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Povzetek
Vstop Slovenije v Evropsko unijo leta 2004 je bil pomembna prelomnica tako na političnem
kot gospodarskem področju. Pred nove izzive je bil postavljen tudi bančni sistem, ki se je
moral čim prej prilagoditi na delovanje v novem okolju. Glede na to, da so bili krediti bank
prevladujoča oblika financiranja slovenskega gospodarstva, je bil nadaljnji razvoj Slovenije v
veliki meri odvisen od ustreznosti odločitev slovenskih bankirjev. Vsesplošni optimizem in
spodbudne napovedi so se izrazili v povečani kreditni aktivnosti in hitri gospodarski rasti,
dokler leta 2008 zlom nepremičninskega trga v Združenih državah Amerike ni povzročil
začetka svetovne gospodarske krize. Ta je z določenim zamikom posredno prizadela tudi
banke v Sloveniji, saj so ostale brez pomembnega vira financiranja večjih evropskih bank. Te
so zaradi nasedlih naložb v Združenih državah Amerike postale veliko bolj zadržane pri
nadaljnjem financiranju. Upad kreditne aktivnosti in posledično tudi gospodarske rasti v
Sloveniji je bil toliko izrazitejši zaradi prociklično naravnanega delovanja bank. Postopno
zaostrovanje kreditnih standardov je privedlo do kreditnega krča, ki je močno dušil nadaljnji
razvoj gospodarstva. Hitre in kakovostne rešitve, ki bi privedle do obrata kreditnega in
gospodarskega cikla, so postale prednostna naloga. Zavedati se je treba, da gresta ustrezna
kreditna aktivnost in zdrava gospodarska rast z roko v roki.

Ključne besede: Kredit, tveganje, zaupanje, kreditni standard, kreditna sposobnost, obrestna
mera, zavarovanje kredita, prociklično delovanje, kreditni krč

Abstract
Slovenia’s entry into the European Union in 2004 was a major turning point both in the
political and the economic sphere. The banking system faced new challenges as well, having
to adapt to operating in the new environment as fast as possible. Given the fact that bank
loans were the predominant form of financing in the Slovenian economy, the further
development of Slovenia largely depended on the appropriate decisions of Slovenian bankers.
Overall optimism and encouraging forecasts were reflected in an increased lending activity
and rapid economic growth, until the collapse of the real-estate market in the United States of
America in 2008 led to the onset of the global economic crisis. With a certain delay, the crisis
also affected banks in Slovenia because they lost an important source of financing from major
European banks, which became much more conservative in further financing due to the
collapsed investments in the United States of America. The decline in lending activity and,
consequently, economic growth in Slovenia was even more pronounced due to the procyclical
behaviour of banks. The gradual tightening of credit standards led to a credit crunch that
severely dampened the further development of economy. Fast and high-quality solutions that
would lead to a reversal in the credit and economic cycle became a priority. It needs to be
taken into account that appropriate lending activity and healthy economic growth go hand in
hand.

Keywords: credit, risk, trust, credit standards, creditworthiness, interest rate, credit insurance,
procyclical operation, credit crunch

Uvod
Tako kot si človeškega življenja ne moremo predstavljati brez krvnega obtoka, tudi
gospodarske aktivnosti ni brez kreditne aktivnosti. Gospodarsko gibanje v Sloveniji je bilo in
je še vedno pod močnim vplivom bančnih odločitev. Namen magistrske naloge je predstaviti
potek in vpliv kreditne aktivnosti bank v Sloveniji na razvoj celotnega slovenskega
gospodarstva od vstopa v EU naprej. Glede na to, da je slovensko gospodarstvo že
tradicionalno bančno usmerjeno, kar pomeni, da glavnino financiranja predstavljajo bančni
krediti, je analiza kreditne aktivnosti toliko pomembnejša. Magistrska naloga poleg kreditne
dinamike obravnava tudi širše makroekonomsko okolje, ki je po eni strani vzrok, po drugi pa
posledica kreditne aktivnosti. Glede na povedano ne preseneča, da je stabilnost bančnega
sistema ključnega pomena za normalno delovanje celotnega gospodarstva, zato bi si vsi
akterji morali prizadevati, da se to v čim večji meri tudi uresniči.
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TEORETIČNI DEL
Definicija in pojem kredita
Če želimo kreditu oziroma kreditnemu razmerju pripisati ustrezno mesto v ekonomskem
prostoru, ga je najprej treba definirati.
Finančni slovar kredit (ang. loan, credit) definira kot finančni produkt, ki ga praviloma
ponujajo pravne osebe, in sicer kreditne institucije (npr. banke), medtem ko posojilo lahko da
kdorkoli (tudi fizična oseba). Kredit je vrsta posojila, in sicer gre za denar, posojen v zameno
za plačilo obresti in vračilo denarja po določenem času ter na dogovorjen način.
Tej definiciji sledi tudi 569. člen Obligacijskega zakonika, ki sicer opredeljuje posojilno
pogodbo, a se te določbe uporabljajo tudi pri vprašanjih, povezanih s kreditom. Posojilna
pogodba predstavlja razmerje, pri katerem se posojilodajalec zavezuje, da bo posojilojemalcu
izročil določen znesek denarja ali določeno količino drugih nadomestnih stvari, medtem ko se
posojilojemalec zavezuje, da bo posojilodajalcu po določenem času vrnil enak znesek denarja
oziroma enako količino stvari iste vrste in kakovosti. 570. člen istega zakonika hkrati določa,
da pri gospodarskih pogodbah posojilojemalec poleg glavnice dolguje še obresti, čeprav to ni
bilo posebej dogovorjeno. Pri drugih razmerjih se obresti dolgujejo samo, če se je
posojilojemalec k temu posebej zavezal.12
Beseda kredit je latinskega izvora in izhaja iz besede credere, ki pomeni verjeti oziroma
zaupati. Pri kreditnem razmerju se praviloma pojavljata dve osebi, in sicer kreditor,
kreditodajalec oziroma upnik in debitor, kreditojemalec oziroma dolžnik. Tako nastane
dolžniško-upniško razmerje, ki se za dolžnika izkazuje v dolgu, za upnika pa v terjatvi. Tako
kreditojemalec pridobi pravico razpolaganja z denarjem, ki ga odstopi upnik dolžniku za
določen čas in pod določenimi pogoji. Pomemben del kreditnega razmerja je povezan s
tveganjem, saj obstaja negotovost, ali bo dolžnik s kreditom pridobljeno vrednost, ki jo je
praviloma porabil za financiranje investicije, lahko pravočasno vrnil. Bistvo kredita je torej
upnikovo zaupanje v dolžnikovo pripravljenost in sposobnost, da plača svoj dolg.3
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Pravne osebe, ki med svojimi dejavnostmi navajajo kreditiranje, potrebujejo dovoljenje Banke
Slovenije za opravljanje te dejavnosti. Kreditna pogodba je v veliko primerih standardizirana,
kar pomeni, da je večino pogojev kreditodajalec določil vnaprej, čeprav je možen tudi
drugačen dogovor. Najznačilnejše sestavine kreditne pogodbe so obrestna mera, doba vračila,
namen kredita, amortizacijski načrt, zavarovanje kredita ipd. 4
Značilni bančni krediti nastanejo tedaj, ko med ponudnikom kreditnih sredstev in
povpraševalcem po njih posreduje specializirana finančna institucija, praviloma gre za
poslovno banko. Ta od varčevalcev sprejema sredstva in tako postane njihov dolžnik,
varčevalci pa njeni upniki. Ko banka zbrana sredstva posodi naprej, postane tudi ona upnik,
novi dolžniki pa so prejemniki bančnega posojila. Motiv tovrstnega sodelovanja je praviloma
zaslužek, saj varčevalci sodelujejo, ker želijo z vlaganjem svojih prihrankov v banko zaslužiti
obresti (in tako vsaj ohraniti vrednost denarja), banka pa si njihove prihranke izposoja, da jih
lahko posodi naprej ter zasluži z razliko med pasivnimi in aktivnimi obrestmi. Končni
kreditojemalec pa izposojena sredstva investira v produkcijo in računa na zaslužek, ki bo
presegel pokritje najetega kredita. 5
Sicer poznamo več vrst kreditov, ki se razlikujejo po različnih merilih. Po namenu
razlikujemo stanovanjske, potrošniške, namenske, lombardne, premostitvene kredite, kredite
za financiranje obratnih sredstev, projektne kredite in druge. Glede na ročnost so lahko
kratkoročni (vračilo do enega leta), srednjeročni (vračilo od enega do pet let) in dolgoročni
(vračilo od pet do trideset let ali več). Prav zadnji imajo najbolj investicijski značaj, obenem
pa pomenijo največje tveganje, ki je v veliki meri povezano z nepredvidljivimi ocenami tako
kreditne sposobnosti kreditojemalca kot gospodarskih razmer na splošno. Višja obrestna mera
pri dolgoročnih kreditih je logična posledica teh dejstev. Ravno zato se je treba vsakemu
primeru posebej posvetiti in tako individualizirati pogoje kreditiranja. To je sicer pomembno,
a veliko manj, tudi pri kratkoročnih kreditih, ki so bolj tipizirani. Glede na vrsto prejemnika
kredita razlikujemo kredite za fizične osebe (ang. retail), kredite za pravne osebe (ang.
corporate), kredite za državne institucije in kredite za banke (medbančni trg). Omeniti velja še
delitev na kredite s fiksno in kredite s spremenljivo obrestno mero. Pomemben element, ki pa
ni obvezen, je zavarovanje kredita. Tako ločimo med bianco (nepokritimi) in zavarovanimi
(pokritimi) krediti. Če se za kredit ne daje nobeno jamstvo (garancija), gre za nezavarovan
4
5

Finančni slovar. Kredit. Dostopno na: http://www.financnislovar.com/definicije/kredit.html [21.11.2018].
Crnkovič, R., 1987. Kredit in kreditni sistem, Maribor, str. 17
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kredit. O zavarovanem kreditu pa govorimo, če je dolžnik za zavarovanje svojega dolga
posebej priskrbel osebno ali stvarno poroštvo. 6

Kratka zgodovina nastanka kreditnega razmerja
Nastanek kredita lahko razložimo s teorijo denarja, ki jo opišejo Ivan Ribnikar v svojem delu
Monetarna ekonomija ter Aleksander Bajt in Franjo Štiblar v delu Ekonomija.
Če povzamem njihove ugotovitve, lahko povem, da je bila želja po menjavi dobrin predpogoj
za nastanek denarja. To je pomenilo prehod iz samooskrbnega v menjalno gospodarstvo.
Sprva je šlo za blagovno menjavo, ki je imela dve pojavni obliki. Pri neposredni menjavi se je
blago menjalo neposredno za drugo blago, pri posredni pa je posameznik želeno blago dobil
šele po več menjavah. Tako so reševali problem dvojne koincidence.7
V nadaljnjem razvoju se je pojavilo blago, primerno za posredovanje v menjavi, ki so ga
praviloma vsi sprejemali v plačilo – to je bil torej splošni menjalni posrednik. Tedaj je
dejansko nastal denar, čeprav še ne v obliki, v kakršni ga poznamo danes. Transportiranje
blagovnega denarja je pomenilo velike stroške in nevarnost njegove izgube. Šele s postopno
dematerializacijo menjalnega posrednika so blagovni denar nadomestile žlahtne kovine
(zlato), ki so bile predhodnice papirnatega denarja.
Zgodovinsko gledano je papirnati denar nastal kot potrdilo bankirja – zlatarja (londonskega
»goldsmitha«) za deponirani zlati denar v sredini 17. stoletja. Potrdilo se je uporabljalo kot
dokaz, da so zlatarji v posest prejeli določeno količino zlata. Lastnik zlata je lahko z
unovčitvijo potrdila v vsakem trenutku dostopal do svojega zlata, zaradi česar so se potrdila
uveljavila kot plačilno sredstvo, enakovredno zlatu. V tej fazi zato govorimo o zamenljivih
bankovcih. Postopoma so se transakcije začele izvajati s prenosom potrdila na upnika, kar je
zelo hitro postala tudi prevladujoča oblika poslovanja. Velika količina zlata je ob tem
nenehno mirovala pri zlatarjih, kar je spodbudilo nastanek nove poslovne ideje.
Prvi pogoj za njeno uresničitev je bil, da je po novem razmerje med zlatarjem in vlagateljem
urejala kreditna pogodba, ki je nadomestila hrambeno pogodbo. Ta je namreč od zlatarja
zahtevala, da je lastniku zlata ob unovčitvi potrdila izročil isto zlato v enaki količini, kot je
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7

Finančni slovar. Kredit. Dostopno na: http://www.financnislovar.com/definicije/kredit.html [21.11.2018].
Bajt, A. in Štiblar, F., 2004. Ekonomija: ekonomska analiza in politika, str. 388. Dvojna koincidenca pomeni,

da je moral imeti kupec A prav tisto blago, ki ga je bil prodajalec B pripravljen vzeti kot plačilo.
Problem je dokončno odpravil pojav denarja.
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bilo prineseno v hrambo. Uvedba kreditne pogodbe pa je zlatarju omogočila nadaljnje
razpolaganje oziroma posojo zlata. Obveznost zlatarja je bila po novem spremenjena, saj je bil
dolžan vrniti zlato enake kakovosti in v enaki količini, in ne več istega zlata. Tako je zlatar
postal bankir. Na podlagi dolgoletnih izkušenj je ocenil, koliko zlata oziroma pozneje
bankovcev, ki so imeli kritje v zlatu, še lahko posodi naprej, da bo ostal likviden. Zaupanje v
poslovanje bankirjev je postalo temelj bančništva, ki je preprečevalo tako imenovani naval na
banko (ang. run on the bank) oziroma to, da bi vsi vlagatelji naenkrat zahtevali zamenjavo
bankovcev za zlatnike, kar bi seveda pomenilo propad bankirjev. Pomembna posledica je bila,
da se je denarni tok oziroma količina denarja v obtoku povečala, kar je zahtevalo dodatno
previdnost in regulacijo.
Naslednja stopnja v razvoju denarja je bil knjižni denar. Gre za vknjižbo, vpis deponiranja
gotovine (banknote) v knjigah banke v korist deponenta, torej za povpraševanje pri banki po
deponirani gotovini (zato se tudi imenuje depozitni denar). Velike težave, ki so se pojavljale
pri plačevanju z večjimi vsotami papirnatega denarja, so bile tako v pretežni meri rešene.
Knjižni denar opravlja svojo menjalno funkcijo s preknjiževanjem z računa dolžnika na račun
upnika, kar se opravlja na podlagi naloga, ki ga izdaja lastnik knjižnega denarja.
Izdaja bankovcev oziroma knjižnega denarja, omejena s stvarnimi depoziti, to je depoziti zlata
(v primeru bankovcev) oziroma bankovcev (v primeru knjižnega denarja), bi tako pomenila
zgolj pretvarjanje ene oblike denarja v drugo, torej iz manj v bolj ekonomično. Količina
denarja v obtoku se s tem ne bi spreminjala, kar bi onemogočalo prilagajanje količine denarja
potrebam gospodarstva. Razvoj pa je pokazal, da je poleg bolj ekonomičnega poslovanja
glavna prednost tako bankovcev kot knjižnega denarja možnost njihove izdaje nad stvarnimi
depoziti. Ugotovitev, da za poslovanje ni potrebno stoodstotno pokritje bankovcev z
deponiranim denarjem, je privedla do fiduciarnega denarja. Ta povečuje količino denarja v
obtoku, zato ga imenujemo tudi novi denar. Stari denar pa imenujemo bankovce, ki so izdani
na podlagi stvarnih depozitov, saj njihova izdaja ne povečuje denarja v obtoku, temveč zgolj
spremeni njegovo obliko.
V sistemu sodobnega denarja banke izdajajo denar s kreditiranjem gospodarstva (sekundarna
emisija), centralna banka pa izdaja predvsem bankovce na podlagi stvarnih depozitov
(primarna emisija). Daleč največji del obstoječih količin denarja pride v obtok prek
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kreditiranja gospodarstva (in države) oziroma odkupa deviz v sistemu konvertibilnosti, uradne
zamenljivosti tuje za domačo valuto, ki jo zagotavlja centralna banka.8
Pri nezamenljivosti bankovcev si centralna banka prilasti monopol za njihovo izdajanje (ang.
legal tender), sicer bi prevelika količina bankovcev povzročila inflacijo in padec njihove
kupne moči. Tako primarno emisijo centralna banka nadzoruje neposredno, sekundarno
(izdajanje knjižnega denarja bank na podlagi depozita vrednostnih papirjev) pa posredno. Z
razpoložljivimi instrumenti bankam predpisuje obvezno rezervo, to je odstotek depozitov
(vlog) gotovine, ki jih morajo obdržati pri sebi. Najpomembneje pa je, da se obtok denarja
zadržuje v okvirih količine, ki jo definira menjalna enačba, kar pomeni, da zunanja vrednost
denarja ne bo upadla oziroma da cene ne bodo zrasle. V tem kontekstu je treba najprej nekaj
besed nameniti denarnemu obtoku – to je količina denarja, ki je v narodnem gospodarstvu in
opravlja funkcije denarja. Od hitrosti denarnega obtoka je odvisno, kolikšen obseg dobrin bo
denar zamenjal. Tako je hitrost kroženja denarja število nakupov ali prodaj (transakcij), ki jih
denar naredi v enem letu. Če se dohodki v gospodarstvu izplačujejo mesečno, bo hitrost
kroženja 4-krat manjša, kot če se izplačujejo tedensko. Če se dohodki izplačujejo mesečno, se
mesečno tudi porabljajo. Tako je hitrost obtoka pripadajočega denarja 12, kar pomeni, da v
blagajnah povprečno leži en mesec (pol meseca v blagajnah porabniških in pol meseca v
blagajnah proizvodnih enot).9
Če vrednost količine dobrin, ki jih je treba v nekem gospodarstvu zamenjati med letom (v
nominalnem izrazu), označimo s P (nominalni produkt), količino denarja v obtoku pa z M in
hitrost njegovega obtoka z V, dobimo menjalno enačbo:
𝑀 × 𝑉 = 𝑃.
Zmnožek količine in hitrosti obtoka denarja je enak produktu (njegovi nominalni vrednosti),
ki se spreminja.10
Pri dani vrednosti proizvoda P je matematični zmnožek količine M in hitrosti obtoka V dan.
Če je v okviru tega matematičnega zmnožka M večji, je V manjši in nasprotno. Prodaja
povečanega produkta, ki zahteva ustrezno povečanje porabe, je mogoča le, če se ustrezno

8

Bajt, A. in Štiblar, F., 2004. Ekonomija: ekonomska analiza in politika, str. 438-441
Bajt, A. in Štiblar, F., 2004. Ekonomija: ekonomska analiza in politika, str. 441-444
10
Bajt, A. in Štiblar, F., 2004. Ekonomija: ekonomska analiza in politika, str. 436
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poveča tudi M × V. To je mogoče s povečanjem količine obtoka M in/ali povečanjem hitrosti
obtoka denarja. V prvem primeru je pogoj prodaje povečanega produkta
(𝑀 + 𝛥𝑀) × 𝑉 = 𝑃 + 𝛥𝑃,
v drugem primeru pa
𝑀 × (𝑉 + 𝛥𝑉) = 𝑃 + 𝛥𝑃,
pri čemer je
𝛥𝑀 × 𝑉 = 𝛥𝑃
in
𝑀 × 𝛥𝑉 = 𝛥𝑃.
Če se količina in/ali hitrost obtoka ne povečata ali se ne povečata dovolj, rast uporabe zaostaja
za rastjo produkta, zaradi česar se ta ne more prodati. Del povečanja produkta, ki se ne more
prodati, je enak:
𝛥𝑇
𝛥𝑃

𝑉

= ΔM × 𝛥𝑃 = 𝑀 ×

𝛥𝑉
𝛥𝑃

.

Da bi se produkt v celoti prodal, morajo ti ulomki doseči vrednost 1.11
Predpostavimo, da se količina obtoka denarja povečuje vzporedno z rastjo produkta. Emisijski
mehanizmi, ki so nam na voljo, to omogočajo. Na primer podjetniki najemajo kredite skladno
z rastjo proizvodnje in jih izplačujejo faktorjem za njihove proizvodne storitve. Tudi rast
dohodka je vzporedna z rastjo produkta.
Če predpostavimo, da je hitrost obtoka dana (konstantna), je zaostajanje porabe za produktom
nemogoče. Če rast uporabe zaostaja za rastjo proizvoda, se poveča čas, v katerem dohodki
povprečno ležijo v blagajnah, to pa je enako zmanjšanju hitrosti obtoka denarja. Razlika med
11
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(večjo) rastjo dohodka (proizvoda) in (manjšo) rastjo uporabe naredi prihranke, ti pa so del
dohodka, ki ostane v blagajnah. Varčevanje, podaljševanje povprečnega časa ležanja denarja v
blagajnah, upočasnitev obtoka denarja so ekvivalentni pojmi, nasprotni uporabi dohodka. Čim
počasnejša je uporaba dohodka, tem hitrejše je varčevanje, tem daljši je čas ležanja denarja v
blagajnah in tem počasnejši je denarni obtok.12
Zunanja vrednost denarja je vrednost, ki je zapisana na denarju, zunanja realna vrednost
denarja pa je količina različnih vrst dobrin, ki jih je mogoče dobiti za znesek denarja, zapisan
na denarni enoti (npr. količino kruha, ki jo je mogoče dobiti za en evro, kolikor piše na
kovancu). Govorimo o kupni moči denarja. Na splošno je definirana kot recipročna vrednost
splošne ravni cen. Višje ko so namreč cene, manj lahko kupimo za določen kovanec. Omeniti
pa velja še zunanjo nominalno vrednost denarja, ki je količina drugih vrst denarja, ki jo
dobimo za dano denarno enoto (količina dolarjev, ki jih dobimo za en evro). Zunanjo
nominalno vrednost lahko označimo tudi z besedno zvezo menjalni tečaj neke denarne enote
(valute).13
Poleg omenjenega je osnovna značilnost sodobnega knjižnega denarja, da nima notranje
vrednosti. V nasprotju s papirnatim denarjem knjižni denar fizično niti ne obstaja. Notranja
vrednost (stroški njegove izdaje) torej ne more omejevati njegove izdaje (emisije). Tako
izdajatelj denarja brez notranje vrednosti profitira kupno moč denarja, zanjo pa ne daje
nikakršne protivrednosti (seignorage). Zato izdajo denarja monopolizira država in izdaja
denar sama ali s posredovanjem bančnega sistema. Da pa gospodarstvo ne bi uporabljalo
drugih vrst denarja, država razglasi svoj denar za zakonito plačilno sredstvo (ang. legal
tender), s čimer je vsakdo zavezan, da ga sprejme za merilo svojega povpraševanja, sprejem
drugih plačilnih sredstev pa je prostovoljen.
Tako določeno odstotno povečanje količine denarja povzroči enako odstotno zvišanje cen
oziroma enako odstotno zmanjšanje zunanje vrednosti denarja. Še vedno pa emisijska politika
stremi k temu, da ohrani zunanjo vrednost denarja (raven cen) na določeni (želeni) ravni, kar
pa kljub vsem mehanizmom ni preprosta naloga.14

12
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Glede oblikovanja cene (obrestne mere) denarja lahko povemo, da je ta posledica
povpraševanja in ponudbe denarja na denarnem trgu. Glede na to, da je nominalni P
pravzaprav realni P × cene, ima menjalna enačba razvito obliko 𝑀 × 𝑉 = 𝑃 × 𝑐.
Tako je zmnožek količine dobrin in njihovih cen nujno enak zmnožku količine denarja v
obtoku in hitrosti njegovega obtoka.
Če predpostavimo, da so cene konstantne, je pri danem družbenem proizvodu in dani hitrosti
obtoka denarja potrebna količina obtoka denarja (potrebni obtok denarja = M*) opredeljena z
enačbo:

M* =

𝑃×𝑐
𝑉

.

To pomeni, da je potrebna količina denarja premo sorazmerna velikosti produkta in ravni cen
in obratno sorazmerna hitrosti kroženja denarja.
Če se družbeni proizvod poveča, se poveča tudi potrebna količina denarja:

M* + ΔM* =

(𝑃 + ∆𝑃) × 𝑐
𝑉

.

Pri tem je:
(M* + ΔM*)/M* = (P + ΔP)/P.
Rast družbenega proizvoda ima za posledico rast obtoka denarja. Pri danih V in c sta relativna
rast proizvoda in potrebnega denarja enaki.15
Med gospodarsko rastjo se povečuje P, zato se mora povečevati tudi M*. Predpostavka je
seveda, da se notranja vrednost denarja ne spreminja. Potrebna rast količine denarja je v
takem primeru definirana:
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M* + ΔM* =

𝑃 + 𝛥𝑃 16
.
𝑉 × 𝑦𝑧

Poudariti velja še razliko med dvema vrstama hitrosti denarnega obtoka. Transakcijska hitrost
ali hitrost obtoka transakcijskega denarja je tista, ki smo jo že definirali – pri predpostavki, da
M v enačbi V = P/M pomeni transakcijski denar (opravlja funkcijo menjave). Če M v isti
enačbi interpretiramo kot skupno količino denarja, transakcijsko in likvidno (ta je rezultat
želje po likvidnosti in obrestne mere), dobimo hitrost obtoka skupnega denarja. Ob
upoštevanju hitrosti obtoka denarja, ki je funkcija želje po likvidnosti (transakcijska hitrost
obtoka je konstantna), je A. Marshall potrebno količino denarja M* izrazil kot:
M* = k × D,
pri čemer je
D = P × c.
Delež dohodka, ki ga želijo gospodarske enote imeti v likvidni obliki k, je enak recipročni
vrednosti hitrosti denarnega obtoka k = 1/V. Če se želja po likvidnosti zmanjša, se želena
hitrost obtoka denarja poveča, in nasprotno.
Tako je de facto skupno povpraševanje po denarju sestavljeno iz transakcijskega in
likvidnostnega povpraševanja.17
Količina denarja v obtoku se prilagaja potrebam gospodarstva s kreditiranjem podjetij, države
in prebivalstva prek bančnega sistema (predvsem prek poslovnih bank). Prilagajanje količine
denarja prek dolgoročnih kreditov, ki so investicijskega značaja, je zelo grobo. Podobno se
dogaja s krediti centralne banke državi, s katerimi se v glavnem financira tekoča poraba, če
monetarni sistem to dovoljuje. Najprožnejše prilagajanje denarnega obtoka potrebam
gospodarstva je tako prek kratkoročnih kreditov. Pri teh pridejo najbolj v poštev diskontni
krediti, ki jih banke dajejo gospodarstvu s kupovanjem njegovih menic (diskontiranje).
Menica je vrednostni papir in po svoji vsebini obljuba plačila ali ukaz tretji osebi, praviloma
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banki, da plača določen znesek v določenem času ali v določenem roku. Prodajalec, ki
sprejme plačilo z menico, kreditira kupca. V veliki večini primerov jo proda banki za vsoto, ki
je manjša od menične vsote. Tako z diskontiranjem menice v banki ta prevzema kreditiranje
kupca nase, kar hkrati pomeni zelo občutljivo prilagajanje količine denarja potrebam
gospodarstva. Govorimo o terciarni emisiji denarja. Kupec, ki nima denarja, vendar računa, da
ga bo dobil s prodajo produkta, ki ga bo proizvedel s pomočjo blaga in storitev, ki jih kupuje
na kredit, s plačilom z menico (ki se kasneje diskontira) povzroči povečanje denarnega
obtoka. Z diskontiranjem se tako že obstoječi, komercialni denar (blagovna menica) pretvarja
v bankovce in/ali knjižni denar (ne pomeni pa priliva novega denarja). Ko pa menica prispe v
plačilo, se menični dolg plača z gotovino. Tedaj tudi menica preneha nadomeščati denar.18
Glede mehanizma nastanka (izdaje, emisije) denarja lahko na kratko povemo, da banke za
normalno poslovanje ne potrebujejo stoodstotnega pokritja. Čeprav je knjižni denar
neomejeno zamenljiv za gotovino, pa je zaradi navade gospodarstva, da posluje s knjižnim
denarjem, skoraj nemogoče pričakovati (povsem izključiti pa tudi tega ne moremo), da bi vsi
akterji hkrati želeli priti do gotovine. Predpostavimo lahko njihovo ugotovitev, da je za
povsem zadovoljivo poslovanje s knjižnim denarjem zadostna 20-odstotna rezerva gotovine
(potrebna rezerva). Poslovne banke ustvarjajo knjižni denar nad stvarnimi pologi s
kreditiranjem gospodarstva, a je za kredite treba plačati obresti, zato je od gospodarstva
odvisno, koliko kredita bo najelo. Izdaja denarja tako poveča denarni obtok, kar bi, če se ne bi
povečal tudi družbeni proizvod, pomenilo rast cen (inflacija).
V zvezi z ustvarjanjem denarja je treba poudariti, da banke ustvarjajo knjižni denar do obsega,
ki definira odstotek potrebne, ali če jo predpiše centralna banka, obvezne rezerve. Denarni
multiplikator je številka, ki pokaže, koliko denarja se na vsak evro začetnega (stvarnega)
pologa lahko ustvari v procesu ekspanzije knjižnega denarja. Če je na primer obvezna rezerva
20-odstotna, je denarni multiplikator 5. Tako predstavlja samo zgornjo mejo možnosti
ustvarjanja knjižnega denarja, koliko pa ga je resnično ustvarjenega, je odvisno od
povpraševanja gospodarstva po njem (koliko kreditov so pripravljeni najeti po obrestnih
merah, ki jih ponujajo banke).1920
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Funkcija kredita
Brez kredita bi se proizvodnja ustavila ali pa zmanjšala na raven, ki jo dovoljuje razpoložljiva
lastna kupna moč gospodarske organizacije. Funkcija kredita pa ne preneha s koncem
proizvodnje, ampak se nadaljuje, tudi ko gre blago v promet. Kontinuiranost njegove funkcije
sledi iz dejstva, da potrebe podjetja po likvidnih sredstvih niso določene le s proizvodnjo,
ampak tudi s kroženjem blaga v blagovnem prometu, ker se šele s prodajo blago spremeni v
denar, ki služi za vnovično financiranje proizvodnje (enostavna reprodukcija). Proizvajalec bi
moral čakati, da bo trgovec blago prodal in mu ga plačal, šele potem bi lahko začel nov cikel
proizvodnje. Temu se izognemo tako, da se proizvajalci zadovoljijo z obljubo plačila namesto
s takojšnjim plačilom. Obljuba se nanaša na plačilo v razmeroma kratkem času (navadno v
treh mesecih) in ima splošno sprejeto obliko trgovske menice, ki jo proizvajalci v naslednjem
koraku eskontirajo pri banki in tako pridobijo finančna sredstva, ki jim omogočajo, da takoj
začnejo nov proizvodni cikel. Na ta način kredit proizvajalca trgovcu oziroma eskontni kredit
banke proizvajalcu omogočata kontinuiran proces reprodukcije. Poleg tega kredit omogoča
hitrejše večanje proizvodnje, saj investitor lahko vlaga enkratno in tako sunkovito poveča
proizvodnjo, temu pa sledi postopno odplačevanje kredita.
Z vidika optimalne likvidnosti, ki jo dosežemo, ko smo absolutno plačilno sposobni in
obenem v največji možni meri rentabilni, smemo imeti le toliko neangažiranih likvidnih
sredstev, kolikor je v istem trenutku dospelih obveznosti, vsa druga obratovalna sredstva pa
morajo biti plasirana donosno, toda kratkoročno. Presežek likvidnih sredstev bo donosno
angažiran, pa vendar visoko likviden, če bo plasiran v kreditni obliki na denarnem trgu,
katerega glavni značilnosti sta kratkoročnost in prožnost. Kratkoročnost in visoka stopnja
prožnosti sta doseženi, če so plasmaji na denarnem trgu zelo kratkoročni in če imajo kreditni
instrumenti tega trga visoko stopnjo tržnosti, saj jih je le tako mogoče hitro in vedno
spreminjati v likvidna sredstva.21
Poleg zgoraj naštetega, ki so po večini pozitivni učinki kredita, pa je treba opozoriti tudi na
negativne vplive kredita. Z njegovim najemom dolžnik postane odvisen od upnika in ima več
skrbi s svojo likvidnostjo, saj mora izposojena sredstva vrniti v roku in pod pogoji,
določenimi s kreditno pogodbo. Vrnitev kredita in z njim povezanih obresti ni vezana na
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uspešnost posla – vračilo je potrebno tudi, če investicija ni uspešna. Poleg tega se lahko zgodi,
da v času potrebe po kapitalu ne bo ponudbe kapitala po ceni, ki bo sprejemljiva za
povpraševalca. Prav zato je treba stremeti k temu, da se negativni učinki zmanjšajo na
sprejemljivo mero oziroma da se, če je možno, izničijo. Tako je pomembno, da imamo kar se
da stabilen lastni dohodek, saj le ta omogoča redno izpolnjevanje obveznosti, ki iz posojila
izhajajo, in tako zmanjšuje odvisnost od kredita. Preden se odločimo za najem kredita, je
nujno realno ugotoviti nabavno ceno finančnih sredstev in njen trend gibanja ter to primerjati
z mejno donosnostjo investicije, ki bo služila za odplačilo obveznosti. Tako je pri izključnem
oziroma prevladujočem deležu izposojenih sredstev za financiranje njihov vpliv zelo močan
in pridejo njegove negativne strani toliko bolj do izraza, kot pa če je kredit le dopolnilna
oblika financiranja, ki sicer pretežno temelji na lastnih sredstvih investitorja. Ta namreč
upnikom pomenijo garancijo za sredstva, ki so jih posodili, zato iz tega izhaja nepisano
finančno pravilo, po katerem je primerno razmerje med lastnimi in izposojenimi sredstvi 1:1,
kar pomeni, da je vsaka denarna enota izposojenih sredstev pokrita z eno denarno enoto
lastnih sredstev. Tako lastna sredstva predstavljajo osnovo zadolžitve, ker so dokaz
dolžnikove kreditne sposobnosti.22
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PRAKTIČNI DEL
Leto 2004
Leto 2004 je bilo z vidika samostojne države Republike Slovenije zelo pomembno, saj je s 1.
majem postala polnopravna članica Evropske unije (v nadaljevanju EU). Čeprav je šlo v prvi
vrsti za politično dejanje, so se tektonski premiki pričakovali tudi na gospodarskem oziroma
finančnem področju. Z vstopom v EU smo vstopili v Evropski sistem centralnih bank, ki ga
poleg Evropske centralne banke sestavljajo nacionalne centralne banke držav članic EU.
Poudariti velja, da sprejetje Slovenije v EU ni pomenilo sočasne uvedbe evra na našem
območju, kar pa ne zmanjšuje pomena tega dejanja. Vlada Republike Slovenije in Banka
Slovenije pa sta z medsebojnim sodelovanjem in usklajevanjem ukrepov dosegli, da se je
Slovenija približala zahtevam za sprejem evra. Vstop v EU je po eni strani odprl vrata tuji
konkurenci, hkrati pa omogočil lažje sodelovanje s tujimi akterji. To je pomenilo večjo
soodvisnost oziroma odvisnost od tujih trgov, kar je za sabo potegnilo nova tveganja, ki so
zahtevala nove prilagoditve in primerne odzive.
Kmalu zatem, 28. junija, je Slovenija izpolnila enega izmed ključnih pogojev za uvedbo evra,
saj je vstopila v mehanizem deviznih tečajev ERM II. S tem se je zavezala slediti določenim
ciljem z namenom lažjega in hitrejšega sprejema nove valute.
Čeprav je Slovenija še vedno suverena država, je s prenosom določenih pristojnosti na EU del
svoje suverenosti izgubila. V bančnem sistemu je pomembno vlogo prevzela Evropska
centralna banka, ki od takrat vodi in nadzoruje določena dejanja bank, ki so bila do vstopa v
EU pod okriljem domačih institucij.
Izpostaviti velja izboljšanje bonitetne ocene Slovenije kot posledico vstopa v EU, kar se je
izrazilo v večjem zaupanju in zmanjšanju tveganj. Tako so bili tudi krediti ocenjeni kot manj
tvegani, kar je pomenilo veliko razbremenitev za bančni portfelj. Svoje so dodale tudi ugodne
gospodarske razmere, ki so samo dodatno spodbudile vsesplošni optimizem.
Tako država kot domače banke so imele zelo dobro izhodišče za zadolževanje v tujini, ki je
pomenila poceni vir financiranja. Težava, ki se je ob tem pojavila, je bilo povečanje
odvisnosti od tujine oziroma tujih bank upnic. Domače vloge kot vir financiranja so počasi
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začele izgubljati pomen, kar se je sčasoma izkazalo za veliko napako. Pospešena kreditna rast
z majhnim kreditnim tveganjem je bila samo posledica teh okoliščin. 23
Bruto domači proizvod (v nadaljevanju BDP) evroobmočja se je v letu 2004 povečal za 2,0
odstotka. Z vidika slovenskega gospodarstva je bilo največjega pomena, da je rast zajela
pomembnejše trgovinske partnerice Slovenije (Nemčija, Avstrija, Francija). Domače
povpraševanje držav evroobmočja, predvsem zasebna poraba, ni v celoti sledilo rasti BDP,
zato je odvisnost od držav zunaj EU ostala na sorazmerno visoki ravni. Inflacija evroobmočja
se je skozi leto gibala med 2 in 2,5 odstotka, kar je bilo v veliki meri posledica višjih cen
nafte.
Močno okrepljena 4,6-odstotna gospodarska rast je bila v glavnem posledica povečanega
izvoza in domače porabe, kjer so izstopale bruto investicije. Za lažje razumevanje v
nadaljevanju je treba navesti sestavne dele, ki določajo gospodarsko rast. Statistični urad
Republike Slovenije (v nadaljevanju Surs) jih deli na porabo gospodinjstev, porabo države,
bruto investicije, izvoz blaga in storitev ter uvoz blaga in storitev.
Trend zniževanja inflacije iz leta 2003 se je nadaljeval tudi v letu 2004. Kljub vsemu je bila
inflacija 3,7-odstotna, kar pa je pomenilo sorazmerno velik odmik od maastrichtskih meril
(2,2 odstotka), katerih izpolnitev je bil predpogoj za prevzem evra. Dezinflacija je bila v
veliki meri posledica delovanja Vlade Republike Slovenije (ključno je bilo blaženje pritiskov,
ki jih je povzročila rast cene nafte) in Banke Slovenije, ki sta z medsebojnim sodelovanjem in
usklajevanjem ukrepov dosegli zastavljene cilje.
Bonitetne agencije so Slovenijo zaradi odprtosti ekonomije, politične stabilnosti, nizkega
proračunskega primanjkljaja in javnega dolga ocenile kot zaupanja vredno. 24 25

