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המכון לחקר הכלכלה והמדיניות הכלכלית בישראל הוקם בשנת 2021, במטרה להתמקד בבעיות הבוערות 

של המשק הישראלי ולהציע להן פתרונות. במכון פעילים אחד עשר חוקרים בכירים מתחומי כלכלה, 

הנדסת תעשייה וניהול וִמנהל עסקים, בעלי ניסיון רב וידע המסייעים להם לבחון את הבעיות מנקודת 

מבט מקצועית ואובייקטיבית. בדוח זה נערכה סקירה של השינויים שחלו בשנים האחרונות בהוצאות 

והכנסות הממשלה ובחוב הממשלתי. החוקרים סקרו את השינויים שחלו במצרפים המוניטריים, בנכסי 

הציבור, בשער החליפין ובסחר החוץ של ישראל. כמו כן, סקרו את מאזני הבנקים הגדולים ובדקו את 

מקורות הרווחיות העיקריים שלהם, ואת מרווחי הריבית במשק. נבדקה רמת הריכוזיות של הבנקים 

בישראל בהשוואה לזו של מדינות אחרות, ונמצא שהמערכת הבנקאית ריכוזית מזו שברוב הארצות 

שאיתן נערכה השוואה. חוקרי המכון מציגים, בסופו של הדוח, המלצות שראוי לבחון את יישומן על ידי 

קובעי המדיניות בישראל. 

דבר יו"ר המכללה – מר יוסי סגל



v

דבר נשיא המכללה וראש המכון – פרופסור נסים בן דודדבר נשיא המכללה וראש המכון – פרופסור נסים בן דוד

בשנים האחרונות חווה המשק הישראלי, בדומה למשקים אחרים ברחבי העולם, 

חווה  הקורונה  למגפת  הראשונה  בשנה  הכלכלית.  בפעילות  ניכרות  תנודות 

ובעלייה באבטלה. שינויים אלה  בירידה חדה בתוצר  המשק שפל, שהתבטא 

חייבו את הממשלה להגדיל באופן ניכר את הוצאותיה. בתוך כך הפעיל הבנק 

המרכזי מדיניות מוניטרית מרחיבה והפחית את הריבית. ואכן, בשנת 2021 חל 

שינוי משמעותי בפעילות המשק הישראלי שצמח בשיעור בולט, צמיחה שלוותה 

לממדים  ההוצאות  הורדת  לצד  ממיסים,  הממשלה  בתקבולי  ניכרת  בעלייה 

בגידול  המסחריים,  הבנקים  ברווחיות  ניכרת  בעלייה  גם  לוו  אלו  שינויים  הקורונה.  לתקופת  שקדמו 

במרווחים הפיננסיים ובשינויים רבים אחרים בתחום סחר החוץ, בשער החליפין ובהיקף והרכב הנכסים 

שבידי הבנק המרכזי ובידי הציבור. התרחבות הפעילות הכלכלית, המלווה בעלייה גדולה ביותר בעודף 

אלו  שינויים  האינפלציה.  בשיעור  העלייה  עם  בבד  בד   ,2022 בשנת  גם  נמשכה  בתקציב הממשלה, 

הובילו לכך שהממשלה הפחיתה בשנה וחצי האחרונות את החוב שלה במונחי תוצר, לשיעורים שאינם 

רחוקים מאלו שהיו טרום תקופת הקורונה, זאת לצד יצירת הכנסה משמעותית ממס אינפלציה, מס 

רגרסיבי שפוגע בשיעור ניכר יותר בחלשים ובעניים. אמנם המשק הישראלי צומח בקצב מהיר ומשקף 

והעלייה במחיר הדיור,  נתונים כלכליים חזקים כמעט בכל התחומים, אולם בשל עליית האינפלציה 

המזינה חלק ניכר מהאינפלציה, נותרו חלק משכבות האוכלוסייה מאחור - במיוחד הצעירים המיואשים 

בשל אי יכולתם לרכוש דירות, והעניים הכורעים תחת יוקר המחייה. השינויים המאקרו כלכליים מלווים 

מן הראוי להתייחס להמלצות המופיעות  לכן  עלולים להתממש.  גרוע  בסיכונים מסוימים, שבתסריט 

בסוף הדוח, והנוגעות בעיקר לסיכון הקיים בתחום הסחר במטבע החוץ ובתחומים הקשורים להעמקת 

הפערים החברתיים בישראל לממדים גדולים מבעבר. 

צוות המכון

פרופסור לכלכלה ויו"ר המכון נסים בן דוד  

פרופסור לכלכלה פיננסית  יוסי יגיל 

פרופסור לכלכלה פיננסית גיל כהן 

ד"ר לכלכלה אנה רובינציק 

עירית טלמור         ד”ר בתחום חקר ביצועים בתחבורה

ד"ר לכלכלה אבישי עייש 

ד"ר לכלכלה יצחק כוכבי 

ד"ר לכלכלה ישראל רצבסקי 

ד"ר לכלכלה ולדימיר גריסקין 

ד"ר לכלכלה פיננסית רון אייכל 

ד"ר לכלכלה יובל ארבל    



vi

המכון לחקר הכלכלה והמדיניות הכלכלית בישראל הוקם בשנת 2021, מתוך רצון לבחון לעומק סוגיות 

מרכזיות המשפיעות על עוצמתה של הכלכלה הישראלית. בין היתר, יבחן המכון את קווי המדיניות 

הממשלתית בנושאים הקשורים לניהול המאקרו כלכלי, ויסקור את ניהול תקציב הממשלה ואת פעילותם 

של מוסדות הנשלטים או הקשורים באופן ישיר לממשלה. המכון יבחן גם את המדיניות המוניטרית 

המופעלת על ידי בנק ישראל, את הפעילות הבנקאית בישראל וכל פעילות אחרת המשליכה על חוזקו 

וצמיחתו של המשק, על חלוקת ההכנסות במשק ועל רווחתם של הישראלים.

   

המכללה האקדמית גליל מערבי הוקמה בשנת 1994 וכיום לומדים בה כ־4,000 סטודנטים בכל יחידות 

הלימוד. המכללה רואה עצמה כעוגן אקדמי, חברתי, כלכלי והשכלתי עבור האזור שבו היא שוכנת 

ועבור אזור הצפון כולו. המכללה פועלת מתוך מחויבות לקהילה החברתית והעסקית ובשותפות עם 

מנהיגיה, ליצירת שגשוג וצמיחה של הגליל המערבי. לשם כך, חותרת המכללה להוות מוסד איכותי 

וייחודי להשכלה גבוהה ואבן שואבת למגוון רחב של סטודנטים מהאזור ומרחבי הארץ.

בקמפוס, אשר ממוקם במרכזו של הנוף הגלילי ולחופי הים הצפוניים והמשתרע על פני שמונים דונם, 

קיימת תשתית רחבה של מבנים מודרניים ומעבדות טכנולוגיות מתקדמות על שטח בנוי של כ־25,000 

מ”ר, ובהם: הבניין המתקדם והחדשני של בית הספר לניהול ע”ש סר הארי סולומון, כיתות מאובזרות 

במיטב הטכנולוגיה הלימודית, ספרייה אקדמית עשירה ומתקדמת, חדרי מחשבים, מסעדה וקפיטריה, 

חנות לצורכי לימוד, מרפאת שיניים, שירותי צילום, מעבדות שימור ו”גלריה בגליל” –מרכז מוביל וחדשני 

לאומנות.

תפיסת העולם של מובילי המכללה האקדמית גליל מערבי, רואה במעורבות בקהילה נדבך חשוב 

ומימוש הפוטנציאל הגלום בו – כמנוע צמיחה כלכלי משמעותי  בעשייה למען קידום אזור הגליל 

בישראל. בשנים האחרונות סטודנטים ומרצים משולבים בהתנדבות בפרויקטים שונים בקהילה, כגון 

סיוע לנוער ועבודה במחלקות בריאות נפש בקהילה ובמוסדות חינוך.

המכון לחקר הכלכלה והמדיניות הכלכלית בישראל

המכללה אקדמית גליל מערבי – תעודת זהות
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פרק א': המדיניות הפיסקלית והמוניטרית שהופעלה בישראל ומצבו הכלכלי של 
המשק הישראלי

המדיניות הפיסקלית

הוצאות הממשלה עלו במונחים נומינליים מ־399.8 מיליארדי שקלים בשנת 2019, ל־479.2 מיליארדי  	

שקלים ב־2020, והמשיכו לגדול ל־481.6 מיליארדי שקלים בשנת 2021. 

גידול זה בהוצאות הממשלה לווה בגירעון ממשלתי בסך 159.5 מיליארדי שקלים בשנת 2020 וב־68.7  	

מיליארדי   228.4 בסך  הממשלתי  החוב  לעליית  שהובילו  גירעונות   ,2021 בשנת  שקלים  מיליארדי 

שקלים בתוך שנתיים מ־843.9 מיליארדי שקלים ב־2019 ל־1072.4 מיליארדי שקלים בשנת 2021.  

החוב הממשלתי, שעלה מ־59.5% תוצר ב־2019 ל־71.7% אחוזי תוצר ב־2020, ירד בסוף שנת 2021  	

ל־68.5% תוצר. 

מדיניות פיסקלית מרחיבה זו של הממשלה בשנות הקורונה 2021-2020, התמתנה באופן משמעותי  	

בשנת 2022 שבה בשבעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמה ההוצאה הממשלתית ב־246.5 

ובמונחים שנתיים הסתכמה ב־422.5 מיליארדי שקלים, הוצאה הנמוכה  מיליארדי שקלים בלבד, 

באופן ניכר בהשוואה לשנתיים הקודמות.

	  2202 ניכרת בהכנסות הממשלה, שהסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת  חלה עלייה 

בכ־ 355 מיליארדי שקלים, המבטאים הכנסה במונחים שנתיים בסך כ־ 473.3 מיליארדי שקלים. כן 

חלה ירידה ניכרת בהוצאות הממשלה שהסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב 321.7  

מיליארדי שקלים, ובמונחים שנתיים הסתכמה ב 428.9 מיליארדי שקלים. 

במידה שהיקף ההוצאות וההכנסות של הממשלה בשנת 2022 יימשך בקצב שאפיין אותן בתשעת  	

החודשים הראשונים של השנה, תסתיים שנת 2022 בעודף בסך כ־44.4  מיליארדי שקלים, והחוב 

הממשלתי צפוי לרדת במונחי תוצר לרמה הקרובה לזו שבה היה בתחילת תקופת הקורונה. 

המדיניות המוניטרית

מט”ח  	 בקניית  שהתבטאה  מרחיבה  מוניטרית  מדיניות  ו־2021   2020 בשנים  ניהל  ישראל  בנק 

בהיקפים גדולים, תוך תשלום עבור המט”ח בשקלים. בשנים 2020 ו־2021 נרכש מט”ח בשווי של 

כ־184 מיליארדי שקלים שהוזרמו אל השוק. 

בנוסף לאלה, הוזרמו שקלים נוספים על ידי בנק ישראל, שקנה אג”ח בשנים 2020 ו־2021  	

      בסך של כ־93 מיליארדי שקלים.

תקציר ממצאי הדוח
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הזרימו  	 לאלה  ובנוסף  שקלים,  מיליארדי  כ־40  של  בסך  מוניטריות  הלוואות  נתן  המרכזי  הבנק 

הממשלה והמוסדות הלאומיים עוד כ־15 מיליארדי שקלים.

בסך הכול בשנים אלו, הוזרמו לשוק בגין רכישת המט”ח, האג”ח, ההלוואות המוניטריות והזרמת  	

הממשלה, כ־333 מיליארדי שקלים.  

חלק ניכר מהגידול בכמות הכסף עוקר על ידי הפקדות גדולות של הציבור בבנק ישראל, שהסתכמו  	

בשנים 2020 ו־2021 בסך של כ־280 מיליארדי שקלים.

ו־2021 בסך של כ־53 מיליארדי  	 כתוצאה מפעולות הבנק המרכזי, גדל בסיס הכסף בשנים 2020 

שקלים.

הריבית

המדיניות המוניטרית המרחיבה בשנים האחרונות, לוותה בקביעת ריבית מוניטרית בשיעור 0.25%  	

בשנת 2019, שהופחתה ל־0.1% ב־28.5.21 והייתה ברמה זו עד לתאריך 13.4.22, שבו הועלתה ל־0.35%. 

בהמשך היו מספר העלאות ריבית: ב־26.5.22 הועלתה ל־0.75%, ב־22.8.22 הועלתה ל־2% וב־3.10.22 

הועלתה ל־2.75%. 

העלאת הריבית במהלך 2022 לא לוותה במדיניות של כיווץ מוניטרי, ולפיכך כמות המוזמנים במחזור  	

עלתה בשמונת החודשים הראשונים של 2022 בכ־ 494 מיליוני שקלים. 

האינפלציה

המדיניות הפיסקלית המרחיבה, בשילוב עם המדיניות המוניטרית המרחיבה, שהופעלו בשנים 2020  	

ו־2021, לוו בשינוי בשיעור האינפלציה שעלתה מ־0.7% בשנת 2020, ל־2.8% בשנת 2021 והסתכמה 

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2202 ב־ 4.3%. בשנים עשר החודשים שהסתיימו בחודש 

ספטמבר 2022, הסתכמה האינפלציה ב־ 4.6%. 

החשבון השוטף של מאזן התשלומים

בשנים 2020 ו־2021 השתפר מאוד המאזן המסחרי של ישראל כפועל יוצא מפריחת חברות ההייטק,  	

ולעלייה גדולה בהיקף הנכסים  ייצוא בולט  ניכר את הייצוא ובכך הובילו לעודף  שהגדילו באופן 

הזרים נטו של ישראל. 

החשבון השוטף של ישראל גדל מידי שנה, והסתכם בשנת 2021 ב־20.98 מיליארדי דולרים. במחצית  	

המקבילות  לתקופות  בדומה  דולרים,  מיליארדי  כ-8.5  בסך  עודף  מתקיים   2022 של   הראשונה 

ב-2020 ו-2021.

חשבון הסחורות נטו של ישראל נותר שלילי. הגירעון בחשבון זה גדל מדי שנה בקצב מהיר מאוד,  	

ובשנת 2021 הסתכם ב־21.7- מיליארדי דולרים לעומת 11.9- ב־2020. 

העודף בחשבון השירותים, הכולל בעיקר את ענפי ההייטק, גדל בקצב מהיר - גידול המפצה עד  	

כה על הגירעון הגדל בחשבון הסחורות.
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החוב החיצוני

העודף בחשבון השוטף של ישראל, מלווה בעודף ניכר בנכסים הזרים נטו של ישראל )לישראל אין  	

חוב חיצוני, אלא נכסים נטו בחו”ל(. 

הנכסים הזרים נטו של ישראל הסתכמו ב־ 183.6 מיליארדי דולרים בסוף 2020, ירדו ל־ 154.8 מיליארדי  	

דולרים בסוף 2021 ועלו ל־ 160.1 מיליארדי דולרים בסוף הרבעון השני של שנת 2022. 

התפתחות תיק הנכסים הכספיים שבידי הציבור

בשנים 2020 ו־2021 חל גידול ניכר בהיקף הנכסים הפיננסיים של הציבור, גידול שרובו נובע מעלייה  	

בסך הנכסים הלא צמודים )כ־344 מיליארדי שקלים(, ובשווי מניות בארץ )כ־219 מיליארד(.

חלה עלייה גם בצמודי מדד )כ־94 מיליארד(, במניות בחו”ל )כ־67 מיליארד( ובצמודי מט”ח )כ־40  	

מיליארד(. 

בסך הכול גדלו נכסי הציבור ב־ 7.2022 לעומת 12.2019 בכ־ 845 מיליארדי שקלים.  	

שחיקת ערך הנכסים בעקבות עליית האינפלציה

היקף הנכסים הלא צמודים שבידי הציבור, החשופים לירידת ערך עם העלייה ברמת האינפלציה,  	

הסתכם בחודש 7.2022 בכ־ 1,863 מיליארדי שקלים. נכסים אלו, שאינם נושאים ריבית או שהריבית 

המשולמת עליהם נמוכה מאוד, נשחקים באופן ישיר עם עליית המחירים במשק.

האינפלציה בישראל בשנה האחרונה התייצבה בשיעור של כ 5.2% שיעור גבוה המוביל לשחיקה  	

משמעותית בשווי  הנכסים הפיננסיים הלא צמודים של הציבור.

במונחים כספיים, משמעות עליית האינפלציה לערך הממוצע בתחום זה של 5.2%, היא שחיקתם  	

של נכסים אלו וירידת ערכם בכ־ 95 מיליארדי שקלים, סכום שאותו מפסיד הציבור ואותו מרוויחים 

הממשלה ובנק ישראל )שהוא חלק מן הממשלה(. 

האינפלציה פוגעת במידה רבה יותר בעניים, זאת בעוד שחברות ועסקים מעלים את מחירי מוצריהם  	

ולכן מגנים על עצמם מפניה. השכירים, ובעיקר העניים שביניהם, לא זוכים לתוספת שכר עקב 

האינפלציה בעוד שמחירי המוצרים שהם רוכשים מתייקרים ובכך יורדת הכנסתם הריאלית. בנוסף 

לכך, עניים מחזיקים בפחות נכסי דלא ניידי וחלק גדול מכספם מוחזק במזומן או בחשבונות עו”ש, 

סכומים הנשחקים בעקבות קיומה של אינפלציה.

לרבים מן העניים אין בתים בבעלותם ובעת עליית מחירי הדיור והשכירות, עולים תשלומי הדיור או  	

תשלומי המשכנתא שלהם. 
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גורמים המזינים את האינפלציה

האינפלציה מוזנת על ידי צד הביקוש, שמושפע משמעותית מהמדיניות המוניטרית המרחיבה  	

      שהופעלה בתקופת הקורונה.

בתחילת שנת 2022 התגברה האינפלציה גם בשל כוחות חיצוניים, כמו העלייה שחלה ב־2022 בשער  	

הדולר, העלייה במחיר הנפט ובמחירי סחורות ומוצרים המיובאים מחו”ל. 

יחד עם זאת, יש לזכור ששער הדולר ירד ביחס לרמתו בשנת 2019 ולכן מיתן את העלייה במחיר  	

מוצרי חו”ל.

האינפלציה מושפעת מהעלייה הניכרת ביותר במחירי הנדל”ן, שהוזנה באופן ישיר על ידי מדיניות  	

ִתמחור הקרקעות על ידי הממשלה, שהעלתה באופן רציף את מחירי הקרקעות במכרזים.

מפעילה  	 הממשלה  כי  וכן  האנפלציה  את  לרסן  מדיניות שמטרתה  מפעיל  המרכזי  ניכר שהבנק 

האינפלציה  את  להחזיר  כדי  בה  להתמיד  שיש  מדיניות   ,2022 בשנת  מרסנת  פיסקלית  מדיניות 

לתחום שבין 1-3 אחוזים.  

פרק ב': דוחות כספיים של בנק ישראל והשינויים בכמות המזומנים שבמחזור

שינויים בנכסים והתחייבויות של הבנק המרכזי

ניתן לראות ממאזן הבנק, שמאז שנת 2019 חל גידול ניכר ביותר הן בנכסי הבנק והן בהתחייבויותיו,  	

גידול שלּווה בעלייה של כ־26 מיליארדי שקלים בכמות המזומנים שבמחזור, תוך שינוי בולט ביותר 

בתמהיל הנכסים וההתחייבויות של הבנק.

חל גידול ניכר גם ביתרות מטבע החוץ של הבנק, בד בבד עם הגידול הבולט בהתחייבויות הבנק  	

בפיקדונות לזמן קצוב שהופקדו בו. 

יתרת ההון העצמי השלילית של הבנק גדלה עקב העלייה בהפסדי הבנק, בעיקר בשנת 2021.  	

הגורמים לשינוי בכמות המזומנים במחזור מאז 2019 ועד לשנת 2021, על פי מאזן הבנק

 בדקנו את השינוי שחל משנת 2019 ועד לשנת 2021 בנכסי בנק ישראל, שעלייתם מובילה להגדלת  	

כמות המזומנים בשוק, ואת השינוי שחל בתקופה זו בהתחייבויות שעלייתן מובילה לירידה בכמות 

המזומנים בשוק, כפי שהם משתקפים בדוחות הכספיים של בנק ישראל.

ניתן לראות שבשנים 2020 ו־2021 רכש בנק ישראל נכסים )מטבע חוץ ואג”ח( והגדיל את ההלוואות  	

במחזור  המזומנים  של  כוללת  עלייה  המבטאות  פעולות  נכבדים,  בהיקפים  לבנקים  המוניטריות 

ביותר מ־369 מיליארדי שקלים. 
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אולם לצד מדיניות מרחיבה זו, התקיימה מדיניות שספגה חלק נכבד מההרחבה על ידי הפקדות  	

ישראל, הפקדות  בבנק  קצוב  לזמן  הבנקים המסחריים, הפקדות  ידי  על  ישראל  בבנק  מזומנים 

ממשלה והפקדות מחו”ל, פעולות המבטאות ירידה בכמות המוזמנים במחזור בשנים 2020 ו־2021, 

בסך של כ־368 מיליארדי שקלים.    

מאזן הבנק המרכזי משקף את העובדה שבנק ישראל הגדיל באופן ניכר ושינה באופן מהותי את  	

הרכב הנכסים וההתחייבויות שלו בשנים 2020, 2021, כך שִיתרות המט"ח צמחו באופן ניכר ביותר, 

זאת במקביל לגידול בולט בעיקר בפיקדונות לזמן קצוב של גורמים שונים בבנק ישראל. 

ניתן לראות, שלמרות השינויים הניכרים בהרכב נכסי בנק ישראל )בהיקפים של מאות מיליארדי  	

מיליארד  ב־25.9  הכול  בסך  זו  בתקופה  גדלו  שבמחזור  המזומנים  הסעיפים(,  מן  בחלק  שקלים 

שקלים.

המזומנים במחזור עלו בסך הדומה לגידול בִיתרת ההפסד של בנק ישראל בשנים 2020 ו־2021.  	

ניתן לסכם ולומר, שהגידול במזומנים מימן את ִיתרת ההפסד של בנק ישראל בשנים אלו.  	

נתוני רווח והפסד של בנק ישראל

עיקרו של ההפסד של בנק ישראל נובע מהפסדים בהפרשי שער מטבע החוץ, שהסתכמו ב־35.37  	

מיליארדי שקלים בשנת 2021 וב־23.847 מיליארדי שקלים בשנת 2020. 

	  2021 בשנת  שהסתכמו  הפיננסיים,  הנכסים  משיערוך  נובעים  ישראל  בנק  של  הכנסותיו  עיקרי 

ב־13.562 מיליארדי שקלים וב־17.411 מיליארדי שקלים בשנת 2020. 

השקעות נכסי בנק ישראל ותרומתן לרווח/הפסד של הבנק

חלק ניכר מנכסי בנק ישראל במט"ח, מוחזק במזומן בשווי של כ־170 מיליארדי שקלים בשנת  	

2021, וכ־132 מיליארד בשנת 2020. 

יתר נכסי בנק ישראל במטבע חוץ מושקעים בנכסים פיננסיים שונים, המנוהלים על ידי הבנק או על  	

ידי גופי השקעה המנהלים את הכספים עבור הבנק.  

מיליארדי  	 בכ־23.8   2020 בשנת  שהסתכמו  שער,  מהפרשי  ביותר  ניכרים  הפסדים  ישראל  לבנק 

שקלים ובשנת 2021 בכ־35.3 מיליארדי שקלים, הפסדים שהתלוו לרכישה המסיבית של דולרים על 

מנת לתמוך בשער החליפין.

ההפסדים קוזזו, בחלקם, על ידי רווחים של בנק ישראל כתוצאה מהשקעה בניירות ערך, שהסתכמו  	

בכ־17.4 מיליארדי שקלים ב־2020 ובכ־13.5 מיליארדי שקלים בשנת 2021.   
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פרק ג': שער החליפין של הדולר

היקף המסחר במטבע החוץ והשינויים שחלו בשער החליפין

שער המטבע הישראלי התחזק בשיעור ניכר לאורך השנים.  	

מאז 1/2019 ועד 10/2022 ירד שער האירו מ 4.29 שקלים לכ 3.46 שקלים - בכ 19.4%.   	

שער הדולר ירד בתקופה זו מכ־3.74 שקלים לכ־3.54 שקלים – בכ־5.4%. 	

שער הדולר ירד אומנם, כפי שהוזכר קודם, בכ־5.4% בלבד מאז ינואר 2019, אולם אם נבדוק את  	

השינוי שחל בו על פני השנים נוכל לזהות ירידה דרסטית ביותר בשערו. לדוגמה, מאז 20.3.2015 - 

מועד שבו שער הדולר היה 4.053 שקלים לדולר, ירד שערו עד היום בכ־13.6%. 

בחודש 8/2022 השתווה שער החליפין של הדולר לזה של האירו ואף עבר אותו במעט.  	

למרות השער הנמוך של הדולר ושל האירו, ממשיך להתקיים עודף ייצוא שנתי, שהסתכם בשנת  	

2021 בכ־21 מיליארדי דולרים ובעודף של בכ- 8.5 מיליארדי דולרים במחצית הראשונה של שנת 

 .2022

התוצר  	 צמח  וכן   ,2021 בשנת   8.2% של  ניכר  בשיעור  צמח  הישראלי  הגולמי  המקומי  התוצר  גם 

ברבעון השני של שנת 2022 ב־7.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. 

נתוני הצמיחה בתוצר מלווים באבטלה נמוכה, ששיעורה היה 3.5% ב־2021 ו־3.3% ברבעון השני של  	

.2022

מידת ההשפעה של הבנק המרכזי על שער החליפין

יכולת בנק ישראל להשפיע על שער החליפין של הדולר מוגבלת, בשל היקפי הפעילות הענקיים  	

בשוק מט"ח.  

של  	 החוץ  סחר  לפעילות  הקשור  ההיקף  מן  ביותר  ניכר  בשיעור  גבוהים  במט"ח  המסחר  היקפי 

ישראל )ייבוא וייצוא של סחורות ושירותים(.

על פי נתונים שפרסם בנק ישראל, הסתכם המסחר במטבע חוץ בכ־1.64 טריליון דולרים בתקופה  	

שמ־3.1.22 עד 17.8.22, היקף המשקף ממוצע של יותר מעשרה מיליארדי דולרים ליום מסחר.

