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 : הדעת חוות עיקרי להלן

להצדיק את מסקנות  ותיכול ןששימש את הועדה אינן מבוססות ואינניתוח עובדות יסוד ב .1

  :הועדה

דו"ח מקינזי שהוגש לאגף התקציבים קובע שכמות האשראי למשקי הבית ולעסקים קטנים בישראל 

ובינוניים בישראל נמוכה משמעותית ממדינות ההשוואה. זאת, למרות שבהשוואה בינלאומית 

נמצא ששיעור  OECD-לעסקים קטנים ובינוניים ועל בסיס נתוני בנק ישראל וה הסוכנותשערכה 

. בנוסף, השוואה OECDהאשראי הבנקאי המוקצה לעסקים קטנים ובינוניים בישראל זהה לממוצע 

של שיעור האשראי הצרכני )ללא דיור( ביחס לתוצר בין ישראל, ארה"ב ובריטניה )שם שוקי 

 האשראי מפותחים ומשוכללים( מלמדת ששיעור האשראי הצרכני בישראל זהה לזה של ארה"ב

 וגבוה מזה של בריטניה.

קיימות עובדות הסותרות את הטיעון שהריכוזיות במתן אשראי היא הגורם המרכזי הקובע את 

בו מתחוללת תחרות , המשכנתאות מגזר שדווקא מלמדים הנתוניםרמת התחרות בתחום. כך, 

 HHI ונחיבמ הן. יותר ממגזר האשראי הצרכני למשקי הבית ריכוזי הוא, עזה גם לפי עמדת הועדה

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

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

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

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

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

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

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

 .וחריפה

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

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

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

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

הוא החובה לתת לכל לקוח  מביניהםאלו מהלכים הנמצאים בשלבים שונים של גיבוש, והמוקדם 

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

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

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

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

לא  –הקשורים לאיכות המידע הזמין למלווים  –יהם ההתנהגותיים כאשר הצעדים המובנים מאל

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

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

 על השוק? 

 :אינו נדרש איסור ההנפקה כלל .3

 מערך ההפצה הבנקאי וחשיבותו לתחרות 13.

חברות כרטיסי האשראי הן גופים מפוקחים, ותיקים, מבוססים, בעלי מחזורי מכירות גבוהים ושווי 

קשה להבין מדוע גופים בסדר גודל כזה זקוקים  –של מיליארדי שקלים. כבר בפתח הדברים ייאמר 

נוקא" בהקשר זה קצת לא במקומו(. אולם גם בבחינה להגנה )ויש לומר שגם השימוש במילה "י

 לגופם של דברים ברור שאין צורך של ממש בהגנה האמורה, בוודאי לא באופן ובצורה שניתנה.

הנימוק המרכזי לצורך במתן הגנת ינוקא לחברות כרטיסי האשראי מקורו ביכולת ההפצה של 

כלו "למשוך חזרה" את הלקוחות הבנקים והקשר שלהם ללקוחות. כך החשש הוא שהבנקים יו

בטרם חברות כרטיסי האשראי יתבססו כשחקניות בעלות פוטנציאל תחרותי. ולכן, ממליצה הועדה 

אולם, ככל  לאסור על הנפקת כרטיסי אשראי על ידי בנקים שהופרדה מהם חברת כרטיסי אשראי.

ות את מצבו של שהביטוי "למשוך חזרה" משמעותו מתן הצעות תחרותיות מצד הבנק, המשפר

 .הצרכן, הרי שזו תוצאה שהועדה צריכה לברך עליה ולא לאסור אותה

. על פי נתוני 1כרטיסי אשראי פעילים 6,952,114היו בישראל  2014בסוף שנת לגופם של דברים, 

אזרחים  5,258,000הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, באותה עת מנתה אוכלוסיית המדינה 

כך שבממוצע כל תושב . 3אינם מחזיקים כרטיס אשראי כלל %22 מהם,. 202ותושבי קבע מעל גיל 

אשראי, כך כרטיסי  1.7בממוצע בארנקו החזיק  ,המחזיק בכרטיס אשראי 20או אזרח מעל גיל 

שאין איזו מניעה, עלות או חסם לצרכנים להחזיק מספר כרטיסים )כפי שקורה בפועל במדינות 

 רבות בעולם(.

עבור לקוחות אלו, יש להפריד בין סוגיית ההפצה המשפיעה על זהות הכרטיסים שיחזיק לבין 

סוגיית השימוש בכרטיס בפועל בעת ביצוע רכישה הנגזרת מתנאי הריבית וההטבות שמקבל 

 הלקוח מהמנפיק ואין לה קשר להפצה כלל וכלל.

לכן, אין קשר בין הפצת הכרטיסים לבין שיעור הריבית שנגבה מהלקוח על האשראי בכרטיס. הרי 

ות משמעותיות יותר( הלקוח יעדיף אם חברת כרטיסי אשראי א' תציע ריבית נמוכה יותר )או הטב

לעשות שימוש בכרטיס שלה ולא בכרטיס הבנקאי שנמצא גם הוא בארנקו.  למעשה, מנקודת מבטו 

                                                           
 .2014, נתוני דצמבר 1-בנק ישראל, הפיקוח על הבנקים, מידע שוטף על התאגידים הבנקאיים, לוח י' 1

 .2.19, לוח 2015הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השנתון הסטטיסטי לישראל  2

 . 2012טיסטיקה, טית, הלשכה המרכזית לסאוריינות פיננססקר ראה  3

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201225240 
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של הלקוח, אין הבדל בין התחרות בנקודת הרכישה בין שני כרטיסים חוץ בנקאיים או בין כרטיס 

התחרות תתבצע על בסיס  בנקאי )ובוודאי שאין לכך קשר למערך ההפצה(.-בנקאי לכרטיס חוץ

שווה בין כל הכרטיסים הנמצאים בארנקו של הלקוח בעת שהוא מקבל החלטה על רכישה מסוימת 

 לפי ההטבות ותנאי האשראי שכל אחד מהם יציע לו. –

בהקשר זה חשוב לשמר את יכולתם של הבנקים לנהל מו"מ מול חברות כרטיסי האשראי על מנת 

הם במרוכז )ולהציג כמובן את ההטבות הללו בפני לקוחות הבנק(. לקבל הטבות והנחות ללקוחותי

כך יוכלו הבנקים לנצל את ריכוז כוח הקניה של לקוחותיהם על מנת להשיג תנאים מיטביים מחברה 

זו או מחברה אחרת ולערוך הליך תחרותי ביניהן במטרה להיטיב את ההצעות שלקוחות הבנק 

 יקבלו.

 ף בין מתחריםהחשש מיצירת שולחן משות 23.

"כפל הכובעים" של חברות כרטיסי האשראי לאחר ההפרדה. -לכאורה, החשש האמור מקורו ב

( של עסקות בכרטיסי אשראי עבור מנפיקים Processorבכובען הראשון הן חברות מתפעלות )

שונים )להמחשה, ישראכרט מתפעלת עסקאות בכרטיסים שהונפקו על ידה, על ידי בנק הפועלים 

י בנק מזרחי(. בכובען השני, על פי חזון הועדה, הן חברות המתחרות בבנקים במתן אשראי ועל יד

 צרכני.

הנפקת כרטיסי אשראי היא ביסודו של דבר פעילות ליבה בנקאית וקשה לראותה כמנותקת לחלוטין 

להנפיק כרטיסי ימשיכו בנקים  מהפעילות הבנקאית. כך למשל, גם לאחר השינוי המבני המומלץ

לאור העובדה שכרטיסים אלו כבר כיום מתופעלים על ידי חברות כרטיסי האשראי )וסביר  .טדבי

הרי למעשה גם אחרי ההפרדה לא יתנתק הקשר  –שכך ימשיך להיות המצב גם לאחר ההפרדה( 

עבירו יבפרט, לצורך תפעול הנפקת כרטיסי הדביט  העיסקי בין הבנקים וחברות כרטיסי האשראי.

הלקוחות לחברות כרטיסי האשראי המופרדות ויחתמו עימן על הסכמי חלוקת  הבנקים את פרטי

 רווחים כמקובל כיום 

איסור הנפקת כרטיסי אשראי, שמטילה הועדה על הבנקים, כלל אינו מונע את קיומו של השולחן 

לכן, לא ניתן להצדיק את המשותף ואת חלוקת הרווחים בין מי שיהיו )לאחר ההפרדה( מתחרים. 

  ר ההנפקה בטענות על חשש לפגיעה בתחרות.איסו

לא ניתן לטעון שקיים חשש תחרותי כלשהו אם בנק זה או אחר ינפיק בעצמו בוודאי ש, יתרה מזו

איסור על הנפקת הת מחברות כרטיסי האשראי הותיקות(. חאו באמצעות גוף שלישי חדש )שאינו א

להתבסס על חשש תחרותי משיתוף פעולה כרטיסי אשראי הוא לפיכך איסור גורף מידי שאינו יכול 

 בין מתחרים זה או אחר. 

 

 



8 
 

 :הצרכנים איסור ההנפקה צפוי לפגוע בתחרות ובציבור .4

 בתחרותאיסור ההנפקה יפגע  14.

שתחרות בשוק  מלמדותממספר רב של שווקים( בהקשר זה עדויות בפועל התיאוריה הכלכלית )ו

תה פוחתים משמעותית התמריצים הכלכליים של עם מידע לא סימטרי היא תחרות פגומה, במסגר

בשל החשש שהשוק "ינצל" את חוסר המידע שלהם והם  –השחקנים להציע הצעות תחרותיות 

היא  Adverse Selection-יקבלו רק לקוחות "הפסדיים". תופעה זו המוכרת בספרות הכלכלית כ

דעת מסבירה בפירוט מדוע חוות הבעיה מוכרת בשווקים רבים ובייחוד בשוקי אשראי וביטוח. 

, מהווה את הגורם המרכזי כשלעצמה סוגיית המידע הזמין למלווים בישראל היא, ולא הריכוזיות

 בקביעת אופי התחרות באשראי במשק. 

המחזיקים בכרטיסים עיקר הלקוחות מולם פועלות חברות כרטיסי האשראי כיום הם לקוחות 

. כלומר, כיום, לכל חברת (העסקאות במונחים כספייםמ 80%-מרכזים כ)ההבנקים שהונפקו על ידי 

כרטיסי אשראי יש מידע בעיקר לגבי לקוחות הבנק/ים המחזיק/ים בה. כמו כן, הגוף היחיד פרט 

לחברת כרטיסי האשראי המחזיק במידע לגבי אותם לקוחות הוא הבנק ממנו הופרדה אותה חברת 

 כרטיסי אשראי.

ה, ולאור איסור ההנפקה, לא יוכל הבנק ממנו הופרדה חברת על פי המלצות הועדה, לאחר ההפרד

ובפרט, כרטיסי האשראי לעשות שימוש במידע זה על מנת להתחרות בשוק כרטיסי האשראי 

כל חברת כרטיסי  –מול אותה חברה. התוצאה של מצב זה היא פשוטה במסגרות כרטיסי האשראי, 

חברות ברור ש .קוחות הבנק ממנו הופרדהאשראי תחזיק במעין "מונופולין" על המידע לגבי ל

כרטיסי האשראי האחרות לא תחזקנה באותו מידע ולכן לא תוכלנה להתחרות על אותם לקוחות 

)או שתתחרינה עליהם בצורה מוגבלת ופגומה בהתאם לתמריצים הנגזרים מהמידע הלא סימטרי 

ה להיום, גם להם אין מידע שהן מחזיקות בו(. בנקים אחרים לא יוכלו גם הם להושיע, שכן בדומ

 על לקוחות הבנקים המתחרים. 

דווקא בנק האם, שהוא היחידי שמחזיק במידע מקביל על הלקוחות ולפיכך יכול להתחרות מולה 

מנוע מלהתחרות מולה בהנפקת כרטיסים. כך, יעמדו מרבית הלקוחות בשוק כרטיסי  -ביעילות 

 סכל למעשה תחרות אמיתית". האשראי בפני מצב שהועדה עצמה כינתה מצב "המ

לכן, כתוצאה מיישום המלצות אלו, ייווצר מצב בו לא תתקיים תחרות אפקטיבית בשוק כרטיסי 

לא בין חברות כרטיסי האשראי בינן לבין עצמן )עקב מידע לא סימטרי, בדומה לשו"מ  –האשראי 

נק ממנו הופרדה אותה הקיים כיום בענף כולו(, ובטח שלא בין חברת כרטיסי האשראי אל מול הב

תוצאה זו היא תוצאה  חברה )שכלל לא יכול להתחרות בה בהנפקה על פי המלצות הועדה(.

בו כל אחת מחברות כרטיסי האשראי נהנית מכוח שוק מול למצב שתחרותית גרועה, שתוביל 

 . , הם לקוחות הבנק ממנו הופרדה( מלקוחותיה80%-מרבית )כ
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איסור ההנפקה יפגע משמעותית בתחרות בשוק כרטיסי האשראי, יעלה את ך שברור לפיכ

זאת, בניגוד מוחלט לטובת  ההפרשות להפסדי אשראי ולא יוריד את הריביות שמשלם הציבור.

 הציבור ולקידום התחרות, שהן מטרות הועדה.

 הצרכנים בציבור איסור ההנפקה יפגע 24.

 בקלות ניתן, המופרדות האשראי כרטיסי לחברות ינוקא הגנת למתן הצדקה שקיימת נניח אם גם

 היא( מחזיקים שהם המידע איכות מבחינת) בשוק היעילים המתחרים של ידיהם שקשירת להראות

 פגיעה באמצעות הניתנת ינוקא הגנת. כן לעשות הציבור טובת מבחינת ביותר הגרועה הדרך

 מאוד רחב להיקף ביחס האשראי סיכרטי לחברות אפקטיבית בלעדיות ומתן החלשתה, בתחרות

ניתן להמחיש את הדברים בניתוח  .הצרכן טובת את מקדמת ואינה רצויה אינה, קיימים לקוחות של

תוצאות הרפורמה האחרונה בשוק הסלולר. שם המדינה הכניסה שני שחקנים חדשים לשוק ולא 

 הגבילה את יכולתן של חברות הסלולר הותיקות להתחרות.

