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כיצד יראו שירותי הבנקאות והפיננסיים 

 ?בעוד מספר שנים

 

 ...אחרת מהמצב היום
 

 גם בעולם וגם בישראל
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כיצד יראו שירותי הבנקאות והפיננסיים 

 ?בעוד מספר שנים

 יותר טכנולוגיים  •

 :יותר תחרותיים•

 משקי הבית והעסקים הקטניםבתחומי –

 התשלומיםבתחום –

 

 "השחקנים"בין גבולות בטשטוש מאופיינים •
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כיצד יראו שירותי הבנקאות והפיננסיים 

 ?בעוד מספר שנים
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 :אומרים בעולם

 זקסגולדמן , "היא גורם מאפשר כניסה –טכנולוגיה "•

 
  2020 -בשהבנקאות הקמעונאית תראה שונה מאוד אנו מאמינים "•

 PWC, "ביחס להיום

 Accenture, "הופכים לקריטיים עבוד הבנקיםגמישות וחדשנות "•

 

מעצבים מחדש את  השינויים הרגולטוריים והטכנולוגיות החדשות "•

 גולדמן זקס, "התחרות בבנקאות המסורתית ובעולם התשלומים



 המטרות של הפיקוח על הבנקים כיום  

 "לעולם הבנקאות והפיננסיים החדש"ובמעבר 

 

 :  מטרת העל

 הציבור והמשקלקדם את טובת  
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 הציבור פיקדונותויציבות המערכת על הגנה –

לצורך  , המערכת תחרות וביעילותתמיכה ב–

 השירותים הבנקאייםשל תמחור הוגן הבטחת 

 הצרכןכלפי  הוגנותהבטחת –

 הבנקאייםרציפות השירותים הבטחת –
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 המשמעות של

 :הציבור והמשקאת טובת לקדם 

 



האם היציבות של המערכת  

 ?הבנקאית מובטחת ומובנת מאליה 
 

    2007 -במשבר שהחל בפשטו רגל ב ואירופה "בנקים בארה•

 

 אדיריםששילם הציבור הרחב במדינות אלה היו  המחירים•
 נטל על משלמי המיסים, אובדן תוצר, עליית אבטלה–

 

 גדולה   עוצמההפגינו הבנקים הישראלים , לעומת זאת•

 לבנקים ולרגולטור, לציבור: הקרדיט–
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האם הבטחת היציבות הינה אינטרס 

  ?ציבורי ומשקי

 

 

 !!! כן•
 

 :כלפיהאחריות של הפיקוח זאת •
 שמפקיד את משכורתו הסטודנט  –

 שחי מחסכונותיו הפנסיונר  –

 שמנהל את עסקיו המפעל  –
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האם שמירה על היציבות סותרת  

 ?התחרות ומונעת את קידום 
 

 !לא   •
 

, לקדם עוד יוזמות להגברת התחרות אפשר•
 *ללא פגיעה ביציבות 

 

 מבניותנקדם גם יוזמות .... ואנחנו נעשה זאת•
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היכן עלינו למקד את המאמצים 

 ?להגברת התחרות 

 

 בנקאיים-מצד גופים חוץתחרות עזה  –אשראי לעסקים גדולים •

 בין הבנקיםתחרות עזה  –( משכנתאות)אשראי לדיור •

   

 אשראי ומוצרים נוספים  : משקי בית ועסקים קטנים•

 להוזלת המחיריםהתייעלות  יובילו + הגברת תחרות –
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 ?אילו יוזמות נוביל ונקדם
 

בתחום משקי הבית   התחרותיוזמות להגברת •

 והעסקים הקטנים

 היציבותיוזמה בתחום •
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לשימוש  מאגר נתוני אשראי נוביל את בניית 

 כל המערכת הפיננסית

 בתיווך פיננסיהמידע קריטי •

 מזה שניםקיים במדינות מפותחות מאגר כזה •

 יאפשר הגדלת תחרותמאגר נתוני האשראי •

 טוב יותר בבנקיםיאפשר גם ניהול סיכונים •

 

 ...הפרויקט יצא לדרך
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האשראי מגוף להפרדת חברות כרטיסי נפעל 

 ומעלה מהאשראי הקמעונאי  20%שמהווה 

13 

 

 .  הבנקים הגדולים יידרשו למכור את הבעלותשני 

 .  של כרטיסי אשראי ובסליקה בתפעוללא יוכלו לעסוק 

 .כרטיסים בהנפקתכן יורשו לעסוק 

 

