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Spoštovani,  
 

kot vse kaže bomo morali na drugi prispevek iz »prakse« še 
malce počakati, zato nadaljujmo s temo, ki na prvi pogled nima 
veliko skupnega z delom kontrolerja. Gre namreč za t.i. »Nove 
kapitalske standarde – Basel II«, ki bodo v mnogočem 
pomembno vplivali na poslovanje bank in posredno tudi velike 
večine podjetij. Ne glede na to, da spada tovrstna tematika bolj 
v domeno finančnika pa menimo, da tudi kontrolerje ne bi 
smela pustiti ravnodušne.   
 
V tokratni številki Kontrolerjevega glasnika se bomo tako 
seznanili s cilji uvedbe »Novih kapitalskih standardov – Basla 
II«, ter spoznali pomen in vlogo učinkovite kapitalske 
regulative za poslovanje bank in drugih gospodarskih 
subjektov. Spoznali bomo konceptualno zasnovo, ter vpliv 
kapitalskega sporazuma na strukturo bančnih bilanc. Na koncu 
pa bo predstavljena še t.i. »Kapitalska arbitraža« - mehanizem s 
katerim poskušajo banke zmanjšati svojo regulatorno
kapitalsko zahtevo in jo približati dejanskim ekonomskim
tveganjem. 

NOVI KAPITALSKI STANDARDI – BASEL II

 

Matej Križaj 

ORGOS d.o.o. 

 
 

1. Cilji uvedbe novih kapitalskih standardov  
 
Sprejetje Baselskih kapitalskih standardov je imelo 
predvsem dva cilja, in sicer zagotoviti varnost in stabilnost 
v mednarodnem bančnem oz. finančnem sistemu ter 
določiti enaka, natančnejša pravila igre za vse mednarodno 
aktivne banke po vsem svetu. Poleg tega je odbor želel 
ohraniti prepričanje, da naj bi novi standardi še naprej 
podpirali varnost in trdnost celotnega finančnega sistema in 
kot taki poskrbeli, da se trenuten nivo celotnega kapitala ne 
bo spreminjal tudi v prihodnje. Hkrati naj bi poskrbeli tudi 
za dodatno izenačevanje konkurenčnosti in bolj 
kompleksno pristopanje k tveganjem. Res je, da naj bi bili 
novi standardi sicer usmerjeni predvsem na mednarodne 
banke, vendar pa naj bi bili osnovni principi uporabni za 
vse banke, ne glede na njihovo kompleksnost in dejavnost. 
 
Odbor sicer priznava, da so novi kapitalski standardi 
obsežnejši in kompleksnejši, kot tisti iz leta 1988, kar pa je 
v prvi vrsti naraven odziv na vse večji napredek in 
kompleksnost bančne industrije. Razlog tiči tudi v tem, da 
je odbor poskušal razviti mehanizem občutljiv na kar se da 
veliko tveganj, ki vsebuje celo vrsto novih možnosti za 
merjenje tako kreditnega, tržnega kot operativnega
tveganja. V najenostavnejši obliki pa se glede 
obravnavanja tveganj novi standardi kaj malo razlikujejo od 
tistih iz leta 1988. Razen tega pa v novih standardih odbor 
prav posebej poudarja vlogo regulativnega nadzora in tržne 
discipline, kot temeljnih komponent za zmanjšanje 
kapitalskih zahtev.  
 
Predlagana nova shema za merjenje kapitalske ustreznosti 
naj bi tako odpravila večino pomanjkljivosti starega 
kapitalskega sporazuma, saj npr. sistem tehtanja, uporabljen 
pri izračunu tehtane tvegane aktive bank, ne omogoča več 
zadostne diferenciacije med različnimi dolžniki bank in je 
zato pogosto slab približek dejanskega ekonomskega 
tveganja, ki ga prevzemajo banke. Stara metodologija v 
preveliki meri spodbuja kapitalsko arbitražo, ki lahko 
pripelje do večje koncentracije slabih naložb. Poleg tega 
način merjenja kreditnega tveganja (tveganja strankine 
plačilne nesposobnosti) ne daje vzpodbud v obliki 
kapitalskih olajšav bankam z dobro razpršenim kreditnim 
portfeljem in hkrati ne priznava številnih finančnih inovacij 
(npr. kreditnih izvedenih finančnih instrumentov), s 
katerimi banke učinkovito obvladujejo tveganja, ki so jim
izpostavljena. 
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V premajhni meri upošteva tudi druga, torej nekreditna 
vprašanja, ki so v zadnjih letih pridobila na pomenu (predvsem 
operativno tveganje, zaradi vse večje informacijsko-tehnološke 
podprtosti poslovnih procesov v bankah).  
 