התחוללה מהפכה בסדר גודל משמעותי, עדיין הנתונים מלמדים על יציבות יחסית למרות שבשוק 

 87%-כ 2015בנתחי השוק של חברות הסלולר הותיקות, המחזיקות יחד נכון למחצית שנת 

נקודות )גבוה יותר מזה  2,651עומד על רמה של  2015עבור מחצית  HHIמהשוק. כמו כן, מדד 

האם יש ללמוד מכך על כשלונה ף מזה של שוק המשכנתאות(. של שוק האשראי הצרכני וגבוה א

של הרפורמה? כמובן שלא. ההפך הוא הנכון! החברות הותיקות נאלצו להתחרות ולהוריד מחירים 

 וטוב שכך, שכן הן מחזיקות במרבית הלקוחות.  –על מנת לשמר את נתח השוק שלהן 

ת הותיקות, ואלו יכולות היו להתחרות העובדה שהוגי הרפורמה לא "קשרו את ידיהן" של החברו

הובילה להפחתה משמעותית במחירים שהן גובות מהלקוחות. כך, למרות שהנכנסות החדשות 

מהלקוחות )יחדיו!( ההשפעה שלהן על  13%-לשוק גולן טלקום והוט מובייל הצליחו לגייס רק כ

להוריד מחירים לכל  הענף היתה דרמטית ומשמעותית, כיוון שהן אילצו את החברות הותיקות

שוק שלהן העביר הסך הכל, מאמצי החברות הותיקות לשימור נתח לקוחותיהם על מנת לשמרם. 

 בשנה.  ₪מיליארד  8לכיסי הציבור סדר גודל של 

ניתן רק לדמיין מה היה קורה אילו הגנת הינוקא שקיבלו חברות הסלולר היתה כוללת תנאי "איסור 

בשל טענות שונות בדבר "כוחן בהפצה" )דוכנים בכל קניון(, "כוחן תחרות" מצד החברות הותיקות 

ברור שהצרכנים היו  במרכזי השירות" )כמעט בכל עיר( וקשריהן ארוכי הטווח עם הלקוחות.

 הראשונים להיפגע מרפורמה כזו!

רוב הערך לציבור מהרפורמה בשוק הסלולר הגיע משורת הרווח של החברות הותיקות שנאלצו 

לקוחותיהם בהצעות ערך תחרותיות. הגנות ינוקא, אם הן נדרשות, אסור שיינתנו באופן לשמר את 

הפוגע בתמריצי התחרות של השחקנים הותיקים או באופן שיוצר "איים" של חוסר תחרות בשווקים 

יש לאפשר לשחקנים הותיקים  –על ידי קשירת ידיהם של השחקנים הותיקים. ההפך הוא הנכון 

אפילו אם  –כך יגיעו הפחתות המחירים מהר יותר לציבור רחב יותר של לקוחות להתחרות במרץ! 

 הם בסופו של יום לא יעזבו את הבנק שלהם או לא יחזיקו ארבעה כרטיסי אשראי בארנק.
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 :צפויות להעלות את מחיר האשראי לציבורהמלצות הועדה  .5

ס הנמוכים שמשלמים צרכני ישראל היא חריגה בנוף העולמי בשל הריביות הנמוכות ודמי הכרטי

, הריביות בארצות ההשוואה 10%בעוד שהריבית בישראל נעה סביב האשראי בכרטיסי האשראי. 

 תמונה מתקבלת, מדינה בכל המוניטרית הריבית בנטרול גםיובהר ש. 17%-16%נעות סביב 

, 9.25% על בישראל עמד אשראי בכרטיסי ממוצעת ריבית לבין הבסיס ריבית בין המרווח. דומה

  שנבדקו. האחרות המדינות 13-ב 15.8% של ממוצע לעומת

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

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

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

 בכרטיסי האשראי הבנקאיים. גם עלות זו תתגלגל למחירי האשראי לציבור.

מערכת אלו שבמ 70%-בכגבוהות הפרשות חברות כרטיסי האשראי להפסדי אשראי  .ב

 הפסדים אלו יגולמו במחירי האשראי שישלם הציבור. –הבנקאית 

ללא ריבית שמעניקים עסקים רבים  המלצות הועדה צפויות לפגוע במסלולי התשלומים .ג

האלטרנטיבות לצרכנים לאחר המעבר לסליקה יומית תהיינה תשלום מיידי  –ללקוחותיהם 

 )קרדיט( כפי שמתקיים בשווקים רבים ומפותחים בעולם.ויקר )דביט( או אשראי מתגלגל 

 

  להלן חוות הדעת המלאה.
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  דו"ח הועדההיסודות העיוניים של : Iפרק 

 הועדה ומטרותיה מינוי א. 

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

נוי ואת מטרות י. כתב המינוי הגדיר את הרקע למ2015יוני  3האוצר ונגידת בנק ישראל ביום 

 הועדה:

 יננסייםופ בנקאיים בשירותים התחרות להגברת הועדה כחברי בזה אתכם למנות הרינו"

 משקי כלפי במיוחד, שוק ובכוח גבוהה בריכוזיות מאופיינת אלה אספקת שירותים. נפוצים

 ולהפחתת התחרות להגברת צעדים נדרשים זה רקע על. גדולים שאינם ועסקים בית

 .זה בתחום הריכוזיות

 :אלה בנושאים בפנינו תמליץ הועדה

לרבות , נפוצים ופיננסיים אייםבנק שירותים באספקת לתחרות חדשים שחקנים הכנסת. א

 .הבנקים מן האשראי כרטיסי בחברות הבעלות הפרדת באמצעות

 4".לעיל כאמור התחרות לקידום חסמים והסרת הנדרשים משלימים צעדים. ב

על פי כתב המינוי, על הועדה לבחון את תמונת התחרות באספקת השירותים הבנקאיים  

להמליץ כיצד  באשר לכשלים בתחרות כאמור ולאורה, , לגבש עמדה סדורהוהפיננסיים הנפוצים

על הצעדים המשלימים הנדרשים להסרת לפעול להכנסת שחקנים חדשים לתחרות באספקתם ו

 החסמים וקידום התחרות. 

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

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

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

  התופעות הבלתי רצויות בשוק. כשלים וחסמים היוצרים את

מסגרת התשתית העובדתית והניתוח התחרותי ששימש את הועדה דומה שלא גובשה מקריאת  

והקשר בין אלו  פשרת לספק הסברים מניחים את הדעת לגבי הכשלים התחרותייםהניתוח שמא

                                                           
 כתב המינוי נמצא באתר משרד האוצר בכתובת: 4

 http://mof.gov.il/Committees/Pages/competitivenessCommittee.aspx 
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איסור הנפקת כרטיסי חיוב על ידי הבנקים מהם הופרדו בפרט לגבי ו המלצות הועדהלבין 

 .5החברות

 בפתח הדברים מסביר דו"ח מצב התחרות שערכה הועדה: 

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

 והפיננסיים הבנקאיים בשירותים התחרות של משמעותית הגברה ליצור כדי הפרדת בעלות

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

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

 ".זמן לאורך

ראה להלן, חלק לא מבוטל מהעובדות עליהן נסמכת הועדה כמו גם הניתוח התחרותי כפי שא 

הן בהיבט העובדתי  –שנערך על ידה, אינם מאפשרים לבסס את ההמלצות אליהם הגיעה הועדה 

 .והן במישור התיאורטי

 . מערכת העובדות עליהן נסמכת הועדהב

דתה. בין אלו, ניתן למצוא את דו"ח ועדת שטרום נסמכה על מגוון מקורות מידע במסגרת עבו 

. 6חברת מקינזי שהוגש לאגף התקציבים באוצר ופורסם לציבור באתר האינטרנט של משרד האוצר

שם נקבע, בין היתר, כי כמות האשראי המוקצה למשקי הבית והעסקים הקטנים בישראל נמוכה 

 במיוחד:

 נמוכה הישראלי המשק לכלל המוקצה הבנקאי האשראי כי: כמות מסיקים אנו כה "עד

 והעסקים הבית משקי במגזר במיוחד נמוכה האשראי ההשוואה, כי כמות מבמדינות

 מגזרים בקרב יחסית הקטנה לכמות האשראי העיקריים הגורמים והבינוניים, וכי הקטנים

 האשראי הבנקאי )המקצה נכסים(, ותמהיל הבנקאית )בסיס המערכת של גודלה הם אלו

  7והבינוניים.(" הקטנים והעסקים הבית משקי גזרילמ יחסית נמוך חלק

 קביעה זו אינה נכונה. 

מציג השוואה בינלאומית של שיעור  2013-2014דו"ח הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לשנת  

האשראי לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העיסקי. המסקנה שמציג הדו"ח מהתרשים להלן 

 :OECDטנים ובינוניים בישראל דומה לממוצע היא שיחס ההלוואות לעסקים ק

                                                           
 במגזרי התחרות ם: מצבהביניי להמלצות רקע סקירתהניתוח התחרותי ששימש בבסיס עבודת הועדה הוא מסמך שכותרתו " 5

 נמצא באתר האינטרנט של משרד האוצר. ראה לעיל."(, דו"ח מצב התחרותהנדרשים" )להלן " והצעדים היעד

 http://mof.gov.il/Releases/Pages/Press_250116.aspx - 25/1/2016ראה הודעה לעיתונות מיום  6

 .8ראה דו"ח מקינזי, בעמוד  7
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  8: חלקן של ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים מסך ההלוואות לעסקים1 תרשים

 

עם שיעורי אשראי חשוב להדגיש שקיימות כלכלות קטנות יחסית )פורטוגל, בלגיה ואירלנד(  

ויוון( הדומות לישראל. עם זאת, ובניגוד למצב בעולם,  גבוהים מאלו של ישראל וכן כאלו )נורווגיה

רוב רובו של האשראי לעסקים קטנים בישראל מגיע מהמערכת הבנקאית )ועל כך מצביעה גם 

הועדה(. כלומר, בישראל המערכת הבנקאית מקצה היקף אשראי יחסית גבוה לעסקים קטנים 

שם קיימים מקורות מימון אחרים  OECD-ובינוניים באופן שמעמיד אותה בשורה אחת עם הממוצע ב

 לעסקים הקטנים והבינוניים.

התרשים הבא מציג את שיעור האשראי הבנקאי המוקצה לעסקים קטנים ובינוניים בהשוואה  

 בינלאומית:

 9השוואה בינלאומית –: שיעור האשראי הבנקאי לעסקים קטנים ובינוניים 2 תרשים

 

                                                           
 .65בעמוד  22, איור 2014-2013ובינוניים לשנת דו"ח הרשות לעסקים קטנים  8

 .18, בעמוד 2015מקור: מצגת המשנה לנגידת בנק ישראל, כנס גופים מוסדיים באילת,  9



14 
 

הנתונים אינם תומכים בטענה שמגזר העסקים הקטנים והבינוניים זוכה  ,שניתן לראותכפי לכן, ו 

 .10לכמות אשראי "נמוכה במיוחד" מהמערכת הבנקאית בישראל

על מנת לבחון את טענת דו"ח מקינזי לגבי היקף האשראי למשקי הבית בישראל ערכתי את הניתוח  

ים שוק אשראי משוכלל ומתקדם )והועדה אף הבא. עבור ארה"ב ובריטניה, שתיהן מדינות בהן קי

סימנה את השוק הבריטי כסמן ימני אליו יש לשאוף(, חישבתי את שיעור האשראי למשקי בית 

 שלא לדיור בניכוי הלוואות סטודנטים מסך התוצר, בהשוואה לישראל. 

 התוצאות מסוכמות בלוח הבא: 

 11השוואה בינלאומית –התוצר : שיעור האשראי הצרכני מ1 לוח

 201412תוצר  
למשקי  צרכני אשראי

 בית
 שיעור אשראי מתוצר

 11.7% 2,087 17,914 ארה"ב

 9.6% 169 1,750 בריטניה

 11.7% 128 1,094 ישראל

 

)שכולו כמעט בנקאי ומחכ"א( צרכני על פי הנתונים, משקי הבית בישראל נהנים מכמות אשראי  

ולכן, משקים הכי תחרותיים ומפותחים בתחום האשראי והבנקאות. העומדת בשורה אחת עם ה

 גם כאן הנתונים פשוט אינם תומכים במסקנה הנחרצת שמגיעים אליה מחברי דו"ח מקינזי.

מחברי דו"ח מקינזי לא הפרידו בעובדה שככל הנראה, הסיבה להבדלים בתוצאות הניתוח נעוצה,  

 שאראה להלן, תופעה זו חוזרת על עצמה גםיור. כפי בין אשראי צרכני ואשראי לדבניתוח שערכו 

  וביל למסקנות שגויות.מזהו ניתוח מוטעה ש – בניתוח התחרותי שערכה הועדה

 9לקבוע בשקף אותה ערבוביה בין אשראי צרכני ואשראי לדיור הובילה את מחברי דו"ח מקינזי  

קי הבית עומד בממוצע ששיעור ההפרשות להפסדי אשראי מתוך יתרת האשראי עבור מגזר מש

בישראל. זאת, למרות שנתוני בנק ישראל מפרידים במפורש בין אשראי לדיור ואשראי  0.16%על 

 צרכני בהקשר זה. 

                                                           
 באשראי גידול היה, ישראל ובהן, מדינות 8-ב רק כי מראה OECD-ה ח"דו, SMEs-ל באשראי הגידול יציבות בבדיקת, בנוסף 10

 :ראה. 2012-2013 בתקופה וגם 2007-2012 בתקופה גם אלה למגזרים

Financing SMEs and Entrepreneurs 2015 - An OECD Scoreboard, OECD 2015 

מקורות: לישראל, נתוני בנק ישראל על יתרות אשראי, לארה"ב נתוני הפדרל ריזרב על אשראי צרכני  11

(http://www.federalreserve.gov/releases/z1/current/accessible/l222.htm לבריטניה נתוני הבנק המרכזי , )

(Bankstats (Monetary & Financial Statistics) – Table A5.2 Total lending to individuals excluding student 

loans 2014(. כל נתוני האשראי הם לסוף שנת. 

 , בכל מדינה על פי המטבע הנהוג בה.מיליארדים 12
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 הבפועל, יתרת ההפרשות להפסדי אשראי במגזר משקי הבית עבור הלוואות שאינן לדיור עמד 

. 13המופיע בדו"ח מקינזי מהנתון פי עשרה גבוה יותר - %1.6על  2014-2013בממוצע בשנים 

נקבעה המסקנה שפרופיל הסיכון בישראל נמוך משמעותית  הנתון השגוי האמור בסיס יוער שעל

 במגזר משקי הבית בהשוואה לעולם.

מציג דו"ח מקינזי ניתוח נפרד למרווח הריבית בהלוואות אישיות למשקי בית  12יוער שבשקף  

הלוואות למשקי הבית הוא גבוה. יוער בהקשר זה ובמשכנתאות ומגיע למסקנה שמרווח הריבית ב

כי חישוב המרווח נטו, כפי שנערך בדו"ח מביא בחשבון את סך העמלות שמשלם מגזר משקי 

הבית לא רק את העמלות הנגבות אגב מתן אשראי. עמלות אלו כוללות דמי ניהול חשבון עו"ש, 

ומשיכות מזומן וכן הלאה והלאה  הנפקת פנקסי צ'קים, הוראות קבע והעברות בנקאיות, הפקדות

עמלות הקשורות עם שוק אמצעי התשלום. למעשה, אין כיום עמלות משמעותיות עבור הלוואות 

ברור שאומדן המרווח המחושב מוטה כלפי מעלה באופן שאין בינו  ,צרכניות בבנקים. בתנאים אלו

 ובין שוק האשראי דבר וחצי דבר. 

