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V letih pred finančno krizo so bile banke redno nagrajene za
svoje agresivno poslovanje. Bankam, ki so izkazovale naraščajoče
donose na njihov kapital so cene delnic hitro naraščale, tistim
pa, ki so bolj umirjeno vlagale, so cene delnic stagnirale ali celo
rahlo padale. Podobno je bilo tudi z nagradami uprav in
zaposlenih. Banke so se v bitki za čim boljše rezultate
izpostavljale prevelikim tveganjem. Bilančne in zunajbilančne
izpostavljenosti so naraščale, temu pa ni sledila rast kapitala, ki
je potreben za pokrivanje izgub v primeru slabega poslovanja.
Svoje je k finančni krizi prispevalo tudi nenatančno in
neučinkovito upravljanje likvidnostnega tveganja. Mnoge banke
so preobsežno financirale dolgoročna sredstva s kratkoročnimi
viri ter se tako izpostavljale likvidnostnemu tveganju
financiranja. Kot odziv na katastrofalne posledice zadnje
finančne krize je nastal nov regulativni okvir – Basel III.
Basel III je namenjen predvsem
izboljšanju sposobnosti bančnega
sektorja, da absorbira šoke, ki izhajajo
iz finančnih in gospodarskih kriz,
izboljšanju upravljanja s tveganji,
izboljšanju vodenja bank in okrepitvi
preglednosti bančnega poslovanja ter
izboljšanju razkritij bančnih izkazov.
Uvaja pomembne spremembe tako na
področju specifičnih tveganj za
posamezno banko, kot tudi sistemskih
dejavnikov tveganja.
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Najpomembnejše spremembe, ki jih
prinaša Basel III za bančno poslovanje
bi lahko strnili v tri večje sklope:
 uvedba novih globalnih
likvidnostnih standardov,
 višji minimalni kapitalski
standardi in uvedba novih
kapitalskih blažilnikov in
 kreditno tveganje nasprotne
stranke ter druge zahteve za
tveganja trgovalne knjige.

Uvedba novih globalnih
likvidnostnih standardov

Uvedba novih globalnih likvidnostnih standardov

Pred finančno krizo mnoge banke niso
imele namenskih likvidnostnih rezerv
oziroma so bile le-te premajhne. Pojavile so
se likvidnostne težave, nekaj bank je bilo
priča množičnim dvigom prihrankov,
nekatere so celo propadle. Kot primer slabe
prakse upravljanja likvidnostnega tveganja
se pogosto navaja Northern Rock.
Cilj novih reform je, da imajo banke poslej
več likvidnega kapitala (Liquid capital).
Likvidnostno tveganje se bo merilo z dvema
meriloma, in sicer s:
1. količnikom likvidnostnega kritja
(Liquidity Coverage Ratio – LCR) in
2. količnikom neto stabilnih virov
financiranja (Net Stable Funding
Ratio – NSFR).
Posamezne banke bodo morale spremljati
in izpolnjevati zahteve za oba količnika,
katerih vrednost bo morala biti (po
prehodnem obdobju) večja od 100 %.

1. Količnik likvidnostnega kritja

2. Količnik neto stabilnih virov
financiranja

Količnik likvidnostnega kritja je merilo
kratkoročne likvidnosti banke. Njegovo
izpolnjevanje bo zagotavljalo, da ima banka
dovolj visokokakovostnih, neobremenjenih
likvidnih sredstev za kratkoročno preživetje.
Banke bodo morale imeti portfelj zelo
likvidnih sredstev, ki jih je mogoče
enostavno prodati za pokrivanje denarnih
odlivov v stresnem obdobju 30 dni.

Količnik neto stabilnih virov financiranja je
bil uveden z namenom, da bi prikazal
morebitno
preveliko
neusklajenost
zapadlosti sredstev in obveznosti banke in
bi tako banke bolj spodbujal k
srednjeročnemu
in
dolgoročnemu
financiranju bančnih sredstev in drugih
dejavnosti banke.

