
 
ORGOS d.o.o. LJUBLJANA 

Kontrolerjev glasnik   1 

KONTROLERJEV GLASNIK 
Številka 10 september 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V TEJ  ŠTEVILKI 

1 PRISTOP TEMELJEČ NA INTERNIH RATINGIH  

2 REGULATIVNI NADZOR – DRUGI STEBER 
NOVE KAPITALSKE SHEME 

3 OSNOVNA NAČELA DRUGEGA STEBRA 

5 TRŽNA DISCIPLINA – TRETJI STEBER NOVE 
KAPITALSKE SHEME 

5 ELEMENTI TRETJEGA STEBRA 

6 TRŽNA DISCIPLINA V PRAKSI 

 

 
 
 
 
 

10. ŠTEVILKI »KONTROLERJEVEGA 
GLASNIKA« NA POT 

 
Spoštovani,  
 

v tokratni številki Kontrolerjevega glasnika nadaljujemo s 
predstavitvijo prenovljenih baselskih kapitalskih standardov. 
Tako se bomo najprej seznanili s pristopom temelječim na 
internih ratingih, ki predstavlja alternativo standardiziranemu 
pristopu v okviru t.i. prvega stebra.   
 
Nadalje bo na kratko predstavljena teneljna zasnova t.i. 
drugega stebra, ki se posveča regulativnemu nadzoru 
poslovanja bank.  
 
Na koncu bomo nekaj besed namenili še tržni disciplini, ki 
predstavlja zadnji, t.j. tretji steber nove kapitalske sheme. 
 
S tem prispevkom tudi zaključujemo predstavitev prenovljenih 
baselskih kapitalskih standardov. Vsebina naslednje številke 
Kontrolerjevega glasnika bo ponovno malce bolj kontrolerska, 
saj bomo pisali o razmejitvah med operativnim in strateškim 
kontrolingom.  
 
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. 
 
 

PRENOVLJENI BASELSKI KAPITALSKIH 
STANDARDI 3. DEL 

 

Matej Križaj 

ORGOS d.o.o. 

 
 

1. PRISTOP TEMELJEČ NA INTERNIH 
RATINGIH  
 
1.1. Cilji in vsebina pristopa 
 
Osnovni cilj pristopa temelječega na internih ratingih je 
zajeti resnično ekonomsko tveganje posameznih naložb ali 
poslov, česar obstoječi standardiziran model za določanje 
tvegane aktive ne omogoča. Odbor daje pristopu
temelječemu na internih ratingih veliko pomen. V 
izhodiščnem predlogu je sicer predvidel, da bodo lahko 
uporabljale lastne ocene za določanje višine kreditnega 
tveganja pri določanju kapitalskih zahtev zgolj nekatere, 
bolj sofisticirane banke, vendar je medtem svoje mnenje že 
spremenil. Sofisticirane banke v tem kontekstu niso nujno 
največje banke, pač pa banke, katerih interni sistemi 
izpolnjujejo minimalne kvalitativne in kvantitativne 
standarde in za katere je značilna visoka stopnja 
diferenciacije kreditnega tveganja. Banke, ki bodo želele 
uporabljati pristop temelječ na internih ratingih bodo 
morale svoje terjatve v bančni knjigi razporediti v šest 
razredov, medsebojno razlikujočih se glede na kreditna 
tveganja. Ločevati bodo morale med (The Internal Ratings-
Based Approach, 2001, str. 32): 
 

 terjatvami do podjetij; 
 terjatvami do bank; 
 terjatvami do držav; 
 terjatvami iz naslova poslovanja s prebivalstvom; 
 terjatvami iz naslova financiranja projektov; 
 terjatvami iz naslova financiranja nakupa 

kapitalskih deležev.  
 
Omeniti velja, da spadajo v skupino terjatev do podjetij 
tudi terjatve do oseb javnega sektorja, ki ne sodijo k vladam 
in ne izpolnjujejo pogojev za uvrstitev v skupino terjatev 
do držav. V skupino terjatev do bank pa spadajo tudi 
terjatve do mednarodnih razvojnih bank, ki ne izpolnjujejo 
zahtev za pridobitev 0% uteži tveganja pri 
standardiziranem pristopu.  
 