Sektor prebivalstva

Ugodna gospodarska klima in privlačni pogoji kreditiranja so bili temelj povečanega obsega
kreditiranja sektorja gospodinjstev. Znižane obrestne mere, ki so bile v veliki meri posledica
zmanjševanja razlik med domačimi obrestnimi merami v primerjavi s tujimi, so spodbudile
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najem kreditov, ki so bili osnova večje porabe. Tolar je postal sorazmerno stabilna valuta,
nikakor pa ne smemo zanemariti dejstva, da je v letu 2004 zapadla velika količina sredstev, ki
so bila privarčevana na podlagi nacionalne stanovanjske varčevalne sheme (NSVS) iz leta
1999. Poleg tega pa je bil sektor gospodinjstev bankam zaradi nizke zadolženosti zelo
zanimiv.
Izstopala so stanovanjska posojila, saj je bila ponudba tolarskih stanovanjskih posojil vedno
bolj ugodna. Trend zniževanja nominalne obrestne mere iz leta 2003, ko je bila v povprečju
blizu 10 odstotkov, se je nadaljeval tudi v letu 2004, ko je bila malo nad 6 odstotki. Poleg tega
so bila še privlačnejša devizna posojila, katerih delež se je zelo povečal. Kar zadeva
zavarovanje teh posojil, se je povečal delež zavarovanj z zastavo nepremičnine. Če je bil
kreditojemalec sposoben kredit zavarovati z nepremičnino, je bil pri bankah deležen
določenih ugodnosti, predvsem ugodnejše obravnave kreditne sposobnosti.
V zvezi s stanovanjskimi posojili so se pripravljale določene spremembe, ki naj bi olajšale
nakup stanovanj. Stanovanjski krediti se praviloma najemajo z daljšo ročnostjo odplačevanja,
kar za banko pomeni večje tveganje, še posebno če so odobreni s spremenljivo obrestno mero.
Če banke nimajo dovolj dolgoročnih virov, in leta 2004 je tovrstnih virov primanjkovalo, so
njihove možnosti dolgoročnega kreditiranja zelo omejene, kar velja tudi za stanovanjska
posojila. Dolgoročno kreditiranje, ki nima kritja v dolgoročnih virih, močno poveča obrestno
in likvidnostno tveganje.
Hipotekarno kreditiranje z izdajo hipotekarnih obveznic se je pojavilo kot najresnejša in
najboljša rešitev tega problema, a je zahtevalo novo pravno ureditev, brez katere novega
instrumenta ni bilo mogoče vpeljati v naš sistem. Tega instrumenta ne smemo zamenjevati z
zavarovanjem stanovanjskega posojila s hipoteko na nepremičnini, čeprav sta si v marsičem
podobna. V ta namen se je začel pripravljati osnutek zakona o hipotekarni in komunalni
obveznici, ki bi uvedel zastavno oziroma kritno obveznico, ki bi omogočala, da bi banke
lahko prenašale in prodajale stanovanjske kredite. V praksi bi se bankam omogočilo, da bodisi
prenesejo stanovanjska posojila, zavarovana s hipoteko, na drugo banko in na podlagi tega
dobijo denar za nova posojila (refinanciranje), bodisi izdajo lastne obveznice in tako pridobijo
nova sredstva. Posledice prodaje hipotekarnega posojila bi bile izboljšana likvidnost,
zmanjšano obrestno tveganje in sprostitev kapitala, medtem ko bi izdaja obveznic pomenila
svež kapital. Na tem mestu je treba omeniti še, da hipotekarna posojila, kot jih je poznal
slovenski bančni sistem, niso bila prava hipotekarna posojila, ampak je šlo za zavarovanje
stanovanjskega posojila s hipoteko na nepremičnini.
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To bi razbremenilo banke, hkrati pa bi zaradi manjšega tveganja znižalo obrestne mere, po
katerih bi se zadolževali potencialni posojilojemalci. Problem tovrstnih kreditov je bil tudi ta,
da so bili kreditodajalci v Sloveniji v primeru neporavnanih obveznosti dolgo dokaj neuspešni
pri unovčevanju hipotek. Zato se je sčasoma vedno večji del kreditov zavaroval pri
zavarovalnicah, ki pa so bile najpogosteje pripravljene zavarovati samo posle z rokom
zapadlosti do deset let, kar je bil sorazmerno kratek rok. Kot vse kaže, so tudi zavarovalnice
kredite z daljšim rokom odplačila ocenile kot preveč tvegane oziroma kot nezanimive z vidika
njihove poslovne politike. Banke so bile glede na povedano skoraj prisiljene najti novo rešitev
v zvezi s stanovanjskimi posojili – rešitev, ki bi zadovoljila obe strani, in tako se je porodila
zamisel o uvedbi hipotekarne obveznice. 26
Glede stanovanjskih posojil velja sicer izpostaviti tudi devizno zadolževanje, ki je vnovič
začelo pridobivati pomen. Podrobnejša razprava o tveganjih, povezanih z deviznim
zadolževanjem, sledi v nadaljevanju, zato na tem mestu ne bodo posebej opisana.
Pri potrošniških posojilih pa je bilo očitno, da so predvsem tuje banke stremele k temu, da bi
pri teh rade povečale svoj tržni delež, kar se je izrazilo v ugodnih pogojih najema potrošniških
posojil. Z vidika domačih bank je tuja konkurenca pomenila dodaten pritisk, kar je povzročilo
znižanje aktivnih obrestnih mer. Povečan obseg kreditiranja je hkrati od bank zahteval
pridobitev dodatnih virov, predvsem stabilnih, kar pomeni, da je bila želja domačih bank
pridobiti čim več depozitov v sektorju gospodinjstev. Z vidika možnosti financiranja na tujih
trgih so bile znova v prednosti tuje banke, ki so zato imele boljše izhodišče za kreditno rast.
Zato je bil spodbuden podatek, da se je domače prebivalstvo odločilo večino svojega
presežnega premoženja še vedno hraniti v obliki bančnih vlog, čeprav so se na trgu že začele
pojavljati nove oblike naložb, ki so obljubljale večje donose. Pričakovalo se je, da bodo šli
bančni depoziti kot oblika naložb iz leta v leto bolj v pozabo oziroma da se bo njihov delež
zaradi vse večjega spodbujanja k novim oblikam naložb bistveno zmanjšal. Mlajše generacije
so bile bolj pripravljene tvegati, starejše pa so še vedno zaupale bančnim vlogam. Slab obet so
vsekakor pomenile nizke obrestne mere, ki so spodbujale oziroma posredno silile k iskanju
alternativnih oblik varčevanja. Začetek trenda zmanjševanja deleža bančnih vlog je tako bila
logična posledica. Alternativne oblike naložb so kot novost na finančnem trgu potrebovale
določen čas za pridobitev zaupanja, ki je bil glavni omejitveni dejavnik pri razmahu novih
oblik investiranja. In ravno zaradi dokaj konservativnega razmišljanja našega prebivalstva, ki
26
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je šele postopoma začelo verjeti v nove oblike naložb, se varčevanje v bankah še vedno ni
drastično zmanjšalo. Poleg tega je bila tujina za naše banke še vedno ugoden vir financiranja,
zato sta razmišljanje o pomembnosti domačih vlog in skrb o njihovem primanjkljaju ostajala
na stranskem tiru. Težava v zvezi s tem se je pojavila šele sčasoma, ko so na videz neomejeni
finančni viri iz tujine postali omejeni, hkrati pa so se začeli odobravati pod veliko strožjimi
pogoji.
Če se na splošno osredotočimo na posojila, ki so bila dana prebivalstvu, opazimo celoletni
trend rasti. Čeprav so nekoliko izstopala stanovanjska posojila, je bil delež preostalih posojil
prav tako velik. Tako so temu trendu sledila tudi potrošniška posojila, znotraj katerih so imela
vse večji pomen devizna posojila – ta so bila zaradi želje tujih bank po povečanju tržnega
deleža izjemno ugodna. Posojila so bila dostopnejša, kar potrjuje tudi razmerje med obsegom
bančnih posojil prebivalstvu in povprečnimi mesečnimi prejemki, ki se je v enem letu
povišalo z 2,4 na 2,8. Če to izrazimo v številkah, je neto rast posojil dosegla 122 milijard
tolarjev. Tudi v prihodnje je bilo pričakovati agresivno politiko tujih bank z namenom
prodora na slovenski trg, odzivi domačih bank pa bodo ključnega pomena za dolgoročno
stabilnost bančnega sistema.
Druga plat medalje pa je bilo premoženje prebivalstva (to zajema bančne vloge, terjatve
prebivalstva v obliki lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev, naložbe v investicijske
kupone vzajemnih skladov, naložbe prebivalstva v tuje vrednostne papirje, življenjsko ter
dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje prebivalstva pri pokojninskih družbah in
vzajemnih pokojninskih skladih), ki se je povečalo za 18,7 odstotka. Čeprav so še vedno
prevladovale bančne vloge, se je njihov delež postopoma zmanjševal. Donosnost alternativnih
oblik varčevanja je bila vse privlačnejša, potreben je bil le določen čas, da se poveča zaupanje
vanje. To bi moralo biti dovolj resno opozorilo za banke, katerih dolgoročne vzdržnosti si ni
bilo mogoče predstavljati brez ustrezne podpore vlog nebančnega sektorja. 27

Sektor podjetij

Tudi sektor podjetij je pri kreditni aktivnosti sledil optimističnim napovedim. Podjetja so se v
veliki večini zadolževala v Sloveniji, kar je bil zelo spodbuden podatek. To je bil dokaz
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obojestranskega zaupanja, tako bankirjev kot kreditojemalcev, ki so na ta način omogočali
rast domačih bank. Poleg tega so bile pri kreditiranju domačih podjetij slovenske banke pred
tujimi v določeni prednosti, saj so bolje poznale poslovanje slovenskih podjetij in okolje, v
katerem so delovala. Glede na majhnost slovenskega prostora in osebno poznavanje vodilnih
akterjev, ki se mu v veliki večini sploh ni dalo izogniti, so se v zvezi s tem v določenih
primerih pojavile težave. To je prišlo do izraza v poznejših obdobjih, ko so podjetja,
posledično pa tudi banke, zašla v težave. Hkrati je treba poudariti, da je pomembno jasno
ločiti med primeri, ko je sicer šlo za osebno poznavanje med sodelujočimi akterji in so
podjetja zašla v težave, vendar so bili krediti kljub vsemu odobreni v skladu z bančnimi
merili, in primeri, ko so se zaradi osebnega poznavanja spregledali določeni kreditni
standardi. To pomeni, da osebno poznanstvo samo po sebi ne more biti dovolj trden indic, da
bi lahko samodejno rekli, da so se zaradi njega krediti odobrili pod veliko ugodnejšimi pogoji
oziroma mimo določenih standardov.
Pri kreditiranju podjetij je izstopalo domače devizno zadolževanje. To je bilo posledica razlik
v višini obrestnih mer, ki so bile pri dolgoročnih kreditih z devizno klavzulo za dobre 3
odstotke nižje kot pri tolarskih kreditih. K temu je treba dodati še napovedano zmanjšanje
vrednosti tolarja in prevzem evra, ki se je obetal do leta 2007. Tako je bilo, vsaj na prvi
pogled, zadolževanje v domači valuti pri bankah v Sloveniji najslabša možnost. Opozoriti je
treba, da je bilo z vidika podjetij najemanje kreditov z devizno klavzulo špekulacija, kar
pomeni, da so podjetja sprejela tveganje spremembe tečaja tudi v zanje negativno smer, ki bi
lahko tudi bistveno podražila odplačevanje najetih kreditov. Še toliko bolj so bili tovrstnemu
tveganju izpostavljeni dolgoročni devizni krediti, pri katerih je gibanje tečaja zaradi daljšega
časovnega obdobja bolj nepredvidljivo. 28
V bilancah bank se je to izrazilo v nižjih obrestnih prihodkih. Če pogledamo razmerje med
najetimi posojili podjetij in njihovimi depoziti pri bankah, ki je znašalo 3, je bilo povečanje
neto zadolženosti več kot očitno. Z vidika razvoja celotnega gospodarstva je bila kreditna
ekspanzija zaželena. Ti podatki so bili zelo spodbudni, vendar bi kljub vsemu morali stremeti
k zmerni rasti, ki bi slonela na trdnih temeljih. Predvsem podjetja, ki so bila investicijsko zelo
aktivna, so zahtevala vedno več kreditov, ki so jih banke odobravale brez večjih težav.
Uspešnost poslovanja podjetij je omogočala redno odplačevanje zapadlih obveznosti, zato se
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je zdelo, da gre za zmagovito (win win) situacijo, ki bo obema strankama zagotovila rast in
dobiček.
Še ugodnejše je bilo zadolževanje v tujini po 2,7-odstotni obrestni meri, ki pa je bilo
praviloma rezervirano za velika podjetja. Neto zadolženost podjetij pri bankah glede na BDP,
torej razlika med bančnimi posojili podjetjem in depoziti podjetij v bankah, je skozi leto
naraščala in je bila decembra 20,9-odstotna. Temu primerno je sledila rast finančnega vzvoda
kot razmerja med finančnimi in poslovnimi obveznostmi ter kapitalom. Če so bile obveznosti
pokrite z manjšim deležem kapitala oziroma je bil dolg večji od kapitala, je to pomenilo večje
tveganje oziroma manjšo stabilnost. 29

Bančni sektor
Trend nadaljevanja rasti bilančne vsote glede na BDP bančnega sektorja (bank, hranilnic in
hranilno-kreditnih družb) se je nadaljeval tudi v letu 2004, vendar je bil delež hranilnokreditnih družb (v nadaljevanju HKS) zanemarljiv (0,5 odstotka BDP). Rast bilančne vsote je
najbolj občutil nebančni sektor, ki je dobil največji delež kreditov, zlasti nefinančne družbe in
gospodinjstva.
Tabela 1: Bilančna vsota bančnega sektorja glede na BDP
2004
Bilančna vsota (v mrd. SIT)

5.691

BDP v tekočih cenah (v mrd. SIT)

6.191

Bilančna vsota (v % BDP)

91,9 %

Letno poglabljanje bančnega trga (v %)

3,1 %

Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, junij 2005, str. 64

Če pogledamo obveznosti do bank, lahko vidimo veliko odstopanje pri tujih bankah, kar
pomeni, da so te predstavljale največji del financiranja. K temu je najbolj pripomogel vstop v
EU, ki je tudi manjšim domačim bankam omogočil dostop do tujih virov pod ugodnimi
pogoji.
Pri virih, pridobljenih v nebančnem sektorju, izstopajo predvsem vloge gospodinjstev. Čeprav
so bile vloge nebančnega sektorja še vedno glavni vir financiranja, je njihov delež iz leta v

29

Banka Slovenije, junij 2005. Poročilo o finančni stabilnosti, str. 31-45

20

leto upadal. Z vidika ročnosti je težavo predstavljal zmanjšan delež dolgoročnih virov,
medtem ko je bila opazna rast kratkoročnih virov. Nastalo vrzel so v veliki meri zapolnili viri
iz bank.
Odhodki za obresti so bili višji od prihodkov od obresti, kar je bila v določeni meri posledica
nižjih aktivnih obrestnih mer in drugačne strukture obrestovane aktive, kjer se je predvsem
povečal delež kreditov nebančnemu sektorju. Čeprav so se znižale tudi pasivne obrestne mere,
njihov padec ni bil tako močan. K temu so pripomogli tudi krajše ročnosti vlog in izrazitejše
zadolževanje v tujini, ki je bilo nekoliko dražje. Najizraziteje je upadel delež vlog nebančnega
sektorja. Delež neto obresti, ki je v letu 2003 predstavljal 63,6 odstotka bruto dohodka bank,
je tako v letu 2004 padel na 59,2 odstotka.
Neto rezervacije bank so se v primerjavi s prejšnjim letom povečale (0,7 milijarde tolarjev) in
so v skupnem znesku znašale 38,8 milijarde tolarjev. Tako čeprav je bila kreditna aktivnost
kar izrazita, se aktiva ni poslabšala. Donos se je ohranil na približno enaki ravni, saj so bili
nižji prihodki od obresti kompenzirani z višjimi neobrestnimi prihodki in nižjimi stroški
poslovanja.
Glede na razmeroma ugodne gospodarske razmere (gospodarska rast, padec inflacije) je bil
podatek o majhnem kreditnem tveganju nekoliko varljiv, saj je treba upoštevati dejstvo, da je
bilo poslovanje bank prociklično. Ocene kreditnih sposobnosti, dane na podlagi visoke
gospodarske rasti, in temu primerne nižje rezervacije (nižje od rasti kreditov), so pomenili
veliko potencialno tveganje. Tovrstno poslovanje ne pomeni težav, dokler v gospodarskem
okolju vladajo dobre razmere, ki kreditojemalcem omogočajo redno odplačevanje najetih
kreditov. Težava nastane, če se razmere poslabšajo, saj to praviloma oteži redno odplačevanje
kreditov, ki so povrhu vsega največkrat odobreni pod zelo ugodnimi pogoji. Tako postane
bančni portfelj izjemno obremenjen z večjo količino slabih kreditov, ki otežujejo normalno
kreditno aktivnost.30
V tem kontekstu je treba omeniti predlog Banke Slovenije, ki je kot protiutež procikličnemu
delovanju bank želela uvesti dinamične rezervacije. To bi pomenilo ocenjevanje pričakovanih
izgub že ob sklenitvi kreditnega razmerja na podlagi ex ante statistično ocenjenih latentnih
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tveganj iz preteklih gospodarskih ciklov. Toda mednarodni računovodski standardi, katerih
osnova so realizirane izgube, so sprejetje dinamičnih rezervacij onemogočili.31
Da bi bila aktiva bolj zdrava, je treba preprečiti, da bi bila posamezna banka s svojimi krediti
preveč izpostavljena do posamezne osebe oziroma skupine med sabo povezanih oseb. Za leto
2004 lahko tako povemo, da je bilo to merilo upoštevano, saj nobena banka ni presegla
največje dopustne meje izpostavljenosti do posameznih oseb oziroma do skupin povezanih
oseb (25 odstotkov kapitala).

Tabela 2: Razvrstitev bilančne in zunajbilančne aktive bank, oblikovani popravki in
rezervacije
31. 12. 2004
Razvrščene terjatve

Popravki, rezervacije

(v mio. SIT)

(v %)

(v mio. SIT)

(v %)

A

4.001.552

81,7 %

40.170

15,7 %

B

624.126

12,7 %

63.448

24,9 %

C

121.050

2,5 %

32.367

12,7 %

D

69.614

1,4 %

40.051

15,7 %

E

79.059

1,6 %

79.060

31,0 %

Skupaj

4.895.401

100,0 %

255.096

100,0 %

Vir: Banka Slovenije: Letno poročilo za leto 2004, str. 53

Če pogledamo kreditni portfelj, vidimo, da so se terjatve povečale za 17,7 odstotka, pri čemer
so izstopale terjatve, razvrščene v razred A, torej najmanj tvegane terjatve. Te so se najbolj
povečale na račun najslabših (razreda D in E). Na tem mestu je treba izpostaviti banke v
večinski tuji lasti, ki so največ prispevale k zdravemu kreditnemu portfelju, saj je bil delež
njihovih terjatev, ki so bile ocenjene kot najbolj kakovostne (A) 91,2 odstotka. Poleg tega se
je delež slabo ocenjenih terjatev pri teh bankah zmanjšal bistveno bolj kot pri domačih
bankah.
Kot merilo kreditne rasti lahko vzamemo rast realnega obsega kreditov v BDP, kar
imenujemo poglabljanje kreditnega trga. V letu 2004 smo imeli 11-odstotno poglabljanje
kreditnega trga, kjer so poleg kreditov podjetjem v ospredje znova stopili tudi krediti
gospodinjstvom (21,4 odstotka). Posebej je treba izpostaviti rast kreditov, ki so jih tuje banke
31
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namenile nebančnemu sektorju (34,1 odstotka); v tem so bistveno prekašale domače velike
banke (15,4 odstotka).
Tabela 3: Realna rast kreditov nebančnega sektorja, rast BDP, poglabljanje trga kreditov
nebančnega sektorja
2003

