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 מבוא .1

  II/IIIבמצגת זו נשווה בין מסגרות העבודה הרגולטוריות של באזל •
 .IIוסולבנסי 

 A Comparative Assessment ofהמצגת מבוססת על המאמר •
Basel II/III and Solvency II של נאדין גאצרט ואנה וסקר. 

 רגולציה עבור סקטור הבנקאות III/II באזל •

 רגולציה עבור סקטור הביטוח II סולבנסי •

 :נדבכי-הדמיון בין השניים נובע מהמבנה התלת•
 דרישות כמותיות בנוגע להון הנדרש ולמדידת סיכונים: 1נדבך. 
 תהליך בקרה ופיקוח, דרישות איכותיות של ניהול סיכונים: 2נדבך  ,

 .והערכת הסיכונים והנזילות של המוסד הפיננסי
 דרישות בנוגע לגילוי: 3נדבך. 
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 :נדבכים 3מגדיר  IIבאזל •

הבנקים צריכים  -לאמור)מזעריות דרישות הון מגדיר  -1נדבך •

שוק  סיכוני , רמה מינימלית של הון כנגד סיכוני אשראיעל לשמור 

 .(תפעולייםוסיכונים 

הבנקים צריכים   -לאמור)סקירת הפיקוח תהליך מגדיר את  -2נדבך •

לבצע והמפקחים צריכים , הלימות ההון ביחס לסיכוניםאת לאמוד 

 .(ופעולות מתקנות אם וכאשר מתגלות בעיותסקירות 

הבנקים צריכים לתת גילוי  -לאמור)שוק משמעת  מגדיר -3נדבך •

וזאת במטרה לאפשר  , העומדים בפניהםהסיכונים נאות בדבר 

הסיכון של כל בנק כמו גם את  פרופיל לאמוד את למשתתפי השוק 

 .(שלוהלימות ההון 
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 :סוגי הון 3מגדיר  IIבאזל •

מניות בכורה לא נפדות ולא , רגילותמורכב ממניות  -1רובד הון •

 .וחלק המיעוט של החברות הבנות בניכוי מוניטין, צוברות

,  שנים 99 -אגרות חוב ל, צוברותבכורה מורכב ממניות  -2הון רובד •

 .שנים 5 -חוב נחות עם טווח לפדיון מקורי הגבוה מ

מיועד להגן מפני סיכוני שוק בלבד ומורכב מחוב נחות   -3רובד הון •

עם טווח לפדיון מקורי הגבוה  לטווח קצר ללא פיגור בתשלומים 

מאחר ופירעונו יסכן את  , קיימת מגבלה שהחוב לא יפרע)משנתיים 

 (.עמידת הבנק בהון הנדרש
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השימוש השונה בפרמטרים וברווחי הסמך  . 2

   III/IIבאזלבמסגרות העבודה  VaR -של ה

 IIוסולבנסי 

 Office: +972.77.507.0590     Fax: +972.153.77.507.0590     www.intrinsicvalue.co.il     info@intrinsicvalue.co.il  

 באזל  •

חישובStress VaR  (VaR  12של בתרחישי קיצון בהתבסס על תקופה  

 (ובעת משברחודשים לאחור 

 הפסדיMtM  נגדיפוטנציאליים במקרה של הורדת הדירוג של הצד. 

 עבור  99%רמת ביטחון שלVaR  של   ביטחוןורמת של סיכוני שוק

 .של סיכוני אשראי וסיכונים תפעוליים VaRעבור  99.9%

ה- VaR עבור כל אחת מקבוצות הסיכונים מחושב בנפרד. 