מזה כ־1.116 טריליון דולרים לשנה ב"עסקאות החלף". 	

המסחר הניכר במטבע חוץ לווה בשנים האחרונות בירידה בולטת בשער החליפין של המטבעות  	

הזרים. כפועל יוצא של גידול ניכר בהיקף ההיצע של מטבע החוץ, היצע שמקורו בעיקר בעסקאות 

ההחלף, המבטאות את החלק העיקרי במסחר במטבע חוץ )כ־68% מסך עסקאות המט"ח במהלך 

שנת 2022(. 
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גורמים המעורבים בהיקף העצום של המסחר במטבע חוץ

לא מתפרסם מידע ישיר לגבי הגורמים המעורבים בסחר במטבע החוץ. 	

החוסכים  	 כספי  להשקעות  קשורים  החוץ,  מטבע  בשוק  כיום  הפועלים  שהכוחות  להעריך  ניתן 

הישראלים בפנסיה, גמל והשתלמות. 

גופי השקעה אחרים כמו  	 וכן  קרנות שבהן מפקיד הציבור נתח מרכזי מהחיסכון המצטבר שלו, 

קופות גמל וגורמי חיסכון אחרים, מחזיקים בנכסי ציבור בהיקף של מאות מיליארדי דולרים שחלק 

ניכר מהם מושקע בחו"ל. 

על פי דיווחי בנק ישראל, היקף ההשקעה של ישראלים בנכסים פיננסיים זרים מגיע כיום לכ־694  	

מיליארדי דולרים, בעוד שהיקף ההשקעה של זרים בנכסים פיננסיים ישראלים מגיע רק לכ־68% 

מסכום זה ומסתכם ב־522 מיליארדי דולרים. 

הערכה לגבי הכוחות המובילים להתחזקות הניכרת בשער המטבע הישראלי

מחזיקים  	 שזרים  לנכסים  ומעבר  מעל  ישראלים,  בידי  שיש  הזרים  הנכסים  שעודף  לשער,  ניתן 

בישראל, הינו גורם משמעותי לירידה הנמשכת בשער החליפין של הדולר. 

שער מטבע החוץ מושפע מן הביקוש וההיצע העכשוויים למטבע חוץ, כמו גם מעסקאות עתידיות  	

כמו עסקאות ההחלף במט"ח. 

ניתן לשער, שחלק ניכר מעסקאות ההחלף, שבמסגרתן מוצעים דולרים להחלפה בשקלים במועד  	

עתידי, מכוונות להגן על ההשקעה של ישראלים בנכסים פיננסיים בחו"ל )במט"ח( משינויים בשער 

המטבע הזר.

היצע דולרים זה בעסקאות ההחלף, פוגש מן הצד האחר ביקוש למט"ח תמורת שקלים על ידי  	

גורמי חוץ, המשקיעים בנכסים פיננסיים בישראל )בשקלים( ומבקשים להגן על השקעתם מירידה 

אפשרית בשער השקל.

מאחר שישראלים מחזיקים בנכסים פיננסיים בחו"ל בכ־172 מיליארדי דולרים יותר מהיקף הנכסים  	

מוצעים  גדול של עסקאות החלף שבהן  מבני  היצע  נוצר  בישראל,  הפיננסיים שזרים משקיעים 

דולרים למכירה, מעל ומעבר לביקוש לדולרים בעסקאות אלו.  

היקף עסקאות ההחלף מגיע ליותר מ־1.1 טריליון דולרים בשנה, והינו החלק המרכזי בסך עסקאות  	

מטבע החוץ המתקיימות בישראל. היצע הדולרים בעסקאות ההחלף, הגדול מן הביקוש לדולרים, 

הוא כפי הנראה הגורם המרכזי שדוחף את שער הדולר כלפי מטה.  

מאחר שמדובר בעסקאות בהיקפי ענק )מעל לעשרה מיליארדי דולרים ביום(, אפשרויות הבנק  	

המרכזי להשפיע על שער החליפין באמצעות רכישה/מכירה של מט"ח מוגבלות ביותר. 
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האם חברות ההשקעה הישראליות המנהלות את חסכונות הציבור אכן מרוויחות 
מעסקאות ההחלף

קרנות ההשקעה הישראליות, המושקעות בניירות ערך זרים, חשופות להפסד כששער הדולר יורד  	

 .)SWAP והן  מתגוננות באמצעות מכירת דולרים במחיר ידוע מראש בנקודת זמן עתידית )בעסקת

בכך הן מצליחות לכסות על הפסדים הנוצרים בניירות הערך אם שער הדולר ירד בעתיד.

הקרנות אומנם מגנות על עצמן בעזרת עסקאות ה־SWAP )ההחלף( מהירידה בשער הדולר למשך  	

פרק הזמן שבו נקבעת עסקת ה־SWAP, אולם לאחר מועד פקיעת הסכם ה-SWAP, שוב נחשפות 

לירידה ניכרת בשער הדולר הנמצא מזה זמן רב במגמת ירידה. 

בחו"ל   	 המושקעים  הערך  ניירות  על  להגן  מנסות  ההשקעה  קרנות  שלפיו  פרדוקסלי,  מצב  נוצר 

מירידה בשער הדולר, וכפועל יוצא מפעולות  ההגנה  שהן נוקטות בשוק ה־SWAP, חל גידול עצום 

בהיקפו בהיצע הדולרים המוביל לירידת שער הדולר.

קרנות  	 על  להגן  שמטרתן   ,)SWAP( עתידיות  החלף  שעסקאות  בכך  המתבטא  שוק,  כשל  זהו 

ההשקעה מירידת שער הדולר, מובילות בפועל לירידת שער הדולר.

משתמע שהתנהגות שנראית רציונלית מבחינת כל קרן בנפרד, יוצרת השפעה משותפת הגורמת  	

לנזק לכולם. 

נדרש מרשות שוק ההון, בתיאום עם בנק ישראל, להתערב כדי להשיג יעילות כלכלית.  	

רגולציה בשוק הנגזרים במדינות שונות
 
במדינות שונות בעולם ישנה חקיקה, הקובעת רגולציה בשוק הנגזרים הפיננסיים. לדוגמה, בארה"ב  	

נקבעו בחוק בשנת 2010 כללים לגבי מסחר בנגזרים פיננסיים ובעסקאות החלף, זאת לאחר שרבים 

סברו שהנפקתם של נגזרים פיננסיים בהיקפי ענק - כמו גם איכותם הירודה - היו גורמים מרכזיים 

ביצירת המשבר הפיננסי של שנת 2008. 

שם  	 הרגולציה  ורשויות  לפעול,  האוסטרלית  לממשלה  המאפשרים  כללים  נקבעו  באוסטרליה 

מעריכות באופן תקופתי את המתרחש בשוק הנגזרים, ומגישות  מסקנות לגבי שינויים רגולטוריים 

שהן ממליצות ליישם. 

	  ,)SWAP( היקף עסקאות ההחלף  2018,  את  אוגוסט  הגבילו הרשויות,  החל מחודש  בטורקיה  

הגבלות שהתגברו בפברואר 2020 וקבעו שהיקף העסקאות העתידיות והיקף האופציות על הלירה 

הטורקית לא יעלו על 10% מההון העצמי של הבנקים. 

וכללו את כל מוסדות ההשקעה במדינה. היקף עסקאות אלו  	 באפריל 2020 הורחבו כללים אלו 

הוגבל במיוחד עבור עסקאות קצרות מועד, לפרק זמן של פחות מחודש ופחות משבוע )לא יותר 

מ־2% ו־1% מהון הבנקים, בהתאמה(. 
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הגבלות אלו הוטלו לאחר שהבנק המרכזי בטורקיה זיהה שעסקאות ההחלף ִאפשרו למוסדות זרים 

ללוות מטבע טורקי ולהיכנס לעסקאות מכירה בחסר של הלירה, ובכך לגרום לפיחות משמעותי במטבע 

הטורקי. 

חשיבות הגברת יכולת ההשפעה של בנק ישראל על שער החליפין

כל עוד המשק הישראלי נמצא בצמיחה כלכלית מהירה, באבטלה נמוכה, בעודף בחשבון השוטף,  	

בהיקפי חוב ממשלתי נמוכים יחסית במונחי תוצר ועם היקף גדול של נכסים זרים נטו, התחזקות 

המטבע המקומי איננה בעיה מאקרו כלכלית.

עם זאת, סקטורים ספציפיים מושפעים באופן שלילי בלתי מבוטל מהתחזקות השקל. 	

התחזקות השקל תורמת להפחתת שיעור האינפלציה, הנמצא בעלייה בישראל, בדומה למדינות  	

רבות ברחבי העולם. 

גופים פיננסיים אומנם מוכרים דולרים בהיקפים עצומים, בשנים האחרונות, והקונים מוכנים לשלם  	

שער הולך ויורד, אולם הכיוון עשוי להתהפך. 

ייתכנו תנאים שבהם כולם יעדיפו למכור שקלים ולקנות דולרים, מגמה שתייקר במהירות את שער  	

הדולר, תוביל לבריחת הון מהירה מן המשק ולתהליך של פיחות בלתי נשלט בשער השקל, על כל 

הנזקים הנלווים לכך. 

בנק ישראל מחזיק אומנם ביתרות מט"ח בסך של כ־194 מיליארדי דולרים ולכאורה, במצב עולם  	

שבו יגדל הביקוש למטבע חוץ, יוכל הבנק המרכזי למכור את הִיתרות הדולריות שבידיו כדי לעצור 

את מגמת העלייה החדה הצפויה בשער הדולר. ואולם, כאשר היקף העסקאות היומי הינו כעשרה 

מיליארדי דולרים, יתרות מטבע החוץ שבידי בנק ישראל עלולות להתכלות במהירות.

בתנאים אלו יכול להיווצר מצב שבו לא יהיה ניתן לעצור את הסחף כלפי מעלה בשער הדולר,  	

שילווה "בבריחה" של מטבע חוץ בהיקפים ניכרים מן המשק. 

אמצעים ליצירת בקרה על שוק הנגזרים בישראל

כדי לשמר את יכולתו של הבנק המרכזי להשפיע על שער המטבע בעת הצורך, נדרשת כבר כעת  	

חשיבה על שינויים רגולטוריים שיאפשרו למנוע תנודתיות קיצונית בשוק מטבע החוץ. 

מאפייני  	 את  לעומק  לבחון  חייבות  בישראל,  הפיננסיים  הנכסים  ניהול  על  המפקחות  הרשויות 

עסקאות ההחלף, שהסתכמו בסך של כ־1.1 טריליון דולרים בשמונת החודשים הראשונים של שנת 

2022, וליצור מראש מנגנון שיכול להגביל את היקפן. כך, אם יתרחש משבר בשוק מטבע החוץ, 

תהיה לבנק ישראל היכולת לכוון את שער הדולר לרמה המתאימה למשק הישראלי. 

רגולטוריים שונים, שיגבילו את היקף עסקאות ההחלף לשיעור מוגדר  	 ניתן לחשוב על אמצעים 

משווי הנכסים הפיננסיים הזרים שיש בידי הגוף שמבצע את הגידור. 

התאמת שיעור זה לרמות שונות, תוכל לאפשר לבנק המרכזי לווסת את היצע הדולרים בעסקאות  	

ההחלף בהתאם לביקושים הקיימים לעסקאות אלו, בשער חליפין מוגדר שאליו יוכל הבנק המרכזי 

לכוון בעת הצורך. 

כללי רגולציה כאלו יאפשרו לשמר שער חליפין יציב יותר על פני זמן, ובכך גם יפחיתו את רמת  	

הסיכון הכרוכה בהשקעה בנכסים פיננסיים זרים, ולכן גם הגופים המוסדיים ייהנו מהרגולציה.  
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פרק ד': הבנקים המסחריים בישראל ופילוח ענפי של האשראי

 היקף נכסי הבנקים הגדולים והיקף מתן האשראי

ביתר  	 כאשר  הגדולים,  הבנקים  בחמשת  נעשית  בישראל  המסחריים  הבנקים  של  הפעילות  רוב 
הבנקים המסחריים היקף הפעילות קטן בהרבה.

בנק לאומי הינו בעל היקף הנכסים הגבוה ביותר בשנת 2021. מאחוריו נמצא בנק הפועלים עם היקף  	

נכסים נמוך רק במעט. 

	  2021 ומשקפים בשנת  מיליארדי שקלים,  ב־2,203   2021 נכסי חמשת הבנקים הסתכמו בשנת  סך 

צמיחה בשיעור של כ־14.8% לעומת שנת 2020, וזאת בהמשך לצמיחה בשיעור של כ־19.3% בשנת 

2020 לעומת שנת 2019. זוהי צמיחה בהיקף חריג, הגבוה בהרבה משיעורי צמיחת הנכסים בשנים 

הקודמות.

היקף האשראי לציבור בשנת 2021 הסתכם ב־1,281 מיליארדי שקלים, אשראי שצמח באופן גבוה  	

וחריג בשנת 2021 לעומת שנת 2020 )בסך חמשת הבנקים הגדולים צמח בכ־14%(, כאשר שיעור 

הצמיחה הגבוה ביותר במתן אשראי, התקיים בשנה זו בבנקים פועלים ולאומי. 

ניתן לזהות שבשנת 2020 הגדיל בנק מזרחי טפחות את היקף האשראי שנתן בשיעור ניכר של  	

כ־20%, לעומת שנת 2019. 

  רווחיות חמשת הבנקים הגדולים

הגידול בהיקף האשראי ובפעילות הבנקאית לווה גם בעלייה ניכרת ברווחים. 	

חל גידול ניכר ברווח הבנקים ב־2021, שהסתכם במשותף ב־17.9 מיליארדי שקלים.   	

בשנת 2021 הסתכמו הכנסות חמשת הבנקים הגדולים מריבית בסך של 37.1 מיליארדי שקלים, נתון  	

המשקף עלייה בשיעור של 16.4% לעומת ההכנסות מריבית בשנת 2020.

בבנק מזרחי טפחות צמחו ההכנסות מריבית בשנת 2021 ב־32%.   	

בחמשת הבנקים הגדולים, צמחו גם ההכנסות שאינן מריבית בשיעור ניכר של 12.8% בשנת 2021  	

לעומת קודמתה.

בבנק לאומי צמחו הכנסות אלו ביותר מ־26% בשנת 2021 לעומת קודמתה.  	

ההכנסות מריבית הן כ־75%-61% מכלל ההכנסות של הבנקים הגדולים. 	

בבנק מזרחי טפחות, שיעור ההכנסה מריבית מסך הכנסותיו, גבוה בהרבה בהשוואה ליתר הבנקים,  	

ועומד על כ־74.5% מסך הכנסות הבנק.
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פילוח האשראי הבנקאי לפי ענף

בשנת 2021 חלה צמיחה ניכרת ביותר בהיקף האשראי הבנקאי לעומת שנת 2019.  	

האשראי הכולל עלה ב־20%, האשראי העסקי עלה ב־25% והאשראי לאנשים פרטיים עלה ב־16%(.  	

הגידול העיקרי באשראי היה בענפי התיירות )עלייה של 231%(, חשמל ומים )עלייה של 57%(, בינוי  	

ונדל"ן )עלייה של 36%(, שירותים פיננסיים )עלייה של 35%(. 

האשראי העסקי היה כ־50% מסך האשראי, ואילו האשראי לאנשים פרטיים עמד על כ־41% מסך  	

האשראי )והיתר אשראי לחו"ל(. 

הענפים שזכו לחלק הארי מסך האשראי שניתן במשק בשנת 2021, היו הלוואות לדיור )כ־28%(  	

ובינוי ונדל"ן )כ־20%(, שני ענפים שיחד זכו לכ־48% מכלל האשראי הניתן במשק. 

פרק ה': האשראי החוץ בנקאי

אשראי חוץ בנקאי ופינטק

האשראי החוץ בנקאי, הניתן על ידי גופי אשראי שאינם בנקים, גופים מוסדיים או חברות כרטיסי  	

אשראי, כמעט ולא היה קיים עד לשנים האחרונות.

חידושים טכנולוגיים ודיגיטליים בתחום הפיננסים, או "פינטק" )Fintech(, החלו למלא תפקיד חשוב  	

באספקת שירותים פיננסיים רבים.  

אשראי פינטק כולל את כל פעילות האשראי הניתנת על ידי פלטפורמות אלקטרוניות )מקוונות(,  	

שאינן מופעלות על ידי בנקים מסחריים.

חלק מרכזי מהחברות הפועלות בתחום מגייסות הון באמצעות הבורסה וכך, מתחילת 2020, כמעט  	

הוכפל מספר נותני האשראי החוץ-בנקאיים המגייסים הון בבורסה.

נכון לסוף 2021 ישנן 23 חברות ציבוריות כאלו, שהעמידו אשראי בהיקף של כ־14 מיליארד ש"ח.   	

עם  	 העסקי.  למגזר  אשראי  בהעמדת  מתמחות  בנקאי,  חוץ  אשראי  המעניקות  החברות  מרבית 

זאת, היקף אשראי זה נמוך ומגיע לכ־25 מיליארד שקלים בלבד )מעט פחות מ־2% משוק האשראי 

בישראל(. 

במגזר קיימות גם מספר חברות המעמידות אשראי חוץ בנקאי למגזר הצרכני )משקי בית(, אך  	

מספרן מועט למדי. 
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מאפיין ייחודי של גופי אשראי פינטק, הוא שהם עושים שימוש בטכנולוגיות דיגיטליות וחידושים  	

כדי ליצור אינטראקציה מלאה עם לקוחות באינטרנט, ולעבד כמויות גדולות של מידע ללקוחות. 

עד כה, ספקי אשראי הפינטק נמצאים בדרך כלל מחוץ לתחום הרגולטורי )והדיווח( הזהיר הזה.  	

מסיבה זו, אשראי פינטק נחשב למעשה לחלק משוק האשראי האלטרנטיבי.

מדידת גודל האשראי בפינטק מאתגרת, בין היתר בגלל החדשנות, ההיקף הנמוך יחסית והמגוון  	

הרחב. 

בשנת 2020 ניצבה ישראל במקום השביעי באשראי הדיגיטלי לנפש, שהסתכם ב־68 דולר.   	

ביותר במתן אשראי פינטק באמצע העשור הקודם, כאשר  	 סין הייתה, ללא ספק, השוק הגדול 

ארצות הברית ובריטניה נמצאות בשורה השנייה וכלכלות מתקדמות גדולות אחרות עקבו אחריהן 

מרחוק. 

המודל העסקי הפשוט והמוכר של הפינטק הוא מסוג "עמית-לעמית" )P2P(. לווים פוטנציאליים  	

מספקים מידע על הנתונים הפיננסיים שלהם. לדוגמה, בטוחות, יכולת החזר והמטרה שלשמה הם 

מבקשים מימון. לאחר מכן, משקיעים בודקים והמערכת מבצעת התאמה של לווה ומשקיע.

הערכת איכות האשראי של הלווים מועברת, בדרך כלל, בצורה של דרגת אשראי, שלאחר מכן ניתן  	

להשתמש בה לקביעת ריבית הלוואה.

שירות  	 ידי  על  המשקיעים  עבור  כסוכנת  האשראי  פלטפורמת  פועלת  ההלוואה,  קבלת  לאחר 

ההלוואה, בתמורה לעמלות שוטפות. 

פלטפורמות אשראי, בדרך כלל, מעודדות משקיעים לפזר סיכונים. משקיעים יכולים לבחור לפזר  	

את ההשקעות שלהם על פני הלוואות מרובות. 

שינויים במערכת הפיננסית בשנים האחרונות 

בינואר 2017 אושר בכנסת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל.  	

ִמחשוב, שתעמוד לרשות בנקים חדשים  כי המדינה תממן הקמת תשתית  בחוק שאושר, נקבע 

במטרה לעודד הקמת בנקים כאלה שיתחרו בבנקים הקיימים. 

בראשית 2020 הופרדו שתי חברות כרטיסי האשראי מהבנקים הגדולים ונוצרו שני מתחרים פיננסים  	

עצמאיים )מקס - לשעבר בבעלות לאומי ; ישראכרט - לשעבר בבעלות הפועלים(. 

הוקמה מערכת נתוני דירוג האשראי על ידי בנק ישראל, שהחלה לפעול לראשונה ב־2019 והורידה  	

את חסם המידע בפני גופים פיננסיים חוץ-בנקאיים ובנקים חדשים. 

הוקמה לשכת שירותי ִמחשוב ונבחר זוכה להפעלתה, במטרה להוריד את חסם הטכנולוגיה בהקמה  	

של בנקים חדשים ועבור גופים פיננסיים חוץ-בנקאיים. 

הופחתו דרישות האסדרה מבנקים חדשים, שינוי שהוביל למתן רישיון לבנק חדש לראשונה מזה  	

40 שנה. 

הושלם פרויקט המעבר מבנק לבנק.  	
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פרק ו': השוואה בינלאומית של מרווחי הריבית בישראל

רמת התחרותיות הנמוכה בשוק הבנקאות, באה לידי ביטוי בפערים גדולים בין הריבית המשולמת  	

על האשראי לבין הריבית המשולמת על פיקדונות בבנקים.  

ישראל מדורגת בין המדינות שבהן מרווח האשראי הוא מהגבוהים ביותר. 	

רמת התחרותיות הנמוכה משפיעה בעיקר על מרווחי הריבית במגזר משקי הבית ובמגזר העסקים  	

הקטנים, שכן יכולתם של הבנקים לנצל את כוח השוק שלהם כלפי העסקים הגדולים בסקטור 

העסקי מוגבלת, עקב קיומו של שוק הון חוץ-בנקאי ועקב כוח המיקוח הגבוה יותר שלהם.

פרק ז': רמת התחרותיות של המערכת הבנקאית בישראל

מידת הריכוזיות בישראל גבוהה בהשוואה לרוב מדינות האיחוד האירופי.  	

מדד CR2 למדידת הריכוזיות של שני הבנקים הגדולים הינו 58.4% )קבוצות לאומי ופועלים מחזיקות  	

יחד 58.4% מסל נכסי מערכת הבנקאות(.

מאז שנת 2015 חלה ירידה מסוימת ברמת הריכוזיות של הבנקים בישראל.   	

ביצענו השוואה של רמת הריכוזיות בישראל מול שבע מדינות בעלות מאפיינים הדומים לישראל  	

וכן, לצורך השלמת התמונה, בחנו גם את מצב ריכוזיות הבנקים בארבע מדינות נוספות: בריטניה, 

מול  השוואה  לבצע  העדפנו שלא  חשיבותן.  בזכות  נבחרו  אלו  מדינות  ואיטליה.  גרמניה  צרפת, 

ארה"ב, בגלל גודלה ובגלל השוני הרב שקיים בין המדינות השונות שבה.

מצאנו שהריכוזיות בישראל גבוהה במערכת הבנקאות, בהשוואה לשבע מדינות הדומות לישראל  	

הבנקים  שבבעלות  הנכסים  היקף  פי  על  והן  הבנקים  מספר  פי  על  הן  לפחות,  מאפיינים  בשני 

מובילה במידת  ישראל  וכלליים בלבד,  גם כאשר מתמקדים בבנקים מסחריים  כן,  כמו  הגדולים. 

הריכוזיות.

מצאנו גם שהריכוזיות של מערכת הבנקים בישראל גבוהה ביחס לקיים בארבע המדינות הגדולות  	

באירופה.

מצאנו שהריכוזיות של מערכת הבנקאות בישראל גבוהה כשבודקים את מספר הבנקים לנפש,  	

בהשוואה לקיים בארצות אחרות.
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פרק ח': תחומי האחריות והפעילות של המפקח על הבנקים בבנק ישראל

מעקב  	 בוצע  ונזילות,  אשראי  סיכוני  ניתוח  נערך  הבנקים,  על  המפקח  מפעילויות  שוטף  כחלק 

שוטף אחר פעילות התאגידים הבנקאיים ומוגדר פרופיל לרמת הסיכון של הבנקים ושל המערכת 

הבנקאית.

סיכוני האשראי נעשים הן ברמת העסקה הבודדת והן ברמה הכללית, וכן מאותרים חובות העשויים  	

להיות אבודים.  

יחידות המפקח על הבנקים מפקחות, בין היתר, על חשיפת הבנקים לסיכוני ריבית ולסיכוני בסיס  	

הצמדה, לסיכוני נזילות, סיכונים מפעילות בשוק הנגזרים הפיננסיים ועוד. 

במפקח על הבנקים קיימת יחידה המפקחת על ציות הבנקים להוראות הנוגעות למניעת הלבנת  	

הון, פעילות למימון טרור וכדומה.

כחלק מן הפיקוח, מוערכים תהליכי הבקרה הפנימית בבנקים, השקיפות והגילוי הנאות בדוחות  	

הכספיים. 

המפקח על הבנקים גם בוחן את השמירה על זכויות הלקוחות והיכולת של הלקוח לקבל מידע  	

מהבנק, וכן ממונה על מאגר הלקוחות המוגבלים.

המפקח על הבנקים אחראי על עידוד הכנסת טכנולוגיות עדכניות אל המוסדות הבנקאיים. בנוסף  	

לכך, תומך הבנק בהגנת סייבר ובעמידות המערכת הבנקאית מפני מתקפות סייבר. כמו כן, אחראי 

המפקח על הבנקים גם לבחינת בקשות להקמת בנקים חדשים ולמתן היתרים להקמתם. 

המפקח על הבנקים נוקט דרכים שונות כדי למלא את תפקידיו, ובין היתר מפרסם הוראות שוטפות  	

לבנקים; מאשר את נושאי הִמשרה; סוקר את נתוני הבנקים באופן שוטף ונוקט סנקציות וענישה 

על חריגה מן ההנחיות, כולל העברת מידע לרשויות אחרות לשם טיפול בליקויים במישור הפלילי 

או במישורים אחרים.