 יסודות הניתוח התחרותי. ג

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

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

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

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

 (. Performanceהמחיר )

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

מודעת להשפעת התנהגותה התחרותית על התנהגותן של הפירמות האחרות המתחרות בה 

ם על שיווי המשקל הכולל בשוק. גישה זו היא גם יסוד חשוב בהצדקה ובצורך לביצוע ולפיכך ג

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

 התחרות(.

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

 ערכת הבנקאית בישראל היא גבוהה. שהריכוזיות במ

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

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

יר את תוצאות היתה גישה תיאורטית המסוגלת להסב SCP-. אם גישת ה14שניכרת בו תחרות עזה

                                                           
 מערכת הבנקאות, בנק ישראל. לסקירה השנתית של 8-ראה לוח א' 13

 .2ראה דו"ח מצב התחרות, עמ'  14
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שווי המשקל בשוק הבנקאות בישראל, הרי שהיינו מצפים שרמת הריכוזיות בשוק המשכנתאות 

 תהיה נמוכה מאוד )רמה התואמת לתחרות גבוהה(.

 בפועל העובדות הן הפוכות לגמרי.  

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

 לפרטיים לצרכי דיור ולמגזר אשראי אחר לפרטיים:האשראי 

 201515 3: נתחי שוק וריכוזיות באשראי בפועל למשקי הבית, רבעון 2 לוח

 ואחוזים ₪מיליוני 

  נתח שוק דיור -אשראי לפרטיים  
 ללאאשראי לפרטיים 

 נתח שוק דיור

 10% 15.76  35% 103.92 מזרחי

 24% 36.54  27% 79.50 לאומי

 33% 50.92  20% 59.57 פועלים

 14% 22.06  7% 21.28 דיסקונט

 11% 16.60  7% 19.86 בינלאומי

 2% 2.48  2% 7.20 איגוד

 1% 1.08  2% 7.01 ירושלים

 5% 7.72  0% - יהב

 100% 153.16  100% 298.35 סה"כ

      

HHI  2,429   2,134 

CR-2  61%   57% 

CR-3  81%   72% 

 

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

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

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

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

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

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

 זה וחריפה.התחרות בתחום היא ע –במונחי ריכוזיות 

                                                           
, סה"כ חובות לאנשים פרטיים. הנתונים 2015חובות, לדוחות הכספיים של הבנקים לרבעון השלישי של  1.ב.2מקור: ביאור  15

 הם לכל מוסד בנקאי בנפרד )לא לקבוצות( אך אין בכך כדי לשנות ממסקנות הניתוח.
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יתרה מזו, נתח השוק של הבנקים מסך האשראי לדיור נמצא בעלייה חדה בעשור האחרון ואילו  

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

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

 16: נתח השוק של האשראי הבנקאי בהלוואות לדיור ובאשראי צרכני3 תרשים

 

 

בדו"ח מצב התחרות של הועדה מציג את משקל האשראי  1למען הסדר הטוב אעיר כי תרשים  

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

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

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

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

ברור מהעובדות לעיל שמבנה השוק, הריכוזיות שבו, ונתח השוק של האשראי הבנקאי מסך  

 מקורות אינם מהווים אינדיקטורים טובים לרמת התחרות במתן אשראי. ה

בפרט, הועדה מתעלמת מהעובדה שאותו מבנה שוק )מבחינת זהות השחקנים( עם ריכוזיות  

גבוהה יותר, מספק בשוק המשכנתאות תוצאות תחרותיות מצויינות. אין בדו"ח הועדה ניסיון 

אינה מתבטאת בכשלי תחרות ומה ההבדלים  להסביר מדוע בתחום המשכנתאות הריכוזיות

 שמצדיקים מסקנה אחרת לכאורה בתחום האשראי הצרכני.

-ו 2העובדות שמציגה הועדה בעניין כוח השוק והאינדיקציות השונות לכשלי התחרות )פרקים ג. 

ד' לדו"ח מצב התחרות( אינם אלא עובדות על הסימפטומים/תופעות של תחרות לא מושלמת. הם 

                                                           
 יתרות האשראי מהמלווים במשק.  – 2יבה למידע וסטטיסטיקה, לוח בנק ישראל, החט 16
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א יכולים, מבחינה אנליטית, להחליף ניתוח מסודר באשר לזהות הגורמים והסיבות לאותם אינם ול

 סימפטומים, שבהם הצעדים עליהם ממליצה הועדה אמורים לטפל.

המסקנה המתבקשת היא שקיימות עובדות מרכזיות הסותרות את הקשר בין מבנה השוק לביצועיו  

ווקא מבנה השוק )מספר השחקנים וגודלם עליו מבססת הועדה את מסקנותיה. לכן, התזה שד

אינה יכולה לעמוד. ואם מבנה השוק אינו  –היחסי( הוא שאחראי לכשלי התחרות שאבחנה הועדה 

 , ובהם איסור ההנפקה,הגורם המרכזי לכשלי התחרות, הרי שהצעדים עליהם ממליצה הועדה

 אינם יכולים להיות מוצדקים בטיעון זה.

של מידע מפורט למלווים הוא אחד הגורמים המרכזיים המעצבים את  להלן, העדרו שיוסברכפי  

 ולא מספר השחקנים בתחום.  -אופי התחרות במתן אשראי, הוא 

 . חשיבות המידע על הלקוחותד

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

 . 17יםולעסקים הקטנ שירותים בנקאיים למשקי הבית

העדר שקיפות המידע לגבי הלקוחות והעדר בסיס נתונים אמין לדירוג אשראי כמו העדר חוק נתוני  

האשראי  –אשראי אפקטיבי הם כולם חסמים מרכזיים לתחרות במתן אשראי. ללא מידע מדויק 

יהיה יקר והתחרות תהיה לא אפקטיבית )ובמקרים קיצוניים לא יהיה שוק אשראי בכלל(. זוהי 

 . 18אה כלכלית ידועה וכך גם הודגש בדו"ח ועדת זקןתוצ

 בנקאיים בשירותים התחרות להגברת הועדה של הביניים להמלצות האוצר משרד הערותגם  

 מדגישות את האמור:נפוצים  ופיננסיים

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

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

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

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

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

 19 ".הלווה שיקבל ההלוואה על

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

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

                                                           
 לעניין משקי הבית. 25-ו 16לדו"ח מצב התחרות בעניין עסקים קטנים ועמוד  2ראה עמוד  17

 .2013, דו"ח מסכם, מארס הבנקאות בענף התחרותיות הגברת לבחינת הצוותראה:  18

הערות משרד נפוצים )" ופיננסיים בנקאיים בשירותים התחרות להגברת הועדה של להמלצות הבינייםהערות משרד האוצר  19

 .3, בעמוד 4"(, ס' האוצר
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ת הזהות הבנקאית. כל קידום תעודחוק נתוני אשראי, הקמת מאגר נתוני אשראי בבנק ישראל ו

הוא החובה שייכנס לתוקף נמצאים בשלבים שונים של גיבוש והמוקדם מביניהם אלו מהלכים ה

 .2016לתת לכל לקוח תעודת זהות בנקאית שייכנס לתוקף בחודש פברואר 

למרות האמור, טוענת הועדה שמוצו כל המהלכים שאינם "מבניים" ולכן חובה בעת הזו להתערב  

 צורה מבנית:ב

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

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

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

 של שבויים לקוחות לעתים מהווים מדובר בהם המגזרים כאשר, תיתולא תחרו ריכוזית

 .20אחרת" תחרותית ברירה נעדרי הבנקאית בהיותם המערכת

 המידע:אף מתייחסת להמלצות ועדת זקן בנושא הועדה  

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

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

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

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

ח "כתיבת דו חרלאכחודש  צפוי רקבעוד ידוע לכל שמועד השקתה הראשונה  ,השפעה על השוק

 הועדה.

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

ל הצעדים ה להבין, כיצד ניתן לטעון שמוצו כעוד בטרם היא הושקה והופעלה. עוד יותר קש

 –ם כאשר הצעדים המובנים מאליהולכן אין ברירה אלא לנקוט בשינויים מבניים ההתנהגותיים 

  22לא יושמו אפילו בחלקם! –הזמין למלווים הקשורים לאיכות המידע 

העובדות הן שלמרות המלצות ועדת זקן, עד לעת הזו, לא תוקן חוק נתוני אשראי, לא הוקם מאגר  

 נתוני אשראי ולא הופעלה תעודת הזהות הבנקאית. 

 מה הפליאה אם כך שלא היתה להם השפעה על השוק?  

  :קשה להשתחרר מהרושם שמסקנות הועדה הוכתבו לה מראש. כך ,דבריםשל  מםסיכוב 

                                                           
 .24דו"ח מצב התחרות, בעמוד  20

 .23דוח מצב התחרות, בעמוד  21

 המלצות פרסום מיום וחצי כשנתיים לאחר"-לדו"ח מצב התחרות נאמר ביחס להמלצות ועדת זקן ש 24להמחשה, בעמוד  22

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

 בהליכי חקיקה". כיצד מתיישבת קביעה זו עם המציאות? תלויות אינן
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  ;23לא מצדיק נקיטת צעדים מבנייםשערכה הועדה למרות שניתוח מבנה השוק  .45.1

שמערכת הנתונים הקיימת לא מצביעה על קיומו של מחנק אשראי לא עבור משקי למרות  .45.2

  ;הבית ולא עבור העסקים הקטנים והבינוניים

מניתוחים שערכו ועדות קודמות כמו גם מהתיאוריה הכלכלית שהעדר  למרות שברור לחלוטין .45.3

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

 ;ובנקאיים לא מתחרים בעוצמה מול הבנקים

מרכזיים בתחום מתן גישה "התנהגותיים" למרות שהממשלה עצמה לא יישמה צעדים  .45.4

  י )אג"ח מוסדי( ונתוני אשראי; למקורות אשרא

זאת, בין היתר בטענה  .כגון איסור הנפקהמרחיקי לכת ממליצה הועדה על נקיטת צעדים עדיין  

ללא שנערך ניתוח שצעדים התנהגותיים לא צלחו )עובדה לא מפתיעה לאור זה שכלל לא יושמו!( ו

לצערי,  מצב השוק הקיים.ור מסודר הבוחן בכלים מקצועיים מדוע יש לצפות להצלחת מהלך זה לא

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

הפרדת חברות כרטיסי האשראי הנחה שתיושם סוגיית איסור ההנפקה בניתוח של  יציגהפרק הבא  

הסכמה מטבע הדברים, לאור האמור לעיל, אין לראות בהנחת העבודה האמורה כמן הבנקים. 

 לחיוניותו של המהלך.

  

                                                           
 אני סבור שהמידע והגישה למקורות הון הם רכיבים מרכזיים בהתפתחות התחרות בהקשר זה. 23
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: ניתוח האיסור על בנקים להנפיק כרטיסי IIפרק 

 אשראי

 א. הרציונל בבסיס האיסור

היא איסור הנפקת כרטיסי אשראי על ידי בנקים מהם הופרדה המרכזיות אחת מהמלצות הביניים  

ראי שנים מהמועד האחרון בו תהיה לבנקים מסגרת אש 4חברת כרטיסי אשראי לתקופה של 

  בכרטיס בנקאי.

 הרציונל העומד בבסיס המלצה זו.  ו בדיוקדו"ח הועדה עצמו לא מפרט מה 

ניתן לדו"ח הועדה ופרופ' בן בסט  העסקיים משרד האוצר, רשות ההגבלים הערותאולם, מקריאת  

 כאמור:ללמוד על השיקולים 

 אליו בחזרה ולהעבירם לקוחותיו מול בהפצה כוחו את לנצל האם מבנק למנוע מנת על"

 חוץ לקוחות על להתחרות המופרדת החברה את להותיר ובכךה, ההפרד לאחר מיד

ם כרטיסי של משותף מתפעול הנובע העניינים ניגוד עם להתמודד מנת ועלד, בלב בנקאיים

 אשראי מסגרת הנפקת לאסור הוחלטת, מופרדה והחברה האם בנק ביןח( ברוו וחלוקה)

 24".הופרדו שמהן הבנקים ידי על כרטיס גבי על

גם הערות משרד האוצר לדו"ח הועדה, שהועברו במסמך נפרד נוסף, מסבירות את השיקולים  

 באופן דומה:

 לכרטיסי לקוחותיהם כלל את במהרהך" למשו" יוכלו שהבנקים הוא המרכזי החשש"

 כשחקן עצמן את לבסס האשראי כרטיסי לחברות אפשרות תינתן ולא הבנקאיים האשראי

 ההפרדה למהלך ומשלימה נחוצהא' ינוק הגנתב' מדוברן, כ על...  .תחרותי נציאלפוט בעל

 .מהבנקים האשראי כרטיסי חברות של

 הבנקים בין פעולה שיתוף מחייב אשראי כרטיסי להנפיק לבנקים אפשרות מתןף, בנוס

 פעולה ששיתוף חשש קייםו. ז הנפקה של התפעול לצורך האשראי כרטיסי חברות לבין

 האשראי כרטיסי חברות בין בתחרות תפגע אשר מעוותת תמריצים מערכת ליצור לולע כזה

 25"לבנקים

                                                           
 התחרות להגברת הועדה של להמלצות הביניים בסט בן אבי' ופרופ האוצר משרד, קייםהעס ההגבלים רשות הערות 24

 ב'.3נפוצים, בסעיף  ופיננסיים בנקאיים בשירותים

 .3, עמוד 2, בסעיף הערות משרד האוצר 25
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 ניתן אם כך לסכם את השיקולים לאיסור ההנפקה בשניים: 

הנפקה משותפת תיצור שולחן משותף ומנגנון לחלוקת רווחים בין הבנקים וחברות כרטיסי  .52.1

פקה משותפת תיצור תמריץ האשראי המופרדות שתתחרינה בהם. החשש הוא לפיכך שהנ

 .26תחרותי שלילי לחברות כרטיסי האשראי

הצורך בהגנת ינוקא הנובע, ככל הנראה, מהקשר השוטף שמקיימים הבנקים עם לקוחותיהם  .52.2

 ממנו נגזרת הנחה לגבי כוחם של הבנקים בהפצת כרטיסי אשראי.

