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  ע" שבט תשז"ט  
  2010 ינואר 31

  28/2010: מספרנו
                                                                                                                                    

  עמדת הגורמי� המקצועיי� לגבי הצעת חוק הבנקאות  

  1391פ ) ש"ירותי� בסיסיי� בחשבו� העו ביטול העמלות על ש�תיקו�               

  

ינסה ) הבנקי"(אני מתאר לעצמי כי הצד השני , ש"לחומר בנושא הצעת החוק לביטול עמלות העובהמש� 

כדי , המתנגד למהל� זה, הפיקוח על הבנקי". עלול לרצות לערפל את התמונהולטעו% כי זהו צעד שגוי 

הגברת התחרות בי% הבנקי" והפחתת נטל העמלות (ת השגת המטרה שהציבה לו הכנס'שלא להודות באי

 על קבלת ,א) הוא, עלול להקשות,  של רגולטור להתערבות המחוקקטבעיתוכ% מתו� התנגדות . )מהציבור

  . הסוגיהשל ברורה תמונה 

   .שהתייחסו לנושא רשמיי" של גופי"במסמכי"  רק קביעות ב"מצלפיכ� 

  .)1.2.2010(" לחקיקה ביו" שני הקרוב חוק בנושא זה תעלה בועדת שריההצעת 

  
   19.6.07iח ועדת החקירה הפרלמנטרית בעניי� עמלות הבנקי� מתארי� "וד  .1

מציג תמונה קשה לגבי היעדר התחרותיות בישראל המייקר את השירותי" הבנקאיי" ח זה "וד  

  .ש במגזר הקמעונאי"ובראש" העמלות הבסיסיות על העו

 הבנקי" המושתות על משקי הבית בישראל גבוהות במידה ניכרת העמלות הבסיסיות של" .א  

עולה מ% הממצאי" המובאי" בועדת החקירה (." מהממוצע במדינות המערב במונחי הכנסה לנפש

  .) ג" היו"ה נכונכי מסקנה זו

ושחוסר , רמת התחרותיות במערכת הבנקאות בישראל נמוכה בהשוואה למדינות המערב" .ב  

  ." בעיקר את מגזר הבנקאות הקמעונאיתהתחרותיות מאפיי%

 רפורמות לעידוד התחרות בשוק הבנקאות ותחרות 80מדינות המערב יישמו מאז ראשית שנות ה "  .ג  

ואילו בישראל לא נעשו די רפורמות משו" ) כמו אשראי חו( בנקאי(מחו( לשוק הבנקאות 

ת רמת התחרותיות במערכת בעקבות זא. המדיניות של הרגולטורי" לא היתה אקטיבית די הצור�

  ."כפי שבנק ישראל חוזר וקובע, הבנקאות בישראל היא מהנמוכות במדינות המערב

  ...: כי לרמת התחרותיות הנמוכה בשוק הבנקאות יש השלכות נוספותועדת החקירה מצאה" .ד  

  .פערי ריבית גבוהי" בי% מגזר משקי הבית לבי% המגזר העסקי  '    

  נמוכה יחסית למדינות המערברמת יעילות כלכלית   '    

 "השפעות מקרו כלכליות שליליות  '    

  

 2008מתו� סקירת בנק ישראל לשנת " תחרותיות וריכוזיות במערכת הבנקאות"  .2

מתו� הסקירה האחרונה של " בתחרותיות וריכוזיות במערכת הבנקאות"מסקנת הפרק העוסק 

  .2008אית ירדה בשנת היא שהתחרות במערכת הבנק 2008לשנת , מערכת הבנקאות 
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התחרות ירדה ) באמצעות" בוחני" את מידת התחרות( iiעל פי שתי הגישות": להל% הציטוט המדויק

ובמקביל נתחזקה , בנקאיי"'מצד גופי" חו( ירידה של ממש באיו" התחרותי ההיית .2008בשנת 

  ."במידה ניכרת מרכזיותה של המערכת הבנקאית בתחו" התיוו� הפיננסי

  

