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Spoštovani,  
 

V tokratni številki Kontrolerjevega glasnika nadaljujemo s 
predstavitvijo prenovljenih baselskih kapitalskih standardov in 
sicer bomo podrobneje spoznali vsebino prvega od treh 
stebrov, ki govori o minimalnih kapitalskih zahtevah bank.  
 
V okviru prvega stebra bomo namenili nekaj besed 
standardiziranemu pristopu za izračun kapitalskih zahtev, 
predstavili postopek dodeljevanja bonitetnih ocen in opredelili 
njihov pomen. Nadalje si bomo ogledali različno obravnavo 
posameznih skupin terjatev v sklopu standardiziranega 
pristopa.  
 
Želim Vam veliko užitkov ob branju tokratne številke 
Kontrolerjevega glasnika in Vas vabim, da se nam pridružite na 
tradicionalnem »Srečanju kontrolerjev«, ki bo 2. in 3. oktobra 
2003 na Bledu. 
 

MINIMALNE KAPITALSKE ZAHTEVE – 
PRVI STEBER NOVE KAPITALSKE SHEME

 

Matej Križaj 

ORGOS d.o.o. 

 
 

1. Uvod  
 
Prvi steber definira način ugotavljanja minimalnih 
kapitalskih zahtev, ki sestojijo iz definicije regulatornega 
kapitala (kapital primeren za pokrivanje regulatornih 
kapitalskih zahtev v skladu z regulatornimi pravili in 
omejitvami), mere za izpostavljenost tveganjem ter pravil 
za določanje višine potrebnega kapitala glede na profil 
tveganosti banke.  
 
Definicija kapitala ostaja v baselskem predlogu nove 
kapitalske sheme nespremenjena glede na sporazum iz leta 
1988 in njegove dopolnitve v letu 1998. Kapital je tako 
sestavljen iz temeljnega in dodatnega kapitala, katerih 
vsoto zmanjšujejo odbitne postavke (dobro ime, naložbe v 
nekonsolidirane odvisne bančne in finančne družbe, 
naložbe v kapital drugih bank in finančnih družb). 
 
Temeljni kapital (osnovni lastniški kapital) je ključna 
sestavina kapitala banke, ki s svojimi lastnostmi predstavlja 
najboljšo zaščito banke pred pojavom nesolventnosti in 
omogoča absorbcijo izgub, nastalih v poslovanju banke. 
Sestavljen je iz vplačanega osnovnega delniškega kapitala in 
razkritih rezerv. Predstavljati mora vsaj polovico vsega 
kapitala, s katerim banke pokrivajo kapitalske zahteve za 
različna tveganja. Dodatni kapital sestavljajo nerazkrite 
rezerve, revalorizacijske rezerve, splošne rezervacije, 
hibridni kapitalski instrumenti in podrejeni dolg.  
 
Medtem ko ostaja definicija kapitala glede na stari kapitalski 
sporazum nespremenjena, pa nova kapitalska shema precej 
posega v način merjenja tveganj, predvsem kreditnega in 
tudi drugih oblik. Kapitalske zahteve za kreditno tveganje 
naj bi bile po novem bolj občutljive na dejansko tveganje, 
kar se lahko doseže preko bolj razdelane standardizirane 
metodologije za merjenje tveganosti posameznih dolžnikov 
oz. terjatev, uporabe internih sistemov za določanje 
ratingov oziroma portfeljskih kreditnih modelov. Kar 
zadeva ostala tveganja se je odbor odločil, da bo v prvem 
stebru posvetil prav posebno pozornost obravnavanju 
operativnega tveganja.  
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2. Standardizirani pristop za izračun kapitalskih   
    zahtev 
 
Temeljni element novega kapitalskega sporazuma je tudi 
standardiziran pristop. Ta pristop je nekakšna predelava v 
sporazumu iz leta 1988 sprejetega pristopa za obravnavanje 
kreditnega tveganja. Sedanji standardizirani pristop za 
ugotavljanje tehtane tvegane aktive in kapitalskih zahtev 
praktično ne daje prostora za diferenciacijo kreditnega tveganja 
med različnimi skupinami komitentov. Poleg tega ni občutljiv 
na vlogo strukture transakcij z vidika ekonomskega tveganja, ki 
ga prevzemajo banke.  
 