Formula za izračun količnika likvidnostnega kritja (LCR):

Zahteva glede ustreznega likvidnostnega kritja začne veljati leta 2015.
Formula za izračun količnika neto stabilnih virov financiranja (NSFR):

Zahteva glede ustreznih stabilnih virov financiranja začne veljati šele leta 2018.
Banke se morajo izogibati preobsežnemu financiranju dolgoročnih sredstev s kratkoročnimi
viri, da bi se izognili morebitnim likvidnostnim težavam refinanciranja. Ob neugodnem
scenariju, ko glavni dotoki kratkoročne likvidnosti nenadoma presahnejo v obdobju
kreditnega krča, se lahko tveganja financiranja pri posameznih bankah spremenijo v veliko
resnejši problem sistemskega primanjkljaja likvidnosti.
Poleg navedenih količnikov pa je Basel III razvil še niz drugih meril, ki jih morajo spremljati
nadzorniki: neusklajenost pogodbenih zapadlosti, koncentracija financiranja, razpoložljiva
neobremenjena sredstva, LCR pomembnih valut in tržna orodja za spremljanje likvidnosti.
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Višji minimalni kapitalski standardi

Višji minimalni kapitalski standardi

Treba si je priznati, da ob začetku krize
banke niso imele dovolj kapitala glede na
prevzeta tveganja, hkrati pa ta kapital ni bil
dovolj kakovosten. Veliko institucij glede na
tveganja, ki so jim bile izpostavljene, ni
imelo zadostne količine instrumentov
kapitala najvišje kakovosti, ki lahko
učinkovito absorbirajo izgube, ko te
nastanejo, in pripomorejo k ohranjanju
rednega poslovanja institucije.
Ugotovljeno je bilo, da hibridni instrumenti
kapitala prvega reda (hibridi), za katere se
je pred tem štelo, da lahko absorbirajo
izgube v času rednega poslovanja, v praksi
niso učinkoviti. Ti instrumenti niso bili
sposobni opravljati svojo funkcijo absorbcije
izgube, ko postane institucija nesloventna,
saj bankam prenehanje opravljanja
dejavnosti pogosto ni bilo dovoljeno. Tudi
kakovost kapitalskih instrumentov,
potrebnih za absorpcijo nepričakovanih
izgub zaradi tveganj v trgovalni knjigi, mora
biti enako visoka kot za tveganja v bančni
knjigi, pri čemer je bilo ugotovljeno, da
instrumenti kapitala tretjega reda niso
dovolj kakovostni. Po Baslu III bodo
izključeni iz regulatornega kapitala.
Dodaten problem pa predstavlja tudi
premajhna usklajenost opredelitve kapitala
v EU, pri čemer so različne države članice
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uporabljale bistveno različne pristope k
elementom kapitala, ki so vključeni ali
izključeni iz lastnih sredstev.
Navadne delnice in zadržani dobički naj bi
bili prevladujoča sestavina kapitala 1 reda
(Tier 1 Capital). Ta kapital je tudi temeljno
merilo finančne moči banke z vidika
regulatorja.
Kombinacija strožje opredelitve kapitala,
višjih minimalnih kapitalskih zahtev in
uvedba novih kapitalskih blažilnikov bo
zagotovila bankam možnosti, da bodo lahko
bolje vzdržale obdobja gospodarskega in
finančnega stresa, kar bo tudi pripomoglo h
gospodarski rasti.
Reguliranje ustreznosti kapitala banke je
potrebno tako za omejevanje stroškov
finančne stiske banke kot tudi za spodbudo
bankam za izboljšanje obvladovanja
tveganj. Vendar pa vzpostavitev učinkovite
kapitalske zahteve ni samo stvar postavitve
zahtevanega razmerja, ki je dovolj visoko.
Zahteva se tudi dosleden nadzor, zanesljiv
način za merjenje kapitala in jasno
razumevanje namena teh pravil.
Kapitalskske zahteve niso povsem in povsod
učinkovite, predvsem zaradi diskrecije
priznanja izgub tako s strani bank kot
regulatorja. Bankirji pogosto uporabljajo

