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  עיקרי הדברים

 כושר מיקוח וכתוצאה מכך מנחיתות העדרמ, לאורך שנים, ת בישראל סובלמגזר משקי הבי .1

הדבר בא לידי ביטוי חריף ביותר בעובדה .  מובנית אל מול מערך מוסדות הבנקאות בישראל

בפער ניכר מכל סקטור אחר (שמשקי הבית אחראים לרוב ההכנסות התפעוליות של הבנקים 

  .)ראו גרפים בהמשך (ומת זאת משקלם בחובות המסופקים והאבודים הוא קטןולע) במשק

 :של הלקוח מול הבנקהמובנית הניתוח שלנו מצביע על גורמי היסוד לחולשתו  .2

, ש לשם קבלת משכורת"וחיוניותו של חשבון עוש "הצורך הבסיסי בקיומו של חשבון עו .2.1

 . קים'הוראות קבע וצ, סי חיוב כרטיתשלומי ביטוח לאומי וביצוע תשלומים באמצעות

צרכן יחפש אלטרנטיבה אחרת כאשר הוא מצפה : שקיפות מחיר נמוכה ומידע מעורפל .2.2

 search(חסכון בעלויות שיפיק כתוצאה מהמעבר יפצה אותו על זמן החיפוש . כי הרווח

costs .( לא יתבצע מעבר ולכן אין –בהעדר מודעות בהירה למחיר ולמחיר האלטרנטיבי 

 .אמיתי ומהותייהיה כושר מיקוח ולא 
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ככל שמספר השירותים הנרכש על ידי צרכן :  ובידעסימטריה חריפה במידע-אנחיתות ו .2.3

שירותים המסופקים על ידי הבנק והבנק /הלקוח מודע יותר למוצרים, מבנק מסוים גדל

מנגד מגדיל הדבר את פערי המידע שיש למתחרים לגבי . מקבל עוד מידע על צרכי הלקוח

בשל חסמי מידע אודות הסטורית , ברם. ותו לקוח וכן את עלויות המעבר ללקוחא

 מצד -אשראי חיובית של הלקוח אין הוא נתון לחיזורים תחרותיים ממוקדים ומיטיבים 

 .בנקים אחרים

 בשווקים בהם מעבר ספק עשוי להביא לחסכון ניכר בעלויות כמו :גודל ההוצאה ופיזורה .2.4

וואות נצפו שעורי מעבר גבוהים יותר מאשר בשווקים בהם בשוק המשכנתאות או ההל

פיזורן של העמלות והמחיר הנמוך כביכול של כל  .ההוצאה על המחיר נמוכה יחסית

; "זניחה"ערפול תפיסת המחיר וראיית העלות כ: אחת מהן במבודד יוצרים נזק משולש

אי  (אי מתן דעת על הנושא בשל אי הבנה של השירות בעדו משולמת העמלה

עלויות שכלול המידע במונחי זמן וטרחה מיתרגמים לחוסר יכולת של ; )התמודדות

  .על התנהגות לא תחרותית או לא הוגנת" להעניש"הצרכן 

, הלוואות, כגון כרטיסי אשראי של מוצרי בנקאות שוניםמכירה צולבת וקשירה  .2.5

 תלות רים אתאשר מגביביטוחי דירה ופעילות בשוק ההון , ייעוץ השקעות, השקעות

 .הלקוח בבנק

 

 וחוסר התוחלת הנתפס של פעולות החיפוש פוסי התנהגות צרכנים בשוק הבנקאותד .2.6

צרכנים הדפוסי התנהגות במסגרת זו ידונו  .והמעבר בשוק הבנקאות למשקי בית

חשש , גבוהיםאדישות ותפיסת חסמי החיפוש והמעבר כ, נאמנות גבוהה לבנק :הבאים

, תוהעדפת ההווה על פני חישובי כדאיות כלכלי, בהחלפת בנקמחוסר הנוחות הקשורה 

ש כנמוך יחסית "חוסר מודעות לחסכון אפשרי או תפיסת החיסכון האפשרי בעמלות העו

-כזיותן של עמלות ביחסי בנקחוסר מר, ותפיסת ההבדלים בין החלופות השונות כנמוכה

 קשיים בהתמודדות  ,םלא מדויקי )proxies(החלפת הבחירה המושכלת במדדים  ,לקוח

 של צרכנים ביכולת overconfidence)(בטחון מופרז , בו זמנית עם משתנים רבים

נטייה לעבור בנק כתוצאה , ) perceived behavioral control(השליטה העצמית שלהם 

מגורמי דחיפה הנובעים מאירועים שליליים ולא כתגובה לגורמי משיכה כגון היצע 

 ).loss aversion( שעורי ריבית גבוהים יותר ושנאת סיכון מוצרים רחב יותר או

מוחרפים במבנה הריכוזי שצוינו לעיל  ,לנחיתותו המובנית של הצרכן למול הבנק היסוד גורמי .3

