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1. סיכום 

תחרות היא לא מטרה אלא אמצעי להשגת יעילות כלכלית.1 המערכת הפיננסית והבנקאית בישראל איננה 

יעילה ואין בה מכשירים פיננסיים רבים הנמצאים במערכת הפיננסית העולמית. במערכות הפיננסיות בעולם 

עוברות בימים אלו שינויים משמעותיים בכל תחומי הרגולציה, תשתיות טכנולוגיות ושימוש מכשירים 

פיננסים חדשים. כדי להשיג יעילות בעולם פיננסי גלובלי יש להתאים את המערכת הישראלית לעולמית 

ולסגור פערים של יעילות במקטעים בהם נראה על פי מדדים פשוטים שקיימת חוסר יעילות. דוח הביניים לא 

נוקט בתהליך זה לקביעת סדרי עדיפות לרפורמות וביצירת תחרות תומכת יעילות במערכת הפיננסית. 

על פי מדדים פשוטים נראה שהמקטע המרכזי שיש בו חוסר יעילות הוא בשוק האשראי לעסקים קטנים 

ובינוניים. לחוסר יעילות זה יש השפעה שלילית על האפקטיביות של המדיניות המוניטארית ועל יכולת המשק 

להתייעל ולצמוח. על פי מדדים פשוטים אלו לא נראה שיש חוסר יעילות גבוה בשוק האשראי לסקטור משקי 

הבית )צרכנים(. לכן, המהלך המרכזי של הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים לכל היותר תטפל 

באשראי צרכני. מאידך, הועדה לא נותנת פתרונות משמעותיים להתייעלות משמעותית באשראי לעסקים 

קטנים ובינוניים ובמיוחד לא תומכת בהגברת התחרות בין הבנקים הנוכחיים. 

ההמלצה המרכזית להפריד את כרטיסי האשראי מהבנקים, אין השלכות משמעותיות עבור בעיית האשראי 

לעסקים קטנים. הפרדת כרטיסי האשראי מכל הבנקים לא תגביר את התחרות בין הבנקים שהם בכל העולם 

נותני האשראי העיקריים לעסקים קטנים ולמשקי הבית. לכן, כדי לשפר את המצב בשוק האשראי התשובה 

איננה בכמות הבנקים אלא בחלקם היחסי של הבנקים הקטנים לגדולים ובמיוחד מידת התחרות ביניהם. דבר 

זה מקבל ביטוי בזה שאם אותה כמות בנקים קיים כיום בשוק המשכנתאות תחרות משמעותית מצד הבנקים 

הקטנים והבינוניים. לא ברור מהו הכוח המיוחד שיהיה לחברה חדשה שתקנה בעלות על כרטיסי אשראי 

להתחרות ביעילות מול הבנקים. לבנקים תהיה פעילות מלאה בכרטיסי חיוב, יכולת לתת אשראי ישיר למשקי 

הבית, יכולת ההפצה של כרטיסי האשראי וגם יכולת הנפקה חלקית. האם יהיה לחברה זו מידע ייחודי שלא 

יהיה ברשות יתר השחקנים בשוק האשראי הצרכני? זו לא דרך נכונה לייצר תחרות יעילה בשווקים פיננסיים. 

לדעתי יש לחזק את התחרות בתוך המערכת הבנקאית על ידי חיזוק הבנקים הקטנים והבינוניים ועל ידי 

הקמת מאגר מידע אשראי ציבורי בנוסף על משקי הבית גם על עסקים קטנים. יש לשתף את כל הבנקים 

במאגרי מידע ממשלתיים, כגון מס ערך מוסף, כך שלמערכת האשראי יהיה מידע יותר טוב על תזרים 

המזומנים של העסקים הקטנים והבינוניים. שיפור המידע יוריד חסמי אשראי לעסקים הקטנים וישפר את 

התחרות בשוק האשראי. דרך נוספת שתאפשר תחרות בתוך המערכת הבנקאית היינה אפשרות האיגוח של 

אשראי לעסקים קטנים ובינוניים ובמיוחד אם הממשלה תיתן בשלבים הראשונים ערבויות והוזלת עלויות 

לאיגוח אשראי זה. 

