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כותרת
ועידת באזל  -רקע
ועידת באזל נוסדה בשנת  1974כיוזמה של הבנק המרכזי של מדינות ה G10 -ושוויץ.
פגישות ועידת באזל נערכות במטה הבנק להסדרים בין-לאומיים בבאזל (.)BIS
נכון להיום ,ישנם  13חברים בועידת באזל.

המשימה החשובה ביותר של הועידה היא פיתוח
תקנים בנקאיים ,שיספקו :
יציבות למערכת הבנקאות הבין-לאומית
הפחתת עיוותי התחרות בין הבנקים הפעילים בזירה

הבינלאומית
הכלי המרכזי להשגת יעדים אלו הנו מסגרת כלל
עולמית לקביעת יחס הון מזערי המוגדר כיחס בין נכסי
סיכון (חשיפות הבנק) להון הבנק (שלושה רבדים כנגד

סיכונים שונים)
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כותרת
דוגמא לחישוב הלימות ההון
מאזן הבנק

אשראי לחברה

100

משכנתא

60

פיקדונות

180

אשראי קמעונאי

40

הון

20

סה"כ אקטיבה

200

סה"כ פאסיבה

200

נוסחאות לחישוב:

יחס הלימות ההון = נכסי סיכון  /הון => 9%
נכסי סיכון =  * RWAיתרת נכס

נכס

RWA

אשראי לחברה (לא מדורג)

100%

משכנתא (LTV)>75%

35%

אשראי קמעונאי

75%

נכסי סיכון =151 = 75%*40+35%*60+100%*100
יחס הלימות ההון = 20 / 151 = 13.2%
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כותרתכמסגרת לניהול תקין
באזל II



באזל  IIכמסגרת לניהול מבוססת על:






ניהול סיכונים אינטגרטיבי המותאם לתיאבון הסיכון והאסטרטגיה של התאגיד
מדידה ותמחור על בסיס תשואה מול סיכון

תשתיות נתונים מתקדמות איכותיות
ממשל תאגידי
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כותרת לקחים מהמשבר האחרון
באזל : II

ניצני המשבר האחרון ניטעו בעולם של לפני באזל  ,IIהמשבר פרץ בעיצומו של יישום
באזל  IIוחידד מספר סוגיות אשר דורשות תיקון שיבוצע במסגרת באזל III








מגבלה ביכולת לזהות ולטפל במשברים סיסטמיים
כשלים במערכת דירוגים חיצוניים ,בעיקר בנגזרי אשראי
נדרש דגש רב יותר על תרחישי קיצון

נדרש דיון בסוגיות חשבונאיות שונות כגון הצגה לפי שווי שוק
טרם הושלם בכלל המדינות המתקדמות (( ,)G20בעיקר הנדבך השני)
נדרשת האחדה של רגולציות למניעת ארביטראז'ים
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כותרת

ארה"ב – "חוק וולקר"

ה Financial Reform Bill -של הסנאטור Dodd


עיקרי הצעת החוק כוללים את הנושאים הבאים:


הגבלת הפעילות של המוסדות הפיננסיים – בנקים שלקוחותיהם מבוטחים על ידי ה FDIC-לא יורשו
להשקיע בקרנות גידור וקרנות השקעה פרטיות ,ולא יורשו לסחור בכספי הנוסטרו



הקמת גוף להגנת הצרכן להבטחת הגינות בשווקי אשראי ויצירת שקיפות במערכת הפיננסית (בדגש על
קרנות גידור ונגזרים)



יצירת מועצת רגולטורים מאוחדת שתפקידה לזהות ולהגיב לסיכונים במערכת הפיננסית



יצירת מכניזם לפירוק מוסדות פיננסיים כושלים – במטרה למנוע צורך עתידי בהזרמת כספי מיסים לחילוץ
מוסדות )TBTF (too Big To Fail