taktiko zamude – ponovno posojajo denar
slabim posojilojemalcem, tako da lahko le-ti
servisirajo rastoče stroške dolga in tako
prikrijejo svoje lastne težave (in seveda
težave banke). Po drugi strani pa so tudi
bančni regulatorji, v želji in hrepenenju po
stabilnosti v sistemu, popustljivejši in
potrpežljivejši. Da bi preprečili poslabšanje
krize, najdejo načine za uporabo svoje
diskrecijske pravice, in se pretvarjajo, da so
izgube manjše, kot dejansko so. Tako
bankam ni treba nadomestiti izgubljenega
kapitala.
Seveda pa so najrazvitejše banke iskale in
tudi našle druge načine za izboljšanje
kapitalskega količnika. Pri tem mislim na
zmanjšanje izpostavljenosti s prodajo dela
aktive, z zavarovanjem portfelja pred
tveganji, pa tudi z argumentiranim
spreminjanjem parametrov notranjih
modelov za vrednotenje potrebnega
regulatornega kapitala.
Dolgo prehodno obdobje bo pomagalo, da
bo bančni sektor lahko izpolnjeval višje
kapitalske standarde s pomočjo zadrževanja
ustvarjenih dobičkov in z zbiranjem
dodatnega kapitala, medtem ko bi še vedno
posojal gospodarstvu.

Uvedba dodatnih kapitalskih
blažilnikov

Uvedba dodatnih kapitalskih blažilnikov

Finančne krize so pokazale, da so izgube v finančnem sektorju lahko ekstremno visoke, kadar gospodarska recesija sledi obdobju čezmerne
gospodarske rasti. Izgube lahko povzročijo nestanovitnost v bančnem sektorju s spiralnim učinkom, saj problemi v finančnem sistemu
prispevajo k dodatni recesiji v gospodarstvu, kar ima nadaljnji negativni učinek na bančni sektor.

Varovalni kapitalski blažilnik

Proticiklični kapitalski blažilnik

Vpeljava količnika finančnega
vzvoda

Basel III uvaja 2,5 % varovalni kapitalski
blažilnik (Capital conservation buffer) nad
minimalnimi kapitalskimi zahtevami.

Namen proticikličnega kapitalskega
blažilnika (Countercyclical capital buffer) je
zavarovanje celotnega finančnega sistema
pred obdobji pretirane agregatne kreditne
rasti. Nadzorniki ga uporabijo za
zmanjševanje ali spodbujanje posojil v
različnih fazah kreditnega cikla.

Količnik finančnega vzvoda (Leverage ratio)
prikazuje razmerje temeljnega kapitala
banke (Tier 1) glede na celotna sredstva
banke, vključno z zunajbilančnimi
postavkami in izvedenimi finančnimi
instrumenti.

Namen varovalnega kapitalskega blažilnika
je zagotoviti, da imajo banke kapital, ki se
lahko uporabi za absorbcijo izgub v
obdobjih finančnega in gospodarskega
stresa. Bankam bo dovoljena »poraba« tega
blažilnika v obdobjih stresa. Banke bodo
lahko normalno poslovale naprej, ko bo
zaradi izgube raven njihovega kapitala padla
v razpon kapitalskega blažilnika.
Omejitve se nanašajo izključno na
distribucijo dobičkov, ne pa na samo
delovanje banke. Vendar pa bolj kot se
bodo njihovi regulatorni kapitalski količniki
približevali minimalnim zahtevam, večje
bodo omejitve glede razdelitve dobička. Ta
okvir naj bi okrepil zdrav nadzor in
upravljanje bank, saj bo preprečeval
neprimerne razdelitve dobičkov bank v
bonuse in dividende, ko je kapitalska
trdnost banke oslabljena.
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Ta količnik bo omogočal vzdrževati raven
kreditiranja gospodarstva in prebivalstva
tudi v času gospodarske krize, po drugi
strani pa zmanjšanje kreditiranja v obdobjih
pretirane agregatne kreditne rasti. Višina
blažilnika se bo gibala glede na stanje
gospodarskega cikla, in sicer v razponu od 0
% do 2,5 %.

Stopnja finančnega vzvoda je preprost,
pregleden in ne na tveganjih temelječ
varovalni ukrep, ki bo uporabljen kot
verodostojen dopolnilni ukrep h kapitalskim
zahtevam na osnovi tveganja.
Stopnja finančnega vzvoda mora biti višja
od 3 odstotkov.

Dodatne kapitalske zahteve za sistemsko pomembne finančne ustanove
Poleg izpolnjevanja običajnih zahtev Basla III bodo morale globalne, sistemsko pomembne
finančne ustanove (Systemically important financial institutions - SIFIs) izpolnjevati višjo
kapaciteto absorbiranja izgub, saj predstavljajo večje tveganje za finančni sistem.