 לפני הוצאת כרטיסי האשראי מהמערכת הבנקאית צריך למצות את התחרות בין הבנקים. בכל העולם 

המפותח יש מעורבות רבה בתחום כרטיסי האשראי וכרטיסי החיוב אבל אף לא מדינה אחת הפרידה בין 

                                                           
1

השמת חזון הועדה ביצירת תחרות נראה לי בעייתי במונחים כלכליים. השגת יעילות באמצעות תחרות נראה לי חזון נכון יותר   
כלכלית. בנוסף, מדוע לא מודגש המקטע של תחרות בתוך המערכת הבנקאית הקיימת ויש דגש על שחקנים נוספים מחוץ למערכת 

הבנקאית.  
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הבנקים ל חברות כרטיסי אשראי. הדרך המקובלת להורדת עלויות כרטיסי אשראי היינה על ידי מעורבות 

רגולטורית בקביעת עמלה צולבת שאומצה בישראל, תמיכה בהקמה של מערכת דירוג אשראי למשקי בית 

ועסקים ורגולציה של כניסה חופשית ומוסדרת למערכות הסליקה. כיוון שעדיין לא מיצו את האפיקים  

המקובלים להגברת התחרות, כולל החדרת כלים פיננסים חדשים וסטנדרטיזציה של הסליקה, אין זה נכון 

לכפות על המערכת האשראי אפיק אשר אינו נהוג בעולם שההשפעה שלו על המערכת הבנקאית אינה ידועה 

ולא הוסבר איך היא תשפר את חוסר היעילות המרכזי שהוא אשראי לעסקים קטנים. 

2. המלצות עיקריות בדוח הביניים של וועדת שטרום 

א. הפרדת השליטה בחברות כרטיסי האשראי מבנקים הגדולים 

 השליטה בחברות כרטיסי האשראי שבבעלות בנקים גדולים תימכר בתוך שנתיים והיתרה בתוך שנה 

נוספת. 

 הגברת התחרות בתחום הסליקה – תנאים מקלים למתן רישיון סולק ומעמד של "סולק מתארח" . 

הוועדה ממליצה להוריד את העמלה הצולבת לרמה באירופה ולהקטין את ימי הסליקה ליום אחד 

 הצגת פעילות כרטיס האשראי בחשבון העו"ש - חברות כרטיסי אשראי יחויבו למסור לבנק בו מתנהל 

חשבון עו"ש של לקוח את הפעולות בכרטיסי האשראי. 

 מגבלות לעניין רכישת חברות כרטיסי האשראי –בנקים, גופים מוסדיים המנהלים מעל 100 מיליארד 

₪ ותאגידים ריאליים משמעותיים לא יהיו רשאים לרכוש שליטה. 

 הצגת פעילות כרטיס האשראי בחשבון העו"ש - חברות כרטיסי אשראי יחויבו למסור לבנק בו מתנהל 

חשבון עו"ש של לקוח את הפעולות בכרטיסי האשראי של הלקוח. 

 הפצת והנפקת כרטיסי אשראי על ידי בנקים – כל הבנקים יפיצו ללקוחותיהם את כל כרטיסי 

האשראי בתנאים שווים וללא אפליה, תוך הצעת מלוא מגוון הכרטיסים ללקוח.  

 הפצת והנפקת כרטיסי אשראי על ידי בנקים – כל הבנקים יפיצו ללקוחותיהם את כל כרטיסי 

האשראי בתנאים שווים וללא אפליה, תוך הצעת מלוא מגוון הכרטיסים ללקוח. הנפקת כרטיסי 

האשראי על ידי הבנקים תתקיים רק בשיתוף חברות כרטיסי ותוגבל ל25% מסך האשראי.  

ב. פעילות אשראי קמעונאי של גופים מוסדיים וגופים קשורים להם 

 לגופים המוסדיים יוכלו להקים חברות בת למימון קמעונאי, שמקורותיהן יהיו הון נוסטרו של חברת 

האם וגיוס באמצעות הנפקת איגרות חוב לציבור ואשר יפקחו על ידי הממונה על שוק ההון.  

 מומלץ שהחברות המחזיקות בגופים המוסדיים הגוף המוסדי יוכל לרכוש איגרות חוב אלה עבור תיק 

העמיתים. אספקת האשראי תתבצע במגוון האפיקים המקובלים, לרבות באמצעות חוזה לכיסוי 

שוטף של יתרת החובה )אוברדרפט( של לקוח בבנק. כבר כיום ניתן לזהות מגמה של רכישת שליטה 

בחברות מימון חוץ-בנקאי על ידי חברות השולטות בגופים מוסדיים, כך שחברות המימון הופכות 

לחברות אחיות של הגופים המוסדיים. 
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3. האם מכירת חברות כרטיסי אשראי מהבנקים תקדם את התחרות והיעילות באשראי? 
כדי לענות על שאלה זו יש לבחון אם על בסיס הנתונים ללא ניתוח מעמיק יש חוסר יעילות בשוק האשראי ואם 

כן באיזה תחום בשוק האשראי. שוק האשראי מתחלק בין סקטור משקי הבית )אשראי צרכני( ובין הסקטור 

העסקי. בתחום האשראי לעסקים גדולים ופרויקטים גדולים נראה שיש תחרות גדולה הנובעת מקיומו של 

שוק אשראי בו קיימים דירוגי אשראי מפותחים  ונגישות מלאה דרך מערכת הבנקאית המקומית, אשראי 

מחו"ל וכן שוק אגרות חוב סחירות ולא סחירות באשראי עסקי )אשראי קונצרני(.   

