
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עמדת איגוד הבנקים ביחס לדוח הוועדה להגברת התחרות

 בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים
 

 מבוא

בנייר זה תובא עמדת איגוד הבנקים לדוח הביניים של הוועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים 

 ופיננסיים נפוצים )להלן, "הוועדה"(. 

בישראל, המהווה תשתית כלכלית עליה  הפיננסיתבמערכת דוח הוועדה כולל סקירה של מצב התחרות 

ניתוח משקף תמונת מצב לא עדכנית ולא מדויקת, ובולטים המבוססות המלצות הוועדה. אנו חוששים כי 

 מהותיים הקיימים בתחום. ובחסרונם ממצאים רלוונטיים 

בפרט, וכפי שנפרט בהמשך, אין כל התייחסות לרמת המחירים של השירותים הבנקאיים בישראל 

וזאת למרות העובדה כי רמת המחירים מהווה אינדיקציה משמעותית בהשוואה למדינות אחרות בעולם, 

באופן ספציפי מתעלמת סקירת הרקע של הוועדה מרמת המחירים בשוק כרטיסי לבחינת מצב השוק. 

ידי הבנק המרכזי האירופאי -י בישראל. זאת על אף שהוצגו בפניה נתונים שונים שנאספו הן עלהאשרא

פי כל -ידי משרד האוצר. על-ידי חברת הייעוץ מקינזי, שנשכרה על-ידי בנק ישראל, והן על-והוצגו על

וכה הבדיקות שנעשו בתחום עולה תמונה זהה: רמת המחירים בשוק כרטיסי האשראי בישראל כיום נמ

לפיכך, מלכתחילה מתעורר הספק לגבי הצורך לנקוט צעדים מרחיקי   באופן מובהק מהמקובל בעולם.

כפי שנפרט ונסביר בהמשך, אנו מעריכים כי לכת שנועדו, לכאורה, להגברת התחרותיות. יתרה מזאת, 

רון ממנו דווקא להעלאת הריביות במקטע זה, ולמחיקת הית עלול להביאיישום חלק מהמלצות הוועדה 

 נהנים כיום הלקוחות בארץ.

על דוח הצוות נסמכת הוועדה בנוסף לנתונים אודות המחירים בשוק כרטיסי האשראי, הרי שבעוד 

היא מתעלמת מממצאי בנושאים שונים, לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות )להלן, "דוח זקן"( 

הנמוכים עים כי המחירים בישראל הם מ. ממצאים אלה קובהדוח ביחס לרמת המחירים בשוק הבנקאות

ידינו, -נתפסים, לפחות עלנתונים אלה  .דומים לעולם בתחום הריביותובעולם בתחום העמלות 

 כרלוונטיים מאוד לצורך ניתוח התחרותיות בשוק הבנקאות. 

העובדה כי מדובר ההחלטה להתעלם מכלל הממצאים בתחום המחירים אינה ברורה לנו, במיוחד לאור 

ההמלצות הדרמטיות בשוק כרטיסי האשראי. ינדיקציה מרכזית לאמידת מצבו של הצרכן וכן לאור בא

כך חריגות, כמו אלה שאליהן נתייחס בהמשך, מצריך, לכל הפחות, -אנו סבורים כי פרסום המלצות כל

 השוק כיום, תוך ניסיון לבחון ולאמוד את השלכות אותןלמצב ניתוח של כל הנתונים הרלוונטיים 

 המלצות על נתונים אלה בעתיד.
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בנוסף, הסקירה מתעלמת ממספר רפורמות משמעותיות שנמצאות כעת בשלבי יישום שונים ועתידות 

 בימים הקרוביםעל שוק האשראי. כך, למשל,  כולה, עם דגש מיוחדלהשפיע על המערכת הפיננסית 

צפויים אזרחי ישראל לקבל מהבנקים לראשונה תעודת זהות בנקאית, בימים אלה מושלמת חקיקת חוק 

נתוני אשראי וחוק אשראי הוגן ורק לאחרונה הושלם תיקון חוק הבנקאות )רישוי( )"חוק נאווי"(. 

הוועדה אמנם מתייחסת לחלק מהרפורמות המתגבשות, אולם ממהרת להסיק מסקנות כאילו גם 

מות אלה )על אף שכאמור טרם יושמו( לא תרמו לשינוי בשוק הפיננסי. לגישת הוועדה גם שינויים רפור

אחרים שכבר יושמו לא הועילו ולא השפיעו על השוק, למרות שמובן כי שינויים מהותיים, בעיקר כאלה 

וד ביום הכרוכים בשינויים התנהגותיים של הלקוחות, מבשילים לאורך זמן ואת השפעתם לא ניתן לאמ

 המחרת. 

כן, מתעלמת הוועדה משינויים טבעיים המאפיינים את השווקים הפיננסיים בכל העולם, ונובעים -כמו

בעיקר מהמהפכה הטכנולוגית שאנו נמצאים בעיצומה. למעשה, לא רק שהוועדה מתעלמת מכל אלה, 

הוועדה(, טענה שלא בדוח  23אלא היא אף קובעת, למשל, כי "לא צפויה הקמת בנק אינטרנטי" )עמ' 

 ברור לנו על סמך מה נקבעה.

ולמרות הממצאים אודות רמת המחירים הנמוכה בישראל,  ,על בסיס תמונת המצב החלקית הזאת

גם בעולם( בשוק ) פירסמה הוועדה שורה של המלצות שחלקן מהוות התערבות קיצונית חסרת תקדים

של הבנקים, כפי שמנתח עו"ד מייק בלס בחוות  הבנקאות, תוך פגיעה הן בחופש העיסוק ובזכות הקניין

והן בשוק האשראי הצרכני, כפי שמנתח ד"ר שלומי פריזט בחוות דעת כלכלית  ,דעת משפטית )נספח ב(

דבריהם של חלק מחברי הוועדה עצמה, כפי שבא לידי ביטוי בהערות בנק )נספח א(, וכפי שעולה גם מ

ידי הבנקים עלול לפגוע בראש ובראשונה -י אשראי עלישראל בדוח הביניים: "איסור הנפקת כרטיס

 בצרכנים הן במחיר האשראי שיעמוד בפניהם והן מבחינת זמינותו."

ידי בנקים וחיוב -ההמלצות העיקריות להן מתנגד איגוד הבנקים הן איסור על הנפקת כרטיסי אשראי על

וסף, אנו מתנגדים להמלצה בנהבנקים להפיץ ללקוחותיהם את כל כרטיסי האשראי בתנאים שווים. 

-יצוין כי התייחסותנו לנושאים אלה לא מצביעה על הסכמתנו או איביחס להפחתת העמלה הצולבת. 

 הסכמתנו לאמור בהמלצות אחרות בתחום זה. 

שליליות להן כאמור מתנגדים גם חלק מחברי הוועדה, עלולות להיות השלכות בנושא ההנפקה, להמלצות 

משמעותיות על שוק האשראי הצרכני ועל הלקוחות, בדיוק בכיוון ההפוך מזה שאליו חותרת הוועדה, 

 כפי שמוצג בניתוח של ד"ר פריזט. 

ביחס להמלצות אחרות של הוועדה. אמנם חלק מהמלצות אלה הן גולמיות  להעירבנוסף, אנו מבקשים 

פר היבטים. כך, למשל, אנו סבורים כי חלק ואינן מפורטות דיין, אולם כבר בשלב זה חשוב להדגיש מס

ים. השאיפה ליצור שוק שבו אחרהשחקנים ההבנקים לבין מההמלצות לוקות בחוסר סימטריה בין 

על  אחידיםסוגים שונים של שחקנים מתחרים על אותם המוצרים מחייב, להערכתנו, השתת כללים 

נוספת שלנו מתמקדת בשירות כיסוי  כולם, לפחות בכל הנוגע למערכת היחסים עם הלקוחות. הערה



3 
 

משיכות יתר ללקוח באמצעות צד שלישי ומציפה קשיים מהותיים שעלולים להיווצר כתוצאה מיישום 

 המנגנון כפי שהוא מוצע בדוח.

בנוסף, אנו חוששים שההמלצות העוסקות באיסור "להכשיל" את ביצוע המלצות הוועדה מנוסחות 

בחשיפה כזאת, האחרים הגופים הפיננסיים את יד את הבנקים ובאופן כללי ועמום ועלולות להעמ

שתקשה עליהם  לבצע פעולות לגיטימיות מול הלקוחות, כפי שגם מנתח זאת עו"ד מייק בלס )נספח ב(. 

 אנו לא בטוחים כי למטרה הזאת מכוונת הוועדה.

ננסי, ולאפשר גם לבסוף, אנו מבקשים מהוועדה לנצל את ההזדמנות של עריכת "סדר חדש" בשוק הפי

לבנקים להפיץ מוצרי ביטוח. נדמה שבמקום זה מתלכדים האינטרסים של כולם, בדיוק בדרך אותה 

מתווה הוועדה בדוח זה. כפי שנפרט בפרק ג', איסור על הבנקים להפיץ מוצרי ביטוח מחמיץ הזדמנות 

ות העולם עוסקים להגברת התחרותיות בשוק הביטוח תוך שיפור מצבם של הצרכנים. במרבית מדינ

הבנקים בהפצת מוצרי ביטוח, והם אכן מהווים שחקן יעיל המאפשר, בין השאר, הוזלת מחירים 

ללקוחות. אין סיבה שהלקוחות בישראל לא יהנו מיתרונות ערוץ ההפצה הבנקאי בתחום זה. בתוך כך 

בייקטיבי של הייעוץ הפנסיוני האומערך אנו חוזרים על בקשתנו להסיר את החסמים המקשים על 

 הבנקים למלא את ייעודו, כפי שנקבע בוועדת בכר. 