2004

Realna rast kreditov

11,2 %

16,1 %

Rast BDP

2,5 %

4,6 %

Poglabljanje

8,5 %

11,0 %

Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, junij 2005, str. 81

Če si ogledamo zavarovanja pri kreditiranju prebivalstva, lahko opazimo očitno razliko pri
nezavarovanih kreditih med stanovanjskimi in potrošniški krediti. Pri prvih praktično ni bilo
nezavarovanih kreditov (le 3 odstotki), medtem ko je bil delež nezavarovanih kreditov pri
potrošniških kar 20-odstotni. Poleg tega so se pri prvih kot zavarovanje bolj prakticirale
premičnine in nepremičnine, pri drugih pa bančne vloge in druge oblike zavarovanja.
Glede posojil podjetjem velja omeniti, da večina posojil, namenjenih za obratna sredstva,
praviloma je šlo za kratkoročna posojila, ni bila zavarovana. Pri posojilih za investiranje v
osnovna sredstva pa so kot oblika zavarovanja prevladovale premičnine in nepremičnine.
Kapitalska ustreznost bank je bila v času krepitve kreditne rasti 11,8-odstotna, torej se je
okrepila. To je bil dober obet za nadaljnjo rast kreditov. V primerjavi z evroobmočjem je bilo
stanje po novem nasprotno, saj so imele banke evroobmočja višjo kapitalsko ustreznost (11,9
odstotka) kot banke v Sloveniji.
Likvidnost bank se je poslabšala, k čemur sta v veliki meri pripomogla rast dolgoročnih
kreditov in padec ročnosti vlog.
Pomemben premik se je zgodil tudi pri obrestnih merah, kjer so začela prevladovati posojila,
vezana na spremenljivo obrestno mero (z referenčno obrestno mero 6-mesečni Euribor
oziroma 1- in 3-mesečni Euribor). Še posebej so izstopala devizna posojila, ki so se z
nekaterimi izjemami odobravala s spremenljivo obrestno mero.
Bančni sektor je rasel, nadaljevala pa se je tudi rast dobička, ki je temeljila predvsem na
povečanju neto neobrestnih prihodkov. Zaslužki od obrestnih prihodkov so upadali, zato so si
banke prizadevale povečati tržni delež in s tem obseg kreditnih poslov. Najboljši način za
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pridobitev novih kreditojemalcev – ob predpostavki, da ljudje zaupajo v banko kot tako – je
bilo znižanje aktivnih obrestnih mer. Temu pa mora slediti bistveno povečanje obsega
odobrenih kreditov, saj bi samo znižanje obrestnih mer v bistvu zmanjšalo prirast obrestnih
prihodkov. V tem kontekstu so bile v prednosti banke v večinski tuji lasti, ki so imele
možnost ugodnejšega financiranja v tujini. Na domačem trgu je primanjkovalo bančnih vlog,
ki bi lahko sledile začetku kreditne ekspanzije, ki je pomenila velik potencial.
Zaradi povečanega povpraševanja po kreditih banke niso bile prisiljene v drastično znižanje
aktivnih obrestnih mer, da bi pridobile nove stranke. Glede na napovedi, da ponudba kreditov
v prihodnje ne bo mogla slediti povpraševanju po njih, je bil pritisk na banke glede znižanja
aktivnih obrestnih mer še toliko manjši. To je zahtevalo določeno previdnost bank, da v želji
po vedno večjem obsegu kreditiranja ne bi v kreditni portfelj spustile preveč komitentov z
nizko bonitetno oceno. Čeprav se od vseh komitentov pričakuje, da bodo poravnali svoje
obveznosti, je treba ohraniti pravilno razmerje med manj in bolj tveganimi kreditojemalci. Še
večja težava pa nastane takrat, kadar banke precenijo kreditno sposobnost svojih komitentov.
In ravno to se je tudi zgodilo, saj so banke veliki večini kreditojemalcev dodelile zelo dobro
oceno (A in še boljše), kar se je kazalo v manjših oslabitvah in rezervacijah, čeprav je bila
realnost teh strank povsem drugačna. Poglavitni razlog za takšno ocenjevanje komitentov je
bil optimizem, ki je temeljil na gospodarskih napovedih, podcenjujočih verjetnost uresničitve
določenih tveganj. To potrjuje tudi dejstvo, da se je povečal obseg nezavarovanih kreditov, pri
katerih so bile banke ob morebitnem neplačilu obsojene na odpis terjatev, saj premoženje, iz
katerega bi se lahko vsaj delno poplačale, ni bilo dano v zavarovanje.
Tako je šlo pri nezavarovanih kreditih za najvišjo stopnjo zaupanja bankirjev do svojih
kreditojemalcev, ki je izhajalo iz prepričanja, da skoraj ni možnosti nastanka scenarija, ki bi
lahko onemogočil odplačilo dolga. Gledano iz današnje perspektive, se zdi podeljevanje
tovrstnih kreditov, milo rečeno, naivno in neodgovorno. Ocena tega dejanja se spremeni, če se
postavimo v vlogo bankirja, ki je deloval v takratnem okolju in je izhajal iz takrat
prevladujočih prepričanj. Bančna praksa, ki je na vsak način stremela k povečanju kreditne
aktivnosti, je v določenih primerih preprosto dopuščala odobritev tovrstnih kreditov, ki so se
šele čez čas pokazali kot zelo problematični. Motivacija bankirjev pa so bile čim večje
nagrade, ki so se podeljevale na podlagi čim več odobrenih kreditov. Težava je nastala, ker so
se nagrade podeljevale ob koncu vsakega poslovnega leta, krediti pa so bili praviloma
sklenjeni za daljše časovno obdobje. Posledično so bile nagrade izplačane tudi za odobrene
kredite, ki so se sčasoma izkazali za slabo naložbo, ki je bankam prinesla izgubo. Ravno zato
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bi bilo veliko primerneje, da bi bankirje nagradili šele, če bi se kredit ob njegovi zapadlosti
uspešno odplačal. Poleg tega bi bilo pošteno uvesti kaznovanje, ki bi bankirje za neodplačane
kredite finančno sankcioniralo. Tudi na splošno bi bil veliko primernejši način kaznovanja
bankirjev za njihove bančne posle, ki se zaradi določenih nepravilnosti izkažejo kot sporni,
finančno sankcioniranje. Kazenski pregon bi moral biti ultima ratio – njegove slabosti se
najizraziteje pokažejo med krizo, ko se bankirji že tako z veliko večjo mero previdnosti
lotevajo odobravanja kreditov, strah pred kazenskim pregonom pa lahko celoten položaj še
zaostri. Finančne sankcije, ki so prav tako hud udarec za vsakega posameznika, bi zato morale
biti vsaj prva izmed več možnosti sankcioniranja. Poleg tega ne smemo zanemariti dejstva, da
je odobritev kredita še vedno posel, ki se presoja v vsakem konkretnem primeru posebej in je
kot vsak drugi posel izpostavljen prihodnjim negotovim okoliščinam. Iz tega izhaja, da so
napake pri presoji določenih primerov nekaj povsem normalnega in se jim ni mogoče izogniti.
Tveganju kot takemu se pri sklenitvi kreditne pogodbe tudi ne moremo izogniti, saj je sestavni
del celotnega posla, zato je normalno, da se v določenih primerih tudi uresniči. Različni načini
zavarovanja kreditnega posla so tako več kot zaželeni, vendar tudi pri teh banke ne morejo
pretiravati, še posebej ne v času, ko jim bančna praksa ni pretirano naklonjena, saj zahteva po
večjem zavarovanju pomeni zmanjšanje konkurenčnosti. V tem kontekstu pa ne smemo
spregledati tudi odločilnega dejavnika pri sklenitvi kreditnega razmerja, to je zaupanja, ki je
temelj celotnega odnosa. Pri tem gre v veliki meri za subjektivni element razmerja, zato je
toliko težje presojati njegovo upravičenost oziroma neupravičenost. Če bi pri presoji
utemeljenosti odobritve kreditov iz današnjega zornega kota vedno imeli pred očmi vse zgoraj
našteto, bi bilo veliko manj negativnih, pavšalnih ocen oziroma bi se delovanje bankirjev
lahko ocenilo bolj objektivno. To pa ne pomeni, da se na napake iz preteklih obdobij ne bi
smelo opozarjati oziroma da se te ne bi smele sankcionirati, pri utemeljenem sumu tudi s
kazenskim pregonom, temveč želim poudariti, da se pri ocenah za nazaj prepogosto dogaja,
da se vsa ta dejstva preprosto ne upoštevajo, kar v končni fazi pomeni neobjektivne ocene. To
najizraziteje velja za medije, ki ustvarjajo splošno sliko o celotnem dogajanju. 32 33
Gledano v celoti, je imel bančni sektor med finančnimi institucijami daleč najpomembnejšo
vlogo, čeprav so se začele uveljavljati tudi druge. Iz tega razloga je bila zelo pomembna
njegova dolgoročna stabilnost, ki pa je bila zaradi želje bank po vedno večjem obsegu
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poslovanja in dobičkih vse bolj odvisna od zunanjega financiranja, saj notranje že tako ni
moglo slediti povečanemu povpraševanju. Zanašanje na tuje vire, in to v pretežni meri, je
vzdržnost celotnega bančnega sistema postavilo pod velik vprašaj. Hkrati je treba poudariti,
da se je našim bankam z vstopom v EU povečala konkurenca, saj so začele tuje banke
agresivno prodirati na naš trg. To je bilo dodatno breme za domače banke, ki so bile, če so
želele vsaj obdržati stranke, prisiljene izboljšati svojo ponudbo. 3435
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Leto 2005
Prvo leto po sprejetju v EU je bilo podrejeno prilagajanju na delovanje v veliko večjem
okolju. Stabilnost celotnega sistema kot dokaz sposobnosti, da smo kos novim izzivom, je bila
prednostna naloga. V pričakovanju uvedbe nove valute je bilo treba izpolniti določene pogoje
oziroma doseči cilje, kar je pomenilo dodatno obremenitev za celoten finančni sistem. Položaj
je zelo olajšalo dejstvo, da so tako evroobmočje kot Slovenijo spremljale ugodne gospodarske
razmere.36
Razmere so dodobra izkoristile tudi banke, ki so se pod ugodnimi pogoji financirale na tujih
trgih, kar je povečalo že tako močno odvisnost od tujine. Domači depoziti, ki so bili sicer
dražja oblika financiranja, so bili znova potisnjeni na stranski tir, kar je bil z vidika stabilnosti
domačega bančnega sistema negativen podatek. Kljub opozorilom v zvezi s tem se je zdelo,
da se bankirji nanje niso preveč ozirali, saj je črpanje tujih virov potekalo brez večjih
zadržkov.
Trend zniževanja obrestnih mer v duhu zmanjševanja razlik v primerjavi z evroobmočjem se
je nadaljeval. To je sicer pozitivno vplivalo na obseg odobrenih kreditov, a je hkrati zelo
demotiviralo že tako majhen odstotek varčevalcev k novemu oziroma dodatnemu varčevanju.
Vedno več je bilo namreč alternativnih oblik varčevanja oziroma donosnejših naložb, čeprav z
večjim tveganjem.
Aktivna obrestna mera je bila vedno ugodnejša, povečano povpraševanje po najetju novih
kreditov pa se je vse bolj nagibalo k deviznemu zadolževanju (ugodnejše obrestne mere v
primerjavi z domačim zadolževanjem), kar je sicer povečalo valutno tveganje. Šlo je za, kot
se je pokazalo pozneje, podcenjeno špekulacijo, za katero se je odločilo veliko podjetij.
Ugodne razmere, pozitivni obeti in pričakovanje sprejetja evra so očitno zavedli večji del
odločevalcev, posledice pa so bile vidne šele čez čas.37
Rast podjetij je tako bila normalna posledica celotnega dogajanja. Nove investicije so v veliki
meri temeljile na sorazmerno poceni dodatnem zadolževanju, kar je bilo videti kot dober obet
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za dosego zastavljenih ciljev. Notranje financiranje podjetij se je prakticiralo v manjši meri,
saj je bila ponudba kreditov velika in ugodna, kar so podjetja v največji možni meri tudi
izkoristila. Z vidika dolgoročne stabilnosti podjetij je sicer bolje, če se vsaj delno financirajo
iz lastnih virov, vendar so se v tem obdobju pretežno financirala iz bančnih kreditov.
Banke so kovale dobičke, ponudba kreditov je bila vedno večja, kreditni portfelj pa pozitivno
ocenjen. Da bi banke ohranile trend rasti kreditov in posledično dobičkov, so pri odobritvah
novih kreditov vedno bolj zniževale kreditne standarde, da bi si zagotovile dovolj velik obseg
komitentov. Hkrati so svoje stranke ocenjevale kot manj tvegane, kot so dejansko bile. Po eni
strani je bila to posledica vere v »neskončno« gospodarsko rast in posledično sposobnost
rednega odplačila dolgov, po drugi strani pa že omenjene želje po nezmanjšanju obsega
poslovanja. Vodilne bankirje so stimulirali različni bonusi, ki so bili največkrat vezani na
količino odobrenih kreditov. Logična posledica je bila, da so se včasih odločili za odobritev
kredita, ki je bil z vidika ustrezanja predpisanim kreditnim standardom vsaj sporen.
Ne smemo pa zanemariti dejstva, da so si banke silno prizadevale ohraniti svoj tržni delež, kar
je bilo v obdobju hiperponudbe kreditov vse prej kot lahko delo. Pritisk tujih bank je bil
vedno večji, kar je vse bolj zaostrovalo konkurenco, kreditojemalcem pa dajalo večjo svobode
izbire.38
Možnost sorazmerno ugodnega financiranja domačih bank v tujini pa je imela tudi negativno
plat. Banke so namreč izhajale iz prepričanja, da perspektivnih oziroma dobrih naložb ne bo
primanjkovalo. Na podlagi dodatnega zadolževanja v tujini so tako razpolagale z razmeroma
veliko količino presežnih sredstev, ki jih je bilo treba plasirati v obliki različnih naložb. Te naj
bi predstavljale vir zaslužkov, ki bi bankam omogočili redno odplačevanje prevzetih
obveznosti.
Dobre naložbe pa je kljub ugodnim gospodarskim razmeram velikokrat težko najti, še posebej
kadar je trg zasičen s ponudbo kreditov. In ravno to se je v določeni meri zgodilo bankam v
našem prostoru. Nastali položaj jih je skoraj prisilil tudi v naložbe, ki so bile ocenjene kot ne
najbolj perspektivne, saj je bil pritisk odplačila prevzetih obveznosti neizprosen. To se je, ko
je velik del teh projektov propadel, izkazalo za slabo odločitev.
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V zvezi s tem lahko omenimo še težavo, ki se lahko pojavi, če imajo banke prevelik naval
potencialnih varčevalcev. Tem praviloma ne morejo zavrniti možnosti varčevanja, medtem ko
je najem dodatnih virov stvar odločitve posamezne banke. Obema pa je skupno, da imajo
banke težavo z nadaljnjim plasmajem presežnih sredstev. Pri tujih virih se je temu v določeni
meri mogoče izogniti s tem, da se naenkrat ne vzame prevelika količina sredstev, ki banke
potencialno sili v nadaljnje neracionalne odločitve. Upoštevati pa je treba, da se razmere na
trgu in posledično obrestne mere hitro spreminjajo, zato preveč pasivna drža bank lahko
povzroči zamujeni dobiček.
V našem primeru so se banke znašle v neugodnem položaju s tem, ko so se pretirano
zadolžile. Del problema so reševale tako, da so podjetjem tako rekoč vsiljevale kredite, in to
pod ugodnimi pogoji, kar se z vidika današnjega časa zdi skoraj nemogoče. Ravno to je bil
eden izmed glavnih razlogov, zaradi katerega so se odobravali bolj tvegani krediti z
razmeroma slabimi zavarovanji, ki so se pozneje v veliki večini primerov izkazali kot slabe
naložbe.
V tem kontekstu je treba izpostaviti tudi pritisk širšega okolja oziroma politike, ki je bančnike
spodbujala h kreditiranju, in sicer v želji po čim višji gospodarski rasti. To sicer v celoti ne
opravičuje nespametno podeljenih kreditov, ki so bili odobreni mimo bančnih standardov,
dokazuje pa, da je treba poslovanje bank obravnavati nekoliko širše, predvsem pa v kontekstu
časa oziroma okoliščin, v katerih so poslovale.39
Mednarodne gospodarske razmere so bile nekoliko manj ugodne v primerjavi s prejšnjim
letom. Gospodarska rast v evroobmočju je bila 1,3-odstotna, medtem ko je bila v EU 1,5odstotna. Predvsem rast cene nafte je bila tista, ki je vplivala na rast inflacije (2,2 odstotka) in
banke prisilila v zvišanje obrestne mere.
Zelo ugodna gospodarska klima pa je vladala v Sloveniji, kar potrjuje gospodarska rast, ki je
bila 3,9-odstotna. Največ zaslug za to ima tuje povpraševanje, ki mu je uspelo nadomestiti
deficit rasti domače porabe v primerjavi z letom prej. Kljub temu je bila še vedno dosežena
3,2-odstotna rast domače porabe, kar se je izrazilo v velikem povpraševanju po stanovanjskih
in potrošniških posojilih. Pri najemu posojil pa niso zaostajala niti podjetja, ki so prav tako
izkoristila ugodne obrestne mere. Pri teh so izstopala predvsem posojila z devizno klavzulo.
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Zgolj 2,3-odstotna inflacija pa je bila v veliki meri posledica stabilnosti tolarja glede na evro
in usklajenega delovanja Banke Slovenije z Vlado Republike Slovenije. Tako je Sloveniji
uspelo izpolniti maastrichtska merila, kar se je med drugim izrazilo v nizki premiji slovenske
obveznice.40

Sektor prebivalstva
Prebivalstvo se je zaradi ugodnih razmer lažje odločalo za večje nakupe, financirane z vedno
večjim zadolževanjem pri bankah, ki je že predstavljalo 13,9 odstotka BDP. Dosežena je bila
26,6-odstotna rast posojil, izstopala pa so stanovanjska posojila. Ta so že predstavljala 35,1
odstotka vseh posojil prebivalstvu, bančni sistem pa jih je v primerjavi z letom prej odobril 59
odstotkov več. Pri tem velja znova opozoriti na prociklično delovanje bank, ki so omogočile
dolžniško financiranje v tako velikem obsegu in povečale izpostavljenost tveganjem ob
morebitnem obratu trenda (padcu cen nepremičnin). Kot rešitev tega problema je Banka
Slovenije predlagala proticiklični ukrep, in sicer vključevanje cen stanovanj oziroma
nepremičnin v izračun inflacije, ki bi v obdobju rasti cen stanovanj, vse drugo pa bi ostalo
enako, povečalo inflacijo in s tem nominalne obrestne mere. Tako bi stanovanjska posojila
postala manj zanimiva in težje dostopna, kar bi zavrlo rast cen stanovanj. Ravno nasprotno bi
se zgodilo v času padanja cen stanovanj.
Čeprav so še vedno prevladovala tolarska stanovanjska posojila, so se znatno povečala tista,
ki so bila odobrena z valutno klavzulo na evro, devizna posojila v evrih in z valutno klavzulo
na švicarski frank. Tako so kreditojemalci prevzeli tečajno tveganje, kar bi postalo problem
ob morebitnem dvigu vrednosti švicarskega franka. Tako je povpraševanje po stanovanjih
bistveno preseglo ponudbo, kar se je zaradi nezmožnosti hitre prilagoditve ponudbe pokazalo
s hitrim dvigom cen stanovanj oziroma njihovo precenjenostjo. Nadpovprečno zanimanje na
stanovanjskem trgu pa je poleg omenjenih dejavnikov spodbudila tudi predvidena nova
davčna zakonodaja. Stopnja DDV za nova stanovanja naj bi se z obstoječega 8,5 odstotka
dvignila na 20 odstotkov v letu 2008, kar bi pomenilo korenito spremembo. Ne gre pa
zanemariti niti izračunov, ki so pokazali, da so nepremičnine lahko dobra in varna investicija
(dvig cene nepremičnine in potencialne najemnine pri oddaji). Nadaljevanje trenda rasti cen
stanovanj je bilo tako pričakovati vse do potrditve zakonske spremembe.
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Banke so zaupale v sposobnost odplačevanja večjih kreditov, ki so bili odobreni za daljše
časovno obdobje. Dostopnost kreditov, pri katerih je bilo temeljno merilo za odobritev
razmerje med mesečnim odplačilom posojila in dohodkom kreditojemalca, je bila vedno
večja. Ugodni pogoji pri najemu posojila pa so bili samo še en dokaz, da banke niso dvomile o
zmožnosti odplačila prevzetih obveznosti. Sorazmerno dobri in redni dohodki prebivalstva so
bili poleg omenjenega optimizma garancija najetim kreditom. Tako je zadolženost
prebivalstva (merjena kot razmerje med posojili prebivalstvu in plačami) dosegla vrh v
zadnjih šestih letih, kar bi lahko postala težava ob morebitni znižani rasti plač. Spet pa velja
izpostaviti rast deviznega zadolževanja.
Pri finančnem premoženju prebivalstva nas zanimajo predvsem bančne vloge, ki so še vedno
predstavljale največji delež (58,7 odstotka), ob sicer za 1,7 odstotne točke znižanem deležu.
Tabela 4: Posojila in depoziti pri bankah (v mrd. SIT)
December 2004

December 2005

Posojila prebivalcev pri bankah (1)

671,0

849,3

Depoziti prebivalcev pri bankah (2)

2.291,7

2.417,8

Neto prihranki prebivalcev pri bankah (2 – 1)

1.620,7

1.568,5

Neto prihranki (v % BDP)

25,9 %

23,9 %

Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2006, str. 11

Glede na to, da je rast posojil v letu 2005 znatno presegla rast depozitov, je zmanjšanje neto
prihrankov v odstotku BDP logična posledica. 41
Sektor podjetij
Kot je že bilo omenjeno, pa so zelo ugodne razmere in ponudbo kreditov izkoristila tudi
podjetja (23,1-odstotna rast). Spodbudno je bilo, da so se vedno bolj odločala za zadolžitev v
Sloveniji.
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Tabela 5: Neto zadolževanje podjetij doma in v tujini
2004

2005

Struktura zadolževanja

100 %

100 %

– doma

67 %

85 %

– v tujini

33 %

15 %

Valutna struktura

100 %

100 %

– tolarsko

15,2 %

–11,0 %

– devizno

84,8 %

111,0 %

Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2006, str. 21

Vedno večjo težo so dobivala devizna posojila, in sicer zaradi zelo ugodnih obrestnih mer
(tečaj tolarja glede na evro pa je bil sorazmerno stabilen), ki so dosegala več kot 50-odstotno
rast, kar se je izrazilo tudi pri tolarskih posojilih, ki so imela celo negativno rast (–5,0
odstotka), torej je šlo za proces razdolževanja. Pri obrestnih merah za dolgoročna tolarska in
devizna posojila, vezana na Euribor, je bilo opaziti občutno razliko. Pri prvih je bila obrestna
mera 6,6 odstotka, pri drugih pa 3,7 odstotka.
Tabela 6: Posojila in vloge podjetij pri bankah
December 2004

December 2005

Posojila podjetjem (1) (v mrd. SIT)

1.938,0

2.357,9

Vloge podjetij (2) (v mrd. SIT)

636,2

744,6

Neto zadolženost podjetij pri bankah (1 –

1.301,8

1.613,4

20,8 %

24,6 %

2) (v mrd. SIT)
Neto zadolženost (v % BDP)

Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2006, str. 22

Vse skupaj se je izrazilo tudi v skupnem finančnem vzvodu podjetij, ki je prestopil mejo 100
odstotkov, kar je pomenilo, da so poslovne in finančne obveznosti presegle obseg kapitala. 42

Bančni sektor
Tako so bili vsi akterji na trgu vedno bolj odvisni od bank, te pa od tujine, ki je bila glavni vir
financiranja (83,3-odstotna rast). Bančne vloge so bile zaradi neprivlačnih obrestnih mer
vedno manj zanesljiv vir, kar je celoten sistem dodatno slabilo. Samo delež vlog nebančnega
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sektorja v povprečni obrestovani pasivi je od leta 2004 z 72,9 odstotka upadel na 66,2
odstotka v letu 2005. Čeprav so bile vloge nebančnega sektorja še vedno glavni vir
financiranja, se je njihov delež v bilančni vsoti od leta 2001, ko je bil 71,2 odstotka, zmanjšal
na 54,9 odstotka.43 Dodatna težava pa je bila čedalje večja neuravnoteženost med
kreditiranjem in varčevanjem nebančnega sektorja. Ne samo da vedno višje kreditne rasti niso
v zadostni meri spremljale vloge, opazno je bilo tudi veliko neskladje glede ročnosti. Tako so
na eni strani prevladovali dolgoročni krediti, na drugi pa vloge z vedno krajšo ročnostjo.
Obrestno tveganje je bilo zatorej vedno večje, vsaj deloma pa ga je blažil vse večji delež
kreditov, vezanih na spremenljivo obrestno mero, predvsem 6-mesečni Euribor. To je z vidika
bank pomenilo manjše tveganje, saj je bilo preneseno na kreditojemalce, toda ob morebitnem
občutnem povišanju obrestnih mer oziroma plačilni nesposobnosti bi lahko to banke prav tako
pripeljalo v nezavidljiv položaj.
Tabela 7: Vrsta obrestne mere pri odobritvi novih posojil osmih največjih bank
December 2004

December 2005

Fiksna OM (SIT)

54,4 %

41,5 %

Spremenljiva OM (SIT)

4,8 %

5,9 %

Fiksna OM (devize)

4,5 %

1,3 %

Spremenljiva OM (devize)

36,3 %

51,3 %

Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2006, str. 78

Vedno manj pa so bile banke izpostavljene tečajnemu tveganju. K temu je v veliki meri
prispevalo pričakovanje prevzema evra, ki je med drugim močno stabiliziralo tečaj tolarja
glede na evro. Z dokončnim prevzemom evra pa se bo tečajno tveganje pri posojilih, najetih v
evru oziroma z devizno klavzulo evro, izničilo. Tako so pravo tečajno tveganje predstavljali
predvsem krediti, vezani na švicarski frank, ki pa so bili v tem obdobju manj pomembni.
Kapitalska ustreznost se je v primerjavi s prejšnjimi leti, ko so se banke zatekale k
dokapitalizacijam, povečanju podrejenega dolga ali povečanju rezervacij za splošna bančna
tveganja, znižala na 10,6 odstotka.
Tako je bilančna vsota bank s 7.018 milijardami tolarjev presegla višino BDP. S tovrstnim
poslovanjem se je sicer povečala donosnost bank, ki pa so bile vedno manj odporne proti
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šokom, ki bi jih doleteli ob morebitnem obratu gospodarskega cikla. Če k temu dodamo, da
oblikovane rezervacije niso sorazmerno sledile tempu rasti kreditne aktivnosti, je bila
vzdržnost še toliko bolj vprašljiva. Če bi se bistveno poslabšala sposobnost kreditojemalcev
za redno odplačevanje prevzetih obveznosti, bi imele banke pri reševanju nastalih težav
sorazmerno malo manevrskega prostora. Zanemariti pa ne smemo dejstva, da so se s tem
banke potegovale za svoj tržni delež, ki ga je bilo zaradi hude konkurence vedno težje
ohraniti. Tako ne preseneča podatek, da so dosegle največ velikih izpostavljenosti v zadnjih
petih letih. Velika izpostavljenost je izpostavljenost banke do posamezne osebe, ki dosega
vsaj 10 odstotkov kapitala banke. V izpostavljenost banke do posamezne osebe se štejejo
aktivne bilančne in klasične zunajbilančne postavke, vključujoč posebne postavke izvedenih
finančnih instrumentov. Velika izpostavljenost pomeni resno tveganje, saj lahko nezmožnost
odplačevanja kreditov s strani velikih kreditojemalcev zamaje stabilnost celotnega kreditnega
portfelja.
Izjemno pomembno je bilo torej, da so bili krediti v letu 2005 dobro zavarovani. Kot oblika
zavarovanja so se vse bolj uveljavljali vrednostni papirji, ki so v veliki meri izpodrinili bančne
vloge. Še vedno pa so bile nepremičnine prevladujoča oblika zavarovanja. Poudariti velja, da
so banke vse bolj zahtevale več različnih zavarovanj za isto posojilo, predvsem da bi se
izognile padcu vrednosti posameznega zavarovanja.
Čeprav je kreditna aktivnost naraščala, pa so obrestni prihodki v primerjavi z neobrestnimi
počasi, a vztrajno izgubljali svoj pomen. Gledano v celoti, so se zmanjšali tudi stroški
poslovanja.
Tabela 8: Rast realnega BDP in realna rast posojil nebančnemu sektorju
2004

2005

Rast realnega BDP

4,2 %

3,9 %

Realna rast posojil

17,2 %

21,4 %

Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2006, str.68

Pri posojilih, ki so bila dana nebančnemu sektorju, so prednjačile tuje banke (37,7-odstotna
rast), ki so želele čim prej povečati svoj tržni delež. Najnižja rast posojil pa je bila dosežena
pri velikih bankah, in sicer 19,7-odstotna. Gledano v celoti, so banke 91,5 odstotka svojih
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sredstev v nebančni sektor plasirale v tuji valuti. Izjema je bil sektor prebivalstva, ki se je še
vedno bolj zadolževal v domači valuti (60 odstotkov). 44
Kreditni portfelj bank je prejel pozitivno oceno, kreditno tveganje pa je bilo vedno manjše.
Nobena banka ni presegla omejitve največje dopustne izpostavljenosti, čeprav se je vsota
velikih izpostavljenosti povečala. Zavarovanja so bila vedno kakovostnejša, nezavarovanih je
bilo vse manj, banke pa so vedno manj pozornosti posvečale oblikovanju rezervacij, katerih
delež je upadel. Če si ogledamo strukturo terjatev, lahko opazimo, da se je najbolj povečal
delež najkakovostnejših terjatev, delež nedonosnih pa se je zmanjšal.
Tabela 9: Struktura tveganju prilagojene aktive, povečane za drugim tveganjem prilagojene
postavke po posameznih skupinah bank za december 2004 in december 2005

Velike

tveganja

Tržna

tveganja

Valutna

tveganja

Kreditna

tveganja

Razlika (v odst. točkah)

Tržna

tveganja

Valutna

tveganja

Kreditna

tveganja

December 2005

Tržna

tveganja

Valutna

tveganja

Kreditna

December 2004

86,7 %

4,6 %

8,6 %

86,1 %

6,6 %

7,3 %

–0,6 %

2,0 %

–1,3 %

84,6 %

12,8 %

2,6 %

90,9 %

5,9 %

3,2 %

6,3 %

–6,9 %

–0,6 %

78,4 %

6,0 %

15,6 %

83,4 %

4,7 %

12,0 %

5,0 %

–1,3 %

–3,7 %

85,3 %

6,5 %

8,2 %

86,7 %

6,2 %

7,1 %

1,4 %

–0,3 %

–1,2 %

banke
Tuje
banke
Majhne
banke
Skupaj

Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2006, str. 99

Ob tem pa je treba poudariti, da je celotna ocena vsaj delno zavajajoča, saj je bila narejena v
dobrih razmerah in na podlagi optimističnih pričakovanj za prihodnja leta. To je pomenilo
podcenjevanje določenih tveganj, ki so jim bile banke vedno bolj izpostavljene. V bistvu je
šlo za sistemsko tveganje, saj so banke in njihova stabilnost ključnega pomena za vzdržnost
celotnega finančnega in realnega sektorja. Ravno zato bi se morala vsaj delno omejiti
procikličnost poslovanja bank, ki v veliki večini primerov samo povečuje neodpornost proti
morebitnim negativnim spremembam.4546
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Leto 2006
Uvedba evra je bila tik pred vrati, zato je bila prednostna naloga Slovenije v letu 2006, da
izpolni še zadnje pogoje, ki so bili potrebni za sprejetje nove valute. Vsi akterji na trgu so
nestrpno pričakovali poenotenje z evropsko valuto, saj so bile obljube o pozitivnih učinkih
zelo prepričljive. Obetal se je nov zagon celotnemu gospodarstvu, kar se je med drugim
opazilo pri bančnem poslovanju. Glede na povedano in izkušnje iz preteklih let, podatek o
nadaljevanju kreditne ekspanzije ni presenetljiv. Vedno večja zadolženost, čeprav še vedno
nižja od povprečja evroobmočja, pa je čedalje bolj bremenila dohodkovno stran
kreditojemalcev, kar bi moral biti znak za določeno mero previdnosti. Ta bi morala veljati
predvsem za podjetja, katerih poslovanje je usmerjeno prociklično oziroma ki že tako
izkazujejo visok finančni vzvod.
Poleg tega se je trend vedno večjega zadolževanja v tujini nadaljeval, pomen domačih vlog pa
se je že zmanjšal. Tako se je dodatno povečala izpostavljenost spremembam v mednarodnem
gospodarskem okolju in politiki poslovanja tujih bank. Bančni sistem je bil tako na vedno bolj
trhlih temeljih, čeprav je še vedno veljal za stabilnega.
Glede na to, da so se obrestne mere v povprečju povišale, bi bil upad oziroma umiritev
povpraševanja po kreditiranju logična posledica, vendar ni bilo tako. Dobre gospodarske
razmere in optimizem so prevladali in bili znova vodilo celotnemu dogajanju na finančnem
trgu. Če k temu dodamo dejstvo, da je bila uvedba evra, ki naj bi zmanjšala določena
tveganja, tik pred zdajci, vse skupaj vseeno ni tako presenetljivo.47
Evroobmočje je imelo 2,7-odstotno gospodarsko rast z 2,2-odstotno inflacijo. Z vidika našega
gospodarstva je bilo pomembno predvsem, da so države, ki so bile naše glavne trgovinske
partnerice, sledile trendu naraščajoče gospodarske aktivnosti. Poleg tega velja izpostaviti rast
cene nafte, ki je vedno imela sorazmerno močan vpliv na gibanje inflacije v Sloveniji.
Gospodarska rast v Sloveniji je bila spet zelo visoka, in sicer 5,2-odstotna, kar je bila v prvi
polovici leta v največji meri posledica močnega izvoza, v drugi polovici leta pa domače
porabe, predvsem investicijske aktivnosti. Inflacija je bila 2,5-odstotna, višjo rast pa je bilo
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opaziti pri osnovni inflaciji, ki zajema cene življenjskih potrebščin brez upoštevanja rasti cen
energentov, sezonske hrane in vplivov davčnih sprememb. 48

Sektor prebivalstva
Ob pogledu na sektor gospodinjstev vidimo, da se ni preveč oziral na slabše pogoje
kreditiranja oziroma na višje obrestne mere ter da je nadaljeval v smeri vedno večjega
zadolževanja. 3,3-odstotna rast porabe prebivalstva je pomenila manjši upad v primerjavi z
letom prej, a je bila še vedno sorazmerno visoka. Spodbudno je bilo, da so jih v vedno večjem
delu s posojili spremljale domače banke. Znova so izstopala stanovanjska posojila. Stopnja
zadolženosti je postopoma naraščala, kar je na koncu leta pomenilo 24,1-odstotno rast posojil.
Tudi razmerje med najetimi posojili in plačami se je dvignilo. Dohodek prebivalstva je bil
zato vedno bolj obremenjen, kar je pomenilo večjo verjetnost, da se krediti ne bodo mogli
redno odplačevati. Če k temu dodamo, da je bil precejšen del posojil odobren z devizno
klavzulo, je to pomenilo dodatno težavo. Tu je bilo največjo spremembo opaziti pri
stanovanjskih posojilih v švicarskih frankih in tistih, ki so bili vezani na valutno klavzulo
švicarski frank. Pri teh bo valutno tveganje ostalo tudi po vstopu v EU. Delež
kreditojemalcev, ki plačo prejemajo v švicarskih frankih, je bil majhen, zato je dvig vrednosti
švicarskega franka pomenil resno grožnjo. Nasprotno pa je bilo s potrošniškimi posojili, kjer
so prevladovala tolarska.
Tabela 10: Valutna struktura stanovanjskih posojil
31. 12. 2005

31. 12. 2006

SIT

36,7 %

31,9 %

EUR

14,8 %

23,9 %

Valutna klavzula EUR

35,7 %

23,4 %

CHF

0,1 %

6,5 %

Valutna klavzula CHF

12,7 %

14,3 %

Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2006, str. 8

Poleg tega je bila večina kreditov odobrena s spremenljivo obrestno mero, kar je pomenilo
prenos obrestnega tveganja na kreditojemalce in daljnosežne posledice ob morebitnem dvigu
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obrestnih mer. Čeprav so se banke potencialnih tveganj zavedale, pa temu, kot vse kaže, niso
posvečale prevelike pozornosti.
Želja po ohranitvi tržnega deleža in dobičku je prevladala, zato prožnost bančne ponudbe ni
bila presenetljiva. To se je opazilo tudi pri podaljševanju ročnosti odobrenih stanovanjskih
kreditov, kar je bilo za kreditojemalca ugodnost. Čas odplačevanja mesečnih obrokov se je
sicer podaljšal, vendar pa so bili obroki bistveno manjši, kar je pomenilo manjšo obremenitev
mesečnega prihodka. To je bilo pomembno predvsem za tiste, ki so imeli sorazmerno majhne
prihodke in jim je odplačevanje kredita v prejšnjih obdobjih bistveno zmanjšalo mesečni
razpoložljivi dohodek. Banke so tako omogočile kreditiranje širšemu krogu prebivalstva, tudi
tistim, ki niso bili najbolje situirani, kar pa je za kreditni portfelj pomenilo dodatno
obremenitev. Gledano z bančne strani, se je zaradi tega in daljše ročnosti odplačevanja
povečalo tveganje neplačila v prihodnje. Glede na celotno stanje, kjer je povpraševanje po
nepremičninah občutno prekašalo neprožno ponudbo, dvig cen nepremičnin ni bil
presenetljiv.
Tabela 11: Struktura ročnosti novih stanovanjskih posojil v odstotkih
Do 5 let

