקסימלית ל נקבע 2006והחל משנת 

 הכיר באוסטרליה המרכזי שהבנק : העלויותשיטת הפיקוח באוסטרליה הינה מבוססת עלויות

 בשירותי  העלויות הכרוכות –עלויות המנפיק  הן חישוב גובה העמלה המקסימלי לצורך שלהן בלגיטימיות

 וזאת בדומה לישראל.  26מימון, ועלויות העסקאות עיבוד ובשירותי התשלום הבטחת

יש לציין כי בבחינה רטרוספקטיבית, קביעת שיעורי מקסימום לעמלות הצולבות העלתה ביקורות, על 

 מחירי עליית עקב בצרכנים לפגיעה מחד תורגמה המנפיקים ובהכנסות הצולבת בעמלה ההורדהפיהן 

אשר  ,הסופיים המוצרים מחירי ירידת בידי אוזנה זו פגיעה כי ראיות נמצאו לא ומאידך; הכרטיס דמי

הייתה צפויה להתרחש עקב ההפחתה המשמעותית בעמלות בתי העסק ועלויותיהם של בתי העסק, כפי 

  27שצפה הבנק האוסטרלי המרכזי.

                                                           
23

 Regulation 2015/751, L123/15. 

 
24
.2.2.2014והמידע, המחקר מרכז -הבנקים,הכנסת לבין האשראי כרטיסי ביןחברות הממשקים וניתוח האשראי כרטיסי שוק תיאור

25
 Regulatory intervention I the payment card industry by the Reserve Bank of Australia - Analysis of the evidence, CRA

international, 28.4.2008, p.7.  
26
 .26-27,ע"מ27.5.2010והמידע, המחקר מרכז -לאומית,הכנסת-בין והשוואה רגולציה ,ניתוח:האשראי כרטיסי שוק

27
 Regulatory intervention I the payment card industry by the Reserve Bank of Australia - Analysis of the evidence, CRA

international, 28.4.2008, p.12-13. 
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 שלילי תמריץ יצרה המנפיקים בהכנסות שהפגיעה כך על הרפורמה כנגד ביקורות הועלו בנוסף

 רגולטורית ודאות אי ליצירת תרמה הרפורמה וכי, בענף הפעילות החברות בקרב וחדשנות להשקעות

 לגידול תרמה ואף בענף חדשים מתחרים של משמעותית לכניסה הביאה לא, הפעילים השחקנים בקרב

  28.מהשוק קטנים שחקנים של יציאתם לאור, ההנפקה במגזר בריכוזיות

 עמלת המנפיק בארה"ב .4.ד

בנקאיים גדולים הינם שחקנים משמעותיים בפעילות בכרטיסי מבנה השוק בארה"ב הוא כזה שתאגידים 

אין התערבות  .ועם זאת נקבעה הרגולציה בארה"ב רק על העמלה הצולבת בכרטיסי הדביט 29האשראי,

זאת על אף שעמלת המנפיק בכרטיסי אשראי  30.רגולטורית בגובה העמלה הצולבת בכרטיסי אשראי

שיעור העמלה הצולבת על   31.2.4%-1.1%-ומדת על כבארה"ב גבוהה משמעותית מזו שבישראל וע

  32.עסקאות דביט בארה"ב נקבע  על בסיס עלויות המנפיק

 הפרדת החברות מהבנקים, כניסת שחקנים חדשים וההשלכה על העלויות .ה

לנגד עיניה בענף כרטיסי האשראי היא הגברת  הוועדהעל פי דוח הביניים, המטרה העיקרית שראתה 

 33בדרך של הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים. -גדלת ההיצע התחרות על ידי ה

מסקר העלויות שערכה רשות ההגבלים העסקיים עולה שנזקי האשראי בחברות כרטיסי האשראי 

בכרטיסים חוץ בנקאיים, שהם מרכיב חשוב בעלות הבטחת העסקה, גבוהים מאשר אלו שבכרטיסים 

 הבנקאיים. 