Nova shema naj bi še naprej ohranila poslanstvo starega 
kapitalskega sporazuma, to je promoviranje varnosti in 
stabilnosti finančnega sistema, še naprej naj bi bila tudi 
usmerjena v izenačevanje konkurenčnih pogojev za poslovanje 
bank po vsem svetu (level playing field), obravnavanje bančnih 
tveganj pa naj bi bilo po njeni zaslugi bolj celovito. Cilj nove 
kapitalske regulative pa je tudi sledenje spremembam na trgu, z 
izboljšanim kvantitativnim načinom merjenja minimalno 
zahtevanega koeficienta kapitalske ustreznosti (minimum 
capital requirements) ter z uvedbo dveh kvalitativnih stebrov, 
ki poudarjata regulativni nadzor  (superyisory review) in tržno 
disciplino (market discipline). Čeprav se nova shema podobno 
kot vsi dosedanji Baselski dokumenti osredotoča na 
mednarodno aktivne banke, naj bi bila njena glavna načela 
uporabna za vse banke, ne glede na raven njihove 
kompleksnosti oz. sofisticiranosti. (Overview of The New 
Basel Capital Accord, 2001, str. 6-10) 
 
Zaradi zavedanja pomembnosti konkurence v finančnem 
sektorju in poznavanja problemov, ki spremljajo pravila igre na 
finančnem trgu (razlike v nacionalnih računovodskih, pravnih, 
davčnih, nadzornih pravilih), sta v novi kapitalski shemi, kot je 
bilo že omenjeno temeljnemu stebru dodana dva nova.  
 
Drugi steber pomeni premik od nefleksibilne regulative k 
procesnemu pristopu spremljanja kapitalske ustreznosti bank, 
saj je glavna vloga nadzornikov po novem preverjanje, ali 
banka korektno ocenjuje tveganja, ki jim je izpostavljena pri 
opravljanju bančnih in finančnih storitev. Nadzorniki imajo 
tako pooblastila, da zahtevajo višjo kapitalsko ustreznost, kot 
jo določi banka sama oz. kot jo izračuna v skladu s 
standardizirano metodologijo, še posebej, če je banka 
pomembna s sistemskega vidika. Banke morajo biti v svojih 
ocenah proaktivne, nadzorniki pa morajo delovati preventivno. 
V tem pogledu je zelo pomembno moralno prepričanje (moral 
suasion) oz. vzgajanje bank v duhu, da je varno in skrbno 
poslovanje v njihovo korist. Pri tem ne gre pozabiti, da je 
zagotavljanje kapitalske ustreznosti v prvi vrsti naloga in 
odgovornost poslovodstva banke, ki mora biti sposobno 
dokazati, da so zastavljeni kapitalski cilji banke zasnovani na 
trdni in realni podlagi. 
 
Eden od vzrokov za uvedbo tretjega stebra (tržna disciplina) je 
večja transparentnost poslovanja bank, ki pomeni večji obseg 
javnega razkritja ter objave podatkov in informacij povezanih z 
bančnim poslovanjem (npr. informacij o strukturi kapitala 
banke, njeni izpostavljenosti in kapitalski ustreznosti). Glavna 
cilja tretjega stebra sta poudarjanje vloge tržnih udeležencev pri 
zagotavljanju skrbnega in varnega poslovanja ter vzpostavitev 
ustreznih mehanizmov tržnega discipliniranja. Večja disciplina 
namreč zahteva aktivno vlogo tržnih udeležencev, ki prek 
svojih poslovnih odločitev nagrajujejo banke, katerih 
poslovanje je transparentno in kaznujejo »nedisciplinirane« 
banke (A New CAD Framework: Pillar 3 – Market Discipline, 
2000, str. 10) 
 

Predpogoj za izvajanje kakršnekoli kapitalske regulative je 
seveda je uporaba mednarodno priznanih računovodskih 
standardov, standardov za oblikovanje rezervacij in obstoj 
učinkovitega pravnega sistema, brez katere učinkovit bančni 
nadzor ni mogoč. Žal vsi cilji nove sheme niso dosegljivi hkrati 
in brez žrtvovanja nekaterih prednosti starega sistema, 
predvsem njegove razumljivosti in primerljivosti, ki jo 
zagotavlja. Po drugi strani nekateri prav enostavnosti in 
primerljivosti starega kapitalskega sporazuma očitajo, da je 
dajal finančnim trgom napačne signale glede varnosti in 
stabilnosti bančnih sistemov, še posebej, ko so količniki 
kapitalske ustreznosti bank po svetu v povprečju precej 
presegli 8%-ni minimum. Pred azijsko finančno krizo v letih 
1997 in 1998 je večina bančnih sistemov, ki so izpolnjevali 
Baselske kapitalske standarde, veljala za kapitalsko močne, kar 
se je kasneje izkazalo za napačno interpretacijo solventnosti 
posameznih bank in njihovih zmožnosti za spopad s krizo. 
(Karacadag&Taylor, 2000, str.7) 
 
 
2. Pomen in vloga učinkovite kapitalske regulative 
 
Učinkovita kapitalska regulativa in iz nje izhajajoče kapitalske 
zahteve imajo ogromen pomen za bančno industrijo in družbo 
nasploh. Regulatorje poleg tveganj povezanih z vsako 
posamezno  banko, zanima tudi sistemsko tveganje, ki je 
odvisno predvsem od velikosti bank, njihove medsebojne 
povezanosti, povezav z drugimi finančnimi institucijami ter 
predvidenega vpliva morebitnih težav banke na zaupanje 
javnosti, zato si morajo prizadevati, da so njihove kapitalske 
zahteve čimbolj realne. Prenizke kapitalske zahteve namreč 
vodijo v preveč tvegane aktivnosti bank, ki lahko privedejo do 
težav ali celo stečaja katere od njih. Po drugi strani kapitalske 
zahteve ne smejo biti previsoke, saj tako pripomorejo v slabitvi 
konkurenčnega položaja bank v primerjavi z nereguliranimi 
finančnimi podjetji in tujimi bankami. Na slabše razvitih 
finančnih trgih, kjer so banke glavni vir financiranja večine 
gospodinjstev in podjetij, lahko previsoke kapitalske zahteve za 
banke onemogočijo dostop do virov financiranja 
prenekateremu podjetju. 
 