 IIסולבנסי •

בכללותוהתאגיד עבור  99.5%של  רמת ביטחון 

 הסיכונים בין קבוצות כולל גם את הקורלציות ברמת התאגיד הסיכון

 השונות



ההבדלים בין קבוצות הסיכונים הנכללות  . 3

 IIובסולבנסי  III/IIבבאזל 
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בנקים חשופים לסיכון נכסים כתוצאה משינויים בגורמים כמו למשל  •
 .סיכוני נזילות

  "ריצה לבנקים"ו, נזילות המערכת הבנקאית הינה בעלת חשיבות עליונה•
הפיקוח על  , לפיכך, יכולה להשפיע כל המערכת הבנקאית בכללותה

 .הבנקים מתמקד יותר בסיכונים מערכתיים
, מאחר וענף הביטוח מתמקד יותר בסיכון לפשיטת רגל של מבטח בודד•

כוללת בחובה את כל סוגי    IIהרי שמסגרת העבודה של סולבנסי
 .הסיכונים הניצבים בפני חברת ביטוח

את  יותר בלהבטיח בקרת הסיכונים בענף הביטוח מתמקדת , לפיכך•
הבנקאות  בענף בעוד שבקרת הסיכונים , התשלום לבעלי הפוליסות

 .אשראי ותפעוליים, מתמקדת יותר בסיכוני שוק



ההבדלים בין קבוצות הסיכונים הנכללות  . 3

 IIובסולבנסי  III/IIבבאזל 
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פותחו במטרה לשפר את הגילויים המפורטים בדבר  IIIתקנות באזל •
יחס המינוף וניהול  , כיסוי הסיכונים תחת תרחישי קיצון, בסיס ההון

 .הנזילות הכולל של הבנק
הרחיב את בקרות  IIIבאזל , 2007-2008עקב המשבר הפיננסי של •

וזאת במאמץ להגדיל את היציבות של סקטור   IIהסיכונים של באזל 
 .הבנקאות הבינלאומי

כתוצאה מכך נדרשים גילוי טוב יותר ושקיפות רבה יותר בדבר בסיס •
 .ההון של הבנק

מהנכסים המותאמים  2% -יעלה מ( 1רובד ליבה )הון המניות הרגילות •
 .2015בשנת  4.5% -לסיכון ל

יישאר ברמה של  ( 2+  1רובד )יחס ההון , במהלך אותה תקופת זמן•
8%. 



ההבדלים בין קבוצות הסיכונים הנכללות  . 3

 IIובסולבנסי  III/IIבבאזל 
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 .מחזורית שלו-הייתה הנטייה הפרו IIאחת הביקורות על באזל •
אנטי מחזורית עד  ( buffer)כבר מכיל כרית  IIIבאזל , כתוצאה מכך•

-אשר יש למלאה כאשר קיימים יותר מדי סיכונים כלל, 2.5%לרמה של 
 .מערכתיים

אשראי  , שוק: כולל בחובו שלושה סוגי סיכונים III/IIבאזל , כאמור•
 .שם דגש על סיכוני נזילות IIIבאזל , ותפעוליים ובנוסף

מעריך באופן מקיף את כל סוגי הסיכונים הניתנים למדידה   IIסולבנסי •
 .כמותית אשר אליהם חשופה חברת ביטוח

,  סיכוניםקבוצות  6דרישות ההון של סולבנסי כוללות , בסקטור הביטוח•
 :חיתוםלסיכוני , באופן כזה או אחר, קשוריםאשר כולם 

 סיכונים אלמנטריים.  1      
 סיכוני חיים ובריאות  .  2      
 סיכוני שוק.  3      

 אשראי של צד נגדי  סיכוני . 4
 סיכונים תפעוליים. 5
 סיכונים בלתי מוחשיים. 6



וההשלכות    MCR-ל SCR -ההבדלים בין ה. 4

 IIהרמות הללו במסגרת סולבנסי " פריצת"של 
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-משתמשות בגישה דו IIדרישות ההון של סולבנסי , בענף הביטוח•
 (:two-levels approach)רמתית 

" הון המטרה"זהו (: SCR)דרישות הון לשמירה על כושר פירעון 1.
שנועד לטפל בהפסדים הבלתי צפויים על מנת להבטיח שההסתברות  

 .הקרובה תהיה נמוכהבשנה ( PD)לחדלות הפירעון 
  -מה 45% -ל 25%דרישת הון זו נעה בין (: MCR)מזערי הון דרישת 2.

