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UVOD 

 

Osnova za nemoteno delovanje narodnega gospodarstva in finančno stabilnost je zdrav 

finančni sistem. Finančni posredniki imajo pomembno vlogo v narodnih gospodarstvih večine 

držav po vsem svetu. Finančni sistem predstavljajo finančni trgi in finančni posredniki, ki 

tvorijo mehanizem, ta pa omogoča prenos prihrankov varčevalcev (suficitnih gospodarskih 

celic) k investitorjem (deficitnim gospodarskim celicam), ki te prihranke vlagajo v 

produktivne namene. K finančnim trgom, v najširšem smislu, štejemo vse, kar je med tistim, 

ki investirajo več kot znašajo njihovi prihranki (dohodki) in tistim, ki investirajo manj, kot 

znašajo njihovi prihranki (Mishkin, 1997, str. 21). 

 

Pri opravljanju finančnih storitev tako prihaja do prevzemanj tveganj. Pomanjkljivo zavedanje 

in upravljanje tveganj pa lahko finančne posrednike vodi v izgube, kar lahko ogrozi, ne samo 

prihranke, ki so jih posamezniki zaupali posredniku, temveč tudi stabilnost finančnega 

sistema. Zaradi pomembnosti vloge, ki jo imajo v nacionalnih ekonomijah finančni posredniki 

in zaupanju, ki ga imajo do teh posrednikov vlagatelji, morajo finančni posredniki poslovati 

skrbno in varno, ter vzdrževati ustrezno raven kapitala za ustrezno zaščito pred tveganji, ki bi 

jim bili lahko izpostavljeni pri svojem poslovanju. Zato finančne posrednike po vsem svetu 

nadzirajo in pravno - formalno regulirajo institucije, ki jih za to pooblasti država.     

 

Med finančne posrednike štejemo tudi poslovne banke, ki so kapitalske institucije, kjer 

tveganje prevzemajo nase lastniki banke s svojim kapitalskim vložkom. Trajno vloženi kapital 

lastnikov zagotavlja, da se vlagatelji in drugi bančni upniki počutijo varne ali varneje. 

Ustrezna velikost kapitala banke in ustrezne bančne naložbe so prva umetnost bančništva 

(Ribnikar, 2006, str. 242).  

 

Vsaka banka ima določen pristop k upravljanju tveganj. Ta izhaja iz njenih poslovnih 

strategij, politik, profila tveganosti ter položaja, strukture in dejanskega vpliva oddelkov za 

upravljanje tveganj na sprejemanje odločitev v vsaki banki. Formalno ali neformalno, ti 

elementi danes obstajajo v vsaki banki, prav tako kot znanje, načela, vrednote in odnos 

zaposlenih do prevzemanja tveganj.  

 

Operativna tveganja že leta izzivajo finančne institucije vendar zaradi svoje naravne 

nestanovitnosti (neredne izgube) žanjejo zelo različno stopnjo resnosti. Sam izraz operativno 

tveganje se je pojavil v prvi polovici devetdesetih, ko so usodni dogodki operativnih izgub v 

vrsti finančnih podjetij tako v Evropi kot ZDA povzročili reorganizacijo, strese managementa, 

revizijo nadzora ali celo bankrot. Serija takšnih dogodkov izgub je bistveno spremenila 

dojemanje managementa in njihovih prioritet. Prepoznavnost operativnih izgub in potreba po 

upravljanju tveganj sta povzročila nastanek nove kategorije, to je upravljanje z operativnimi 

tveganji.  
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Operativno tveganje je eden od vzrokov in sestavni del sedanje globalne finančne krize. V 

tem kontekstu so korenine operativnih tveganj tako v napačnih poslovnih praksah bank in 

drugih finančnih institucij, kot tudi v kriminalnih dejanjih oz. njuni kombinaciji. Kriminalna 

dejanja se v krizah okrepijo tako po obsegu kot pojavnih oblikah. Zavedati se moramo, da na 

nevarnost in raznovrstnost pojavnih oblik kriminalnih dejanj nismo imuni niti v slovenskih 

bankah. Številni medijsko odmevni škodni dogodki (zunanji kriminal, notranji kriminal, 

internetne prevare, kraje in izgube podatkov) so povzročili velike finančne izgube in izgube 

ugleda. Kljub temu, da na velike materialne izgube ni vplivalo samo operativno tveganje, pač 

pa kombinacija skupaj z kreditnimi, tržnimi in drugimi vrstami tveganj, se moramo zavedati 

materialnih izgub ki s tem nastanejo. Pri tem se moramo zavedati pomena učinkovitega 

upravljanja z operativnim tveganjem v praksi bank in mu namenjati posebno pozornost in 

pomen. Za kritje izgub, ki bi nastale ob morebitni unovčitvi operativnega tveganja mora 

banka izračunavati ustrezen obseg kapital. Kapitalsko zahtevo za operativna tveganja morajo 

slovenske banke in hranilnice izračunavati od začetka leta 2008 (Košmerl, 2009, str. 28). 

 

Baselski odbor za bančni nadzor (Basel Comittee on Bank Suprevision - BCBS) v okviru 

Baselske mednarodne banke za poravnave (Bank for International Settelments - BIS) je v letu 

2004 sprejel kapitalski standard (v nadaljevanju: Basel II). Le ta je nastal na podlagi revizije 

kapitalskega sporazuma iz leta 1988 in opredeljuje potrebo po oblikovanju kapitalske zahteve 

(regulatorni in ekonomski kapital) in določa pravila za večjo stopnjo transparentnosti 

poslovanja. Basel II je dejansko oblikovan kot standard oz. priporočilo ali smernica za bančno 

poslovanje in njegov nadzor. Vzpostavitev teh baselskih priporočil v Evropski pravni red 

omogoča zbirna bančna direktiva CRD. Direktiva predstavlja pravno zavezujoča pravila, ki so 

posledično uvedena v lokalno zakonodajo vseh držav evropske skupnosti.  

 

Za standarde se je izkazalo, da niso uspeli zajeti vseh pomanjkljivosti in tveganj, ki so jih 

banke sprejemale, vključno z operativnimi tveganji, za katerega so bila po teh standardih 

vzpostavljena pravila za njegovo upravljanje in sistematičen pristop ter prvič računana tudi 

kapitalska zahteva. Izračunana kapitalska zahteva se je v nekaterih primerih izkazala za 

previsoko, obvladovanje tveganj pa ni bilo v skladu z regulativo, saj so nekatere banke utrpele 

enormne izgube (Šturm,  2009, str 18).  

 

Baselski odbor je tako januarja 2009 izdal sklop dokumentov, ki med drugim vsebuje tudi 

predloga nadgradnje trenutno veljavnih standardov (Basel II), ki bi s spremembami izničile 

pomanjkljivosti, ki so se pokazale v prvi finančni krizi po njegovi uveljavitvi. V predlogu 

nadgradnje je najbolj izpostavljena vloga in pomen drugega stebra. Ključno vlogo za merjenje 

in upravljanje tveganj odbor vidi v napotilih drugega stebra, ki je namenjen interni oceni 

tveganj, katerim banka je ali bi jim lahko bila izpostavljena, ter pripadajočih kapitalskih 

zahtev, vključno s tveganji, ki niso zajeta v prvem stebru. Banke morajo skladno z lastnim 

opredeljenim postopkom za prevzemanje tveganj oceniti lasten profil tveganosti banke, ter 

izračunati interno oceno kapitalskih potreb. Izdelana ocena je izhodišče za dialog z 

nadzornikom, ki ovrednoti ustreznost ocene in po potrebi sprejme nadzorniške ukrepe.  
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Spremembe v vsebini smernic se nanašajo na pomanjkljivosti upravljanja tveganj v bankah, ki 

so bile zaznane v času finančne krize. Njihov namen je pomagati bankam in nadzornikom, da 

bi v prihodnje bolje opredelili in upravljali tveganja ter jih ustrezneje zajeli v izračun 

notranjega kapitala. Poseben poudarek pri ugotavljanju ustreznega notranjega kapitala je 

potrebno nameniti tudi pripravi scenarijev izjemnih, a verjetnih situacij (angl. stress testing), 

ki dajejo vodstvu boljši vpogled v bančna tveganja v času neugodnih gibanj. Smernice 

usmerjajo banke tudi  oblikovanje dodatnih kapitalskih rezerv v času gospodarske rasti za 

potrebe premeščanj v času neugodnih gospodarskih gibanj (Šturm, 2009, str. 19). 

 

Kapitalski sporazum daje bankam možnost izračunavanja regulatornega kapitala za potrebe 

operativnih tveganj po različnih pristopih, od manj zahtevnih, do vse bolj kompleksnih. 

Najzahtevnejši pristopi v okviru kapitalskega sporazuma so napredni pristopi (advanced 

measurement approach). Ti omogočajo banki, da kapitalske zahteve izračunava na podlagi 

internih spremenljivk tveganja in profilov tveganja in ne vezano na bruto prihodek kot je to v 

primeru enostavnejših pristopov. Najvidnejša prednost naprednega pristopa merjenja 

operativnega tveganja je pozitivni učinek na ugled finančne inštitucije in s tem povezano 

dojemanje delničarjev. Prefinjeno in napredno upravljanje s tveganji daje jasno sporočilo o 

trdnem in zanesljivem finančnem posredniku svojim delničarjem, poslovnim partnerjem, 

bonitetnim agencijam in trgu. To zagotovilo je zelo pomembno in daje udobje delničarjem, še 

posebej v času ekonomske negotovosti. Uporaba naprednega pristopa za izračun 

regulatornega kapitala za operativno tveganje prav tako vodi do nižje kapitalske zahteve za 

regulatorni in ekonomski kapital. Kapital je izračunan na podlagi dejanske izpostavljenosti 

tveganjem in ni izračunan na podlagi prihodkovnih kategorij kot v primeru osnovnega 

pristopa. 

 

Nenazadnje je tudi tretja kvantitativna študija potrdila, da kapitalske vzpodbude v povprečju 

naraščajo z uporabo bolj sofisticiranih metod za merjenje tveganj (QIS3). Prav različni 

pristopi, ki so na voljo bankam za izračunavanje kapitalskih zahtev za različne vrste tveganj, 

dajejo kapitalskemu sporazumu razvojno naravnanost in fleksibilnost. Kapitalski sporazum je 

podlaga za nadaljnji razvoj na področju obvladovanja tveganj, povečevanja transparentnosti 

poslovanja bank, njihovih nadzornikov in prispevek k ohranjanju finančne stabilnosti. 

 

Cilji in namen dela 

 

Namen magistrskega dela in hkrati osrednji raziskovalni problem je prikazati pomen kapitala 

za banko in opredeliti razliko med regulatornim in notranjim (ekonomskim) kapitalom banke, 

predstaviti proces ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za celotno banko in predstaviti 

možne izračune kapitalske zahteve za operativno tveganje po trenutno kapitalski ureditvi.  

Predstaviti želim tudi vzpostavitev učinkovitega sistem upravljanja operativnih tveganj v 

banki ter kvalitativne in kvantitativne metode oz. orodja, ki so na razpolago za podporo in 

modeliranje upravljanja operativnih tveganj. Predvsem želim ugotoviti, katere so aktualne 

možnosti izračuna kapitalske zahteve za kritje operativnih tveganj, ki zagotavljajo ustrezno 
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razmerje med profilom tveganja ter oblikovanim (notranjim) kapitalom in so v skladu s 

procesom ICAAP (angl. Internal Capital Adequacy Assessment Process).    

 

Cilj magistrskega dela je v okviru oblikovanja učinkovitega sistema upravljanja operativnih 

tveganj predstaviti možnosti kvantificiranja kapitalske zahteve, ki je potrebna za kritje 

operativnih tveganj. Poudarek bo na nadgradnji in implementaciji sprememb v metodologiji 

izračuna kapitalskih zahtev po naprednem pristopu, saj kapitalske spodbude v povprečju 

naraščajo z uporabo bolj sofisticiranih metod. Predvsem je cilj proučitev teoretičnih in 

regulatornih osnov, ki omogočajo poglobljeno razumevanje te tematike. S praktičnega vidika 

je cilj magistrskega dela prikazati postopek kvantificiranja kapitalske zahteve za operativno 

tveganje v skladu s procesom ICAAP. Prikazan bo tudi izračun kapitalske zahteve po 

osnovnem in standardiziranem pristopu. Poleg pričakovano nižje kapitalske zahteve, je cilj 

naloge dokazati, da učinkovito upravljanje z operativnimi tveganji zmanjšuje kapitalsko 

potrebo banke in povečuje njeno konkurenčnost.  

 

Skladno z razvitostjo slovenskega bančnega sistema in bančnega trga je regulator pričakoval, 

da bodo banke kapitalske zahteve za operativna tveganja izračunavale vsaj po 

standardiziranem pristopu, ki je po zahtevnosti in razvitosti na srednji stopnji. Ugotovitev 

Banke Slovenije je, da je v letu 2008 za izračun kapitalske zahteve za operativno tveganje 

večina poslovnih bank uporabljalo enostavni pristop, le dve (obe v večinski tuji lasti) pa 

naprednega. Vlaganje napora, znanja in finančnih sredstev v razvoj in nadgradnjo modela za 

izračun kapitalske potrebe, namenjene za pokrivanje potencialne izgube iz naslova 

operativnega tveganja, je še posebej smiseln, če izračun po naprednem modelu pomeni 

prihranek nasproti regulatorno zahtevanemu kapitalu in izboljšanje sistema upravljanja z 

operativnim tveganjem. Kapital je namreč relativno redka in draga dobrina, operativna 

tveganja pa v svoji ekstremni pojavni obliki lahko tudi usoden pojav za finančno inštitucijo.  

 

Metode dela 

 

Magistrsko delo se opira na razpoložljivo domačo in tujo literaturo ter vire s področja, ki jih 

delo obravnava. Pri izdelavi magistrskega dela bom uporabljal predvsem metode, ki temeljijo 

na proučevanju teoretične podlage. Osnovna metoda bo metoda spoznavnega procesa, na 

podlagi katere bom podal ugotovitve glede industrijskega kapitalskega standarda,  bančnega 

kapitala ter z njim povezano operativno tveganje in splošno strukturo upravljanja s tem 

tveganjem. V praktičnem oz. izvedbenem delu pa se uporabljajo predvsem dokumenti, ki jih 

pri svojem delu uporabljajo nadzorniki v državah z daljšo tradicijo uvedbe in odobravanja 

modelov za izračun kapitalskih potreb. To so predvsem centralne banke, nadzorne in druge 

raziskovalne inštitucije. 

  

Pri izdelavi magistrskega dela bom uporabil tudi teoretična znanje pridobljena v okviru 

podiplomskega študija in znanja pridobljena iz praktičnih izkušenj, saj sem kot komercialist v 

finančni instituciji stalno izpostavljen dogodkom operativnega tveganja.  
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Magistrsko delo bo razdeljeno v štiri glavna poglavja, dodatno bo tematika razdelana v 

podpoglavjih. V uvodnem poglavju bom predstavil razvoj in konvergenco Baselskega 

kapitalskega sporazuma Basel II, ki ga je leta 2004 pripravil baselski Komite za nadzor bank, 

v veljavo pa je stopil ob koncu leta 2006. Sporazum je nadgradnja prvega baselskega 

sporazuma iz leta 1988 in je nastal kot posledica novosti in razvoja na finančnih trgih. V 

nadaljevanju poglavja je opredeljena vloga in pomen učinkovite kapitalske regulative, 

njegova konceptualna zasnova, obseg uporabe, vpliv novega kapitalskega standarda na kapital 

banke, strukturo bančnih bilanc in gospodarstvo kot celoto. V zaključku poglavja bom 

opredelil predlog nadgradnje Basla II in s tem povezano ustreznost smernic o upravljanju 

tveganj v trenutnih tržnih razmerah. Opredelil bom tudi osnovne značilnosti pred kratkim 

potrjenega kapitalskega sporazuma Basel III. 

 

Ker je v tem kontekstu bančni kapital relativno omejena dobrina ga bom z njegovimi 

funkcijami in vrstami raje predstavil v drugem poglavju. Tukaj bo poudarek na notranjem oz. 

ekonomskem kapitalu in njegovem razlikovanju z regulatornim kapitalom. V nadaljevanju 

poglavja bo podrobno predstavljen nov bančni standard na področju ugotavljanja notranjega 

kapitala in sicer je to proces ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala - ICAAP. V okviru 

procesa bo opredeljen tudi proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja ter tudi 

proces poročanja Banki Slovenije. 

 

Operativna tveganja vplivajo na kapitalsko ustreznost banke, saj se kakršnakoli izguba 

pokriva iz bančnega kapitala in rezerv, zato v tretjem poglavju sledi opredelitev operativnega 

tveganja. Nadaljeval bom z opredelitvijo škodnih dogodkov in poslovnih področij poslovanja 

banke, ki skupaj tvorita bazo podatkov iz področja operativnega tveganja, tako kot to 

predvideva zakonodaja. V nadaljevanju poglavja bom kot element operativnega tveganja 

opredelil poslovne procese. Skladno s panožnimi priporočili,  bančno zakonodajo in trenutno 

dobro prakso pa bom opredelil tudi sistem upravljanja z operativnimi tveganji, katerega cilj je 

identificirati celoten spekter tveganj, na podlagi strateških ciljev definirati lasten apetit do 

tveganja in zmanjševati verjetnost in vpliv škodnih dogodkov. 

  

V četrtem poglavju se bom osredotočil na kapitalsko zahtevo za kritje operativnega tveganja. 

Na začetku bom opredelil pravno podlago izračuna kapitalske zahteve, v nadaljevanju pa bom 

predstavil prizadevanja bank, kako lahko izpolnijo kvalitativne in kvantitativne kriterije, ki so 

skladno z novo regulativo pogoj za implementacijo standardiziranega in naprednega pristopa. 

Banke imajo namreč za podporo procesa upravljanja operativnih tveganj na razpolago 

različna kvalitativna in kvantitativna orodja oz. metode za podporo procesa upravljanja 

operativnih tveganj. Sledi predstavitev vseh regulatornih pristopov za izračun kapitalskega 

kritja za potrebe operativnih tveganj, skupaj s praktičnim prikazom izračuna na razpoložljivih 

podatkih poslovne banke. Skladno z določili ICAAP, ki za izračun notranjega kapitala 

predvideva različne postopke, metodologije in sisteme pa bom največ pozornosti namenil 

pristopu s porazdelitvijo izgube. Ob koncu poglavja bom izpostavil določene pomisleke v 
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zvezi z modeli merjena operativnih tveganj s katerimi se srečujejo banke. V zaključku naloge 

bodo podane temeljne ugotovitve.  

 

1 KAPITALSKI STANDARD BASEL II 

1.1 Zgodovina in konvergenca razvoja kapitalskega standarda 

Bančni sektor je bil po drugi svetovni vojni v večini razvitih ekonomij močno reguliran, kar je 

posledica velike depresije po letu 1929.  V poznih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja pa je 

prišlo do propada leta 1944 podpisanega Bretton Woodskega sporazuma kar je povzročilo 

večjo volatilnost v menjalnih tečajih in obrestnih merah, hkrati pa je prišlo tudi do 

deregulacije bančnega sistema. Poslovanje bank je postalo bolj tvegano, kar je v osemdesetih 

letih pripeljalo do težav v finančnih sistemih in celo do propadov velikih bank, zlasti v ZDA 

in na Japonskem. Kot posledica potrebe po ponovni pridobitvi zaupanja v finančni sistem se 

je izoblikovala drugačna vloga bančnega nadzora, povečalo se je tudi zavedanje o pomenu 

obvladovanja tveganj, čemur je sledil tudi razvoj različnih tehnik za njihovo merjenje in 

obvladovanje (Matten, 2004, str. 2−3). 

 

Pod okriljem BIS je bil ustanovljen t.i. Cookov odbor, ki se je kasneje preimenoval v Baselski 

odbor za bančno regulativo in nadzorniške prakse (v nadaljevanju: Baselski odbor). 

Sestavljajo ga člani centralnih bank in nadzorniških organov tedanjih najbolj razvitih držav 

oz. skupine G – 10. Tako je Baselski odbor leta 1988 objavil dokument pod imenom Baselski 

kapitalski standard (angl. International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards), v katerem je bil podan okvir za izračun kapitalske ustreznosti bank. Dokument ni 

bil zavezujoč, vendar so se vse članice Baselskega odbora obvezale, da svojo zakonodajo do 

leta 1992 prilagodijo podanim smernicam.  

 

Baselski sporazum (danes poznan kot Basel I) iz leta 1988 je tako odpravil nekatere slabosti 

do tedaj veljavnega izračuna kapitalske ustreznosti, ki se je ugotavljala s pomočjo kazalnika 

finančnega vzvoda (razmerje med kapitalom in celotno aktivo, brez upoštevanja tveganj). V 

izračun je vključil tudi kreditna tveganja, ki izhajajo iz naložb banke in sicer tako bilančnih 

kot zunajbilančnih. V izračunu so se kreditna tveganja odražala tako, da so bile vse bančne 

terjatve tehtane z določenimi utežmi. Kapital je bil razdeljen v dva dela; kapital prvega reda 

(angl. Tier 1), ki pretežno vsebuje sestavine knjigovodskega kapitala, ter kapital drugega reda 

(angl. Tier 2), kamor so bili uvrščeni nekateri dolgoročni dolžniški finančni  instrumenti, ki so 

zaradi svojih lastnosti podobni kapitalu. Leta 1996 je Baselski odbor objavil dopolnitev 

kapitalskega sporazuma, ki je v izračun kapitalske ustreznosti uvedel še upoštevanje tržnih 

tveganj (obrestnega, pozicijskega, valutnega, opcijskega in tveganje spremembe cen blaga). 

Uvedel je tudi dodatno sestavino kapitala (angl. Tier 3), namenjeno zgolj pokrivanju tržnih 

tveganj, v katero lahko banke uvrstijo podrejeni dolg z zapadlostjo najmanj dve leti. 
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Kapitalska ustreznost, opredeljena kot razmerje med kapitalom banke in kreditnim tveganjem 

prilagojeno aktivo (vključno z zunajbilanco), je bila arbitrarno določena na minimalni ravni 8 

%. 

     

1.2 Potreba po spremembi  

Baselska pravila so bila sprva namenjena predvsem večjim, mednarodno aktivnim bankam, 

vendar so jih zaradi uzakonjenja, delno pa tudi na prostovoljni osnovi uvedle tudi druge 

banke, ki se po svoji velikosti in kompleksnosti poslovanja med seboj zelo razlikujejo. Poleg 

nespornih pozitivnih posledic uvedbe baselskih standardov (velik napredek na poenotenju 

prakse glede zahtevanega kapitala) so se sčasoma pokazale določene pomanjkljivosti, ki so 

razvile potrebo po celoviti nadgradnji. Razloge je Rotovnik (2004a, str. 43) strnil v naslednjih 

osem točk: 

 

 Grobe ocene kreditnih tveganj so se pokazale v pregrobih merah tveganj. 

 Tržne inovacije so omogočile finančnim inštitucijam učinkovito arbitražo pri 

neusklajenosti med lastno alokacijo kapitala institucije in po tveganjih ter minimalnimi 

kapitalskimi zahtevami. 

 Pravila Basla I ne predvidevajo ustreznih možnosti za priznavanje tehnik za zmanjšanje 

kreditnega tveganja. 

 Nepopolna obravnava tveganj v obstoječih direktivah, vključno z operativnimi tveganji, ki 

po Baslu I niso izpostavljene nikakršnim kapitalskim zahtevam. 

 Pomanjkanje zahtev za nadzornike glede evaluacije dejanskega profila tveganosti 

kreditnih institucij z vidika ustrezne višine potrebnega kapitala. 

 Pomanjkanje zahtev za sodelovanje med nadzorniki, ki je v okolju rastočega trenda 

čezmejnega poslovanja vedno bolj potrebno zaradi zmanjšanja regulatornih ovir. 

 Pomanjkanje zahtev po ustreznih tržnih razkritjih, ki so nujna za uveljavitev tržne 

discipline ter zanesljive informacije za odločanje tržnih udeležencev. 

 Premajhna fleksibilnost regulatornega okvira na ravni sistema EU, zaradi česar 

regulatorna in nadzorniška orodja težko dohajajo hiter razvoj finančnih trgov in prakso 

upravljanja tveganj.    

 Z namenom odprave navedenih slabosti se je baselski odbor lotil celovite prenove 

obstoječih kapitalskih standardov in leta 1999 objavil prvo različico novega kapitalskega 

sporazuma. Dokument je v obširni javni razpravi odpiral številna nova vprašanja. Na 

podlagi razprav je bil dokument še dvakrat dopolnjen (2002, 2003), končna verzija pa je 

bila objavljena v letu 2004 in revidirana v letu 2005. V veljavo pa je stopil leta 2006. 
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Tabela 1: Primerjava glavnih značilnosti kapitalskega sporazuma Basel I in Basel II 

 

Basel I Basel II 

Enotno merilo tveganja  

(predvidena shema izračuna tehtane tvegane 

aktive) 

Večji poudarek na: 

 Priznavanju internih metodologij bank 

 Procesu nadzora (namesto regulative) 

 Vlogi ostalih tržnih udeležencev 

Eno pravilo ustreza vsem 

(poudarjena enostavnost pred natančnostjo) 

Fleksibilnost pravil in pristopov,  

spodbude za boljše upravljanje s tveganji 

Groba struktura merjenja tveganj Večja občutljivost na tveganja 

(kompleksnejša pravila) 

 

Vir: Basel Committee on Banking Supervision, The NewBasel Capital Accord: an explanatory note , 2001, str. 1. 

 

1.3 Cilj uvedbe kapitalskega standarda 

Baselski odbor je s sprejetjem prenovljenega mednarodnega kapitalskega standarda (Basel II) 

imel predvsem dva cilja. Prvi je zagotoviti varnost in stabilnost v mednarodnem bančnem in 

finančnem sistemu, drugi cilj pa je določiti  enaka, natančnejša pravila igre za mednarodno 

aktivne banke po vsem svetu. Baselski odbor je tudi hotel ohraniti prepričanje, da bodo 

kapitalski standardi še naprej podpirali varnost in trdnost celotnega finančnega sistema in tako 

poskrbeli, da se nivo celotnega kapitala ne bo spreminjal tudi v prihodnje. Standardi naj bi 

poskrbeli tudi za dodatno izenačevanje konkurenčnosti in bolj kompleksno pristopanje k 

tveganjem. Čeprav so kapitalski standardi usmerjeni predvsem na mednarodno delujoče 

banke, pa so osnovni principi uporabni tudi za ostale banke, ne glede na njihovo dejavnost in 

kompleksnost. 

 

Baselski odbor je poskušal razviti mehanizem, ki bo občutljiv na kar se da veliko tveganj in 

vsebuje celo vrsto možnosti za merjenje tako kreditnega, tržnega kot operativnega tveganja. 

Poleg tega baselski odbor v kapitalskih standardih posebej poudarja vlogo regulatornega 

nadzora (angl. supervisory rewiev)  in tržne discipline (angl. market discipline). Cilj novega 

kapitalskega sporazuma je tudi sledenje spremembam na trgu z izboljšanim kvantitativnim 

načinom merjenja minimalno zahtevanega koeficienta kapitalske ustreznosti (angl. capital 

adequacy). 

 

Zaradi zavedanja pomembnosti konkurence v finančnem sektorju in poznavanja problemov, 

ki spremljajo pravila igre na finančnem trgu, sta bila zaradi razlik v nacionalnih 

računovodskih, pravnih, davčnih in nadzornih pravilih, kapitalski shemi temeljnega stebra 

dodana še dva. Drugi steber pomeni premik od nefleksibilne regulative k procesnem pristopu 

spremljanja kapitalske ustreznosti bank. Glavna naloga nadzornikov je preverjanje, ali banka 

korektno ocenjuje tveganja ki jim je izpostavljena pri opravljanju svojih bančnih in finančnih 
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storitev. Vkolikor je banka pomembna s sistemskega vidika, imajo nadzorniki nalogo in 

pooblastilo, da zahtevajo višjo kapitalsko ustreznost kot jo izračuna banka sama. Vloga 

nadzornikov je preventivna, banke pa morajo k ocenjevanju pristopati proaktivno. Naloga in 

odgovornost poslovodstva banke je, da zagotavlja kapitalsko ustreznost in da dokaže, da so 

zastavljeni kapitalski cilji zasnovani na trdni in realni podlagi. Ključno za proaktiven pristop 

je zavedanje banke, da je varno in skrbno poslovanje v njihovo korist.  

 

Večja transparentnost poslovanja bank je eden od razlogov za uvedbo tretjega stebra in 

pomeni večji obseg javnega razkritja ter objavo podatkov in informacij povezanih z bančnim 

poslovanjem (npr. podatki o strukturi kapitala, njeni izpostavljenost in kapitalski ustreznosti). 

Poudarjanje vloge tržnih udeležencev pri zagotavljanju skrbnega in varnega poslovanja ter 

vzpostavitev ustreznih mehanizmov tržnega discipliniranja sta glavna cilja tretjega stebra. 

Večja disciplina zahteva aktivno vlogo tržnih udeležencev, ki prek svojih poslovnih odločitev 

nagrajujejo banke oziroma kaznujejo netransparentne banke.  

 

Za izvajanje katerekoli kapitalske regulative je predpogoj uporaba mednarodnih 

računovodskih standardov, standardov za oblikovanje rezervacij in obstoj učinkovitega 

pravnega sistema, brez katerega učinkovit bančni nadzor ni mogoč. Žal vsi cilji novega 

sporazuma niso dosegljivi hkrati in ne gre brez žrtvovanja nekaterih prednosti starega 

sporazuma, predvsem njegove razumljivosti in primerljivosti, ki jo zagotavlja. Po drugi strani 

pa nekateri prav enostavnosti in primerljivosti, ki jo je dajal stari sporazum 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 presegali 8 % minimum. 

Pred azijsko finančno krizo (v letih 1997 in 1998) je večina bančnih sistemov, ki so 

izpolnjevali takratne baselske kapitalske standarde veljala za kapitalsko močne, kar se je 

kasneje izkazalo za napačno interpretacijo solventnosti posameznih bank in njihovih 

zmožnosti za spopad s takratno krizo (Karacadag & Taylor, 2000, str. 7). 

 

1.4 Pomen in vloga učinkovite kapitalske regulative 

Učinkovita kapitalska regulativa in iz nje izhajajoče kapitalske zahteve imajo velik pomen na 

bančno industrijo in družbo nasploh. Regulatorje bolj kot tveganje posamezne banke zanima 

sistemsko tveganje, ki je odvisno od velikosti bank, njihove medsebojne povezanosti, povezav 

z drugimi finančnimi inštitucijami ter predvidenega vpliva morebitnih težav banke na 

zaupanje javnosti. Banke se morajo zato prizadevati, da je ocenjen kapital čim bolj realen, 

kajti prenizke ocenjene vrednosti kapitalskih zahtev vodijo v preveč tvegane aktivnosti banke, 

ki imajo lahko v skrajnem primeru za posledico tudi stečaj banke. Na drugi strani pa 

previsoko ocenjene kapitalske zahteve slabijo konkurenčni položaj banke v primerjavi z 

nereguliranimi finančnimi podjetji in tujimi bankami. Na trgih, kjer banke izvajajo pretežni 

vir financiranja deficitnih gospodarskih celic, lahko previsoke kapitalske zahteve 

onemogočijo dostop do dolžniškega kapitala prenekateremu podjetju. 
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Baselski standard je uvedel dvojni sistem določanja kvantitativnih kapitalskih zahtev. 

Dokazovanje upravičenosti dvojnih kapitalskih standardov je povezano z identifikacijo 

sistemskih razlik, ki obstajajo med velikimi in majhnimi bankami. Bankam z manjšim 

obsegom poslovanja in enostavnejšimi poslovnimi operacijami ustreza kvečjemu 

standardiziran pristop, ki pomeni dovolj dober mehanizem za določanje kapitala, medtem ko 

naj bi se večje mednarodne banke posluževale internih modelov za določanje kapitalskih 

zahtev. Večje banke navadno same s pomočjo svojih strokovnjakov in na podlagi 

razpoložljivih informacij razvijejo lastne metodologije merjenja tveganj, ocene pa so točnejše 

kot jih pri svojem delu pridobijo nadzorniki (Rotovnik, 2004a, str. 2).        

 

Pri velikih bankah, ki so pomembne udeleženke na kapitalskem trgu tudi tržna disciplina 

zagotavlja bolj kredibilno oceno procesov interne alokacije kapitala. Kapitalski standardi so, 

zaradi navedenih dejstev, za velike banke bolj zahtevni, vendar so zato bolj prilagojeni 

dejanskemu profilu tveganosti. Različno določanje kapitalskih zahtev nujno ne pomeni, da 

bodo imele večje banke višje ali nižje obveznosti iz naslova izpolnjevanja kapitalskih zahtev. 

Velikost kapitalskih zahtev mora biti prvenstveno odraz tveganosti poslovanja banke. 

Optimalna uveljavitev kapitalskega standarda v praksi onemogočata težavnost merjenja 

bančnih tveganj in višina stroškov, povezanih s preverjanjem  izpolnjevanja kapitalskih 

zahtev. Najpomembnejše tveganje pri bančnem poslovanju je kreditno tveganje in ga je 

možno dobro kvalitativno izmeriti v dobro razpršenemu portfelju, praktično nemogoče pa je 

predvideti posledice v primeru šokov kot je globalna recesija ali kriza v regiji. Manjše banke 

se v takih primerih znajdejo še pred tveganjem koncentracije portfelja, saj je njihov trg 

navadno geografsko in sektorsko zgoščen. S podobnimi težavami se srečujejo banke pri 

obravnavanju obrestnega tveganja, medtem ko je npr. merjenje operativnega tveganja, 

pravnega tveganja ali tveganja ugleda oteženo zaradi kvantifikacije tega tveganja. Dodatna 

težava pri ocenjevanju tveganj je tudi medsebojna povezanost ali korelacija, kar povečuje 

varianco neto premoženja strank (Križaj, 2003, str. 2─3).  

 

1.5 Konceptualna zasnova kapitalskega standarda 

Namen kapitalskega standarda je zmanjšanje vrzeli med ekonomskim in regularnim 

kapitalom, saj povezuje metodologijo za ugotavljanje minimalnih regulatornih kapitalskih 

zahtev z izboljšavami v tehnikah upravljanja tveganj. Z uvedbo številnih elementov procesno 

orientirane regulative se oddaljuje od togih mehanističnih pravil. Večji poudarek je dan 

zunanjim ratingom, kar je prvi korak na tej poti, še večji napredek pa predstavlja predlog 

uporabe internih sistemov razvrščanja bank v regulatorne namene. Pri primerjavi sedanjega 

(Basel II) in starega kapitalskega standarda naletimo na dva para nasprotujočih si konceptov, 

ki so v večji meri vgrajeni med vsakega izmed njiju. Gre za razmerje med ekonomskim in 

regulatornim kapitalom, ter na pravilih temelječih in pravilih usmerjenih standardih. 