 "חסינות מתחרות" האשראי כרטיסיעל בסיסם של טיעונים אלו, מבקשת הועדה להעניק לחברות  

  .27שנים 14עד  8-של כ זמן תקופת למשך

ט את השלכות ההמלצה על התחרות ועל המחירים לצרכן ולאחר מכן אבחן באופן תחילה אפר 

 ., לאור השיקולים לעילמסודר את נחיצותה

 ב. איסור הנפקה והשלכותיו על התחרות ועל טובת הצרכן

 מתן אשראיבתחרות ה סימטריה במידע והשפעתה על-א 1ב.

אשראי, סך נכסים והתחייבויות וכד'( הוא  היסטורייתכפי שפורט בהרחבה לעיל, מידע על הלווים ) 

אולם, לצורך הדיון קריטי ליכולתם של גופים מסחריים להתחרות זה בזה על מתן אשראי. 

בהשלכות המלצת הועדה לאסור הנפקה על בנקים מהם תופרד חברת כרטיסי אשראי, יש לערוך 

סימטריה במידע על -יון מסודר לא רק בחשיבותו של המידע, אלא בייחוד בהשפעות קיומה של אד

 התחרות ועל התמריצים לתחרות.

של  70-של מידע או מידע לא סימטרי היא תופעה כלכלית שנחקרה רבות בשנות הסימטריה -א 

 Akerlof, Spence & Stiglitzאת שלישיית החוקרים  ,2001, בשנת אף זיכתהוהמאה הקודמת 

 .28ם לגבי שווקים עם אינפורמציה לא סימטריתיהבפרס נובל לכלכלה על מחקר

                                                           
 להערות משרד האוצר. 2ראה גם פיסקה ראשונה בעמוד  26

 10שנים לפי המלצות הועדה או  4שנים, לכך יש להוסיף עוד  4 בהנחה שכרטיסים בנקאיים המונפקים היום יעמדו בתוקף 27

 .5שנים לפי עמדת חבר אחד. ראה דו"ח הביניים של הועדה בעמוד 

 ראה: 28

The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2001 was awarded jointly 

to George A. Akerlof, A. Michael Spence and Joseph E. Stiglitz "for their analyses of markets with 

asymmetric information" 

 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2001/ 
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את חשיבות המידע הלא סימטרי  Akerlof"לימונים" מסביר -המפורסם על השוק לבמאמרו  

 Adverse-לתפקוד התחרותי של שווקים רבים )ביניהם ביטוח, אשראי ועוד( ואת תופעת ה

Selection 29משקל עם מידע לא סימטרי הנלווית לשווי. 

על מנת להמחיש את תמציתם של הדברים, ניעזר בדוגמא הבאה: נניח שקיימים מספר רב של  

לקוחות בנק א' המעוניינים לקחת הלוואה בסכום זהה ולתקופה נתונה. חלקם של לקוחות אלו הם 

חות "מסוכנים" שהסיכוי שיחזירו את ההלוואה הוא גבוה מאוד וחלקם לקו –לקוחות "בטוחים" 

 שהסיכוי שיחזירו את ההלוואה נמוך מאוד. 

בנק א', המכיר היטב את לקוחותיו, יכול להציע לכל קבוצת לקוחות שיעור ריבית התואם את אמת  

. כעת, נניח שבנק ב' מבקש להתחרות בבנק א' על לקוחותיו. אך, 30הסיכון שלה, ללא כל קושי

יכול לזהות מי מהם הוא כך שאינו ידע לגבי אותם לקוחות בניגוד לבנק א', בנק ב' אינו מחזיק במ

ואינו יכול לדעת עד כמה בדיוק "בטוחה" או "מסוכנת" כל אחת מקבוצות  לקוח "בטוח" ומי "מסוכן"

 .31הצרכנים

הבעיה בפניה ניצב בנק ב' היא כיצד לקבוע את שיעור הריבית להלוואות הטוב ביותר מבחינתו  

 ות בנק א' יהיה מירבי(. )כלומר שסך רווחיו מלקוח

אם יקבע אותה בשיעור שעל פי שיקול דעתו המיטבי הוא זה התואם את הסיכון של הלקוחות  

"מסוכנים" יעדיפו לעזוב את בנק א' )המציע להם ריבית גבוהה -הרי שכל הלקוחות ה –"הבטוחים" 

בטוחים יעזבו אף שכן הוא מודע לסיכון( ולקחת את ההלוואה מבנק ב'. גם אם חלק מהלקוחות ה

הם עדיין אסטרטגיה זו תניב הפסד עמוק לבנק ב' )הוא לא ירוויח על הלקוחות הבטוחים ויפסיד 

 על כל לקוח מסוכן(.

מאידך, אם יקבע את שיעור הריבית כך שיתאם, למיטב שיקול דעתו, לרמת הסיכון של הלקוחות  

 :תרחישים אפשרייםאזי קיימים שני  –"המסוכנים" 

נק ב' טועה כלפי מעלה בהערכת הסיכון של קבוצת הלקוחות המסוכנים, ומציע בראשון, ב .62.1

בנק א' עבורם. במצב זה ברור שאף לקוח לא ייקח הלוואה מבנק זו שמציע ריבית גבוהה מ

 ב'.

                                                           
 ראה: 29

George A. Akerlof, “The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism”, The 

Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, No. 3. (Aug., 1970), pp. 488-500. 

 הלקוחות כמובן יודעים לאיזו קבוצה הם משתייכים. 30

כלומר, הוא אינו יודע מה הסיכוי שלקוח בטוח/מסוכן יחזיר את ההלוואה ואינו יודע לזהות, עבור לקוח נתון, האם הוא  31

 כן"."בטוח" או "מסו
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ריבית  ומציע, מטה בהערכת הסיכון של קבוצת הלקוחות המסוכנים כלפיטועה בשני, בנק ב'  .62.2

כל הלקוחות המסוכנים יקחו את ההלוואה  –רם. במצב זה נמוכה מזו שמציע בנק א' עבו

 מבנק ב' וייגרמו לו הפסדים כתוצאה מכך )אם הריבית של בנק א' שיקפה בדיוק את הסיכון(.

 היא בעיה מוכרת בשווקים רבים. Adverse Selection-תופעה זו המוכרת בספרות הכלכלית כ 

הלקוחות הגרועים )או המוצרים הגרועים( ידחקו דווקא לפיה, כאשר יש מידע לא סימטרי בשווקים, 

 החוצה את הלקוחות הטובים )או המוצרים הטובים(. 

, שלצערנו רלוונטית 19-דוגמא משוק האשראי בהודו של תחילת המאה ה Akerlofבמאמרו, מביא  

 :2015גם לישראל בשנת 

“A second example of the workings of the Lemons Principle concerns 

the extortionate rates which the local moneylender charges his clients. 

....While the large banks in the central cities have prime interest rates 

of 6, 8, and 10 per cent, the local moneylender charges 15, 25, and even 

50 per cent. The answer to this seeming paradox is that credit is granted 

only where the granter has (1) easy means of enforcing his contract or 

(2) personal knowledge of the character of the borrower. The 

middleman who tries to arbitrage between the rates of the 

moneylender and the central bank is apt to attract all the "lemons" 

and thereby make a loss.”32 

תחרות בשוק המסקנות מן התיאוריה הכלכלית )וממספר רב של שווקים בפועל( בהקשר זה הן ש 

עם מידע לא סימטרי היא תחרות פגומה, במסגרתה פוחתים משמעותית התמריצים הכלכליים של 

בדיוק בשל החשש שהשוק "ינצל" את חוסר המידע שלהם  –ת השחקנים להציע הצעות תחרותיו

 "הפסדיים". והם יקבלו רק לקוחות 

בשוק עם מידע לא סימטרי אינה מבנהו או המרכזית הבעיה המסקנה מן הדברים חדה וברורה:  

מספר השחקנים שבו. אלא, העדר התמריץ הכלכלי שיש לשחקנים להציע הצעות תחרותיות 

חרים. אם נבחן במשקפיים אלו את שוק האשראי למשקי הבית ואת שוק ולזכות בלקוחות המת

למשקי הצרכני המשכנתאות נבין במהרה את ההבדלים בתחרות בין השווקים. בעוד שוק האשראי 

המידע המרכזי )ערך הנכס רכיב בית סובל )בין השאר( ממידע לא סימטרי, בשוק המשכנתאות 

ושמאי מטעם הבנק מוודא אותו באופן בלתי תלוי  לכול הממושכן במימוש מהיר( הוא שקוף וידוע

מפחית עד מאוד את הצורך בדירוג  ידוע למלווהשערכה קיומה של בטוחה  .ככל שהדבר נדרש

                                                           
 .499-498, בעמודים sThe Market for "Lemon"ראה:  32
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הלקוחות )כמובן שגם זה נעשה, אך משקלו בתהליך קבלת ההחלטות פחות מזה שניתן לדירוג 

 בשוק האשראי הצרכני(.

שוק האשראי הצרכני והן את התנהגות שוק המשכנתאות ובניגוד  תיאוריה זו מסבירה הן התנהגות 

הועדה, התחזיות הנגזרות ממנה גם תואמות את המציאות  השתמשה( בה SCPלגישה המבנית )

על רקע זה קל גם להבין מדוע הגופים המוסדיים מעדיפים לרכוש אג"ח סחיר התחרותית בשווקים. 

רות גדולות יחסית )שאז עלות בירור המידע הרלוונטי )מידע מלא ושקיפות( או לתת הלוואות ישי

היא כדאית( ולא נוטים לפעול בשוק האשראי למשקי הבית והעסקים הקטנים )המידע לא זמין 

על יסוד הניתוח האמור, ניתן לבחון . 33ואיסופו הוא יקר ומורכב ולא כדאי אגב כל עסקה ספציפית(

 האשראי מהבנקים במקביל לאיסור ההנפקה. את שיווי המשקל הצפוי מהפרדת חברות כרטיסי

 שיווי המשקל התחרותי בתנאי איסור הנפקה 2ב.

להותיר בידיהן את המידע הקיים אצלן היום המלצות הועדה מאפשרות לחברות כרטיסי האשראי  

 . מולן הן פועלות לגבי הלקוחות

ם העושים שימוש פועלות חברות כרטיסי האשראי כיום הם לקוחות פרטיי םעיקר הלקוחות מול 

מסך הכרטיסים  70%-מהווים כ הכרטיסים הבנקאייםבכרטיסי האשראי. על פי נתוני בנק ישראל, 

 .34במונחים כספיים מהעסקאות %80-המונפקים בישראל והם מרכזים כ

השוטפות )הרגלי קנייה וכד'( אשר רובן  בעסקאותמקורו בעיקר  המידע הנצבר על הלקוחות 

. כמו כן, במצב הקיים כמעט כל הכרטיסים 35כפי שניתן לראות הם בכרטיסים בנקאייםהמכריע 

 בנק/ים המחזיק/ים בה.עם ה מונפקים במשותףהבנקאיים בחברת כרטיסי האשראי 

כלומר, כיום, לכל חברת כרטיסי אשראי יש מידע בעיקר לגבי לקוחות הבנק/ים המחזיק/ים בה.  

רטיסי האשראי המחזיק במידע לגבי אותם לקוחות הוא הבנק כמו כן, הגוף היחיד פרט לחברת כ

 אותה חברת כרטיסי אשראי. תופרדממנו 

על פי המלצות הועדה, לאחר ההפרדה, ולאור איסור ההנפקה, לא יוכל הבנק ממנו הופרדה חברת  

לעשות שימוש במידע זה על מנת להתחרות בשוק כרטיסי האשראי מול אותה כרטיסי האשראי 

                                                           
כמובן שקיימים גורמים נוספים כגון רגולציה, התנהגות צרכנים ומגבלות טכנולוגיה המכתיבים את התוצאות לעיל. אולם  33

הנצפות כלל העובדות תומכות בכך שהמידע הלא סימטרי הוא בין הגורמים המרכזיים )אם לא המרכזי שבהם( לתוצאות 

 בענף.

 . 3-י'-ו 1-. מקור: בנק ישראל, הפיקוח על הבנקים, מידע שוטף על התאגידים הבנקאיים, לוחות י'2015נתוני יוני  34

 כרטיס יש כבר שלצרכן כך על מאוד רבים במקרים נסמך בנקאי חוץ אשראי כרטיס להנפקת החיתום תהליך, מזו יתרה 35

 החלטתן לצורך הבנקאי החיתום במערך בעקיפין נעזרות" חדש לקוח" קבלת תהליךב האשראי כרטיסי חברות, כלומר. בנקאי

 .בנקאי חוץ כרטיס מסוים לצרכן להנפיק האם
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 –לאור הניתוח לעיל, התוצאה של מצב זה היא פשוטה  .ולהעמיד ללקוח מסגרת אשראי ברהח

 הופרדה.  כל חברת כרטיסי אשראי תחזיק במעין "מונופולין" על המידע לגבי לקוחות הבנק ממנו

 בסט:-תוצאה זו לא נעלמה מעיניהם של רשות ההגבלים העסקיים, משרד האוצר ופרופ' בן 

 בידי קיים ואינו)ה להפרד עובר ההנפקה את שתפעלו חברות בידי םהקיי המידע כיצד"

ו, ז שוויוניות עם מתכתבש, שימו בו לעשות רשאיות הן ההמלצות פי ושעל, ת(החברו יתר

 36"ועוד

חברות כרטיסי האשראי האחרות לא תחזקנה באותו מידע ולכן לא תוכלנה להתחרות על אותם  

וגבלת ופגומה בהתאם לתמריצים הנגזרים מהמידע הלא עליהם בצורה מ תתחרינהלקוחות )או ש

בדומה להיום, גם להם אין שכן  ,סימטרי שהן מחזיקות בו(. בנקים אחרים לא יוכלו גם הם להושיע

  .מידע על לקוחות הבנקים המתחרים

מסגרות תחרות אפקטיבית בשוק  יווצר מצב בו לא תתקייםי ,כתוצאה מיישום המלצות אלו ,לכן 

)עקב מידע לא סימטרי,  לא בין חברות כרטיסי האשראי בינן לבין עצמן –אשראי כרטיסי האשראי ב

ובטח שלא בין חברת כרטיסי האשראי אל מול הבנק ממנו  בדומה לשו"מ הקיים כיום בענף כולו(,

 .על פי המלצות הועדה(בה בהנפקה )שכלל לא יכול להתחרות  הופרדה אותה חברה

בהקשר זה . כך נכתב הציבור ולקידום התחרות, שהן מטרות הועדה לטובתזאת, בניגוד מוחלט  

 האוצר: משרד בהערות 

 מאפשר והוא ערך יקר הוא אשראי בכרטיסי העסק/הצרכן פעילות בגין הנצבר המידע"

 הראשון ביום כברי, האשרא מתן על בבנקים להתחרות יכולת האשראי כרטיסי לחברות

 37".ההפרדה לאחר

 בסט:-בהערות רשות ההגבלים העסקיים, האוצר ופרופ' בן וכך נאמר בהקשר זה 

 תמריצים יצירת היא הבנקים מבעלות האשראי כרטיסי חברות הפרדת על ההמלצה מטרת"

  38"החברה הופרדה ממנו האם בנק מול בפרטי, אשרא במתן להתחרות אלו לחברות

הרי ? החברה דהמול הבנקים או מול בנק האם ממנו הופר כיצד תתפתח אותה תחרותאולם  

המלצות הועדה מספקות לכל חברת כרטיסי אשראי "גן סגור" של מידע שרק היא מחזיקה בו לגבי 

אותו "גן סגור" של מידע מוביל, כפי שהוסבר אצל אף שחקן אחר בשוק.  לקוחותיה. מידע שלא קיים

                                                           
 .5ג בעמוד 3בסט, ס' -הערות רשות ההגבלים העסקיים, משרד האוצר ופרופ' בן 36

 .4 'ס ,3 ודעמהערות האוצר ב 37

 .3בסט, בסעיף -' בןהערות רשות ההגבלים העסקיים, משרד האוצר ופרופ 38
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י מידע( המתבטא בהעדר תמריצים כלכליים לגופים אחרים )נטולבפירוט לעיל, לכשל תחרותי 

 .להציע הצעות תחרותיות ללקוחותיה של אותה חברה

המלצות הועדה בהקשר זה הן פגיעה ישירה וממוקדת בתחרות בשוק המסקנה המתחייבת היא ש 

 כך נאמר בדו"ח מצב התחרות בעניין זה בדיוק:וכרטיסי האשראי. 