העדר יכולת של משקי הבית להתמקח עם תוצאתם של שוק הבנקאות למשקי בית בישראל ו

 . הבנקים על גובה העמלות
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בית להתמקח הוא עובדת יסוד המשתקפת בצורה חדה ברמת חוסר היכולת של משקי ה .4

אין איש , כיום. ציבור משקי הבית בישראל" נהנה"ממנה ) נכון יותר חוסר התחרות(התחרות 

חשוב . אם בכלל קיימת כזו, חולק כי התחרות בין הבנקים כלפי משקי הבית היא זעומה

, ם הרשמיים שעסקו בסוגיהלהדגיש שנתון זה אינו שנוי במחלוקת הואיל וכל הגורמי

לרבות המפקח על הבנקים והממונה על ההגבלים העסקיים קבעו זאת במסמכים רשמיים 

 .של מוסדותיהם

 הבנק מרוויח כדין מכך שאנו –הבנקים מרוויחים ממוקד פעילותם כמתווכים פיננסיים  .5

והוא ) או מקצה אשראי(הוא מרוויח בשעה שהוא מלווה לנו כסף , מפקידים אצלו כסף

 אין מקום בשוק תחרותי ,ככלל, אולם. מרוויח כאשר אנו מבצעים באמצעותו פעולות השקעה

, עצם קיומו של חשבון בנקבגין  , אחרותותקין לתשלום עמלות פקיד או עמלות מנהלתיות

צריכת , הפרות(אלא במקרים חריגים ביותר , הפקדת כסף ופעולות שגרתיות וטכניות אחרות

 הוות מעמלותבנסיבות הקיימות בענף הבנקאות הקמעונאית ה, ברם. )ב"יתר חריגה וכיוצ

מצב אבסורדי במקרים רבים עשוי להיווצר , למעשה. "מס העדר תחרות"לאמיתו לש דבר כ

   1.על אותו לקוח" מרוויח פעמיים"בו הבנק כביכול 

 מעלותן ש אינו נובע רק"הנזק הגלום במוסד העמלות הבנקאיות הנגבות בגין חשבונות עו .6

של העמלות כמוסד תמחירי ) negative externality" (החצנה שלילית"הישירה אלא גם מ

 .מפוצל על מבנה המחיר ויעילות השוק

המוסדות , העיוות הקיים במבנה מחיר העמלות הבנקאיות לא נפתר על ידי שלל הוועדות .7

 קיימת הסכמה שעל עצם קיומה, איתרו את הבעיה, כולם. והגורמים שעסקו בו עד היום

שלב "החולשה נתגלתה תמיד ב. מי בצורה חריפה יותר ומי פחות, ניתחוה וכתבו עליה, רחבה

כל . הפותר אותה מן היסוד, עד עצם היום הזה לא ניתן כל פתרון יסודי לבעיה: "הפתרון

לרוב ללא תועלת , הפתרונות שהוצעו ואומצו השלימו עם הבעיה וניסו לעדנה או לצמצמה

 לא – שהוא מיותר ביסודו –הנטל הכולל של העמלות ).  לעתים אף בנזק(לציבור מהותית 

 .  ואין הוא צפוי להיעלם, ירד

שנוצר  "קסמיםהמעגל "בגלל  –השוק במהלך הרגיל של העיוות היסודי לא צפוי להיפתר  .8

 יקוח והעדר כושר מ-) מסיבות אחרות(הגובר לאורך שנים , בין חוסר התחרותיות של הבנקים

שני מרכיבים אלה מזינים  .המועצם במשטר עמלות מצד משקי הבית בתחום העמלות

חוסר התחרותיות הבסיסי מגביר :  ומועצמים במשטר בו נגבות עמלותומלבים זה את זה

 עקב פיזורן ולכן -סר התמריץ למיקוח על העמלות  וחו–ותורם להיעדר תמריץ להתמקח 

והעלויות ללקוח ) על מה וכמה משלמים(הערפל סביבן , ")כסף קטן("היתפסותן כזניחות 

                                                 
 לריבית החובה –פעם אחת מתפקידו האמיתי כמתווך פיננסי המתפרנס מהפער בין ריבית הזכות שהוא משלם לנו   1

