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2008חלק מהפקת הלקחים מהמשבר הגלובלי של : רקע

Too little, too late
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מטרות

".הפסד נצבר"לעומת " הפסד צפוי"לרישום על בסיס מעבר •

•Leading vs lagging.

.מחזורית של ההפרשההקדמת הפרשות כדי להפחית התנהגות פרו •

חיזוק הקשר בין הדיווח הכספי לניהול העסקי ולניהול •
.הסיכונים

התבססות במידת . פרקטיעם יישום , עקרון מנחה אחד•
.  האפשר על שיטות קיימות
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מטרות
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עקרונות היישום

ההפסדבמקום,האשראיחיילאורךהצפויההפסדאומדן•
.התגלהוטרםשנגרם

:בחשבוןלהביאישהצפויההפסדבחישוב•
.טווחארוךהיסטוריניסיון-עבר•
Q-העדכנילמצבהתאמות-הווה• factors

Reasonable)לביסוסוניתנותסבירותתחזיות-עתיד• and

supportable forecast).

------------------------------------------
.הנוכחייםוהמחיקההסיווגבכללישינויאין•
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מתודולוגיית חישוב
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אתגרים

.תיקלכלהמתאימההחישובשיטתובחירתלתיקיםחלוקה•
בניהולמתאימיםאלמנטיםעםמתאםמחייבCECL.אפשריותשיטותמגווןקיים

.מורכביםמודליםיישוםמחייבאינו.הסיכוניםוניהולהאשראי

.האשראיחיילאורךעברהפסדיועלכשליםעלהנתוניםבסיסאיכות•

השפעתהוחישובסבירהלתקופהלביסוסוניתנתסבירהתחזיתבניית•
.הצפויההפסדשיעוריעל

CECLסיכוניםניהולותרחישיעבודהתוכניותעםהתחזיתשלמתאםמחייב.

המבקריםהחשבוןרואי•
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ב "בארהיישום בבנקים 
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ב"יישום בבנקים בארה
לקחים

FED NOTES 12/21

.ההפרשה הגיבה טוב לשינויים בהערכות הסיכון והתחזיות•

.על היצע האשראיעדויות להשפעות אין •

FASB PIR 2/22

.  TDR-ביטול כללי המדידה של ה•

.במתכונת הגילויחידודים •

.אין לדחות מועד תחילה בתאגידים קטנים•

9



10

יישום בבנקים בישראל

התיקים  . כל בנק הגדיר את התיקים העיקריים שלו לצורך קביעת הפרשות•
;צרכני*; דיור*; עסקים קטנים*; עסקי ומסחרי: *השכיחים הם

('דירוג סיכון וכו, LTV, ענפי משק, למשל הבחנה לפי סיווג)תוך חישוב נפרד לתיקי משנה 

זו כוללת שיטה לקביעת  . כל בנק בחר שיטת הפרשה לגבי כל תיק עיקרי שלו•
.  ותהליך לקביעת ההתאמות האיכותיות והתחזיות, הפסדי העבר

:השיטות השכיחות לרכיב הפסדי העבר•
.  היסטוריותנטו על בסיס מחיקות –ווריאציות על שיעור מחיקות נטו •
כשל לפי דירוג  על בסיס הסתברות שיעורי –PD/LGDווריאציות על •

.במצב כשלוהפסד , סיכון
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יישום בבנקים בישראל
1.1.22אומדן השפעה 

במונחים של שיעור  . ח"מיליארדי ש1.6-גידול בהפרשות במערכת של כ•

:כיסוי

בעיקר מגידול בהפרשות לתיק האשראי העסקי ולתיק האשראי  נובע •
.  לצד קיטון מסוים בהפרשות לתיק ההלוואות לדיור, הצרכני

.השוניםבשיעור הכיסוי על התיקים הדומים בבנקים שונות סבירה •

הגורמים שמשפיעים נכללים מעבר לחישוב על פני משך חיי הלוואה מול  בין •
הוספת  , ביטול שיטת עומק הפיגור בהלוואות לדיור, LDP-ביטול רכיב ה

.השפעת תחזיות ועוד

1.35%(כללים קיימים)31.12.2021

1.1.2022(CECL)1.47%

0.12%הפרש