Čeprav je bil kapitalski sporazum iz leta 1988 z vidika 
učinkovitosti kapitalskih zahtev korak v pravo smer, postaja 
nefleksibilna kategorizacija kreditnih tveganj, kot tudi 
neupoštevanje vseh ostalih tveganj problematično predvsem za 
velike banke. Zato uvaja predlagana kapitalska shema dvojni 
sistem za določanje kvantitativnih kapitalskih zahtev. 
Dokazovanje upravičenosti dvojnih kapitalskih standardov je 
povezano z identifikacijo sistemskih razlik, ki obstajajo med 
sofisticiranimi in majhnimi bankami. Manjšim, manj 
sofisticiranim bankam naj bi ustrezal standardiziran pristop, ki 
predstavlja dovolj dober mehanizem za določitev učinkovitega 
kapitala, saj dovolj natančno ocenjuje donose kapitala v teh 
bankah, medtem, ko naj bi se večje banke pri ugotavljanju 
svojih kapitalskih zahtev posluževale internih sistemov za 
razvrščanje komitentov. Velike banke so ponavadi namreč 
same sposobne izmeriti tveganja bolj natančno kot njihovi 
nadzorniki, pred katerimi imajo tudi odločilne informacijske in 
kadrovske prednosti. Poleg tega imajo razvite tudi interne 
modele, s pomočjo katerih učinkoviteje obvladujejo svoja 
tveganja.  
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Nenazadnje zagotavlja tudi tržna disciplina pri velikih bankah, 
ki so pomembni udeleženci na  kapitalskem trgu, bolj 
kredibilno oceno procesov interne alokacije kapitala. Zaradi 
naštetih dejstev so lahko kapitalski standardi za velike banke 
bolj zahtevni, a vendar bolj prilagojeni dejanskemu profilu 
tveganosti teh bank. Različno določanje kapitalskih zahtev ne 
pomeni nujno, da bodo imele večje banke višje ali nižje 
obveznosti iz naslova izpolnjevanja kapitalskih zahtev. Velikost 
kapitalskih zahtev mora biti namreč prvenstveno odvisna od 
tveganosti poslovanje bank. (Yeager&Yeager, 2000, str. 30) 
 
V praksi uveljavitev optimalnega kapitalskega standarda 
onemogočata težavnost merjenja bančnih tveganj in višina 
stroškov, povezanih s preverjanjem izpolnjevanja kapitalskih 
zahtev. Kreditno tveganje, kot najpomembnejše tveganje za 
večino bank in drugih finančnih institucij je mogoče 
kvalitativno izmeriti v dobro diverzificiranemu portfelju, 
praktično nemogoče pa je predvideti posledice zunanjih šokov, 
kot sta recesija ali kriza v regiji. Manjše banke se poleg tega 
srečujejo še s problemom učinkovite razpršitve tveganj, saj je 
njihov trg ponavadi geografsko in sektorsko skoncentriran. S 
podobnimi težavami se soočajo banke pri ugotavljanju 
obrestnega tveganja, medtem, ko je merjenje operativnega 
tveganja in tveganja ugleda oteženo zaradi kvalitativne narave 
teh tveganj. Zahtevnost procesa merjenja tveganj povečuje tudi 
dejstvo, da se tveganja ponavadi gibljejo v močni odvisnosti, 
kar povečuje varianco neto premoženja bank. (Yeager&Yeager, 
2000, str. 29) 
 
 
3. Konceptualna zasnova nove kapitalske sheme 
 
Predlog nove kapitalske sheme poskuša zmanjšati vrzel med 
ekonomskim in regulatornim kapitalom, saj povezuje 
metodologijo za ugotavljanje regulatornih kapitalskih zahtev z 
izboljšavami v tehnikah upravljanja s tveganji. Vsebuje več 
elementov procesno orientirane regulative, s čimer se oddaljuje 
od togih, mehanističnih pravil. Večja naslonitev na zunanje 
ratinge je prvi korak na tej poti, še večji napredek pa 
predstavlja predlog uporabe internih sistemov razvrščanja bank 
tudi v regulatorne namene.  
 
Če primerjamo predlog nove kapitalske sheme s starim 
kapitalskim sporazumom, naletimo na dva para nasprotujočih 
si konceptov, ki so v večji ali manjšim meri vgrajeni v vsakega 
od njiju. Gre za nasprotje med ekonomskim in regulatornim 
kapitalom, ter na pravilih temelječo in na pravilih usmerjeno 
regulativo. 
 
