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POVZETEK 

Upravljanje z likvidnostjo in likvidnostnim tveganjem v bankah je v sodobnem bančnem 

sistemu postala ena najpomembnejših ter obenem kompleksnih dejavnosti in je ključnega 

pomena za pravilno delovanje bank, posledično za delovanje celoten bančni sistem. Teoretični 

del diplomske naloge je sestavljen iz treh delov v katerih so predstavljena teoretična 

izhodišča, strategije upravljanja in merjenja likvidnosti in likvidnostnega tveganja v bankah 

ter domači in tuji likvidnostno-regulatorni predpisi, ki se nanašajo na slovenski bančni sistem. 

Empiričen del diplomske naloge pa je sestavljen iz dveh delov v katerih je prikazano 

likvidnostno tveganje slovenskega bančnega sistema v letu 2013 in primerjava tega z 

likvidnostnim tveganjem slovenskega bančnega sistema v letu 2007 ter praktičen primer 

izračuna količnika likvidnosti skladno z veljavno zakonodajo in izmišljenimi podatki banke X 

skupaj s tremi simulacijami količnika likvidnosti prvega razreda ob nastopu za banko stresnih 

situacij.  

Ključne besede: banke, likvidnost, likvidnostno tveganje, količnik likvidnosti, Basel, stresni 

testi, likvidnostni šoki. 

 

SUMMARY 

In modern banking system, liquidity and liquidity risk has become very important and also 

one of the most complex things which are essential for proper function of banks and also for 

the whole banking system. The theoretical part of the diploma consists of three parts in which 

are presented theoretical platforms, different strategies for measuring liquidity and liquidity 

risk in banks and Slovenian and foreign liquidity regulations, relating on Slovenian banking 

system. Empirical part of the diploma consists of two parts which shows the liquidity risk of 

the Slovenian banking system in 2013 with a comparison of that liquidity risk to the liquidity 

risk of the Slovenian banking system in 2007 and one practical example of calculating the 

liquidity quotient in accordance with applicable legislation and fictitious data of bank X 

together with three simulations of the first class liquidity quotients, used when the bank works 

under stressful circumstances.  

Key words: banks, liquidity, liquidity risk, liquidity quotient, Basel, stress test, liquidity 

shocks. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Problematiko, ki jo bom raziskoval v svoji diplomski nalogi, uvrščamo na področje 

upravljanja s financami, natančneje v bančni sektor. Predmet raziskave bo trenutno eno 

najbolj aktualnih področij bančništva, in sicer likvidnost bank ter upravljanje z likvidnostjo in 

likvidnostnim tveganjem, ki nastaja med poslovanjem bank. Ker je banka v svetu tako 

poslovnih kot tudi osebnih financ eden izmed ključnih akterjev, je tudi njena likvidnost 

ključnega pomena, saj ta vnaša ob morebitnem poslabšanju oz. prevelikih nihanjih v celotno 

gospodarstvo  turbulentne razmere, kot je nestabilna ekonomija območja ali države, ki se 

lahko kaže na več področjih, na primer v plačilni nedisciplini, propadu podjetij ali veliki 

brezposelnosti. To lahko vodi do tako imenovanega rušilnega domino efekta (Spellman 

2011).  

Za banko je bistvenega pomena ohranjanje likvidnosti. Banka pa je likvidna, če je sposobna 

pravočasno izpolnjevati vse svoje obveznosti ali zaradi zahteve svojih vlagateljev, da jim 

izplača v banko vložena sredstva, ali zaradi zagotavljanja sredstev iz že odobrenih ali na novo 

odobrenih posojil (Dimovski in Gregorič 2000, 115). Da pa bi banka lahko izpolnila pogoje 

za likvidnost, mora njeno finančno premoženje obsegati zadostno količino likvidnih sredstev, 

ki jih lahko  upošteva v izračunih likvidnosti. 

Glogovšek (2008) pa pravi, da pojem likvidnost različno uporabljamo, glede na to, ali se 

obravnavanje likvidnosti nanaša na objekt ali subjekt. Če se nanaša na objekt, pomeni 

likvidnost lastnost premoženjskih predmetov, da jih je mogoče neposredno ali posredno 

uporabiti v plačilne namene (zamenjati za plačilna sredstva). Zaradi te vrste pojmovanja 

likvidnosti je moč premoženjske predmete razvrščati po stopnji likvidnosti v razrede: 

primarne likvidnosti, sekundarne likvidnosti, terciarne likvidnosti in optimalne likvidnosti. Če 

pa se likvidnost nanaša na subjekt, pomeni to lastnost jamstvenega pravnega subjekta, da 

kadarkoli izpolni zahteve po izplačilu. 

Ker pa je finančno okolje v veliki meri nepredvidljivo in nestanovitno, so banke kot 

institucije, katerih poslanstvo je opravljanje storitev, povezanih z denarjem ali vrednostmi, ki 

so blizu denarja (likvidna sredstva) različnih oblik in kakovosti (Glogovšek 2008, 15), skozi 

ves čas izpostavljena različnim tveganjem. Eno izmed teh  tveganj, ki so mu  banke 

vsakodnevno izpostavljene in ki mu bom v sklopu te diplomske naloge posvetil večjo 

pozornost, pa je likvidnostno tveganje. Slednje nastane v banki  zaradi nepričakovanih nihanj 

v vlogah in posojilih ter z njimi povezanimi odlivi denarnih sredstev iz banke. Torej 

govorimo o tveganju, da bo banka v določenem trenutku zaradi že omenjenih nepričakovanih 

dogodkov v povpraševanju po posojilih in zahtevah imetnikov vlog po dvigu teh pristala v 

položaju, ko ne bo sposobna pravočasno izpolniti obveznosti do svojih strank (Dimovski in 
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Gregorič 2000, 117). 

Likvidnostno tveganje torej zajema vse dejavnosti, ki se odvijajo v banki, kar je v banki 

prisotno vsak dan. Ključnega pomena je učinkovito upravljanje z njim. To pa banka lahko 

izvaja tako, da podrobno načrtuje likvidnost (dnevno, mesečno, polletno, letno), ugotavlja 

vzroke za nastanek likvidnostnega tveganja, da likvidnostno tveganje primerno vrednoti, 

povezano z donosnostjo, ter morebitne presežke likvidnostnih sredstev investira v dopustne 

donosne naložbe, v primeru primanjkljaja likvidnostnih sredstev pa pridobiva  te po pogojih, 

zanjo najugodnejših.  

Kot zadnje pa je banka, ki na finančnem trgu nastopa kot eden izmed ključnih akterjev, 

zavezana tudi k določenim regulatornim predpisom, ki urejajo področje likvidnosti in 

likvidnostnega tveganja, ter jih je skladno z najrazličnejšimi uredbami, direktivami, pravnimi 

akti, predpisi, sporazumi in priporočili za oblikovanje politik dolžna spoštovati. Banka mora 

navedene akte upoštevati tako, da skladno z njimi upravlja s svojo likvidnostjo. 

Neupoštevanje teh predpisov lahko vodi do težav v banki sami oz. do težav v širšem smislu, 

ko zaradi nelikvidnosti oz. nesolventnosti banke pride do problemov nezmožnosti 

zadolževanja banke na denarnih trgih, do problemov v gospodarstvu ipd. (Spellman 2011). 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je natančna preučitev in pregled upravljanja likvidnosti in 

likvidnostnega tveganja v bankah, pregled dejanskega stanja likvidnosti slovenskih bank v 

letu 2013 in primerjava z letom 2007 ter pregled regulatornih predpisov, ki se nanašajo na 

likvidnost bank. Eden izmed glavnih delov diplomske naloge je tudi praktičen prikaz merjenja 

likvidnosti v bankah. Celotno delo temelji na bazi strokovnih virov in literature. 

Teoretični del diplomske naloge, ki obsega tri dele, je namenjen predstavitvi likvidnosti v 

bankah, da bralec razume, kaj je likvidnost in kakšne vrste likvidnosti poznamo. Predstavili 

smo dejavnike, ki vplivajo na likvidnost, ter kakšne strategije uravnavanja likvidnosti 

poznamo v banki. Drugi del zajema likvidnostno tveganje, vrste likvidnostnega tveganja in 

vzroke za nastanek tega, dejavnike likvidnostnega tveganja, predstavitev nekaj metod 

merjenja likvidnostnega tveganja in način poročanja pristojnim službam. V zadnjem, tretjem, 

to je teoretičnem, delu je namen bralca diplomskega dela seznaniti s pravnim vidikom, ki 

ureja to področje, ter mu predstaviti likvidnostno- regulatorne predpise, ki jih določa pravni 

sistem v Sloveniji, ter predpise oz. priporočila za oblikovanje politik, povezanih z 

obvladovanjem tveganj (v našem primeru predvsem likvidnostnega tveganja), ki jih priporoča 

Baselski odbor za nadzor bank v zapisih Basel, Basel II in Basel III.  

Empiričen del diplomske naloge je sestavljen iz dveh delov, in sicer: 

- prvega dela, namenjenega prikazu stanja likvidnosti bank po podatkih iz Poročila o 
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finančni stabilnosti za Slovenijo v letu 2013 in primerjava tega s podatki o likvidnosti 

bank iz Poročila o finančni stabilnosti za Slovenijo v letu 2007, ko smo v državi beležili 

obdobje rasti; 

- ter drugega dela, namenjenega prikazu postopka merjenja likvidnosti na praktičnih 

primerih. Pri merjenju smo si izbrali predstavitev preko izračuna dnevnega količnika 

likvidnosti na točno določen dan z izmišljenimi podatki banke X. Na treh primerih smo 

tudi prikazali simulacijo spremembe količnika likvidnosti prvega razreda (v nadaljevanju: 

KL1) v primeru nastopa za banko stresne situacije. 

Za vsakega od dveh empiričnih delov diplomske naloge smo postavili po eno hipotezo, ki 

smo jo v njej potrdili ali ovrgli. 

HIPOTEZA 1: likvidnost bank glede na KL1 je bila v letu 2007 bistveno večja kot v letu 

2013. 

Predpostavljamo, da je bila večja likvidnost bank glede na KL1 v letu 2007 posledica tako 

mednarodnega kot tudi domačega gospodarskega razcveta v letih od 2004 do 2007. 

Prvo hipotezo smo preverili s primerjalno analizo KL1 za leta 2007 in 2013, in sicer na 

podlagi že izdelanih poročil Banke Slovenije o finančni stabilnosti za leto 2007 in 2013.  

HIPOTEZA 2: ustreznost količnika likvidnosti prvega razreda (KL1) je v veliki meri 

pogojena z regulatornimi ukrepi, ki jih Banka Slovenije določa s Sklepom o minimalnih 

zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic. 

Drugo hipotezo smo preverili s spreminjanjem sprememb KL1, skladno s spremembo kriterija 

za upoštevanje finančnih sredstev (banka je upoštevala pogodbeno najete kreditne linije v 

višini 50 % namesto v višini 100 %) ter s spremembo kriterija za upoštevanje virov sredstev 

(banka je upoštevala vpogledne vloge gospodinjstev in nefinančnih družb v višini 90 % 

namesto v višini 40 %). 

Prvi cilj diplomskega dela je preučitev teorije in seznanitev s postopkom upravljanja z 

likvidnostjo in likvidnostnim tveganjem v bankah, saj je prav ta postopek eden izmed ključnih 

za normalno izpolnjevanje poslanstva banke ter ohranitve zaupanja v to institucijo na trgu.  

Drugi cilj diplomske naloge je preučitev in predstavitev dejanske likvidnosti bank na »koncu« 

dveh povsem različnih obdobij, in sicer na koncu obdobja gospodarskega razcveta in na 

koncu obdobja recesije (po podatkih SURS-a, ki je v zadnjem četrtletju leta 2013 beležil  

2.1 % gospodarsko rast, naj bi bila namreč recesija v RS prekinjena). 

Tretji, to je zadnji cilj, pa je natančna predstavitev merjenja količnika likvidnosti, to je 

skladno s trenutno veljavno zakonodajo, ki jo določa Sklep o minimalnih zahtevah za 

zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic, ter prikaz simulacij količnika 
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likvidnosti prvega razreda ob morebitnem nastopu stresnih situacij, s katerimi bomo prikazali, 

kako pomembno lahko vplivajo spremembe nekaterih postavk iz poročila KL-1 na 

spreminjanje likvidnosti banke.  

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

V teoretičnem delu diplomske naloge smo poskusili čim bolj nazorno in bralcu razumljivo 

predstaviti teoretična izhodišča in različne teorije, ki se nanašajo na temo naloge. Za 

doseganje prvega cilja empiričnega dela diplomske naloge smo uporabili primerjalno analizo 

za obe preučevani leti, ki je svoje bistvo črpala iz že opravljenih poročil Banke Slovenije o 

finančni stabilnosti ter iz poročil Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in 

razvoj (v nadaljevanju UMAR). Za dosego drugega cilja empiričnega dela naloge smo, in 

sicer na podlagi izmišljenih podatkov o naložbah ter obveznostih banke na točno določen dan 

po metodi izračunavanja količnika likvidnosti, sestavili poročilo ter ga predstavili v poglavju, 

ki govori o merjenju likvidnosti. Podatke iz poročila KL-1, ki se nanašajo na čas od 0 do 30 

dni, smo nato izvozili še v simulacijsko tabelo, kjer smo s pomočjo simulacije ob upoštevanju 

stresnega dogodka in posledice, ki temu sledi, dobili nov količnik likvidnosti prvega razreda.  

1.4 Predvidene omejitve pri pisanju diplomske naloge 

Na največje omejitve smo naleteli v delu, kjer smo poskusili prikazati izračun količnika 

likvidnosti, saj smo naleteli na problem zaupnih podatkov, ki nam jih banka ni hotela izročiti 

v pregled. Tako smo morali operirati z izmišljenimi podatki, kar pa nam otežuje delo ter v 

določenih postavkah odstopa od realnega stanja naložb in obveznosti v banki. Kot drugo 

omejitev, ki se prav tako nanaša na ta del naloge, bi izpostavili to, da je izračun likvidnosti 

možen na več načinov in je tako količnik likvidnosti samo eden izmed njih. Torej imamo na 

razpolago več načinov merjenja likvidnosti, ki jih zaradi omejenega obsega diplomskega dela 

nismo predstavljali. Omejitev so predstavljale tudi neskončne možnosti pri izvedbi simulacij 

količnika likvidnosti prvega razreda. Zaradi prevelikega obsega stresnih dejavnikov, ki lahko 

vplivajo na količnik likvidnosti v banki, smo v simulacijah predstavili le izbrane, za katere 

ocenjujemo, da so bistveni. Pri teoretičnem delu in prvem delu empirične analize ni bilo 

omejitev, saj so predvsem v slednjem vsi podatki točni in ne zavajajo ter so potrjeni od 

državnih institucij RS. 
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2 LIKVIDNOST V BANKAH 

Pojem likvidnosti v banki pomeni, da je ta zmožna pravočasno zagotoviti likvidna sredstva za 

poravnavanje tekočih obveznosti, ko te zapadejo v plačilo, in je ključnega pomena za 

delovanje katerekoli bančne organizacije. In prav zato je upravljanje z likvidnostjo ena 

najpomembnejših dejavnosti, ki jih banke izvajajo (Basel Committee on Banking Supervision 

2000, 1). Banka je torej likvidna takrat, ko je sposobna pravočasno izpolniti svoje obveznosti 

bodisi zaradi zahtev bančnih vlagateljev, ki želijo, da jim banka izplača deponirana sredstva, 

ali pa zaradi zagotavljanja sredstev iz naslova že odobrenih ali na novo odobrenih posojil. 

Banka mora za to, da bi ohranila likvidnost v svojem portfelju, držati zadostno količino 

likvidnega (naložbe kratke zapadlosti - enega ali dveh dni) in prenosljivega (oblike finančnih 

naložb, ki se lahko prenesejo na nove imetnike) finančnega premoženja (Dimovski in 

Gregorič 2000, 115).  

Likvidnost bi lahko razložili tudi kot značilnost neke premoženjske oblike (realne ali 

finančne) na strani aktive, ki ima dve lastnosti, in sicer tržnost in kapitalsko gotovost 

(Ribnikar 1989). Tržnost bi v tem primeru lahko definirali kot možnost prodaje te vrste 

premoženjske oblike in posledično spremembo te v denar, ki predstavlja najbolj likvidno 

obliko sredstev. Krajši kot je čas, v katerem lahko premoženjsko sredstvo spremenimo v 

denar, višja je likvidnost in tržnost tega sredstva. Glogovšek (2008) pa likvidnost, poleg 

likvidnosti premoženjske oblike, deli še na likvidnost subjekta, kar pomeni lastnost 

jamstvenega pravnega subjekta (v našem primeru banke), da kadarkoli izpolni zahteve po 

izplačilu.  

Naloga banke je torej, da za svoje normalno in varno poslovanje čim bolj optimizira in 

uskladi denarne odlive ter denarne prilive in se s tem v največji meri izogne situacijam, ko 

zaradi pomanjkanja denarnih prilivov in povečanja denarnih odlivov prihaja do denarnega 

primanjkljaja in s tem do neustrezne likvidnost banke. 

Kot ugotavljata avtorja Dimovski in Gregorič (2000, 115) so odlivi likvidnostnih sredstev iz 

banke in prilivi likvidnostnih sredstev v banko vezani na naslednje poslovne dogodke: 

Odlivi likvidnostnih sredstev: 

- dvig denarnih vlog; 

- obnovitev starega ali novega posojila;  

- poravnavo zapadlih obveznosti iz naslova zadolževanja na medbančnem trgu, evrotrgu; 

- plačilo davkov, izplačilo dividend itd. 

Prilivi likvidnostnih sredstev: 

- deponiranje novih denarnih vlog; 

- odplačila posojil posojilojemalcev; 

- plačila iz dospelih vrednostnih papirjev; 
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- zadolževanje banke na denarnem trgu; 

- prodaja bančnih storitev, prodaja bančnih naložb itd. 

Na prejšnji strani je bilo navedenih nekaj najosnovnejših primerov, ki se navezujejo na odlive 

in prilive likvidnostnih sredstev v banko. Dejstvo pa je, da se problematika odliva oz. priliva 

likvidnostnih sredstev v banko dogaja v skoraj vsaki transakciji in je tako banka večkrat 

dnevno izpostavljena problemu likvidnosti. . Torej je problem likvidnost v banki nekaj, čemur 

se banka ne more ali pa tudi noče izogniti, saj je prisotnost tega problema v banki obvezna, če 

hoče ta izpolnjevati svoje poslanstvo ter doseči zastavljene cilje.  