הקווים המנחים לפעילות המפקח על הבנקים נשענים על הנחיות ועדת באזל, אשר מונתה על ידי  	

נגידי הבנקים המרכזיים וחברים בה ראשי רשויות הפיקוח מהמדינות המובילות. ועדה זו קובעת את 

הסטנדרטים הבין-לאומיים לעבודת רשויות הפיקוח על הבנקים במדינות שונות. 
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בחלקה הראשון של עבודה זו מוצגת סקירת המצב המאקרו כלכלי של המשק הישראלי. נסקרים 
ברמת   ,2022 שנת  של  הראשון  לחלק  ועד  הקורונה  שנות  במהלך  הממשלה,  בפעילות  השינויים 
באבטלה,  הציבור,  שבידי  הפיננסיים  הנכסים  במצבת  המשק,  של  השוטף  בחשבון  האינפלציה, 
ברמת התוצר וכן נסקרת המדיניות המוניטרית שהפעיל בנק ישראל. עוד נסקרים השינויים בבסיס 
הכסף ומקורם, וכן השינויים שחלו בריבית בנק ישראל. אין כל ספק, שלמדיניות הננקטת על ידי 
הבנק המרכזי השפעה ניכרת על הכלכלה הישראלית. מדיניות זו משליכה באופן ישיר על פעילות 
המערכת הבנקאית, כמו גם על היקפי האשראי הבנקאי והחוץ בנקאי, על שער הריבית לטווח הזמן 
הקצר ודרכו על שערי הריבית לטווחים ארוכים יותר, על רמת הסיכון של הבנקים, על רמת רווחיותם 
ועל מרכיבים נוספים כמו כמות יתרות המט"ח שמחזיק הבנק המרכזי, על שער החליפין ודרכו על 
זו מוצגת סקירה  שינויים בפעילות הריאלית של המשק ועל שינויים ברמת האינפלציה. בעבודה 
של מאפייני המערכת הבנקאית בישראל, היקפי פעילותה, מקורות ההכנסה של הבנקים, מרווחי 
הריבית והקשר שלהם לרמת הריכוזיות של המערכת הבנקאית. כן מוצגים נתונים ומידע לגבי אופי 

פעילות הבנק המרכזי, המערכות הרגולטוריות המופעלות בו ואמצעי המדיניות הקיימים בידיו. 
בחלקה האחרון של העבודה מוצגים סיכום הממצאים והמסקנות של מחברי הדוח.

הקדמה
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פרק א'
המדיניות הפיסקלית והמוניטרית שהופעלה בישראל ומצבו הכלכלי 

של המשק הישראלי

בשנת 2020 עם תחילת משבר הקורונה, ניהל בנק ישראל, בדומה לבנקים מרכזיים אחרים בעולם, 
מדיניות מוניטרית מרחיבה. מדיניות זו באה לידי ביטוי בהגדלת כמות המזומנים שבמחזור בהיקף 
נרחב ובהפחתת ריבית בנק ישראל. היא לוותה גם במדיניות פיסקלית מרחיבה של הממשלה בהיקף 

ניכר ביותר.

המדיניות הפיסקלית 

בטבלה הבאה מוצג ביצוע תקציב הממשלה במיליארדי שקלים שוטפים, בשנים 2019 עד 2022.

טבלה 1: ביצוע תקציב הממשלה במיליארדי שקלים שוטפים

מקור: אתר אגף החשב הכללי במשרד האוצר 
https://www.gov.il/he/departments/news/press_08082022

ינואר עד 
ספטמבר 2022

ינואר עד 
ספטמבר 2022 2021 2020 2019  

321.7 347.3 481.6 479.2 399.8 הוצאות ללא מתן 
אשראי

355 295.2 412.9 319.5 347.6 הכנסות 
-33.3 47.9 68.7 159.7 52.2 גירעון

  1556 1401.4 1418.4 תוצר נומינלי
  4.40% 11.40% 3.68% גירעון במונחי תוצר
  68.50% 71.70% 59.50% חוב במונחי תוצר
  1,072.30 1,003.60 843.9 חוב הממשלה

מיליארדי  מ־399.8  נומינליים  במונחים  שעלו  הממשלה  הוצאות  הטבלה,  מן  לראות  שניתן  כפי 
שקלים ב־2019 ל־479.2 מיליארדי שקלים ב־2020, המשיכו לגדול ל־481.6 מיליארדי שקלים בשנת 
בשנת  מיליארדי שקלים   159.5 בסך  בגירעון ממשלתי  לווה  בהוצאות הממשלה,  זה  גידול   .2021
2020 וב־68.7 מיליארדי שקלים בשנת 2021, גירעונות שהובילו לעליית החוב הממשלתי בסך 228.4 
שקלים  מיליארדי  ל־1072.4  ב־2019  שקלים  מיליארדי  )מ־843.9  שנתיים  בתוך  שקלים  מיליארדי 

בשנת 2021(.  
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החוב הממשלתי, שעלה מ־59.5% תוצר ב־2019 ל־71.7% אחוזי תוצר ב־2020, ירד בסוף שנת 2021 
ל־68.5% תוצר. 

מדיניות פיסקלית מרחיבה זו של הממשלה בשנות הקורונה 2021-2020, התמתנה באופן משמעותי 
בשנת 2022, שבה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמה ההוצאה הממשלתית ב-321.7 
מיליארדי שקלים בלבד, ובמונחים שנתיים הסתכמה ב־428.9 מיליארדי שקלים, הוצאה הנמוכה 
באופן ניכר בהשוואה לשנתיים הקודמות. זאת לצד עלייה ניכרת בהכנסות הממשלה, שהסתכמו 
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 ב- 355 מיליארדי שקלים, המבטאים הכנסה במונחים 
שנתיים בסך כ־473.3 מיליארדי שקלים. אם אכן היקף ההוצאות וההכנסות של הממשלה בשנת 
 2022 שנת  תסתיים  השנה,  של  הראשונים  החודשים  בתשעת  אותן  בקצב שאפיין  יימשך   2022
בעודף בסך כ- 44.4 מיליארדי שקלים, והחוב הממשלתי צפוי לרדת במונחי תוצר לרמה הקרובה 

לזו שבה היה בתחילת תקופת הקורונה.

המדיניות המוניטרית
בנק ישראל ניהל מִצדו, בשנים 2020 ו־2021, מדיניות מוניטרית מרחיבה שהתבטאה בקניית מט"ח 
בהיקפים גדולים, תוך תשלום עבור המט"ח בשקלים. בשנים 2020 ו־2021 נרכש מט"ח בשווי של  
כ־184 מיליארדי שקלים שהוזרמו אל השוק. בנוסף הוזרמו שקלים נוספים על ידי בנק ישראל, 
מוניטריות  הלוואות  נתן  וכן  שקלים,  מיליארדי  כ־93  של  בסך  ו־2021   2020 בשנים  אג"ח  שקנה 
בסך של   כ־40 מיליארדי שקלים. בנוסף לאלה, הזרימו הממשלה והמוסדות הלאומיים עוד כ־15 
מיליארדי שקלים, כך שבסך הכול הוזרמו לשוק בגין רכישת המט"ח, האג"ח, ההלוואות המוניטריות 
והזרמת הממשלה בשנים אלו כ־333 מיליארדי שקלים. בד בבד עוקר חלק ניכר מהגידול בכמות 
הכסף על ידי הפקדות גדולות של הציבור בבנק ישראל, שהסתכמו בשנים 2020 ו־2021 בסך של 
כ־280 מיליארדי שקלים, כך שבהתחשב בכל הפעולות של הבנק המרכזי, בסיס הכסף גדל בשנים 

2020   ו־2021 בסך של כ־53 מיליארדי שקלים. 
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מדיניות מוניטרית מרחיבה זו, לוותה בקביעת ריבית מוניטרית בשיעור 0.25% בשנת 2019, שהופחתה 
ל־0.1% ב-28.5.2021, והייתה ברמה זו עד לתאריך 13.4.22, שבו הועלתה הריבית ל־0.35%. בהמשך 

היו מספר העלאות ריבית: ב-22.8.22 הועלתה ל 2% וב-3.10.22 הועלתה ל-2.75%. 
ניתן לראות שהעלאת הריבית במהלך 2022 לא לוותה גם במדיניות של כיווץ מוניטרי, וכי כמות 

המזומנים במחזור עלתה בשבעת החודשים הראשונים של 2022 בכ־4.302 מיליארדי שקלים. 
ראוי לציין, ששער השקל התחזק מאוד ביחס לדולר וכן ביחס למטבעות אחרים, ובשנים 2020         
ו־2021 הפך לאחד המטבעות החזקים בעולם, התחזקות שחייבה את הבנק המרכזי, כדי לעצור 
את הייסוף, לרכוש כמויות גדולות של מטבע חוץ ולשלם עבורן שקלים כפי שהוזכר קודם, מדיניות 
שהגדילה מאוד את כמות המזומנים במחזור. ואולם, הבנק המרכזי עיקר חלק מהגידול במזומנים 

באמצעות פיקדונות שקליים בבנק ישראל, בהתאם לפירוט שלעיל.
בשנים  המוניטרית המרחיבה, שהופעלו  המדיניות  עם  בשילוב  הפיסקלית המרחיבה,  המדיניות 
 ,2021 בשנת  ל־2.8%   ,2020 בשנת  מ־-0.7  שעלתה  האינפלציה  בשיעור  בשינוי  לוו  ו־2021,   2020
והסתכמה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 ב־ 4.3% . בשנים עשר החודשים שהסתיימו 

בחודש ספטמבר 2022, הסתכמה האינפלציה ב־ 4.6%.

https://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/ מקור: אתר בנק ישראל
MainPage.aspx?Level=3&Sid=23&SubjectType=2

 טבלה 2: שינויים בבסיס הכסף עקב פעולות שנקט הבנק המרכזי 
במיליוני שקלים

שינוי בבסיס הכסף הזרמת בנק ישראל

 

הזרמת 
הממשלה 
והמוסדות 
הלאומיים

המרות 
הלוואה התאמותמט”ח

מוניטרית

מכרז 
לפיקדונות 

שקליים

פעולות 
בשוק 
הפתוח

כסף סה”כ
במחזור

פיקדונות 
הבנקים

2017-3,86424,030-1670-22,00013,13012,1806,2065,973

20181,80811,66914306,000-15,7684,9263,6671,259

20197,16813,6822600-6,000-11,6294,7781,3103,468

202021,39472,136-46619,558-171,00084,10226,92218,6268,296

2021-6,544112,143-2020,442-109,0009,14227,3577,27420,083

ינואר - 
30,03483,2837020,442-55,0008,43527,8828,44219,440-יולי 21

ינואר - 
18,6351,10759042,000-21,6764,3024,680-378-יולי 22
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מהנתונים משתקף שהחשבון השוטף נטו של ישראל גדל מידי שנה, והסתכם בשנת 2021 ב-21.36 
מיליארדי דולרים. גם במחצית הראשונה של 2022 מתקיים עודף בסך כ־ 8.5 מיליארדי דולרים, 
בדומה לתקופות המקבילות ב־ 2020 ו־ 2021. עם זאת, חשוב להדגיש שחשבון הסחורות נטו של 
ישראל שלילי. הגירעון בחשבון זה גדל מידי שנה בקצב מהיר מאוד, ובשנת 2021 הסתכם ב־ 21.48-   
מיליארדי דולרים לעומת 11.67- ב־2020. לעומת זאת גדל בקצב מהיר העודף בחשבון השירותים, 

הכולל בעיקר את ענפי ההייטק, גידול המפצה עד כה על הגירעון הגדל בחשבון הסחורות. 

 טבלה 3: מאזן התשלומים נטו 
במיליוני דולרים

החשבון השוטף של מאזן התשלומים 

העלייה בשיעור האינפלציה לוותה גם בשינויים במאזן המסחרי. בשנים 2020 ו־2021 השתפר מאוד 
המאזן המסחרי של ישראל כפועל יוצא מפריחת חברות ההייטק, שהגדילו באופן ניכר את הייצוא 

לחו"ל ובכך הובילו לעודף ייצוא ניכר מישראל ולעלייה ניכרת בהיקף הנכסים הזרים של ישראל.

https://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/MainPage.aspx?Level=1&Sid=6&SubjectType=1 מקור: אתר בנק ישראל

חשבון 
הסחורות נטו

חשבון 
השירותים נטו

תשלומים 
לגורמי ייצור 

נטו

חשבון 
המוצרים 
השירותים 

וגורמי הייצור

העברות 
שוטפות נטו

החשבון 
השוטף נטו

2018-16,72619,994-2692,9998,22411,223

2019-15,07424,148-2,2796,7958,21015,005

2020-11,67530,173-3,65814,8407,85222,692

2021-21,48640,883-7,35312,0459,31821,362

06/20-5,06513,373-2,0536,2553,6659,920

06/21-9,55918,246-3,1245,5634,1909,753

06/22-13,02821,372-3,8694,4754,0398,514
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מן הנתונים עולה, שהנכסים הזרים נטו של ישראל הסתכמו ב־ 183.6 מיליארדי דולרים בסוף 2020, 
ירדו ל־ 154.8 מיליארדי דולרים בסוף 2021 ועלו ל־ 160.1 מיליארדי דולרים בסוף הרבעון השני של 

שנת 2022.

טבלה 4: הנכסים וההתחייבויות של המשק הישראלי כלפי חוץ לארץ 
במיליוני דולרים

החוב החיצוני

העודף בחשבון השוטף מלּווה בעודף ניכר בנכסים הזרים נטו של ישראל )לישראל אין חוב חיצוני 
אלא נכסים נטו בחו"ל(, כפי שמשתקף בטבלה הבאה:

מקור: אתר בנק ישראל
https://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/MainPage.aspx?Level=2&Sid=27&SubjectType=2

                                                                       במיליוני דולרים

 Q4 2020Q4 2021Q2 2022

596,430701,951636,101סך כל נכסי המשק

סך כל התחייבויות 
412,740547,088475,941המשק

183,690-154.863-160,160-ההתחייבויות נטו
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הציבור  של  הפיננסיים  הנכסים  בהיקף  ניכר  גידול  חל  ו־2021,   2020 שבשנים  לראות  ניתן 
לעומת סוף שנת 2019, גידול שברובו נובע מעלייה בסך הנכסים הלא צמודים )כ־344 מיליארדי 

שקלים( ובשווי מניות בארץ )כ-207.8 מיליארד(.
עם זאת, חלה עלייה גם בצמודי מדד )כ־114.1 מיליארד(, במניות בחו"ל )כ־213.3 מיליארד( 
 12.2019 לעומת  ב־31.7.22  הציבור  נכסי  גדלו  הכול  בסך  מיליארד(.  )כ־80  מט"ח  ובצמודי 

בכ־845.1 מיליארדי שקלים. 

טבלה 5: התפתחות תיק הנכסים הכספיים שבידי הציבור, מיון לפי סוגי ההצמדה

התפתחות תיק הנכסים הכספיים שבידי הציבור

ההרחבה המוניטרית שביצע בנק ישראל, התבטאה בגידול בבסיס הכסף בשנים 2020 ו־2021 בסך 
של כ־53 מיליארדי שקלים, וכפועל יוצא גדלו גם פיקדונות עו"ש ונכסים פיננסיים אחרים. 

מקור: אתר בנק ישראל 
https://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/MainPage.aspx?Level=3&Sid=47&SubjectType=2

הִיתרות )במיליארדי ₪, מחירים שוטפים(

מניות מניות בארץצמודי מט”חצמודי מדדלא צמודים
סה”כבחו”ל

21.12.2018 1,354.7 1,037.3 449.0 499.6 331.7 3,672.3

31.12.2019 1,487.8 1,149.7  447.6 614.4 383.94083.3

31.12.2020 1,665.7 1,146.1   477.2 613.1501.74,403.7

31.12.2021 1,838.9 1,263.8    527.9 822.2597.25,050.0

31.7.20221,863.11,224.4544.7779.9516.24,928.4
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טבלה 6 מציגה פילוח מפורט יותר של נכסי הציבור.

טבלה 6:  תיק הנכסים הפיננסיים שבידי הציבור במיליארדי שקלים

מקור: אתר בנק ישראל 
https://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/MainPage.aspx?Level=3&Sid=47&SubjectType=2

31.12.1831.12.191.12.2031.12.2131.7.22

  109.0 104.7 97.1 78.9 77.4 מזומן

 576.2 572.1 459.1 347.8 318.6 עו”ש

 685.2 676.8 556.2 426.7 396.1 סך אמצעי התשלום

 2.1 1.8 1.7 2.5 3.8 תוכניות חיסכון

 329.9 343.1 281.1 218.1 201.3 פח”ק 

 57.2 61.8 67.7 74.1 64.8 מק”מ

485.1 410.4 409.2 390.0 360.3 פז”ק 

92.1 86.4 79.3 86.4 84.6 פיקדונות צמודי מדד

0.2 0.2 0.3 0.5 0.5 פצ”מ

 5.7 6.0 6.7 6.9 8.2 פמ”ח פיצויים

  356.7 343.2 269.1 234.7 228.4 פמ”ח אחרים

 304.3 345.6 350.6 378.1 331.6 אג”ח סחירות לא צמודות

 10.4 12.2 13.4 16.1 17.5 אג”ח סחירות צמודות דולר

 421.7 444.8 404.7 407.6 376.5 אג”ח סחירות צמודות מדד

 468.4 468.0 419.3 401.3 355.2 אג”ח מיועדות

779.9 822.2 613.1 614.4 499.6 מניות בארץ

 685.9 762.9 689.4 570.4 527.5 השקעות תושבי ישראל בחו”ל

163.9 175.9 160.2 165.8 138.7 בקופ”ג וקרנות פנסיה

 77.7 88.2 82.0 86.9 79.2 בחברות לביטוח חיים

 2.1 0.7 2.2 2.8 1.5- בקרנות נאמנות

4,928.4 4,405.85,050 4,083.3 3,672.3 סה”כ
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התשלום  אמצעי  כמות  גדלה   ,12.2019 שלעומת  לראות  ניתן   הנכסים,  של  זה  מפורט  מפילוח 
ירדה  צמודות  הלא  הסחירות  האג"ח  כמות  שקלים.  מיליארדי  ב-258.5   31.7.2022  בחודש 
בכ-73.8 מיליארד, כמות האג"ח הסחירות צמודות המדד גדלה בכ־14 מיליארד וכמות אג"ח מיועדות 

בכ-67 מיליארדי שקלים. 

שחיקת ערך הנכסים בעקבות עליית האינפלציה

חשוב לשים לב לכך שהיקף הנכסים הלא צמודים שבידי הציבור, הסתכם בחודש 7.2022 בכ־1863 
אלו,  נכסים  האינפלציה.  ברמת  העלייה  עם  ערך  לירידת  החשופים  נכסים  שקלים,  מיליארדי 
שאינם נושאים ריבית או שהריבית המשולמת עליהם נמוכה מאוד, נשחקים באופן ישיר עם עליית 

המחירים במשק.
האינפלציה בישראל בשנה האחרונה התייצבה בשיעור של כ 5.2% שיעור גבוה המוביל לשחיקה 
משמעותית בשווי הנכסים הפיננסיים הלא צמודים של הציבור. סכום שאותו מפסיד הציבור ואותו 

מרוויחים הממשלה ובנק ישראל )שהוא חלק מן הממשלה(. 
כלל,  בדרך  יודעים,  בעניים מאחר שאינם  יותר  רבה  במידה  פוגעת  להדגיש שהאינפלציה  ראוי 
כיצד להגן על עצמם מפניה. זאת בעוד שחברות ועסקים מעלים את מחירי מוצריהם ולכן מגנים 
על עצמם מפני האינפלציה. השכירים, ובעיקר העניים שביניהם, לא זוכים לתוספת שכר עקב 
האינפלציה בעוד שמחיר המוצרים שהם רוכשים מתייקר ובכך יורדת הכנסתם הריאלית. בנוסף 
לכך, עניים מחזיקים בפחות נכסי דלא ניידי וחלק גדול מכספם מוחזק במזומן או בחשבונות עו"ש, 

סכומים הנשחקים בעקבות קיומה של אינפלציה.
לרבים מן העניים אין בתים בבעלותם, ובעת עליית מחירי הדיור והשכירות עולים תשלומי הדיור 

או תשלומי המשכנתא שלהם. 
הוודאות  אי  עקב  שנפגעת  הכלכלית,  הצמיחה  על  גם  השפעה  יש  לאינפלציה  זה,  לכל  נוסף 

המתלווה לקצב האינפלציה.
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גורמים המזינים את האינפלציה 

מהמדיניות  משמעותית  שמושפע  הביקוש  צד  ידי  על  מחד,  מוזנת,  שהאינפלציה  לקבוע  ניתן 
ביותר  הניכרת  מהעלייה  גם  ומושפעת  הקורונה,  בתקופת  שהופעלה  המרחיבה  המוניטרית 
במחירי הנדל"ן שהוזנה באופן ישיר על ידי מדיניות תמחור הקרקעות על ידי הממשלה, שהעלתה 
באופן רציף את מחירי הקרקעות במכרזים. גם כאשר הפעילה הממשלה מדיניות של מחיר מוזל 
קרקע  על  שנבנו  הדירות  מן  חלק  למכור  לקבלנים  התירה  היא  למשתכן,  מחיר  כמו  בתוכניות 
שנמכרה במחירים מוזלים, במחירי שוק ללא מגבלה. בנוסף לאלה, ראוי לבחון את מדיניות המיסוי 
של ההכנסות מהשכרה המאפשרת הימנעות מתשלום מס, כאשר ההכנסה השנתית מהשכרה 
מגיעה לרמה של מתחת לכ־60 אלף שקלים בשנה, ואילו כאשר ההכנסה מהשכרה גבוהה יותר 
זו מובילה לכך שקיים ביקוש ער של  ממוסה בשיעור קבוע של 10% בלבד. מצד אחד, מדיניות 
משקיעים  לדירות שחלקן מושכר בשוק החופשי. מן הצד השני נוצר בשוק עודף ביקוש לדירות 
חדשות, היות שמדיניות המיסוי הקיימת דוחפת משקיעים רבים מהשקעה בשווקים הפיננסיים 
להשקעה בנדל"ן, ובכך יוצרת ביקוש ניכר לנדל"ן, זאת בתנאים שבהם הקבלנים אינם מצליחים 
לספק את הביקוש הגבוה הקיים ממילא על ידי מחוסרי הדיור בשוק זה. האינפלציה בתחילת שנת 
2022 התגברה גם בשל כוחות חיצוניים, כמו העלייה שחלה ב־2022 בשער הדולר והעלייה במחיר 
הנפט ובמחירי סחורות ומוצרים המיובאים מחו"ל. יחד עם זאת, יש לזכור ששער הדולר ירד ביחס 
לרמתו בשנת 2019 ולכן מחירי חו"ל השפיעו באופן מוגבל על האינפלציה, שעיקרה נגרם בשל 

כוחות פנימיים כמו העלייה במחירי הנדל"ן ובמחיר מוצרי שירותים שונים. 
לסיכום, האינפלציה מיטבה עם הממשלה ופוגעת בציבור, אולם עשויות להיות לה לעיתים השלכות 
שאינן נשלטות על ידי קובעי המדיניות ולכן על הממשלה והבנק המרכזי לפעול ככל יכולתם כדי 
להשיבה לרמת התוואי הנמוך שאפיין אותה בשנים האחרונות. ניכר כי הבנק המרכזי אכן פועל 
בכיוון זה וכי הממשלה מפעילה מדיניות פיסקלית מרסנת, מדיניות שיש להתמיד בה כדי להחזיר 

באופן מיידי את האינפלציה לתחום שבין 1-3 אחוזים.
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פרק ב'
דוחות כספיים של בנק ישראל והשינויים בכמות המזומנים שבמחזור

טבלה 7: נכסים שגידולם מלווה בהזרמת מזומנים בשקלים לשוק
במיליוני שקלים

2021 2020 2019  

681,586 573,514 437,561 סך הכול נכסים בחו”ל 
)במט”ח(

86,654 50,345 1,677 איגרות חוב במטבע 
מקומי

40,128 21,061 הלוואות למוסדות  
פיננסיים

983 1,011 1,032 נכסים אחרים

    

809,351 645,931 440,270 סה”כ נכסים שגידולם 
מלווה בהזרמת מזומנים

1  ראה את נתוני מאזן בנק ישראל בנספח 1 

בפרק זה מוצגים מרכיבי מאזן בנק ישראל  על פי נכסים שגידולם במאזן מעלה את כמות המזומנים 
בשוק )שקלים( ולפי התחייבויות שגידולן מפחית את כמות המזומנים בשוק, זאת במטרה לעקוב 
אחר השינויים שמבצע הבנק בכמות המזומנים בשוק, והאמצעים שבהם הוא משתמש לשם ניהול 

מדיניותו המוניטרית.

טבלה 7 ותרשים 1 מציגים את הנכסים במאזן הבנק, שגידולם מעלה את כמות המזומנים בשוק.

1
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תרשים 1: הנכסים שגידולם מלווה בעליית כמות המזומנים בשוק

נכסים שגידולם מלווה בהזרמת מזומנים בשקלים לשוק

1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0

1,677

437,561

2019

21,061

573,514

50,345

2020

681,586

86,654
40,128

2021

סך הכל נכסים בחו"ל )במט"ח(

הלוואות למוסדות פיננסיים

איגרות חוב במטבע מקומי

נכסים אחרים

טבלה 8 ותרשים 2 מציגים את ההתחייבויות של בנק ישראל, שגידולן מלווה בירידה בכמות המזומנים בשקלים 
במשק.

טבלה 8: התחייבויות שגידולן מלווה בהקטנת המוזמנים בשקלים בשוק
במיליוני שקלים

2021 2020 2019  

81,468 55,017 45,687 יתרות התאגידים הבנקאיים כנגד 
חובת הנזילות

474,005 365,002 194,011 פיקדונות לזמן קצוב בבנק ישראל

489,411 86,975 119,870 מלווה קצר מועד )מק"מ(

227,94 47,625 18,184 יתרות הממשלה

8,816 8,408 7,791 התחייבויות אחרות של בנק ישראל

30,793 20,049 5,893 התחייבויות לחו"ל כולל קרן 
המטבע

    

759,788 583,076 391,436 סה"כ התחייבויות שגידולן מלווה 
בהקטנת המזומנים
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תרשים 2: התחייבויות שגידולן מלווה בהקטנת המוזמנים בשקלים בשוק

התחייבויות אחרות של בנק ישראל

התחייבויות לחו"ל כולל קרן המטבע

יתרות הממשלה

פקדונות לזמן קצוב בבנק ישראל

מלווה קצר מועד )מק"מ(

יתרות התאגידים הבנקאיים כנגד חובת הנזילות

1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0

2021

114,984

474,005

81,468
2020

86,975
365,002
55,017

2019

119,870
194,011
45,687

2021 2020 2019  

-103,662 -74,262 -60,094 יתרות הפסד

3,985 3,985 3,985 הון הבנק וקרן שמורה

36,162 27,327 17,765 קרנות שיערוך

    

-63,515 -42,950 -38,344 סה”כ הון עצמי

טבלה 9: יתרות הפסד, הון הבנק וקרנות שיערוך
במיליוני שקלים

2021 2020 2019  

809,351 645,931 440,270 סה"כ נכסים שגידולם 
מלווה בהזרמת מזומנים

759,788 583,076 391,436
סה"כ התחייבויות 

שגידולן מלווה בהקטנת 
המזומנים

-63,515 -42,950 -38,344 סה"כ הון עצמי

113,078 105,805 87,178 שטרי כסף ומעות 
במחזור

טבלה 10: מקורות השינוי בכמות המזומנים שבמחזור
במיליוני שקלים

טבלה 9 מציגה יתרות הפסד, הון הבנק וקרנות שיערוך.

