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 :תחרות משוכללת דורשת

 .מידע מלא«

 .חסמי כניסה -לגודלהיעדר יתרונות «

 .חיצוניותהשפעות היעדר «

 .שחקניםמספר רב של «

 .סוכנותבעיות היעדר «

 .ובלתי מתמשכתהתקשרות חד פעמית «

 ?אין תחרות משוכללתפיננסיים מדוע בשווקים 



 :מידע מלאבבעיית היעדר שמטרתן לטפל רפורמות «

 בנקאית תעודת זהות. 

 אשראינתוני מאגר. 

 פיזור רב של תיק האשראי– P2P. 

 הקמתAPI- המידע שייך ללקוח. 

 מחיריםהקמת מנוע חיפוש להשוואת. 

 

 

 רפורמות להגברת התחרות
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 :רפורמות להגדלת מספר השחקנים«

 .הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים הגדולים«

 .אשראיחברות פיננסיות ואגודות «

 . ודרישות הון מותאמות גודל וסיכוןפיקוח «

 .אגודות אשראי ועוד, בנק חדש, סולק חדש: הקלות לשחקנים חדשים«

 .גופים קטנים יחסיתבעבור מאפשר פיזור גם  –איגוח «

. התחרותלהקל על כדי האשראי של הבנקים הגדולים יצומצמו מסגרות «
 .כרטיסי האשראישל חברות 

 . להפיכתן לבנקיםיינתנו תמריצים האשראי לחברות כרטיסי «

 

 (2)רפורמות להגברת התחרות 
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 :  צעדים להקלת החסמים הטכנולוגיים

מספר רב של שחקנים  שישרת מרכז מחשבים משותף הקמת •
 .פיננסיים

 .קייםשל בנק במערכותיו " להתארח"בחינת אפשרות •

 .מיקור חוץ•

,  הוראת בנקאות בתקשורת: צעדים שהפיקוח על הבנקים קידם•
,  (הסרת צורך בסניפים: לדוגמא)הקלות להקמת בנק דיגיטלי 

 טכנולוגיית ענן  

 (3)רפורמות להגברת התחרות 
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מדידת התחרות  באתגרים 
 בעקבות הרפורמות



 ?איך מודדים תחרות בתחרות

 ?איך מודדים תחרות במסגרת תחרות

שימוש  
 בסמים

 -פוטו
 פיניש

 זינוק

ריצת  

100  

 מטר
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 מפת דרכים לבחינת הצלחת הרפורמות  
 ?לשיפור התחרות במערכת הפיננסית
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 מה קרה לעלות 
 ?הפיננסיהתיווך 



 סוגיית מספר השחקנים
? מעדיפיםהייתם מה   
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 המחשה מעולם המכירות הקמעונאיות
 בעל השפעה עצומה  אך , ריכוזי,  ג"מהתמשוק המסחר האינטרנטי מהווה אחוז נמוך יחסית 

10 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200
כניסת  ב לפי "בארהאתרי מסחר פופולריים 

 (2016, במיליונים) משתמשים
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נתח שוק של החברות המובילות במכירות  
 (2015)אינטרנטיות בארצות הברית 

 ישראל ב"ארה

 ג"מהתממסחר אינטרנטי כאחוז  0.80% 1.67%

 מסחר אינטרנטי כאחוז מהמסחר הקמעונאי 3.46% 8.20%



 :סוגיית מחיר האשראי
 ?מה יקרה למחיר האשראי לאחר הפרדת חברות כרטיסי  האשראי 

 ריבית האשראי ללווה

עלות  
 התפעול
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? 

פרמיית  
 הסיכון

המרווח 
 התחרותי
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הריבית על   
 המקורות

? 



 .ומדידת התחרות בו אינה פשוטה, השוק הפיננסי מורכב«

 .יש הרבה כאלה. השלב הראשון הוא להסיר חסמים שונים«

רפורמות זהירות עשויות להביא ליעילות גדולה יותר , בהמשך«

מגוון  , נוחות)בשוק הפיננסי ולחדשנות גדולה יותר ללקוחות 

 (. מוצרים ושירותים ועוד

 .תהליך התגברות התחרות צפוי להימשך מספר שנים«

מפאת מורכבות הרפורמות והשווקים הפיננסים יש לבחון «

 .לאורך זמןאת הצלחתן בעזרת תבחינים רבים ומגוונים 

 

 סיכום
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 תודה
 


