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,  מתוך הסקירה. 2017פרסמה את הסקירה השנתית של הפיקוח על הבנקים לשנת , ר חדוה בר"ד, המפקחת על הבנקים

עולות נקודות בעלות עניין רב למשקיעים וזאת לאור השינויים המשמעותיים שעובר ענף הבנקאות בשנים האחרונות ועתיד  

.  לעבור בהמשך

מרבית השינויים שעוברים על ענף הבנקאות מקורם בתהליכים טכנולוגיים המתרחשים בעולם  , על פי הפיקוח על הבנקים

שינויים נוספים נובעים מהתפתחות שוק  . אך לא רק, "(מונח המתייחס לטכנולוגיה פיננסית)"הפיננסי והתפתחות הפינטק 

ביקורת ציבורית אודות התנהלותם של הבנקים בכל הנוגע לאשראי ללוים גדולים מחד ועמלות גבוהות  , האשראי החוץ בנקאי

:ועוד, 2008שינוים רגולטוריים ועליה בדרישות ההון לשם חיזוק המערכת הפיננסית ומניעה של חזרת משבר , לציבור מאידך

השקעות הולכות וגוברות במערכות מחשוב פנימיות , חינוך הציבור לביצוע פעולות בערוצים ישירים-שינויים טכנולוגיים •

מרבית  2025ההערכות של גופי המחקר המובילים גורסות כי עד . בבנקים תוך ניסיונות לשפר את חווית השירות

התהליכים בבנקאות המסורתית יהפכו ממוחשבים והטכנולוגיה תחליף שיעור גבוה מהתפקידים בבנקאות אותם מבצעים  

שירותי בנקאות  , או שיקים אשר תוחלף על ידי תשלום באפליקציות/ניתן לציין פעילות מזומן ו, בין היתר. בני אדם

העמדת אשראי באמצעים דיגיטליים תוך השענות על  , ייעוץ השקעות רובוטי כתחליף ליועצי השקעות בסניפים, דיגיטליים

.  מודלים סטטיסטים ועוד

התייעלות המתבטאת בצמצום משמעותי בכוח האדם ובסגירת סניפים ועליה במרכזי –שיפור ביחסי היעילות התפעולית •

.איזורייםשירות ותפעול 

התחרות מתעצמת בהיבטים של נתינת האשראי מצד מספר רב יותר של  -עליה ברמת התחרות בין הגופים הבנקאיים•

תחרות גבוהה מבעבר בין בנקים בינוניים לגדולים על נתחי שוק  , שחקנים בשוק והתחזקות שוק האשראי החוץ בנקאי

.והפחתת עמלות סליקה לעסקים כפעולה של שימור וגיוס עסקים

תוך התמקדות בעסקים קטנים ובינוניים על חשבון האשראי  2017בשנת המשך מגמת הרחבת האשראי למגזר העסקי•

.  בהיקפו10.5%-ן בשנה האחרונה והתבטא בעלייה של כ"האשראי העסקי צמח בעיקר בענף הבינוי והנדל. הצרכני

.בלבד3.8%-ב2017-האשראי הצרכני התייקר ביחס לעבר וצמח ב

בהמשך לעמידה ביעדי ההון ועליית שווי במניות הבנקים עד כדי התכנסות  הגדלת שיעורי הדיבידנד במערכת הבנקאית•

.0.96למכפילי הון ממוצעים של 

.החלת מגבלת חוק שכר הבכירים•
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הפיקוח על בנקים מעריך בהסתברות גבוהה כי ישנם עוד שינוים דרמטיים אשר צפויים להתרחש בשנים  , על אף כל זאת

:הקרובות

בהקשר זה ניתן לציין את פניית הפיקוח לחברות  . הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים והתעצמות התחרות בענף•

.כרטיסי האשראי לקבלת רישיון קבע לעיסוק בבנקאות

מגבלות על  . ל כלקח מהחקירות האמריקאיות"המשך צמצום והגבלות על פיקדונות תושבי חוץ ושלוחות הבנקים בחו•

.תנועות הון והעברות כספים

ביטוי ליציבות  . תמיכת הפיקוח על הבנקים בנושא רכישות עצמיות של מניות והגדלת הדיבידנדים לאחר מעבר לעודפי הון•

.IIIהמערכת הבנקאית בישראל ועמידה בדרישות באזל 

.צמצום כוח האדם אשר ילך ויגבר עם העלייה בתחרות•

.השקעות/ ן ומעבר למוקדי שירות "מכירת נכסי נדל•

.ללא צורך במתווךB2P-וP2P,הבנקאות המסורתית תפנה מקום לבנקאות באמצעות כלים טכנולוגיים •

.  ובמקביל המשך עליה בפעילות בנקים דיגיטליים. תשלומים יהפכו להיות ספקים של מוצרים פיננסים/חברות הטכנולוגיה•

בהקשר זה נציין את החלטת המפקחת לעודד פתיחת בנקאים דיגיטליים דרך דרישות הון עצמי נמוכות ופטור מעמידה 

.בדרישות הלימות הון למשך מספר שנים

.המשך עליה בהוצאות מחשוב לצורך הגנה על מידע והמשך פיתוחים חדשניים ונגישים לציבור•

לסיכום ניתן לומר כי השינויים הטכנולוגיים והרגולטוריים צפויים ליצר סביבה תחרותית ודינמית עבור המערכת הבנקאית  

עם זאת לא צריך לראות בכך דווקא חדשות רעות עבור הבנקים מאחר וסביבה זו מייצרת הזדמנויות עסקיות  . המסורתית

חדשות ומאפשרות התייעלות מקיפה דרך צמצום כוח אדם ושיפורים טכנולוגיים אשר צפויים דווקא להיטיב עם רווחיות  

.  הבנקים

המשך// זרקור 

ע או נכסים "למכור ני/ להחזיק / או שידול לקנות , הצעה, מ ואין באמור כאן משום המלצה"בעפרטנרססקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד ומייצגת את דעותיהם של עובדי אושן 

הסקירה אינה מתיימרת להיות ניתוח מלא של כלל הנושאים  . הסקירה מבוססת על מידע אשר החברה סבורה כי הוא מהימן אך אינה יכולה לערוב לכך. פיננסיים כלשהם

שיווק להשקעות ואינה תחליף   / אין  הסקירה מהווה ייעוץ . המפורטים בה והדעות המובאות בסקירה נכונות למועד הסקירה והן עשויות להשתנות מעת לעת ללא הודעה נוספת

נכסים / או אחזקות בניירות ערך /או לצדדים קשורים עניין ו/או ללקוחותינו ו/יובהר כי עשוי להיות לנו ו. לייעוץ אישי ללקוחות בהתחשב נתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא

לשדר או לפרסם ברבים הן במישרין והן בעקיפין את  , להפיץ, לשכפל, לצלם, אין להעתיק, מ"בעפרטנרסהסקירה הינה רכושה של חברת אושן . פיננסים המפורטים בסקירה

.או חלקים ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש מטעם החברה/הסקירה ו