הפעולה של חברות כרטיסי האשראי בעולם החוץ בנקאי מבוססת על ערוצי תשתית שיתוף נוסף על כך, 

התמריץ של מפיצים אלו להעמיד את ערוצי  .בנקיםבמתחרים ה( שותפים מועדוניים) אלטרנטיבים הפצה

ההפצה לטובת חברות חוץ בנקאיות הינו תלוי הכנסות ההנפקה. אי לכך, תמריץ זה יקטן מאוד עם 

 ויתקבל במידה, כך .מלה הצולבת והפחתה של תמורת ההפצה בהתאמהמשמעותית של הע ההפחת

 ערוצים כן ועל האלטרנטיביים המפיצים עם הפעולה לשיתוף כלכליה בסיסה יישמט, המוצע השינוי

 בעלויות הגידול מתווסף הצולבת הבעמל המוצע השינוי השפעת על, מזאת ייתרה. פקטו דה ייחסמו אלו

 התלות תגדל, מנגד. הפעולה לשיתוף הכלכלי הבסיס היעדר על הוא אף מהותית שליךשמ ההון גיוס

 . כך תחטיא הוועדה את מטרתה ליצירת גופים בעלי כושר תחרותי .הפצה כערוצי בבנקים

יש לציין בהקשר זה, כי קיים הבדל משמעותי בין הבנקים לחברות כרטיסי האשראי כמנפיקים   

וחותיהם והיסטורית האשראי שלהם, לאור האינטראקציה עצמאיים. לבנקים היכרות מבוססת עם לק

החוזרת איתם והיותם ספקים של מסגרת אשראי ושאר שירותים בנקאיים, לצד נגישותם לערוצי ההפצה. 

                                                           
28
  .Ibid, Ibid

29
 The Nielsen Report - Issuers, December 2015/Issue 1076

30
  .Review of Card Payments Regulation – Issue Paper, Reserve Bank of Australia, March 2015, p. 13

31
 Credit and Debit Card Interchange Fees in Various Countries - August 2015 Update, Fumiko Hayashi, Federal Reserve

Bank of Kansas City: 
https://www.kansascityfed.org/~/media/files/publicat/psr/dataset/intl_if_august2015.pdf 
32
 http://www.federalreserve.gov/paymentsystems/regii-about.htm

33
 .2-4הוועדה,ע"מהבינייםשלדוח
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ללא מומחיות בכלל הפעולות הבנקאיות,   -מאידך, חברות כרטיסי האשראי יהיו שחקנים 'חדשים' 

שאת בעלויות הגבוהות של סיכוני מתן האשראי וכן בעלויות הלקוח אינו מוכר להם, והללו יצטרכו ל

 הגדלות של ההפצה. 

אי לכך, העמלה הצולבת תצטרך להיקבע על בסיס העלויות הצפויות בפועל, אשר מוערך כי יגדלו 

על הפרדת חברות כרטיסי החיוב  הוועדהבהשוואה למצב הקיים כיום, וזאת בשים לב להמלצת 

במתודולוגיה שונה לקביעת גובה העמלה הצולבת מאשר המתודולוגיה בה בוצע  מהבנקים. כאמור, מדובר

 שימוש ברגולציה האירופית. 

 הפרדתפי המתודולוגיה המקובלת בישראל לקביעת שיעור העמלה, אשר הינה מבוססת עלויות,  על

 צריך המנפיק עמלת ששיעור ומכאן המנפיקים בעלויות גידול דווקא מייצרת האשראי מחברות הבנקים

ייקבע שיעור עמלה צולבת נמוך מדי באופן מלאכותי בהתבסס על אם . אלו שינויים לאור לגדול דווקא

של השחקנים ופוטנציאל התחרות גע כושרם התחרותי ייפאמת המידה האירופאית הלא רלוונטית, 

 ., בניגוד מוחלט לכוונת הוועדההחדשים בתחום האשראי הצרכני

יש לזכור שהשינוי המוצע בשיעור העמלה הצולבת אינו צפוי להיות מיושם בחלל ריק, אלא כחלק ממכלול 

לשנות את ההסדר  הוועדה. כחלק מהמלצות אלו מציעה הוועדהשלם של המלצות אשר הוצגו על ידי 

המלצה  –הקיים הנוגע למועד העברת הכספים לבית העסק ולחייב מעבר מסליקה חודשית לסליקה יומית 

שקבלתה תייצר עלויות מימון נוספות למנפיקים. רשות ההגבלים העסקיים מכירה בכך שמשמעות 

הקדמת התשלום הינה העברת עלויות המימון מבית העסק למנפיקים ושראוי שתתבטא בגידול בעמלה 

  34הצולבת.