 לחסם תגורמ לקבלו דרך למתחרים שאין הלקוח על מידע מחזיק הקיים שהבנק העובדה"

 על המבוססת אמיתית תחרות למעשה המסכל, האשראי בתחום בעיקר ממש של תחרותי

 ]הדגשות הוספו, הח.מ.[ 39."הלקוח של הספציפית הסיכון רמת

שהוא היחידי שמחזיק במידע  ,בנק האםדווקא כמובן שלאור איסור ההנפקה עליו ממליצה הועדה,  

להתחרות מולה בהנפקת מ מנועולפיכך אין לו "חסם תחרותי של ממש" על הלקוחות מקביל 

הלקוחות בשוק כרטיסי האשראי בפני מצב מרבית כך, יעמדו  .ובהעמדת מסגרות אשראי כרטיסים

 שהועדה עצמה כינתה מצב "המסכל למעשה תחרות אמיתית". 

 איסור ההנפקה.מכתוצאה ישירה הכל ו 

התחרות את השחקנים היעילים ביותר שיכלו להתחרות מול  למעשה, המלצות הועדה מוציאות מן 

ולהוות אלטרנטיבה תחרותית יחידה מולן בשוק  חברות כרטיסי האשראי באמצעות המידע שבידם

 . כרטיסי האשראי

דומה שהועדה עצמה זיהתה חלק מהקושי בהמלצותיה. בפרט, החשש שחברות כרטיסי האשראי  

  ות מול לקוחותיהם של הבנקים מהן הופרדו:השחקניות הבלעדיהמופרדות תהיינה 

 גורמים בידי התחרות הפקדת כי מלמד לתחרות שווקים מפתיחת המצטבר הניסיון"

 משקל שיווי ליצירת להביא עלולהת( הגדולו האשראי כרטיסי חברות כמו) מעטים

 40".לתחרות נוספים גורמים של כניסתם תאופשר לא אםש, חד אוליגופולי

ף "גורם נוסף" אין את המידע הדרוש לכניסה אפקטיבית לתחרות מול חברת אולם ברור שלא 

כרטיסי האשראי ביחס ללקוחותיה )והמלצת הועדה להנמכת חסמי הכניסה לסולקים אין לה דבר 

לכן, הקושי עליו עומדת הועדה  וחצי דבר עם התחרות במתן אשראי, המתחוללת בין המנפיקים(.

, בו לכל חברת כרטיסי אשראי מופרדת יש תחום כרטיסי האשראייצירת שוק אוליגופוליסטי ב –

 נותר בעינו. - חסינות בפני תחרות בדיוק מפני הגורם היחידי שמסוגל להתחרות בה אפקטיבית

 הנזק לתחרות כתוצאה מאיסור ההנפקה הוא לפיכך ברור ומוחשי. 

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

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

                                                           
 .16דו"ח מצב התחרות, עמ'  39

 .26דו"ח מצב התחרות, עמוד  40
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כתוצאה מחסימת היכולת לעשות שימוש במידע הבנקאי אגב הנפקה וניהול על ידי הציבור( 

 האשראי בכרטיסים. 

למערכת שיעורי ההפרשות להפסדי אשראי בחברות כרטיסי האשראי גבוהים מאוד ביחס  

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

 41: יתרת הפרשות להפסדי אשראי בחברות כרטיסי האשראי ובבנקים3 לוח

 ואחוזים ₪אלפי 

 42יתרת חייבים חברה
יתרת הפרשה להפסדי 

 43אשראי
 שיעור

 3.44% 138,000 4,009,000 כ.א.ל

 3.12% 107,000 3,426,000 ישראכרט

 2.32% 95,000 4,092,000 לאומי קארד

 2.95% 340,000 11,527,000 סה"כ 

 1.75% 4,259,600 243,407,000 44המערכת הבנקאית

  

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

  .זרות הריביות שמשלם הציבור על אשראי מאותן החברותוממנו, בין היתר, נג הבנקאית

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

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

עובדה המחזקת  ח מנהל את חשבון העו"ש.ולגביהם הן סובלות מנחיתות מידע ביחס לבנק בו הלקו

לא יהיה תמריץ כלכלי להציע הצעות תחרותיות המופרדות את החשש שלחברות כרטיסי האשראי 

ללקוחות חברות כרטיסי האשראי האחרות )עקב מידע לא סימטרי ביחס לחברה המחזיקה באותם 

 לקוחות(.

המופרדות ר של חברות כרטיסי האשראי לכך יש להוסיף כמובן את עלויות גיוס ההון הגבוהות יות 

שווי משקל צפוי לצרכנים לאור המלצות הועדה שבהשוואה לבנקים. צירופם של הדברים מלמד 

 , הן באופן אבסולוטי והןגובות ריביות גבוהותשהופרדו מהבנקים בו חברות כרטיסי האשראי 

  :יחסית לבנקים

                                                           
עבור חברות כרטיסי האשראי, וסקירה חצי שנתית של מערכת  2014)ב( לדוחות הכספיים לשנת 4-)א( ו4מקור: ביאור  41

 עבור הבנקים. 26בעמוד  12, לוח 2015הבנקאות יוני 

 שיעבוד על רכב. אשראי מסוג זה גבוה במיוחד בלאומי קארד.ללא אשראי מובטח לרכב בו מוטל  42

 יתרה בגין הפסדי אשראי באחריות חברת כרטיסי האשראי בלבד. 43

 .2014, יתרות לדצמבר לדיור שאינו לפרטיים אשראיחמש הקבוצות הבנקאיות,  44
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מידע אך לא יהיו להם המופרדות רות כרטיסי האשראי יהיה לחבלקוחותיהן הקיימים, לגבי  .90.1

  .בה של ממש להוריד מחירים(י)ולכן אין להן סמתחרים של ממש 

ועבור החלק האחר, לא יהיה להן מידע והן תיאלצנה להתחרות מול חברות כרטיסי אשראי  .90.2

 .(Adverse Selection-)ושם הריביות הגבוהות תשקפנה את תופעת ה בעלות מידע עדיף

לבסוף, חשוב לזכור כי עלות הפסדי האשראי הכוללת במשק צפויה לגדול כתוצאה מן המהלך. סך  

. אם 45מלש"ח 21,757על  2014יתרות החייבים בכרטיסי אשראי בערבות הבנקים עמד בסוף 

נניח שיתרות אלו יעברו כפי שהן לאחריות חברות כרטיסי האשראי ושיעור ההפרשות יעלה 

 מלש"ח בשנה. 260-המשקית העודפת כתוצאה ממהלך זה תעמוד על כבהתאם, הרי שהעלות 

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

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

ליהם תיאסר הנפקה. תוצאה זו היא תוצאה האשראי לפחות עבור אותם לקוחות של בנקים שע

נהנית מכוח המופרדות בו כל אחת מחברות כרטיסי האשראי למצב שתחרותית גרועה, שתוביל 

 . ( מלקוחותיה, הם לקוחות הבנק ממנו הופרדה80%-שוק מול מרבית )כ

שראי, יעלה את איסור ההנפקה יפגע משמעותית בתחרות בשוק כרטיסי האיכך שפברור ל 

 שמשלם הציבור. ויעלה את הריביותההפרשות להפסדי אשראי 

 ג. האמנם קיים רציונל לאיסור הנפקה

פרק זה יבחן את נחיצותו של איסור ההנפקה לאור השיקולים שהנחו את הועדה בגיבוש המלצה  

ה זו. בפרט, הצורך בהגנת ינוקא והחשש מיצירת שולחן משותף והעברת רווחים אגב הנפק

 משותפת.

 הצורך בהגנת ינוקא 1ג.

מבוססים, בעלי מחזורי מכירות גבוהים ושווי ותיקים, חברות כרטיסי האשראי הן גופים מפוקחים,  

קשה להבין מדוע גופים בסדר גודל כזה זקוקים  –של מיליארדי שקלים. כבר בפתח הדברים ייאמר 

אולם גם בבחינה  (.ומקומת לא בקצבהקשר זה  "ינוקא"השימוש במילה גם להגנה )ויש לומר ש

 לגופם של דברים ברור שאין צורך של ממש בהגנה האמורה, בוודאי לא באופן ובצורה שניתנה.

הנימוק המרכזי לצורך במתן הגנת ינוקא לחברות כרטיסי האשראי מקורו ביכולת ההפצה של  

את הלקוחות הבנקים והקשר שלהם ללקוחות. כך החשש הוא שהבנקים יוכלו "למשוך חזרה" 

                                                           
 )א(.4, ביאור 2014מקור: הדוחות הכספיים של חברות כרטיסי האשראי לשנת  45
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ולכן, ממליצה הועדה  בטרם חברות כרטיסי האשראי יתבססו כשחקניות בעלות פוטנציאל תחרותי.

 לאסור על הנפקת כרטיסי אשראי על ידי בנקים שהופרדה מהם חברת כרטיסי אשראי.

ן הצעות תחרותיות מצד הבנק, ככל שהביטוי "למשוך חזרה" משמעותו מתש ,תחילה יוער 

של הצרכן, הרי שזו תוצאה שהועדה צריכה לברך עליה ולא לאסור אותה,  המשפרות את מצבו

 ועל כך יורחב בתת הפרק הבא.

לגופם של דברים, תפיסתה של הועדה באשר לכוח של הבנקים בהפצת כרטיסי אשראי אינה  

 קשורה כלל לתחרות במתן אשראי אגב שימוש בכרטיסי אשראי. נסביר.

. על פי נתוני הלשכה המרכזית 46כרטיסי אשראי פעילים 2,1146,95היו בישראל  2014בסוף שנת  

אזרחים ותושבי קבע מעל גיל  0005,258,לסטטיסטיקה, באותה עת מנתה אוכלוסיית המדינה 

 .48אשראיכרטיסי  1.32 בממוצעבארנקו  החזיק 20. כך שבממוצע כל תושב או אזרח מעל גיל 2047

מחזיקים שני כרטיסי אשראי לפחות בארנקם לאור הנתונים, סביר להניח שרבים מהלקוחות  

)ובוודאי שהדברים נכונים עבור הלקוחות האמידים יותר, שההכנסה מהם גבוהה יחסית(. עבור 

לקוחות אלו, יש להפריד בין סוגיית ההפצה המשפיעה על זהות הכרטיסים שיחזיק לבין סוגיית 

ית וההטבות שמקבל הלקוח השימוש בכרטיס בפועל בעת ביצוע רכישה הנגזרת מתנאי הריב

 מהמנפיק ואין לה קשר להפצה כלל וכלל.

התחרות על ליבו וכיסו של הלקוח מתבצעת בעת קבלת החלטת התשלום. כאשר הלקוח בוחר  

לשלם )או לקחת אשראי( בכרטיס א' ולא ב' הדבר קשור לריבית שמציע לו המנפיק ולהטבות שונות 

מושפעת ואינה יכולה להיות מושפעת מקיומו של "כוח הנגזרות מהיקף השימוש. תחרות זו אינה 

 בהפצה" כלל ועיקר. 

גם אם נניח שלבנק יש יכולת עודפת בהפצת כרטיסי אשראי )ומיד אראה שיש סיבות טובות לחשוב  

מה הקשר בין זו לבין שיעור הריבית שנגבה מהלקוח על  –שזו אינה תמונת המצב במציאות( 

כרטיסי אשראי א' תציע ריבית נמוכה יותר )או הטבות  האשראי בכרטיס? הרי אם חברת

משמעותיות יותר( הלקוח יעדיף לעשות שימוש בכרטיס שלה ולא בכרטיס הבנקאי שנמצא גם הוא 

 בארנקו. 

המעניק נקודות טיסה בשיתוף עם  FLYCARD חדש בשם דיינרסה כאל בכרטיס כך, לאחרונה יצא 

כרטיסים )ללא צורך במנגנון הפצה מיוחד, שכן הטבות הטיסה יצרו ביקוש לחברת אל על. 

FLYCARD  .הוא כרטיס חוץ בנקאי( וכן יצרו ביקוש לשימוש בכרטיס אצל הלקוחות 

                                                           
 .2014, נתוני דצמבר 1-ישראל, הפיקוח על הבנקים, מידע שוטף על התאגידים הבנקאיים, לוח י'בנק  46

 .2.19, לוח 2015הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השנתון הסטטיסטי לישראל  47

 ומעלה. 16כרטיסים לאדם עבור האוכלוסייה מגיל  1.20יחס זה עומד על  48
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 47.3%דווח על עלייה של  2015הדו"ח הכספי של חברת דיינרס קלוב לחודש ספטמבר  –לראייה  

ות מכרטיסי בהכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי כאשר העלייה מיוחסת בעיקר להכנס

FLYCARD49 ביחס לתקופה הקודמת.  %22.2בשיעור בהתאם . רווחיות החברה עלתה 

יש לזכור שדיינרס הוא מותג כרטיסי אשראי שאינו נפוץ במיוחד בישראל. אולם הצלחת הכרטיס  

באותה מציעות כעת כרטיסים דומים. כך, נוספות אשראי חברות כרטיסי שהובילה במהרה לכך 

יכולות חברות כרטיסי האשראי, ביום שלאחר ההפרדה, להציע ללקוחותיהן ריבית נמוכה על  מידה

האשראי כך שהלקוחות עצמם יחליטו לעשות שימוש בכרטיס החוץ בנקאי שלהם ולא בכרטיס 

 אחר. 