 :ממדים בשניהמהלך יאפשר לקדם את התחרות   

 בנקאית -חוץ תחרות –

 בתוך המערכתתחרות –
 



האשראי מגוף להפרדת חברות כרטיסי נפעל 

 ( 2)ומעלה מהאשראי הקמעונאי  20%שמהווה 
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 ?מדוע וכיצד נעשה זאת
 על הצרכן והעסקמידע טוב לחברות –

 לחיתום אשראי וניהולובנו פלטפורמה –

 הון עצמי נדרש–

 סיכוניםידע בניהול בעלות –

 

 י הפיקוח על הבנקים"מפוקחות ע. ח כבר עתה"נתמוך בכך שיגייסו אג–

 בוועדת שטרוםהמתווה המלא יגובש –



בכניסת המוסדיים וגופים חוץ בנקאיים  נתמוך 

 לאשראי למשקי בית ועסקים קטנים

 למכירת אשראי קמעונאי וחיתום  באופן ישיר ספק אם מוסדיים רבים ייכנסו •

 

 :כן יוכלוהם אולם 

 לחברות כרטיסי האשראי שיופרדו לספק מקורות מימון •

 א "ועסקים קטנים מבנקים ומחברות כשל משקי בית לרכוש תיקי אשראי •
 

 

 ?מדוע וכיצד נעשה זאת
   מקורות גדולים וגדליםלמוסדיים –

 החוסכים שמגוון את השקעות עוד אפיק –

 ויוריד את מחירו  יגדיל את היצע האשראי –

 

 ח   "האיגוהסדרת תחום נדרשת –
 מקודם בצוות בין משרדי•
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 נפעל לכניסת הבנקים לתחום  

 הפצת מוצרי ביטוח

  

 להגדיל תחרות   יאפשר•

 תוך ניצול תשתיות הבנקים, לצרכןלהוריד מחירים יאפשר •

 

 ?מדוע וכיצד נעשה זאת•

 בכרבוועדת הומלץ –

 אגב מתן משכנתא, היום במכירת ביטוח חיים ונכסקיים –

 נפוץ בעולםהמודל –

 ההון והביטוחיקודם עם המפקחת על שוק –
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בבנקאות  בשינויים הטכנולוגיים נתמוך 

 (Fintech-ה)ובפיננסיים 

  

 :חדשנות הטכנולוגית מאפשרת

 :והפיננסייםהבנקאות לתעשיית •

   להתייעל•

   לצורכי הלקוחמוצרים שמותאמים ליצור •

 

 תגדיל את התחרותולכן מורידה את חסמי הכניסה הטכנולוגיה •
 הבנקאיתאל מול המערכת 

 

 דרישה לניהול הסיכוניםנעשה זאת תוך •

 



 ביטוח פיקדונותנקדם 

 כשל \בכניסת בנק לקשיים  המחיר למשקאת יצמצם •

 לירידת הריכוזיות   \לחיזוק הבנקים הקטנים יותר יסייע •

 

 

 ?מדוע וכיצד נעשה זאת•

 קיים במרבית מדינות העולם המערבי–

 ביטוח פיקדונותיותר מדינות אימצו אחרי המשבר הפיננסי –

 עם משרד האוצרנקדם זאת –
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כיצד עלינו להיערך לשינויים הצפויים  

 ?בבנקאות ובפיננסיים
 

 :הבנקים

  להתייעל   להמשיך–

 ליצירת מוצרים תחרותייםלהפנות את המשאבים –

 

 :  וקובעי המדיניותהרגולטורים 

 סיכוןמותאם , כוללפיקוחי מתווה להבטיח  פ"בשתלעבוד •
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כיצד עלינו להיערך לשינויים הצפויים  

 ?בבנקאות ובפיננסיים
 

 משקי הבית

 בהתאם ליכולת ההחזררק לקחת הלוואות •

 

 הממשלה

שיאפשר למשקי הבית והעסקים הקטנים למצות את פיננסי חינוך  לקדם•

 זכויותיהם
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לסיכום כיצד יראו הבנקאות ושוק  

 ?2020 -הפיננסיים ב

 ...אחרת מהמצב היום

 

משקי הבית והעסקים הקטנים ייהנו משירותים  

 יותר         מתקדמים ותחרותיים 
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 תודה רבה
 טובה ושנה
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