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 לכבוד

הוועדהלהגברתהתחרותיותבבנקים

מסמךזהנכתבעלידיצוותחשיבהכלכלי-חברתיהכוללאנשיהיי-טק,אנשיבנקאות

וטכנולוגיהבנקאית.הצוותשםלולמטרהלתרוםלשיחולפעילותלעידודתחרות

בבנקאותמתוךהכרהשזהואחדהמפתחותהכלכליים-חברתייםהמרכזייםבדרך

 למדינהצודקתושיוויוניתיותר.

הרכבהצוותמאפשרלשלבביןהבנהשלהמערכתהבנקאית,הטכנולוגיההנדרשת

להוהפעריםבינהלביןהצרכיםשללקוחותפרטייםועסקיםקטניםוחשיבהאפשר

 לעשותדבריםאחרת,מהרויעיל.

צוותהחשיבהמעונייןלהופיעולהביעאתעמדתובפניהוועדה .המסמךמהווהנייר

ראשוניבלבדואינומתיימרלהיותניירעמדהמלאומפורט. 

מטרות המסמך

1. להסבירבקצרהמדועמערכתהמיחשובהבנקאיתמהווהחסםכניסה

 משמעותילבנקיםמתחרים

2. להציגמעטממהשקייםבעולםוכיצדניתןלטפלבחסםזהבמהירותובעלויות

 נמוכותבישראל

3. להמחישמדועלאניתןלהציעשירותיאירוחמתחריםעלהתשתיתהמיכונית

בבנקיםהקיימיםבאופןיעיל.

פתיח: מקורות אי היעילות הבנקאית

מדדהיעילותהבנקאיתמודדאתסךההוצאותביחסלהכנסות.בעולםבנקיםגדולים

מאודויעיליםדוגמתSLLEWOGAAFמגיעיםלכ55%ובנקיםקטניםמגיעים

למדדייעילותגבוהיםיותר.בישראלמדדהיעילותהבנקאיתגבוהמ60%,משמע

הבנקיםהישראליםיקריםמאודלתפעול.)

http://www.fool.com/investing/dividends-income/2006/12/14/bank-

   , efficiency-measure-with-care.aspx

http://seekingalpha.com/article/2212303-is-wells-fargo-the-most-efficient-

 (  bank

בנקהינומפעלשחומרהגלםשלוהינוכסףוקווהיצורשלהבנקהואמערכת

המיחשוב.מפעלהמשתמשבקווייצורמיושניםושיטותעבודהמיושנותיקרלתפעול

ואינויכוללהתחרותבהצלחה.עלויותמיחשובגבוהותבשילובעלויותשכרגבוהות

)ביןהיתרלשםתפעולמערכותהמיחשובבצורהלאיעילה(מהוויםלמעלהמ50%

מגורמיאיהיעילותהבנקאית.מרכיביםנוספיםכגוןדרישותהלימותההון,הרגולציה

הנדרשתשלבנקישראלועלויותתפעולהסניפיםמשפיעיםגםהםאךבמידה

 פחותה.

מכאןשהורדתהCost Basisעלידיהקמתמערכתמחשוביעילה)מחשוב+כוח

אדם(הינהתנאיהכרחיליצירתתחרותאמיתיתבמערכתהבנקאות.אולם,עלמנת

לאפשרתחרותאמיתיתישלהוסיףגםמנגנוניםהמאפשריםמעברפשוטונוחמבנק
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לבנק)ביטוחפיקדונות+הנחיותלמעברחלקכמובסלולר(,הקמתמאגרמידע

אשראיצרכנימרכזיוהקלתהרגולציהעלהבנקיםקטנים.כלאלהיחדיובילובהכרח

להגברתהתחרותוהוזלתהעלויותוישפרואתהקצאתהמקורותבמשק,בדגשעל

עסקיםקטניםובינונייםומשקיהבית. 

האם המיחשוב הבנקאי מהווה חסם כניסה לשחקנים חדשים? 