Razlika med regulatornim in ekonomskim kapitalom se nanaša 
na dejansko količino kapitala, s katerim razpolagajo banke, in 
na metodologijo, usposobljeno za izračun te količine. 
Ekonomski kapital lahko definiramo kot tisto količino, ki je po 
mnenju banke želena, dosegljiva in zadostna, ne oziraje se na 
regulatorne zahteve. (Matten, 2000, str. 19) Namen 
ekonomskega kapitala je v prvi vrsti omejiti možnost za 
propad banke, pri čemer je omenjena možnost subjektivno 
ocenjena s strani lastnikov banke, poleg tega pa je ekonomski 
kapital namenjen financiranju aktivnosti banke. Proces interne 
alokacije kapitala naj bi tako zagotovil, da ima banka zadosti 
kapitala za pokrivanje tveganj, ki se jim izpostavlja pri svojem 

poslovanju. Ravnotežni nivo ekonomskega kapitala za 
posamezno banko je tista količina kapitala, h kateri banka teži 
in ki je optimalna z vidika njenih delničarjev. 
 
Razhajanje med ekonomskim in regulatornim kapitalom je 
predvsem posledica dejstva, da slednji upošteva javne oz. 
sistemske stroške propadov bank, torej stroške, ki jih zaradi 
propada banke utrpijo drugi deli finančnega sektorja in realne 
ekonomije. Regulatorji skušajo s svojimi kapitalskimi 
zahtevami prisiliti banke, da v svoje cenovne odločitve vgradijo 
tudi te dodatne stroške. Posledično je zato regulatorni kapital 
praktično vedno večji od tistega, ki bi ga banke vzdrževale 
glede na njihov interni alokacijski proces. Regulatorni kapital se 
razlikuje od ekonomskega tudi zaradi metodologije za njun 
izračun, ki temelji na pravilih in na procesu. Predvsem v 
zadnjem času je opazen vse večji razkorak med 
metodologijami, uporabljenimi s strani bančne industrije oz. 
regulatorjev. Vzrok temu je poleg hitrega tehnološkega 
napredka dejstvo, da je regulatorna metodologija pogosto 
prevedena v zakonodajo in podzakonsko regulativo in zato 
podvržena dolgotrajnim postopkom sprejemanja. 
(Karacadag&Taylor, 2000, str.9) 
 
Regulativa, temelječa na pravilih je sestavljena iz niza 
zavezujočih standardov, ki jih morajo spoštovati regulirane 
institucije. Pri kapitalski regulativi gre v glavnem za uporabo 
preprostih matematičnih formul za izračun potrebnega kapitala 
bank, s čimer se poskuša zagotoviti konsistentnost njene 
uporabe med različnimi bankami. To je po drugi strani sporno 
zaradi nerealnosti koncepta »eno ustreza vsem«. Standardizirani 
sistem merjenja kapitalskih zahtev naj bi bil tako uporabljiv za 
vse banke, vhodni podatki zanj naj bi se črpali iz preseka 
bilance stanja na določen dan. Standardiziran sistem ponavadi 
zavezuje banke k periodičnim izračunom kapitalske 
ustreznosti, saj je zgrajen na predpostavki, da je problematična 
posojila, ki so glavni izvor kreditnega tveganja, mogoče odkriti 
že pred njihovim dejanskim nastankom. 
 
Procesno orientirana regulativa zanika, da sta standardizacija in 
periodično poročanje bank zadostna osnova za oceno njihove 
finančne trdnosti. Standardizacija je torej neprimerna, ker se 
mora kapitalska ustreznost banke spreminjati v odvisnosti od 
kvalitete in vrste bančnih naložb, sposobnosti  poslovodstva, 
stabilnosti zunanjega okolja, idr. Nobena preprosta mehanična 
formula ne more zajeti vseh teh dejavnikov, še posebej v času 
hitrega tehnološkega napredka in finančnih inovacij. Današnje 
dinamično okolje onemogoča vnaprejšnjo določitev pravil, ki 
bi zajela vsa možne vidike poslovanja bank in njihovih tveganj. 
Namesto predpisovanja pravil za ugotavljanje kapitalske 
ustreznosti, bi se morali nadzorniki osredotočiti na ustreznost 
in zadostnost internih procesov alokacije ter upravljanja s 
kapitalom v bankah. Procesno regulativo je vsekakor težje 
uveljaviti v praksi zaradi velike raznolikosti med internimi 
sistemi v bankah in diskrecijske presoje, ki je njen sestavni 
element. Problematično je tudi dejstvo, da sloni na razkrivanju 
podatkov in informacij, ki jih banke zaradi konkurence morda 
ne bi želele razkriti. Ti podatki so za vsako institucijo specifični 
in manj transparentni, zato jih je težko ovrednotiti. Rezultati 
dobljeni na podlagi, procesne regulative niso povsem 
primerljivi med različnimi bankami, saj le-te niso izpostavljene 
enaki ocenjevalni shemi. (Karacadag&Taylor, 2000, str.11) 
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Nova kapitalska shema pomeni nenazadnje premik od 
koncepta regulatornega kapitala k ekonomskemu in premik od 
postavljanja togih pravil k reguliranju procesov. Kapitalski 
sporazum iz leta 1988 je postavil zahtevani kapital kot 
minimum (8% tehtane tvegane aktive), ki je v splošnem 
presegal dejanski kapital, s katerim so takrat razpolagale 
mednarodno aktivne banke po svetu. Ker je bila količina 
zahtevanega kapitala večja od tiste, ki so jo bile banke 
pripravljene vzdrževati v odsotnosti regulative, lahko 
ugotovimo, da je imel kapital iz starega sporazuma značilnosti 
regulatornega kapitala. Metodologija za izračun kapitala, 
določena v sporazumu, se ni dosti razlikovala od tiste, ki so jo 
banke uporabljale za izračun svojega ekonomskega kapitala. 
Namesto, da bi bilo analitično orodje iz sporazuma 
uporabljeno zgolj kot izhodišče za nadaljnjo ocenjevanje 
kapitalske ustreznosti, ki bi moralo biti dopolnjeno predvsem s 
kvantitativnimi elementi je postalo osnova za odločitev, ali 
banka izpolnjuje postavljena pravila. (Matten, 2000, str. 124)  
 