Predlagana nova standardna shema kapitalske ustreznosti 
izhaja iz obstoječega kapitalskega sporazuma, vendar ga v 
marsičem spreminja (glej tabelo 1). Največjo spremembo 
zagotovo pomeni uporaba zunanjih ratingov (bonitetnih ocen 
ocenjevalnih agencij) za določanje tveganosti posameznih 
držav in drugih dolžnikov.  
 
Pod izrazom rating razumemo proučitev prihodnje 
gospodarske sposobnost izpolnjevanja finančnih obveznosti 
dolžnika. Gre za standardizirano ugotavljanje trenutnega stanja, 
kot tudi prihodnjih sposobnosti podjetja. Cilj izdelave ratinga 
je določitev prihodnjih potencialov podjetja, ovrednotenje 
različnih vrst tveganj, ki lahko nastanejo znotraj podjetja, v 
dejavnosti in na trgu, kjer podjetje posluje. Uporaba zunanjih 
ratingov ne sme biti mehanična, pač pa mora postati predmet 
stroge presoje bank in njihovih nadzornikov, kar zadeva 
kvaliteto ocenjevalne metodologije in virov podatkov. Banke 
morajo biti dosledne pri izbiri agencije oziroma metode 
ocenjevanja tveganj. 
 
Večja naslonitev na zunanje ratinge naj bi po mnenju odbora 
vsaj do določene mere zmanjšala sistemsko odplačilno tveganje 
oz. tveganje odplačil javnega dolga v razvijajočih se državah. 
Natančnejša analiza pa postavlja navedeno trditev pod vprašaj. 
Zanašanje na ocene bonitetnih agencij namreč ni idealna 
rešitev, saj ocenjevalna zgodovina za večino držav ni zelo 
dolga. Vprašanje je tudi, ali se v ratingih držav v zadostni meri 
zrcali moč celotne finančne infrastrukture teh držav (npr. 
trdnost bančnega sistema, zadostnost in učinkovitost bančnega 
nadzora). Ocene bonitetnih agencij bi bilo zato smotrno 
primerjati z ocenami nacionalnih izvoznih agencij v G-10 
državah. Ker različne bonitetne agencije uporabljajo različne 
metodologije za izvedbo kreditnih analiz in različno 
terminologijo ratingov, je potrebno doreči, kaj pomeni 
dosledna uporaba ratingov za namen izračunavanja tehtane 
tvegane aktive. 
 
Nenazadnje tudi empirični podatki dokazujejo, da je mogoče 
dvomiti o uporabnosti zunanjih ratingov v času kriz. Simulacija 
kapitalskih zahtev iz predlagane baselske kapitalske sheme na 
obdobje pred in po azijski krizi je dokazala procikličnost nove 
sheme, torej precej večjo fluktuacijo ratingov od dejanske, do 
katere je prišlo še v obdobju veljavnega kapitalskega 
sporazuma. Kapitalske zahteve za banke iz razvijajočih se 
držav bi se v obdobju med 1994 in 1999 namreč povzpele kar 
za 40% (za 15 mio. dolarjev), če bi takrat veljalo tehtanje iz 
nove sheme, dejansko povečanje kapitalskih zahtev pa  

ocenjujejo na 10% do 15% (v glavnem kot posledica porasta 
dolgoročnega kreditiranja na račun kratkoročnega).  
 
Posledično bi morale banke povečati kapital ali zmanjšati svojo 
kreditno aktivnost. Temu problemu bi se dalo izogniti z 
vgraditvijo možnosti, da je kapitalska zahteva odvisna od 
najboljšega ratinga, ki je bil državi podeljen v zadnjih dveh ali 
treh letih. Morda bi lahko rating agencije za namen 
ugotavljanja kapitalske ustreznosti določale še dodatne državne 
ratinge, ki bi bili bolj usklajeni z regulatornimi cilji (pokrivanje 
nepričakovanih izgub).  
 
Tabela 1: Tehtanje po starem in novem baselskem sporazumu 
 
Standardiziran pristop Baselski sporazum '88 Nova kapitalska shema 

Število kategorij tveganja 
(uteži) 

4 
(0%, 20%, 50%, 100%) 

5 
(0%, 20%, 50%, 100% 150%)

Države in državna telesa Klubski pristop (OECD) Zunanji ratingi 

Banke in BPD Vezano na tveganost 
države 

- Vezano na zunanji rating 
države 

- Vezano na zunanji rating 
banke/BPD 

Podjetja 100 % ne glede na 
tveganost 

Zunanji rating, povečanje 
števila uteži 

 
 