Prednosti novega pristopa so predvsem v boljšem 
razlikovanju med razredi tveganj, pokrivanju velikega 
števila dolžnikov (velikih  in najmanjših, nerangiranih),  
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upoštevanju dodatnih faktorjev tveganja (v internih ratingih so 
vključene informacije, ki jih rating agencije pri oblikovanju 
svojih bonitetnih ocen slabo ali sploh ne poznajo) in 
spodbujanju nadaljnjega razvoja tehnik za merjenje in 
upravljanje s tveganji v bankah. Uporaba tega pristopa v 
nadzorne namene bi pomenila velik korak naprej pri razvoju 
bankam bolj »prijaznega« nadzora. Pristop temelječ na internih 
ratingih postavlja odgovornost za upravljanje s tveganji tja, 
kamor tudi zares spada – na banke in njihovo poslovodstvo. 
(Karacadag&Taylor, 2000, str. 22-24) 
 
Izpolnjevanje minimalnih standardov in dobre bančne prakse 
na področju upravljanja s kreditnim tveganjem bo prvi korak k 
pridobitvi nadzornega soglasja za uporabo sistema temelječega 
na internih ratingih v regulatorne namene. Kot drugo bodo 
morale banke nadzornike oskrbeti s podatki o izpostavljenosti 
in ocenah statistik (karakteristik) izgube, povezane s temi 
izpostavljenostmi. Pomembno vlogo pri oceni bankine 
kapitalske ustreznosti pa bosta odigrala tudi drugi in tretji 
steber nove kapitalske sheme, ki sta v veliki meri odvisna od 
diskrecije nadzornikov.  
 
Poleg t.i. »osnovne« različice pristopa temelječega na internih 
ratingih, bodo nekatere banke lahko uporabile za ocenjevanje 
tveganja terjatev do podjetij, bank in držav tudi »razvito 
različico«. V tem primeru jim bo dovoljena uporaba lastnih 
ocen treh dodatnih komponent tveganja in sicer: izgube nastale 
zaradi neplačila (loss given default – LGD), izpostavljenosti 
neplačilu (exposure at default – EAD) in obravnave garancij 
oz. kreditnih izvedenih finančnih instrumentov. Na drugi strani 
bodo banke pri »osnovni« različici lahko same ocenile zgolj 
verjetnost neplačila (probability of default - PD) posameznega 
dolžnika, pri vseh ostalih komponentah tveganja pa se morale 
zanašati na pravila nadzornikov.  
 
Specifični elementi internih sistemov se med posameznimi 
bankami razlikujejo v precejšnji meri. Razlog za to leži najprej 
v različni kreditni kulturi v posameznih bankah in izkušnjah iz 
preteklosti, ki se odražajo v kreditnih politikah bank. Interni 
rating sistemi v bankah se raztezajo med statistično 
zasnovanimi sistemi in sistemi, ki temeljijo na presoji. Interni 
sistemi vsebujejo različno kombinacijo kvantitativnih 
(merljivih) in kvalitativnih (težko merljivih) faktorjev tveganja, 
tehtanih z različnimi utežmi glede na njihovo pripisano 
pomembnost. Nekatere banke uporabljajo enodimenzionalni 
rating sistem, kjer se ugotavlja le kreditna kvaliteta komitentov, 
druge banke pa večdimenzionalni sistem, kjer se ocenjuje tudi 
kvaliteta vsakega posameznega elementa terjatve oz. posla. 
(Range of practice, 2000, str.17) 
 
Z naštevanjem razlik v internih sistemih razvrščanja lahko 
nadaljujemo tudi pri ugotavljanju njihovih funkcij oziroma 
namenov. V bankah so ti sistemi namenjeni ugotavljanju 
posojil s tendenco slabšanja ali izračunavanju internih mer 
donosnosti. Ne glede na stopnjo uporabe statistike v internih 
rating sistemih se banke pri končnem odločanju o kreditni 
kvaliteti komitentov močno opirajo na osebno strokovno 
presojo pristojnih kadrov. Statistični modeli namreč analizirajo 
omejeno število faktorjev tveganja, ki jim pripišejo fiksne uteži, 
kar seveda z vidika analize posameznega bančnega komitenta 
ni primerno. Problem predstavljajo tudi kratke časovne vrste 

podatkov o neplačilih posameznih komitentov, ter slabo 
razvite tehnike za ugotavljanje karakteristik izgube, vključno z 
različnimi definicijami izgube (loss) in neplačila (default). 
Redke banke izvajajo redne povratne teste, zaradi česar je na 
splošno težko oceniti natančnost in objektivnost internih rating 
sistemov. 
 
Na koncu je potrebno izpostaviti tudi nekatere pomanjkljivosti 
oz. slabosti pristopa temelječega na internih ratingih. Gre 
predvsem za vprašanje primerljivosti med internimi rating 
sistemi v različnih bankah, povezano z njihovo precejšnjo 
homogenostjo in vlogo subjektivnih faktorjev, ki so obvezen 
del presoje bonitetne ocene. Ker naj bi banke za uporabo tega 
pristopa v nadzorne namene pridobile soglasje nadzornega 
organa, se pojavlja vprašanje zadostnega števila in 
usposobljenosti nadzornikov za kontroliranje in potrjevanje 
sprejemljivosti uporabe teh sistemov. 
 