 שבעדן הוא גובה עמלות פקיד ועמלות – מביצוע הפעולות על ידי פקידיו –ופעם שניה , ה מלקוחותשהוא גוב) וההלוואה(
 .   הוא עיוות מובנה שיש להסירו- העמלות –הרכיב האחרון .  אחרות
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מדידתה ונקיטת , בניתוח והבנת התופעה) לת נתפסחכאב ראש וחוסר תו, נחי זמן וטרחהבמו(

הצרכנים המזין ומלבה עוד יותר  יוצרים היעדר כל כושר מיקוח מצד –) מעבר בנק(צעד בגינה 

תפקיד  ,במצב דברים זה. זה אין כל פתרון באופק" מעגל קסמים"ל.  את חוסר התחרותיות

היעדר שוק תחרותי בשל , להגן על עצמורחב שאינו יכול הציבור הלהגן על הוא המחוקק 

 . תקין

בנקים אינה צפויה פתרון החלטי הואיל וברור כיום כי התחרות בין הית העמלות מחייבת סוגי .9

 הריכוזיות בשוק האשראי והתמעטות חריפה עוד יותר של התחרות בין הבנקים -לפותרה 

 לא יפתור את –מספרן וסוגן , גם הפיקוח על מחירי העמלות). נתוני המפקח על הבנקים(

עד כה נעשו מאמצים רבים של הממשלה והכנסת אולם רובם ככולם התמקדו בנסיון .  הבעיה

 על מחירים הנסיון המצטבר מראה כי ככלל פיקוח. כמותן ומהותן,  רמת העמלותלפקח על

פיקוח מחירים לא יוכל להבטיח . מסיבות רבות,  נדון לכישלון– מסגרת זוומחירי עמלות ב

 .תוצאה תחרותית ואין לצפות זאת ממנו

משקי חלקם של ₪  מיליארד 1.6ל  ח" מיליון ש900בין (גבוהים מאחר ומדובר בסכומים  .10

"  בנוגע לעמלות הבנקיםתהפרלמנטריח הוועדה "דו" בהסתמך על נתונים מהבית בעמלות

 כאשר יש יסוד למסקנה כי חלק משמעותי מסכום זה מופקע עקב 2,)והפיקוח על הבנקים

כיצד ניתן לפתור בעיית יסוד זו :  חייבת לעלות בצורה ברורה וישירה השאלה–העדר תחרות 

ללא כל יכולת , שנעשה בתנאים אנטי תחרותיים,  משקי הביתשל תשלום עודף על ידי

הצורך להגן , נולדעת, ן אמין ומלא לבעיה קםבהעדר פתרו. התמודדות אמיתית של הלקוחות

 . מתאימה באמצעות חקיקהעל הציבור מפני העיוות הקיים בשוק זה 

שית של היתה הגברה ממהרפורמה האחרונה בתחום העמלות בעוד שמטרתה המוצהרת של  .11

לא : זו לא השיגה את מטרתהנראה כי היא , התחרות בין הבנקים על ציבור משקי הבית

נוצרה תחרות של הורדת מחירים צולבת בין הבנקים בכל הקשור בעמלות והם אינם מתחרים 

ש " הותירה על כנו את מבנה המחיר המורכב של חשבונות העוהרפורמה  .על הוזלת תעריפיהן

תמהיל היוצר בעיני הצרכן את ערפול המחירים המחליש אותו  – ת וריביתהכולל תמהיל עמלו

עמלות השונות הכאשר , רכן ניצב מול תעריפון עמלות רחבהצ, אפילו בתחום העמלות. כל כך

, עמלת פקיד ("משפחות"לשלוש מאז הרפורמה  אך מסווגות –משיכות להתקיים לסוגיהן מ

מגוון רחב של סיווגן של העמלות תוך הותרת , ברם .)ועמלות אחרותעמלת פעולה בערוץ ישיר 