 אנו מבקשים להופיע בפני חברי הוועדה ולהציג את עמדתנו בהרחבה.
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 ניתוח סקירת הרקע להמלצות הביניים –פרק א 

סקירת הרקע של דוח הביניים, שאמורה להוות תשתית עובדתית הנחוצה לצורך ניתוח השוק, זיהוי 

עדכני או שאינו (, בחירת דרכי פתרון וקביעת המלצות, כוללת מידע שבחלקו אינו שישנםהכשלים )ככל 

מבקשים  . בפרק זה אנושל הוועדה שלם, ומנגד מתעלמת מנתונים רלוונטיים משמעותיים שהיו תחת ידה

תמונה מלאה של שוק הבנקאות, שנראית את הממצאים החסרים בסקירת הוועדה לצורך קבלת להציג 

 לנו חיונית לצורך הסקת מסקנות.

 

 . מחירי השירותים הבנקאיים1

את מבנה השוק הבנקאי ומגיעה למסקנה כי קיימת בעיה בתחום בסקירת הרקע מנתחת הוועדה 

, במיוחד לבחינת מצב השוק על אחד המדדים החשובים ביותרפסחה התחרות. אולם נראה כי הוועדה 

רמת המחירים. אחת השאלות הראשונות שראוי היה לשאול במסגרת זו היא  –עבור הצרכנים, והוא 

האם המחירים מעידים על בעיה  –מהו מצב המחירים בשוק הפיננסי נכון להיום? ובפרט  –לדעתנו 

בישראל משלמים מחירים גבוהים יותר מאשר הצרכנים במדינות  כלשהי בתפקוד השוק? האם הצרכנים

אחרות בעולם? מהי המגמה של מחירי המוצרים והשירותים הפיננסיים? וכך הלאה. משום מה, את 

 התשובות לשאלות יסוד אלה בחרה הוועדה לא לברר לעצמה, או לכל הפחות בחרה לא להציג בסקירתה.

 

עוסקים בשאלות אלה, וכמובן גם חשוב להוסיף ולחקור. בין היתר, כידוע, ישנם מקורות מידע רבים ה

 הכלכלי רקעמידע רלוונטי קיים בדוח המסכם של ועדת זקן, לגביו ציינה הוועדה בסקירתה כי "ה

במסמך העמדה שנשלח מידע רלוונטי הוגש והודגש גם  1".זה בדוח היתר בין נתמך הביניים להמלצות

. כאמור שם, בדיקה של )להלן, "מסמך איגוד הבנקים"( 14.7.15בתאריך ידי איגוד הבנקים -עללוועדה 

שוק הבנקאות בישראל מצביעה על מחירים דומים לעולם, כאשר בחלק מהמקרים מצבו של הצרכן 

הישראלי טוב יותר ביחס למדינות אחרות, וזאת עוד בטרם הבשילו רבים מהצעדים הרגולטוריים של 

גם נתונים ומחקרים שהוצגו לוועדה עצמה )ומוזכרים בסיכומי הדיונים( מאששים האחרונות. השנים 

 : ממחקרים אלהנזכיר בקצרה חלק ממצאים אלה. 

 

 כרטיסי אשראי  1.1

כללה  2015במהלך דיוניה מעלה כי מצגת של הפיקוח על הבנקים מיוני  הוועדה בפני שהוצגו מצגותעיון ב

 שמעמידות הלוואות על הממוצעת הריבית גובהתרשים חשוב שלא נכלל בסקירת הוועדה ובו מוצג 

 2010-2015.2בשנים  האירו גוש במדינות פיננסיות לא ולחברות בית למשקי חברות כרטיסי אשראי

השוואה לשיעורי הריבית הנגבים בישראל, כפי שניתן למצוא בדוחות נתונים אלה מאפשרים עריכת 

אנו ערכנו  2014.3הכספיים של חברות כרטיסי האשראי הישראליות ואף בסקירת הממ"מ משנת 

                                                           
1
 1, עמ' 1סקירת הוועדה, הערת שוליים  
2
 26, עמ' 2015בישראל, הפיקוח על הבנקים, יוני  החיוב כרטיסי הוועדה, שוק דיוני במסגרת שהוצגו אתר הוועדה, מצגות 
3
הבנקים, מרכז המחקר והמידע של  לבין האשראי כרטיסי חברות בין הממשקים וניתוח האשראי כרטיסי שוק תיאור 

 2014 פברואר 2הכנסת, 
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השוואה זו והתוצאות מוצגות בתרשים הבא. שימו לב כי התרשים כולל את שתי העקומות המקוריות 

ידי הפיקוח על הבנקים, אשר מתייחסות לריביות בגוש האירו, וכן עקומה "מקווקוות" אותה -שהוצגו על

 ואשר מציגה את שיעורי הריבית בישראל:אנחנו, הוספנו 

 

 א"חכ שמעמידות תהלוואו על הממוצעת הריבית גובה

 
 (בין שלוש החברות )ממוצע משוקלל לאנשים פרטיים ריבית חברות כרטיסי האשראי בישראל 

 

 אנשיםכפי שניתן לראות בתרשים, שיעור הריבית הממוצע שגובות חברות כרטיסי האשראי בישראל מ

י מהריבית למשקי בית בגוש האירו בכל אחת מהשנים שנבדקו. למעשה, הפער טנמוך באופן דרמ פרטיים

שהריבית בישראל לאנשים פרטיים היא לאורך מרבית עד כדי כך בין הריביות הוא כל כך קיצוני, 

התקופה נמוכה אף מהריבית שגובות חברות כרטיסי האשראי בגוש האירו מחברות לא פיננסיות. ללא 

 ב שחמק מסקירת הוועדה.ספק מדובר בממצא חשו

 

 אגףשביצעה חברת מקינזי לבקשת  השוואתי מחקרמעבר לממצאים אלה, נתונים נוספים עולים מ

 למקובל ביחס בישראל הבנקאות במערכת האשראי מחיריאת  בחן המחקר .האוצר במשרד התקציבים

ציג מפרק ב' של דוח מקינזי  4ועליו, בין השאר, נסמכה הוועדה. )להלן, "דוח מקינזי"( אחרות במדינות

הריבית בכרטיסי אשראי בישראל היא הנמוכה ביותר  לפיההשוואה של עלויות השירותים הבנקאיים, 

 מכל מדינות המדגם:

 

 

 

 

 
                                                           

4
האוצר, נובמבר  במשרד התקציבים השוואתית, חברת מקינזי עבור אגף בחינה – בנקאיים ושירותים אשראי ועלויות נגישות 

2015 
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 2013, למשקי בית ריבית כרטיסי אשראי

 
 13, שקף 2015השוואתית"(, נובמבר  בחינה – בנקאיים ושירותים אשראי ועלויות דוח מקינזי )"נגישותמקור: 

 

 שימוש בגין הנגבות הריביות של בדיקהגם היא ערכה  TASCהייעוץ  חברת ,מסמך איגוד הבנקיםכאמור ב

כי  והעלתה 2014במרץ הבדיקה נערכה . מתקדמות מערביות מדינות 13-בישראל וב אשראי בכרטיסי

 ממוצעתה ריביתהאחרות. בעוד ההמדינות  13-מהשיעור בכל אחת מנמוך בישראל שיעור הריבית 

 10%, שיעור הריבית בישראל עמד על 17%במדינות המדגם עמדה בממוצע על אשראי  כרטיס למחזיקי

 בלבד. 

רמת המחירים בישראל  בתחום כרטיסי אשראי והעלתה כי העמלות השוואה שלגם כללה  TASCבדיקת 

העלות  – PPP מונחילאחר תקנון המחירים לנמוכה באופן משמעותי מהממוצע במדינות שנבדקו. 

מתוך  11-ב. למעשה, המדינותדולרים ביתר  48בישראל לעומת ממוצע של  דולרים 22 עמדה עלהשנתית 

 יותר מאשר בישראל. גבוהותגובות חברות כרטיסי האשראי עמלות המדינות  13

 

 

 ריביות   1.2

  לגבי ריביות: בדיקותדוח מקינזי מציג שני סוגי כידוע,  .א

מעבר לממצאים שהוצגו מעל בתחום כרטיסי אשראי, דוח מקינזי מעלה  :ברוטומרווח האשראי  .1

 –תחומים שנבדקו  הכי הריביות בישראל נמוכות מהריבית הממוצעת בעולם בכל אחד מארבע

התוצאות המלאות  נזכיר אתהלוואות למשקי בית, משיכות יתר, כרטיסי אשראי ומשכנתאות. 

 של ההשוואה:
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 12-13, שקפים 2015השוואתית"(, נובמבר  בחינה – בנקאיים ושירותים אשראי ועלויות )"נגישות דוח מקינזימקור: 

 

 עיניו" וזו אף "הקונבנציה לנגד הצרכן שרואה המחיר את הברוטו משקפים כאמור בדוח, "נתוני

שיעורי . אנו מסכימים עם אמירות אלה ומאמינים כי (12 ')עמ בנקים" בין מחירים בהשוואת

אלה משקפים את מצבו הטוב של הצרכן הישראלי בתחום עלות האשראי, מה שעשוי אף  ריבית

 להעיד על עוצמת התחרות בשוק הישראלי.

 

: הדוח מציג בקווים כלליים ביותר שיטת מדידה נוספת )"המרווח נטו"( ווח בנטרול סיכוןמר .2

ווים. השוואה באמצעות שבה נלקחו בחשבון הבדלים בין המדינות מבחינת רמת הסיכון של הל

מעלה כי הריבית בישראל נמוכה מהריבית הממוצעת בעולם. לגבי בתחום המשכנתאות שיטה זו 
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מעט מעל הממוצע בעולם, אך  את הריבית בישראלהדוח ממקם  ,הלוואות אישיות למשקי בית

. לממצא זהקשה מאד להתעלם מחוסר הבהירות הרבה ומהתהיות שמעורר הניתוח שמוביל 

המתודולוגיה של חברת מקינזי לחישוב "המרווח נטו" מתוארת בדוח בצורה מאד למעשה, 

מאפשר לנו להבין כיצד למעשה נעשה החישוב ומהם באופן שאינו , כללית ואף מעורפלת

לצערנו, בקשתנו לקבל מידע אודות הנתונים ואופן החישוב הפרמטרים המדויקים אשר נכללו בו. 

