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Basel IV: kakšni so novi izzivi?
Korak naprej pri kapitalskih zahtevah in krepitev svetovnega bančnega sistema

Uvajanje zahtev Basla IV bo 
izjemen izziv za evropski 

bančni sistem, saj bo treba 
preveriti metodologijo za 

določitev kapitalskih zahtev. 
Posledično bodo izračuni 
kapitalskih zahtev za vse 
vrste tveganj temeljito 

spremenjeni.  

Navadni lastniški 
temeljni kapital

Dodatni temeljni 
kapital

Instrumenti 
dodatnega kapitala

Kreditno, tržno in 
operativno tveganje

Razmerje kapitala po Baslu
III/CRR IV

8 % +

Kapitalska
rezerva

SA IRBA

SA-CCR Listinjenje

Popravek 
kreditnega 
vrednotenja

(CVA)

Temeljni 
pregled 

trgovalne 
knjige (FRTB)

Operativno 
tveganje

(SMA)

„Step-in“
tveganje

Velika 
izpostavljenost

Razkritja

IRRBB
Spodnja meja 

kapitala

Basel IV
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Basel III je bil kljub 
splošni podpori 
bančne skupnosti 
podvržen kritikam 
zaradi:

Zakaj Basel IV?
Omejitve Basla III

• izjemne kompleksnosti svojih zahtev;
• nenehne odvisnosti izračunov kapitalskih zahtev od 

predpisov, ki temeljijo na notranjih modelih;
• neupoštevanja številnih zunajbilančnih tveganj;
• nepopolnih zahtev glede razkritij.
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Basel IV: kakšni so novi izzivi?
Spreminjanje regulativnega okolja

Znatne spremembe vseh baselskih stebrov silijo banke k ponovni oceni svojih poslovnih modelov in strategij, da si zagotovijo 
uspešno in trajnostno prihodnost.

Končne Nove ali pomembne spremembe od decembra 2015

I. steber II. steber III steber

Novi standardizirani 
pristop za kreditno 
tveganje

Revizija uporabe 
notranjih modelov (IRB)

Nov Okvir za tržno 
tveganje (FRTB)

Novi standardizirani 
pristop za merjenje 
kreditnega tveganja 
nasprotne stranke

Spremembe okvira za 
listinjenje

Standardizirani pristop za 
merjenje (SMA) 
operativnega tveganja

Posvet glede spodnje 
meje kapitala, ki bo 
določena kmalu

Pregled Okvira za 
tveganje CVA

Pregled okvira za finančni 
vzvod

EBA z uvedbo nove smernice SREP 
korenito spreminja zahteve II. stebra.

Stopnja svobode pri merjenju vseh vrst 
tveganj se je izjemno zmanjšala, 
institucije pa bodo soočene s 
spremenjenimi zahtevami I. stebra. Zahteve BCBS glede

razkritij
(1. in 2. faza)

Pregled problematičnih posojil in restrukturiranja

Vpliv na: načrtovanje kapitala, poslovni model, upravljanje dobičkonosnosti

Obrestno tveganje v bančni knjigi 
(IRRBB)
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Pred nami so pomembne spremembe
Basel IV prihaja v veljavo

BIS Izdaja Pregledano Področje BASLA IV Začne veljati
Pomemben 

vpliv na 
kapital

Kompleksna
implementacija

266 Jul. 2013 Dec. 2013 kapitalske zahteve za naložbe v sklade
1. jan. 17, v postopku sprejemanja 
v EU

279 Mar. 2014 Apr. 2014 kreditno tveganje nasprotne stranke
1. jan. 17, v postopku sprejemanja 
v EU

283 Mar. 2013 Apr. 14 merjenje in nadzor velikih izpostavljenosti 1. jan. 19, objavljen osnutek EU

306/424 Dec. 2014 Dec. 2017 spodnje meje kapitala končni dokument

325/424 Jul. 2015 CVA (popravek kreditnega vrednotenja) končni dokument

347/424 Dec. 2014 Dec. 2015
spremembe standardiziranega pristopa k 
merjenju kreditnega tveganja