Godec (2006, 5) po Bessis (2002, 7) povzema tri vrste likvidnosti: 

- Pokrita likvidnost: banka je sposobna po tržnih cenah zagotoviti na trgu potrebna likvidna 

sredstva, s katerimi financira odlive sredstev; 

- Opozorilna likvidnost: banka s svojimi kratkoročnimi sredstvi ne more pokrivati 

kratkoročnih potreb komitentov oz. zahtevanih odlivov sredstev. Zato mora ob nastopu 

opozorilne likvidnosti pridobivati likvidnostna sredstva na drugačne načine, ki pa 

običajno predstavljajo dodatne stroške oziroma se pridobivajo pod zahtevnejšimi pogoji 

kot v normalnih razmerah. Da bi se izognili tovrstnim izrednim razmeram, naj banka 

sklene dogovore s komitenti banke, ki bodo omogočali tekočo likvidnost; 

- Ekstremna nelikvidnost: banka je dolgoročno nesposobna poravnavati svoje dospele 

obveznosti. Sledi nesolventnost ali stečaj banke. Čeprav je nelikvidnost največkrat 

posledica drugih bančnih tveganj, mora biti banka na tem področju najbolj previdna. 

Banko lahko v likvidnostno-finančne probleme potisne že nezmožnost komitenta za 

vračilo večjega kredita, kar se posledično odraža v odlivih sredstev in nastanku 

likvidnostne krize, ki je banka ne more sama rešiti. 

2.1 Vrste likvidnostnih sredstev v bankah  

Banka mora biti likvidna predvsem iz  odliva depozitov, plačila obveznosti, ki nastajajo ob 

poslovanju banke ter sprejemanja zahtevkov za posojila, medtem ko likvidnostne vire 

pridobiva z novimi depoziti, poplačili posojil  posojilojemalcev ter s prodajo premoženja. Ker 

pa je osnovni posel banke dajanje posojil in sprejemanje denarnih vlog ali depozitov, si mora 

ta zagotoviti zadostno mero sredstev za ohranjanje likvidnosti ter s tem varnosti za svoje 

komitente. Take vrste upravljanja likvidnosti s sredstvi v banki imenujemo management 

upravljanja s sredstvi (ang. asset management). Kot je že povedano, predstavlja denar v banki 

najbolj likvidno obliko sredstev. Vsa druga sredstva oz. oblike sredstev pa je potrebno najprej 

pretvoriti v denarna sredstva pred uporabo v likvidnostne namene. Pretvarjanje oblike 

sredstev v denarna sredstva pa predstavlja v banki  tako časovno oviro kot tudi zavestno 

sprejetje cenovnega tveganja, da bo prodajano sredstvo na trgu prodano pod njegovo dejansko 

vrednostjo. Kidwell (2006, 417) pravi, da management upravljanja s sredstvi, razvršča 

sredstva v skupine, ki jih podrobno obravnavamo v naslednjih podpoglavjih.  
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2.1.1 Primarna likvidnostna sredstva 

Ko govorimo o primarnih likvidnostnih sredstvih (ang. Primary Reserves), je potrebno 

izpostaviti, da so to denarna sredstva, ki se nahajajo na levi strani bilance stanja banke. 

Sestavljena so iz gotovine, ki jo banke držijo v svoji blagajni, depozitnih vlog na 

korespodenčnih bankah ter depozitnih vlog, ki jih ima banka pri centralni banki. Primarna 

likvidnostna sredstva so uporabljiva vsak trenutek in so banki, v primeru stresnih situacij, na 

voljo takoj ter brez vsakih stroškov, saj ni prisotnega prej omenjenega procesa pretvarjanja 

sredstev ter s tem izgub (časovnih in finančnih), ki temu procesu sledijo. Omeniti je potrebno 

še pasivnost te vrste sredstev in posledično željo banke, da sredstva drži v čim manjšem 

obsegu, saj so obresti, ki jih primarna likvidnostna sredstva prinašajo, zelo nizke ali pa jih v 

določenih primerih sploh ni. Za banko je torej pomembno pravilno upravljanje s primarno 

likvidnostjo ter ohranjanje le te na optimalni ravni glede na trg, na katerem deluje.  

2.1.2 Sekundarna likvidnostna sredstva 

Sekundarna likvidnostna sredstva (ang. Secondary Reserves) so kratkoročna sredstva, ki jih 

banka lahko hitro pretvori v denarna sredstva po ceni, ki je izredno blizu nakupni ceni. Glavni 

namen tovrstnih sredstev je zagotoviti banki dodatno likvidnost ter varno ustvarjati obrestne 

prihodke. Med sekundarne rezerve se uvršča predvsem državne in podjetniške obveznice ter 

druge dolžniške vrednostne papirje, delnice in tudi bančna posojila, ki izpolnjujejo stroge 

kriterije Evropskega sistema za zavarovanje terjatev (Kos, 2010, 40). Ker pa so tovrstni 

vrednostni papirji visoko tržni in imajo privzeta nizka tveganja, so donosi slednjih nižji od 

donosov, ki jih banka ustvarja s posojili, in od donosov drugih vrednostnih papirjev v lasti 

banke. European Central Bank (2002, 26) pa v svoji publikaciji navaja, da lahko v povezavi s 

sekundarnimi rezervami v času stresnih trenutkov (kriza ipd.) prihaja do tako imenovane 

»likvidnostne iluzije«, in sicer zato, ker si banke ustvarjajo preobilne likvidnostne rezerve s 

sekundarnimi vrednostnimi papirji, do katerih je dostop v stresnih trenutkih zelo omejen. 

Prevelika odvisnost od sekundarnih rezerv torej ni priporočljiva, saj bi banka morala te v 

primeru stresnega dogodka prodati pod tržno ceno. To pa bi v primeru, da banka nima drugih 

likvidnostnih virov, lahko pomenilo pomanjkanje likvidnosti v njej in posledično večjo njeno 

ogroženost. 

2.1.3 Terciarna likvidnostna sredstva 

V terciarni sektor pa vključujejo banke predvsem posojila pravnim (nefinančnim podjetjem) 

in fizičnim osebam. Vendar pa je predpogoj za oblikovanje te vrste sredstev predhodna 

izpolnitev potencialne likvidnostne potrebe bank. Poslovna posojila so namreč manj likvidna 

in veliko bolj tvegana kot primarna in sekundarna bančna sredstva, kar pa posledično pomeni, 

da prinašajo veliko večje donose kot druga sredstva, tako dajejo banki veliko potencialno 
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možnost zaslužka. Torej govorimo o sredstvih banke, ki se do svoje dospelosti ne morejo 

spremeniti v denarna sredstva in tako preiti v primarno likvidnostno skupino sredstev.  

2.2 Upravljanje z obveznostmi v banki 

Prav tako, kot je pomembno upravljanje s sredstvi, ki je bilo opisano v prejšnjem 

podpoglavju, pa je pomembno, ko govorimo o upravljanju in uravnavanju likvidnosti v banki, 

tudi upravljanje z obveznostmi. Kidwell (2006, 420) pravi, da se upravljanje obveznosti in 

sredstev v banki sicer dopolnjujeta, vseeno pa upravljanje z obveznostmi ne moremo 

ocenjevati kot nadomestilo za vir likvidnosti v banki. To še vedno ostaja glavni vir likvidnosti 

v bankah. Vendar pa se vseeno lahko s pravilnim upravljanjem z obveznostmi v veliki meri 

izognemo prevelikemu obsegu sekundarnih rezerv in investiramo denar v drugo, donosnejšo 

obliko sredstev.  

2.2.1 Teorija upravljanja z obveznostmi 

Kidwell (2006, 419) pravi, da temelji upravljanje obveznosti na predpostavki, da so nekatere 

vrste bančnih obveznosti zelo občutljive na spremembe obrestnih mer. Tako lahko z dvigom 

obrestne mere nad obrestno mero, prisotno na tržišču, banka takoj pridobi dodatna sredstva, 

po drugi strani pa z znižanjem obrestne mere vpliva na odliv teh. Ko govorimo o vrednostnih 

papirjih, s katerimi upravlja banka pri reguliranju obrestnih mer, lahko izpostavimo 

vrednostne papirje z repo dogovori, potrdila o vlogah (ang. Certificate of Deposit), Eurodollar 

posojila ipd. Druge bančne obveznosti, kot so varčevalni računi ali vloge na vpogled, pa niso 

tako občutljive na spremembo obrestne mere in spremembo ponudbe na trgu, zato s 

spreminjanjem le teh ne vplivajo na takojšnje prilive ali odlive sredstev. Upravljanje z 

obveznostmi se bolj nanaša na velike banke z dobro bonitetno oceno, ki imajo možnost 

dostopa do velikih oz. mednarodnih denarnih trgov, kjer so tovrstna upravljanja z 

obveznostmi bolj uveljavljena.  

Management z obveznostmi banke torej ni rešitev, da se bo banka izvlekla iz likvidnostnih 

težav, saj lahko pride do trenutka, ko ta zaradi težav na trgu (zaostrena kreditna obdobja) ne 

bo mogla niti pritegniti novih niti zadržati starih sredstev (Kidwell 2006, 420). 

2.3 Strategije uravnavanja likvidnosti v banki 

Kot ugotavljata avtorja Dimovski in Gregorič (2000, 116) je cilj managementa likvidnosti v 

banki uravnavanje denarnih prilivov in denarnih odlivov, da banka lahko v vsakem trenutku 

zagotovi potrebno količino likvidnih sredstev za izpolnjevanje svojih zapadlih denarnih 

obveznosti. Prosta denarna sredstva so za banko nedonosna, zato jih mora držati v čim 

manjšem obsegu, po drugi strani pa je lahko primanjkljaj likvidnostnih sredstev vzrok za 
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nastajanje dejanskih in potencialnih stroškov banke, ki se kažejo v visokih obrestnih merah za 

izposojena sredstva, transakcijskih stroških, izgubah vrednosti zaradi prodaje naložb pod 

njihovo nominalno ceno in podobnem. Za banko je torej bistvenega pomena iskanje 

optimalnega razmerja med donosnostjo in likvidnostjo v njej. To pa banka upravlja tako, da 

ima v svojem portfelju najmanjši možni obseg visoko likvidnostnih naložb ne glede na to, da 

visoko likvidne naložbe povečujejo varnost in likvidnost banke (trade-off med donosnostjo in 

likvidnostjo naložb). Upravljanje z likvidnostjo v banki lahko torej označimo kot proces 

zagotavljanja denarnih sredstev za izpolnitev denarnih pogodbenih ali relacijskih obveznosti 

banke v vsakem trenutku in ob racionalnih cenah. 

Borak (1998, 26) pa pri uravnavanju likvidnosti poleg skrbi, da banka v celoti izpolnjuje svoje 

pogodbene obveznosti, omenja še odločilne prvine učinkovitega uravnavanja likvidnosti, in 

sicer; dober poslovodno-informacijski sistem, osrednjo kontrolo likvidnosti, proučevanje 

potreb po denarnih sredstvih po več različnih scenarijih, razpršenost virov denarnih sredstev 

in načrtovanje naštetih prvin. Naloga nadzornikov je skrb, da banka uravnava svoje terjatve, 

obveznosti in zunaj-bilančne pogodbe tako, da ohranja zadostno likvidnost. Banka mora 

poskrbeti za primerno razpršenost izvorov svojih sredstev v smislu virov sredstev in jasnem 

sporedu dospelosti svojih obveznosti.  

Dimovski in Gregorič (2000, 116) ločita tri različne strategije uravnavanja likvidnosti v banki, 

glede na vir, iz katerega banke črpajo potrebna likvidna sredstva, in sicer: 

- strategija naložb (Asset liquidity management strategy); 

- strategija zadolževanja (Liability management strategy); 

- uravnotežena strategija zadolževanja (Balanced liquidity management strategy). 

2.3.1 Strategija naložb (Asset liquidity management strategy) 

Avtorja Dimovski in Gregorič (2000, 117) ugotavljata, da naložbena strategija v banki temelji 

na portfelju, v katerem ta razpolaga z denarjem in kratkoročnimi vrednostnimi papirji. Cilj 

tovrstne strategije pa je želja banke, da si v bodoče zagotovi razpoložljiva sredstva, s katerimi 

bo poravnavala nastale obveznosti. Banka torej, preko strategije naložb, uravnava svojo 

likvidnost z upravljanjem svojih sredstev na aktivni (levi) strani bilance. V primeru pretvorbe 

bančnih naložb v denar govorimo o dveh vrstah pretvorb, in sicer: 

- nediskrecijska pretvorba: to je vrsta pretvorbe bančnih naložb v denar v primerih, ko 

banka prejme denarni priliv iz naslova zapadlosti danih posojil (krediti, ipd.) oz. ob 

plačilu obresti na dana posojila; 

- diskrecijska pretvorba: je pretvorba sredstev v bančni bilanci v denar, in sicer na način, ko 

se banka odloči, da bo del svojega kratkoročnega portfelja (kratkoročni vrednostni papirji) 

prodala pred njegovo zapadlostjo. Kratkoročni vrednostni papirji so namreč visoko 

likvidni, banka jih lahko proda brez visokih transakcijskih stroškov in jih brez velikih 

izgub prodajne vrednosti pretvori v denarna sredstva. Ker pa ti vrednostni papirji prinašajo 
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nižji donos, se obravnavajo kot netvegana naložba. Zaradi tega pa banka poskuša obseg te 

vrste sredstev držati na minimalni ravni.  

Intenziteta likvidnosti sredstva se nanaša na enostavnost pretvorbe sredstva v denar z 

minimalno izgubo. Torej večja, kot je enostavna pretvorba nekega sredstva v denar, in 

manjša, kot je izguba prodajne vrednosti, bolj je sredstvo likvidno. Najbolj likvidna sredstva 

dospejo v roku in so zelo tržna. Delež likvidnostnih sredstev v banki je običajno izražen v 

odstotkih proti deležu celotnih sredstev. Te vrste strategije se poslužujejo predvsem majhne 

banke, ki večinski delež naložb posvečajo visoko likvidnim sredstvom, saj so prav ta v 

stresnih trenutkih, ko bankam primanjkuje likvidnosti, njihov glavni vir likvidnost (Koch in 

McDonald 2000, 580). 

Koch in Mcdonald (2000, 580) kot najbolj likvidne oblike sredstev, ki jih banka lahko proda 

takrat, ko potrebuje dodatno količino denarja, naštevata: 

- denarna sredstva in denar na računu pri centralni banki, 

- terjatve do bank - rok dospelosti teh terjatev je običajno kratek, 

- vpogledne vloge in sredstva, ki jih ima banka pri drugih bankah. Rok dospelosti je kratek, 

običajno čez noč, 

- zakladne menice (Treasuries): kratkoročni vrednostni papir, kar predstavlja neposredno 

obveznost države. Običajen rok dospelosti je tri, šest ali dvanajst mesecev, 

- državne obveznice z rokom dospelosti do enega leta, 

- podjetniške obveznice z rokom dospelosti do enega leta z bonitetno oceno najmanj Baa2 

(Moody's), 

- dolžniški vrednostni papirji in delnice z bonitetno oceno najmanj Baa2 (Moody's), 

- bančna posojila, ki izpolnjujejo stroge kriterije Evropskega sistema za zavarovanje oz. jih 

banka uporabi za sekuritizacijo. 

Pri kategoriziranju sredstev pa bi banka morala upoštevati tudi, kako se bo likvidnost sredstev 

spreminjala pod vplivi različnih scenarijev. Sredstva, ki so v časih normalnega delovanja trga 

zelo likvidna, lahko to likvidnost ob nastopu neugodnih tržnih razmer izgubijo (Basel 

Committee on Banking Supervision 1999, 10). 

2.3.2 Strategija zadolževanja (Liability management strategy) 

Če smo v primeru strategije naložb v banki govorili o uravnavanju likvidnosti banke preko 

upravljanja svojih sredstev, pa v primeru strategije zadolževanja govorimo o upravljanju 

likvidnosti banke preko upravljanja svojih obveznosti, ki se nahajajo na desni strani bilance 

(pasiva). 

Dimovski in Gregorič (2000, 117) v svojem delu pravita, da pri strategiji zadolževanja 

pridobiva banka potrebna likvidna sredstva iz zunanjih virov, in sicer: 
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- preko zadolževanja na denarnem trgu ali pri centralni banki; 

- preko izdajanja vrednostnih papirjev; 

- preko izdajanja potrdil o vlogi (ang. Certificate of Deposit); 

- s sklepanjem terminskih pogodb; 

- ipd. 

Za izvajanje omenjene strategije zadolževanja pa banka potrebuje dober dostop do denarnega 

trga in možnost, da pridobi neomejene količine dodatnih sredstev, ko jih potrebuje (Dimovski 

in Gregorič 2000, 117).  

Kot pa je že bilo v podpoglavju 2.3 Upravljanje z obveznostmi v banki omenjeno, kriterijem 

za dostope do velikih oz. mednarodnih denarnih trgov ustrezajo večje banke z večjo 

kapitalsko pozicijo in dobro bonitetno oceno.  

2.3.3 Uravnotežena strategija zadolževanja (Balanced liquidity management strategy) 

Uravnotežena strategija zadolževanja je sodobna strategija, ki jo uporabljajo predvsem večje 

banke, ki imajo dober dostop in delujejo tako na domačih kot tudi tujih trgih. Banke si 

zagotavljajo likvidnostna sredstva tako iz prodaje oz. iz oblikovanja ustrezne strukture svojih 

naložb kot tudi preko zadolževanja na denarnem trgu (Dimovski in Gregorič 2000, 117). 

Odpovedovanje donosom iz naslova držanja visoko likvidnih sredstev v portfelju ter tveganja, 

ki se pojavijo ob zadolževanju banke iz zunanjih virov, so za banke dolgoročno 

nesprejemljiva in preveč rizična, zato je zanje smiselno, da nimajo preveč skoncentriranih 

virov, temveč čim bolj diverzificirane po izdajatelju, zapadlosti, valuti itd., saj tako obstaja 

manjša verjetnost sočasnega negativnega vplivanja na likvidnost (Kos 2010, 40). 

Dimovski in Gregorič (2000, 117) pravita, da uravnavanje likvidnosti kratkoročno zahteva 

uravnavanje denarnih sredstev v banki, dolgoročno pa, poleg analiziranja nastalih 

likvidnostnih razmikov, tudi ustrezno planiranje likvidnosti. Zato mora biti banka sposobna 

pravilno oceniti svoje potrebe po likvidnostnih sredstvih in si tako zagotoviti potrebna 

sredstva po razumnih stroških.  
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3 LIKVIDNOSTNO TVEGANJE V BANKAH IN UPRAVLJANJE Z NJIM 

3.1 Vrste tveganj v bančništvu 

Tveganje lahko teoretično opredelimo kot razmere, v katerih obstaja negotovost prihodnjih 

dogodkov, nosilec odločitve pa vseeno razpolaga z določenimi informacijami o gospodarskih 

gibanjih. Tveganje v bankah pa je zaradi svoje temeljne funkcije in posebnosti izpostavljeno 

specifičnim vrstam tveganj, za katera je značilna izredno visoka stopnja medsebojne 

prepletenosti in soodvisnosti (Glogovšek in Beloglavec 2002, 78). Ker je klasifikacij bančnih 

tveganj glede na avtorje veliko, v osnovi pa so si vse podobne, avtorja Glogovšek in 

Beloglavec (2002, 78) v svojem delu navajata naslednjo opredelitev bančnih tveganj: 

Klasična tveganja bančnega poslovanja: 

- likvidnostno tveganje; 

- kreditno tveganje. 