SCR .שמתחתיו רשויות הפיקוח פשוט שוללים את  , זהו הסף הסופי
 .רישיונה של חברת הביטוח

חברת הביטוח  , SCR -ה( breach" )פריצת"בעוד שבמקרה של •
הרי  , מקבלת שישה חודשים על מנת להחזיר את ההון לרמה הנדרשת

רישיונה של חברת הביטוח עשוי  MCR -ה" פריצת"שבמקרה של 
 .להישלל מיידית

 



וההשלכות    MCR-ל SCR -ההבדלים בין ה. 4

 IIהרמות הללו במסגרת סולבנסי " פריצת"של 
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או מקדם  , יש רק דרישת הון מזערי אחת, III/IIבבאזל , בענף הבנקאות•
 .IIIבמסגרת באזל  10% -שיעלה ל, 8%של , הון

הדרישות יעלו על מנת לכסות הן את  ,  IIIבמסגרת הוראות באזל, בנוסף•
 .הכמות והן את האיכות של ההון הזמין

יכוסה באמצעות ההון   MCR -דורש שה IIסולבנסי , בענף הביטוח•
כאשר ההון העצמי חייב פעם אחת להיות זמין  , העצמי של החברה

באופן תמידי על מנת לכסות את ההפסדים ופעם שנייה להיות נחות  
 .יחסית לתביעות אחרות



  III/IIההבדלים בין מסגרות העבודה באזל . 5

 היתרונות מביזורביחס לניצול  IIוסולבנסי 
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אשר יכולים להוביל , יתרונות מביזור קשורים ליחסים בין גורמי הסיכון•
 .להקטנה משמעותית בדרישות ההון כאשר הקורלציה איננה מלאה

מחולקת   2כאשר רמה , ישנן שלוש רמות עיקריות של יתרונות מביזור•
 :רמות-לשתי תתי

 1רמה 
בתוך קבוצת סיכונים ספציפית. 
בתוך קו עסקים ספציפי. 
 א2רמה 
בתוך קבוצת סיכונים ספציפית. 
 ספציפייםעסקים על פני קווי. 
 ב2רמה 
 ספציפיותסיכונים קבוצות על פני. 
בתוך ישות משפטית מוגדרת. 

 :קווי עסקים

 מימון תאגידים. 2סחר ומכירות        . 1

 קמעונאיתווך . 4תשלומים וסילוקין   . 3

 נכסיםניהול  .6בנקאות מסחרית    . 5

 שרותי סוכנות. 8קמעונאית  בנקאות . 7
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 ביחס לניצול היתרונות מביזור IIוסולבנסי 
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 3רמה 
על פני קבוצות סיכונים ספציפיות. 
 יישויות משפטיותעל פני . 

 

 .1מביא בחשבון רק את הביזור מרמה  III/IIבאזל •
 :הינו כדלקמן III/IIבמסגרת באזל ( CR)דרישות ההון חישוב •

 
 
 

 

סכום דרישות ההון על פני קבוצות הסיכונים השונות חייב להיות , כאמור•
 .8% -גדול או שווה ל

נציין כי חישוב זה אינו מביא בחשבון את השפעות הביזור האפשריות •
 .בין שלושת קבוצות הסיכונים

 שוקסיכוניתפעולייםסיכונים CRCRאשראיבסיכוניהמשוקלליםהנכסיםסכום

הון

 5.12
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השפעות הביזור האפשריות בין שלושת  מביא בחשבון את  IIסולבנסי •
 .קבוצות הסיכונים

 :  הינה( SCR)על כושר פירעון הבסיסית לשמירה ההון נוסחת דרישת •
 
 
 

נוסחה זו כוללת בחובה את מטריצת הקורלציות בין קבוצות הסיכונים  •
,  אשראי של צד נגדי, שוק, בריאות וחיים, אלמנטרי –השונות בביטוח 

 .ותפעוליים
והן את הביזור   1הן את הביזור מרמה מביא בחשבון  IIסולבנסי , לפיכך•

 .2מרמה 
ועל , מסוגל להביא בחשבון גם יתרונות ביזור גלובלי IIסולבנסי , בנוסף•

 .3כן הוא כולל בחובו גם את הביזור מרמה 

 
ji

jijiמוחשייםבלתי SCRSCRSCRSCRבסיסי
,

,
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אשראי ותפעוליים בעוד  , באזל עוסק בסיכוני שוק -קבוצות סיכונים1.