Od 5 do 10 let

Od 10 do 15 let

Od 15 do 20 let

Nad 20 let

2004

3,2 %

18,6 %

46,7 %

20,8 %

10,6 %

2005

2,2 %

13,0 %

35,0 %

24,2 %

25,6 %

2006

2,3 %

15,2 %

24,6 %

23,7 %

34,2 %

Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2007, str. 10

Tako so se banke začele odzivati s postopnim zviševanjem obrestnih mer, kar naj bi vsaj
delno zaustavilo povpraševanje in otežilo dostopnost do novih posojilih.
Ugodne razmere so banke nekoliko zaslepile, kar se je pokazalo pri podcenitvi možnosti
uresničitve določenih tveganj. Glede na vsa omenjena tveganja, ki so se jim bile banke
pripravljene izpostaviti, se je zdelo, kot da gre za tempirano bombo, za katero je bilo samo
vprašanje časa, kdaj bo eksplodirala. Z vidika stabilnosti celotnega sistema pa je največjo
grožnjo pomenila možnost uresničitve vseh tveganj ob istem času, kar bi utegnil biti usoden
udarec za celotno gospodarstvo.
Pri bančnih vlogah pa gospodinjstva zaradi sorazmerno nizkih obrestnih mer niso bila
pretirano motivirana za bančno varčevanje. K temu je treba dodati, da je bilo zaupanje v
38

alternativne oblike varčevanja, ki so obljubljale večje donose, vedno močnejše. Tako so se
ljudje lažje in vse pogosteje odločali za tovrstno obliko varčevanja. Nastalim razmeram so se
prilagodile tudi banke, ki so poleg klasične oblike varčevanja začele ponujati nove oblike
naložb, ki so bile po donosnosti bolj konkurenčne. 49

Sektor podjetij
Tudi sektor podjetij je povečal svojo zadolženost, saj ga je vodila želja po investicijski
aktivnosti. Predvsem je bil spodbuden podatek, da so kreditiranje v večjem delu prevzele
domače banke (nad 50 odstotkov). To je pomenilo, da so bile domače banke s svojo ponudbo
kreditov konkurenčne tujim in da je bila stopnja zaupanja v naš bančni sistem vnovič na
visoki ravni. Tako so posojila kot oblika financiranja podjetij še vedno močno prevladovala
nad drugimi oblikami financiranja.
Valutna struktura kreditov nam pove, da so spet prevladovala devizna posojila, medtem ko so
se podjetja razdolževala pri tolarskih posojilih.
Znova je zrasel delež kreditov s spremenljivo obrestno mero, za fiksne obrestne mere pa se je
zdelo, kot da so šle v pozabo. Tako so podjetja nase prevzela tveganje povišanja obrestnih
mer, ki bi lahko močno oslabilo sposobnost rednega odplačevanja prevzetih obveznosti.
Fiksne obrestne mere pa so bile neprivlačne zaradi visokih obresti.
Gledano v celoti, je bilo dolžniško financiranje v primerjavi z lastniškim financiranjem
podjetij preveč izrazito, kar je za sabo potegnilo močno odvisnost podjetij od bank. Dokler so
banke sposobne in pripravljene slediti potrebam podjetij, se zdi, da ta odvisnost ni
problematična, vendar se je treba zavedati, da banke pri poslabšanju gospodarskih razmer v
večini primerov spremenijo kreditno politiko, kar lahko, če pogoji kreditiranja niso jasno
določeni za daljše časovno obdobje, podjetja postavi pred kruto dejstvo, da morajo sprejeti
nove, zahtevnejše pogoje poslovanja. 50

49
50

Banka Slovenije, maj 2007. Poročilo o finančni stabilnosti, str. 7-23
Banka Slovenije, maj 2007. Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, str. 24-39

39

Bančni sektor
Banke kot najpomembnejši finančni posrednik so svojo vlogo še okrepile. Rast bilančne vsote
je bila v primerjavi z rastjo BDP dvakrat višja. Bilančna vsota je bila 33,7 milijarde evrov, to
je 113 odstotkov BDP. Temu trendu pa niso v celoti sledile vloge nebančnega sektorja, ki so
se sicer povečale, a premalo, da bi lahko sledile povpraševanju po kreditih. Iskanje dodatnih
virov v tujini je bila edina rešitev, spodbudno pa je bilo, da se je delež tujih virov v primerjavi
z domačimi kljub temu zmanjšal, kar je pomenilo večjo neodvisnost bančnega sistema.
Dodatna težava pa je bilo še vedno zaznavno upadanje deleža dolgoročnih vlog, ki so za
poslovanje bank pomenile največjo gotovost in predvidljivost. Poleg tega se je treba zavedati,
da so domače vloge cenejši vir financiranja, čeprav se banke v tujini zadolžujejo po nižji
obrestni meri kot podjetja. Če pogledamo podatek o dobičku pred obdavčitvijo, ki je bil 393,4
milijona evrov, lahko povemo, da je bilo poslovanje bank v letu 2006 več kot uspešno. Zadnji
podatek pa je lahko tudi nekoliko zavajajoč, saj je treba preveriti, katerim tveganjem so se
banke izpostavile, da so lahko dosegle tolikšen dobiček. Gledano z vidika prihodnjega
poslovanja, ko se lahko določena tveganja zaradi spremenjenih okoliščin uresničijo, utegne
biti prevzemanje velikih tveganj za doseganje kratkoročnih dobičkov usodno. To še posebej
pride do izraza, če se prevelik del dobička razdeli oziroma ne zadrži, rezervacij oziroma
oslabitev pa ni dovolj, zaradi česar je lahko prihodnost bančnega sistema pod velikim
vprašajem. Tako je bil nadvse pozitiven podatek o razpršenosti danih kreditov med različne
panoge, kar je zmanjševalo kreditno tveganje. Kljub temu je bilo to še vedno sorazmerno
veliko, eden izmed pomembnejših vzrokov vedno večjega kreditnega tveganja, ki so ga banke
prevzemale, pa je bilo nižanje kreditnih standardov. Istočasno je treba povedati, da ne glede
na to, kako dobro se banke zavarujejo pred možnostjo uresničitve tveganj, še vedno obstaja
možnost, da bodo spremenjene okoliščine poslovanje bank zelo prizadele. Tedaj bo razlika le
v načinu sanacije, saj bodo banke, ki so naredile več rezervacij in oslabitev v dobrih časih,
lažje premostile nastale težave in se bodo v večji meri same sposobne postaviti na noge,
medtem ko bodo preostale banke na milost in nemilost izročene državi in mednarodnim
institucijam. Težava, ki se pri tem pojavlja, je moralni hazard: bankirji se zavedajo dejstva, da
jim bo v večini primerov na pomoč priskočila država, še posebej če gre za sistemsko
pomembne banke, zato je njihova pripravljenost za prevzemanje večjih tveganj zagotovo
večja. (To pa ne pomeni, da je to vodilo bankirjev na splošno.) Čeprav se sanacije v veliki
meri opravljajo na račun davkoplačevalcev, se je treba zavedati, da se s tem med drugim
rešujejo vloge ljudi, ki so svoja presežna sredstva zaupali bankam. Poleg tega vemo, da
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propad bank pomeni prekinitev možnosti kreditiranja podjetij, ki brez tega ne morejo delovati,
kar v končni fazi spet vpliva na brezposelnost ljudi. Sanacija s pomočjo države je torej včasih
neizogibna in je veliko manjše zlo kot nezmožnost normalnega delovanja bančnega sistema,
čeprav jo ljudje največkrat sprejmejo z neodobravanjem. Zato pa je toliko pomembnejše, da
se izbere način sanacije, ki bo pomoč izkoristil kar se da racionalno in v korist celotnega
gospodarstva.51
Tabela 12: Tržni deleži in stopnje rasti za bilančne vsote in posojila nebančnemu sektorju po
posameznih skupinah bank
Tržni deleži

Stopnje rasti

2004

2005

2006

2004

2005

2006

– velike banke

63,2 %

60,9 %

59,9 %

10,0 %

19,1 %

13,3 %

– tuje banke

25,9 %

28,8 %

29,5 %

16,8 %

37,1 %

18,2 %

– majhne banke

10,8 %

10,3 %

10,5 %

15,5 %

17,5 %

17,7 %

– skupaj

100 %

100 %

100 %

12,3 %

23,6 %

15,2 %

– velike banke

60,9 %

58,7 %

56,5 %

16,7 %

21,4 %

19,7 %

– tuje banke

29,6 %

31,9 %

33,9 %

30,8 %

36,2 %

32,0 %

– majhne banke

9,5 %

9,4 %

9,7 %

20,5 %

24,7 %

27,9 %

– skupaj

100,0 %

100,0 %

100,0 %

21,0 %

26,1 %

24,4 %

Bilančna vsota

Posojila
nebančnemu
sektorju

Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2007, str. 57

Tabela 13: Razmerje med vpoglednimi, kratkoročnimi in dolgoročnimi obveznostmi bank do
nebančnega sektorja v odstotkih
2004

2005

2006

Vpogledne

34,8 %

39,6 %

40,9 %

Kratkoročne obveznosti

51,1 %

47,9 %

46,7 %

Dolgoročne obveznosti

14,1 %

12,5 %

12,4 %

Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2007, str. 60
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Zavodnik, E., januar-februar 2010. Moralno tveganje – aktualna tema prihodnosti slovenskega bančnega
sistema. Bančni vestnik, letnik 59 (št. 1-2), str. 29-35

41

Bistveno pa se je znižalo razmerje med vlogami nebančnega sektorja in posojili nebančnemu
sektorju. Še tri leta prej je bilo to razmerje 130 odstotkov, v letu 2006 pa samo še 87
odstotkov.
Zaradi močne kreditne aktivnosti so imele nekatere banke težave pri ugoditvi zahtevam po
kapitalski ustreznosti. To je vsaj v določeni meri umirilo pretirano rast kreditov, predvsem
tistih, ki so bili odobreni ob dokaj nizkih kreditnih standardih. Izpostaviti velja, da je obrok
posojila glede na dohodek kreditojemalca (LTI) vztrajno naraščal, kar je pomenilo vedno
večje tveganje.
V tem kontekstu je treba omeniti tudi večji delež odobrenih kreditov, pri katerih se glavnica
plača šele ob zapadlosti kredita. Praviloma odplačilo kredita poteka obročno, in sicer v skladu
z amortizacijskim načrtom, kar je z vidika bank manj tvegano in bolj zaželeno.
Tabela 14: Struktura zavarovanj novih posojil po skupinah bank
Velike banke

Majhne banke

Banke v večinski tuji

Bančni sektor

lasti
Nezavarovano

69,9 %

81,3 %

83,5 %

77,0 %

Nepremičnine

12,7 %

5,7 %

6,2 %

9,1 %

Zavarovalnice

1,7 %

1,6 %

1,4 %

1,5 %

Vrednostni

5,9 %

3,3 %

1,1 %

3,6 %

Drugo

9,8 %

8,1 %

7,8 %

8,8 %

Nova posojila (v

20.520

6.899

17.497

44.916

papirji

mio. EUR)
Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2007, str. 78

Z vidika kakovosti kreditnega portfelja je treba izpostaviti večji delež nedonosnih terjatev, to
je tistih, za katere banke oblikujejo več kot 40 odstotkov oslabitev. To je bil eden izmed
znakov, ki je napovedal obrat na pregretem kreditnem trgu. 52

52

Banka Slovenije, maj 2007. Poročilo o finančni stabilnosti, str. 40-106
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Tabela 15: Odpisi terjatev in rezultat iz neto odpisov terjatev53 (v tisoč EUR)
2004

2005

2006

Odpisi

31.606

35.642

5.043

Rezultat iz neto odpisov

–25.324

–28.896

3.205

Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2007, str. 81

53

Rezultat iz neto odpisov so izgube iz odpisov, zmanjšane za dobičke iz odpisanih terjatev.
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Leto2007
S 1. januarjem 2007 je evro postal uradna valuta v Republiki Sloveniji, s čimer je bil
izpolnjen eden izmed pomembnejših pogojev ob sprejetju Slovenije v EU. Od 1. do 15.
januarja je bilo prehodno obdobje, ko sta bili kot plačilni sredstvi sočasno v uporabi tolar in
evro. Tolar se je torej umaknil 15. januarja, kar je pomenilo, da je kot plačilno sredstvo ostal
samo evro. Dvojno označevanje cen za lažjo prilagoditev novim razmeram pa je trajalo do 30.
junija tega leta. To je pomenilo začetek novega obdobja, močnejše integracije oziroma večje
povezanosti z drugimi evropskimi državami, ki so že sprejele evro kot domačo valuto.
V večjem delu so se izpostavljale samo pozitivne posledice, ki naj bi jih za sabo potegnila
omenjena dejanja. Prevladoval je optimizem, ki se je med drugim kazal v veliki kreditni
aktivnosti, vnovič sloneči na zadolževanju slovenskih bank v tujini. Domača akumulacija tudi
tokrat ni mogla slediti potrebam bank; te so potrebovale vedno več sredstev, ki so jih potem v
veliki meri naprej plasirale v obliki kreditov. Omeniti pa je treba, da so se nekoliko
zanemarila potencialna tveganja, ki so se pozneje izkazala kot dejansko podcenjena. V tem
delu lahko omenimo, da je že nastopila faza, ko sta bankirje zajeli evforija in neizmerna želja
po še večjih dobičkih. Nekoliko poenostavljeno bi lahko rekli, da so vedno bolj verjeli v to, da
so poceni pridobljeni viri že sami po sebi garancija za končni uspeh. Zdelo se je, da ni več
tako pomembno, kam se sredstva plasirajo, ampak bolj to, da se je obseg poslovanja nenehno
povečeval. To je bila podlaga za vedno večje nagrade bankirjev, ki so si jih izplačevali ob
koncu poslovnega leta.54
Podatek o 24,7-odstotni rasti bilančne vsote bank, ki je znašala 42,2 milijarde evrov, kar je
pomenilo 126 odstotkov BDP, je dovolj zgovorno pričal o pomembnosti vloge bank v
delovanju celotnega gospodarskega sistema. To pa je bilo hkrati vse nevarnejše, če bi se
uresničila vedno večja bančna tveganja.
Podrejeni položaj slovenskega bančnega sistema glede na večje evropske banke je bil vedno
izrazitejši. Poleg tega so tuji viri postajali vse bolj nestabilni, saj je začetek krize v Združenih
državah Amerike zamajal stabilnost svetovnega bančnega sistema, v katerega so bile vpete
tudi evropske banke. To je začelo predstavljati vedno večjo grožnjo, posredno tudi za naše
banke, a večina tveganj je bila določenim opozorilom navkljub podcenjena. Tako je bila
54

Rotovnik, T., april 2010. Politike plačevanja in nagrajevanja po finančni krizi. Bančni vestnik, letnik 59 (št. 4),
str. 19-22
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finančna stabilnost vse bolj vprašljiva, a kot bomo videli v nadaljevanju, je pohlep bankirjev
velikokrat prevladal, tudi za ceno spregleda jasno določenih meril za odobritev kreditov. Tako
pa ni bila ogrožena le stabilnost bančnega sistema oziroma vseh finančnih institucij, temveč
tudi realnega sektorja, ki brez podpore finančnih institucij ne more delovati. Ravno zato bi se
morali bankirji toliko bolj zavedati svoje odgovornosti, ki jo prevzamejo z nastopom svoje
funkcije. Pogosto pa se je dogajalo ravno nasprotno, saj so v določenih okoliščinah svoj
položaj zlorabili, na morebitne posledice pa se niso pretirano ozirali. Zavedali so se svoje
moči, saj so vedeli, da si propada bank praktično ne moremo privoščiti. 55
Hkrati pa je treba opozoriti na preveč posplošene ocene, ki so se v poznejših obdobjih začele
pojavljati v zvezi s krediti iz obdobja velike kreditne ekspanzije. Ocene so šle v smeri, da je
velik del kreditov postal slab, ker so bili odobreni mimo bančnih meril oziroma so pri njih
bankirji zlorabili svoj položaj v škodo bank. Kredit je lahko postal slab iz različnih razlogov,
med drugim iz navedenega. Pri tovrstnih ocenah bi bilo treba po mojem mnenju vedno
izhajati iz dejstva, da je prihodnost kot taka negotova, s tem pa tudi poslovanje vseh
subjektov, ki delujejo na trgu. Zato tudi od bankirjev ni mogoče pričakovati, da bi vedno
sprejemali najboljše odločitve, ampak zgolj odločitve, ki so tehtno premišljene in utemeljene.
Zato je toliko pomembnejše, da se vsak kredit obravnava in ocenjuje posebej. Samo tako se
lahko ugotovi, ali je bil slab kredit posledica napačne poslovne presoje, ki izključuje
odgovornost bankirjev, ali pa je šlo za malomaren oziroma nameren spregled kreditnih
standardov, kar je lahko podlaga za civilno oziroma kazensko odgovornost vodilnih bankirjev.
Vse prevečkrat se namreč dogaja, da se odločitve iz preteklosti ocenjujejo preveč pavšalno
oziroma so ocene neutemeljene. Kritika kot taka je vsekakor potrebna, toda če zanjo ni
utemeljenih razlogov, je lahko tudi kontraproduktivna. Predvsem lahko negativno vpliva na
splošno zaupanje v slovenski bančni sistem, kar ima lahko katastrofalne posledice za celotno
gospodarstvo. Svoj delež pri tem imajo tudi mediji, ki se včasih ne zavedajo, kako pomemben
vpliv imajo na celoten gospodarski položaj. Še posebej kadar v javnost lansirajo negativne
novice, bi morali njihovo resničnost dobro preveriti. Pogosto pa se dogaja ravno nasprotno.
Naklado povečujejo slabe novice, zato je izpostavljanje teh v interesu večine novinarjev. To
sicer ne bi bila težava, če bi te novice temeljile na točnih in preverljivih podatkih, toda praksa
žal velikokrat kaže ravno nasprotno. Z vidika bančnega poslovanja lahko tovrstne informacije
prav hitro zamajejo zaupanje v njihovo delovanje, kar ima praviloma daljnosežne posledice.
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Tega se je treba zavedati in to upoštevati, še preden je škoda narejena. Po drugi strani pa je
raziskovalno novinarstvo v pravem pomenu besede nujno, saj s svojim poročanjem nadzoruje
delovanje bančnega sistema.56
Konkretne številke kažejo, da je bila gospodarska rast v tem letu znova zelo visoka, in sicer
6,1-odstotna. K temu so najbolj prispevali izvoz blaga in investicije, ki so zahtevale že
omenjeno financiranje s pomočjo tujih virov. Predvsem podjetja so bila tista, ki so veliko
investirala, medtem ko sektor gospodinjstev pri tem ni bil tako agresiven. Ta sektor je veliko
bolj povečal delež privarčevanih sredstev, a ta kljub vsemu niso zadostovala, da bi lahko
sledila nadaljevanju trenda povpraševanja podjetij po novih virih, zato so bili tuji viri še
vedno neizogibni. Tako ne preseneča, da so bila slovenska gospodinjstva tudi v letu 2007
bistveno manj zadolžena od evropskega povprečja. Delež zadolženosti slovenskih
gospodinjstev je bil 28 odstotkov BDP, medtem ko je bil v evroobmočju 65 odstotkov.
Podatek je dokaz, da so bili slovenski prebivalci v svojem razmišljanju še vedno zelo
konservativni oziroma previdni, kar pomeni, da niso bili navajeni živeti prek svojih
zmožnosti. Zato tudi ni presenetljivo, da se je večina domačega prebivalstva še vedno raje
odločala za klasično obliko varčevanja, to je v obliki bančnih vlog, kar pomeni, da so bili v
odnosu do novih finančnih instrumentov precej zadržani. Z vidika bančnega poslovanja
oziroma pridobivanja virov je šlo sicer za pozitiven podatek, a ker je slovenski trg majhen, je
bila količina bančnih vlog v absolutnem znesku še vedno premajhna, da bi lahko zadovoljila
potrebe po kreditnem povpraševanju. Poleg tega ne smemo zanemariti dejstva, da so se vedno
bolj uveljavljale alternativne oblike varčevanja. Povprečna inflacija je izstopala v primerjavi s
prejšnjimi leti, saj je bila 3,6-odstotna. Slovenijo so bonitetne agencije še vedno ocenjevale
zelo dobro, v tej smeri pa so šli tudi obeti za bližnjo prihodnost.57 58

Sektor prebivalstva
Če se osredotočimo na sektor gospodinjstev, opazimo nadaljevanje trenda zadolževanja, pri
čemer so znova imele glavno vlogo domače banke. Narasla so tako stanovanjska (36,6
odstotka) kot potrošniška posojila (19,9 odstotka ). Razmerje med dolgom pri bankah in
plačami se je bistveno povišalo, kar je pomenilo oteženo odplačevanje prevzetih obveznosti.
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K večji obremenjenosti gospodinjstev so dodatno prispevale povišane obrestne mere, kar je
pomenilo že delno uresničitev tveganj iz prejšnjih obdobij.
V nasprotju z na novo sklenjenimi stanovanjskimi posojili, ki so se odobravala z vedno
daljšim časom odplačevanja, so se potrošniška posojila sklepala z vedno krajšo ročnostjo.
Povečan obseg stanovanjskih posojil je bil v veliki meri posledica podaljšanja obdobja
znižane stopnje DDV (8,5-odstotna) za gradnjo oziroma obnovo stanovanjskih objektov. Šlo
je za veliko ugodnost, saj je bila pričakovana običajna stopnja DDV 20-odstotna. Pri vseh
posojilih pa je bilo zaznati močno povečanje števila odobritev s spremenljivo obrestno mero,
kar je spet pomenilo dodatno tveganje ob morebitnem nadaljnjem zviševanju obrestnih mer.
Gledano kratkoročno, so bile fiksne obrestne mere, ki so bile višje od spremenljivih, z vidika
kreditojemalcev manj ugodne, saj so bile spremenljive na sorazmerno nizki ravni, vendar to ni
bilo zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Večja verjetnost je namreč bila, da se bo
spremenljivi del povečal in tako otežil odplačevanje. Tako naj bi bile fiksne obrestne mere
boljša oziroma zanesljivejša rešitev, saj so bile odpornejše proti morebitnim spremembam
oziroma šokom. Kljub temu se je zanje odločil sorazmerno majhen odstotek kreditojemalcev,
ki so tako nase prevzeli večje tveganje.
Tabela 16: Struktura spremenljivosti obrestnih mer za posojila gospodinjstvom
STANJA
2006

2007

Stanovanjska

Potrošniška

Skupaj

Stanovanjska

Potrošniška

Skupaj

Fiksna OM

27,6 %

45,3 %

36,9 %

21,6 %

47,0 %

34,2 %

Spremenljiva

72,4 %

54,7 %

63,1 %

78,4 %

53,0 %

65,8 %

OM
NOVA POSOJILA
2006

2007

Stanovanjska

Potrošniška

Skupaj

Stanovanjska

Potrošniška

Skupaj

Fiksna OM

15,8 %

45,7 %

35,0 %

13,4 %

48,0 %

35,7 %

Spremenljiva

84,2 %

54,3 %

65,0 %

86,6 %

52,0 %

64,3 %

OM
Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2008, str. 11

Razlika med potrošniškimi in stanovanjskimi posojili je bila opazna tudi pri valutnem
zadolževanju, saj je pri prvih prevladoval evro, pri drugih pa vedno bolj švicarski frank. Pri
razmerju med evrom in švicarskim frankom so na podlagi izkušenj iz bližnje preteklosti
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računali na nadaljevanje trenda dviga vrednosti evra glede na švicarski frank. Tako so bili
kreditojemalci pripravljeni prevzeti valutno tveganje, ki pa so ga praviloma podcenili.
Špekulacija z valutnim zadolževanjem je bila tvegana poteza, ki je lahko zelo dobičkonosna,
lahko pa tudi usodna.
Tabela 17: Delež novih posojil v švicarskih frankih, odobrenih gospodinjstvom v celotnem
letu v odstotkih
Delež novih posojil v CHF
Stanovanjska posojila

Posojila gospodinjstvom

Delež posojil v CHF

Delež posojil v CHF

2006

2007

2006

2007

Velike banke

21,9 %

24,1 %

6,3 %

8,1 %

Majhne banke

1,2 %

11,9 %

0,2 %

1,7 %

Banke v večinski

42,5 %

55,7 %

28,8 %

32,9 %

31,0 %

38,7 %

13,2 %

16,3 %

tuji lasti
Skupaj

Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2008, str. 12
Čim daljše je obdobje odplačevanja kredita, tem večje je tveganje, saj je dolgoročna gibanja v
nasprotju s kratkoročnimi, ki so še razmeroma dobro predvidljiva, veliko težje oziroma skoraj
nemogoče predvideti. Predvsem pri stanovanjskih posojilih se je podaljševalo obdobje
odplačila, kar je pomenilo dodatno tveganje z vidika bank. Tveganje pa je toliko večje, če so
krediti vezani na tujo valuto. Dvig vrednosti tuje valute v primerjavi z evrom lahko banke
med drugim prisili, da od kreditojemalcev zahtevajo povečanje zastavljenega premoženja, kar
dodatno obremeni že tako oteženo odplačevanje kredita.
V tem letu velja izpostaviti znatno povečanje obsega kreditov za naložbe s potencialno večjim
donosom. Določene korekcije na borzi pa so vseeno vzbudile vnovično zanimanje za bančne
vloge, ki so veliko varnejša oblika varčevanja. Z vidika bank in njihovega poslovanja je šlo za
pozitiven premik, saj so si lahko obetale povečanje najstabilnejšega vira financiranja.
Določeno težavo pa je še vedno pomenila sorazmerno visoka inflacija, ki je banke, če so
želele pridobiti nove varčevalce, prisilila, da so povišale pasivne obrestne mere in tako
dodatno motivirale svoje varčevalce. 59
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Sektor podjetij
Tako kot sektor gospodinjstev so tudi podjetja povečala svojo zadolženost, a veliko bolj, kar
je bila posledica vedno novih investicij, ki so sledile gospodarski rasti. Kreditna aktivnost je
naraščala, zaslužki so bili vedno večji, temu primerno pa tudi tveganja. Zelo visok koeficient
zadolženosti podjetij je močno povečal občutljivost bank na spremenjene okoliščine. Ker so
gospodarska nihanja normalen pojav, bi morale biti banke pri svojih odločitvah izjemno
previdne, še posebno v času pregrevanja kreditnega trga.
Poleg tega je iz tega obdobja treba izpostaviti velik obseg prevzemov gospodarskih družb, ki
so bili izpeljani s pomočjo bančnih kreditov. Drži, da so se prevzemi dogajali že v prejšnjih
obdobjih in prav tako v naslednjih, a to leto je glede tega še posebej izstopalo. Večina
povedanega bo veljala za vse prevzeme, ki so se dogajali skozi celotno obdobje samostojne
Slovenije. Privatizacija kot taka je proces, ki ga je praktično nemogoče izpeljati brez napak
oziroma spornih postopkov, kar je v veliki meri posledica nejasno določenih pravil, ki se
lahko izigrajo oziroma interpretirajo na različne načine. Že to nam dokazuje, da pri
privatizaciji ne gre za čisti ekonomski proces, ampak za proces, ki je med drugim močno
determiniran s pravnimi pravili. Glede na to, da je praksa vedno korak pred pravom, je
logično, da so se natančna pravila glede prevzemnih aktivnosti, ki so lahko v večji meri
preprečila nepravilnosti, izoblikovala šele po določenem času. Zato je nadvse pomembno, da
se sodni postopki, ki se danes vodijo zoper domnevno sporno izpeljane prevzeme, opirajo na
pravila, ki so veljala v času prevzemov. Tako je treba upoštevati tudi takrat veljavno bančno
prakso, ki se bistveno razlikuje od današnje. Danes veljavna merila za odobritev kreditov so
namreč bistveno drugačna oziroma strožja od tedanjih, kar je predvsem posledica negativnih
izkušenj iz preteklih obdobij. Takrat veljavna zakonodaja je namreč omogočala, da je bilo za
najetje posojila mogoče zastaviti kupljeno premoženje. Pri tem je bila odločilnega pomena
tržna cena zastavljenega premoženja, ki je morala ustrezati višini najetega posojila. Če je bilo
tako, je bilo z vidika tedaj veljavnih meril bolj ali manj vse korektno izpeljano. Danes pa je
ključno merilo pri odobritvi kreditov denarni tok podjetij, kar velja za veliko strožje merilo.
Zanimanje za prevzemne aktivnosti je izhajalo večinoma iz vrst vodilnih mož podjetij, ki so
začutili priložnost, da bi lahko s privatizacijo podjetij prišli do večje količine premoženja.
Poleg tega so s tem želeli zaščititi svoj položaj, ki bi bil ob morebitnem prevzemu s strani
drugih podjetnikov oziroma podjetij zelo ogrožen.
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Makroekonomsko okolje je bilo za tovrstne aktivnosti več kot primerno, poleg tega pa so vse
skupaj podkrepile pozitivne napovedi o gospodarski rasti. Vodilni možje so bili tisti, ki so
najbolje poznali poslovanje svojih podjetij, zaradi česar so lahko najbolje predvideli njihovo
nadaljnje poslovanje in na podlagi tega sprejemali pomembne odločitve.
Hkrati je treba poudariti, da sta bili celotna politika in na splošno večina strokovnjakov tem
aktivnostim izjemno naklonjeni, kar je vse skupaj dodatno spodbudilo. Omenjeni so izhajali iz
želje, da večina podjetij, predvsem pa najboljša, ostane v domači lasti. S tem bi si Slovenija
zagotovila ekonomsko neodvisnost, ki je temelj politične neodvisnosti. Tujcem je sicer uspelo
prevzeti določen del domačih podjetij, a večina je vseeno ostala v domačih rokah.
Zelo pomembno, če ne celo najpomembnejšo vlogo so v celotni zgodbi odigrale banke, brez
katerih si prevzemnih aktivnosti ni bilo mogoče predstavljati. Vse skupaj so spremljale z
veliko odobrenimi krediti. Glede na neznatno količino presežnega domačega kapitala so bile
edina možnost, ki je lahko omogočila izpeljavo prevzemnih aktivnosti. Menedžerji so
razpolagali z daleč premalo osebnega premoženja, ki bi ga dejansko lahko uporabili kot
primerno zavarovanje za najete kredite, in edina prava alternativa za zavarovanje je bila
zastava delnic podjetja, ki je bilo predmet prevzema. Z današnjega zornega kota je ta oblika
zavarovanja vsaj sporna, če ne celo nesprejemljiva, a takratna zakonodaja in bančna praksa sta
to možnost dopuščali. Tako je bila menedžerjem odprta pot do velikih zaslužkov s
sorazmerno majhno količino vloženega lastnega premoženja. Po drugi strani pa je treba
povedati, da sta bila vsesplošna evforija in predvsem optimizem »garancija« za uspešno
poslovanje podjetij, ki naj bi iz svojih dobičkov odplačevala obveznosti najetih kreditov.
Čeprav se v današnjem času izpostavljajo predvsem neuspešno izvedeni prevzemi, ki so bili
posledica neuspešnega poslovanja podjetij in naj bi bili eden izmed glavnih, če ne celo glavni
krivec za nastalo bančno luknjo, je bila večina prevzemov uspešna, kar pomeni, da so bili tudi
krediti uspešno poplačani. Delež podjetij, ki so jih prevzeli menedžerji in so pozneje zašla v
težave, se giblje med 5 in 10 odstotki, odvisno od izbranega merila, po katerem ocenjujemo
nastali položaj. Več kot očitno je, da ti prevzemi niso bili glavni krivec za poznejše
poslabšanje gospodarskega položaja in da večina slabih kreditov ne izhaja iz prevzemnih
aktivnosti.
Če se osredotočimo na vzroke nastalih težav v omenjenih podjetjih, lahko poleg neuspešnega
poslovanja kot razlog za propad določenih podjetij omenimo tudi to, da so se podjetja
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kupovala oziroma prevzemala po bistveno višjih cenah, kot je bila njihova realna vrednost. Če
k temu dodamo, da so bila financirana iz zunanjih virov po sorazmerno visokih obrestnih
merah, je bil neuspeh v določenih primerih logična posledica. Seveda pa so določena podjetja
zašla v težave zaradi različnih vrst izčrpavanj z namenom osebnega okoriščenja, vendar teh
primerov vseeno ni bilo toliko, kot se želi danes prikazati. Pri prevzemih so bili posebej
problematični tisti, pri katerih je šlo za izpeljavo celotnega postopka s pomočjo kratkoročnih
kreditov, ki jih je bilo treba ves čas reprogramirati, kar je z vidika kreditojemalcev pomenilo
večje tveganje. Odločitev o podaljšanju oziroma prekinitvi sodelovanja s komitenti je bila v
bančnih rokah, poleg tega pa so banke lahko postavljale vedno nove pogoje. Hkrati je treba
povedati, da so banke, čeprav so formalno odobrile kratkoročne kredite, večini
kreditojemalcev neformalno obljubile samodejno podaljšanje teh kreditov ob času zapadlosti,
kar je pomenilo, da so ti krediti dejansko bili oziroma bi morali biti dolgoročni. V poznejših
obdobjih so banke v veliko primerih iz različnih razlogov prelomile dano obljubo, kar je bilo
za večino podjetij usodnega pomena. Krediti z daljšim rokom odplačevanja bi bili torej za
tiste, ki so se odločili za prevzemne dejavnosti, boljša rešitev, saj bi pomenili večjo gotovost,
bankam pa dali manj manevrskega prostora za prekinitev sodelovanja. To je prišlo do izraza
predvsem takrat, ko so se pogoji poslovanja zaostrili, kar se je glede na procikličnost
poslovanja bank dogajalo v neugodnih gospodarskih razmerah. Šele takrat so banke
praviloma postale veliko previdnejše in posledično bolj zadržane pri reprogramiranju
kreditov.
Drugi pomembni razlog, ki je v veliki meri prispeval k temu, da so domače banke prekinile
nadaljnje kreditiranje omenjenih podjetij, je bil, da so s tem želeli kaznovati slovenske
tajkune. V tem kontekstu lahko najprej povemo, da Slovenija tajkunov v pravem pomenu
besede sploh ne premore, vendar se je ta izraz prijel skoraj vseh slovenskih menedžerjev, ki so
sodelovali v času privatizacije. Dejanska posledica tega je bil propad velike večine tovrstnih
podjetij, kar je najbolj prizadelo vse zaposlene, ki so ostali brez službe. Tudi gospodarske
razmere so se v poznejših obdobjih zato bistveno poslabšale, s tem pa tudi kreditni portfelj
bank, ki ga je bremenil vedno večji obseg slabih kreditov. 6061
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Spodbuden podatek je bil, da so bile domače banke vedno bolj konkurenčne tujim, kar se je
izrazilo v večjem deležu financiranja domačih podjetij na slovenskem bančnem trgu. To je
dokaz, da domače financiranje ni nič manj zanimivo za slovenska podjetja – pod pogojem, da
v primerjavi s tujo ponudbo ni bistveno dražje in da prevladuje splošno zaupanje v poslovanje
naših bank.
Tabela 18: Struktura dolga slovenskih podjetij v odstotkih
2005