נציין שכמות שטרי הבנק, כסף ומעות במחזור מהווים את ההפרש שבין סך הנכסים שגידולם מלווה 
בעלייה בכמות המזומנים שבמחזור, לבין כמות ההתחייבויות שגידולן מלווה בירידה בכמות המזומנים 

במחזור ובתוספת יתרת ההון העצמי השלילי הכולל של הבנק, כמוצג בטבלה 10.
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טבלה 11: הגורמים לשינוי בכמות המזומנים במחזור מאז שנת 2019 ועד לשנת 2021

והן בהתחייבויותיו, שלווה  הן בנכסי הבנק  ביותר  ניכר  גידול  2019, חל  ניתן לראות שמאז שנת 

בולט בתמהיל  שינוי  תוך  זאת  המזומנים שבמחזור,  בכמות  מיליארדי שקלים  כ־26  בעלייה של 

לצד  ביתרות מטבע החוץ של הבנק,  הניכר  הגידול  בולט  כן  וההתחייבויות של הבנק.  הנכסים 

הגידול הניכר בהתחייבויות הבנק בפיקדונות לזמן קצוב שהופקדו בו. כמו כן, ניתן לראות שיתרת 

ההון העצמי השלילית של הבנק גדלה עקב העלייה בהפסדי הבנק בעיקר בשנת 2021. 

התמקדות בגורמים לשינוי בכמות המזומנים במחזור מאז 2019 ועד לשנת 2021

11 את  ו־2021, בדקנו בטבלה  כדי לנתח את המדיניות המוניטרית של בנק ישראל בשנים 2020 

השינוי שחל מאז שנת 2019 ועד לשנת 2021 בנכסים שעלייתם מובילה להגדלת כמות המזומנים 

בשוק, והשינוי שחל בתקופה זו בהתחייבויות שעלייתן מובילה לירידה בכמות המזומנים בשוק, 

כפי שהם משתקפים בדוחות הכספיים של בנק ישראל.

במיליוני שקלים

בשנים 2020 ו־2021

244,025 רכישת מט”ח מהציבור 

84,977 רכישת אג”ח

40,128 הלוואות למוסדות פיננסיים

-49 רכישת נכסים אחרים

369,081 סה”כ. 	

35,781 הפקדות תאגידים בנקאיים בבנק ישראל

279,994 הפקדות לזמן קצוב בבנק ישראל

-4,886 הנפקת מק”מ

31,538 הפקדות ממשלה

1,025 הפקדות אחרות בבנק ישראל

24,900 הפקדות מחו”ל

368,352 סה”כ. 	

-43,568 הפסדים

18,397 קרנות שיערוך

-25,171 סה”כ שינוי בהון העצמי. 	

25,900 שינוי בבסיס הכסף 1-2-3
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מן הנתונים משתקף כי בשנים 2020 ו־2021, רכש בנק ישראל נכסים )מטבע חוץ ואג"ח( והגדיל את 

ההלוואות המוניטריות לבנקים בהיקפים נכבדים, פעולות המבטאות עלייה כוללת של המזומנים 

במחזור ביותר מ־369 מיליארדי שקלים. אולם בד בבד עם מדיניות מרחיבה זו, התקיימה מדיניות 

שספגה חלק נכבד מההרחבה על ידי הפקדות מזומנים בבנק ישראל; על ידי הבנקים המסחריים; 

אינן  מחו"ל  )ההפקדות  מחו"ל  והפקדות  ממשלה  הפקדות  ישראל;  בבנק  קצוב  לזמן  הפקדות 

מלוות, בדרך כלל, בהגדלת המזומנים בשוק, ולכן סעיף זה נכלל בקיזוז המזומנים שזרמו לשוק(. 

לסיכום, הבנק המרכזי הגדיל באופן ניכר ושינה באופן מהותי את הרכב הנכסים וההתחייבויות 

שלו בשנים 2020, 2021, יתרות המט"ח צמחו באופן ניכר ביותר, זאת לצד גידול בולט ביותר בעיקר 

בפיקדונות לזמן קצוב בבנק ישראל. 

בסך הכול ניתן לראות, שלמרות השינויים הניכרים בהרכב נכסי בנק ישראל )בהיקפים של מאות 

ב־25.9  הכול  בסך  זו  בתקופה  גדלו  במחזור  המזומנים  הסעיפים(,  מן  בחלק  שקלים  מיליארדי 

מיליארד שקלים, סכום הדומה לגידול ביתרת ההפסד של בנק ישראל בשנתיים אלו. אפשר לסכם 

ולומר שהגידול במזומנים מימן את יתרת ההפסד של בנק ישראל בשנים אלו. 

נתוני רווח והפסד של בנק ישראל

ריכוז נתוני דוח רווח והפסד של בנק ישראל )ראה דוח מלא בנספח 2(, מוצג בטבלה 12.

החוץ,  מטבע  שער  בהפרשי  מהפסדים  נובע  ישראל  בנק  של  ההפסד  של  שעיקרו  לראות  ניתן 

שהסתכמו ב־35.37 מיליארדי שקלים בשנת 2021 וב־23.847 מיליארדי שקלים בשנת 2020, וכן שעיקרי 

טבלה 12: ריכוז נתוני דוח רווח והפסד של בנק ישראל
במיליוני שקלים

2021 2020  

הכנסות 

13,562 17,411 רווח משיערוך לשווי הוגן של 
נכסים פיננסיים

2,544 2,816 הכנסות אחרות

 

16,106 20,227 סה"כ הכנסות

   

הוצאות

-35,370 -23,847 הפרשי שער

-1,301 -986 הוצאות אחרות

   

-36,671 -24,833 סה"כ הוצאות

   

-20,565 -4,606 הפסד כולל
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הכנסותיו נובעים משיערוך הנכסים הפיננסיים. כפי שניתן לראות מהדוח, ההפסד הכולל של בנק 

ישראל בשנת 2021 הסתכם ב־20.565 מיליארדי שקלים וב־4.606 מיליארדי שקלים בשנת 2020. 

השקעות נכסי בנק ישראל ותרומתן לרווח/הפסד של הבנק

כפי שהראינו קודם, הבנק מחזיק בהיקף ניכר ביותר של יתרות מטבע חוץ, כמוצג בטבלה 13. 

מהטבלה עולה כי חלק ניכר מנכסי הבנק במט"ח מוחזק במזומן )כ־170 מיליארדי שקלים בשנת 

2021 וכ־132 מיליארד בשנת 2020( והיתר מושקע בנכסים פיננסיים שונים, המנוהלים על ידי הבנק 

או על ידי גופי השקעה המנהלים את הכספים עבור הבנק.

מטבלה 14 נראה כי בשנת 2021 הגדיל בנק ישראל את רכישת מטבע החוץ בהשוואה לשנת 2020. 

טבלה 15 מציגה פירוט של השקעות הבנק בניירות ערך במט"ח ובשקלים לשנים 2016 עד 2021, וכן 

את הרווחים/הפסדים שנבעו מן ההשקעות.

טבלה 13: הרכב עיקר נכסי הבנק במט"ח בשנים 2020 ו־2021
במיליוני שקלים

טבלה 14: רכישות מט"ח על ידי בנק ישראל

2021 2020  

170,870 132,735 מזומנים ושווי מזומנים במט"ח

489,340 420,925 ני"ע סחירים במט"ח

681,586 573,514 סך הכול נכסים בחו"ל )במט"ח(

מקור דוחות בנקים: בנק ישראל
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/maazan2021.aspx

 20202021

72,136112,143רכישת מט"ח

Source: boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/maazan2021.aspx
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טבלה 15: השקעות הבנק בניירות ערך והרווחים/הפסדים שנבעו מן ההשקעות
במיליוני שקלים

201620172018201920202021

השקעות

325,542279,768297,804318,657420,925489,340ני"ע סחירים במט"ח

8,6626,3864,3691,98550,34586,654השקעה בני"ע בש"ח

רווח/הפסד

6952,4748734,23117,41113,562רווח מהשקעה בני"ע

35,370 -7,053-5,57895-7,387-23,847-רווח מהפרשי שער

רווח מפעילות 
פיננסית

-4,1911406,1811,827-3,620-19,264

Source: https://www.boi.org.il/he/paymentsystem/reports/pages/dinveheshbon.aspx

ביותר מהפרשי שער, שהסתכמו  ניכרים  ישראל הפסדים  לבנק  כי  מעידים   15 הנתונים בטבלה 

בשנת 2020 בכ־23.8 מיליארדי שקלים ובשנת 2021 בכ־35.3 מיליארדי שקלים. הפסדים אלה התלוו 

לרכישה המסיבית של דולרים על מנת לתמוך בשער החליפין, וקוזזו בחלקם על ידי רווחים של 

בנק ישראל כתוצאה מהשקעה בניירות ערך, שהסתכמו בכ־17.4 מיליארדי שקלים ב־2020 ובכ־13.5 

מיליארדי שקלים בשנת 2021.  

תרשים 3: רווח והפסד מהשקעה בניירות ערך ומהפרשי שערי מט"ח

Source: https://www.boi.org.il/he/paymentsystem/reports/pages/dinveheshbon.aspx
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מתרשים 3 עולה שהיקף ההפסד מהפרשי שער במט"ח, עלה משמעותית בשנים האחרונות יחד 

עם העלייה בהיקף יתרות המט"ח שמחזיק הבנק. בו בזמן נרשמה עלייה ברווחים מניירות הערך 

שבהן משקיע הבנק. 

מטבלה 15 ניתן לראות עלייה ניכרת בהשקעות הבנק בניירות ערך סחירים בשקלים, שהגיעו ליותר 

מ־86 מיליארד בשנת 2021. 
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פרק ג'
שער החליפין של הדולר

היקף המסחר במטבע החוץ והשינויים שחלו בשער החליפין

שער המטבע הישראלי התחזק בשיעור ניכר לאורך השנים. בנספח 3 ניתן לראות את נתוני שערי 
גם  מוצגים  אלו  נתונים   .10/2022  -  1/2019 בתקופה  האירו  ושל  הדולר  של  הממוצעים  החליפין 

בתרשים 5. 

התרשים מצביע על כך שמ־ 1/2019 - 10/2022, ירד שער האירו מ־ 4.16 שקלים ל־ 3.46 שקלים
להחלשות  בהמשך  זאת   ,2.8% ב־  3.54 שקלים  ל־  3.64 שקלים  מ־  ירד  הדולר  ושער   ,  16.8% ב־ 
נמשכת של מטבעות אלו בשנים מוקדמות יותר. בחודש 8/2022 השתווה שער החליפין של הדולר 
לזה של האירו ואף עבר אותו במעט. לשינויים אלו בשער החליפין יש השלכה לא מבוטלת על 
הכלכלה הישראלית, ובין היתר הדולר היורד גורם להוזלת מחירים של מוצרי הייבוא ולכן מוביל 
לירידת הביקוש לתוצרת מקומית, ולירידת הייצוא. יחד עם זאת, למרות השער הנמוך של הדולר 
מיליארדי  כ־21  של  בסך   2021 בשנת  שנתי שהסתכם  ייצוא  עודף  להתקיים  ממשיך  האירו,  ושל 
דולרים ובעודף של "כ־ 8.5 מיליארדי דולרים במחצית הראשונה של שנת 2022. גם התוצר המקומי 
הגולמי הישראלי צמח בשיעור ניכר של 8.2% בשנת 2021, וכן צמח התוצר ברבעון השני של שנת 
נמוכה,  באבטלה  מלווים  בתוצר  הצמיחה  נתוני  המקביל אשתקד.  הרבעון  לעומת  ב־7.4%   2022
ששיעורה היה 3.5% ב־2021 ו־3.3% ברבעון השני של 2022, ואולי בשל כך איננו רואים מאמץ אמיתי 

של רשויות המדינה לעצור את התחזקות השקל.

תרשים 5: שער החליפין של הדולר ושל האירו
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מידת ההשפעה של הבנק המרכזי על שער החליפין

היקפי הפעילות  מוגבלת, בשל  ישראל להשפיע על שער החליפין של הדולר  בנק  היכולת של 
הקשור  ההיקף  מן  ביותר  ניכר  בשיעור  גבוהים  במט"ח  המסחר  היקפי  מט"ח.  בשוק  הענקיים 
לפעילות סחר החוץ של ישראל )ייבוא וייצוא של סחורות ושירותים(. על פי נתונים שפרסם בנק 
 3.1.22 התאריכים  שבין  בתקופה  דולרים  טריליון  בכ־1.64  חוץ  במטבע  המסחר  הסתכם  ישראל, 
כ־1.116  מזה  מסחר,  ליום  דולרים  מיליארדי  מעשרה  יותר  של  ממוצע  המשקף  היקף  ל־17.8.22, 

טריליון דולרים לשנה ב"עסקאות החלף". 

המסחר הניכר במטבע חוץ, לווה בשנים האחרונות בירידה ניכרת בשער החליפין של המטבעות 
הזרים. שער הדולר ירד אומנם - כפי שהוזכר קודם - בכ־2.8% בלבד מאז ינואר 2019, אולם אם 
נבדוק את השינוי שחל בו על פני השנים נוכל לזהות ירידה דרסטית ביותר בשערו. לדוגמה, מאז 
20.3.2015, מועד שבו שער הדולר היה 4.053 שקלים לדולר, ירד שערו עד היום בכ־12.7%. ירידה זו 
היא פועל יוצא של גידול ניכר בהיקף ההיצע של מטבע החוץ, היצע שמקורו בעיקר בעסקאות 
ההחלף, המבטאות את החלק העיקרי במסחר במטבע חוץ )כ־68% מסך עסקאות המט"ח במהלך 

שנת 2022(.

טבלה 16: סיכום פעילות המסחר היומית מט"ח/שקל מול מערכת הבנקאות
המקומית בתקופה 17.8.22-3.1.22 

במיליוני דולרים 

עסקאות המרה - 
Conversions Swap - עסקאות החלף  עסקאות באופציה

)OTC( - Options
Total - נפח כולל

461,949 1,116,338 60,549 1,638,836

מקור: בנק ישראל
https://www.boi.org.il/he/Markets/ForeignCurrencyMarket/Pages/tradevolume.aspx
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העסקאות להגנה על ערך ההשקעות הפיננסיות נקראות "עסקאות החלף" - על מנת להימנע מירידת ערך הנכסים המושקעים בחו"ל 
במקרה שערך המטבע הזר יורד, קרנות ההשקעה הישראליות מבצעות פעולה הנקראת בעגה המקצועית גידור סיכונים. בפעולת 
הגידור מציע הגוף הפיננסי הישראלי למכור דולרים במחיר מוסכם בנקודת זמן בעתיד, נניח לדוגמה בעוד שלושה חודשים, לגוף אחר 
המסכים לקנות דולרים בעוד שלושה חודשים במחיר שסוכם. בעסקה יכול להיות גם תשלום ריבית, שבימים אלו הוא מזערי ולכן 
נתעלם ממנו. פעולה כזו תגן על קרן ההשקעה הישראלית – במקרה של ירידה של שער הדולר ערך ההשקעה הפיננסית בחו"ל אומנם 
יפחת, אבל הרווח שייווצר בעסקת הגידור יפצה על הפסד זה ובכך יבטל את השפעת התנודות בשער הדולר על הנכס הפיננסי )מניות, 

אג"ח( שהושקע בחו"ל. 

2

ניתן לשער שזרים המשקיעים בנכסים פיננסיים בישראל, מבצעים גידור בכיוון ההפוך, ומגנים על השקעתם בישראל על ידי רכישת 
דולרים בעסקאות החלף.

3

גורמים המעורבים בהיקף העצום של המסחר במטבע חוץ

מידע ישיר לגבי הגורמים המעורבים בסחר במטבע החוץ אומנם לא מתפרסם, אך עם זאת ניתן 
להעריך שהכוחות הפועלים כיום בשוק מטבע החוץ קשורים לכללי הרגולציה שקבעו הרשויות 
מס  להטבות  זוכים  והשתלמות  גמל  לפנסיה,  החוסכים  שלפיהם  הכללים  ובמיוחד  בישראל, 
משמעותיות רק במידה שחסכונותיהם מושקעים בקרנות מוסדיות )ולא יזכו להטבות מס אם ינהלו 
כספים אלו באופן עצמאי(. קרנות אלו, שבהן מפקיד הציבור נתח מרכזי מהחיסכון המצטבר שלו, 
וכן בגופי השקעה אחרים כמו קרנות השתלמות וקופות גמל, מחזיקים בנכסי ציבור בהיקף של 
מאות מיליארדי דולרים שחלק ניכר מהם מושקע בחו"ל. על פי דיווחי בנק ישראל, היקף ההשקעה 
של ישראלים בנכסים פיננסיים זרים מגיע כיום לכ־694 מיליארדי דולרים, בעוד שהיקף ההשקעה 
של זרים בנכסים פיננסיים ישראלים מגיע רק לכ־68% מסכום זה ומסתכם ב־522 מיליארדי דולרים. 
מחזיקים  שזרים  לנכסים  ומעבר  מעל  ישראלים,  בידי  שיש  הזרים  הנכסים  שעודף  לשער  ניתן 
החוץ  מטבע  שער  הדולר.  של  החליפין  בשער  הנמשכת  לירידה  משמעותי  גורם  הינו  בישראל, 
וההיצע העכשוויים למטבע חוץ, כמו גם מעסקאות עתידיות כמו עסקאות  מושפע מן הביקוש 
ההחלף במט"ח. ניתן לשער שחלק ניכר מעסקאות ההחלף, שבמסגרתן מוצעים דולרים להחלפה 
בשקלים במועד עתידי, מכוונות להגן על ההשקעה של ישראלים בנכסים פיננסיים בחו"ל )במט"ח( 
משינויים בשער המטבע הזר, והן פוגשות מן הצד האחר ביקוש למט"ח תמורת שקלים על ידי 
גורמי חוץ, המשקיעים בנכסים פיננסיים בישראל )בשקלים( ומבקשים להגן על השקעתם מירידה 
מיליארדי  כ־172  בחו"ל  פיננסיים  בנכסים  מחזיקים  שישראלים  מאחר  השקל.  בשער  אפשרית 
של  גדול  מבני  היצע  נוצר  בישראל,  משקיעים  שזרים  הפיננסיים  הנכסים  מהיקף  יותר  דולרים 
עסקאות החלף, שבהן מוצעים דולרים למכירה מעל ומעבר לביקוש לדולרים בעסקאות אלו. כפי 
שהוזכר קודם, היקף עסקאות ההחלף מגיע ליותר מ־1.1 טריליון דולרים בשנה, והינו החלק המרכזי 
בסך עסקאות מטבע החוץ המתקיימות בישראל. היצע  הדולרים בעסקאות ההחלף, הגדול מן 
הביקוש לדולרים, הוא הגורם המרכזי שדוחף את שער הדולר כלפי מטה. נדגיש שמאחר שמדובר 
בעסקאות בהיקפי ענק )מעל לעשרה מיליארדי דולרים ביום(, אפשרויות הבנק המרכזי להשפיע 

על שער החליפין באמצעות רכישת/מכירה של מט"ח מוגבלת ביותר. 

2

3
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SWAPהאם חברות ההשקעה אכן מרוויחות מעסקאות ה־

הדולר  כששער  להפסד  חשופות  זרים,  ערך  בניירות  המושקעות  הישראליות,  ההשקעה  קרנות 
ידוע מראש בנקודת זמן עתידית )בעסקת  והן מתגוננות באמצעות מכירת דולרים במחיר  יורד 
SWAP(, ובכך מצליחות לכסות על הפסדים הנוצרים בניירות הערך במקרה ששער הדולר ירד 
בעתיד. הקרנות אומנם מגנות על עצמן בעזרת עסקאות ה־SWAP מהירידה בשער הדולר למשך 
פרק הזמן שבו נקבעת עסקת ה־SWAP, אולם לאחר מועד פקיעת הסכם ה־SWAP, שוב נחשפות 
לירידה ניכרת בשער הדולר הנמצא מזה זמן רב במגמת ירידה. נוצר כאן פרדוקס, שלפיו קרנות 
יוצא  וכפועל  הדולר  בשער  מירידה  בחו"ל  המושקעים  הערך  ניירות  על  להגן  מנסות  ההשקעה 
מפעולות ההגנה שהן נוקטות בשוק ה־SWAP, נוצר גידול בהיקף עצום בהיצע הדולרים המוביל 

לירידת שער הדולר.
קרנות  על  להגן  שמטרתן   ,)SWAP( עתידיות  החלף  שעסקאות  בכך  המתבטא  שוק  כשל  זהו  
שהתנהגות  מכך  ומשתמע  הדולר,  לירידת  בפועל   מובילות   הדולר,  שער  מירידת  ההשקעה  
שנראית רציונלית מבחינת כל קרן בנפרד, יוצרת השפעה משותפת הגורמת לנזק לכולם. בתנאים 

אלו נדרש מרשות שוק ההון, בתיאום עם בנק ישראל, להתערב כדי להשיג יעילות כלכלית.
 

רגולציה בשוק הנגזרים במדינות שונות

ראוי להדגיש, שבמדינות שונות בעולם ישנה חקיקה הקובעת רגולציה בשוק הנגזרים הפיננסיים. 
לדוגמה, בארה"ב נקבעו בחוק בשנת 2010 כללים לגבי מסחר בנגזרים פיננסיים ובעסקאות החלף, 
זאת לאחר שרבים סברו שהנפקתם של נגזרים פיננסיים בהיקפי ענק, כמו גם איכותם הירודה, היו 
גורמים מרכזיים ביצירת המשבר הפיננסי של שנת 2008. באוסטרליה נקבעו כללים המאפשרים 
המתרחש  את  תקופתי  באופן  מעריכות  שם  הרגולציה  ורשויות  לפעול,  האוסטרלית  לממשלה 
בשוק הנגזרים ומגישות מסקנות לגבי שינויים רגולטוריים שהן ממליצות ליישם. בטורקיה  הגבילו 
שהתגברו  הגבלות   ,)SWAP( ההחלף  עסקאות  היקף  את   ,2018 אוגוסט  מחודש  החל  הרשויות, 
בפברואר 2020 וקבעו שהיקף העסקאות העתידיות והיקף האופציות על הלירה הטורקית לא יעלו 
על 10% מההון העצמי של הבנקים. באפריל 2020 הורחבו הכללים וחלו על כל מוסדות ההשקעה 
זמן של פחות  במדינה. היקף עסקאות אלו הוגבל במיוחד עבור עסקאות קצרות מועד, לפרק 
מחודש ופחות משבוע )לא יותר מ־2% ו־1% מהון הבנקים, בהתאמה(. הגבלות אלו הוטלו לאחר 
טורקי  ללוות מטבע  זרים  למוסדות  ִאפשרו  זיהה שעסקאות ההחלף  שהבנק המרכזי בטורקיה 

ולהיכנס לעסקאות מכירה בחסר של הלירה, ובכך לגרום לפיחות משמעותי במטבע הטורקי. 
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חשיבות הגברת יכולת ההשפעה של בנק ישראל על שער החליפין

כל עוד המשק הישראלי נמצא בצמיחה כלכלית מהירה, באבטלה נמוכה, בעודף בחשבון השוטף, 
בהיקפי חוב ממשלתי נמוכים יחסית במונחי תוצר ועם היקף גדול של נכסים זרים נטו, התחזקות 
המטבע המקומי אינה מהווה בעיה מאקרו כלכלית )עם זאת, סקטורים ספציפיים מושפעים באופן 
האינפלציה  שיעור  להפחתת  תורמת  שגם  התחזקות  השקל(,  מהתחזקות  מבוטל  בלתי  שלילי 
הנמצא בעלייה בישראל בדומה למדינות רבות ברחבי העולם. בשנים האחרונות גופים פיננסיים 
אולם  ויורד,  הולך  שער  לשלם  מוכנים  אותם  והקונים  עצומים  בהיקפים  דולרים  מוכרים  אומנם 
הכיוון עשוי להתהפך. בהחלט ייתכנו תנאים, שבהם כולם יעדיפו למכור שקלים ולקנות דולרים, 
של  ולתהליך  המשק  מן  מהירה  הון  לבריחת  תוביל  הדולר,  שער  את  במהירות  שתייקר  מגמה 
פיחות בלתי נשלט בשער השקל עם כל הנזקים הנלווים לכך. בנק ישראל מחזיק אומנם ביתרות 
מט"ח בסך של כ־194 מיליארדי דולרים, ולכאורה, במצב עולם שבו יגדל הביקוש למטבע חוץ, יוכל 
הבנק המרכזי למכור את היתרות הדולריות שבידיו כדי לעצור את מגמת העלייה החדה הצפויה 
בשער הדולר. ואולם, כאשר היקף העסקאות היומי הינו כעשרה מיליארדי דולרים, יתרות מטבע 
החוץ שבידי בנק ישראל עלולות להתכלות במהירות ולא ניתן יהיה לעצור את הסחף כלפי מעלה 
בשער הדולר, שילּווה ב"בריחה" של מטבע חוץ בהיקפים ניכרים מן המשק. כדי לשמר את יכולתו 
של הבנק המרכזי להשפיע על שער המטבע בעת הצורך, נדרשת כבר כעת חשיבה על שינויים 
נדגיש שבאופן עקרוני אנו  רגולטוריים שיאפשרו למנוע תנודתיות קיצונית בשוק מטבע החוץ. 
מתנגדים להגברת הרגולציה בשוק, אך עם זאת, מאחר שהרגולטור הוא שקבע את הכללים לניהול 
הקרנות המוסדיות באמצעות רגולציה ובכך תרם לכך שניהול הקרנות ילווה בפעילות בהיקף ניכר 
בתחום עסקאות ההחלף, קיימת לגיטימציה לערוך שינוי רגולטורי שיסייע בעת הצורך להתמודד 

עם תנודות קיצוניות העשויות להתרחש בשוק מטבע החוץ. 