končni dokument

398 Dec. 2015 Mar. 2017 „step-in“ tveganje posvetovalni dokument

352 Dec. 2014 Jan. 2016 minimalne kapitalske zahteve za tržno tveganje 31. dec. 19, objavljen osnutek EU

355/424 Okt. 2014 Mar. 16/Dec. 17 operativno tveganje končni dokument

362/424 Mar. 2016
spremembe pristopa IRB v zvezi s kreditnim
tveganjem

končni dokument

365/424 Jan. 2014 Apr. 16/Dec. 17 okvir za količnik finančnega vzvoda končni dokument

368 Jun. 2015 Apr. 2016 obrestno tveganje v bančni knjigi
2018, objavljen osnutek EU (okt.
2017)

374 Dec. 2014 Jul. 2016 spremembe okvira za listinjenje 1. jan. 18, objavljen osnutek EU

387 Nov. 2015 Okt. 2016 skupna sposobnost pokrivanja izgub (TLAC)
1. jan. 2019 objavljen osnutek EU 
za večino GSPB

400 Jun. 2014 Mar. 2017
zahteve tretjega stebra za konsolidiran in 
izboljšan okvir razkritij

konec 2017/odvisno od okvira
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Opis glavnih sprememb – standardizirani pristop za kreditno tveganje (STA)

Novi predpisi o kapitalskih zahtevah

Spremembe:

• Določitev uteži tveganja za:

• izpostavljenosti do multilateralnih 
razvojnih bank,

• izpostavljenosti do institucij,
• izpostavljenosti do podjetij,
• izpostavljenosti do neplačil,
• izpostavljenosti iz naslova lastniških 

instrumentov,
• izpostavljenosti, zavarovane s 

hipotekami na nepremičnine,
• izpostavljenosti, izražene v tujih valutah.

• Določitev kreditnega konverzijskega faktorja
(CCF).

• Tehnike zmanjševanja kreditnega tveganja.

Cilji:

• Ohraniti ravnotežje med preprostostjo in
občutljivostjo na tveganja.

• Zmanjšati nacionalne diskrecije za večjo
primerljivost kapitalskih zahtev.

• Okrepiti povezavo med standardiziranimi
pristopi in pristopi, ki temeljijo na notranjih
modelih, za smiselne (in obvezne) spodnje
meje kapitala.

• Ponovna uvedba uporabe zunanjih
bonitetnih ocen na nemehaničen način
(prikaz ustreznega razumevanja uporabe in
omejitev) za izpostavljenosti do bank,
podjetij in posebnih posojilnih aranžmajev.

• Prilagoditev predlaganega ponderiranja
tveganj pri posojilih za nepremičnine, pri
čemer je glavni nosilec tveganja razmerje
med posojilom in vrednostjo zastavljenih
nepremičnin.

Spremembe standardiziranega 
pristopa za kreditno tveganje
(BCBS 347)

• Posvetovalni dokument, nedoločen rok.
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Opis glavnih sprememb – IRB pristop h kreditnemu tveganju

Novi predpisi o kapitalskih zahtevah

Spremembe:

• Zagotoviti večjo specifikacijo postopkov 
ocenjevanja parametrov za zmanjšanje 
variabilnosti tveganju prilagojenih sredstev 
(RWA):

-bonitetne kategorije ostanejo stabilne skozi čas 
in v celotnem poslovnem ciklu,

- v modele je vključen sezonski faktor,

- PD mora temeljiti na predhodno opazovanih 
povprečjih z upadom v najmanj enem letu od 
desetih.

• Odpraviti možnost uporabe pristopov IRB za 
banke in druge finančne institucije, velika 
podjetja, portfelje lastniških instrumentov in 
posebne posojilne aranžmaje.