2.1. Bonitetne ocene in njihov pomen 
 
Agencije, ki se ukvarjajo z dodeljevanjem ratingov uporabljajo 
za presojanje bonitete posamezne stranke mednarodno 
priznane simbole s črkami od A do D. Rating z oznako AAA 
predstavlja najboljšo oceno in rating z oznako D najslabšo. 
Poleg črk se uporabljajo še dodatne oznake, kot so številke od 
1 do 3, pa oznake +/-, ki podajajo še bolj prefinjeno oceno. 
Znak + pomeni uvrstitev v zgornjo tretjino posamezne 
skupine, medtem, ko znak – uvrstitev v spodnjo tretjino. V 
tabeli št. 2 so prikazane najpomembnejše oznake, ki jih 
uporabljajo agencije pri dodeljevanju zunanjih ratingov.  
 
Tabela 2: Oznake, ki jih uporabljajo bonitetne hiše pri 
dodeljevanju ratingov 
 
Standard & 

Poor's 
Moody's 

Fitch 
IBCA 

Euro 
Ratings 

BONITETNE 
STOPNJE 

AAA Aaa AAA AAA 
zelo dobra: odlična, 
najvišja boniteta, zelo 
majhno tveganje. 

AA+ 
AA 
AA- 

Aa1 
Aa2 
Aa3 

AA+ 
AA 
AA- 

AA+ 
AA 
AA- 

zelo dobra do dobra: 
velika verjetnost plačila 
obveznosti. 

A+ 
A 
A- 

A1 
A2 
A3 

A+ 
A 
A- 

A+ 
A 
A- 

dobra do zadovoljiva: 
primerna sposobnost 
plačevanja finančnih 
obveznosti, veliko 
dobrih signalov za 
investiranje, vendar tudi 
nekaj elementov, ki bi 
se lahko izkazali kot 
negativni v primeru 
gospodarskih 
sprememb. 
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BBB+ 
BBB 
BBB- 

Baa1 
Baa2 
Baa3 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

zadovoljiva: primerna 
sposobnost plačevanja 
finančnih obveznosti, 
hkrati pa obstajajo tudi 
špekulativni elementi in 
pomanjkljiva zaščita v 
primeru večjih 
gospodarskih 
sprememb.  

BB+ 
BB 
BB- 

Ba1 
Ba2 
Ba3 

BB+ 
BB 
BB- 

BB+ 
BB 
BB- 

zadostna: zelo zmerna 
plačilna sposobnost tudi 
v dobrem 
gospodarskem okolju, 
verjetnost nastanka 
zamude pri plačilu 
obveznosti še vedno 
obstaja. 

B+ 
B 
B- 

B1 
B2 
B3 

B+ 
B 
B- 

B+ 
B 
B- 

pomanjkljiva: 
obstajajo majhna 
jamstva za plačilo 
obveznosti, velika 
verjetnost, da bo prišlo 
do zamude pri plačilu 
obveznosti. 

CCC 
CC 

Caa (1-3) 
Ca 

CCC 
CC 
C 

CCC 
CC 
C 

nezadostna: najnižja 
kvaliteta, neznatna 
zaščita vlagateljev, 
pogosto zamujanje pri 
plačilih, velika 
nevarnost plačilne 
nesposobnosti. 

SD/D C 
DDD 
DD 
D 

D 

plačilna 
nesposobnost: 
neprestano zamujanje 
pri plačilih. 

 
 
2.2. Postopek izdelave zunanjega ratinga 
 
Kot smo že omenili naj bi se pri standardiziranem pristopu 
uporabljali ratingi (bonitetne ocene) za določanje tveganosti 
posameznih držav in drugih dolžnikov. Proučitev podatkov in 
celoten postopek izdelave ratinga zahteva od posojilojemalca 
znatne priprave in visoko informacijsko raven ter dokaj 
»odprte karte«. Ne glede na individualne razlike med podjetji 
poteka postopek izdelave ratinga po naslednjem postopku: 
 
Uvodni pogovori, ki predstavljajo: 

 prvi stik med naročnikom in ponudnikom ratinga 
 posredovanje in obrazložitev naslednjih notranjih in 

zunanjih informacij naročnika:  
o letni računovodski izkazi 
o poročila revizorjev 
o kreditni status podjetja 
o poslovno poročilo 
o oblika menedžerskega poslovnega izida 
o sistem načrtovanja in predračunavanja 
o poročila o stanju na trgih, kjer je podjetje 
       prisotno  
o organiziranost procesov  
o izbrani finančni kazalniki 
o dokumenti, kjer je zapisana strategija 
o predstavitev poslovnih področij  
o predstavitev vodstva 
o povezanost sistema nagrajevanja z  
       uresničevanjem zastavljenih ciljev 
 

o sistem razvoja kadrov 
o investicijski načrti 
o finančni načrti 
o idr. 