 
4. Obseg uporabe nove kapitalske sheme za banke 
 
Mednarodno aktivne banke so morale že v skladu s starim 
kapitalskim sporazumom uporabljati pravila glede ugotavljanja 
kapitala in kapitalske ustreznosti na konsolidirani ravni, torej 
upoštevaje hčerinske družbe bančne in finančne narave. 
Konsolidirani nadzor zagotavlja, da bo kapital v skupini 
razporejen tako, kot so razporejena tveganja v njej, osnovni cilj 
pa preprečitev dvojnega vključevanja kapitala (double gearing), 
ki pomeni večkratno uporabo istega kapitala v različnih delih 
skupine. S pojavom kompleksnih lastniških struktur, širitvijo 
dejavnosti bank na druga finančna področja (vrednostni papirji, 
zavarovalništvo) in različnih nacionalnih praks na področju 
konsolidiranega nadzora, se je pokazala potreba po določitvi 
enotnega obsega uporabe kapitalskega sporazuma. 
 
Novo kapitalsko shemo naj bi tako uporabljale posamezne 
banke, kot tudi bančne skupine. Poleg tega bi bila v 
konsolidacijo zajeta tudi holding podjetja, ki so na vrhu 
nekaterih bančnih skupin. Kljub temu, da naložitev kapitalskih 
zahtev za celotno skupino zmanjša možnost večkratne uporabe 
kapitala v skupini, izpolnjevanje kapitalskih zahtev na najvišjem 
nivoju skupine ne zagotavlja, da kapital skupine zadošča za 
kritje izgub v katerikoli od bank znotraj skupine. Ustrezna 
razporeditev kapitala lahko prepreči širjenje škodljivega vpliva 
znotraj skupine, če pride do težav v katerem od njenih delov. 
Zaradi tega nova kapitalska shema predvideva subkonsolidacijo 
oziroma obveznost izpolnjevanja zahtev na različnih ravneh 
bančne skupine.  
 
V splošnem morajo biti v konsolidacijo za namen 
izračunavanja kapitalskih zahtev vključene vse bančne 
aktivnosti (v nekaterih državah spadajo mednje tudi posli z 
vrednostnimi papirji in druge finančne storitve, npr. leasing), ki 
se opravljajo znotraj banke ali bančne skupine. Družbe v 
večinski lasti banke ali holdinga podjetja na vrhu bančne 
skupine oz. družbe, ki jih oseba na vrhu kako drugače 
obvladuje, morajo biti konsolidirane po metodi popolne 
konsolidacije. Če to iz kakršnegakoli razloga ni mogoče, je 
potrebno pri izračunavanju kapitala bančne skupine odšteti 
celotno knjižno vrednost naložb članic bančne skupine v te 

osebe. Kjer bančna skupina vključuje zavarovalnico, jo je 
potrebno pri izračunu kapitala izključiti iz konsolidacije prek 
odštevanja kapitalskih naložb vanjo. Namesto popolnega 
odštevanja lahko bančni nadzorniki predpišejo tudi druge, 
alternativne metode izračuna kapitala, ki omogočajo eliminacijo 
dvojnega vključevanja kapitala. Naložbe v regulirane finančne 
osebe, ki jih banka ne obvladuje, pač pa ima v njih pomemben 
delež, se konsolidirajo z metodo sorazmerne konsolidacije. 
 
Ne gre pozabiti tudi na primere mešanih oz. finančnih skupin s 
pretežno nebančno komponento, kjer je ravno tako potrebno 
zagotoviti ustrezno razporeditev kapitala med osebami v 
skupini in hkrati paziti na izpolnitev kapitalskih zahtev. Za 
takšne primere je uporabna delna konsolidacija, torej uporaba 
kapitalskih pravil za bančni del skupine. V primerih mešanih 
skupin je prav tako nepogrešljivega pomena sodelovanje med 
nadzorniki iz sektorjev bančništva, vrednostnih papirjev in 
zavarovalništva. 
 