היות מפוצות בשינוי גם לפי בנק ישראל, לקיצור מועדי ההתחשבנות ישנן השלכות כלכליות אשר יכולות ל

לחילופין, קיצור מועדי ההתחשבנות ללא פיצוי בעמלה הצולבת ייצר עלויות מימון  35העמלה הצולבת.

נוספות, אשר יכולות להיות מושתות על מחזיקי הכרטיסים, כך שיתבצע מעבר מאשראי זול לבתי עסק, 

 36לאשראי יקר יותר לצרכנים.

 המשתמע כל על, מהבנקים' חדשים' שחקנים אותם של הפרדתם בדבר הוועדה המלצות שיתקבלו ככל

 משמעותית הקטנה של משולב מהלך לאור בהכנסותיהם והקיטון בעלויותיהם הצפוי הגידול לצד, מכך

 יהפכו אשר, אלו שחקנים של רווחיותם קשות להיפגע עלולה יומית לסליקה ומעבר המנפיק עמלת של

 . חלשים לשחקנים

שינוי דרמטי מסוג המוצע, אשר עלול להיות מושת על המנפיקים "החדשים" לא יאפשר התנהלות כלכלית 

ערים לכך שמדובר בצעדים משמעותיים ובעלי השפעה. כך  הוועדהמושכלת, אופק וודאות. ניכר שחברי 

 כי:  הוועדה, שם טענו חלק מחברי 18.11.2015-מיום ה הוועדהלמשל עולה מסיכום דיון 

 ... הצעד של הפרדת החברות הינו גם ככה צעד חריף ויש לעשות אותו בזהירות...""

                                                           
34
 .27-28"מ,ע8.9.2014הגברתהיעילותוהתחרותבתחוםכרטיסיהחיוב,רשותההגבליםהעסקיים,
35
 .26-28"מ,ע2015ברתהתחרותבתחוםכרטיסיהחיוב,בנקישראל,פברוארהמלצותלענייןהג–דוחמסכם
36
 .29-31"משם,ע
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היא מערערת  –באשר לשינוי בגובה עמלת המנפיק מייצרת בדיוק את המצב ההפוך מכך  הוועדההמלצת 

על מתווה משפטי מוסכם אשר אושר על ידי בית הדין להגבלים עסקיים ואשר העניק לחברות אופק ברור 

; הסדר שחשיבותו בעיני החברות המופרדות עולה עשרות מונים לאור השינויים 2018שנת  עד לתום

 המבניים הדרמטיים הצפויים בהתאם למתווה הוועדה. 

והאתגרים עימם הן אמורות להתמודד, הרי בשים לב לשינויים אלו והזעזוע שיגרם לחברות המופרדות 

המתווה המשפטי המוסכם  ודאות בתחום זה, ולהאריך אתשבמקום להחלישן עוד יותר, היה ראוי ליצור 

ים, כך לתקופה בעלת משמעות של לפחות שבע שנים ממועד הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנק

 מעמדן העצמאי בשוק. ותנאים מתאימים לביסוס רוח  שיינתן לחברות האשראי אורך

 עלולות יפעלו בהם העתידיים התנאים של בהקשר לחברות שנוצר הוודאות ולחוסר ברווחיות זו לפגיעה

 : משמעותיות השלכות שתי להיות

 ולשאת הנחוצות ההשקעות את לבצע מאוד יתקשו הם – יפגע אלו שחקנים של התחרותי כושרם .1

 . זה בהקשר הוועדה כוונות את וליישם חדשים בשווקים לתחרות להיכנס הנדרשים בסיכונים

 הבטחת עלויות את להשית יצטרכו" החדשים" שהמנפיקים יתכן, שרידותם את להבטיח כדי .2

 וכפועל הצרכנים על הגדול בחלקן אשראי ימי בגין המימון ועלויות העסקה אישור עלויות, התשלום