 

Razlika med regulatornim in ekonomskim kapitalom se nanaša na dejansko količino kapitala, 

s katerim banke razpolagajo, in na metodologijo, uporabljeno za ta izračun. Ekonomski 
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kapital lahko definiramo kot tisto količino, ki je po mnenju bank želena, dosegljiva in 

zadostna, ne oziraje se na regulatorne zahteve (Matten, 2004, str.19). Namen ekonomskega 

kapitala je v prvi vrsti zmanjšati možnost propada banke, pri čemer je omenjena možnost 

subjektivno ocenjena s strani lastnikov banke, poleg tega pa je ekonomski kapital namenjen 

financiranju aktivnosti banke. Pokrivanje vseh tveganj z zadostnim kapitalom, za tveganja ki 

jim je banka izpostavljena, banka zagotovi z interno alokacijo kapitala. Ravnotežni nivo 

ekonomskega kapitala je tista količina ekonomskega kapitala, h kateremu teži banka in ki je 

optimalen tudi za delničarje in njihov interes. 

 

Razhajanje med ekonomskim in regulatornim kapitalom je predvsem posledica dejstva, da 

slednji upošteva predvsem sistemske stroške propadov bank, torej stroške, ki jih zaradi 

propadov utrpijo drugi deli finančnega sektorja in realne ekonomije. Regulatorji skušajo s 

svojimi regularnimi zahtevami prisiliti banke, da v svojo cenovno politiko vgradijo tudi te 

dodatne stroške. Posledično je 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 različne metodologije za njun izračun, ki temelji na pravilih in na 

procesu. Med uporabljenimi metodologijami s strani bančne industrije oz. regulatorji je vedno 

večji razkorak. Razlog je vedno hitrejši tehnološki napredek in dejstvo, da je regulatorna 

metodologija pogosto prevedena v zakonodajo in podzakonske regulative in zato podvržena 

dolgotrajnim postopkom sprejemanja in uveljavljanja (Karacadag & Taylor, 2000, str. 7). 

 

Regulirane institucije morajo regulativo, ki je sestavljena iz niza zavezujočih standardov 

spoštovati. Pri regulativi gre predvsem za uporabo preprostih matematičnih formul za izračun 

potrebnega kapitala bank, s čimer se skuša zagotoviti konsistentnost njene uporabe med 

različnimi bankami. Tak koncept, ko je enak način primeren za vse je dokaj sporen. 

Standardiziran sistem merjenja kapitalskih zahtev naj bi bil uporaben za vse banke, vhodni 

podatki naj bi se črpali iz preseka bilance stanja na določen dan. Skladno s tem pristopom 

banke kapitalsko ustreznost izračunavajo periodično, standardiziran sistem pa temelji na 

predpostavki, da je problematična posojila, ki so glavni izvor kreditnega tveganja, mogoče 

odkriti že pred njihovim nastankom. 

 

Procesno orientirana regulativa zanika, da sta standardizacija in periodično poročanje bank 

zadostna osnova za oceno njihove finančne trdnosti. Standardizacija je torej neprimerna, saj 

se mora kapitalska ustreznost banke spreminjati v odvisnosti od kvalitete in vrste bančnih 

naložb, sposobnosti poslovodstva, stabilnosti zunanjega okolja ipd. V času hitrega 

tehnološkega napredka in finančnih  inovacij nobena preprosta mehanična formula ne more 

zajeti vseh teh dejavnikov. Dinamično okolje tako onemogoča vnaprejšnje določanje pravil, 

ki bi zajele vse možne vidike poslovanja bank in dejavnike njihovih tveganj. Nadzorniki se 

tako morajo osredotočiti na ustreznost in zadostnost internih procesov alokacije in upravljanja 

s kapitalom v bankah. Procesno orientirano 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 
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informacij, ki jih banke zaradi konkurence ne bi želele razkrivati. Ti podatki so za vsako 

banko specifični in manj transparentni, zato jih je težko ovrednotiti. Rezultati pridobljeni na 

podlagi procesne regulative niso povsem primerljivi med različnimi bankami, saj le ti niso 

izpostavljeni enaki ocenjevalni shemi (Karacadag & Taylor, 2000, str. 7). 

 

Kapitalski standard Basel II je pomenil premik od koncepta regulatornega kapitala h 

ekonomskemu in premik od postavljanja togih pravil k reguliranju procesov. Prvi kapitalski 

sporazum je postavil zahtevani kapital kot minimum (8 % tehtane tvegane aktive), ki je v 

splošnem presegal dejanski kapital, s katerim so takrat razpolagale globalno aktivne banke. 

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 prejšnjega 

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 z kvantitativnimi elementi, je postalo osnova za odločitev, ali banka izpolnjuje 

postavljena pravila (Matten, 2000, str. 124).      

          

1.6 Obseg uporabe kapitalske sheme za banke 

Mednarodno aktivne banke so morale že po prejšnjih kapitalskih standardih upoštevati pravila 

določanja kapitala in kapitalske ustreznosti na konsolidiranem nivoju, kar pomeni, da so 

morale upoštevati hčerinske družbe bančne in finančne narave. Konsolidirani nadzor 

zagotavlja, da je kapital v skupini razporejen skladno s tveganji v njej, osnovni cilj pa je 

preprečitev dvojnega vključevanja kapitala (angl. double gearing), ki pomeni večkratno 

uporabo istega kapitala v različnih delih skupine. Zaradi kompleksnih lastniških struktur, 

širitve dejavnosti bank na druga finančna področja (izvedeni finančni inštrumenti, vrednostni 

papirji, zavarovalništvo,…) in različnih nacionalnih praks na področju konsolidiranega 

nadzora, se je pokazala potreba po določitvi enotnega obsega uporabe kapitalskega 

sporazuma. Kapitalski sporazum naj bi uporabljale posamezne banke, bančne skupine, v 

konsolidacijo pa morajo biti zajeta tudi holding podjetja, ki so na vrhu nekaterih bančnih 

skupin. Naložitev kapitalskih zahtev za celotno skupino navadno zmanjša možnost večkratne 

uporabe kapitala v skupini, kar pa ne pomeni, da zagotavljanje kapitala na najvišjem nivoju v 

skupini zadošča za kritje izgub v katerikoli banki znotraj skupine. Ustrezna alokacija kapitala 

lahko prepreči širjenje škodljivega vpliva znotraj skupine, če katerikoli del skupine zaide v 

težave. Kapitalski standard zato zahteva subkonsolidacijo oz. obveznost izpolnjevanja zahtev 

na različnih ravneh bančne skupine. 

 

1.7 Vpliv sporazuma na kapital in strukturo bančnih bilanc 

Najpogostejša diskusija v zvezi s kapitalskim standardom Basel II je povezana z vprašanjem o 

dejanskem vplivu sporazuma na obseg kapitalskih zahtev. Na vprašanje je potrebno gledati z 
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vidika predpostavk o agregatni stopnji propadov bank v bančnih sistemih. Dejstvo je da se je 

struktura regulatornega kapitala v bankah spremenila, saj je tristebrna ureditev kapitalskega 

sporazuma, poleg nespremenjenega absolutnega zneska zahtev, uvedla tudi bolj ali manj 

subjektivne dodatke ali odpustke, določene s strani nadzornikov in tržnih udeležencev. 

Razmerje med enim in drugim je pri različnih vrstah bank različno, zaradi česar je tudi vpliv 

na končno raven zahtevanega kapitala različen. 

 

Za ugotovitev vpliva baselskih standardov na količnik kapitalske ustreznosti bank je bilo 

izvedenih pet kvantitativnih študij učinkov (angl. quantitative impact study). Tri so bile 

narejene pred uvedbo novih smernic, dve pa kasneje in ne v izvedbi baselskega odbora. 

Skupno vsem je bilo ugotoviti, kako bodo nove metodološke rešitve vgrajene v različne 

pristope vplivale na izračun kapitalske zahteve.  

 

Glavnina prve študije se je nanašala na spremenjene tehnike zmanjševanja kreditnega 

tveganja in oceno posledic predlaganih novosti na izračun kapitalske zahteve za kreditna 

tveganja. Druga študija se je osredotočila na področje operativnih tveganj, ki je tudi največja 

novost novega sporazuma. Banke so zbrale podatke o različnih škodnih dogodkih, ki so 

privedli do izgub iz operativnega tveganja, ter jih razporedili po različnih poslovnih 

področjih. Študiji nista pokazali značilnih vplivov kapitalskega sporazuma, ki bi pospešil 

uporabo naprednih pristopov za merjenje tveganj. Ugotovljene kapitalske zahteve so bile 

kvečjemu višje kot če bi jih banke izračunavale po preprostih standardiziranih prijemih, ki jih 

je določil regulator. To je pomenilo neizpolnitev enega ključnih ciljev sporazuma. Po 

upoštevanju možnih sprememb sporazuma je bila izvedena vmesna študija vpliva predlaganih 

sprememb na kapitalske zahteve, v kateri so banke zbrale podatke o operativnih izgubah in 

različnih vrstah indikatorjev izpostavljenosti. Sledil je tretji krog kvantitativnega ocenjevanja 

učinkov kapitalskega sporazuma Basel II in rezultati so v veliki meri potrdili pravilnost 

opravljenih sprememb v predlogu novega sporazuma, saj kapitalske spodbude za banke v 

povprečju naraščajo z uporabo bolj kompleksnih pristopov za določanje kapitalskih zahtev za 

kreditna tveganja. Po drugi strani pa so se vsi prihranki iz naslova kreditnih tveganj izničili na 

račun nove zahteve za operativna tveganja. Kapitalska zahteva za operativno tveganje zato 

predstavlja glavni vir kompenzacije za prihranke iz uporabljenih naprednih pristopov pri 

kreditnih tveganjih. Ključne ugotovitve so bile, da naj bi se z uveljavitvijo zahtev iz 

kapitalskega standarda raven zahtevanega kapitala v bankah EU znižala za približno 5 % v 

primerjavi s sedanjo ravnjo. Poleg pozitivnega vpliva nižjih kapitalskih zahtev, naj bi nov 

okvir zmanjšal ranljivost bančnega sistema, s pomočjo večjega zavedanja o tveganjih in 

njihovega boljšega upravljanja.  

 

1.8 Makroekonomski vpliv sporazuma 

S strani regulatorja fiksno določena minimalna raven kapitala lahko preko spreminjanja 

obsega bančnega kreditiranja vpliva tudi na realno ekonomijo. V času cikličnih padcev 

kapitalske zahteve prispevajo k omejevanju kreditiranja, kar še dodatno slabi posamezne 
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makroekonomske sektorje. V recesijah banke pospešeno oblikujejo rezervacije za slabe 

terjatve ali so jih celo prisiljene odpisati, kar negativno vpliva na kapitalsko ustreznost. V 

času globalne gospodarske upočasnitve je ponudba novih kreditov omejena, asimetrija 

informacij na finančnih trgih pa pripelje do tega, da tudi kapitalsko močne banke ne povečajo 

obsega kreditiranja. Banke so v številnih državah še vedno najpomembnejši finančni 

posrednik in manjša ponudba kreditov ali iskanje drugih oblik financiranja pri drugih 

finančnih posrednikih ali neposredno zadolževanje na kapitalskem trgu je navadno dražje, kar 

pomeni upočasnitev investicijske aktivnosti in manjšo gospodarsko rast.  

 

1.9 Ustreznost smernic o upravljanju tveganj v trenutnih razmerah in 

predlog nadgradnje veljavnega kapitalskega standarda 

Kapitalski sporazum Basel II je bil pripravljen s ciljem zagotoviti ustrezno višino kapitala za 

varno poslovanje bank, vendar pa se je v obdobju finančne krize izkazalo, da standardi le niso 

uspeli zajeti vseh pomanjkljivosti in tveganj, ki so jih banke sprejemale. Nadgradnja 

obstoječih standardov je med drugim izziv, ki se ga loteva Baselski odbor z namenom, da 

izniči njegove pomanjkljivosti, ki so se pokazale v obdobju prve finančne krize po njegovi 

uveljavitvi (Šturm, 2009, str. 18). 

 

Kapitalska zahteva je neposredno povezana z upravljanjem tveganj, ki je kompleksen proces, 

pri katerem se upravljavec tveganj sooča z negotovostjo možnega razvoja prihodnjih 

dogodkov. Dogodki so navadno večplastni in povezani z družbenimi, političnimi, kulturnimi 

in socialnimi vprašanji delovanja banke, pomembno pa vplivajo na komercialne in 

ekonomske rezultate. Proces upravljanja tveganj mora biti zastavljen široko in se mora 

izvajati na vseh področjih, funkcijah in ravneh delovanja banke. Vsaka aktivnost banke 

pomeni prevzemanje tveganj in sproži potrebo po upravljanju le teh.  

 

Pravila Basla II so bila v nacionalne zakonodaje uvedena preko Zbirne bančne direktive CRD. 

Struktura le te bi lahko bila izhodišče za pripravo celovitega priročnika, ki bi združil vse 

posodobljene in revidirane obstoječe smernice Odbora evropskih bančnih nadzornikov 

(Commitee of European Bank Supervisors - CEBS) v celovit priročnik, ki bi vseboval vse 

vidike upravljanja tveganj. Takšen priročnik bi odpravil prekrivanje in ponavljanje področij v 

sedanji strukturi smernic in pripomogel k celoviti pokritosti problematike upravljanja tveganj 

na enem mestu (Rotovnik, 2009, str. 21). V nadaljevanju sledi analiza področij, tako s 

kvalitativnega kot kvantitativnega vidika, v katerih je CEBS ugotovil pomanjkljivosti 

obstoječih smernic upravljanja tveganj v trenutnih tržnih razmerah ter področij, ki bodo lahko 

v prihodnosti izvor nekaterih težav. Ugotovitve so bile tudi izhodišče Baselskemu odboru pri 

oblikovanju novega kapitalskega standarda – Basel III, ki ga je Baselski odbor sprejel 

12.9.2010. Nekatere ugotovitve pa so že upoštevane pri oblikovanju procesa ICAAP (CEBS, 

2009). 
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1.9.1 Kvalitativni vidik upravljanja tveganj 

 

Sistem upravljanja in kultura upravljanja tveganj: Obstoječe smernice o sistemu 

upravljanja obravnavajo splošne vidike korporativne strukture in organizacije banke, vloge 

vodstvenih teles in notranjih kontrol, odgovornosti funkcij za kontrolo tveganj, interno 

revizijo in zagotavljanje skladnosti ter javna razkritja in vidike preglednosti poslovanja, ne 

obravnavajo pa natančno določenih struktur sistema upravljanja. V razmerah finančne krize se 

je namreč izkazalo, da banke niso ustrezno pristopile k razvoju nekaterih elementov sistema 

upravljanja banke (npr. napačna presoja oz. podcenjevanje informacij o ugotovljenih 

tveganjih na različnih nivojih banke). CEBS bo tako v svojih smernicah moral izdelati visoka 

načela sistema upravljanja in kulture upravljanja tveganj, ter jih umestiti v širši okvir visokih 

načel o upravljanju tveganj.  

 

Prevzemanje tveganj (apetit po tveganjih in toleranca do tveganj): V obstoječih 

smernicah CEBS sta toleranca do tveganj in apetit po tveganjih omenjena le bežno, čeprav 

večina analiz nastanka finančne krize slednjega omenja kot enega izmed njenih 

najpomembnejših vzrokov, ki je v kombinaciji z napačnimi poslovnimi odločitvami vodil do 

znatnih razlik med bankami v učinkovitosti spopadanja s pripadajočimi težavami. 

Nadzorniške smernice apetit po tveganjih povezujejo s kratkoročnim profilom tveganosti 

banke, kar se je izkazalo za neprimerno, saj bi morali organi vodenja in nadzora bank 

opredeliti apetit banke po tveganjih tudi z upoštevanjem dolgoročnega makroekonomskega 

cikla. Tak primer poslovne prakse je, ko nagrajevanje zaposlenih temelji na kratkoročnih 

rezultatih, kar pomeni željo po večjem dobičku in povečuje verjetnost vstopanja v slabo 

poznana poslovna področja, kjer banke niso mogle predvideti vseh pripadajočih tveganj.   

 

Vloga funkcije upravljanja, funkcija kontroliranja in vloga vodje upravljanja tveganj: 

V posameznih smernicah CEBS so vloge in odgovornosti funkcij upravljanja in kontroliranja 

tveganj za nekatera tveganja (npr. kreditno, tržno) relativno dobro zastopane, kljub temu pa 

bo to problematiko potrebno umestiti v širši okvir, zato bo CEBS moral raziskati možnosti za 

izboljšanje učinkovitosti upravljanja tveganj z dodelitvijo večjih pristojnosti, odgovornosti in 

virov sredstev funkcijam upravljanja in kontroliranja tveganj. Ker se smernice osredotočajo 

bolj na funkcijo kontroliranje tveganja je vloga vodje upravljanja tveganj v smernicah zgolj 

omenjena. Naloga CEBS je razviti visoka načela o vlogi funkcije upravljanja tveganj in 

odgovornostih njenega vodje, ki bo moral biti neodvisen od poslovnih področij in bo moral 

poročati neposredno višjemu vodstvu banke.       

 

Modeli in združevanja področij upravljanja tveganj: Pomanjkanje strokovne presoje in 

preveliko zanašanje na rezultate modelov za merjenje tveganj štejejo med glavne vzroke 

nastanka finančne krize. Smernice to področje obravnavajo zelo razdrobljeno, pri čemer pa je 

modeliranje tveganja omenjeno zgolj v povezavi z vrednotenjem sredstev in VaR izračuni 

(angl. Value at Risk). Smernice obravnavajo tudi omejitve modelov za potrebe pristopa AMA 

(angl. Advanced Measurement Approah) in IRB (angl. Internal Rating Based Aprroach) za 
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potrebe izračuna kapitalske zahteve, ter za potrebe testiranj izjemnih, a verjetnih situacij, ki se 

skladno z nedavnimi smernicami izvajajo, da bi odpravili omejitve modelov in pripadajočih 

vhodnih podatkov ter ugotovili skrita tveganja in njihove medsebojne povezave. Naloga 

CEBS bo izvedba raziskave o pravilnosti delovanja IRB modelov z vidika njihovih 

predpostavk in parametrov ter njihova morebitna nadgradnja. Na podlagi ugotovitev raziskave 

bo CEBS posodobil smernice o implementaciji, validaciji in ocenjevanju pristopov AMA in 

IRB.  

 

Politika uvajanja novih produktov: Eden od vzrokov nastanka finančne krize so tudi 

finančne inovacije s področja razvoja in uvajanja novih produktov. Ker so inovacije stalen 

proces tudi v finančni industriji bodo novi produkti vir najrazličnejših tveganj tudi v 

prihodnje. Uvajanje novih produktov in s tem povezanimi tveganji so v obstoječih smernicah 

obravnavani zgolj iz vidika nekaterih tveganj, zato bo CEBS proučil možnost razvoja celovite 

zbirke smernic s področja razvoja in odobravanja novih produktov.   

 

1.9.2 Kvantitativni vidik upravljanja tveganj 

 

Listinjenje (angl. Securatization) in strukturirani produkti: Dodaten negativen učinek k 

rezultatom krize je prispeval tudi proces listinjenja oz. pohlep vzdolž njegove verige, ki je 

skupaj z slabim upravljanjem tveganj, neustrezno vlogo bonitetnih institucij in pomanjkanjem 

preglednosti še dodatno pripomogel k škodljivim posledicam finančne krize. Po končani 

reviziji smernice CRD je CEBS že začel razvijati smernice glede implementacije določil o 

aktivnostih listinjenja, prav tako kot pa CEBS pripravlja regulatorne predpise za tveganja, ki 

so bila v celoti prezrta (pipeline risk, warehouse risk, contingency risk). 

 

Tveganje koncentracije: V veljavnih smernicah je to tveganje povezano s kreditnim 

tveganjem, pri čemer je zgolj omenjeno, da tveganje koncentracije izhaja tudi iz drugih vrst 

tveganj. CEBS tako trenutno revidira in posodablja smernice za tveganje koncentracije z 

razširitvijo njegove definicije in vključevanjem koncentracije pri drugih vrstah tveganj. 

Revidirane smernice bodo obravnavale koncentracijo med tveganji ter koncentracijo na 

področjih kreditnega, tržnega, operativnega, poslovnega, strateškega in likvidnostnega 

tveganja. Kot ustrezen način zniževanja tveganja koncentracije se navaja sprememba 

poslovne strategije banke, znižanja limitov ali povečanja varnostnih kapitalskih rezerv (angl. 

capital buffers) skladno s ciljnim profilom tveganja banke.  

 

Testiranje izjemnih, vendar verjetnih situacij: To je orodje, ki nam omogoča preseči 

omejitve ki so dane z modeli in preteklimi podatki. Testiranje ima prav tako pomembno vlogo 

pri ocenjevanju prihodnjih tveganj, načrtovanju kapitala in likvidnosti ter pri razvoju načrtov 

neprekinjenega poslovanja. Veljavne smernice pokrivajo omejen obseg testiranja izjemnih, a 

verjetnih situacij in pokrivajo makroekonomsko okolje, kreditno, tržno, likvidnostno tveganje 

in tveganje koncentracije.   
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Politike plačevanja in nagrajevanja: V skladu z veljavnimi smernicami banke svoje politike 

plačevanja in nagrajevanja ne bi smele oblikovati tako, da bi spodbujale nezdravo 

prevzemanje tveganj in nagrajevanja na podlagi kratkoročnih poslovnih rezultatov. Obstoječe 

smernice CEBS nalagajo vodstvu banke, da vzpostavi politiko za izbiro, plačevanje,  

spremljanje in načrtovanje ključnih vodstvenih kadrov. Pred kratkim objavljene smernice 

CEBS o politiki nagrajevanja in plačevanja vključujejo predvsem vidike poenotenja ciljev 

institucije in zaposlenega, preglednost, merjenje učinkovitosti in obliko nagrajevanja.   

 

Upravljanje likvidnostnega tveganja, vključno s testiranjem izjemnih, vendar verjetnih 

situacij: Trenutne smernice o likvidnosti obravnavajo definicijo likvidnosti in z njo 

povezanega tveganja ter nedavne spremembe na področju likvidnostnega tveganja, prakso 

upravljanja tega tveganja, testiranje izjemnih, vendar verjetnih situacij, ter krizne načrte 

upravljanja likvidnosti. Finančna kriza je tudi vplivala, da so dopolnitve smernic zmanjšale 

toleranco do likvidnostnega tveganja in alokacije likvidnostnih stroškov. CEBS končno 

verzijo smernic še razvija, poudarek obravnave bo na alokaciji likvidnostnih stroškov, 

internih transfernih mehanizmih in pogojih uporabe internih metodologij.   

 

Vrednotenje instrumentov: Skladno s problematiko vrednotenja kompleksnih in nelikvidnih 

instrumentov, za katere ne obstaja aktivni trg, CEBS ugotavlja, da morajo finančne institucije 

in institucije, ki razvijajo računovodske standarde izboljšati svojo prakso in upravljanje na 

področju tehnik modeliranja vrednotenja ter zagotoviti upoštevanje vseh dejavnikov tveganja 

pri določanju poštene vrednosti teh instrumentov. Na podlagi analize stanja bo CEBS 

ovrednotil potrebo po izdaji dodatnih smernic s tega področja.  

  

Pregled poslovanja in razkritja: Iz razkritij informacij naj bi bilo mogoče oceniti kapitalsko 

ustreznost banke prek poznavanja kapitala, izpostavljenosti tveganjem ter procesa ocenjevanja 

tveganj. V letu 2008 je CEBS objavil priporočila glede razkrivanja in upravljanja tveganj, 

katerih implementacijo je tesno spremljal in ugotovil velik napredek na tem področju. Kljub 

temu ostaja cilj, da bi preprečili pojav nezaupanja v bančne bilance, zlasti v del povezan z 

aktivnostmi listinjenja.  

 

Podlaga smernicam bodo tudi dne 12.09.2010 sprejeta nova pravila za oblikovanje temeljnega 

kapitala v bankah – Basel III. Nova pravila bodo podrobno predstavljena v mesecu novembru 

na srečanju skupine G-20 v južnokorejskem Seulu. Ključna značilnost novega sporazuma je 

dvig minimalnega količnika temeljnega kapitala (Tier 1) s trenutno zahtevanih štirih na šest 

odstotkov do leta 2019, kar pomeni, da temeljni kapital ne bo pomenil polovice, temveč 

najmanj 75 % celotnega kapitala. Nova pravila predvidevajo tudi postopno uveljavitev 

varnostnega pribitka (angl. conservation buffer), ki bo ob koncu leta 2018 znašal 2,5 odstotne 

točke (skupaj torej 8,5 %). Postopna uveljavitev novega kapitalskega standarda je predvidena 

za obdobje od začetka leta 2013 do konca leta 2018. V zvezi z Baslom III vse podrobnosti še 

niso dogovorjene in odprtih je še veliko vprašanj. Glede novih kapitalskih pravil bo potrebno 

doseči soglasja vseh, ključno pa je, da bodo enako veljala za vse (ne le za članice EU), ker le 
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tako bodo zmanjšala morebitno nevarnost za novo finančno krizo, povečala zaupanje v bančni 

sistem in preprečila selitev bančnega kapitala v države z manj strogo regulativo.  

 

2 KAPITAL BANKE 

2.1 Kapital banke 

Konkurenčnost banke, gledano skozi prizmo sposobnosti obvladovanja tveganja se kaže, v 

potrebni višini kapitala. Banke bi praviloma morale za enak obseg poslovanja vzdrževati 

različne višine kapitala glede na različne stopnje obvladovanja tveganja poslovanja na osnovi 

različnih struktur naložb. To bi posledično pomenilo tudi različne donose vloženega kapitala 

ob enakih donosih aktiv bank. Tako lahko prafraziramo osnovno zahtevo delničarjev »za več 

tveganja večji donos« v trditev »za boljše obvladovanje tveganja večji donos« (Zavodnik, 

2009, str. 16). 

 

Bančni kapital je z razvojem finančnega posredništva vse bolj izpostavljen nasprotujoči si 

zahtevi, ko je govora o optimalni ravni kapitala, in sicer na eni strani zahteva po varnosti 

banke z vidika njene vloge kot finančnega posrednika v finančnem sistemu gospodarstva, na 

drugi strani pa zahteva lastnikov banke po čim večji donosnosti vloženega kapitala. Na eni 

strani tako stoji država kot sistem, ki naj banki na osnovi predpisov o kapitalski ustreznosti 

zagotavlja osnovno raven varnosti finančnega sistema gospodarstva, na drugi pa investitorji 

bančnega kapitala, ki za prevzeta tveganja pričakujejo ustrezne donose. Na tej ravni obstaja 

nasprotje interesov, ki ga mora vsak bančni menedžment kreativno reševati v smislu iskanja 

»win-win« rešitev (Matten, 2004, str. 18). 

 

Upravljanje s kapitalom banke je del splošnih načel ravnanja z bankami, ki zadeva štiri vidike 

poslovanja banke: ravnanje z likvidnostjo, ravnanje s sredstvi, ravnanje z obveznostmi in 

ravnanje s kapitalsko ustreznostjo. Bistvo slednje naloge je sprejemati odločitve o ustrezni 

velikosti kapitala za zadovoljitev treh kriterijev (Mishkin, 2001, str. 225): 

 

 Pomagati preprečiti zlom banke oz. njen bankrot (ohranjanje možnosti poplačila 

vlagateljev in drugih upnikov). 

 Vplivati na donosnost lastniških vložkov. 

 Zagotavljati minimalen obseg kapitala z vidika nadzornikov. 

 

Kapital v bankah predstavlja varnostno rezervo za pokrivanje različnih tveganj in iz njih 

izhajajočih bodočih nepričakovanih in neidentificiranih izgub. Namen je torej ščitenje 

vlagateljev oz. nelastnikov v primeru nesolventnosti ali likvidacije banke. 
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2.2 Funkcije bančnega kapitala 

Bančni kapital sestavljata lastniški in dolžniški kapital in ga izkazujemo na pasivni strani 

bilance stanja. Saunders navaja naslednje funkcije kapitala v finančnih inštitucijah (Saunders, 

2003, str. 511): 

 

 Absorbiranje nepričakovanih izgub v zadostni meri, da se ohranja zaupanje v poslovanje 

bank in s tem omogoča njihovo nadaljnje poslovanje. 

 Zaščita nezavarovanih vlagateljev v depozite in v obveznice banke ter kreditodajalce v 

primeru nesolventnosti ali likvidacije. 

 Posredna zaščita regulatorja oz. davkoplačevalcev, ki sicer v primeru propada banke 

nosijo stroške nesolventnosti oz. sanacije banke. 

 Zaščita lastnikov bank pred naraščanjem zavarovalnih premij (ta lastnost je relevantna v 

ZDA, kjer je uveljavljen sistem obveznega zavarovanja bančnih vlog). 

 Podobno kot pri nefinančnih združbah, predstavlja kapital pomemben vir naložbe v 

osnovna in druga dolgoročna sredstva banke. 

 

Funkcije kapitala so torej različne, katere pa so bolj v ospredju pa je odvisno od strategije 

banke in zakonskih okvirov v katerih deluje. Bančni menedžment bolj poudarja ustanovitveno 

funkcijo, funkcijo financiranja, funkcijo merila in marketinga, medtem ko je za regulatorja 

najpomembnejša jamstvena  funkcija in funkcija omejevanja poslovanja.  

 

Koncepti bančnega kapitala izhajajo iz njegovih različnih vlog, ki jih lahko razdelimo v tri 

poglede in ki temeljijo na treh različnih konceptih pojmovanja namena in vloge kapitala 

banke pri zagotavljanju njenega neprekinjenega poslovanja. To so vidik računovodskega-

razpoložljivega kapitala, minimalnega-zakonskega kapitala in vidik ekonomskega kapitala.    

 

2.3 Računovodski kapital – razpoložljivi kapital 

Računovodski kapital (uporablja se lahko tudi termin: knjigovodski kapital (angl. equity)) je 

po osnovni vsebini enak delniškemu kapitalu, saj so kategorije, ki ga sestavljajo, tisti del 

vsakega podjetja, ki v primeru stečaja ali likvidacije ostanejo v korist lastnikom.  

Računovodski kapital je po Mednarodnih standardih računovodskega poročanja sestavljen iz: 

 

 Vpoklicni kapital.  

 Kapitalske rezerve. 

 Presežek iz prevrednotenja. 

 Rezerve iz dobička. 

 Zadržani dobički. 
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Računovodski kapital ima v bankah enako vlogo kot kapital v nefinančnih inštitucijah. Višina 

vložka odraža obseg in z njim povezane pravice, ne odraža pa tržne vrednosti banke, ampak 

predstavlja zgodovinski pogled na njeno stanje. Tržna vrednost kapitala se namreč v teoriji 

določa kot neto sedanja vrednost vseh denarnih tokov lastnikom, ki jih bodo imetniki delnic 

banke, dobili v prihodnosti. Tržna vrednost kapitala je le računska kategorija, medtem ko 

računovodski kapital dejansko odraža razpoložljivi kapital banke. Računovodski kapital kot 

tak predstavlja osnovo za izračun enega najpomembnejših kazalcev poslovanja: donos na 

kapital (ROE).   

 

2.4 Zakonski kapital   

Zakonski kapital in z njo povezana kapitalska ustreznost sta temeljni nosilni steber 

nadzornikov bank. Potreba po nadzoru izvira iz slabih izkušenj držav ameriškega in evropskih 

gospodarstev tekom preteklega stoletja. Nadzornike namreč skrbi obstoj sistemskega tveganja 

in pojav domino učinka. Ko se katera od bank sooči z nenadnimi spremembami v pogojih 

poslovanja in pride v položaj nesolventnosti, lahko to vpliva na položaj drugih bank, ki zaradi 

odliva depozitov prav tako zaidejo v težave. Za depozite navadno preko centralne banke jamči 

država. Ne glede na to ali je jamstvo države omejeno ali neomejeno se obveznosti iz 

zavarovanja poplačajo iz državnega proračuna oz. na račun davkoplačevalcev. To seveda 

pomeni visoke stroške reševanja bank oz. njihovih upnikov. Nacionalne vlade imajo zato 

interes za zagotavljanje solventnosti bank in čim bolj znižati stroške t.i. »varnostne mreže«. 

Stroški varnostne mreže neposredno bremenijo proračun in predstavljajo stroške prevzemanja 

obveznosti v primeru nesolventnosti banke in posledično unovčitve poroštva za depozite. 

 

Koncept minimalnega zakonskega kapitala bi lahko poimenovali politični koncept finančne 

stabilnosti bančnega sistema, v katerem se nadzorniki trudijo, da so banke v zadostni meri 

kapitalizirane, da se lahko izognejo sistemskemu učinku, medtem ko lahko propad banke 

povzroči domino učinek v drugem delu finančne dejavnosti ali celo na svetovni ravni 

(Zavodnik, 2009, str. 24.)       

 

Skrb zakonodajalcev pri določanju pravil kapitalskega minimuma je bila usmerjena v 

doseganje naslednjih ciljev (Bessis, 2002, str. 27): 

 

 Obvladovanje tveganja celotnega sistema oz. sistemskega tveganja: izvajanje vseh 

aktivnosti povezanih s preprečevanjem padcev bank, podprte z najbolj pomembnim 

konceptom kapitalske ustreznosti glede na načela tveganja, 

 Uveljavitev določene ravni enakosti pogojev poslovanja, brez škodljivih vplivov 

nezdravih konkurenčnih prednosti, 

 Uveljavitev najboljše prakse, ki prispeva k varnemu finančnemu sistemu. 

 

Regulatorni kapital je torej kapital, ki ga ima banka na razpolago za pokrivanje nekaterih 

tveganj. S strani nadzornikov je zaželeno, da je čim višji, kar pa je v nasprotju z interesi 
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lastnikov. Vse oblike kapitala so načeloma dražje kot ostali viri financiranja, ki jih ima na 

razpolago banka (depoziti, medbančni depoziti,…) in večji kot je delež kapitala med viri, 

nižja je donosnost poslovanja ob predpostavki ceteris paribus. Sestavine regulatornega 

kapitala so opredeljene v Prilogi 1. 

 

2.5 Ekonomski – notranji kapital  

Zgoraj opredeljeni koncept izračuna regulatornega kapitala odraža le izpostavljenost do 

nekaterih tveganj (kreditno, tržno in operativno). Izračun temelji na metodologijah, ki so v 

veliki meri poenotene za vse banke. Banke pogosto ugotavljajo, da zaradi specifičnosti 

njihovega poslovanja regulatorni izračun posamezne kapitalske zahteve ne odraža dejanskega 

tveganja, saj so izpostavljene tudi tveganjem, ki v regulatorni izračun niso zajeta.  