Tržna tveganja bančnega poslovanja: 

- obrestno tveganje; 

- tečajno tveganje; 

- investicijsko tveganje; 

- tveganje pri trgovanju z opcijami; 

- tveganja pri trgovanju s tržnim blagom; 

- tehnološko tveganje; 

- operativno tveganje. 

3.2 Likvidnostno tveganje in elementi likvidnostnega tveganja v bankah 

Likvidnostno tveganje je tveganje banke, da ta zaradi nepričakovanih nihanj v povpraševanju 

po posojilih in zahtevah imetnikov vlog po dvigu svojih sredstev v določenem trenutku ne bo 

sposobna pravočasno izpolniti obveznosti do svojih strank (Dimovski in Gregorič 2000, 117). 

Tovrstno tveganje v bankah je torej tveganje dosegljivosti likvidnega premoženja po primerni 

in sprejemljivi ceni, ki v vsakem trenutku zadošča za takojšnje pokritje vseh dospelih 

finančnih obveznosti do svojih komitentov. V primerjavi s solventnostjo pa  likvidnostno 

tveganje ni nujno neposredno povezano z izgubami, temveč je največkrat posledica 

neuravnoteženosti med pritoki in odtoki denarnih tokov preko premoženjske bilance (Pfeifer 

1999, 108). Likvidnostno tveganje se torej pojavlja, ker banka ne more nadomestiti upadanja 

obveznosti oziroma financirati porasta terjatev. Nezadostna likvidnost banke lahko pomeni 

njeno nezmožnost, da zbere dovolj denarnih sredstev po sprejemljivih cenah, in sicer ne z 

zadolževanjem ne s takojšnjim unovčenjem dela terjatev. To lahko zmanjšuje dobičkonosnost 

banke, v skrajnih primerih pa lahko nezadostna likvidnost povzroči celo nesolventnost banke 
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(Borak 1998, 20).  

Nova kreditna banka Maribor (2013, 56) deli upravljanje z likvidnostnim tveganjem na dva 

dela, in sicer: 

- operativno likvidnost: uravnavanje te vrste likvidnosti banka zagotavlja na podlagi 

dnevnega poravnavanja vseh dospelih obveznosti ter z izpolnjevanjem predpisov o 

zagotavljanju likvidnosti in obveznih rezerv; 

- strukturno likvidnost: za merjenje tveganja, ki izhaja iz te vrste likvidnosti, banka izvaja 

analize na področju neto likvidnostne vrzeli, neto likvidne aktive, analize kazalnikov 

likvidnosti ter povprečne preostale dospelosti aktivnih in pasivnih postavk. 

Banka Slovenije (2014, 31) v svojem priročniku navaja in razlaga naslednje elemente 

likvidnostnega tveganja: 

Struktura obveznosti 

To obravnavamo kot ključni vidik likvidnosti in običajno pomeni začetek ocenjevanja 

likvidnostnega tveganja. Banka s stabilno strukturo obveznosti (velike in razpršene 

obveznosti) bo po vsej verjetnosti imela manj težav kot banka, ki takšne strukture nima. Pri 

ocenjevanju strukture obveznosti je treba analizirati: 

- strukturo vlog po produktih, vrsti vlagateljev in dospelosti: analizo je, poleg števila 

računov in stanja na njih, treba opraviti tudi na strukturi depozitnih produktov in vrsti 

vlagateljev. Slednje običajno ločimo na gospodinjstva, podjetja in državo. Ločeno 

obravnavanje je potrebno predvsem zaradi različnih vzorcev obnašanja, ki ga kaže vsaka 

posamezna skupina vlagateljev; 

- stabilnost obveznosti, za katere veljajo naslednja splošna pravila: 

1. dolgoročne vloge so stabilnejše od kratkoročnih vlog, saj se prve pred dospelostjo 

razvezujejo le izjemoma, pri kratkoročnih pa banka ne ve, ali bodo ob dospelosti 

podaljšane ali ne;  

2. vloge gospodinjstev so stabilnejše od vlog gospodarskih družb in države, saj so vloge 

gospodarskih družb občutljivejše na spremembe obrestnih mer in na druge tržne 

dejavnike. Pri državnih vlogah pa lahko naletimo tudi na druga merila, kot so npr. 

politični interesi;  

3. majhne vloge so stabilnejše od velikih, saj je pri morebitnem prenosu velike vloge v 

drugo banko vlagatelj v boljši pogajalski poziciji in lahko doseže višjo obrestno 

mero.  

Vpliv na stabilnost obveznosti ima tudi trdnost vzpostavljenega poslovnega odnosa z 

vlagateljem. Bolj dolgoročen in bolj kvaliteten odnos kot ima banka z vlagateljem, bolj 

stabilne bodo vloge.  
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Koncentracija obveznosti 

Zaradi nepričakovanih dvigov vlog izpostavlja koncentracija obveznosti banko potencialnim 

likvidnostnim težavam. Likvidnostni problemi posameznega vlagatelja ali nelikvidnost 

sektorja lahko ob veliki koncentraciji vlog precej omajajo likvidnost banke. Ta je bolj 

izpostavljena likvidnostnemu tveganju, če večje število vlog zapade v krajšem časovnem 

obdobju, zato si mora banka zagotoviti razpršenost vlog glede na njihov izvor (po posameznih 

vlagateljih, vrstah vlog, posameznih trgih, posameznih valutah), višino in rok dospelosti. 

Dostop do virov 

Banka pridobiva vire z zbiranjem vlog, z zadolževanjem na kratkoročnem denarnem trgu, z 

zadolževanjem na kapitalskem trgu ali z izdajo delnic. Zadožitveni potencial banke je težko 

oceniti, saj je slednji pogojen s kapitalsko pozicijo banke, njeno bonitetno oceno, ugledom 

banke ter s trenutnimi tržnimi razmerami. V obdobju negotovosti veliki vlagatelji ne bodo 

naklonjeni majhnim bankam in velikim bankam, ki imajo solventnostne probleme, saj naj bi 

bile po njihovi presoji bolj tvegane. Banka mora redno spremljati, kakšne so možnosti 

pridobitve posameznih vrst virov financiranja, in slediti trendom razvoja različnih oblik 

financiranja na trgu.  

Likvidnost sredstev 

Zaradi relativno majhnega vpliva banke na obseg virov mora ta svojo likvidnost zagotavljati 

tudi z likvidnimi sredstvi. Obseg portfelja likvidnih sredstev banke je funkcija stabilnosti 

strukture obveznosti in potencialne rasti sredstev, saj je ob ugodni in stabilni strukturi 

obveznosti in predvidljivi rasti sredstev potreba po likvidnostnih rezervah nižja. Večja 

likvidnostna rezerva je potrebna, kadar: 

- konkurenčno okolje ponuja alternativne investicijske produkte; 

- se pojavi bistveno zmanjšanje večjih vlog; 

- je pomemben del obveznosti krajše ročnosti ali ima spremenljivo strukturo; 

- je velik delež slabih kreditov v kreditnem portfelju; 

- se pričakuje, da bo v prihodnje črpan večji del odobrenih okvirnih kreditov ali drugih 

zunaj-bilančnih storitev. 

Razmik v dospelosti obveznosti in sredstev 

Do razmika v dospelosti obveznosti in sredstev v banki prihaja zaradi poskusa transformacije 

vlog s krajšo ročnostjo v dolgoročna sredstva. Ker je transformacija vlog s krajšo ročnostjo v 

dolgoročna sredstva osnovna funkcija banke, se ta razmiku, ki ob tem nastane, ne more 

izogniti, zato ga lahko le učinkovito opravlja. Razmik v dospelosti obveznosti in sredstev je 
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pogosta metoda za ocenjevanje izpostavljenosti likvidnostnemu tveganju, pri čemer je dan 

večji pomen kratkoročni neusklajenosti. 

Trendi 

Z oceno prihodnjih gibanj lahko nakažemo potencialno smer gibanja likvidnostnega tveganja 

in predvidimo morebitne likvidnostne probleme banke.   

3.3 Vzroki za nastanek likvidnostnega tveganja v bankah 

Glogovšek (2008, 444) v svojem delu navaja, da mora, če hoče banka imeti izpolnjen pogoj 

likvidnosti, vedno veljati naslednja formula: 

stanje blagajne + vplačila > izplačila.  

Likvidnostno tveganje torej obstaja v obliki nevarnosti, da bo banka prekršila zgoraj naveden 

pogoj in ne bo več mogla pravočasno in neomejeno izpolnjevati obveznosti do svojih strank. 

Takšna situacija nastane, kadar (Glogovšek 2008, 444): 

1. ko so termini plačil obveznosti pred ustreznimi termini terjatev (tveganje refinanciranja); 

2. tveganje terminov lahko nastane zaradi zakasnitev pri odplačevanju v kreditnih poslih, 

zaradi česar mora banka nenačrtovano najeti sredstva za kritje; 

3. do likvidnostne obremenitve lahko privedejo nepričakovani dvigi vlog (tveganje dviga). 

3.4 Dejavniki likvidnostnega tveganja v bankah 

Uravnavanje likvidnostnega tveganja je tesno povezano s številnimi dejavniki, ki jih lahko 

delimo v dve skupini (Godec 2006, 7): 

- notranje, ki izhajajo iz poslovanja banke; 

- zunanje, ki izhajajo iz okolja, v katerem banka posluje. 

3.4.1 Notranji dejavniki likvidnostnega tveganja v bankah 

Saunders (2000, 358) pravi, da notranji dejavniki likvidnostnega tveganja izhajajo iz 

poslovanja banke in se v njej kažejo v strukturi naložb in strukturi obveznosti, 

neuravnoteženosti med pritoki in odtoki denarnih tokov ter v pretirani odvisnosti od 

posameznih upnikov. 

Razlogi za nastanek likvidnostnega tveganja na strani obveznosti 

Osnovna bančna dejavnost je ročnostna transformacija kratkoročnih depozitov - vlog v 
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dolgoročna sredstva - krediti (Kos 2010, 37). Že sama definicija bančništva oz. bančne 

dejavnosti nam torej pove, da ima banka med glavnimi viri sredstev največ kratkoročnih 

depozitov, s katerimi financira dolgoročne naložbe na aktivni strani, ki se po večini kažejo v 

obliki posojil oz. nekaterih drugih finančnih naložb. Saunders (2000, 358–359) v svojem delu 

navaja, da problemi z likvidnostjo nastanejo v trenutku, ko deponenti zahtevajo izplačilo 

večjega dela vpoglednih vlog in kratkoročnih depozitov, saj mora po nastanku primanjkljaja 

banka iskati finančna nadomestila za pokrivanje likvidnostnega deficita v drugih virih 

sredstev, kot so na primer zadolževanje na medbančnem trgu pri centralni banki, odprodaja 

lastnih naložb na aktivni strani bilance, z iskanjem novi depozitov oz. s prihodki od bančnih 

naložb. Tak scenarij je možen le ob nastanku za banko tako imenovanih izrednih razmer, saj 

se običajno (kot je pokazala praksa) dnevno dvigne le manjši del vpoglednih vlog, kar 

pomeni, da tovrstni depoziti predstavljajo za banko stabilne vire sredstev. 

Razlogi za nastanek likvidnostnega tveganja na strani naložb 

Likvidnostno tveganje na strani naložb je posledica izvajanja kreditne aktivnosti banke z 

namenom kreditiranja svojih komitentov (Saunders 2000, 358). Tveganje pomanjkanja 

likvidnosti pri kreditnih aktivnostih prihaja večinoma iz odobrenih kreditnih linij oz. okvirnih 

kreditov, ki jih je banka odobrila in jih komitenti lahko kadarkoli črpajo. Ob črpanju take 

vrste kreditov torej prihaja do likvidnostnega deficita, ki izhaja iz naložb. Banka mora ta 

deficit za namene zadostitve likvidnostim potrebam pokriti ali z zmanjšanjem denarnih 

sredstev, novo zadolžitvijo na medbančnem trgu ali pa z delno prodajo svojih naložb. Pri 

pokrivanju deficita se banka običajno obrača na sekundarne likvidne rezerve, saj denarnih 

sredstev v svojih portfeljih zaradi nizkih donosov ne drži. Do tveganja prodaje sekundarnih 

likvidnostnih rezerv pa lahko pride ob morebitnem nastopu krize na finančnih trgih, ko banka 

svojih sredstev ne more prodati oz. jih lahko proda, vendar pod pošteno tržno vrednostjo 

(Saunders 2000, 361–362).  

3.4.2 Zunanji dejavniki likvidnostnega tveganja v bankah 

Likvidnost banke je v veliki meri pogojena z okoljem, v katerem ta deluje. Dejavniki, ki 

imajo na to velik vpliv, so stabilnost gospodarskega okolja, zaupanje v bančni sistem, velikost 

ter razvitost finančnih trgov in zakonska regulativa (Godec 2006, 9).  

European Central Bank (2002, 10) pravi, da so banke pri zagotavljanju likvidnih sredstev 

vedno bolj odvisne od finančnih trgov, na katerih lahko zastavljajo ali prodajajo svoja 

sredstva. Tovrstno odvisnost bank lahko v praksi potrdimo z vedno večjim deležem glede na 

razmerje vrednostnih papirjev in instrumentov ponovnega odkupa (repo posojila) v celotni 

bilančni vsoti. Zato mora banka večjo pozornost namenjati spremljanju finančnih trgov in 

njihovi likvidnosti. Tiste naložbe, ki so od razmer na finančnih trgih likvidnostno in 



 

17 

vrednostno zelo odvisne, imajo posledično velik vpliv na likvidnostno moč banke. Pomembno 

je poudariti, da so od finančnih trgov bolj odvisne velike banke, saj lahko lokalne banke še 

vedno izvajajo svoje financiranje preko pridobivanja likvidnosti z denarnimi depoziti. 

Pomemben dejavnik vpliva na likvidnostno tveganje je tudi zaupanje v banko, saj se lahko 

likvidnost banke, ob morebitnem nastanku nezaupanja vanjo, v trenutku poslabša do te mere, 

da postane banka nelikvidna. Do nelikvidnosti pride zaradi izgubljenega zaupanja komitentov 

v določeno banko in posledično dviga kratkoročnih vlog ter vlog na vpogled oz. tako 

imenovanega navala na banko (Saunders 2000, 366).  

Poleg vseh že omenjenih dejavnikov pa predstavlja veliko vlogo pri sami likvidnostni poziciji 

bank tudi zakonska regulativa bančništva, ki jo v Sloveniji urejajo Zakon o bančništvu, Zakon 

o Banki Slovenije ter Sklep o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnosti v 

bankah in hranilnicah. 

3.5 Likvidnostno tveganje banke v povezavi z donosnostjo 

Avtorja Koch in Mcdonald (2000, 578) v svojem delu pravita, da obstaja določeno razmerje 

med likvidnostjo in donosnostjo, in sicer bolj kot je banka likvidna, nižji so njeni donosi na 

sredstva (return on assets - ROA) ter donosi na kapital (return on equity - ROE). Na to vpliva 

tako likvidnost sredstev in tudi likvidnost obveznosti. Velik vpliv na likvidnost sredstev ima 

predvsem razporeditev dospelosti sredstev. Držanje prevelikih količin denarja kot najbolj 

likvidne oblike sredstev pa banki zaradi oportunitetnih stroškov iz izgub obrestnih prihodkov 

bistveno znižuje dobičke. Podobno je tudi z investiranjem v kratkoročne vrednostne papirje, 

ki banki prav tako povečujejo likvidnost, banka pa se zaradi investiranja v te vrednostne 

papirje odpoveduje morebitnim potencialnim donosom, ki bi jih lahko prejela z investiranjem 

sredstev v bolj donosne posle. Za primer vzemimo zakladno menico, pri kateri pričakujemo, 

da se bo obnašala skladno s krivuljo donosa (t.j. daljši kot je čas do dospelosti, večji so 

donosi). Banka bi v primeru nakupa zakladne menice z dospelostjo šest mesecev prejela 

obrestno mero 5.0 %, v primeru nakupa menice z dospelostjo enega leta pa obrestno mero  

5.2 %. Če torej banka kupi bolj likviden vrednostni papir (t.j. vrednostni papir s krajšim 

rokom dospelosti), se tako odpove večjemu donosu, ki bi ga prejela za zakladno menico z 

rokom dospelosti enega leta in se posledično odpove 0.2 % donosu.  

Podobno je tudi pri bančnih posojilih. Tista posojila, ki predstavljajo za banko največje 

donose, so običajno najmanj likvidna. Visoki donosi teh posojil pa so predvsem rezultat 

visokega kreditnega in obrestnega tveganja. Med posojila z višjo likvidnostjo običajno 

uvrščamo predvsem kratkoročne kredite dobro poznanim organizacijam z dobro bonitetno 

oceno, vrednostne papirje z državnim poroštvom ipd. Odplačevana posojila pa, ne glede na 

svojo dolgoročnost, dvigujejo banki likvidnost predvsem iz povečanja denarnih tokov ob 

prejetju plačila. Z vidika likvidnosti obveznosti v bankah so, kot že rečeno, v najboljši poziciji 



18 

za dostop do virov sredstev tiste banke, ki ima najbolj kakovostna sredstva, in tiste, ki ima 

največ lastniškega kapitala. Posledično plačujejo te banke tudi nižje obrestne mere. 

Obljubljeni donosi na posojila in vrednostne papirje se povečajo, ko njihov izdajatelj zazna 

tveganje. Banke, ki pridobivajo sredstva z nizkim privzetim tveganjem, kot so državni 

vrednostni papirji, se odpovedujejo premijam, ki bi jih lahko prejele iz tveganja. Pri 

planiranju likvidnosti se banka osredotoča na zagotavljanje sredstev, ki so na voljo takoj in ob 

najnižjih stroških.  

Donosnost v banki je torej skoraj v celoti povezana s stopnjo tveganih naložb banke, medtem 

ko na drugi strani tveganje in nepredvidljive naložbe slabo vplivajo na njeno likvidnostno 

pozicijo. Zato mora banka iskati optimalno razmerje med likvidnostjo in donosnostjo, in to 

tako, da v svojem portfelju drži toliko likvidnih naložb, da še vedno dosega zahtevane 

predpisane regulative v zvezi z likvidnostjo bank, presežke likvidnih sredstev pa investira v 

bolj dobičkonosne posle (Koch in Mcdonald 2000, 578).  