2006

September 2007

Domače banke

57,4 %

61,0 %

63,6 %

Drugi domači sektorji

26,2 %

25,0 %

23,8 %

Tuje banke

5,7 %

5,1 %

4,5 %

Drugi tuji kreditorji

10,7 %

9,0 %

8,1 %

Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2008, str. 27

Tabela 19: Posojila in vloge podjetij pri bankah, stanja ob koncu leta v mio EUR
Neto zadolženost podjetij pri bankah
Posojila

Posojila

Vloge

podjetjem (v

podjetjem (v %

podjetij (v

mio. EUR)

BDP)

mio. EUR)

(1)

(2) = (1)/BDP

(3)

(v mio. EUR)

Razmerje

(v % BDP)

(4) = (1 – 3)

(5) = (1/3)

(6) =
(4)/BDP

2006

12.364,1

40,6 %

3.341,1

9.022,9

3,7

29,6 %

2007

16.821,2

50,0 %

3.660,1

13.161,0

4,6

39,1 %

Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2008, str. 30

Gledano z vidika obrestnih mer, se je povečal obseg novoodobrenih kreditov s spremenljivo
obrestno mero, kar pomeni, da so bila podjetja znova pripravljena prevzeti dodatno tveganje
ob morebitnem zvišanju obrestnih mer, kar bi lahko znatno otežilo odplačevanje prevzetih
obveznosti. Nasproten trend je bil zaznan pri posojilih s fiksno obrestno mero, katerih
odstotek je upadel.
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Tabela 20: Struktura po načinu obrestovanja za dolgoročna posojila podjetjem pri bankah
2007
Fiksna OM

2,6 %

Referenčna OM Euribor

81,4 %

Referenčna OM Libor CHF

4,8 %

Brez referenčne obrestne mere

10,9 %

Ostalo

0,4 %

Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2008, str. 31

Plačevanje obresti najetega kredita je predstavljalo vedno večji delež odhodkov podjetij, kar
je bila vse večja težava. Toliko težje se je odplačevala tudi glavnica, kar je bil tako z vidika
upnika kot dolžnika skrb vzbujajoč podatek. To je bil znak za banke, da bodo morale biti v
prihodnje pri reprogramiranju kreditov previdnejše. A to bi bil dvorezni meč, saj bi oteženo
reprogramiranje kreditov negativno vplivalo na tekoče poslovanje velike večine podjetij, ki za
svoje delovanje potrebujejo vedno nove kredite.
Podatek, ki je povzročal dodatne skrbi in banke silil v večjo previdnost, je bila napoved
spremembe gospodarskega cikla. Prvi znaki bančne previdnosti so se pojavili v obliki
zaostrenih kreditnih standardov, predvsem v zadnjem delu leta, kar je bil indic za možen
zasuk, ki bi prihodnjim kreditojemalcem bistveno otežil dostop do novih virov financiranja.
Pogoji za odobritev kreditov bi bili sicer še veliko strožji, če ne bi vedno nova konkurenca v
obliki tujih bank silila domače banke v postopne spremembe. Tako je bil prehod na nove
pogoje poslovanja z vidika kreditojemalcev veliko lažji, saj so imeli več časa za prilagoditev
novim razmeram.
Negativne spremembe, ki so se obetale, so bile predvsem posledica zunanjih dejavnikov,
vendar to ni spremenilo dejstva, da bi morebitne negativne vplive občutili vsi akterji, tako
banke kot njihovi komitenti. Predvsem z vidika bančnega poslovanja, od katerega je odvisno
celotno gospodarstvo, bi lahko prišlo do drastičnih sprememb. Določena mera previdnosti in
zadržanosti pri odobritvi novih posojil oziroma reprogramiranju obstoječih je bila logična
posledica spremenjenih okoliščin, vendar pa bi dejanske težave lahko nastopile ob
morebitnem drastičnem zasuku v načinu bančnega razmišljanja. S tem je mišljen položaj, ko
bi banke znova zašle v skrajnost, tokrat sicer v nasprotno, ki bi povzročila kreditni krč. Tako
bi onemogočile normalno poslovanje vseh, tudi zdravih podjetij. Glede na izkušnje iz časa
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gospodarske konjunkture, ko so banke delovale izjemno prociklično, je bila ta bojazen več kot
upravičena.
Bančnih vlog podjetij je bilo manj in njihova ročnost se je skrajšala. Ker so se banke vedno
bolj zavedale omejenosti tujih virov, so začele sprejemati ukrepe, ki bi celoten nebančni
sektor spodbudili k plasiranju presežnih sredstev na bančne račune. Gledano dolgoročno, je
šlo za vedno bolj nevzdržne razmere, zato so bili ukrepi spodbujanja zbiranja presežne
akumulacije nujni.
Izpostaviti pa velja, da se je kljub zgoraj zapisanemu v podjetjih zelo povečal delež
lastniškega kapitala. To je bilo spodbudno, saj je pomenilo zmanjšanje odvisnosti poslovanja
podjetij od bančnih kreditov. Prednosti pridejo najbolj do izraza v kriznih časih, ko so banke
pri kreditiranju veliko bolj zadržane, podjetja pa nujno potrebujejo sredstva za normalno
poslovanje. 62

Bančni sektor
Ker so vsi sektorji poglobili svojo zadolženost, je bil to alarm za Banko Slovenije. Ta je sicer
sprejela nekaj ukrepov za umiritev rasti kreditov, vendar pa ne dovolj. Kot regulator in
nadzornik je namreč zadolžena za ohranitev finančne stabilnosti in zato je toliko
pomembnejše, da izvaja preventivne ukrepe za preprečitev neugodnih posledic, ki jih lahko
poslovne banke povzročijo s svojo politiko poslovanja. Res pa je, da je celoten slovenski
bančni sistem od vstopa v EU podvržen dodatnemu nadzoru, ki ga izvaja Evropska centralna
banka. S tem je zelo zožen manevrski prostor, ki ga imajo slovenske banke, tako Banka
Slovenije kot vse preostale, pri svojih ukrepih.
Bilančna vsota bank je znašala 42,2 milijarde evrov (126 odstotkov BDP), kar je bila v veliki
meri posledica velike kreditne aktivnosti. Ta je spet precej temeljila na dodatnem
zadolževanju v tujini, saj vloge nebančnega sektorja niso mogle slediti kreditni rasti. Dodatno
skrb pa je povzročalo dejstvo, da je bil med vlogami delež dolgoročnih vedno manjši. To
samo potrjuje podatek o razmerju med vlogami nebančnega sektorja in posojili nebančnemu
sektorju, ki je bilo še leta 2003 130 odstotkov, v letu 2007 pa zgolj 69 odstotkov.
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Tabela 21: Razmerje med vlogami nebančnega sektorja in posojili nebančnemu sektorju
2004

2005

2006

2007

Velike banke

124,9 %

109,7 %

98,6 %

81,2 %

Majhne banke

147,8 %

135,9 %

120,9 %

88,2 %

Banke v večinski

83,7 %

69,1 %

54,2 %

43,7 %

114,9 %

99,2 %

85,8 %

69,0 %

tuji lasti
Skupaj

Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2008, str. 87

Tabela 22: Povprečno razmerje med višino posojila in vrednostjo premoženja, danega v
zastavo
2006
LTV z nepremičninami

LTV z vrednostnimi papirji

Posojila podjetjem

63,3

86,7

Nestanovanjska posojila

53,3

52,9

54,6

214,0

gospodinjstvom
Stanovanjska posojila

2007
LTV z nepremičninami

LTV z vrednostnimi papirji

Posojila podjetjem

81,4

88,7

Nestanovanjska posojila

51,5

69,5

60,5

93,0

gospodinjstvom
Stanovanjska posojila

Vir: Anketa bank, Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2008, str. 91

Izpostaviti velja še valutno strukturo bilanc bank, kjer se je zaradi sprejetja evra zmanjšalo
valutno tveganje. Zmanjšanje pa ni bilo tako izrazito, kot je bilo pričakovati, saj je narasel
delež kreditov, odobrenih v švicarskih frankih ali z valutno klavzulo na švicarski frank,
čeprav so se pogoji kreditiranja precej zaostrili. V tem kontekstu pa se je zgodil pomemben
zasuk, saj je prišlo do apreciacije švicarskega franka v odnosu do evra, kar je pomenilo težje
odplačevanje že najetih kreditov.
Razliko s prejšnjim letom pa je bilo zaznati tudi pri kapitalski ustreznosti, saj je ta v letu 2006
sledila kreditni rasti, v letu 2007 pa se je v primerjavi z njo zmanjšala.
Je pa imel bančni sektor v primerjavi z letom prej kar 30-odstotno rast dobička pred
obdavčitvijo, hkrati pa povečal izpostavljenost različnim tveganjem. Ker makroekonomske
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napovedi glede bližnje prihodnosti niso bile več tako optimistične, poleg tega pa je tujina
otežila možnost financiranja slovenskih bank, je bila zaskrbljenost bankirjev več kot
utemeljena.63

63

Banka Slovenije, maj 2008. Poročilo o finančni stabilnosti, str. 40-121
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Leto 2008
Finančna kriza, ki se je začela v Združenih državah Amerike, je postopoma zajela tudi države
EU in tako negativno vplivala na celoten finančni in realni sektor. Glede Slovenije in njenega
bančnega sistema so se predvidevanja gibala v smeri, da nas kriza ne bi smela pretirano
prizadeti, saj se naše banke niso množično odločale za naložbe v obliki »toksičnih«
vrednostnih papirjev, a se je iz drugih razlogov izkazalo drugače. Tako se je tudi Slovenija z
določenim zamikom znašla v krizi. To je bilo večinoma posledica dejstva, da sta bila tako
slovenski finančni kot realni sektor močno odvisna od tujine. Realni sektor predvsem zaradi
majhnosti slovenskega trga, ki ni zagotavljal dovolj velikega povpraševanja po produktih
naših podjetij, finančni sektor pa zaradi preobsežnega financiranja v tujini in napačne
napovedi nadaljnje rasti, ki se je v času evforije in optimizma zdela realna, a se je na koncu
izkazala za napačno.
V obdobju gospodarskega razcveta, ko je bil dotok novih virov, predvsem iz tujine, stalen, so
banke s svojo kreditno aktivnostjo močno spodbujale nadaljnjo gospodarsko rast. Tveganja,
povezana s pomanjkanjem domačih vlog, so bila podcenjena. Tako je bil bančni portfelj
vedno občutljivejši na morebitne negativne spremembe. Zasuk v kreditni aktivnosti je bil tako
logična posledica močno spremenjenih razmer v tujini.
Sledil je pristanek na realnih tleh. Dejanski problem je sicer nastal šele, ko so tuje banke
onemogočile nadaljnje financiranje bank v Sloveniji. Reprogramiranje oziroma najemanje
novih kreditov v tujini je namreč predstavljalo večji del virov financiranja. Ko so banke ostale
brez teh virov, ki so bili osnova za njihovo nadaljnje poslovanje, so začele iskati alternativne
možnosti financiranja, predvsem v obliki zadolževanja pri Evrosistemu in državnih vlog.
Čeprav je šlo pri tem za zelo ugodno možnost financiranja, to ni mogla biti dolgoročna
rešitev. Poleg tega so vedno slabši rezultati in zmanjševanje dobička onemogočali notranje
financiranje iz zadržanega dobička. Tako bi bila ustrezna rešitev samo povečan obseg
domačega dolgoročnega varčevanja. Ker bi bila to trdna osnova nadaljnjih bančnih aktivnosti,
so se banke sorazmerno hitro odločile za ukrepe, ki bi slovenske varčevalce spodbudili k tej
vrsti naložb.
Kako vnovič pridobiti zaupanje v bančni sistem, je bilo glavno vprašanje, na katero je bilo
treba odgovoriti. Samo zvišanje pasivnih obrestnih mer ni bilo dovolj, da bi se količina vlog
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povečala na želeno raven, saj ukrep ni bilo podkrepljen z zaupanjem varčevalcev. Dejanski
učinek višjih obrestnih mer nad določeno stopnjo je bil zgolj ta, da so začeli že obstoječi
varčevalci prenašati svoje prihranke k ugodnejšemu ponudniku, medtem ko novih varčevalcev
ni bilo mogoče pridobiti. Država je s svojimi vlogami nadomestila določen manko virov, a bi
morala s svojimi garancijami še vedno omogočiti določen del financiranja bank v tujini.
Zaradi svojega dejanskega vpliva na delovanje gospodarskega sistema kot celote so banke
postale prevelike, da bi lahko propadle (ang. too big to fail) – tega si praktično nismo mogli
privoščiti. Reševanje oziroma sanacija bank je postala prednostna naloga držav. Zasebni dolg,
oziroma bolje rečeno dolg bank, je tako postal državni problem, ki se je izrazil v povečanem
javnem dolgu in poslabšanju državne bonitetne ocene.
Zgodil se je tudi preobrat v bančni miselnosti. Med drugim se je začela ponudba kreditov
drastično zmanjševati, kar pa je bilo glede na prociklično usmerjeno poslovanje bank
pričakovano. Obdobje konjunkture, z izjemo določenih ukrepov, je bilo zaznamovano z
močno kreditno aktivnostjo. Poleg tega so banke sorazmerno malo sredstev namenile
oslabitvam in rezervacijam, ki bi med krizo omilile poslabšanje kreditnega portfelja – njegova
kakovost pa je izhodišče celotnega bančnega poslovanja.
Predvsem je bil otežen dostop do dolgoročnih posojil, skrajševala pa se je tudi ročnost
odobrenih kreditov. Težave so se prav tako pojavile pri tekočem poslovanju podjetij, ki v
veliki večini primerov temelji na obnavljanju kratkoročnih kreditov. Banke so se namreč
zaradi zaostrenih pogojev poslovanja vedno težje odločale za reprogramiranje kreditov. To je
bil začetek težav celotnega finančnega in realnega sektorja. Podjetja, ki so računala na bančno
podporo, so v sorazmerno velikem številu in kratkem časovnem obdobju postala nelikvidna,
kar je za sabo potegnilo plačilno nedisciplino.
Šlo je za verižno reakcijo, saj so posledice teh dejanj sčasoma občutila tudi dobro stoječa
podjetja. In ravno to je bila, gledano iz perspektive celotnega gospodarstva, največja
katastrofa, ki se je lahko zgodila. Veliko kreditov podjetij, ki so bila dobri komitenti bank in
so redno odplačevala kredite, je postalo slabih zaradi omenjenega spleta okoliščin. Podjetja, s
katerimi so poslovno sodelovala, so prej ali slej zašla v težave zaradi plačilne nesposobnosti.
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To bi moralo biti opozorilo za vse banke, predvsem pa Banko Slovenije. Zaskrbljenost zaradi
slabih gospodarskih razmer in ne preveč optimističnih napovedi, ki se je izrazila v zadržanosti
bank, je bila logična in pričakovana posledica. Preprečiti pa bi se moral popoln zasuk v
kreditnem ciklu. Predvsem dobro stoječim oziroma perspektivnim podjetjem bi se moralo
omogočiti redno reprogramiranje kreditov in s tem nemoteno poslovanje.
Banke bi morale posebno pozornost nameniti podjetjem, ki so se v določenem trenutku zaradi
spleta okoliščin znašla v slabšem položaju, vendar so kljub vsemu imela veliko potenciala, ki
bi ga lahko uresničila z ustrezno bančno podporo.
Ločiti zrno od plev, torej razlikovati med plačilno nesposobnim in plačilno nesposobnim, a še
vedno perspektivnim podjetjem, je bila vse prej kot lahka naloga. Poleg tega si banke niso
mogle privoščiti, da bi preveč podjetij ocenile kot nesposobna za nadaljnje poslovanje, in jim
na podlagi tega prekiniti dotok kreditov, saj bi tako poleg lastnega obstoja ogrozile tudi
delovanje celotnega gospodarstva. Banke so tako bile postavljene pred velik izziv.
Previdnost bank pa se ni opazila samo pri tekočem poslovanju podjetij, ampak tudi pri novih,
predvsem velikih investicijah. Te so zahtevale novoodobrene kredite z daljšim rokom
odplačevanja, kar je bilo glede na prej povedano vedno manj dosegljivo. Tako so zaradi težje
dostopnosti in zaostrenih pogojev trpeli tudi dobro zasnovani projekti, ki bi z uresničitvijo
svojega potenciala pozitivno vplivali na gospodarske razmere.
Nastali položaj so podjetja vsaj delno reševala s tujim financiranjem, vendar je bil dostop do
tujih virov prav tako močno otežen. Težave bi vsaj v določeni meri lahko odpravila država, ki
bi z danimi garancijami olajšala dostop do novih virov. Tako bi se celotno gospodarstvo, z
njim vred pa tudi bančni sistem, sorazmerno poceni in najhitreje saniralo, saj bi se tako
spodbudila gospodarska rast, ki je prvi pogoj za uspešen gospodarski položaj. Ker pa se to
zaradi razmeroma pasivne drže države ni zgodilo, se je kriza s finančnega postopoma začela
prenašati na realni sektor.
Dodatno težavo je povzročalo dejstvo, da je Slovenija majhna država, katere celotno
gospodarstvo je zelo odvisno od tujega povpraševanja. Trgovinske partnerice, v katere so
slovenska podjetja največ izvažala, so zaradi slabih gospodarskih razmer zmanjšale
povpraševanje po slovenskih izdelkih. Kreditna sposobnost domačih podjetij je upadla, kar je
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dodatno otežilo dostop do že tako dragih kreditov, ki pa so bili nujni, da bi podjetja lahko
premostila nastale težave. Najbolj prizadeta so bila podjetja, ki si v dobrih časih niso ustvarila
določenih rezerv iz dobičkov, ki bi jim bile v nastalih okoliščinah oblika notranjega
financiranja. Ravno to je bila najboljša alternativa, ki je nadomestila pomanjkanje kreditov, a
žal je imelo to možnost dokaj malo podjetij. V tem obdobju se je izkazalo, da izključna
oziroma močna odvisnost podjetij od bančnega kreditiranja ni najboljša rešitev. Na tovrstno
tveganje se je sicer opozarjalo, a je vseeno ostalo podcenjeno. Preventivno delovanje podjetij
v smislu povečanja lastnega kapitala bi premostitev nastalih težav močno olajšalo, a je bil
delež podjetij, ki so tako razmišljala, sorazmerno majhen.
Podjetja so se veliko raje odločila, da svoja sredstva plasirajo v finančne naložbe. Vrednost
teh se je postopoma začela zmanjševati, zmanjšal se je tudi njihov donos. Odplačevanje
kreditov, s katerimi so bile te naložbe financirane, je bilo bistveno oteženo, kar je bila dodatna
težava za že tako prezadolžena podjetja.
Podjetja, ki se niso ukvarjala samo s svojo osnovno dejavnostjo in so dodaten vir zaslužka
iskala na finančnih trgih, so se zaradi padca vrednosti omenjenih naložb znašla v
nezavidljivem položaju. Z vidika ocene bank je šlo največkrat za že tako prezadolžena
podjetja, ki so močno bremenila oziroma dušila kreditni portfelj.
Če k temu dodamo, da so se te finančne naložbe v nezanemarljivem deležu uporabljale za
zavarovanje drugih kreditov, je bila zaskrbljenost vseh akterjev utemeljena. Ko je vrednost
naložb upadla, so imele banke na voljo slabše zavarovanje, kar bi prišlo do izraza ob
morebitni nezmožnosti odplačila prevzetih obveznosti.
A podjetja niso edini krivec za nastale težave. V celotni zgodbi je treba izpostaviti tudi vlogo
bank, ki so, kot smo že videli, v obdobju konjunkture razpolagale s praktično neomejeno
količino sredstev. V želji po vedno večjem dobičku so podjetja s svojo ponudbo zelo ugodnih
kreditov praktično »prosila«, naj najamejo kredite in jih naprej investirajo. Rezultat je bil
prenapihnjen balon, za katerega se je pričakovalo, da bo prej ali slej počil. 6465
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Če pogledamo konkretne številke za Slovenijo, lahko opazimo, da je bila gospodarska rast
kljub velikemu padcu v primerjavi z letom prej še vedno 3,5-odstotna. To je bila večinoma
posledica rasti investicij in izvoza. Bonitetna ocena Slovenije je bila prav tako še vedno na
zavidljivi ravni.66

Sektor prebivalstva
Sektor gospodinjstev je v primerjavi s prejšnjimi leti umiril dinamiko zadolževanja, a breme
odplačevanja najetih kreditov je bilo zaradi slabih gospodarskih obetov vedno večje. Skrb je
vzbujal predvsem podatek o nižji rasti plač in naraščajoči brezposelnosti. Izstopala so
stanovanjska posojila s 27,4-odstotno rastjo, a je bil toliko večji padec opazen pri potrošniških
posojilih. Eden izmed razlogov, zakaj je bila rast stanovanjskih posojil še vedno tako visoka,
je bil, da ima velik del Slovencev že od nekdaj v lasti nepremičnino, v kateri prebivajo. V
veliki večini evropskih držav je praksa ravno nasprotna, saj je delež najetih stanovanj bistveno
večji kot pri nas.
Medtem ko se je pri stanovanjskih posojilih ročnost odplačila podaljševala, so se potrošniška
posojila odobravala z vedno krajšim rokom odplačila. Kar zadeva obrestne mere, se je
povečal delež kreditov s fiksno obrestno mero, kar je pomenilo vsaj delni prenos obrestnega
tveganja z gospodinjstev na banke. Tako je bila izpostavljenost tveganju spremembe obrestnih
mer nekoliko manjša, a zaradi že najetih kreditov s spremenljivo obrestno mero iz prejšnjih
obdobij še vedno sorazmerno velika.
Zasuk se je zgodil tudi v odnosu med švicarskim frankom in evrom. Prejšnja obdobja je
namreč zaznamoval padec vrednosti švicarskega franka glede na evro, kar je skupaj s
prijaznimi referenčnimi obrestnimi merami nenehno spodbujalo k valutnemu zadolževanju. V
letu 2008 pa se je vrednost švicarskega franka v primerjavi z evrom dvignila, kar je otežilo
odplačevanje že najetih kreditov. Postopna sprememba je bila opazna tudi pri na novo
sklenjenih posojilih, tako stanovanjskih kot potrošniških, kjer je bil delež kreditov v
švicarskih frankih oziroma z valutno klavzulo na švicarski frank vedno manjši. Je pa to bil
začetek obdobja uresničevanja valutnih tveganj iz prejšnjih obdobij, kar bi lahko pomenilo
težave tako za kreditojemalce kot banke.
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Veliko bolj stimulativno so banke delovale glede povečanja bančnih vlog prebivalstva. Višje
obrestne mere naj bi bile glavni razlog za tovrstno povečanje, ki naj bi vsaj delno zapolnilo
vrzel, nastalo zaradi deficita tujih virov. Sprememba je bila najopaznejša pri dolgoročnih
depozitih, pri katerih so banke ponujale občutno višje obrestne v primerjavi z evroobmočjem.
Ta odločitev ni bila presenetljiva, saj ravno dolgoročne vloge zagotavljajo stabilnost in so
najboljše izhodišče za kreditno aktivnost bank.
Rast vlog ni bila v skladu s pričakovanji. Njihov obseg se v primerjavi z letom prej ni
bistveno povečal, zato pa se je zgodil pozitiven premik pri ročnosti vlog. Medtem ko se je
delež vpoglednih vlog zmanjšal, se je delež dolgoročnih povečal. K temu je pripomoglo
negotovo stanje na borznem trgu, kjer se je izpostavljenost tveganjem zelo povečala.
Prav tako se je zmanjšala dinamika na nepremičninskem trgu. Za odobritev stanovanjskih
posojil, ki so bila vedno dražja, je bilo treba izpolniti vedno strožje pogoje, med drugim se je
zahtevala večja lastna udeležba. Manj odobrenih stanovanjskih posojil pa je bila samo
pričakovana posledica. Čeprav so nepremičnine še vedno veljale za varno in donosno
naložbo, se je zanjo odločalo vedno manj ljudi.
Končni rezultat je bil, da je povpraševanje gospodinjstev po novih kreditih upadlo,
odplačevanje obstoječih kreditov pa je bilo vedno težje. V primerjavi z letom oziroma dvema
prej se je rast najemanja posojil samo pri bankah znižala za okoli 10 odstotkov. Kljub temu so
bančna posojila še vedno predstavljala okrog 70 odstotkov vseh danih posojil
gospodinjstvom, kar bi se lahko v bližnji prihodnosti tudi spremenilo. 67

Sektor podjetij
Tudi podjetja, pa čeprav sprva bolj posredno, so vedno bolj čutila posledice nastale krize.
Predvsem banke so imele z zmanjšano in zaostreno ponudbo kreditov močan vpliv na
delovanje podjetij. Še zlasti je skrb vzbujal podatek o zmanjšanju posojil za tekoče
financiranje, ki je nujno za obstoj podjetij. Na srečo so lahko manko virov v veliki meri
nadomestila z najetjem posojil v tujini in medpodjetniškim financiranjem.
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Nadaljeval se je trend krajšanja ročnosti virov iz prejšnjega leta, a tokrat iz drugih razlogov.
Medtem ko je bil glavni razlog v letu 2007 povečan obseg prevzemov, ki so se financirali s
kratkoročnimi krediti, je bil v letu 2008 znatno otežen dostop do dolgoročnih virov v tujini.
Krajša ročnost pa je praviloma povezana z večjimi likvidnostnimi težavami podjetij, kar je
posledica zahteve po hitrejšem odplačilu dolga. Upadla je tudi vrednost lastniškega kapitala,
kar je med drugim pomenilo poslabšanje razmerja med dolžniškim in lastniškim kapitalom, ki
se je od konca leta 2007 s 102 odstotkov dvignilo na 131 odstotkov. To močno vpliva na
kreditno oceno kreditojemalca, kar je bil zelo slab obet za pripravljenost bank pri nadaljnjem
financiranju.
Povečanje pribitkov nad Euriborjem je prizadelo praktično vsa podjetja, tudi manj tvegana.
Euribor, to je spremenljivi del, je bil na nizki ravni, kar je pomenilo posebno tveganje, zato pa
so bili pribitki toliko višji. V bližnji prihodnosti se je pričakoval dvig Euriborja, kar bi otežilo
odplačevanje tovrstnih kreditov. Oboje pa je bilo v veliki meri posledica bistveno povečane
previdnosti bank zaradi vsesplošne negotovosti. Zelo se je povečal delež zamud pri
odplačevanju prevzetih obveznosti. 68