 
2. REGULATIVNI NADZOR - DRUGI STEBER   
    NOVE KAPITALSKE SHEME  
 
Sestavni del nove kapitalske sheme je tudi regulativni nadzor 
nad kapitalsko ustreznostjo bank, ki predstavlja t.i. drugi steber 
nove kapitalske sheme. Drugi steber naj bi v svojem bistvu 
predstavljal formalizacijo obstoječih nadzornih praks na 
področju nadzora kapitala in kapitalske ustreznosti bank. Gre 
za preverjanje bank s strani nadzornikov in presojo, ali banke 
korektno ocenjujejo tveganja, ki so jim izpostavljene pri 
poslovanju. Čeprav vsebuje ta steber veliko diskrecijskih, torej 
subjektivnih elementov, ga je potrebno razumeti kot kritičen, 
kvalitativen dodatek k prvemu, bolj kvantitativnemu stebru.   
 
Cilj nadzornikov pri preverjanju kapitalske moči bank in 
njihove strategije na tem področju je zagotoviti, da je obseg 
kapitala bank skladen s tveganostjo njihovega celotnega 
poslovanja. Sprotno preverjanje primernosti ravni kapitalske 
ustreznosti naj bi poleg tega omogočilo dovolj hitro nadzorno 
ukrepanje v primerih, ko kapitalska strategija banke ne bi v 
zadostni meri pokrivala njenih apetitov pri prevzemanju 
tveganj. Minimalni zahtevani standardi naj bi izhajali iz revizije 
obstoječih tehnik nadzora, njihovih prilagoditev oz. dopolnitev 
ter razvoja novih pristopov, temelječih na bančni praksi in 
izkušnjah. 
 
Vsebina regulativnega nadzora je strnjena v štiri osnovna 
načela, ki se medsebojno dopolnjujejo (Pillar 2 - Supervisory 
Review Process, 2001, str. 1-2): 
 

• Banke naj bi absolutni znesek svojega kapitala 
prilagajale tveganosti svojega poslovanja tako, da bi 
ves čas poslovale nad predpisanim minimumom; v 
nasprotnem primeru morajo nadzorniki imeti moč 
zahtevati povečanje kapitala nad omenjeni nivo; 

• V bankah morajo biti vzpostavljeni interni sistemi za 
celovito oceno njihove kapitalske ustreznosti, 
izdelane morajo biti strategije za doseganje in 
vzdrževanje ustrezne kapitalske moči; 
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• Nadzorniki morajo preverjati in vrednotiti interne 
ocene kapitalske ustreznosti bank ter njihove 
strategije, kot tudi izpolnjevanje predpisanega 
minimuma; 

• Nadzorniki morajo ukrepati takoj, ko obstaja 
nevarnost, da kapital bank pade pod nivo, ki ga 
označujemo za varnega (prudent). 

 
V predlogu nove kapitalske sheme je regulativni nadzor 
odvisen od številnih faktorjev, kot so izkušenost in kvaliteta 
poslovodstva banke, nagnjenost banke k prevzemanju tveganj, 
pretekla uspešnost na področju upravljanja s tveganji ter 
ustreznost sistemov za upravljanje s tveganji in mehanizmov 
internih kontrol. Regulativa pomeni določanje pravil in 
spremljanje njihovega izpolnjevanja. Uporablja standardiziran 
pristop k merjenju tveganj in zahteva relativno malo v smislu 
nadzornega presojanja. Nadzor pa po drugi strani poskuša 
vplivati na delovanje bank preko predpisovanja splošnih 
navodil in priporočil. Nadzorniki se pri spremljanju poslovanja 
bank opirajo na lastno presojo, ki temelji na poznavanju in 
podrobnem razumevanju razmer v banki, zato je nadzor 
fleksibilen in participativen.  
 
Praktična uveljavitev regulativnega nadzora bo v večini 
razvitih, še bolj pa razvijajočih se državah zelo težka naloga. 
Zahtevala bo precejšnje povečanje trenutnih nadzornih 
kapacitet, izobraževanje nadzornikov, pa tudi splošno politično 
podporo. Povsem verjetno je, da bo postal regulativni nadzor 
pomemben del nadzora kapitalske ustreznosti bank zgolj v 
državah, kjer delujejo glavne mednarodne bančne skupine.  
 
 
2.1. Osnovna načela drugega stebra 
 
2.1.1. Kapital mora presegati predpisani minimumom 
 
Banke morajo biti v prvi vrsti sposobne dokazati, da njihova 
kapitalska struktura zares odraža celotni profil tveganja in 
dejanske razmere v okolju. Pri ocenjevanju kapitalske 
ustreznosti pa poslovodstvo ne sme zanemariti tudi 
poslovnega cikla v katerem se banka trenutno nahaja. V sklopu 
tega načela velja poudariti, da je predpisani 8% koeficient 
kapitalske ustreznosti, ki izhaja iz prvega stebra kapitalske 
sheme, zgolj potrebni, ne pa tudi vedno zadostni pogoj za 
zagotovitev varnega poslovanja banke. Velikost kapitalske 
»marže«, torej presežka kapitala banke nad predpisanim 
minimumom, se od banke do banke razlikuje. Banke morajo 
zasledovati svoje interne kapitalske cilje na osnovi preteklega in 
sedanjega poslovanja ter trdnih predpostavk glede prihodnosti. 
Nadzorniki pa morajo presoditi, ali so interni kapitalski cilji 
posamezne banke skladni s njeno pomembnostjo za nacionalni 
in mednarodni bančni oziroma finančni trg. Pri odločanju o 
ustrezni ravni kapitala posamezne banke pa morajo nadzorniki 
nenazadnje upoštevati vsaj še:  
 