 

Termini za poimenovanje lastnega izračuna potrebnega kapitala so različni, najpogosteje pa se 

uporablja ekonomski (angl. economical capital) ali notranji kapital (angl. internal capital). 

Redko zasledimo tudi druga poimenovanja, npr. rizični kapital ali tvegan kapital. V literaturi 

je najpogosteje uporabljen pojem ekonomski kapital, izraz notranji kapital se uporablja 

redkeje. Začetki uporabe so povezani z vplivom nove mednarodne kapitalske zakonodaje, ki 

ne definira notranjega kapitala banke, iz konteksta pa je moč razbrati, da gre za kapital, ki ga 

banka po lastni oceni potrebuje za pokrivanje tveganj. V tem kontekstu pojma razumemo kot 

sinonima, običajno pa ekonomski kapital razumemo ožje in ga povezujemo s statističnimi 

modeli in izračuni na podlagi verjetnosti. V obeh primerih gre za potrebni kapital in ne za 

razpoložljivi kot pri računovodskemu in regulatornemu kapitalu. 

 

Ekonomski kapital temelji na dejanskih tveganjih iz zato bolje od minimalno potrebnega 

regulatornega kapitala odraža sposobnost banke za absorbiranje izgub. Ekonomski kapital, za 

razliko od regulatornega, služi kot interno merilo tveganja poslovanja in predvsem daje 

podlago za strateške in poslovne odločitve banke. Po drugi strani pa Karacadag in Taylor 

(2000) ugotavljata, da je ekonomski kapital osredotočen zgolj na stroške propada banke z 

vidika banke oz. njenih lastnikov, zanemarja pa javne stroške oz. potencialen negativen vpliv 

na ostali finančni sektor in na poslovanje realnega sektorja.   

 

Baselski odbor opredeljuje ekonomski kapital kot obseg kapitala, ki je potreben za pokrivanje 

izgub ob določeni stopnji verjetnosti nastopa dogodka nesolventnosti banke. Gre za obseg 

kapital, ki ga mora imeti finančna inštitucija, da lahko zagotovi vnaprej določeno raven 

solventnosti ali se zavaruje pred izgubo le-te na različne scenarije v različnem časovnem 

obdobju, ki običajno ni daljši od enega leta  (BCBS, 2003, str. 28).  

 

Matematična definicija ekonomskega kapitala je opredeljena kot razlika med pričakovano 

izgubo in nepričakovano izgubo analiziranega portfelja na določeni meji zaupanja, običajno 

na ravni, ki je enaka 99 % ali večjemu percentilu distribucije izgub (Falkenstein, 1997, str. 

11). 
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Tehnična definicija ekonomskega kapitala, ki povzema ekonomsko bistvo bi bila, da gre za 

kapital, ki je potreben banki, da ostane solventna v primeru nastopa dogodka ekstremne 

izgube. Ekonomski kapital tako pomeni število standardnih odstopanj od pričakovane izgube, 

da v primeru ekstremnih izgub v bančnem portfelju zaradi tveganja neplačila zavaruje banko 

pred nesolventnostjo. S tega vidika gre za določitev tvegane vrednosti ob dani ravni zaupanja 

(K Ong, 1999, str. 46).  

 

Ekonomski kapital sicer nima povsem enotnega razumevanja oz. definicije in sicer se 

različnost kaže skozi vidike pristopa k njegovemu ugotavljanju (Zavodnik, 2009, str. 49): 

 

 Upravljavsko lastniški pristop, katerega temeljne lastnosti so: varovanje pred 

nepričakovano izgubo, določane stopnje prevzemanja tveganja, kvantificiranje 

nagnjenosti menedžmenta k tveganjem, določanje bonitete banke, finančna moč banke, 

strateški pomen, kapital potreben za podporo danih poslovnih aktivnostih banke, metode 

in prakse za ustrezno določanje kapitala za tvegano poslovanje. 

 Statistično tehnični pristop, katerega lastnosti so: statistična opredelitev kvantila (običajno 

99.9 ali več) in sistematično merjenje nepričakovane izgube. 

 Matematično ekonomski pristop, ki temelji na: razliki med pričakovano in nepričakovano 

izgubo za dani portfelj, čistih vrednostih sredstev, mnogokratniku pričakovane izgube, 

razliki med vrednostjo kreditnega portfelja in najverjetnejšo zmanjšano tržno vrednostjo 

tega portfelja. 

 

Metode za ugotavljanje obsega ekonomskega kapitala so najpogosteje statistične ali 

verjetnostne ocene potencialnih izgub, povezanih s temi aktivnostmi. Osnovane na teh 

izhodiščih podpirajo opredelitev, da je skupna lastnost ekonomskega kapitala ta, da 

predstavlja vsoto kapitala potrebnega za pokrivanje izgub z določeno verjetnostjo. Tako npr. 

bi lahko bil ekonomski kapital določen kot obseg kapitala, potreben, da absorbira izgube v 

999 primerih od 1000 možnih scenarijev v okviru enega leta.  

 

2.6 Razmejitve med ekonomskim in zakonskim kapitalom 

Temeljne razlike med konceptoma bančnega kapitala so (Banfield, 2003, str. 17): 

 

 Z vidika procesov in okolja je ekonomski kapital določen politično oz. s strani vladnih 

nadzornikov, medtem ko je ekonomski kapital opredeljen s položajem banke glede na 

tržni sektor oz. glede na celotno tveganje same banke. Določanje prvega temelji na osnovi 

vnaprejšnjih pravil, določanje drugega pa na osnovi diskrecijske pravice menedžmenta.  

 Z vidika tveganja se nadzorniki osredotočajo na računovodsko definirana sredstva in uteži 

za njihovo tveganje, delničarji pa na vsako ekonomsko naložbo bodisi bilančno ali 

izvenbilančno. 
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 Tveganje pri zakonskem kapitalu je usmerjeno na sistematično tveganje in zunanje 

dejavnike, koncept ekonomskega kapitala pa je usmerjen na tveganje banke in celotne 

spremenljivosti donosov (volatilnosti). 

 Struktura vrst zajemanja tveganj je pri zakonskem kapitalu določena in zajema: kreditna, 

tržna in operativna (od uveljavitve drugega kapitalskega sporazuma), na drugi strani pa za 

ekonomski kapital pridejo v poštev vse vrste tveganj, ki jih je mogoče izmeriti oz. 

okvantificirati. 

 

Vidik ekonomskega kapitala je pogojen z nameni lastnikov. To je obseg kapitala, ki naj 

zagotovi varnost poslovanja v danem časovnem obdobju in ob izbrani stopnji zaupanja. 

Obseg kapitala je lahko enak ali pa različen zahtevanemu minimalnemu zakonskemu kapitalu, 

saj sta njegov način izračunavanja in interes izračunane višine bistveno različna od 

zakonskega. Za razliko od zakonskega gre pri ekonomskemu kapitalu za notranjo aktivnost 

menedžerjev.  

 

2.7 Povezava med kapitalom in tveganjem 

Kapitalska ustreznost banke je razmerje med kapitalom banke kot čistim premoženjem in 

tvegano aktivo in pomeni pokritost nepričakovanih izgub banke s čistim premoženjem. Za 

poslovanje posamezne banke je pomembna z vidika njene solventnosti, za bančni sektor kot 

celoto pa je pomembna s sistemskega vidika in zaupanja v bančni sektor.  Banka z ustrezno 

višino kapitala zmanjšuje tveganje nesolventnosti, saj se smatra, da je sposobna pokriti 

potencialne nepričakovane izgube in s tem stroške imetnikov depozitov. Odločitve o višini 

kapitala ter posledično tudi o obsegu prevzemanja tveganj v domeni uprave oz. lastnikov, je 

za ohranjanje sistemskega zaupanja zadolžen regulator (zahteva o minimalnem regularnem 

kapitalu). 

Posamezna banka se tako o višini kapitala odloča na podlagi treh izhodišč: 

 

 Določena višina kapitala je za banke pomembna, ker jih ščiti pred bankrotom in jim 

zagotavlja dolgoročno solventnost. 

 Višina kapitala vpliva na dobičkonosnost, zato se banka sooči z nasprotujočimi interesi 

lastnikov in regulatorja. 

 Z vidika sistemskega tveganja mora banka zadostiti regulatornim zahtevam po 

minimalnem kapitalu, ker tako na solo osnovi zmanjšuje verjetnost težav celega sistema. 

 

2.8 Standard bančne dejavnosti in notranji kapital 

Sestavni del bančnega poslovanja je prevzemanje tveganj, kar pomeni, da morajo banke 

oblikovati sistematični pristop k upravljanju in prevzemanju tveganj. Kot že pojasnjeno v 

prvem poglavju predstavljajo priporočila baselskega standarda (Basel II) industrijski standard 

upravljanja tveganj v bančništvu, ki ga povzema tudi lokalna zakonodaja. Zahteve prvega 

stebra se pretežno usmerjajo v izračun minimalne kapitalske zahteve in predstavljajo 
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kvalitativni del. Poleg zahtev prvega stebra pa osnovo za učinkovito obravnavo tveganj 

predstavljajo tudi zahteve drugega stebra, ki predstavljajo vitalni del sporazuma in skupaj z 

zahtevami tretjega stebra, ki opredeljuje primernost javnih razkritij, tvorijo kvalitativen 

dodatek k omenjenemu standardu. Drugi steber baselskega standarda imenovan regulatorni 

nadzor (angl. supervisory review) vsebuje tudi proces ocenjevanja ustreznega notranjega 

kapitala  in proces nadzorniškega pregleda in ocenjevanja (angl. Supervisory Review and 

Evaluation Proces - SREP). Namen regulatornega nadzora je zagotoviti, da banke razpolagajo 

z zadostnim kapitalom, ki odraža njihovo dejansko izpostavljenost tveganjem in predstavlja 

kvalitativen dodatek k minimalnim kapitalskim zahtevam prvega stebra. Spodbuja k izračunu 

ekonomskega (notranjega) kapitala in proaktivnemu upravljanju s tveganji. Vzpodbujanje 

napredka v upravljanju tveganj je, poleg potrebe po večji občutljivosti izračuna kapitalske 

zahteve in konvergence med regulatornim in ekonomskim kapitalom, tudi cilj novega 

sporazuma. 

 

Aktivnosti v zvezi z internim procesom ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala so 

aktualne šele od začetka leta 2007. Nekatere tuje nadzorne inštitucije (npr. FSA iz Velike 

Britanije, OeNB/FMA iz Avstrije,…) so dodatne usmeritve za implementacijo zahtev 

oblikovale že leta 2006, medtem ko je Banka Slovenije to storila v februarju letošnjega leta. 

Področje je zanimivo tudi zaradi izrazite povezave med oblikovanjem potrebnega kapitala za 

zaščito pred tveganji in poslovno koristjo.   

 

2.9 Proces ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala v banki – ICAAP 

Banki stalni izziv predstavlja učinkovito upravljanje vseh materialnih tveganj (vključno z 

operativnimi). Za učinkovito upravljanje s tveganji mora banka vzpostaviti primerne interne 

postopke, metodologije in sisteme, s katerimi je možno oblikovati ustrezne kapitalske vire za 

kritje pomembnih tveganj. Te postopke, metodologije in sisteme z enim izrazom imenujemo 

proces ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala – ICAAP, ki za omejevanje tveganj in 

izboljšanje profila tveganja banke uporablja različne kvalitativne in kvantitativne elemente 

(Banka Slovenije, 2010, str. 6).  

 

Banke morajo uvesti proces ICAAP, ki bo v povezavi z ugotovljenim profilom tveganja in 

strategijo vzdrževanja ustrezne kapitalske moči. To je skladno s ciljem procesov drugega 

stebra ki želi krepitev vezi med profilom tveganja institucije, njenim upravljanjem tveganj in 

sistemi za zmanjševanje tveganj ter kapitalom inštitucije. Bančnim nadzornikom pa proces 

ICAAP nalaga preverjanje kapitalske moči bank in njihove strategije zagotavljanja takšnega 

obsega kapitala, ki bo skladen z ugotovljeno tveganostjo poslovanja banke. Ustreznost 

procesa ICAAP morata nadzornik in banka uskladiti skozi proces t.i. dialoga. Preverjanje 

ustreznosti omogoča osnovo za odziv in ukrepanje nadzornika v primerih nezadostnega kritja 

apetitov banke pri prevzemanju tveganj. Z jasnimi pravili in postopki ter izmenjavo 

informacij se bodo lahko banke učinkovito vključile v dialog in izpolnjevale osnovni cilj 
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procesa ICAAP, ki je zavarovanje sposobnosti banke za prevzemanje tveganj (Banka 

Slovenije, 2010, str. 15). 

 

Z vidika lokalne zakonodaje mora banka zagotavljati izvajanje procesa ICAAP v skladu s 

126. Členom Zakona o bančništvu (Ur.l. RS, št. 135/2006 in 28/2007), ter 29. do 36. členom 

Sklepa o upravljanju s tveganji. Pravno podlago procesu dopolnjujejo smernice Baselskega 

odbora, ki za izvajanje regulatornega nadzora določajo štiri osnovna načela (CEBS, 2006, str. 

4−5): 

 

 Institucije (banke) morajo vzpostaviti ocenjevanje celotne kapitalske ustreznosti glede na 

profil tveganja in izdelati strategijo za vzdrževanje ustrezne višine kapitala. 

 Nadzorniki morajo preverjati in vrednotiti interne ocene kapitalske ustreznosti institucij in 

njihove strategije  ter sposobnost institucij, da spremljajo in zagotavljajo skladnost z 

zahtevami po lastnih sredstvih. Nadzorniki morajo ukrepati, če z rezultati tega procesa 

niso zadovoljni. 

 Nadzorniki pričakujejo, da institucije poslujejo nad predpisanim kapitalskim minimumom, 

in so pooblaščeni, da od institucij zahtevajo vzdrževanje kapitala, ki presega minimalno 

kapitalsko ustreznost. 

 Nadzorniki morajo pravočasno ukrepati, da preprečijo padec kapitala pod minimalno 

raven potrebno za kritje tveganj, in zahtevati takojšnjo izvedbo sanacijskega programa, če 

takšen kapital ni vzdržen ali obnovljen. 

 

Procese ICAAP sestavljajo procedure in merila, ki morajo zagotavljati (OeNB/FMA, 2006, 

str. 6): 

 

 Primerno identifikacijo in merjenje tveganj. 

 Primeren nivo kapitala glede na bančni profil tveganja. 

 Uporabo in bodoči razvoj ustreznih sistemov tveganja. 

 

Interno ocenjevanje ustreznega kapitala mora upoštevati iz zagotoviti kritje za vsa materialna 

tveganja, ki jim je banka izpostavljena. Zato mora banka razumeti lasten profil tveganj in 

vzpostaviti primerne sisteme za ocenjevanje, merjenje in spremljanje tveganj. 

 

Bistven cilj procesa ICAAP je vzdrževanje ustreznega profila tveganja in zgodnje zaznavanje 

sprememb, ki bi lahko negativno vplivale na poslovanje (Banka Slovenije, 2010, str. 6). 

 

Cilj opredelitve potrebnega ekonomskega (notranjega) kapitala za odkrita tveganja, ki se 

razlikuje od zahtevanega zakonskega (regulatornega) kapitala, je oblikovanje primernega 

nadomestila za identificirana tveganja. Značilnost procesa ICAAP je, da poleg tveganj 

vključenih v prvi steber kapitalskega standarda (kreditno, tržno in operativno), obravnava in 

zagotavlja primerno kritje tudi za preostala tveganja: tveganje koncentracije, likvidnostno 

tveganje, obrestno tveganje v bančni knjigi,… 
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Poudariti je potrebno, da je proces ICAAP prvenstveno usmerjen v interno ocenjevanje 

kapitalskih potreb in izračun interne ocene kapitala t.j. h kvantitativnim elementom procesa 

upravljanja tveganj,  medtem ko se kvalitativni elementi upravljanja tveganj, namenjeni 

krepitvi internega okolja banke (banka lahko nižjo interno kapitalsko oceno za določeno 

tveganje utemeljuje s kakovostnim notranjim okoljem, na podlagi katerega lahko učinkovito 

obvladuje ter zmanjšuje to tveganje). 

2.9.1 Raven izvajanja 

 

Proces se izvaja na posamični podlagi  

Banke, ki delujejo kot samostojne osebe v Republiki Sloveniji, izvajajo proces ICAAP na 

posamični podlagi. Za namen procesa ICAAP se kot samostojna oseba šteje: »samostojna« 

banka ali banka, ki je izključena iz konsolidacije ali banka s sedežem v RS, ki ni niti 

nadrejena niti podrejena drugi banki s sedežem v RS, tudi če je ta banka podrejena drugi 

banki s sedežev v EU ali nadrejena drugi banki s sedežem v EU. Shematično je izvajanje 

procesa na posamični podlagi prikazano v Sliki 1. 

 

Slika 1: Izvajanje procesa na posamični podlagi 
 

 
 

Vir: Banka Slovenije, Proces ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala, 2010, str. 6. 

 

V prvem primeru gre za samostojno banko, v drugem za banko izključeno iz konsolidacije, v 

tretjem pa za banko s sedežem v RS, ki ni niti nadrejena niti podrejena drugi banki s sedežem 

v RS, tudi če je ta banka podrejena drugi banki s sedežem v EU ali nadrejena drugi banki s 

sedežem v EU. 

 

Proces se izvaja na konsolidirani podlagi 

Izvajanje procesa na posamični podlagi ne pride v poštev za banke s sedežem v RS, ki so 

nadrejene ali podrejene bankam v RS, zato mora nadrejena banka izvajati proces ICAAP na 

konsolidirani podlagi. 
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Slika 2: Izvajanje procesa na konsolidirani podlagi 

 

 
Vir: Banka Slovenije, Proces ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala, 2010, str. 7. 

 

V primeru, da je nadrejena oseba finančni holding s sedežem v RS, mora banka podrejena 

temu finančnemu holdingu izpolnjevati zahteve na podlagi konsolidiranega finančnega 

položaja tega finančnega holdinga.  

 

Slika 3: Izvajanje procesa na konsolidirani podlagi za banke vključene v finančni holding 
 

 
Vir: Banka Slovenije, Proces ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala, 2010, str. 7. 

 

Proces se izvaja na konsolidirani podlagi na ravni podskupine  

Če je banka podrejena banki ali finančnemu holdingu v RS in je bodisi sama bodisi njen 

nadrejeni finančni holding, nadrejena ali udeležena v drugi banki, finančni inštituciji ali 

družbi za upravljanje s sedežem v tretji državi, mora proces ICAAP izvajati na konsolidirani 

podlagi na ravni podskupine. 

 

Slika 4: Izvajanje procesa na konsolidirani podlagi 
 

 
Vir: Banka Slovenije, Proces ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala, 2010, str. 7. 
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2.9.2 Osnovna načela ICAAP 

 

Med obravnavanimi kvantitativnimi in kvalitativnimi elementi (interno oceno kapitalskih 

potreb ter transparentnostjo/učinkovitostjo procesov) mora banka vzdrževati ustrezno 

razmerje in upoštevati, da kapital v osnovi ni ustrezno nadomestilo za slabše notranje okolje. 

Za vzdrževanje razmerja pri izvajanju ICAAP mora banka upoštevati naslednja načela (Banka 

Slovenije, 2010, str. 8): 

 

 Načelo odgovornosti – V procesu ICAAP uporabljene pristope, metodologije in sisteme 

mora banka v okviru dialoga ustrezno utemeljiti.   

 Načelo sorazmernosti oz. proporcionalnosti – To načelo opredeljuje, da mora biti proces 

ICAAP oblikovan sorazmerno z značilnostmi, obsegom in kompleksnostjo bančnih 

aktivnosti, ki jih banka opravlja, razvitostjo sistema upravljanja tveganj, ter pristopom, ki 

ga banka uporablja za ugotavljanje minimalnih kapitalskih zahtev.  

 Načelo pomembnosti tveganj – Proces ICAAP mora biti usmerjen k tistim tveganjem, ki 

lahko pomembno vplivajo na trenutno in prihodnjo kapitalsko ustreznost banke. Interna 

ocena kapitalskih potreb banke mora temeljiti na njenem profilu tveganosti ter pri tem 

upoštevati tudi vpliv zunanjih dejavnikov okolja v katerem posluje.  

 Načelo pogleda naprej – Proces ICAAP mora še posebej upoštevati dejavnike cikličnega 

vpliva na poslovanje banke (konjunkturne dejavnike, recesije, razne šoke…), ki vplivajo 

na  interno oceno kapitalskih potreb banke, strateške načrte banke ter njihovo odvisnost od 

makroekonomskih dejavnikov. Banka mora izdelati in redno izvajati testne in dovolj 

podrobne scenarije ekstremnih a verjetnih situacij. 

 

Rezultat procesa ICAAP oz. izpostavljenost pomembnim tveganjem je izražena z oceno 

kapitalskih potreb ter interno oceno kapitala. Če se pojavijo pomanjkljivosti v sistemu 

upravljanja kapitala ali notranjega kontrolnega okolja se lahko bodisi poviša oceno 

kapitalskih potreb ali pa izboljša sistem upravljanja s tveganji in okrepi notranje kontrole. 

2.9.3 Dokumentacija procesa ICAAP 

 

Za pravilno izvajanje procesa ICAAP je potrebna transparentnost in doslednost, s čimer 

zaposlenim banke omogočijo razumevanje in pravilno izvajanje njegovih postopkov, 

nadzornikom pa lažje pregledovanje ter ovrednotenje ustreznosti njegovih procesov, 

metodologij in sistemov.  

Dokumentacija za proces ICAAP mora v svojih najpomembnejših elementih zagotavljati 

ustrezno podrobnost, po obsegu pa mora biti prilagojena končnemu uporabniku. Strukturo 

dokumentacije je tako smiselno oblikovati na različnih ravneh (Banka Slovenije, 2010, str. 9): 

 

 Dokumentacija, ki predstavlja usmeritev vodstveni ravni pri sprejemanju strateških 

odločitev in opisuje pristop banke k upravljanju in sprejemanju tveganj. 
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 Dokumentacija za srednjo vodstveno raven, ki vsebuje podrobnejše razlage glede 

metodologij in postopkov upravljanja tveganj. 

 Dokumentacija za uporabniško raven, ki je sestavljena iz priročnikov in navodil za 

uporabnike. 

Slika 5: Vidiki oblikovanja dokumentacije za potrebe procesa ICAAP 
 

 
 

Vir: OeNB/FMA, Guidelines on operational risk management, 2006, str. 27. 

 

Vso dokumentacijo je potrebno stalno revidirati in posodabljati, zagotoviti pa je potrebno tudi 

njeno urejeno in sistematično hrambo bodisi v pisni ali elektronski obliki. 

2.9.4 Interna ocena kapitala in interna ocena kapitalskih potreb 

 

Interna ocena kapitala je kapital izračunan na podlagi interne opredelitve kapitala banke. Pri 

njegovem izračunu mora banka uporabiti razmerje in omejitve med posameznimi sestavinami 

kapitala. Interni cilji za zaščito sposobnosti banke za prevzemanje tveganj lahko omogočajo 

bolj učinkovito porabo kapitala (Banka Slovenije, 2010, str. 12). 

 

Interna ocena kapitalskih potreb je ocena kapitala za kritje vseh pomembnih tveganj, ki jim je 

ali bi jim lahko bila banka izpostavljena (notranji kapital). Za dolgoročno sposobnost 

prevzemanja tveganj mora banka oceno načrtovati, ocena pa je odvisna od profila tveganosti. 

Pri tem lahko banka ugotovi, da je interna ocena višja (upošteva se tudi tveganja, ki niso 

upoštevana v okviru prvega stebra) ali nižja (kot rezultat uporabe ekonomskih modelov ali 

upoštevanja korelacij in razpršitve) od minimalnih kapitalskih zahtev. Neodvisno od 

ugotovitve nižje interne ocene kapitala banka ne sme oblikovati kapitala, ki je nižji od 

minimalne kapitalske zahteve. Pri izračunu interne ocene kapitalskih potreb se upošteva 

(Banka Slovenije, 2010, str. 10): 
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 Tveganja, ki so predmet minimalnih kapitalskih potreb (kreditno, tržno, operativno). 

 Tveganja, ki niso v celoti krita z minimalnimi kapitalskimi zahtevami (preostalo kreditno 

tveganje, tveganje zaradi kompleksnosti in obsega). 

 Tveganja, ki niso krita z minimalnimi kapitalskimi zahtevami (obrestno tveganje, tveganje 

dobičkonosnosti, tveganje ugleda, tveganje koncentracije, strateško tveganje). 

 Dejavniki zunanjega okolja (vpliv se določa na podlagi stres testov). 

 

Stres testi 

Boljši pregled nad izpostavljenostjo posameznim tveganjem banka dobi s pomočjo izvajanja 

stres testov, ki so tudi podlaga za boljše razumevanje lastnega profila tveganosti. Banka s 

pomočjo stres testov identificira tveganja, ki jih povzročijo zunanji dejavniki, ki izhajajo iz 

regulatornega, makroekonomskega ali poslovnega okolja. Stres testi omogočajo banki 

izpolnjevanje načela pogleda naprej, saj se rezultati stres testov primerjajo s poslovnim 

načrtom banke. 

 

CEBS stres teste glede na kompleksnost izvajanja in vsebino deli na: 

 

 Analizo občutljivosti - vključuje ocenjevanje vpliva enega dejavnika, pri čemer vzrok 

šoka ni opredeljen (npr. vpliv znatnega padca obrestnih mer na poslovni izid banke). 

Razultate analize občutljivosti lahko banke uporabijo kot argument utemeljevanja interne 

ocene kapitalskih potreb.   

 Testi scenarijev - pri katerih gre za zahtevnejše tehnike testiranja, ki vključujejo različne 

kombinacije sprememb v dejavnikih tveganj izjemnega a verjetnega dogodka, ki ga določi 

banka. Namen strest testov je npr. izboljšanje napovedovalne moči internih statističnih 

modelov. 

 

Stres teste mora banka za namene izračuna interne ocene kapitalskih potreb izvajati vsaj 

enkrat na leto, nanašati pa se morajo na spremenjene pogoje na trgu, ki lahko neugodno 

vplivajo na njeno kapitalsko ustreznost. Stres testi se morajo nanašati na gospodarske sektorje 

v katerih je banka prisotna in upoštevati splošno stanje poslovnega cikla in procikličnost v 

primeru spremenjenih gospodarskih razmer (npr. recesija). Na podlagi rezultatov stres testov 

lahko banka tudi prilagodi interno oceno kapitala.   

 

Upoštevanje učinkov korelacij in razpršitev 

Učinke korelacij in razpršitev lahko banka upošteva za interne ocene kapitalskih potreb, 

zaradi kompleksnosti okvirov učinka razpršitve med tveganji in zaradi zgodnje stopnje 

razvoja modelov ekonomskega kapitala pa Banka Slovenije ne priznava učinkov korelacij in 

razpršitev v okviru procesa ICAAP (Banka Slovenije, 2010, str. 12).  
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Metodologija za izračun interne kapitalske potrebe 

 

Izračun interne kapitalske potrebe lahko banka naredi na podlagi metodologij za izračun 

kapitalskih zahtev za kreditno, tržno ali operativno tveganje, lahko pa s pomočjo lastnih 

metodologij, ki pa jih mora utemeljiti Banki Slovenije.  

Banka lahko izračun ocene internih kapitalskih potreb naredi z metodo dodajanja (angl. 

capital add on), kar pomeni, da ustrezno modificira metodologijo, ki izhaja iz bonitetnih 

predpisov Banke Slovenije in v prvem koraku presodi ustreznost in višino izračunanih 

kapitalskih zahtev. Če ugotovi, da so izračunane kapitalske zahteve glede na dejansko 

izpostavljenost tveganju bodisi previsoke ali prenizke jih lahko ustrezno prilagodi navzgor ali 

navzdol, vendar mora spremembo utemeljiti. V drugem koraku internim kapitalskim ocenam 

enostavno prišteje še skupno interno oceno kapitalskih potreb za kritje drugih pomembnih 

tveganj, katerim je ali bi jim bila lahko izpostavljena oz. utemelji, da ta tveganja za banko 

niso pomembna. 

Metodologija za izračun ocene internih kapitalskih potreb lahko temelji tudi na naprednih 

tehnikah merjenja. Banka v tem primeru ocenjuje tveganja z modeli ekonomskega kapitala, ki 

za izračune uporablja različne matematične in statistične metode (npr. VaR).      

2.9.5 Ocenjevanje kapitalskih potreb za operativno tveganje 

 

Pri ocenjevanju kapitalskih potreb za področje operativnega tveganja sta za potrebe drugega 

stebra možni dve alternativi: 

 

 Uporaba pristopa za izračun kapitalske zahteve (BIA, TSA, AMA) tudi za namen procesa 

ICAAP. 

 Prilagoditev osnovnega ali standardiziranega pristopa ali uporaba katerega od naprednih 

pristopov. 

2.9.6 Glavne komponente procesa ICAAP 

 

Glavne komponente procesa ICAAP so (Oracle, 2009, str. 5): 

 

 Politika ICAAP. 

 Napoved predvidene bilance stanja. 

 Planiranje kapitala. 

 Identifikacija tveganj. 

 Ocenjevanje materialnih tveganj. 

 Merjenje tveganj. 

 Stresno testiranje. 

 Združevanje tveganj. 

 Alokacija ekonomskega kapitala. 

 Usklajevanje ekonomskega in regulatornega kapitala. 
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 Spremljanje in poročanje. 

 Kontrolni mehanizem. 

 

Proces ICAAP je le interni proces izračuna ocene potrebnega kapitala, vendar je obenem tudi 

priložnost za izboljšanje kulture in sistema upravljanja tveganj. Pri oceni notranjega kapitala 

ne gre le za potrebo po zagotavljanju skladnosti s predpisi ampak tudi za poslovno 

perspektivo deležnikov (investitorji, lastniki-delničarji, komitenti, itd), ker ta banki zagotavlja 

dovolj kapitala za kritje različnih tveganj in omogoča plačilno zmožnost (solventnost) ter ji s 

tem zagotavlja nadaljnje preživetje (Oracle, 2009, str. 12). 

2.9.7 Izvajanje procesa ICAAP  

 

Aktivnosti izvajanja procesa ICAAP so razdeljene na pet faz. Izvajanje posameznih faz mora 

biti podprto s primernim internim poročanjem, vsem fazam pa je potrebno zagotoviti 

spremljanje kvalitete delovanja in vzpostaviti nadzor procesa. Ciklus procesa ICAAP 

sestavljajo naslednje aktivnosti (OeNB/FMA, 2006, str. 69−74):  

 

 Identifikacija tveganj. 

 Merjenje tveganj in zagotavljanje kapitala za kritje. 

 Združevanje (angl. aggregation). 

 Ex ante kontrola. 

 Ex post kontrola ter nadzor tveganj. 

 

Prikazano zaporedje aktivnosti na Sliki 6 ni nujno vedno tako kot je prikazano spodaj, je pa 

prikaz pomemben zaradi ponazoritve potrebe po zagotavljanju neprekinjenega ciklusa 

izvajanja procesa iz katerih je sestavljen. 

 

Slika 6: Izvajanje procesa ICAAP 

 
Vir. OeNB/FMA, Guidelines on operational risk management,  2006, str. 68. 
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Oracle meni, da je trenutna finančna kriza še okrepila pomembnost vzpostavitve robustnega 

procesa ICAAP kot temelj za oblikovanje zanesljivega programa upravljanja tveganj. Proces 

ICAAP predstavlja jedro v prizadevanju bank po izvajanju analize učinkovitosti z uporabo 

različnih kazalnikov (Oracle, 2009, str. 10): 

 

 Kazalnik tveganju prilagojene donosnosti na kapital (angl. risk adjusted return on capital 

- RAROC). 

 Kazalnik donosnosti in tveganju prilagojenega kapitala (angl. return on risk adjusted 

capital - RORAC). 

 Kazalnik tveganju prilagojene donosnosti na tveganju prilagojenemu kapitalu (angl. risk 

adjusted return on risk adjusted capital - RARORAC). 

 Na tveganju zasnovano določanje cen (angl. risk based pricing). 

 

Jamerson trdi, da cilj merjenja operativnih tveganj ne sme biti zgolj ugotavljanje 

regulatornega kapitala prvega stebra (minimalna kapitalska zahteva), ampak gre za potrebo po 

izboljšanju ocenjevanja ekonomskega kapitala za potrebe drugega stebra. Ugotavlja tudi, da z 

določanjem cen na osnovi tveganj lahko vplivamo na spreminjanje obnašanja do tveganih 

poslovnih aktivnosti oz. vplivamo na odločitev, katere ocenjujemo kot visoko tvegane 

(Jameson, 2002, str. 2).  

2.9.8 Kritični dejavniki pri implementaciji procesa ICAAP 

 

Za banke je smiselno, da pri implementaciji procesa ICAAP upoštevajo določene pomembne 

dejavnike. Nekateri bančni nadzorniki so mnenja, da predstavljajo kritične dejavnike za 

uspešno implementacijo procesa ICAAP predvsem naslednji dejavniki (OeNB/FMA, 2006, 

str. 80): 

 

 Sistem zgodnjega odkrivanja (angl. early detection). 

 Izbira metod. 

 Krovni načrt upravljanja projekta. 

 Komuniciranje. 

 Znanje in dodeljene resurse. 

 Kvaliteta podatkov. 

 Ustrezni informacijski sistemi. 

 

2.10 Proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja  

Ustreznost procesa ICAAP ocenjuje Banka Slovenije skozi proces nadzorniškega 

pregledovanja in ovrednotenja (angl. Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) in 

je sestavni del nadzora banke. Na podlagi dialoga se vzpostavi razprava glede ustreznosti 

strategij in politik upravljanja tveganj ter pristopa banke k vzdrževanju sposobnosti 

prevzemanja tveganj. 
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Proces je osredotočen na pregledovanje in ovrednotenje procesa ICAAP, izpostavljenosti 

tveganjem ter skladnosti z bonitetnimi standardi in veljavno zakonodajo. Za ugotavljanje 

pomanjkljivosti in učinkovito ukrepanje za zmanjšanje tveganj in zagotavljanje ustrezne ravni 

kapitala je potreben aktiven dialog. Ta proces je prikazan v Sliki 7. 

 

Slika 7: Povezava med procesom ICAAP in procesom SREP 
 

 
Legenda kratic: 

SRP – Supervisory Review Process 

SREP – Supervisory Review and Evaluation Process 

ICAAP – Internal Capital Adequacy Assesment Process 

RAS – Risk Assesment System 

SEC – Supervisory Evaluation of Compliance 

POT – Proces ocenjevanja tveganj (Metodologija Banke Slovenije za ocenjevanje tveganj) 

 

Vir: Basel Committee on Banking Supervision, Internal Capital Adequacy Assesment Process for Smaller 

Institution, 2006, str. 35. 