אמצעים ליצירת בקרה על שוק הנגזרים בישראל

מאפייני  את  לעומק  לבחון  חייבות  בישראל  הפיננסיים  הנכסים  ניהול  על  המפקחות  הרשויות 
עסקאות ההחלף, שהסתכמו בסך של כ־1.1 טריליון דולרים בשמונת החודשים הראשונים של שנת 
2022, וליצור מראש מנגנון שיכול להגביל את היקפן, כך שאם יתרחש משבר בשוק מטבע החוץ, 
תהיה לבנק ישראל היכולת לכוון את שער הדולר לרמה המתאימה למשק הישראלי. ניתן לחשוב 
על אמצעים רגולטוריים שונים. לדוגמה, הרשויות יכולות להגדיר כללים שיופעלו על פי שיקול 
הרגולטור ויגבילו את גודל עסקאות ההחלף לשיעור מוגדר משווי הנכסים הפיננסיים הזרים שיש 
המרכזי  לבנק  לאפשר  תוכל  שונות,  לרמות  זה  שיעור  הגידור. התאמת  את  הגוף שמבצע  בידי 
לווסת את היצע הדולרים בעסקאות ההחלף בהתאם לביקושים הקיימים לעסקאות אלו, בשער 
חליפין מוגדר שאליו יוכל הבנק המרכזי לכוון בעת הצורך. כללי רגולציה כאלו יאפשרו לשמר שער 
חליפין יציב יותר על פני זמן, ובכך גם יפחיתו את רמת הסיכון הכרוכה בהשקעה בנכסים פיננסיים 

זרים, ולכן גם הגופים המוסדיים ייהנו מהרגולציה.
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פרק ד'
הבנקים המסחריים בישראל ופילוח ענפי של האשראי

הבנקים המסחריים בישראל

חלק זה בוחן את מאפייני הפעילות הכספית של הבנקים הישראליים במהלך השנים האחרונות, 
ואת השינויים שחלו בהיקף ובפילוח האשראי הבנקאי על פי ענף כלכלי. ראוי להדגיש, שרוב רובה 
ביתר  כאשר  הגדולים,  הבנקים  בחמשת  נעשית  בישראל  המסחריים  הבנקים  הפעילות של  של 

הבנקים המסחריים היקף הפעילות קטן בהרבה. 

השינויים בהיקף נכסי הבנקים הגדולים

טבלה 17 מציגה את התפתחות היקף סך הנכסים שבידי חמשת הבנקים הגדולים, ותרשים 6 מציג 
את התפלגות הנכסים של כלל הבנקים בישראל.

2021, כשמאחוריו נמצא  ניתן לראות שבנק לאומי הינו בעל היקף הנכסים הגבוה ביותר בשנת 
בנק הפועלים עם היקף נכסים נמוך רק במעט. סך נכסי חמשת הבנקים צמח בשנת 2021 בשיעור 
של כ־14.8% בשנת 2021, וזאת בהמשך לצמיחה בשיעור של כ־19.3% בשנת 2020. צמיחה זו הינה 

בהיקף חריג הגבוה בהרבה משיעורי צמיחת הנכסים בשנים הקודמות.

טבלה 17: התפתחות היקף סך הנכסים שבידי הבנקים הגדולים במיליוני שקלים

2021 2020 2019 2018 2017

656,454 530,655 468,781 460,560 450,916 סך הנכסים בנק לאומי

638,781 539,602 463,688 460,926 454,424 סך הנכסים בנק הפועלים

392,271 360,140 273,244 257,873 239,572 סך הנכסים בנק מזרחי טפחות

335,088 293,969 259,823 239,176 221,221 סך הנכסים בנק דיסקונט

180,470 167,778 141,110 134,120 135,717 סך הנכסים הבנק הבינלאומי

2,203,064 1,917,524 1,606,646 1,552,655 1,501,850 סה"כ נכסי הבנקים הגדולים

מקור: הדוחות הכספיים של חמשת הבנקים הגדולים
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מן התרשים עולה כי הבנקים לאומי ופועלים הם הגדולים בישראל, עם היקף נכסים משותף המגיע 
ליותר מ־58% מסך הנכסים של הבנקים המסחריים.

השינויים בהיקף האשראי לציבור של הבנקים הגדולים

טבלה 18 מציגה את נתוני האשראי נטו לציבור של חמשת הבנקים הגדולים, וטבלה 19 מציגה 
את שיעור הצמיחה של האשראי בכל אחד מן הבנקים וכן את סך האשראי של חמשת הבנקים 

הגדולים.

שארהבינלאומידיסקונטמזרחי טפחותהפועליםלאומי

הבינלאומי
8.1%

דיסקונט
15.1%

מזרחי טפחות
17.7%

הפועלים
28.8%

לאומי
29.6%

מקור: אתר בנק ישראל

טבלה 18: נתוני האשראי נטו לציבור של חמשת הבנקים הגדולים

2021 2020 2019 2018 2017

352,623 301,828 292,940 282,507 265,853 בנק הפועלים

342,879 295,341 282,478 272,602 268,764 בנק לאומי

271,428 245,525 204,708 194,381 181,118 בנק מזרחי טפחות

213,156 188,718 180,467 164,804 148,757 בנק דיסקונט

101,164 90,970 87,899 84,292 80,378 הבנק הבינלאומי

1,281,250 1,122,382 1,048,492 998,586 944,870
סה"כ אשראי לציבור נטו

של הבנקים הגדולים
מקור: הדוחות הכספיים של חמשת הבנקים הגדולים

רשימת הבנקים המסחריים: בנק דיסקונט לישראל בע"מ, בנק דיסקונט למשכנתאות, בנק הפועלים בע"מ, בנק יהב לעובדי המדינה 
בע"מ, בנק ירושלים בע"מ, בנק לאומי לישראל בע"מ, בנק לאומי למשכנתאות בע"מ, בנק מזרחי טפחות בע"מ, בנק מסד בע"מ, בנק 
יובנק בע"מ,  מרכנתיל דיסקונט בע"מ, בנק ערבי ישראלי בע"מ, בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ, הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ, 

מוניציפל בנק בע"מ.

4

4תרשים 6: התפלגות הנכסים של מערכת הבנקאות לפי קבוצות בנקאיות 2021 
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מן הטבלה ניתן לראות, שהיקף האשראי לציבור צמח באופן גבוה וחריג בשנת 2021 לעומת שנת 
2020 )בסך חמשת הבנקים הגדולים צמח היקף האשראי בכ־14%(, כאשר שיעור הצמיחה הגבוה 
ביותר במתן אשראי התקיים בשנה זו בבנקים פועלים ולאומי. יחד עם זאת, גם ביתר הבנקים 
הגדולים היקף האשראי צמח בשיעורים ניכרים. כן ניתן לזהות שבשנת 2020 הגדיל בנק מזרחי 

טפחות את היקף האשראי שנתן בשיעור ניכר של כ־20%, לעומת שנת 2019.

רווחיות חמשת הבנקים הגדולים

הגידול בהיקף האשראי ובפעילות הבנקאית לווה גם בעלייה ניכרת ברווחים, כמוצג בטבלה 20 
ובתרשימים 7 ו־8 שלהלן.

טבלה 19: שיעור הצמיחה במתן אשראי נטו לציבור של חמשת הבנקים הגדולים

טבלה 20: רווח המיוחס לבעלי המניות במיליוני שקלים

2021 2020 2019 2018

16.83% 3.03% 3.69% 6.26% בנק הפועלים

16.10% 4.55% 3.62% 1.43% בנק לאומי

10.55% 19.94% 5.31% 7.32% בנק מזרחי טפחות

12.95% 4.57% 9.50% 10.79% בנק דיסקונט

11.21% 3.49% 4.28% 4.87% הבנק הבינלאומי

14.15% 7.05% 5.00% 5.69%
 סה"כ אשראי לציבור נטו

של הבנקים הגדולים

2021 2020 2019 2018 2017

6,028 2,102 3,522 3,257 3,172 בנק הפועלים

4,914 2,056 1,799 2,595 2,660 בנק לאומי

3,188 1,610 1,842 1,206 1,347 בנק מזרחי טפחות

2,396 559 1,782 1,661 939 בנק דיסקונט

1,405 750 865 733 678 הבנק הבינלאומי

17,931 7,077 9,810 9,452 8,796
סה"כ רווח כולל המיוחד לבעלי 

המניות בבנקים הגדולים

מקור: הדוחות הכספיים של חמשת הבנקים הגדולים
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תרשים 7: רווח המיוחס לבעלי המניות, במיליוני שקלים

תרשים 8: רווח המיוחס לבעלי המניות בחמשת הבנקים הגדולים במשותף, במיליוני שקלים

7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

20212020201920182017

6,028

4,914

2,396

1,405
2,102

3,5223,2573,172

2,0561,799
2,5952,660

1,7821,661
939 559

750865733678

בנק הפועליםבנק לאומי בנק מזרחי טפחותבנק דיסקונט הבנק הבינלאומי
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16,000

14,000
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8,000

6,000

4,000

2,000
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9,8109,4528,796

2020201920182017

מן הטבלה והתרשימים ניכר הגידול העצום שחל ברווחי הבנקים בשנת 2021.  
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הכנסות מריבית נטו

טבלה 21 מציגה את הכנסות הבנקים מריבית נטו, וטבלה 22 מציגה את ההכנסות שאינן מריבית.

 ,2021 ניכר ביותר בשיעור של 16.4% בהכנסות חמשת הבנקים מריבית בשנת  גידול  ניתן לראות 
כאשר בבנק מזרחי טפחות צמחו ההכנסות מריבית בשנה זו ב־32%.  

ניתן לראות שגם ההכנסות שאינן מריבית צמחו בשיעור ניכר של 12.8% בשנת 2021 לעומת קודמתה, 
וכי בבנק לאומי צמחו הכנסות אלו ביותר מ־26% בשנה זו לעומת קודמתה. 

טבלה 23 מציגה את היחס שבין ההכנסות מריבית לבין כלל הכנסות הבנקים הגדולים.

טבלה 21: הכנסות חמשת הבנקים הגדולים מריבית נטו במיליוני שקלים

טבלה 22: הכנסות חמשת הבנקים הגדולים, שאינן מריבית

טבלה 23: היחס שבין ההכנסות מריבית לבין כלל הכנסות הבנקים הגדולים

2021 2020 2019 2018 2017

10,346 8,723 8,841 8,890 8,046 לאומי

9,767 8,797 9,319 8,906 8,424 פועלים
7,685 5,820 5,340 4,922 4,347 מזרחי טפחות
6,529 5,898 5,893 5,526 4,975 דיסקונט
2,794 2,637 2,602 2,486 2,302 הבינלאומי

37,121 31,875 31,995 30,730 28,094
סה"כ הכנסות מריבית נטו הבנקים 

הגדולים

2021 2020 2019 2018 2017

5,511 4,366 5,081 4,871 5,342 לאומי
4,625 4,379 3,889 4,868 4,153 פועלים
3,962 4,007 3,771 3,494 3,358 דיסקונט
2,635 2,113 1,966 1,967 1,653 מזרחי
1,756 1,523 1,520 1,637 1,450 הבינלאומי

18,489 16,388 16,227 16,837 15,956
סה"כ הכנסות שאינן מריבית הבנקים 

הגדולים

2021 2020 2019 2018 2017

61.41% 63.39% 63.12% 60.30% 61.35% הבינלאומי
62.23% 59.55% 60.98% 61.26% 59.70% דיסקונט
74.47% 73.36% 73.09% 71.45% 72.45% מזרחי טפחות
65.25% 66.64% 63.50% 64.60% 60.10% בנק לאומי 
67.86% 66.77% 70.56% 64.66% 66.98% בנק הפועלים
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בבנק מזרחי טפחות, שיעור ההכנסה מריבית מסך הכנסותיו גבוה בהרבה בהשוואה ליתר הבנקים, 
ועומד על כ־74.5% מסך הכנסות הבנק.

פילוח האשראי הבנקאי לפי ענף

מטרת חלק זה של הסקירה הוא להציג את פילוח האשראי הבנקאי לפי מגזרים, לפני ובתקופת 
הקורונה. בישראל נרשם החולה המאומת הראשון בקורונה בתאריך 27 בפברואר 2020. 

2021-2019, בהתבסס על  מגזרים בשנים  לפי  מוצג תיאור האשראי הבנקאי  ו־24א   24 בטבלאות 
נתוני בנק ישראל.

 שיעור הצמיחה 
 מ-2019 ועד 

ל- 2021

אחוז מסה"כ 
האשראי ב 2021 2021 2020 2019

)מיליוני ₪(

50% 50% 962,814 835,779 773,034 עסקי

16% 41% 774,006 698,348 664,825 אנשים פרטיים

21%  1,736,820 1,534,127 1,437,859
סה"כ פעילות לווים 

בישראל

14% 9% 170,847 152,093 149,816 פעילות לווים בחו"ל

20%  1,907,667 1,686,220 1,587,675 סך הכול

טבלה 24: האשראי הבנקאי לפי מגזרים בשנים 2021-2019
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 שיעור הצמיחה 
 מ-2019 ועד 

ל- 2021

אחוז מסה"כ 
האשראי ב 2021 2021 2020 2019

אשראי לפי ענף כלכלי במיליוני שקלים

0.50% 0.50% 9,331 8,731 8,067 חקלאות

8% 5.30% 100,896 97,019 93,083 תעשייה

-31% 0.20% 4,031 3,845 5,827 כרייה וחציבה

36% 20.10% 383,236 312,804 282,664 בינוי ונדל"ן

37%  277,428 222,576 201,815 מזה: בינוי

31%  105,808 90,228 80,849 מזה: נדל"ן

57% 2.00% 37,890 28,409 24,098 חשמל ומים

9% 6.20% 119,215 114,855 109,006 מסחר

231% 0.10% 1,727 2,154 522 תיירות

11% 1.60% 30,799 26,621 27,736 תחבורה ואחסנה

10% 1.00% 18,629 17,289 16,913 תקשורת ושירותי מחשב

35% 8.00% 153,325 125,861 113,562 שירותים פיננסיים

13% 2.40% 46,171 43,519 40,746 שירותים עסקיים אחרים

14% 2.00% 37,678 35,943 32,992
שירותים ציבוריים 

וקהילתיים

  962,814 835,779 773,034 סה"כ

אנשים פרטיים     

28% 28.20% 538,450 461,031 419,723 הלוואות לדיור

-4% 12.30% 235,556 237,317 245,102 הלוואות שלא לדיור

  774,006 698,348 664,825 סה"כ

14% 9.00% 170,847 152,093 149,816 פעילות לווים בחו"ל

טבלה 24א: האשראי הבנקאי לפי ענף וסקטור בשנים 2021-2019
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מטבלה 24 עולה שחלה צמיחה ניכרת ביותר בהיקף האשראי הבנקאי בשנת 2021 לעומת שנת 
2019 )האשראי הכולל עלה ב־20%, האשראי העסקי עלה ב־25% והאשראי לאנשים פרטיים עלה 
ואילו האשראי לאנשים  כ־50% מסך האשראי  הינו  לראות, שהאשראי העסקי  ניתן  עוד  ב־16%(. 

פרטיים הוא כ־41% מסך האשראי )והיתר אשראי לחו"ל(.
מטבלה 24א ניתן לראות שהגידול העיקרי באשראי היה בענפי התיירות )עלייה של 231%(, חשמל 

ומים )עלייה של 57%(, בינוי ונדל"ן )עלייה של 36%(, שירותים פיננסיים )עלייה של 35%(. 
כמו כן, נראה שהענפים שזכו לחלק הארי מסך האשראי שניתן במשק בשנת 2021, היו הלוואות 
לדיור )כ־28%( ובינוי ונדל"ן )כ־20%(, שני ענפים שיחד זכו לכ־48% מכלל האשראי הניתן במשק. 
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פרק ה'
האשראי החוץ בנקאי

היקף האשראי החוץ בנקאי

האשראי החוץ בנקאי, הניתן על ידי גופי אשראי שאינם בנקים, גופים מוסדיים או חברות כרטיסי 
בתחום  הפועלות  מהחברות  מרכזי  חלק  האחרונות.  לשנים  עד  קיים  היה  ולא  כמעט  אשראי, 
מגייסות הון באמצעות הבורסה וכך, מתחילת 2020, הוכפל כמעט מספר נותני האשראי החוץ-
בנקאיים המגייסים הון בבורסה, ונכון לסוף 2021 ישנן 23 חברות ציבוריות כאלו שהעמידו אשראי 
בהיקף של כ־14 מיליארד ש"ח. מרבית החברות המעניקות אשראי חוץ בנקאי, מתמחות בהעמדת 
אשראי למגזר העסקי, אך עם זאת היקף אשראי זה נמוך ומגיע לכ־25 מיליארד שקלים בלבד 
חוץ  גם מספר חברות המעמידות אשראי  קיימות  )מעט פחות מ־2% משוק האשראי בישראל(. 
בנקאי למגזר הצרכני )משקי בית(, אך מספרן מועט למדי לעומת היקף החברות הפונה לסקטור 

העסקי, ובהתאם גם היקף המימון הכולל.

תרשים 9: התפלגות תיק האשראי במערכת הפיננסית
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בנקיםמוסדיים חברות כרטיסי אשראיאחר חוץ בנקאי

המקור: נתוני בנק ישראל, הדוח השנתי של מערכת הבנקאות 2021

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/Skira2021.aspx
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משבר  רקע  על  דווקא  הגיעה  בבורסה  החוץ-בנקאי  האשראי  פעילות  של  ההתרחבות  תופעת 
בחברות  במיוחד  בלט  הוודאות  חוסר  עצום.  ודאות  בחוסר  אופיין  שבתחילתו  ובריאותי,  כלכלי 
וניכר כי בעלי  האשראי החוץ-בנקאיות, שאוכלוסיית הלווים מהן מוערכת בפרופיל סיכון גבוה, 
העניין בהן העריכו עלייה משמעותית בסיכון החברות ואף חשש לכשל. עדות לעליית הסיכון ניתן 
לראות במרווחי האג"ח של חברות אלו, הגבוהים הן בהשוואה למרווחי האג"ח של נותני אשראי 

אחרים, הבנקים, והן בהשוואה למרווחים של כלל המגזר העסקי.
חברות האשראי החוץ בנקאי הגבירו את פעילותן בשנים האחרונות, והן גורם חשוב על מנת לגוון 
את מקורות המימון של העסקים והפרטים ובכדי להגביר את התחרותיות בשוק ריכוזי מאוד. ראוי 
לציין, שריבית האשראי נמוכה יותר בשנים האחרונות גם לעסקים זעירים וגם למשקי הבית, כפי 

שמשתקף בתרשים 10 שלהלן. 

תרשים 10: שיעור הריבית הממוצעת על אשראי לא צמוד, לפי מגזרי פעילות

עסקים גדולים

1.87
2.192.17

עסקים בינוניים

2.64
2.792.61

צרכני אחר

4.84
5.645.77

עסקים קטנים
וזעירים

3.39
3.93.93

דיור - לכל מטרה

3.93
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המקור: בנק ישראל 
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אשראי ה"פינטק"

תפקיד  למלא  החלו   ,)Fintech( "פינטק"  או  הפיננסים,  בתחום  דיגיטליים  טכנולוגיים  חידושים 
חשוב באספקת שירותים פיננסיים רבים. האשראי בשירותים פיננסיים כאלה מסופק באמצעות 
מתן מסגרת אשראי מתקדמת, הקרויה "פינטק" )חיבור מצמד המילים: "פיננסים" ו"טכנולוגיה"(, 

ובה האשראי מבוצע על ידי פלטפורמות אלקטרוניות שאינן מופעלות על ידי בנקים מסחריים. 
אין הגדרה בינלאומית מוסכמת למונח אשראי פינטק. באופן רחב, אשראי פינטק כולל את כל 
ידי  על  מופעלות  שאינן  )מקוונות(,  אלקטרוניות  פלטפורמות  ידי  על  הניתנת  האשראי  פעילות 
בנקים מסחריים. בהתאם להגדרה, אשראי פינטק מקיף את כל פעילות האשראי המתאפשרת 
על ידי פלטפורמות המתאמות בין לווים למלווים )משקיעים(. פלטפורמות אלו מכונות "הלוואות 
 .)Marketplace Landers( "או "מלווי שוק )Crowdfunding( "מימון המונים" ,)P2P( "עמית לעמית
ההגדרה גם כוללת פלטפורמות המשתמשות במאזן שלהן לשם תיווך בין לווים למלווים. באופן 
עקרוני, ניתן גם לכלול את פעילות האשראי על גבי פלטפורמות, הניתנת על ידי חברות במגזר 

הטכנולוגיה.
עושים  שהם  הוא  פינטק  אשראי  גופי  של  ייחודי  מאפיין  מסורתיים,  אשראי  לספקי  בהשוואה 
עם  רבה(  במידה  )או  מלאה  אינטראקציה  ליצור  כדי  וחידושים  דיגיטליות  בטכנולוגיות  שימוש 
לקוחות באינטרנט, ולעבד כמויות גדולות של מידע ללקוחות. בשלב זה בנקים מסחריים, גם בעלי 
כלל  ובדרך  מידה,  באותה  אשראי  תהליכי  של  מלאה  דיגיטציה  עושים  אינם  מקוונים,  שירותים 
משתמשים בתהליכים ובצוות שאינם מקוונים. באופן מכריע, בניגוד לפלטפורמות אשראי פינטק, 
בנקים מקבלים גם פיקדונות לפי דרישה )וגם מתפעלים ללקוחות חשבונות עו"ש(. פונקציה זו 
זהירות שונות, לרבות  ופיקוח  היא סיבה מרכזית לכך שהבנקים המסחריים כפופים לרגולציות 
דרישות נרחבות לדיווח נתונים. עד כה, ספקי אשראי הפינטק נמצאים בדרך כלל מחוץ לתחום 
הרגולטורי )והדיווח( הזהיר הזה. מסיבה זו, אשראי פינטק נחשב למעשה לחלק משוק האשראי 

האלטרנטיבי.
בין  )לנפש( משתנה מאוד  נפח הפעילות  בעוד שאשראי פינטק צמח במהירות ברחבי העולם, 
גם על צורות  גורמים, המשפיעים  נראה שישנם הבדלים שניתן להסבירם באמצעות  הכלכלות. 
אשראי מסורתיות יותר. נדגיש כי ככל שרמת ההכנסה של מדינה גבוהה יותר, כך נצפית פעילות 

אשראי בפינטק גדולה יותר.
יחסית  הנמוך  ההיקף  החדשנות,  בגלל  היתר  בין  מאתגרת,  היא  בפינטק  האשראי  גודל  מדידת 
והמגוון הרחב. הנתונים הלאומיים הרשמיים מוגבלים, מכיוון שפלטפורמות אשראי פינטק אינן 
כפופות לדרישות דיווח רגולטוריות ברוב המדינות. לפי נתונים שנאספו על ידי CCAF, בשנת 2020 
ניצבה ישראל במקום ה־15 בסך האשראי הדיגיטלי שניתן בשנה זו והסתכם בכ־615 מיליון דולר, 

וכן במקום השביעי במונחים לנפש, 68 דולר.  
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תרשים 11:  האשראי לנפש של תעשיית הפינטק בשנת 2020 בדולרים של ארה"ב
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בשנים  רבות  במדינות  במהירות  התרחבה  בפינטק  האשראי  שפעילות  מראים  זמינים  נתונים 
בין  אחידה  לא  בצורה  התפתח  הפינטק  אשראי  מאוד.  נמוכה  מרמה  החלה  כי  אם  האחרונות, 
המדינות השונות. במונחים אבסולוטיים, סין הייתה ללא ספק השוק הגדול ביותר באמצע העשור 
גדולות  מתקדמות  וכלכלות  השנייה  בשורה  נמצאות  ובריטניה  הברית  ארצות  כאשר  הקודם, 
אחרות עקבו אחריהן מרחוק. לאחר צמיחה מהירה מאוד בשנים 2018-2014, מצביעים אינדיקטורים 
עדכניים יותר על האטה בתחום במספר מדינות. לדוגמה, ביצועי ההלוואות החדשות בסין נחלש 

וב־2020 עלתה ארה"ב למקום הראשון בסך האשראי הדיגיטלי הניתן )ראה בתרשים 12(.
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תרשים 12:  סך ביצועי ההלוואות בארה"ב וסין באמצעות פלטפורמות דיגיטליות

https://ccaf.io/cafb/digital_lending/country_comparison, CCAF :מקור

https://ccaf.io/cafb/digital_lending/country_comparison, CCAF :מקור
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)P2P( "מודל הלוואה "עמית-לעמית

המודל העסקי, הפשוט והמוכר של הפינטק הוא מסוג "עמית-לעמית" )P2P(. מנגנון זה הוא למעשה 
פלטפורמה מקוונת, המספקת תהליך בקשת הלוואה סטנדרטי בעלות נמוכה ומאפשרת התאמה 
ישירה וביצוע עסקאות של לווים מול משקיעים )כלומר, המלווים(. לווים פוטנציאליים מספקים 
מידע על הנתונים הפיננסיים שלהם, כמו בטוחות, יכולת החזר והמטרה שלשמה הם מבקשים 
שהפלטפורמה  לאחר  רק  רוב,  פי  )על  בפלטפורמה  זאת  בודקים  משקיעים  מכן,  לאחר  מימון. 
אימתה זאת(. לאחר התאמה של לווה ומשקיע, התקשרות ההלוואה נכנסת לתוקף ישירות ביניהם. 
במקרה זה המשקיע, ולא מפעיל הפלטפורמה, לוקח על עצמו את הסיכונים באופן מיידי. משקיע 
לא יוכל לממש את השקעתו לפני פקיעת ההלוואה )תזרים ההלוואה מהווה החזר ההשקעה(. 
לכן, הדרך היחידה של משקיע למשוך את כספו מוקדם היא למצוא משקיע אחר שמוכן לרכוש 
את ההשקעה. חלק מפלטפורמות P2P מסייעות לתהליך זה על ידי תמיכה בקיומו של שוק משני, 

שבו ניתן לבצע מכירות נכסי משקיעים או להעביר זכויות אשראי.
שירות  ידי  על  המשקיעים  עבור  כסוכנת  פועלת  האשראי  פלטפורמת  ההלוואה,  קבלת  לאחר 
ההלוואה, בתמורה לעמלות שוטפות. הפלטפורמה מנהלת רישומים, גובה החזרי לווים, מחלקת 
תזרימי מזומנים למשקיעים ומנהלת את החזרת ההתחייבויות שלא מולאו עדיין. כדי לשפר את 
המידע שיש למשקיעים בבחירת הלוואות בודדות, רוב הפלטפורמות מספקות שירותים נוספים, 

כגון בדיקת לווים ותמחור הלוואות.
הערכת איכות האשראי של הלווים מועברת, בדרך כלל, בצורה של דרגת אשראי, שלאחר מכן 
למשקיעים(.  המוצגת  קבוע  במחיר  הצעה  )כלומר,  הלוואה  ריבית  לקביעת  בה  להשתמש  ניתן 
חלק מהפלטפורמות מיישמות מנגנוני תמחור, שנקבעים במידה רבה על ידי השוק )כגון מכירות 
האחרונות  בשנים  עברו  ובארה"ב  בבריטניה  בולטות  פלטפורמות  מספר  זאת,  עם  פומביות(. 