 
Podpis pogodbe o izdelavi ratinga, kjer so točno določene: 
 

 Modaliteta (potek dela) 
 Obveznosti 
 Roki 
 Stroški 

 
Analiza in priprava dokumentacije, ki zajema: 
 

 Sestavo projektne skupine 
 Vključitev zunanjih ocenjevalcev 
 Analizo 
 Sintezo 

 
Zaprt pogovor, na katerem se ožjemu vodstvu podjetja 
predstavi rezultate  
 
Dodelava, na osnovi morebitnih dodatnih pojasnil 
poslovodstva. 
 
Zaključni razgovor in dokončna izdelava ratinga. 
 
 
 
3. Obravnava posamezne skupine terjatev v okviru  
    standardiziranega pristopa  
 
3.1. Terjatve do držav 
 
Pri ocenjevanju tveganosti držav in državnih teles naj bi 
zunanji ratingi nadomestili t. i. klubski pristop oz. razlikovanje 
med OECD in ne-OECD državami. Sedanji sistem določanja 
kapitalskih zahtev za mednarodno kreditno aktivnost bank je 
bil v zadnjem času deležen čedalje večjih kritik tudi zaradi 
očitkov, da je s svojo vsebino prispeval k nastanku finančnih 
kriz v razvijajočih se državah. Pavšalne kapitalske zahteve, 
olajšave za kratkoročno kreditiranje in kapitalski odpustki za 
kredite OECD državam, naj bi namreč povzročili slabitev 
kreditnih politik bank do razvijajočih se držav, kopičenje 
kratkoročnega dolga v teh državah in večanje nestanovitnosti 
pri odobravanju kreditov.  
 
Baselski predlog nove kapitalske sheme glede ugotavljanja 
tveganosti držav predstavlja na prvi pogled pomemben korak k 
odpravi vsaj nekaterih od prej naštetih slabosti starega 
sporazuma. Nova shema uvaja večjo diferenciacijo tveganja, 
zato je štirim stopnjam tveganja (utežem) dodana še ena. Tako 
naj bi veljala (Overview of The Basel Capital Accord, 2001, str. 
13): 
 

 Stopnja tveganja oz. utež 0% za države in državna 
telesa najvišje bonitete, t.j. z minimalnim ratingom 
AA- po Standard&Poor s; 

 Stopnja tveganja oz. utež 20% za terjatve do držav, 
rangiranih med A+ in A- ; 
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 Stopnja tveganja oz. utež 50% za terjatve do držav, 
rangiranih med BBB+ in BBB- ; 

 Stopnja tveganja oz. utež 100% za terjatve do držav 
z ratingom med BB+ in B-;  

 Stopnja tveganja oz. utež 150% za visoko tvegane 
države z ratingom pod B-;  

 Stopnja tveganja oz. utež 100% za države brez 
izdelanega ratinga  

 
Nekoliko drugačno obravnavanje je dovoljeno pri terjatvah 
bank do lastnih držav in centralnih bank, denominiranih in 
financiranih v domači valuti. Določitev uteži tveganja je v teh 
primerih prepuščena diskreciji domačih nadzornikov, ki 
bankam lahko dovolijo uporabo nižjih uteži tveganj, kot bi 
sledila iz ocen rating agencij. Banke naj se ne bi zanašale na 
zunanje ratinge držav, ki ne razkrijejo zadostnih informacij o 
svojem ekonomskem in finančnem položaju. Pravilo, da 
državam ne glede na ocene rating agencij ne more biti 
dodeljena utež tveganja, manjša od 100%, če ne izpolnjujejo t.i. 
SDDS standardov Mednarodnega denarnega sklada v novih 
kapitalskih standardih ne velja več. 
 