על כי ענתה. לא זה המקום להעמיק בסוגיות השונות, אבל חשוב לציין של המדדים השונים לא נ

מטרידות במיוחד התוצאות "המוזרות" , חוסר הבהירות וחוסר השקיפות בבדיקת מקינזירקע 

אליהן הגיעו חוקרי מקינזי בניתוח פרופיל הסיכון של לווים בישראל. כפי שניתן לראות בשקפים 

א וה 2011-2014מרווח הסיכון הנאמד עבור עסקים קטנים ובינוניים בישראל בשנים בדוח,  10-11

 0.49%לעומת  0.28%נמוך משמעותית ממרווח הסיכון הנאמד עבור עסקים גדולים באותן שנים )

בארץ ובעולם מגזרי העסקים הקטנים והבינוניים , כידוע, וכפי שצוין במחקרים רביםבהתאמה(. 

 זאתגבוהות יותר מאשר מגזר העסקים הגדולים. תופעה אוניברסלית  מתאפיינים ברמות סיכון

נתונים אותם ביקשה לבדוק חברת במשתקפת היטב גם בנתונים של הבנקים בישראל, כולל 

דומה )להבנתנו( לזו מוצגת בדיקה  2016מינואר בדוח הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מקינזי. 

 2011 משנת השנים שבכל "ניכר :קנה היאסהמאותן שנים, וידי מקינזי, בדיוק לגבי -שנערכה על

 עסקים קטנים במגזר( האשראי יתרת מסך כאחוז) אשראי בגין ההפסדים אחוז 2014 שנת ועד

  5.המגזרים" בכל נטו לציבור האשראי מיתרת כאחוז האשראי הפסדי משיעור גבוה

 

בנוסף, אנו חוששים כי בחישוב הסיכון לא נעשתה הפרדה בין אשראי לדיור לבין אשראי צרכני, 

מבחינת שיעור ההפרשות, לא ברור אילו עמלות חושבו במדד גם השונים זה מזה באופן מובהק 

זה, ומדוע, למשל, נעלמה איטליה )שנכללה הן במדדי הסיכון והן במדדי הריביות( מחישוב המדד 

 תוך השארת מספר מצומצם מאוד של מדינות במדגם. הכולל,

 

תוצאות ה, חישוב "המרווח נטו"לגבי  חוסר השקיפות וחוסר הבהירותאנו סבורים כי לסיכום, 

וכן העובדה כי מדובר בהשוואה לחמש  שהתקבלו בניתוח פרופיל הסיכון בישראל,בלתי סבירות ה

שיטת החישוב באשר למהימנות משמעותיים מעלים סימני שאלה מדינות בלבד בשנה אחת בלבד, 

 .ובאשר ליכולת להסיק מסקנות כלשהן מהשוואה זו

 

 בנקים 25 לנתוני בישראל הגדולות הבנקאיות הקבוצות חמש ת נתונימהשוואלפי דוח ועדת זקן,  .ב

 למרווחי דומים 2009-2011 בשנים בישראל הממוצעים הריבית מרווחי כי ,עולה בעולם גדולים

עמד  בעולםואילו הממוצע , 2.37%עמד על  בישראללשנים אלה  ממוצע. הבעולם הממוצעים הריבית

 6.2.61% על

 

                                                           
5
 64, עמ' 2016ינואר  מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, - דו"ח תקופתי 
6
 56, עמ' 2013, דוח מסכם, מרץ הבנקאות בענף התחרותיות הגברת לבחינת הצוות 
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עלות ביצעה עבור ועדת זקן השוואה בינלאומית בנושא  Van Dijk Managementחברת הייעוץ  .ג

שיעורי כי בין היתר נמצא ומדינות זרות  13בהשוואה נכללו  7)עמלות וריביות(. ניהול חשבון עו"ש

הריבית על יתרות חובה בעו"ש )בתוך המסגרת המאושרת ובחריגה ממנה( דומים בישראל לשיעורים 

במרבית המדינות שנבדקו. יש לציין, כי בהשוואה זו החוקרים לא הביאו לידי ביטוי את העובדה 

שהריבית המוניטארית בישראל הייתה חריגה מאד כלפי מעלה ביחס למדינות האחרות, כלומר 

 צבנו ביחס ליתר המדינות הוא אפילו טוב יותר מכפי שעולה מההשוואה.מ

 

 עמלות העו"ש   1.3

 נוספים רגולטוריים משמעותיים , צעדים2008-לתוקף ב הבנקים שנכנסה בעמלות מקיפה רפורמה .א

עמלות, וכן השפעת התחרות בין הבנקים, גררו ירידה רציפה ועקבית בהוצאה של  וביטול לצמצום

, עולה כי 2016וני בנק ישראל שהתפרסמו בינואר . מנת2008משקי בית על חשבונות העו"ש מאז 

 לחודש שקלים 14.6-בכ ש"עו ניהולהממוצעת של  עלותהסתכמה ה 2015במחצית הראשונה של שנת 

 בקשר המידע שירותי וכל בחשבוןהנפוצים  השירותים כל את כוללת זו עלות. בית משק לחשבון

במחירי השירותים הנפוצים בעו"ש למשקי  18%של נומינאלית ירידה בנק ישראל מדווח על . אליו

 .2010שנת מאז בית 

 

עלות מבחינת  נמצא כי ישראל היא בין שלוש המדינות הזולות ביותר Van Dijk במחקר שבצעה  .ב

ביצוע , כאשר רק הולנד ובלגיה זולות יותר )ממצאים אלו נכונים גם לאחר חשבון עו"שניהול 

התאמה לכוח הקנייה(. גם בחשבונות של צעירים וסטודנטים נמצא כי ישראל היא בין המדינות 

 הזולות ביותר.

 

 . ריכוזיות2

מציגים את הריכוזיות הבנקאית בישראל לפי  הוועדה סקירתשבהריכוזיות  בפרק א2-ו 2תרשימים 

. בניתוח המלווה תרשימים אלה בדוח, הוועדה CR2-ו HHI –מגזרי פעילות בהתאם למדדים מקובלים 

מגיעה למסקנה כי הריכוזיות במגזרי היעד )משקי הבית והעסקים הקטנים( גבוהה ומציגה מול שני 

 ת כאן: מגזרים אלה רק את המגזר המסחרי, כפי שניתן לראו

 

                                                           
7
 7ונספח  57, עמ' 2013, דוח מסכם, מרץ הבנקאות בענף התחרותיות הגברת לבחינת הצוות 
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מופיעה בסקירה השנתית של המפקח על  ואשרעם זאת, התמונה המקורית, ממנה הועתק תרשים זה 

 :נראית כךהבנקים, 

 
 75' עמ, 2014 לשנת הבנקים על המפקח של השנתית הסקירה: מקור

 

עבור כל מגזרי הפעילות הקלסיים, וממנו עולה כי  HHIכפי שניתן לראות, תרשים זה מציג את ערכי מדד 

 . רמת הריכוזיות בתחום האשראי במגזרי היעד היא דווקא הנמוכה ביותר מבין כל מגזרי הלקוחות
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ממצא נוסף בתרשים זה מעמיד בסימן שאלה את תקפותה של גישת המבנה לבחינת רמת למעשה, 

בתחום  HHIערכו של מדד י שניתן לראות, (. כפStructure Conduct Performanceהתחרותיות )

. (, הוא בין הגבוהים ביותר2המשכנתאות, התחום בו הוועדה עצמה קבעה כי קיימת תחרות עזה )עמ' 

מדדי הריכוזיות אינם בהכרח ממצא זה מראה, כפי שמאז ומתמיד נטען על ידי מומחים רבים בתחום, כי 

 .מתאימים לבחינת עוצמת התחרות

 (.Iפרק  ,ניתוח מעמיק בנושא זה מצוי בחוות הדעת של ד"ר שלומי פריזט )נספח א

הדיון בנושא ריכוזיות אינו שלם ללא התייחסות לנתונים מהעולם בנוסף לאמור לעיל, אנו סבורים כי 

, מסמך איגוד הבנקיםוכאמור ב. כידוע, וללא התייחסות לכך שהמשק הישראלי הוא משק קטן במיוחד

בנקאות קיימים יתרונות מובהקים לגודל. לכן גודל המשק הוא משתנה קריטי בעת בחינת בתחום ה

מבנה השוק האופטימאלי ובעת בחינת השאלה מהו מספר השחקנים "הנכון". מפתיע כי למרות זאת אין 

בסקירת הוועדה אפילו דיון תיאורטי בסוגיה זו. נזכיר שוב בקצרה את הממצאים המרכזיים שעולים 

 אבן בהקשר זה, כפי שהבאנו בפניכם אף במסמך-זינגר-ידי חברת הייעוץ גיזה-ת מחקר שבוצעה עלמעבוד

 .איגוד הבנקים

 

 השוואה למדינות האיחוד האירופי  2.1

על פי מאגר נתונים שמשרת את הבנק העולמי לצורך  HHIחברת גיזה ערכה בדיקה השוואתית של מדד 

(. כפי שניתן לראות בתרשים הבא, התוצאות מלמדות כי רמת Bankscopeחישוב מדדי הריכוזיות )מאגר 

 הריכוזיות בישראל דומה מאוד לממוצע מדינות אירופה:

 2013, שנת של ישראל ומדינות האיחוד האירופי HHIהשוואת נתוני 

 
 של בנקים מסחריים, בנקים לחיסכון ובנקים קואופרטיביים Bankscopeאבן, על בסיס נתוני -זינגר-מקור: גיזה
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 השוואה למדינות דומות  2.2

מחקרים רבים מצביעים על יתרונות לגודל בתחום הבנקאות. בחינה אקונומטרית מקיפה שביצעו כלכלני 

מצא חברת גיזה, מצביעה כי אכן ככל שהמדינה גדולה יותר, כך ריכוזיות המערכת נמוכה יותר. בנוסף נ

קשר חיובי מובהק בין רמת התפתחות המדינה לרמת הריכוזיות. מכאן שמדינות קטנות עם כלכלות 

, ביצעו בהתאם לכךמפותחות, כדוגמת ישראל, צפויות להיות מאופיינות ברמת ריכוזיות גבוהה יחסית. 