 

Banka Slovenije izvaja dosleden in enoten pristop k pregledovanju in ovrednotenju procesov 

SREP z naslednjimi pravili in postopki (Banka Slovenije, 2010, str. 14): 

 

 Uporaba internega nadzorniškega priročnika za izvajanje procesa SREP (dialog z banko je 

voden po enotnih izhodiščih) 

 Primerjava rezultatov procesa SREP med podobnimi bankami (ugotovitve so lahko 

podlaga za prilagoditev določenega procesa SREP) 

 Primerjava profila tveganosti posamezne banke v času (proces SREP je zagotovljen tudi z 

dolgoročnim spremljanjem profila tveganosti, ki je ocenjen na podlagi procesa 

ocenjevanja tveganj – POT*) 
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 Proučitev rezultatov vsakokratnega procesa SREP (kritična obravnava poročila ICAAP in 

nadzorniško ukrepanje, če je potrebno) 

2.10.1 Pregled, ovrednotenje in ocena procesa ICAAP 

 

Pregled in ovrednotenje procesa ICAAP Banka Slovenije opravi na podlagi poročila ICAAP 

(naslednje poglavje) s pomočjo dialoga. Banka je tista, ki mora argumentirati ustreznost 

lastnega procesa ICAAP, intenzivnost dialoga pa je odvisna od značilnosti in kompleksnosti 

bančnih poslov in narave tveganj, ki jim je banka izpostavljena. V okviru dialoga morata 

uskladiti svoja stališča glede procesa ICAAP v primeru pomanjkljivosti pa čim hitreje 

ugotoviti možnosti za njihovo odpravo.      

 

Ocena ustreznosti procesa ICAAP, ki jo izdela Banka Slovenije na podlagi pregleda temelji 

na (Banka Slovenije, 2010, str. 16): 

 

 Kvalitativni oceni procesa ICAAP z načeli ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala. 

Banka Slovenije v kvalitativni oceni ovrednotenja procesa ICAAP ugotavlja skladnost 

ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala z načeli, ki jih je predpisal baselski odbor.  

 Kvantitativnemu ovrednotenju procesa ICAAP. Kvantitativno oceno procesa ICAAP 

Banka Slovenije izdela enkrat letno in v njej opredeli svoje ugotovitve, pričakovanja in 

časovne okvire za morebitno odpravo pomanjkljivosti vkolikor so le te ugotovljena. Pri 

kvantitativni oceni se ugotavlja ustreznost interne ocene kapitalskih potreb in primernost 

interne ocene kapitala banke na podlagi primerjave interne ocene kapitalskih potreb banke 

iz poročila ICAAP ter ocene profila tveganosti banke po metodologiji POT. Ugotovitve so 

podlaga za prilagoditev internih kapitalskih potreb navzgor ali navzdol.   

 

Banka mora v skladno z zakonodajo (124 člen ZBan-1 in 7. člen o upravljanju tveganj) 

vzpostaviti trden in zanesljiv sistem upravljanja s tveganji, ki je tudi predmet kvantitativnega 

vrednotenja procesa ICAAP. Ta ocena je del skupne ocene tveganj po metodologiji POT na 

področjih organizacije, upravljanja in notranjih kontrol in je izhodišče za morebitne pribitke 

in odbitke na interno oceno kapitalskih potreb za posamezno tveganje ali interno oceno 

kapitalskih potreb. Banka Slovenije se v primeru slabše kvalitete sistema primarno poslužuje 

zakonsko predvidenih ukrepov (glej 248 člen ZBan-1), tako da se slabše kontrolno okolje ne 

odrazi direktno v povečanju interne ocene kapitalske potrebe, vendar pa to ni izključeno.  

2.10.2 Načini nadzorniškega ukrepanja 

 

Vkolikor Banka Slovenije in banka v okviru dialoga ne dosežeta soglasja glede ustreznosti 

procesa ICAAP in korakih za njegovo izboljšanje, lahko sprejme odločitev o nadzorniškem 

ukrepu, ki bi po njenem mnenju vzpostavil ustrezno stanje procesa ICAAP. Nadzornik ima na 

razpolago dve vrsti ukrepov (Banka Slovenije, 2010, str. 16): 
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Nadzorniški ukrep kvalitativne narave 

Ukrepi kvalitativne narave so usmerjeni v izboljšanje kontrolnega okolja ali v aktivnosti, ki 

lahko izboljšajo profil tveganosti banke (npr. opustitev ali zmanjšanje katere od poslovnih 

aktivnosti). Banka Slovenije lahko iz nabora kvalitativnih ukrepov izbere tudi zahtevo, da 

banka zmanjša izpostavljenost kateremu od tveganj, za katerega meni, da banka nima 

oblikovanega zadostnega internega kapitala. 

  

Nadzorniški ukrep kvalitativne narave    

Seznam kvalitativnih ukrepov Banke Slovenije je kratek, saj ta v primeru če je interna 

kapitalska potreba višja od interne ocene kapitala, zahteva dokapitalizacijo. Zahteva Banke 

Slovenije po dodatnem kapitalu predstavlja razliko med zneskom za posamezno postavko 

kapitala, ki ga je v okviru procesa ICAAP izračunala banka ter zneskom kapitala, ki ga je v 

okviru SREP ocenila Banka Slovenije. 

 

2.11 Poročanje Banki Slovenije 

Kvantitativni in kvalitativni del poročila ICAAP (Priloga 3) mora banka izdelati in 

posredovati v oceno Banki Slovenije vsaj enkrat letno oz. pogosteje v primeru pomembnejših 

sprememb izpostavljenosti kateremu od tveganj. Banke morajo posredovati poročilo do konca 

aprila tekočega leta (prvič letos) in sicer na dan 31.12. preteklega leta, vkolikor pa ima Banka 

Slovenije utemeljen razlog (ZBan-1 234. člen) pa lahko zahteva predložitev dokumentacije 

tudi v vmesnem obdobju. Banka poročilo ICAAP pripravlja po načelu proporcionalnosti, na 

podlagi katerega presodi katera področja so zanjo bolj pomembna in zahtevajo bolj podrobne 

obrazložitve in utemeljitve. 

 

Poročilo ICAAP je strukturirano po naslednjih poglavjih (Banka Slovenije, 2010, str 19−30): 

 

 Osnovni podatki in povzetki – gre za strnjen povzetek osnovnih informacij procesa 

ICAAP. 

 Sistem upravljanja – poglavje v katerem banka podrobneje  predstavi kvantitativne vidike 

procesa ICAAP z vidika njenega organizacijskega ustroja, procesa upravljanja tveganj in 

sistema notranjih kontrol. Poglavje je še posebej pomembno za nadrejene banke, ker 

morajo v tem poglavju opredeliti glavne razlike procesa ICAAP v razmerju do podrejenih 

bank. 

 Ocenjevanje pomembnih tveganj in interna ocena kapitalskih potreb – poglavje vsebuje 

kvantitativni vidik procesa ICAAP, oceni izpostavljenost banke posameznim pomembnim 

tveganjem  ter izračuna interno oceno kapitalskih potreb. 

 Načrtovanje kapitala – banka v poglavje vključi svoje projekcije in analize na področju 

načrtovanja kapitala  

 Načrt izboljšav – banka izpostavi ukrepe in aktivnosti, ki jih bo izvedla z namenom 

odpravljanja pomanjkljivosti oz izboljšave procesa ICAAP. 
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 Drugi vidiki procesa ICAAP – poglavje zajema elemente banke, ki niso predmet procesa 

ICAAP, vendar banka oceni, da so pomemben dodatek poročilu ICAAP.  

 

Uvajanje procesa ICAAP ne pomeni, da je potrebno spremeniti trenutne metode, ki so v 

preteklosti primerno izpolnjevale potrebe. Proces ICAAP mora biti integriran v poslovne in 

organizacijske procese institucije, in ne dodatek, ki organu upravljanja omogoča, da zgolj 

formalno opravi oziroma izpolni nadzorniška pričakovanja.  

 

3 OPERATIVNO TVEGANJE 

3.1 Definicija 

Prvi problem operativnih tveganj je sama opredelitev operativnega tveganja. Vsaka finančna 

institucija namreč nanj gleda iz svojega zornega kota in zato je lahko tudi definicija 

operativnega tveganja zelo različna in ni sistematične narave.  

 

Prvotne opredelitve operativnih tveganj s strani Banke za mednarodne poravnave - BIS so za 

definicijo uporabljale negativni ali komplementarni način definiranja in so operativno 

tveganje opredelile kot tisto tveganje, ki ga ne moremo uvrstiti v kreditno ali tržno tveganje 

(Slika 9). Nenatančna definicija ni omogočala primerne osnove za vzpostavitev 

sistematičnega sistema upravljanja operativnih tveganj in oblikovanje kapitalske zahteve.  

 

Slika 8: Operativno tveganje kot preostalo tveganje 

 

Vir:OeNB/FMA, Guidelines on operational risk management, 2006, str. 8. 

 

Z uveljavitvijo novega baselskega standarda, v  katerem baselski odbor definira operativno 

tveganje kot tveganje izgube zaradi neprimernih ali nedelujočih notranjih procesov, ljudi in 

sistemov ali zunanjih dejavnikov, je to postala splošna definicija operativnega tveganja v 

finančnem sektorju. V to opredelitev je zajeto pravno tveganje, medtem, ko sta strateško 

tveganje in tveganje dobrega imena izrecno izvzeta. Gre za pozitivno definicijo, ki operativno 

tveganje obravnava ločeno, tako kot je prikazano v Sliki 9.  
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Slika 9: Pozitivna definicija ločene obravnave operativnih tveganj 

 
 Vir:OeNB/FMA, Guidelines on operational risk management, 2006, str. 9. 

 

Mestchian (katerega razčlenitev je uporabila tudi Banka Slovenije pri oblikovanju priročnika 

Proces ocenjevanja tveganj - POT) opredelitev nadalje razstavi na štiri najpomembnejše vire 

operativnih tveganj (Mestchian, 2003, str. 3): 

 

 Tveganje procesa, ki se odrazi v nezmogljivosti ali neučinkovitosti različnih poslovnih 

(osnovnih in podpornih) procesov. 

 Tveganje ljudi, ki se odrazi v napakah, zlorabah, nerazpoložljivosti kadra in pomanjkanje 

znanja zaposlenih. 

 Tveganje tehnologije, ki se odrazi v napakah sistemov, prekinitvah poslovanja, neprimerni 

podatkovni kvaliteti in integriteti, pomanjkljivih kapacitetah, neprimernem upravljanju 

projektov. 

 Zunanje tveganje, ki je posledica aktivnosti zunanjih udeležencev, kot na primer 

obnašanje konkurence, zunanje zlorabe, spremembe regulative, makro socioloških in 

ekonomskih dejavnikov. 

 

Operativno tveganje se povečuje, ko se v finančni industriji povečuje obseg in kompleksnost 

poslovanja ter število zaposlenih, kar povečuje verjetnost storitve napake v ponavljajočih se 

procesih. Izpostavljenost operativnemu tveganju lahko merimo z enim od naslednjih 

indikatorjev (BCBS, 2001, str. 23): 

 

 Bruto prihodki.  

 Obseg vseh poslov (transakcij) ali novih poslov. 

 Obseg sredstev v upravljanju. 

 Vrednost poslov. 

 Število poslov. 

 Število zaposlenih. 

 Izkušenost zaposlenih, merjeno v številu let delovnih izkušenj. 

 Kapitalska struktura (razmerje med lastniškim in dolžniškim). 

 Pretekle izgube institucije iz operativnega tveganja. 

 Izplačane zavarovalne premije za dogodke iz operativnega tveganja, ki jih je institucija že 

utrpela. 
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3.2 Škodni dogodki 

Škodni dogodki so tisti dogodki, ki lahko negativno vplivajo na poslovanje in postavljajo 

izhodišče pri vzpostavitvi primernega sistema upravljanja operativnih tveganj. Baselski odbor 

je skupaj z bančno industrijo na prvem nivoju klasificiranja opredelil sedem kategorij škodnih 

dogodkov (Sklep o izračunu kapitalske zahteve, 2006, str. 9): 

 

 Interna prevara oz. goljufija.  

 Zunanja prevara oz. goljufija. 

 Delovni postopki in varnost pri delu. 

 Komitenti, produkti in poslovna praksa. 

 Izvajanje, dobava in upravljanje procesov. 

 Prekinitve poslovanja in napake sistema. 

 Poškodovanje osnovnih sredstev. 

 

Podrobneje je kategorije škodnih dogodkov možno razdeliti in konkretneje predstaviti na 

nižjih nivojih (npr. prvi nivo – interna prevara oz. goljufija, drugi nivo – nepooblaščena 

aktivnost, tretji nivo - kraja). 

 

Škodne dogodke iz operativnega tveganja lahko ločimo tudi po naslednjih merilih (Chernobai, 

Rachev & Fabozzi, str. 19): 

 

Notranja in zunanje izgube iz operativnega tveganja: v odvisnosti od vira škodnega 

dogodka, ki je lahko notranje ali zunanje narave. Notranji viri obsegajo človeške, procesne in 

tehnološke dejavnike, kot so človeške napake, notranje goljufije, nepooblaščeno sklepanje 

poslov, poškodbe pri delu ter napake ali nedelovanje informacijskega ali 

telekomunikacijskega sistema. Zunanji viri so človeški vplivi v obliki zunanje goljufije, vdora 

v informacijski sistem, kraje, dejanja terorizma in poškodbe opreme in ljudi zaradi naravnih 

nesreč, kot so poplave, potresi ali požari. 

 

Neposredne in posredne izgube iz operativnega tveganja: v odvisnosti od direktnosti 

povezave povzročitelja in škode. Neposredna škoda je npr. primanjkljaj v trgovalni knjigi, ki 

je posledica nepooblaščenega trgovanja z vrednostnimi papirji ali izgub zaradi napačne 

odločitve trgovca v primeru volatilnosti borznih tečajev. Posredna škoda je navadno 

oportunitetna škoda izgubljenega posla ali stroški, ki nastanejo instituciji zaradi odprave 

posledic škodnega dogodka, zaradi preprečitve potencialnega škodnega dogodka.  

 

Pričakovane in nepričakovane izgube iz operativnega tveganja: prve obsegajo škode, ki se 

v poslovanju banke, zgodovinsko gledano, pojavljajo redno in pogosto ter so manjšega 

obsega, kot manjše napake zaposlenih pri poslovanju, medtem,  ko druge obsegajo škode iz 

dogodkov, ki jih ni možno predvideti, kot so teroristična dejanja, naravne nesreče in obsežna 

notranja goljufija ali kraja. 
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Dejavniki tveganja, škodni dogodki in škoda iz operativnega tveganja: navedena merila 

so razlog, zakaj se klasifikacija operativnega tveganja v literaturi razlikuje. Med dejavnike 

tveganja lahko npr. uvrstimo: neizkušene kadre, neustrezno vodenje ali zastarelo 

informacijsko tehnologijo, med škodne dogodke lahko npr. štejemo: poneverbo dokumentov, 

notranjo goljufijo, nepravilno poročanje, medtem ko med primere škod iz operativnega 

tveganja lahko navedemo: povračilo stroškov, odpis terjatev, plačilo odškodnine in 

poškodovanje fizičnih sredstev družbe.  

 

Obseg in pogostost škode iz operativnega tveganja: pričakovane izgube lahko v grobem 

uvrstimo v eno izmed naslednjih skupin izgub, ki se med sabo ločijo glede na: 

 

 Redke in nizke škode. 

 Pogoste in nizke škode.  

 Redke in visoke škode. 

 Pogoste in visoke škode. 

 

Na podlagi ugotovitev kvantitativnih študij učinka na področju bančništva in zavarovalništva 

in splošnega konsenza v panogi lahko ugotovimo, da pogoste in visoke škode ne obstajajo, 

obenem, pa ni smiselno zasledovati obvladovanja 1. skupine škod (redke in nizke škode). 

Ostaneta torej dve skupini škod, ki jih je smiselno uravnavati: škodni dogodki s pogosto 

pojavnostjo in nizko (denarno) škodo, ki jih lahko banka uravnava z dobro definiranimi 

postopki dela in notranjimi kontrolnimi mehanizmi, ter škodni dogodki z redko pojavnostjo in 

visokim obsegom škode, ki lahko povzročajo destabilizacijo banke ali celo njen propad 

(Bradley & Taqqu, 2003, str. 45).    

 

3.3 Procesi – element upravljanja operativnega tveganja 

Temeljni okvir upravljanja z operativnimi tveganji je identifikacija tveganj, ki jo banka lahko 

izvaja na procesih, ki se odvijajo pri njenem delovanju. Da so procesi ključni pri upravljanju z 

operativnimi tveganji lahko zaključimo tudi iz vsebine nove definicije. Pri preučevanju 

tveganj se morajo banke osredotočiti predvsem na primernost oblikovanja in delovanja 

procesov po poslovnih področjih ter pri tem upoštevati možno izpostavljenost procesov 

različnim kategorijam škodnih dogodkov. 

Proces je največja zaokrožena celota delovnih tokov v organizaciji, ki ima svoj začetek v 

zunanjem inputu (s strani zunanjega dobavitelja, komitenta ali drugega poslovnega procesa) 

ter se zaključi z zunanjim outputom (do komitenta ali nasprotne stranke). Procesi morajo biti: 

 Definirani za vse glavne bančne posle in njihove podporne dejavnosti. 

 Opredeljeni na globalnem nivoju (uporabni v različnih entitetah), uporabni za različne 

strukture organizacije in primerni za različne produkte. 

 Vseobsežni, kar pomeni, da zaokrožujejo celotne aktivnosti, ki se na procesu izvajajo. 
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Procesi morajo biti razdeljeni na korake. Korak je sklop posameznih aktivnosti, ki so 

izpostavljeni sorodnim tveganjem in za katere lahko uporabimo podobne ukrepe obvladovanja 

tveganj. Na nivoju korakov se odvija identifikacija in ocenjevanje operativnih tveganj. 

V spodnji tabeli so razvrščena tveganja prvega stebra novega baselskega sporazuma in 

njihova medsebojna primerjava. Za področje operativnega tveganja velja, da elemente 

portfelja upravljanja tveganj predstavljajo vsi vzpostavljeni poslovni in podporni procesi oz. 

aktivnosti. 

Tabela 2: Primerjava različnih vrst tveganj 

 

 Tržno tveganje Kreditno tveganje Operativno tveganje 

Nivo pregleda Trgovalni portfelj Kreditni portfelj Poslovno področje 

Kategorije 

tveganja 

Obresti valute Segmenti Kategorije škodnih 

dogodkov 

Elementi portfelja Vrednostni papirji Krediti  Procesi 

Največja vrednost 

izgube 

Tržna vrednost Vrednost obsega 

kreditov 

Vrednost likvidnosti 

banke 

Največje število 

izgub 

Število vrednostnih 

papirjev 

Število danih 

kreditov 

Neomejeno  

Vir: KPMG, Basel II – A Closer Look: Managing Operational Risk, 2003, str. 6.  

 

Stopnja prepoznavanja delovanja procesov je temelj njihovega učinkovitega upravljanja. Za 

banko je priporočljivo, da zagotovi primerno stopnjo dokumentiranja procesov, da lahko 

identificira vsa pomembna tveganja in trenutno stanje kontrol. Priporočljivo je večjo 

pozornost nameniti ključnim procesom (trgovanje z vrednostnimi papirji, …), jih modulirati 

in dokumentirati na osnovi ustrezne metodologije ter pri tem uporabiti podporo ustrezne 

informacijske tehnologije.  

 

3.4 Sistem upravljanja z operativnim tveganjem 

Zahteve, ki izhajajo iz drugega in tretjega stebra baselskega standarda določajo, da morajo 

banke zagotoviti sistem oz. okvir upravljanja operativnih tveganj. Aktivnosti morajo biti v 

skladu z veljavno bančno zakonodajo, panožnimi priporočili in trenutno dobro prakso. 

 

Upravljanje tveganj je proces, s katerim lahko organizacija (ISDA, 2000, str. 8): 

 

 Identificira in razume celoten spekter lastnih tveganj. 

 Na osnovi strateških ciljev definira lasten apetit do tveganja. 

 Ocenjuje tveganja z namenom zmanjševanja tveganj na osnovi analize stroškov in 

zaporedja preučenih ukrepov. 

 Zmanjšuje verjetnost in vpliv škodnih dogodkov. 

 Zmanjšuje negotovost celotne učinkovitosti. 
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3.5 Okolje upravljanja operativnih tveganj 

Iz priporočil za upravljanje operativnih tveganj sledi, da mora banka za učinkovito upravljanje 

operativnih tveganj zagotoviti primerno okolje za razvoj in uveljavitev dobre prakse. 

Odgovornost za vzpostavitev okolja za implementacijo sistema upravljanja je razdeljena med 

upravo, višje vodstvo in notranjo revizijo banke (Banka Slovenije, 2007, str. 11)  

Okvir upravljanja operativnih tveganj predstavlja tri ključne komponente: 

 Organizacijska struktura. 

 Strategija in politika upravljanja operativnih tveganj. 

 Proces upravljanja operativnih tveganj. 

3.5.1 Organizacijska struktura 

 

Upravljanje operativnih tveganj zahteva oblikovanje primerne organizacijske strukture, ki 

spreminja in dopolnjuje obstoječo ureditev. Potrebo po novi funkciji in potrebno odgovornost 

posameznih funkcij in organizacijskih enot opredeljuje nova zakonska regulativa (npr. Sklep 

o upravljanju s tveganji) in izdana priporočila za upravljanje s tveganji (Banka Slovenije, 

2006). 

Tradicionalni pristop k upravljanju tveganj (kreditnih, tržnih) je centraliziran. Za upravljanje 

operativnih tveganj pa je potrebno zagotoviti decentraliziran pristop, kot je prikazano v 

spodnji sliki. 

Slika 10: Organizacijska struktura za upravljanje operativnih tveganj 

 
Vir: P. Špan,  Sistem upravljanja operativnih tveganj v bankah, 2009, str. 22. 

 

Uprava 

Uprava banke mora biti pozorna na bistvene vidike tveganj, ki jih je potrebno upravljati. 

Uprava je odgovorna za sprejem primernega okvira za upravljanje z operativnim tveganjem, 

ki bo zagotavljal učinkovit sistem upravljanja tveganj, katerega ustreznost je potrebno redno 

preverjati. Med zadolžitve uprave spada tudi, da zagotovi primerno stopnjo celovitosti in 
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usklajenosti razvoja, ter da poskrbi za implementacijo sistema upravljanja tveganj. V večjih 

bankah se za aktivnosti implementacije ustanovi posebno delovno telo na nivoju uprave 

(določijo člana uprave, katerega področja dela so ločena od področij, ki tveganja prevzemajo 

ali pa ustanovijo odbor/oddelek za operativna tveganja), ki tudi zagotovi, da so aktivnosti 

upravljanja primerno načrtovane in nadzorovane. 

 

Neodvisno od dejstva, da je končna odgovornost za upravljanje tveganj na strani uprave je 

pomembno, da vsi zaposleni jasno razumejo lastno vlogo v procesu upravljanja tveganj in da 

organizacija oblikuje okolje, ki se zaveda tveganj in spodbuja kulturo, ki podpira 

identifikacijo in odziv na ugotovljena tveganja (ISDA, 2000, str. 9). 

 

Višje vodstvo 

Višje vodstvo je zadolženo za razvoj in konsistentno neposredno implementacijo okvira po 

celotni organizaciji. Odgovorno je za razvoj in izvajanje primernih politik, procedur in 

procesov upravljanja operativnih tveganj pri vseh ključnih bančnih produktih, aktivnostih, 

procesih, sistemih, ki morajo biti usklajeni s poslovno strategijo banke (Banka Slovenije, 

2006, str. 11)    

Po vzoru obstoječega upravljanja kreditnih in tržnih tveganj, se na področju organizacijske 

strukture pričakuje, da bo banka oblikovala neodvisno funkcijo upravljanja operativnih 

tveganj, ki bo ločeno zagotavljala upravljalsko strukturo podprto s primernimi procesi, 

pravilniki, metodami in orodji, ki bodo omogočala učinkovito upravljanje z operativnimi 

tveganji. Vloga funkcije je, da razume in upravlja operativna tveganja. Funkcija ocenjuje, 

nadzira in poroča o operativnih tveganjih na nivoju celotne banke, njena vloga je tudi 

preverjanje usklajenosti prakse upravljanja tveganj s strategijo in politiko upravljanja 

operativnih tveganj. 

Funkcija izvaja naslednje naloge (ISDA, 2000, str. 21): 

 

 Uvaja specifične politike in standarde. 

 Koordinira aktivnosti upravljanja tveganj. 

 Strukturira začetno ocenjevanje tveganj. 

 Izvaja nadzor in ravnanje z incidenti. 

 Pripravlja statusna poročila za vodstvo. 

 Identificira orodja pomembna za podporo procesa upravljanja tveganj in smernice. 

 Sodeluje iz notranjo in zunanjo revizijo. 

 

Funkcija mora biti neodvisna od službe notranje revizije, ki ohranja svojo osnovno vlogo in 

neodvisnosti. Banka ji mora zagotavljati redno izvajanje strokovnih nalog in neodvisnih 

pregledov, glede primernosti delovanja okvira upravljanja s tveganji.   

V smislu neposrednega upravljanja z operativnimi tveganji imajo odločilno vlogo lastniki 

tveganj. To so vodstvene osebe, ki so odgovorne za sprejemanje poslovnih odločitev (vodje 

poslovnih enot, vodje poslovnih področij) in so neposredno izpostavljajo tveganju. Lastniki 



 

44 
 

tveganj tako lahko zagotovijo, da upravljanje tveganj in uvedena orodja postanejo del procesa 

sprejemanja managerskih odločitev in načrtovanja razvoja na operativni ravni. 

 

Vodja službe upravljanja tveganj ima osrednjo vlogo pri upravljanju, ker je odgovoren za 

integracijo in sodelovanje različnih funkcij upravljanja tveganj in drugih kontrolnih funkcij 

(pravna pisarna, funkcija za zagotavljanje skladnosti, funkcija preprečevanja pranja denarja, 

notranja revizija, kontroling,…).  

3.5.2 Strategija upravljanja operativnih tveganj 

 

Odgovornost za opredelitev strategije in njeno uskladitev s poslovnimi cilji je domena uprave 

banke. Strategija upravljanja je dokument ali zbirka dokumentov, ki vsebujejo glavne cilje in 

načela, ki jih banka upošteva pri upravljanja z operativnimi tveganji. Zavedanje banke, da so 

operativna tveganja posebna vrsta tveganja, ki vplivajo na varnost in trdnost banke, bi moralo 

izhajati iz ciljev in načel opredeljenih v strategiji. 

 

V skladu s 3. členom Sklepa o upravljanju s tveganji mora banka vzpostaviti in uresničiti 

primerne strategije prevzemanja in upravljanja s tveganji. Te morajo izražati odnos banke do 

tveganj, ki jih banka prevzema v okviru svojega poslovanja in preprečiti nedoslednost in 

nejasnost v zvezi z njihovim izvajanjem. Strategija mora poleg ciljev in splošnih načel 

vsebovati tudi opredelitev pristopa k upravljanju s posameznimi vrstami tveganj, pristop k 

izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala, oris načrtov glede pomembnosti 

poslovnih dejavnosti ter opis morebitnih načrtovanih sprememb v poslovni strategiji banke.    

3.5.3 Politika upravljanja operativnih tveganj  

 

Politika upravljanja z operativnim tveganjem je krovni dokument, ki ureja upravljanje s to 

vrsto tveganj. Zagotavlja zanesljivo in varno poslovanje banke in opredeljuje obvladovanje 

tveganj v skladu s standardi bančnega poslovanja. Je osnova za vzpostavitev ustreznega 

sistema za obvladovanje operativnih tveganj v banki. 

Politika definira nabor standardov in ciljev za ključne poslovne in podporne procese, pri tem 

pa mora upoštevati in proučevati  (ISDA, 2000, str. 22): 

 

 Skladnost apetita do tveganja in strateških ciljev organizacije. 

 Obseg in opredelitev področij, ki jih politika pokriva in njena uporabnost. 

 Vire (vodstvo, odbor, …) za različne vidike upravljanja tveganj. 

 

Sklepu o upravljanju s tveganji opredeljuje področja za vzpostavitev primerne politike 

upravljanja s tveganji, ki bo zagotavljala izvajanje sprejetih strategij. Politika prevzemanja 

tveganja in upravljanja z njimi mora vključevati metodologijo za ocenjevanje sposobnosti 

prevzemanja tveganj, organizacijska pravila izvajanja procesa upravljanja s tveganji, vključno 

z njegovim opisom, pravila ocenjevanja profila tveganosti banke, vključno z metodologijami 
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za ugotavljanje in merjenje oz. ocenjevanje tveganj, pravila delovanja sistema notranjih 

kontrol in pravila izvajanja procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala. 

Politike upravljanja z operativnimi tveganji lahko obsegajo naslednja področja (ISDA, 2000, 

str. 22): 

 

 Razvoj novega produkta. 

 Interna kontrola. 

 Informacijska tehnologija. 

 Uvajanje sprememb. 

 Upravljanje s kadri. 

 Načrtovanje neprekinjenega poslovanja. 

 Interna revizija. 

 

3.6 Okvir upravljanja operativnih tveganj  

Sodobni pristop upravljanja operativnih tveganj se imenuje okvir upravljanja operativnih 

tveganj in je usmerjen v razvijanje in izvajanje procesov identifikacije (angl. identification), 

ocenjevanja (angl. assesment), spremljanja (angl. monitoring), zmanjševanje (angl. 

mitigation) in nadzorovanja (angl. control) operativnih tveganj. Stopnja razvoja okvira 

upravljanja operativnih tveganj se med bankami razlikuje. Banka skladno z apetitom in 

toleranco do operativnih tveganj upravljajo operativna tveganja na način, ki najbolj ustreza 

njeni naravi, organizacijski strukturi in obsegu poslovanja. Sistematična uvedba in razvoj 

procesov okvira upravljanja operativnih tveganj lahko banki omogoči prehod na višjo stopnjo 

upravljanja tveganj in posledično nižjo izpostavljenost. 

3.6.1 Identifikacija in ocenjevanje operativnega tveganja 

 

Banka mora identificirati in oceniti vsa inherentna operativna tveganja po vseh ključnih 

produktih, dejavnostih, procesih in sistemih. Identifikacija je postopek ugotavljanja, 

opredelitve in razvrstitve možnih tveganih dogodkov, ki so jim izpostavljene poslovne in 

podporne aktivnosti v banki. Temelj za identifikacijo je regulatorna opredelitev dejavnikov 

operativnega tveganja, ki pa jo lahko banka za učinkovitejšo identifikacijo ustrezno razširi in 

tako zajame specifičnosti, ki izhajajo iz narave njenega poslovanja. Navadno se vključi 

dejavnike, ki bi lahko negativno vplivali na poslovanje banke. Ti se delijo (Banka Slovenije, 

2007. str. 14): 

 

 Notranji dejavniki (struktura banke, lastnosti bančnih dejavnosti, organizacijske 

spremembe, fluktuacija delovne sile). 

 Znanji dejavniki (spremembe v bančni industriji, tehnološki napredek, ekonomsko in 

politično okolje). 
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Identifikacija operativnega tveganja mora biti stalen in ponavljajoč proces in je pogoj za 

razvoj učinkovitega sistema spremljanja in nadzorovanja. Rezultat procesa identifikacije je 

seznam kategoriziranih operativnih tveganj glede na vzroke, ki izhajajo iz zajetih dejavnikov 

in/ali pripadajoče posledice glede na organizacijsko ali geografsko strukturo. 

  

Prav tako mora banka pred uvedbo novih produktov, aktivnosti, procesov in sistemov izvesti 

ustrezne procese ocenjevanja operativnih tveganj, ker tako opredeli svojo ranljivost na 

tveganja. Ocenjevanje je aktivnost, pri kateri se bistvena tveganja skuša številčno ovrednotiti 

z vidika verjetnosti njihovega nastanka ter višine potencialne škode. Učinkovito ocenjevanje 

operativnega tveganja banki omogoča boljše razumevanje svojega profila tveganosti ter s tem 

učinkovitejše razporejanje resursov, ki so zadolženi za operativno tveganje.  

Ocenjen profil operativne tveganosti je dokumentirana ocena trenutne izpostavljenosti 

operativnemu tveganju z vidika njegove frekvence in vpliva. Skladno s priporočili za 

upravljanje z operativnimi tveganji je dobro, da si uprava banke zagotovi načrt profila 

operativne tveganosti, kar je navadno skladno s strategijo in politiko banke na področju 

upravljanja z operativnimi tveganji (Banka Slovenije, 2007, str.15) .    

 

V praksi se uporabljajo številni načini identifikacije in ocenjevanja operativnih tveganj s 

pomočjo katerih lahko pridobimo tako kvantitativne in kvalitativne ocene. Orodja za 

identifikacijo in ocenjevanje operativnih tveganj ter njihove značilnosti, so predstavljena v 

okviru Poglavja 4. 

3.6.2 Spremljanje 

 

Kontinuirano spremljanje operativnih tveganj lahko pravočasno odkrije napake v politikah in 

postopkih obvladovanja operativnih tveganj, odprava le teh pa lahko znatno zniža frekvenco 

in resnost vpliva škodnih dogodkov, kar izboljšuje profil operativne tveganosti. Realizirani 

škodni dogodki omogočajo banki vpogled v preteklost, kar omogoča izboljšavo procesa 

spremljanja ter pravočasno sprejemanje ukrepov za izboljšavo profila operativne tveganosti. 

Sestavni del spremljanja operativnih tveganj je tudi poročanje o škodnih dogodkih, ki so 

dogodki, ki nastanejo zaradi pomanjkljivosti ali napak pri delovanju notranjih procesov, 

sistemov in ljudi ali zaradi zunanjih dogodkov in imajo bruto vpliv na izkaz poslovnega izida.  

 

Banka mora v zvezi s poročanjem škodnih dogodkov iz operativnih tveganj opredeliti (Banka 

Slovenije, 2007, str. 18): 

 

 Kdaj se dogodek šteje za bistven. 

 Spodnjo zneskovno mejo za obravnavanje in poročanje dogodka. 

 Kriterije pravočasnega evidentiranja realiziranega dogodka. 

 Minimalen nabor podatkov o dogodku. 
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Uprava in višje vodstvo morata biti o rezultatih izvajanja procesa spremljanja operativnih 

tveganj obveščena. Poročila morajo biti smiselno vsebinsko prilagojena vodstveni ravni, ki 

mora prejeti zadostne in kakovostne informacije, da lahko pravočasno sproži korektivne 

akcije na perečih področjih (Banka Slovenije, 2007).   