• Sprejem minimalnih modelnih parametrov 
kapitala (PD, LGD, EAD/CCF), da se zagotovi 
minimalna raven konservativnosti.

Cilji:

• Obravnava problema prevelike variabilnosti
tveganju prilagojenih sredstev.

• Zmanjšati zapletenost regulativnega okvira
in izboljšati primerljivost.

• Odpraviti možnost uporabe pristopa IRB pri
določenih izpostavljenostih, pri katerih ni
mogoče dovolj zanesljivo oceniti modelnih
parametrov.

• Pregled trenutne spodnje meje kapitala (ki
temelji na kapitalskih zahtevah Basla I), ki
je bila zasnovana kot prehodna meja.

Zmanjševanje variabilnosti pri 
sredstvih, prilagojenih 
kreditnemu tveganju – omejitve 
pri uporabi pristopov notranjih 
modelov (BCBS 362):

• Posvetovalni dokument, nedoločen rok.



Spreminjanje regulativnega okolja© 2018 Za več informacij se obrnite na Deloitte Slovenija. 8

Opis glavnih sprememb - tržno tveganje

Novi predpisi o kapitalskih zahtevah

Cilji (BCBS 352):

• Vzpostavitev meje med 
trgovalno knjigo in bančno 
knjigo.

• Obravnava kreditnega 
tveganja v trgovalni knjigi.

• Odpraviti slabosti pristopa 
VaR.

• Likvidnost postavk v 
trgovalni knjigi.

• Varovanje pred tveganji in 
diverzifikacija.

• Preglednost in primerljivost 
RWA.

Minimalne kapitalske 
zahteve za doseganje rokov 
glede tržnega tveganja:

• Nacionalni organi bodo 
revidirali standarde do 
januarja 2019.

• Banke bodo začele poročati po 
novih standardih do konca 
leta 2019.

Glavne spremembe:

• Spremenjena meja med trgovalno knjigo in bančno knjigo. Na
novo opredeljen seznam instrumentov, strožje omejitve gibanja
instrumentov med knjigama po začetni označbi.

• Prehod od merjenja tveganja v stresnih razmerah „Value-at-
Risk“ (VaR) na merjenje po metodi pričakovanega primanjkljaja
(„Expected Shortfall“ – ES). ES naj bi zagotovil preudarnejše
upoštevanje tveganja nastopa malo verjetnih dogodkov („tail
risk“) in kapitalske ustreznosti v stresnih razmerah na trgu.

• Tveganje tržne nelikvidnosti, odprava statičnega
desetdnevnega obdobja likvidnosti, predvidenega za vse
instrumente, s katerimi se trguje po VaR v trenutnem okviru.

• Revizija pristopa na podlagi notranjih modelov (IMA), vključno
z omejitvami glede učinkov zmanjševanja kapitala, ki jih imata
varovanje pred tveganji in diverzifikacija.

• Revizija standardiziranega pristopa (SA). Korenite spremembe,
ki zagotavljajo zadostno občutljivost na tveganja, da lahko
služijo kot verodostojna rezerva/spodnja meja pri IMA.
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Opis večjih sprememb – kreditno tveganje nasprotne stranke (CCR)

Novi predpisi o kapitalskih zahtevah

Glavne spremembe:

• Standardiziran pristop SA-CCR nadomešča
trenutni pristop, ki ne temelji na notranjih
modelih, model tekoče izpostavljenosti (CEM) in
standardizirano metodo (SM).

Cilji (BCBS 279):

• Pristop, ki bo primeren za uporabo pri
številnih poslih z izvedenimi finančnimi
instrumenti.

• Enostavna izvedba.

• Zmanjšanje diskrecij nacionalnih organov in
bank.

• Večja občutljivost kapitalskega okvira na
tveganja, brez ustvarjanja dodatne
kompleksnosti.

• Večje upoštevanje ravni nestabilnosti,
opažene v stresnih obdobjih.

