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היקף פעילות רחבהגדרת בנק בעלסוגיית
מצגת המפקח על הבנקים לוועדת הכספים
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נוספים  וראוי לתת את הדעת לשיקולים ' רשימה סגורה'לא מדובר ב

האשראייש לתת משקל משמעותי לשיקולי התחרות בשוק אך 

שיקולים מנחים להמלצה
בחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל) ד(12סעיף 
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שמירה על  
יציבות פיננסית

התפתחות  
התחרות בשוק  

האשראי

השינוי בהיקף 
האשראי במהלך  

התקופה

,  מחיר האשראי
מחיר מותאם  
סיכון ושיעור 
מעבר לקוחות



שאלות לבחינה
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?האשראי המצדיק ומחייב את הפרדת כאלבשוק שינוי נסיבות חל האם 

:שאלות וסוגיות רלוונטיות בעת בחינת השינוי בהגדרת בנק בעל היקף פעילות רחב

?האם יהיה בהפרדת כאל בכדי להשפיע חיובית ובאופן מובהק על התחרות בשוק האשראי

?בשוק האשראילהשגת תכלית הגברת התחרות וצמצום הריכוזיות , שפגיעתה פחותה, האם אין דרך אחרת
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עיתוי מתאים יותר לביצוע 
ההפרדה

אפשרות להרחבת 
פעילותה של כאל  
לתחומים חדשים

הוספת כאל כשחקן 
עצמאי עשויה להגביר את 

התחרות

עיקריים לתמיכה בהפרדהנימוקים 

יצירת מגרש משחקים 

אחיד

עיתוי ההחלטה ותכלית  
החקיקה
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קשה להצביע על תועלת  
משקית מובהקת וישירה 

מההפרדה
)שונות בין החברות שהופרדו(

אין אינדיקציות מובהקות  
המתכנסות להמלצה על  

שינוי ההגדרה

טרם הבשילו במלואן 
רפורמות משמעותיות

עמידה ברורה של 
דיסקונט בתבחין שקבעה 

ועדת היישום

החלטה ללא דרך חזרה
)מידתיות וסבירות(

צמיחה ויוזמה של כאל  
בתחומי ליבה שונים

בהפרדהתמיכה עיקריים לאי נימוקים 
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בהיבטי  , אובדן יעילות
,  סינרגיה ויתרונות לגודל

העולה על יתרונות  
תחרותיים

הוספת שחקן חדש קטן

VS.

פגיעה בשחקן בינוני

סביבה כלכלית מסוכנת  
יותר ממה שהייתה  

בהמלצה על הפרדות  
קודמות

ומשאבים ניהוליים  עלויות 
בביצוע הפרדה  הכרוכים 

חשבון המשך פעילות  על 
החברה

המשך-בהפרדה תמיכה עיקריים לאי נימוקים 



סיכום והמלצה
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"בנק בעל היקף פעילות רחב"קיים קושי משמעותי לקבוע באופן חיובי וחד משמעי כי בשלה העת לשנות הגדרת 

כזה הפוגע בזכות הקנייןתומך ומבוסס בכדי להצדיק צעד , אין מידע מובהק

ברמת וודאות  ואילו הטיעונים שנגד הצעד הינם הינם הערכות לגבי פוטנציאל הצעד בעד ההפרדה עיקר הטיעונים 
יותרגבוהה 

הרפורמות ותנאי שתאפשר הבשלת שנים לחלון הזמן לקבלת ההחלטה הינה גישה מידתית וראויה 3הארכה של עד 
יותרמושכלת והערכה השוק 

רחבשלא לשנות את ההגדרה של בנק בעל היקף פעילות אמליץ : הוועדהשזה אינו במנדט ככל 



!תודה
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