 Izkušenost in kvaliteto vodstva banke oz. ljudi na 
ključnih položajih;  

 Nagnjenost banke k prevzemanju tveganj in njene 
pretekle rezultate na področju upravljanja s tveganji;  

 Naravo trgov, na katerih banka posluje;  

 Kvaliteto, zanesljivost in stanovitnost prejemkov 
banke;  

 Kvaliteto kapitala banke in njene možnosti dostopa 
do novih virov financiranja;  

 Razpršenost področij poslovanja in koncentracijo 
izpostavljenosti;  

 Obveznosti banke in njen likvidnostni profil;  
 Kompleksnost pravne in organizacijske strukture 

banke; 
 Ustreznost sistemov za upravljanje s tveganji in 

mehanizmov internih kontrol;  
 Podporo in nadzor s strani delničarjev banke;  
 Stopnjo nadzora s strani drugih nadzornih institucij;  
 Idr.  

 
Odbor posebej poudarja, da je poslovodstvo vsake banke 
primarno odgovornost za upoštevanje faktorjev, ki vplivajo na 
višino regulatornega kapitala.  
 
Pri bankah z večjim potencialom za sprožitev sistemske 
nestabilnosti so nadzorniki upravičeni zahtevati večjo stopnjo 
kapitalske zaščite v obliki višjega zahtevanega koeficienta 
kapitalske ustreznosti. Pri identifikaciji potencialnih škodljivih 
vplivov oziroma za banko neugodnih sprememb v zunanjih 
pogojih njenega poslovanja, jim lahko služi kot pomoč izdelava 
testov izjemnih situacij, ki razkrivajo morebitne slabosti banke 
in so podlaga za potrebne ukrepe za odpravo teh slabosti  
(Pillar 2 - Supervisory Review Process, 2001, str. 3) 
 
 
2.1.2. Banka mora vzpostaviti interne sisteme za celovito   
          oceno njene kapitalske ustreznosti  
 
Dolgoročno stabilno in varno poslovanje bank je mogoče le ob 
zagotavljanju ravni kapitala, ki ustreza dejanskemu 
ekonomskemu tveganju, kateremu so izpostavljene. Poleg 
doseganja kapitalskega minimuma, predpisanega s stani 
regulatorjev, morajo banke sproti kritično ocenjevati ustreznost 
višine svojega kapitala in jo popravljati v skladu s 
pričakovanimi prihodnjimi kapitalskimi potrebami, ki so odraz 
njihovih operativnih in strateških načrtov. Standardi za interno 
ocenjevanje zadostnosti kapitala bank se razvijajo skupaj z 
razvojem drugih področij bančnega poslovanja. 
 
Čeprav zaenkrat med bančniki še ni prišlo do konsenza glede 
najboljše metodologije za samooceno kapitalske ustreznosti 
banke, so načela dobre bančne prakse na tem področju jasna. 
Banke morajo imeti verodostojne in jasno definirane interne 
metodologije za razporejanje kapitala po poslovnih centrih 
oziroma produktih, ki naj bi se odzivale na spremembe v 
notranjem in zunanjem poslovnem okolju banke. Pristop 
ocenjevanja mora biti sistematičen, hkrati pa naj bi v čim večji 
možni meri upoštevali vse znane kvantitativne in kvalitativne 
faktorje tveganja. Pri analiziranju lahko banke uporabljajo 
metodologije za alokacijo kapitala, ki so sicer namenjene 
ugotavljanju uspešnosti poslovnih enot banke, njenih 
produktov ali storitev ter oblikovanju cenovne politike. Banke 
morajo biti sposobne dokazati, da je pristop na katerem temelji 
metodologija za samooceno njene kapitalske ustreznosti 
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konceptualno verodostojen, da torej temelji na kvalitetnih 
vhodnih podatkih in daje razumljive končne rezultate.  
 
Čeprav se banke vse bolj nagibajo k uporabi formalnih 
modelov tudi pri odločanju o sedanjih in prihodnjih kapitalskih 
potrebah in strukturi, se v njihovih dejanskih odločitvah vselej 
zrcali subjektivna presoja, ki je integralni element vsake 
samoocene kapitalske ustreznosti.  
 