3.6 Načini izračunavanja likvidnosti v bankah 

Učinkovit postopek merjenja in spremljanja likvidnosti v bankah je bistvenega pomena za 

obvladovanje likvidnostnega tveganja. Banke uporabljajo za izračunavanje likvidnostne 

pozicije več možnih tehnik, in sicer od tistih najbolj preprostih izračunov in simulacij do 

zapletenih, visoko sofisticiranih modelov, s katerimi prikazujejo natančne trenutne situacije in 

predvidena bodoča dogajanja (Basel Committee on Banking Supervision 2000, 6–7). V 

nadaljevanju se bomo osredotočili na tri načine izračunavanja likvidnosti v bankah. 

3.6.1 Izračunavanje povprečne vrzeli financiranja 

Izračunavanje povprečne vrzeli financiranja je bolj posreden način ugotavljanja likvidnosti in 

temelji na dnevnih primerjavah potreb po financiranju, ki jih ima določena banka za 

zagotavljanje likvidnosti na daljša časovna obdobja. Ta vrsta izračuna temelji na ugotovitvi, 

da v banki vedno obstaja neko povprečje depozitov (skupaj z vpoglednimi vlogami), ki v 

normalnem poslovnem okolju in ob normalnih razmerah med obdobjem ostaja relativno 

nespremenjeno in predstavlja osnovni vir financiranja, s katerim banke pokrivajo odobrena 

posojila. Razliko med povprečnim stanjem odobrenih posojil in povprečnim stanjem 

depozitov, ki naj bi bili po trditvah bank relativno stalni, imenujemo vrzel financiranja. To 

vrzel banka vsak dan zmanjšuje oz. jo zapolnjuje z zadolževanjem na finančnem trgu. Če se 

tovrstna vrzel v banki povečuje, to pomeni zanesljiv znak naraščanja likvidnostne 

izpostavljenosti banke, saj opozarja na povečan odliv depozitov oz. upadanje stalne ravni 

depozitov ali pa na pretirano povečevanje odobrenih posojil. Če vrzeli financiranja prištejemo 

še najbolj likvidne postavke bančne aktive, dobimo povprečno potrebo po financiranju (ang. 

financing requirement), ki nastopa kot kazalnik sprememb likvidnostnega položaja banke 
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(Karpe 1997, 44–45). 

Podobno kot Karpe (1997, 44–45) pa povprečno vrzel financiranja (ang. financing gap) 

opredeljuje tudi Saunders (2000, 364–365), ki to definira z izračunom, kot sledi: 

Vrzel financiranja (5) = povprečno stanje posojil (25) - povprečno stanje depozitov (20) 

Preglednica 1: Potreba banke po financiranju (v DE) 

Naložbe (aktiva) Obveznosti (pasiva) 

Posojila 25 Depoziti 20 

Likvidne naložbe 5 Potreba po financiranju 10 

Skupaj 30 30 EUR  

  Vrzel financiranja 5 

Vir: Saunders 2000, 365. 

3.6.2 Ugotavljanje dnevne neto pozicije 

Karpe (1997, 44) pravi, da gre pri ugotavljanju dnevne neto pozicije za redno merjenje 

likvidnostnega položaja banke, ki ga izračunamo kot razmerje med dejanskimi in 

potencialnimi viri likvidnosti banke ter dejansko in potencialno porabo likvidnih sredstev 

banke. Najprej ugotavlja banka trenutno (dnevno) pričakovano potrebo po likvidnostnih 

sredstvih, in sicer: najavljene in predvidene odtoke depozitov, poravnave dnevno zapadlih 

fiksnih obveznosti do komitentov, poravnave iz naslova dolžniških vrednostnih papirjev, 

ocene potencialnih obveznosti iz naslova tržnih tveganj, poravnave zapadlih vračil in 

obveznosti na medbančnem trgu, morda najpomembnejše, izpolnjevanje obveznosti, ki so 

nastale iz naslova centralno-bančnih operacij (t.j. poprej najeti krediti pri centralni banki in 

centralno-bančni instrumentarij, mednje pa sodi tudi izpolnjevanje obvezne rezerve). Po 

ugotovitvi dnevno predvidenih potreb po likvidnostnih sredstvih banka te zneske primerja s 

predvideno dnevno razpoložljivimi viri likvidnostnih sredstev. Banka prične primerjavo z 

najbolj likvidnimi postavkami bančnih naložb (vrednostni papirji centralne banke in presežki 

nad obvezno rezervo) in maksimalno vsoto sredstev, ki jih banka lahko dnevno pridobi iz 

najetih kreditov na medbančnem trgu. Na tem mestu je zelo pomembno subjektivno 

presojanje možnosti pridobivanja virov likvidnostnih sredstev, saj denarni trg ne predstavlja 

neomejenega vira novega zadolževanja. V primeru pozitivne neto likvidnostne pozicije se 

lahko banka odloča o naložbah presežkov denarnih sredstev na trg (dajanje likvidnostnih 

kreditov) oz. v kakšno drugo obliko dnevne porabe preseženih sredstev. V primeru negativne 

neto likvidnostne pozicije (kar indicira izčrpane možnosti novega zadolževanja na 

medbančnem trgu) se mora banka za pokrivanje likvidnosti zadolžiti pri centralni banki oz. 

začeti z odprodajo sredstev iz lastne aktive. Če se banka pri izravnavi likvidnosti odloči za 

odprodajo naložb v aktivi (prvovrstnih vrednostnih papirjev in naložb, ki jih je možno takoj 
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spremeniti v likvidnostna sredstva), je seveda njen manevrski prostor precej omejen, 

stroškovno gledano pa je tak način manj ugoden. 

3.6.3 Količnik likvidnosti 

V slovenskem bančništvu predstavlja količnik likvidnosti enega izmed glavnih postopkov za 

merjenje in spremljanje likvidnosti. Njegova uporaba je obvezna in zakonsko predpisana od 

Banke Slovenije v Sklepu o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnosti v 

bankah in hranilnicah (v nadaljevanju sklep). 

Banka uporablja količnik likvidnosti za natančno in dnevno izračunavanje likvidnostne 

pozicije. Izračuna se ga kot razmerje med vsoto finančnih sredstev domače in tuje valute in 

vsoto virov sredstev domače in tuje valute glede na preostalo zapadlost (Banka Slovenije 

2007). 

Banka mora pri izračunu količnika likvidnosti razvrstiti finančna sredstva in vire sredstev v 

dva razreda glede na preostalo zapadlost, kot sledi: 

- prvi razred: finančna sredstva in viri sredstev s preostalo zapadlostjo do 30 dni, ki mora 

skladno s sklepom dosegati minimalno vrednost 1, 

- drugi razred: finančna sredstva in viri sredstev s preostalo zapadlostjo do 180 dni, ki je 

skladno s sklepom zgolj informativnega izračuna. 

Ker se količnik likvidnosti v slovenskem bančnem sektorju poroča vsakodnevno na obrazcu 

KL-1, ki je določen od Banke Slovenije, je za njegov natančen izračun potrebno upoštevati 

tudi navodila in predpisano metodologijo. Skladno s sklepom in metodologijo ločimo dva 

kriterija, ki ju je potrebno upoštevati pri izračunu količnika likvidnosti, in sicer (Banka 

Slovenije 2007): 

- kriterij za upoštevanje finančnih sredstev: ki pravi, da mora banka upoštevati sredstva po 

preostali zapadlosti, finančna sredstva do dolžnikov morajo biti ocenjena in oslabljena, 

banka upošteva finančna sredstva do dolžnikov, za katere se pri odplačevanju ne pričakuje 

težav in ki poravnavajo svoje obveznosti ob zapadlosti oz. z zamudo do 30 dni, samo 

zneske finančnih sredstev, s katerimi prosto razpolaga ter od zunajbilančnih postavk samo 

terminske posle in pogodbeno najete kreditne linije ter nečrpani del najetih kreditov, oboje 

v višini 50 %. Banka upošteva naložbe, ki izpolnjujejo kriterije primernosti finančnega 

premoženja za zavarovanje terjatev evropskega sistema, naložbe v tuje tržne dolžniške in 

lastniške VP, s katerimi se trguje na organiziranih trgih, ter naložbe v druge tuje serijske 

dolžniške VP, katerih tržna cena je dnevno razpoložljiva in katerih bonitetna ocena je 

najmanj BBB (Fitch ali Standard & Poor's) oz. Baa2 (Moody's), naložbe v dolžniške VP 

Banke Slovenije in naložbe v depozite pri Banki Slovenije;  

- kriterij za upoštevanje virov sredstev: banka mora vire sredstev upoštevati po preostali 

zapadlosti, vpogledne vloge nebančnega sektorja se za prvi razred upošteva v višini 40 %, 
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za drugi razred pa v višini 35 %. Od zunajbilančnih postavk se upošteva terminske posle, 

odprte nekrite akreditive, pogodbeno odobrene kreditne linije bankam, nečrpan del 

odobrenih kreditov, vse v višini 100 %, pogodbeno odobrene kreditne linije komitentom, 

ki niso banke (razen kreditnih linij, odobrenih za kritje odprtih akreditivov) v višini 20 %, 

odobrene garancije, jamstva, stand-by akreditive, odobrene limite za tekoče račune in 

kartice se upošteva po preostali zapadlosti v višini 5 %. Po predhodni odobritvi BS lahko 

uteži za vpogledne vloge nebančnega sektorja nadomesti banka s svojimi lastnimi utežmi 

na podlagi jasnega prikaza uporabljene metodologije, vendar uteži ne smejo biti nikoli 

nižje od 20 %.  

Banka mora torej na podlagi metodologij, določenih za izračun, dnevno izračunavati in 

poročati količnike likvidnosti na standardiziranem obrazcu KL-1 (Priloga 1) in dosegati 

minimalno vrednost 1 za KL1, za KL2 pa minimum ni določen, saj je ta informativnega 

značaja. V primeru nedoseganja zadostne vrednosti KL1 mora banka v poročilu Banki 

Slovenije navesti razloge za nedoseganje (Banka Slovenije 2007). 

3.7 Načini poročanja stanja likvidnosti banke 

Interno poročanje: 

Basel Committee on Banking Supervision (2000, 3) pravi, da bi vsaka banka morala imeti 

ustrezen sistem notranjih kontrol izpostavljenosti likvidnostnemu tveganju. Notranje kontrole 

morajo zajemati neodvisne preglede in ocene učinkovitosti sistema in po potrebi zagotavljati 

ustrezne popravke ali izboljšave. Rezultati pregledov pa morajo biti sporočeni nadzornim 

organom.  

Vsaka banka si določi svojo interno likvidnostno politiko, katere del je tudi sistem poročanja 

likvidnostne izpostavljenosti. Za banko je ključnega pomena, da notranji nadzor redno 

obravnava vse elemente merjenja, kontroliranja ter nadziranja likvidnostnega tveganja (Basel 

Committee on Banking Supervision 2000, 18). Običajno za to skrbi v banki služba za 

upravljanje s tveganji, ki je del oddelka spremljanja in kontrole poslovanja banke. Poročanje 

se po hierarhičnih ravneh (navpično navzgor) prenaša do službe notranjega revidiranja ter 

uprave.  

Zunanje poročanje: 

V Sloveniji je za poročanje stanja likvidnosti relevanten in hkrati obvezen sklep o minimalnih 

zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnosti bank in hranilnic. Skladno s tem sklepom, 

navodili za poročanje in predpisanim obrazcem je poslovna banka dolžna Banki Slovenije  

dnevno poročati: 

- KL-1, poročila o količnikih likvidnosti banke: sklep o minimalnih zahtevah za 
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zagotavljanje ustrezne likvidnosti bank in hranilnic (Banka Slovenije 2007, 7) pravi, da 

mora banka za pravilno poročanje KL-1 najprej vzpostaviti ustrezen sistem in postopke, s 

katerimi izračunava in spremlja likvidnostno pozicijo za izpolnjevanje količnikov 

likvidnosti. Skladno z navedenim v prejšnjem stavku in s tretjim odstavkom 3. člena 

Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnosti bank in hranilnic mora 

banka zagotoviti pravilno izračunavanje in pravočasno poročanje KL-1 Banki Slovenije. 

Banka mora za pravilno poročanje poročila oddati Banki Slovenije na obrazcu, ki je za to 

določen (t.j. obrazec KL-1). Banka poročilo izpolnjuje dnevno in ga mora najpozneje 

naslednji dan, to je do 12.00, posredovati za pretekli delovni dan Banki Slovenije, in sicer  

po elektronski pošti;  

- TL, načrtovanje tokov likvidnosti: banka mora tako kot pri količnikih likvidnosti tudi pri 

poročanju tokov likvidnosti najprej zagotoviti pravilno izračunavanje in pravočasno 

poročanje Banki Slovenije. Za načine izračunavanja in poročanja je relevanten 10. člen 

Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnosti bank in hranilnic. V 

poročilu TL mora banka zajeti denarne odlive in prilive v domači in tuji valuti po 

posameznih dnevih za tekoči delovni dan, predhodni delovni dan, za bodočih 15 delovnih 

dni, za obdobje do konca tekočega meseca ter za obdobje naslednjega meseca. Banka 

navede v podatkih za pretekli delovni dan načrtovane in dejansko realizirane tokove 

likvidnosti. Dnevno poročilo o tokovih likvidnosti mora banka posredovati Banki 

Slovenije najpozneje do 12. ure, in sicer po elektronski pošti; 

Zaradi sprememb bančne regulative na področju likvidnosti pa bodo v prihajajočem obdobju 

banke izpostavljene novemu zahtevnemu poročanju. Nova evropska uredba CRR, ki v EU 

bančno zakonodajo prenaša vsebino Basla III in katere namen je krepitev likvidnostnega 

položaja kreditnih institucij na območju EU in harmonizacija likvidnostne zakonodaje, uvaja 

tudi nova likvidnostna standarda, in sicer (Banka Slovenije 2014, 67): 

- LCR (ang. Liquidity coverage requirement): doseganje in poročanje LCR se bo uvajalo 

postopno, in sicer od leta 2015 do 2018, ko bo LCR v polni veljavi.  

- NSFR (ang. Net stable funding ratio): leta 2018 bodo banke morale dosegati in poročati 

NSFR v 100 % vrednosti. Do takrat poteka le poskusno poročanje.  

Več o teh dveh kazalnikih likvidnostnega tveganja bo napisanega v podpoglavju Basel III. 
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4 LIKVIDNOSTNO REGULATORNI PREDPISI V BANKAH 

Slovenske banke in njihovo poslovanje so v slovenskem poslovnem okolju zakonsko 

opredeljene z dvema zakonodajnima okvirjema, in sicer s smernicami Evropske Unije (Basel 

I, Basel II, Basel III, direktive EU ipd.) ter z domačo zakonodajo (Dimovski in Gregorič 

2000, 30). 

4.1 Zakonski predpisi v Republiki Sloveniji 

Domača zakonodaja, ki se v Republiki Sloveniji nanaša na sektor bančništva, zajema dva 

ključna zakonska akta: Zakon o Banki Slovenije in Zakon o bančništvu. 

4.1.1 Zakon o bančništvu (ZBan-1) 

Zakon o bančništvu (ZBan-1, Ur. l. RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09, 98/09, 79/10, 

99/10) s svojo vsebino ureja pogoje za ustanovitev, poslovanje, nadzor in prenehanje 

kreditnih institucij s sedežem v Republiki Sloveniji in pogoje, pod katerimi lahko osebe s 

sedežem zunaj Republike Slovenije opravljajo bančne in vzajemno priznane finančne storitve 

na območju Republike Slovenije.  

Za področje likvidnosti so v ZBan-1 pomembna predvsem naslednja podpoglavja in njegovi 

členi: 

- 67. člen, ki pravi, da mora uprava banke takoj obvestiti svoj nadzorni svet, če je ogrožena 

njena likvidnost; 

- 128. člen, ki pravi, da mora banka poslovati tako, da je v vsakem trenutku sposobna 

pravočasno izpolnjevati zapadle obveznosti ter da je trajno sposobna izpolniti vse svoje 

obveznosti; 

- podpoglavje 4.6.4. (Upravljanje z likvidnostnim tveganjem), ki v 183. členu narekuje, da 

mora banka gospodariti z viri in naložbami tako, da je v vsakem trenutku sposobna 

izpolniti vse svoje dospele obveznosti; v 184. členu, da mora v vsakem trenutku 

zagotavljati ustrezno likvidnostno pozicijo, izraženo kot razmerje med dejanskimi in 

potencialnimi viri likvidnosti ter med dejansko in potencialno porabo likvidnostnih 

sredstev v istem obdobju; v 185. členu, ki govori o politiki in postopkih upravljanja z 

likvidnostnim tveganjem in sprejemanjem likvidnostnih rezerv, kot so načrtovanje 

pričakovanih znanih in morebitnih denarnih pritokov in odtokov ob upoštevanju 

morebitnih likvidnostnih kriz, redno spremljanje in upravljanje likvidnosti za določena 

časovna obdobja, ustrezne ukrepe za preprečitev oz. odpravo likvidnostnega 

primanjkljaja, preverjanje ustreznosti predpostavk, uporabljenih pri določitvi politik 

upravljanja z likvidnostjo, ter sprejetje kriznega načrta za odpravo oz. preprečitev vzrokov 

za nastanke likvidnostnih kriz, 

- 190. člen, ki govori o prepovedi izplačila dobička v primerih, če banka ne zagotavlja 
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ustrezne likvidnostne pozicije ali pa če zaradi izplačila dobička ustrezna likvidnost ne bi 

bila zagotovljena, 

- 192. člen, ki narekuje, da mora banka redno izračunavati likvidnostno pozicijo, 

- 195. člen, ki narekuje, da mora uprava banke takoj obvestiti Banko Slovenije v primeru, 

ko je ogrožena likvidnost ali kapitalska ustreznost banke oz., če banka na zahtevo 

vlagatelja ni izplačala njegove dospele vloge, 

- 229. člen, ki Banki Slovenije dovoljuje uporabo zaupnih podatkov banke v primerih, ko je 

potrebno zagotoviti nadzor na podlagi poslovanja banke, zlasti glede likvidnosti, 

kapitalske ustreznosti ipd., 

- 247. člen, ki govori o razlogih za dodatne ukrepe, ki jih Banka Slovenije lahko odredi za 

zagotovilo učinkovitejšega odpravljanja nastalih kršitev oz. za vzpostavitev poslovanja 

banke skladno s pravili o upravljanju tveganj, in sicer, če banka ne izpolnjuje 184. in  

185. člena tega zakona, ter v primerih, ko ima količnik likvidnosti prvega razreda, s 

katerim banka izračunava likvidnostno stanje, v obdobju zadnjih 30 dni stanoviten 

negativni trend in se zaradi tega lahko pričakuje nedoseganje te zahteve v naslednjih 30 

dneh,  

- 248. člen, ki za razloge iz 247. člen določa dodatne ukrepe, in sicer uprava banke mora 

predložiti podroben načrt ukrepov za zagotavljanje ustreznega likvidnostnega stanja 

banke, Banka Slovenije določi dodatne zahteve za zagotavljanje ustreznega 

likvidnostnega stanja, predvsem za zagotavljanje usklajenosti dospelosti terjatev in 

obveznosti banke, Banka Slovenije zahteva dodatno in podrobnejše poročanje banke, 

zlasti v zvezi z njeno likvidnostjo, 

- 249. L člen, ki govori, da lahko Banka Slovenije omeji ali prepove prenose denarnih 

sredstev med banko oz. z njo povezano družbo, če bi izvršitev takšnih prenosov sredstev 

ogrozila likvidnostni položaj banke, 

- 253. člen govori o pogojih, pod katerimi lahko Banka Slovenije z odločbo izreče banki 

izredne ukrepe, kot so: imenovanje izredne uprave, prenehanje ali konverzija 

kvalificiranih obveznosti banke, prodaja vseh delnic banke, povečanje osnovnega kapitala 

banke, prenos premoženja banke, 

- 253. A člen govori o razlogih za izredne ukrepe, in sicer med drugim, če Banka Slovenije 

z drugimi ukrepi, ki niso izredni, v ustreznem roku ne more doseči ustrezne likvidnosti 

banke, 

- 282. člen, ki pravi, da je Banka Slovenije pristojna za opravljanje nadzora nad likvidnostjo 

podružnice banke države članice v sodelovanju z nadzornim organom države članice 

sedeža te banke, 

- 292. člen, ki narekuje, da mora Banka Slovenije ob nastopu izrednih finančnih razmer, ki 

bi lahko ogrozile likvidnost, poslati informacije Evropskemu bančnemu organu, 

Evropskemu odboru za sistemska tveganja, nadzornim organom držav članic, centralnim 

bankam Evropskega sistema centralnih bank, ministrstvom za finance ipd., 

- 314. člen pravi, da mora banka zaradi zagotavljanja likvidnih sredstev, potrebnih za 
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izplačilo zajamčenih vlog pri drugi banki, oblikovati sredstva, katerih obseg se izračuna 

na način, določen s predpisom o zajamčenih vlogah. Tej finančni instrumenti morajo imeti 

lastnosti, določene s predpisom o zajamčenih vlogah. 