בים. כפי שניתן מיליון תוש 20כלכלני גיזה השוואה של הריכוזיות בישראל לריכוזיות במדינות שבהן עד 

לראות בתרשים הבא, ביחס לקבוצת מדינות זו, רמת הריכוזיות של ישראל נמוכה יותר. תוצאות דומות 

מיליון תושבים ולקבוצת עשר המדינות שגודל  10גם ביחס לקבוצת מדינות שבהן עד  התקבלו

 אוכלוסייתן קרוב ביותר לישראל. 

 2013יון תושבים, שנת מיל 20של מדינות שבהן עד  HHIהשוואת נתוני 

 

 של בנקים מסחריים, בנקים לחיסכון ובנקים קואופרטיביים Bankscopeאבן, על בסיס נתוני -זינגר-מקור: גיזה

 

 כוח שוק ותחרותיות.  3

. הוועדה Panzar and Rosse (P-R)ולמדד  למדד כוח השוק קצרהבסקירת הוועדה ישנה התייחסות 

 1994-2001 באמירה כללית בנושא מדד כוח שוק ובנתונים מהשנים ומסתפקת ים אלהמדד מהםמסבירה 

, של השנים האחרונותאינם משקפים את תמונת המצב  . מובן כי נתונים אלהP-Rעבור מדד  2010 ומשנת

נתונים עדכניים במערכת הפיננסית הישראלית. עם זאת, במיוחד לאור הרפורמות שנעשו )ועדיין נעשות( 

המערכת הבנקאית בישראל מופיעים בדוח האחרון שפרסמה קרן המטבע הבינ"ל  לגבי רמת התחרות של

כותבי הדוח מציינים כי מבחינה השוואתית של מדד לרנר )מדד  2015.8על מדינת ישראל בספטמבר 

לבחינת כוח השוק( עולה כי התחרותיות בענף הבנקאות בישראל דומה למקובל במדינות מפותחות 

                                                           
8
 Staff Report And Statement By The Executive Director For Israel, IMF Country Report No. 15/261, September 
2015 http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15261.pdf 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15261.pdf
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ת בגרף הבא הלקוח מהדוח, מדד לרנר מצביע על רמת תחרותיות גבוהה יותר אחרות. כפי שניתן לראו

 בישראל מאשר במדינות כמו ארה"ב, בריטניה, צרפת וכו':

 

 
 2015מקור: קרן המטבע הבינלאומית, דוח על ישראל, ספטמבר 

 

 בשנים עלייה על מצביע זה מדד מקום מכלכי " למדד כוח השוקנקבע בנוגע בסקירת הוועדה 

מוכרים נתונים שיכולים , ולנו לא זו הוועדה אינה מציינת על אילו ממצאים מבוססת קביעה". האחרונות

דוח , ממצאים מוכרים שהתפרסמו בעבר בתחום זה בכפי שאף ציינו במסמך איגוד הבנקיםלתמוך בה. 

ראים כי , ומהבינ"לומית שערכה קרן המטבע תוצאות ההשוואה הבינלאנמצאים בהלימה עם ועדת זקן 

דוח ועדת זקן הציג את מדד כוח השוק . כידוע, בעברמצבה של ישראל היה טוב בהשוואה בינלאומית גם 

ומצא כי  2003-2011עבור הפעילות הקמעונאית והעסקית בישראל ובמדינות האיחוד האירופי בין השנים 

חות משקי הבית כוח השוק הממוצע שהופעל על משקי הבית בישראל היה זהה לזה שהופעל על לקו

במדינות האיחוד האירופי. בנוסף נמצא כי הפער בין כוח השוק המופעל על לקוחות משקי הבית לבין זה 

 המופעל על הלקוחות העסקיים נמוך בישראל ביחס למדינות האיחוד האירופי. 

 

 

 התפתחות אשראי חוץ בנקאי.  4

 לא( ומסיקה מהם כי "1סוג המלווה )תרשים הוועדה מציגה נתונים לגבי התפלגות חוב משקי הבית לפי 

 גדל אף הבית משקי חובות בכלל זו של שחלקה אלא, הבנקאית למערכת תחרות התפתחה שלא בלבד זו

(. אולם כפי שניתן לראות בתרשים שמציגה הוועדה, חלקה היחסי של 3" )עמ' בהתמדה השנים לאורך

ממשלתיים, כלומר בעקבות מה שהוועדה  ממקורות אשראיבגלל הצניחה ב רקהמערכת הבנקאית גדל 

מכנה בהמשך הדוח "היעלמותו של האשראי המוכוון הממשלתי". לעומת זאת, חלקה של המערכת 

בנקאיים דווקא נמצא בירידה בשנים האחרונות. -הבנקאית ביחס לחלקם של המתחרים הפיננסיים החוץ
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ם על זינוק בהיקף האשראי החוץ בנקאי למשקי כאמור במסמך איגוד הבנקים, נתוני בנק ישראל מעידי

 21-ל 2004מיליארד שקל בשנת  4-בית )ללא מקורות ממשלתיים( בעשור האחרון. אשראי זה צמח מ

 שאינם פיננסיים גורמים ידי-על הניתן האשראי את כוללים אינם אלה םנתוני 2014.9-מיליארד שקל ב

היקף הפעילות בתחום  .(ועוד עבודה מקומות, חים"גמ, מימון חברות) מוסדיים ואינם בנקאיים

, 2015ידי הצוות לבחינת הרגולציה על נותני שירותי מטבע בפברואר -נאמד עלההלוואות החוץ בנקאיות 

  10מיליארד שקל בשנה. 20-30-ב

 .Iלניתוח מקיף יותר בנושא זה, ר' נספח א, סעיף 

 

 .  אשראי לעסקים קטנים5

במסמך איגוד הבנקים פרטנו בהרחבה לגבי הצעדים הרגולטוריים הרבים שנעשו בעת האחרונה לטובת 

הלקוחות הקמעונאיים בכלל, והעסקים הקטנים בפרט. מעבר לשינויים במסגרת הרגולטורית, פרטנו 

נים טמצביעים הנתונים הן בתחום זמינות האשראי לעסקים ק ןהמגמות החיוביות עליה לגביבנייר 

ממצאים אלה, אנו מוצאים צורך להזכיר מובינוניים והן בתחום מחירו. לאור ההתעלמות של הוועדה 

 ולחדד אותם שוב:

 היקף האשראי  5.1

)יחס אשראי לתמ"ג,  לעסקים קטנים סקירת הוועדה מציגה תרשים של מקינזי בנוגע לזמינות האשראי

כיצד למשל, לאיזו שנה מתייחסת הבדיקה ובאיזה אופן היא נעשתה ) הוועדה אינה מציינת(. 13עמ' 

היא כפופה לאותן הגדרות פי הדמיון בממצאים כי -עללהניח אך ניתן  ,("הוגדרו "עסקים קטנים

עסקים קטנים ובינוניים ולא בעסקים אשראי למדובר למעשה בכי ו 11בדוח מקינזי 3המופיעות בשקף 

 קטנים בלבד. 

מתיישב עם נתונים  ואינ מהר מאד מדוע התרשים המופיע בסקירת הוועדה מבהירעיון בדוח מקינזי 

כי הבדלים בין מדינות מבחינת באופן כללי כותבי דוח מקינזי אמנם מציינים  רשמיים המוכרים לנו.

מגבילים את יכולת ההשוואה, אך הם בכל זאת מציגים השוואה שלמעשה של סגמנטים שונים ההגדרות 

 .זמינות האשראי לעסקים קטנים ובינונייםהבדלים בין המדינות מבחינת לא ניתן ללמוד ממנה דבר לגבי 

לעסקים קטנים  בהגדרות דרמטייםהבדלים  פיםחוש, הנספחבדוח מקינזי, וכן  3הערת שוליים בשקף 

בעוד . הן מאד חריגות ומאד מצמצמות ביחס למרבית מדינות המדגםההגדרות בישראל  , כאשרובינוניים

מיליון  400הכנסות שנתיות של  הגבול המבדיל בין עסקים קטנים ובינוניים לעסקים גדולים בישראל הוא

 בערךגבוה  בחו"ל, הגבול כלומר. אירומיליון  250מדגם הוא אחרות במדינות  7מתוך  5-ב, הגבול שקלים

כי ברור . המדינות הנוספות הקריטריונים שונים לחלוטין מבישראל( 2-)ב 12!מזה של ישראל שלושפי 

                                                           
9
 במשק הלווים של החוב יתרות חלו, ישראל בנק 

10
 http://index.justice.gov.il/Pubilcations/News/Documents/FINALREPORT.pdf 

11
האוצר, נובמבר  במשרד התקציבים מקינזי עבור אגףהשוואתית, חברת  בחינה – בנקאיים ושירותים אשראי ועלויות נגישות 

2015 
12
 אליה מתייחסת הבדיקה 2013לפי שע"ח של שנת  

http://index.justice.gov.il/Pubilcations/News/Documents/FINALREPORT.pdf
http://index.justice.gov.il/Pubilcations/News/Documents/FINALREPORT.pdf
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שונה הבדל כה קיצוני בהגדרות אינו מאפשר שום השוואה, שהרי קבוצת העסקים הנכללים בהשוואה 

. מבחינת גודלםהן מבחינת היקף העסקים והן והיא רחבה הרבה יותר במדינות האירופאיות , לחלוטין