למעשה, מנקודת מבטו של הלקוח, אין הבדל בין התחרות בנקודת הרכישה בין שני כרטיסים חוץ  

בנקאי )ובוודאי שאין לכך קשר למערך ההפצה(. -חוץכרטיס בין כרטיס בנקאי ל בנקאיים או

של הלקוח בעת שהוא מקבל  והתחרות תתבצע על בסיס שווה בין כל הכרטיסים הנמצאים בארנק

 .לו לפי ההטבות ותנאי האשראי שכל אחד מהם יציע –החלטה על רכישה מסוימת 

ת הכרטיסים בהפצטמונה אינה התחרותי פוטנציאל וליבת היבת התחרות סיכומם של הדברים, ל 

גם  .אחד ולא באחראלא בהצעת הערך ללקוח כך שיעדיף בזמן הרכישה לעשות שימוש בכרטיס 

כיצד בדיוק  –צליח לגרום ללקוח לשים בארנקם כרטיס בנקאי מערך ההפצה בנקאי יאם נניח ש

בארנק  מסויםנוכחותו של כרטיס  ?בנקודת המכירה הם יגרמו ללקוחות להשתמש באותם כרטיסים

מה הפגיעה אינה אלא "כרטיס כניסה" לתחרות האמיתית המתרחשת בעת החלטת הרכישה. 

התחרותית שתיגרם לחברות כרטיסי האשראי המופרדות אם בכל ארנק וארנק יהיה כרטיס בנקאי 

 ?50שבפועל לא ייעשה בו שימוש

נוף הרחב של הבנקים ומהקשר השוטף הבנקאי נהנה אמנם מהסי מערך הפצת כרטיסי האשראי 

אולם כרטיסי האשראי החוץ בנקאיים מופצים ללא כל קושי בקניונים, שלהם עם לקוחותיהם. 

ברשתות שיווק מזון, במקומות עבודה ובמגוון נקודות בהן נציגי החברות יכולים להגיע למגע ישיר 

וח כרטיסים ללא אקטיבציה על פי הוראות בנק ישראל ניתן לשלעם הלקוחות הפוטנציאליים. 

המעבר לבנקאות דיגיטלית )שאף הוא חלק מחזון גם  שלהם.טלפונית בדואר רשום ולבצע הפעלה 

 ניף זה או אחר.הועדה( מאפשר להגיע ללקוחות ולספק להם שירותים גם ללא מגע פיזי וביקור בס

וחות ולעניין אותם ינם המקום היחיד בו ניתן להגיע ללקסניפי הבנקים אתמציתם של הדברים,  

מספיק קיימות לחברות כרטיסי האשראי המופרדות  .בהצטרפות לכרטיס אשראי זה או אחר

ט קצר בדוכני הסלולר הפזורים באופציות על מנת לשווק את מרכולתן לציבור )ומספיק להעיף מ

רותית יש לזכור כמובן שהעובדות מצביעות על כך שככל שההצעה ללקוח היא יותר תח. בכל קניון(

ובכך שוב עולה  הלקוחות יודעים יפה מאוד להגיע לנקודת השיווק על מנת לקבלה. –ואטרקטיבית 

                                                           
 .16, בעמוד 2015דיינרס קלוב, דו"ח כספי לרבעון שלישי  49

 ללקוחות אין כל קושי להחזיק שניים, שלושה או ארבעה כרטיסים בארנק ולעשות בהם שימוש על פי ראות עיניהם. 50
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וחוזרת העובדה שבאמתלות כאלו ואחרות, המלצות הועדה מסירות את הלחץ התחרותי מחברות 

 .ומרחיקות את הצעות הערך התחרותיות מציבור לקוחות הבנקים מהן יופרדוכרטיסי האשראי 

 דוגמת רפורמת הסלולר –לכות הגנת הינוקא על טובת הציבור הש 2ג.

הגנת ינוקא לחברות כרטיסי האשראי המופרדות, ניתן גם אם נניח לרגע שקיימת הצדקה למתן  

בקלות להראות שקשירת ידיהם של המתחרים היעילים בשוק )מבחינת איכות המידע שהם 

ור לעשות כן. הגנת ינוקא הניתנת מחזיקים( היא הדרך הגרועה ביותר מבחינת טובת הציב

באמצעות פגיעה בתחרות, החלשתה ומתן בלעדיות אפקטיבית לחברות כרטיסי האשראי ביחס 

 אינה רצויה ואינה מקדמת את טובת הצרכן. ,להיקף רחב מאוד של לקוחות קיימים

ניתן להמחיש את הדברים בניתוח תוצאות הרפורמה האחרונה בשוק הסלולר. שם המדינה  

הגבילה את יכולתן של חברות הסלולר הותיקות להתחרות.  ניסה שני שחקנים חדשים לשוק ולאהכ

 התוצאות הן שמירה יחסית על נתחי השוק של החברות השונות:

 2015-201151 : התפתחות נתחי השוק במונחי הכנסות, שוק הסלולר4 תרשים

 

הנתונים לעיל מלמדים על יציבות גודל משמעותי, עדיין למרות שבשוק התחוללה מהפכה בסדר  

-כ 2015יחסית בנתחי השוק של חברות הסלולר הותיקות, המחזיקות יחד נכון למחצית שנת 

                                                           
 מקור: דוחות כספיים של החברות. 51
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גבוה יותר ) נקודות 2,651עומד על רמה של  2015עבור מחצית  HHIמדד כמו כן, מהשוק.  87%

 .52משכנתאות(וגבוה אף מזה של שוק ה אשראי הצרכנישוק המזה של 

האם יש ללמוד מכך על כשלונה של הרפורמה? כמובן שלא. ההפך הוא הנכון! החברות הותיקות  

וטוב שכך, שכן הן  –נאלצו להתחרות ולהוריד מחירים על מנת לשמר את נתח השוק שלהן 

מחזיקות במרבית הלקוחות. התרשים הבא מציג את התפתחות ההכנסה הממוצעת למנוי 

 (:ARPUת )מפעילות סלולרי

 2015-201153לחודש(, שוק הסלולר  ₪: ממוצע הכנסות למנוי )5 תרשים

 

יכולות היו להתחרות , ואלו החברות הותיקותהוגי הרפורמה לא "קשרו את ידיהן" של העובדה ש 

 הובילה להפחתה משמעותית במחירים שהן גובות מהלקוחות. כך, למרות שהנכנסות החדשות

מהלקוחות )יחדיו!( ההשפעה שלהן על  13%-לשוק גולן טלקום והוט מובייל הצליחו לגייס רק כ

הענף היתה דרמטית ומשמעותית, כיוון שהן אילצו את החברות הותיקות להוריד מחירים לכל 

 לקוחותיהם על מנת לשמרם. 

מיליארד  8דל של העביר לכיסי הציבור סדר גושלהן שוק השימור נתח מאמצי החברות הותיקות ל 

 בשנה: ₪

 

                                                           
 .בשוק תחרות של העדרה על אותנו מלמדות לא, לעיל בפירוט שהוסבר כפי, כשלעצמן, אלו עובדות 52

 של החברות. מקור: דוחות כספיים 53
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 2015-201154ערך שעבר לציבור כתוצאה מהרפורמה בשוק הסלולר, התפלגות ה: 4 לוח

 ואחוזים ₪מיליוני 

 התפלגות הפרש 2015הכנסות  2011הכנסות  

 34% 2,736- 3,396 6,132 סלקום

 33% 2,624- 3,372 5,996 פרטנר

 33% 2,645- 2,903 5,548 פלאפון

 100% 8,005- 9,671 17,676 סה"כ

 

סך הכל, כתוצאה ממאמצי שימור הלקוחות והתחרות, נגרעו מהכנסותיהן של סלקום, פרטנר  

נשארו בחברות  ,במונחים שנתיים. מרבית הלקוחות, כפי שניתן לראות ₪מיליארד  8-ופלאפון כ

 הותיקות ונהנו מירידת המחירים גם בלי שיצטרכו לעזוב.

חברות החדשות בשוק הסלולר, התחילו ללא לקוחות )למירס היה מספר זעום של לקוחות ה 

שלה(, ללא נוכחות שיווקית בקניונים או במקומות העבודה, ואחת  PTT-שהשתמשו בטכנולוגיית ה

מהן אף ללא מותג מוכר )גולן טלקום(. חברות אלו קיבלו תמריצי תחרות מהמדינה )בצורת החזר 

בנתח שוק( והנה, שלוש שנים לאחר מכן, הן הצליחו להפחית מחשבונות הסלולר  ערבויות מותנה

 של כלל הצרכנים מיליארדים רבים תוך שהן תופסות בפועל רק נתח שוק קטן יחסית.

היתה כוללת החדשות ניתן רק לדמיין מה היה קורה אילו הגנת הינוקא שקיבלו חברות הסלולר  

בשל "כוחן בהפצה" )דוכנים בכל קניון(, "כוחן במרכזי תחרות" מצד החברות הותיקות איסור תנאי "

ברור שהצרכנים היו הראשונים . השירות" )כמעט בכל עיר( וקשריהן ארוכי הטווח עם הלקוחות

 !כזו רפורמהמ להיפגע

הגיע משורת הרווח של  מהרפורמה בשוק הסלולר רוב הערך לציבור -סיכומם של הדברים  

הגנות ינוקא, אם הן ת לקוחותיהם בהצעות ערך תחרותיות. החברות הותיקות שנאלצו לשמר א

או באופן חקנים הותיקים שנתנו באופן הפוגע בתמריצי התחרות של הינדרשות, אסור שיבכלל 

. ההפך הוא על ידי קשירת ידיהם של השחקנים הותיקים יוצר "איים" של חוסר תחרות בשווקיםש

במרץ! כך יגיעו הפחתות המחירים מהר יותר  יש לאפשר לשחקנים הותיקים להתחרות –הנכון 

אפילו אם הם בסופו של יום לא יעזבו את הבנק שלהם או לא  –לציבור רחב יותר של לקוחות 

 יחזיקו ארבעה כרטיסי אשראי בארנק. 

כאן המקום להעיר שדומה שהועדה יוצאת להגנת "נתח השוק" של חברות כרטיסי האשראי  

ככל שיוקדשו מאמצים לשמירה והגנה על נתח השוק של  המופרדות ולא להגנת התחרות.

                                                           
 עד יוני, במונחי שנה שלמה. 2015מקור: דוחות כספיים של החברות. נתוני  54
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והצרכנים ישלמו מחירים  המתחרה החדש, כך תשרור פחות ופחות תחרות בשוק בסופו של יום

 .55גבוהים יותר

 בשולי הדברים אפנה את תשומת הלב להערות משרד האוצר שם נכתב: 

 תחליפי מוצר יחד הם הבנקאי ש"העו בחשבון מסגרת של וקיומה דביט כרטיס כי יודגש"

 56"אשראי כרטיס גבי על אשראי למסגרת קרוב

כרטיס דביט ומסגרת תואמת בחשבון הבנק הם מוצר תחליפי  לפיהעמדת משרד האוצר  לאור 

נשאלת השאלה  –קרוב באופן שמאפשר לבנקים להתחרות הלכה למעשה בשוק כרטיסי האשראי 

שראי? הרי מבחינת התוצאה התחרותית אין על מה ולמה יש צורך למנוע מהם להנפיק כרטיסי א

 . איסור ההנפקה הוא מיותרלכן בין המוצרים ו הבדל

אך אם שוגה משרד האוצר, וכרטיס דביט שמצורפת אליו מסגרת עו"ש אינם מאפשרים לבנקים  

או אז ברור שהמלצות הועדה יוצרות "איים"  –להתחרות בצורה אפקטיבית בשוק כרטיסי האשראי 

. לקוחות אלו יהיו שעליהם ייאסר להנפיק כרטיסי אשראירות עבור לקוחות הבנקים של חוסר תח

בתחום ממועט מתחרים  בשוקשבויים בידי חברת כרטיסי האשראי המחזיקה במידע לגביהם, 

בלבד לפני  מתחרות 3)יש לזכור שבשוק הסלולר היו  מסגרות האשראי בכרטיסי אשראי

או אז, איסור  הרפורמה( ולבנק בו הם מנהלים את חשבונם לא תהיה האפשרות לתת להם מענה.

 לציבור הצרכנים.של ממש ההנפקה סופו שיגרום נזק 

 החשש מהנפקה משותפת 3ג.

 הכפי שפורט לעיל, ההמלצה לאסור הנפקה על בנקים מהם הופרדה חברת כרטיסי אשראי מקור 

ולחן משותף בין מתחרים ויצירת מנגנון חלוקת רווחים בין מי שאמורים להיות בחשש מיצירת שגם 

  מתחרים.

"כפל הכובעים" של חברות כרטיסי האשראי לאחר ההפרדה. -החשש האמור מקורו בלכאורה,  

( של עסקות בכרטיסי אשראי עבור מנפיקים Processorבכובען הראשון הן חברות מתפעלות )

ט מתפעלת עסקאות בכרטיסים שהונפקו על ידה, על ידי בנק הפועלים שונים )להמחשה, ישראכר

ועל ידי בנק מזרחי(. בכובען השני, על פי חזון הועדה, הן חברות המתחרות בבנקים במתן אשראי 

 צרכני.

הנפקת כרטיסי אשראי היא ביסודו של דבר פעילות ליבה בנקאית וקשה לראותה כמנותקת לחלוטין  

ך למשל, גם לאחר השינוי המבני המומלץ ימשיכו בנקים להנפיק כרטיסי מהפעילות הבנקאית. כ

                                                           
לכך יש להוסיף את המסקנות מהניתוח לעיל בדבר השפעתו של המידע הלא סימטרי על תמריצי התחרות, המחריף עשרת  55

 מונים את התוצאה האמורה.

 .3בעמוד  3הערות משרד האוצר, סעיף  56
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)וסביר  לאור העובדה שכרטיסים אלו כבר כיום מתופעלים על ידי חברות כרטיסי האשראידביט. 

למעשה גם אחרי ההפרדה לא יתנתק הקשר הרי  –שכך ימשיך להיות המצב גם לאחר ההפרדה( 

 האשראי.העיסקי בין הבנקים וחברות כרטיסי 

בפרט, לצורך תפעול הנפקת כרטיסי הדביט )הטבעת הכרטיס הפלסטי, קידוד הסרט המגנטי  

ושליחתו ללקוח( יעבירו הבנקים את פרטי הלקוחות לחברות כרטיסי האשראי המופרדות ויחתמו 

חלק מסיכוני ההונאה עשוי ליפול על כתפי  -)לדוגמא  עימן על הסכמי חלוקת רווחים כמקובל כיום

 . רות כרטיסי האשראי שהן אלו המחוברות למתג העסקאות שב"א(חב

קיומו של אינו מונע את כלל איסור הנפקת כרטיסי אשראי, שמטילה הועדה על הבנקים, לפיכך,  

לכן, לא ניתן השולחן המשותף ואת חלוקת הרווחים בין מי שיהיו )לאחר ההפרדה( מתחרים. 