ולהתרכז על הבנקי� לצמצ� את מספר העמלות שה� גובי� "ק ישראל סטנלי פישר אמר גיד בננ .3

  .)2007מרקר חודש ינואר ' העיתו% ד ("בגביית ריביות

  

 .מרקר'הבכתבה בעיתו% ד)31.1.2010( היו"וטטה ונית ק% הממונה על ההגבלי" העסקיי" צר  .4

התחרות . "ק�רונית אומרת הממשלה צריכה להמשי� ולחזק את הראיה התחרותית במשק "  �

  "תביא את המיטב לצרכ%

שאינה בראש סדר , ישנ� רגולטרי� שמסיבות כאלה ואחרות יכולי� לטפל פחות בתחרות"   �

  ". העדיפויות שלה�

 "השפעות ג" על התנהלותלה תחרות מצומצמת שיש ,  שחקני"5ש" רואי" שוק ע" ,  בבנקי""  �

, ה משפיע על הנסיו� המועט להלח� על ליבו של הצרכ�ז. ועל היבטי יעילות חדשנות ומחירי"

 משקי בית ועסקי" – ה� על לקוחות קטני�יהבנקי� לא מתחרי� בינ... על מעברו מבנק לבנק

  ".קטני"

שיקולי קידו� תחרות צריכי� לעמוד לנגד עיני הממשלה כחלק מתהלי� קבלת ההחלטות      "�

  " דשהכ� ג� לגבי תיקוני חקיקה או חקיקה ח. שלה

  

שפורס� " בעניי� העברת מידע בי� הבנקי� בנוגע לעמלות ח הממונה על ההגבלי� העסקיי�"דו"  .5

   2009במר+ 

מציג את התנהלות הבנקי" ושיקוליה" בתקופה בה הבנקי" העלו באופ% דומה את גובה ח זה "וד

 .העמלות למשקי הבית

בנוגע לדר� בה ,נק הפועלי"מסמ� שנתפס בבנק לאומי מתעד הבהרה שקיבל בנק לאומי מב"  .א

. בנק לאומי שיער כי העמלה משקפת עלות תפעולית ועלות סיכו%.נקבעה שיעור עמלה מסוימת

לעול� "משקפת את הכלל התמחורי היה כי העמלה , המענה שקיבל מבנק הפועלי"

 "...".תיקח

ות השינויי" המוכנסי" בתעריפי העמלות כמעט שאינ" נובעי" משינויי" שחלי" בעלוי"  .ב

לשינויי" החלי" בעליות הבנקי" השפעה שולית בלבד על ההעלאות המרובות בשיעורי . הבנקי"

, כי מידע תמחירי כלל אינו קיי", במקרי" מסוימי" מסתבר,יתר על כ%. העמלות הבנקאיות

 ...".ולכ% לבנק אי% כל אפשרות לחשב את עלויותיו שלו
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 הקיימי" ממילא במערכת הבנקאות חברו ממצאי החקירה מלמדי" כי לכשלי התחרות"...   .ג

שכל פועל% היה להעצי" את כשלי , פרקטיקות שאימצו לעצמ" הבנקי" באופ% וולנטרי

לאור� , כל זאת. להקשות על מעבר לקוחות ולשלול מהציבור כלי" לתחר בי% הבנקי", התחרות

 ".תקופה ממושכת המשתרעת על פני שני" רבות

  

העיוות הטמו� " : בנושא,לשעבר הממונה על ההגבלי� העסקיי� ,דרור שטרו�ד "עודעת של וות ח  .6

  2009 מנובמבר "ש והמלצות לפתרונות"במבנה המחיר עמלות העו

ביטול " ' על מליצה ומש" העיוות הטמו% בשיטת הגביה של עמלת העומפרטת לגביחוות דעת זו 

   :כ%אשר ישפר את מצבו ורווחתו של הצרכפיתרו%  "ש"עמלות העו

 מציבור משקי הנגבה, וות הדעת עוסקת בבעיית היסוד הגלומה במבנה מחיר מעוות מ% היסודח  .א