 
5. Vpliv novega kapitalskega sporazuma na   
    strukturo bančnih bilanc  
 
Eno od vprašanj, ki se najpogosteje pojavljajo ob diskusijah v 
zvezi z novo kapitalsko shemo je vprašanje, ali bodo nova 
kapitalska pravila bankam zares povzročila večje kapitalske 
zahteve. Na to vprašanje je potrebno gledati predvsem z vidika 
predpostavk o agregatni stopnji propadov bank v bančnih 
sistemih. Za nekatere banke bo to pomenilo več potrebnega 
kapitala, kot ga imajo v skladu s starim sporazumom, drugim 
(predvsem tistim, ki učinkovito obvladujejo svoja tveganja) pa 
bo nova ureditev dala možnost znižanja regulatornega kapitala. 
(Marjorie, 2000, str. 47) 
 
Struktura regulatornega kapitala v bankah se bo zagotovo 
nekoliko spremenila tudi zaradi uvedbe tristebrnega sistema 
določanja kapitalskih zahtev. Absolutnemu znesku zahtev, ki 
jih pozna obstoječi kapitalski sporazum, se bodo namreč 
pridružili bolj ali manj subjektivni dodatki (ali odpustki), 
določeni s strani nadzornikov in tržnih udeležencev. Razmerje 
med enimi in drugimi bo pri različnih vrstah bank različno, 
zaradi česar bo drugačen tudi vpliv na končno raven 
zahtevanega kapitala.  
 
Splošna ugotovitev različnih študij in literature je, da je 
uveljavitev formalnih minimalnih kapitalskih zahtev prisilila v 
tistem obdobju kapitalsko relativno šibke banke G-10 držav k 
doseganju in vzdrževanju višjih kapitalskih koeficientov, kot bi 
jih imeli sicer. Raziskave kažejo, da se je povprečni koeficient 
kapitalske ustreznosti (kapital/tehtana tvegana aktiva) pri 
največjih bankah v G-10 državah dvignil iz 9,3% leta 1988 na 
11,2% leta 1996. Porast koeficientov kapitalske ustreznosti je 
bil po podatkih sodeč višji v državah, kjer so bile banke ob 
koncu 80-ih let bližje minimalno zahtevani ravni sporazuma 
(8%) in nižji v državah s kapitalsko močnejšimi bankami. 
Študije ne dokazujejo, da je bil porast kapitalskih količnikov 
izključno posledica kapitalske regulative in ne poostritve 
nadzora ali tržne discipline. Drži pa, da je enotna struktura 
kapitalskih pravil, v različnih državah omogočila finančnim 
trgom izvrševanje večje tržne discipline oz. pritiskov na 
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podkapitalizirane banke k povečanju njihove kapitalske baze. 
(Capital requirements and bank behaviour, 1999, str. 15) 
 
Glede na to, da lahko banke dosežejo porast kapitalskih 
količnikov s povečanjem kapitala in zmanjšanjem tehtane 
tvegane aktive (torej obsega kreditiranja ali drugih naložbenih 
aktivnosti), je zanimiva natančnejša analiza dogodkov po 
sprejetju baselskega sporazuma. Tako se je pri 92% bank, 
vključenih v prej omenjeno raziskavo kapitalska ustreznost 
povečala zaradi dodatnega kapitala (ne glede na spremembo 
tehtane aktive). Zmanjšanje tehtane tvegane aktive pa je 
vplivalo na povečanje kapitalske ustreznosti pri 24% bankah 
(ne glede na spremembo kapitala). V 73% primerih so banke 
hkrati povečale kapital in tehtano tvegano aktivo, le v 3% 
primerih  pa zmanjšale kapital in hkrati povečale tehtano 
tvegano aktivo. 
 
 
6. Širši makroekonomski vpliv novega kapitalskega 
sporazuma 
 
Fiksne minimalne kapitalske zahteve lahko preko spreminjanja 
obsega bančnega kreditiranja vplivajo tudi na realno 
ekonomijo. Podatki dokazujejo, da so kapitalske zahteve v času 
cikličnih padcev v ZDA in na Japonskem prispevale k 
omejevanju kreditiranja in s tem še okrepile slabosti v 
posameznih makroekonomskih sektorjih. (Crooks, 2000, str. 6) 
V recesiji banke ponavadi pospešeno oblikujejo rezervacije za 
slabe terjatve ali so jih celo prisiljene odpisati, kar zmanjšuje 
njihovo kapitalsko ustreznost. Takrat je ponudba novih 
kreditov zmanjšana, zaradi informacijskih asimetrij na 
finančnem trgu pa ne more biti popolnoma nadomeščena z 
večjo kreditno ponudbo kapitalsko močnih bank in drugih 
finančnih posrednikov. V številnih državah namreč banke še 
vedno igrajo vlogo vodilnih finančnih posrednikov. To velja 
predvsem za bančne sisteme, kjer so vezi med bankami in 
njihovimi komitenti zelo močne. Manjša ponudba kreditov 
komitentov, ki so tako rekoč odvisni od bančnih virov sredstev 
in posledično iskanje dražjih oblik financiranja pri drugih 
finančnih posrednikih ali neposredno na kapitalskem trgu, 
lahko vpliva na zmanjšano investicijsko aktivnost in manjšo 
gospodarsko rast.  
 