ההשוואה שהוועדה בחרה  זולמרות זאת, בהתאם.  יהיההיקף האשראי שיימדד בבדיקה שכזו ברור כי 

 . בהן נעשה שימושהשונות ההגדרות  ההערה של מקינזי לגבי השמטתתוך  ,סקירתהלאמץ אל 

בהשוואת האשראי לעסקים קטנים הגדרות, נציין כי לולא הבעיה של חוסר אחידות באימעבר לכך, גם 

ביחס לתמ"ג יש לקחת בחשבון כי סך האשראי במערכת הבנקאית בישראל ביחס לתמ"ג נמוך בהשוואה 

עולה כי סך הנכסים של המערכת הבנקאית בישראל  2014בינ"ל. מסקירת המפקח על הבנקים לשנת 

האירופי. לפיכך, יש לדעתנו במדינות האיחוד  247%, לעומת ממוצע של 128%ביחס לתמ"ג עומד על 

 . ביחס לסך האשראי העסקילהתמקד בבחינת שיעור האשראי לעסקים קטנים 

בחן את שיעור האשראי לעסקים  2015משנת  OECD-דוח של הכפי שהצגנו במסמך איגוד הבנקים, 

מבדיקה זו עולה כי מצבה של ישראל מבחינת  13.האשראי העסקיסך מתוך  (SMEs) ובינוניים קטנים

 דומה למדינות האחרות, כפי שמוצג בתרשים הבא: SMEs-זמינות האשראי הבנקאי ל

 2013מתוך סך האשראי העסקי,  SMEs-שיעור האשראי ל

 
 Financing SMEs and Entrepreneurs 2015 - An OECD Scoreboard, OECD 2015, Table 2.4מקור: 

מדינות, ובהן ישראל,  8-מראה כי רק ב OECD-, דוח הSMEs-ל בבדיקת יציבות הגידול באשראיבנוסף, 

 .2012-2013וגם בתקופה  2007-2012היה גידול באשראי למגזרים אלה גם בתקופה 

כאמור במסמך איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית הגדילה בשנים האחרונות את האשראי למגזר 

מיליארד שקל, והיווה מעל  80-עמד האשראי למגזר זה על כ 2014העסקים הקטנים בשיעור חד. בשנת 

, לשם השוואה, הסתכם האשראי לעסקים 2010-ידי הבנקים. ב-מסך האשראי העסקי שניתן על 21%

 בלבד מהאשראי העסקי.  14% -מיליארד שקל, כ 61-קטנים ב

                                                           
13

 Financing SMEs and Entrepreneurs 2015 - An OECD Scoreboard, OECD 2015 
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 2016הגידול בהיצע האשראי לעסקים קטנים ובינוניים בא לידי ביטוי בדוח התקופתי שהתפרסם בינואר 

 :, כאמור בציטוט הבא מתוך הדוחידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה-על

 לירידה במקביל ובינוניים קטנים לעסקים הבנקאי האשראי בהיקף עלייה יש האחרונות השנים בחמש"

 47% למעל ובינוניים קטנים לעסקים האשראי שיעור הגיע 2014 בשנת כן כמו. גדולים לעסקים באשראי

 14."שנים שבע זה לראשונה, במשק הבנקאי האשראי מכלל

האחרונות גם  התפתח בשניםבישראל בהקשר זה יש לציין כי היצע האשראי לעסקים קטנים ובינוניים 

 לקבל לעסקים מאפשרת "ובינוניים קטנים לעסקים הקרןבמסגרת קרנות להלוואות בערבות מדינה. "

 ההלוואות היקף , אשר משתתפת בחלק מהסיכון.המדינהל ש ערבותמהבנקים המסחריים ב הלוואות

 סך 2015 לשנת ונכון, 2007מאז שנת  11.3 פי גדל ובינוניים קטנים לעסקים הקרן שהעמידה השנתי

 15.ש״ח מיליארד 10-בכ מסתכם הקרן שהעניקה המצרפי ההלוואות

 

 מחיר האשראי  5.2

 המתאפיין, הקטנים העסקים במגזר ומחירו הון זמינות של בבעיה להיווכח ניתןהוועדה מציינת כי "

 ..." : הבא התרשים מן כעולה, מינוף של נמוכה ברמה בישראל

אולם, לפי התרשים אליו מפנה הטקסט, נראה כי הוועדה מבססת את תחושתה כי קיימת בעיה במחירי 

האשראי לעסקים קטנים על בדיקתה של חברת מקינזי אשר מתמקדת ביחס אשראי לתמ"ג. הוועדה 

 אינה מסבירה כיצד ניתן להסיק מכך משהו לגבי המחירים. 

 

אליהם מתייחסת הוועדה בהמשך )במסגרת ציטוט מתוך דוח באשר לפערי הריבית בין מגזרי העסקים, 

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים(, נזכיר כי בדומה לעולם כולו, גם בישראל מאופיין מגזר העסקים 

הקטנים ברמת סיכון גבוהה ובעלות תפעולית גבוהה, שמשפיעות על מחירי האשראי. כפי שנכתב בדוח 

 ב"בארה הריביות פערי את בחן הצוות ,בישראל הריביות פערי בעניין שלעיל לניתוח בדומהועדת זקן: "

 נמוכים בהיקפים לעסקים הלוואות אלו במדינות גם, לישראל בדומה כי עולה מהניתוח .האירו ובגוש

 קטנים לעסקים שבהלוואות יותר גדול סיכון ממרכיב כתוצאה יותר גבוהים ריבית בשיעורי ניתנות

 16."ההלוואה להיקף ביחס יותר הגדולות התפעול מהוצאות וכתוצאה

 

 ירידה מגמת ניכרת 2009 משנת החלעם זאת, לפי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, 

 עסקיםל הריבית שיעורי לבין והבינוניים הקטנים עסקיםל הריבית שיעורי בין בהפרש משמעותית

 בישראל אולם, OECD-ה מדינותב גם הקיימת המגמה את תואמת זו מגמהלפי הסוכנות, . גדולים

מעבר לירידה בהפרש הריביות, אומדני  OECD.17-ב הממוצעת הירידהאשר מ יותר חזקה מגמהה

                                                           
14
 9, עמ' 2016ינואר  מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, - דו"ח תקופתי 
15
 63, עמ' שם 
16
 124' עמ, 2013בענף הבנקאות, דוח מסכם, מרץ  התחרותיות הגברת לבחינת צוותה 
17
 2014 ספטמבר , הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים,2014-2013מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל  - דו"ח תקופתי 
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הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מראים כי בשנים האחרונות חלה ירידה גם בשיעורי הריבית הנגבים 

  18.ומעסקים בינוניים מעסקים קטנים

 

נרשמה בישראל ירידה  2012-2013, בשנים 2015לשנת  OECD-במסמך איגוד הבנקים, לפי דוח הכאמור 

כותבי הדוח מדווחים על מגמת  19והן בפערים בין המגזרים העסקיים. SMEs-חדה יחסית הן בריביות ל

 20שיפור בתנאי האשראי של העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, בין היתר בציטוט הבא מתוך הדוח:

 

"Interest rate spreads between SMEs and large business reached a maximum in 2011 and 

seem to decrease afterwards to 150 basis points in 2013. This trend shows that the small 

business risk factor seems to be lower, and attracting bank financing at reasonable 

conditions has become easier for SMEs." 

 

 . יעילות המערכת הבנקאית6

(, נראה כי השתבש 7בנושא זה סקירת הוועדה מציגה שני תרשימים. בנוגע לתרשים הראשון )תרשים 

מהו המדד המדויק המוצג, לאיזו שנה מתייחס התרשים, מהו מקור  –משהו ולכן חסר מידע בסיסי 

מדובר במדד המוצג בסקירה השנתית של המפקח על הבנקים, אולם בסקירה  הנתונים. להערכתנו

האחרונה שבה הופיע תרשים זה הנתונים שונים מאלה המופיעים בסקירת הוועדה, כאשר שיעור 

 , כפי שמוצג בדוח הוועדה. 79.3%, ולא על 71.8%היעילות בישראל עומד על 

ידי המפקח, יעילותה התפעולית של המערכת הבנקאית בישראל אף -למעשה, מאז שפורסם תרשים זה על

. יחס היעילות התפעולית של הבנקים, נכון ליוני 2015המשיכה והשתפרה, כפי שעולה מסקירתו לאמצע 

ואה לפי ההשו 62%, ערך קרוב בהרבה לממוצע בהשוואה הבינלאומית, העומד על 64.8%-ירד ל 2015

אין לנו ספק כי הוועדה מעוניינת כי יהיו לפניה הנתונים המלאים והעדכניים  21.האחרונה שהציג המפקח

ביותר בכל התחומים אותם היא בוחנת, וכי עיניה פקוחות לראות את מגמת השיפור ביעילותה של 

 המערכת הבנקאית בישראל.

 

המערכת הבנקאית יש לקחת  יעילותבעריכת השוואות בין מדינות מבחינת  כי לציין ראוימעבר לכך, 

בחשבון גם את ההשפעה של תחומי הפעילות הפתוחים בפני המערכת, וכך גם מגבלות על תחומי 

את צד ההוצאות של המערכת הבנקאית, אך היא  במידה רבההפעילות. ברור כי היעילות משקפת 

לא ניתן  לכן, מהאפשרויות העסקיות העומדות בפני המערכת.ומר ממבנה ההכנסות שלה, כלמושפעת גם 

 לה מאפשרים היו לו תשתפרלשלול את האפשרות כי יעילותה של המערכת הבנקאית בישראל היתה מ

                                                           
18
 67, עמ' 2016ינואר  בישראל, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, מצב העסקים הקטנים והבינוניים - דו"ח תקופתי 

19
 Financing SMEs and Entrepreneurs 2015 - An OECD Scoreboard, OECD 2015 

20
 225שם, עמ'  
21
 71' עמ, 2014 לשנת הבנקים על המפקח של השנתית הסקירה 
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, כפי שמקובל ונפוץ ביטוח הפצה של מוצרי באמצעות למשל מקורות ההכנסה שלה, אתולגוון  להגדיל

 על כך נרחיב בפרק ג' להלן. .במערכות בנקאות אחרות בעולם

 

 

לסיכום פרק זה, נאמר כי אנו חוששים שתמונת המצב של שוק הבנקאות בישראל, כפי שעולה מסקירת 

בוודאי אינה מביאה לידי היא . 2016אינה משקפת את מערכת הבנקאות לשנת  ,הרקע להמלצות הביניים

שצפויות חלקן כלל לא יושמו עדיין, ם, ביטוי את הרפורמות המשמעותיות הנמצאות בשלבי הטמעה שוני

 להשפיע על כל השוק הפיננסי, ובפרט על שוק האשראי. 