,  חיים ובריאות, אלמנטרי: כגון, שסולבנסי מכסה את כל הסיכונים העיקריים

 .תפעוליים ובלתי מוחשיים, אשראי של צד נגדי, שוק

(  מספק כרית אנטי מחזורית IIIבאזל ) MCRבאזל דורש רק  -הוןדרישות 2.

 .MCRוגם  SCRבעוד שסולבנסי דורש גם 

אך בעוד שבבאזל  , VaR -סולבנסי ובאזל משתמשים ב -סיכוןמדד 3.

בסולבנסי דרישות  , דרישות ההון מחושבות בנפרד עבור כל קבוצת סיכונים

 .החברהההון הן ברמת 

בעוד שבבאזל דרישות ההון מחושבות תוך שימוש ברמת ביטחון   -כיול4.

בסולבנסי דרישות ההון מחושבות עבור , שונה עבור כל קבוצת סיכונים

 .בלבד 99.5%רמת ביטחון של 
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 .עתידבאזל צופה פני עבר בעוד שסולבנסי צופה פני  -פרספקטיבת זמן5.

או  פעמיים בשנה )בבאזל החישוב מחדש הינו תדיר יותר  -מחדשחישוב 6.

בעוד , (אפילו ברמה יומית במקרים של מודל פנימי עבור סיכוני שוק

כושר , עם זאת)שבסולבנסי החישוב מחדש הינו עקרונית פעם בשנה 

 (.כל השנההפירעון נדרש על פני 

רמות תחכום וישנן   2בעוד שבבאזל יש בחירה בין  -יכולת הפירעוןהערכת 7.

הרי , להערכת סיכוני אשראיפנימיים מגבלות בנוגע לשימוש במודלים 

שנעות בין מודל פנימי מלא לבין  )תחכום רמות  5שבסולבנסי יש בחירה בין 

 .ואין כל מגבלה בנוגע למודלים פנימיים( נוסחה סטנדרטית

בעוד שבאזל מביא בחשבון רק יתרונות   -צירוף סיכונים ויחסי תלות8.

 .הרמותביזור מכל יתרונות הרי שסולבנסי מביא בחשבון , 1מביזור מרמה 
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בעוד שבבאזל בסיס הערכת השווי הינו מבוסס שוק   -הערכת השוויבסיס 9.

 .כלכלי טהורמדובר במאזן הרי שבסולבנסי , ומבוסס חשבונאות
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בבאזל והן בסולבנסי קיים עיקרון הן  -מטרות והיקף הפיקוח, עקרונות1.

שבבאזל  אולם בעוד , הפרופורציונליות והפיקוח הינו מבוסס סיכונים

הסיכונים את יתר " לתפוס"תוך ניסיון , המטרה היא ניהול סיכונים יעיל

הרי שבסולבנסי אין מטרות מוגדרות אחרות  , 1שאינם כלולים בנדבך 

 .הפוליסותוהחשיבות העליונה היא הגנה על בעלי 

לוקחים בחשבון את כל  סולבנסי והן הן באזל  -שנלקחים בחשבוןהסיכונים 2.

תפעוליים  , אולם בעוד שבאזל מתמקד בסיכוני אשראי, הסיכונים החומריים

הרי שסולבסי  , מוניטין ואסטרטגיים, ריכוזיות, וכולל גם סיכוני נזילות, ושוק

כולל  )השקעות , והתחייבויותנכסים ניהול נזילות , מתמקד בסיכוני חיתום

ביטוחי משנה ושיטות  , גם סיכונים תפעולייםכמו , וריכוזיותנזילות , (נגזרים

 .  אחרות להקטנת סיכונים
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הערכה  תהליך בעוד שבבאזל מטרתו של  -פנימי לניהול סיכוניםתהליך 3.