 
7. Kapitalska arbitraža 
 
Z naraščajočo sofistikacijo kapitalskih trgov ter uveljavljanjem 
novih instrumentov in tehnik je v zadnjih petih kapitalska 
arbitraža postala pravi »boom«. Na to je zagotovo vplivala tudi 
povečana konkurenca med bankami in na finančnih trgih, ki je 
sprožila iskanje načinov, k bolj učinkoviti izrabi dragega 
kapitala. Pojavil se je proces, v katerem finančna institucija 
zmanjša svojo regulatorno kapitalsko zahtevo, ne da bi 
zmanjšala tveganost svojega poslovanja. Naraščajoči  obseg 
kapitalske arbitraže je upravljanje s kapitalom spremenil v igro 
z negativno vsoto. Banke so namreč prisiljene vzdrževati nivo 
kapitala, ki nima nobene zveze z njihovim dejanskim 
ekonomskim tveganjem, regulatorji pa se soočajo z dejstvom, 
da kapitalski koeficienti različnih bank med seboj niso več 
primerljivi in so čedalje manj smiselni. Široko definirane 
kategorije tveganja v shemi iz starega baselskega sporazuma 

omogočajo takšne in drugačne oblike kapitalske arbitraže, kjer 
banke iščejo optimalno razmerje med regulatornim kapitalom 
in oceno ekonomskega tveganja naložb. Regulatorna kapitalska 
arbitraža je eden pomembnejših načinov za zniževanje 
stroškov financiranja, saj kapitalski standardi za banke 
predstavljajo neke vrste obdavčitev. Ker arbitraža ni zastonj, 
banke z analizo stroškov in koristi ocenijo, ali se jim splača 
plačevati regulatorni davek ali ne. (Matten, 2000, str. 123) 
 
Na bolj razvitih finančnih trgih uporabljajo banke listinjenje in 
podobne tehnike spreminjanja profila svojih bilanc velikokrat 
tudi z namenom zmanjšanih kapitalskih zahtev. Listinjenje 
premoženja vsebuje legalne in ekonomske prenose terjatev oz. 
obveznosti z izvirnega kreditodajalca na nekoga tretjega, 
imenovanega posebni izdajatelj (special purpose vehicle) in 
predstavlja učinkovit način za redistribucijo oziroma prenos 
kreditnih tveganj neke banke na drugo banko ali nebančnega 
investitorja. Listinjenja ne uporabljajo samo banke, ki so na 
meji doseganja minimalno predpisanih kapitalskih 
koeficientov, pač pa tudi banke, ki se želijo izogniti zgornji 
nadzorni intervenciji v primeru morebitnih izgub. (Overview 
of The Basel Capital Accord, 2001, str. 24) 
 
Obseg kapitalske arbitraže je težko določljiv, saj banke v svojih 
finančnih izkazih in poročilih razkrijejo le omenjene podatke v 
zvezi z njo. Ne glede na to raziskave dokazujejo, da je obseg 
arbitraže velik in da, kar je še bolj zaskrbljujoče, predvsem pri 
velikih bankah hitro narašča. Problem, ki iz tega izhaja je 
neustreznost kazalcev kapitalske ustreznosti kot pokazateljev 
tveganosti bank in posledično neprimerljivost kazalcev med 
različnimi bankami. V praksi se dandanes največ pojavljajo štiri 
oblike arbitraže (Capital requirements and bank behaviour, 
1999, str.22-25): 
 

 Spreminjanje sestave kreditnega portfelja z izbiranjem 
bolj tveganih oblik naložb znotraj posameznega 
regulatornega razreda (cherry-picking), npr. banka 
odobrava več posojil BB- podjetjem na račun 
zmanjšanja posojil BBB- podjetjem, kar pomeni 
večjem tveganje za banko, ki se pri izračunu tehtane 
tvegane aktive ne odrazi, saj za vsa podjetja velja utež 
100%; 

 Listinjenje z delnim povračilom (prodaja dela sredstev 
prek posebnega izdajatelja, ki financira svoj nakup z 
izdajo vrednostnih papirjev na podlagi naložb banke 
(asset backed securities) privatnim investitorjem; 
ponavadi se šteje, da so posebni izdajatelji pravno 
neodvisni od sponzorske banke, zato niso vključeni v 
konsolidirane računovodske izkaze banke, niti v njena 
regulatorna poročila. Banka objavlja listinjena 
sredstva kot prodana in ne upošteva tveganj, ki 
izhajajo iz sporazumov za zmanjšanje tveganja (credit 
enhancement) za vrednostne papirje, temelječe na 
naložbah banke; 

 Strukturiranje programov listninjenja na način, ki 
omogoča obravnavo sporazumov za zmanjšanje 
tveganja kot neposrednih substitutov bančnim 
naložbam; gre za primere, ko posebni izdajatelj listini 
svoja sredstva, banke pa le podpišejo sporazume 
(remote origination); 
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 Posredni načini zmanjševanja kreditnega tveganja, ki 
niso formalni finančni instrumenti in zato niso 
predmet kapitalskih zahtev, npr. pospešena 
amortizacija, možnost odplačila pred dogovorjenim 
rokom). 