שוק אשראי  למשקי הבית )צרכני( 

 שוק האשראי למשקי הבית בישראל מאוד לא ממונף בהשוואה בין לאומית.  האשראי הצרכני נמוך 

יחסית לתל"ג הנתונים לא מראים את כל התמונה מכיוון שבניגוד לשאר העולם בישראל קיימת 

אפשרות למשיכת יתר והלוואות לטווח קצר מחודש. זו צורת מימון שונה כאשר בעולם נהוג לקחת 

הלוואה לקניית מכוניות ובארץ היום יש העדפה לליסינג שאינו נכלל באשראי הצרכני. 

 עדיין אין דירוג אשראי ולכן יש קושי לחלק משמעותי ממשקי הבית לקבל אשראי במחיר תחרותי עם 

אינפורמציה אחידה ונגישה.  

 הסקטור הערבי כמעט לחלוטין אינו לוקח אשראי למשכנתאות ואשראי צרכני במידה נמוכה ביותר. 

כך גם בסקטור החרדי. ביחד הם מהווים היום כמעט 30% ממשקי הבית. 

 בשנים האחרונות קיימת מגמה של גידול באשראי הצרכני בעיקר באשראי המשכנתאות. זאת כאשר 

האשראי של העסקים קטן – למרות שיש טענה שאשראי לעסקים קטנים גם בתהליך של גידול בשנים 

 .2014-15

 שיעור ההכנסה מפעילות באשראי הצרכני שאינו למשכנתאות הוא השני הכי גבוה אחרי שיעור 

ההכנסה  מאשראי לעסקים קטנים. לעומת זאת התשואה לנכסים במגזר משקי הבית היא הנמוכה 

ביותר, הדבר נובע מהוצאות תפעוליות גבוהות במגזר משקי הבית שאינו למשכנתאות.  

 תחרות הגורמת להקטנת ההוצאות יכולה לגרום ליעילות והורדת מחירי האשראי בתחום הצרכני.  על 

כך אפרט בהמשך. 

 מרבית האשראי למשקי הבית בכלל הוא ממשכנתאות ורכב – בתחום זה המרווחים נמוכים, התחרות 

גדולה והאשראי גדל. מכאן שלא נראה שיש בעיה משמעותית באשראי צרכני למשקי הבית. 

מסקנה: הבעיה בתחום האשראי הצרכני היא רק בתחום הקמעוני בו אין רווחיות מיוחדת אך הוצאות 

גבוהות. מכאן נובע שיש לקדם תחרות שתגרום להתייעלות על ידי מתחרים עם עלויות תפעול יותר נמוכות.  

כללית נראה שהבעיה במגזר אשראי צרכני למשקי בית איננה משמעותית.  

 האם עלויות גבוהות באשראי צרכני הוא בעיה של ריכוזיות? רמת הריכוזית על פי  HHI במגזרים 

השונים בשוק האשראי היא כמעט זהה.  

 האם הפרדת הבעלות על כרטיסי אשראי מהבנקים תוריד את עלויות התפעול לאשראי למשקי הבית? 

להערכתי לא. למה? 
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o כרטיסי אשראי הם כלי מרכזי בסליקת תשלומים עם אשראי לזמן קצר מאוד ובערבות של 

המנפיק - מצריך קשר לבנקים ולא בהכרח מייעל את המערכת עם יתרונות גדולים לרשת 

והשקעות בתשתית. לכן, אין אפשרות מעשית לנתק את מערכת כרטיסי האשראי ממערכת 

הסליקה וההפצה הבנקאית בארץ ובעולם. 

o כרטיסי אשראי משמשים בעיקר לווים עם דרוג נמוך ולכן המחירים )ריבית( גבוהים ובארץ 

הם לא גבוהים במיוחד. 

o כרטיסי אשראי לא מהווים כלי מרכזי בפיתוח אשראי להשקעות של עסקים קטנים 

ובינוניים.  

o כאשר מפרידים את כרטיסי האשראי מהבנקים שיעורי ההכנסה מפעולות שאינן ריבית 

יצטרכו לעלות כדי לממן את העלויות הגבוהות מנתינת שירותים בנקאים למשקי הבית. כיום 

התשואה ממגזר האשראי הצרכני היא הנמוכה ביותר בעקבות עלויות תפעול גבוהות.  