Učinkovit proces presojanja kapitalske ustreznosti bi moral 
omogočati zadostno stopnjo diferenciacije izpostavljenosti 
različnim vrstam tveganja, identificirati pomembnejše 
koncentracije kreditnega tveganja, ugotavljati trende v sestavi 
bilance, vključevati notranje kontrole za zagotavljanje 
objektivnosti in doslednosti pri ocenjevanju ter zagotavljati 
potrebne analize in evidence. (Pillar 2 - Supervisory Review 
Process, 2001, str. 8-9) 
 
 

2.1.3. Nadzorniki morajo preverjati izpolnjevanje  
         predpisanega kapitalskega minimuma 
 
Velika večina nadzornikov že sedaj skrbi za kapitalsko 
ustreznost bank s pomočjo različnih pripomočkov oziroma 
metod nadzora. Nekateri imajo pri tem bolj proste roke, drugi 
manj. Najpogosteje uporabljene metode za spremljanje 
doseganja predpisanih količnikov kapitalske ustreznosti so t.i. 
on-site pregledi bančnega poslovanja, t.i. off-site nadzor, 
razgovori z vodstvom banke, spremljanje dela notranje in 
zunanje revizije, spremljanje interakcije banke in njenega 
okolja, idr. 
 
Nadzorniki morajo svoje nadzorne metode prilagajati novim 
analitičnim pristopom, ki jih banke uporabljajo pri samooceni 
kapitalske ustreznosti in določanju internih kapitalskih ciljev. 
Hkrati ne smejo pozabiti na izpolnjevanje splošnih 
predpostavk varnega in skrbnega bančnega poslovanja, ki se 
nanašajo predvsem na uporabljene računovodske usmeritve in 
načela, kvaliteto informacijskih sistemov in sistemov za 
agregiranje poslovnih tveganj ter proaktivnost banke v njenem 
odzivanju na ponavljajoča ali spreminjajoča se tveganja. Imeti 
morajo natančen vpogled v način ugotavljanja profila 
tveganosti banke, v ocenjevanje prihodnjih kapitalskih potreb 
zaradi predvidene razširitve bančnih aktivnosti ali vstopa na 
nove trge ter spremljanje vpliva novih poslovnih transakcij na 
nivo kapitala. Prepričati se morajo, da banke obravnavajo 
podobna tveganja, povezana z različnimi produkti oziroma 
poslovnimi aktivnostmi, na enak način, ter da sproti prilagajajo 
svoje interne sisteme za spremljanje kapitalske ustreznosti 
spremembam v profilu svoje tveganosti. Nenazadnje morajo 
nadzorniki tudi presoditi, kako se kapitalski načrti bank 
ujemajo z rezultati njihovih analiz občutljivosti in testov 
izjemnih situacij ter kakšna je kvaliteta podporne 
dokumentacije h kapitalskim načrtom. Nivo sofisticiranosti 
uporabljenih metodologij mora ustrezati zapletenosti poslov, s 
katerimi se banka ukvarja. 
 
Tako kompleksen nadzorni pristop sproža resna vprašanja o 
možnostih njegove praktične implementacije, saj zahteva 
veliko število dobro usposobljenih in izkušenih nadzornikov. 
Pri nadziranju mednarodno aktivnih bank zahteva intenzivno 
sodelovanje med različnimi nadzornimi organi, hkrati pa 

konsistentno uporabo nadzornih standardov v različnih 
državah sveta. (Pillar 2 - Supervisory Review Process, 2001, str. 
11) 
 
 

2.1.4. Nadzorniki morajo ukrepati, če kapital bank ne  
         dosega varnega nivoja 
 
Čim prejšnje odkrivanje potencialnih nevarnosti, ki bi lahko 
povzročile usihanje kapitalske rezerve bank pod minimalno 
potrebni nivo je glavni motiv za izvajanje regulativnega 
nadzora. Nadzorniki morajo ustrezno in pravočasno ukrepati v 
trenutku, ko se kapital banke relativno manjša glede na 
tveganost njenega poslovanja. Potreba po zgodnji intervenciji 
izhaja iz značilne rokovne strukture bančnih bilanc, ki jo 
označuje nelikvidna narava glavnine bančnih naložb, ter iz 
omenjenih možnosti banke za hitro povečanje kapitala v 
primeru težav. Ne glede na odgovornost nadzornikov v zvezi s 
presojanjem kapitalske ustreznosti bank je zagotavljanje 
zadostnosti kapitala v prvi vrsti naloga in odgovornost 
poslovodstva banke. Nadzor torej ne more in ne sme biti 
nadomestilo za učinkovito vodenje oz. upravljanje banke. 