Bančni sektor
Na splošno so banke vedno več pozornosti namenjale upravljanju s tveganji, predvsem
kreditnemu tveganju, ki se je izmed vseh tveganj najbolj povečalo. Krizni menedžment kot
del upravljavske strukture bank je v primerjavi s prejšnjimi leti dobil pomembnejšo vlogo in
je s svojimi aktivnostmi omejil kreditno ponudbo. Glede na prejšnja leta so se predvsem
spremenila merila kot osnova za odobritev kreditov. Sama sprememba meril pa ne bi bila
dovolj, če jih ne bi dosledno upoštevali. In ravno zato je bil to začetek novega obdobja.
Kot ključno merilo za odobritev kredita je bil vse pomembnejši denarni tok, ki je nadomestil
vrednost zastavljenega premoženja. Za kreditno aktivnost je to, poleg slabih
makroekonomskih obetov, pomenilo močan restriktivni ukrep.
Potencialno nevarnost je predstavljala pretirana zaostritev kreditnih standardov, kar bi lahko
hitro vodilo v kreditni krč in s tem zadušitev gospodarstva. To bi bila zrcalna slika ravnanja
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bank iz časov gospodarskega razcveta, kar je bilo glede na prociklično usmerjeno politiko
bank povsem realno pričakovati.
Izkazalo se je, da bi bilo treba v času konjunkture bistveno bolj zaostriti merila za odobritev
kreditov ter tako preprečiti pregrevanje kreditnega trga in gospodarstva na splošno. A zgodilo
se je ravno nasprotno.
Premik v negativno smer se ni zgodil le na strani ponudbe, ampak tudi na strani
povpraševanja. Ne preveč obetajoče napovedi in slabi pogoji kreditiranja so bili glavni razlog,
da se je zanimanje podjetij za najem novih kreditov zmanjšalo. Zavedala so se, da bi bil
pristanek na razmeroma neugodne pogoje kreditiranja, gledano dolgoročno, v veliki večini
primerov usoden. Želela so preprečiti, da bi bilo kljub uspešnemu poslovanju breme
odplačevanja kreditov preveliko, končni rezultat pa bi bil propad oziroma stečaj podjetja.
Tako je kreditiranje pod normalnimi pogoji eden izmed ključnih dejavnikov, ki podjetjem
omogoča konkurenčno delovanje na trgu in dolgoročno preživetje. Največje žrtve so po
navadi manjša podjetja, ki imajo slabše pogajalsko izhodišče. Banke veliko bolj skrbi obstoj
večjih podjetij, zato so pri teh, vsaj praviloma, pripravljene bolj popustiti in sprejeti
kompromisno rešitev. Manjša podjetja so zato včasih ubrala drugačno pot in poskušala najti
alternativne vire financiranja. Če jim to ni uspelo, pa jim za dosego cilja, to je lasten obstoj,
včasih ni preostalo drugega, kot da so sprejela zaostrene pogoje nadaljnjega financiranja, s
čimer so, gledano dolgoročno, močno poslabšala svoj položaj.
Močna zaostritev pogojev kreditiranja pa je bila dvorezni meč tudi z vidika bančnega
poslovanja. Odplačevanje kreditov je bilo za podjetja vedno večja obremenitev, kar je
povečalo tveganje nezmožnosti rednega odplačevanja zapadlih obveznosti. Če bi podjetja
zašla v težave, bi se bankam povečal obseg nedonosnih oziroma odpisanih terjatev, kar bi
dodatno poslabšalo kakovost bančnega portfelja. Zato je bilo pomembno najti kompromis, ki
bi umiril kreditno pregrevanje, a hkrati čim več podjetjem omogočil normalno delovanje in
posledično odplačevanje kreditov. Tudi v interesu banke je bilo, da ohrani čim več dobrih
komitentov, ki so temelj uspešnega bančnega poslovanja.
Kot je že bilo omenjeno, so tudi banke postale veliko bolj zadržane, kar se je med drugim
kazalo v povečanju oslabitev in rezervacij. Skupaj z nižjimi neobrestnimi prihodki je bil to
glavni razlog za močan padec dobička pred obdavčitvijo.
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Potreba bank po dodatnem kapitalu je med drugim izhajala iz zahteve po višji kapitalski
ustreznosti. Država je bila edina realna možnost, ki bi lahko zagotovila potrebno količino
kapitala. Tovrstno odgovornost bi morala toliko bolj prevzeti v primerih, ko je nastopala v
vlogi pomembnega lastnika banke. Čeprav veliko ekonomistov meni, da je delovanje trga
samo po sebi najuspešnejše in da je treba vlogo države čim bolj zmanjšati, se je znova
izkazalo, da brez države kot pomembnega korektorja celotnega dogajanja preprosto ne gre.
Dokaz so ravno krizna obdobja – takrat se največkrat zgodi, da so državni ukrepi »izhod v
sili« in temelj poznejših sanacijskih postopkov.
Vedno večja previdnost bank se je opazila tudi pri zavarovanju posojil. Čeprav se je povečal
delež nezavarovanih posojil podjetjem, je bilo to posledica dejstva, da je bilo kar 80 odstotkov
novoodobrenih posojil kratkoročnih. Drugače pa je bilo pri stanovanjskih posojilih, kjer se je
delež nezavarovanih posojil zmanjšal. Gledano skupno, pa se je povečalo število kreditov, ki
so bili zavarovani z več oblikami zavarovanj. Ker so se vrednostni papirji izkazali za manj
zanesljivo obliko zavarovanja, so banke povečale delež zavarovanj z nepremičninami.
Zanimiv je podatek, da je bilo v tem obdobju zgolj 1,8 odstotka posojil ocenjenih kot slabih.
Upoštevati je sicer treba takrat veljavna merila za oceno kakovosti kredita, a ne glede na to je
bil odstotek vseeno zelo majhen. To je samo dokaz več, kako pomembna je psihologija, tudi
na področju ekonomije. Čeprav v veliki meri usmerja celotno dogajanje, je njen vpliv težko
izmerljiv.
Predvsem pričakovanja glede prihodnosti (torej pozitivne ali negativne napovedi) so bile in so
še vedno ključnega pomena za sprejete odločitve vseh akterjev, ki so delovali tako na
finančnem kot realnem trgu. V tem obdobju so bili negativni obeti, ki so imeli realno podlago
v svetovni krizi, povod za zasuk poslovne politike. 69
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Leto 2009
Glede na to, da je kriza v Sloveniji začela prav kazati zobe šele proti koncu prejšnjega leta, so
komaj negativni premiki v letu 2009 pomenili začetek uresničevanja tveganj iz prejšnjih
obdobij. Vedno bolj je bilo onemogočeno medsebojno financiranje bank, ki je ob
pomanjkanju domačih vlog hromilo kreditno aktivnost. Prave alternative bančnemu
kreditiranju ni bilo mogoče najti, kar se je v končni fazi pokazalo pri negativni gospodarski
rasti. Tako sektor gospodinjstev kot sektor podjetij sta bila vedno manj likvidna, kar je otežilo
odplačevanje prevzetih obveznosti. Povečanje zamud pri odplačevanju kreditov in večji delež
nedonosnih terjatev sta močno poslabšala kakovost bančnega portfelja.
Razmere na mednarodnih finančnih trgih so bile vedno manj ugodne, kar je vse bolj čutila
tudi Slovenija. Dostop do tujih virov je bil močno otežen, kar je zahtevalo prestrukturiranje
načina financiranja. Evrosistem, pri katerem se je bilo možno zadolžiti po nizki fiksni obrestni
meri (1-odstotni), je bil dobra, a zgolj začasna rešitev. Aktivno se je v reševanje nastalega
problema vključila tudi država; ta je z izdajo obveznic prišla do sredstev, ki jih je v obliki
vlog plasirala v banke. Tudi te pa so se z izdajo triletnih obveznic, pri katerih je država
garantirala za njihov donos, dokopale do prepotrebnega kapitala. Vidimo, da bi brez aktivne
vključitve Evrosistema, še posebej pa države, bančni sistem in celotno gospodarstvo močno
trpela.
Vedno večja pozornost se je namenjala zahtevi po kapitalski ustreznosti, ki naj bi zagotovila
večjo stabilnost bančnega sistema. Višje postavljena kapitalska ustreznost je pomenila
dodatno omejitev pri razpolaganju z bančnimi sredstvi, kar se je najbolj pokazalo v
restriktivni kreditni politiki. Zato se je upravičeno postavljalo vprašanje o primernosti časa za
tovrstno odločitev. Kreditna aktivnost je bila že brez tega ukrepa bistveno zmanjšana, zato bi
jo morali v kriznih časih sprejeti ukrepi spodbujati oziroma je vsaj ne dušiti. Znova je šlo za
prociklično ukrepanje, ki se je v preteklosti praviloma izkazalo za neustrezno. Veliko bolje bi
bilo, če bi se zahteva po kapitalski ustreznosti povišala v času gospodarskega razcveta.70
Zmanjšalo pa se je tudi povpraševanje tujine po naših izdelkih, kar je prizadelo izvozno
dejavnost, ki je bila temelj gospodarske rasti v Sloveniji.
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Slovenija je imela negativno gospodarsko rast (–7,8 odstotka), kar je bila v največji meri
posledica upada investicijske aktivnosti in izvoza.71

Sektor prebivalstva
Upad gospodarske aktivnosti je za sabo potegnil povišanje brezposelnosti in znižanje plač.
Sektor gospodinjstev je imel zato vedno večje težave pri rednem odplačevanju prevzetih
obveznosti, in tako so banke toliko bolj skrbele, da ne bi presegle interno določenih meril
glede razmerij med višino obroka in prejemki posojilojemalca.
Tabela 23: Razmerje med višino posojila in prejemki posojilojemalca
Povprečni

Dejanski delež novoodobrenih

Dejanski delež novoodobrenih

bančni najvišji

posojil z …

potrošniških posojil z …

LTI glede na
poslovno
politiko banke
LTI >= 33 %

LTI >= 50 %

LTI >= 33 %

LTI >= 50 %

2008

53,3

57,8

15,4

47,5

9,2

2009

53,5

57,1

14,8

44,0

10,4

Vir: Anketa bank, Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2010, str. 91

Kljub temu se je zadolženost prebivalstva povečala, a bistveno manj kot v prejšnjih obdobjih.
Rast posojil je bila 6,7-odstotna, kar je bilo za 8,2 odstotne točke manj kot leta 2008. Za
najetje posojila je bilo namreč treba izpolniti zelo stroge zahteve. Poleg tega so se zvišale
realne obrestne mere.
Nizke referenčne obrestne mere so posojila s spremenljivo obrestno mero naredile
privlačnejša od tistih z višjo fiksno obrestno mero. Kar 96 odstotkov novoodobrenih
stanovanjskih posojil in 62 odstotkov potrošniških posojil je bilo odobrenih s spremenljivo
obrestno mero. Zato se je vnovič povečalo obrestno tveganje, ki bi se uresničilo, če bi se
znova zvišale referenčne obrestne mere.
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Tabela 24: Struktura spremenljivosti obrestnih mer za posojila gospodinjstvom
NOVA POSOJILA
2008
Stanovanjska

Potrošniška

posojila

posojila

Fiksna OM

19,0 %

52,7 %

Spremenljiva

81,0 %

47,3 %

2009
Skupaj

Stanovanjska

Potrošniška

Skupaj

posojila

posojila

40,2 %

4,4 %

37,7 %

24,7 %

59,8 %

95,6 %

62,3 %

75,3 %

OM
Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2010, str. 13

Delež bančnih vlog gospodinjstev se je zmanjšal, kar je bilo glede na bistveno znižane
obrestne mere pričakovano. Se je pa podaljšala ročnost vlog, kar je bila posledica
nadpovprečno visokih obrestnih mer glede na evroobmočje za dolgoročne vloge.
Tabela 25: Ročna struktura vlog
December 2007

December 2008

December 2009

Dolgoročne vloge

10,2 %

14,3 %

20,6 %

Kratkoročne vloge

46,8 %

47,8 %

40,0 %

Vpogledne vloge

43,0 %

38,0 %

39,3 %

Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2010, str. 14

Obseg poslovanja na nepremičninskem trgu se je bistveno zmanjšal. Nezadostna ponudba
nepremičnin iz prejšnjih obdobij je zaradi realiziranih projektov in manjšega povpraševanja
postala presežna. Cene so padle, kar je skupaj s sorazmerno ugodnimi krediti nekoliko
olajšalo dostopnost nepremičnin. Občutno so bila cenejša stanovanjska posojila s
spremenljivo obrestno mero, in sicer za 2,9 odstotne točke. Izkušnje iz preteklih obdobij pa so
vseeno pripomogle, da so bili ljudje veliko previdnejši pri odločitvah za tako velike
investicije. Tudi na splošno so se zaradi velike negotovosti težje odločali za nakupe trajnih
dobrin.72
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Sektor podjetij
Pri podjetjih, ki so glavno gonilo gospodarske rasti, je prišla odvisnost od tujine zelo do
izraza. Po eni strani se jim je močno omejil dostop do tujih virov, hkrati pa se je močno
zmanjšalo tuje povpraševanje po njihovih proizvodih. Vse skupaj je povzročilo povečanje
zamud oziroma nezmožnost odplačila prevzetih obveznosti.
Banke so nove kredite odobrile pod pogojem, da so investicijo po veliko strožjih merilih kot v
preteklosti ocenile kot perspektivno. Poleg tega so morala podjetja zagotoviti zelo kakovostno
zavarovanje. Ker je te zahteve uspelo izpolniti le redkim, zmanjšanje kreditne aktivnosti ni
bilo presenetljivo. Izdaja vrednostnih papirjev, ki bi bila zelo dobra alternativa bančnemu
financiranju in bi bistveno olajšala premostitev težav glede financiranja, se je prakticirala v
redkih primerih.
Vedno bolj je do izraza prihajal premajhen obseg lastniškega v odnosu do dolžniškega
kapitala. Razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom je bilo 147 odstotkov, kar je bilo
daleč nad povprečjem evroobmočja, kjer je bilo to razmerje 105 odstotkov.
Podkapitaliziranost podjetij je postajala vedno večji problem. Podjetja s prevladujočim
lastniškim kapitalom so imela veliko boljše izhodišče za nadaljnje zadolževanje pri bankah.
Naslednja težava, ki je bila prav tako povezana z neprimernostjo strukture financiranja, je bila
ročnost virov. Prevladovali so kratkoročni krediti, ki so zmanjševali likvidnost podjetij. Ta pa
je zelo pomembna za redno odplačevanje obveznosti, zato se je povečal delež podjetij, ki so
zamujala z odplačilom posojil. Še posebno so izstopala mala in srednja podjetja, pri katerih je
imelo zamudo skoraj 17 odstotkov obveznosti. Poleg tega kratkoročna posojila zahtevajo
nenehno reprogramiranje, kar je pomenilo še večjo odvisnost od bank.
Banke so znižale obrestne mere, po katerih so bile pripravljene financirati podjetja. V bistvu
je šlo zgolj za nominalno znižanje obrestnih mer. Nizka povprečna inflacija je pripomogla k
temu, da so se realne obrestne mere zvišale. Še posebno ugodne so bile spremenljive obrestne
mere. Pri odločitvi za najem kredita s spremenljivo obrestno mero pa je bilo treba vračunati
potencialni dvig obrestnih mer, ki se je obetal v sorazmerno kratkem času. Tovrstno tveganje
se je v preteklih obdobjih podcenilo. Kar precej so narasli tudi pribitki nad Euriborjem za
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novoodobrena posojila. Pri kratkoročnih posojilih so znašali tudi do 3,7 odstotne točke, pri
dolgoročnih pa do 3,5 odstotne točke. 73

Bančni sektor
Gledano v celoti, se je bančni sistem v odnosu do tujine močno razdolžil. Banke so izjemno
omejile ponudbo kreditov, ki so bili povrhu vsega dosegljivi pod zelo zahtevnimi pogoji.
Predvsem zavarovanja kreditov so postala veliko kakovostnejša, delež nezavarovanih
dolgoročnih posojil pa se je bistveno zmanjšal. Zmanjšanje deleža nezavarovanih posojil pa
zaradi povečanja kratkoročnih posojil vseeno ni bilo tako izrazito. Pomemben premik se je
zgodil tudi pri vrsti zavarovanj, saj so vrednostni papirji kot oblika zavarovanja praviloma
potrebovali dodatno zavarovanje. Tako se je povečal pomen nepremičnin kot kakovostnejše
oblike zavarovanja.
Tabela 26: Povprečno razmerje med višino posojila in vrednostjo nepremičnin, danih v
zastavo v odstotkih
LTV z nepremičninami
2008

2009

Posojila podjetjem

68,7 %

63,8 %

Nestanovanjska posojila

45,5 %

41,8 %

56,3 %

55,5 %

gospodinjstvom
Stanovanjska posojila

Vir: Anketa bank, Povzeto po: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2010, str.92

Upad gospodarske rasti je pustil posledice tudi v povpraševanju, kjer so tako podjetja kot
gospodinjstva kazala razmeroma majhno zanimanje za najem novih kreditov.
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Tabela 27: Tržni deleži in stopnje rasti za bilančne vsote in posojila nebančnemu sektorju po
posameznih skupinah bank
Tržni deleži

Stopnje rasti

2007

2008

2009

2007

2008

2009

– velike banke

61,5 %

61,3 %

62,5 %

26,5 %

7,7 %

10,1 %

– tuje banke

28,8 %

31,1 %

29,6 %

22,7 %

21,8 %

2,6 %

– majhne banke

9,8 %

7,6 %

7,9 %

22,0 %

18,2 %

12,8 %

– skupaj

100 %

100 %

99 %

25,0 %

12,5 %

8,0 %

– velike banke

56,4 %

56,7 %

56,5 %

37,5 %

13,9 %

0,3 %

– tuje banke

34,1 %

36,2 %

35,7 %

40,0 %

25,7 %

–0,5 %

– majhne banke

9,5 %

7,1 %

7,7 %

42,0 %

22,0 %

9,0 %

– skupaj

100 %

100 %

99 %

38,6 %

18,5 %

0,6 %

Bilančna vsota

Posojila
nebančnemu
sektorju

Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2010, str. 67

Plačilna nedisciplina je zmanjšala kakovost kreditnega portfelja, v katerem se je povečal delež
oslabitev in rezervacij. Delež slednjih se je v bruto dohodku povečal na skoraj 35 odstotkov,
kar je neprimerljivo več kot pred kriznim obdobjem (11,4 odstotka). 74Temu primeren je bil
dobiček pred obdavčitvijo, ki se je zmanjšal za dvakratnik zneska iz predhodnega leta.
Tabela 28: Izkaz uspeha bank
Obseg (v mio. EUR)

Stopnje rasti

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

Neto obresti

689,8

816,4

938,8

924,7

9,2 %

18,3 %

15,7 %

–2,1 %

Neobrestni

525,8

616,7

414,7

492,2

26,0 %

17,3 %

–32,6 %

18,4 %

Bruto dohodek

1.215,6

1.433,0

1.353,6

1.417,0

15,9 %

17,9 %

–5,1 %

4,2 %

Operativni

702,1

755,9

772,6

761,6

8,5 %

7,7 %

2,7 %

–1,9 %

– stroški dela

367,4

401,8

410,1

413,4

7,3 %

9,4 %

2,6 %

0,3 %

Neto dohodek

513,5

677,1

580,9

655,4

28,0 %

31,9 %

–13,7 %

12,2 %

– neto oslabitve

119,8

163,0

276,9

495,8

-14,5 %

36,0 %

70,5 %

78,4 %

prihodki

stroški

in rezervacije
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Poslovni izid

393,7

514,2

304,0

159,5

50,7 %

30,6 %

–40,4 %

–47,9 %

– davki

90,9

102,5

54,3

38,3

75,5 %

12,8 %

–42,8 %

–34,6 %

Poslovni izid po

302,8

411,7

249,7

121,3

44,6 %

36,0 %

–39,8 %

–51,0 %

pred
obdavčitvijo

obdavčitvi
Vir: Banka Slovenije: Letno poročilo za leto 2009, str. 23

Vse omenjeno je bil dober indic za začetek kreditnega krča, ki je pomenil največjo grožnjo
celotnemu realnemu sektorju. Tudi perspektivni projekti, ki bi morali biti temelj gospodarske
rasti, so pogosto ostali brez ustrezne bančne podpore. Tako je veliko podjetij, a še vedno
premalo, svoj potencial izkoristilo s pomočjo tujih bank, kar je bila z vidika naših bank
zamujena priložnost. So se pa tako vsaj delno omilile negativne posledice na gospodarsko
aktivnost.
Pasivnost slovenskih bank je imela več razlogov. Objektivno dejstvo je bilo, da je pesimizem
prevladal nad optimizmom. Lahko bi celo rekli, da so bankirji delovali v strahu pred
ponovitvijo napak iz preteklosti. Na vsak projekt, ki bi ga v času evforije brez večjih težav
podprli, so gledali z veliko skepticizma. Nadzor nad bankirji je postajal vedno strožji, kar se
je postopoma začelo kazati v ovadbah bankirjev. Tako se je pesimizmu pridružil še strah pred
kazenskim pregonom.
K temu lahko dodamo, da se bankirji v posamezne projekte niso dovolj poglobili.
Neindividualna obravnava je pomenila, da so se včasih tudi dobri projekti uvrstili v rang manj
kakovostnih in tako ostali brez ustrezne bančne podpore. Problem je podoben tistemu pred
začetkom krize, saj je bilo tedanje stanje zrcalna slika tokratnega. V času gospodarskega
razcveta so bili kreditojemalci oziroma njihovi projekti praviloma in brez večjih težav
ocenjeni kot kreditno sposobni oziroma perspektivni, s poglabljanjem krize pa so tako oceno
prejeli le še redki. V prvem primeru je šlo torej za določeno mero lahkomiselnosti, v drugem
pa za pretirano previdnost.
V danem trenutku se je zdelo, kot da se banke premalo zavedajo, da je uspešnost njihovega
poslovanja, gledano dolgoročno, najbolj odvisna od gospodarske rasti. Ta pa je precej
povezana z uspešnim delovanjem podjetij, ki brez bančne podpore ne morejo normalno
delovati. V bistvu gre za učinek domin, saj če se en člen verige podre oziroma ne deluje
72

normalno, posledice prej ali slej občutijo vsi, tako banke kot podjetja in v končni fazi tudi vsi
zaposleni.
Že nemožnost rednega reprogramiranja kreditov pod sprejemljivimi pogoji, ki pomeni
prekinitev dotoka kapitala, od katerega je odvisen obstoj velike večine podjetij, je hud udarec,
če pa k temu dodamo še praktično onemogočen dostop do novih kreditov, razmere postanejo
že skoraj nevzdržne.75
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Leto 2010
Gospodarstvo je bilo v vedno večji krizi. Dostop do tujih virov je bil še vedno močno otežen,
prave alternative, ki bi nadomestila manko tujih virov, pa ni bilo. Domače varčevanje, ki se je
v primerjavi s prejšnjimi leti bistveno povečalo, je pomenilo pozitiven premik. A glede tega
se je treba zavedati, da gre za dolgotrajen proces, zato je bilo to prekratko obdobje, da bi
lahko rekli, da je šlo za dolgoročno rešitev. Tudi delež vlog države in Evrosistema se je
zmanjšal. Kljub vsemu se Evropska centralna banka ni odločila za popolno prekinitev
izvajanja nestandardnih ukrepov, katerih primarni namen je bil nadomestitev manka bančnih
virov pod sorazmerno ugodnimi pogoji. Velika pozornost pa se je namenjala tudi ukrepom, ki
bi lahko povečali aktivacijo lastniškega kapitala.
Slovenija je dosegala 1,2-odstotno gospodarsko rast, kar bi lahko pomenilo začetek obrata
gospodarskega cikla. K temu je največ prispevalo izvozno povpraševanje in nekoliko manj
domača poraba, medtem ko so investicije zatajile. Inflacija je bila 2,1-odstotna.76

Sektor prebivalstva
Sektor gospodinjstev je bil kot že večino prejšnjih let zadolžen bistveno manj od povprečja
evroobmočja. Dolg slovenskih gospodinjstev v razpoložljivem dohodku je predstavljal le 44
odstotkov, medtem ko je bilo to povprečje evroobmočja 96 odstotkov . So pa slovenska
gospodinjstva razpolagala z bistveno manjšim neto finančnim premoženjem, ki bi se lahko
aktiviralo ob morebitni nezmožnosti odplačevanja dolga.
Sorazmerno velik razpoložljivi dohodek, ki je bil v glavnem posledica majhnega
zadolževanja, je bil neizkoriščen potencial za bančno kreditiranje. Kljub temu so bančni
krediti še vedno predstavljali največji delež finančnih obveznosti sektorja gospodinjstev. To je
bil kazalnik zelo skromnih možnosti alternativnega financiranja. Posojila gospodinjstvom so
se bolj povečala kot vloge gospodinjstev.
Gledano z vidika vseh posojil gospodinjstvom, se je delež stanovanjskih posojil povečal,
delež potrošniških pa zmanjšal. Stanovanjska posojila so močno zaznamovala kreditno
aktivnost. V tem letu so že presegla 50 odstotkov vseh danih posojil sektorju gospodinjstev.
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Tabela 29: Struktura vrste bančnih posojil gospodinjstvom
2009

2010

Stanovanjska posojila

47 %

52 %

Potrošniška posojila

35 %

31 %

Drugo

18 %

17 %

Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2011, str. 13

Stanovanjska posojila so bila zaradi vedno daljšega roka odplačevanja dostopnejša, saj se je
posledično zmanjšal mesečni obrok odplačila. Celo več kot 50 odstotkov novoodobrenih
posojil je imelo ročnost, daljšo od 20 let.
Tabela 30: Struktura ročnosti novih stanovanjskih posojil
2009

2010

Do 5 let

2%

3%

Od 5 do 10 let

13 %

11 %

Od 10 do 15 let

18 %

16 %

Od 15 do 20 let

23 %

18 %

Nad 20 let

44 %

52 %

Vir: Banka Slovenije, ECB, Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2011, str. 15

Prevladovali so krediti s spremenljivo obrestno mero, praviloma vezani na Euribor.
Referenčne obrestne mere so se sicer zvišale, a so bili pribitki toliko nižji, da so bili tovrstni
krediti bistveno cenejši od tistih s fiksno obrestno mero.
Sorazmerno velik delež stanovanjskih posojil je bil vezan na švicarski frank, kjer se je
nadaljeval trend dvigovanja vrednosti švicarskega franka v primerjavi z evrom. Valutno
tveganje je bilo veliko, kreditojemalci pa so bili zato v vedno večjih težavah.
Spodbudno je bilo, da so bile domače banke tiste, ki so v največjem obsegu kreditirale sektor
gospodinjstev (okrog 75 odstotkov vseh posojil), kar je bil jasen kazalnik konkurenčnosti
domačih bank in medsebojnega zaupanja.
Z vidika kreditnega portfelja je bilo najpomembnejše, da se je povečal delež posojil, ki so se
odplačevala brez zamud, poleg tega pa se zmanjšal obseg posojil z zamudo do 180 dni. To je
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bil najboljši dokaz, da je bil sektor gospodinjstev upravičeno ocenjen kot sorazmerno
netvegan oziroma zelo kreditno sposoben.
Čeprav je dal sektor gospodinjstev sorazmerno velik delež presežnih sredstev v banke v obliki
vlog, je bilo domače varčevanje še vedno nezadostno. Predvsem življenjska in pokojninska
zavarovanja so bila vedno močnejša konkurenca bančnim vlogam. Zato so se banke odločile,
da svojim varčevalcem ponudijo dodatno možnost varčevanja v obliki strukturiranih
depozitov. V primerjavi s sorazmerno nizkimi pasivnimi obrestnimi merami pri klasični obliki
depozitov so omogočali večji zaslužek. Po drugi strani so varčevalci pri strukturiranih
depozitih prevzeli večje tveganje, saj je bila ta naložba manj varna kot klasični depoziti.
Vprašanje, ki se je v zvezi s tem pojavilo, je bilo, ali so se varčevalci zavedali, da so s
strukturiranimi depoziti dejansko prevzeli bistveno večje tveganje. Velika verjetnost je bila,
da so večinoma še vedno izhajali iz dejstva, da gre za depozite, za katerimi stojijo banke, kar
naj bi bilo samo po sebi dovolj velika garancija za vse prihodnje obljubljene donose. Čeprav
je šlo za problem varčevalcev samih, so banke morale opozoriti na možna tveganja v zvezi s
tem.77

Sektor podjetij
Če primerjamo stanje sektorja podjetij s sektorjem gospodinjstev, je bila ena izmed njunih
temeljnih razlik ta, da je bil sektor podjetij bistveno bolj zadolžen. Problem je obstajal že več
let in je bil pomemben razlog za manjšo pripravljenost bank na nadaljnje reprogramiranje
oziroma odobravanje novih kreditov.
Pri podjetjih se je pogrešala večja želja po investicijski aktivnosti. Izvozno povpraševanje je
sicer poživilo gospodarsko aktivnost, a rast investicij ni sledila temu trendu. Zavirale so jo
tudi banke same z nepripravljenostjo odobritve novih kreditov in še vedno sorazmerno
strogimi merili pri odobritvi kreditov. Medpodjetniško financiranje prav tako ni bilo na želeni
ravni, zato je bilo pomanjkanje virov logična posledica.
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Vnovič se je zmanjšal delež novoodobrenih kreditov s fiksno obrestno mero. Posojila s
spremenljivo obrestno mero so bila vse ugodnejša. Čeprav so se referenčne obrestne mere
podražile, je bilo pomembnejše, da so se znižali pribitki, ki so nespremenljivi del obrestne
mere.
Podjetja so zaradi zadolženosti in nelikvidnosti še vedno veljala za bolj tvegano skupino
kreditojemalcev. Težko so izpolnjevala stroga bančna merila za odobritev kreditov, temu
primerna pa je bila kreditna aktivnost. Težave niso predstavljali zgolj dolgoročni krediti,
temveč tudi kratkoročni, kar je spet otežilo tekoče poslovanje. Neredno reprogramiranje
kreditov je dodatno poslabšalo likvidnost podjetij. Ta so manjšo pripravljenost bank za
kreditiranje vsaj delno nadomestila z medpodjetniškim financiranjem, ki pa vseeno ni bilo na
zadovoljivi ravni. Lastniški kapital je prav tako preveč zaostajal za dolžniškim, poleg tega pa
so v njegovi strukturi vedno bolj prevladovali tuji vlagatelji.
Predvsem povečanje obsega lastniškega kapitala bi izboljšalo finančno stanje podjetja ter
omogočilo lažje in cenejše financiranje pri bankah. Težavo pri bančnem kreditiranju so še
vedno predstavljale visoke zahteve pri zavarovanju kredita. Premoženja oziroma naložbe, ki
so se uporabljale kot vrsta zavarovanja, so praviloma izgubljale vrednost, zato je bilo bančnim
zahtevam še toliko težje ugoditi.
Ob vsem tem so bila najbolj prizadeta manjša podjetja. Večja so imela boljše pogajalsko
izhodišče, zato so lažje najela ugodne kredite. Podobno se je dogajalo pri reprogramiranju
kreditov. Banke so se pri velikih podjetjih težje odločile za prekinitev dotoka kapitala in s tem
propad podjetja, saj so se zavedale potencialnih posledic za kreditni portfelj. Še posebno je
skrb vzbujal trend večanja razlike v višini obrestnih mer glede na velikost posojila, kar je
samo poglabljalo nekonkurenčnost manjših podjetij. Višina obrestnih mer se je razlikovala
tudi glede na dejavnost, s katero se je podjetje ukvarjalo. Razlika je lahko bila vse do 1,4
odstotne točke, kar je pomenilo bistveno povečanje glede na leto prej, ko so je razlika gibala
do 0,8 odstotne točke. 78
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Bančni sektor
Bilančna vsota bančnega sektorja se je zmanjšala, kar je bila večinoma posledica upada
kreditne aktivnosti. Kljub temu banke niso bile pripravljene izraziteje znižati aktivnih
obrestnih mer oziroma kreditnih standardov, kar bi lahko povečalo zanimanje za najetje novih
kreditov. Banke so bile vse previdnejše tudi pri zavarovanju kreditov, kjer se je nadaljeval
trend zmanjševanja nezavarovanih posojil. Pomen nepremičnin kot oblike zavarovanja pa se
je še vedno krepil.
Tabela 31: Stopnje rasti za bilančne vsote in posojila nebančnemu sektorju po posameznih
skupinah bank
Stopnje rasti
Bilančna vsota

2007

2008

2009

2010

25,0 %

12,5 %

8,4 %

–2,5 %

38,6 %

18,5 %

1,1 %

1,6 %

(skupaj)
Posojila nebančnemu
sektorju (skupaj)
Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2011, str. 65

Tabela 32: Struktura posojil podjetjem glede na vrsto zavarovanja
Stanja posojil
Zavarovana

Novoodobrena posojila

December 2009

December 2010

2009

2010

79,4 %

82,0 %

67,6 %

78,9 %

36,5 %

40,8 %

24,0 %

26,5 %

20,6 %

18,0 %

32,4 %

21,1 %

posojila
– z zastavo
nepremičnin
Nezavarovana
posojila
Vir: Anketa bank, Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2011, str. 99
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Ročnost posojil nebančnemu sektorju se je še vedno podaljševala. Če bi upoštevali zgolj
novoodobrene kredite, je bilo kratkoročnih več, vendar pa je več kratkoročnih zapadlo, kot jih
je bilo novoodobrenih, zato se je v skupnem seštevku delež dolgoročnih povečal.
Tabela 33: Deleži dolgo- in kratkoročnih posojil nebančnemu sektorju v odstotkih
2008

2009

2010

Dolgoročna posojila

62,7 %

68,3 %

73,1 %

Kratkoročna posojila

37,3 %

31,7 %

26,9 %

Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2011, str. 66

Tabela 34: Razmerje med vpoglednimi, kratkoročnimi in dolgoročnimi obveznostmi bank do
nebančnega sektorja za bančni sistem
2008

2009

2010

Dolgoročne obveznosti

11,9 %

22,6 %

31,7 %

Kratkoročne obveznosti

54,8 %

45,5 %

33,1 %

Obveznosti na vpogled

33,2 %

31,8 %

35,2 %

Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2011, str. 69

Slovenski bančni sistem je bil kljub vsem težavam, s katerimi se je spoprijemal, še vedno
pozitivno ocenjen. Zmanjšanje vlog države in še vedno nezadostno domače varčevanje sta
banke silili v iskanje rešitve glede zadostnega obsega virov. Pri domačem varčevanju je
sorazmerno visoka stopnja inflacije delovala precej destimulativno, čeprav so se banke trudile
z višanjem pasivnih obrestnih mer. To je veljalo predvsem za dolgoročne vloge, medtem ko
so se obrestne mere za kratkoročne vloge nekoliko znižale, kar je zmanjšalo zanimanje za
tovrstno varčevanje.
Kreditni portfelj se je pri večini bank poslabšal, pri tem pa so na žalost izstopale predvsem
domače banke. To je bila v glavnem posledica slabšega poslovanja podjetij, ki je povzročilo
velik delež nedonosnih terjatev oziroma zamude nad 90 dni. Od vseh tveganj pa se je najbolj
uresničilo kreditno tveganje, ki je že iz prejšnjih let pomenilo največjo grožnjo. V izkazu
poslovnega izida bančnega sektorja velja izpostaviti izgubo pred obdavčitvijo v vrednosti
101,2 milijona evrov. Zaradi izpostavljenosti vedno večjim tveganjem so bile banke prisiljene
narediti še več oslabitev in rezervacij, kar je bil slab obet za nadaljnje poslovanje. 79
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Tabela 35: Razvrščenost terjatev ter pokritost z oslabitvami in rezervacijami
31. 12. 2009
Razvrščene

