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IZJAVA ZA JAVNOST 

 

 

LIBOR za švicarski frank bo 1. januarja 2022 nadomestil SARON 
 
 

 
Evropska komisija je v Uradnem listu Evropske unije št. 374 z dne 22. oktobra 2021 objavila 
Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1847 o določitvi zakonsko določene nadomestitve za CHF 
LIBOR, ki se od 1. januarja 2022 uporablja v vseh državah članicah neposredno. Nadomestitev je 
potrebna zaradi napovedi Organa Združenega kraljestva za finančno poslovanje, da bodo s koncem 
leta 2021 prenehale nekatere referenčne vrednosti LIBOR, vključno s CHF LIBOR. Nadomestil jo bo 
SARON, s čimer se nadaljuje izvrševanje tudi npr. neodplačanih hipotekarnih posojil za prebivalstvo, 
ki se sklicujejo na CHF LIBOR. 
 
 
Referenčna obrestna mera LIBOR za švicarski frank (CHF LIBOR) je podlaga za vrsto finančnih pogodb v 
Evropi in globalno, denimo tudi za hipotekarna posojila za prebivalstvo. Ker so referenčne obrestne mere 
gospodarsko pomembne, je ključno, da se njihova zanesljivost zagotovi z jasno strukturo upravljanja in 
transparentno metodologijo. 
 
S 1. januarjem 2022 bo CHF LIBOR prenehal veljati in na podlagi Izvedbene uredbe Komisije se bo v 
pogodbah za izračun obresti kot nadomestna referenčna obrestna mera pričel uporabljati SARON (Swiss 
Average Rate Overnight).  
 
Izvedbena uredba Komisije 1847/2021/EU sledi priporočilom švicarske delovne skupine, da uporabniki kot 
nadomestno obrestno mero za enomesečni CHF LIBOR uporabijo enomesečni SARON in za trimesečni CHF 
LIBOR trimesečni SARON, določen v skladu z metodologijo zadnje ponastavitve, tj. konformno obrestno 
mero SARON, izračunano na podlagi enomesečnega oziroma trimesečnega obdobja neposredno pred 
obrestnim obdobjem. S to metodologijo se obrestna mera za prihodnje obdobje določi na podlagi 
ugotovljene konformne obrestne mere, izračunane za predhodno obdobje, ki je enako dolgo kot dano 
obrestno obdobje. 
 
Metodologija zadnje ponastavitve bi za obdobja, daljša od treh mesecev, lahko povzročila težave pri 
obračunavanju in varovanju pred tveganjem, ki bi jih povzročile strukturne razlike med CHF LIBOR in 
SARON, ki so še posebej izrazite v primeru daljših ročnosti.  
 
Kot alternativno metodologijo je švicarska nacionalna delovna skupina 1. julija 2021 priporočila uporabo 
metodologije „najbolj nedavna“ z enomesečnim obdobjem opazovanja. Taka metodologija pomeni 
določitev obrestne mere za prihodnje obdobje na podlagi ugotovljene konformne obrestne mere, 
izračunane za predhodno obdobje, ki je krajše kot dano obrestno obdobje.  
 
Ob upoštevanju priporočil delovne skupine o evrskih netveganih obrestnih merah in da bi ostali čim bliže 
prvotnemu referenčnemu obdobju za vsako ročnost, se je trimesečni SARON štel za primernejšega za 
trimesečne in daljše ročnosti CHF LIBOR kot enomesečni SARON. Zato se je Evropski Komisiji z ureditvijo v 
Izvedbeni uredbi zdelo primerno uporabiti enomesečni SARON in trimesečni SARON kot nadomestitev za 
enomesečni CHF LIBOR oziroma trimesečni CHF LIBOR ter uporabiti trimesečni SARON tudi kot 
nadomestitev za šest- oziroma dvanajstmesečni CHF LIBOR. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1847&from=EN
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Izvedbena uredba Komisije 1847/2021/EU je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh 
državah članicah. Potrošniki, ki imajo neodplačana hipotekarna posojila, ki se sklicujejo na CHF LIBOR in 
se iztečejo po koncu leta 2021, bodo o postopku nadomestitve pravočasno seznanjeni. 
 
 
 
                                                                                                     Agencija za zavarovalni nadzor  
 
 
 
 
Priloga: 
Prevod pogostih vprašanj z odgovori, ki jih je državam članicam naslovila Evropska komisija 