 .בשוק להתפתח ביכולתם לפגוע גם יוצא

 :סיכום .ו

 קביעת לצורך מידה כאמת האירופית הרגולציה את לאמץ מעוניינת הוועדה כי עולה הביניים מדוח 

 יכולה אינה באירופה המנפיק עמלת על הרגולציה. בישראל, מטעמים שלא נומקו המנפיק עמלת גובה

הרציונל העומד בבסיסה הוא שונה, היא טרם עמדה במבחן והיא אף . רלוונטית מידה כאמת לשמש

 שונה מהרגולציה אשר נקבעה במקומות אחרים בעולם.

 שוק תחרותי הצולבת הינו מבוסס עלויות. בארה"ב כך, באוסטרליה הפיקוח על שיעור העמלה ,

רק שיעור העמלה הצולבת בכרטיסי דביט מפוקח ונקבע על בסיס עלויות.  בתחום כרטיסי האשראי,

שם גבוהות  ועמלות בית העסק , אין התערבות בשיעור העמלה הצולבתכרטיסי האשראיואילו ב

  משמעותית מאשר בישראל.

 העסקיים, אשר התקבלה על ידי בית הדין להגבלים עסקיים, וכן עמדתו  על פי עמדת רשות ההגבלים

של בנק ישראל, יש לקבוע את גובה עמלת המנפיק על בסיס עלויות המנפיק. משטר פיקוח המחירים 

 בישראל בכללותו אף מבוסס על מבחן עלויות הפירמה בתוספת רווח סביר. 

  קביעה שרירותית של עמלת המנפיק אינה סבירה, על אחת כמה וכמה כאשר הינה משולבת בשינוי

מבני של הפרדת המנפיקים מהבנקים. לא מן הנמנע כי לאור שינוי זה היה דווקא ראוי, על פי מבחני 

 העלות שנקבעו בעבר, שתיבחן העלאת שיעור העמלה הצולבת ובוודאי שלא הפחתתו. 

 האשראי כרטיסי חברות הפרדת ממועד שנים שבע לפחות) משמעותי זמן פרק לקבוע תהפחו לכל ראוי 

 השפעה כאמור ישנה בו לשינויים אשר, זה מהותי ברכיב זעזועים ינקטו לא במהלכו( מהבנקים

 מהבנקים המופרדות לחברות שיתאפשר בכדי זאת. והשוק החברות פעילות על דרסטית שלילית
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 לבחון יהיה שניתן מנת ועל התחרותי בכושרן לפגוע מבלי, שוות כשחקניות בשוק הניתן ככל להתבסס

 .החדשים המבניים בתנאים השוק התייצבות לאחר הנושא את

 

 בדוח הביניים של הוועדה התייחסות למעבר לסליקה יומית .3

 : "יבוצע מעבר לסליקה37גם לנושא מעבר מסליקה חודשית לסליקה יומית דוח הביניים מתייחסכאמור, 

חודשית לסליקה יומית בתוך שנתיים מהמועד שיקבע לעיל להעברת השליטה בחברות כרטיסי האשראי 

 המופרדות."

 וביכולת ביציבותן, המופרדות האשראי כרטיסי בחברות פגיעה הן השלכותיו אשר זה לצעד מתנגדים אנו

 התועלת את ישפר כי לכך ראיה כל זה בצעד אין, מכך יתרה. האשראי בתחום היתר בין שלהן התחרות

 .למעשה דבר של היפוכו, לצרכן

כידוע, שוק כרטיסי האשראי בישראל בשונה מן העולם, התבסס כשוק בו כלי התשלומים המרכזי הוא 

( בו חיוב הלקוח נעשה בתאריך נקוב אחת לחודש. אמצעי זה הוא הנוהג Deferredכרטיס הדפרד )

נית בצורה מושכלת ולרכז חיובים ליום נקוב במשך בישראל ומאפשר ללקוח לנהל את פעילותו הצרכ