חד-משמעיתכן!בנקדיסקונטסייםלפניכשנתייםאתהקמתמערכותהמיחשוב

TCS (Tata Consulting החדשותשלובעלותשללמעלהממיליארדשקל!,חברת

(serviceמקימההיוםפלטפורמהרבבנקאיתומשכירהאתשירותיהפלטפורמה

לבנקיהבבעלויותמשוערותשלכ-450מיליוןשקלל10שנים.בנקאגודמשלםכ

100מיליוןש"חבשנהלבנקלאומיעבורשירותימיחשוב,הביןלאומיהמירלפניכ-5

6שניםאתהמערכתשלולמערכתרבבנקאית)עלמנתלקלוטאתבנקמסדואוצר

החייל(,הפרוייקטארךכ3-4שניםועלהמאותמליונישקלים.דרךאגב,הפערהגדול

ביןעלויותבנקדיסקונטלבנקיהבנובעבעיקרמהצורךשלבנקדיסקונטלהתאיםאת

מערכותהמיחשובלכללהשירותיםהבנקאייםההיסטורייםשהיוקיימיםבבנק

 דיסקונטמיוםהקמתו,כ50%מעלותהפרוייקטכולו!!

למיטבידיעתינו,הקמהשלמערכתמיחשובמודרניתלבנקעולהלכלהפחותכ250

מליוןש"חותפעולההשנתיעולהכ20-30מליוןש"ח.מערכותהמחשובשלהבנק

מחייבותתחזוקה24*7,מצריכותשירותיאבטחתמידעיקריםובנויותעלתשתיות

חומרהבארכיטקטורהאשרנועדהלספקרמתשרידותגבוהההמבטיחהזמינות

ואבטחהמתמידים.בנוסף,הצורךבאבטחהשלרציפותהטרנזקציה)משמעות

הרציפותהיאשתקלתמיחשובבמהלךביצועעסקהלאתגרוםלאובדןכסףלבנקאו

ללקוחותיו(,גיבוייםלמערכותהחשמלוהמחשובותחזוקהשוטפתשלעשרות

ממשקיםלמערכותמחשובאחרות)ממשקלרשותלניירותערך,למס"ב,לSwift

 ועוד(מייקריםמאודאתהפעלתה.

הוצאהכזו,הנוספתלעלויותההוןהנדרשלשםקבלתרשיוןהבנקותפעולועד

 לרווחיות,מהווהחסםכניסהמשמעותיבפניכלשחקןחדש.

המצב בעולם 
בארה"בקיימיםלמעלהמ50001בנקים)רובםבנקאיםקהילתיים(אשרבמקרים

רביםמשתמשים/שוכריםתשתיותמיחשובמשותפותשאינןבבעלותם.כוללבנקים

ישראליםשלהםפעילותבחו"לכגוןדיסקונטניו-יורקועוד.מודלדומה,אםכיבעוצמה

פחותה,קייםגםבאירופה.חשובלומרשהרובהמוחלטשל5000הבנקיםאינם

מספקיםאתכלשירותיהבנקאותהקיימיםאלאבד"כמתמחיםבתחוםשירותים

ספציפי)בנקאותקמעונאית,בנקאותהשקעות,משכנתאות(. 

לעומתזאתמערכותהמיחשובלהשכרהעליהםמבוססיםאותםבנקיםיכוליםלהציע

מגווןשירותיםרחבלדוגמא,בנקאחדרוצהלהתמחותבמתןשירותיעו"שופקדונות

בסיסייםללקוחותקטניםומשקיביתואחרבמתןשירותיאשראימתוחכמים,שניהם

יכוליםלרכוששירותימערכותמיחשובבשכירותללאצורךבהקמהותפעולשלמערך
                                                           

https://research.stlouisfed.org/fred2/series/USNUM  FED
1

האמריקאי- עפ"יאתרה-
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מיחשובעצמאי.החיסכוןהכספיברורומשמעותיומכאןהיכולתלהוזילאתהשירות

 לצרכןהסופי.

המפתחהואשמפעילמערכתהמיחשובאינובנקואיןלוכלאינטרס,גלויאוסמוי,

להתחרותבלקוחותהפלטפורמהאלאמטרתולתתשירותאיכותיבהתאםלכללי

הרגולציההחליםבשוקבופועלהלקוח.מפעילשכזהשאינובבעלותהבנקיםגםאינו

 מונעתתחרותכמובמקרהשלשב"אוחברותכרטיסיהאשראי.