 מעבר לכך, לא ברור לנו מדוע בחרה הוועדה להתעלם מהממצאים אודות רמת המחירים של השירותים

, ומהעובדה כי , בדוח מקינזי ובמקומות נוספיםבדוח ועדת זקן וביחס לעולם, כפי שהוצג בנקאייםה

 נמצאים במגמת ירידה.  אףמחירים אלה 

ממליצה  םלפיכך, אנו סבורים כי לא הונחה התשתית המצדיקה ביצוע צעדים מרחיקי לכת, עליה

 הוועדה, ובהם נדון בפרק הבא.
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 המלצות הוועדה –פרק ב 

 כרטיסי אשראי .1

 הנפקה והפצה שלהמלצות הוועדה העוסקות בנושא למתנגד איגוד הבנקים בראשית מכתבנו,  כאמור

הנפקת כרטיסי אשראי מהווה פעילות ליבה של הבנק ולא מצאנו אף ידי בנקים. -כרטיסי אשראי על

אנו חוששים כי המלצות אלה, בצירוף ההמלצות בנוסף, מדינה בעולם שבה הוטלה מגבלה דומה לזאת. 

שצפויות להסיט את שוק כרטיסי האשראי לשוק של כרטיסי דביט או קרדיט )אשראי על חשבון הלקוח( 

 ירעו את מצבו של הצרכן בישראל. אף 

בראשית הדברים נדגיש כי כפי שהוצג בפרק הקודם מצבו של הצרכן בשוק כרטיסי האשראי בישראל 

עולם. הריביות והעמלות בשוק זה זולות ביחס למקובל בעולם )כפי שנמצא במחקרים טוב ביחס ל

אנו החיוב הנדחה נהנה הצרכן מאשראי )למספר ימים או חודשים( ללא ריבית. מנגנון שונים(, ובאמצעות 

, למעשהכך מרחיקות לכת. -להבין איך לאור נקודת הפתיחה הזאת מגיעה הוועדה להמלצות כל מתקשים

צפויה להשתנות, כאשר הנפגע העיקרי מכך הוא הצרכן, ובפרט צרכן הנוכחית החיובית מצב הת תמונ

חופש הבחירה ייפגע לידי ביטוי בכמה מישורים: ראשית, צפויה לבוא  רכניםשנזקק לאשראי. הפגיעה בצ

 של צרכנים בבואם לבחור את כרטיס האשראי שלהם. לקוחות בנקים שעליהם נאסר להנפיק לא יוכלו

במנגנון , וייאלצו לבחור ספק אחר. שנית, השימוש הבנק שלהם שמנפיקלעשות שימוש בכרטיס אשראי 

של חיוב נדחה עלול להצטמצם באופן ניכר בשל המלצת הוועדה לעבור מסליקה חודשית לסליקה יומית. 

את  סלפרוחשוב לציין כי השימוש בחיוב נדחה מאפשר ללקוחות לדחות את התשלום )ללא ריבית(, וכן 

 העיסקה למספר תשלומים )ללא ריבית(. 

על האשראי בכרטיס  לשלם ריביתלקוחות שירצו להמשיך לדחות את התשלום עבור העיסקה ייאלצו 

האשראי, אולם לאור איסור ההנפקה על בנקים, ריבית זאת צפויה להיות אף גבוהה יותר מזאת הקיימת 

. בנוסף, גם זמינות האשראי לאותם ר שלומי פריזטדעת הכלכלית של ד"הכיום, כפי שעולה מחוות 

לקוחות צפויה להצטמצם. למסקנה זאת בדבר השלכות איסור ההנפקה על היקף ומחיר האשראי 

: "איסור הנפקת שותפים גם חלק מחברי הוועדה, כפי שמצוין בנספח של בנק ישראל לדוח הוועדה

ונה בצרכנים הן במחיר האשראי שיעמוד ידי הבנקים עלול לפגוע בראש ובראש-כרטיסי אשראי על

 בפניהם והן מבחינת זמינותו."

 

 פריזט )המופיעה במלואה בנספח א( עוסקת, בתמצית, בנושאים הבאים:ד"ר חוות הדעת של 

  בניגוד לטענת הוועדה אינן נכונות. כך, לדוגמא, הוועדה חלק מהנחות המוצא עליהן מסתמכת

ניתוח שיעור האשראי קי הבית והעסקים הקטנים, הרי שכאילו קיים מחסור באשראי במגזר מש

בצעת מצביע על כך שהמצב בישראל דומה לעולם. בנוסף, הניתוח התחרותי שמ למגזרים אלה

 איננו מבוסס.הוועדה, רק על סמך נתוני הריכוזיות, 

  הוועדה אמנם מדגישה את חשיבות המידע על הלקוחות לפיתוח התחרות, אולם למרות שבימים

הוועדה ממהרת לקבוע ם ת.ז. בנקאית שתושק החודש, הבאלה נעשים צעדים בדיוק בכיוון זה, 

 כי צעדים אלה לא הועילו )על אף שכאמור טרם יושמו(, וכי יש צורך בנקיטת צעדים מבניים. 
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 יקים, לדעת הוועדה, איסור הנפקה כוללים חשש מתמריץ תחרותי שלילי בשל הטיעונים המצד

 ישיבה סביב שולחן משותף של הבנקים וחברות כרטיסי האשראי, והצורך בהגנת ינוקא. 

ראשית, ספק אם חברות כרטיסי האשראי המופרדות עונות על הגדרת "ינוקא" וזקוקות להגנה, 

אולם מעבר לכך, לרבים מהלקוחות יש כבר היום יותר מכרטיס אחד  .לאור גודלן ופעילותן

מתקיימת ברגע הקנייה, רק אז בוחר  בין מנפיקי הכרטיסיםבארנק, כאשר התחרות האמיתית 

הלקוח באיזה כרטיס להשתמש. לכן, גם אם לכאורה יש לבנקים יתרון בהפצת כרטיסים 

 וח את הכרטיס המשתלם לו ביותר. בנקאיים, הרי שברגע האמת, מול הקופה, יבחר הלק

 מצוינת להמחשת החיוניות בהשארת השחקנים הוותיקים  הרפורמת הסלולר מספקת דוגמ

בשוק לצורך השאת הרווח לצרכנים. ניתוח שוק הסלולר מלמד כי למרות היציבות בנתחי השוק 

בהרבה של החברות הוותיקות )ועל אף העובדה שהריכוזיות בשוק הסלולר גם היום גבוהה 

מיליארד שקל עברו מחברות  8-מזאת שבענף הבנקאות(, המחירים שמשלמים הלקוחות צנחו, וכ

להשתתף חברות הסלולר הוותיקות מ לו היו מונעיםהסלולר ללקוחות. כל זה לא היה קורה 

 .שלהן לשמר את הלקוחותולעשות מאמצים בכדי  בתחרות

  שולחן משותף" בין חברות כרטיסי האשראי לבין הבנקים לא יכול לתמוך מפני גם החשש"

קיים קשר עסקי בין הבנקים לחברות ממילא ש בין היתר משוםבאיסור הנפקה גורף על הבנקים, 

 כרטיסי אשראי לצורך הנפקת כרטיסי דביט. 

  :יחסית  הוצאת בנקים משוק ההנפקה, עלות מקורות גבוהההשלכות איסור ההנפקה על השוק

בנקאיים, הקושי להמשיך להעמיד מסגרות בהיקף הקיים כיום בשוק כרטיסי -של גורמים חוץ

 בסופו של דבר לעלייה במחירי האשראי לציבור.צפויים לגרום כל אלה  –האשראי 

 ת תשלומים על סבנוסף, חתירת הוועדה למעבר משיטת תשלום בחיוב נדחה, המאפשר פרי

בחירה בין תשלום מיידי )דביט( לתשלום בריבית )קרדיט( תגרום חשבון בית העסק, לשיטה של 

-התשלומים על פריסתביטול  עלולה להיותאף היא ליותר נזק מתועלת. התוצאה של מהלך זה 

 ביטול הצעת ערך אטרקטיבית ללקוחות.וידי בתי העסק, 

 

המומחים של רשויות המדינה, מחוות הדעת של עו"ד מייק בלס )נספח ב( עולה כי על רקע המחלוקת בין 

כמו גם ניתוח כמותי אמין של  ,יהומאחר ולא הוצגו ראיות ברורות בסקירת הוועדה להצדקת המלצות

 ןאינלתכלית ראויה ולפיכך  ןאינת, ומידתיהצפויה, המלצות אלה אינן פויים לעומת התועלת הנזקים הצ

 מוגנות הן של הבנקים והן של הלקוחות.יסוד את הפגיעה בזכויות  ותמצדיק

 

כפי שעולה מהניתוח של ד"ר פריזט "המסקנה המתחייבת היא שהמלצות הוועדה לסיכום פרק זה, 

בהקשר זה הן פגיעה ישירה וממוקדת בתחרות בשוק כרטיסי האשראי... הנזק לתחרות כתוצאה מאיסור 

שוק כרטיסי האשראי "בבלעדיות" לידי ההנפקה הוא לפיכך ברור ומוחשי. המלצת הוועדה להעברת 

חברות כרטיסי האשראי תפגע לא רק בתחרות אלא גם תעלה את שיעור הפסדי האשראי במשק ועמו את 

 ידי הציבור..."-הריביות המשולמות על
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לפיכך, אנו מבקשים לבטל את ההמלצה התשיעית בפרק א', שעניינה "הפצת והנפקת כרטיסי אשראי על 

 ידי בנקים".