Standardizirani pristop za merjenje 
izpostavljenosti kreditnega tveganja 
nasprotne stranke:

• Rok, ki je bil do 1. 1. 2017.
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Opis glavnih sprememb – popravek kreditnega vrednotenja (CVA)

Novi predpisi o kapitalskih zahtevah

Glavne spremembe:

• Pristop FRTB-CVA, ki bankam omogoča izračun občutljivosti 
CVA na številne dejavnike tveganja.

- Funkcija za CVA (dodeljena funkcija) za obvladovanje 
tveganj in zavarovanje CVA.
- Dovoljen je le standardiziran pristop za CVA, saj je bil 
IMA-CVA odpravljen v skladu z BCBS 362 (marec 
2016).
- Pristop izključuje vega tveganja za kreditne razpone 
nasprotne stranke in gama tveganja.
- Primerna varovanja pred tveganji (nadomestna 
varovanja (proxy hedges) in varovanja pred tržnim 
tveganjem.

• Pristop BA-CVA (na osnovi formule) za banke, ki ne 
uporabljajo okvira FRTB-CVA.

- Izboljšana različica trenutne standardizirane metode 
CVA.
- Predpisana utež tveganja glede na razred sredstev, 
izpostavljenost ob neplačilu (EAD) in zrelost.

Cilji (BCBS 325):

• Zagotoviti, da so vsi pomembni nosilci
popravka kreditnega vrednotenja (CVA)
zaradi kreditnega tveganja in CVA
zavarovanja zajeti v Baselskem
regulativnem kapitalskem standardu.

• Uskladiti kapitalski standard z merjenjem
poštene vrednosti CVA, ki se uporablja v
različnih računovodskih okvirih.

• Zagotoviti skladnost s predlaganimi
revizijami okvira za tržno tveganje v okviru
Temeljnega pregleda trgovalne knjige s
strani Baselskega odbora.

Pregled rokov za okvira za tveganje 
popravka kreditnega vrednotenja:

• Posvetovalni dokument, izdan julija 2015,
nedoločen rok.
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Opis pomembnih sprememb – operativno tveganje
Novi predpisi o kapitalskih zahtevah

Operativno tveganje (BCBS 291 in 355):

• Odprava metode AMA.

• Novi standardizirani pristop za izračun kapitalskih zahtev, ki
vključuje:

• Poslovni kazalnik (BI), ki bo nadomestil kazalnik bruto
dohodka – nov kazalnik, ki bo bolj upošteval obseg poslovanja
banke in s tem tudi njeno operativno tveganje:

• sestavina obresti, najema in dividend,
• storitvena sestavina,
• finančna sestavina.

• Sestavina izgube.

• Kalibracija koeficienta, ki bo uporabljen pri BI glede na obseg in ne
na naravo poslovne dejavnosti (opredelitev s testiranjem preteklih
podatkov kot statistično pomembnejšim nosilcem izgub zaradi
operativnega tveganja.

• Novi standardizirani pristop k operativnemu tveganju povzroča
povečanje kapitalskih zahtev – največje povečanje kapitalskih
zahtev za banke, ki uporabljajo metodo AMA.

• Namen SMA je poenostaviti izračun kapitala za pokrivanje
operativnega tveganja z zamenjavo obstoječih treh
standardiziranih pristopov in naprednega pristopa za merjenje
(AMA).

Izzivi:

• Zapletenejši izračun kapitalskih zahtev za operativno tveganje za
banke, ki uporabljajo BIA in STA.

• Obsežno zbiranje podatkov in globlje analize podatkovne zbirke o
izgubah.

• Regulatorji bodo preusmerili pozornost na postopek zbiranja
podatkov o notranjih izgubah in preverjali kakovost podatkov.
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Opis glavnih sprememb

Novi predpisi o kapitalskih zahtevah

Listinjenje (BCBS 303/374):

• Spremenjena hierarhija treh pristopov (SEC-
IRBA, SEC-ERBA, SEC-SA) za zmanjšanje
odvisnosti od zunanjih bonitetnih ocen.