Ne glede na razlike v možnih nadzornih pristopih pri pregledu 
kapitala in kapitalske ustreznosti bank, se večina nadzornikov v 
čedalje večji meri poslužuje neformalnega prepričevanja bank 
oz. njihovih vodstev, da je eden od pogojev za uresničitev 
dolgoročno uspešne strategij bank njihova močna kapitalska 
pozicija. V nekaterih državah padec koeficienta kapitalske 
ustreznosti pod določen nivo avtomatsko sproži nadzorne 
ukrepe, v skrajnem primeru tudi zaprtje banke. Če kapital 
banke ne omogoča absorpcije normalnih šokov, ki jim je banka 
izpostavljena pri svojem vsakodnevnem poslovanju, lahko 
nadzorniki upravičeno podvomijo v ustreznost kapitalskega 
upravljanja v banki in sprejmejo ukrepe za odpravo odkritih 
slabosti in pomanjkljivost v tem procesu. Visoki kapitalski 
količniki so sicer z vidika nadzornikov zaželeni, vendar ne 
morejo nadomestiti učinkovitih procesov obvladovanja tveganj 
v bankah in mehanizmov internih kontrol. (Pillar 2 - 
Supervisory Review Process, 2001, str. 13) 
 
Posledice ugotovljene kapitalske neustreznosti s strani 
nadzornikov lahko pripeljejo do: 
 

• Povečanega nadzora nad posamezno banko; 

• Zahtev po izboljšanju internega nadzora; 

• Zahtev po zasnovi in uvedbi izpopolnjenih ocen tveganja; 

• Prepovedi izplačevanja dividend in nagrad upravi; 

• Zahtev po takojšnjem povečanju dodatnega kapitala; 

• Zahtev po zamenjavi uprave banke; 

• Idr.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ORGOS d.o.o. LJUBLJANA 

Kontrolerjev glasnik   5 

3. TRŽNA DISCIPLINA - TRETJI STEBER NOVE  
    KAPITALSKE SHEME 
 
Tretji sestavni del nove kapitalske sheme je povezan s tržno 
disciplino. Učinkovita tržna disciplina temelji na zanesljivih in 
pravočasnih informacijah, ki omogočajo tržnim udeležencem 
ustvarjanje realnih sodb o tveganosti poslovanja bank in 
potemtakem sprejemanje ustreznih poslovnih odločitev. Poleg 
tega pa ima zelo pomembno vlogo tudi pri zmanjševanju 
sistemskih tveganj v bančnem sistemu. Odbor poudarja, da 
lahko tržna disciplina še dodatno okrepi kapitalsko regulativo 
in druga prizadevanja nadzornikov, v zvezi z doseganjem 
varnosti in stabilnosti bančno-finančnih sistemov. Banke naj  
bi spodbujala k učinkovitemu, varnemu in skrbnemu 
poslovanju, del katerega je tudi oblikovanje močne kapitalske 
baze za zaščito pred morebitnimi izgubami, ki izhajajo iz 
njihovega poslovanja. V okviru tretjega stebra naj bi banke 
razkrile vse pomembnejše kvantitativne in kvalitativne 
podrobnosti o svojem finančnem položaju, rezultatu, 
obvladovanju tveganj, ipd. Takšna pomembna razkritja s 
katerimi banke seznanjajo udeležence na trgu prispevajo k 
učinkoviti tržni disciplini.  
 
Čeprav obstajajo med državami velike razlike med 
pojmovanjem tržne discipline in njeno pomembnostjo, ne 
more nobena banka zanikati vpliva tržne discipline na urejanje 
svojih odnosov s poslovnimi partnerji. Na svetu ni banke, ki bi 
se lahko popolnoma izolirala od podobe, ki so si jo o njej 
ustvarili udeleženci na finančnem trgu in druga zainteresirana 
javnost. Banka, ki velja za varnejšo in uspešno vodeno, je 
močnejši pogajalec v razmerju do investitorjev, 
kreditojemalcev, depozitarjev in drugih strank. Poleg tega tudi 
tržni pritiski silijo banke v učinkovito alokacijo sredstev in 
uporabo kapitala. Slabost hitrega obveščanja pa je v tem, da se 
bo veliko hitreje, morda celo prehitro razvedelo za težave 
nekaterih bank, kar bi lahko v najslabšem primeru pripeljalo do 
(pre) hitrih stečajev. Odbor trdno verjame, da bo pogostejše 
razkrivanje podatkov prisililo poslovodstva bank k vzpostavitvi 
sistemov za obvladovanje tveganj, ki bi že v izhodiščni fazi 
preprečili takšnih nastanek problemov. 
 