למחירים קבועים )מרווחים או ריבית(. 
לבחור  יכולים  משקיעים  סיכונים.  לפזר  משקיעים  מעודדות  כלל  בדרך  אשראי  פלטפורמות 
יכולים  ולרוב  הלוואות(,  חלקי  )ולעיתים  מרובות  הלוואות  פני  על  שלהם  ההשקעות  את  לפזר 
לקבל חשיפה אוטומטית לתיק הלוואות על סמך קטגוריית הסיכון והתנאים שהם בוחרים. מבין 
בתהליך  משתמשים  באירופה  ו־75%  הברית  בארצות  מ־95%  יותר   ,P2P הצרכנים  פלטפורמות 
בחירה אוטומטי שמציעה הפלטפורמה. לעיתים מספקת הפלטפורמה הגנה חלקית מפני חדלות 
פירעון של ההלוואות. לדוגמה, במספר מדינות מקיימות פלטפורמות קרן חירום שנועדה לספק 

תשלום למשקיעים, אם לווה לא יעמוד בחובותיו. 



58

ועדת שטרום

המערכת הפיננסית עברה בשנים האחרונות שינויים מבניים רבים ומשמעותיים כדי להסיר חסמים, 
בשירותים  התחרותיות  להגברת  "הוועדה  הייתה  הרפורמות  אחת  הקמעונאי.  במגזר  בעיקר 
בנקאיים ופיננסיים נפוצים" בראשות עו"ד דרור שטרום, אשר המלצותיה עברו בחקיקה. הוועדה 
ונגידת בנק ישראל קרנית פלוג, לשם בחינת  ידי שר האוצר משה כחלון  הוקמה ביוני 2015 על 
הכנסת מתחרים חדשים  בישראל באמצעות  הבנקאיים  בשירותים  להגברת התחרותיות  דרכים 
וצעדים  הבנקים  מן  כרטיסי האשראי  על חברות  היתר באמצעות הפרדת הבעלות  בין  לתחרות, 

משלימים נוספים.
כי  למסקנה  הגיעה  הוועדה  הוועדה.  של  המסכם  הדוח  פורסם   2016 ספטמבר  חודש  בראשית 
)הוספת  ההיצע  לצד  גם  ִהדרשות  מחייבת  הקמעונאיים  הבנקאות  בשירותי  התחרות  הגברת 
שחקנים חדשים(, וגם לצד הביקוש )הגברת יכולת הצרכן(. הוועדה הייתה ערה לכך כי לצורך 
הגברת התחרות בשירותי הבנקאות הקמעונאיים, בשונה משווקים אחרים, אין די ביצירת שחקנים 
חדשים. בתחום זה החשיבות של צד הביקוש גדולה במיוחד, מפני שלצרכן הבנקאות הקמעונאית 
)משק בית או עסק קטן( אין יכולת תיחור )יצירת תחרות על ידי פנייה למספר רב של ספקים(, 
בשל מורכבות המוצר, היעדר מידע זמין אודותיו וגורמים נוספים. לכן, לקוח שהצטרף לבנק זה או 
אחר הופך בהדרגה ל"שבוי" בו ברכישת רוב השירותים הפיננסיים מאותו בנק. לפיכך, מטרת חלק 
יכולת התיחור של צרכנים  להגביר באופן משמעותי את  הייתה  הוועדה  מהצעדים שבהמלצות 

קמעונאיים אלה. 
כמו כן, נוספה בדוח המלצה משמעותית בדבר הקמת בנקים חדשים, אשר לוותה במתווה חדש 

ומקל להקמת בנקים כאלה, בכפוף להשלמות רגולטוריות מסוימות. 
המלצות הוועדה זכו לברכתה של הממשלה ובהמשך הוגשה לכנסת הצעת חוק ממשלתית בנדון, 

המצויה בדיונים בוועדת הרפורמות של הכנסת בראשותו של ח"כ אלי כהן.
בהמשך לפעילות הוועדה, בינואר 2017 אושר בכנסת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות 
בשוק הבנקאות בישראל. בחוק שאושר נקבע כי המדינה תממן הקמת תשתית ִמחשוב, שתעמוד 
בחודש  הקיימים.  בבנקים  שיתחרו  כאלה,  בנקים  לעודד הקמת  במטרה  חדשים  בנקים  לרשות 
הבנק  הודיע  חודש  ובאותו   ,TATA חברת  ידי  על  המחשוב  תשתית  הקמת  הושלמה   2021 מרץ 
הדיגיטלי הראשון, בבעלות אמנון שעשוע, על השקת פעילותו )One Zero(, למעלה מ־43 שנה 

לאחר שהוקם בנק חדש בישראל.
בין הצעדים שהומלצו על ידי ועדת שטרום, הייתה הפרדת שתי חברות כרטיסי האשראי מהבנקים 
הגדולים, שהושלמה בראשית 2020 ויצרה שני מתחרים פיננסים עצמאיים )מקס - לשעבר בבעלות 
לאומי; ישראכרט - לשעבר בבעלות הפועלים(, והקמת מערכת נתוני דירוג האשראי על ידי בנק 
חוץ- פיננסים  גופים  בפני  המידע  חסם  את  והורידה  ב־2019  לראשונה  לפעול  שהחלה  ישראל, 
בנקאיים ובנקים חדשים. נעשו פעולות שונות לקידום התחרות, ביניהן הקמתה של לשכת שירותי 
מחשוב, ונבחר זוכה להפעלתה במטרה להוריד את חסם הטכנולוגיה בהקמה של בנקים חדשים 
ועבור גופים פיננסיים חוץ-בנקאיים. הופחתו דרישות האסדרה מבנקים חדשים - שינוי שהוביל 
למתן רישיון לבנק חדש לראשונה מזה כארבעים שנה, וכן הושלם פרויקט המעבר מבנק לבנק.
כפי שמתבטא  למגזר הקמעונאי,  צעדים אלו החל להשתקף בהתגברות התחרות על האשראי 
בגידול במספר הגופים החוץ-בנקאיים, שמציעים אשראי לציבור הרחב ושמחוברים למאגר נתוני 

אשראי של בנק ישראל.
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פרק ו'
מרווחי ריבית

תרשים 13: השוואה בין לאומית: מרווח ריבית נטו, 2017
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The Global Economy :מקור

קיימות מספר חלופות לאמידה של מרווחי ריביות:
פער ריבית: פער הריבית בין פיקדון קצר-מועד לבין אשראי קצר-מועד, אשר הלקוח רואה מול עיניו. 

בין חלקן של ההכנסות מריבית על אשראי מיתרת האשראי, לבין חלקן של הוצאות המימון הנובעות  ההפרש  ריבית כולל:  פער 
מריביות והמשולמות על-ידי הבנק מיתרת פיקדונות. )מנותח לפי מגזרי פעילות(

מרווח ריבית נטו: הכנסות מימון נטו מיתרת הנכסים נושאי הריבית.

5

השוואה בינלאומית של מרווחי הריבית בישראל

רמת תחרותיות נמוכה בשוק הבנקאות, באה לידי ביטוי בפערים גדולים בין הריבית המשולמת על 
5האשראי לבין הריבית המשולמת על פיקדונות בבנקים.  
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תרשים 14: שיעור מרווח האשראי במגזרי הפעילות השונים, סך מערכת הבנקאות,
2016 עד 2020

מקור: אתר בנק ישראל

ניתן לראות שישראל מדורגת בין המדינות שבהן מרווח האשראי הוא מהגבוהים ביותר.
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פרק ז'
רמת התחרותיות של המערכת הבנקאית בישראל

מדדי רמת התחרותיות והשוואה בינלאומית של רמת התחרותיות

מוסכמת  הגדרה  אין  אך  למדידה,  הניתנים  שונים,  היבטים  הכלכלית  בספרות  יש  לתחרותיות 
אחת ולכן קיימים מספר מדדים לרמת התחרותיות. בפרק ו' התייחסנו לאחד מהמדדים הישירים 
לתחרותיות בבנקאות - הפער שבין הריבית המשולמת על האשראי לבין הריבית המשולמת על 
פיקדונות בבנקים. מדד ישיר אחר הינו היקף האשראי הבנקאי. מדדים אלו משקפים את התוצאה 
מבניים,  מדדים  גם  ישנם  ישירים  למדדים  בנוסף  הצרכנים.  על  השפעתה  מבחינת  תחרות  של 
המבוססים על צורת האינטראקציות בין הבנקים. מדדים אלו אמורים לזהות את מקור הכוח של 
השחקנים הגדולים בשוק. כל אחד מן המדדים נשען על מודל שבו יש הנחות לגבי מאפייני הביקוש 
למוצרים בנקאיים, מבנה עלות השירותים הבנקאיים והתחליפיות שבין מוצרי בנקים שונים. ]12[

מדדים מבניים 
מדדים אלו מתייחסים למבנה השוק, ומנסים למדוד את רמת הריכוזיות באמצעות בדיקת כמות 
הנכסים שבידי n בנקים הגדולים ביותר )מדד CRn(. מדד מקובל אחר הינו מדד הרפינדל-הירשמן 
)Herfindahl-Hirschman index, HHI(, הסוֵכם את ריבועי נתחי השוק של הבנקים. האינדקסים 
על  המשפיעות  והתקנות   ההון  דרישות  וזרים,  מקומיים  לבנקים  הכניסה  דרישות  את  כוללים 

פעילות הבנקים, הן מבחינה רגולטורית והן מבחינת הנהלים.

מדדים לא מבניים
ישנם מדדים אחרים לרמת התחרותיות, כמו מדד לרנר המשקף את הרווח )MARKUP( של הבנק,  
ומדד Panzar-Rosse H-statistic, המתייחס לגמישות הפדיון ביחס למחירי גורמי ייצור. מדד בון, 
המחשב את גמישות הרווחים ביחס לעלויות השוליות, מודד את השפעת יעילות הביצועים במונחי 

רווחיות. ככל שמדד זה שלילי יותר, כך הוא מייצג רמת תחרותיות גבוהה יותר ]13[.  

לשם השוואה בין לאומית, נתמקד במדדים ישרים הקלים למדידה.

6

7

פותח מאגר מידע בינלאומי ובו מידע על  תקנות ופיקוח על הבנקים, כדי לשפר את רמת התחרותיות. ]8[ 

לעיתים עשויים בנקים גדולים להפחית בעלויות, כדי להרוויח יותר או כדי להוריד את מחירי המוצרים לשם זכייה בנתח  שוק גדול יותר 
ובתנאים אלו, נתח השוק של הבנק - ולא הרווחים - משמש כמשתנה התלוי ]14,15[.

6

7
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תרשים 15: מדד הרפינדל-הירשמן )HHI( בישראל ובמדינות האיחוד האירופאי 2017
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מקור: אתר בנק ישראל
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מקור: אתר בנק ישראל

תרשים 16: התפלגות הנכסים של מערכת הבנקאות לפי קבוצות בנקאיות  2021
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על פי תרשים 15, ניתן לראות שמידת הריכוזיות בישראל גבוהה בהשוואה לרוב מדינות האיחוד 
האירופי, ומתרשים 16 עולה כי נכון לדצמבר 2021, מדד CR2 הינו 58.4% )קבוצות לאומי ופועלים 

מחזיקות יחד 58.4% מסל נכסי מערכת הבנקאות(.
תרשים 17 מציג את השינויים שחלו במדד הרפינדל-הירשמן, ומשקף את העובדה שמאז שנת 2015 

חלה ירידה מסוימת ברמת הריכוזיות של הבנקים בישראל.  
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תרשים 17: מדד הרפינדל-הירשמן, סך המערכת הבנקאית בישראל 
מרץ 2013 עד ספטמבר 2018

מקור: אתר בנק ישראל

השוואת רמת התחרותיות למדינות דומות לישראל

במדינות  לנעשה  אותה  להשוות  יש  חריגה,  היא  ישראל  במדינת  הבנקים  לטעון שריכוזיות  כדי 
אחרות.  ברם, יש לבחור באופן מושכל את המדינות שמולן תתבצע ההשוואה ולכן בחלק זה נבחר 

באופן סלקטיבי מדינות שמאפייניהן דומים - בהקשרים מסוימים  - לאלו של ישראל.

שיטת בחירת המדינות להשוואה

על מנת לבצע השוואה מושכלת, עלינו להתמקד במדינות שביניהן לבין מדינת ישראל קיים דמיון 
מסוים. נשאלת כמובן השאלה כיצד מודדים דמיון )similarity( בין מדינות, ואיזה סוג של דמיון 

רלוונטי לצורך הקונקרטי )גאוגרפי, משטרי, כלכלי או אחר(. 
גודל אוכלוסייה, תמ"ג לנפש, רמת הפיתוח האנושי  החלטנו להתייחס לארבעה מאפייני דמיון: 
נוסף על כך,  זיקה בין כל אחד מהם לבין הסוגיה שבה אנו עוסקים.  וצפיפות. לדעתנו, קיימת 
6ערכיהם נמדדים על ידי גופים בינלאומיים מוכרים, כמו האו"ם, הבנק העולמי וכדומה, ולכן הם אמינים.
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עבור כל מאפיין, זיהינו את המדינות שה"ציון" שהן מקבלות בו קרוב לציון של מדינת ישראל. 
טבלה 25 שלהלן מציגה את המדינות הללו.

בסך הכול קיימות 36 מדינות, הדומות למדינת ישראל לפחות במאפיין אחד: 29 מהן דומות בדיוק 
במאפיין אחד, שש מדינות דומות בשני מאפיינים )בלגיה, יפן, סלובניה, ספרד, צ'כיה, קוריאה 
הדרומית( ומדינה אחת דומה בשלושה מאפיינים )אוסטריה(. את ההשוואה ביצענו אל מול שבע 

המדינות האחרונות. טבלה 26 מפרטת מדינות אלו ואת המאפיינים הדומים.

טבלה 25: רשימת מדינות הדומות לישראל בכל אחד מהמאפיינים

תחום ערכים  שם המאפיין
רשימת מדינות)בסוגריים – מדינת ישראל(

10.7-8.2 )9.5(גודל אוכלוסייה )מיליונים(

סיירה לאון,  טוגו,  שווייץ, 
אוסטריה, פפואה גינאה החדשה, 

בלארוס, ישראל, הונגריה, 
טג’יקיסטן, איחוד האמירויות, 

פורטוגל, הונדורס, שוודיה, אזרבייג’ן, 
יוון, ירדן, צ’כיה

תמ”ג לנפש)*( )אלפי $(

נתון 2020:

)44( 49-40

נתון 2016:

)37( 39-35

פינלנד, אוסטריה, סן מרינו, הונג קונג, 
גרמניה, בלגיה, ישראל, קנדה, 
ניו זילנד, בריטניה, אנדורה, יפן

ליטא, בחריין, איטליה, צ’כיה, ישראל, 
סלובניה, ספרד, אסטוניה

רמת הפיתוח האנושי
)0.906( 0.919-0.893

בלגיה, ליכטנשטיין, יפן, אוסטריה, 
לוקסמבורג, ישראל, קוריאה הדרומית, 

סלובניה, ספרד
 צפיפות 

515-403 )431()נפש לקמ”ר(
קוריאה הדרומית, רואנדה, 
טובאלו, בורונדי,  ישראל, 
הודו, האיטי, הולנד, קומורו

)*( התמ"ג של מדינת ישראל עלה באופן תלול בשנים האחרונות, ושינה מהותית את קבוצת ההתייחסות שלה בקריטריון זה. אולם פיתוח מערכת בנקאות 
אורך זמן רב, ולא ניתן להתעלם מהקבוצה שאליה השתייכה מדינת ישראל עד לאחרונה. לכן בחנו גם את הנתון של 2016. 
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גודל 
רמת הפיתוח תמ”ג לנפשאוכלוסייה

הערותצפיפותהאנושי

תמ”ג VVV2020אוסטריה

תמ”ג VV2020בלגיה

תמ”ג VV2020יפן

תמ”ג VV2016סלובניה

תמ”ג VV2016ספרד

תמ”ג VV2016צ’כיה

VVקוריאה הדרומית

טבלה 26: המדינות שמולן התבצעה ההשוואה והמאפיינים הדומים לישראל 
)בסדר הא'-ב'(

הבהרה -  בנקים מסחריים וכלליים הם בנקים "רגילים", כדוגמת הבנקים הגדולים אצלנו – בנק לאומי, בנק הפועלים וכך הלאה. זאת 
בניגוד לבנקים ייעודיים – כמו בנקים להשקעות, בנקים למשכנתאות בלבד, בנקים להלוואות לרכישת רכב וכדומה. 

8

הבנקים  ריכוזיות  מצב  את  גם  בחנו  הללו,  המדינות  מול  להשוואה  ובנוסף  התמונה,  להשלמת 
בזכות חשיבותן  נבחרו  אלו  ואיטליה. מדינות  גרמניה  בריטניה, צרפת,  נוספות:  בארבע מדינות 
והיותן "סמן ימני" במדינות ה־OECD. העדפנו שלא לבצע השוואה מול ארה"ב, הן בשל גודלה והן 

בגלל השוני הרב שקיים בין מדינותיה השונות.

מספר הבנקים הפעילים במדינות שונות ובישראל

בארצות שונות קיימים סוגים שונים של בנקים – בנקים כלליים, בנקי מסחר, בנקי משכנתאות, 
27 מסכמת את מספר הבנקים הפעילים  ועוד. טבלה  בנקים פרטיים  רכב,  כלי  לרכישת  בנקים 
בכל מדינה  ב־2020 )או ב־2021(, לא כולל הבנק המרכזי, ומתוכם את מספר הבנקים המסחריים 
והכלליים.  הניתוח הכמותי שלהלן, בוצע עבור בנקים שלגביהם היה קיים מידע על היקף נכסיהם, 
ובהתאם לכך, ציינו בטבלה את מספר הבנקים שהשתמשנו בנתוניהם לצורך ביצוע הניתוח הכמותי 

)לגבי כלל הבנקים ולגבי בנקים מסחריים וכלליים(.

8
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טבלה 27: מספר הבנקים הפעילים, והבנקים המסחריים והכלליים שקיים מידע על היקף נכסיהם

)1( בנק איגוד עומד להתמזג לתוך בנק מזרחי, ויחדל בקרוב להתקיים כבנק עצמאי.
)2( אוסטריה - על כ־80% מכלל הבנקים קיימים נתונים, ועל כ־90% מהבנקים המסחריים והכלליים קיימים נתונים. 

סביר אפוא שהתמונה על הבנקים המסחריים והכלליים היא טובה מאוד.
)3( בלגיה - הבנקים שלגביהם יש נתונים מחזיקים 99% מהשוק. היתרה שייכת לתשעת הבנקים הנותרים. על 26 

מתוך 27 הבנקים המסחריים והכלליים קיימים נתונים, והם מחזיקים ביחד 75% מנתח השוק.
)4( ספרד - אין נתונים על היקף הנכסים הכולל של 138 הבנקים, אלא רק על נכסיהם של 127 בנקים מהם. עם 
זאת, הנכסים של 31 מתוך 34 בנקים מסחריים וכלליים מפורטים, ושיעורם מהווה יותר מ־90% מהנכסים. סביר, לכן, 

שהתמונה על הבנקים המסחריים והכלליים היא טובה מאוד.
)5( צ'כיה - קיימים נתונים חלקיים בלבד.

)6( בריטניה - הבנקים שלגביהם יש נתונים מחזיקים 70% מהשוק. יתרת ה־30% שייכת ל־156 הבנקים הנותרים. עם 
זאת, הנכסים של 56 מתוך 73 הבנקים המסחריים והכלליים מפורטים, ושיעורם מהווה כ־35% מהשוק. סביר אפוא 

שהתמונה על הבנקים בבריטניה בכלל, ועל הבנקים המסחריים והכלליים בפרט, היא טובה מאוד.
)7( צרפת - לגבי כלל הבנקים קיימים נתונים חלקיים, שלא ניתן לאמתם מול הנתונים המלאים. עם זאת, על כ-2/3 
מהבנקים המסחריים והכלליים קיימים נתונים, והיקף הנכסים שלהם הוא 75% מהיקף הנכסים )הידוע( של כלל 

הבנקים. סביר שהתמונה על הבנקים הללו היא טובה, אך עם זאת התאמנו את הנתונים.
)8( גרמניה - במדינה זאת עוד 989 בנקים שיתופיים מקומיים, ועוד 421 בנקי חיסכון מקומיים. למעשה, נתח השוק 
של 148 הבנקים שלגביהם יש נתונים הוא כ־50% מהסך הכולל. המחצית השנייה שייכת ליתר 152 הבנקים, שלגבי 
והכלליים  המסחריים  הבנקים   76 זרים.  בנקים  הם  הללו  הבנקים  מרבית  שעשינו,  מבדיקה  פירוט.  אין  נכסיהם 
שלגביהם קיים מידע )21% מכלל הבנקים, ויותר מ־50% מהבנקים שלגביהם קיימים נתונים( מחזיקים 38% מנתח 

השוק. התמונה היא אפוא חלקית, ולכן ביצענו התאמה של הנתונים.
)9( איטליה - 99 הבנקים שנתוניהם מפורטים )מתוך 206( מחזיקים ב־85% מהשוק. מתוכם מפורטים הנתונים של 
58 בנקים מסחריים וכלליים, שמחזיקים 62% מהשוק )או 72% מתוך ה־85% שלגביו יש פירוט(. סביר אפוא שהתמונה 

על הבנקים בבריטניה בכלל ועל הבנקים המסחריים והכלליים בפרט, היא טובה מאוד.
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השוואת רמת התחרויות של ישראל לעומת המדינות האחרות

טבלאות 28-31 והתרשימים 18-21 מציגים נתונים, המשקפים את מידת ריכוזיות הבנקים בישראל 
ובמדינות בעלות מאפיינים דומים, או דומים בחלקם. בטבלאות מוצג היקף הנכסים של כל בנק 
מסך נכסי כל הבנקים הקיימים במדינה בסדר יורד, ובתרשימים מוצג נתח השוק המצטבר, באחוזים 
)חיבור של נתחי השוק של הבנקים השונים(. בטבלאות 28-29 ובתרשימים 18-19 מוצגים נתוני כל 
הבנקים )שלגביהם היו נתונים כמותיים(, ובטבלאות 30-31 ובתרשימים 20-21 מוצגים נתוני הבנקים 

המסחריים והכלליים בלבד )נתונים על היקף נכסי כל בנק במיליוני אירו מופיעים בנספח 4(.

