
 
 
 

 עידוד תחרות בסקטור הבנקאות



 מבנה המערכת הבנקאית



 מבנה מערכת הבנקאות כיום

,  הפועלים
29.31% 

28.47%, לאומי  

,  דיסקונט
14.87% 

,  מזרחי טפחות
14.27% 

הבינלאומי  
, הראשון
8.46% 

,  שאר הבנקים
4.69% 

 2014, הפיקוח על הבנקים: מקור

 מיליארד 1,343 –סך נכסי הבנקים 



  29.3% –פועלים 

 28.5% –לאומי 

 0.5% –הבנק הערבי ישראלי •

 14.9% –דיסקונט 

  2% – מרכנתיל•

 14.3% –מזרחי 

 (בבעלות מזרחי 50%) 1.4% –יהב •

 8.5% –הבינלאומי 
 

 (בבעלות הבנק הבינלאומי 76%) 1.23% –אוצר החייל •

  0.7% – יובנק•

 0.4% –מסד •

 0.3% –בנק פועלי אגודת ישראל •
 

 

 מבנה מערכת הבנקאות כיום



 שוק ריכוזי בהשוואה בינלאומית



 
 מגמת קונסולידציה במערכת הבנקאית העולמית



 רווחים והכנסות של המערכת הבנקאית



25.8 

15.1 

3.4 

 מיליארד 44.3 -סך הכנסות הבנקים 

 הכנסות אחרות עמלות (נטו)הכנסות ריבית 

 הכנסות הבנקים



 היכרות עם המערכת הבנקאית בישראל



 היכרות עם המערכת הבנקאית בישראל



 רווחיות הבנקים בישראל בהשוואה בינלאומית



 עלויות שכר חריגות –ענף הבנקאות 



 מסקנות ועדת זקן



 מסקנות ועדת זקן על המערכת הבנקאית

עודף על משקי בית ' כוח שוק'הבנקים מפעילים 
 ועסקים קטנים

 

מערכת  
 ריכוזית

יעילות  
תפעולית 

 נמוכה

עלויות שכר  
 גבוהות

היעדר איום 
תחרותי וחסמי  

 כניסה



 כוח שוק עודף על משקי הבית

 : מדד כוח שוק

R
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 כוח שוק עודף על משקי הבית



 מה האימפקט מה נעשה מהות צעד

לבחינת  הוקם צוות ייעודי שחקנים חדשים כניסת מוסדי לקמעונאיים אשראי

 הנושא

 התקדמות מעשית בנושא אין

 

רטר המפרט את  'נכתב צ כניסת שחקנים חדשים אינטרנטי   בנק

 תנאי הכניסה

לכניסת בנק  סיכוי נמוך

 אינטרנטי בזמן הקרוב

ייתכן ובנק ישראל יאפשר   כניסת שחקנים חדשים אגודות אשראי

לאגודות זעירות לעבוד ללא  

פיקוח ובכך יקל על חסמי  

 הכניסה

 בתהליך ביניים של הצוות ח"פורסם דו יצירת תחליפים פיננסים נתוני אשראי

 בתהליך בתהליך לתיקון ם פיננסיםיצירת תחליפי הריבית תיקון תקרת

 יושם חלקית ם פיננסיםיצירת תחליפי תעודת זהות בנקאית

 (2015החל מיולי )יושם  עידוד תחרות בתוך המערכת חשבון באינטרנט פתיחת

 יושם עידוד תחרות בתוך המערכת חשבון הקלות בסגירת

 יושם עידוד תחרות בתוך המערכת פרסום שיעורי ריבית

 2013מרץ  –המלצות ועדת זקן 



י  "שירותים מרכזים המסופקים ע
 הבנקים



 ריבית נמוכה על הפיקדונות: בעיה•

קרן  ) מ"קפ, קרנות כספיות, פוליסות פרט, מ"מק: יש תחליפים לבנק•
 (פיקדונות ומלוות

 פיקדונות

 ₪  13.8 -ש "עמלה ממוצעת חודשית על חשבון עו•

 ש"העושירות המסלולים מאפשר הוזלה של עלויות עמלות •

 עדיין יש כמה בעיות•

 חשבון עובר ושב

בתי השקעות של גופים , בנקים זרים להשקעות: יש תחליפים לבנק•
 מוסדיים

 נירות ערך

 אשראי

 ?  מהם שירותי הבנק



 יש תחרות על הלקוח וללקוח יש יכולת מיקוח•

 דיור

,  תחרות הן מצד הבנקים עצמם והן מצד גופים מוסדיים•
 קונצרניח "בנוסף לעסקים גדולים יש יכולת להנפיק אג

 :עסקים גדולים

י הבנקים וחברות  "שוק שנשלט כמעט לחלוטין ע –בעיה •
 (90%מעל )כרטיסי האשראי שבבעלותם 

ועוד  ( לא לדיור)למשקי בית ₪ מיליארד  135 –גודל השוק •
 מיליארד לעסקים קטנים ובינונים   200-כ

 אשראי קמעונאי

 אשראי



  85% 

7% 
9% 

 מיליארד 135 –סך האשראי למשקי בית שלא לדיור 

 חברות כרטיסי אשראי מוסדי בנקאי

 (לא לדיור)התפלגות האשראי למשקי בית 



 התפתחות האשראי למשקי בית לאורך השנים
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 כרטיסי אשראי מוסדיים בנקים
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 משקי בית –ג "יחס אשראי לתמ

 McKinsey & Company: מקור
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 עסקים קטנים –ג "יחס אשראי לתמ

 McKinsey & Company: מקור



ממשקי הבית   93%
בישראל מחזיקים 

 ש"בחשבון עו

סך העלות החודשית  
הממוצעת על עמלות  

 ₪  13.8ש הינה "עו

ממשקי הבית   40%
בישראל לקחו  
אשראי מהבנק 

 (שלא לדיור)

העלות החודשית  
הממוצעת עבור מי 

שלקח אשראי  
 ₪ 825מהבנק הינה 

 העלות המרכזית הינה עלות האשראי



 תודה