האם נכון להקים מערכת מחשוב חדשה או שעדיף למנף מערכות מיחשוב 

בבנקים קיימים? 

ישמספרהסתיגויותעקריותלכךשהבנקיםהקיימיםיספקושירותימיחשובלבנקים

החדשים.הראשונהוהעיקריתהואשקייםניגודעניניםמובנהביןהבנקיםהקיימים

לחדשים.להמחשה,"בנקרמילוי"ו"בנקהתאחדותהמושבים"מעוניניםלפתח

שירותיערךמוסףייחודייםולהתממשקלמערכתהמיחשובשלבנקהפועלים,עליה

הםמתארחים.מישבפועליבצעאתהישוםואתתהליךהבדיקותהטכניותהםאנשי

המיחשובשלבנקהפועליםואיןכלדרךלייצר"חומותסיניות"אמיתיותשיגנועל

הבנקיםהחדשיםמפנימתחריהםהותיקים,שלהםיתרוןתחרותימובנהבשל

 פעילותםרבתהשניםבשוק,זהלאישים.

אזמדועזהעובדבסלולר?משוםשבעולםהסלולרכולםמוכריםבדיוקאתאותם

המוצרים/שרותים)שיחה,FMF,גלישהוכו(והתחרותהיאעלהתמחור,העטיפה

השיווקיתושירותהלקוחות.להבדיל,בנקיםמתחריםביניהםעלשירותיםומוצרים

בנקאייםיחודיים,לדוגמהבנקחדששיחליטלהתמקדבבנקאותלצעיריםיבנה

ממשקיםסלולריםוחוויתמשתמשהמותאמתלצעיריםולאירצהשהבנקהמארח

 יעתיקאתהמוצריםשפיתחעודבמהלךהפיתוח.

בנוסף,יכולתםשלהבנקיםהקיימיםלהצדיקכלמודלתמחורשהואשלהשירותים

שהםמוכריםלבנקיםהחדשיםיתןלהםלמעשהאתהנשקהאולטימטיבילייקראת

שירותיהבנקיםהחדשיםולפגועבתחרות.כלומרחוסרהיעילותהמובנהבתוך

המערכתעשוילגרוםלהעמסתעלויותמיותרתעלהשחקניםהמתארחיםולכן

האחרוניםעשוייםלהתקשותלהורידמחירים.לראיה,בנקאיגוד,שהינובנקקטן

יחסית,משלםכ100מליוןש"חבשנהלבנקלאומיעבורשירותימיחשוב)לעומת

עלותת[עולשנתיתישלכ20-30מליוןש"חלמערךמיחשובבתומךבמספרבנקים(.. 

 ההסתייגותהשנייההיאטכנולוגיתולהמספררכיבים:

ישנהטענהשהבנקיםבישראלמפעיליםפלטפורמהרב-בנקאיתולכןמסוגלים,

טכנולוגיתלפחות,לארחאתהפעילותשלבנקיםחדשיםאצלם.בפועל,למרות

שהפלטפורמותהמשמשותכיוםאתהבנקיםהגדוליםתומכותבמספרבנקים,

במרביתהמקריםמדוברב"תפירות"יקרותלמערכתהספציפיתשלהבנקולא

 בפלטפורמותרב-בנקאיתאמיתית.

legacy מערכותהמחשובהבנקאיותהקיימותמיושנותמאוד,מוגבלותטכנולוגית)

systems(ויקרותלתפעולותחזוקה.בנוסף,הבנקיםמעסיקיםכוחאדםיקרמאוד,
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עובדיהבנקיםמוגניםעלידיוועדיםחזקים.לראיה,כשבנקיהבעברמקבוצתפועלים

לקבוצתמזרחיהסתברשנכוןיותר,זוליותרומהיריותרלהקיםמערךמיחשובעצמאי

ולשכורשירותימיחשובעבורבנקיהבמחברתTCSמאשרלצרףאותולתשתית

המיחשובהקיימתשלבנקמזרחי.במחירהדומהלעלותהתפעולהשנתיתאותה

גבהבנקהפועליםמבנקיהבקיבלהבנקגםמערכתמיחשובוגםעלותתפעוללעשר

 שנים.דוגמאזוממחישהעדכמהלאיעיליםמערכיהמיחשובשלהבנקיםהקיימים.