 לפגיעה בתחרות.להצדיק את איסור ההנפקה בטענות על חשש 

לא ניתן לטעון שקיים חשש תחרותי כלשהו אם בנק זה או אחר ינפיק בעצמו בוודאי ש, יתרה מזו 

איסור על הנפקת הת מחברות כרטיסי האשראי הותיקות(. חאו באמצעות גוף שלישי חדש )שאינו א

תוף פעולה כרטיסי אשראי הוא לפיכך איסור גורף מידי שאינו יכול להתבסס על חשש תחרותי משי

 בין מתחרים זה או אחר. 

 הפצה שוויונית של כלל הכרטיסים  4ג.

את כל הכרטיסים בתנאים המלצה נוספת של הועדה עוסקת בחובה שתוטל על הבנקים להפיץ  

המלצה זו ניתנת למגוון של פרשנויות ולפיכך קשה להתייחס אליה בפירוט אפלייה. וללא  שווים

הערות רשות ההגבלים העסקיים, משרד האוצר המדויקת. גם  בטרם הסבירה הועדה את כוונתה

 .57מדגישות את חוסר הבהירות הקשור עם ההמלצה האמורהבסט, -ופרופ' בן

הפצת הכרטיסים בתנאים שווים בוודאי לא מתייחסת למחירים שיוצגו או ייגבו מן הלקוחות )שכן  

 ם(. ברור שחברות שונות עשויות להציע הצעות שונות ללקוחות שוני

בהקשר זה חשוב לשמר את יכולתם של הבנקים לנהל מו"מ מול חברות כרטיסי האשראי על מנת  

לקבל הטבות והנחות ללקוחותיהם במרוכז )ולהציג כמובן את ההטבות הללו בפני לקוחות הבנק(. 

כך יוכלו הבנקים לנצל את ריכוז כוח הקניה של לקוחותיהם על מנת להשיג תנאים מיטביים מחברה 

ו או מחברה אחרת ולערוך הליך תחרותי ביניהן במטרה להיטיב את ההצעות שלקוחות הבנק ז

 יקבלו.

                                                           
 להערות, פסקה שנייה. 5ראה עמוד  57
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אחרת, לקוחות שאינם חברי מועדון זה או אחר או שאינם עובדים במקום עבודה בו הועד חזק  

יאלצו להתמודד לבד מול חברות כרטיסי  –מספיק על מנת לקבל הצעות מחברות כרטיסי האשראי 

 כוח המיקוח שלהם יפחת משמעותית. האשראי ו

להמחשת האמור, לאחרונה הכריזה המפקחת על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, יחד עם שר האוצר,  

על תוכנית לערוך מכרז פנסיוני לעובדים "בלתי מאוגדים". נדמה, שהסיבה המרכזית לכך היא 

אים טובים מספיק אמונתם של השניים בכך שעובדים בלתי מאוגדים לא מצליחים להשיג תנ

ולמקסם את כוח המיקוח  דמקרנות הפנסיה ועל המדינה לפעול על מנת לעזור להם להתאגד יח

 שלהם.

דברים אלו יפים גם לשוק כרטיסי האשראי לאחר ההפרדה. אין למנוע מהבנקים לאגד את כוח  

יכולים לו הקניה של לקוחותיהם ולהציע "כרטיסים בתנאים מועדפים" ללקוחות הבנק. כרטיסים א

בהחלט להיות מופצים בשוויוניות יחד עם כרטיסים אחרים אך תנאיהם עבור לקוחות הבנק המפיץ 

   יהיו )ככל הנראה( טובים יותר מאלו שיוצעו לכל לקוח בנפרד.
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מפגיעה במסלול התשלומים : החשש IIIפרק 

 ועליית הריביות למשקי הבית

 א. המצב הקיים והמלצות הועדה

 יכולים לבחור באחד משלושה מסלולי תשלום: העושים שימוש בכרטיס אשראי כיום, צרכנים  

מחויב בגינם בפעם  והצרכןתשלום נדחה "רגיל" בו נצברים חיובי הרכישות החודשיים  .136.1

המנפיקים אינם מחייבים את לחודש(.  15-או ב 10-אחת בחודש העוקב )לרוב ב

 העסקה למועד גביית התשלום. הצרכנים בריבית בגין הפרשי העיתוי בין מועד ביצוע

מחויב  הצרכןפרישת תשלומים על חשבון בית העסק במסגרתה תשלום נדחה הכולל  .136.2

בחלק היחסי מעלות הרכישה בכל חודש, בהתאם למספר החודשים שסוכם עם בית 

וכיום אינו )בתיווך המנפיק(  לצרכןהעסק. מסלול זה מהווה הלוואה ישירה מבית העסק 

 .מחויב בריבית כלל

 –פרישת תשלומים על חשבון מנפיק כרטיס האשראי )קרדיט או אשראי מתגלגל  .136.3

revolving %8.358גובה ריבית הנעה כיום סביב (. במסלול זה המנפיק. 

ההמלצות בדבר המעבר לסליקה יומית, גובשו על רקע רצונה של הועדה לערוך שינויים באופן  

ע רצונה להפחית את עלויות המימון של מתן האשראי אגב שימוש בכרטיסי חיוב. בפרט, על רק

בתי העסק )כיום, במסלול החיוב הנדחה, הפרשי העיתוי בין מועד ביצוע העסקה לקבלת התמורה 

ממומנים על ידי בית העסק( וכן על רקע רצונה לשקף לכל צרכן את עלות האשראי האמיתית עבורו 

 ור(. )כאמור לעיל, הצרכנים אינם משלמים ישירות על האשראי האמ

 :59היא שהשוק יתכנס לשני סוגי מסלולי תשלום בלבד של מהלכים אלוהתוצאה הסבירה  

בחשבון הבנק של הלקוח, מועברת  מיידיבו העסקה מחויבת באופן  –מסלול דביט  .138.1

 לבית העסק ולא ניתן בגינה אשראי כלל. מיידית

                                                           
, , ריבית בגין יתרת חייבים בכרטיסי אשראי2015נתוני ספטמבר הדוחות הכספיים של חברות כרטיסי האשראי,  :מקור 58

 .ייםאנשים פרטסיכון אשראי שאינו בערבות הבנקים, 

ספטמבר  8החיוב" מיום  בתחום כרטיסי והתחרות היעילות הגברתלדו"ח רשות ההגבלים העסקיים בדבר " 4ראה גם ס'  59

 )"דוח הדביט"(. 2014
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הלוואה בו העסקה מחויבת לשיעורין מחשבון הלקוח על פי הסכם  –מסלול קרדיט  .138.2

מלוא לבית העסק )דרך הסולק( את מיידית שנערך בינו לבין המנפיק, והמנפיק מעביר 

 התמורה.

 גם במטרהעבר לסוגיית אופן מתן האשראי במשק )שיידון להלן( המעבר לסליקה יומית נעשה מ 

 שום אינדיקציה לקיומו של כשלכיום אין שיש להדגיש לאור האמור להפחית חסמי כניסה לסולקים. 

בפרט לאור השינוי הרגולטורי שנכנס לתוקף במאי  ,זאת .סליקת כרטיסי האשראי תחרותי בשוק

 ואשר חייב סליקה צולבת בכל מותגי כרטיסי האשראי המובילים בישראל.  2012

. 0.24%ירידה של , 0.735%-ל 0.975%-פחתה העמלה הצולבת מ 2014ועד  2011-מכך,  

בדיוק. כלומר, כל הפחתות העמלה  0.24%-הממוצעת בבאותה תקופה ירדה עמלת בית העסק 

 . 60הצולבת הועברו לבתי העסק. זאת, כתוצאה מקיומה של תחרות ערה בין הסולקים

 ב. התחרות על מתן אשראי בנקודת המכירה

החשש המרכזי מיישומן של המלצות הועדה הוא העלמותו של מסלול התשלומים על חשבון בית  

 המעבר מחיוב נדחה לתשלום מיידי או לקרדיט בלבד., השפעותיו של העסק ובמידה פחותה יותר

מציעים ללקוחותיהם אלטרנטיבה תחרותית לפרישת רבים בתי עסק הצרכנים נהנים מכך שכיום,  

תשלומים על חשבון המנפיק באמצעות פרישת תשלומים על חשבון בית העסק, ללא חיוב )ישיר( 

 בריבית.

עושים שימוש במוצר זה וברור שאין "ארוחות צהריים בחינם" כך  מטבע הדברים, לא כל הלקוחות 

שכבר כיום לקוחות המשלמים במזומן או בחיוב מיידי )במקומות בהם אין הנחת מזומן( משלמים 

 עבור עלות האשראי במחירי המוצרים והשירותים.

או פרישת  ילנדחה רגתיאורטית, כבר כיום יכולים היו בתי העסק להציע ללקוחותיהם רק תשלום  

, שעלויות מימון המלאי שלהן גבוהות )כך למשל נוהגות חברות הדלק תשלומים על חשבון המנפיק

על התחרות בינם לבין עצמם דוחפת אותם להציע ללקוחות פרישת תשלומים לרוב, . אך (במיוחד

עבור  שיכולים לגבות המנפיקיםתחרות זו מציבה חסם עליון לרמת הריבית  ללא ריבית.חשבונם ו

 אשראי במסלולי פרישת התשלומים שהם מציעים.

                                                           
לדו"ח(. הרשות מראה שבתקופה  7מור לעיל )ראה עמ' אינם שונים מהא ממצאי רשות ההגבלים העסקיים בדוח הדביט 60

)לפני השינוי הרגולטורי לגבי סליקה צולבת מנדטורית( ירידות בעמלה הצולבת לא תורגמו במלואן לירידות  2008-2011

 גולגלו הפחתות העמלה הצולבת במלואן לבתי העסק. 2011-2013בעמלת בתי העסק. אולם, גם על פי נתוני הרשות בשנים 
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. 61ישראל היא שוק יוצא דופן בתמונה העולמית בשל ההיקף הנרחב של עיסקאות חיוב נדחה בה 

כפי שמובהר בתרשים הבא, ישראל היא חריגה בנוף העולמי גם בשל הריביות הנמוכות שמשלמים 

 צרכני האשראי בכרטיסי האשראי:

 62: ריביות על אשראי צרכני בכרטיסי אשראי, השוואה בינלאומית6 תרשים

 

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

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

  .בדקושנ האחרות המדינות 13-ב

בוודאי שחלק מההסבר לריביות הנמוכות המשולמות בישראל מקורו בתחרות שמציבים בתי  

תופעה, העסק, באמצעות פרישת התשלומים על חשבונם, לחברות כרטיסי האשראי בישראל. 

 שאף היא ייחודית בנוף העולמי. 

שיר שיווקי בתי העסק עושים שימוש בפרישת התשלומים ללא ריבית כמכ שבעודחשוב לזכור  

 . באופן קבוע הלוואות ללא ריביתללקוחותיו )לעידוד ביקושים(, עוד לא קם המוסד הפיננסי שיציע 

כאשר יפוצל השוק בין תשלום מיידי )דביט( ואשראי על חשבון מחירי האשראי הצרכני יעלו לכן,  

ת חיוב נדחה תיעלם האפשרות של בתי העסק להציע עסקאוזאת כיוון ש .המנפיק )קרדיט/מתגלגל(

כיום, רק בית העסק מסוגל להציע הצעת מימון מתחרה לחברות ש חשוב לזכור .בחינם על חשבונם

ככל שהצרכנים מעוניינים לבצע את הרכישות כרטיסי האשראי בנקודת המכירה ובזמן אמת. 

בכרטיס אשראי )והיקפי השימוש ההולכים ועולים מלמדים שאכן זה המצב( הרי נדרש שיתוף 

                                                           
 לדוח הדביט. 8-7ראה גם עמ'  61

. בחירת 2014עבור איגוד הבנקים ישראל, במרץ  TASC. הנתונים נאספו על ידי חברת הייעוץ )APRנתוני ריביות בפועל ) 62

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

 שוק כרטיסי האשראי בלבד.מ 14%הנתונים מייצגים 
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זאת כאשר על פי מודל הועדה, עיקר  לה של חברות כרטיסי האשראי על מנת לאפשר זאת.הפעו

הכנסות חברות כרטיסי האשראי יהיו ממתן אשראי לצרכנים בכרטיסים )לפחות בתחילת הדרך( 

 ומדמי כרטיס שייגבו מהצרכנים. 

מדת גם בחינת היקף העמלות המשולמות על ידי מחזיקי הכרטיסים מליוער ש בהקשר זה 

 שנבדקו המדינות 13-ב מהממוצע 54%-ב נמוכות בישראל הלקוחות ידי-על המשולמות העמלותש

 בהשוואה בינלאומית:

 63עמלות שנתיות ממוצעות בכרטיסי אשראי, השוואה בינלאומית: 7 תרשים

 

ן, לגדולים שבהם( קו האשראי שבתי העסק יכולים לקבל מהבנקים )ומשוק ההו –חשוב להדגיש  

יהיה תמיד זול יותר מקו האשראי שיוכלו הצרכנים הבודדים לקבל מחברות כרטיסי האשראי. לכן, 

יש יעילות וחשיבות להותיר את בתי העסק כחלק בלתי נפרד מהתחרות על אספקת האשראי 

 הצרכני ללקוחות, על מנת לאפשר את הוזלת עלות האשראי בעת הרכישה.

נים בשני התרשימים לעיל, עולה מעצמה השאלה, מהו בדיוק הכשל בשוק לבסוף, לאור הנתו 

כפי שניתן לראות בבירור, מחירי האשראי הרי  ?כרטיסי האשראי הישראלי אותו רוצה הועדה לתקן

 . מאלו שבישראל גבוהים יותרבים מהשווקים בעולם ברועמלות הכרטיסים לצרכנים 

 

  

                                                           
. בחירת המדינות 2014עבור איגוד הבנקים ישראל, במרץ  TASC. הנתונים נאספו על ידי חברת הייעוץ PPPבמונחי דולר  63

 בקבוצת ההשוואה נעשתה על פי ההשוואה הבינלאומית שנערכה בדו"ח ועדת זקן בהקשר לעמלות. 
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פרטי ההשכלה והניסיון המקצועי של  –נספח א' 

 ד"ר שלומי פריזט

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

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

 ואחרים. בעל מומחיות בתחומי התחרותיות , בנקאות, ביטוח ופיננסיםרת, תחבורה, תעשייה, תקשו(וחשמל

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

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

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

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

 הציבור.
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 ניירות עמדה ומאמרים:
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 2010י", הרבעון לכלכלה מרץ תעשייתי על המשק הישראל השפעת התמיכה הממשלתית במו״פ"

 )בשיתוף עם דניאל ווסרטל( 99-144עמודים 

 

 “When Pavarotti Meets Harry Potter at the Super Bowl”, August 2010, SSRN Working Paper 

1711183 (Joint with Ron Shachar) 

 

“Facilitating Practices in the Israeli Retail Banking Sector”, Global Competition Policy, June 

2009(1) 
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Empirical Analysis.", for the S. Neeman Institute Studies in Science Technology and 

Economics Program (unpublished).  