החודש, לרוב בסמוך למועד קבלת המשכורת החודשית. במהלך השנים נוצר שיווי משקל באקוסיסטם של 

שוק התשלומים בישראל ואף בתי העסק הפנימו את יתרונות שיטת הדפרד ורבים מהם בחרו להרחיב 

 מחזיקי הכרטיס אף מעבר לחיוב החודשי הנקוב.  אותה על ידי מתן פריסת תשלומים ללקוחותיהם

 ממוצע למשך ריבית תשלומי להם שחוסכת בכך גם, ללקוחות רב ערך יוצרת כיום הנוהגת החיוב שיטת

"( אוברדראפט)" לחריגות להכנס האפשרות את מצמצמת, פיננסית גמישות להם מעניקה, יום 18 של

 . החודשיות הרכישות במהלך" אוויר" מעט להם ומאפשרת

כך לדוגמא, עובד שכיר המקבל את משכורתו רק בתשיעי לכל חודש יכול היום )כל עוד לא הוחלה הדרישה 

להם  ,גם עצמאים. על המנפיקים(, לרכז את חיוביו לעשירי לחודש ובכך להמנע מחריגות במהלך החודש

דוגמא נוספת היא  .יכולים להיות מחוייבים באמצע החודש ,קשיי תזרים במחצית הראשונה של החודש

יכולים להתאים ו ,המקבלים את תשלומיהם רק בחלק האחרון של החודש ,לקוחות מקבלי קצבאות

לעצמם  מועד החיוב בעשרים לחודש. השלכות החלת השינוי המוצע ימנעו אפשרות לגמישות זו, החשובה 

אלא  וצע יפגע לא רק בגמישות הפיננסית השוטפת של הצרכן כאמור,השינוי המ יתר על כן, כל כך לציבור.

אף יפגום ביכולת של המנפיקים לאפשר לבתי העסק להציע ללקוחותיהם את פריסת התשלומים בכרטיס 

שרות פריסת התשלומים הינו מוצר עוגן בעולם המסחר ומהווה נכון להיום  במתכונת הנהוגה היום.

העסק להסתייע בשרות זה,  אי היכולת של בתי שות הלקוחות בכרטיסים.כשלושים אחוזים מהיקפי רכי

שרותי תיירות בחנות או בעת רכישה מקוונת, תפגע משמעותית מכירת מכונת כביסה או כך למשל ל

בגמישות העסקית מסחרית של בתי העסק כמו גם ביכולתם של הצרכנים לרכוש מוצרים ושרותים שונים 

 ת, בבתי העסק, בצריכה  ובפעילות העסקית במשק.וכפועל יוצא תפגע בלקוחו
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 ייצר, בשוק הקיים המשקל שיווי את בהכרח יערער, יומית לסליקה ומעבר כיום הקיימת השיטה  שינוי

ובהתנהלותם  הלקוחות ברווחת מהותית פגיעה תוך זאת, התשלומים בעולם מהותית וודאות אי

 .המנפיקות האשראי כרטיסי חברות של ביציבותן או/ו הפיננסית

כך יוצא כי החברות המופרדות יהפכו לשחקניות מוחלשות עד כדי חשש לשרידותן אשר לא תוכלנה לממש 

 את התפקיד שרואה להן הוועדה.

לשון אחר, המנפיקות המופרדות יאלצו להקדים העברת היקף משמעותי של תשלומים ובכך, לספוג 

לייצר לחברות "מחנק נזילות"  עלוליםאף אשר כבדים לות עלויות מימון משמעותיות נוספות וצרכי נזי

גם יכולתן  כמו ,חוסנן החברות,בהיקפים חסרי תקדים. כפועל יוצא תפגע יציבותן הפיננסית של 

 התחרותית להציע מוצרים אטרקטיביים לציבור ותנאי אשראי תחרותיים למחזיקי הכרטיסים.