4.1.2 Zakon o Banki Slovenije 

Zakon o Banki Slovenije (ZBS-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 72/06, 85/02) določa v temeljnih 

določbah svojih vsebin, da je Banka Slovenije centralna banka Republike Slovenije, da je 

pravna oseba javnega prava, ki samostojno razpolaga z lastnim premoženjem in je v izključni 

državni lasti s finančno in upravljavsko avtonomijo. Temeljni cilj Banke Slovenije je 

stabilizacija cen. V kolikor to ni v nasprotju s stabilnostjo cen, podpira splošno ekonomsko 

politiko v skladu s cilji, določenimi v Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti. Banka 

Slovenije si prizadeva pri zagotavljanju prej navedenih ciljev za finančno stabilnost ter 

upošteva načela odprtega tržnega gospodarstva in proste konkurence.  

Na področju uravnavanja likvidnosti ima Banka Slovenije v 11. členu ZBS-1-UPB1 nalogo, 

ki ji nalaga odgovornost za splošno likvidnost bančnega sistema. Banka Slovenije sprejema 

skladno s to nalogo na področju uravnavanja likvidnosti ukrepe in izvaja nadzor. Zakon 

določa, da lahko Banka Slovenije pri izvajanju pooblastil opredeli pogoje in instrumente za 

uravnavanje likvidnosti bank in hranilnic. 

4.1.3 Sklep o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnosti bank in hranilnic 

Sklep o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnosti bank in hranilnic (Banka 

Slovenije 2007, 1) se uporablja za banke, hranilnice, podružnice bank držav članic ter 

podružnice bank tretjih držav. Sklep določa podrobnejša pravila v zvezi z likvidnostno 

pozicijo, ki vključuje vsebino, obliko, način izračunavanja ter načine poročanja za: 

- količnik likvidnosti za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije, 

- načrtovanje tokov likvidnosti, 

- razmerje med krediti in vlogami nebančnega sektorja. 

Sklep je torej pravni akt, v katerem se nahajajo navodila za izpolnjevanje minimalne zahteve 

glede izračunavanja ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic, kriteriji za upoštevanje 

finančnih sredstev in virov sredstev, navodila, povezana z uporabo notranje metodologije za 

izračun deleža stabilnih vpoglednih vlog, navodila za načrtovanje tokov likvidnosti, 

minimalne zahteve glede razmerja med krediti in vlogami nebančnega sektorja ter navodila, 

povezana z načini poročanja vseh potrebnih podatkov Banki Slovenije. 
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4.2 BASEL I in BASEL II 

Baselski kapitalski sporazum (Basel I) 

Baselski kapitalski sporazum (ang. Basel I ali Basel capital Accord) je bil sprejet v 

švicarskem Baslu, in sicer leta 1988, s strani Baselskega odbora za bančni nadzor (v 

nadaljevanju: BCBS – Basel Committee on Banking Supervision) kot posledica prehitre rasti 

obsega bank v razmerju z rastjo kapitala. Sprejetje kapitalskega standarda je bilo izvedeno na 

pobudo G-10 (velikih deset) centralnih bank z željo po stabilnosti mednarodnega finančnega 

sistema in preprečevanju nastanka kapitalskega deficita, ki je nastajal kot posledica velikega 

konkurenčnega boja med bankami na bančnem trgu. Temeljni namen Baselskega kapitalskega 

sporazuma iz leta 1988 je bil torej določitev minimalnih kapitalskih standardov, ki jih morajo 

banke dosegati do konca leta 1992, ter posledično stabilizacija mednarodnega finančnega 

sistema (Secretariat of Basel Committee on Banking Supervision 2001, 11). 

Problem kapitalskega standarda iz leta 1988 pa se je kazal predvsem v preveliki 

osredotočenosti na kreditno tveganje ter zapostavljanju drugih vrst tveganj, kot so: operativno 

tveganje, likvidnostno tveganje, tveganje izgube ugleda ipd. Zato je BCBS pričel z uvedbo 

novega okvirja načel, to je s poudarkom na obvladovanju drugih tveganj v bančništvu ter s 

poudarkom na managementu, ki upravlja s tveganji (Basel Committee on Banking 

Supervision 1999, 8).  

Dokument, ki je v sklopu Basla I urejal področje likvidnosti, je bil nabor priporočil za 

merjenje in upravljanje z likvidnostjo (ang. a framework for measuring and managing 

liquidity) iz septembra leta 1992. Ta dokument zgolj informativno omenjamo in ga ne bomo 

podrobneje pregledovali, saj je bil februarja 2000 nadomeščen z novo publikacijo Baselskega 

odbora št. 69 – Priporočila za upravljanje z likvidnostnim tveganjem (Bank for international 

settlements 1992). Slednjega bomo podrobno obravnavali v naslednjem podpoglavju, to je 

Basel II. 

Basel II 

Basel II ali Nov Baselski Kapitalski standard (ang. New Basel Capital Accord) je odgovor na 

pomanjkljivosti, ki so se pokazale v Baslu I. Sprejet je bil leta 2004, uradni rok za izpolnitev 

pogojev, ki jih standard določa, pa je bil konec leta 2006 (Moody's Analytics 2011, 1).  

Nov dogovor (Basel II) obsega tri sestavine oziroma stebre (Borak 2002, 5–6): 

- prvi steber – minimalne kapitalske zahteve (ang. Minimal Capital Requirements): nanaša 

se na najmanjši zahtevani obseg kapitala. Definicija kapitala se ne spreminja. Spreminja 

se le definicija tveganj, saj te po novem, poleg kreditnih in tržnih, sestavljajo še poslovna 

tveganja, 

- drugi steber – regulativni nadzor (ang. Supervisory Review): državna nadzorna telesa 
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skrbijo, da bodo imele banke dobre in delujoče procese in postopke zagotavljanja kapitala 

glede na tveganja, s katerimi se soočajo, te postopke bodo tudi ocenjevala, 

- tretji steber – tržna disciplina (ang. Market Discipline): namen tega stebra je spodbujanje 

tržne discipline s povečanimi razkritji o poslovanju bank. Ta razkritja naj bi omogočila 

zainteresiranim seznanitev z obsegom tveganj poslovanja bank in z ustreznostjo njihovega 

kapitala.  

Velik pomena za upravljanje likvidnosti pa imajo priporočila upravljanja likvidnostnega 

tveganja v bančnih organizacijah, ki jih je v okviru Basla II izdal BCBS. Priporočila za 

upravljanje z likvidnostnim tveganjem so razdeljena na 8 sklopov in 14 načel, ki jih 

povzemamo v nadaljevanju (Basel Committee on Banking Supervision 2000, 1–3): 

Razvoj strukture za upravljanje likvidnosti: 

- 1. Načelo: vsaka banka mora imeti dogovorjeno strategijo za dnevno upravljanje z 

likvidnostjo. S tovrstno strategijo je potrebno seznaniti celotno organizacijo; 

- 2. Načelo: vodstvo banke mora opredeliti bančno strategijo in politiko tako, da zajema 

področje upravljanja z likvidnostnim tveganjem. Ob enem naj vodstvo organizira 

odgovorne zaposlene, ki bodo skrbeli za nadzor in kontrolo likvidnostnega tveganja. 

Vodstvo banke mora biti seznanjeno z likvidnostnim položajem banke in mora biti v 

primeru obstoja nastopa kakršnih kolih trenutnih ali bodočih likvidnostnih težav o tem 

takoj obveščeno;  

- 3. Načelo: vsaka banka mora imeti oddelek, ki učinkovito izvaja sprejeto likvidnostno 

strategijo. Vodstvo mora biti s svojimi člani aktivno vključeno v ta oddelek. Vodstvo 

mora zagotoviti učinkovito upravljanje z likvidnostjo in določiti ustrezne politike in 

postopke za nadzor ter omejevanje likvidnostnega tveganja. Banka naj določi in redno 

preverja limite likvidnostne izpostavljenosti v različnih časovnih obdobjih; 

- 4. Načelo: banka mora imeti ustrezen informacijski sistem za merjenje, spremljanje, 

nadzor in poročanje likvidnostnega tveganja. Poročila naj bodo pravočasno predložena 

odgovornim osebam ter vodstvu banke. 

Merjenje in nadziranje zahtev po neto potrebnih sredstvih: 

- 5. Načelo: vsaka banka mora imeti vzpostavljen proces za merjenje in nadziranje neto 

potrebnih sredstev;  

- 6. Načelo: banka mora analizirati likvidnost s pomočjo različnih »kaj če« scenarijev; 

- 7. Načelo: banka mora pogosto preverjati veljavnost predpostavk, ki jih uporablja za 

upravljanje z likvidnostjo; 

Upravljanje tržnih dostopov 

- 8. Načelo: vsaka banka mora redno skrbeti za vzpostavitev in vzdrževanje odnosov z 

upniki. S tem banka ohrani raznolikost obveznosti in si zagotovi zadostne kapacitete za 

prodajo naložb; 
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Načrtovanje ravnanja v izrednih razmerah 

- načelo 9: banka mora imeti izdelan načrt ukrepanja za obvladovanje likvidnostnega 

tveganja ob morebitnem nastanku izrednih razmer (npr. likvidnostne krize) skupaj s 

postopki za njeno odpravljanje; 

Upravljanje z likvidnostjo tujih valut 

- načelo 10: banka mora za namen analize likvidnostnih potreb posamezne valute imeti 

vzpostavljen sistem merjenja, spremljanja in nadziranja svoje likvidnostne pozicije valut, 

s katerimi posluje; 

- načelo 11: banka mora postaviti omejitve za neskladje denarnih tokov v posameznih 

časovnih obdobjih po posameznih valutah ter za tuje valute v celoti; 

Notranje kontrole za obvladovanje likvidnostnega tveganja 

- načelo 12: vsaka banka mora imeti ustrezen sistem notranjih kontrol izpostavljenosti 

likvidnostnemu tveganju. Notranje kontrole zajemajo neodvisne preglede in ocene 

učinkovitosti sistema ter po potrebi zagotavljajo ustrezne popravke ali izboljšave. 

Rezultati pregledov morajo biti na voljo nadzornim organom,;  

Javno razkritje na področju likvidnosti 

- načelo 13: banka mora imeti vzpostavljen mehanizem, ki javnosti omogoča razkrivanje 

zadnjih informacij o likvidnostnem položaju banke; 

Vloga nadzornikov 

- načelo 14: nadzorniki morajo opraviti neodvisno oceno strategij, politik, bančnih procedur 

in prakse v zvezi z upravljanjem likvidnosti. Nadzorniki  morajo zahtevati, da ima banka 

vzpostavljen sistem za merjenje, spremljanje in nadzor likvidnostnega tveganja. 

Nadzorniki morajo iz vsake banke pridobiti zadostne in pravočasne informacije, na 

podlagi katerih ocenijo likvidnostno tveganje in ugotovijo ustreznost načrtov za 

obvladovanje likvidnostnega tveganja. 

4.3 BASEL III 

Globalna finančna kriza, ki se je začela v letu 2007, je mnogim bankam povzročila veliko 

težav pri upravljanju njihove likvidnostne situacije. Potrebna je bila likvidnostna podpora 

centralnih bank in državne pomoči (nacionalizacija in združitev bank), kljub temu pa je 

mnogo bank propadlo oz. so bile prisiljene v združitev ali druge prisilne rešitve za izhod iz 

nastale stresne situacije (Kos in Kosić 2010, 46). In prav kriza v letu 2007 je botrovala temu, 

da je bila leta 2009 od Baselskega odbora za bančni nadzor predlagana prilagoditev Basla II 

za izboljšanje pravil glede kapitalske ustreznosti, obvladovanja likvidnostnega tveganja in 

nadzora sistemskega tveganja. Predlagana prilagoditev se imenuje Basel III. Novembra 2010 

je bil predlog o uvedbi Basla III podprt od G-20 (finančni ministri in guvernerji centralnih 
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bank dvajsetih držav z največjimi svetovnimi ekonomijami) in objavljen decembra istega leta. 

Uradni datum implementacije Basla III je bil januar 2013, v polno veljavo pa je vstopil z 

januarjem 2019 (Moody's Analytics 2011, 1). 

Nova likvidnostna regulativa po Baslu III 

Zaradi premalo pozornosti, ki so jo likvidnostnem tveganju pred nastopom krize leta 2007 

posvetile banke in regulatorji, so mnoge banke med krizo zašle v likvidnostne težave, ki so na 

poslovanje bank slabo vplivale. Težave, ki so nastopile ob deficitu likvidnosti, so bile izgube 

virov financiranja, izgube, povezane z vrednotenjem sredstev, ter težave pri ocenjevanju 

kapitalske ustreznosti bank. Ker so se stari regulatorni ukrepi skozi krizo pokazali kot 

neuspešni na več področjih, predvsem pa na področju likvidnosti bank, je BCBS v sklopu 

svojega delovanja predlagal trdnejše kapitalske in likvidnostne standarde za finančne 

organizacije. Skladno s predlogom je BCBS decembra leta 2009 izdal posvetovalni dokument 

»International framework for liquidity measurement, standards and monitoring«, v katerem 

sta opredeljena dva kazalca upravljanja likvidnostnega tveganja, ki ju bomo v nadaljevanju na 

kratko predstavili (Kos in Kosić 2010, 46). 

LCR – liquidity coverage ratio: namen tega kazalnika je zagotovitev odpornosti bank na 

likvidnostno tveganje v zelo kratkem stresnem časovnem obdobju, to je do 30 dni. Gre za 

razmerje med visoko kvalitetnimi likvidnimi sredstvi in pričakovanimi neto denarnimi odlivi 

v obdobju do 30 dni ob predvideni stresni situaciji. Cilj je torej zagotovitev, da bodo banke 

vzdrževale zadosten obseg visoko kvalitetnih razpoložljivih likvidnostnih sredstev, ki jih 

bodo lahko spremenile v gotovino z majhno oziroma brez izgube vrednosti za pokrivanje neto 

komulativnih denarnih odlivov – razlika med pričakovanimi denarnimi prilivi in odlivi (Kos 

in Kosić 2010, 47). 

LCR = (visoko kvalitetne likvidne naložbe ⁄ neto denarni odlivi zaradi predvidene stresne 

situacije v obdobju 30 dni)  ≥ 100 % 

NSFR – net stable funding ratio: ta likvidnostni kazalec se nanaša na daljše obdobje (do enega 

leta) in zahteva, da je razpoložljivo stabilno financiranje (kapital, dolgoročne obveznosti in 

delež stabilnih depozitov) v tem obdobju vsaj enako ali večje od potrebnega stabilnega 

financiranja v stresnem scenariju. Cilj kazalca je večji nadzor nad (ne)usklajenimi 

zapadlostmi, pokrivanje bilančnih in zunajbilančnih postavk v srednjem in dolgoročnem 

obdobju. Kazalnik je namenjen tudi spodbujanju banke k oblikovanju stabilnejših virov za 

financiranje naložb na daljši strukturni podlagi. Cilj NSFR je omejiti preveliko odvisnost 

bank od masovnega financiranja v časih, ko je presežena likvidnost na trgih ter je spodbuditev 

boljše ocene likvidnostnega tveganja bilančnih in zunaj bilančnih postavk (Kos in Kosić 

2010, 48).  
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NSFR = (razpoložljivo stanje stabilnega financiranja ⁄ potrebno stanje stabilnega financiranja) 

≥ 100 %  

Kazalca LCR in NSFR bosta v različne nacionalne zakonodaje implementirana tako, da bosta 

primerljiva na mednarodni ravni in bosta za mednarodno aktivne banke predstavljala 

minimalne ravni potrebne razpoložljive likvidnosti. Kazalca likvidnostnega tveganja sta 

postala del evropske bančne regulative (CRD 3 in CRD 4), kot del nove bančne usmeritve 

Basel III, ki se v praksi postopoma uvaja in se bo uvajala do leta 2019 (Kos in Kosić 2010, 

46).  



