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תיאור המצב 

ארבעת הבנקים הגדולים באנגליה מחזיקים ב-77% מחשבונו ת  

משקי הבית ו-85% מחשבונות העסקים הקטנים. 

הוועדה זיהתה שהבעיות התחרותיות נובעות מכך שתחרות ל א  

הייתה בראש סדר העדיפויות של הרגולטור. 

דרכים שבהם הרגולציה מקשה על שחקנים חדשים:  

דרישות הון גבוהות עקב חוסר ניסיון של ההנהלה, חוסר במידע סטטיסטי על   

הלקוחות ותיקוף המודל העסקי 

דרישות הון נוספות עקב ריכוז הלווים שלהם באזור גיאוגרפי או בשוק ספציפי  

שימוש במודל סטנדרטי  לדרישות הון במקום במודל מתקדם  



תיאור המצב- צרכנים 

לאורך עשור שיעור הלקוחות המרוצים מהבנק שלהם עמד על 65%- 
 .69%

  75% מהצרכנים ו-51% מהעסקים הקטנים מעולם לא  חשבו 

להחליף בנק. 

רק 25% מהלקוחות שהם very dissatisfied ורק 40% מהלקוחו ת  

extremely dissatisfied צפויים לעבור בנק. 

"not very or not at all confident in  41% מהלקוחות ענו שהם 

  . "a lot of hassle" 55% טוענים שזה יהיה .moving their account"



תיאור המצב 

27% מהעסקים הקטנים אמרו שאחת הסיבות העיקריות לבחירת הבנק  

שלהם היא קרבה לסניף. 35% אמרו שהם פתחו חשבון בבנק שבו מתנהל 

החשבון הפרטי שלהם. חשיבות הקרבה לסניף אינה משתנה על פני זמן 

למרות עלייה משמעותית בשימוש באינטרנט. 

לצרכנים הקטנים קשה לעשות החלטות מושכלות עקב ערפול התמחור.  

לעסקים קטנים החלפה של בנקים היא יותר בעייתית בגלל הקושי להעביר  

הלוואה שמגובה בביטחונות. 

בעשור שהתחיל בשנת 2000 נכנסו 5 שחקנים חדשים לתחום העו" ש של  

משקי הבית ו-34 שחקנים חדשים לתחום כרטיסי החיוב. 



פוטנציאל תחרותי של שחקנים חדשים 



זיהוי הפוטנציאל התחרותי 

בנקים עם נתח שוק קטן מ-5% כמעט לא הצליחו להגדיל נתח שוק .  
כל בנק קטן הגדיל את נתח השוק שלו ב-0.07% בשנה בממוצע. 

  בנקים עם נתח שוק של 5%-12% הגדילו את נתח השוק ב-0.34% 
בשנה בממוצע. 

בנקים עם נתח שוק מעל 12% לא הצליחו לגדול ואף קטנו כל  שנה  
בממוצע. הוועדה מעריכה שייתכן שהיתרון לגודל מגיע למקסימו ם 

בנתח שוק של 12%. 

לפיכך פוטנציאל תחרותי יתקבל מהוספת "בנקים מתחרים" עם נת ח  
שוק של 5%-12%. 



המלצות 

סיטואציית Too Big To Fail נותנת יתרון תחרותי לבנקים הגדולים.  

לצרכי תחרות חשוב מאוד לבטל את ההבטחה המרומזת שהממ שלה  
תציל את הבנקים הגדולים. 

הוועדה ממליצה לא לחסום נתח שוק או גודל מאזן של הבנקים ול א  
למנוע מיזוגים בין בנקים באופן אוטומטי. הצעדים הללו לא צפ ויים 

להגביר את התחרות לדעתם. 

הקטנת חסמי כניסה, הקלה על חסמי מעבר בין בנקים והקלה ע ל  
לקוחות להבין את המחירים שהם משלמים תסייע בהגדלת התחרו ת 

בטווח הארוך ובאופן הדרגתי. שיפור התחרות בטווח הקצר-בינוני 
יתרחש רק באמצעות "בנק מתחרה" שיכניס תחרות לשוק בא ופן 

מידי ומשמעותי .  



המלצות- תחרות 

הוועדה ממליצה להקל בצרה ניכרת על מעבר בנקים ולהקים  
רגולטור חדש שאחת ממטרותיו העיקריות תהיה הכנסת תחרו ת 

אפקטיבית. 

הוועדה המליצה על הקלות במעבר בין בנקים. לצורך כך הוועדה   
המליצה על שיפור השקיפות בתמחור המוצרים הבנקאיים. 

בגלל חששות של הציבור ממעבר בין בנקים הוועדה המליצה ע ל  
הקמת מערכת "עקוב אחרי". 

הערכה העלות להקמת מערכת זו היא בין 650 מיליון ליש"ט ל-850   
מיליון . העלויות הן בעיקרן חד פעמיות, ועלויות שוטפות צפויו ת 

להיות נמוכות מאוד. 

הועלו חששות שבנקים קטנים וחדשים יתקשו לגשת לשירו ת  
תשלומים בצורה שיוויונית. הוועדה ביקשה לבחון את הנושא. 



המלצות- תחרות 

אחת ההמלצות לסיוע לבנקים קטנים או בנקים חדשים היא לאפ שר  
סניפים משותפים או להציע שירותים במשרדי הדואר/ רשתו ת 

קמעונאיות בעלות סינוף נרחב. 

לאפשר הסדרי שיתוף פעולה כך שכל אחד מהבנקים יוכל להיו ת  
one stop shop בשביל הלקוחות שלו .  

על מנת להקל על עסקים לעבור בנקים הוועדה ממליצה על  זמן  
מקסימלי לשחרור ערבויות לאחר תשלום החוב. כמו כן הוועדה  

קובעת שבנקים צריכים לשפר את תהליך העברת הבטוחות ביניהם 



המלצות- יציבות 

למערכת "עקוב אחרי" יש יתרון יציבותי. היא מאפשרת העברה ש ל  
חשבונות בצורה נוחה ומהירה במקרה שבנק קורס. 

הוועדה אינה רואה חשש ליציבות הסיסטמית ממוסדות פיננסיי ם  
שגודלם קטן מ-1% מהתל"ג. לפיכך היא מציעה דרישות הון 

מינימאליות למוסדות אלו )כולל בנקים(. 

הקלה בהליכים הרגולטורים והבטחת ודאות רגולטורית  לשחקנים  
חדשים. 

הוועדה ממליצה על מדרג רגולטורי. בפרט הוועדה מציעה לאפ שר  
בנייה הדרגתית של דרישות ההון והנזילות. 



המלצות- יציבות 