מערכותמודרניותמאפשרתגמישותתפעוליתדהיינו,היהו"בנקרמילוי"ירצה

להעניקרקשירותיעו"שניתןיהיהלמכורלורקאתהשירותיםהללובעלותשונה

מעלות"בנקהתאחדותהמושבים"שרוצהגםלהעניקשירותיניהולהשקעותבשוק

 ההון.

המסקנה:שימושבמערכותשלהבנקיםהקיימיםלאיוזילאתהCost Basisשל

תפעולהמיחשוב,לאיאפשרתחרות,ולאיאפשרלהעניקלציבורשירותיםהמותאמים

 למאהה21והלאהולכןאינןמתאימותלמשימה.

לעומתם,מערכתהמחשובשמקימהTCSכיוםעבורבנקיהבבנקעשויה,בהתאמות

מסוימות,להתאים.המערכתאינהבבעלותהבנקאלאבבעלותחברהלשירותי

מחשובעצמאית.למעשהבנקיהבהואהבנקהראשוןבישראלהשוכרשירותי

מחשובבנקאיםמחברתמחשובחיצוניתבדומהלמודלהמוצעלוועדה.TCSוחברות

דומותלהיהיומעוניינותלמכורלכמהשיותרבנקיםשירותימחשוב,הצלחתהחברות

תלויהכמובןביכולתןלוודאשאיןזליגתמידעביןהשחקניםהשונים,אולםמודלזה

Amazon, Goggle, Yahoo!, קייםכברבעולםעםחברותענקכדוגמת

 Salesforce.comואחרותאשרמיישמותמודלזהכברכעשור.

חשובלצייןשעלמנתלמנועמצבבוחברתמיחשובכלשהיאתהייהבעלתהמונופול

עלמתןשירותימיחשובלבנקיםהחדשים,חיונישהוועדהתאפשרהקמהשללפחות

שתימערכותמיחשובבנקאיכאלה,אולחילופיןשמערךהמיחשוביופעלעלידיגוף

 ממשלתישאינולמטרותרווח.

מה אמורה לכלול מערכת המיחשוב המוצעת? 
 המערכתהמוצעתצריכהלכלולאתשכבתשירותיהבסיסשלהבנקים:

 ניהול חשבון עו"ש )הן שקל והן מט"ח(–כוללטיפולבסיסיבנושאימסגרות

אשראי,סולמותריבית,הוראותקבע,חיוביםבהרשאה,טיפולוסליקתצ'קים

וביצועתשלומיםשונים. 

 פיקדונות ותוכניות חיסכון–מספרמוצריפיקדוןבסיסיואפשרויותחיסכון 

 ניהול אשראים–כוללמודליםלניהולסיכוןודירוגלקוחוניהולבטחונות

ועיקולים. 

 יכולתטיפולבחשבונאות, ניהול סיכונים, מיסוי ורגולציההרלוונטייםלשוק

הישראלי. 

 דוחות ניהוליים ורגולטוריים, ויכולת הפקת הודעות ללקוחות כחוק. 

 תמיכת לקוחות בסיסית–באמצעותפורטלוערוציםדיגיטלים)מרכזשירות

בטלפוןיקפיץאתהעלויותועשוילהיותגורםמבדלביןהשחקניםהשוניםלכן

לאחובהבהכרחלהציעאותוכחלקמחבילתהבסיס(. 
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 חיבוריות מלאה לכל הממשקים הרלוונטים לפעילותו של הבנק. 

 פעילות בשוק ההון –אופציונאלי)גםכאןניתןלהפרידביןני"עישראלים

 לני"עזריםהנרכשיםע"ימשקיעיםמתוחכמיםיותר(.