 וביצוע הפעולות היסודיות ש" העמלות בגי� ניהול חשבונות העו–הבית בישראל בענ- הבנקאות 

בי% העדר התחרותיות לכושר מיקוח ירוד של הצרכני" משקי " מעגל קס""קיי" , לדעתי.  בו

 מיתרג" להתנהגות מקבילה שלה" –עדר תחרותיות בי% הבנקי" במקטע משקי הבית ה: הבית

ואילו ; בגביית עמלות דומות או זהות מה שמדרדר ומדכא את כושר המיקוח של משקי הבית

וחוזר ,  את העדר התחרותיות' מעצי" ומלבה בתורו –העדר כושר המיקוח של משקי הבית 

  .  חלילה

ק בטווח הזמ� של השני� הקרובות משו� שהוא תוצאה של מבנה מצב זה אינו צפוי להיפס  .ב

כמו ג� של מבנה המחיר המעוות והבלתי נית� לעיכול של , ענפי נתו� ונהגי צריכה קיימי�

.  מחיר הריבית מחד גיסא ושיעורי העמלות המשתני" והמרובי" מאיד� גיסא: השירות הבנקאי

 .  עיל ומבטאי" סוג של כשל שוק חרי)הנזכר ל" מעגל הקס""כל אלה יחדיו משתלבי" ב

על פי דעתי וניסיוני הוא לחסו� ולבטל את מבנה המחיר האנטי , פתרו� הנכו� במצב דברי� זהה  .ג

ככל שקיימת עלות שהבנק אינו מרוויח עליה במרווח . בבעיית תחרות" הנגוע"תחרותי במקטע 

אשר בו , למקטע הריבית, הה אצלולפי גוב, לגבות עלות נוספת זו, כי אז יוכל כל בנק, הפיננסי

 : במילי" אחרות.   משופרי" יותר'כושר המיקוח של הצרכ% כמו ג" הבנת המחיר לבדו 

הנגבית או מתקבלת על ידי הלקוח בהתא� ( יעמוד מחיר השירות הבנקאי על מחיר הריבית לו  .ד

פסק כשל  ישתפר באופ� מהותי כושר המיקוח של הצרכ� ויי–) ליתרת החובה או הזכות שלו

  ".שיטת העמלות"השוק הטמו� ב

מתו� הבנה ש "להורות על ביטול העמלות הבנקאיות בגי� שירות העו, פתרו� המוצע הוא אפואה  .ה

ברורה כי הבנקי" ה" מתווכי" פיננסיי" ואת המחיר בעד עלויותיה" ה" גובי" וימשיכו לגבות 

גביית ודמי ניהול בעד פעולות  גביית ריבית בעד אשראי והלוואות ו–במוקד הפעילות הבנקאית 

 .השקעות וייעו( להשקעות
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   .2007 ינוארמ"  המלצות צוותי עבודה–בחינת מחירי השירותי� הבנקאיי�  "�ח בנק ישראל "דו  .7

החל  ":ח צוי% כי"במסקנות הדו. ש ברחבי העול""השוואה של מדיניות גביית עמלות עו ח מציג"הדו  

 מערביות רבות עוברי" לויתור על גביית עמלות בגי% פעולות שוטפות משנות התשעי" בנקי" במדינות

שבעי" כב ש" ל"הדבר נכו% בוודאי בארה. ש או שגובי" גביה מינורית על פעולות אלו"בחשבו% העו

. ש"הבנקי" שנבדקו מוותרי" באופ% גור) על גביית עמלות בגי% פעולות שוטפות בחשבו% העואחוז מ

המדינה , קנדה ובלגיה, במדינות אחרות כגו% אוסטרליה. הולנד ושבדיה, ניהכ� ג" הנוהג בבריט... 

