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                  27.1.2010  

  
  ש על עלות השירותי� הבנקאי� במקטע  משקי הבית"השפעת ביטול עמלות העו: הנדו�

  
  
  רקע. 1

הדבר בולט , ר תחרותנעדבישראל קיימת הסכמה בי� כל הגורמי� המקצועיי� כי תחו� הבנקאות 
מר רוני חזקיהו כי היעדר התחרות עצמו  המפקח על הבנקי�  לגביו ציי� ג�במקטע משקי הבית

.  ח הנמוכה ופערי המידע של הלקוחות מול הבנקי�ונובע בעיקר במגזר משקי הבית בשל עמדת הכ
  .ות שירות נמוכהואיכ הגבוהמחירי� רמת בבעיקר היעדר תחרות מתבטא 

  
  שיפור עמדת הצרכ�

ש הנפוצות למשקי הבית אותו מקדמת המועצה לצרכנות הינו בעצ� "מהל" ביטול עמלות העו
מהל" שנועד להגביר את שקיפות המידע והנגשתו ללקוחות ויצירת פוטנציאל להתנעת תחרות 

עמלות על פעולות מצעות באכיו�  י�מחויבהבדר"  של שינוי אופ� התמחור לצרכני� הפרטיי� 
  .  הריביתבאמצעותחיוב ש והעתקתו ל"בו� העושבח

  
  ש" העוהמשמעויות הכלכליות של ביטול עמלות. 2

ש הינה צורת גבייה אחת בגי� שירותי� בנקאיי� וזאת לצד הריבית על יתרת "גביית עמלות עו
ש אבל אינ� מוגדרות כפעולות "ועמלות שונות הקשורות לפעולות עו") דראפטאובר("החובה 

 את עצמ� תוצפנסו ל שהבנקי� יאפשרותש קיימת "במקרה של ביטול עמלות העו. בסיסיות
לאור . ש באמצעות ייקור של שתי צורות הגבייה שהוזכרו לעיל"עמלות עוהכנסות ממאובד� 
   :ש ה�"ו� במקרה של ביטול עמלות העו הרלוונטיות שצרי" לבחסוגיותהאמור ה

  ?  מהמהל"וירוויח הא� מגזר משקי הבית .   1
  ? ה השוני�יוסוגי האוכלוסיהשוני� צרכני� העל סוגי שכזה  השפעת המהל" היהת מה .   2
  

  ? ש" ביטול עמלות העו הא� מגזר משקי הבית ירוויח ממהל�� סוגיה ראשונה
 קטע בתחו� הבנקאות במ,"דר התחרות המתמשהיע חולק על העובדה כי ,אי� כיו�

ללא הצדקה כלכלית  אפשר ועדיי� מאפשר לבנקי� לגבות מחירי� גבוהי� ,משקי הבית
ח הממונה על ההגבלי� העסקיי� בעניי� העברת "דו כפי שהוכח ב,בגי� שירותי� בנקאיי�

 העמלות השינויי� המוכנסי� בתעריפי"  :)2009מר&  (מידע בי� הבנקי� בנוגע לעמלות
לשינויי� החלי� בעליות . כמעט שאינ� נובעי� משינויי� שחלי� בעלויות הבנקי�

יתר על . הבנקי� השפעה שולית בלבד על ההעלאות המרובות בשיעורי העמלות הבנקאיות
ולכ� לבנק אי� כל , כי מידע תמחירי כלל אינו קיי�,  מסתברמסוימי�במקרי� ,כ�

  "....אפשרות לחשב את עלויותיו שלו
  

הגבוה  המצביעות על היעדר התחרות בתחו� משקי הבית היא הפער תופעותאחת ה
פער  . התחרותי יותרמגזר העסקיהבי� המגזר הפרטי לטובת האשראי על ריביות ה גובהב

שבו משקי הבית מסבסדי� את המגזר , סבסוד צולב בי� המגזרי�קיו� על אשר מצביע 
  .העסקי

  
יקל על ההשוואה בי� עלויות ו ,ט העלות הבנקאיתביטול העמלות אשר יביא לפישו

היו� צרכ� צרי" לשקלל בעלות השירות הבנקאי בבנק מסוי� את . השירותי� הפיננסי�
  אשר מספר (בחודש  פועל יוצא ממספר הפעולות שהוא מבצע ו שהינ,ס" העמלות שישל�
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שישל� על יתרת החובה  ס" הריבית חד ע�בי ,)עשוי להשתנות מחודש לחודשג� הוא 
ת הסרת שכב.  בה� יפקיד את חסכונותיושוני� תבפיקדונוהריבית שיקבל ס" ושלו 