 

3.7 Obvladovanje operativnega tveganja 

3.7.1 Sprejemanje tveganj 

 

Banka sprejme operativno tveganje, če pričakuje, da bo realizirana izguba zaradi realizacije 

tveganja manjša od stroškov, ki bi nastali, če bi pristopila k obvladovanju tveganj. Takšno 

strategijo banka sprejme pri identifikaciji tveganj za katere velja nizka frekvenca pojavljanja 

in nizek stroškovni vpliv v primeru nastanka. Banka sprejme in izvaja le načrte ukrepanja, ki 

opredeljujejo ustrezne preventivne in korektivne ukrepe, ter s tem zagotovi zmanjšanje 

tveganja v razumnem časovnem obdobju (Banka Slovenije, 2007, str. 19). 

3.7.2 Instrumenti - tehnike obvladovanja operativnega tveganja  

 

Zavarovanje pri zavarovalnici  

Lastniške konsolidacije (prevzemi in združitve) v bančni industriji, sofisticirani bančni 

produkti in globalna razsežnost poslovanja povečujejo potrebo po vzpostavitvi zavarovanj za 

dogodke iz operativnih tveganj. Definicija operativnih tveganj je zastavljena zelo široko, zato 

so nekateri produkti bolj, nekateri pa manj primerni za zavarovanje. Čeprav hiter razvoj 

zavarovalniškega trga in dejstvo, da gre za ekonomičen pristop k zmanjševanju tveganj,  

znižuje obseg slednjih, pa zavarovanje ne bo nikoli krilo nastalih škod v celoti.  

 

Razlogi za necelostno kritje operativnih tveganj s pomočjo zavarovalnic so (Cruz, 2002, str. 

233): 

 

 Tradicionalne zavarovalne police se nanašajo samo na določene vrste operativnega 

tveganja in ne zajemajo vseh področij. 

 Obveznost zavarovalnice iz (katastrofalnega) škodnega dogodka ni poravnana takoj in 

vzpostavi se kreditno upniško razmerje za nedoločen čas. V najslabšem primeru 

(zavarovalnica nima urejenih ustreznih pozavarovanj) je zavarovanec izpostavljen 

tveganju neizpolnitve celotne obveznosti zavarovalnice iz zavarovalne police.  

 Obseg izključitvenih klavzul in višina premije sta obratno sorazmerna z obsegom zaščite. 

Izplačila škod so počasna in nižja od stroškov realiziranih izgub. Večji škodni dogodki so 

pred izplačilom podvrženi zavarovalniškim revizijskim pregledom.   

 

Skladno z vedno širšim spektrom dogodkov, ki so posledica operativnih tveganj so se razvijali 

tudi zavarovalniški produkti za posamezne vrste kategorij operativnega tveganja. 

Najaktualnejše zavarovalne police se trenutno nanašajo na (Rotovnik, 2003, str. 2): 
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 Zavarovanje proti goljufiji - pokriva izgube nastale zaradi prevar in poneverb oz. 

nepoštenih dejanj zaposlenih.  

 Zavarovanje proti računski zlorabi – krije izgube, ki so posledica računalniških virusov, 

težav pri prenosu podatkov ipd. 

 Poslovno odškodninsko zavarovanje – krije izgube nastale iz relacije komitent – banka, ki 

so posledica malomarnega in neodgovornega ravnanja bančnih uslužbencev (npr. napačno 

svetovanje velikim investitorjem). 

 Zavarovanje obveznosti vodstvenega kadra – krije nastale škode izgubljenih tožb, ki so 

posledica napačnih poslovnih odločitev vodstvenega kadra 

 Zavarovanje obveznosti uslužbencev. 

 Zavarovanje nefinančne lastnine – zavarovanje osnovnih sredstev; npr. stavb proti 

požarom. 

 Zavarovanje proti nepooblaščenemu trgovanju – krije nastale izgube iz naslova 

prekoračitve pooblastil. 

 Splošna zavarovanja – krije ostale izgube. 

 

Pred odločitvijo, katere vrste operativnih tveganj se krije iz kapitala banke in katere iz 

zavarovalne police je smiselno narediti razsevni grafikon iz katerega je razvidna pogostost in 

resnost škodnih dogodkov. Iz dobljene statistične porazdelitve izgub vidimo, da imamo 

največ opravka z majhnimi vendar številnimi škodami, ki se dogajajo na dnevni bazi in so 

posledica napak zaposlenih in težav na podpornih aplikacijah poslovanju. Te izgube so 

predvidljive vendar se jim zaradi narave poslovanja težko izognemo. Izgube so krite iz 

operativnih stroškov. Drugače je s kategorijo izgub, ki se dogajajo manj pogosto in spadajo v 

kategorijo srednjih visokih izgub. Proti tem izgubam se zavarujemo z zavarovalnimi policami 

in ustreznim kapitalom, kajti izgube so nepredvidljive in resnega značaja. Rep statistične 

porazdelitve izgub predstavlja kontaminirano področje operativnih tveganj, saj se v tem delu 

porazdeljuje izgube ki se pojavljajo redko (naravne katastrofe, velike goljufije, zlorabe,…)  in 

imajo lahko na banko usoden vpliv. Tovrstne škode lahko vplivajo tudi na poslovanje drugih 

bank ali celo na celotno gospodarstvo. Modeliranje škod iz repa porazdelitve je možno in 

sicer na podatkov iz večih bank in za daljše časovno obdobje. 

 

Banka si lahko skladno s kapitalskim sporazumom kapitalsko zahtevo z nakupom zavarovanj 

zniža za do 20 % regulatornega kapitala. Prednost pri vzpostavitvi zavarovanj je tudi učinek 

razpršitve tveganja, ki ga dosežemo s prenosom dela tveganja na zavarovalnico. Slednja tudi 

aktivira svoje aktuarske strokovnjake, ki s podatki in znanji dopolnjujejo banke in regulatorne 

inštitucije. 

Kljub temu pa vzpostavitev odnosa med zavarovalnico in zavarovancem prinese novo 

izpostavljenost operativnemu tveganju (Rotovnik, 2003, str. 4−5): 

 

 Neizpolnitev nasprotne strani: nakup zavarovalne police vzpostavi pogojno dolžniško 

upniško razmerje, ki se spremeni v dolžniško v primeru nastanka škodnega dogodka. 
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Lahko se zgodi, da dolžnik – zavarovalnica (zaradi insolvenčnega postopka nad njo) ni 

sposobna poravnati zavarovalne vsote (odškodnine). Verjetnost takega scenarija niti ni 

majhna, saj lahko banka v želji po čim nižji premiji pri izboru zavarovalnice izbere tako, 

ki ni ustrezno kapitalizirana. Težava je tudi v izogibanju podaljševanja zavarovalne police 

za novo obdobje. Zavarovalnica namreč oceni, da je verjetnost nastanka škodnega 

dogodka previsoka, morebitno izplačilo pa bi ogrozilo njeno nadaljnje delovanje.        

 Hitrost plačila s strani zavarovalnice: kapital je banki vedno na razpolago za kritje 

tveganj. Zavarovalnice svoje obveznosti navadno izplačajo z zamikom, kar upravičene 

odškodnine, z vidika zavarovanja tveganj, postavlja v slabši položaj proti kapitalu.   

 Omejitve pri ponudbi zavarovalnih produktov: običajni zavarovalni produkti, ki jih 

kupujejo banke, ne pokrivajo obsežne narave operativnih tveganj. Zavarovalnice sicer 

razvijajo nove produkte za zavarovanje različne vrst tveganj, vendar zavarovalni produkti 

ostajajo dokaj specifični glede na vrsto tveganj, ki jih pokrivajo. Zaradi raznovrstnosti 

operativnega tveganja je vprašanje kdaj bodo zavarovalnice izpopolnile pestro ponudbo 

zavarovalnih polic v celoti. Drugo vprašanje pa je, ali se bo bankam zavarovanje vseh 

tveganj sploh izplačalo.    

 Moralni hazard: domnevo, ki povezuje povečano moralno tveganje v kombinaciji z 

zavarovanji tudi v tem primeru težko zavrnemo. Moralni hazard pozna tudi zavarovalnica 

in ga je zelo težko ovrednotiti. Je zavestno povečanje izpostavljenosti operativnemu 

tveganju, kar namerno povzroči škodne dogodke (pasivno - z opustitvijo ali aktivno – z 

dejanji). 

 Zavarovanje operativnega tveganja predstavlja pomemben del obvladovanja tveganj. 

Kako bodo banke vzpostavile razmerje med zavarovanjem in regulatornim kapitalom je 

odvisno predvsem od pristopa k merjenju operativnih tveganj. Koristi zavarovanja 

upošteva samo napredni pristop, ki pa je podvržen strogim kvalitativnim in kvantitativnim 

kriterijem že pred samo implementacijo. 

 

Alokacija kapitala 

Alokacija kapitala predstavlja najdražji način zavarovanja banke za obvladovanje operativnih 

tveganj. Kapital za pokrivanje tveganj mora biti investiran v likvidni kapital in ne sme biti v 

uporabi. Alokacija je lahko zelo učinkovita, če se uporablja skladno z učinkovito izmerjenim 

operativnim tveganjem, kar pa je običajno problem. Alokacija kapitala je smotrna ob uporabi 

zanesljivega modela merjenja operativnega tveganja z uporabo naprednih kvantitativnih 

tehnik (Cruz, 2002, str. 233).  

 

Tehnologija informacijskih sistemov 

Z investicijami v informacijsko tehnologijo in informacijsko varnost je identificirana tveganja 

možno zmanjšati, čeprav se je potrebno zavedati, da povečanje avtomatizacije postopkov 

lahko poleg pozitivnih učinkov prinese tudi negativne posledice. Ročna obdelava pomeni 

tveganje napak, ki se lahko pretvorijo v sistemsko tveganje napak, ker se bolj zanašamo na 

celovito povezane sisteme. Podobno velja v primeru znatnega povečanja elektronskega 

poslovanja, ki lahko prinaša ranljivost v primeru, da nova tveganja (npr. zunanje prevare) niso 
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pravočasno zaznana. Take situacije lahko povzročijo, da se tveganja z visoko frekvenco 

dogodkov in nizkimi škodami preoblikujejo v tveganja z nizko frekvenco in visoko škodo 

(Banka Slovenije, 2007, str. 20).  

 

Načrtovanje in upravljanje neprekinjenega poslovanja  

Enega od ukrepov obvladovanja operativnega tveganja predstavlja tudi načrt neprekinjenega 

poslovanja, ki je tudi ena od zahtev evropske direktive, ki v splošnih kriterijih za izračun 

regulatornega kapitala navaja zahtevo po njegovi vzpostavitvi. Načrt neprekinjenega 

poslovanja banki omogoča, da v primeru hudih motenj poslovanja zagotovi neprekinjeno 

operativnost in ne utrpi izgub. Načrtovanje in upravljanje sistema neprekinjenega poslovanja 

predstavlja celovit proces zaznavanja potencialnih groženj in vpliva, ki bi ga lahko povzročila 

realizacija teh groženj. Pri tem se vzpostavi sistem, ki lahko z ustrezno prilagoditvijo banke, 

ki omogočajo primerne kapacitete, poskrbi za učinkovito zaščito vseh vpletenih (komitentov, 

zaposlenih in deležnikov). Načrt neprekinjenega poslovanja (vključno s kriznim  načrtom) se 

osredotoča na tisti vidik, ki bi lahko imel vpliv na prekinitve pri zagotavljanju ključnih 

produktov in storitev. 

Sklep o upravljanju s tveganji (Ur.l. RS, št. 135/2006) v prilogi IV navaja minimalne zahteve 

s področja upravljanja neprekinjenega poslovanja, ki jih mora izpolniti banka: 

 Oblikovati formalen dokument, ki bo v primeru hudih motenj poslovanja omogočal 

neprekinjeno izvajanje pomembnih procesov in delovanje sistema. Banka mora imeti  

izdelan tudi krizni načrt, ki je sestavni del načrta neprekinjenega poslovanja, v 

katerem opredeli tehnične in organizacijske ukrepe za čim hitrejšo ponovno 

vzpostavitev poslovanja in zmanjšanja posledic motenj. 

 V primeru hudih motenj poslovanja mora načrt neprekinjenega poslovanja vsebovati 

tudi opise komunikacijskih tokov. 

 Zaposlene seznaniti z načrtom neprekinjenega poslovanja, le ti morajo biti ažurirani in 

skladni s trenutnimi poslovnimi dejavnostmi, notranjimi procesi in strategijami. 

 z namenom zagotavljanja učinkovitosti in primernosti mora biti načrt neprekinjenega 

poslovanja podrvžen rednim testiranjem in posodabljanjem, o rezultatih pa mora biti 

obveščeno višje vodstvo. 

3.7.3 Prenos operativnega tveganja  

 

Prenos tveganj je odločitev banke, da del svojih poslovnih aktivnosti in z njimi povezano 

tveganje prenese na zunanje izvajalce. Tako prenese tudi  obveznosti iz naslova škodnih 

dogodkov, ki so posledica operativnih tveganj. Prenos poslovnih procesov na zunanje 

izvajalce je smiseln, vkolikor so pričakovani stroški prenosa nižji, kot so pričakovane škode 

ob realizaciji tveganj.  

Oddaja določenih aktivnosti zunanjim izvajalcem (angl. outsourcing) pomeni zmanjšanje 

operativnih tveganj, ker imajo zunanji izvajalci poglobljeno strokovno znanje in so 

specializirani za točno določene poslovne aktivnosti. Banka tako izboljša svoj profil 

tveganosti, saj zoži strukturo tveganj, ki jim je izpostavljena, po drugi strani pa s prenosom 
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nekaterih dejavnosti poveča obseg in učinkovitost svojih dejavnosti. Posluževanje 

»outsourcinga« ne zmanjšuje odgovornosti uprave in višjega managementa, da se prenesene 

dejavnosti izvajajo v skladu z zakoni in načeli varnega in transparentnega izvajanja. 

Medsebojno sodelovanje mora biti urejeno s strogimi in natančnimi pravnimi dogovori, ki 

zagotavljajo jasno razmejitev stroškov med zunanje izvajalce in banko. Poleg tega mora 

banka tudi upravljati s tveganji, ki so povezane z aktivnostmi »outsourcinga« kot so 

prekinitve izvajanja teh aktivnosti s strani zunanjega poslovnega partnerja, možen stečaj ali 

druge poslovne napake. Banka mora že na začetku narediti skrbni pregled, potem pa redno 

spremljati aktivnosti poslovnih partnerjev, zlasti, če jim manjka izkušenj pri delovanju v 

reguliranem bančnem okolju. (Sound Practices for the management and Supervision of 

Operational Risk). Prednost outsourcinga je izboljšava profila tveganosti, prihranek pri 

oblikovanju kapitalske zahteve za operativna tveganja in posledično stroškovni prihranek za 

banko. 

3.7.4 Izogibanje operativnemu tveganju 

 

Banka lahko sprejme strategijo izogibanja tveganju, če oceni, da bi bila izguba iz tveganj, ob 

izvajanju določenih procesov, višja kot pričakovani pozitiven učinek (dobiček, prihodek, 

prepoznavnost). Takšna odločitev je smiselna za primere izpostavljenosti do tveganj, kjer ima 

dogodek lastnost visoke frekvence in visokega vpliva. Banke poslovnih procesov, ki 

predstavljajo tako vrsto tveganja, ne izvajajo iz čisto ekonomskega vidika (Banka Slovenije, 

2007, str. 20).     

  

3.8 Nadzor operativnih tveganj in notranji kontrolni sistem 

Nadzor operativnih tveganj je proces, ki celostno zaokrožuje okvir upravljanja z operativnimi 

tveganji in temelji na internem kontrolnem sistemu. Ta je sestavljen iz internih kontrolnih 

aktivnostih in notranje revizijske službe (Banka Slovenije, 2007, str. 24).  

  

Kontrolne aktivnosti morajo biti vzpostavljene pri tistih identificiranih operativnih tveganjih, 

ki lahko negativno vplivajo na doseganje ciljev banke. Nevzpostavitev takih aktivnosti je v 

preteklosti že imelo znatne izgube iz operativnih tveganj. Primer značilnih elementov takih 

kontrolnih aktivnosti so: 

 

 Vodstveni nadzor. 

 Kontroliranje procesov s ciljem zmanjševanja ali vzdrževanja ciljne izpostavljenosti tega 

procesa identificiranemu operativnemu tveganju. 

 Pregled usklajenosti notranjih kontrol. 

 Vzpostavitev in vzdrževanje ustreznih zaščit dostopa ter uporabe bančnega premoženja in 

podatkov. 

 Identificiranje in spremljanje poslovnih področij in produktov, kjer prihodek presega 

razumna pričakovanja. 
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 Izvajanje fizičnih kontrol. 

 

V izogib prikrivanju napak, izgub in neprimernega delovanja je potrebno jasno razmejiti 

pristojnosti in odgovornosti. Področja potencialnih nasprotij interesov morajo biti 

identificirana in zmanjšana, kolikor pa je le mogoče pa tudi predmet rednega pozornega 

neodvisnega spremljanja. Za izvajanje kontrolnih aktivnosti mora banka izdelati navodila iz 

katerih zaposleni vidijo, kaj se od njih pričakuje in kako naj izvajajo kontrolno aktivnost na 

svojem delovnem področju in tako zmanjšajo izpostavljenost operativnemu tveganju. 

Največjo pozornost mora banka posvetiti kontrolnim aktivnostim pri uvajanju novih 

dejavnosti, produktov, storitev in vstopanju na nove nepoznane trge na geografskih 

področjih, ki so dislocirani od sedeža banke. Banka mora zagotoviti, da infrastruktura 

kontrolnih aktivnosti in internih kontrol sledita rasti poslovne dejavnosti. Odgovornosti za 

upravljanje, obvladovanje in nadzor operativnih tveganj morajo biti jasno določene, saj so se 

največje izgube v preteklosti dogajale ravno zaradi izpolnjenega katerega od zgornjih 

pogojev. 

 

Notranja revizija in operativna tveganja 

Poslanstvo oddelka notranje revizije, ki mora delovati v vsaki banki, je povezano z 

neodvisnim ovrednotenjem celostnega okvirja upravljanja z operativnimi tveganji. Z 

razvojem koncepta operativnega tveganja se je namreč tradicionalna odgovornost za 

ocenjevanje ustreznosti in uspešnosti kontrol, ki zadevajo operativna tveganja, preselila na 

zadevna poslovna področja.  Skladno s stopnjo izpostavljenosti banke operativnim tveganjem 

mora uprava banke oddelku notranje revizije zagotoviti, da je okvir upravljanja operativnih 

tveganj predmet učinkovitih in celovitih pregledov. Oddelek notranje revizije mora biti 

sestavljen iz ustrezno usposobljenih zaposlenih, ki morajo biti operativno neodvisni s čimer se 

izognejo neposredni odgovornosti za upravljanje z operativnimi tveganji.     

Glavne aktivnosti, ki zadevajo notranjerevizijski oddelek so: 

 

 Preverjanje ali je prevzemanje operativnih tveganj ter pripadajočih internih kontrol 

usklajeno z bančno politiko (npr. ali se škodni dogodki stalno in ustrezno vpisujejo v bazo 

podatkov po poslovnih področjih). 

 Preverjanje če je uvajanje novih produktov transparentno in podprto s strani ustrezne 

vodstvene ravni. 

 Preverjanje skladnosti metodologije identifikacije in ocenjevanja operativnih tveganj s 

tovrstno prakso v industriji. 

 

Oddelek notranje revizije ne sme biti neposredno odgovoren za upravljanje z operativnimi 

tveganji in ne sme biti vključen v vsakodnevne aktivnosti upravljanja z operativnimi tveganji, 

ker le tako se zagotavlja neodvisnost in nepristranskost notranjerevizijske funkcije. 
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4 KAPITALSKA ZAHTEVA  ZA OPERATIVNO TVEGANJE 

Baselski odbor je leta 1988 v prispevku »Operational Risk Management« prvič jasno 

demonstriral interes do sistematičnega upravljanja operativnih tveganj. Mnenje odbora je bilo, 

da postaja upravljanje tega tveganja pomembno za dobro prakso upravljanja tveganj na 

sodobnih finančnih trgih. Priporočila za upravljanje operativnih tveganj (angl. Sound 

Practices for Management and Supervision of Operational Risk), izdana februarja 2003, pa 

predstavljajo pomembno spremembo, saj upravljanje operativnega tveganja obravnavajo kot 

enakovredno ločeno disciplino, za katero je potrebno v banki zagotoviti tudi ustrezen 

regulatorni kapital. Baselski odbor je menil, da je poleg vzpostavitve funkcije upravljanja 

operativnih tveganj in opredelitve odgovornosti do razvoja sistema upravljanja operativnih 

tveganj v bankah, pomembno, da lahko predvsem aktivna izmenjava mnenj med nadzorniki in 

bankami zagotavlja primeren način za vzpostavitev novega pristopa. V priporočilih so tako 

zajete nove odgovornosti in primeri dobre prakse za upravljanje in nadzor nad operativnimi 

tveganji. Na podlagi teh priporočil, je Odbor za operativna tveganja pri Združenju bank 

Slovenije v sodelovanju z Banko Slovenije, v letu 2006 izdal Priporočila za upravljanje z 

operativnimi tveganji, ki so izhodišče za vse slovenske banke. 

  

Po stari kapitalski ureditvi so bila vsa tveganja, ki ne sodijo med kreditno ali tržno tveganje, 

implicitno pokrita s kapitalsko potrebo za kreditno in tržno tveganje. Banke so same 

oblikovale presežek  kapitala nad zakonsko zahtevanim za potrebe kritja negativnih posledic, 

ki bi jih lahko povzročilo operativno ali katero drugo tveganje. Po novi kapitalski ureditvi pa 

morajo banke izračunati tudi kapitalsko zahtevo za operativno tveganje, pri tem pa imajo na 

razpolago tri različne pristope: osnovni pristop (angl. BIA - Basic Indicator Approach), 

standardiziran pristop (angl. TSA – Standardized Approach) in napredni pristop (angl. AMA – 

Advanced Measurement Approach). Najlažje je kapitalsko zahtevo izračunati po enostavnem 

pristopu, z vidika zahtevnosti sledi standardiziran pristop, izračun po naprednem pristopu pa 

je najbolj zahteven in mora temeljiti na internem modelu banke. 

  

Delež kapitala, ki ga po novem kapitalskem standardu banke namenjajo za pokrivanje 

operativnega tveganja, se nekoliko razlikuje. Jorion (2000) ocenjuje, da znaša ta delež okrog 

25 %, medtem, ko je 60 % kapitala namenjenega pokrivanju kreditnega tveganja, 15 % pa za 

pokrivanje tržnega tveganja. Cruz (2002) ugotavlja, da je delež kapitala za operativno 

tveganje višji in da znaša 35 %, zvišanje pa gre na račun nekoliko nižjega kritja za kreditna 

tveganja. Ocene drugih avtorjev se večinoma gibljejo v razmerju pokritja 70 % : 10 % : 20 % 

(kreditno : tržno : likvidnostno in operativno tveganje). Ugotovitve kvantitativne študije 

Banke za Mednarodne poravnave iz leta 2000 pa so, da se v praksi delež kapitala, ki ga banke 

namenjajo za kritje operativnega tveganja giblje med 15 % in 25 %. 

 

Višina deleža kapitala, namenjenega za pokrivanje potencialnih izgub iz operativnega 

tveganja kaže na njegov pomen v poslovanju finančne institucije, obenem pa tudi na potrebo 

po zagotavljanju pomembnega mesta v celovitem nadzoru nad tveganji v finančni instituciji s 
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strani vodstva le-te. Višina deleža kapitala v celotnem kapitalu pa odraža tudi pomembnost 

uporabe pravilnih metod za njegovo identifikacijo, ocenjevanje, spremljanje in vrednotenje za 

zagotavljanje čim bolj stabilnega poslovanja finančne institucije. 

 

4.1 Pravna podlaga za izračun kapitalske zahteve za operativno tveganje 

Pri vzpostavitvi pravnega reda sta temelj bančni direktivi (2006/48/ES in 2006/49/ES, skupno 

ime je CRD), ki sta že v procesu priprave upoštevale zahteve, ki izhajajo iz baselskih 

priporočil. Direktivi sta tudi podlaga, da je Banka Slovenije kot lokalni bančni regulator 

zagotovila prilagoditev Zakona o bančništvu (Zban-1) novi evropski zakonodaji in oblikovala 

dodatne podzakonske akte. 

Na področju upravljanja operativnih tveganj sta najpomembnejša podzakonska akta: 

 

 Sklep o izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje za banke in hranilnice (Ur. l. 

RS, št. 131/2006, v nadaljevanju: Sklep o izračunu kapitalske zahteve), ki opredeljuje 

potrebne pogoje za posamezne pristope z zahtevo, da banke za potrebe obvladovanja 

morebitnih izgub iz operativnega tveganja zagotovijo primeren ustrezen regulatoren 

kapital. 

 Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega 

kapitala za banke in hranilnice (Ur. l. RS, št. 135/2006 in št. 28/2007, v nadaljevanju: 

Sklep o upravljanju s tveganji), ki dodatno obravnava področje opredelitve in obravnave 

bančnih tveganj, vzpostavitev sistema za upravljanje s tveganji in proces ocenjevanja 

ustreznega notranjega kapitala. Sklep o upravljanju s tveganji v svoji prilogi navaja tudi 

splošne standarde upravljanja operativnih tveganj. 

 

4.2 Kvalitativne in kvantitativne metode za podporo upravljanja 

operativnega tveganja 

Vkolikor banke želijo uvesti in uporabiti naprednejši pristop (TSA ali AMA) so skladno z 

direktivo primorane uporabiti različne metode oziroma orodja za podporo procesu upravljanja 

operativnih tveganj, da zadostijo predvidene kvalitativne in kvantitativne kriterije. Pri 

osnovnem pristopu morajo banke izpolnjevati splošne standarde upravljanja s tveganji, za 

uporabo TSA ali AMA pa mora banka izpolniti še kvalifikacijske kriterije, ki so opredeljeni v  

Prilogi 7. V primeru, da se banka odloči za uporabo naprednega pristopa mora poleg 

izpolnjevanja kriterijev pridobiti še dovoljenje Banke Slovenije, kot lokalnega regulatorja. 

 

Metode za identifikacijo in podporo upravljanja operativnih tveganj lahko razdelimo na dve 

osnovni dimenziji in potem še znotraj vsake dimenzije. Prva dimenzija je primerjava metod 

merjenja od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor (angl. top down vs. bottom up). Druga 

dimenzija primerja kvalitativne (angl. qualitative) - subjektivne in kvantitativne (angl. 

quntitative) - numerične metode (Hoffman, 2002, str. 182). 
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Skladno s prvo dimenzijo se operativno tveganje meri na dveh ravneh; strategije od spodaj 

navzgor vključujejo metode, ki merijo operativno tveganje na osnovi posameznih poslovnih 

enot. Na drugi strani pa strategija od zgoraj navzdol meri tveganje na osnovi celotne banke. 

Banka se glede na svoje značilnosti odloči, katero strategijo bo izbrala. V Prilogi 4 je 

primerjava med strategijami od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol. 

 

Druga dimenzija sooča obe vrsti metod ocenjevanja operativnega tveganja. S tega vidika 

poznamo naslednje strategije; kvantitativne metode od zgoraj navzdol in kvantitativne metode 

od spodaj navzgor ter kvalitativne metode od spodaj navzgor in kvantitativne metode od 

zgoraj navzdol. Na eni strani imamo na razpolago kvalitativne oz. subjektivne metode, na 

drugi strani pa kvantitativne oz. numerične metode. Povezava med dimenzijama je v Prilogi 5. 

4.2.1 Kvalitativne metode 

 

V nadaljevanju sledi opis nekaterih bolj znanih kvalitativnih metod/orodij, ki omogočajo 

ocenjevanje izpostavljenosti operativnemu tveganju. 

 

Metoda samoocenitve tveganj  

Banka lahko za potrebe identifikacije oz. vrednotenja izpostavljenosti operativnemu tveganju 

uporabi metodo samoocenitve (angl. Control Self Assesment; v nadaljevanju; metoda CSA). 

Metoda CSA predstavlja okvir v skladu s katerim posamezen poslovni del banke oceni 

izpostavljenost operativnemu tveganju in notranje pogoje nadzora. Rezultati v večini 

primerov predstavljajo začetno stopnjo v procesu vzpostavitve kvantitativnih orodij za 

podporo upravljanja operativnega tveganja. V skladu s ciljem določitve porazdelitev 

izpostavljenosti operativnemu tveganju znotraj banke, morajo pri procesu sodelovati 

zaposleni z najboljšim poznavanjem poslovanja (vodje oddelkov po poslovnih linijah). 

Aktivnosti metode CSA potekajo po pristopu od spodaj navzgor. 

Pri sprejemu metode CSA je potrebo upoštevati naslednje značilnosti/lastnosti (Arai &  

Oojama, 2005, str 4−5): 

 

 Zagotavljanje pravičnosti in učinkovitosti ocenjevanja; v postopek samoocenitve 

vključimo postavke, ki jih lahko ocenimo z objektivnimi merili (obseg operacij) in 

postavke, ki temeljijo na subjektivni presoji ocenjevalca, kot npr. strokovna znanja in 

izkušnje. V zvezi s slednjim mora banka odstraniti dvoumnost meril ocenjevanja s čimer 

eliminira potencialno nekonsistentnost v samooceni med oddelki, ter tako zagotovi 

pravičnost in učinkovitost samoocene. Za zagotavljanje pravičnosti in učinkovitosti lahko 

banka uvede ukrepe kot so izobraževanja za zaposlene z namenom večjega razumevanja 

ocenjevalnih kriterijev, postopek ocene lahko naredi oddelek za upravljanje s tveganji, 

notranji revizorji lahko preverijo primernost ugotovljene ocene. 

 Sprejem realističnega in stroškovno učinkovitega pristopa; samoocenitev s prevelikim 

številom vrednotenih postavk lahko obremeni veliko število zaposlenih. V luči stroškovne 
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učinkovitosti mora banka pred sprejetjem pristopa določiti ustrezno število in vsebino 

vrednotenih postavk.   

 Priprava revizijskega načrta na podlagi samoocenitve; v nekaterih bankah notranji 

revizorji na podlagi samoocene tveganja pripravijo svoj načrt revidiranja. Pri izdelavi 

samoocenitve tveganja se mora banka zavedati, da je odprava pristranskosti v celoti, ne 

glede na več nivojsko izdelavo samoocene nemogoča in da ima pristop sam po sebi tudi 

določene pomanjkljivosti.   

 

Metoda CSA se po eni strani izvaja tako, da proces samoocene poteka na podlagi vnaprej 

opredeljenega vsebinskega nabora vprašanj, ki jih sestavijo strokovnjaki za upravljanje z 

operativnimi tveganji in so naslovljeni na odgovorne osebe posameznih poslovnih linij, ki 

zagotovijo odgovore oz. ocene, po drugi strani pa se lahko metoda CSA izvede s pristopom 

od zgoraj navzdol, kar pomeni da oceno glede izpostavljenosti banke operativnemu tveganju 

poda višje vodstvo (Garrity, 2009).  

 

Cilj uporabe metode CSA je opredelitev profila izpostavljenosti operativnemu tveganju iz 

dveh vidikov; za banko kot celoto in po posameznih poslovnih področjih. Proces se opravi na 

način, ki v prvem delu ob identificiranju in ocenjevanju izpostavljenosti tveganju ne upošteva 

že vzpostavljenih kontrol, medtem, ko se v drugem delu izvede ocenjevanje stanja potrebnih 

kontrol, s katerimi želimo tveganja omejiti oz. zmanjšati.  

 

V praksi je uporaba in uvedba metode CSA pod močnim vplivom subjektivnosti, kar povečuje 

tveganje primerne uvedbe in omejuje kasnejšo praktično uporabo. Vpliv subjektivnosti se 

lahko zmanjša z dodatno kritično presojo višjega vodstva, ki lahko izkazane ugotovitve potrdi 

v okviru podrejenih linij vodenja in tako banka tudi zagotovi skladnost ugotovitev 

posameznih poslovnih linij z organizacijskimi cilji. Zmanjšanje subjektivnosti zagotovi tudi 

vključitev oddelka za upravljanje s tveganji, ki sodeluje pri procesu identifikacije in 

ocenjevanja operativnih tveganj. Medtem ko višjo objektivnost zagotavlja tudi vključitev 

oddelka notranje revizije, ki aktivno preverja spremembe in odzive na tveganja ugotovljena 

po posameznih poslovnih linijah. 

 

Največja prednost metode CSA je vključitev lastnikov tveganja v izvajanje metode. Ti imajo 

tako večji občutek za odgovornost do upravljanja s tveganji, saj so neposredni lastniki tveganj 

in imajo neposredno možnost upravljanja s tveganjem.    
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Metoda ključnih indikatorjev tveganja  

Banka, katere upravljanje in ocenjevanje izpostavljenosti operativnemu tveganju, temelji na 

metodi ključnih indikatorjev tveganja  (angl. Key Risk Indicator, v nadaljevanju: KRI), določi 

indikatorje, ki prispevajo k zgodnjemu opozarjanju vodstva na spremembe, kjer izbrani 

indikatorji nakazujejo možnost povečane izpostavljenosti tveganjem. Banke lahko KRI 

oblikujejo v povezavi s posledicami škodnih dogodkov (npr. število pritožb strank) ali pa 

indikatorje povežejo z vzroki za škodne dogodke (npr. obseg nadurnega dela).  

 

KRI je kategorija, ki meri anomalije in za razliko od finančnega merjenja realiziranih škodnih 

dogodkov označuje potencialno izgubo oziroma možnost nastanka izgube. Je kategorija, ki 

temelji na domnevi o tveganosti banke brez podrobnih podatkov o tem kje in kako v banki 

nastajajo škodni dogodki iz operativnega tveganja in celo brez podatkov o številu in velikosti 

operativnih izgub. KRI imajo tako dvojno vlogo, po eni strani pomagajo identificirati slabosti 

v procesih in sistemih, po drugi strani pa nudijo vpogled v katero smer se razvijajo napake 

oziroma katere kontrolne točke zatajijo. Evidentirane izgube in mere zatajitve so ključni 

vhodni podatek pri obravnavi podatkovnega modela (Rotovnik, 2003). 

 

KRI je finančna ali operativna spremenljivka, ki je zanesljiva osnova za oceno verjetnosti in 

resnosti nastanka enega ali več škodnih dogodkov. KRI je lahko kvantitativna spremenljivka 

(neto prihodek poslovne enote, čas nedelovanja strojne opreme, število pritožb strank, čas 

nedelovanja strojne opreme,…) ali pa kvalitativna (stopnja usposobljenosti in fluktuacija 

delovne sile, izdelan načrt po katastrofi,…). KRI so v stalni povezavi z elementi, ki 

povzročajo operativno tveganje in so tudi predmet rednega pregleda in posodobite. Na ta 

način je banka pravočasno opozorjena na spremembe, ki nakazujejo zaskrbljujoče stanje pri 

upravljanju s tveganji. Skladno z razvojem kontrolnega okolja pa je potrebno odvečne in 

nepomembne indikatorje izločiti. (Van Greuning & Bratanovič, 2009). 