Oslabitve

terjatve

31. 12. 2010
Pokritost

Razvrščene

terjatev z

terjatve

Oslabitve

terjatev z

oslabitvami
Skupaj v

49.257

1.823

3,7 %

Pokritost
oslabitvami

49.766

2.422

4,9 %

mio. EUR
Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2011, str. 87
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Leto 2011
Dolžniška kriza evropskih držav je znova udarila. Bankam je omejila obseg tujega
financiranja in zmanjšala poslovanje s tujino, kjer je bilo zaznati občuten upad izvoznega
povpraševanja. Če k temu dodamo še nezadostno investicijsko aktivnost, potem je bila
skromna gospodarska rast v prvi polovici oziroma celo negativna rast v drugi polovici leta
logična posledica.
Čeprav so se banke v odnosu do tujine razdolžile, se je dolg države z izdajo obveznic povečal.
Tako se, gledano v celoti, dolg do tujine ni bistveno zmanjšal, dobil je zgolj novega dolžnika.
Bonitetna ocena Slovenije in njenih bank se je poslabšala, kar je poleg že tako težko
dostopnega financiranja pomenilo še njegovo podražitev.
Sektor podjetij se je spoprijemal z vedno večjimi težavami, kar se je pokazalo v plačilni
nedisciplini. Negotove razmere na trgu dela so povišale stopnjo brezposelnosti in omejile rast
plač. Tako je tudi sektor gospodinjstev, ki je še vedno veljal za dobrega komitenta, vedno
težje odplačeval prevzete obveznosti. To je pomenilo dodatno tveganje za že precej
obremenjen kreditni portfelj.
Tako so se povečale zamude bančnih dolžnikov, ki so glavno merilo pri razvrščanju
kreditojemalcev v bonitetne razrede. Banka Slovenije je podala oceno, v kateri je ugotovila,
da so bile poslovne banke premalo vključene v finančno prestrukturiranje podjetij.
Neugodnim razmeram na mednarodnih trgih se je pridružil upad domače porabe, kar se je
izrazilo v zmanjšanju gospodarske aktivnosti v Sloveniji.80
Sektor prebivalstva
Sektor gospodinjstev sta znova zaznamovala povišanje brezposelnosti in omejena rast plač.
Čeprav je bila njegova zadolženost (47 odstotkov dolga v razpoložljivem dohodku) pod
povprečjem evroobmočja (skoraj 100 odstotkov dolga v razpoložljivem dohodku), je bilo
breme odplačevanja obveznosti vedno večje.
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Banke so še naprej močno spodbujale dolgoročno varčevanje. Obrestne mere za dolgoročne
vloge so bile 1,7 odstotne točke višje kot pri kratkoročnih, s čimer so poskušali čim bolj
nadomestiti manko dolgoročnih virov iz tujine. Čeprav so domače banke ponujale višje
obrestne mere, so imele višjo prirast vlog banke v večinski tuji lasti. Pri teh so se vloge
povečale za 216 milijonov evrov, pri domačih bankah pa samo za 31 milijonov evrov. Razlog
tovrstnega ravnanja varčevalcev lahko najdemo pri večjem zaupanju v banke v večinski tuji
lasti in v nižjih posojilnih obrestnih merah. Je pa bilo v sektorju gospodinjstev, poleg države,
največje povečanje bančnih vlog. Kar zadeva posojila, so banke njihovo odobritev pogosto
pogojevale s prenosom vlog na njihov račun. V teh razmerah so najbolj profitirale banke v
večinski tuji lasti. Pri najemu stanovanjskega kredita so bile za 0,2 odstotne točke, pri najemu
potrošniškega pa za 0,4 odstotne točke ugodnejše od bank v domači lasti. Banke v večinski
tuji lasti so tako na svojo stran pridobile del nebančnega sektorja, ki je veljal za zanesljivega
plačnika.
Kar zadeva kreditno aktivnost, se je rast stanovanjskih posojil nekoliko umirila, saj je
nepremičninski trg postajal vedno bolj nepredvidljiv. Dodatno so se tudi zaostrila merila za
odobritev kredita. Pri stanovanjskih posojilih je prevladovala spremenljiva obrestna mera,
praviloma vezana na Euribor, ki je povečala obrestno tveganje. Spremenljiva obrestna mera
pri stanovanjskih posojilih je znašala 3,9 odstotka.81
Podobno stanje, vendar ne tako izrazito, je bilo zaznati pri potrošniških posojilih. Od leta
2008 je prav tako postopno naraščal delež kreditov s spremenljivo obrestno mero.
Tabela 36: Struktura spremenljivosti obrestnih mer za stanovanjska in potrošniška posojila
gospodinjstvom
STANJA
Stanovanjska posojila

Potrošniška posojila

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Fiksna OM

16 %

12 %

5%

5%

53 %

46 %

42 %

39 %

Spremenljiva

84 %

88 %

95 %

95 %

47 %

54 %

58 %

61 %

OM
Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2012, str. 14
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Delež posojil, vezanih na švicarski frank, se je zmanjšal, kar je zmanjšalo valutno tveganje.
Samo še približno 25 odstotkov stanovanjskih posojil je bilo v švicarskih frankih. Kljub temu
bi nadaljnje zviševanje vrednosti švicarskega franka v primerjavi z evrom močno poslabšalo
plačilno sposobnost. 82

Sektor podjetij
Pri financiranju je bil sektor podjetij še vedno podhranjen. Predvsem so bile zadržane domače
banke, zato so na njihovo mesto stopile tuje banke. V prednosti so bila uspešna podjetja s
perspektivnimi projekti. Tako je kreditni portfelj izgubljal najboljše stranke, ki bi morale biti
temelj gospodarskega okrevanja. Dogajalo pa se je ravno nasprotno: slaba oziroma
neperspektivna podjetja so s svojimi nedonosnimi terjatvami in zamudami pri odplačilih
vedno bolj bremenila kreditni portfelj ter onemogočala reprogramiranje oziroma odobravanje
novih kreditov perspektivnim podjetjem.
Skrb vzbujajoč je bil podatek iz druge polovice leta 2011, ko je močno upadlo izvozno
povpraševanje. Finančni vzvod podjetij je bil še vedno visok, kar lahko v veliki meri
pripišemo nezadržanim dobičkom iz obdobja konjunkture. Razvoj podjetij in dolgoročna
stabilnost sta bila zato nekoliko zapostavljena, kar se je izrazilo tudi pri oceni kreditne
sposobnosti. Delež dolžniškega kapitala se je v primerjavi z lastniškim znova povečal, njuno
razmerje pa je bilo 143,5 odstotka. Nelikvidnost je postajala vse večja težava, kar je med
drugim oteževalo medpodjetniško financiranje. Banke so bile pri odobritvah kreditov za
dolgoročne investicije še vedno zelo zadržane, ročnost novoodobrenih dolgoročnih posojil pa
se je podaljšala.
Slovenske banke so bile za podjetja glede obrestnih mer bistveno manj ugodne od bank iz
evroobmočja, a leta 2011 so postale občutno konkurenčnejše. Tako so posojila, vredna do
milijon evrov, ponujale za 1,8 odstotne točke dražje od povprečja bank iz evroobmočja.
Razlika pri posojilih, višjih od milijon evrov, je bila 2,2 odstotne točke.
Prevladovalo je zadolževanje v evrih, tako pri kratkoročnih kot dolgoročnih posojilih pa se je
povečal delež spremenljivih obrestnih mer.
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Problematičen je bil trend, ki se je začel leta 2008, in sicer zmanjševanje obsega kratkoročnih
kreditov, danih nefinančnim podjetjem; ti krediti so se do leta 2011 zmanjšali za 37,7
odstotka. V določeni meri so podjetja pomoč poiskala v sodelovanju s tujino, vendar to ni bila
dolgoročna rešitev.
Krčenje obsega kreditiranja je bilo v veliki meri posledica strahu pred ponovitvijo napak iz
časa pred začetkom krize. Takrat so banke v želji po pridobitvi čim večjega tržnega deleža
podcenile določena tveganja.
Če k temu dodamo dokaj pasivno držo bank pri reševanju podjetij v težavah, so bili obeti za
obrat kreditnega cikla slabi. Poleg tega bi se morale banke v primerih, ko so ocenile, da
podjetja niso imela dolgoročne perspektive, hitro odločiti za odpis terjatev. Kratkoročno bi to
pomenilo dodatno obremenitev kreditnega portfelja, a bi ga tako postavili na zdrave temelje,
kar je prvi pogoj za obrat kreditnega cikla.
Čeprav so pravilne odločitve bank pred odobritvijo kredita najpomembnejše, pa so prav tako
pomembne odločitve, ki se sprejmejo ob nastanku težav v zvezi z odobrenim kreditom, saj se
tako čim bolj zmanjšajo potencialne izgube. To pa zahteva, kot je že bilo omenjeno, aktivno
vključevanje bank v sanacijske postopke podjetij.
Predvsem pri večjih podjetjih, v katerih imajo banke v obliki kreditov plasiranih veliko
sredstev, bi morale banke tako odobritev kreditov kot reševanje problemov obravnavati
individualno. Lahko bi imele posameznike, ki bi do potankosti proučili posamezne primere in
predlagali ustrezno rešitev, zanjo pa prevzeli odgovornost, kar bi se izrazilo v finančni nagradi
oziroma kazni.
Glede na medsebojno odvisnost bančnega in realnega sektorja bi bilo idealno, če bi bilo
izhodišče vseh odločitev dolgoročna stabilnost oziroma vzdržnost obeh sektorjev. To bi
pomenilo, da bi bila ob morebitnih težavah podjetij odločitev o prekinitvi bančnega
kreditiranja zadnja možnost. To ne pomeni, da se kot najboljša možnost po temeljiti proučitvi
primera ne bi mogla izkazati prav prekinitev bančnega kreditiranja oziroma začetek
stečajnega postopka, temveč da bi se morale preostale rešitve, ki bi omogočale, da podjetje
preživi, obravnavati prednostno. S tem bi se tudi izognili odločitvam, ki neenake primere
obravnavajo enako, kar je prav tako napačno, kot če se enaki primeri obravnavani neenako.
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Škoda, ki je ob tem lahko storjena, je velikokrat nepopravljiva, posledice pa najbolj občutijo
zaposleni v podjetjih, ki ostanejo brez službe oziroma rednega dohodka. 8384

Bančni sektor
Bilančna vsota bank je nadaljevala negativni trend in se zmanjšala za 1.570 milijonov evrov.
Tabela 37: Stopnja rasti bilančne vsote in posojila nebančnemu sektorju po posameznih
skupinah bank
Stopnje rasti
2009

2010

2011

Bilančna vsota skupaj

8,4 %

–2,5 %

–3,1 %

Posojila nebančnemu

1,1 %

1,6 %

–4,3 %

sektorju skupaj
Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2012, str. 52

Tabela 38: Pokritost posojil nebančnemu sektorju z različnimi viri za bančni sistem
Vloge

2006

2007

2008

2009

2010

2011

85,8 %

68,5 %

61,5 %

69,5 %

68,2 %

73,4 %

49,5 %

50,9 %

48,0 %

38,4 %

34,0 %

29,0 %

4,8 %

3,4 %

3,8 %

10,1 %

13,1 %

11,3 %

nebančnega
sektorja
Obveznosti
do tujih bank
Izdani
vrednostni
papirji bank
Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2012, str. 56

Nadaljevale so se težave v zvezi s stroški rezervacij in oslabitev, ki so že dosegle 84
odstotkov bruto dohodka. Pred krizo je bil ta delež dobrih 10 odstotkov bruto dohodka bank,
kar je neprimerljivo manj. Poslovanje bank z izgubo tako ni bilo presenetljivo.
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Poleg tega so bile banke soočene s še vedno strogo zahtevo po kapitalski ustreznosti z
namenom večje odpornosti proti morebitnim šokom, kar je po drugi strani zmanjševalo
možnost obrata kreditnega cikla.
Izpostaviti velja podatek o občutnejšem povečanju zamud, predvsem nad 90 dni, v sektorju
gospodinjstev, ki je tradicionalno veljal za nizko tveganega komitenta. Prav tako se je povečal
delež nedonosnih terjatev, kar je ob slabem gospodarskem obetu vzbudilo dodatno pozornost
bank.
Tabela 39: Struktura zamud prebivalstva nad 90 dni v razvrščenih terjatvah bank po skupinah
bank

Posojila z zamudo nad

2009

2010

2011

2,7 %

3,1 %

3,5 %

7,3 %

5,7 %

5,4 %

89,9 %

91,2 %

91,1 %

90 dni
Posojila z zamudo do 90
dni
Posojila brez zamud

Vir: Anketa bank, Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2012, str. 77

Tabela 40: Bonitetna struktura nefinančnih družb
2007

2008

2009

2010

2011

A

57,35 %

57,93 %

53,65 %

51,44 %

45,56 %

B

32,72 %

31,68 %

32,97 %

33,94 %

36,06 %

C

5,23 %

6,06 %

7,52 %

7,50 %

8,30 %

D

3,40 %

3,15 %

4,36 %

4,64 %

5,32 %

E

1,30 %

1,18 %

1,50 %

2,48 %

4,77 %

Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2012, str. 85

Tabela 41: Struktura zamud nefinančnih družb pri odplačevanju posojila
2007

2008

2009

2010

2011

0 dni

93,14 %

90,88 %

89,35 %

88,11 %

84,72 %

Od 1 do 90 dni

3,42 %

4,99 %

5,05 %

5,41 %

6,12 %

Nad 90 dni

3,44 %

4,13 %

5,61 %

6,47 %

9,16 %

Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2012, str. 85

Veliko breme za kreditni portfelj so bile tudi terjatve do podjetij v stečaju. Po eni strani je bila
možnost poplačila zelo majhna, po drugi pa je šlo za dolgotrajne postopke, kar je še bolj
povečalo negotovost.
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Razbremenitev za kreditni portfelj pa je pomenilo občutno znižanje valutnega tveganja.85

Tabela 42: Obseg in medletne stopnje rasti posojil v švicarskih frankih oziroma z valutno
klavzulo na švicarski frank
Gospodinjstva

Nebančni

Nefinančne

Druge

sektor

družbe

finančne

Država

Vsa posojila

Stanovanjska
posojila

organizacije
Stanje posojil (v mio. EUR)

2010

1.868,1

429,5

134,4

6,0

1.298,2

1.128,3

2011

1.588,0

288,5

130,5

5,5

1.163,6

1.031,8

Stopnja rasti

2010

–1,2 %

–7,6 %

–22,5 %

–6,4 %

4,1 %

9,0 %

2011

–15,0 %

–32,8 %

–2,9 %

–9,2 %

–10,4 %

–8,6 %

Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2012, str. 99
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Leto 2012
Težave iz prejšnjih let so se stopnjevale tudi v letu 2012. Slovensko gospodarstvo je bilo v
recesiji in je beležilo 2,2-odstotni padec BDP.86Globina zasebnega dolga je bila glavna težava.
Država je nadaljevala politiko varčevanja, saj je imela skrb za konsolidacijo javnih financ
prednost pred ukrepi za spodbuditev gospodarske rasti.
Prezadolženi sektor podjetij je imel težave s financiranjem. Primanjkovalo je lastniškega
kapitala, zato so bile banke še toliko previdnejše. Nizka investicijska aktivnost je bila slab
obet za obrat gospodarskega cikla. Sodelovanje s tujino je bilo oteženo, slovenski trg pa prav
tako ni zagotavljal zadostnega povpraševanja.
Bančni sektor se je v odnosu do tujine razdolžil, a še vedno ni našel prave alternative, ki bi
lahko dolgoročno nadomestila primanjkljaj virov. Znova je na pomoč priskočil Evrosistem, ki
je zagotovil prepotreben dotok svežih sredstev.
Bančno poslovanje so spet zelo prizadeli visoki stroški za oslabitve in rezervacije ter močan
padec obrestnih prihodkov.87

Sektor prebivalstva
Negotove razmere so se izrazile v vnovičnem povišanju brezposelnosti in občutnem
zmanjšanju razpoložljivega dohodka, kar je za sabo potegnilo manjšo pripravljenost
gospodinjstev na porabo denarja. Temu primeren je bil upad zanimanja za potrošniška
posojila.
Obseg bančnih vlog se je vse leto zmanjševal, določeno povečanje je bilo opazno zgolj proti
koncu leta. Izpostaviti velja še prehajanje vlog od domačih bank k bankam v večinski tuji
lasti, kar je bilo posledica večjega zaupanja v tuje lastnike in deloma nižjih obrestnih mer pri
najemu posojil.

86
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Tabela 43: Vloge slovenskih gospodinjstev pri bankah
2008

2011

2012

Vloge (v mio. EUR)

13.688

15.084

15.040

Letne stopnje rasti

14,9 %

1,7 %

–0,3 %

Letni prirast (v mio. EUR)

1.779

253

–44

– velike domače banke

1.325

–11

–412

– majhne domače banke

232

63

58

– banke v večinski tuji lasti

222

206

309

Posojila/vloge

57,7 %

62,7 %

61,6 %

Vir: Banka Slovenija: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2013, str. 7

V nasprotju s potrošniškimi so stanovanjska posojila še vedno dosegala skromno, a pozitivno
rast; se jim je pa začela skrajševati ročnost. Po eni strani je bilo vse skupaj posledica
nepredvidljivosti razmer na trgu dela, po drugi strani pa so bile banke zelo previdne, kar se je
opazilo predvsem pri kreditnih standardih.
Nepremičninski trg se je še vedno spopadal z nižanjem cen nepremičnin in negativnimi obeti,
zato so stanovanjska posojila v primerjavi s predhodnim letom upadla za 23 odstotkov.
Tako pri potrošniških kot stanovanjskih posojilih so prevladovale spremenljive obrestne mere
in z njimi povezana tveganja.
Prebivalstvo se je vedno težje odločalo za nakup trajnejših dobrin, temu primeren pa je bil
upad domače porabe, ki bi moral biti temelj gospodarske rasti. Ravno nakup trajnih dobrin je
tisti, ki se praviloma uresničuje s pomočjo bančnih kreditov, zato je bila potreba po obratu
kreditnega cikla vedno večja.88

Sektor podjetij
Podjetja svojih obveznosti še vedno niso izpolnjevala pravočasno in v zadostni meri, zato je
bil stečaj za veliko večino edina rešitev. Slabše plače in višja brezposelnost, zaradi česar je
tudi sektor gospodinjstev postajal vedno bolj tvegan, so prihajale vedno bolj do izraza.
Delodajalci so dajali prednost zaposlitvam z določenim delovnim časom, kar je prav tako
slabilo bonitetno oceno potencialnih kreditojemalcev. Tako se je bankam vedno bolj ožil
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nabor potencialnih strank, ki bi bile pripravljene vzeti kredit in bi hkrati imele dober potencial
za redno odplačevanje kredita.
Spodbudno je bilo povečano povpraševanje po dolgoročnih kreditih za investicije, vendar so
bile banke pri odobritvah tovrstnih kreditov zelo zadržane. Rešitev se je iskala v tujini, kjer so
imela prednost podjetja, kapitalsko povezana s tujimi podjetji.
Izpostaviti velja nekonkurenčnost domačih bank, ki so zaračunavale za več kot 2 odstotni
točki višje obrestne mere, kolikor je bilo povprečje bank evroobmočja. Po eni strani je bil
vzrok oteženo in drago črpanje virov, po drugi pa slaba kreditna sposobnost prezadolženih
domačih podjetij. 89

Bančni sektor
V zadnjih letih se je kot glavni omejitveni dejavnik zadolževanja bank v tujini omenjala
struktura virov financiranja, zdaj pa se je stanje izboljševalo.
Tabela 44: Struktura virov financiranja bank
2009

2010

2011

2012

45,9 %

47,0 %

49,9 %

51,7 %

5,6 %

6,8 %

6,7 %

6,7 %

Obveznosti do tujih bank

25,0 %

23,1 %

19,5 %

16,5 %

Obveznosti iz dolžniških

6,6 %

8,9 %

7,5 %

4,7 %

4,1 %

1,2 %

3,5 %

8,7 %

12,7 %

13,0 %

12,8 %

11,7 %

Vloge nebančnega
sektorja
Obveznosti do domačih
bank

vrednostnih papirjev
Obveznosti do Evropske
centralne banke
Drugo

Vir: Banka Slovenija: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2013, str. 45

Najpomembnejše je bilo, da se je stalno povečeval delež vlog nebančnega sektorja, kar je bil
zdrav temelj za nadaljnjo kreditno rast. Šlo je za rezultat načrtnega prizadevanja bank za
izboljšanje kakovosti virov od začetka krize. Temu primerno se je znižalo tudi razmerje med
posojili in vlogami nebančnega sektorja, k čemur je svoje prispevalo tudi zmanjšanje obsega
kreditiranja. Pri obveznostih do tujih bank je bil trend ravno nasproten, saj so se banke iz leta
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v leto razdolževale. Kljub temu je bila odvisnost od tujih virov sorazmerno velika, kar je bilo
v veliki meri posledica pretiranega zadolževanja v tujini pred začetkom krize. Evropska
centralna banka je s svojimi sredstvi nadomeščala manko virov, kar pa je bilo mišljeno kot
začasna rešitev za lažji prehod iz krize v vnovičen gospodarski razcvet.
Izguba pri poslovanju bank že tretje leto zapored je bila znak, da je treba poskrbeti za
določene spremembe. Prvotna naloga je bila pravilna postavitev diagnoze kreditnemu
portfelju, ki je bil zelo obremenjen in je onemogočal ustrezno kreditno aktivnost, katere
vnovična obuditev je bila prednostna naloga.
Zamude so se povečevale, prav tako oslabitve in rezervacije, delež dolgoročnih kreditov pa je
bil vedno manjši. Posebej je treba izpostaviti rekordni letni prirast oslabitev in rezervacij, in
sicer za 923 milijonov evrov.
Težja dostopnost in visoki pribitki so odvračali kreditojemalce, ki so zato ustrezno rešitev
iskali v tujini. Največjo izgubo je pomenil odhod zdravih podjetij, ki bi dolgoročno popravila
kakovost portfelja. Pri posojilih nad milijon evrov je tujina poleg lažje dostopnosti omogočala
tudi cenejšo zadolžitev. K temu je treba dodati ne preveč optimistične makroekonomske
napovedi in praktično nemožnost alternativnega načina financiranja. Vsa ta dejstva samo
potrjujejo odvisnost gospodarskega cikla od pripravljenosti bank za kreditiranje.
Vse pomembnejši dejavnik pri odobritvi kredita so postajale obveznosti v razmerju do ebitde
kot kazalnik zmožnosti odplačevanja glavnice in obresti. Čim nižje je bilo to razmerje, tem
bolj je bilo podjetje sposobno odplačevati zapadle obveznosti. Poleg tega je pomenilo večjo
odpornost proti morebitnim nenadnim spremembam v gospodarstvu.
Nekoliko presenetljivo je bilo gibanje razmerja med višino novoodobrenih posojil in
vrednostjo zavarovanj, danih v zastavo, ter povečanje deleža nezavarovanih posojil. To je bil
indic, da so bile tudi banke, vsaj v določeni meri, pripravljene omiliti stroga merila pri
odobritvah kreditov.
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Tabela 45: Povprečno razmerje med višino novoodobrenega posojila in vrednostjo vseh
zavarovanj, danih v zastavo
Vsa posojila

Samo zavarovana posojila

2011

2012

2011

2012

Posojila podjetjem

48,4 %

52,4 %

78,1 %

89,1 %

Potrošniška

66,9 %

68,9 %

132,7 %

128,3 %

47,2 %

54,0 %

57,7 %

70,1 %

posojila
Stanovanjska
posojila
Vir: Banka Slovenija: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2013, str. 60

Slabe napovedi za slovensko gospodarstvo so potencialnim vlagateljem preprečevale, da bi se
odločili za dolgoročnejše investicije. S tega vidika so bila v prednosti podjetja, kapitalsko
povezana s tujimi podjetji, ki so jim kljub slabim gospodarskim razmeram omogočala
nemoteno financiranje. Na prvi pogled bi lahko kot pozitivno ocenili, da so banke izpolnile
zahteve po kapitalski ustreznosti, kar naj bi bil kazalnik odpornega in vzdržnega bančnega
sistema. Težava v zvezi s tem pa je bila, da so to dosegli predvsem z zmanjšanjem obsega
kreditiranja. Banke so se torej vnovič odločile za prociklični ukrep, ki je omejil rast tako
finančnega kot realnega sektorja. Pomemben mejnik je bil zato Zakon o ukrepih Republike
Slovenije za krepitev stabilnosti bank, katerega primarni namen je bila vzpostavitev
vnovičnega zaupanja v finančni sistem Republike Slovenije, ki pa je bil v veliki meri odvisen
od pozitivnih sprememb v realnem sektorju. Dejstvo je, da je bilo slabo stanje v največji meri
odraz dejavnosti, ki so se dogajale v predkriznem obdobju. Vzroke lahko iščemo v
čezmernem zadolževanju, ki v določenih primerih ni bilo dovolj kritično ocenjeno. Istočasno
pa ni odveč izpostaviti, da so se merila za odobritev kreditov v primerjavi s predkriznim
obdobjem spremenila, kar pomeni, da ne moremo vseh kreditov, ki so se sčasoma izkazali za
slabe, metati v isti koš oziroma dati preveč posplošene ocene, da so vsi slabi krediti posledica
neupoštevanja internih navodil in meril na splošno pri njihovi odobritvi. Ravno zato je toliko
pomembnejše, da se pri naknadni presoji upravičenosti odobritve kreditov, kot je že bilo
omenjeno, upoštevajo vsi dejavniki, ki so v času sklenitve kreditnega razmerja vplivali na
sprejetje te odločitve. 90
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Leto 2013
Začetek leta je v pretežni meri pomenil nadaljevanje trendov iz prejšnjega leta. Pozitivni
premiki v evroobmočju so se zgodili v drugi polovici leta 2013, a so se pravi učinki
pričakovali šele v letu 2014. Slovensko gospodarstvo in bančni sektor, ki je bil v postopku
sanacije, pa sta začela kazati znake okrevanja, kar je bil spodbuden podatek.
Znižanje finančnega vzvoda podjetij je bila ena izmed pomembnejših sprememb, a z vidika
gospodarskega okrevanja je bil problem, da je to znižanje večinoma temeljilo na
zmanjševanju dolga in ne povečanju lastniškega kapitala oziroma drugih oblik financiranja.
Kljub prenosu slabih terjatev na DUTB in izvedenih dokapitalizacij je bila kreditna aktivnost
bank še vedno v zatonu. To je bil znak, da samo sanacija finančnega sektorja, brez ustreznih
ukrepov v realnem sektorju, ni zadostna.
Sanacijski postopki so izboljšali kreditni portfelj. Zmanjšalo se je kreditno tveganje, prav tako
delež zamud nad 90 dni. Banke so se aktivno vključevale v prestrukturiranje podjetij in si tako
prizadevale za ohranitev dobrih komitentov.
Gledano v celoti, je BDP v Sloveniji upadel za 1,1 odstotka. Šlo je za posledico nizke
investicijske aktivnosti podjetij in omejene porabe gospodinjstev. K temu je treba dodati
varčevalne ukrepe države, ki so favorizirali konsolidacijo javnih financ.91
Sektor prebivalstva
Čeprav sta se zadolženost in obseg nedonosnih terjatev gospodinjstev v zadnjem obdobju
povečala, to (v nasprotju s sektorjem podjetij) ni bila večja težava.
Pozitiven premik se je zgodil pri bančnih vlogah gospodinjstev, ki so svoje prihranke spet
zaupala našim bankam. Čeprav je še vedno precej vlog odšlo v tujino, kjer so bile nižje
obrestne mere, je bil to dokaz, da je sprejetje določenih ukrepov obrodilo sadove. Šlo je za
počasne premike, a najpomembnejše je bilo, da so se stvari začele odvijati v pravo smer.
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Tabela 46: Varčevanje in investicije gospodinjstev (v mrd. EUR)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Investicije

2,4

1,8

1,6

1,5

1,4

1,0

Varčevanje

3,3

3,4

3,0

2,9

2,7

3,2

Vir: SURS, Eurostat, Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2014, str. 7

Z vidika aktivnih bančnih poslov in izboljšanja splošnih gospodarskih razmer je bil podatek o
padcu porabe najbolj skrb vzbujajoč. Negativne napovedi so vzbujale določen strah, kar je
preprečevalo zadolževanje za nakupe trajnih dobrin. Tako povečanje povpraševanja po
bančnih kreditih ni sočasno sledilo prej omenjenemu vnovičnemu zaupanju glede bančnih
vlog. V potrditev lahko navedemo upad potrošniških posojil, ki so se zmanjšala za celih 11
odstotkov, medtem ko so stanovanjska posojila še vedno stagnirala. Ta so si lahko privoščila
sorazmerno dobro stoječa gospodinjstva, ki so izpolnjevala stroge zahteve pri odobritvi
kreditov.
Podražila pa so se tako stanovanjska (za 0,3 odstotne točke) kot potrošniška posojila (za 0,1
odstotne točke).
Obseg transakcij na trgu nepremičnin je bil majhen. Poleg tega so banke pridobile veliko
nepremičnin, zastavljenih za najete kredite, ki jih kreditojemalci niso mogli redno
odplačevati. Tako se je pojavila presežna ponudba, ki je pritiskala na dodatno zniževanje cen
nepremičnin, kar je poslabšalo kreditni portfelj. Prodaja v sili, ki je pomenila odtujitev
nepremičnin pod realno vrednostjo, je bila vsaj v določenem obsegu nujna, sicer banke ne bi
izpolnjevale meril likvidnosti, hkrati pa ne bi imele dovolj svežega kapitala, ki bi ga lahko
naprej plasirale v obliki bančnih kreditov.
Vzrok za majhen promet na trgu nepremičnin pa je bilo treba iskati tudi v zadržanosti bank pri
odobravanju stanovanjskih posojil. Previdnost bank je izhajala iz stagnacije razpoložljivega
dohodka in vedno večje negotovosti na trgu dela. Temu primeren je bil tudi padec cen
nepremičnin.
Varen trg dela, kjer bi se povečal obseg zaposlitev za nedoločen čas, bi imel pozitivne učinke
tako na strani povpraševanja gospodinjstev po kreditih kot na strani bank, ki bi se lažje
odločile za njihovo odobritev. Samozaposleni, ki so predstavljali 12 odstotkov zaposlenih, in
zaposleni za določen čas, katerih delež je bil 9,6 odstotka, so tako z vidika bank predstavljali
sorazmerno tvegane komitente. Banke so bile zato zelo previdne, če pa so se odločile za
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sklenitev kreditnega razmerja, so v zameno zahtevale večje garancije v obliki različnih
zavarovanj. Glede na to, da je bila vrednost premoženja, ki bi se lahko uporabilo kot
potencialno zavarovanje, sorazmerno nizka, so bile možnosti najetja kreditov zelo omejene.92

Sektor podjetij
Nadaljevanje trenda omejenega dostopa do virov financiranja podjetij je močno omejevalo
potencialno gospodarsko rast, ki je povrhu vsega slonela na trhlih temeljih. Veliko podjetij se
je kljub dobremu poslovanju znašlo v likvidnostnih težavah. Podjetja s presežno likvidnostjo
so se pogosteje kot v preteklih letih odločala za varčevanja, kar je kazalo na povečano
previdnost. Tako se je zgodil preobrat, saj so podjetja iz neto negativnega položaja prešla v
neto pozitivnega, kar je bil odraz nizke investicijske aktivnosti. Padec je bil očiten pri
dolgoročnih (656 milijonov evrov), še bolj pa pri kratkoročnih posojilih (1.286 milijonov
evrov), kar je oteževalo normalno poslovanje podjetij. Priložnost so najbolje izkoristile tuje
banke, ki so povečale svoj tržni delež.
Prenos slabih terjatev na DUTB je pomenil zmanjšanje dolga, čemur pa ni v zadostni meri
sledilo tudi povečanje kapitala, kar je bilo nujno za vzdržno gospodarsko rast. V zvezi s
prenosom terjatev na DUTB je treba omeniti še eno veliko težavo. Slab gospodarski položaj je
pomenil, da so se že tako nizko ovrednotene terjatve prodajale oziroma prenašale na DUTB
kot zelo podcenjene. Čeprav so banke iz teh prenosov želele iztržiti čim več, so imele zaradi
položaja, v katerem so se znašle, na voljo malo manevrskega prostora. Z vidika DUTB, ki se
bo v prihodnosti pojavil kot prodajalec omenjenih terjatev, pa je to pomenilo velik potencial
za ustvarjanje dobička. Čeprav so se banke zavedale potencialnih izgub, so jih razmere
praktično prisilile, da so izpeljale omenjeni ukrep. Tako so sprostile oziroma izboljšale
kakovost kreditnega portfelja in postavile zdrave temelje vnovičnemu zagonu kreditne
aktivnosti.
V sektorju podjetij je presežno povpraševanje po dolgoročnih posojilih za investicije in tudi
za tekoče poslovanje znova ogrožalo njihov obstoj, posledično pa tudi stabilnost bank in
celotne gospodarske aktivnosti. Kot glavni razlog za neodobritev kreditov so banke navedle
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kreditno nesposobnost podjetij. Ta so alternativo spet našla v tujih bankah, ki so bila
pripravljena kreditirati pod ugodnejšimi pogoji.
Pomembno je bilo, da so domače banke s svojo konkurenčno ponudbo poskušale pritegniti
pozornost podjetij z jasno vizijo oziroma s perspektivnimi projekti, kar je največja garancija
za redno odplačevanje prevzetih obveznosti. Korak v tej smeri je bil storjen z znižanjem
aktivnih obrestnih mer tako za posojila v vrednosti do milijon evrov kot za višja od milijon
evrov, s čimer so se približale evropskemu povprečju. Zaradi ugodnih referenčnih obrestnih
mer so se podjetja še vedno odločala za zadolžitev s spremenljivo obrestno mero.
Povečanje konkurenčnosti pa je pomenilo tudi večjo možnost zadržanja obstoječih dobrih
komitentov. Glede na odprtost bančnega trga je bil beg dobrih kreditojemalcev v tujino zaradi
boljših pogojev poslovanja logična posledica. Ohranitev dobrih strank je bil vedno večji izziv,
s katerim so se morale spoprijeti domače banke. Prilagajanje razmeram na trgu je bilo toliko
težje, saj so slabe izkušnje iz preteklih let pustile svoj pečat, ki ga ni bilo lahko izbrisati. Če k
temu dodamo ne najboljše splošno gospodarsko stanje, lahko hitro ugotovimo, da so se
bankirji znašli v nezavidljivem položaju.
K izboljšanju bančnega poslovanja je v veliki meri pripomoglo tudi znižanje pasivnih
obrestnih mer, kar je sprostilo določen pritisk na uspešnost poslovanja bank. To je pomenilo
možnost pridobitve cenejših virov, kar je ponudilo več manevrskega prostora pri znižanju
aktivnih obrestnih mer, to pa je povečalo potencial kreditiranja. Skrb je vzbujal še podatek o
občutnem povečanju začetih stečajev.93