o לא ברור לי מהו היתרון התחרותי של חברות כרטיסי האשראי שהן תהיינה קטנות וחדשות  

עם עלויות תפעול אשראי גבוהות יחסית תוכלנה להתחרות ולגרום להורדת עלויות מהבנקים 

בתנאים של אינפורמציה זהה.  

o חברות כרטיסי האשראי ינפיקו חוב ללא ערבויות על סמך דירוג אשראי, עם עלות גבוהה 

בהרבה להון מאשר לבנקים. 

o האם אנו מעוניינים שהאינפורמציה של חברות כרטיסי האשראי לא תהיה נגישה לכל נותני 

האשראי הצרכני? כלומר, חלק מהנתונים בדירוגי האשראי של כלל הלווים במשק. 

o בעולם טיפלו בנושא של תחרותיות בתחום כרטיסי האשראי. אולם  הוועדה לא מתייחסת 

לכך שלא נהוג בשום מקום בעולם להגדיל את התחרות באשראי על ידי הפרדה מוחלטת של  

כרטיסי האשראי מהמערכת הבנקאית. הטיפול בעולם הצליח להוריד עלויות באמצעים 

רגולטוריים בעיקר. 

 עם כניסת כרטיסי חיוב למערכת הבנקאית – מה המשמעות של הפרדת הבעלות על חברות כרטיסי 

אשראי?  

o כרטיסי החיוב למעשה יכולים להיות תחליף מעולה וזול לכרטיסי אשראי. יש להם מנגנון 

לסליקה בלבד ללא מרכיב אשראי אך חייבים להיות מחוברים לחשבון הבנק.  

o היתרונות של כרטיסי החיוב מבחינת בתי העסק הם זמן סליקה נמוך יותר ועמלה צולבת 

נמוכה יותר. מכאן שלבתי העסק עדיף להפלות לטובה צרכנים שמשתמשים בכרטיסי חיוב. 

o עבור הצרכנים אין הבדל בין כרטיס אשראי ולכרטיס חיוב כיוון שהבנק יכול לתת אשראי 

דרך האוברדרפט או דרך הלוואה גם ללא עלות עד סוף החודש. איזו סיבה תהיה לצרכן 

להעדיף כרטיסי האשראי על פני כרטיס חיוב ישיר? 

o המפקח על הבנקים הנחה את הבנקים להנפיק כרטיסי חיוב ישיר בחינם ולהציע לכל לקוחות 

הבנקים במהלך 2016 כאשר מחיר העמלה הצולבת יהיה בפיקוח במשך שנה כ-0.3% לעומת 

0.7% כיום בכרטיסי חיוב ישיר ו1.1% בכרטיסי האשראי. 
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 מסקנה: אין לחברות כרטיסי האשראי המופרדות שאינן בנקים יתרון תחרותי על כרטיסי החיוב 

הישיר מול משקי הבית ומול בתי העסק מתוך העמלה הצולבת. 

 היתרון היחיד המסתמן לחברות כרטיסי האשראי הוא אינפורמציה מסליקת כרטיסי אשראי. זה 

יהיה רק אם ניצור שוק אשראי עם אינפורמציה לא סימטרית בין המתחרים. על פי כל הידוע ממחקר 

כלכלי בשווקים פיננסים זהו מתקון לחוסר יעילות שממנו סובלת המערכת הנוכחית. את זה יש לתקן 

באמצעות מערכת דירוגי האשראי שצריכה לכלול אינפורמציה מלאה על כל הצרכנים ופתוחה לכל 

נותני האשראי.  

 סביר ביותר שמאחר וכל התשלומים עוברים דרך חשבונות הלקוחות ומערכת הסליקה, הרי 

שלבנקים תהיה אינפורמציה לא פחותה מזו של חברות כרטיסי האשראי בכל מצב אפשרי. 

מסקנה: מדוע אם כן לא לחזק את הבנקים הבינוניים והקטנים בבעלות על חברות כרטיסי האשראי ועל ידי 

כך הם יהיו במערכת אחידה של אינפורמציה אך עם העדפה מתקנת. 

הערה: למה שלחברות כרטיסי אשראי יהיה יתרון להפוך לבנק מתחרה בגדולים יותר מאשר לבנק קטן או 

בינוני או כל חברה פיננסית אחרת? לכן לדעתי הצעד הנכון להגביר את התחרות בין הבנקים.  