 

Kljub temu, da je določitev KRI izrednega pomena, vodstvo ne bi smelo porabiti preveč časa 

z definiranjem indikatorjev. Izkušnje namreč kažejo, da je KRI potrebno določiti, jih uporabiti 

in v primeru, da niso primerni modificirati (Van Greuning & Bratanovič 2009).  

 

Kljub temu, da se banke že dalj časa prizadevajo identificirati »prave« indikatorje, večina 

uporabljenih predstavlja le splošne indikatorje izgub, ki se jih evidentira, ko se le ti pojavijo. 

Od teh so najuporabnejši indikatorji tisti, ki lahko napovedujejo, ker s tem zagotavljajo 

zgodnja opozorila vodstvu, ter označujejo spremembe v kontroli in bančnem okolju še preden 

se škoda dejansko zgodi. Takšni indikatorji omogočajo primerno razumevanje trenutne 

pozicije izpostavljenosti banke in istočasno opozarjajo vodstvo na osnovi objektivne ocene do 

izpostavljenosti tveganju brez neposrednega soočenja s samim poslovanjem. 
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Praktičen primer uporabe KRI (Arai &  Oojama, 2005, str. 8):   

 

 Glede na stanje procesov v posameznem oddelku se izbere indikatorje, ki pripomorejo k 

zgodnjem odkrivanju povečanja izpostavljenosti tveganju (npr. obseg poslovanja, odzivni 

čas, število stvarnih napak, število pritožb, število stopenj pri implementacij nove 

računalniške aplikacije,…). 

 Na podlagi spremljanja premikov po posameznih indikatorjih sledi konsolidirano 

poročanje vodstvenim strukturam. 

 V primerih, ko posamezni indikatorji presežejo postavljeno vrednost oz. prebijejo prag 

previdnosti ali opozorilno raven, se spremljanje glede na stopnjo presežka okrepi. Od 

kompleksnosti in profila tveganosti banke je odvisno katere indikatorje se identificira. 

 

Učinkovitost posameznega KRI je zelo odvisna od mnenja strokovnjaka, ki temelji na 

vsebinskem poznavanju poslovnih funkcij in procesov, kjer je banka ranljiva in kaj povzroča 

ranljivost. Ključne lastnosti indikatorja so (Arai &  Oojama, 2005, str. 8): 

 Učinkovitost pri prepoznavanju tveganja. 

 Primerljivost znotraj in med bankami. 

 Praktična in enostavnost uporabe. 

 

Med kvantitativne metode spada tudi točkovalni pristop (angl. Scorecard approach – Sca), ki 

je podrobno opredeljen v okviru AMA pristopov. 

 

Kvantitativni modeli merjenja operativnega tveganja so po eni strani precej enostavni za 

implementacijo, ne zahtevajo velikih vložkov v analitično opremo in uporabljajo 

razpoložljive resurse, po drugi strani pa imajo veliko pomanjkljivosti: pri zgodovinski analizi 

je vprašljiva korelacija zgodovinskega in prihodnjega poslovanja, obenem se pojavi težava 

kakovosti,  obsega in subjektivnost zbranih podatkov, ter dolgotrajnosti procesa in visokih 

stroškov s tem v povezavi. Zaradi omenjenih pomanjkljivosti je smiselno, da se za potrebe 

merjenja operativnega tveganja v bankah poslužujemo kvantitativnih metod oz. kombiniranih 

metod, kot pa izključno metod, ki so zasnovane zgolj na kvalitativnih analizah.   

4.2.2 Kvantitativne metode  

 

Kvantitativne metode zagotavljajo merjenje izpostavljenosti banke do operativnega tveganja 

oz. omogočajo modeliranje operativnega tveganja. Zajemati morajo redke dogodke ki jih je v 

praksi težko identificirati in zanje pridobiti podatke. Učinkovit sistem merjenja operativnega 

tveganja je pogojen z elementi zmožnosti vseh razpoložljivih metod: na podlagi notranjih in 

zunanjih zgodovinskih podatkov določiti zakonitosti pojavljanja škodnih dogodkov in njihove 

vzroke, prilagoditi te ugotovitve s pomočjo ekspertne ocene možnega razvoja poslovanja v 

prihodnosti, pri čemer je potrebno upoštevati povezave, korelacije in medsebojno 

integriranost poslovnih procesov. V primeru kombiniranja različnih metod je potrebno 
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zagotoviti, da je model merjenja kljub svoji kompleksnosti še vedno dovolj transparenten in 

razumljiv za končne uporabnike na najvišjih ravneh odločanja v banki.          

 

Tvegana vrednost kot metoda merjenja operativnega tveganja 

Tvegana vrednost (angl. Value at Risk) je metoda, ki je v finančni industriji znana iz zgodnjih 

90-ih let in se je sprva uporabljala za spremljanje tržnega tveganja finančnega portfelja banke. 

Zaradi fleksibilnosti metode in usmerjenosti njene ocene tveganosti v prihodnost jo je moč 

razširiti na obrestna, kreditna in celo operativna tveganja. Metoda določa najslabši možni izid 

(največje možne izgube) določenega pojava glede na njegovo verjetnostno porazdelitev pri 

neki vnaprej določeni (npr. 99- ali 99,5-odstotni) stopnji zaupanja v določenem časovnem 

obdobju (Jorion, 2001, str. 21). 

 

Tako imenovana tržna tvegana vrednost se od operativne tvegane vrednosti razlikuje v 

verjetnostni porazdelitvi škodnih dogodkov in frekvenci le teh. Tržna tvegana vrednost 

temelji na Gaussovi normalni porazdelitvi, kar pa za izgube iz operativnih tveganj, zaradi 

narave in njihovega izvora ne moremo trditi. Operativna tvegana vrednost zato zahteva 

vpeljavo teorijo ekstremnih vrednosti, ki jih bomo obravnavali v naslednjem poglavju. Druga 

razlika je v frekvenci porazdelitve škodnih dogodkov, ki se pri operativnih tveganjih 

pojavljajo povsem naključno, kar pa ne velja pri tržnih tveganjih.  

 

Za združevanje frekvenčnih porazdelitev pogostosti in resnosti izgube v enem modelu 

uporabimo aktuarski model, ki ima naslednje predpostavke (Cornalba & Giudici, 2004, str. 

169): 

 

 Pri danem številu škodnih dogodkov so višine škod medsebojno neodvisno in identično 

porazdeljene pozitivne slučajne spremenljivke. 

 Pri danem številu škodnih dogodkov n so porazdelitve višine škod neodvisne od n. 

 Porazdelitev celotnega števila škodnih dogodkov je neodvisna od višine škod teh 

dogodkov. 

 

Če se škode iz dogodkov operativnega tveganja porazdeljujejo v skladu z omenjenimi 

aktuarskimi modeli in je Xi višina škode za posamezni dogodek, nt pa število škodnih 

dogodkov, ki se zgodijo v določenem časovnem obdobju t, je kumulativna škoda enaka 

slučajni vsoti (Cornalba & Giudici, 2004, str. 169): 

 
            (1) 

Porazdelitvene funkcije zaradi njene kompleksnosti ni mogoče določiti z analitičnim 

pristopom, temveč se zato lahko uporabijo različni alternativni pristopi. Tvegano vrednost 

tako izračunamo z neparametrično metodo Monte Carlo simulacije. Metoda poskuša na 

podlagi dejanske porazdelitve določiti porazdelitveno funkcijo in iz nje razbrati tvegano 
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vrednost, ki ustreza določenemu intervalu zaupanja. Metoda Monte Carlo simulacije 

predpostavlja, da je bližnja prihodnost podobna bližnji preteklosti, katere podatki so v pomoč 

pri napovedovanju bližnje prihodnosti.   

 

Slika 11: Tvegana vrednost za dogodke iz operativnega tveganja 
 

 
Vir: A. Brdar, Merjenje operativnega tveganja, 2009, str. 66. 

 

Glavne prednosti metode tvegane vrednosti (Wilson, 1988, str. 62): 

 

 Uporabna pri več vrstah tveganja v različnih finančnih inštitucijah. 

 Možnost razširitve uporabe tudi na kazalce uspešnosti poslovanja (dobičkonosnost 

kapitala). 

 Omogoča izračun regulatornega kapitala za zavarovanje pred tveganji, kar je skladno z 

zahtevami baselskega sporazuma.  

 

Na drugi strani pa Wilson navaja določene omejitve: 

 

 Neupoštevanje korelacije med različnimi dejavniki tveganja. 

 Kljub visoki stopnji zaupanja (npr. 99.9-odstotna) metoda ne upošteva ekstremih izgub. 

 Ne more preprečiti velikih izgub, zato jo je potrebno nadgraditi z ustreznimi sistemom 

nadzora. 

  

Pogojna tvegana vrednost (angl. conditional Value at Risk) 

Največje škode iz operativnih tveganj povzročijo zelo redki škodni dogodki, ki jih v 

porazdelitev ne zajame niti zelo visoka stopnja zaupanja (99.9 %) tvegane vrednosti. Zaradi 

tega se je oblikovala alternativna možnost uporabe tveganja vrednosti in sicer je to pogojna 

tvegana vrednost ali kazalnik pričakovane izgube (angl. expected shortfall), ki pove kolikšna 

je pričakovana pogojna izguba,  v primeru, da se zgodi škoda, ki leži v desnem odebeljenem 

repu porazdelitve in je pričakovano večja od izgube po metodi tvegane vrednosti. Testi 

kažejo, da je model do 95 centila zelo zanesljiv pri modeliranju večine podatkov iz 

operativnega tveganja. Po tej točki pa je za zanesljivost rezultatov bolje uporabiti teorijo 

ekstremnih vrednosti (Chernobai, Rachev & Fabbozi, 2007).  
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Slika 12: Cvar za dogodke iz operativnega tveganja 
 

 
Vir: A. Brdar, Merjenje operativnega tveganja, 2009, str. 68. 

 

Teorija ekstremnih vrednosti  

Ekstremne vrednosti imajo v povezavi z operativnimi tveganji na poslovanje banke lahko 

velik vpliv in zato se je pri modeliranju operativnega tveganja smiselno osredotočiti na visoke 

škode. Zgodijo se relativno redko, vendar pa je njihovo vpliv na poslovanje banke lahko zelo 

drastičen, v skrajnih primerih tudi usoden. Veja statistike, ki je osredotočena na preučevanje 

fenomena zelo resnih in redkih dogodkov v desnih repih asimetrične verjetnostne porazdelitve 

se imenuje teorija ekstremnih vrednosti (ang. extreme value theory). 

 

Uporabljanje zgolj ene same metode za določanje teoretične porazdelitve proučevanih 

podatkov je navadno za nizkofrekvenčne dogodke problematično. Metode v okviru teorije 

ekstremnih vrednosti se razlikuje glede na to, kako postavijo ločnico med glavnino 

porazdelitve in njenim repom. Za večji del podatkov se uporablja klasične metode, ločeno pa 

se modelira rep porazdelitve. 

 

Za analizo ekstremnih dogodkov v repu statistične porazdelitve podatkovnega seta lahko 

uporabimo dve metodi (Ripell, 2008): 

 

 Metoda maksimumov skupin podatkov (angl. block maxima method), ki v primeru 

operativnega tveganja analizira najbolj ekstremne dogodke, ki so združeni v skupine glede 

na pojavljanje v enakih časovnih obdobjih. 

 Metoda preseganja mejne vrednosti (angl. peak over threshold method), ki za ekstremne 

dogodke opredeli tiste, ki presegajo nek vnaprej določen prag in analizira njegove 

značilnosti. 

 

Fernandez (2003) in Suarez (2009) med prednosti metode ekstremnih vrednosti za 

modeliranje operativnega tveganja navajata naslednje značilnosti: 

 

 Metoda ekstreme vrednosti zajema porazdelitev ekstremnih vrednosti in njihovo 

obnašanje v repu statistične porazdelitve. Zajame samo dogodke v repu porazdelitve, ki 
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imajo nizko frekvenco in visoko škodni vpliv, in sicer blizu in preko mejo vrednostnega 

opazovanja. 

 Metoda preseganja mejne vrednosti je uporabna za analizo katastrofalnih izgub, ki ležijo 

izven mej, ki jih pokriva npr. metoda Var. 

 Na voljo so tako parametrične kot teoretične metode določanja lastnosti funkcije 

ekstremnih vrednosti. 

 

Slabosti metode ekstremnih vrednosti pa so: 

 

 Velik vzorec podatkov na katerem temelji teorija ekstremnih vrednosti, je pri operativnih 

tveganjih težko zagotoviti in sama podatkovna omejenost lahko povzroči, da so rezultati 

pristranski.     

 Zanemarja vpliv nizko in srednje porazdeljenih škod. 

 Čas izračuna pri kompleksnem modelu in v primeru obsežnih podatkovnih setov je lahko 

dolg. 

 

Analiza scenarijev in stres testi 

Za razliko od številnih pristopov, katerih ocene temeljijo na preteklih škodnih dogodkih so 

scenariji  oziroma stres testi usmerjeni v prihodnost. S pomočjo te metode naj bi proučili, ali 

je banka zmožna opraviti z izjemnimi operativnimi izgubami. Scenariji prikazujejo 

izpostavljenost tveganju in stanje kontrolnega okolja in sicer v določenem času in v 

prihodnosti, kar posledično odseva potrebno kapitalsko zahtevo za operativna tveganja za 

morebitne prihodnje izgube. 

 

Stres teste lahko definiramo kot postopek, ki s pomočjo specifičnih sprememb v faktorjih 

tveganja kateri se nanašajo na izjemne vendar verjetne škodne dogodke, preverjanja učinka na 

finančno stanje banke. Identificirani in navadno »umetno« konstruirani škodni dogodki 

morajo biti realni in imeti nizko verjetnost nastanka. 

 

Stres testi so namenjeni raziskovanju malo verjetnih dogodkov, ki se nahajajo zunaj 

predvidene zmogljivosti kateregakoli statističnega modela (Chernobai, Rachev & Fabbozi, 

2007). Komite opredeljuje stres teste kot nabor različnih tehnik, ki jih banke uporabljajo za 

določitev faktorjev ranljivosti na izjemne oz. nepričakovane toda verjetne dogodke.       

  

Uporabljene scenarije lahko delimo v dve glavni skupini; v prvi skupini so scenariji, ki svojo 

vsebino gradijo na preteklih škodnih dogodkih (9/11, Societe Generale, stavka zaposlenih…) 

in so podlaga za analizo in možen vpliv na banko, ki scenarij izvaja. Druga, v praksi bistveno 

bolj uporabljena skupina, uporablja hipotetične scenarije. Scenariji se oblikujejo na verjetnih 

škodnih dogodkih, ki se še niso zgodili, vendar verjetnost nastanka večja od nič obstaja. 

Scenarij lahko temelji tudi na predvidenih izpostavljenostih operativnemu tveganju ob 

implementaciji novega produkta (Rippel, 2008). 
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Metoda analize scenarijev je v bančni industriji uporabljena tako za kvantitativne kot 

kvalitativne namene. Po eni strani s pomočjo metode dobimo robustne ocene ključnih 

indikatorjev tveganja, na podlagi katerih oblikujemo blažilne strategije, po drugi strani pa 

rezultate uporabimo v procesu modeliranja oziroma pri izračunu kapitala za potrebe kritja 

operativnega tveganja (Ernst & Young, 2009). Koraki postopka izvedbe analize scenarijev so 

opredeljeni v Prilogi 6. 

 

Kadarkoli metoda razkrije šibke točke v poslovanju mora višje vodstvo sprejeti ukrepe za 

znižanje izpostavljenosti identificiranemu tveganju. Ena od rešitev je tudi, da se ustrezno 

zviša ekonomski kapital za kritje realizirane izgube, kar ni racionalno, ker se posledično 

znižuje donosnost kapitala in konkurenčnost banke. Poleg zvišanja ekonomskega kapitala 

lahko banka blaži izpostavljenost operativnemu tveganju s sklenitvijo ustreznih zavarovanj 

pred škodnimi dogodki, z namenom po večji diverzifikaciji in nižji izpostavljenosti tveganju 

pa lahko banka prestrukturira področje svojega poslovanja. 

 

Banka, ki uvede primerno politiko analize scenarijev si zagotovi pregled nad verjetnimi 

škodnimi dogodki in z njimi povezanimi izgubami. Tako banka oblikuje kredibilno 

kvantitativno bazo, ki se komplementarno lahko uporabi tudi v kombinacijami z drugimi 

pristopi (npr. LDA), ki služijo za oceno ekonomskega kapitala. Uporaba scenarijev je ključna 

pot za ocenjevanje profila tveganja banke. Nekatere bonitetne agencije (npr. Fitch) so 

napovedale, da bodo uporabo scenarijev zahtevale kot bistveni vhod v proces modeliranja v 

primeru izračuna kapitala po naprednem (AMA) pristopu in to upoštevale pri oblikovanju 

bonitetne razvrstitve banke. 

 

4.3 Metode izračunavanja kapitalskih potreb za operativna tveganja 

Kot že napisano, določila veljavnega kapitalskega standarda za izračun potrebnega kapitala za 

potrebe operativnega tveganja bankam omogočajo uporabo eno od treh metod in sicer; 

metodo osnovnega kazalnika, standardizirano metodo ali metodo naprednega merjenja  

 

Slika 13: Prvi steber baselskega sporazuma za operativna tveganja 

 
Vir: S. A. Chernobai, T.S. Rachev, J.F. Fabbozi, Operational risk. A guide to Basel II Capital Requirement, 

Methods and Analysis,  2007, str. 38 
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Za izračun ekonomskega kapitala opredeljenega v 2. Poglavju se lahko banka poslužuje 

kateregakoli naprednega pristopa ali pa ustrezno modificira osnovni ali standardizirani 

pristop. Ključno je, da je pristop prilagojen tveganjem (angl. risk based) katerim je banka 

izpostavljena. 

Z možnostjo izbire različnih pristopov se želi banka dodatno motivirati (nižja kapitalska 

zahteva) za uvedbo čimbolj učinkovitega načina upravljanja operativnih tveganj, ki bi 

zagotavljali doseganje višjih kvalitatitvnih standardov (Slika 14). 

 

Slika 14: Vpliv izbranega pristopa na izračun kapitalske zahteve 

 
Vir: OeNB/FMA, Guidelines on operational risk management, 2006, str 97. 

4.3.1 Osnovni pristop 

 

Najpreprostejši pristop za izračun kapitalske zahteve za operativna tveganja, z vidika uporabe, 

je enostavni pristop. Eden temeljnih ciljev kapitalske ureditve je bil vzpostavitev načinov 

izračuna kapitalske zahteve na način, da bo izračunan obseg kapitala čim bolj realno prikazal 

obseg tveganj, ki jim je banka s svojim poslovanjem izpostavljena. Pristop temelji na enotnem 

indikatorju in bo banki služil za izračun višine kapitala, ki naj bi ga banka imela za pokrivanje 

operativnih tveganj. Indikator tako predstavlja triletno povprečje vseh čistih obrestnih in 

neobrestnih prihodkov, tega pa se pomnoži s faktorjem α. Dobljen zmnožek je kapitalska 

zahteva za operativno tveganje. Izračun lahko prikažemo z naslednjo formulo (BCBS, 2006, 

str. 145): 

 

                                                                Kep= I * α                                                                  (2) 

v formuli (2) je: 

Kep kapitalska zahteva za operativno tveganje, izračunana na podlagi enostavnega 

pristopa  

I indikator finančne institucije (triletno povprečje vsote čistih obrestnih in 

neobrestnih prihodkov banke) 

α eksogeno določen faktor, ki predstavlja stopnjo tveganja in ima vrednost 15 %. 

 

Odbor je na podlagi raziskav v kapitalskem sporazumu določil faktor α, ki ga je Evropska 

komisija prevzela. Raziskave oz. t.i. kvantitativne študije učinkov kapitalskega sporazuma so 

bile namenjene raziskovanju vpliva metodoloških rešitev, vgrajenih v različne pristope za 

ugotavljanje kapitalskih zahtev za kreditno in operativno tveganje.  Raziskava je zajela širok 

vzorec mednarodno delujočih bank. Na podlagi zbranih vrednosti minimalnega zahtevanega 
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kapitala bank in bruto dohodka je izračunal individualne faktorje α po posameznih bankah za 

posamezna leta (od leta 1988 do leta 2000). Faktor α za banko j v letu t je bil izračunan na 

podlagi enačbe (BCBS, 2001, str. 4, 27): 

 

                                                             (3) 

v formuli (3) je: 

 

MRCj,t minimalni regulatorni kapital za banko j v letu t 

GIj,t bruto dohodek za banko j v letu t 

12% delež regulatornega kapitala, ki je namenjen za operativno tveganje v celotnem 

regulatornem kapitalu 

 

Odbor je pri izračunu faktorja α izhajal iz odločitve, naj znaša delež kapitalske zahteve za 

operativno tveganje 12 % celotne kapitalske zahteve. Za vse banke vključene v študijo je bil 

po zgornji formuli narejen izračun vrednosti faktorja α. Na podlagi analize rezultatov je bilo 

ugotovljeno, da kapitalska zahteva za operativno tveganje znaša 12 % celotne kapitalske 

zahteve ob uporabi α z vrednostjo 15 %. Metodo enostavnega kazalnika lahko uporablja vsaka 

banka ne glede na kompleksnost poslovanja, saj zanj ni potrebno izpolnjevati nobenih 

posebnih pogojev.  

4.3.1.1 Kapital za kritje operativnega tveganja za Banko x po osnovnem pristopu 

 

Izračun kapitalske zahteve za operativno tveganje je natančno opredeljen v Sklepu o izračunu 

kapitalske zahteve, izračun pa opravimo s pomočjo naslednje formule, ki je predvidena v 

Sklepu o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 

104/07, v nadaljevanju: Sklep o poročanju o kapital): 

 

                    * 15%                               

            (4) 

v formuli (4) so: 

KZep kapitalska zahteva za operativno tveganje izračunana po enostavnem pristopu 

ČOPN 1…n vsota čistih obrestnih in neobrestnih prihodkov v obdobju preteklih treh 

poslovnih let 

n število preteklih treh poslovnih let, pri katerih je vsota čistih obrestnih in 

neobrestnih prihodkov pozitivna 

 

Temeljni vir podatkov za izračun kapitalske zahteve za operativno tveganje so postavke 

poslovnega izida banke. Pri izračunu vsote čistih obrestnih in neobrestnih prihodkov banka 

uporabi postavke ki so v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in 

Sklepom o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Ur.l. RS, št. 64/2005 in 

45/2006) in so naslednje: 
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 Prihodki iz obresti. 

 Odhodki iz obrestni. 

 Prihodki iz dividend. 

 Prihodki iz opravnin (provizij). 

 Odhodki za opravnine (provizije). 

 Čisti dobiček / izgube iz finančnega poslovanja. 

 Drugi čisti poslovni dobički. 

 

Potrebne podatke za  izračun kapitalske zahteve po najenostavnejšem pristopu (Tabela 3) sem 

pridobil v Sektorju finančnega računovodstva in Sektorju kontrolinga, ki je v banki pristojen 

za izračun kapitala banke.      

 

Tabela 3: Vsota čistih obrestnih in neobrestnih prihodkov poslovne banke x za poslovna leta 

2007, 2008 in 2009 (v 000 EUR). 
 

 
Vir: Banke X, Interni viri, 2010 

 

Na podlagi podatkov lahko izračunam kapitalsko zahtevo za operativno tveganje s pomočjo 

formule (4): 

  

 

 

=  = 577.401*15% = 86.610 

Izračun kapitalske zahteve za operativno tveganje po osnovnem pristopu kaže, da bi Banka X 

morala za leto 2010 za potrebe kritja morebitnih negativnih učinkov iz naslov materializacije 

operativnega tveganja oblikovati 86.610 mio evrov kapitala.  

  

4.3.2 Standardiziran pristop 

 

Standardiziran pristop  je nadgradnja enostavnega pristopa in poslovanje banke razdeli na 

osem poslovnih področij, nato pa, podobno kot osnovni pristop, potrebni kapital izračuna kot 

vsoto deležev v bruto prihodkih posameznega poslovnega področja. Deleži v prihodkih po 

posameznih poslovnih področjih so različni, gibljejo se med 12 in 18 %. Standardiziran 

pristop tako izboljšuje natančnost izračuna iz enostavnega pristopa, ker upošteva različen 

vpliv operativnega tveganja po posameznih poslovnih področjih.  
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Indikator za vsako poslovno področje je bruto prihodek, ki služi kot približek obsega operacij 

izpostavljenih operativnem tveganju. Kapitalska zahteva za operativno tveganje je produkt 

bruto prihodka poslovnega področja in faktorja β, ki pripada temu področju. β faktor je 

predpisal Baselski odbor in predstavlja približek za izgubo iz operativnega tveganja za 

posamezno poslovno področje in agregatno višino bruto prihodka tega poslovnega področja 

na nivoju panoge.  

 

Tabela 4: Poslovna področja, indikator in faktor β 
 

Poslovno področje  Indikator  Predpisan faktor β v % 

Podjetniško financiranje Bruto prihodek β1 = 18 

Posli trgovanja Bruto prihodek β2 = 18 

Poslovanje s prebivalstvom Bruto prihodek β3 = 12 

Komercialno bančništvo Bruto prihodek β4 = 15 

Plačilni instrumenti Bruto prihodek β5 = 18 

Agentske storitve Bruto prihodek β6 = 15 

Posredovanje pri kupoprodaji 

vrednostnih papirjev prebivalstva 

Bruto prihodek β7 = 12 

Upravljanje s sredstvi Bruto prihodek β8 = 12 

Vir: Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standard , 2006, str. 147 

 

Celotno kapitalsko zahtevo se izračuna kot vsoto kapitalskih zahtev za posamezno poslovno 

področje in se lahko zapiše kot (BCBS, 2006, str. 147): 

                                                              (5) 

za tri letno povprečje pa s pomočjo formule: 

 

                                                                 (6) 

v formuli (6) so: 

 

Ksp kapitalska zahteva za operativno tveganje izračunana po standardiziranem 

pristopu 

BDi indikator izpostavljenosti za poslovno področje i 

βi fiksen odstotek, ki predstavlja tveganje za posamezno poslovno področje 

i poslovno področje 

 

Pri oblikovanju standardiziranega pristopa je bila največja težava določitev faktorja β za 

posamezno poslovno področje. Evropska komisija je vrednosti povzela po ugotovitvah 

kvantitativne študije učinkov, ki jo je naredil Baselski odbor, ki je faktor β ocenil po 

naslednjem postopku; najprej je za vsako banko ocenil faktorje β po poslovnih področjih, nato 

pa proučil verjetnostno porazdelitev te množice β glede na vzorec vseh bank. Študija pri 

izračunih upošteva porazdelitev ekonomskega kapitala za operativna tveganja in bruto 
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dohodek za posamezno poslovno področje, ki so jih za potrebe študije posredovale banke. 

Podobno kot pri enostavnem pristopu je bila upoštevana predpostavka, da delež zahtevanega 

kapitala za operativna tveganja znaša 12 % celotne minimalne kapitalske zahteve. Na podlagi 

podatkov o porazdelitvi ekonomskega kapitala je odbor določil porazdelitev regulatornega 

kapitala po poslovnih področjih. Ta je bil porazdeljen glede na bruto prihodek posameznih 

poslovnih področij. S tem postopkom je odbor izračunal faktor β za posamezno poslovno 

področje. Faktor β za poslovno področje i za banko j je mogoče izračunati s pomočjo 

naslednje formule (BCBS, 2001, str. 28−30). 

 

                                                 (7) 

v formuli (7) so: 

βj,i β za posamezno poslovno področje 

MRCj minimalni zahtevani kapital banke (8% bančne tehtane tvegane aktive) 

OpRiskShare j,i delež ekonomskega kapitala, ki ga banka j alocira za pokrivanje operativnih 

tveganj 

GI j,i bruto dohodek poslovnega področja i v banki j 

12%  delež regulatornega kapitala, ki ga banka nameni za operativna tveganja 

 

Indikator tveganja/izpostavljenosti 

Opredelitev Evropske komisije je, da se za indikator tveganja za vsa poslovna področja 

uporablja triletno povprečje vsote čistih obrestnih in neobrestnih prihodkov. Če je v katerem 

koli opazovanjem obdobju vsota čistih obrestnih in neobrestnih prihodkov negativna se tej 

vrednosti dodeli vrednost nič. 

4.3.2.1 Kapital za kritje operativnega tveganja za Banko x po standardiziranem pristopu 

 

Kapitalska zahteva za operativno tveganje po standardiziranem pristopu se izračuna kot 

povprečje letnih kapitalskih zahtev za zadnja tri poslovna leta pred letom, za katerega se 

računa ta kapitalska zahteva. Skladno s Sklepom o poročanju o kapitalu izračun opravimo s 

pomočjo naslednje formule:  

 

 
                                           (8) 

V formuli (8) so: 

KZsp kapitalska zahteva  za operativno tveganje izračunana po standardiziranem pristopu 

ČOPN vsota čistih obrestnih in neobrestnih prihodkov v okviru posameznega poslovnega 

leta za vsako poslovno področje 

PP% utež tveganja za posamezno poslovno področje 

 

Poglavitna razlika med izračunom po osnovnem in standardiziranem pristopu je v indikatorju 

oz. osnovi za izračun kapitalske zahteve. Osnovni pristop temelji na enotnem indikatorju 

(vsota čistih obrestnih in neobrestnih prihodkov), standardiziran pristop pa temelji na osmih 
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indikatorjih, ki vsak pokriva svojo poslovno področje. Za vsako poslovno področje iz tabele 4 

je potrebno izračunati ločen indikator. Le ta je sicer opredeljen popolnoma enako kot pri  

osnovnem pristopu – vsota čistih obrestnih in neobrestnih prihodkov. Vir teh podatkov so 

postavke poslovnega izida banke. Težava, ki se pojavi je razčlenitev prihodkov po 

predpisanih poslovnih področjih. Na to težavo se Sklep o izračunu kapitalske zahteve 

navezuje v 13. členu, ki navaja načela za oblikovanje poslovnih področij v banki.  

 

V Banki X je knjigovodsko - informacijski sistem glavne knjige vzpostavljen tako, da je 

potrebno vsako knjižbo opremiti s podatki o organizacijski enoti na katero se ta nanaša. Na 

podlagi področja poslovanja posamezne organizacijske enote pa se realizirane obrestne in 

neobrestne prihodke razporedi po posameznih poslovnih področjih.  

 

V Tabeli 5 so prikazane izračunane vsote čistih obrestnih in neobrestnih prihodkov Banke X 

po poslovnih področjih. V skladu z zgornjo formulo je v Tabeli 6 prikazan izračun kapitalske 

zahteve za poslovna leta 2007, 2008 in 2009.       

 

Tabela 5: Prihodki poslovne Banke x po poslovnih področjih za poslovna leta 2007, 2008 in 

2009. 
 

 

 

I. POSLI BANKE 

II. VSOTA OBRESTNIH IN NEOBRESNIH PRIHODKOV PO POSLOVNIH 

LETIH 

POSLOVNO LETO 2007 POSLOVNO LETO 2008 POSLOVNO LETO 2009 

1 2 3 

B. 

STANDARDIZIR

AN PRISTOP 

 

542.543 

 

629.916 

 

559.743 

Podjetniško 

financiranje in 

finančno svetovanje 

 

20.001 

 

20.664 

 

-13.642 

 

Trgovanje in  

 prodaja na veliko 

41.027 20.484 -21.392 

Posli z 

vrednostnimi 

papirji 

3.632 4.668 8.428 

Komercialno 

bančništvo 

114.137 151.908 146.380 

Bančništvo  

na drobno 

244.817 264.005 275.633 

Plačila in  

poravnave 

90.983 88.097 103.085 

Agentske  

storitve 

27.924 80.010 61.151 

Upravljanje 

premoženja 

22 79 99 

 
Vir: Banka X, Interni viri, 2010. 
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Tabela 6: Prikaz izračuna kapitalske zahteve za operativno tveganje za Banko X (v 000 EUR) 
 

Leto 2007 Prihodki 

skupaj 

v % Kapitalska zahteva  

Podjetniško financiranje in finančno svetovanje 20.001 18 3.600 

Trgovanje in  prodaja na veliko 41.027 18 7.385 

Posli z vrednostnimi papirji 3.632 12 436 

Komercialno bančništvo 114.137 15 17.121 

Bančništvo na drobno 244.817 12 29.377 

Plačila in poravnave 90.983 18 16.377 

Agentske storitve 27.924 15 4.189 

Upravljanje premoženja 22 12 3 

Kapitalska zahteva za leto 2007     78.488 

 

Leto 2008    

Podjetniško financiranje in finančno svetovanje 20.664 18 3.720 

Trgovanje in  prodaja na veliko 20.484 18 3.687 

Posli z vrednostnimi papirji 4.668 12 560 

Komercialno bančništvo 151.908 15 22.786 

Bančništvo na drobno 264.005 12 31.681 

Plačila in poravnave 88.087 18 15.856 

Agentske storitve 80.010 15 12.002 

Upravljanje premoženja 79 12 9 

Kapitalska zahteva za leto 2008    90.301 

 

Leto 2009    

Podjetniško financiranje in finančno svetovanje -13.642 18 -2.456 

Trgovanje in  prodaja na veliko -21.392 18 -3.851 

Posli z vrednostnimi papirji 8.428 12 1.011 

Komercialno bančništvo 146.380 15 21.957 

Bančništvo na drobno 275.633 12 33.076 

Plačila in poravnave 103.085 18 18.555 

Agentske storitve 61.151 15 9.173 

Upravljanje premoženja 79 12 12 

Kapitalska zahteva za leto 2009   77.288 

Vsota letnih kapitalskih zahtev 

Povprečje letnih kapitalskih zahtev 

246.077 

82.025 

 

Banka mora za poslovno leto 2010, po standardiziranem pristopu, oblikovati 82.025 mio 

evrov kapitala za potrebe kritja morebitnih negativnih učinkov operativnih tveganj. V 

primerjavi z izračunom po predhodni metodi lahko ugotovimo, da je kapitalska zahteva 

izračunana po naprednejšem pristopu nižja. Izračun pokaže prihranek kapitala v absolutnem 

znesku 4.585 mio evrov in  zavrne domnevo, da je izračuna kapitalska zahteva po 

standardiziranem pristopu višja. 
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4.3.3 Napredni pristopi 

 

Kapitalski sporazum bankam v okviru AMA dovoljuje uporabo različnih pristopov za izračun 

potrebnega kapitala za operativna tveganja. Bankam je omogočeno, da izdelajo lasten 

specializiran pristop za merjenje operativnega tveganja, različice pristopov pa obsegajo; 

pristop z internim merjenjem (angl. IMA - internal measurement approach), točkovalni 

pristop (angl. SCA-scorecard approach) in pristop s statistično porazdelitvijo izgube (angl. 

LDA - Loss distrubution approach), ki vključuje tudi uporabo kazalnika Value at Risk (Var). 