 
K povečanju kapitalske arbitraže je prispeval tudi Dodatek k 
baselskemu sporazumu za vključitev tržnih tveganj iz leta 1997. 
Zaradi manjših kapitalskih zahtev za aktivnosti trgovanja je 
Dodatek spodbudil banke k premeščanju postavk iz tržne v 
bančno knjigo oz. iskanju alternativnih možnosti za njihove 
naložbe. Trimesečni kredit do prvovrstnega komitenta je tako 
npr. predmet 8% kapitalske zahteve za kreditno tveganje 
(tveganje strankine plačilne nesposobnosti) v okviru bančne 
knjige, medtem, ko bi nakup trimesečnega komercialnega 
zapisa tega istega komitenta pomenil 1.25% kapitalsko zahtevo 
za specifično tveganje spremembe cene vrednostnega papirja v 
okviru tržne knjige. Nove možnosti za kapitalsko arbitražo 
odpira poleg tega še hiter razvoj kreditnih izvedenih finančnih 
instrumentov (credit derivates), ki omogočajo sintetično 
listinjenje, s katerim je mogoče listniniti denarne tokove iz 
bančnih posojil, brez posega v odnos s posojilojemalcem. 
Sintetično listinjenje je precej cenejše od klasičnega, zaradi 
česar je dostopno čedalje večjemu krogu bank. 
 
 
7.1. Listinjenje premoženja  
 
Listinjenje premoženja (asset securitisation) predstavlja 
učinkovit način za redistribucijo oziroma prenos kreditnih 
tveganja neke banke na drugo banko ali nebančne institucije. V 
tem pogledu zagotavlja listinjenje boljšo razpršitev tveganja in 
povečuje splošno finančno stabilnost. Banke se tovrstnega 
finančnega prestrukturiranja lahko poslužujejo tudi z namenom 
izogibanja kapitalskim zahtevam, ki bi jih sicer morale pokrivati 
glede na svojo izpostavljenost različnim tveganjem. (Saunders, 
1997, str. 600) Ena od pomanjkljivosti kapitalskega sporazuma 
iz leta 1988 izhaja prav iz ugotovitve, da zahteva praktično 
enako ekonomsko tveganje različno kapitalsko pokritost v 
odvisnosti od vrste bančnega posla. S pomočjo takšnih tehnik, 
kot je listinjenje, lahko banke prikazujejo med svojimi 
objavljenimi rezultati nominalno visoke koeficiente kapitalske 
ustreznosti, ki prikrivajo dejansko kapitalsko šibkost zaradi 
podcenjevanja njihovega dejanskega ekonomskega tveganja. 
Odbor postaja vedno bolj zaskrbljen, saj nekatere banke 
namenoma uporabljajo takšne tehnike, da bi se izognile 
zahtevani višine kapitala, ki izhaja iz njihove izpostavljenosti 
tveganju. Zaradi omenjenega razloga je odbor za obravnavo 
eksplicitnih (očitnih) tveganj, ki izhajajo iz tradicionalnih 
postopkov listinjenja ponudil v uporabo tako standardiziran 
pristop, kot pristop temelječ na internih ratingih.  
 
V novi kapitalski shemi naj bi se temu problemu izognili z 
uporabo zunanjih ratingov za določanje kapitalskih zahtev za 
listinjeno premoženje. Posebej so obravnavane predvsem tiste 
transakcije listinjenja, pri katerih nek izdajatelj (special purpose 
vehicle) izda vrednostne papirje na podlagi naložb banke, 
združenih v pakete (pool of assets). Ker je trg listinjenja 
globalni trg, na katerem nastopajo največje mednarodno 
aktivne banke, imajo vrednostni papirji, izdani na podlagi 
listinjenega premoženja, ponavadi svoj kreditni rating. Uporaba 

zunanjih ratingov za namen določanja kapitalskih zahtev v 
primerih listinjenja bi tako še prispevala k večanju 
konkurenčne enakosti na svetovnem finančnem trgu. Ker so 
različne tranše oz. deli listinjenega premoženja povezani z 
različnim kreditnim tveganjem, naj bi se zanje uporabljale 
naslednje uteži (A new Capitel Adequacy Framework, 1999, 
str. 36): 
 

 20% za tiste z ratingom AAA ali AA-; 
 50% za tiste z ratingi med A+ in A-; 
 100% za tiste z ratingi med BBB+ in BBB-; 
 150% za tiste z ratingi med BB+ in BB-; 
 tranše rangirane B+ ali nižje oz. nerangirane tranše se 

odštevajo pri izračunu kapitala. 
 
Tranše rangirane B+ ali nižje so odbitna postavka pri izračunu 
kapitala, saj se upoštevajo kot sporazum za zmanjšanje 
tveganja (credit enhancement), to je vsak sporazum (npr. 
dokumentarni akreditiv, podrejena tranša, rezervni račun), na 
podlagi katerega se krije izguba, povezana s paketom naložb 
banke in ki zmanjšuje tveganje izdajatelju vrednostnih papirjev 
na podlagi tega paketa naložb oz. kupcem teh vrednostnih 
papirjev. Ker se statusi sporazumov za zmanjšanje tveganja 
med seboj razlikujejo, bi bilo primerno sporazume za prvo 
izgubo, ki naj bi služili kot primarno poplačilo izgube, 
odštevati od kapitala (100% kapitalsko pokritje), sporazume za 
drugo izgubo (sekundarno poplačilo izgube) pa tehtati s 100% 
(8% kapitalsko pokritje). 
 
KONEC I. DELA 
 
V NASLEDNJI ŠTEVILKI KONTROLERJEVEGA 
GLASNIKA NADALJUJEMO S PREDSTAVITVIJO 
»TREH STEBROV« NOVE KAPITALSKE SHEME.  
 
 
P.S. Če želite imeti že objavljene izvode Kontrolerjevega 
glasnika, pišite na naslov mkrizaj@orgos.si .  


