כנס הפיקוח על הבנקים בנושא התחרות
במערכת הפיננסית
פרופ' אמיר ירון ,נגיד בנק ישראל

לפיתוחים טכנולוגים ופיננסיים יש פוטנציאל לשכלל ולהעמיק את השווקים
כלים פיננסים חדשים ופיתוחים טכנולוגיים יכולים להביא לשיפור
 התחרות בין הגופים הפיננסים
 הורדת עלויות המימון
 היציבות והאיתנות של המערכת הפיננסית
 השירותים שניתנים לצרכן
 היעילות של הגופים השונים

 ההגנה על הצרכן
השינויים הללו יטיבו את מצבם של הגופים הפיננסים והריאליים כמו גם את מצבם של משקי הבית.
לכן ,עלינו לקדם את אימוץ הכלים הללו תוך גיבוש רגולציה מתאימה.
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עד כה ,העסקים הגדולים הם הנהנים העיקריים מהגידול בתחרות בשוק האשראי
יתרת החוב לפי גודל החברה (חברות ריאליות ,לא כולל חברות השקעה וחברות זרות),
הרבעון השלישי של 2018
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המקור :עיבודי בנק ישראל

עסקים קטנים וזעירים

חמשת הבנקים הגדולים
3

Fintech & Regulatory Sandbox
"מגרש משחקים" רגולטורי -פיתוח של "סביבה בטוחה" בה יוכלו לפעול חברות הבוחנות פיתוח או יישום של
מוצר או שירות פיננסי חדש ,מבלי שיצטרכו לעמוד בכל דרישות הרגולציה מלכתחילה ותוך צמצום משמעותי

של חוסר הוודאות הרגולטורי .במקביל ,הרגולטור מקבל גישה בלתי אמצעית לחברות אשר מאפשרת לו ללמוד
את הענף וצרכיו תוך קיום דיאלוג עם השוק.
בישראל פועלות כ 430 -חברות פינטק
התפלגות החברות לפי תחומים
15%

Trading & Investing

29%

Payments
13%

Personal Finance Management
Lending & Financing

4%
10%
23%
המקורStart-up Nation Central :

6%

& International Money Transfer
Currency Exchange
Anti-Fraud, Risk &Compliance

Enterprise- Solutions
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שווי שוק האיגוח בישראל הינו מזערי

•

שוק האיגוח בישראל אינו מפותח ,ונמצא בתחילת דרכו.

•

בישראל ישנו קושי בקיום עסקאות איגוח מאחר שחסרה

יתרת שוק האיגוח של ישראל ומדינות נבחרות כאחוז מהתוצר,
דצמבר 2018
50.1%

תשתית מתאימה בתחומי החקיקה ,המיסוי ,הרגולציה
והחשבונאות.

•

50%
40%

בעוד שבעולם שוק האיגוח דומה בגודלו לשוק איגרות
30%

החוב של חברות ,בישראל שוק זה הינו מזערי ושוויו עומד

23.2%

על מיליארדי ש"ח בודדים.
•

60%

בהשוואה בינלאומית של גודלו של שוק האיגוח שנעשתה
9.5% 8.7%

בדוח לשנת  2012ע"י ה,World Economic Forum -
מוצבת ישראל במקום ה 54-מבין  59מדינות שדורגו.

המקור ,IMF ,SIFMA :בנק ישראל ,דו"ח הצוות לקידום האיגוח בישראל
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שווי הפוזיציות הפתוחות בנגזרי הריבית לתמ"ג נמוך מאוד בישראל
שווי הפוזיציות הפתוחות בנגזרי הריבית לתמ"ג
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תודה!