מ"ס בנק 
)מבחינת 

היקף 
הנכסים(

דרום צ'כיהספרדסלובניהיפןבלגיהאוסטריהישראל
קוריאה

127.4%13.9%21.7%21.5%22.0%31.3%26.6%14.2%

226.6%9.7%18.1%14.9%19.9%21.0%23.3%12.9%

317.8%9.4%14.7%14.3%11.4%16.6%17.6%12.5%

414.5%6.1%12.2%14.2%7.6%9.4%9.7%12.1%

58.3%5.0%6.6%7.9%6.2%5.1%7.3%11.2%

62.5%4.2%3.7%4.5%6.0%2.2%5.2%11.0%

71.7%3.6%3.5%3.5%5.4%2.1%4.6%8.5%

80.7%3.4%2.2%3.1%4.4%1.2%2.6%3.1%

90.5%2.8%2.0%2.9%4.2%1.0%1.3%2.7%

101.9%2.0%1.3%3.6%0.9%0.6%2.0%

111.8%1.5%1.3%3.4%0.9%0.6%2.0%

121.8%1.4%1.2%2.8%0.7%0.6%1.4%

131.8%1.0%1.0%2.3%0.7%1.4%

141.6%1.0%0.9%0.5%0.7%1.4%

151.2%1.0%0.9%0.2%0.4%1.1%

161.1%0.7%0.8%0.3%0.9%

171.1%0.6%0.7%0.3%0.6%

181.1%0.6%0.7%0.3%0.4%

191.1%0.5%0.7%0.3%0.4%

201.1%0.5%0.7%0.2%0.2%

211.1%0.4%0.7%0.2%

טבלה 28: היקף נכסים )באחוזים( של בנקים במדינות ההשוואה – שיעור בסדר יורד
)30 הבנקים הראשונים(
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221.0%0.4%0.6%0.2%

231.0%0.3%0.6%0.2%

241.0%0.3%0.6%0.2%

250.9%0.2%0.6%0.2%

260.9%0.2%0.2%

270.9%0.1%0.2%

280.8%0.1%0.2%

290.8%0.1%0.1%

300.7%0.1%0.1%

תרשים 18: היקף נכסים )באחוזים( של בנקים במדינות ההשוואה – שיעור מצטבר בסדר יורד
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מ"ס בנק )מבחינת 
איטליהגרמניהצרפתבריטניהישראלהיקף הנכסים(

127.4%15.4%29.1%17.2%20.2%

226.6%10.2%17.7%6.6%14.5%

317.8%9.9%17.1%3.9%13.2%

414.5%7.3%7.8%2.0%5.8%

58.3%6.5%7.7%2.0%4.3%

62.5%5.5%4.6%1.4%3.1%

71.7%5.0%2.3%1.1%2.7%

80.7%4.6%2.1%1.0%2.2%

90.5%4.4%1.4%0.9%2.1%

104.2%1.1%0.9%1.5%

114.2%0.5%0.7%1.4%

123.7%0.5%0.7%1.0%

133.5%0.5%0.6%0.9%

141.7%0.4%0.6%0.9%

151.4%0.4%0.6%0.8%

161.3%0.4%0.6%0.8%

171.3%0.4%0.4%0.8%

180.7%0.4%0.4%0.7%

190.7%0.3%0.4%0.6%

200.6%0.3%0.4%0.5%

210.6%0.2%0.3%0.5%

220.5%0.2%0.2%0.4%

230.4%0.2%0.2%0.4%

240.4%0.2%0.2%0.4%

250.4%0.2%0.2%0.4%

260.4%0.2%0.1%0.4%

270.3%0.2%0.1%0.3%

280.3%0.2%0.1%0.3%

290.3%0.2%0.1%0.3%

300.3%0.1%0.1%0.2%

טבלה 29: היקף נכסים )באחוזים( של בנקים במדינות הדומיננטיות – שיעור בסדר יורד 
)30 הבנקים הראשונים(
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 תרשים 19: היקף נכסים )באחוזים( של בנקים במדינות הדומיננטיות 
– שיעור מצטבר בסדר יורד
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מ"ס בנק 
)מבחינת היקף 

הנכסים(
דרום צ'כיהספרדסלובניהיפןבלגיהאוסטריהישראל

קוריאה

127.4%21.2%26.9%21.5%24.3%34.3%29.8%14.2%

226.6%14.3%22.4%14.9%22.0%23.0%26.1%12.9%

317.8%9.4%18.2%14.3%12.6%18.2%19.8%12.5%

414.5%7.7%15.0%14.2%8.4%10.3%10.9%12.1%

58.3%6.4%4.6%7.9%6.8%5.6%8.2%11.2%

62.5%5.2%2.8%4.5%6.7%2.4%5.1%11.0%

71.7%4.3%1.9%3.5%4.9%1.4%8.5%

80.7%3.0%1.7%3.1%4.0%1.1%3.1%

90.5%2.8%1.3%2.9%3.8%0.9%2.7%

102.5%1.2%1.3%3.1%0.8%2.0%

111.8%1.2%1.3%2.5%0.7%2.0%

121.8%0.8%1.2%0.5%0.3%1.4%

131.7%0.8%1.0%0.2%0.2%1.4%

141.7%0.3%0.9%0.2%1.4%

151.7%0.2%0.9%0.2%1.1%

161.6%0.2%0.8%0.1%0.9%

171.3%0.1%0.7%0.1%0.6%

181.1%0.1%0.7%0.1%0.4%

190.8%0.1%0.7%0.038%0.4%

200.8%0.1%0.7%0.026%0.2%

טבלה 30: היקף נכסים )באחוזים( של בנקים מסחריים וכלליים שיעור בסדר יורד
)20 בנקים ראשונים(
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תרשים 20: היקף נכסים )באחוזים( של בנקים מסחריים וכלליים שיעור מצטבר בסדר יורד
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מ"ס בנק 
איטליהגרמניהצרפתבריטניהישראל)מבחינת היקף הנכסים( 

127.4%18.1%29.3%34.0%23.7%

226.6%15.5%17.9%13.0%17.0%

317.8%12.8%17.2%7.7%6.8%

414.5%12.4%4.6%3.9%5.1%

58.3%11.9%2.3%2.8%3.6%

62.5%11.7%0.6%2.0%3.2%

71.7%4.0%0.4%1.7%2.6%

80.7%3.6%0.4%1.3%1.8%

90.5%1.7%0.3%1.3%1.1%

101.4%0.2%0.7%0.9%

111.0%0.2%0.7%0.8%

120.9%0.2%0.6%0.6%

130.6%0.2%0.4%0.5%

140.5%0.1%0.4%0.5%

150.5%0.1%0.3%0.4%

160.4%0.1%0.3%0.4%

170.4%0.1%0.3%0.4%

180.4%0.1%0.2%0.4%

190.3%0.1%0.2%0.4%

200.2%0.0%0.2%0.3%

טבלה 31: היקף נכסים )באחוזים( של בנקים מסחריים וכלליים שיעור בסדר יורד
20 בנקים ראשונים(
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תרשים 21: היקף נכסים )באחוזים( של בנקים מסחריים וכלליים, שיעור מצטבר בסדר יורד

ישראל בריטניהאיטליה צרפת גרמניה
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תרשים 22 מתרכז בנתח השוק של הבנקים הגדולים בכל מדינה, ומציג את היקף הנכסים הכולל 
שבידי הבנק הגדול ביותר, שני הבנקים הגדולים ביותר וכך הלאה, עד להצגת נתח השוק הכולל 
הגדולים  הבנקים  שמונת  מחזיקים  בישראל,  כי  לראות  ניתן  הגדולים.  הבנקים  שמונה  שבידי 
בכמעט 100% מסך הנכסים. בכל המדינות האחרות, למעט באוסטריה, שמונת הבנקים הגדולים 
הבנקים  ידי  על  המוחזק  מזה  נמוך  אך  הנכסים,  מסך  מ־80%  הגבוה  בשיעור  בנכסים  מחזיקים 
הגדולים בישראל. דווקא באוסטריה, שהיא בעלת קווי דמיון הדומים ביותר לישראל )בשלושה 

מאפיינים(, ריכוזיות הבנקים היא הנמוכה ביותר, ובה שמונת הבנקים הגדולים מחזיקים 
בכ־55% בלבד מכלל היקף הנכסים.
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תרשים 22: היקף נכסים מצטבר ב-1 עד 8 הבנקים הגדולים )מדורגים בסדר יורד(

ישראל אוסטריה בלגיה יפן סלובניה ספרד צ'כיה דרום קוריאה

1
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0
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תרשים 23: היקף נכסים מצטבר ב-1 עד 8 הבנקים הגדולים )מדורגים בסדר יורד(

ישראל בריטניה צרפת גרמניה איטליה
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באופן דומה, תרשים 23 מתרכז בנתח השוק של הבנקים הגדולים במדינות הגדולות, ומציג את 
היקף הנכסים הכולל שבידי הבנק הגדול ביותר, שני הבנקים הגדולים ביותר, וכך הלאה. מתרשים 

זה ניתן לראות כי הריכוזיות בישראל גבוהה באופן משמעותי לעומת המדינות האחרות.

כי  לראות  כאן  גם  ניתן  ו-25(,   24 )תרשימים  והכלליים  המסחריים  בבנקים  מתמקדים  כאשר 
הריכוזיות בישראל גבוהה ביחס למדינות האחרות.
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תרשים 24: היקף נכסים מצטבר ב-1 עד 5 הבנקים - מסחריים וכלליים )מדורגים בסדר יורד(

תרשים 25: היקף נכסים מצטבר ב-1 עד 5 הבנקים - מסחריים וכלליים )מדורגים בסדר יורד(
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ישראל אוסטריה בלגיה יפן סלובניה ספרד צ'כיה דרום קוריאה

השוואת מספר הבנקים בהתחשב בגודל האוכלוסייה ובשטח המדינה

שטח המדינה, ובמיוחד גודל אוכלוסיית המדינה, קשורים לרמת התחרותיות של מערכת הבנקאות, 
מספר  כך  יותר,  גדול  יהיה  וככל ששטחה  יותר  גדולה  תהייה  המדינה  שאוכלוסיית  שככל  ונצפה 
הבנקים הפעילים יגדל ובכך ישפיע על רמת הריכוזיות. כדי להביא בחשבון נתונים אלו, בדקנו עבור 
כל מדינה מהו מספר הבנקים ל־100,000 נפש, ומהו מספר הבנקים ל־1,000 קמ"ר. הממצאים מוצגים 

בטבלה 32 ובתרשימים 26 ו־27.



77

גודל 
אוכלוסייה

שטח
בקמ”ר

מספר 
בנקים 
פעילים

מספר 
בנקים 

מסחריים 
וכלליים

מספר 
בנקים 

ל־100,000 
נפש

מספר 
בנקים 

מסחריים 
ל־100,000 

נפש

מספר 
בנקים 
ל־1000 
קמ”ר

מספר 
בנקים 

מסחריים 
ל־1000 
קמ”ר

9,541,10022,07216110.170.120.720.50ישראל

9,108,69283,871105401.150.441.250.48אוסטריה

11,690,02430,52889250.760.212.920.82בלגיה

125,705,987377,915400250.320.021.060.07יפן

2,079,50720,27316130.770.630.790.64סלובניה

46,790,821505,370138340.290.070.270.07ספרד

10,748,52478,86754190.500.180.680.24צ'כיה

דרום 
51,357,00399,72020200.040.040.200.20קוריאה

68,595,866243,610307600.450.091.260.25בריטניה

65,560,996643,801243680.370.100.380.11צרפת

84,317,193357,0223601040.430.121.010.29גרמניה

60,284,893301,340206760.340.130.680.25איטליה

טבלה 32: שיעור יחסי של בנקים, מנורמל לפי גודל אוכלוסייה והשטח בכל מדינה

כי  לראות  כאן  גם  ניתן  ו-25(,   24 )תרשימים  והכלליים  המסחריים  בבנקים  מתמקדים  כאשר 
הריכוזיות בישראל גבוהה ביחס למדינות האחרות.

מספר בנקים ל-100,000 נפשמספר בנקים מסחריים וכלליים ל-100,000 נפש

1.40

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00
ישראל אוסטריה בלגיה יפן סלובניה ספרד צ'כיה דרום

קוריאה
בריטניה צרפת גרמניה איטליה

תרשים 26: מספר הבנקים ל־100,000 נפש
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מספר בנקים ל-1000 קמ"רמספר בנקים מסחריים וכלליים ל-1000 קמ"ר

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00
ישראל אוסטריה בלגיה יפן סלובניה ספרד צ'כיה דרום

קוריאה
בריטניה צרפת גרמניה איטליה

תרשים 27: מספר הבנקים ל־1000 קמ"ר

לסיכום, מצאנו שהריכוזיות בישראל גבוהה במערכת הבנקאות בהשוואה לשבע מדינות, הדומות 
פי היקף הנכסים שבבעלות  והן על  פי מספר הבנקים  הן על  לישראל בשני מאפיינים לפחות, 
הבנקים הגדולים. כמו כן, גם כאשר מתמקדים בבנקים מסחריים וכלליים בלבד, ישראל מובילה 

במידת הריכוזיות.
נזכיר שבסקירת בנק ישראל משנת 2018, צוינו הגורמים הבאים כהסבר לריכוזיות הגבוהה של 

המערכת הבנקאית בישראל ביחס למדינות אחרות: 
א. קוטנו של המשק הישראלי, המגביל את מספר המוסדות הבנקאיים היכולים להגיע להיקף   

    פעילות, שיספיק להבטחת מיצוי של יתרונות לגודל ולמגוון, יעילות תפעולית ופיזור סיכונים  
    מיטבי.  

ב. מצבה הגאו-פוליטי הרגיש של ישראל, שהרתיע בעבר בנקים זרים מכניסה לשוק המקומי.
ג. קיומו של שוק בנקאות מפותח בישראל, שאין בו פערים ביחס לבנקאות המודרנית במדינות  

    מפותחות. 
ד. חסמי כניסה גבוהים לבנקאות.
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היבטים עיוניים ואמפיריים מספרות בנושא ריכוזיות הבנקים ויציבות המערכת הפיננסית, 
תחרות תמורת יציבות

תחרותיות וריכוזיות

תנאים  להציע  יכול  בנק  למדידה.  וקשה  מעורפל  הוא  "תחרותיות"  שהמושג  להדגיש,  ראוי 
אטרקטיביים לפיקדונות ותנאים גרועים להלוואות, או אפילו להציע תנאים טובים לסוגי הלוואות 
יחיד  לערך  כל הפרמטרים  מסוגים אחרים. שקלול של  להלוואות  גרועים  תנאים  מסוימים, אבל 
המבטא תחרותיות, אם בכלל אפשרי, מחייב ניתוח מורכב ובוודאי שאינו טריוויאלי לצרכן הממוצע.
סותרות.  ולעיתים  שונות  תוצאות  לתחרותיות, מצאו  ריכוזיות  חוקרים שבדקו את הקשר שבין 
למידת  מנבא  או  אינדיקטור  מהווה  אינה  הבנקים  במספר  שעלייה  נמצא  העבודות  מן  בחלק 
גדולות  זה, הינו שלחברות  התחרותיות בשוק הבנקאות במדינות אלו. הטיעון הבסיסי בהקשר 
שמספרן קטן, קל יותר לתאם מדיניות תמחור ולפלח את השוק, אפילו במגבלות חוק ההגבלים 
את  זאת,  לעומת  מחזקים,   ]1[ קורנו  מודל  מבוססי  תעשייתי  בארגון  עיוניים  מודלים  העסקיים. 
הקשר החיובי בין מספר הפירמות לבין “תחרותיות” במובן של תוצאות התחרות: התכנסות מחיר 
מתחרים  שני  אפילו  זאת,  עם  יחד  מתחרים.  של  יתר  ברווח  וירידה  מוצר  של  השולית  לעלות 
אגרסיביים יכולים לגרום למחירים לרדת למינימום האפשרי ולהוריד את רווחי היתר לאפס, כמו 

במודל של ברטרנד ]2[.
יתרה מזאת, במדינות שבהן קיימים הרבה בנקים קטנים ומעט בנקים גדולים, הראשונים אינם 

משמשים חלופה משמעותית אִמתית ואינם מצליחים לנגוס בהיקף השוק של האחרונים. הדבר
נובע ממספר גורמים: 

1. לבנקים גדולים פריסת סניפים רחבה יותר, ולכן נגישות רבה יותר למגוון אוכלוסיות, וכן לאנשים 
שמעדיפים )עדיין( מגע אנושי על פני הסתמכות בלעדית על הטכנולוגיה הדיגיטלית.

2. גורמים כגון מאפייני המשטר, רגולציה, מערכת פיננסית מפותחת וכדומה, משפיעים על מידת 
הריכוזיות בענף הבנקאות. 

המשוכללת.  בתחרות  לא  גם  אבל  במונופול,  נמצא  אינו  האידיאל  זה  שבענף  כך,  אם  נראה, 
התפלגות של פלחי השוק בין הפירמות גם היא לא תמיד אינדיקטור ברור לתחרותיות, ותלויה 
בסוג האינטראקציה שקיימת בין פירמות בענף. במיוחד נכון הדבר בהקשר לתחרותיות בקרב 

בנקים ]3-5[.
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תחרותיות וסיכון של המערכת הבנקאית

ראשית, ראוי להדגיש שכדי לבחון את הקשר שבין תחרויות ליציבות, יש להגדיר כיצד מודדים 
תחרות ולבדוק "מהי מידת התחרות, שתוביל לאיפוס הרווח הכלכלי של הבנק". אילו בנקים היו 
מתחרים באספקת מרכיב בודד או מוצר בודד )לדוגמה, מתחרים בפער הריביות שבין הלוואה 
לחיסכון(, אז ניתן היה לנתח את השפעת התחרות שבין שני בנקים שאינם משתפים פעולה )לפי 
המודל הבסיסי של ברטרנד(. אולם, מאחר שבנקים מציעים סל מגוון של שירותים ללקוחותיהם 
ומתחרים בתתי-שווקים שונים, יש מחלוקת בספרות לגבי המודל המתאים לתאר ולנתח תחרות 
זו ואת השלכותיה על רווחי הבנקים. גם בדיקות אמפיריות רבות, של הקשר שבין מידת רווחיות 
של בנק )MARKUP( לבין מידות שונות של ריכוזיות המערכת הבנקאית, לא הניבו תוצאות חד 

משמעיות.
קיימת טענה שתחרות גבוהה בענף הבנקאות מסכנת את היציבות של המערכת הפיננסית, כך לפי 
]10[ - השווקים הבנקאיים והפיננסיים מציגים את כל מערך כשלי השוק הקלאסיים, עקב השפעות 
חיצוניות ועקב בעיות תיאום, מידע א-סימטרי, וכוח שוק פוטנציאלי. כתוצאה מכך, התגבר הצורך 

ברגולציה כדי להגן על המערכת, על המשקיעים הקטנים ועל התחרותיות בשוק. 
לפי ]11[, תחרותיות בבנקאות אינה רצויה כמו בסקטורים אחרים, זאת מאחר שיש יתרונות בקיומם 
של בנקים גדולים: הם יכולים להשקיע יותר בפיתוח יחסים ארוכי טווח עם לקוחותיהם במטרה 
לקבל מידע מדויק יותר לגבי הסיכונים הספציפיים של הלקוחות, וכן יכולים ליהנות מחסכונות 
הנובעים מיתרונות לגודל. הגדלת נתח השוק עוזרת גם היא לבנק הגדול לפזר סיכונים. יחד עם 

זאת, יתרונות אלה יכולים לגרום לבנק לקחת סיכון רב יותר. 

לפי ]6[, נמצא שריכוזיות קשורה ליציבות, זאת על בסיס ניתוח נתוני 69 מדינות בין 1980 לבין 1997. 
על פי תוצאות החוקרים, נמצא שהסיכוי למשבר פיננסי קֵטן עם גידול בנכסי שלושת הבנקים 
הגדולים במדינה, ביחס לשאר נכסי הבנקים באותה מדינה. עוד נמצא שהמשתנים שמורידים את 
הסיכוי למשבר הם: שיעור הבקשות הנדחות להקמת בנקים חדשים מתוך סך הבקשות שהוגשו, 
רמת ההגבלה המוטלת על הבנקים לפעול בתחום החיתום לניירות ערך, ביטוח חיתום, והשקעות 

בנדל"ן, ורמת העצמאות של הבנקים, ובמיוחד יכולת הכניסה של בנקים זרים.
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האם קיים קשר אמפירי בין מדדי תחרות שונים

ספרות משנות השמונים והתשעים מזהה קשר חיובי בין ריכוזיות לבין רווחי יתר בבנקאות, כאשר 
המנגנון המוביל הוא תמחור לא תחרותי של בנקים גדולים. מחברי מאמר ]7[ מוצאים קשר חיובי 
כי הבנקים הגדולים מצליחים  זה הוא  נותנים לקשר  רווחיות. ההסבר שהם  לבין  נתח שוק  בין 
להוריד לחץ תחרותי בתמחור על ידי דיפרנציאציה גאוגרפית, כוח מונופוליסטי לוקאלי ופרסום 

אגרסיבי.

מחברי מאמר ]8[ ערכו השוואה בין 180  מדינות בשנים 2001-1999, ומצאו שמדדי רגולציה המקשה 
חופש כניסה לענף, קשורים באופן חיובי לפערי ריבית. לעומת זאת, במדגם דומה מוצאים מחברי 

]9[ קשר חיובי בין מדד תחרותיות לבין ריכוזיות.
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פרק ח'
תחומי האחריות והפעילות של המפקח על הבנקים בבנק ישראל

תפקידי המפקח על הבנקים

באתר בנק ישראל קיים פירוט מלא לגבי הרכב האגפים בחטיבת הפיקוח על הבנקים. בפרק זה 
נזכיר את הפעולות העיקריות, המבוצעות על ידי המפקח על הבנקים, מבלי להיכנס לפרטים לגבי 

היחידה הספציפית בבנק ישראל האחראית לביצוע הפעולה או הפעולות. 
כחלק שוטף מפעילויות המפקח על הבנקים, נערך ניתוח סיכוני אשראי ונזילות, מתבצע מעקב 
שוטף אחר פעילות התאגידים הבנקאיים ומוגדר פרופיל לרמת הסיכון של הבנקים ושל המערכת 
וכן מאותרים  הבנקאית. סיכוני האשראי נעשים הן ברמת העסקה הבודדת והן ברמה הכללית, 
חשיפת  על  הבנקים  על  המפקח  יחידות  מפקחות  היתר,  בין  אבודים.  להיות  העשויים  חובות 
הבנקים לסיכוני ריבית ולסיכוני בסיס הצמדה, לסיכוני נזילות, סיכונים מפעילות בשוק הנגזרים 
הפיננסיים ועוד. במפקח על הבנקים קיימת יחידה, המפקחת על ציות הבנקים להוראות הנוגעות 

למניעת הלבנת הון, פעילות למימון טרור וכדומה.
הנאות  והגילוי  השקיפות  לצד  בבנקים,  הפנימית  הבקרה  תהליכי  מוערכים  הפיקוח  מן  כחלק 

בדוחות הכספיים. 
כמו כן, בוחן המפקח על הבנקים את השמירה על זכויות הלקוחות ויכולותיהם לקבל מידע מהבנק,  
המוסדות  אל  עדכניות  טכנולוגיות  הכנסת  עידוד  ועל  המוגבלים  הלקוחות  מאגר  על  ממונה  וכן 
הבנקאיים. בנוסף לאלה, תומך הבנק בהגנת סייבר ובעמידות המערכת הבנקאית מפני מתקפות 
היתרים  ולמתן  בנקים חדשים  להקמת  לבחינת בקשות  גם אחראי  הבנקים  על  סייבר. המפקח 

להקמתם. 
המפקח על הבנקים נוקט דרכים שונות כדי למלא את תפקידיו, ובין היתר מפרסם הוראות שוטפות 
לבנקים, מאשר את נושאי הִמשרה, סוקר את נתוני הבנקים באופן שוטף ונוקט סנקציות וענישה 
על חריגה מן ההנחיות, כולל העברת מידע לרשויות אחרות לשם טיפול בליקויים במישור הפלילי 

או במישורים אחרים.
הקווים המנחים לפעילות המפקח על הבנקים נשענים על הנחיות ועדת באזל, אשר מונתה על ידי 
נגידי הבנקים המרכזיים וחברים בה ראשי רשויות הפיקוח מהמדינות המובילות. ועדה זו קובעת 

את הסטנדרטים הבין-לאומיים לעבודת רשויות הפיקוח על הבנקים במדינות שונות. 
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סיכום ומסקנות 

עבודה זו סוקרת את המדיניות הממשלתית ואת המדיניות המוניטרית שננקטה על ידי בנק ישראל 
בשנים האחרונות, כמו גם את השינויים שהתלוו למדיניות זו בתחום סחר החוץ, המאזן המסחרי, 
שוק מטבע החוץ ורכיבים רבים אחרים, הנוגעים לסקטור הממשלתי ולציבור בישראל. כמו כן, 
נסקרה הפעילות של הבנקים בישראל, כולל מקורות ההכנסה העיקריים שלהם, השינויים שחלו 
בהיקף מתן האשראי והסקטורים הכלכליים שבהם חל הגידול העיקרי במתן האשראי. לבסוף, 
בדקנו גם את רמת הריכוזיות של הבנקים המסחריים והשווינו אותה לזו הקיימת במדינות אירופה. 
ממצאי העבודה משקפים את העובדה, שלאחר עלייה ניכרת ביותר בהוצאות הממשלה ובחוב 
הממשלתי בתקופת הקורונה )2020(, הממשלה הקטינה במהלך השנה וחצי האחרונה את החוב 
הממשלתי במונחי תוצר לממדים שאינם רחוקים מאלו שקדמו לתקופת הקורונה. המשק צמח 
בקצב מהיר ביותר בתקופה זו, צמיחה שמובלת בעיקר על ידי סקטור ההייטק, זאת לצד עלייה 
בעודף בחשבון השוטף שנובע מעלייה בחשבון השירותים )חלק ניכר מענף ההייטק מוגדר כענף 
גדול. ראוי  בגירעון מסחרי  ניכרת בחשבון הסחורות שנמצא  ירידה  שירותים(, כשבד בבד חלה 
להזכיר שלישראל אין חוב חיצוני, וכי העודף בחשבון השוטף מגדיל את הנכסים הזרים נטו של 

המשק, להיקף המגיע ליותר מ־ 178 של מאות מיליארדי דולרים. 
במהלך תקופת הקורונה, הוריד הבנק המרכזי את הריבית והרחיב את כמות הכסף, תוך שינוי ניכר 
בהרכב הנכסים שלו. נכסי הבנק המרכזי במטבע חוץ והתחייבויות במונחי מטבע מקומי, צמחו 
הנובעים  בהפסדים,  האחרונות  בשנתיים  לוו  הבנק  של  אלו  פעולות  שקלים.  מיליארדי  במאות 
משינויים בשער מטבע החוץ, בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים. בשנה האחרונה גם חל שינוי 
משמעותי בשיעור האינפלציה, שהגיע לכ 5.2% בשנה כלומר שהגיע לכ 5.2% בשנה. העלייה בשיעור 
לציבור  הגורמת  שחיקה  הציבור,  שבידי  צמודים  הבלתי  הנכסים  לשחיקת  מובילה  האינפלציה 
להפסדים בהיקף המוערך בכמעט מאה מיליארד שקלים. ראוי להדגיש כי מס אינפלציה זה פוגע 
יותר בעניים ובחלשים, שלא רק שאינם יודעים להגן על נכסיהם הכספיים, אלא שגם שכרם נשחק 
באופן ניכר בשל עליית המחירים, ללא קבלת פיצוי על האינפלציה בחלק מהסקטורים. נזכיר עוד, 
בהקשר זה, שחלק ניכר מן האינפלציה נובע מעליית מחירי שירותי הדיור, המוזנים באופן ישיר 
ממחירי הדיור שעלייתם פוגעת באופן ניכר בצעירים ובמחוסרי הדיור. משתנה חשוב נוסף, שבו 
חל שינוי מהותי במהלך השנים האחרונות, הינו שער החליפין של השקל. מאז שנת 2019 התחזק 
השקל בעשרות אחוזים כנגד האירו, ומאז שנת 2015 התחזק בעשרות אחוזים גם כנגד הדולר. נציין 
שלמרות התחזקות השקל, ישנו עודף יציב בחשבון השוטף במאזן התשלומים הקשור לעוצמת 
ענפי ההייטק הישראלי והגידול הנמשך בהיקף הייצוא של ענפים אלו, זאת יחד עם גידול ניכר 
בגירעון בחשבון הסחורות של המשק הישראלי, שנפגע מהתחזקות השקל ומהיכולת להתחרות 

במחירי מוצרי חו"ל.
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בהקשר זה של שער החליפין, מצאנו שהיקף המסחר במטבע חוץ בישראל מגיע לכדי כעשרה 
החלף,  עסקאות  באמצעות  מבוצע  שרובו  עצום  מסחר  היקף  ליום,  בממוצע  דולרים  מיליארד 
זרים  )ונכסי  בחו"ל  המושקעים  פיננסיים  נכסים  על  הגנה  לעסקאות  הנראה  כפי  הקשורות 
המושקעים בארץ(. ראוי להדגיש, שהיקף מסחר יומי עצום זה מציב את הבנק המרכזי בעמדה 
שהרגולטור  הראוי  ומן  בכך,  שיחפוץ  במידה  החליפין  שער  מגמת  על  להשפיע  יכול  אינו  שבה 
זו(,  בעבודה  המוזכרות  אחרות  במדינות  שנעשו  ושינויים  לתוכניות  )בדומה  מגירה  תוכנית  יכין 
למקרים שבהם תהייה מתקפה ספקולטיבית על ישראל, בהתאם לקווים שהזכרנו כאן. מצאנו 
שהבנקים המסחריים הגדילו במהלך השנתיים האחרונות, בעשרות אחוזים, את היקף האשראי 
ולהלוואות לדיור הינו כ־48% מסך האשראי במשק.  לציבור, כאשר היקף האשראי לענף הבניין 
 ,2021 במיוחד בשנת  רווחיותם,  ביותר את  ניכר  הגדילו באופן  עוד מצאנו שהבנקים המסחריים 
ושהגידול בהכנסות מריבית צמח באופן ניכר. כן בדקנו את השינויים שחלו בהיקף האשראי החוץ 
בנקאי, בהמשך לרפורמות ולשינויי הרגולציה שהופעלו בתחום, ומצאנו שאומנם חל גידול בהיקף 
אשראי זה, אולם הוא עדיין מהווה שיעור זניח )כ־2%( מהאשראי בישראל. מבדיקת מרווחי הריבית 
ניכרים  בישראל )הפער שבין ריבית על הלוואות לריבית על פיקדונות(, עולה שקיימים פערים 
בין ריבית הזכות לריבית החובה, ושישראל מדורגת בין המדינות שבהן מרווח האשראי הוא מן 
הגבוהים ביותר. מבדיקת רמת הריכוזיות של הבנקים בישראל, נמצא שהיא גבוהה מזו המקובלת 
במדינות שונות באירופה, ריכוזיות שנמצאה הן על פי נתח הנכסים היחסי שבידי הבנקים הגדולים 
והן על פי מספר הבנקים הנמוך לנפש, הקיים בישראל. בעבודה גם סקרנו בקצרה את תחומי 
האחריות של המפקח על הבנקים, וכן הצגנו סקירה תמציתית על משמעות הקשר שבין ריכוזיות 

לתחרות ולסיכון של המערכת הבנקאית.