 

31 

5 LIKVIDNOSTNO TVEGANJE SLOVENSKEGA BANČNEGA SISTEMA TER 

IZRAČUN IN SIMULACIJA KOLIČNIKA LIKVIDNOSTI BANKE 

5.1 Likvidnostno tveganje slovenskega bančnega sistema v letu 2013 

Izvedena dokapitalizacija bančnega sistema, prenos slabih terjatev na Družbo za upravljanje s 

terjatvami bank (v nadaljevanju DUBT) ob koncu leta 2013 ter izdaja državnih obveznic v 

letu 2013 in februarja 2014, so glavni dejavniki, ki so vplivali na to, da se je likvidnostno 

tveganje v slovenskem bančnem sistemu zmanjšalo. Pozornost pa velja kljub temu posvetiti 

posameznim bankam, ki so ne glede na to, da slika celotnega sistema odraža pozitivno stanje, 

v slabšem likvidnostnem položaju. Preseženo likvidnost, ki se je povečala v nekaterih bankah, 

te plasirajo prek tedenskih vezanih depozitov k Evropskemu sistemu ter z njo delno predčasno 

odplačujejo sredstva, ki so jih banke pridobile s triletnimi operacijami dolgoročnega 

refinanciranja oz. kupujejo manj tvegane vrednostne papirje. Odraz ugodnejšega 

likvidnostnega položaja pa lahko vidimo v višjih količnikih likvidnostih, višjemu deležu 

prostega sklada finančnega premoženja za zastavo pri Evropskem sistemu ter večjemu obsegu 

sekundarne tržne likvidnosti. Izboljšanje likvidnostnega položaja se kaže tudi v majhnem 

interesu slovenskih bank za vloge države, ki jih je ta ponudila ob izdaji novih evrskih 

obveznic v začetku aprila leta 2014. Ne glede na veliko preseženo likvidnost pa banke pri 

kreditiranju nebančnega sektorja ostajajo zadržane, kar se zelo očitno odraža v 

problematičnem in slabo likvidnem gospodarstvu, ki je prisotno v Sloveniji. Banke svoje 

presežke prednostno namenjajo poplačilu svojih obveznosti in krčenju bilanc. Prav tako 

slovenski medbančni trg še naprej zamira. Na denarnem trgu evropskega območja ohranjajo 

slovenske banke močno pozicijo neto upnic, kar odraža nezaupljivost tujih investitorjev
1
. 

Zaradi tega ostaja omejena možnost učinkovitega upravljanja z likvidnostjo in pridobivanja 

novih virov ob morebitnih večjih likvidnostnih potrebah (Banka Slovenije 2014, 66). 

Količnik likvidnosti 

Ukrepi, ki jih je decembra 2013 izvedla vlada RS, so se odrazili v močno povečanih 

količnikih likvidnosti bančnega sistema. KL1 se je leta 2013, če ga primerjamo z letom 2012, 

sicer zmanjšal za 0.09, na 1.37, vendar pa je konec leta 2013 dosegel vrednost 1.61 in se na 

podobni ravni obdržal tudi v prvem četrtletju leta 2014. Rast KL1 ob koncu leta 2013 lahko 

pripišemo tako posledici zmanjševanja državnih vlog zaradi izvedene dokapitalizacije petih 

bank in zaradi prejetih obveznic DUBT ob prenosu slabih terjatev na omenjeno družbo. Trend 

zniževanja, ki je trajal od začetka leta 2011, pa se je za količnik likvidnosti drugega razreda (v 

                                                 
1
 banke so neto upnice zato, ker je njihovo razmerje med kratkoročnimi terjatvami in kratkoročnimi 

obveznostmi večje od 1. To lahko povežemo tudi s količnikom likvidnosti, ki znaša 1.37 in pomeni, da 
so naložbe banke skladno z določili sklepa večje kot so obveznosti banke. Banke likvidnostne 
presežke vlagajo v druge naložbe medtem ko na strani obveznosti zaradi nezaupanja v slovenske 
banke ne prihaja do večjih tujih investicij v slovenske banke. 
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nadaljevanju: KL2) ob koncu decembra 2013 prekinil. KL2 je v letu 2013 padel z 0.94 na 

0.80, kar je odraz poslabšanja kakovosti kreditnega portfelja. V prvem četrtletju 2014 je KL2 

zaradi enakih razlogov kot KL1 močno porasel in presegel vrednost 1 (Banka Slovenije 2014, 

66–67).  

 

Slika 1: Gibanje dnevnih količnikov likvidnosti prvega in drugega razreda likvidnostne 

lestvice 

Vir: Banka Slovenije 2014, 67. 

Trend izrazitega izboljšanja likvidnostnega položaja bančnega sistema pa ne velja za vse 

banke na območju RS, ampak samo za 3 velike banke (NKBM, NLB ter ABANKA) in dve 

majhni domači banki (Factor Banka in ProBanka), ki sta v postopku nadzorovane likvidacije. 

Izboljšanje likvidnostnega položaja teh bank je posledica decembrskih ukrepov RS. KL1 je 

pri velikih domačih bankah v prvem četrtletju 2014 znašal 2.07, kar je 0.6 več kot v povprečju 

leta 2013. Majhne domače banke pa so po močnem septembrskem padcu KL1, ki je botroval 

začetku postopka nadzorovane likvidacije dveh bank, zaradi njune dokapitalizacije ob koncu 

decembra beležile ponovno povečanje količnika likvidnosti prvega razreda, ki je v povprečju 

prvega četrtletja 2014 dosegal vrednost 1.18. Banke, ki so v večinski tuji lasti, ohranjajo KL1 

pod povprečjem sistema. KL1 se je pri tej skupini bank v prvem četrtletju 2014 znižal na 

1.24. To ni nujno odraz poslabšanja likvidnostnega položaja te skupine bank, ampak delno 

nakazuje na njihovo spremenjeno politiko uravnavanja likvidnosti. Situacija je po posameznih 

bančnih skupinah natančno prikazana na Sliki 2 (Banka Slovenije 2014, 66–67).  
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Slika 2: Količnik likvidnosti za prvi razred (0-30 dni) likvidnostne lestvice po 

posameznih skupinah bank, mesečna povprečja 

Vir: Banka Slovenije 2014, 67. 

Likvidnostni položaj do Evropskega sistema in medbančnih trgov 

Neto dolg do Evropskega sistema se je v letu 2013, še bolj pa v prvem četrtletju leta 2014, 

zmanjšal. Neto obveznosti do Evropskega sistema so se marca 2014 ,v primerjavi z 

decembrom 2012, zmanjšale, in sicer s 3,765 mrd EUR na 1,965 mrd EUR. Likvidnost bank 

se je proti koncu leta 2013 na željo bank po čim boljših rezultatih stres testov oz. po 

morebitnih večjih likvidnostnih potrebah po opravljenih pregledih bančnih aktiv kopičila, 

njen obseg pa se je še povečal z izdajo novih obveznic RS. Zato so banke vložile presežke 

likvidnosti v 1-tedenske vezane depozite pri Evropskem sistemu centralnih bank (v 

nadaljevanju: ESCB). 1-tedenski vezan depozit je v prvem četrtletju leta 2014 znašal 1.023 

mio EUR, kar je skoraj trikrat več kot v povprečju leta 2013. Nekatere banke pa so svoje 

likvidnostne presežke med drugim namenile za delna predčasna poplačila 3-letnih ODR in s 

tem zmanjšale dolg do Evropskega sistema. Skupni dolg bank se je tako zmanjšal za 1.082 

mio EUR oz. za 29 %. Kopičenje likvidnostnih sredstev pa se je proti koncu leta 2013 

izkazovalo tudi v povečanem obsegu sklada finančnega premoženja, primernega za zastavo 

pri evropskem sistemu. Po razkritju rezultatov stres testov, pregledih bančnih bilanc in 

izvedenih vladnih ukrepih so določene banke začele zmanjševati premoženje v skladu ter ga 

investirale v druge bolj dobičkonosne oblike naložb. Potrebe po velikemu obsegu sklada so se 

zmanjševale tudi s predčasnimi delnimi odplačili 3-letne ODR, odplačevanje tega dolga pa se 

je odrazilo v rasti deleža prostega sklada finančnega premoženja, primernega za zastavo pri 
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Evropskem sistemu. Sklad se je v letu 2013 po večini gibal okrog 34 %, po odplačilih 3-letnih 

ODR pa je opazno porasel in je marca 2014 v povprečju dosegal vrednost 52 % (Banka 

Slovenije 2014, 68). 

Poslovanje med bankami na slovenskem medbančnem trgu ostaja zelo nizko. Marca 2014 je 

obseg danih ter prejetih depozitov med slovenskimi bankami v povprečju znašal 138 mio 

EUR, to pa je 94 mio EUR manj kot decembra 2012. Banke torej presežke likvidnosti raje 

deponirajo k Evropskemu sistemu oz. jih naložijo v druge likvidne naložbe, kot pa da bi si jih 

posojale med seboj (Banka Slovenije 2014, 68). 

Tržna sekundarna likvidnost 

Od konca leta 2013 se presežki likvidnosti bančnega sistema poznajo tudi v povečani tržni 

sekundarni likvidnosti, ki je izračunana iz podatkov likvidnostne lestvice, in sicer kot seštevek 

mesečnega povprečja vrednostnih papirjev RS in tujih tržnih vrednostnih papirjev, bonitete 

najmanj BBB (Fitch ali Standard & Poor's) oz. Baa2 (Moody's). Obseg tržne sekundarne 

likvidnosti je marca 2014 povprečno znašal 6,9 mrd EUR, kar je 1,6 mrd EUR več od 

povprečja decembra 2013. Delež tržne sekundarne likvidnosti v bilančni vsoti pa se je do 

konca februarja 2014 povečal za 3,4 odstotne točke, to je na 16,4 %. Razloge za rast 

sekundarne tržne likvidnosti pa najdemo zlasti v prejetih obveznicah od DUBT ter zaradi 

investiranja presežka likvidnostnih sredstev bank v tržne vrednostne papirje in zakladne 

menice RS. Strukturna sestava sekundarne likvidnosti se je v prvem četrtletju 2014 povečala 

pri postavki vrednostnih papirjev RS, in sicer za 3,2 odstotni točki, to je na 74,5 %. Slednje pa 

za samo zaščito pred likvidnostnim tveganjem ni preveč dobro, saj je banka zaradi 

morebitnega padca bonitetne ocene državi pod primerno raven in je izpostavljenavečjemu 

likvidnostnemu tveganju. Padec bonitetne ocene države pod primerno raven pa bi zaradi 

neustreznosti povzročil izločitev državnih vrednostnih papirjev iz likvidnostne lestvice. 

Izvedbi ukrepov Vlade RS v letu 2013 je botrovalo povišanje bonitetne ocene države, kar 

posledično zmanjša uresničitev tveganja iz izločitev državnih vrednostnih papirjev zaradi 

njihove bonitetne neprimernosti. Gibanje obsega tržne sekundarne likvidnosti (mesečna 

povprečja v mio EUR) in njen delež v bilančni vsoti je grafično ponazorjen na Sliki 3 (Banka 

Slovenije 2014, 69).  
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Slika 3: Gibanje obsega tržne sekundarne likvidnost (mesečna povprečja v mio EUR) in 

njen delež v bilančni vsoti v odstotkih 

Vir: Banka Slovenije 2014, 69. 

5.2 Primerjava likvidnostnega tveganja slovenskega bančnega sistema med letoma 

2007 in 2013 

V poglavju 5.2 smo s pomočjo primerjalne analize poročil o finančni stabilnosti v letu 2013 in 

v letu 2007 ter na podlagi nekaterih podatkov iz poročil UMAR-ja o razvoju za Slovenijo v 

letih 2013 in 2007 primerjali stanje likvidnosti in likvidnostnega tveganja skozi kazalnik 

količnika likvidnosti ter ugotovili vzroke za morebitne razlike. Na koncu poglavja smo 

potrdili oz. ovrgli hipotezo št. 1, ki pravi, da je bila likvidnost bank glede na KL1 v letu 2007 

bistveno večja, kot je bila v letu 2013.  

Makroekonomsko stanje Slovenije v letih 2007 in 2013 

Močna gospodarska rast je prvo leto po uvedbi evra (2007) izrazito izboljšala javnofinančno 

stanje v državi. Primanjkljaj državnega sektorja se je močno znižal in dosegel najnižjo raven v 

samostojni državi, prav tako pa je bil najnižji tudi delež javnega dolga glede na BDP. Obdobje 

visoke rasti je pripomoglo k temu, da je rast prihodkov prehitela rast odhodkov. Primanjkljaj 

se je tako znižal na 0,1 % BDP (UMAR 2008, 19). Pri finančnih storitvah v letu 2007 velja 

skladno s kazalniki razvitosti slovenskega finančnega sektorja omeniti še vedno velik 
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zaostanek za evropskim povprečjem in hkrati poudariti, da se ta trend v zadnjih letih vseeno 

nekoliko hitreje zmanjšuje. Posledica tega je predvsem velik napredek na področju bančništva 

in trga kapitala v letih 2006 in 2007. Financiranje preko bančnih kreditov je še vedno 

najpomembnejši vir zunanjega financiranja podjetniškega sektorja. Leta 2007 se je obseg 

kreditov povečal že na 80 % BDP, kar znaša približno dve tretjini vrednosti evropskega 

povprečja. Okrepljena rast kreditov je predvsem posledica visoke gospodarske aktivnosti in je 

najvišja v zadnjih 10-ih letih, tudi precej višja, kot je povprečje v EU. Največji delež 

predstavljajo krediti podjetjem, ki so dosegali dobrih 50 % BDP, kar presega raven 

evropskega povprečja. Razlog za razmeroma velik pomen bančnih kreditov gre najbrž iskati v 

tem, da je slovenski finančni sistem bančno zasnovan, prav tako pa tudi v slabši razvitosti 

finančnega sektorja, saj so druge možnosti za financiranje podjetij precej omejene (UMAR 

2008, 27).  

Slovenija se v letu 2013, kljub izvedbi nekaterih dolgo odlašanih strukturnih reform, še vedno 

uvršča med države z največjim poslabšanjem gospodarske aktivnosti trga dela in javnih financ 

od začetka krize. Leto 2013 je bilo zaznamovano z izvedbo nekaterih dolgo odlašanih 

strukturnih reform, kot so nova pokojninska zakonodaja, reforma trga dela ter začetek 

sanacije bančnega sistema. Prav to pa je, skupaj z nakazanimi premiki v smeri privatizacije, 

močno izboljšalo zaznavo Slovenije na mednarodnih finančnih trgih. Slednje bi lahko šteli 

tudi kot začetek ponovne vzpostavitve dobrih gospodarskih razmer v povezavi s stanjem v 

bankah in z javnimi financami ter možnost pritoka neposrednih tujih investicij, ki bi s 

finančnimi viri in prenosom znanj pospešile prestrukturiranje gospodarstva. Dokapitalizacija 

bank je primanjkljaj v državnem sektorju močno povečala in prav zmanjšanje tega ostaja ena 

od prednostnih nalog za zagotovitev makroekonomske stabilnosti, še zlasti hitro 

naraščajočega dolga države. Kot pozitiven premik v smislu gospodarskega okrevanja je 

potrebno omeniti tudi povečan delež slovenskega izvoza na svetovni trg, ki se je v letu 2013 

pojavil prvič od začetka krize (UMAR 2014, 11–12). 

Likvidnost v letu 2007 

Če smo v prejšnjem poglavju zapisali, da je bil bančni sektor v Sloveniji v vedno slabšem 

likvidnostnem položaju od januarja 2013 pa do decembra 2013, ko je država izvedla 

dokapitalizacijo bank, slabe terjatve prenesla na DUBT ter zanje izdala obveznice in s tem 

izboljšala likvidnost bank, je bilo po poročanju Banke Slovenije (2008, 79) likvidnostno 

stanje bančnega sektorja skozi leto 2007 ravno obratno razporejeno. V začetku leta 2007 je 

bila likvidnost bank dobra, kasneje pa je kot posledica nestabilnosti na mednarodnih finančnih 

trgih začela padati in svoje dno dosegla ob koncu avgusta 2007. Nestabilnost na mednarodnih 

finančnih trgih so občutile predvsem slovenske banke, ki se zadolžujejo v tujini. Zaradi 

povečanega nezaupanja med bankami na evropskem finančnem trgu in zaradi strahu pred 

pomanjkanjem likvidnosti so tuje banke zaostrile pogoje financiranja in skrajšale ročnost 

posojil. Likvidnostnemu tveganju so bile najbolj izpostavljene banke v domači lasti, ki bi ob 
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morebitnem dodatnem zaostrovanju razmer na mednarodnih finančnih trgih težje obnavljale 

vire financiranja. Zato so te banke namenjale večji poudarek pridobivanju domačih virov 

preko segmentiranja obrestnih mer za vloge nebančnega sektorja glede na njihovo ročnost in 

znesek vloge. Še en dokaz padca likvidnosti v slovenskem bančnem sistemu leta 2007 pa je 

zniževanje količnikov likvidnosti, ki se je postopno odvijalo od januarja 2007 do konca 

avgusta 2007, ko je sledila ponovna postopna rast z nekaj nihanji do konca decembra 2007. 

Slabša likvidnost je razvidna tudi iz kazalnika zmanjšanja pokritosti posojil nebančnemu 

sektorju z vlogami nebančnega sektorja (Banka Slovenije 2008, 79). 

Primerjava količnikov likvidnosti leta 2007 z letom 2013 

Slovenski bančni sistem je svojo likvidnostno pozicijo v začetku leta 2007 začel na visoki 

ravni, in sicer KL1 (katerega opazovanje je glede na njegovo pomembnost najbolj smiselno) 

je znašal 1,26, kar je 0,11 več kot v decembru 2006. Povečanje KL1 na začetku leta 2007 je 

bila posledica spremembe sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne 

likvidnostne pozicije bank (Banka Slovenije, 2008, 83). Po ugodnem začetku je sledilo 

postopno padanje tako KL1 kot tudi KL2, ki se je nadaljevalo vse do tretjega četrtletja 2007. 

Najnižji povprečni KL1 je bančni sistem beležil ob koncu avgusta, in sicer pri vrednosti 1,11. 

Nastali problemi v likvidnosti in posledično problemi pri padanju količnikov likvidnosti so 

posledica nastalega nezaupanja in večje previdnost drugih bank na mednarodnih finančnih 

trgih (Banka Slovenije, 2008, 83-84). To je domačim bankam oteževalo pridobivanje 

dolgoročnih virov sredstev. Z umirjanjem razmer na mednarodnih finančnih trgih ob koncu 

leta 2007 sta se postopoma izboljševala tudi KL1 in KL2. KL1 je tako na začetku leta 2008 

dosegal vrednost 1,25 (Banka Slovenije 2008, 84).  