 

 .109-127, עמ' 2008, מאי 2תאגידים ה/ מה אומרים הנתונים", -סונול -"תיק מיזוג דור אלון

 

 .9.4.2008, העין השביעית 2008מחשבות על דו"ח ועדת גרונאו  –" הניחו תשתית לתשתית"

 

 

 פעילויות נוספות:

 2014י לבחינת הסדרי הרכש של בתי החולים הממשלתיים בישראל, יו"ר הצוות הבינמשרד 

  יו"ר תת הועדה בנושא ביטוחי בריאות, הועדה לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית )"ועדת

 2013גרמן"( 

 2011חברתי )"ועדת טרכטנברג"(, -יו"ר צוות יוקר המחיה והתחרותיות, הועדה לשינוי כלכלי 

  2011-2012)"ועדת קדמי"(,  בענף המזון ומוצרי הצריכה לבחינת התחרותיותחבר, הועדה 

 2012)"ועדת זקן"(,  הגברת התחרות במערכת הבנקאיתחבר, הועדה ל 

  ,)"'2012חבר, הועדה להגברת התחרות בשוק המלט )"ועדת הרשקוביץ 

  ניתוח מבנה העלויות של חברות כרטיסי  –מומחה כלכלי מטעם בית הדין להגבלים עסקיים

 MASTERCARD ,2011-ו VISAצורך קביעת שיעור העמלה הצולבת בכרטיסי האשראי ל

 מדריך מיוחד מטעם ארגון ה-OECD 2012, 2011, סדנת ניתוח מיזוגים בודפשט 
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 ( חבר צוות ומרצה מטעם רשת התחרות הבינלאומיתICN בקבוצות עבודה לניתוח מיזוגים )

 (2009ושינגטון , ו2010, ציריך 2011והתנהגות בעלי מונופולין )רומא 

 

 מאמרים בעיתונות:

)בשיתוף עם פרופ'  3.4.00הארץ,  -", מדור כלכלה האבטלה היא תוצאה של מדיניות בשוק העבודה"

 צבי אקשטיין(

 

)בשיתוף עם מר ארז  15.1.01הארץ,  -", מדור כלכלה מדיניות צודקת יעילה ותקועה -פינוי בינוי "

 כהן, שמאי מקרקעין ורו"ח(

 

 11.12.06הארץ,  -", מדור כלכלה רציונל מסוכן -ר אלון סונול: תוצאה ראויה פס"ד דו"

 

 פרסים ומלגות:

  מלגה ופרס תלמיד דוקטורט מצטיין, מטעם דיקן הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת ת"א

2004-2005 

  ,פרס ברגלס, עבודת הדוקטורט הטובה ביותר, מטעם בית הספר לכלכלה ע"ש ברגלס

 2007ת"א אוניברסיטת 

  מלגה ופרס תלמיד דוקטורט מצטיין, מטעם דיקן הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת ת"א

2007-2008 

 

 :נבחריםלהלן רשימה של עבודות ומחקרים כלכליים 

 

 הוכן עבור כותרת ונושא העבודה שנה

 גורם בתחום הביטוח הסדרים כובלים בתחום הביטוח 2015

חוות דעת מומחה בתובענה  קן ולקוחות מזדמניםתעריפי סולר ללקוחות דל 2015

 ייצוגית

 גורם בתחום האינטרנט תחרות בתחום הפרסום המקוון 2015

 מספר גופים עסקיים תמחור מופרז על ידי בעל מונופולין 2015

הועדה לתכנון ותקצוב של  הערכת תוכנית החומש של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל 2015

 המועצה להשכלה גבוהה

 חברת תרופות בינלאומית תחרות בשיווק תרופות מרשם מסוימות בישראל 2015

 גורם עסקי בענף הקניונים תחרות בין מרכזי קניות במרכז הארץ 2015

 גורם עסקי בתחום הדלק השפעת תקנות דלקן אוניברסלי על התחרות בשיווק דלקים 2015
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 הוכן עבור כותרת ונושא העבודה שנה

 גורם בינלאומי בתחום המזון בחריםניתוח אקונומטרי של הביקושים בשווקי מזון נ 2015

גורמים בתחום הטיפול בפסולת  רגולציה ותחרות בתחום הפסולת המסוכנת  2015

 מסוכנת

 ישראל KONE -ישראליפט  תחרות בשוק המעליות  2015

 הבנק העולמי, וושינגטון המלצות למדיניות החדשנות של ממשלת פולין 2014

חברת החשמל והשפעתו על  היקף זכות השביתה של עובדי 2014

 התחרות ועל טובת הציבור
 דוראד אנרגיה

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

 ישראל הודו

מתימו"פ מרכז התעשייה 

 למחקר ופיתוח

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

 טבעי

 גורם עסקי בתחום התשתיות חצבות בישראל, נייר עמדה לועדת בלינקובתחרות בתחום המ 2014

2014 
חוות דעת מומחה לבית הדין  -מיזוג חניוני קרתא וממילא 

 להגבלים עסקיים

 אלרוב ישראל

 מדינת ישראל, משרד האוצר תחרות במערכת הבנקאות בישראל 2014

2013-

2014 

 הבנק העולמי וממשלת סרביה משלת סרביהראש צוות להערכת תוכנית התמיכה במו"פ של מ

2013 
הועדה לבחינת המדיניות הממשלתית  –ייעוץ מקצועי ומחקרי 

 לתמיכה במו"פ בחברות גדולות )ו מקוב(

לשכת המדען הראשי, משרד 

 הכלכלה

 גורם עסקי בתחום התשתיות תחרות בתחום המלט 2013

 סד אקדמי מובילמו הביקוש ללימודי תואר ראשון בכלכלה ומנע"ס 2013

 גורם עסקי בתחום הפיננסים ניתוח הסיכון בפרעון צ'קים 2013

2013 
מעמד לרעה מצד  ניתוח כלכלי של טענות אוניפארם לניצול

 סאנופי

 סאנופי צרפת

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

 בע"מ (2003)מדיה 

 רשות השידור

2008 
חה הכלכלית כתוצאה ממדיניות שיווק קרקעות כימוי אובדן הרוו

 1990-2007למגורים בישראל 

המכון הישראלי למדיניות 

 כלכלית

2008 
לביצוע  40/2005במכרז  HPפסילת הצעתה של חברת 

 פרוייקט תל"מ

 חברת היולט פקרד ישראל

2008 

השפעת התמיכה הממשלתית במו"פ תעשייתי על המשק 

של סקרי התעשייה וסקרי המו"פ ניתוח אקונומטרי  –הישראלי 

 בענפי התעשייה, התוכנה והמו"פ

מרכז התעשייה  –מתימו"פ 

 הישראלית למחקר ופיתוח
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 הוכן עבור כותרת ונושא העבודה שנה

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

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

2008 
 עני ביוטכנולוגיה ישראלים המתגוררים בארה"בסקר בקרב מד

 ניתוח תופעת "בריחת המוחות" –

משרד התעשייה, המסחר 

 לשכת השר –והתעסוקה 

2008 
אס ישראל לשוק .אי.השפעות תחרותיות של כניסת חברת קיו

 שירותי ליווי אח"מים בשדה התעופה בן גוריון

 גהי בע"מ-חב' לאופר

2007 
תפקידן ותיפקודן של חברות  -מי מדיניות מסחור ידע אקד

 מסחור באוניברסיטאות בישראל

Berlin Technic University 

2007 
עידוד מו"פ וחדשנות בתעשייה המסורתית בישראל וניתוח 

 מדיניות התמלוגים

לשכת המדען הראשי משרד 

 התעשייה המסחר והתעסוקה

2007 
דעת  גלילות, חוות-הבטים תחרותיים של מיזוג חברת דלק ופי

 מומחה

 בתי זיקוק לנפט בע"מ

2007 

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

חברתית של ראש -הכלכלית

 הממשלה )ועדת אריאב(

2007 

ניתוח  -חסמי הצמיחה בענפי התעשייה המסורתית בישראל 

 כלכלי והשוואה בינלאומית

הועדה לבחינת האמצעים 

להעצמת הפריפריה והתעשייה 

 )ועדת מקוב( המסורתית

 דירקטוריון בייטמן הנדסה שכר מנהלים בכירים בישראל 2007

2007 
מודל ביקוש לטלפוניה קווית במסגרת התוכנית האסטרטגית 

 של חברת בזק

בזק, החברה הישראלית 

 לתקשורת

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

 משרד ראש הממשלה

2007 
רגולציה ותחרות בתחום התוכן הטלוויזיוני בישראל נייר עמדה 

 לוועדת גרונאו

 גורם עסקי בשוק התקשורת

2006 
מרווחי השיווק והתמורה לחקלאים באספקת ירקות ופירות 

 טריים בישראל

 מועצת הצמחים

2006 
משפט בעלי סמכות אמידת התחליפיות הגיאוגרפית בין בתי 

 מקבילה

 הנהלת בתי המשפט

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

2006 
מערכת ממוחשבת לחישוב חיסכון בתשלומי הצרכנים לחברת 

 אורנג'

 חצי חשבון בע"מ

2005 

השפעות תחרותיות של מימוש האופציה לרכישת מניות 

בזק חוות דעת מומחה לבית הדין להגבלים  פלאפון על ידי

 עסקיים

בזק, החברה הישראלית 

 לתקשורת
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2005 

ניתוח כלכלי ואקונומטרי של התחרות  -אפיון שוק מוצרי החלב 

 בענף החלב

משרד האוצר, עבור הועדה 

לבחינת מכלול מוצרי החלב 

 והפיקוח עליהם )ועדת קרול(

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

2005 
מודל ביקוש לטלפוניה קווית במסגרת התוכנית האסטרטגית 

 של חברת בזק

בזק, החברה הישראלית 

 לתקשורת

2004 
עקרונות כלכליים בהשוואת מחירי הקרקעות בהר חומה בין 

 חוות דעת מומחה לבית המשפט 1991-1999השנים 

 מקור זכויות והנפקות בע"מ

2004 
 ,השפעת החוזה בין חברת פז ותחנת פז ל' על טובת הציבור

 חוות דעת מומחה לבית המשפט

 תחנת פז ל'

2004 
בזק, החברה הישראלית  משחק מלחמה עסקי בשוק התקשורת

 לתקשורת

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

 לתקשורת

 התאחדות הקבלנים והבונים בודה של ישראלים בענף הבנייןהיצע הע 2003

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

2003 
מעמדה של חברת "בזק" בשווקים לאספקת שירותי שיחות 

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

בזק, החברה הישראלית 

 לתקשורת

 מפלגת מרצ  2003חבר צוות המחקר והצוות האסטרטגי לקמפיין הבחירות  2003

2002 
הגדרות שוק בענף הסיגריות, חוות דעת וניתוח כלכלי לרשות 

 ההגבלים העסקיים

 אלישר הפצה בע"מ .ח.מ

2002 
בזק, החברה הישראלית  מטריצת התעריפים הבסיסית של חברת בזק

 לתקשורת

2002 
בזק, החברה הישראלית  התקשורת משחק מלחמה עסקי בשוק

 לתקשורת

2001 

השפעות מעמדו ומדיניותו של מינהל מקרקעי ישראל על 

ניתוח כלכלי של חוזים להחכרת  -התחרות ועל טובת הציבור

 קרקע חקלאית בתנאי נחלה 

גרנות, אגודה חקלאית 

 שיתופית

2001 
בחינת השגיות תוכנית החממות הטכנולוגיות בישראל 

 משקותרומתה ל

 משרד התעשייה 

 והמסחר, המדען הראשי

 גורם עסקי בחינת הסדרי המימון של עסקאות ליסינג 2001

2001 
ניתוח כלכלי של ההתקשרות בין חברת דגון לבין ממשלת 

 ישראל

 דגון בתי ממגורות לישראל
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2001 

ניתוח כלכלי של הכרזת הממונה על הגבלים עסקיים על חברת 

חוות דעת מומחה  ,חמישה שווקיםחשמל כבעלת מונופולין ב

 )משלימה(לבית הדין להגבלים עסקיים 

 חברת החשמל לישראל

2001 

ניתוח כלכלי של צירוף מקומוני רשת שוקן למנויי ידיעות 

אחרונות ומקומוני חברת מגדלור לעיתון ידיעות אחרונות 

חוות דעת מומחה , והשפעתם על התחרות ועל טובת הציבור

 ם עסקייםלבית הדין להגבלי

רשת שוקן והוצאת ידיעות 

 אחרונות

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

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

 חברות המכרזים

 נייר עמדה מכרזי הדור השלישי של תדרים סלולריים בישראל ובעולם 2000

2000 
ר כובל בתחום אריזות קרטון גלי חוות דעת בנושא הסד

 בישראל 

 פרדס, מהדרין, אגרקסקו

 התאחדות התעשיינים שיעורי האבטלה ושכר המינימום בישראל 2000

2000 
היבטים כלכליים של עיגון זכויות החקלאים בקרקע הוגש לצוות 

 הבין משרדי )"ועדת מילגרום"(

מטה תנועות ההתיישבות 

 החקלאית

1999 
חברתית של תושבי היישובים החקלאיים -הרמה הכלכלית

 בישראל

מטה תנועות ההתיישבות 

 החקלאית

 משרד הבינוי והשיכון הביקוש לשירותי דיור בירושלים רבתי 1999

1999 
אומדן השווי הכלכלי של נכסי המקרקעין בישראל והמרות 

 הייעוד של קרקעות חקלאיות

מטה תנועות ההתיישבות 

 החקלאית

1999 
, 1970-1999הליכי צמצומה בהולנד ובבריטניה האבטלה ות

 השלכות למדיניות התעסוקה בישראל

הרשות לתכנון כוח אדם, משרד 

 העבודה והרווחה

 לקוח עיסקי מדינות 17-ניתוח שוקי הדשנים לחקלאות ב 1999

 מי עדן ניתוח הביקוש וערך נוכחי מלקוח 1998

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

 ההגבלים העסקיים

 פקר פלדה

 BBDOגיתם  ניתוח הרגלי הצפייה בטלוויזיה 1998

1998 
שוק הדיור בשכירות פרטית בישראל )סדרה בת שלושה 

 מחקרים(

 משרד הבינוי והשיכון

 

 