 

ההמלצה מנוסחת באופן כללי למדי, נוסף לכך אנו מתנגדים להמלצה בדבר הפחתת העמלה הצולבת. ב

כידוע, הסדר העמלה ולפיכך נרצה להתייחס אליה בהמשך, כשתובהר, אולם כבר עתה חשוב לנו לציין כי 

. 31.12.2018-הצולבת הקבוע כיום קיבל את אישורו של בית הדין להגבלים עסקיים, והוא בתוקף עד ל

ידי רשות ההגבלים העסקיים, שאף קבעה את -הסדר זה נקבע לאחר בחינה מעמיקה שבוצעה על

המתודולוגיה לפיה תחושב העמלה הצולבת. קביעת אופן חישוב העמלה וקביעת העלויות הרלוונטיות 

בישראל לצורך חישובה עמדו בבסיס ההחלטה לגבי המתווה שאושר, כאמור, בבית הדין להגבלים 

 קיים. עס

לא ברור מדוע כעת בחרה הוועדה להתעלם מהעבודה המעמיקה והשיטתית שנעשתה לא מכבר ולהמליץ 

על הפחתה נוספת, שלא במסגרת ההסדר, של העמלה הצולבת. זאת מבלי לציין נימוקים מקצועיים 

 חשוב לציין כי להפחתה נוספת במחיר העמלה הצולבת השלכות כלכליותבנוסף, לחריגה מההסדר. 

 שמעותיות על השחקנים השונים בשוק.מ

 

 

 בנקאיים-המלצות בתחום פעילות אשראי קמעונאי של גופים מוסדיים ושחקנים חוץ. 2

בנקאיים, ובכללם גופים -ככלל, איגוד הבנקים איננו מתנגד להמלצות העוסקות בעידוד גורמים חוץ

הוועדה בתחום זה מוצגות באופן כללי, מוסדיים, להציע אשראי צרכני ללקוחות. חלק גדול מהמלצות 

כמעין "הצהרת כוונות", ללא פירוט המהלכים המוצעים ואופן ביצועם. לפיכך, קשה לנו בשלב זה לבחון 

לעומק את ההמלצות ואת השלכותיהן ואנו נעשה זאת, כמובן, לכשיבשילו ההמלצות לכדי הצעות 

 קשים להעיר מספר הערות:קונקרטיות מפורטות. עם זאת, כבר בשלב זה, אנחנו מב

 

 היעדר סימטריה בין השחקנים הפיננסיים השונים   2.1
 

דוח הוועדה כולל מספר המלצות היוצרות אבחנה בין הבנקים לבין הגופים האחרים במערכת הפיננסית, 

מבלי שקיימת לכך הצדקה עניינית. עידוד כניסת שחקנים חדשים לשוק האשראי לצורך הגדלת התחרות 

 להיות מלווה בכללי משחק זהים. תנאים אלה אינם מתקיימים בהמלצות הבאות:צריך 

 

 כללי –רגולציה  .א

כבר כיום קיימת רגולציה שונה לגופים הפיננסיים השונים, למרות שלחלקם תחומי פעילות זהים. 

המלצות הוועדה שחותרות לכך שכל לקוח יוכל לבחור את סוג המוסד הפיננסי ממנו הוא רוכש את 

צרים השונים מחייבת כי לפחות כללי הרגולציה העוסקים במערכת היחסים מול הלקוחות יהיו המו

זהים. האחדת כללי הרגולציה בתחום זה חיונית לא רק בשל הצורך ליצור "מגרש משחקים" אחיד 

המבטיח תחרות אופטימלית, אלא גם מבחינת הלקוחות. אין היגיון שבמעבר בין ספקים שונים, 
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אותו שירות או מוצר, יעבור הלקוח ממערכת מסוימת של כללים לאחרת. סביר כי  המציעים את

הלקוחות לא מודעים להבדלים בין הכללים הרגולטוריים השונים ופערים אלה עלולים לעורר חיכוכים 

 מיותרים וחוסר שביעות רצון בקרב הלקוחות.

מעוניינת הוועדה לעודד. הוועדה ממליצה דברים אלה נכונים גם ביחס לשחקנים חדשים וקטנים אותם 

)סעיף ה בהמלצות( כי הרגולטורים השונים יקבעו מדרג רגולטורי שונה ומקל על שחקנים קטנים 

וחדשים. יש לקבוע כי לפחות בכל הקשור לכללים העוסקים בהתנהלות מול הלקוחות לא יהיו הבדלים 

ציבותי ובראייה של המשק כולו, גידול בשוק בנוסף, אנו סבורים כי בהיבט י בין השחקנים השונים.

האשראי הצרכני חייב להיעשות בצורה מבוקרת, תוך בחינת הסיכונים השונים הכרוכים בפעילות זאת. 

גידול לא מבוקר בהיקף האשראי של משקי הבית עלול לגרום נזק ממשי למשק, כאשר רק בשנים 

 זה.כבתהליך הקיים את פוטנציאל הנזק עולם הממחישות מההאחרונות חזינו בלא מעט דוגמאות 

 

 אפשרות לשעבוד נוסף –סעיף ו  .ב

המלצת הוועדה משיתה רק על בנקים חובה ביחס למתן אפשרות ללקוח להטיל שעבוד נוסף על נכסים 

המשועבדים לבנק לטובת קבלת אשראי ממוסד פיננסי אחר. בנוסף, נאסר על הבנק לפעול "באופן שיש בו 

ביכולתו של הלקוח לקבל אשראי כאמור." גם החובה לעדכן  לפגועראי ממתחרה או כדי למנוע קבלת אש

 את הלקוח באופן תקופתי לגבי יתרת החוב המובטח בשעבוד מושתת רק על הבנקים.

לאור העובדה כי שחקנים נוספים כבר פועלים בשוק האשראי, וכי פעילותם צפויה לגדול באופן 

חלות רק על הבנקים, ולא על כל ספקי האשראי במשק. מהדוח משמעותי, לא ברור מדוע חובות אלה 

 על כלל המוסדות הפיננסיים.סעיף זה יל חלהעולה כי שני חברי ועדה סבורים גם הם כי יש 

 

 קישור לממשק משותף לצורך השוואת מחירים –סעיף יג  .ג

הוועדה ממליצה כי הבנקים יאפשרו קישור של ממשק משותף מרכזי לאתר הבנק באופן שיאפשר 

ללקוחות לבצע השוואת מחירים ואף לרכוש מוצרים פיננסיים באתר. גם כאן לא ברור מדוע רק הבנקים 

 נדרשים להתחבר לממשק מסוג זה. 

ק מהמוצרים לגביהם נדרשים הבנקים לפרסם נתונים הינם מוצרים מורכבים שמחירם נגזר בנוסף, חל

מזהות הלקוח )כמו מוצרי אשראי, למשל(. במקרים אלה כלל לא ברור כיצד ניתן להשוות את המחירים 

 ,באמצעות הממשק המוצע כאן. אולם גם לגבי המלצה זאת, מאחר והיא מתוארת באופן גולמי למדי

יר הערות מפורטות. עם זאת, איגוד הבנקים מבקש לקחת חלק בהליך גיבוש ההמלצה, על מנת קשה להע

 לוודא כי יישומה יהיה מעשי ויעיל, לטובת כל הצדדים.

 

 הטלת איסורים עמומים על בנקים וגופים פיננסיים למניעת "הכשלת" ההמלצות  2.2
 

למדי האוסרים על בנקים וגופים פיננסיים  כ' בהמלצות הוועדה כוללים משפטים כלליים-סעיפים ט"ו ו

להרע תנאים מסחריים של לקוח שצרך שירות ממוסד מתחרה, או להציב מכשלות בפני לקוח כזה, או 

 להפלותו בקשר לצריכת שירותים ממוסדות מתחרים.
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המלצות אלה הן כאמור כוללניות וגורפות למדי ועלולות למנוע מהבנקים פעילויות לגיטימיות ואף 

חרותיות, שלא להן כיוונה הוועדה. אנו מציעים להבהיר את המגבלות המוצעות, ככל שיידרשו כאלה, ת

 על מנת להימנע ממצב של אי בהירות משפטית. 

 .נושא זה מפורט בחוות הדעת של מייק בלס )נספח ב(

 

 ידי צד שלישי באמצעות ממשק דיגיטלי -שירות כיסוי משיכות יתר על  2.3
 

ידי צד שלישי, באמצעות ממשק -סעיף ב' בהמלצות כולל יוזמה להקים שירות של כיסוי משיכת יתר על

דיגיטלי במסגרתו יחויב הבנק לדווח על יתרת חשבון העו"ש על בסיס יומי. המלצה זאת עדיין בשלב 

וא מעורר בוסרי למדי, אולם כבר בשלב זה חשוב להתריע כי צעד מעין זה עלול להיות מאוד מורכב וה

מספר בעיות, כמו למשל העובדה כי חלק מהפעילות בחשבון העו"ש נעשה בדיעבד על בסיס יום ערך 

קודם. כך, לדוגמא, משיכת כסף מכספומט בשעות הערב תירשם ביתרת הלקוח רק ביום המחרת, לפי 

שי לא יום הערך הקודם, שבו בוצעה המשיכה בפועל. כתוצאה מכך, יתרת החשבון שתועבר לצד שלי

 תהיה מעודכנת, ובהתאם לכך, סכום הכסף שיועבר לחשבון העו"ש לא יתאים ליתרה האמיתית בחשבון. 