Da bi bila primerjava med letoma 2013 in 2007 bolj objektivna, smo upoštevali tudi 

spremembe sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije 

bank in hranilnic, in sicer v dveh zakonskih spremembah, ki se nanašajo in neposredno 

vplivajo na stanje količnika likvidnosti prvega in drugega razreda. To je: 

- Sklep o spremembi Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne 

pozicije bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 74/11 z dne 23. 9. 2011), ki govori o tem, da 

je potrebno v točki (b) 6. člena odstotek 50 % nadomestiti z odstotkom 40 %;  

- Sklep o spremembah Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne 

pozicije bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 26/12 z dne 6. 4. 2012), ki govori, da se v 

točki (d) 4. člena spremeni upoštevanje zunajbilančnih postavk, in sicer terminskih poslov 

ter pogodbeno najetih kreditnih linij ter nečrpani del najetih kreditov, oboje v višini 50 %. 

Zgoraj navedeno pomeni, da bi se ob uporabi istih podatkov iz poročila KL-1 količnik 

likvidnosti, ob upoštevanju spremembe iz Sklepa o spremembi 74/11, povečal zaradi 

upoštevanja vpoglednih vlog nefinančnih družb in gospodinjstev v obsegu 40 %, v primeru 

upoštevanja sklepa o spremembi 26/12 pa bi se zaradi upoštevanja samo 50 % pogodbeno 
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najetih kreditnih linij ter nečrpanega dela najetih kreditov, namesto prvotno določenih 100 %, 

količnik likvidnosti zmanjšal. Za koliko se bo količnik povečal oz. zmanjšal, je odvisno od 

obsega vpoglednih vlog nefinančnih družb in gospodinjstev oz. od obsega pogodbeno najetih 

kreditnih linij ter nečrpanega dela najetih kreditov. V našem primeru, iz leta 2007, lahko glede 

na podatke iz poročila Banke Slovenija (2008, 82–83) vidimo, da se je v tem obdobju zaradi 

zaostrenih razmer na mednarodnem finančnem trgu zmanjševal obseg pogodbeno najetih 

kreditov ter da se je povečevala oblika financiranja bank z vlogami nebančnega sektorja. Po 

podatkih Banke Slovenije (2008, 85) v izbranem terminu, junij 2007, obsega zunajbilančna 

aktiva 20.2 % celotne aktive, vloge gospodinjstev in gospodarstva pa 66 % celotne pasive. Te 

podatke bomo uporabili pri preračunu novega količnika prvega razreda, ki ga bomo izvedli s 

pomočjo simulacije KL1. Podatki za KL1 so izmišljeni tako, da znaša končna vrednost KL1 

1.18. V izračunu je upoštevan 20.2 % delež zunajbilančne aktive v razmerju s celotno aktivo2
 

(predpostavljamo, da zajema zunajbilančna aktiva samo pogodbeno najete kreditne linije in 

nečrpane dele najetih kreditov, ne pa tudi terminskih poslov) in 66 % vlog gospodarstva in 

gospodinjstev v razmerju s celotno pasivo
3. Izračuna KL1 in simulacije KL1, z upoštevanimi 

spremembami sklepov o spremembi Sklepa 74/11 in 26/12 ter strukturo aktive in pasive za 

junij 2007, sta sledeča: 

KL1 junij 2007: 200.357,00 EUR/(254.483,00-((40.037,00 + 127.910,00)*0.5)) = 1.18 

Simulacija KL1 junij 2007: 180.123,00 / (254.483,00 – ((40.037,00 + 127.910,00) * 0.6)) = 

1.17 

Ob upoštevanju sklepov o spremembi Sklepa 74/11 in 26/12 in strukture aktive in pasive iz 

obdobja junij 2007 pomeni, da bi se povprečni količnik likvidnosti prvega razreda za leto 

2007 še pomanjšal, in sicer z 1.18 na 1.17. 

 

  

                                                 
2
 Celotna aktiva (100%) = 200.357,00 EUR, zunajbilančna aktiva (20.2 % celotne aktive) = 40.469,00 

EUR. 
3
 Celotna pasiva (100%) = 254.483,00 EUR, vloge gospodarstva + gospodinjstev (66 % celotne 

pasive) = 40.037,00 EUR + 127.910,00 EUR. 
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Izračun: 

 

Slika 4: Gibanje dnevnih količnikov likvidnosti prvega in drugega razreda likvidnostne 

lestvice 

Vir: Banka Slovenije 2008, 84. 

Ker točnega podatka o velikosti povprečnega KL1 v letu 2007 v poročilu Banke Slovenije o 

finančni stabilnosti 2008 ni zapisanega, smo skladno Sliko 4 odmerili stanje KL1 na začetku 

vsakega meseca v letu 2007 ter seštevek KL1 delili s številom mesecev v letu (N=12). Dobili 

smo sledeči izračun z rezultatom, zaokroženim na dve decimalki: 

(1.26+1.25+1.18+1.19+1.14+1.18+1.16+1.11+1.12+1.18+1.19+1.23) / 12 = 1.18 

Povprečen KL1 je torej v letu 2007 znašal 1.18. Ob upoštevanju prej navedenih sprememb iz 

sklepov o spremembi Sklepa 74/11 in 26/12 in strukturi aktive in pasive iz obdobja junij 2007 

pa bi se količnik še pomanjšal, in sicer na 1.17. Povprečni količnik likvidnosti prvega razreda 

v letu 2013 pa je skladno s podatki iz poročila Banke Slovenije (2014, 66) znašal 1.37. 

Primerjava med KL1 za leto 2007 in leto 2013 nam torej kaže, da se je KL1, ob upoštevanih 

prej navedenih predpostavkah, leta 2013 v primerjavi z letom 2007 povečal za 0.21. 

Povečanje KL1 v letu 2013 gre torej v veliki meri predpisati predvsem različnim 

makroekonomskim okoliščinam v obdobjih, ki so bile opisane v podpoglavju 

Makroekonomsko stanje Slovenije v letih 2007 in 2013, ter dokapitalizaciji bank od države ob 

koncu leta 2013 in s prenosom slabih terjatev na DUBT. Nizek KL1 v letu 2007 je med 

drugim tudi odraz močnega kreditiranja gospodarstva, ki so ga izvajale banke in ki je bilo, v 

primerjavi z letom 2014, veliko večje (UMAR 2014, 24). Banke so torej v želji po velikih 

zaslužkih izdajale kredite gospodarstvu in se ravnale po strategiji naložb denarja v kreditnem 

bančnem sektorju s ciljem, da si v bodoče zagotovijo razpoložljiva sredstva za poravnavo 
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nastalih obveznosti skladno z nediskrecijsko pretvorbo sredstev. Likvidnostne rezerve so torej 

banke držale na minimalni ravni in presežke vlagale v donosne naložbe. Nasprotno, kar je 

napisano v prejšnji povedi, pa je bilo obnašanje bank v letu 2013, saj so te, kljub povečani 

likvidnosti, prednost namenjale poplačilu svojih obveznosti, pri financiranju gospodarstva 

preko kreditnih poslov pa so ostale zadržane (Banka Slovenije 2014, 66). Slednje pa že 

nakazuje začetek bolj preudarnega ravnanja z likvidnostjo bank in zadrževanje visoke 

likvidnosti sredstev v portfelju skladno z regulativo po Baslu III in novim likvidnostnim 

standardom LCR (Banka Slovenije 2014, 67–68).  

Prejšnji odstavek nam torej podaja odgovor na postavljeno hipotezo št. 1, v kateri smo si kot 

trditev zastavili, da je bila likvidnost bank, glede na KL1 v letu 2007, bistveno večja kot v letu 

2013. Po opravljeni primerjalni analizi KL1 med leti 2007 in 2013 ovržemo hipotezo. 

KL2 za leti 2007 in 2013 bomo med seboj primerjali samo preko številk in mu ne bomo 

posvečali prevelike pozornosti, saj je ta zgolj informativnega značaja. Ker podatka o 

povprečnem KL2 za leto 2007 nimamo, ga bomo izračunali po istem postopku kot KL1, in 

sicer: 

(1.19+1.13+1.11+1.15+1.10+1.11+1.08+1.07+1.04+1.08+1.11+1.13) / 12 = 1.11 

Povprečni KL2 za leto 2013 je po podatkih Banke Slovenije (2014, 67) znašal 0.80. Torej 

znaša razlika 0.31 med KL2 2007 in KL2 2013 v prid letu 2007. Razlog, ki ga Banka 

Slovenije (2014, 67) navaja kot razlog za občutno zmanjšanje KL2 v letu 2013, pa je 

poslabšanje kakovosti kreditnega portfelja. V začetku leta 2014 se je stanje KL2 ponovno 

normaliziralo in preseglo mejo 1, za kar gre največjo zaslugo pripisati istim razlogom, kot 

smo jih navajali pri količniku likvidnosti prvega razreda (Banka Slovenije 2014, 67).  

5.3 Izračun količnika likvidnosti na praktičnem primeru banke X 

V podpoglavju 5.3 bomo na podlagi izmišljenih podatkov v domači valuti za banko X 

prikazali praktičen izračun količnika likvidnosti prvega in drugega razreda. 

Podatki, ki se nahajajo v Preglednici 2, bi po svoji strukturi ustrezali stanju manjše banke oz. 

hranilnice, ki po večini deluje na državnem finančnem trgu, na mednarodnem finančnem trgu 

pa nastopa zgolj z investiranjem v tuje tržne vrednostne papirje ter delno z investiranjem v 

bančne obveznice tujih bank (razvidno v Preglednici 2, to je pod postavkama A042 in A081).  

V Preglednici 2 lahko vidimo praktičen primer izračuna količnika likvidnosti prvega in 

drugega razreda, ki je izpolnjena skladno z metodologijo, ki jo določa Sklep o minimalnih 

zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnosti bank in hranilnic (v nadaljevanju sklep) in 

obrazcem KL-1 z izvzetim delom deviznega poslovanja. Vpogledne vloge gospodinjstev in 

nefinančnih družb so v Preglednici 1 prikazane v celoti in brez uteži, ki so določene v točki 
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(b) in (c) 6. člena sklepa. So pa uteži iz prej omenjenih točk upoštevane v izračunu KL1 in 

KL2, in sicer po lastni metodi, ki je predstavljena v nadaljevanju: 

Za KL1: celotne naložbe / (celotne obveznosti – ((vpogledne vloge gospodarstva + vpogledne 

vloge gospodinjstva) * 0.6)) 

Za KL2: celotne naložbe / (celotne obveznosti – ((vpogledne vloge gospodarstva + vpogledne 

vloge gospodinjstva) * 0.65)) 

Uteži 0.6 in 0.65, ki sta uporabljeni v izračunu KL1 in KL2, sta določeni skladno s točkama 

(b) in (c) 6. člena sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnosti bank in 

hranilnic. 

Iz Preglednice 2 lahko vidimo, da ima banka v prvem razredu (0-30 dni) celotnih obveznosti v 

višini 27.1 mio EUR brez upoštevanja uteži za vpogledne vloge gospodarstva in 

gospodinjstev. Z upoštevanjem prej omenjenih uteži pa je stanje celotnih obveznosti 19.5 mio 

EUR. Stanje celotnih naložb pa 23.7 mio EUR. Količnik likvidnosti izračunamo kot razmerje 

med celotnimi naložbami in celotnimi obveznostmi. V našem primeru so torej ob upoštevanju 

prej navedenih uteži naložbe večje od obveznosti, kar posledično pomeni KL1, ki je večji od 1 

in ki ustreza pogojem, ki so določeni v sklepu za količnik likvidnosti prvega razreda. KL1 

znaša 1.21 na dan 31. 12. 2013 za banko X, to je v našem primeru. Sklep določa, da mora biti 

minimalni KL1 najmanj 1. Zaradi presežkov KL1 pa bo banka X utrpela izgube iz naslova 

oportunitetnih stroškov, saj bi lahko presežke likvidnostnih sredstev plasirala v bolj donosne 

naložbe in s tem povečala prihodke banke. Za bolj dobičkonosno poslovanje banke je 

priporočljivo v njej določiti maksimalno vrednost KL1, presežke likvidnosti pa prerazporediti 

v bolj dobičkonosne posle. 

Količnika likvidnosti drugega razreda, ki znaša 1.05, ne bomo posebej interpretirali, saj je ta 

zgolj informativne narave in sklep zanj ne določa posebnih pogojev poročanja ali minimalnih 

vrednosti. 

Preglednica 2: Izračun količnikov likvidnosti v domači valuti za banko X na dan 

31.12.2013 (v tisoč EUR) 

  0-30 dni 0-180 dni 181 dni in več 

 NALOŽBE 23.673 32.977 11.746 

 A010 Gotovina v blagajni in čeki 313 313 0 

A020 Imetja na računih pri BS 719 719 0 

 Terjatve do bank in hranilnic na vpogled    

A031 - do domačih bank 0 0 0 

A032 - do tujih bank 0 0 0 

 Ostale terjatve do bank in hranilnic    

A041 - do domačih bank 9.754 13.729 2.750 

A042 - do tujih bank 2.546 3.714 2.120 

 Terjatve iz nas. Kreditov neban. sek.    

nadaljevanje na naslednji strani 
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  0-30 dni 0-180 dni 181 dni in več 

A051 - gospodarstvo 73 467 2.392 

A052 - nerezidenti 0 0 0 

A053 - ostalo 98 831 3.925 

A054 - država 0 0 0 

A060 Blagajniški zapisi Banke Slovenije    

A070 Vrednostni papirji RS 1.919 1.919 0 

 Drugi vrednostni papirji    

A081 - tuji tržni VP bonitete najmanj BBB 3.152 5.904 0 

A082 - ostali tuji vrednostni papirji 0 0 0 

A083 - domači VP 239 486 0 

A090 Ostale aktivne postavke (obresti ipd.) 108 143 559 

 Zunajbilančne postavke    

A101 - terminski in spot posli 0 0 0 

A102 - pogodbeno najete kreditne linije 4.752 4.752 0 

A103 - nečrpani del najetih kreditov 0 0 0 

A110 Sklad finančnega premoženja 0 0 0 

 OBVEZNOSTI 27.062 39.582 1.751 

L101 Obveznosti do Banke Slovenije 0 0 0 

 Obveznosti do bank in hranilnic na vpogled    

L021 - do domačih bank 0 0 0 

L022 - do tujih bank 0 0 0 

 Ostale obveznosti do bank in hranilnic    

L031 - do domačih bank 0 0 0 

L032 - do tujih bank 0 0 0 

 Vpogledne vloge nebančnega sektorja    

L041 - gospodarstvo 96 96 0 

L042 - gospodinjstva 12.432 12.432 0 

L043 - država 0 0 0 

L044 - nerezidenti 0 0 0 

L045 - ostalo 0 0 0 

 Vezane vloge nebančnega sektorja    

L051 - gospodarstvo 1.094 1.641  

L052 - gospodinjstva 11.898 23.822 1.730 

L053 - država 676 676  

L054 - nerezidenti 0 0 0 

L055 - ostalo 0 0 0 

L060 Obveznosti iz izdanih vrednostnih papirjev 0 0 0 

L070 Ostale pasivne postavke (obresti ipd.) 49 98 21 

 Zunajbilančne postavke    

L081 - terminski in spot posli 100 % 0 0 0 

L082 - odprti nekriti akreditivi 100 % 0 0 0 

L083 - pog. odobrene kreditne linije bankam 100 % 379 379 0 

L084 - nečrpani del odobrenih kreditov 100% 0 0 0 

L085 - pog. odobrene kred. Linije nebankam 20 % 311 311 0 

L086 - garancije, jamstva, limiti 5 % 127 127 0 

 KOLIČNIK LIKVIDNOSTI 1.21 1.05  

Opomba: količnika likvidnosti sta izračunana na podlagi obrazca KL-1, ki se nahaja v Prilogi 1. 
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5.4 Simulacije spremembe količnika likvidnosti prvega razreda (KL1) 

Namen podpoglavja je predstavitev stresnih scenarijev na primerih treh simulacij KL1 ter 

predstavitev nekaterih ukrepov, s katerimi se banke lahko zaščitijo pred prevelikim šokom, ki 

bi nastal ob nastopu morebitne likvidnostne krize. V podpoglavju bomo preverili zastavljeno 

hipotezo št. 2, v kateri domnevamo, da je ustreznost KL1 v veliki meri pogojena z 

regulatornimi ukrepi, ki jih Banka Slovenije določa s sklepom o minimalnih zahtevah za 

zagotavljanje ustrezne likvidnosti pozicije bank in hranilnic.  

Za banko je ključnega pomena, da ima v svojem sistemu implementirano in dokumentirano 

notranjo politiko upravljanja likvidnostnega tveganja tako v normalnih okoliščinah kot tudi v 

izrednih, stresnih situacijah. Pomemben del politike upravljanja likvidnosti pa so med drugim 

tudi izvajanja testiranja scenarijev likvidnosti v primeru nastopa izrednih razmer (stresnih 

situacij), saj lahko učinkovit načrt upravljanja likvidnosti v izrednih razmerah zgradimo zgolj 

na podlagi rezultatov testiranja stresnih situacij in analizi ukrepov za omilitev likvidnostne 

krize znotraj banke. Finančne institucije, v našem primeru banke, si morajo stresne scenarije 

prilagoditi glede na svoje specifične potrebe, glede na izpostavljenost posameznim tveganjem, 

strategije upravljanja tveganj itd. Uspešno in učinkovito upravljanje z likvidnostjo bank pa 

zahteva vnaprejšnjo opredelitev možnih stresnih scenarijev ter predvidevanje negativnega 

vpliva morebitne realizacije posameznega stresnega scenarija na denarne tokove banke, 

običajno v obdobju enega leta (Kos 2010, 36–38). 

V nadaljevanju smo na podlagi treh simulacij količnika likvidnosti prvega razreda prikazali 

obnašanje tega ob nastopu morebitnih stresnih dogodkov oz. ob spremembi regulative s strani 

regulatorja. Preglednice simulacij KL1 so sestavljene skladno s poročilom KL-1 (glej: Priloga 

1) ter zajemajo podatke iz Preglednice 2 z izjemo postavke A042 (ostale terjatve do tujih 

bank), ki smo jo iz simulacije odstranili za namen doseganja nižjega KL1 v stanju na dan 31. 

12. 2014 ter nazornejše primerjave nihanja KL1 ob nastopu prej opisanih dogodkov. 

Preglednice simulacij KL1 zaradi boljše preglednosti ne prikazujejo postavk naložb oz. 

obveznosti, ki imajo vrednost 0 (A031, A032, L010, L022, itd.) in nimajo vpliva na obnašanje 

KL1 na dan 31. 12. 2013 ter vpliva na obnašanje simulacije KL1. Izračun KL1 na dan 31. 12. 