85

2019 2020 2021
נכסים

מזומנים ושווי מזומנים במטבע חוץ
107,928 132,735 170,870 ניירות ערך במט"ח
318,589 420,925 489,340 מכשירים פיננסיים נגזרים

778 466 2,665 נכסים אחרים
3,798 12,383 3,779 קרן המטבע הבינלאומית
6,084 6,606 14,534 BISהשקעה ב־
384 399 398 סך הכול נכסים בחו"ל

437,561 573,514 681,586
נכסים בארץ

איגרות חוב במטבע מקומי
1,677 50,345 86,654 הלוואות למוסדות פיננסיים

21,061 40,128 נכסים אחרים
199 188 200 רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים
833 823 783 סך כל הנכסים בארץ

2,709 72,417 127,765
סך הכול נכסים

440,270 645,931 809,351
2019 2020 2021 התחייבויות

התחייבויות לחו"ל
מכשירים פיננסיים נזילים

1,078 4,042 345 התחייבויות אחרות
579 11,907 18,435 קרן המטבע הבינלאומית

4,236 4,100 12,013 סך כל ההתחייבויות לחו"ל
5,893 20,049 30,793

התחייבויות בארץ
שטרי כסף ומעות במחזור

87,178 105,805 113,078 יתרות התאגידים הבנקאיים כנגד חובת הנזילות
45,687 55,017 81,468 פיקדונות לזמן קצוב
194,011 365,002 474,005 מלווה קצר מועד )מק"מ(
119,870 86,975 114,984 יתרות הממשלה
18,184 47,625 49,722 התחייבויות אחרות
7,791 8,408 8,816 סך כל ההתחייבויות בארץ

472,721 668,832 842,073
סך כל ההתחייבויות

478,614 688,881 872,866
הון הבנק )גירעון( וקרנות
הון הבנק )גירעון( וקרנות

הון הבנק וקרן שמורה
3,985 3,985 3,985 יתרות הפסד

-60,094 -74,262 -103,662 קרנות שיערוך
17,765 27,327 36,162 סך כל הון הבנק )גירעון( וקרנות

-38,344 -42,950 -63,515 סך כל ההתחייבויות וההון
440,270 645,931 809,351 סך כל ההתחייבויות וההון

נספח 1: מאזן בנק ישראל לשנים 2019–2021
נספחים

מקור: אתר בנק ישראל
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דוח רווח או הפסד 
ורווח כולל אחר

2020 2021

הכנסות )הוצאות( מפעילות בחו"ל

הכנסות )הוצאות( מיתרות מטבע חוץ

3,389 2,532 הכנסות מריבית וכו'

17,411 13,562 רווח או הפסד משיערוך לשווי הוגן של נכסים פיננסיים

-99 -138 הוצאות שונות נטו

-8 4 הכנסות )הוצאות( אחרות מפעילות בחו"ל

20,693 15,960 סך הכול הכנסות מפעילות בחו"ל נטו

הכנסות )הוצאות( מפעילות בארץ

286 1,054 הכנסות ריבית נטו

-946 -911 הוצאות ריבית

179 רווח משיערוך לשווי הוגן של נכסים פיננסיים

15 3 הכנסות שונות נטו

-466 146 סך כל ההכנסות )הוצאות( מפעילות בארץ

-23,847 -35,370 הפרשי שער

-3,620 -19,264 הפסד מפעילות פיננסית

-70 -38 הוצאות על הדפסת כסף וטביעת מטבעות

-837 -862 הוצאות הנהלה וכלליות

27 31 הכנסות אחרות נטו

-4,500 -20,133 הפסד השנה

רווח )הפסד( כולל אחר

-121 -431 הפסד ממדידה מחדש של תוכניות להטבה מוגדרת

15 -1 רווח )הפסד( מהשקעות במכשירים הוניים הנמדדים בשווי הוגן דרך 
רווחו כולל אחר

-106 -432 הפסד כולל אחר

-4,606 -20,565 הפסד כולל

נספח 2: דוח רווח והפסד של בנק ישראל לשנים 2020, 2021
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שער חליפין שקל/דולר שער חליפין שקל אירו
4.16 3.64 31/01/2019

4.12 3.60 28/02/2019

4.07 3.63 31/03/2019

4.03 3.61 30/04/2019

4.05 3.63 31/05/2019

4.05 3.57 30/06/2019

3.89 3.50 31/07/2019

3.90 3.54 31/08/2019

3.81 3.48 30/09/2019

3.93 3.53 31/10/2019

3.82 3.48 30/11/2019

3.88 3.46 31/12/2019

3.80 3.45 31/01/2020

3.82 3.47 29/02/2020

3.89 3.57 31/03/2020

3.83 3.50 30/04/2020

3.90 3.50 31/05/2020

3.87 3.47 30/06/2020

4.04 3.41 31/07/2020

4.02 3.36 31/08/2020

4.02 3.44 30/09/2020

3.99 3.42 31/10/2020

3.96 3.31 30/11/2020

3.94 3.22 31/12/2020

3.97 3.29 31/01/2021

3.98 3.28 28/02/2021

3.91 3.33 31/03/2021

3.93 3.25 30/04/2021

3.96 3.25 31/05/2021

3.87 3.26 30/06/2021

3.85 3.23 31/07/2021

3.78 3.21 31/08/2021

3.74 3.23 30/09/2021

3.63 3.16 31/10/2021

3.57 3.16 30/11/2021

3.52 3.11 31/12/2021

3.57 3.20 31/01/2022

3.61 3.24 28/02/2022

3.54 3.18 31/03/2022

נספח 3: שער החליפין של הדולר
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3.51 3.32 30/04/2022

3.56 3.34 31/05/2022

3.69 3.50 30/06/2022

3.46 3.39 31/07/2022

3.37 3.34 31/08/2022

3.49 3.54 30/09/2022

3.46 3.54 31/10/2022
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היקף נכסים תחום עיסוק עיקרישם הבנק
במיליוני אירו

UniCredit Bank Austria AGuniversal banking114030

Raiffeisen Bank International AGcorporate and investment banking79483

Erste Group Bank AGretail banking77055

BAWAG P.S.K.retail and business banking50443

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AGcooperative retail banking41486
Erste Bank der oesterreichischen 
Sparkassen AGretail banking34510

Oesterreichische Kontrollbank AGinformation services29864
RAIFFEISENLANDESBANK 
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AGcooperative retail banking27731

Oberbank AGretail banking, brokerage services23196

Raiffeisen-Landesbank Steiermark AGcooperative retail banking15959

VOLKSBANK WIEN AGcooperative retail banking15010

Hypo Vorarlberg Bank AGreal estate financing14628
HYPO NOE Landesbank für 
Niederösterreich und Wien AGreal estate financing14584

Bank für Tirol und Vorarlberg AGretail and business banking13221
Österreichische Ärzte- und 
Apothekerbank AGcooperative retail banking9847

Bank Gutmann AGprivate banking, wealth management9444

Raiffeisen-Landesbank Tirol AGcooperative retail banking9419

BKS Bank AGuniversal banking9237

VakifBank International AGretail and business banking9109

Raiffeisenverband Salzburg eGencooperative retail banking9090

BAWAG P.S.K. Wohnbaubank AGhousing financing8680

HYPO TIROL BANK AGreal estate financing8560

DenizBank AGretail and business banking8384

Raiffeisen Bausparkasse GmbHhousing financing7964

BMW Austria Bank GmbHvehicle financing for BMW brands7515

Oberösterreichische Landesbank AGreal estate financing7230
Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit 
Revisionsverband eGencooperative retail banking7017

Bausparkasse Wüstenrot AGhousing financing6464

ICBC Austria Bank GmbHcorporate banking6291

bank99 AGretail banking6,030.11

נספח 4 היקף נכסי הבנקים במיליוני אירו

טבלה 1: אוסטריה )30 הבנקים הראשונים(
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היקף נכסים במיליוני אירותחום עיסוק עיקרישם הבנק

BNP Paribas Fortisuniversal banking247040

KBC Bankretail banking206060

BELFIUS BANKuniversal banking167090

ING BELGIUMuniversal banking138310

Saxo Banque )France( SAonline investment and trading 
services93000

Kabushiki Kaisha Mitsui Sumitomo 
Ginko – Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation

corporate banking75307

ARGENTA SPAARBANKretail banking42430

THE BANK OF NEW YORK MELLONinvestment banking39547

AXA BANK BELGIUMretail banking25435
The Bank of New York Mellon 
)Brussels Branch(investment banking23086

EUROCLEAR BANKsecurities clearing services22701

CRELANuniversal banking17192

CBC Banqueuniversal banking15529

bpost bankretail banking11898

ARKEA DIRECT BANKretail banking via direct channels11396

DEUTSCHE BANK AGretail banking11346

Coöperatieve Rabobank U.A.retail banking via direct channels7584

BANK J.VAN BREDA & C°SME banking7146

BEOBANK NV/SAretail banking7140

BANQUE NAGELMACKERSprivate banking5443

BANK DEGROOF PETERCAMprivate banking and asset 
management5204

ABN AMRO Bank NVprivate and business banking4800

BANQUE CPHregional retail banking2942

Keytrade Bank SAonline brokerage2891

TRIODOS BANKgreen banking2361

MeDirect Bankwealth management2099

DELEN PRIVATE BANKasset management1637

Europabankretail banking1612

State Bank of Indiacorporate banking1552

טבלה 2: היקף נכסי הבנקים בבלגיה )30 הבנקים הראשונים( במיליוני אירו
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היקף נכסים במיליוני יןשם הבנק

Mitsubishi UFJ Financial Group304,221,637

Japan Post Bank210,253,910

Sumitomo Mitsui Financial Group201,864,739

Mizuho Financial Group200,639,561

Norinchukin Bank112,302,355

Sumitomo Mitsui Trust Holdings63,379,539

Resona Holdings49,049,640

Nomura Holdings44,477,783

Shinkin Central Bank )SCB(40,970,232

Fukuoka Financial Group19,007,720

Concordia Financial Group )1(18,669,466

Mebuki Financial Group )2(16,454,991

Chiba Bank14,033,922

Shoko Chukin Bank12,845,033

Hokuhoku Financial Group12,330,571

Shizuoka Bank11,340,686

Yamaguchi Financial Group10,216,319

Kyushu Financial Group )3(9,853,398

Shinsei Bank9,382,403

Nishi-Nippon Financial Holdings9,325,203

North Pacific Bank9,257,260

Hiroshima Bank9,147,886

Hachijuni Bank8,933,049

Bank of Kyoto8,781,886

77 Bank8,577,038

טבלה 3: היקף נכסי הבנקים ביפן )25 הבנקים הראשונים( במיליוני ין
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היקף נכסים במיליוני אירותחום עיסוק עיקרישם הבנק

NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., 
LJUBLJANAUniversal banking9,802

BKS BANK AG, Bančna podružnicaRetail banking8,858

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR 
D.D.Universal banking5,094

SKB BANKA D.D. LJUBLJANARetail and business banking3,365

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.Universal banking2,752

Banka Intesa Sanpaolo d.d.Retail and business banking2,689

SID-SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZ-
VOJNA BANKA, d.d., LJUBLJANAExport financing2,406

GORENJSKA BANKA D.D., KRANJRetail and business banking1,967

N Banka d.d., LjubljanaCorporate banking1,871

Addiko Bank d.d.Retail banking1,617

DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJU-
BLJANARetail banking1,533

BANKA SPARKASSE d.d.Retail banking1,262

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D.Retail and business banking1,018

Hranilnica LON d.d., KranjRetail banking217

PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA 
d.d.Retail banking97

טבלה 4: היקף נכסי הבנקים בסלובניה )סך הכול 15 בנקים( במיליוני אירו
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היקף נכסים במיליוני אירותחום עיסוק עיקרישם הבנק

Banco Santander, S.A.universal banking657951
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 
S.A.universal banking442279

Caixabank, S.A.universal banking349942

Banco de Sabadell, S.A.universal banking197188

Bankinter, S.A.retail and corporate banking106810

Ing Bank, NV Sucursal en Españaretail banking46801

Santander Consumer Finance, S.A.consumer finance44480

Banco de Crédito Social Cooperativoretail and SME banking26025

Banco de Valencia, S.A.regional universal banking21805
Deutsche Bank, Sociedad Anónima 
Españolaretail and corporate banking18106

Banco Cooperativo Español, S.A.central cooperative banking17994

Banca March, S.A.private and corporate banking15568
BNP Paribas S.A., Sucursal en 
Españauniversal banking14552

Open Bank, S.A.direct retail banking13865

Banco Cetelem, S.A.consumer credit8498
Crédit Agricole Corporate and 
Investment Bank, Sucursal en 
España

corporate and investment banking7353

CACEIS Bank Spain, S.A.securities services6702
Crédit Suisse Ag, Sucursal en 
EspañaSME banking7146

investment banking63997140
Société Genérale, Sucursal en 
Españacorporate and investment banking5889

Evo Banco S.A.retail banking5182
Volkswagen Bank GmbH, Sucursal 
en España

vehicle financing for VW group 
brands5126

BNP Paribas Securities Services, 
Sucursal en Españasecurities services5100

Wizink Bank, S.A.direct retail banking4759

Allfunds Bank, S.A.investment management4041
Intesa Sanpaolo S.p.a., Sucursal En 
Españacorporate and investment banking3705
RCI Banque, S.A., Sucursal en 
España

vehicle financing for Renault 
brands3556

Targobank, S.A.retail banking3516

Banco Mediolanum, S.A.retail banking3431

Banco Caminos, S.A.private banking, investment 
management2911

Triodos Bank, NV, S.E.sustainable banking2622

טבלה 5: היקף נכסי הבנקים בספרד )30 הבנקים הראשונים( במיליוני אירו
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היקף נכסים במיליארדי קורונה תחום עיסוק עיקרישם הבנק

Československá obchodní banka, a. s.universal banking1756

Česká spořitelna, a.s.universal banking1538

Komerční banka, a.s.universal banking1167

UniCredit Bank Czech Republic and 
Slovakia, a.s.universal banking644

Raiffeisenbank a.s.retail banking, corporate banking482

Hypoteční banka, a.s.mortgage loans347

MONETA Money Bankretail banking, SME banking301

J&T BANKA, a.s.private banking174

Sberbank СZcorporate banking84

COMMERZBANK AG, pobočka Prahacorporate banking41

Česká exportní banka, a.s.export financing41

MONETA Stavební Spořitelna, a.s.housing financing37

טבלה 6: היקף נכסי הבנקים בצ'כיה )12 בנקים( במיליארדי קורונה

אין נתונים אודות היקף נכסיהם של מרבית הבנקים בצ'כיה.
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טבלה 7: היקף נכסי הבנקים בדרום קוריאה במילייארדי וון

בקוריאה יש 148 בנקים מורשים, משלושה סוגים: 
א. 52 בנקים מסחריים, המשרתים לקוחות מקומיים.

ב. חמישה בנקים המשרתים פלחי שוק ייעודיים.
ג. 91 בנקים לחיסכון הדדי.

היקף נכסים במיליארדי וון שם הבנק

KB Kookmin Bank422.249

Shinhan Bank413.911

Hana Financial Group349.045

Woori Bank361.981

Industrial Bank of Korea257.482

Nonghyup Bank381.6

Korea Development Bank291.0769

export import bank of korea101.52

standard chartered86.89

Busan Bank66.43

daegu64.12

suhyup47.18

citybank46.43

Kyongnam46.29

kakao36.04

Kwangju Bank28.16

jeonbuk19.58

Toss14.35

K13.33

jeju6.93
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היקף נכסים במיליוני ליש"טתחום עיסוק עיקרישם הבנק

Barclays Bank plccorporate and investment banking1059731

J.P. Morgan Securities plcwealth management702758

HSBC Bank plccorporate and investment banking681150

Morgan Stanley Bank International 
Ltd

wealth management, investment 
banking502344

Lloyds Bank Plcretail and corporate banking445466

National Westminster Bankuniversal banking380603

Standard Chartered Bankcorporate and institutional banking342792

Bank of Scotlanduniversal banking315764

HSBC UK Bank Plcretail banking304864

Santander UKretail and business banking292332

Barclays Bank UK Plcretail and business banking287498

NATWEST MARKETS PLCsecurities services256082

Credit Suisse Internationalcorporate and investment banking243904

BARCLAYS CAPITAL SECURITIES 
LIMITEDcapital markets services115739

The Royal Bank of Scotland Plcuniversal banking99242

Lloyds Bank Corporate Markets Plccorporate and investment banking92408

Clydesdale Bank plcuniversal banking89599

Goldman Sachs International Bankinvestment banking50655

RBC Europe Limitedinvestment banking47763

TSB Bank Plcretail banking42422

Coutts & Companyprivate banking, wealth manage-
ment38434

Handelsbanken plcuniversal banking33813

The Co-operative Bank plcretail banking25599

Mizuho International plccorporate and investment banking25045

Investec Bank Plcasset and wealth management24669

Scotiabank Europe plccorporate and investment banking24309

ICBC Standard Bank Plccorporate banking23307

Metro Bank Plcretail banking22579

TD Bank Europe Limitedinvestment banking19764

טבלה 8: היקף נכסי הבנקים בבריטניה במיליוני ליש"ט
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היקף נכסים במיליוני ליש"טתחום עיסוק עיקרישם הבנק

BNP Paribasuniversal banking2488491

BPCEcooperative universal banking1516021

Société généraleuniversal banking1461952

Banque centrale de compensationsecurities clearing services669745

Banque fédérative du crédit mutuelbanking support services662868

Banque BIAretail and business banking393084

HSBC Continental Europeretail and business banking198011

BNP Paribas securities servicessecurities services176297

CACEIS Banksecurities services118578

Bpifrancecorporate financing95947

Lyonnaise de banque ”L.B.”retail banking46819

RCI Banquevehicle financing for Renault 
brands44117

Crédit Foncier de Francemortgage loans41239

CA Consumer Financeconsumer finance37421

Arkéa banque entreprises et 
institutionnelscorporate and institutional banking32948

Banque CIC Estregional universal banking32812

Banque CIC Nord Ouestregional universal banking31046

BNP Paribas Personal Financeconsumer finance30603

Banque CIC Ouestregional universal banking28455

Banque Européenne du Crédit 
Mutuelbusiness and corporate banking26518

Banque CIC Sud Ouestregional universal banking20901

Boursoramadirect retail banking20886

FIRST ABU DHABI BANKcorporate banking18476

Axa banqueretail banking, insurance17057

Banque Palatineprivate and corporate banking17051

Bank of China limitedcorporate and investment banking16054

Compagnie générale de crédit aux 
particuliers – Crédiparvehicle financing15408

Société marseillaise de créditregional universal banking12996

Crédit immobilier de France 
Centre Ouestreal estate loans12881

טבלה 9: היקף נכסי הבנקים בצרפת במיליוני אירו
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היקף נכסים במיליוני אירותחום עיסוק עיקרישם הבנק

Deutsche Bank AGuniversal banking1325259

Commerzbank AGuniversal banking506900

UniCredit Bank AGuniversal banking300105

NRW.BANKregional development banking155787

Bayerische Landesbankregional universal banking151919

Norddeutsche Landesbank – 
Girozentrale -regional universal banking109199

DekaBank Deutsche Girozentraleinvestment banking87676

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, 
Bausparkasse der Volksbanken 
und Raiffeisenbanken

real estate financing78151

Citigroup Global Markets 
Deutschland AGglobal markets services70298

DEUTSCHE APOTHEKER- UND 
ÄRZTEBANK EG

retail banking for healthcare 
professionals67371

SÜDWESTBANK – BAWAG AG 
Niederlassung Deutschlandregional universal banking50443

Santander Consumer Bank AGretail banking50127

UBS Europe SEwealth management48447

State Street Bank International 
GmbHinvestment banking46772

Aareal Bank AGstructured property financing44229

BHW Bausparkasse AGreal estate financing43092

Berlin Hyp AGreal estate financing33423

Wüstenrot Bausparkasse AGreal estate financing29195

BMW Bank GmbHvehicle financing for BMW brands28728

TARGOBANK AGretail banking27290

Oldenburgische Landesbank AGregional universal banking21475

BBBank eGretail banking for public sector 
employees15731

Sparda-Bank Baden-Württemberg 
eGcooperative retail banking14882

Sparda-Bank West eGcooperative retail banking12297

Bank für Sozialwirtschaft AGretail banking for social and health 
sectors11720

TOYOTA Kreditbank GmbHvehicle financing for Toyota brands11246

Sparda-Bank Südwest eGcooperative retail banking11111

TeamBank AG Nürnbergconsumer credit11065

Sparda-Bank Hessen eGcooperative retail banking9343

טבלה 10: היקף נכסי הבנקים בגרמניה במיליוני אירו
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היקף נכסים במיליוני אירותחום עיסוק עיקרישם הבנק

Intesa Sanpaolo S.p.a.universal banking628158

Unicredit Spauniversal banking452063

Cassa Depositi e Prestiti SpA In 
Forma Abbreviata Cdp S.p.a.development banking410304

Banco Bpm SpAretail banking180861

Banca Monte dei Paschi di Siena 
S.p.a.universal banking134362

Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.universal banking95682

Bper Banca S.p.a.universal banking83750

Crédit Agricole Italia S.p.a.universal banking69152

Mediobanca - Banca di Credito 
Finanziario S.p.a.

private banking, asset manage-
ment64809

Credito Emiliano S.p.a.retail banking46827

Fideuram - Intesa Sanpaolo Private 
Banking S.p.a.

private banking, asset manage-
ment45090

Finecobank Banca Fineco S.p.a.online brokerage31596

Banca Mediolanum S.p.a.retail banking28493

Mps Capital Services Banca Per Le 
Imprese Spacorporate and investment banking27647

Deutsche Bank S.p.a.private and investment banking26399

Intesa Sanpaolo Private Banking 
S.p.a.

private banking, asset manage-
ment24059

Chebanca! S.p.a.retail banking23456

Banca Carige S.p.a. - Cassa di 
Risparmio di Genova e Imperiaretail banking21300

Dexia Crediop S.p.a.infrastructure financing17117

Banco di Desio e della Brianza - 
SpAregional universal banking15627

Banca Sella - S.p.a.retail banking14439

Banco di Sardegna S.p.a.regional universal banking13536

Banca Generali - SpAprivate banking and asset man-
agement12967

Banca Popolare dell'alto Adige 
SpAregional universal banking11609

Unipol Bancaretail banking11448

Credit Agricole Friuladria S.p.a.universal banking11000

Cassa di Risparmio di Asti S.p.a.retail banking10782

Cassa di Risparmio di Bolzano 
S.p.a. - Sudtiroler Sparkasse Agretail banking10267

Banca Akros S.p.a.corporate and investment banking7906

טבלה 11: היקף נכסי הבנקים באיטליה במיליוני אירו
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https://www.ezcount.co.il/bank-numbers
https://thebanks.eu/banks-by-country/Spain#operating_banks
https://thebanks.eu/banks-by-country/Austria#operating_banks
https://thebanks.eu/banks-by-country/Belgium
https://thebanks.eu/banks-by-country/Slovenia
https://thebanks.eu/banks-by-country/Czech-Republic
https://www.relbanks.com/asia/japan
https://www.statista.com/statistics/434611/leading-banks-in-japan-assets/
https://www.statista.com/statistics/1234928/south-korea-major-banks-by-total-assets/
https://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/AllSubjects.aspx
https://thebanks.eu/banks-by-country/United-Kingdom
https://thebanks.eu/banks-by-country/France
https://thebanks.eu/countries/Netherlands/banking_sector
https://thebanks.eu/banks-by-country/Italy
https://thebanks.eu/banks-by-country/Germany
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7
%A4%D7%99_%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%94,_%D7%A9
%D7%98%D7%97,_%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA,_%D7%AA%D7%9E%22%D7%
92_%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97_%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%99
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