Odbor verjame, da so načela tretjega stebra dovolj stroga, da 
jamčijo za uvedbo zahtevanih razkritij, hkrati pa se zaveda, da 
se pristojnosti nadzornikov od države do države zelo 
razlikujejo. Medtem, ko lahko cela vrsta nadzornikov določi 
posameznim razkritjem zakonsko osnovo, pa uporabljajo 
nekateri še vedno zgolj neposredne pristope v obliki priporočil. 
Zaradi omenjenih razlik, namerava odbor izoblikovati  
»obvezujoča« priporočila, ki bi se jih posluževali nadzorniki z 
manjšimi pristojnostmi. Eden od načinov, kako preiti k 
»obvezujočim« priporočilom je ta, da naj bi vsaka banka 
izdelala formalno politiko objavljanja razkritij, ki jo odobri 
njeno vodstvo. Ta politika naj bi opisovala cilje in strategijo 
banke, povezano z javnimi razkritji informacij. Poleg tega bi 
morala vsaka banka sama razviti postopek za presojo 
ustreznosti in pogostosti razkritij. Odbor namreč verjame, da 
predstavlja frekvenca pogostnosti razkritij pomemben faktor k 
izboljšanju tržne discipline. Nedvomno zgolj letna razkritja ne 
pripomorejo k večji tržni disciplini, saj lahko udeleženci na trgu 
reagirajo šele takrat, ko razpolagajo z ustreznimi informacijami.  
 

V primeru letnih razkritij se lahko dejansko stanje banke 
bistveno razlikuje od tistega objavljenega v razkritjih. Zato 
odbor predlaga, da bi banke razkrivale informacije o svojem 
poslovanju najmanj polletno oz. četrtletno v primeru razkritij, 
ki se zelo hitro spreminjajo. V kolikor se v posameznih 
državah pojavljajo pravne oz. druge ovire, ki preprečujejo 
obširnejše in pogostejše objavljanje razkritij, morajo biti 
nadzorniki tisti, ki presodijo njihovo upravičenost in če je le 
mogoče tudi sprejmejo konkretne odločitve.  
 
Na koncu velja poudariti, da se odbor zaveda obsega 
zahtevanih informacij, ki so bile včasih dostopne zgolj 
poslovodstvu in lastnikom, zdaj pa bodo na voljo tako 
nadzornikom, kot tudi tekmecem. Vseeno pa verjame, da so 
obsežna razkritja pogoj za ustrezno tržno disciplino in bodo 
zagotovo pripomogla k boljši informiranosti vseh udeležencev 
na trgu – tudi bank. (Overview of The New Basel Capital 
Accord, 2001, str. 33) 
 
 
3.1. Elementi tretjega stebra 
 
3.1.1. Informacije o strukturi kapitala 
 
Banke morajo razkriti sumarne informacije o svoji kapitalski 
strukturi, vključno s sestavinami kapitala in značilnostmi 
kapitalskih instrumentov (še posebej to velja za kompleksne 
hibridne instrumente in razne finančne inovacije). Tržni 
udeleženci naj bi bili seznanjeni tudi z obsegom oblikovanih 
rezervacij za pokrivanje potencialnih izgub iz naslova 
kreditnega in drugih tveganj. Informacije o strukturi kapitala 
naj bi omogočile jasno sliko o sposobnosti kapitala za 
absorpcijo izgub. Na to vsekakor vplivajo pogoji, vsebovani v 
pogodbah, na katerih temeljijo instrumenti z značilnostmi 
kapitala (dospelost, klavzule o zadržanem izplačilu obresti in 
dividend, podrejenost, možnost trgovanja…), ter razmerje med 
temeljnim  in dodatnim kapitalom. Za presojo informacij o 
kapitalski strukturi je pomembno tudi razkritje uporabljenih 
računovodskih usmeritev in politik, načina oblikovanja 
rezervacij, izključevanja prihodkov, ipd. 
 
 
3.1.2. Informacije o izpostavljenosti tveganjem 
 
Rezultat velike dinamike poslovanja današnjih finančnih trgov, 
katerih udeleženci so tudi banke, vpliva globalne konkurence in 
tehnoloških inovacij je hitro spreminjanje profila tveganosti 
bank. Uporabniki finančnih informacij potrebujejo zato mere 
tveganja, katerih smiselnost se s časom ne zmanjšuje in ki 
natančno odražajo občutljivost na spremembe v tržnih 
pogojih. Informacije o izpostavljenosti banke različnim 
tveganjem pomagajo pri iskanju odgovora na vprašanje, ali bo 
banka sposobna ohraniti svojo solventnost v času kriz.  
 
Transparentnost v prikazovanju profila tveganosti banke, torej 
tveganj, vsebovanih v njenih bilančnih in zunajbilančnih 
aktivnosti ter njena nagnjenost k prevzemanju tveganj, daje 
pomembno informacijo o stabilnosti finančnega položaja 
institucije in občutljivosti njenih prihodkov ne spremembe v 
tržnih pogojih poslovanja.  
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Pri razlagi obvladovanja različnih vrst tveganj morajo banke 
zainteresiranim uporabnikom ponuditi zadostne kvantitativne 
in kvalitativne informacije, s pomočjo katerih le-ti razumejo 
naravo in velikost njihove izpostavljenosti različnim tveganjem. 
Zainteresiranim uporabnikom naj bi bili na voljo tudi pretekli 
podatki o poslovanju posamezne banke, ki omogočajo 
ugotavljanje trendov v gibanju izpostavljenosti. 
 