• Manjša kompleksnost.
• Izboljšana občutljivost na tveganja. Kapitalske

zahteve so se znatno povečale, sorazmerno s
tveganjem izpostavljenosti iz naslova
listinjenja.

• Uvedba minimalne uteži tveganja v višini 15
% za listinjenja.

• Uvedba minimalne uteži tveganja v višini 100
% za dodatna listinjenja.

• Uvedba zgornjih mej za uteži tveganja za
nadrejene tranše in originatorje.

„Step-in“ tveganje (BCBS 349/398):

• Tveganje, da banka finančno podpre
subjekt izven ali v odsotnosti kakršnih koli
pogodbenih obveznosti, če se subjekt
znajde v finančnih težavah.

• Identifikacija nekonsolidiranih subjektov (ki
so izven regulativnega obsega
konsolidacije), ki jim banka lahko kljub
temu zagotovi finančno podporo, da se
zaščiti pred morebitnim tveganjem izgube
ugleda zaradi svoje povezanosti s temi
subjekti.

• Banke morajo pripraviti opise odnosov in
kazalnikov, ki označujejo odnose med
bankami ter subjekti bančnega sistema v
senci.

Spodnja meja kapitala (BCBS 306): 

• Glavni cilj spodnjih mej kapitala je zmanjšati
tveganje modela, povečati primerljivost RWA
in omejiti področje delovanja.

• Spremenjene spodnje meje kapitala bodo
temeljile na spremenjenih standardiziranih
pristopih za kreditno, tržno in operativno
tveganje, o katerih trenutno razpravlja BCBS.
Hkratno izvajanje standardiziranih pristopov in
notranjih modelov bo predstavljalo izziv.

• Natančna konfiguracija spodnjih mej kapitala,
ki jih je še treba opredeliti:

 A1: uvedba spodnje meje za vsako
kategorijo tveganj (poseben prag za
vsako glavno kategorijo tveganj, kot
so kreditno tveganje, tržno tveganje
in operativno tveganje).

 A2: uvedba skupne spodnje meje na
podlagi RWA (meje, ki temelji na

seštevku RWA vseh kategorij tveganj).
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III. steber: nove zahteve glede razkritij
Izboljšanje primerljivosti in skladnosti

2. faza
pričakovana v 

letu 2019

BCBS 356

CRR II

3. faza

Odprta 

Pričakuje se posvetovalni 
dokument

1. faza

31. 12. 2017

BCBS 309/EBA 
GL 2016/11

• 1. faza – razširitev obveznih tabel in predlog ter tistih
za pogosta razkritja glede izračuna RWA (večinoma za
kreditno tveganje) – 48 predlog, predvsem o
obvladovanju tveganj, lastnih sredstvih, kreditnem
tveganju, tržnem tveganju).

• 2. faza – razširitev, povezana s TLAC, IRBB in FRTB –
29 predlog, ki so v glavnem povezane s ključnimi
metrikami in operativnim tveganjem.

• 3. faza – pričakovane nadaljnje zahteve glede
razkritij.

• To od institucij zahteva pogostejše razkrivanje
podatkov, večjo razpoložljivost njihovih podatkov,
metode usklajevanja ter vzpostavitev novih kontrol.
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III. steber: nove zahteve glede razkritij

Pomembne spremembe in izzivi za banke

1. faza

•Uskladitev knjigovodskih vrednosti od TB k 
vrsti tveganja COREP (CCR, kreditno 
tveganje, listinjenje, tržno tveganje).

•Izkaz gibanja RWA (učinki sprememb 
modela).

•Več novih zahtev glede razkritij za kreditna 
tveganja nasprotne stranke (razčlenitev 
EAD po metodi vrednotenja).

•Opredelitvi FINREP in COREP (PE, NPL, 
restrukturiranje, neizpolnjevanje 
obveznosti), usklajevanje podatkov.