 בתנאי בהתיקרות שתתבטא השלכה לכך תהיה עלויותיהן את לכסות ינסו והמנפיקות במידה, מאידך

 .  לצרכן מחירים להעלאת יובילו אלו. במשק התשלום אמצעי בתמהיל שינוי אף ואולי לצרכניהן האשראי

יום בממוצע למחזור  18לצורך המחשה, מעבר לסליקה יומית, המהווה למעשה הקדמת תשלומים של 

 עסקאות המנפיק, משמעותו:

 ₪מליון  100-עלות נוספת לחברה של כ -מיליארד שקל לחודש  10 -למחזור חיובי לקוחות ממוצע של כ

 בריביות צפויות  )תוספת של אחוז(.  ₪מליון  150לשנה בריבית פריים דהיום ועלות של מעל 

 המשמעות האלטרנטיבית של שינוי זה שווה ערך להעלאת ריבית ללקוחות בתיק אשראי צרכני בהיקף

 .  7.5%עד  5%-בכ ₪מיליארד  2של 

 :סיכום

המעבר לסליקה יומית תוך השתת עלויות מימון משמעותיות נוספות על המנפיקים המופרדים אינה 

פגיעה משמעותית בחברות המופרדות מוצדקת בפני עצמה, וביתר שאת בשילוב עם הוראות נוספות, תפגע 

התחרותי ועלולה במקביל לשנות את שיווי המשקל הקיים שרידותן, יציבותן וכושרן עד כדי איום על 

 בשוק התשלומים בצורה בלתי הפיכה תוך פגיעה במגזרי צרכנים רבים.

 

 בהפרדה והנפקה(להחרגת כאל )התייחסות להמלצת הוועדה  .4

 שההמלצות תחולנה על הכרחי , המלצות דומות במהותן למופיע בדו"ח הבינייםתמליץ  הוועדהש ככל 

 שלוש החברות  בתנאים שווים ללא אפליה לטובה של כ.א.ל. אחרת:

תהיה פגיעה לא מידתית  מכך בשוק כרטיסי האשראי וכתוצאה" שוויוני"מגרש משחקים לא  ייווצר

 .38אשר תגרום לפגיעה מהותית בשוויין הכלכלי ,כרטיסי האשראי המופרדותבחברות 

                                                           
38
.הפגיעהבחברותובתחרותבענףיפורטובהמשך



2016 רוארפבב 7

 15
 

 החברות ות והיא תתחזק מאוד על חשבונן. כ.א.ל תזכה לעדיפות תחרותית על החברות האחר

, והן יתקשו מאוד בהם הן מתחרותיחלשו מאוד, כושרן התחרותי יפגע בשווקים הקיימים  המופרדות

ונוספים, ובכלל זאת בשווקים בהם מטרת הוועדה לחזק את  להוביל את התחרות בשווקים חדשים

 .התחרות

  ,בין שלוש חברות כרטיסי אשראי קיימות, הפועלות באותן תחומים, ובעלות יכולות  אפליה זובנוסף(

ובראשן בחופש מהווה פגיעה אסורה בזכויות יסוד על פי הדין הישראלי,  דומות, וכוח שוק דומה(

  .העיסוק ובזכויות הקניין של החברות המופרדות

 

  ל.א.כ של לטובה האפליה של המשמעויות פירוט

 מימדים במספר ביטוי לידי באים קארד ולאומי  ישראכרט מול ל.א.לכ המועדפים התנאים: 

 במחירי ההון הן צד העלויות והן ב יוצר יתרון תחרותי לכ.א.ל קי האםהחיבור לבנ .1

   כ.א.ל תהנה ממחירי גיוס הון נמוכים משאר החברות. כ.א.ל תוכל לקבל הון מבנקי האם שלה

צרו להם תמריץ לספק מחירי הון טובים יותר לחברת כ.א.ל על פני מתחרותיה. יוקשרי הבעלות י

 יתרון משמעותי זה אף יגדל במידה ותתקבל ההמלצה למעבר לסליקה יומית.

 עדיפות על החברות האחרות בערוצי ההפצה הבנקאייםלכ.א.ל תהיה  .2

  שיכולים וצפויים להמשיך  –בבעלות בנקי אםהיחידה  חברת כרטיסי האשראיכ.א.ל תהיה

להנפיק עימה כרטיסים בנקאיים. האינטרס של בנקי האם )דיסקונט והבינלאומי( יהיה להמשיך 

להנפיק כרטיסים עם כ.א.ל שכן הם ייהנו לא רק מעמלות הפצה, אלא גם מרווחי אקוויטי 

 מפעילות הסליקה והאשראי של כ.א.ל.