4. שוק האשראי לעסקים קטנים ובינוניים 

מרבית ההמלצות מתייחסות להגברת התחרותיות לאשראי צרכני ואין מספיק התייחסות של הועדה לחסמים 

לתחרות ויעילות באשראי לעסקים קטנים ובינוניים:  

 מסתמן שלעסקים קטנים יש בעיה בהשגת אשראי במרווח דומה לנהוג בארצות מפותחות. שיעורי 

 OECD -האשראי לעסקים קטנים יחסית לתוצר עומדים על כ 9 אחוז לעומת ממוצע מדינות ה

שעומד על 19 אחוזי תוצר. יש טענה שבשנתיים האחרונות יש עליה משמעותית באשראי לעסקים 
קטנים אך לא ברור באיזו מידה ובאם העלויות ירדו.2

 התשואה של הבנקים על מגזר העסקים הקטנים הוא הגבוה ביותר מכל המגזרים ולמעשה נגישות 

לאשראי מהווה את אחד החסמים העיקריים של העסקים הקטנים.  

חסמים עיקריים לאשראי עבור עסקים קטנים בישראל היום שניתן להפחיתם:

 קושי בהעברת העברת נכסים מפוזרים ובמיוחד הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בין המוסדות 

הפיננסים. מכשיר האיגוח מהווה פתרון מסוים. 

 חוסר במידע על הלקוח באמצעות דירוגי אשראי זמינים, תזרימי מזומנים, תשלומים לממשלה ויכולת 

לרשום ערבויות כולל הסדרת חובות לעסקים קטנים. 

 חוסר במערך נתונים מאקרו על אשראי וריבית לפי גודל עסקים וענפים אשר שקיים בעולם ובאחריות 

פרסום של בנק ישראל. 

2
עדיין לא צלחתי לקבל נתונים ברי השוואה משנת 2007 עד היום על כמות ומחירי האשראי לעסקים קטנים בישראל.
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 תחרות בתנאים זהים תוך העדפת גופים קטנים )ערבויות מדינה, איגוח( באשראי עסקי ללא צורך 

בערבות אישית. רגולציה אחידה בנוגע לדרישות ההון והמעקב אחר ההלוואות – לא תוספת 

רגולטורים אלא תאום ביניהם. 

 העברת מידע מהבנקים לגופים שנותנים אשראי בסקטור הלא בנקאי וכן בין בנקים על חשבונות 

עסקיים ופרטיים. 

 שוק נדל"ן מופרט לצרכי בטחונות ורישום נכסים שקוף ומוסדר שמקטין עלויות עקב קיום ערבויות 

מוסדרות. בולט למדי בחקלאות אך קיים בכל הפעילות הכלכלית של עסקים קטנים. 

 יכולות תפעוליות של המתווכים הפיננסיים בשווקים משוכללים - לדוגמא: ריפו 

הערות על ההמלצות:  הוועדה מנסה להוריד את עלויות האשראי של העסקים הקטנים, על ידי הכנסת פעילות 

אשראי קמעונאי של גופים מוסדיים וגופים הקשורים להם. לעומת זאת לגופים הללו אין את היתרון במידע 

שיש לבנקים, כלומר ייתכן ולא יהיה לגופים החוץ בנקאים עלויות נמוכות יותר. בנוסף, יש להם מגבלה על 

ההון שהם יכולים לספק עבור היצע האשראי.  

צעדים נוספים להגברת התחרות בין הבנקים על אשראי לעסקים קטנים ובינוניים: 

 העדפה בהקמת סניפים נוספים לבנקים הקטנים והבינוניים. 

 הנגשת מידע פיננסי על העסקים הקטנים לבנקים הבינוניים והקטנים על ידי שיתוף במאגרי נתונים. 

 הנגשת נתוני תשלומי מס ערך מוסף לכל הבנקים.   

 הוספת קרנות אשראי לעסקים קטנים בהיקפים של ארה"ב ואירופה במיוחד לבנקים בינוניים 

וקטנים.  

 לסבסד חלקית לבנקים קטנים איגוח חובות אשראי של עסקים קטנים ובינוניים. 

על ידי הגברת התחרות מצד הבנקים הקטנים והבינוניים ניתן להגדיל את התחרות על אשראי צרכני 

ואשראי לעסקים הקטנים.  הצעדים הללו צפויים להיות יותר אפקטיביים מהפרדת כרטיסי האשראי 

מהבנקים. בנוסף היכולת של הבנקים לספק אשראי הם גדולים משמעותית, מאשר היכולת של חברות 

כרטיסי אשראי מופרדות מהבנקים עם עלות גבוה להון או בתי השקעות אשר מוגבלים ברמת המינוף שלהם. 

 