  "מעוטי פעולות, לויתור על עמלות לחשבונות שה" באופ% יחסי, הובילה בחקיקה או באיו" חקיקה

  

מהוזלה מהותית , בי% השאר, ש ניזונה"המגמה העולמית לויתור על חיוב בגי% פעולות עו: הסבר

. הבנקי" כתוצאה משיפורי" טכנולוגיי" בתחו" מערכות המידע והמחשבי"בעלויות התפעול של 

הוזלה זו בעלויות התפעול לא פסחה על הבנקי" באר( אשר בחרו שלא לגלגל את ההוזלה לפתחו של 

  .הצרכ%

  

ש התייקרו "א- זו עמלות העו. הרפורמה בעמלות לא הצליחה לעורר את התחרות בתחו� הבנקאות  .8

 ואחרי הרפורמה בעמלותכפי שנית� להיווכח מהשוואה של גובה העמלות לפני כלוסיה ולרוב הא

 .)1.7.08שנכנסה לתוק- ב (

מצביעה על כ� כי על פי תעריפוני הבנקי" " הרפורמה בעמלות"השוואת גובה העמלות לפני ואחרי 

יעורי" ק או מזומ% התייקרו בש'העמלות בגי% הפעולות הנפוצות ביותר כגו% חיוב או הפקדה של צ

 ואילו העמלות בגי% העברה או הפקדה לחשבו% אחר אשר הינ% פחות שכיחות 400% ל 43%הנעי" בי% 

  .)להשוואה של העמלות ראה נספח (הוזלו 

  

  

  

  

  ,ברכהב         

  

  ד"עו, אהוד פלג                        

  ל "מנכ          

   לצרכנות          המועצה הישראלית              
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  לפני ולאחר הרפורמה בעמלות, ש"השוואה של העמלות על פעולות העו ' נספח  

  

  

התעריף שם עמלה#

לפני 

הרפורמה

התעריף אחרי 

הרפורמה (1)

שיעור 

התייקרות

עמלות שהתייקרו
1.216.05+400%הפקדת מזומן - באמצעות פקיד1

1.216.05+400%הפקדת שיק - באמצעות פקיד2

3.806.05+59%משיכת מזומן - באמצעות פקיד3

1.211.73+43%הפקדת מזומן - ערוץ ישיר4

1.211.73+43%משיכת מזומן - ערוץ ישיר5

1.211.73+43%הפקדת שיק - ערוץ ישיר6

1.211.73+43%זיכוי חשבון באמצעות מסלקה7

1.211.73+43%חיוב בכרטיס אשראי8

1.211.73+43%חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע9

4.906.05+23%תשלום שובר - באמצעות פקיד10

עמלות שהוזלו
10.306.05-41%העברה או הפקדה לחשבון אחר באותו בנק - באמצעות פקיד11

4.601.73-62%העברה או הפקדה לחשבון אחר באותו בנק - ערוץ ישיר12

43.006.05-86%העברה או הפקדה לחשבון אחר בבנק אחר - באמצעות פקיד13

23.801.73-93%העברה או הפקדה לחשבון אחר בבנק אחר - ערוץ ישיר14

10.0012.10+21.0%

הערות:
(1) עלות העמלות הממוצעת לאחר הרפורמה היא ממוצע משוכלל של העמלות כפי שמוצגות בבנקים השונים על פי נתח השוק של כל בנק:

בנק הפועלים 30%, בנק לאומי 26%, בנק דיסקונט 16%, בנק הבינלאומי הראשון 6%, בנק מזרחי 6%, בנק אוצר החייל 6%, בנק יהב 5%.

(2) לאחר הרפורמה התווספו פעולות פקיד והעברה מבנק לבנק לצורך חיוב בעמלת מינימום.

עמלת מינימום - אם סכום העמלות בחודש מסוים אינו מגיע ל"עמלת 

המינימום" הצרכן מחויב בעמלת מינימום.

  

   

  

  

  

   

                                                 
i http://www.knesset.gov.il/committees/heb/docs/bank_inq.pdf 

ii איו" תחרותי"וגישת האומד% העקי) הידועה ג" כ" גישת המבנה"גישת האומד% הישיר הידועה כ " 