 קאי שלהם שתוקפו יפוג יכנס לתחרותלהבדיל מישראכרט ולאומי קארד שכל כרטיס בנ ,

)מה שגם יותר נוח בכ.א.ל יוכלו להאריך את התוקף של הכרטיסים בדיסקונט והבינלאומי 

שאר עם "קהל שבוי" של לקוחות ותתחרה רק על נתחי השוק של יללקוח ולבנק(. כ.א.ל ת

 . ישראכרט ולאומי קארד

 אחרים )בנק אי בשת"פ עם בנקים החברה היחידה שתוכל להנפיק כרטיס אשר כ.א.ל תהיה

ישראכרט ולאומי קארד תהיינה , בנק יהב, בנק איגוד, בנק ירושלים, בנק אוצר החייל(. מזרחי

מסך מסגרות האשראי המונפקות של  25% מגבלת לאורמנועות לשתף איתם פעולה בהנפקה, 

קוחותיהם של על ל . החברות המופרדות לא תוכלנה להתחרות בכ.א.ל39חברות כרטיסי האשראי

)ולא להפיץ( כדי לשמור על קשר ישיר עם  יעדיפו להנפיק כרטיסים הם ,שכןהבנקים האחרים 

שהם מציעים. הלקוחות אף הם יעדיפו  הלקוח ולהציע לו את השירות כחלק מסל המוצרים
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לקבל את השירות מהבנק ולא להתקשר בהסכם עם ספק שירות )מנפיק חוץ בנקאי( נוסף. מצב 

 בפועל את התחרות בתחום כרטיסי האשראי. זה מקטין

משוק ההפצה  100%מצב אסימטרי בו בפני כ.א.ל עומד פוטנציאל של  ייווצר ,כתוצאה מכך

 ובנקי האם. זאת מאחר הבנקאי משוק ההנפקה  60% -הבנקאי ואילו לחברות המופרדות רק כ

ואילו קשרי הבעלות, רווחי האקוויטי והסליקה והאשראי, ימשיכו לתת עדיפות לכ.א.ל, בגלל 

בנקים אלה  ,. ביחדבשל הרצון לספק ללקוח סל שירותים מזרחי והקטנים ילכו עם כ.א.ל כמנפיק

   משוק ההנפקה. 40%מהווים 

של אי  ביניים"ה, ולא תפגע מ"תקופת מרציפות תהנהכ.א.ל בניגוד לישראכרט ולאומי קארד,  .3

. על כל המשמעויות לכךעלים, ודאות והחלפת ב

של הלקוחות )להבדיל מישראכרט מימון מסגרות האשראי  דרש לקחת על עצמה אתיכ.א.ל לא ת .4

. ההפרדה של ישראכרט ולאומי קארד מהפועלים ולאומי בהתאמה תביא לכך שהן ולאומי קארד(

תצטרכנה לגייס הון משמעותי על מנת להעמיד ללקוחותיהם מסגרות אשראי לכרטיסים החוץ 

לפעול ולהתחרות בשוק  החברות המופרדותעצם הצורך בהגדלת ההון תקשה על בנקאיים. 

ובשווקים נוספים. 

  רות כרטיסי בו שלושת חב תיאורטי, נתבונן במצב האבסורד בהצעהעל מנת להבהיר את

דומיננטיות בשוק. האם בעלות א קשרי בעלות עם הבנקים, וללהאשראי היו שחקניות עצמאיות, 

יעלה על הדעת כי רכישת כ.א.ל ע"י בנק דיסקונט הייתה מאושרת? האם הדבר היה עומד 

חרותי בלתי הוגן לחברה הנרכשת. ייתרה מזאת, נותן ייתרון תמצב זה היה במבחן משפטי? הלא 

ברור כי מהלך כזה היה מחליש משמעותית את יכולתן התחרותי של החברות הנותרות בשווקים 

. , בניגוד מוחלט למטרת הוועדהבהם הן פועלות מול המתחרים הבנקאיים

:סיכום

 השוק בנתחי משמעותית להישחק צפויות המופרדות שהחברות הן ל.א.כ החרגת של הצפויות התוצאות