Slednja metoda se v praksi pri razvitih in kompleksnih bankah najbolj razvija.  

 

Minimalna kapitalska zahteva za operativno tveganje se v okviru naprednih pristopov 

izračuna na podlagi mere tveganja, ki jo generira notranji sistem merjenja operativnih tveganj 

posamezne banke. Napreden pristop je primeren za največje in mednarodno aktivne banke, ki 

razpolagajo z vsebinsko in finančno podporo. Za uporabo naprednega pristopa  za izračun 

kapitalske zahteve morajo banke pridobiti dovoljenje regulatorja in izpolniti določene 

kvalitativne in kvantitativne kvalifikacijske kriterije (Priloga 7).  

 

V skladu s procesom ICAAP so vsi napredni pristopi lahko uporabljeni za izračun notranjega 

kapitala. Uvedba kateregakoli naprednega pristopa je kompleksen proces povezan z velikimi 

finančnimi investicijami. V Sloveniji trenutno le dve poslovni banki uporabljata napredni 

pristop, s tem da je celoten razvoj voden in financiran v nadrejeni banki v tujini. Ker v Banki 

X ne razpolagajo s podatkovno bazo za implementacijo kateregakoli naprednega pristopa, so 

le ti v nadaljevanju zgolj teoretično opisani.     

4.4.3.1 Pristop s statistično porazdelitvijo izgube  

 

Da banka lahko uporabi pristop s statistično porazdelitvijo izgube za izračun kapitalske 

zahteve za operativno tveganje mora izdelati celovit sistem identificiranja, beleženja, 

spremljanja in analiziranja podatkov o operativnem tveganju (Marshall, 2001). Ključno za 

postavitev sistema je, da se v zbiranje podatkov vključi vse ravni poslovanja banke, kar je 

možno le s strinjanjem in pripravljenostjo vseh ravni vodenja v organizaciji. Pristop temelji na 

notranjih podatkih o izgubi, ker naj bi ti predstavljali najbolj objektivni kazalnik, ki izkazuje 

edinstven profil operativne izpostavljenosti banke operativnemu tveganju. 
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Slika14: Porazdelitve izgub nastalih zaradi škodnih dogodkov 

 

 
Vir:  T. Rotovnik, Problematika in kritika naprednih pristopov za merjenje operativnega tveganja,  2003, str.3. 

 

Pristop s statistično porazdelitvijo izgube je tako še naprednejši od predhodno opisanega. 

Banke pri tem pristopu uporabljajo svoje notranje podatke iz matrike poslovnih procesov in 

možnih škodnih dogodki, s tem da za vsako od 56 možnih kombinacij poslovno 

področje/vrsta tveganja ocenijo funkcijo porazdelitve pogostosti (angl. frequncy) in resnosti 

(angl. severity) posameznega škodnega dogodka na osnovi podatkov za obdobje naslednjega 

leta in izračunavajo funkcijo verjetnostne porazdelitve kumulative operativnih izgub. 

 

Orientacijski postopek za oceno kapitalske zahteve za operativno tveganje poteka po 

naslednjih korakih (BIS – e gradivo za nadzornike v okviru www.fsiconnect.org):  

 

V prvem koraku banka strukturira bazo podatkov, ki mora biti razčlenjena po kategorijah 

izgub po poslovnih področjih tako kot jih je predpisal baselski komite v kapitalskem 

sporazumu. Akumuliran podatkovni zbir se nanaša na podatke o notranjih in zunanjih škodnih 

dogodkih iz področja operativnih tvegaj. 

 

Drugi korak predstavlja postopek modeliranja porazdelitve pogostosti izgube. Ocenjevanje 

verjetnosti nastanka škodnih dogodkov poteka na podlagi statističnih porazdelitev (npr. 

negativna binomska porazdelitev, Poissonova porazdelitev. V Sliki 15 je prikazan splošen 

postopek prilagajanja. 
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Slika 15: Pristop k prilagajanju statistične porazdelitve 

 

 
Vir: M. Cruz,Modeling, Measuring and Hedging Operational Risk, 2002, str. 114. 

 

Testiranje primernosti izbranega modela se izvaja s tehniko preverjanja prilagajanja podatkov 

(angl. GOFT - goodness of fit test), ki jo zagotavljajo metode hi-kvadrat, Andersen Darling ali 

Kolmogorov-Smirnoff test. 

 

Postopek modeliranja resnosti izgube se izvaja v tretjem koraku, kjer se uporabijo različne 

tehnike ocenjevanja verjetnih zneskov izgube za vsako vrsto škodnega dogodka in poslovnega 

področja. Vrednost škodnega dogodka določa porazdelitev resnosti izgube, ki se sicer deli na: 

 

 Visoka resnost − nizka pogostost nastopa. 

 Nizka resnost − visoka pogostost nastopa. 

 Katastrofalna resnost − redka pogostost nastopa (potres, poplave,…). 

 

Glavni problem opazovanega obdobja je izbira modela porazdelitve, ki bi kar se da točno 

zajel vse izgube. Zaradi negotovosti glede celovitosti zbranih podatkov (vzrok je lahko 

nedosledno evidentiranje tveganj, določena področja in vrste izgub so brez podatkov, itd…), 

se je najboljše odločiti za porazdelitev z debelim repom (angl. fat tailed distribution). 

Porazdelitve resnosti izgub, ki jih imamo na razpolago in jih obravnavamo v okviru pristopa k 

prilagajanju podatkov so log-normalna, posplošena Paretova ali Weibullova. Izberemo tisti 

model porazdelitve resnosti izgube, ki se najbolje prilagaja predvsem repu prilagoditve. Po 

različnih vrstah izgub pridobimo različne porazdelitve izgub, zato jih moramo v naslednjem 

koraku kombinirati z različnimi tehnikami, da dobimo končno porazdelitev izgube. 

Porazdelitve so po različnih vrstah izgub različnih oblik, zato jih moramo v naslednjem 

koraku kombinirati za posebnimi tehnikami, da dobimo končno porazdelitev izgube. 
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V četrtem koraku s pomočjo Monte Carlo simulacije kombiniramo različne porazdelitve 

pogostosti in resnosti izgube. Za kombiniranje se lahko uporabi tudi katerakoli druga 

primerna statistična tehnika, ki se uporablja za izračun porazdelitve izgub in celotno 

porazdelitev izgube za vsakdanjo kombinacijo vrsta izgube/poslovno področje v danem 

časovnem obdobju. 

 

V zadnjem petem koraku pa ugotavljamo vzporednost krivulje porazdelitve vseh 

opazovanih točk izgube in krivulje, ki odraža vzorec realiziranih izgub. V okviru pristopa 

LDA krivulja porazdelitve izgube predstavlja serijo možnih izgub iz operativnega tveganja po 

posameznih vrstah dogodkov in poslovnih področij za časovno obdobje enega leta in visoko 

stopnjo zaupanja (99.9 %). 

 

Slika 16: Grafična interpretacija agregirane porazdelitve izgub 
 

 
Vir: P. Špan,Proces upravljanja operativnih tveganj v bankah, 2009, str. 57. 

4.4.3.2 Pristop z internim merjenjem (angl. Internal Measurement Approach - IMA) 

 

Banke generirajo oceno potrebnega kapitala za operativna tveganja, ki temelji na 

pričakovanih izgubah iz tega tveganja. Pristop predvideva trdno in stabilno povezavo med 

pričakovanimi (povprečje porazdelitve izgub) in nepričakovanimi izgubami (rep porazdelitve 

izgub) iz tega naslova. Povezava bi lahko bila linearna, kar bi pomenilo da je kapitalska 

zahteva enostavno seštevek pričakovanih izgub ali pa nelinearna kar pomeni, da je zahtevan 

kapital za operativna tveganja kompleksna funkcija pričakovanih izgub.  

 

Pristop z internim merjenjem zahteva razdelitev poslovanja banke na 8 poslovnih področij in 

7 različnih dejavnikov tveganja, nato pa za vsako od 56 kombinacij izračuna kapitalsko 

zahtevo kot produkt indikatorja tveganja (npr. neto prihodek) popravljenega za nepričakovane 

izgube (popravek v obliki γ določi regulator), verjetnosti škodnega dogodka in višino škode 

posameznega dogodka. Pristop predvideva popolno korelacijo med posameznim poslovnim 
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področjem in dejavnikom tveganja ter linearno povezavo med pričakovanimi in 

nepričakovanimi izgubami (Alexander, 2002). 

 

Elementi izračuna so lahko specificirani za različne načine v splošnem pa se izračun 

potrebnega kapitala naredi s kombinacijo naslednjih indikatorjev: 

 

 PE = Probability loss event – verjetnost nastopa škodnega dogodka.  

 LGE = Loss given event – povprečna izguba, ki nastane ob škodnem dogodku. 

 EI = Exposure Indicator – predstavlja približek izpostavljenosti posameznega poslovnega 

področja operativnemu tveganju.  

 

S pomočjo zmnožka zgornjih indikatorjev lahko izračunamo parameter pričakovane izgube 

(angl. expected loss) za vsako kombinacijo iz matrike 8x7, nadzorniki pa za vsako 

kombinacijo določijo faktor γ, ki pretvori oceno pričakovanih izgub za posamezno 

kombinacijo v delno kapitalsko zahtevo (BCBS, 2001, str. 33−34).   

 

Celotna kapitalska zahteva je torej vsota produktov po posameznih kombinacijah in se lahko 

zapiše v obliki naslednje formule:  

                               (9) 

 

Slabost pristopa je domneva o popolni korelaciji med poslovnimi področji in kombinacijo 

škodnih dogodkov, ter linearna povezanost med pričakovanimi in nepričakovanimi izgubami. 

Zaradi omenjenih slabosti je razvoj metode praktično ustavljen. 

4.4.3.3 Metoda točkovalnika (angl. Scorecard Aproach - ScA ) 

 

Pristop predvideva izdelavo točkovalnikov s katerim banka s konsistentnim spremljanjem 

operativnega tveganja modificira oceno potrebe kapitala, ki ga izračuna po osnovnem ali 

standardiziranem pristopu. Modificirane ocene tveganja so predvsem kvantitativne narave in 

se prek določenih kazalcev poslovanja, ki jih ocenjujejo zaposleni na izvedbenem nivoju v 

posamezno poslovno organizacijskem delu, ozirajo v prihodnost v smislu izboljšanja ukrepov, 

ki naj bi zmanjšali izpostavljenost operativnemu tveganju ali škodo iz dogodkov operativnega 

tveganja v prihodnje (Alexander, 2003). 

  

Pri točkovalnem pristopu banka določi začetno raven kapitala za operativno tveganje na ravni 

banke ali na ravni posameznega poslovnega področja. Odmerjen kapital se v določenem 

časovnem obdobju lahko spremeni na podlagi točkovanja, ki poskuša zajeti osnovni profil 

tveganja in kontrolno okolje različnih poslovnih področij. Namen pristopa je v prihodnost 

usmerjen izračun kapitalske zahteve, ki bo izražala izboljšave okolja obvladovanja tveganja, 

to pa vodi do znižanja pogostosti in resnosti prihodnjih izgub iz operativnih tveganj. 
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Točkovanje mora temeljiti na dejanskem merjenju tveganj ali pa se bo uporabljalo številne 

parametre kot približke izpostavljenosti posameznim vrstam tveganja v kombinaciji 

poslovnega področja in vrste tveganja. Za potrebe kvalifikacije za uporabo tega naprednega 

pristopa mora točkovalni pristop imeti močno kvantitativno bazo s celostno kapitalsko 

zahtevo, ki temelji na strogi analizi notranjih in zunanjih podatkov (BCBS, 2001, str. 33−34).  

 

Letna kapitalska zahteva se lahko izračuna na podlagi naslednje formule: 

                                                    (10) 

Kjer je 𝓇 faktor, ki poveča začetni kapital glede na posamezno področje 

 

4.3.4 Težave pristopov za merjenje operativnega tveganja 

 

Nekateri avtorji so mnenja, da imajo napredni modeli določeno vrednost in perspektivo, ker 

uvajajo boljše upravljanje operativnega tveganja in zagotavljajo natančen izračun potrebnega 

kapitala. Nasprotniki pa ugotavljajo, da napredni modeli stojijo na šibkih temeljih in da 

koncept merjenja operativnega tveganja ni samo v začasnem razvojnem krču. Napačen pristop 

lahko povzroči, da so rezultati merjenja operativnih tveganj nezanesljivi. Problematiko 

merjenja operativnih tveganj tako delimo v štiri skupine (Rotovnik, 2004b, str 1): 

 

 Omejena zmožnost celostne kvantifikacije operativnega tveganja, ki bi ustrezala njegovi 

dejanski stopnji izpostavljenosti ali verjetnosti nastanka. Gre za bistveno razliko, ki loči 

operativno tveganje od kreditnega in tržnega tveganja. 

 Necelovitost portfelja izpostavljenosti operativnemu tveganju, ker je težko ugotoviti, če je 

portfelj banke sploh celovito zajet. 

 Uporabnost podatkov in njihova relevantnost je odvisna od trenutnih razmer, spremembe 

v organizaciji in razvoj okolja zmanjšujeta relevantnost podatkov o izgubi 

 Težave pri oceni modelov, ki zmanjšuje zanesljivost in uporabnost rezultatov pridobljenih 

z notranjimi modeli za merjenje operativnih tveganj.  

 

V zvezi z upravljanjem modela operativnih tveganj pa se pojavi še nevarnost lažne 

zanesljivosti, ki jo povzroči povzemanje vseh operativnih tveganj v eno samo oceno tveganja. 

Za vodstvo je to zavajajoče, saj lahko dobi vtis, da banka obvladuje operativno tveganje, v 

resnici pa je zasnovan model upravljanja z operativnim tveganjem nepopoln in nepreverjen. 

Nevarnost pri upravljanju modela operativnega tveganja je tudi napačno usmerjanje resursov 

in neodobravanje slabih novic. Novica o realiziranem škodnem dogodku v okolju, ki temelji 

na kvantifikaciji operativnega tveganja, demotivira z dodatno kapitalsko zahtevo. Istočasno pa 

kvantifikacija operativnega tveganja zahteva primerno stopnjo porabe resursov, kar bi lahko 

vplivalo na odgovorne, ki bi zanemarili delo na področju ostalih vrst tveganj, ki mogoče 

prinašajo višjo dodano vrednost (Holmes, 2003).  
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Izbrani model merjenja operativnega tveganja mora biti dovolj realističen, da zagotovi 

razumevanje parametrov, ki tvorijo obravnavano situacijo in mora vsebovati naslednje 

značilnosti (Currie, 2004): 

 

 Verodostojno in celovito obravnavo bistvenih potez določene situacije. 

 Napovedovalno moč za potrebe sprejemanja odločitev. 

 Možnost validacijske napovedi. 

 

Interni model merjenja operativnega tveganja mora zagotoviti vsaj primerjavo tveganosti med 

različnimi bankami in ali se tveganost ene banke proti drugi v določenem časovnem obdobju 

spreminja. Na splošno modeli za izračun kreditnega in tržnega tveganja že danes izpolnjujejo 

zgoraj naštete značilnosti, kar pa ne velja za modele operativnega tveganja, ki zgornjih zahtev 

ne izpolnjujejo v celoti. 

 

Med različnimi vrstami tveganj se na posameznih značilnostih pojavljajo določene razlike kot 

je prikazano v spodnji tabeli. 

 

Tabela 7: Primerjava operativnega s tržnim in kreditnim tveganjem 
 

  Tržno tveganje Kreditno tveganje Operativno tveganje 

Pozicija Možna kvantifikacija 

izpostavljenosti 

Da Da Problematično 

Mera 

izpostavljenosti  

Občutljivost pozicije 

izpostavljenosti 

Potencialna 

izpostavljenost posojila 

Problematično: Trenutno 

ni na voljo ekvivalenta 

pozicije izpostavljenosti 

Celovitost Celovitost portfelja Znano Znano Neznano 

Odvisnost uporabnosti 

podatkov od danih razmer 

in njihova relevantnost 

Odvisnost 

uporabnosti 

podatkov od danih 

razmer 

 

Nizka 

 

Srednja 

 

Visoka 

Frekvence podatkov Visoka Visoka Nizka 

Ocenjevanje in validacija Ocenjevanje 

tveganja 

VAR Interne bonitetne ocene Ni konsenza industrije 

Natančnost Dobra Sprejemljiva Nizka 

Testiranje Zadostni podatki za 

testiranje za nazaj 

»Testiranje za nazaj 

oteženo za kratkoročno 

obdobje« 

Rezultate težko testirati 

za katerokoli obdobje 

 POVZETEK Dobro razviti in 

preverjeni modeli 

tveganja 

Uporaba modelov je 

upravičena, vendar pod 

predpostavko previdnosti 

Trenutno ni konsenza 

industrije o ustreznosti 

aktualnih vrst modelov v 

razvoju 

 

Vir: C. Currie, Basel II and Operational Risk – Overview of Key Concern, 2004, str. 30 

 

Za banke je priporočljivo, da v začetni fazi posvečajo več pozornosti izboljšanju prakse 

upravljanja operativnega tveganja, statistični model za merjenje operativnega tveganja pa 

vključijo v vsakdanjo prakso takrat, ko ta zagotavlja primerno stopnjo zanesljivosti in varnosti 

(Rotovnik, 2003, str. 7). 
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4.3.5 Usklajevanje uporabe kvalitativnih in kvantitativnih metod merjenja 

 

Da je narava operativnega tveganja zelo kompleksna in dinamična izhaja že iz same 

definicije, ki operativna tveganja povezuje z izgubo zaradi ljudi, procesov, sistemov in 

ekstremnih dogodkov.  

 

Izkušnje kažejo (Lam, 2003) da je potrebno različne metode za upravljanje operativnih 

tveganj obravnavati in uporabljati kot celoto, ki zagotavlja integrirano podporo sistemu 

upravljanja operativnih tveganj. Zagotoviti je potrebno sinhronizirano uporabo kvalitativnih 

in kvantitativnih metod in izkoristiti prednosti posameznih orodij, ter zagotoviti integracijo 

nadzornih aktivnosti in funkcij odgovorih za upravljanje tveganj (funkcija upravljanja 

operativnih tveganj, zagotavljanje skladnosti poslovanja z zakonodajo, notranja revizija, itd). 

Učinkovit sistem ocenjevanja operativnih tveganj mora vsebovati elemente vseh omenjenih 

metod. Na podlagi kombinacije zbranih zgodovinskih notranjih in eksogenih zunanjih 

podatkov je treba ugotoviti zakonitosti pojavljanja škodnih dogodkov in vzroke za njihov 

nastanek, z upoštevanjem medsebojne povezanosti in integriranosti poslovnih procesov pa 

oceniti možen razvoj poslovanja v prihodnosti. Uporabljen model mora kljub svoji 

kompleksnosti biti dovolj transparenten in razumljiv za končne uporabnike na vseh nivojih 

odločanja v banki. 

Če želijo banke v celoti izkoristiti prednost (večja operativna učinkovitost, izboljšanje 

storitev, nižje škode,…), ki jih prinaša učinkovito upravljanje z operativnimi tveganji morajo 

v prakso integrirati kombinacijo kvalitativnih in kvantitativnih metod (Lam, 2003, str. 29). 

 

SKLEP 

Prevzemanje tveganj je neločljiv del bančnega poslovanja in v času hitrega razvoja 

tehnologije, globalizacije, internacionalizacije in nenazadnje finančne krize zahtevajo vse 

večjo pozornost. Vsaka banka ima določen pristop k upravljanju tveganj, ki izhaja iz njenih 

poslovnih strategij, politik, profila tveganosti ter položaja, strukture in dejanskega vpliva 

oddelkov za upravljanje tveganj na sprejemanje odločitev v vsaki banki. Formalno ali 

neformalno, ti elementi danes obstajajo v vsaki banki, prav tako kot znanje, načela, vrednote 

in odnos zaposlenih do prevzemanja tveganj. 

 

V zadnjih dveh desetletjih je bil narejen velik napredek na področju spremljanja tveganj in 

izračunavanju potrebnega kapitala za njihovo kritje. Vzporedno s tem razvojem je tekel tudi 

razvoj regulative, ki skuša zagotoviti ustrezno višino kapitala za varno poslovanje bank. 

Mednarodno uveljavljeni Baselski standardi so tako skušali slediti razvoju prakse vodilnih 

bank na področju upravljanja s kapitalom. Uvedba in konvergenca načel Baselskega standarda 

v evropsko zakonodajo, pa je pomenila veliko spodbudo k razširitvi uporabe in nadaljnjem 

razvoju tovrstnih sistemov.  
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Finančna kriza je identificirala področja upravljanja tveganj, ki jih je regulativa zaobšla in 

tako razkrila ne le pomen/potrebo razvoja prenovljenih enotnih evropskih smernic, pač pa tudi 

izkazala potrebo, da se te dosledno in brez izjeme implementirajo v vseh državah EU.  V 

prvem delu magistrske naloge so predstavljeni predlogi nadgradnje trenutno veljavnih 

standardov, ki bi s spremembami izničile pomanjkljivosti, ki so se pokazale v prvi finančni 

krizi po njegovi uveljavitvi. V predlogu nadgradnje je najbolj izpostavljena vloga in pomen 

drugega stebra. Baselski odbor ključno vlogo za merjenje in upravljanje tveganj vidi v 

napotilih drugega stebra, ki je namenjen interni oceni tveganj, katerim banka je ali bi jim 

lahko bila izpostavljena, ter pripadajočih kapitalskih zahtev, vključno s tveganji, ki niso zajeta 

v prvem stebru. Banke morajo skladno z lastnim opredeljenim postopkom za prevzemanje 

tveganj oceniti lasten profil tveganosti banke, ter izračunati interno oceno kapitalskih potreb. 

Izdelana ocena je izhodišče za dialog z nadzornikom, ki ovrednoti ustreznost ocene in po 

potrebi sprejme nadzorniške ukrepe.  

 

Oblikovanje zadostnega kapitala bankam predstavlja veliki izziv, saj je temeljna funkcija 

kapitala banke, da absorbira nepričakovane izgube in tako povečuje zaupanje v banko. Proces 

ICAAP je prvenstveno usmerjen v interno ocenjevanje kapitalskih potreb in izračun interne 

ocene kapitala t.j. h kvantitativnim elementom procesa upravljanja tveganj,  medtem ko se 

kvalitativni elementi upravljanja tveganj, namenjeni krepitvi internega okolja banke. Banka 

lahko nižjo interno kapitalsko oceno za določeno tveganje utemeljuje s kakovostnim 

notranjim okoljem, na podlagi katerega lahko učinkovito obvladuje ter zmanjšuje tveganje. Ta 

proces predstavlja bankam dodatno priložnost in izziv, da na osnovi ugotovljenih tveganj 

zagotovijo razumno zaščito z oblikovanjem zadostnega kapitala in poskrbijo za uvedbo 

sprememb za primernejše obvladovanje banke. V povezavi z operativnim tveganjem se banke 

lahko pri oblikovanju ustreznega kapitala za kritje operativnih tveganj poslužujejo bodisi 

modificiranega osnovnega ali standardiziranega pristopa ali pa kateregakoli naprednega 

pristopa. 

 

Drugi del dela je namenjen upravljanju z operativnim tveganjem in je v magistrskem delu 

predstavljen kot večfazen proces bistvenih elementov, ki se ponavljajo ter s tem nadgrajujejo 

in izboljšujejo. V delu so  prikazane posamezne komponente procesa in pripadajoče 

metode/elementi, ki podpirajo načrtovane aktivnosti in odgovorim osebam v bankah 

zagotavljajo pomoč pri načrtovanju razvoja sistema. Za banke je priporočljivo, da v začetni 

fazi posvečajo več pozornosti izboljšanju prakse upravljanja operativnega tveganja, statistični 

model za merjenje operativnega tveganja pa vključijo v vsakdanjo prakso takrat, ko ta 

zagotavlja primerno stopnjo zanesljivosti in varnosti. 

 

V zadnjem delu so opredeljene kvalitativne in kvantitativne metode za identifikacijo in 

podporo upravljanju operativnih tveganj in možnosti, ki jih ima banka na razpolago za izračun 

potrebnega kapitala za kritje operativnih tveganj. V praktičnem delu poglavja se srečujemo s 

problematiko pomanjkanja (zgodovinskih) podatkov, kar je posledica nezadostne stopnje 

razvitosti sistematičnega spremljanja in beleženja operativnih tveganj v konkretni banki, zato 
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je izračun kapitalske zahteve prikazan samo po enostavnem in standardiziranem pristopu. 

Kljub temu konkreten izračun potrdi princip, po katerem pomeni naprednejši pristop za banko 

kapitalski prihranek. 

 

Izboljšave procesa upravljanja operativnih tveganj bodo tudi v bodoče vplivale na poslovanje 

bank v smislu povečanja investicij v znanje in potrebno infrastrukturo (ljudi, metode, 

tehnologijo) in bodo zagotavljale višji nivo kulture upravljanja s tveganjem. Sistematičen 

pristop k upravljanju operativnega tveganja in posledično izboljšanje stanja kontrolnega 

okolja lahko v trenutnih zaostrenih gospodarskih razmerah poslovanja postane še 

pomembnejši dejavnik, ker zagotavlja bolj učinkovito in zanesljivo realizacijo zastavljenih 

poslovnih ciljev, in banki bo kot tak pozitivno vplival na večino managerskih odločitev in s 

tem banki omogočal konkurenčno prednost.   

 

Čeprav gre za dolgotrajen in kompleksen proces so motivi (ustrezno upravljanje s kapitalom 

in nižja kapitalska zahteva ter izboljšanje kontrolnega okolja in zmanjšanje število škodnih 

dogodkov) za vzpostavitev in vzdrževanje kakovostnega sistema upravljanja z operativnim 

tveganjem dovolj veliki izziv, ki prinaša različne priložnosti in koristi.  
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Priloga 1: Sestava zakonskega kapitala 

Zakonski kapital predstavlja najširšo definicijo kapitala banke. Zaradi velikega pomena, ki ga 

ima tovrstni kapital za stabilnost celotnega finančnega sistema, je njegova sestava podrobno 

predpisana in tudi nadzorovana s strani nadzornih inštitucij, zato tudi govorimo o 

razpoložljivem regulatornem kapitalu.  

Regulatorni kapital je sestavljen iz naslednjih kategorij (Sklep o izračunu kapitala bank in 

hranilnic, 2006): 

 

 Temeljni kapital (angl. Tier 1). 

 Dodatni kapital I (angl. Tier 2). 

 Dodatni kapital II (angl. Tier 3). 

 Odbitne postavke, ki znižujejo kumulativno vsoto prej naštetih sestavin. 

 

Temeljni kapital zajema tiste sestavine kapitala, katerih kakovost je z vidika obvladovanja 

tveganj najvišja. Sem običajno uvrščamo sestavine računovodskega kapitala, vendar se del 

računovodskega kapitala ne všteva v regulatorni kapital. Izjeme običajno vrednostno 

predstavljajo zelo majhen del in so poleg lastnih delnic še nepotrjen del dobička tekočega leta 

in del prevrednotovalnih popravkov.  

Za izračun temeljnega kapitala pa moramo od prvovrstnih sestavin kapitala odšteti naslednje 

odbitne postavke: 

 

 Lastne delnice, ki na nek način pomenijo umik dela izdaje kapitala s trga. 

 Naložbe banke v neopredmetena dolgoročna sredstva (zaradi veliki tveganosti teh naložb 

jih je potrebno v celoti pokriti s kapitalom najvišje kakovosti). 

 

Dodatni kapital I (kapital prvega reda) vsebuje manj kvalitetne sestavine kapitala, ki sicer v 

primeru likvidnostnih težav še vedno služijo za zaščito nelastniških vlagateljev, vendar z 

določenimi omejitvami. Sem uvrščamo sestavine računovodskega kapitala, vplačane na 

podlagi kumulativnih prednostnih delnic, ki lastnikom zagotavljajo izplačilo pripadajočih 

dividend z zamikom tudi do leta, ko dividende za navadne delnice niso bile izplačane. Druga 

velika skupina instrumentov dodatnega kapitala I je podrejeni dolg (v obliki kreditov ali 

obveznic), za katere je značilno, da so investitorji v primeru težav banke poplačani šele po 

poplačilu ostalih vlagateljev. V dodatni kapital štejemo tudi t.i. hibridne instrumente, ki 

združujejo nekatere lastnosti tako dolga kot kapitala, če izpolnjujejo določene pogoje, med 

katerimi je najpomembnejši ta, da so na razpolago tudi za pokrivanje izgub tudi pri rednem 

poslovanju banke (Ferrari, 2006, str. 6). 

   

Dodatni kapital II  ali kapital drugega reda je namenjen izključno pokrivanju tržnih tveganj. 

Gre za podrejene instrumente s krajšo ročnostjo kot v dodatnem kapitalu I. Obseg, v katerem 

jih lahko banka vključi v izračun kapitala je odvisen od višine tržnih tveganj. 
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Odbitne postavke so naložbe banke, ki jih je zaradi tveganosti potrebno v celoti kriti iz 

kapitala, bodisi s temeljnim bodisi z dodatnim kapitalom. Skladno z novo evropsko 

zakonodajo naj bi se odbitne postavke odštevale polovično od temeljnega kapitala, polovico 

pa od dodatnega kapitala I. Pri odbitnih postavkah gre pretežno za naložbe v finančne 

inštitucije. 

 

Banka ima navadno v svoji bilanci instrumente, ki imajo zahtevane lastnosti ene od zgoraj 

navedenih kategorij regulatornega kapitala, vendar jih lahko zaradi omejitev v izračun vključi 

le deloma in še to ob izrecnem dovoljenju nadzornika. Omejitve pri izračunu se večinoma 

nanašajo na še dopustna razmerja med posameznimi sestavinami kapitala, pri nekaterih 

instrumentih pa je upoštevanje izdaje pogojeno z dovolj dolgo preostalo dobo do zapadlosti.     

Količnik kapitalske ustreznosti odraža razmerje med razpoložljivim regulatornim kapitalom 

in vsoto tveganju prilagojenih postavk za posamezno vrsto tveganja in mora presegati 

zakonsko določeno mejo 8 %.   

 

Priloga 2:  Odločitvena tabela za povečanje ali zmanjšanje pribitkov ocene kapitalskih 

potreb 

 
 

 Vir: Banka Slovenije, Proces ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala, 2010, str. 17 
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Priloga 3: Poročilo ICAAP  
 

POROČILO BANKI SLOVENIJE O IZVAJANJU PROCESA ICAAP 

[  ] 

(v oklepaj vpišite naziv banke ali hranilnice) 

 

1. OSNOVNI PODATKI IN POVZETKI 

 

1.1 Osnovni podatki (1 a, b, c, d)
1
 

 

Obdobje 

veljavnosti: 

d d m m l l l l 
– 

d d m m l l l l 

(obdobje na katero se poročilo ICAAP nanaša)  

 

Ime, 

priimek: 

 Datum poročila 

ICAAP: d d m m l l l l 

(oseba, odgovorna za komunikacijo z Banko Slovenije)                                                                                                                            

(datum zadnjega poročanja Banki Slovenije) 

Funkcija:  Zadnja sprememba: d d m m l l l l 

                                                                                                                                                                                                                    

(datum zadnje spremembe v poročilu ICAAP) 

                             

Org. enota:  
 

Navedba sprememb: 

 

   

                               (navedba številk poglavij poročila, 

ki so spremenjena/dopolnjena) 

Kontaktna št. 

1: 

 

Obravnava (Uprava): d d m m l l l l 

                                                                                                                                                                                                   

(datum zadnje obravnave poročila ICAAP na ravni uprave) 

Kontaktna št. 

2: 

 Obravnava (Nadz. 

svet): d d m m l l l l 

                                                                                                                (datum zadnje obravnave poročila 

ICAAP na ravni nadzornega sveta) 

 
Ime in oznaka 

dokumenta:  

(sklic na dokument, ki potrjuje obravnavo poročila ICAAP na ravni uprave) 

 

 

Podpis osebe, odgovorne za sestavo poročila ICAAP:_______________________________________________ 

 

 

1.2 Raven izvajanja procesa ICAAP v banki 

[Opomba: Banka, ki izvaja proces ICAAP na konsolidirani podlagi ali na konsolidirani podlagi na ravni 

podskupine, mora v prilogi tega poročila predložiti tudi seznam podrejenih oseb, ki so vključene v proces 

ICAAP.] 

(2) 

 

(3) 

 

 

1.3 Profil tveganosti banke 

(4) 

  

(5) 

 

                                                      
1
 Številke poleg posameznih delov poročila ICAAP se nanašajo na številko odstavka Navodila za izpolnjevanje Poročila o interni oceni kapitalskih potreb in 

interni oceni kapitala iz petega poglavja tega dokumenta. 
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1.4 Sistem upravljanja in sistem notranjih kontrol 

(6) 

 

 

1.5 Ciljni kapital banke 

(7) 

 

(8) 

 

(9) 

 

 

1.6 Načrtovanje kapitala 

(10) 

 

 

 

1.7 Načrtovanje ukrepov 

(11) 

 

 

1.8 Drugo 

(12) 

 

 

 

2. SISTEM UPRAVLJANJA 

 

2.1 Organizacijski ustroj 

(13) [Shema organizacijskega ustroja banke] (Opomba: Predložiti v prilogi poročila ICAAP) 

 

(14) – (16) [Vloga uprave banke na področju upravljanja tveganj, kontrolnega okolja in kapitalske ustreznosti] 

 

(17) [Samoocena organizacijskega ustroja] 

 

 

2.2 Proces upravljanja tveganj 

(18) – (19) [Načela upravljanja tveganj] 

 

(20) – (21) [Upravljanje posameznih tveganj] (Opomba: Pojasnila podati po urejenem vrstnem redu po 

tveganjih) 

 

(22) [Samoocena upravljanja posameznih tveganj] (Opomba: Pojasnila podati po enakem vrstnem redu tveganj) 

 

 

2.3 Sistem notranjih kontrol 

(23) – (24) [Naloge službe notranje revizije, povezane s tveganji] 

 

(25) [Samoocena delovanja službe notranje revizije] 

 

 

 

3. OCENJEVANJE POMEMBNIH TVEGANJ TER INTERNA OCENA KAPITALSKIH POTREB 

 

3.1 Merjenje oz. ocenjevanje kreditnega tveganja 

 

Uporabljena alternativa: [ 1 ]  [ 2 ] 

(izberite) 
Interna ocena kapitalskih 

potreb:  

[vpišite sem] 
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Za banke, ki uporabljajo alternativo 1 (28 a, c): 

[Analiza izpostavljenosti pomembnim tveganjem, ki niso ustrezno krita s kapitalsko zahtevo za kreditno 

tveganje (npr. ustreznost uporabe zavarovanj ter pripadajočega preostalega tveganja, analiza tveganj, ki izvirajo 

iz programov listinjenja banke, …)] 

 

[Kjer je ustrezno, navedba interne ocene kapitalskih potreb za vsako izmed teh tveganj (kvantitativno 

ovrednotenje)] 

 

[Kjer je ustrezno, obrazložitev stres testov in navedba pripadajočih rezultatov ter navedba sklicev na pripadajoče 

interne dokumente.] 