 שהוא הגורם המכריע – בעיני הצרכן משנה מהותית את ערפול המחיר לא –עמלות בעינו 

רמת התחרותיות בין כי , אם כך, אין פלא. לחוסר התחרותכושר המיקוח והתורם חוסר 

 .  הבנקים במקטע משקי הבית נותרה נמוכה

בגין שמשלם הציבור הרחב ם מיתשלוופשוטות אלה מסתמן כי העל רקע עובדות ברורות  .12

ביטול זה אינו צפוי לפגוע ביציבות .  יש לעשות לביטולוש" מס היעדר תחרות"מהווים עמלות 
                                                 

2
 בו נכתב כי עלות 2009 3החישוב מתבסס על הסקירה של המפקח על הבנקים בנושא הרפורמה בעמלות לרבעון  

 מיליון 4.4ש העומד על "מספר חשבונות עו.  15.9₪הוא ש "חשבון עו
http://www.bankisrael.gov.il/press/heb/060426/060426a.htm  
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אלא רק להפנותם למישור הפעילות בו ניתן להתחרות ובו כושר המיקוח של הצרכן , הבנקים

,  הריבית צפוי לשפר את התחרותיותתחוםלהעלות הבנקאית תיעול כלל . משופר יותר

זאת לצד הסרת העיוות . ולהגביר את כושר המיקוח של הצרכן לפשט את מבנה המחיר

 .הגלום כיום במוסד העמלות הבנקאיות

ואשר ,  בעיה ציבורית רחבה הנוגעת לכל בית בישראל–חשוב להבין כי מדובר בבעיית מאקרו  .13

להיווצר לול  עבראייה כלל משקית, למעשה.  ייםלרבות בתחומים חברת, לה השלכות מגוונות

בו מקטע משקי הבית " סבסוד צולב"מעין ) וכנראה שבמידה מסויימת כבר קיים בפועל(

על ,  יסבסד את המקטע העסקי בו קיימת תחרות ואשר–והעדר כושר מיקוח הסובל מחולשה 

לבנקים באי  רב יותר סיכוןטמון בו  –המצויים בו חלק מיתירה של אף איתנותם הפיננסית ה

 בהקצאת המשאביםמשקי כך נוצר עיוות ב.  והפרשות לחובות מסופקיםרעון אשראיפ

 3.  יצויין כי לעיוות זה תורמים גורמים נוספים.והמקורות

לא יהיה פתרון לבעיית העמלות הבנקאיות המשולמות  מסקנתנו המרכזית היא אפוא כי .14

מסך "היוצרות , מורכבות להבנה,  רבותעמלותהסרת הגידול של למשקי הבית אלא על ידי 

מונעות מהם כל יכולת להתמקח ומדכאות כל תמריץ של הצרכנים , מול עיני הצרכנים "ערפל

של צרכן להתמודד עם ביכולתו משבשות את הנדבך הבסיסי העמלות . למעבר בין בנקים

מחיר הת מהו מהירוקלות יחסית ובהיכולת לשכלל ולהבין בו, בהירהמחיר תודעת  :ספק

 .  ובמה הוא יקדם את תועלתו של הצרכן, יאלטרנטיבשירות ספק המוצע על ידי 

 הוא להורות על ביטול העמלות הבנקאיות החלות על נוהפתרון המתבקש לדעתבמצב זה  .15

ש ולאסור על גביית עמלות כאלה מתוך הבנה ברורה כי הבנקים הם מתווכים "חשבון עו

 –ויותיהם הם גובים וימשיכו לגבות במוקד הפעילות הבנקאית פיננסיים ואת המחיר בעד על

גביית ריבית בעד אשראי והלוואות וגביית דמי ניהול בעד פעולות השקעות וייעוץ 

  4.להשקעות

                                                 
של צרכנים עקב הליקוי הקיים ) Credit History(כמו העדר מידע לנותני אשראי פוטנציאליים על נתוני אשראי חיוביים   3

  .בחוק נתוני אשראי
4
דמי ניהול : גביית רכיב אחד של עמלה: ל היא זו"המבוססת על המתרחש בחו,  במהותה בעיננוהצעה אחרת שקולה לה   

 לא ייגבה מהלקוח גם סכום זה של –כאשר אם קיימת יתרת זכות מינימלית בחשבון , חשבון בסכום אחד הנתון לתחרות
 .דמי ניהול חשבון