 

בנוסף, פעילות העו"ש כוללת פעמים רבות חיובים או זיכויים רטרואקטיביים. לפיכך, כיסוי משיכת 

 כאשר בשתי האפשרויות האלה הלקוח ייפגע. , היתר עלול להיעשות ביתר או בחסר

  יכך, אנחנו מבקשים לכל הפחות להיות שותפים לדיאלוג לצורך גיבוש המלצה זאת.לפ
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 הגדלת התחרות בשוק הביטוח –פרק ג 

 ידי הבנקים-הפצת מוצרי ביטוח על .1

ידי הבנקים ללא דיון וללא גיבוש המלצות מחמיצה, -הותרת הנושא של הפצת מוצרי ביטוח על

איגוד  במסמךהצרכנים בשוק הביטוח. כפי שציינו  להערכתנו, הזדמנות לתרום לשיפור מצבם של

ידי בנקים מאפשרת הגדלת התחרות -הבנקים ובנספח של חברת הייעוץ דלויט, הפצת מוצרי ביטוח על

בשוק הביטוח, לטובתם של הצרכנים. ניצול הבנקים לצורך הפצת מוצרי ביטוח משרת את משימתה של 

 הפיננסיים למגזר משקי הבית.  הוועדה, להגביר את התחרות בתחום השירותים

 היתרונות הנעוצים בכניסת הבנקים לתחום הפצת מוצרי ביטוח: 1.1

ההפצה ברמה העקרונית, כניסת שחקן חדש לתחום  :כניסת שחקן חדש לשוק מגבירה את התחרות .א

צפויה, באופן טבעי, לתרום להגברת התחרות בשוק. השחקן החדש יידרש להתחרות מול שחקנים 

 קיימים באמצעות הצעות ערך אטרקטיביות ללקוחות, על מנת לשכנע אותם לשנות את הרגליהם. 

כיום, הפצת מוצרי ביטוח נעשית באמצעות סוכנים  :לבנקים אין קשרי בעלות עם חברות הביטוח .ב

שחלק משמעותי מהן קשור או נמצא בבעלות  ,פצה ישירה. בניגוד לסוכנויות ביטוחובאמצעות ה

ידי החברות עצמן, הבנקים אינם -חברות ביטוח, וכמובן בניגוד להפצת ביטוח באופן ישיר על

קשורים בקשרי בעלות כלשהם עם חברות ביטוח. רכישת מוצרי ביטוח באמצעות הבנקים נמצאת 

 לאפשר ללקוחות לצרוך שירותים באופן פריק.  בהלימה עם כוונת הוועדה

הבנקים, הנהנים מיתרון לגודל בהשוואה לסוכני ביטוח אחרים,  :יתרון לגודל לטובת הלקוחות .ג

הן בזמן רכישת הביטוח והן בקרות אירוע ביטוחי. הבנק  ,עשויים לנצל יתרון זה לטובת הלקוחות

טוח הצעות מחיר אטרקטיביות עבור יכול לנצל את כובד משקלו על מנת לקבל מחברת הבי

 הלקוחות וכן שירות טוב יותר עבור לקוחות שנזקקים לכך.

עם לקוחותיהם, וביכולתם להציע להם  ומקיפהלבנקים יש היכרות מעמיקה  היכרות עם הלקוח: .ד

ביטוחים המתאימים להם לאורך זמן. בניגוד לסוכן ביטוח, שבדרך כלל פוגש את הלקוח בנקודת 

ת חד פעמית או למספר מוגבל של פעמים, הרי שלבנקאי יש ממשק מתמשך וקבוע עם זמן מסוימ

 הלקוח, ולאורך זמן הוא יכול להתאים את הכיסוי הביטוחי לצרכים המשתנים של הלקוח.

שיעור הפרמיה ביחס  הואמדד מרכזי למדידת תפוצת הביטוח  –הגדלת תפוצת הביטוח בישראל  .ה

רסם נתון זה בהשוואה בינ"ל, וממנו עולה כי תפוצת הביטוח לתוצר. אגף שוק ההון באוצר מפ

שיעור הפרמיה מהתוצר עמד בישראל על  22בישראל )ביטוח כללי ובריאות( נמוכה באופן יחסי.

. כניסת ערוץ הפצה נוסף לשוק 2013, נכון לשנת OECD-בממוצע מדינות ה 4.2%, לעומת 2.3%

 ת הכיסוי הביטוחי של הצרכנים בישראל.עשויה להגדיל את תפוצת הביטוח ולשפר את רמ

הכוללים סניפים, מוקדי טלפון,  ,לבנקים יש מגוון רחב של ערוצי שיווק ללקוחות :נוחות ושירות .ו

ברמה גבוהה מאוד. יש להניח כי כניסת הבנקים לתחום הפצת  ,אתרי אינטרנט, אפליקציות וכד'

 ווק והשירות שלהם.מוצרי ביטוח תעודד גם גופים אחרים לשפר את מערכי השי

                                                           
22

 http://new.mof.gov.il/hon/documents/chapter3_report2014.pdf  

http://new.mof.gov.il/hon/documents/chapter3_report2014.pdf
http://new.mof.gov.il/hon/documents/chapter3_report2014.pdf
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 הפצת מוצרי ביטוח ע"י בנקים בעולם  1.2

ידי בנקים קיימת במרבית המדינות בעולם, במודלים שונים: הפצה של מספר -הפצת מוצרי ביטוח על

. מחקרים שונים מלמדים ייצור עצמייצרנים, שיווק של מבטח אחד, בעלות משותפת עם חברת ביטוח או 

על יצירת ערך רב ללקוחות באמצעות הוזלת מחירי המוצרים הביטוחיים, הגדלת הכיסוי הביטוחי, 

 הגברת הנוחות ואיכות השירות.

 1990-1994בפרמיות של ביטוחי חיים בשנים  14%כך, למשל, נמצא כי באוסטרליה נרשמה ירידה של 

 1989-1993.23בשנים  8%ו זילנד נרשמה ירידה של לאחר כניסת הבנקים לפעילות זאת, ובני

מוצרים  2000אודות  1994-2004מחקר מקיף שנערך בדרום אפריקה על בסיס נתונים שנאספו בשנים 

 24במחיר ללקוחות. 6%גרם להפחתה של  הפצה באמצעות בנקיםפיננסיים, מצא כי ערוץ 

מאפשר  הפצה באמצעות בנקיםשל  מצא כי מודל פעילות 2011-מחקר שנערך באוניברסיטת רומא ב

חיסכון תפעולי משמעותי, וכי השימוש בסניפי הבנקים הוא ערוץ ההפצה הזול והיעיל ביותר, בהשוואה 

 25לפתרונות הפצה אחרים.

 

חזונה לאור היתרונות של הבנקים כערוץ הפצה למוצרי ביטוח, ובשל העובדה כי מהלך כזה תואם את 

גברת התחרותיות בשוק הפיננסי, בעיקר מול מגזר משקי הבית, הוועדה בתחום ה יה שלהמלצותו

באמצעות הכנסת שחקנים חדשים, אנו סבורים כי יש לקדם את כניסת הבנקים לתחום הפצת מוצרי 

 ביטוח. 

 

 הסרת חסמים בייעוץ הפנסיוני .2

אנו חוזרים על בקשתנו להסיר את החסמים המונעים מהייעוץ הפנסיוני האובייקטיבי של מערכת 

הוחלט ברפורמת בכר, לתפוס תאוצה. החסם העיקרי של הייעוץ הפנסיוני נובע מהאיסור  עליוהבנקאות, 

נקים בנוסף, הבלהפיץ ביטוחי חיים, במסגרת המכשירים הפנסיוניים העומדים בפני ציבור הלקוחות. 

 מנועים מלהגיע למקומות העבודה ובסופו של דבר הייעוץ הפנסיוני בבנקים מתכווץ בשנים האחרונות.

הקושי של או על  ,מורכבות העולם הזהאין צורך להכביר מלים על חשיבות החיסכון הפנסיוני או על 

יכך, לא ברור מדוע לא המתאימים לו. לפוהמוצרים החיסכון   הציבור לבצע בחירה מושכלת של אפיק

לנצל את מערכי הייעוץ האובייקטיביים של הבנקים, שיכולים לסייע לציבור בדיוק בצומת הזה כדי 

 .ביותרלבחור את המוצר המתאים למקסם את היכולת 

 

  

                                                           
23

 Bryan Clontz, Bancassurance in the United States: Effects on Consumers, J. AM. SOC. CLU CHFC (1997). 
 
24

 C. Charles Okeahalam, Does bancassurance reduce the price of financial service products?, 33 J. FINANC. 
SERV. RES. 147–162 (2008). 

25
 Bancassurance efficiency gains: evidence from the Italian banking and insurance industries (2011) 
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 ניהול קופות גמל אישיות באמצעות חברות ניהול תיקים בנקאיות .3

(. איסור IRAכספי לקוחות בקופות גמל אישיות ) מלנהלחברות ניהול התיקים של הבנקים מנועות כיום 

זה נובע מהאיסור הכולל לנהל נכסי קופות גמל בכלל, כחלק מרפורמת בכר. עם זאת, אנו סבורים כי יש 

ל לקוח מקום להחריג את קופות הגמל האישיות, מאחר ובמוצר זה נבחרים הנכסים המותאמים לכ

בנפרד )בדומה לניהול תיק השקעות(, ואין חשש לניגוד עניינים כפי שעלה בעבר בעקבות ניהול נכסי 

קופות הגמל "הרגילות". למעשה, מאותן הסיבות שבגינן לא נאסר על הבנקים לעסוק בניהול תיקי 

לכך, שוק ניהול קופ"ג האישיות. מעבר העיסוק בכיום את  למנוע מהםהשקעות ברפורמת בכר, אין סיבה 

חלקם של הבנקים קטן ביחס לשחקנים האחרים. כניסתם של , שבו וזרבומהתיקים הוא שוק תחרותי 

 הבנקים לתחום קופ"ג האישיות תגדיל עוד יותר את התחרות בשוק זה.

 

 

 

 


