
לכבוד: חברי הועדה להגברת התחרותיות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים 

נכבדיי, 

במסגרת השימוע מטעם איגוד הבנקים, עלו שלוש נקודות אשר מצדיקות, להבנתי, התייחסות נוספת על זו שניתנה 

בע"פ. 

 כוחו הנטען של מערך ההפצה הבנקאי וחשיבותו בפועל בתחרות על הפצת כרטיסי אשראי ומתן אשראי הראשונה:

בכרטיסי אשראי במשק. כפי שפורט בע"פ - בשנת 2015, 40% מכרטיסי האשראי החדשים במשק היו כרטיסים 

חוץ בנקאיים. כלומר, כבר כיום חברות כרטיסי האשראי מצליחות לשווק כרטיסים לכמעט מחצית השוק )ופה המדד 

הקובע הוא מספר הכרטיסים ולא השימוש בהם( ללא שימוש במערך ההפצה הבנקאי. עובדה זו אינה מתיישבת עם 

טענתה של הועדה לפיה מערך ההפצה הבנקאי הוא תשומה קריטית להפצת כרטיסי אשראי. יתרה מזו, כיום, כ-

30% מהכרטיסים במשק הם חוץ בנקאיים. ברור שכל אחד מהבנקים היה שמח לו לקוחותיו היו משתמשים רק 

בכרטיס שהונפק על ידו )שכן ההכנסות ברובן תלויות במחזור השימוש(. אולם, למרות האינטרס הכספי המהותי 

ולמרות "כוחם" לכאורה של הבנקים בהקשר זה )לטענת הועדה( – אין הם מסוגלים לגרום ללקוחותיהם לוותר על 

הכרטיסים החוץ בנקאיים. זאת, בעיקר בשל ההטבות שמקבלים הלקוחות בגין השימוש בהם. גם עובדה זו סותרת 

חזיתית את עמדת הועדה לגבי חשיבותו של מערך ההפצה הבנקאי בתחרות על הפצת כרטיסי אשראי ומתן אשראי 

באמצעותם. יוער כי לטעמי עיקר התחרות מתמקדת בשימוש בכרטיס ולא ב-"עצם הפצתו" ללקוחות. אולם, לאור 

משקלה הרב של טענה זו בהנמקת "איסור ההנפקה" – סברתי שראוי להביא את הדברים לידיעת חברי הועדה 

לצורך בחינה מחדש של הנחות העבודה בהקשר זה. 

 איסור ההנפקה, כהגנת ינוקא, נקבע לתקופה מוגבלת ולאחריה )אם התנאים יאפשרו זאת( יותר לבנקים השנייה:

להנפיק כרטיסי אשראי. בתמצית, כינו זאת מספרי חברי ועדה במהלך הדיון "קשה עכשיו, הקלה אח"כ". ראשית, 

יש לזכור שחברות כרטיסי האשראי אינן ינוקא הנכנס לשוק ללא לקוחות, אלא שלכל אחת מן יש מעל 20% מהשוק 

כבר בנקודת הפתיחה. לאור האמור לעיל לגבי חשיבותו הפחותה של מערך ההפצה – לא ברור מה מקור הצורך 

בהגנה על חברות ענק אלו. יתרה מזו, הועדה לא מסבירה כמה "קשה" בדיוק יהיה לצרכנים )ודומה שאין מחלוקת 

שאיסור ההנפקה נועד להגן על שחקנים פחות יעילים מפני תחרות( ומה תהיינה העלויות הנוספות של המהלך 

לגביהם. הועדה גם לא מסבירה לאיזו תקופה ולמה בדיוק עליהם להמתין עד שיותר לבנקים לשוב ולהנפיק כרטיסי 

אשראי על מנת שתתחולל תחרות בשוק. האם חברות כרטיסי האשראי צפויות לרכוש לקוחות נוספים תוך תקופת 

"ההגנה"? – ברור שלא, הרי כל שוק כרטיסי האשראי יונח בידיהן כבר בנקודת הפתיחה. האם על הצרכנים לחכות 

עד שקופתן של חברות כרטיסי האשראי תתמלא בכך וכך מיליארדי ₪ על מנת שתתבססנה? וכי מה ישתנה? הרי 

לעולם עלויות ההון של חברות כרטיסי האשראי כגופים חוץ בנקאיים תהיינה גבוהות מאלו של הבנקים )למעט כאשר 

יהפכו הן עצמן לבנקים, דבר התלוי בראש ובראשונה בהן(. לכן יסוד "ההקלה" אליו מתייחסת הועדה הוא במקרה 

הטוב מושג ערטילאי, לא מוגדר ולא ממומש. לעומתו, העלויות הנוספות לציבור כתוצאה מאיסור ההנפקה )ה-

"קשה"( ברורות, חדות ומיידיות. 



 הועדה טענה שהשוואת המחירים והריביות בין מדינות שונות שנערכה בדו"חות שהוגשו לועדה במסגרת השלישית:

השימוע - אינה תקפה בשל העדר שיקלול רמות הסיכון של מגזרי היעד בין המדינות. לא למותר לציין שבחינה 

מסודרת של דו"ח הועדה מלמדת שאף הועדה עצמה לא ערכה ניתוח כאמור. הניתוח היחיד שבנמצא הוא זה 

המופיע בדו"ח מקינזי, אשר על פי הסבר שנתקבל מהועדה – כלל לא הוצג בפניה ולא שימש בסיס להחלטותיה. 

פניתי למשרד האוצר לקבל הסברים וכן את נתוני הבסיס בהם עשה שימוש דו"ח מקינזי על מנת שאוכל לבחון את 

המתודולוגיה בה נעשה החישוב ואת בסיס הנתונים עליו הסתמך. עד למועד זה טרם נתקבלו ההסברים או הנתונים 

כאמור. בהעדר התייחסות לנושא בדו"ח הועדה ובהעדר נתונים או הסברים באשר לחישובי מקינזי, קשה לקבל את 

טענת הועדה בהקשר זה. סביר שהועדה אינה טוענת שאין צורך בהשוואה בינלאומית כלל. ולפיכך, קשה להבין 

כיצד לא נטלה היא משימה זו על עצמה והסתפקה בביקורת על השוואות שנערכו על ידי אחרים. חובת ההוכחה 

בהקשר זה נופלת על כתפי הועדה. 

 

בברכה, 

ד"ר שלומי פריזט 

 17-02-2016