Za banke, ki uporabljajo alternativo 2 (28 b, c): 

[Obrazložitev ter utemeljitev uporabljene metodologije in njenih predpostavk] 

 

[Analiza morebitnih razlik med kapitalsko zahtevo za kreditno tveganje ter interno oceno kapitalskih potreb za 

kreditno tveganje] 

 

[Navedba sklica/-ev na interne dokumente na katerih temelji uporabljena metodologija] 

 

[Kjer je ustrezno, obrazložitev stres testov in navedba pripadajočih rezultatov ter navedba sklicev na pripadajoče 

interne dokumente.] 

 

 

 

 

 

 

3.2 Merjenje oz. ocenjevanje tveganja koncentracije 

 

Poenostavljena alternativa: [DA] [NE] Interna ocena kapitalskih 

potreb:   

[vpišite sem ] 

Splošna alternativa: [DA] [NE] (izberite) Interna ocena kapitalskih 

potreb:   

[vpišite sem] 

Za banke, ki uporabljajo poenostavljeno alternativo (30 a, c, d):  

[Izpolniti prilogo 2] ali [Utemeljiti, da banki ni potrebno izdelati interne ocene kapitalske potrebe] 

 

[Kjer je ustrezno, obrazložitev stres testov in navedba pripadajočih rezultatov ter navedba sklicev na pripadajoče 

interne dokumente.] 

Za banke, ki uporabljajo splošno alternativo (30 b, c, d): 

[Obrazložitev ter utemeljitev uporabljene metodologijo in njenih predpostavk] 

[Navedba sklica/-ev na interne dokumente na katerih temelji uporabljena metodologija] 

 

[Kjer je ustrezno, obrazložitev stres testov in navedba pripadajočih rezultatov ter navedba sklicev na pripadajoče 

interne dokumente.] 

 

 

3.3 Merjenje oz. ocenjevanje tržnih tveganj 

 

Uporabljena alternativa: [ 1 ]  [ 2 ] 

(izberite) 
Interna ocena kapitalskih 

potreb:  

[vpišite sem] 

Za banke, ki uporabljajo alternativo 1 (33 a, c): 

[Analiza vseh pomembnih izpostavljenosti banke tržnemu tveganju, ki niso krita s kapitalsko zahtevo za tržna 

tveganja] 

 

[Kjer je ustrezno, obrazložitev stres testov in navedba pripadajočih rezultatov ter navedba sklicev na pripadajoče 

interne dokumente.] 

Za banke, ki uporabljajo alternativo 2 (33 b. c): 

[Obrazložitev ter utemeljitev uporabljene metodologije in njenih predpostavk] 

 

[Analiza morebitnih razlik med kapitalsko zahtevo za tržna tveganja ter interno oceno kapitalskih potreb za tržna 
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tveganja] 

 

[Navedba sklica/-ev na interne dokumente na katerih temelji uporabljena metodologija] 

 

[Kjer je ustrezno, obrazložitev stres testov in navedba pripadajočih rezultatov ter navedba sklicev na pripadajoče 

interne dokumente.] 

 

 

3.4 Merjenje oz. ocenjevanje operativnega tveganja 

 

Uporabljena alternativa: [ 1 ]  [ 2 ] 

(izberite) 
Interna ocena kapitalskih 

potreb:  

[vpišite sem] 

Za banke, ki uporabljajo alternativo 1 (35 a, c): 

[Analiza vseh pomembnih izpostavljenosti banke operativnemu tveganju, ki niso krita s kapitalsko zahtevo za 

operativno tveganje] 

 

[Kjer je ustrezno, obrazložitev stres testov in navedba pripadajočih rezultatov ter navedba sklicev na pripadajoče 

interne dokumente.] 

Za banke, ki uporabljajo alternativo 2 (35 b, c): 

[Obrazložitev in utemeljitev uporabljene metodologije ter njenih predpostavk] 

 

[Analiza morebitnih razlik med kapitalsko zahtevo za operativno tveganje ter interno oceno kapitalskih potreb za 

operativno tveganje] 

 

[Navedba sklica/-ev na interne dokumente na katerih temelji uporabljena metodologija] 

 

[Kjer je ustrezno, obrazložitev stres testov in navedba pripadajočih rezultatov ter navedba sklicev na pripadajoče 

interne dokumente.] 

 

3.5 Merjenje oz. ocenjevanje obrestnega tveganja iz bančne knjige 

 

Enostavna (standardizirana) 

alternativa: [DA] [NE] 

Interna ocena kapitalskih 

potreb:  

[vpišite sem ] 

Splošna alternativa: [DA] [NE] (izberite) Interna ocena kapitalskih 

potreb:  

[vpišite sem] 

Za banke, ki uporabljajo  enostavno (standardizirano) alternativo (37 a, c): 

[Izpolniti prilogo 3] 

 

[Kjer je ustrezno, obrazložitev stres testov in navedba pripadajočih rezultatov ter navedba sklicev na pripadajoče 

interne dokumente.] 

Za banke, ki uporabljajo splošno alternativo (37 b, c): 

[Obrazložitev in utemeljitev uporabljene metodologije in njenih predpostavk]  

 

[Navedba sklica/-ev na interne dokumente na katerih temelji uporabljena metodologija] 

 

[Kjer je ustrezno, obrazložitev stres testov in navedba pripadajočih rezultatov ter navedba sklicev na pripadajoče 

interne dokumente.] 

 

3.6 Merjenje oz. ocenjevanje tržnega likvidnostnega tveganja 

 

Interna ocena kapitalskih potreb: [vpišite sem] 

Za vse banke (39) 

[Obrazložitev in utemeljitev politike prevzemanja in upravljanja tržnega likvidnostnega tveganja, sistemov 

notranjih kontrol in kriznih načrtov]  

 

[Navedba sklica/-ev na pripadajoče interne dokumente] 

 

[Kjer je ustrezno, obrazložitev stres testov in navedba pripadajočih rezultatov ter navedba sklicev na pripadajoče 

interne dokumente.] 
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3.7 Merjenje oz. ocenjevanje drugih pomembnih tveganj 

 

Enostavna alternativa: [DA] [NE] 

Splošna alternativa: [DA] [NE] 

Interna ocena kapitalskih 

potreb: 
[vpišite sem] 

Za banke, ki uporabljajo enostavno alternativo (41 a, c): 

[Povečanje interne ocene kapitalskih potreb v odstotku od minimalnih kapitalskih zahtev (vpišite odstotek): [5 

% - 15 %] 
 

[Obrazložitev in utemeljitev uporabljenega odstotka] 

 

Za banke, ki uporabljajo splošno alternativo (41 b, c): 

[Obrazložitev in utemeljitev uporabljenih metodologij za ocenjevanje drugih pomembnih tveganj (po vrstnem 

redu)] 

 

[Navedba sklica/-ev na interne dokumente na katerih temelji uporabljena metodologija] 

 

[Kjer je ustrezno, obrazložitev stres testov in navedba pripadajočih rezultatov ter navedba sklicev na pripadajoče 

interne dokumente.] 

 

3.8 Dejavniki zunanjega okolja, vključno s stres testi 

 

Interna ocena kapitalskih potreb: [vpišite sem] 

Za vse banke (44 a, b, c) 

[Obrazložitev stres testov in navedba pripadajočih rezultatov] 

 

[Kjer je ustrezno podati oceno regulatornega tveganja] 

 

[Navedba sklica/-ev na pripadajoče interne dokumente v zvezi z izvajanjem stres testov] 

 

 

 

3.9 Interna ocena kapitalskih potreb (oz. zbirna ocena tveganj) 

 

Izbrana alternativa: 

 

[vpišite sem] 

Interna ocena kapitalskih 

potreb: 

(a) [vpišite sem] 

Učinki razpršitve (le 

evidenčno za interne 

namene): 

(b) [vpišite sem, če obstaja] 

Skupaj interna ocena 

kapitalskih potreb: 

(a) + (b) [vpišite sem] 

Za banke, ki uporabljajo enostavno alternativo združevanja (46 a): 

[Izpolnitev Zbirnega obrazca izračunov poročila ICAAP v prilogi 1] 

 

Za banke, ki uporabljajo splošno alternativo združevanja (46 b): 

[Izpolnitev Zbirnega obrazca izračunov poročila ICAAP v prilogi 1]  

 

[Obrazložitev in utemeljitev uporabljenih metodologij] 

 

[Navedba sklica/-ev na interne dokumente na katerih temeljijo uporabljene metodologije] 

 

 

 

4. Načrtovanje kapitala 

 

Obdobje načrtovanja kapitala (48 a): [vpišite sem] 

Za vse banke (48 b, c, d) 

[Analiza razlik med ciljnim kapitalom v obravnavanem obdobju in kapitalom realiziranim v preteklem obdobju.] 

 

[Obrazložitev metodologije za načrtovanje kapitala in rezultatov ter navedba sklicev na pripadajoče interne 

dokumente.] 
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[Kjer je ustrezno obrazložitev stres testov, rezultatov ter navedba sklicev na pripadajoče interne dokumente. Kjer 

je ustrezno navedba alternativnih kapitalskih virov.] 

 

 

5. Načrt internih ukrepov in izboljšav procesa ICAAP 

 

(49) [Obrazložitev najpomembnejših slabosti in pomanjkljivosti, ki jih je banka ugotovila pri procesu ICAAP.] 

 

(49) [Kjer je ustrezno, navedba sklica na interni dokument, ki obravnava načrt aktivnosti za odpravo ali 

izboljšanje procesa ICAAP v prihodnjem obdobju.] 

 

(50) [Seznam načrtovanih oziroma predvidenih sprememb v strategiji upravljanja tveganj.] 

 

 

6. Drugo 

 

(51) [Kjer je ustrezno, obrazložitev drugih elementov procesa ICAAP, ki jih to poročilo ICAAP ne obravnava.]  
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ZBIRNI OBRAZEC IZRAČUNOV POROČILA ICAAP 

 

 

Naziv 

banke: 

 

Datum: 

 

  

I. CILJNI KAPITAL BANKE 

Izražen v % od minimalnih kapitalskih zahtev:  

od tega        

a) Temeljni kapital 

izražen v % 

 

  

b) Dodatni kapital I, 

izražen v % 

 

 

II. KAPITAL BANKE IN INTERNA OCENA KAPITALA 

Kapital banke:   

Temeljni kapital:  

Dodatni kapital I:  

Dodatni kapital II:  

Postavke, vključene pri interni oceni kapitala (+ 

ali -)       Vse postavke: 

  

-  

-  

-  

…  

  

Skupaj interna ocena kapitala:   

 

III. MINIMALNE KAPITALSKE ZAHTEVE IN INTERNA OCENA KAPITALSKIH POTREB 

  I. STEBER  II. STEBER (PROCES 

ICAAP) 

  
Pristop 

za 

izračun 

KZ 

Minimaln

e 

kapitalske 

zahteve (v 

mio EUR) 

 
Metodolog

ija interne 

ocene kap. 

potreb 

Interna 

ocena 

kapitalskih 

potreb (v 

mio EUR) 

A) Element 1: Tveganja, ki so predmet 

minimalnih kapitalskih zahtev 

     

Kreditno tveganje       

Tržna tveganja       

Operativno tveganje       

      

B) Element 2: Tveganja, ki niso v celoti pokrita z minimalnimi kapitalskimi zahtevami  

Preostalo tveganje (iz kreditnega tveganja)   

Tveganje listinjenja   

Preostalo tveganje (iz tržnega tveganja)   

Valutno tveganje   

      

C) Element 3: Tveganja, ki niso predmet 

minimalnih kapitalskih zahtev 

     

Obrestno tveganje   

Tveganje koncentracije   

Tržno likvidnostno tveganje   

Druga tveganja [%] (če 

41(a)) 

 

od tega a) Tveganje ugleda   

 b) Tveganje dobičkonosnosti   

 c) Strateško tveganje   

 d) Kapitalsko tveganje   
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 e) (vpiše banka, če je ustrezno)   

 f) …   

  g) …   

 h) …    

 

D) Element 4: Dejavniki zunanjega okolja     

Stres testi     

od tega a) Stanje splošnega poslovnega cikla 

(procikličnost), v zvezi s splošnim 

poslabšanjem gospodarskih razmer (recesija) 

oz. splošnem poslabšanjem stanja v sektorjih, 

ki jih banka finančno podpira 

   

 b) Drugi scenariji    

Regulatorno okolje     

 

E) Skupaj kapitalske zahteve / interna ocena kapitalskih 

potreb 

    

 

F) Razpršitveni učinki (-)(samo za interne namene)     

od tega Znotraj tveganj     

 Med tveganji     

 

G) Skupaj interna ocena kapitalskih potreb in razpršitveni učinki (samo za interne potrebe)  

     

IV. NAČRTOVANJE KAPITALA 

  Leto +1 Leto +2 Leto +3 

Ciljni kapital izražen v % od minimalnih 

kapitalskih zahtev: 

   

        od tega: a) Pričakovani Temeljni kapital 

izražen v % 

   

                                                            b) Pričakovani Dodatni kapital I 

izražen v % 

   

 

Prihodnje interne kapitalske potrebe na podlagi 

stres testov: 

(opcijsko) (opcijsko) (opcijsko) 

od tega: a) Stanje splošnega poslovnega cikla (opcijsko) (opcijsko) (opcijsko) 

                        b) Splošno poslabšanje gospodarskih 

razmer 

(opcijsko) (opcijsko) (opcijsko) 

 c) Poslabšanje stanja v sektorjih, ki jih 

banka f. podpira 

(opcijsko) (opcijsko) (opcijsko) 

 d) Drugi scenariji    

Alternativni kapitalski viri (kjer 

ustrezno) 

(kjer 

ustrezno) 

(kjer 

ustrezno) 

        od 

katerih:  

a) (opredeliti najpomembnejše) (kjer 

ustrezno) 

(kjer 

ustrezno) 

(kjer 

ustrezno) 

 b) … (kjer 

ustrezno) 

(kjer 

ustrezno) 

(kjer 

ustrezno) 

 c) … (kjer 

ustrezno) 

(kjer 

ustrezno) 

(kjer 

ustrezno) 

 

Vir: Banka Slovenije, Proces ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala, 2010 
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Priloga 4: Primerjava med strategijami od spodaj navzgor in od spodaj navzdol 
      

 Od spodaj navzgor Od spodaj navzdol 

Opis strategije Identifikacija, ocenitev in kvantifikacija 

potencialnega tveganja pri vsakodnevnih 

aktivnostih v posamezni poslovni banki 

Identifikacija, ocenitev in 

kvantificiranje potencialnega tveganja v 

banki 

Uporaba  Pomoč pri aktivnostih, ki so potencialni 

povzročitelji tveganja, 

 Za postavitev kontrole tveganja (kontrola 

tveganja pri tehnologiji) 

 Podpora pri izračunu kapitalske 

ustreznosti bank 

 Pomoč pri načrtovanju zavarovanja 

pred tveganji 

 Podpora pri zunanji reviziji 

Taktika in tehnika  Kontrola samoocenjevanja 

 Analiza scenarijev na nivoju poslovnih 

enot 

 Pregled novih storitev in produktov 

 VaR kalkulacije 

 Anketa na nivoju poslovnih enot 

 Inventura tveganja 

 Uvrščanje tveganja na podlagi 

izbranih scenarijev 

 Analiza scenarijev na podlagi 

celotne banke 

 Var kalkulacije za celotno banko 

 Ankete na višjih vodstvenih nivojih 

 

 

Kvalitativne ter kvantitativne od zgoraj navzdol ter spodaj navzgor metode 
  

 Strategije od spodaj navzgor Strategije od zgoraj navzdol 

Kvalitativne Poslovna enota 

 Kontrola samoocenitve (CSA) 

 Ocenjevalni intervju 

Banka (najvišji nivo) 

 Intervju 

 Delfi metoda 

Kvantitativne Poslovna enota 

 Regresija 

 Analiza distribucije izgube 

 Analiza Bayesianske mreže 

 SYA (system dynamic approach) 

Banka (najvišji nivo) 

 Trendi / regresija 

 Distribucija izgube / aktuarska 

analiza 

 Točkovalnik  

 

Vir: D.G. Hoffman, Managing Operational Risk: 20 FirmwidePractice 2002, str. 185 in 186. 
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Priloga 5: Koraki postopka izvedbe analize scenarijev (Rotovnik, 2005 Riskraft 

Consulting, 2006): 
 

 Izdelava scenarija – zajeti je potrebno vsa tveganja, ki so relevantna za posamezne 

organizacijske enote banke, za kar je potrebna transparentna in dosledna dokumentirana 

procedura. Dejavnike tveganosti, ki lahko povzročijo ranljivost banke in določajo profil 

operativne tveganosti banke, določijo strokovnjaki ali pa se jih določi na podlagi 

vprašalnikov ali delavnic. Dejavnike se kategorizira v razrede scenarijev, ki se jih uporabi 

pri vsaki organizacijski enoti posebej. Glede na vsebino aktivnosti organizacijske enote se 

področni strokovnjak odloči za posamičen scenarij. 

 Ocena scenarija – strokovnjak na podlagi izkušenj in znanja oceni potencialno frekvenco 

in resnost izgube za posamezen scenarij, pri tem pa se mora odražati tipična zgornja meja. 

Le-ta se lahko doseže, če so področni strokovnjaki ustrezno usposobljeni, pri dajanju 

svojih ocen neodvisni, proces ocenjevanja pa je podprt z jasnimi usmeritvami in navodili. 

Udeleženci morajo imeti poleg izkušenj v širši bančni industriji tudi pregled nad 

številnimi informacijami povezanimi z operativnim tveganjem kot so na primer ključni 

indikatorji tveganja, pretekle izgube, zavarovalniško kritje, kvaliteta relevantnih 

dejavnikov tveganja in kontrolnega okolja. 

 Kvaliteta podatkov – validacija rezultatov zagotovi, da so rezultati kvalitetni in resnično 

odražajo profil operativnega tveganja. Uporabljene tehnike validacije so na primer 

primerjava dejanskih izgub s pripadajočimi pričakovanji strokovnjakov, primerjava 

rezultatov ocenjevanja scenarijev z ugotovitvami notranje revizije, interna revizija procesa 

ocenjevanja tveganj ali »nečelo štirih oči«. Validacija je pomemben korak, saj se bodo ti 

rezultati uporabljali tudi v procesu modeliranja oz. izračunu kapitalske potrebe za kritje 

operativnega tveganja. 

 Določanje vrednosti parametrov – v tej fazi se določi vrednost parametrov, ki se jih bo v 

okviru modela uporabilo za izdelavo statističnih distribucij. Vrednosti parametrov 

distribucij iz posamezne celice matrike, ki kombinira razrede scenarijev ter organizacijske 

enote morajo biti za vsako distribucijo frekvence in resnosti določene individualno 

(aritmetična sredina in standardni odklon) 

 Parametri modela – združevanje individualnih distribucij razredov scenarijev in 

organizacijskih enot v celovito distribucijo potencialne izgube modela naredimo z 

uporabo Monte Carlo simulacije. 

 Rezultati modela – z zadnji fazi iz agregatne distribucije izgube na temelju 

identificiranega pripadajočega kvantila določimo višino ekonomskega ali regulatornega 

kapitala. Razlika med kvantilom, ki pripada določenemu percentilu na repu statistične 

distribucije (npr. 99 %) in aritmetično sredino distribucije je ekonomski kapital za izbran 

percentil. Aritmetična sredina se včasih imenuje tudi pričakovana izguba, medtem ko se 

razlika med kvantilom in pričakovano izgubo imenuje nepričakovana izguba. 
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Priloga 6: Kvalifikacijski kriteriji za posamezen pristop (BCBS, 2006, str. 145-154) 

 

Banka, ki računa kapitalsko zahtevo za operativna tveganja po standardiziranem ali po 

naprednem pristopu mora izpolnjevati določene kvalifikacijske kriterije. Na podlagi vloge 

banke, regulator za uporabo naprednega pristopa banki izda dovoljenje. Za uporabo 

osnovnega pristopa mora banka izpolnjevati splošne standarde upravljanja s tveganji, pri 

uporabi standardiziranega pristopa, pa poleg splošnih standardov še kvalifikacijske kriterije.  

 

Osnovni pristop 

Za uporabo enostavnega pristopa bankam ni predpisano izpolnjevanje posebnih kriterijev 

osvojene morajo imeti splošne standarde upravljanja s tveganji: 

 

 V banki se izvajajo politike in procesi za ovrednotenje in upravljanje izpostavljenosti 

operativnemu tveganju, ki upoštevajo tudi ekstremne dogodke (t.i. majhna frekvenca velik 

vpliv). 

 Banka mora opredeliti, kaj pomenijo operativna tveganja za namene navedenih procesov 

in politik, ki temeljijo na navedeni opredelitvi. 

 Banka mora imeti vzpostavljene krizne načrte in načrte neprekinjenega delovanja v 

pogojih hudih motenj poslovanja, kar banki v ekstremnih razmerah omogoči neokrnjeno 

opravilnost in omejene izgube. 

 

Standardiziran pristop 

Da se banka kvalificira za uporabo standardiziranega pristopa mora, poleg splošnih 

standardov upravljanja z operativnim tveganjem, izpolnjevati še specifične kvalifikacijske 

kriterije za uporabo standardiziranega pristopa:  

 

 Banke morajo razviti dobro dokumentiran sistem ocenjevanja operativnega tveganja in 

sistem za upravljanje z njim, z jasno razmejenimi odgovornostmi za ta sistem. Sistem, ki 

je tudi predmet rednega neodvisnega pregleda, služi bankam, da določijo svoje 

izpostavljenosti operativnemu tveganju in spremljajo podatke o operativnih tveganjih 

vključno s podatki o izgubah iz tega naslova. Banka mora imeti dovolj resursov za delo na 

pristopu po posameznih poslovnih področjih kot tudi na področju kontrole in revizije.  

 Banka mora sistem ocenjevanja operativnih tveganj vključiti v svoj proces sistema 

upravljanja s tveganji. Rezultati morajo biti sestavni del procesa spremljanja in 

kontroliranja profila operativne tveganosti banke. Implementriran sistem mora biti 

konceptualno transparenten in celovit. 

 Uprava in višji management banke morata biti aktivno vključena pri nadzorovanju 

upravljanja okvira operativnega tveganja v banki. Vzpostaviti je potrebno sistem 

poročanja vodstvu, banka pa mora imeti tudi razvit sistem ukrepanja na podlagi informacij 

v poročilih. 
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Napredni pristop 

Za uporabo naprednih pristopov morajo biti izpolnjene v nadaljevanju opredeljene 

kvalitativne zahteve. Uporaba naprednih pristopov je opredeljena z izrecnim soglasjem 

bančnega regulatorja. Ta sistem merjenja operativnega tveganja ovrednoti s preverjanjem 

izvajanja notranjih postopkov ter ali sistem zagotavlja pretok podatkov in procesov, ki so 

povezani s sistemom merjenja operativnega tveganja.   

 

Banka mora imeti neodvisno službo (oddelek) za upravljanje z operativnim tveganjem, ki je 

odgovorna za oblikovanje in implementacijo okvira za upravljanje z operativnim tveganjem. 

Oddelek za operativna tveganja je tako odgovoren za izdelavo poslovnih politik banke ter 

postopkov, ki se nanašajo na upravljanje in kontrolo upravljanja z operativnim tveganjem. 

Oddelek je odgovoren tudi za oblikovanje in implementacijo metodologije merjenja in 

sistema poročanja operativnega tveganja, ter za razvijanje strategije poročanja operativnih 

tveganj.     

 

Interni sistem merjenja operativnih tveganj v banki mora biti tesno integriran v dnevni proces 

upravljanja z operativnimi tveganji. Njegov rezultat mora biti hkrati sestavni del procesa 

spremljanja in kontroliranja profila operativne tveganosti banke. Banka mora imeti izdelane 

tehnike za alokacijo kapitala za pokrivanje operativnih tveganj po glavnih poslovnih 

področjih ter za kreiranje vzpodbud, ki bi izboljšale upravljanje z operativnim tveganjem v 

banki.  

 

Vzpostavljeno mora biti tudi redno poročanje vodstvenim strukturam o izpostavljenosti 

operativnemu tveganju in preteklih realiziranih izgubah. Sistem upravljanja z operativnim 

tveganjem v banki mora biti tudi dobro dokumentiran. Banka mora zagotavljati skladnost 

upravljanja procesa z dokumentirano zbirko internih poslovnih politik, kontrol in postopkov, 

ki se nanašajo na sistem upravljanja z operativnim tveganjem.  

 

Notranjerevizijska služba in/ali zunanja revizija mora redno pregledovati procese upravljanja 

in sistem merjenja operativnega tveganja. Pregledi se morajo nanašati tako na aktivnosti v 

poslovnih enotah kot tudi na neodvisen oddelek upravljanja z operativnim tveganjem.    

 

Kvantitativne kvalifikacijske zahteve 

Kvantitativne kvalifikacijske zahteve opredeljujejo serijo podrobnih standardov, ki se 

nanašajo na interno izdelane mere operativnega tveganja namenjene izračunu regulatornih 

minimalnih kapitalskih zahtev. Vsak interni sistem merjenja operativnega tveganja mora biti 

konsistenten z okvirom operativnega tveganja in minimalnimi regulatornimi zahtevami.  

Regulator od bank pričakuje, da pri izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje, 

upoštevajo pričakovane izgube (angl. expected loss) in nepričakovane izgube (angl. 

unexpected loss), razen če pričakovano izgubo obvladujejo na drug način(rezervacije). 

Merjenje operativnega tveganja mora zajeti vse potencialno resne dogodke z repa statistične 
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porazdelitve izgube, pri čemer mora doseči standard stabilnosti, primerljiv s 99.9 odstotnim 

intervalom zaupanja v obdobju enega leta. 

 

Sistem banke za merjenje operativnih tveganj mora biti dovolj podroben, da bo zajel vse 

pomembnejše potencialne povzročitelje operativnega tveganja, ki se nanašajo na spodnji del 

krivulje statistične porazdelitve ocenjenih izgub. 

 

Za potrebe izračuna minimalnih regulatornih kapitalskih zahtev mora banka izdelati merila 

tveganja za različne vrste ocen operativnega tveganja. Pri tem mora biti bankam dovoljena 

uporaba njihovih interno izdelanih korelacij za izgube iz operativnega tveganja po 

posameznih ocenah iz operativnega tveganja. Slednje pod pogojem, da lahko regulatorju 

dokažejo visoko stopnjo zaupanja v rezultat. Hkrati morajo upoštevati tudi določeno stopnjo 

negotovosti, ki obkroža vse take ocene korelacij, zlasti v primeru stresnih obdobij.  

 

Za zagotovitev ustreznosti nadzorniških standardov transparentnosti mora imeti sistem 

merjenja tveganj določene ključne značilnosti. Ti elementi morajo vsebovati; uporabo 

notranjih podatkov, relevantne zunanje podatke, analize scenarijev in dejavnike, ki odražajo 

lastnosti poslovnega okolja in dejavnike notranjih kontrol. Banka mora imeti za opredelitev 

relativne pomembnosti vsakega elementa okvira operativnega tveganja transparenten, 

verodostojen, dobro dokumentiran in preverljiv proces. Pristop mora biti notranje 

konsistenten in se mora izogibati dvojnemu zajemanju kvalitativnih ocen oz. tehnik 

zmanjševanja tveganj, ki so že upoštevane v drugih elementih okvira. 

 

Notranji podatki 

Banke morajo spremljati in razporediti svoje pretekle notranje podatke o izgubah po 

poslovnih področjih in po vrstah škodnih dogodkov: 

 

 Notranja goljufija je dejanje, ki povzroči izgubo zaradi poneverbe, odtujitve lastnine ali 

izogibanja predpisom ali pa internim aktom banke ter v katerega je vpletena vsaj ena 

notranja oseba. 

 Zunanja goljufija je dejanje, ki povzroči izgubo zaradi poneverbe, odtujitve lastnine ali 

izogibanja predpisom in ga je povzroči tretja oseba. Kot tretja oseba se šteje vsaka oseba, 

ki ni notranja oseba iz prejšnje točke. 

 Ravnanje v zvezi z zaposlovanjem in varnostjo pri delu je deklarirano kot dejanje, ki 

povzroči izgubo zaradi neskladnosti s predpisi ali pogodbami, ki urejajo zaposlovanje, 

zdravje ali varnost pri delu in pa zaradi izplačil odškodninskih zahtevkov v zvezi z 

osebnimi poškodbami. V dejanja so vključena tudi dejanja diskriminacije. 

 Stranke, produkti in poslovna praksa vključujejo dejanja, ki povzročajo izgubo zaradi 

nenamernega neizpolnjevanja ali malomarnega izpolnjevanja pogodbenih obveznosti do 

določenih strank (vključno z neizpolnjevanjem zahtev v zvezi z zaupnostjo in ustreznostjo 

poslovanja) ter izgube iz naslova narave ali sestave produkta. 
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 Škoda na premičnem in nepremičnem premoženju vključuje dogodke, ki povzročijo 

izgube zaradi uničenja, poškodb ali izgube premičnega ali nepremičnega premoženja 

zaradi naravnih nesreč in drugih dogodkov. 

 Poslovne motnje in izpadi sistemov so dogodki, ki povzročijo izgubo zaradi poslovnih 

motenj ali izpada sistemov. 

 Izvedba, dostava in upravljanje sistemov so dogodki, ki povzročijo izgubo zaradi neuspele 

obdelave poslov ali upravljanja s postopki v razmerjih z  nasprotnimi strankami in s 

prodajalci. 

 

Sledenje podatkov o notranjih škodnih dogodkih je bistven pogoj za razvoj in delovanje 

verodostojnega sistema merjenja operativnega tveganja. Notranji podatki o škodnih dogodkih 

so ključni za povezavo notranjih ocen banke o tveganju z dejanskimi realiziranimi škodami. 

Interni škodni podatki so najbolj relevantni, ko so jasno povezani s trenutnimi bančnimi 

aktivnostmi, tehnološkimi procesi in postopki upravljanja s tveganjem. Banka mora imeti zato 

dokumentirane procedure za ocenjevanje trenutne relevantnosti preteklih škodnih podatkov, 

vključno s tistimi možnimi situacijami, ki zahtevajo spremembe, prilagoditve ali dopolnitve 

presoje. Pri slednjem mora biti določeno, v kakšnem obsegu se lahko spremembe, 

prilagoditve ali dopolnitve presoje zgodijo in kdo je pooblaščen za tovrstne odločitve. 

Notranje generirane mere operativnega tveganja namenjene za regulatorne kapitalske zahteve 

morajo temeljiti na najmanj petletnem opazovalnem obdobju, razen pri prehodu na napredni 

pristop, ko je lahko dolžina predhodnega opazovalnega obdobja tri leta.    

 

Zunanji podatki 

Sistem merjenja operativnega tveganja banke mora vsebovati tudi zunanje podatke, bodisi 

javne podatke ali podatke iz skupnih baz podatkov, posebej takrat, ko je prisotna domneva, da 

je banka izpostavljena redkim, vendar potencialno resnim izgubam. Zunanji podatki morajo 

vsebovati tudi podatek o dejanskih zneskih izgube, informacijo o obsegu poslovnih 

informacij, na katere je škodni dogodek vplival, informacijo o okoliščinah in razlogih o 

škodnih dogodkih ali drugo informacijo na podlagi katere bi lahko druga banka ocenila 

pomembnost škodnega dogodka. Pogoji in praksa za uporabo zunanjih podatkov morata biti 

redno ocenjevana, dokumentirana in podvržena rednim in neodvisnim pregledom.   

 

Analiza scenarijev  

Banka mora uporabljati analize scenarijev v kombinaciji z zunanjimi podatki za izdelavo 

ocene o zelo resnih škodnih dogodkih. Scenariji so izdelani s pomočjo mnenj strokovnjakov. 

Takšen pristop lahko da rezultat v ocenah verjetnih resnih škodnih dogodkov le z vključitvijo 

izkušenih strokovnjakov s področja upravljanja s tveganji. Ocene ekspertov se lahko 

uporabijo kot parametri domnev pri statistični distribuciji izgube. Prav tako se lahko 

uporabijo pri vrednotenju potencialnih izgub, ki bi izhajali iz mnogokratnih sočasnih 

realizacij škodnih dogodkov iz operativnega tveganja. Po določenem času morajo biti takšne 

ocene zaradi zagotavljanja njihove upravičenosti potrjene in ponovno ovrednotene s pomočjo 

primerjave s podatki o dejanskih realiziranih izgubah.   
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Dejavniki poslovnega okolja in dejavniki sistema notranjih kontrol 

Dodatek k uporabi podatkov o izgubi, ne glede na to, ali podatki temeljijo na dejanskih 

podatkih ali pa se le sestavni del scenarijev mora metodologija banke za ocenjevanje tveganj 

upoštevati ključne dejavnike poslovnega okolja in dejavnike sistema notranjih kontrol, ki 

lahko povzročijo spremembo profila operativne tveganosti banke. Tako bodo ocene bančnega 

tveganja usmerjene v prihodnost, sistem kontrole in delovanja banke bo bolj kvaliteten, 

kapitalske ocene bolj v skladu s cilji upravljanja s tveganji, banka pa bo hitreje zaznala 

izboljšave in odklone v svojem profilu operativne tveganosti. Banka mora na področju 

poslovnega okolja in dejavnikov sistema notranjih kontrol za namen izpolnjevanja kapitalskih 

zahtev zadostiti naslednjim kriterijem s tega področja: 

 

 Izbira za vključitev posameznega dejavnika mora biti pogojena z izkušnjo, da je dejavnik 

pomemben dejavnik generator operativnega tveganja, svojo presojo pa mora dodati tudi 

strokovnjak s posameznega poslovnega področja. 

 Odzivnost ocen tveganosti banke na spremembe v dejavnikih in relativne uteži 

posameznih dejavnikov morajo biti dobro utemeljene. Zajemanje podatkov o spremembah 

tveganja zaradi izboljšanja kontrolnih točk operativnega tveganja mora upoštevati tudi 

potencialno povečanje tveganja, ki nastane zaradi večje kompleksnosti aktivnosti ali 

povečanega obsega poslovanja.   

 Okvir tega področja oziroma vsak del njegove aplikacije, vključno s podporo 

spremembam empiričnih ocen, mora biti dobro dokumentiran in podvržen neodvisnim 

pregledom tako s strani bank kot tudi nadzornikov. Ustreznost procesa in njegovi rezultati 

morajo biti redno potrjevani s pomočjo primerjave z dejanskimi podatki o izgubi ter 

relevantnimi zunanjimi podatki. V primeru neustreznosti procesa morajo biti izvedene 

ustrezne spremembe. 

 

 