•Povečanje pogostosti poročanja.

•Časovni okvir – zaželeno je, da datum 
objave FS in informacije iz 3. stebra 
sovpadajo.

•Postopke notranjega pregledovanja in 
notranjih kontrol je treba revidirati in 
preoblikovati/vzpostaviti nove kontrole.

2. faza

•Razkritje ključnih regulativnih metrik v 
preglednici (lastna sredstva, RWA, 
kapitalska rezerva, količnik likvidnostnega 
kritja (LCR), količnik neto stabilnih virov 
financiranja (NSFR).

•Minimalne zahteve glede kapitala (MREL) in 
skupna sposobnost pokrivanja izgub 
(TLAC): dodatne zahteve glede sestave in
zapadlosti.

•Granularna razkritja komponent za 
operativno in tržno tveganje, vključno z 
razkritji dogodkov, povezanih z izgubami 
zaradi operativnega tveganja.

•Razkritje IRRBB, vključno s scenariji 
izrednih situacij in kvalitativnimi 
informacijami.

•Hipotetična RWA – samorazkritja
kapitalskega razmerja na podlagi 
standardiziranega pristopa.

3. faza

•Teme, ki niso bile zajete v prvih dveh fazah, 
npr.: obremenitve sredstev, izpostavljenost 
do države in drugo.
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Regulativni kapital se povečuje

Vpliv razmerja

navadnega lastniškega 

temeljnega kapitala 

(CET1)

Kako izravnavati izgube?

Standardizirani pristop h kreditnemu tveganju

Izpostavljenost RW do multilateralnih razvojnih bank (MDB), institucij, podjetij, 

neplačil, kapitala, zavarovanega s hipotekami na nepremičninah, visoko razmerje 

med posojilom in vrednostjo zavarovanja (LTV); izpostavljenosti, izražene v tujih 

valutah.

Določitev CCF, tehnike zmanjševanja kreditnega tveganja.

0,1 %–0,8 %

 Z dobrimi 

notranji modeli

 Z Izboljšanjem 

kakovosti 

podatkov

 Preko 

izboljšanja 

pravilnosti 

izračuna RWA

 Z zmanjšanje

odbitkov 

kapitala in 

kapitalskih 

rezerv

 Dolgoročno uspešen in 

trajnosten poslovni model 

(optimizacija zavarovanja, 

optimizacija izdelkov, pregled cen).

 Optimizacija bilance stanja v 

skladu z novim regulativnim 

okvirom (izločitev neprofitnih 

portfeljev, zmanjšanje limitov, 

razporeditev kapitala na področja z 

visokimi donosi) ob upoštevanju 

razvoja donosov skozi čas.

Pristop h kreditnemu tveganju IRB

Odprava pristopa IRB za banke in druge finančne institucije, velike družbe ter 

portfelje lastniških instrumentov.

Minimalni modelni parametri, minimalna RWA.

0,1 %–1,3 %

Operativno tveganje

Novi standardizirani pristop.

Spremembe poslovnega kazalnika: sestavina obresti, najema in dividend, storitvena 

sestavina, finančna sestavina, spremembe sestavine izgube.

Velik vpliv na banke, ki uporabljajo AMA.

0,2 %–1,2 % 

 Pravočasna presoja vpliva novih 

predpisov, uvedba procesov in 

priprava pravilnikov ter postopkov 

za izpolnjevanje novih zahtev.

Tržno tveganje

Revizija FRTB.

1. Novi standardizirani pristop, ki je bolj zapleten od sedanje metode.

2. Kapitalske zahteve, ki so odvisne od občutljivosti modelov za dejavnike tržnega 
tveganja.

Odprava IMA-CVA.

0,1 %–0,4 % 

 Ocena možnosti izvedbe ob 

upoštevanju povečane 

kompleksnosti in potrebnih 

sprememb procesov.