2013 je izveden skladno z metodologijo, ki jo določa sklep ter z upoštevanjem izračuna KL1 s 

strani 43 tega diplomskega dela, razen če ni v interpretaciji določene Preglednice napisano 

drugače. 

Preglednica 3: Simulacija KL1 št. 1 (v tisoč EUR) 

  KL1 

31.12.2013 

Likvidnostna 

sprememba 
Simulacija KL1 

 NALOŽBE 21.127   21.297 

A010 Gotovina v blagajni in čeki 313  313 

A020 Imetja na računih pri BS 719  719 

 Ostale terjatve do bank in hranilnic    

nadaljevanje na naslednji strani 
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  KL1 

31.12.2013 

Likvidnostna 

sprememba 
Simulacija KL1 

A041 - do domačih bank 9.754  9.754 

 Terjatve iz nas. Kreditov neban. Sek.    

A051 - gospodarstvo 73  73 

A053 - ostalo 98  98 

A070 Vrednostni papirji RS 1.919  1.919 

 Drugi vrednostni papirji    

A081 - tuji tržni VP bonitete najmanj BBB 3.152  3.152 

A083 - domači VP 239  239 

A090 Ostale aktivne postavke (obresti ipd.) 108  108 

 Zunajbilančne postavke    

A102 - pogodbeno najete kreditne linije 4.752 **  2.376 

 OBVEZNOSTI 27.062  27.062 

 Vpogledne vloge nebančnega sektorja    

L041 - gospodarstvo 96  96 

L042 - gospodinjstva 12.432  12.432 

 Vezane vloge nebančnega sektorja    

L051 - gospodarstvo 1.094  1.094 

L052 - gospodinjstva 11.898  11.898 

L053 - država 676  676 

L070 Ostale pasivne postavke (obresti ipd.) 49  49 

 Zunajbilančne postavke    

L083 - pog. odobrene kreditne linije bankam 100 % 379  379 

L085 - pog. odobrene kred. Linije nebankam 20 % 311  311 

L086 - garancije, jamstva, limiti 5 % 127  127 

 KOLIČNIK LIKVIDNOSTI 1.08  0.96 

** v simulaciji namesto 100 % upoštevamo samo 50 % pogodbeno najete kreditne linije, kot je določeno z drugo 

alinejo (d) točke, 4. člena sklepa. 

Preglednica 3 nam prikazuje spremembo regulative na strani naložb (aktivna stran), in sicer 

spremembo zunajbilančnih postavk, natančneje postavke A102 pogodbeno najete kreditne 

linije. V izračunu KL1, to je na dan 31. 12. 2013, je pod postavko A102 upoštevan 100 % 

obseg najete kreditne linije, kot je bilo to določeno v sklepu pred sprejetjem spremembe 

Sklepa št. 26/12, to je z dne 6. 4. 2012. Simulacija KL1 pa že upošteva spremembo skladno s 

prej omenjeno spremembo sklepa ter tako zajema samo 50 % pogodbeno najetih kreditnih 

linij. KL1 se je torej v simulaciji, in sicer ob upoštevanju prej omenjene spremembe, zmanjšal 

iz 1.08 na 0.96, torej je za 0.12 manjši. Iz Preglednice 3 je razvidno, da banka X v simulaciji 

KL1 ne dosega več zakonsko predpisanega minimuma KL1, ki mora biti najmanj 1, in je 

skladno s šestim odstavkom 3. člena sklepa v poročilu o količnikih likvidnosti dolžna navesti 

razloge za nedoseganje zakonsko določenega minimuma. Banka bi za ponovno doseganje 

zahtevane likvidnosti morala likvidna sredstva iskati na drugih področjih, kot na primer 

pridobivanje virov preko segmentiranja obrestnih mer za vloge nebančnega sektorja glede na 

njihovo ročnost in znesek vloge.  
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Preglednica 4: Simulacija KL1 št. 2 (v tisoč EUR) 

  KL1 

31.12.2013 

Likvidnostna 

sprememba 
Simulacija KL1 

 NALOŽBE 21.127   21.297 

A010 Gotovina v blagajni in čeki 313  313 

A020 Imetja na računih pri BS 719  719 

 Ostale terjatve do bank in hranilnic    

A041 - do domačih bank 9.754  9.754 

 Terjatve iz nas. Kreditov neban. sek.    

A051 - gospodarstvo 73  73 

A053 - ostalo 98  98 

A060 Blagajniški zapisi Banke Slovenije    

A070 Vrednostni papirji RS 1.919  1.919 

 Drugi vrednostni papirji    

A081 - tuji tržni VP bonitete najmanj BBB 3.152 ** 1.261 

A083 - domači VP 239  239 

A090 Ostale aktivne postavke (obresti ipd.) 108  108 

 Zunajbilančne postavke    

A102 - pogodbeno najete kreditne linije 4.752  4.752 

 OBVEZNOSTI 27.062  27.062 

 Vpogledne vloge nebančnega sektorja    

L041 - gospodarstvo 96  96 

L042 - gospodinjstva 12.432  12.432 

 Vezane vloge nebančnega sektorja    

L051 - gospodarstvo 1.094  1.094 

L052 - gospodinjstva 11.898  11.898 

L053 - država 676  676 

L070 Ostale pasivne postavke (obresti ipd.) 49  49 

 Zunajbilančne postavke    

L083 - pog. odobrene kreditne linije bankam 100 % 379  379 

L085 - pog. odobrene kred. Linije nebankam 20 % 311  311 

L086 - garancije, jamstva, limiti 5 % 127  127 

     

 KOLIČNIK LIKVIDNOSTI 1.08  0.98 

** simulacija prikazuje zmanjšanje tujih tržnih VP bonitete najmanj BBB za 60 % zaradi nastopa mednarodne 

finančne krize, ki je neugodno vplivala na boniteto subjektov, katerih VP drži banka v svojem portfelju. 

V Preglednici 4 je prav tako kot v Preglednici 3 prikazana simulacija KL1, ki se nanaša na 

naložbe, torej na aktivno stran bilance. Obravnavana simulacija prikazuje morebiten nastanek 

izredne situacije (stresnega dogodka), ko bi se zaradi nastopa mednarodne finančne krize oz. 

zaradi zloma borze, bonitetna ocena nekaterih podjetij, katerih vrednostne papirje ima banka 

X v svojem portfelju, znižala pod BBB (Fitch ali Standard & Poor's) oz. Baa2 (Moody's). Po 

podatkih iz Preglednice 4 bi zaradi znižanja bonitetne ocene podjetij iz KL1 izpadlo 60 % 

vseh naložb v tuje tržne vrednostne papirje bonitete najmanj BBB (glej postavko A081), kar 

pomeni, da bi se KL1 v simulaciji proti KL1, to je na dan 31. 12. 2013, znižal z 1.08 na 0.98 

in tako ponovno padel pod minimum, s sklepom določen. Da bi se izognili podobnim 
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situacijam, mora banka preudarno nalagati in razpršiti sredstva v najrazličnejše oblike, 

skladno z eno izmed treh strategij, ki smo jih predhodno obravnavali v teoretičnem delu 

naloge. V primeru naše banke iz Preglednice 4 so bila sredstva sorazmerno dobro razporejena, 

saj ne glede na izpad velikega dela tujih tržnih VP bonitete najmanj BBB padec KL1 ni bil 

tako drastičen, da bi ogrozil morebiten obstoj banke. Za pridobitev primanjkljaja likvidnostih 

sredstev je smiselno uporabiti podobno strategijo, kot je bila predlagana v Preglednici 3. 

Preglednica 5: Simulacija KL1 št. 3 (v tisoč EUR) 

  KL1 

31.12.2013 

Likvidnostna 

sprememba 
Simulacija KL1 

 NALOŽBE 21.127   21.297 

A010 Gotovina v blagajni in čeki 313  313 

A020 Imetja na računih pri BS 719  719 

 Ostale terjatve do bank in hranilnic    

A041 - do domačih bank 9.754  9.754 

 Terjatve iz nas. kreditov neban. sek.    

A051 - gospodarstvo 73  73 

A053 - ostalo 98  98 

A060 Blagajniški zapisi Banke Slovenije    

A070 Vrednostni papirji RS 1.919  1.919 

 Drugi vrednostni papirji    

A081 - tuji tržni VP bonitete najmanj BBB 3.152  3.152 

A083 - domači VP 239  239 

A090 Ostale aktivne postavke (obresti ipd.) 108  108 

 Zunajbilančne postavke    

A102 - pogodbeno najete kreditne linije 4.752  4.752 

 OBVEZNOSTI 27.062  27.062 

 Vpogledne vloge nebančnega sektorja    

L041 - gospodarstvo 96  96 

L042 - gospodinjstva 12.432 ** 12.432 

 Vezane vloge nebančnega sektorja    

L051 - gospodarstvo 1.094  1.094 

L052 - gospodinjstva 11.898  11.898 

L053 - država 676  676 

L070 Ostale pasivne postavke (obresti ipd.) 49  49 

 Zunajbilančne postavke    

L083 - pog. odobrene kreditne linije bankam 100 % 379  379 

L085 - pog. odobrene kred. linije nebankam 20 % 311  311 

L086 - garancije, jamstva, limiti 5 % 127  127 

     

 KOLIČNIK LIKVIDNOSTI 1.08  0.82 

** simulacija prikazuje spremembo regulatornega ukrepa, in sicer, banka mora v izračun KL1 upoštevati 

vpogledne vloge gospodarstva in gospodinjstev v višini 90 % namesto prej določenih 40 %.  

Preglednica 5 pa se za razliko od prejšnjih dveh nanaša na simulacijo KL1, in sicer skladno s 

spremembo na strani obveznosti. Simulacija prikazuje spremembo regulatornega ukrepa v 
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vezi s postavkama L041 in L042, in to na način, da mora banka X v izračun KL1 upoštevati 

prej navedeni postavki namesto v višini 40 % (določeno z veljavnim sklepom) v novo 

določeni višini 90 %. Ker v banki X predstavljajo vpogledne vloge nebančnega sektorja enega 

največjih virov likvidnosti, se to posledično odrazi tudi v velikem zmanjšanju KL1, in sicer z 

1.08, kot je izračunan na dan 31. 12. 2013, na 0.82 v simulaciji. KL1 se je torej zmanjšal za 

0.26. Do takih primerov lahko, poleg spremembe regulatornega ukrepa, pride tudi v primeru, 

ko se v javnosti pojavi informacija o slabem likvidnostnem položaju banke in posledično 

pride do tako imenovanega navala na banke, ko se ljudje zaradi strahu pred izgubo svojih 

sredstev, ki jih imajo deponirane na banki, odločijo ta sredstva dvigniti. Torej bi lahko 

simulacijo iz Preglednice 5 pripisali tako posledici regulatornih ukrepov kot tudi morebitnim 

izrednim razmeram (stresni situaciji). Za lažje upravljanje likvidnosti bi bilo pri banki X 

smiselno razmisliti o morebitni prerazporeditvi sredstev iz vpoglednih vlog nebančnega 

sektorja na vezane vloge, in sicer na način, da bi banka ponudila višje obrestne mere za 

vezane vloge, kar posledično pomeni, da bi se del vpoglednih vlog na željo komitentov banke 

preoblikoval v vezane vloge. Smiselnost te odločitve bi banka morala preverjati na podlagi 

natančnih izračunov oportunitetnih stroškov, ki bi jih morala plačati za višja izplačila obresti 

ob morebitni prerazporeditvi sredstev. V takem primeru je potrebno upoštevati povečanje 

postavke L070 ostale pasivne postavke (obresti), saj bi se le ta ob morebitnem porastu vezanih 

vlog nebančnega sektorja, na katere plačuje banka obresti, povečala in tako lahko ponovno 

negativno vplivala na KL1. Prav tako je v primeru obljube višjih obrestnih mer za vezane 

vloge potrebno upoštevati tudi vpliv na povečano tveganje banke, saj mora ta za kritje svojega 

dražjega financiranja investirati v donosnejše in s tem bolj tvegane naložbe, kar pa je z vidika 

tveganja bančnega sistema nezaželeno. 

V Preglednicah 3, 4 in 5 lahko vidimo možne scenarije, ki bi se lahko zgodili ob morebitnem 

nastopu izrednih razmer. Omeniti pa je potrebno, da so v zgornjih simulacijah prikazane 

izredne razmere z nastopom zgolj ene likvidnostne spremembe, kar pa je v realnosti redek 

pojav, saj npr. ob nastopu mednarodne finančne krize ne pride samo do padca bonitetnih ocen 

nekaterih podjetij, temveč se mednarodna finančna kriza kaže tudi kot nezmožnost 

zadolževanja bank na mednarodnem finančnem trgu ter kot nezmožnost domačih podjetij za 

odplačevanje dolga iz kreditov pod pogoji, ki so za to določeni v 1. odstavku (b) točke 4. 

člena sklepa itd.  

Ustreznost KL1 je torej, glede na zgoraj opravljene simulacije KL1, pogojena z več različnimi 

dejavniki. Delno vplivajo nanjo regulatorni ukrepi, določeni skladno s sklepom o minimalnih 

zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnosti pozicije bank in hranilnic, delno pa nanjo 

vpliva stanje na domačem in mednarodnem finančnem trgu. Torej je ustreznost KL1 

interakcija regulatornih ukrepov, dogajanja ter stanja na domačem in mednarodnih finančnih 

trgih. Hipotezo št. 2 torej ovržemo in jo nadomestimo s trditvijo iz prejšnje povedi. 
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6 SKLEP 

Upravljanje z likvidnostjo v bankah je nujna in kompleksna dejavnost, ki zahteva za pravilno 

delovanje veliko natančnost, preračunljivost ter vestnost pri upravljanju. Je dejavnost, ki se ji 

ni mogoče izogniti, saj bi v nasprotnem primeru banka zašla v velike finančne težave oz. celo 

v nesolventnost. Teoretiki in praktiki so v svojih raziskavah ter na podlagi izkušenj prišli do 

ključnih spoznanj, strategij in tehnik pri upravljanju likvidnosti. Tako je za banke pomembno, 

da si natančno oblikujejo likvidnostne rezerve, s katerimi bodo lahko ob morebitnem nastopu 

likvidnostne krize uravnavale svoj likvidnostni položaj. Pomembno je, da so tovrstne rezerve 

primerno razporejene in v čim likvidnejši obliki, čeprav so zaradi tega donosi teh sredstev 

manjši, kot bi bili v primeru razporeditve v bolj tvegane in manj likvidne naložbe. Pri 

upravljanju z likvidnostjo pa si mora banka skladno s svojim delovanjem in poslovanjem 

izbrati primerno strategijo, s pomočjo katere si bo v bodoče pridobivala likvidnostna sredstva 

po najugodnejših pogojih. Izbrati si mora strategijo, s katero bo poskrbela za primerno 

razpršenost izvora svojih sredstev v smislu virov sredstev, ob enem pa bo imela jasen spored 

svojih obveznosti. Vsaka od teh strategij pa nosi s seboj tudi določeno mero tveganja. To  se 

zaradi različnih notranjih in zunanjih dejavnikov in posledično zaradi nezmožnosti uskladitve 

pritokov in odtokov denarnih tokov na premoženjski bilanci kaže kot likvidnostno tveganje. 

Banka se torej, v primeru likvidnostnega tveganja, sooča s problemom, da bo v določenem 

trenutku seštevek stanja v blagajni in vplačil manjši od potrebnih izplačil. Za dober nadzor in 

kontrolo nad likvidnostnim tveganjem pa banke v želji po varnem poslovanju skladno z 

interno politiko banke in zakonskimi predpisi to tveganje na različne načine in redno merijo 

ter spremljajo in ga posledično poročajo tako notranjim kot tudi zunanjim nadzornim 

organom. Odraz pomembnosti likvidnosti bank, v povezavi s celotnim bančnim sistemom in 

gospodarstvom, pa kažejo tudi razni domači in tuji zakonski akti, ki dajejo jasna in natančna 

navodila ter priporočila, kako je potrebno z likvidnostjo upravljati in kakšne so sankcije v 

primeru neizpolnjevanja zahtev.  

Velik prelomni trenutek, ki je bistveno vplival na celotni svetovni bančni sistem in v zelo 

veliki meri tudi na likvidnost bank, pa je bila zadnja mednarodna finančna kriza, ki se je 

začela sredi leta 2007. Zaradi preobsežnega ter slabo zavarovanega dajanja posojil bank 

drugim udeležencem na finančnem trgu in slabo preračunanih vlaganj v vrednostne in 

dolžniške papirje se je ob nastopu mednarodne finančne krize likvidnostni položaj bank v 

sredini leta 2007 občutno zmanjšal. Trend nestanovitnosti likvidnosti se je nadaljeval vse do 

konca leta 2013, ko je z ustanovitvijo DUBT ter prenosom slabih posojil na to družbo in z 

državno dokapitalizacijo petih slovenskih bank količnik likvidnosti ponovno dosegel visoko 

raven. Visoko investicijsko aktivnost slovenskih bank pa nam v letu 2007 prikazuje tudi 

opravljena primerjava likvidnostnega tveganja slovenskega bančnega sistema z letom 2013, in 

sicer zaradi velikih vlaganj in majhnega obsega likvidnostnih rezerv je bil količnik likvidnosti 

v letu 2007 manjši kot leta 2013, ko so banke postale zadržane pri kreditiranju gospodarstva 

in so presežke likvidnosti raje namenjale poplačilu zapadlih obveznosti. Prav slednje pa kaže 
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na bolj preudarno ravnanje bank in priprave na začetek upoštevanja novih likvidnostnih 

regulativ, ki jih določa Basel III.  

Zadnja finančna kriza pa je, poleg močnega poslabšanja likvidnosti bank, tudi nazoren primer 

kombinacije različnih stresnih scenarijev, ki jih v takem obsegu ni pred nastankom krize nihče 

pričakoval. Izredne okoliščine, v katerih se je znašel celoten bančni sistem, so opozorile na 

pomembnost upravljanja z likvidnostjo in na pomembnost vnaprejšnjega predvidevanja 

stresnih dogodkov. Stresni scenariji so torej tisto orodje, katerega se lahko banka poslužuje za 

namene preprečevanja oz. ublažitve posledic nastanka izrednih razmer. Prilagojeni morajo biti 

vsaki banki posebej glede na okoliščine, v katerih posluje, ter glede na način upravljanja 

likvidnosti in interno politiko banke. Testiranje stresnih scenarijev v banki mora biti redno in 

ažurno ter ob enem v času normalni tržnih razmer. Banka lahko z uporabo in rezultati stresnih 

scenarijev že v naprej ugotovi morebitne pomanjkljivosti svojega upravljanja z likvidnostjo in 

te odpravi oz. si za trenutke, ob nastopu izrednih razmer, izdela podrobne krizne načrte za 

odpravljanje kriz.  
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