Nova kapitalska shema bo na področju državnega tveganja 
nedvomno spremenila pogoje bančnega kreditiranja, zelo 
verjeten pa je njen vpliv tudi na donose državnih obveznic. Ta 
vpliv bo mogoče spremljati prek neposrednega učinka na 
obseg državnih obveznic v bilancah bank, kot tudi posredno 
preko spremenjene percepcije tveganosti državnih dolžnikov, 
za katere se bodo ob slabših pogojih bančnega kreditiranja 
pričakovale večje težave pri servisiranju dolgov. Skupni učinek 
bo odvisen tudi od drugih faktorjev, kot so viški ekonomskega 
kapitala nad regulatornimi kapitalskimi zahtevami, obseg 
državnih obveznic v bančni in tržni knjigi (kapitalske zahteve 
za slednjo se zaenkrat namreč ne bodo spremenile), možnost 
uporabe internih modelov za določanje državnega tveganja, 
ipd. Na dolgi rok lahko nova kapitalska shema vpliva tudi na 
strukturo in celo na obseg zadolženosti posameznih držav. 
 
 
3.2. Terjatve do mednarodnih razvojnih bank 
 
Uteži tveganja uporabljene za mednarodne razvojne banke 
bodo temeljile na zunanjih ratingih. Stopnjo tveganja oz. utež 
0% bo bankam dovoljeno uporabiti zgolj v primeru terjatev do 
visoko rangiranih bank, ki izpolnjujejo spodaj navedene 
kriterije: 
 

 Banka mora dosegati zelo visoke ratinge v daljšem 
časovnem obdobju (večina zunanjih ocen mora biti 
AAA); 

 Pomemben lastniški delež v banki morajo imeti 
države, ki so v daljšem časovnem obdobju dosegale 
rating najmanj AA;   

 Banka mora dosegati ustrezen nivo kapitala in 
likvidnosti ter; 

 S statutom mora imeti opredeljene točno določene 
pogoje za dodeljevanje kreditov, ki vključujejo poleg 
ostalih pogojev tudi natančno določene postopke na 
podlagi katerih je možno dodeljevanje kreditov, 

interne presoje kreditne sposobnosti, omejitve za 
koncentracijo tveganj, točno določene načrte 
odplačevanja kreditov, učinkovit nadzor nad 
ustvarjenimi prejemki, idr. Nenazadnje  mora 
odobritev večjih kreditov vedno potrditi tudi 
vrhovno poslovodstvo banke. 

 
Odbor smatra, da bi trenutno med zgoraj opisane banke lahko 
uvrstili Mednarodno banko za obnovo in razvoj (IBRD), 
Azijsko razvojno banko (ADB), Afriško razvojno banko 
(AfDB), Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD), 
Latinsko ameriško banko za razvoj (IADB), Evropsko 
investicijsko banko (EIB), Nordijsko investicijsko banko 
(NIB), Karibsko razvojno banko (CDB) in Razvojno banko 
sveta Evrope (CEDB). 
 
 
3.3. Terjatve do oseb javnega sektorja, ki ne sodijo k 
vladam 
 
Terjatve do oseb javnega sektorja, ki ne sodijo k vladam se 
bodo v novem kapitalskem sporazumu obravnavale tako, kot 
terjatve do domačih bank. Druga možnost pa je, da se tovrstne 
terjatve obravnavajo enako kot terjatve do države v kateri so ti 
subjekti ustanovljeni, kar pa je predmet posamezne nacionalne 
diskrecije. V tem primeru lahko nadzorniki dovolijo svojim 
bankam uporabo enakih uteži, za terjatve do tujih ne vladnih 
subjektov javnega sektorja, kot veljajo za državo, v kateri je 
njihov sedež. 
 
 
3.4. Terjatve do bank in borzno posredniških družb 
 
Ocenjevanje tveganosti bank je v starem kapitalskem 
sporazumu povezano s tveganostjo držav, v katerih imajo 
sedež. Za tehtanje vseh terjatev do bank s sedežem v OECD 
državah in kratkoročnih terjatev do bank s sedežem izven 
OECD držav je dovoljena uporaba 20% uteži tveganja. 
Dolgoročne terjatve do ne OECD bank so tehtane s 100%. 
Zamenjava pristopa k obravnavi tveganosti držav in državnih 
teles v novi kapitalski shemi pomeni, da stari način za 
določanje tveganosti terjatev do bank ni več usrezen. Nova 
kapitalska shema ponuja dve možnosti za uvrstitev terjatev do 
bank v sistem uteži tveganosti.  
 