, י הצרכ�עינב ,תפשט את עלות השירות הבנקאיש "העועמלות ממורכבת ה מחירה
   . הריבית–ותעמיד אותו על צורת גבייה אחת 

  
ת בי� האלטרנטיבות יו עלועל ידי פישוט המחיר בגי� השירות הבנקאי הצרכ� יוכל להשוות

 כלומר לבחור את השירות הבנקאי המיטבי במסגרת הבנק ,וחיסכו�/השונות לאשראי או
בתחו� ר עמדת משקי הבית ופי ש.בנק אחרבמסגרת ש שלו או "בו מנוהל חשבו� העו

צפויה להפחית את עלות של  אשר בתורה הינה תנאי הכרחי לקיו� תחרותהבנקאות 
  .יבנקאהשירות ה

  
  : ל בנושא זה"הל� התייחסות� של מומחי� מתחו� ההגבלי� העסקיי� והבנקאות בחול

  
  :ד דרור שטרו� לשעבר הממונה על ההגבלי� עסקיי�" עו�

 הוא לחסו� ולבטל את מבנה המחיר יעל פי דעתי וניסיונ, הפתרו� הנכו� במצב דברי� זה
לגבות עלות נוספת ,  בנקאז יוכל כל. ... בבעיית תחרות" הנגוע"האנטי תחרותי במקטע 

אשר בו כושר המיקוח של הצרכ� כמו ג� הבנת , למקטע הריבית, לפי גובהה אצלו, זו
לו יעמוד מחיר השירות הבנקאי על מחיר : במילי� אחרות.   משופרי� יותר*המחיר לבדו 

 –) הנגבית או מתקבלת על ידי הלקוח בהתא� ליתרת החובה או הזכות שלו(הריבית 
שיטת "פ� מהותי כושר המיקוח של הצרכ� וייפסק כשל השוק הטמו� בישתפר באו

 ".העמלות
  

 ויוע" ,ש"מדינה בה הבנקי� אינ� גובי� עמלות עו, מאנגליהדניאל פרלמ� מומחה בנקאות  �

  ".IIבאזל  "בנושא יישו� בישראל לבנקי� 
     

  
  
  ?  השוני�הלוסיי השפעת המהל� על סוגי צרכני� וסוגי האוכהיהת מה �  השנייה סוגיהה

ש "ש יצור מצב בו צרכ� המבצע מעט פעולות בחשבו� העו" ביטול עמלות העו:טענה  .א
 . צרכ� המבצע הרבה פעולות, למעשה, מסבסד

  
  : כללי

 על פי עלותו הכלכלית ותמחור מוצר או שירות כלשה,  הכלכליתה התיאוריבהתבסס על
בחיי� המודרני� ע� זאת . להקצאת משאבי� באופ� אופטימאליוא הבסיס ההאמיתית 

הצרכ� מבצע מספר רב של פעולות רכישה . צרכ� ממוצע פועל תחת אילוצי� שוני�
לקלוט ולהבי� את הנתוני� , תחת סדר העדיפויות שקבע לעצמו,  אפשרותואי� ללעיתי� ו

 וכמה הוא , כמה הוא עולה,וצרמהו המ: כמו לדוגמא(הבסיסיי� של המוצר או השירות 
  הלקוח אפשרות הבחירה שלבמקרי� אלו. שהוא מעוניי� לרכוש) עולה במקו� אחר

  .  מבחינתוי� מיטבי�מוצר או שירות שאינ לבחור עשוינפגעת והוא 
  

  זאת ועוד בתחומי� משקיי� שוני� בה� מתקיימת תחרות ערה יותר מתחו� הבנקאות
 . גבירה את השקיפות ועמה את יכולת הבחירה של הלקוחמה מתבצעת האחדה של עלויות

 מגלמת )המהווה יחידת חיוב לצרכ� (עלות דקת שיחה,  בשירותי שיחות סלולרלדוגמאכ" 
אפילו . החברהעלות פניה למוקד שירות של עלויות נלוות לאותו השירות כגו� ג� בתוכה 