המערכתאמורהלתמוךבעיקרבערוציםישירים)אינטרנט,סלולריוכו'(,מקסימום

אוטומציהומינימוםעובדים,אפשרותלמיתוגהבנקיםוממשקיםלמחשביהבנקים

החדשים.ממשקיםאלויאפשרולבנקיםהחדשיםלפתחבמערכותהמחשבשלהם

שירותיםיחודייםולהעניקאותםללקוחותיהם. 

כליתרהמערכותכגוןאלגוריתמיםייחודייםלחישוביסיכוניםהמעניקיםלבנקXיתרון

תחרותיעלפניבנקY,שירותיערךמוסףלמוצריםחדשים,שיווקומכירות,ממשקי

 משתמש,וכו'צריכיםלהיותבבעלותובתפעולהבנקיםהחדשיםשיקומו.

מומלץשתמחורשירותיהמיחשוביהייהבמודלFLF)(Software as a service(

דהיינו,כלבנקיצרוךרקאתהשירותיםלהםהואזקוקוישלםרקעבורם.תשלום

חודשיאושנתיקבועוידועמראש+עלותליחידתשימוש)אלפיטרנזקציות,לדוגמא(

 אוליחידתעוצמתמחשוביכוללהיותמודלמתאים.

אז על מה יתחרו הבנקים החדשים?  
עלמחירהשירותים,שירותלקוחות,עלשירותיערךמוסףחדשים,חוויתמשתמש

חדשה,רמתשירותוזמינות,וסינרגיהביןהעסקהקייםלביןהבנקהחדש.למשל

"בנקרמילוי"יכוללהנפיקכרטיסיאשראיללקוחותיוולהעניקלהםהטבותייחודיות 

מה יהיה היתרון היחסי של הבנקים החדשים בתחרות עם הבנקים הקיימים? 
בהינתןשוועדתהאשראיתבנהנכוןאתהמכרזכךשהבנקיםלאיוכלולקנותאת

מידעהאשראיהגולמיישירותמהמאגר,אלהיצטרכוכמוהבנקיםהחדשים,לרכוש

אתשירותידירוגהאשראימלשכותהאשראי,אזילבנקיםהחדשיםיהיוהיתרונות

הבאיםשיאפשרולהםלהתבססלשוק: 

עלותבסיסיתנמוכהמהעלותהבסיסיתשלהבנקיםהקיימים. 
יכולתלהציעשירותיערךמוסףהמותאמיםלקהל)צעיריםלמשל(,לפתחאותםמהר

ולהרוגאותםמהראםהםלאמוצלחים. 
סינרגיהעםעסקיםקיימים. 

 התמקצעותבתחוםאחדאושנייםבמקוםלהיותסופרמרקטשלשירותיםבנקאיים.

 מהם החסמים שחשוב לצמצם על מנת  להצליח?

נבחיןביןחסמיםהמונעיםכניסתמשקיעיםוחסמיםהמונעיםמעברלקוחות.כדי

 לקייםתחרותממשיתביןהבנקיםישלהתמודדעםשניסוגיהחסמים.



ביןהחסמיםהמונעיםכניסתמשקיעיםאנומוניםאתעלותהמחשובותפעולה,עלות
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הקמתמערכתדירוגאשראיורגולציההמותאמתלסביבהעםמעטבנקיםגדולים.כל

 אלוגורריםחסםנוסף,תשואהנמוכה.



ביןהחסמיםהמונעיםמעברלקוחותאנומוניםאתהיעדרהאמוןבבנקקטן)וחדש(,

עלותאשראיגבוההבשלהיעדרדירוגאשראישקוףואחיד,היצעשירותיםשאינו

 מתאיםלצרכיהשוקוחווייתשירותלאעדכנית,גםבבנקיםהקטנים.

 

עלבנקישראללאפשרלבנקיםלחלוקמערכתמיחשובפיזיתמשותפתהמופעלתעל

ידיגוףמיחשובשאינומוסדפיננסי.FLAGFSWLOGEWWEAGואחריםהוכיחו

כברמעללעשורשניתןלהפעילמערכתמיחשובפיזיתאחתולשתףאותהבין

 מתחריםללאכלחששובלבדשמפעילהמערכתאינומתחרהבעצמו.