Po prvi možnosti se določitev uteži tveganja navezujejo na 
rating države, v kateri ima banka sedež. Terjatve do bank naj bi 
se tehtale z utežjo, ki je za eno stopnjo slabša oz. manj ugodna 
od uteži, ki pripada državi glede na njen rating (glej tabelo 3). 
Če je npr. država ocenjena z ratingom, ki mu ustreza utež 20%, 
se terjatev do banke iz te države tehta s stopnjo 50%. To 
pravilo naj ne bi veljalo za banke, ki prihajajo iz držav, tehtanih 
s 100% oz. 150%. Za te banke, kot tudi tiste, katerih države 
nimajo zunanjega ratinga, bi se uporabljala utež 100% oz. 
150%. (The Standardised Approach to Credit Risk, 2001, str. 
6) 
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Tabela 3: Uteži tveganja pri terjatvah do bank, ki se navezujejo 
na rating države   
 

 AAA do 
AA- 

A+ do 
A- 

BBB+ do 
BBB- 

BB+ do 
B- Pod B- Nerangirane 

terjatve 

Utež, ki 
velja za 
državo 

0% 20% 50% 100% 150% 100% 

Utež, ki 
velja za 
banko 

20% 50% 100% 100% 150% 100% 

 
Druga možnost za določanje tveganosti bank je navezava uteži 
na samostojni zunanji rating bank. Najbolj kvalitetne banke oz. 
terjatve do njih bi bile tako deležne bolj ugodnega tehtanja 
(20%), slabše rangiranim bankam pa bi bile dodeljene uteži 
(100%, 150%). Uteži tveganja, ki izhajajo iz zunanjega ratinga 
bank so prikazane v tabeli št. 4.  
 
Terjatvam do bank s kratkoročno originalno dospelostjo 
krajšo od treh mesecev in ne šest, kot je bilo sprva mišljeno, 
bi bilo mogoče pripisati še za eno stopnjo manjšo tveganost, 
kot bi izhajala iz zunanjih ratingov bank, pri čemer odbor ne 
želi več postavljati zahteve, da nobena banka ne more dobiti 
nižje uteži od tiste, ki jo je deležna država v kateri je njen sedež 
(glej tabelo št. 4). Zatorej je pri kreditih odobrenih bankam in 
podjetjem, ki imajo po zunanjem ratingu višjo boniteto kot 
lastna država dovoljeno uporabiti nižjo utež, vendar le dokler 
ta ni manjša od 20%. V novem kapitalskem sporazumu ne 
velja več pravilo, da se lahko terjatve do bank uvrstijo v 
skupine z utežmi nižjimi od 100% zgolj v primeru, ko države iz 
katerih prihajajo banke, izpolnjujejo 25 temeljnih načel za 
učinkovit bančni nadzor. 
  
Tabela 4: Uteži tveganja v primeru zunanjega ratinga bank in 
kratkoročnih terjatev 
 

 AAA do 
AA- 

A+ do 
A- 

BBB+ do 
BBB- 

BB+ do 
B- 

Pod 
B- 

Nerangirane 
terjatve 

Uteži v 
primeru 

zunanjega 
ratinga 

20% 50% 50% 100% 150% 100% 

Uteži za 
kratkoročne 

terjatve 
20% 20% 20% 50% 150% 20% 

 
Tudi za terjatve do borzno posredniških družb naj bi se 
uporabljala enaka pravila kot za banke, pri čemer dodeljevanje 
uteži, manjših od 100%, ni več povezano z izpolnjevanjem 30 
ciljev in načel za učinkovit nadzor nad trgom vrednostnih 
papirjev. 
 
 
3.5. Terjatve do drugih podjetij 
 
Med pomanjkljivostmi starega kapitalskega sporazuma lahko 
nedvomno uvrstimo nezadovoljivo upoštevanje različne 
kvalitete podjetij pri določanju uteži za obravnavanje terjatev 
do njih. Podjetja so bila po stari ureditvi uvrščena v najslabši 
razred (100%) ne glede na njihovo dejansko boniteto.  

Takšen pristop naj bi zamenjala uporaba zunanjih ratingov, ki 
izražajo bolj realistično oceno tveganosti. 
 
Predlog novega kapitalskega sporazuma iz leta 1999 je v tem 
pogledu prinesel veliko novosti, saj je razdelil podjetja v tri 
skupine tveganja (20%, 100% in 150%), vendar tudi ta 
razporeditev ni bila najbolj ustrezna, zato je odbor predlagal še 
dodatno 50% utež, hkrati pa razširil spekter podjetij z najvišjo 
utežjo (150%). Razlika med utežni predlaganimi leta 1999 in 
tistimi iz leta 2001 je razvidna iz tabele št. 5: 
 