כמו ,  ממחיר המוצר�ידעלות מוצר בסופרמרקט מגל� עלויות שונות שהיה נית� להפר
עלות , עגלת הקניותהשימוש בעלות , הקופאית המבצעת עבורנו את החשבו�שכר עלות 
  ... ועודמדפי� הסידור 
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ש באמצעות "תשלו� על פעולות עועל ידי שילוב של , אופ� תמחור השירות הבנקאיכיו� 
 מערפל את תפיסת הצרכ� ,כו�תשלו� ריבית בגי� אשראי או קבלת ריבית על חיסועמלות 

לגבי עלות השירות הבנקאי ובנוס+ לכ" מונעת ממנו להשוות את עלות השירות בי� 
במצב זה רווחת הצרכ� נפגעת כיו� שאינו יכול . אלטרנטיבות שונות ובי� בנקי� שוני�

  . לבחור בבנק המציע את העסקה המיטבית מבחינתו
  

  :פירוט
 מבחינת ההפרש כלומר .ש היא זניחה"עושבו� הבח בנקאית ההעלות השולית לפעול

 המכריע של רוב�  . הוא זניחש בו מבוצעות הרבה או מעט פעולות"עלויות בי� חשבו� עו
 כלומר ,"ש ישירות"פעולות עו"שצרכני� מבצעי� הינ� ) 90%1יותר מ (ש "העו פעולות

, כספומטי�מכונות ממוחשבות כגו� (פעולות המתבצעות באמצעות הערוצי� הישירי� 
הוצאות הבנק בגי� ).  ע� מענה ממוחשבותקי� ומרכזיות טלפוני'תיבות להפקדת צ

שהעלות כלומר הוצאות " הוצאות קבועות"המוגדרות כפעולות אלו הינ� לרוב הוצאות 
לאור האמור ההפרש מבחינת העלויות . נמוכה יחסיתהשולית של פעולה בנקאית הינה 

 .2לבנק בי� צרכ� המבצע מעט פעולות לבי� צרכ� המבצע הרבה פעולות הוא שולי

  
 כגו� מגבלה בהבנת ש המתבצעות באמצעות פקיד מתבצעות לרוב מתו" הכרח"פעולות עו

המערכות הממוחשבות של הבנק או חוסר ביטחו� לגבי תוצאה של פעולה בנקאית ישירה 
האוכלוסיות  בעיקר מקרב ה� ,מאפייני� אלוהלקוחות בעלי . 3ק' הפקדת מזומ� או צכמו

למערכת הבנקאית ושג� היו�  �נגישותהמוחלשות שאנו סבורי� כי אי� להגביל את 
 כי כל אד� מעל תעל ידי שאר הצרכני� על פי הוראה של בנק ישראל הקובע" מסובסדות"

 .ולות פקיד זכאי לעלויות מופחתות בגי� פע67גיל 

 

 ש הינה שירות בסיסי וחיוני"בחיי� המודרני� אחזקה של חשבו� עו

פעולות הצעת החוק שיזמה המועצה לצרכנות מתייחסת לביטול של עמלות הנגבות על 
ש הינו "חשבו� העו.  שבלעדיה� אד� אינו יכול להתנהל כיו�ש בסיסיות וחיוניות"עו

לאור .  כתוצאה מהגדלה של צריכתונמו"פ�  התועלת ממנו גדלה באו:מוצר בסיסי כלומר
 באמצעות הגדלה מהותית של ,על ידי הצרכ�, המערכת" ניצול" של האפשרות ,האמור

 . אינה סבירה, תולאחר ביטול העמל, ש"מספר פעולות העו

  
  

  :מסקנה
תיתקל בעמדת הכוח , סביר להניח, ש"העלאת הריבית על משיכת היתר לאחר ביטול עמלת העו

עמדת� . של הצרכני� השוני�יכולת ההשוואה שיפור משופרת של הצרכני� כתוצאה מ
המשופרת של תאפשר לצרכני� לקבל תנאי� טובי� בבנק שלה� או בבנקי� אחרי� ובכ� 

  .בנקאילהפחית את עלויות השירות ה
  

ש הוא צעד שייטיב ע� הרוב המכריע של ציבור "המסקנה המתבקשת היא כי ביטול עמלות העו
  .שלו מול הבנקי� וישפר משמעותית את עמדת המיקוח הצרכני� בישראל

  
  
  

  שלומי דג�
  כלכל�                
  לצרכנותהמועצה   
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