 
3.1.3. Informacije o kapitalski ustreznosti 
 
Banke naj bi razkrile podatke o količnikih kapitalske 
ustreznosti, izračunanih v skladu z metodologijo iz kapitalskega 
sporazuma in drugimi regulatornimi standardi. Razkritje mora 
vključevati zadosten obseg informacij za presojo, ali 
razpoložljiv kapital zadošča za pokrivanje kapitalskih zahtev za 
kreditno, tržno in druga tveganja. V kvalitativnem opisu naj bi 
pojasnile svoje interne sisteme, ki jih uporabljajo za 
ocenjevanje lastne kapitalske ustreznosti. Tržni udeleženci 
lahko na podlagi teh informacij ugotovijo, kako je upravljanje s 
kapitalom oz. kapitalsko ustreznostjo povezano z drugimi 
področji obvladovanja tveganj in ali je kapital posamezne 
banke sposoben vzdržati prihodnjo nestanovitnost v pogojih 
poslovanja. Razkritje velikosti zahtevanega kapitalskega 
koeficienta s strani nadzornikov bi nekateri lahko razumeli kot 
oblikovanje nadzornih ratingov, vendar to ni njegov namen. 
Zahtevana 14% kapitalska ustreznost za eno banko lahko 
pomeni enako kot 8% za drugo banko. (A New Capital 
Adequacy Framework, 1999, str. 60-61) 
 
 
3.2. Tržna disciplina v praksi 
 
Empirične študije na temo tržne discipline so razmeroma 
redke, vendar je mogoče trditi, da v razvitih državah trg pošilja 
signale bančnim vlagateljem in drugim upnikom, ki posledično 
zahtevajo, da donosi na njihove terjatve do bank vključujejo 
premijo za tveganje v odvisnosti od bonitete bank. Ponavadi 
tržna disciplina ne deluje ravno v tistih državah, kjer bi bilo to 
najbolj potrebno, torej v državah s šibkim nadzornim 
sistemom, zato so tam dokazi glede rezultatov delovanja tržne 
discipline redkejši in manj prepričljivi. Občutljivost na stroške 
financiranja bank na splošno pada v državah, kjer je jamstvo za 
depozite visoko in kjer jamstvene sheme upravljajo javne 
institucije. Nastajanje bančnih kriz v teh državah in krhkost 
bančnega sektorja porajata dvome o obstoju mehanizmov 
učinkovite tržne discipline.  
 
Odprtje bančnega sektorja tuji konkurenci bi zato lahko 
prispevalo k okrepitvi učinkovite tržne discipline, saj bi večja 
konkurenca na trgu prisilila tudi domače banke k izboljšanju 
svojega poslovanja in bolj transparentnemu komuniciranju z 
vsemi zainteresiranimi javnostmi. Eden od predlogov za 
izboljšanje delovanja tržne discipline je uvedba zahteve, da bi 
morale banke v razvijajočih se državah obvezno izdajati 
subordinirani dolg. Poleg svoje »disciplinske vloge« za banke 
naj bi redne izdaje subordiniranega dolga oz. njihova cena 
pomenila pomembno informacijo za tržne udeležence in 
regulatorje. (Dhumale, 2000, str. 29) 
 
 

Ne gre pa zanemariti tudi vloge tržnih udeležencev kot 
»nadzornikov« nadzornikov. To je še posebej pomembno pri 
izvajanju diskrecije in presoje subjektivnih, kvalitativnih 
parametrov ustreznosti s strani nadzornikov, ki lahko naleti na 
močan politični odpor bank in vseh drugih zainteresiranih. 
Nadzorniki lahko tržno disciplino uporabijo kot instrument za 
borbo proti vsem taki silam, saj trg služi kot dokaz za to, da je 
bilo ravnanje nadzornikov pošteno in pravilno. Tržna 
disciplina deluje v praksi samo v primeru, če se udeleženci trga 
odzovejo na tržne signale s spremembo svojega obnašanja. 
 
Celotni prispevek o prenovljenih baselskih kapitalskih 
standardih lahko zaključimo v upanju, da bo nadzornikom z 
novo regulativo uspelo vsaj malce obrzdati prevelike apetite 
nekaterih posameznikov, ki izkoriščajo neodločnost 
nadzornikov za lastno »kapitalsko rast«. Z nečim podobnim pa 
smo, če se ne motim imeli opravka tudi že v Sloveniji, zato 
bodo prenovljeni baselski kapitalski standardi kot kaže še kako 
koristni. 
 
 
KONEC  
 
 
P.S. Če želite imeti že objavljene izvode Kontrolerjevega 
glasnika, pišite na naslov mkrizaj@orgos.si .  