Tabela 5: Razlike med predlaganimi utežni tveganja iz leta 1999 
in 2001 
 

 AAA do 
AA- 

A+ do 
A- 

BBB+ do 
BBB- 

BB+ do 
B- Pod B- Nerangirane 

terjatve 

Uteži za 
podjetja 

1999 
20% 100% 100% 100% 150% 100% 

 AAA do 
AA- 

A+ do 
A- 

BBB+ do 
BB- Pod  BB- Nerangirane 

terjatve 

Uteži za 
podjetja 

2001 
20% 50% 100% 150% 100% 

 
Tudi v primeru terjatev do podjetij, odbor ne bo več zahteval, 
da le-te ne morejo dobiti bolj ugodne uteži tveganja od države, 
v kateri imajo sedež. Relativno strog kriterij za dodelitev bolj 
ugodnega, 20% tehtanja je posledica dejstva, da obstajajo že 
med G–10 državami velike razlike med podjetji, rangiranimi s 
strani rating agencij. Razširitev preferenčnega kapitalskega 
obravnavanja na nekoliko manj kvalitetna podjetja bi tako 
povzročila še večje konkurenčne neenakosti med bankami v 
različnih državah. (A New Capital Adequacy Framework, 1999, 
str. 30) 
 
 
3.6. Terjatve zavarovane z zastavo premoženja 
 
Terjatve, zavarovano s hipotekami na stanovanjske 
nepremičnine (residental mortgages), ki ji oziroma jih bo 
zasedal dolžnik naj bi bile enako kot po starem kapitalskem 
sporazumu deležne 50% uteži za tehtanje. Za hipoteke na 
»komercialne« nepremičnine naj bi še naprej veljala utež 100%, 
saj se je v praksi že večkrat izkazalo, da je bilo kreditiranje na 
osnovi hipotek razlog, za nastanek slabih kreditov in 
posledično izgub v bankah. 
 
 
3.7. Terjatve višje kategorije tveganja 
 
Od bank se pričakuje, da bodo oblikovale ustrezne rezervacije 
za pokrivanje morebitnih izgub. V kolikor pa se kvaliteta 
kreditnega portfelja slabša, je pričakovati, da bo to vplivalo tudi 
na povečano volatilnost terjatev. Dospele terjatve so tako že 
pogosto znak povečanega tveganja. Banke bi morale zato 
razpolagati z dodatnim kapitalom, ki bi služil kot rezerva za 
pokrivanje morebitnih višjih nepričakovanih izgub iz naslova 
terjatev dospelih pred več kot 90 dnevi.  
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Nezavarovani del vsakršne dospele terjatve, zmanjšane za 
specifične rezervacije bi se moral obravnavati s 150% utežjo.  
 
V skladu z željo narediti metodologijo za določanje kapitalskih 
zahtev bolj občutljivo na dejanske ravni kreditnega tveganja v 
bankah, bi bile visoko kvalitetne naložbe bank z relativno 
ugodno »default« preteklostjo in nizko stopnjo cenovne 
nestanovitnosti deležne bolj ugodnih uteži za tehtanje. Ker bi 
bila večja diferenciacija tveganja zaželena tudi za manj 
kvalitetno aktivo bank, ni izključeno, da bo v prihodnosti poleg 
150% uteži uvedena še kakšna, morda celo višja. (The 
Standardised Approach to Credit Risk, 2001, str. 9) 
 
Višje (150%) stopnje tveganja bodo tako veljale za (EU 
Review, 1999, str. 26-28): 
 

 Terjatve do držav, bank, borzno posredniških družb, oseb 
javnega sektorja, ki ne sodijo k vladam rangiranih pod B-; 

 Terjatve do podjetij rangiranih pod BB-; 
 Terjatve do imetnikov papirjev, nastalih z listinjenjem, 

rangiranih med BB+ in BB- (pri papirjih je prag tveganja 
nekoliko višji, saj je kreditno tveganje pri njih bolj 
skoncentrirano in verjetnost izgube posledično višja); 

 Institucije z velikim finančnim vzvodom (finančne, 
neregulirane, visoko zadolžene, neuvrščene v kotacijo na 
borzi); 

 Nezavarovane dele vsakršne dospele terjatve, zmanjšane 
za specifične rezervacije; 

 Naložbe v delnice slabih podjetij (delničarji so glede na 
druge upnike v najbolj podrejenem položaju, kar pomeni 
večjo verjetnost izgube v primeru stečaja); ker so naložbe 
v delnice različnih podjetij različno tvegane, bi bilo uteži 
zanje mogoče določati na podlagi ratinga podjetij, s tem da 
bi se uporabilo za eno stopnjo manj ugodno tehtanje; 

 Naložbe v podrejeni dolg slabih podjetij (ugotovitve glede 
tovrstnih terjatev so podobne kot pri delnicah); 

 Koncentrirano kreditno izpostavljenost (glede na to, da je 
kreditna izpostavljenost do posamezne osebe oz. skupine 
povezanih oseb urejena v okviru regulativa za veliko 
izpostavljenost, bi bilo na tem mestu smotrno obravnavati 
sektorsko ali deželno koncentracijo); 

 Izpostavljenosti, o katerih ni mogoče pridobiti 
zadovoljivih informacij. 