 להפוך צפויות הן מכך כתוצאה .והרווח ההכנסות בהיקף משמעותית ולהיפגע לקוחות לאבד, שלהן

 דומיננטיות לשחקניות ולא, הקיים על בהגנה שממוקדות ופגיעות חלשות, יותר הרבה קטנות לחברות

 .בחזונה אליהם כיוונה הוועדהש בשווקים התחרות את שיובילו

מימון יתרה מזאת, לכ.א.ל יהיה יתרון תחרותי לא הוגן בהיבטים שונים שפורטו, בניהם גישה למקורות 

)לדוגמא בתחום וסינרגיה עם הבנק  בנקאיים על כל המשתמע מכך וזמינים, נגישות ללקוחות זולים

 העלויות וההון(. 

באותן תחומים, ובעלות יכולות בנוסף, אפליה זו )בין שלוש חברות כרטיסי אשראי קיימות, הפועלות 

דומות, וכוח שוק דומה( מהווה פגיעה אסורה בזכויות יסוד על פי הדין הישראלי, ובראשן בחופש העיסוק 

 .כויות הקניין של החברות המופרדותובז
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סיכום התייחסות החברה

מעבודת הוועדה עולה כי הפיכת חברות כרטיסי האשראי לשחקנים משמעותיים הינה יעד מרכזי .  .1

לצורך הגשמת היעד יש להבטיח קיומם של תנאים שיבטיחו את כושרן התחרותי,יציבותן וחוסנן  .2

של חברות כרטיסי האשראי המופרדות, דבר המוטל בספק לאור ההמלצות הדרסטיות וחסרות 

התקדים שפורטו לעיל, אשר אימוצן יביא לתוצאה הפוכה מכוונות הוועדה.  

עמלת המנפיק- צריכה להיות מבוססת עלויות בתוספת רווח סביר, ואין לשנותה בעת בה מבקשים  .3

דוקא לחזק את חברות כרטיסי האשראי המופרדות. ייתרה מכך, ההשוואה לשוק האירופאי 

שצויינה בדוח איננה רלוונטית, ובארה"ב, שוק מפותח ותחרותי, אין התערבות בשיעור העמלה 

הצולבת בכרטיסי אשראי.  

מעבר לסליקה יומית- ישית עלויות משמעותיות נוספות על המנפיקים המופרדים ואינו מוצדק בפני  .4

עצמו. החלתו עלולה לשנות את שיווי המשקל הקיים בשוק התשלומים בצורה בלתי הפיכה תוך 

פגיעה במגזר הצרכנים. 

החרגת כ.א.ל- האפליה של כ.א.ל מייצרת לה יתרון תחרותי לא הוגן בהיבטים שונים, בניהם גישה  .5

למקורות מימון זולים וזמינים, נגישות ללקוחות בנקאיים וסינרגיה עם הבנק.  

אפליה זו מהווה פגיעה אסורה בזכויות יסוד על פי הדין הישראלי, ובראשן בחופש העיסוק ובזכויות 

הקניין של החברות המופרדות. 

בעקבות ההמלצות שפורטו לעיל, החברות המופרדות צפויות להפוך לחברות קטנות יותר, חלשות  .6

ופגיעות שממוקדות בהגנה על הקיים, ולא לשחקניות דומיננטיות שיובילו את התחרות בשווקים 

שהוועדה כיוונה אליהם בחזונה. 

החלה חפוזה של צעדים דרסטיים, וחסרי תקדים במהותם ובעוצמתם תפגע בחוסנן של חברות  .7

כרטיסי האשראי המופרדות עד כדי חשש ליציבותן. כמו כן תביא לשינוי פני השוק כולו ובתוך כך 

לפגיעה בשוק התשלומים האלקטרוניים, התפתחותו התקינה, השקעות הקשורות בפיתוחו, 

ובעיקר בלקוחות מחזיקי הכרטיסים. האמור חוטא ליעדי הוועדה ולכוונותיה.