הרי , הינה בדיקת הלימות ההון (ICAAP)לנאותות ההון הפנימי 

וכושר  הסיכונים של העצמית הערכה תהליך מטרתו של שבסולבנסי 

,  עם זאת. החלטות אסטרטגיות/בסוגיותלתמוך הינה  (ORSA)הפירעון 

 .בשתיהם התוצאה היא דרישת ההון
 בבאזל והן בסולבנסי מטרת  הן  -מבנה אירגוני/ממשל כלליותדרישות

הדרישות הינה מבנה אירגוני שקוף עם קווי דיווח ברורים והקצאת חובות  
ניהול  פונקציית ש, קרי)ותחומי האחריות כמו גם ניהול סיכונים אפקטיבי 

אולם  , ובקרות פנימיות( באירגוןומשולבת היטב הסיכונים תהא אפקטיבית 
הרי  , ברמת ההנהלה אך ורקשבבאזל נדרשת מדיניות כתובה בעוד 

הבקרה  , ניהול הסיכוניםעבור  גםנדרשת מדיניות כתובה שבסולבנסי 
דרישה בנוגע לכישורי הנהלה  ישנה החוץ וומיקור הפנים ביקורת , הפנימית

 (.בנוגע ליושרה" ראוי" -בנוגע לכישורים ו" מתאים", לדוגמא)מינימליים 
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היא  בעוד שבבאזל מטרת דרישות ההון הנוספות -דרישות הון נוספות5.

כל הרי שבסולבנסי אין , 1לפעול מעל לדרישות ההון במסגרת נדבך 

 .דרישה שכזו
דגש על הפוטנציאל  שמים סולבנסי והן באזל הן  -הפיקוחכוחות •

אולם בעוד , שזו תידרשככל , רשויות הפיקוחידי להתערבות מוקדמת על 
הינה אפשרית במקרים שבהם בנקים מצויים  שבאזל קובע כי ההתערבות 

הרי שבסולבנסי רשויות  , ההון המזעריותבסיכון ליפול מתחת לדרישות 
בשניהם המיקוד , בקיצור". צעדים מונעים ומתקנים"הפיקוח עשויים לבצע 

 .הוא על מניעה
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משמעת שוק ומנגנוני שוק על ידי מסירת  מקדמים סולבנסי באזל והן הן •

הגילוי הציבורי אולם בעוד שבבאזל דרישות , השוקמידע חומרי למשתתפי 

 .הרמות בכלחלות הרי שבסולבנסי הן , ההנהלהברמת אך ורק חלות 

המאפיינים  קיימת דרישה להציג את בעוד שבבאזל  -ההון עצמיהרכב 1.

הרי , 3והון רובד  2רובד הון , (לקטגוריותמופרד ) 1רובד הון העיקריים של 

הסכום והאיכות של ההון , דרישה להציג את המבנהשבסולבנסי קיימת 

 .העצמי

מחושב על בסיס מאוחד עבור  1בעוד שבבאזל יחס הון רובד  -הוןדרישות 2.

הרי , חברות הבנות ודרישות ההון מוצגות עבור סוגי הסיכונים השונים

  -לאת אי הציות כמו גם  MCR -וה SCR -את גודל השבסולבנסי יש להציג 

SCR ו- MCR. 
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בעוד שבאזל דן   -2מידע בנוגע לדרישות איכותיות במסגרת נדבך 3.

הרי שסולבנסי מתאר את הפעילות  , בגישה להערכת נאותות ההון

את מערכת הממשל ואת הנאותות שלה וכן את ההבדלים בין , והביצועים

 .הנחות היסוד של הנוסחה הסטנדרטית לבין פרופיל הסיכון

בעוד שבבאזל קיימות דרישות   -נוסף עבור קטגוריות סיכון נפרדותמידע 4.

מדיניות ניהול סיכונים הנוגעת לסיכוני  , גילוי מפורטות עבור סיכוני אשראי

וסכום  ( וכיצד חשיפות אלו מתפלגות)חשיפות סיכונים ברוטו , אשראי

קטגוריות לדרישות ההון עבור סיכוני שוק  -ארבע תתי, ההלוואות הפגומות

הרי שבסולבנסי פרופיל הסיכון ניתן  , ושיטות להערכת סיכונים תפעוליים

והוא כולל בחובו , ריכוזיות, לרבות סיכוני חשיפות, עבור כל סוגי הסיכונים

 .וניתוחי רגישות( mitigation)הפחתה 
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 ניהול הסיכונים  , ללא הערכות שווי"   
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 (Options, Futures, and Other Derivativesהספר    

   2009   
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