 
 
3.8. Ostale terjatve 
 
Standardne uteži tveganja za vse preostale terjatve ostajajo še 
naprej 100%. 
 
 
3.9. Zunajbilančne postavke 
 
Kot je bilo objavljeno že v predlogu z leta 1999 pri 
obravnavanju zunajbilančnih postavk nova kapitalska shema ne 
predvideva večjih sprememb, razen pri določanju konverzijskih 
faktorjev za kratkoročne potencialne obveznosti. Stara ureditev 
je na tem področju priznavala kapitalsko oprostitev (torej utež 
0%) za vse brezpogojno preklicne potencialne obveznosti z 

originalno dospelostjo do enega leta, za tiste z originalno 
dospelostjo preko enega leta pa se je uporabljal 50% 
konverzijski faktor. Takšen pristop je odražal dejstvo, da je 
daljši rok do dospelosti neke potencialne obveznosti povezan z 
večjo verjetnostjo, da bo prišlo do poslabšanja kreditne 
kvalitete dolžnika in pretvorb potencialne obveznosti banke v 
njeno dejansko obveznost. Banke so ureditev, temelječo na 
kriteriju »eno leto – manj ali več« v praksi prepogosto zaobšle s 
sklepanjem poslov z originalno dospelostjo 364 dni in 
njihovim kasnejšim obnavljanjem. 
 
Ker tudi kratkoročne potencialne obveznosti niso popolnoma 
netvegane, je v novi kapitalsku shemi predlagan konverzijski 
faktor 20%, ki naj bi se načeloma nanašal na vse poslovne 
obveznosti (business commitments). Faktor 0% naj bi bil 
upoštevan samo pri tistih potencialnih obveznostih, ki so 
brezpogojno preklicne ali katerih preklic je avtomatsko 
povezan s poslabšanjem bonitete dolžnika in ga banka lahko 
izvrši brz predhodne najave. Za vse ostale zunajbilančne 
obveznosti bi se še naprej uporabljala utež 0%. Glede na 
predlagano bolj ugodno tehtanje za institucije z visokim 
ratingom ni več potrebe za urejanje obravnavanja 
izpostavljenosti do strank v OTC transakcijah z izvedenimi 
finančnimi instrumenti (za katere je po starem veljala utež 
50%), saj so te ponavadi prvovrstne. (The Standardised 
Approach to Credit Risk, 2001, str. 10) 
 
 
3.10. Dospelost terjatev 
 
Dospelost terjatev spada med faktorje, ki jih je potrebno 
upoštevati pri določanju njihove tveganosti. Če je boniteta 
dveh dolžnikov enaka, je bolj dolgoročna terjatev do enega 
izmed njiju povezana z večjim tveganjem kot kratkoročnejša 
terjatev do drugega dolžnika. Kljub temu je zelo težko doseči 
večjo natančnost pri razlikovanju med kapitalskimi zahtevami 
za terjatve z različnimi dospelostmi. Dolgoročnejša terjatev do 
prvovrstnega dolžnika je pogosto manj tvegana od kratkoročne 
terjatve do dolžnika z nižjim ratingom. Zaradi tega je v novi 
kapitalski shemi predvideno zgolj ločevanje med kratkoročnimi 
in dolgoročnimi obveznostmi ter kratkoročnimi in 
dolgoročnimi krediti med finančnimi institucijami. (The 
Standardised Approach to Credit Risk, 2001, str. 10-11) 
 
KONEC II. DELA 
 
V NASLEDNJI ŠTEVILKI KONTROLERJEVEGA 
GLASNIKA NADALJUJEMO S PREDSTAVITVIJO 
»PRVEGA STEBRA« NOVE KAPITALSKE SHEME.  
 
 
P.S. Če želite imeti že objavljene izvode Kontrolerjevega 
glasnika, pišite na naslov mkrizaj@orgos.si .  