Proaktivno soočanje z zahtevami Basla IV

Potrebna je sprememba načrta kapitala
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Naslednji koraki

Podrobna študija o vplivih

V prvem koraku je treba na podlagi analitičnih 
podatkov podrobno preučiti vpliv izbranih tveganj.

Optimizacija kapitalskih zahtev

V drugem koraku bi morale banke analizirati:

• metodologijo za izračun trenutnih kapitalskih zahtev in 
morebitne možnosti za optimizacijo ter

• sestavine, ki imajo največji vpliv na povečanje kapitalskih 
zahtev v skladu s pravili Basla IV; ter

• opredeliti možnosti za zmanjšanje vpliva novih pravil.
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Morebitne posledice za banke
Tema Področja Kaj je treba upoštevati pri izvajanju?

Podatki in IT
• IT
• Tveganje
• Finance

Splet dejavnosti in
alokacija

• Neposredno poslovanje (front line)
• Zakladništvo/načrtovanje kapitala

• Standardizirane spodnje meje kapitala in količnik finančnega vzvoda bodo vplivali na 
razporeditev kapitala in politiko oblikovanja cen.

• To lahko privede do spremembe spleta poslovnih dejavnosti. Na primer, enote za izvedene 
finančne instrumente bodo morda morale začeti nuditi kratkoročnejše produkte z rednejšo 
izmenjavo zavarovanj.

Kontrole

• Finance
• Tveganje
• Notranja revizija
• Skladnost

Uporaba notranjih 
modelov

Delitev na temeljne 
in netemeljne
instrumente

• Zakladništvo/načrtovanje kapitala
• Tveganje

• Neposredno poslovanje s strankami 
(front line), vključno z netemeljnimi 
instrumenti

• Znatno povečane zahteve glede podatkov, ki jih je treba zagotavljati, in s tem povezanega 
poročanja zahteva veliko večjo kakovost podatkov in boljše kontrole.

• Banke, ki so trenutno v postopku podajanja vlog za odobritev modelov ali vlog za razširitev 
trenutnih modelov na nove portfelje, bodo morale zaradi morebitnih zmanjšanih koristi preučiti 
svoje proračune za naložbe v modele in razmisliti, kdaj bodo uvedle spremembe.

• Za banke bo morda priporočljivo, da ponovno ocenijo svojo delitev instrumentov na temeljne in 
netemeljne, saj bodo nekateri portfelji morda postali privlačnejši z vidika kapitala (npr. nižje 
obrestne mere za listinjenje in nekatere izvedene finančne instrumente).

• Podjetja bodo morala uvesti potrebne spremembe in IT-programe za spoprijemanje z novimi 
spremembami. Mnoge od teh sprememb bodo zahtevale uvedbo novih izračunov in 
zagotavljanje novih podatkov.

• Spremenjeni standardizirani pristopi zahtevajo pridobivanje podatkov, ki jih regulativne 
poročevalske enote trenutno ne pridobivajo (npr. tržno tveganje zahteva, da banke iz čelnih 
sistemov pridobivajo zakonsko predpisane podatke o občutljivosti dejavnikov tveganja, zaradi 
česar bo morda treba prilagoditi informacijske sisteme in potek dela s podatki).

• Spremembe FRTB (npr. zaradi upoštevanja različnih obdobij likvidnosti, kalibracije stresnih 
razmer na trgu in omejitev razpršenosti v različnih razredih sredstev) zahtevajo znatno 
povečanje števila simulacij, potrebnih za pristop notranjih modelov, kar posledično vpliva na 
zahteve glede strojne opreme.

• Revidirani pristop listinjenja bo zahteval pridobivanje večjega obsega podatkov o osnovnih 
portfeljih.

• Dokument BCBS 239 predstavlja vrsto načel za izboljšanje zmožnosti bank za združevanje 
podatkov o tveganjih in prakse poročanja o tveganjih z vrsto pravil, ki veljajo za GSPB ter 
nadzornike.
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