יצירתמידרגדרישותרגולטוריותמהבנקיםעלפיגודלם,כךשהבנקיםהקטנים

והגדוליםלאיצטרכולשאתבאותהעלותרגולטורית.נדרשלבחוןבאותהמידהאת

 מידתהפיקוחוהמעורבותשלהמפקחעלעסקיבעליהבנקיםהקטנים.

ביטוחפיקדונותעלידיהמדינהעלמנתלזרזאתמעברהלקוחותמבנקלבנקללא

 חשש.

בנייתמאגרמידעאשראימרכזיועלבסיסולשכותשירותאשראי,שגםהבנקים

הקיימיםוגםהחדשיםיאלצולקנותמהלשכותאתדירוגיהאשראיולאלקבלמידע

גולמיישירותמהמאגר.במאגרחיונילעמנתשכללאפשרללקוחותלעבורמבנק

 לבנקמבלילאבדאתההסטוריההפיננסיתודירוגהאשראישלהםבמעבר.

הגנת ינוקא 

הבנקיםהקיימיםילחמובחדשיםומאחרוריווחיהםמשמעותייםגםיכולתםלהתחרות

תמחיריתמאודגבוהה.לכןחיונילהעניקלבנקיםהחדשיםהגנותינוקאבדומה

 להגבלותשחלועלבזקעםפתיחתשוקהתקשורתלתחרות.

ברורלנושלנושאהגנותהינוקאישנםהבטיםמשפטייםכלכלייםואחריםלמשלהאם

נכוןלמנועמהבנקיםהקיימיםלהפעילשירותיבנקיםמתחריםלעצמםעלמערך

המיחשובהחדש?מההגבולשבוהגנותהינוקאהופכותלהיותמעין"מנגנוןענישה"

כלפיהבנקיםהקיימים?שאלותאלוואחרותמחייבותדיוןעמוקשקצרההיריעה

 מלנהלבמסמךזה.

 להלןדוגמהלמספרהגנותאפשריות:

הגבלהשלהבנקיםהקיימיםבתמחורהפסדישלשירותיםעלמנתלהתחרותבבנקים

החדשיםתוךניצולחוסנםהפיננסיוהיותםותיקיםבשוק.למשל,הגבלתהיכולת

לשנותאתתימחורהשירותיםהקיימיםכיוםאולהציעשירותיםמקביליםזולים

 המתחריםבשירותיםהמוצעיםכיוםעלידיאותםהבנקים.

הגבלהבפיתוחשירותיםחדשיםלפרקזמןמסוים.לדוגמא,בנקקייםיכולבקלות

להקיםבנקקטןחדשמתחרההמשתמשבמערךהמיחשובהחדשהמוקםובפועל
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ישמשהבנקהחדשכזרועשלהבנקהישןלהתחרותבשוקהחדשבנוסףלשליטתו

 בשוקהישן.כשלעצמואיןכלפסולבכךאךישלנהלזאתנכון.

הגבלתהיכולתלספקשירותיםבנקאייםבחצרותהלקוחו/אולפתוחחשבונותבנק

 באינטרנטובסלולר.

 מה צריכה המדינה לממן? 

בשלעלויותההקמהוההפעלההגבוהים,ואיהוודאותלגביקצבההצטרפותהבנקים

החדשים,המדינהצריכהלהבטיחלמקיםהמערכתהכנסהשנתיתמינימאלית

מובטחתשתאפשרלולהפעילאתהמערכתעדלהגעהנקודתאיזון.במובןזה

לשימושבתשתיתהקיימתשלTCSישיתרוןמכיווןשהיאכברהתאימהאתמערכות

הליבההבנקאיתשלהלשוקהישראליוסבירלהניחשהשימושבהיהייהזוליותראך

כפישאמרנובעברמאחרוהתחרותחיוניתגםבתחוםמערךהמיחשובהבנקאיאסור

 שSOFתקבלזכיוןיחידחהענקתשירותימיחשובבנקאיים.

 ===========

הערה:למעןהסרספק,איןכלקשרביןמימחבריהצוותוביןכלאחתמהחברות

 והגופיםהנזכריםבמסמךזה.
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