Kreditno tveganje nasprotne
stranke ter druge zahteve za
tveganja trgovalne knjige

Kreditno tveganje nasprotne stranke ter druge
zahteve za tveganja trgovalne knjige

Kriza je razkrila več pomanjkljivosti trenutne
regulativne obravnave kreditnega tveganja
nasprotne stranke (Counterparty Credit Risk
- CCR), ki izhaja iz izvedenih finančnih
instrumentov, repo poslov in dejavnosti
financiranja vrednostnih papirjev. Pokazala
je, da obstoječe določbe niso zagotovile
ustreznega upravljanja te vrste tveganj.
Veljavna pravila prav tako niso zagotovila
zadostnih spodbud za prehod s pogodb o
izvedenih finančnih instrumentih na
prostem trgu, za katere se uporablja
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dvostranski kliring, na večstranski kliring, ki
ga izvajajo centralne nasprotne stranke.
Ideja kreditnega tveganja nasprotne stranke
zagotovo ni izum Basla III. Če bi se vrnili
dobrih petnajst let nazaj na osnovni Basel I,
bi videli, da so bile že v njem postavljene
osnove za izračun potencialne bodoče
izpostavljenosti (Potential future exposure PFE). Seveda je bil ta sistem kasneje večkrat
izboljšan tako z spremenjeno metodologijo,
kot tudi z upoštevanjem netiranja poslov.

Sklep

Sklep
Basel III uvaja precej novih pravil in postavlja dodatne omejitve na obstoječa
pravila. Ta pravila vključujejo izkušnje pridobljene med finančno krizo, po
drugi strani pa poskušajo vplivati na finančne institucije tako, da bi le-te
ponovno pridobile zaupanje, tako medsebojno kot v odnosu s širšo finančno
javnostjo. Skrbi, da bodo ta pravila omejila gospodarsko rast so upravičena.
Vendar je cilj jasen: ustvariti bolj stabilen finančni sistem, iz katerega bomo
na dolgi rok imeli koristi prav vsi.
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O avtorju
Jernej Doles je vodja in
izvajalec večine izobraževalnih
programov podjetja Omega
Finance, d.o.o.
Mag. Jernej Doles je več kot
petnajst let praktično trgoval z
različnimi finančnimi
instrumenti, kar mu je pomagalo pri razumevanju
njihove logike, logike delovanja finančnega
sistema in pri razumevanju tveganj, ki so prisotna
na finančnih trgih.
Praktična znanja je redno nadgrajeval s svojim
izobraževanjem predvsem v tujih finančnih
ustanovah. Pedagoške izkušnje pa je nadgradil
tudi z delom v Izobraževalnem centru večje
slovenske banke.
Svoje vedenje o navedenih finančnih področjih že
dobro desetletje posreduje drugim na različnih
izobraževanjih in konferencah.

O podjetju Omega Finance d.o.o.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Naše poslovanje je razdeljeno v tri
segmente:

Ta dokument je namenjen zgolj v
splošnoinformativne namene in ne
upošteva bralčevih posebnih okoliščin.
Lahko so se tudi razmere na tem finančnem
področju toliko spremenile, da dokument
ne odraža najaktualnejših dogodkov.

 Izobraževalni seminarji
Seminarji so namenjeni tako
zaposlenim v finančnem sektorju
kot tudi finančnikom v podjetjih.
Posamezne teme so običajno
razdeljene na več stopenj.

 Interno izobraževanje
Vsi naši objavljeni programi so na
voljo tudi v obliki internih
izobraževanj za zaokrožene skupine,
na vašo željo pa vam lahko
pripravimo tudi prilagojene
programe.

 Finančno svetovanje
Praktične izkušnje, pridobljene z
delom na finančnih trgih in
obogatene z izkušnjami s področja
izobraževanja, nam dajejo prednost
pri učinkovitem svetovanju.

Podjetje Omega Finance, d. o. o., zavrača
kakršno koli odgovornost za netočnost
oziroma nepopolnost informacij v tem
dokumentu in za vsa dejanja ali opustitve, ki
bi lahko temeljila na teh informacijah. Prav
tako ne zagotavlja pravnega, revizijskega ali
davčnega svetovanja. Bralci so odgovorni za
pridobitev takšnih nasvetov s strani
lastnega pravnega zastopnika ali drugega
pooblaščenega strokovnjaka.

Članek je bil objavljen v Bančnem vesniku
Združenja bank Slovenije, letnik 62, št. 7 - 8,
jul.- avg. 2013.
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