מתן זכות הצבעה לבעלי מניות על שכר הבכירים בחברות
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כותרת
המרוויחים/מפסידים מיישום באזל II











מגזר קמעונאי
עסקים קטנים ובינוניים
חברות

בנקים ומדינות
OTC
איגוחים ונגזרי אשראי
משכנתאות
REPO
מסגרות והתחייבויות חוץ מאזניות
שימוש בביטחונות סחירים
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כותרת
סיכוני אשראי –גישה סטנדרטית :שקלול חובות של ישויות
סקטור ציבורי PSE -
ישויות סקטור ציבורי מוגדרות בתור:

ממשלות אזוריות ורשויות מקומיות
ישויות בבעלות ממשלתית ישירה ומלאה ,שאינן מתחרות בסקטור פרטי
ישויות נוספות המוגדרות במפורש
 חובות של ישויות סקטור ציבורי יקבלו משקל סיכון כמו תאגידים בנקאיים ,למעט טיפול מועדף בחובות לזמן
קצר.
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כותרת
סיכוני אשראי –גישה סטנדרטית :שקלול חובות של תאגידים
ונכסים ספציפיים בתיק הבנקאי
דירוג
אשראי

עד AAAAA

 עד AA+

 עד BBBBB+

מתחת
BB-

ללא
דירוג

משקל
הסיכון

20%

50%

100%

150%

100%

 השקעות במניות או במכשירי הון פיקוחיים המונפקים על ידי תאגידים בנקאיים או על ידי חברות ניירות ערך
יקבלו משקל סיכון  , 100%אלא אם כן הם נוכו מבסיס ההון.
ערבויות יקבלו מקדם המרה לאשראי ( )CCFשל .100%
 מקדם המרה לאשראי של  100%יוחל על השאלה של ניירות ערך של תאגידים ( )CCFבנקאיים או
להעמדה של ניירות ערך כבטחון על ידי תאגידים בנקאיים ,כולל למשל ,כאשר אלו נובעים מעסקאות מסוג רכש
חוזר (כלומר ,עסקאות של רכישה חוזרת /רכישה חוזרת במהופך ועסקאות השאלת ניירות ערך/שאילת ניירות
ערך).
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הגישה הפשוטה  -שעבוד של הנכסים הבאים ייחשב ככשיר לצורך
תחת
כותרת
הפחתת סיכון אשראי :
.1

מזומנים המופקדים בבנק או תעודות פיקדון שהנפיק הבנק.

.2

זהב.

.3

ניירות ערך שדורגו על ידי חברת דירוג אשראי חיצונית מוכרת

(בדירוגים מינימלים

המפורטים בסעיף (145ג) לבאזל .)2

.4

מניות הכלולות במדד ראשי של בורסה מוכרת.
(ראו הסבר בהמשך).

.5

קרנות נאמנות (בתנאים מסוימים המפורטים בבאזל .)2

.6

חשבון ניירות ערך
(בו הלקוח מוגבל להשקעה במכשירים שפורטו לעיל).
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כותרת
הון בגין סיכוני אשראי – באזל  Iלעומת באזל II
ריתוק
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כותרת  ,IIתהליך ניהול הסיכון
נדבך
כמה סיכונים התאגיד מעוניין לקחת

כמה סיכונים התאגיד יכול להרשות
לעצמו לקחת

קביעת מגבלות

ניצול המגבלות

מדידת סיכונים
אינדווידואלית
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כותרת
מבוסס סיכון
תמחור
סקר שנערך באוסטריה
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כותרת
קריטריונים לתמחור מבוסס סיכון
סקר שנערך באוסטריה
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כותרתאפשריים להבדלים במחירים בין בנקים שונים
הסברים
סקר שנערך באוסטריה
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 על מחירי האשראיII כותרת תיאורטיות אפשריות באזל
השפעות

Loan Pricing under Basel II in an Imperfectly, Competitive Banking Market - David Ruthenberg
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