Bančni sektor
Bančni sektor je že četrto leto zapored zaznamovalo krčenje bilančne vsote. To je bila v veliki
meri posledica razdolževanja v odnosu do tujine in nizke kreditne aktivnosti.
Pri virih financiranja so banke postale veliko bolj odvisne od vlog nebančnega sektorja, kar je
izboljšalo dolgoročno vzdržnost. Razmerje med posojili in vlogami nebančnega sektorja se je
še naprej zniževalo, kar je bil dokaz vedno večje stabilnosti oziroma neodvisnosti od tujine.
Poleg tega je Banka Slovenije od bank, ki se jim je povečeval obseg vlog in kljub temu niso
povečale količine odobrenih kreditov, zahtevala višje količnike likvidnosti, saj je želela
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spodbuditi kreditno aktivnost. To je bilo še posebno pomembno za slovenska podjetja, ki so
se težko financirala z izdajo obveznic na kapitalskih trgih. Podpora bančnega sistema
realnemu sektorju je bila odraz celovitega pristopa k reševanju nastalih težav. Če bi se
nekoliko več pozornosti namenilo še prestrukturiranju perspektivnih podjetij, bi bili obeti za
prihodnost še boljši. V zvezi s tem pa se je pojavila določena težava. Podjetja, ki so se znašla
v težavah in za katera so banke ocenile, da bi jim z dodatnim kreditiranjem lahko omogočile
dolgoročno perspektivo, so pomenila posebno vrsto tveganja. Banke teh niso hotele
obremeniti s previsokimi obrestnimi merami, zato so te spustile na nižjo raven, čeprav so
sprejele sorazmerno veliko tveganje neplačila, ki je izhajalo iz še vedno dokaj negotovega
položaja podjetij. Za določen odstotek kreditov je bilo kljub vsem ukrepom skoraj gotovo, da
ne bodo v celoti odplačani. Z vidika celotnih gospodarskih razmer je šlo za pozitivno dejanje:
tako so se vsaj podjetja z določenim potencialom ohranila pri življenju, kar je pomenilo
manjše število brezposelnih, to pa je temelj splošnega blagostanja v državi.
Tabela 47: Razmerje v odstotkih med posojili in vlogami nebančnega sektorja po skupinah
bank

Bančni

2008

2009

2010

2011

2012

2013

161,5 %

142,9 %

145,3 %

134,8 %

129,8 %

108,3 %

sistem
Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2014, str. xiv

Tabela 48: Struktura stanj finančnih virov
December

December

December

December

December

December

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Vloge

45,8 %

48,9 %

50,8 %

53,9 %

55,5 %

58,8 %

Tuje banke

35,3 %

26,7 %

24,9 %

21,0 %

17,7 %

13,9 %

Ostalo

18,9 %

24,4 %

24,3 %

25,1 %

26,8 %

27,3 %

Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2014, str. 63

Nizka kreditna aktivnost pa je deloma prispevala tudi k temu, da se je povečal delež manj
kakovostnih terjatev, saj so novoodobreni krediti praviloma razvrščeni med kakovostne
terjatve.
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Pomemben premik se je zgodil tudi pri odpisu terjatev, kjer so banke pridobile večjo
diskrecijsko pravico, ki je omogočala hitrejši odpis terjatev. Če je banka v postopku izterjave
predhodno ocenila, da ne bo poplačana, končnega sklepa sodišča o zaključku stečajnega
postopka pa še ni bilo, je vseeno lahko že naredila odpis. Tako so se odpisovale nezavarovane
terjatve, ki so imele zamudo, daljšo od treh let, ali so bile v stečajnem postopku dlje od enega
leta, in terjatve, ki so bile zavarovane z nepremičninami, pri katerih so dolžniki zamujali več
kot pet let oziroma banka ni dobila nobenega poplačila unovčitve zavarovanja.
Odločitev o začetku sanacije bančnega sistema, ki je kot končni cilj predvidela vnovično
vzpostavitev stabilnosti, je bila pravilna. Prenos nedonosnih terjatev na DUTB in
dokapitalizacija bank sta izboljšala stanje bančnega sektorja. Nedonosne terjatve so se
zmanjšale za 13,4 odstotka, zaznan pa je bil upad terjatev v zamudi nad 90 dni, medtem ko je
bila kapitalska ustreznost 14-odstotna. Vse skupaj je nakazovalo, da se bo zaupanje v bančni
sistem povrnilo. Kljub razbremenitvi kreditnega portfelja pa je bila kreditna aktivnost pod
pričakovanji. Visoko postavljeni kreditni standardi so bili glavni omejitveni dejavnik.
Spomin na krizo in slabe kredite je ostal živ, zato je bilo od bankirjev nerealno pričakovati, da
bi v sorazmerno kratkem časovnem obdobju izkoristili vse kreditne potenciale, ki so se
pojavili z izločitvijo slabih oziroma nedonosnih terjatev. Strah pred ponovitvijo napak iz
preteklih let je zaviral marsikatero potezo bankirjev. Vsaj še določen čas je bilo pričakovati,
da bodo pripravljeni sprejemati manjša tveganja, pa čeprav na račun manjšega dobička.

Glede na to, da je prenos slabih terjatev zajel le dve banki, so bile napovedi o dodatnih
ukrepih v preostalih bankah spodbuden podatek z vidika obrata kreditnega cikla. 94
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Leto 2014
Spodbudni makroekonomski kazalniki so obetali obrat kreditnega cikla na zdravih temeljih.
Finančni vzvod podjetij se je bistveno znižal, kar je bilo dobro izhodišče za nadaljnje
investicijske aktivnosti. Izpostaviti velja še znižanje razmerja med finančnim dolgom podjetij
v odnosu do ebitde, kar je povečalo verjetnost rednega odplačevanja dolga. Z nekoliko
večjimi težavami so se ubadala mala podjetja, saj so bile njihove terjatve v manjšem obsegu
vključene v prenos nedonosnih terjatev na DUTB. V prihodnje se je pričakovalo, da se bo
večji del financiranja izvedel iz lastniških virov, kar bi povečalo odpornost podjetij.
Kljub vsemu so se banke spoprijemale s sorazmerno majhnim kreditnim povpraševanjem,
hkrati pa niso bile pripravljene prevzeti večjih tveganj, kar bi lahko pospešilo kreditno
aktivnost. Če k temu dodamo sorazmerno nizke obrestne mere, je bilo iskanje novih poslovnih
rešitev logična posledica, če so želele izboljšati rezultate poslovanja.
V Sloveniji je bila odvisnost od izvoznega povpraševanja še vedno nekoliko prevelika, zato bi
bilo povečanje porabe gospodinjstev in višja rast investicij v bližnji prihodnosti zelo
dobrodošla. K temu je treba dodati še zadržanost državne porabe, kar je bila posledica
zniževanja proračunskega primanjkljaja. Slovenija je imela 2,6-odstotno gospodarsko rast.95

Sektor prebivalstva
Še vedno negotove razmere na trgu dela so se spet pokazale pri zadržanosti sektorja
gospodinjstev glede porabe in povečanju stopnje varčevanja. V sektorju gospodinjstev, ki je
bil razmeroma malo zadolžen, se je skrival velik potencial dodatnega zadolževanja.
Kljub negotovosti so se razmere na trgu dela izboljšale, kar se je izrazilo v nižji
brezposelnosti in višjih plačah. To je bilo zelo dobro izhodišče za povečanje povpraševanja po
kreditih. Ob tem je treba omeniti, da se poraba prebivalstva, ki sloni na kreditiranju, po navadi
poveča z določenim zamikom. To pomeni, da so se dejanski rezultati pričakovali šele v
naslednjem letu.
V letu 2014 se je nadaljevala rast stanovanjskih posojil, poleg tega pa so narasla potrošniška
posojila, kar je bila napoved začetka novega trenda. Oboje je bilo v največji meri posledica
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znižanja aktivnih obrestnih mer in izboljšanega finančnega stanja prebivalstva. Tveganje je
spet predstavljal velik delež najetih kreditov s spremenljivo obrestno mero. Poleg tega je
obstoječe kreditojemalce dodatno obremenil dvig vrednosti švicarskega franka v primerjavi z
evrom.
Obseg vlog v domačih bankah se je povečal za 729 milijonov evrov. To je bil kazalnik večje
previdnosti in zaupanja prebivalstva v slovenski bančni sistem. V strukturi vlog pa bi bilo
bolje, če bi bil delež vpoglednih vlog nekoliko manjši, delež dolgoročnih pa večji, kar bi
okrepilo stabilnost.
Tabela 49: Delež vlog gospodinjstev v bančnih pasivah

Slovenski bančni

2008

2010

2012

2014

28,0 %

28,7 %

32,2 %

39,0 %

sektor
Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2015, str. 44

Znižanje pasivnih obrestnih mer zaradi nizke inflacije ni pustilo večjih posledic, nadaljnje
zniževanje ob višji inflaciji pa bi lahko znova ogrozilo prirast vlog. Če bi se to zgodilo, bi
banke težko sledile pričakovanemu povečanju povpraševanja po kreditih. Zvišanje obrestnih
mer v bližnji prihodnosti je bilo zato skoraj nujno.
Banke so bile pripravljene kreditirati pod ugodnejšimi pogoji. Znižale so se tako obrestne
mere za najem stanovanjskih kot potrošniških posojil.
Vedno več dinamike je bilo opaziti na nepremičninskem trgu. Predvsem so bile privlačne
nizke cene stanovanj.
Opazno je bilo občutno povečanje osebnih stečajev, ki so sicer povečali delež nedonosnih
terjatev, a za zdaj niso pomenili večjega tveganja. Večjo grožnjo je predstavljal velik delež
dolgoročnih posojil iz prejšnjih obdobij, ki so bili vezani na spremenljivo obrestno mero in z
visokimi pribitki nad referenčnimi obrestnimi merami.96
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Sektor podjetij
Večja sposobnost podjetij za odplačilo dolga je bila kazalnik dobrega poslovanja, a pretirano
razdolževanje z vidika gospodarske rasti vseeno ni bilo zaželeno. Tako je razmerje med
dolžniškim in lastniškim kapitalom padlo na 112 odstotkov, razmerje neto finančnega dolga
glede na ebitdo pa je s 5,9 padlo na 5,2. Tako je bila podhranjenost z lastniškim kapitalom še
vedno velik problem. Upad medpodjetniškega financiranja je bil kazalnik nezaupanja oziroma
nepripravljenosti podjetij na prevzemanje večjih tveganj.
Praksa večine slovenskih podjetij v daljšem obdobju nam pove, da je njihova investicijska
aktivnost temeljila predvsem na bančnih kreditih. Iz tega izhaja, da prave alternative
financiranja ni bilo. Razdolževanje podjetij pri slovenskih bankah v višini 1,7 milijarde evrov
zato ni obetalo želenega gospodarskega razcveta. Glede na to, da je Evropska centralna banka
ponujala sorazmerno poceni vire, so jih banke premalo izkoristile. To bi hkrati z vidika
razdolževanja vsaj delno omililo pritisk na podjetja.
Največjim pritiskom so bila izpostavljena mala in srednja podjetja. Prevzete obveznosti so s
težavo odplačevala v predvidenem času, kar je bila v veliki meri posledica dejstva, da se
njihove nedonosne terjatve z bank niso prenesle na DUTB. Pri prenosu so imela prednost
večja podjetja, ki so predstavljala sistemsko tveganje.
V sektorju podjetij je vzbujalo skrb nadaljevanje trenda vedno manjšega zadolževanja pri
domačih bankah, ki je bil prisoten že od leta 2012. Za boljšo predstavo lahko povemo, da je v
zadnjih štirih letih neto razdolžitev podjetij znašala 5,984 milijarde evrov, razdolžitev do
domačih bank v letu 2014 pa 1,814 milijarde evrov. Razdolžitev kot taka ne zajema le
odplačevanja posojil, ampak tudi zmanjšanje drugih oblik obveznosti, vendar imajo posojila v
tem smislu največji pomen. Pri tem ne smemo zanemariti niti pomena podjetij, ki so se znašla
v stečaju, in pri katerih bankam ni preostalo drugega kot delni oziroma celotni odpis terjatev,
kar je prav tako vplivalo na pospešeno razdolževanje. Čeprav imajo podjetja poleg bančnih
kreditov na voljo tudi druge oblike financiranja, te niso mogle nadomestiti bančnega
kreditiranja. Financiranje s pomočjo tujine je do določene mere nadomestilo manko domačih
aktivnosti, toda izpad domačega financiranja je bil vseeno prevelik, zato so bili ukrepi za
povečanje kreditne aktivnosti nujni. Vedno boljši poslovni rezultati podjetij so se sicer izrazili
v izboljšanih ocenah kreditne sposobnosti, kar je bila dobra osnova za večjo pripravljenost
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bančnega kreditiranja. Poleg tega se je presežni dolg podjetij, ki je bremenil kreditni portfelj
in tako zaviral kreditni zagon, zmanjšal, in to v veliki večini panog.97

Bančni sektor
Trend zniževanja bilančne vsote bančnega sektorja, ki je predstavljala 104 % BDP, se je
nadaljeval.
Tabela 50: Bilančna vsota bank v primerjavi z BDP
Bilančna

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

108 %

121 %

126 %

144 %

140 %

134 %

128 %

112 %

104 %

vsota (v
% BDP)
Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2015, str. 30

Pomembno je bilo, da se je izboljšala kakovost kreditnega portfelja. Proti koncu leta so se
začeli kazati indici za obrat kreditnega cikla, torej da bi se utegnilo povečati kreditiranje
nebančnega sektorja. Zmanjšal se je delež nedonosnih terjatev z zamudo nad 90 dni. Aktivne
obrestne mere so se znižale, a visoko postavljeni kreditni standardi so bili še vedno glavni
omejitveni dejavnik.
Tabela 51: Povprečno razmerje med višino novoodobrenega kredita in vrednostjo vseh
zavarovanj, danih v zastavo
Vsi krediti

Samo zavarovani krediti

2013

2014

2013

2014

Krediti podjetjem

94,3 %

114,0 %

56,2 %

56,3 %

Potrošniški krediti

118,2 %

124,3 %

69,5 %

74,4 %

Stanovanjski

66,7 %

66,1 %

55,2 %

54,3 %

krediti
Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, maj 2015, str. 66

Omeniti velja še presežno likvidnost bančnega sektorja, ki pa v velikem delu ni bila
usmerjena v kreditno aktivnost.
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Sektor gospodinjstev ni bil pripravljen prevzeti večjih tveganj, čeprav so zanj veljali nižji
kreditni standardi. Zato pa so podjetja povečala zanimanje za najem dolgoročnih posojil, ki so
jih banke vedno raje in lažje odobravale.98
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Leto 2015
Makroekonomski kazalniki so bili v letu 2015 spodbudni, prav tako obeti za bližnjo
prihodnost. Podjetja so zmanjšala dolg in izboljšala kreditno sposobnost, kar je bila dobra
napoved za povečanje investicijske aktivnosti. Čeprav so banke znižale aktivne obrestne
mere, podaljšale ročnost in omilile kreditne standarde, kreditna aktivnost še ni bila na želeni
ravni. V primerjavi s prejšnjimi leti so podjetja veliko bolj začela izkoriščati notranje vire
financiranja. Vloge nebančnega sektorja so nadaljevale rast, vendar je bila težava prevelik
delež vpoglednih vlog. Kreditni portfelj bank se je izboljšal, k čemur so veliko pripomogli
ukrepi za sanacijo bančnega sistema in aktivna vključitev bank v prestrukturiranje sektorja
podjetij.
Gospodarska rast v Sloveniji, spodbujena z izvozom in povečano porabo prebivalstva, je bila
2,9-odstotna. Nekoliko nižja je bila rast investicij, kar se je izrazilo v večjem varčevanju kljub
nizkim obrestnim meram.99

Sektor prebivalstva
Stabilne razmere na trgu dela so ljudem dale nov zagon in prepotrebno gotovost, ki je nujen
pogoj za povečanje domače porabe. Večina novoodobrenih posojil, tako potrošniških kot
stanovanjskih, je bila sklenjena s fiksno obrestno mero. To je bil pomemben preobrat, ki bo v
prihodnje zmanjšal obrestno tveganje, ki je bilo zaradi obstoječih posojil še vedno na visoki
ravni.
Vnovič je oživelo dogajanje na nepremičninskem trgu, kjer so se cene nepremičnin dvignile.
Zanimanje za stanovanjska posojila je naraslo, banke so omilile kreditne standarde in rast
stanovanjskih posojil je bila pričakovana posledica. Dvig cen nepremičnin pa je bil
pomemben tudi z vidika lažje dostopnosti kreditov, saj so bile nepremičnine najprimernejša
oblika zavarovanja, čeprav so se banke vedno bolj osredotočale na denarni tok
kreditojemalca. Dvig cen nepremičnin je tako pomenil kakovostnejšo obliko zavarovanja.100
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Sektor podjetij
Sektor podjetij je znova zaznamoval negativni tok financiranja. Znižalo pa se ni samo domače
financiranje, ampak tudi tuje. Kljub povečanju lastniškega kapitala je bila prevlada
dolžniškega financiranja še vedno prevelika. Tako sama zadolženost sektorja podjetij ni bila
kritična, problematična je bila struktura financiranja. Vseeno pa je bil premik v smeri
povečanja lastniškega kapitala pozitivna sprememba, ki je zmanjšala odvisnost od bančnih
virov. Če bi se temu pridružilo še povečanje deleža financiranja z izdajo obveznic, bi bile
razmere še boljše.
Izvozno usmerjen sektor podjetij je bil zelo izpostavljen spremembam na tujem trgu, zaradi
česar je bilo toliko pomembnejše, da bi domača poraba in investicije začele slediti trendu
izvoznega povpraševanja. Sorazmerno nizke obrestne mere, ki so z vidika varčevanja delovale
destimulativno, so bile dober obet za povečanje povpraševanja po kreditih, ki bi omogočili
večjo porabo oziroma investiranje.
V strukturi povpraševanja po kreditih se je zmanjšalo zanimanje za posojila, namenjena
prestrukturiranju, povečalo pa za investicijska posojila. To je bil kazalnik, da so si podjetja v
veliki meri opomogla in da so bila spet pripravljena prevzeti večja tveganja.
Tabela 52: Struktura povpraševanja po posojilih
2012

2013

2014

2015

Investicije

24,5 %

24,8 %

32,0 %

36,1 %

Prestrukturiranje

14,5 %

23,8 %

23,0 %

16,3 %

Tekoče poslovanje

54,1 %

44,8 %

38,7 %

38,0 %

Druga posojila

6,9 %

6,6 %

6,3 %

9,6 %

Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, december 2016, str.20

Gledano v celoti, je narasel tudi delež presežnega povpraševanja, kar pomeni, da kreditni
posel ni bil sklenjen. Razloge je bilo mogoče najti na strani tako povpraševanja kot ponudbe,
še posebno pa izstopa ocena kreditne nesposobnosti oziroma nesprejemljivi pogoji.101
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Bančni sektor
Z vidika celotnega bančnega sistema je bilo pomembno, da se je večina tveganj počasi, a
vztrajno zmanjševala. Odvisnost od tujega financiranja se je prav tako zmanjšala, k čemur je
veliko pripomogla Evropska centralna banka, ki je bankam omogočila reden dotok virov in
tako zagotovila prepotrebno likvidnost.
Poleg tega je povečanje vlog nebančnega sektorja dodatno okrepilo stabilnost, a zaradi
prevladujočih vpoglednih vlog nekoliko manj, kot se je zdelo. To je povečalo tudi obrestno
tveganje, saj se je ročnost naložb podaljševala, ročnost virov pa je bila vedno krajša.
Sorazmerno veliko gospodinjstev se je odločilo za klasično obliko varčevanja, kar je bil jasen
znak velike previdnosti, ki je bila posledica negativnih izkušenj iz časa krize.
V sektorju gospodinjstev je bilo prav tako opazno podaljševanje ročnosti kreditov; izstopala
so stanovanjska posojila, ki so se vedno bolj odobravala s fiksno obrestno mero. Temu trendu
niso sledile vloge prebivalcev – ker se je ročnost teh vlog vedno bolj krajšala, niso
zadostovale za pokritje kreditov. Večji delež vpoglednih vlog je v celotno poslovanje bank
vnesel določeno negotovost oziroma nepredvidljivost, kar je bistvenega pomena za stabilnost.
Tako se je vedno bolj poglabljala razlika med višino aktivnih in pasivnih obrestnih mer, ki je
povečevala obrestno tveganje. Zaradi nižje brezposelnosti in na splošno boljših razmer na trgu
dela je bil sektor gospodinjstev vedno bolj kreditno sposoben, poleg tega pa vedno bolj
pripravljen na nove investicije oziroma povečano porabo na splošno. Ravno to bi moralo biti
tudi v prihodnje temelj gospodarske rasti, ki se je obetala. Ker so banke ponujale kredite po
nizkih obrestnih merah po sorazmerno nizkih kreditnih standardih, je bila to idealna priložnost
za povečano zadolževanje, kar pa se ni v celoti izkoristilo.
Pri sektorju podjetij je bilo pozitivno, da se je zmanjšal presežni dolg, kar je izboljšalo
kreditni portfelj bank in tudi kreditno sposobnost podjetij, to pa je pomenilo bistveno boljše
izhodišče za nadaljnje zadolževanje. K temu je precej pripomoglo tudi povečanje lastniškega
kapitala v podjetjih, ki pa je bilo žal pretežno tujega izvora. To je še zlasti veljalo za večja
podjetja, medtem ko so se mala in srednja pogosto še vedno spoprijemala s sorazmerno veliko
zadolženostjo, ki je bila največji omejitveni dejavnik pri najemu novih kreditov. Glede na
izkušnje iz nedavne preteklosti, ko so podjetja zelo težko dostopala do virov financiranja,
predvsem bančnih kreditov, je bilo pričakovati, da bodo manko virov prej ali slej nadomestile
z alternativami. In ravno to se je tudi zgodilo. Podjetja so se začela, če je le bilo izvedljivo, v
največji meri zanašati na notranje finančne rezerve in na zadolževanje z izdajo obveznic.
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Kljub nizkim obrestnim meram in sorazmerno nizko postavljenim kreditnim standardom se
povpraševanje podjetij po kreditih posledično ni povečalo v tolikšni meri, kot so to
pričakovale banke. S tem so podjetja povečala svojo neodvisnost od bančne kreditne politike,
po napovedih pa naj bi se ta trend nadaljeval tudi v prihodnje. Z vidika bančnega poslovanja
je šlo za skrb vzbujajoč podatek, saj so zaradi tega izgubile predvsem dobre komitente, ki so
se bili v največji meri sposobni financirati na omenjene načine. Najhujšo izgubo se utrpele
domače banke, saj se je sektor podjetij ravno pri teh najbolj razdolžil oziroma najel najmanj
kreditov. Med odobrenimi krediti je večji delež kreditov z daljšim rokom odplačevanja
pomenil premik v pozitivno smer, poleg tega pa se je zmanjšal obseg kratkoročnih kreditov,
namenjenih dolgoročnim projektom, kar se je v preteklosti izkazalo za neustrezno rešitev.
Če pogledamo delovanje bančnega sistema, je bil zmanjšan obseg financiranja iz tujih virov
pozitivna sprememba in korak bližje k večji neodvisnosti. K temu so veliko pripomogle
domače vloge, katerih delež je vztrajno rasel. Težava pa se je pojavila na aktivni strani, kjer je
bil zaznan močan upad naložb v obliki kreditov. To je bilo zlasti posledica težav pri
povpraševanju, kjer je primanjkovalo kakovostnih kreditojemalcev oziroma kjer so se
kreditno sposobni kreditojemalci financirali iz drugih virov. Potencialnim kreditojemalcem so
se banke s ponudbo, predvsem s sorazmerno nizkimi obrestnimi merami in nižjimi kreditnimi
standardi, sicer približale, a so bile kljub temu dokaj nezanimive oziroma v nekaterih primerih
še vedno nedostopne, med drugim zaradi sorazmerno visokih zahtev pri zavarovanju kredita.
Rezultat vsega tega je bil najmanjši delež posojil nebančnemu sektorju od začetka krize, ki je
znašal 54 odstotkov.
Tabela 53: Struktura virov financiranja bank
2013

2014

2015

Vloge nebančnega sektorja

55,9 %

63,1 %

67,2 %

Grosistični viri financiranja

17,4 %

16,0 %

12,5 %

Obveznosti do Evropske

9,2 %

2,9 %

2,4 %

Kapital

9,1 %

10,8 %

11,7 %

Ostalo

8,4 %

7,2 %

6,2 %

centralne banke

Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, junij 2016, str. 32

107

Tabela 54: Razmerje med posojili in vlogami nebančnega sektorja
Bančni

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

161,5 %

142,9 %

145,3 %

134,8 %

129,8 %

107,9 %

88,2 %

80,6 %

sistem
Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, junij 2016, str. 33

Tabela 55: Stopnja varčevanja (v %) ter delež investicij in varčevanja (v odstotkih BDP)
2012

2013

2014

2015

Stopnja varčevanja

21,3 %

23,7 %

26,3 %

26,4 %

Investicije/BDP

18,7 %

19,7 %

19,8 %

20,1 %

Varčevanje/BDP

20,8 %

23,3 %

26,0 %

25,4 %

Vir: SURS, Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnost, Ljubljana, december 2016, str. 7

Tabela 56: Struktura ročnosti posojil nebančnemu sektorju
Dolgoročni krediti

2013

2014

2015

77,7 %

82,5 %

86,6 %

22,3 %

17,5 %

13,4 %

nebančnemu sektorju
Kratkoročni krediti
nebančnemu sektorju
Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, december, str.18

Nezadostno kakovostno povpraševanje po bančnih kreditih je banke prisililo v iskanje novih
naložb.
Bistveno večji delež unovčenih zavarovanj kot v preteklih letih in velik odstotek poplačila sta
prispevala k izboljšanju kreditnega portfelja.
Tabela 57: Unovčenje zavarovanj
Uspešnost

2010

2011

2012

2013

2014

2015

38 %

23 %

26 %

24 %

36 %

51 %

unovčitve
zavarovanj
Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, junij 2016, str. 27
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Od sanacijskih ukrepov naprej je Slovenija kontinuirano povečevala pokritost z oslabitvami in
rezervacijami, zato odstopanje od povprečja evroobmočja ni bilo presenetljivo. 102
Tabela 58: Pokritost nedonosnih terjatev z oslabitvami in rezervacijami
Pokritost nedonosnih terjatev

2012

2013

2014

2015

43 %

57 %

61 %

65 %

z oslabitvami in rezervacijami
Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, december 2016, str. 28

Tabela 59: Pokritost zamud nad 90 dni z oslabitvami in rezervacijami (v mio. EUR)
November 2013

December 2014

December 2015

Zamude nad 90 dni

8.117

4.448

3.482

Oslabitve za zamude nad 90

3.864

2.703

2.247

47,6 %

60,8 %

64,5 %

4.253

1.746

1.235

94,4 %

289,0 %

331,3 %

dni
Pokritost zamud nad 90 dni z
oslabitvami
Neoslabljene zamude nad 90
dni
Pokritost neoslabljenih zamud
nad 90 dni s kapitalom
Vir: Banka Slovenije: Letno poročilo za leto 2015
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Leto 2016
Dobri pogoji poslovanja so se nadaljevali tudi v letu 2016. Izvozno povpraševanje in domača
poraba, kjer se je z omilitvijo varčevalnih ukrepov povečal pomen države, sta bila glavna
razloga za zavidljivo gospodarsko rast. Dobri poslovni rezultati sektorja podjetij so izboljšali
kreditno sposobnost podjetij in prebivalstva. Bankam pa je bil največji izziv poslovanje z
dobičkom v času nizkih obrestnih mer.
Slovenija je imela 2,5-odstotno gospodarsko rast.103

Sektor prebivalstva
Znižanje brezposelnosti in dvig plač oziroma večji razpoložljivi dohodek so izboljšali
kreditno sposobnost prebivalstva.
Sektor gospodinjstev je povečal porabo, temu primerna pa je bila rast stanovanjskih in
potrošniških posojil. Krediti s fiksno obrestno mero so povečali svoj delež, a je zaradi
preteklih let tveganje spremenljivosti obrestnih mer ostalo dokaj veliko. Zadolženost sektorja
je ostala na nizki ravni.
Nepremičninski trg je bil v razcvetu, cene nepremičnin so se dvignile. Dostopnost
nepremičnin se je povečala zaradi ugodnih obrestnih mer in podaljšane ročnosti
novoodobrenih posojil nad 20 let.
Stanje na nepremičninskem trgu se je bistveno izboljšalo. Temu je sledilo povpraševanje po
stanovanjskih kreditih, ki so bili dostopni pod sorazmerno ugodnimi pogoji. Dostopnost
nepremičnin pa se je povečala tudi zaradi podaljšane ročnosti novoodobrenih posojil nad 20
let. Zato in ob pričakovanjih rasti cen nepremičnin se je precejšen delež stanovanjskih posojil
najel za nakup stanovanja kot vrste naložbe, in ne kot reševanje bivanjskega problema. Ker so
bile cene nepremičnin še vedno krepko pod povprečjem iz leta 2008, je bilo pričakovati
nadaljnjo rast najetih kreditov in cen nepremičnin. Zaradi preteklih izkušenj bi morale banke z
zvišanjem obrestnih mer in zaostritvijo kreditnih standardov delovati tako, da bi čim bolj
preprečile morebitno dolgotrajnejšo pretirano rast stanovanjskih kreditov. Glede na veliko
pripravljenost bank po kreditiranju tovrstnih naložb se je ta grožnja zdela več kot uresničljiva.
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V tem kontekstu je bilo pomembno, da se vsaj LTV, torej razmerje med vrednostjo
stanovanjskega posojila in vrednostjo zavarovanja, danega v zastavo, ni bistveno povišal, kar
je zmanjševalo celotno tveganje.
Povečalo pa se je tudi povpraševanje po potrošniških posojilih. To je bila odlična napoved za
nadaljnje povečanje domače porabe, ki je bila poleg investicij podjetij nujna za dolgoročno
gospodarsko rast.
Glede na sorazmerno nizko stopnjo zadolženosti gospodinjstev in dobre obete v zvezi s tem
sektorjem je bilo pričakovati, da bodo želele banke čim bolj povečati njegovo kreditiranje.
Pri naložbah prebivalstva se je najbolj povečal delež vlog, kar je bilo glede na ne preveč
stimulativno postavljene obrestne mere nekoliko presenetljivo.104

Sektor podjetij
V sektorju podjetij se je finančni vzvod znižal. V strukturi financiranja se je povečal delež
lastniškega kapitala, kar je izboljšalo kreditno sposobnost. Podjetja so bila pripravljena
investirati v nove projekte, kar je pomenilo, da so potrebovala vedno več svežega kapitala. Pri
tem so izstopala podjetja, ki jih ni bremenil presežni dolg iz preteklih obdobij. Najbolj
omejena so bila mala in srednja podjetja. Še vedno je skrb vzbujal podatek o dokaj velikem
deležu nedonosnih terjatev, terjatev z zamudo nad 90 dni, do podjetij, ki so že bila v stečaju.
Če pogledamo presežni dolg malih in srednjih podjetij, vidimo, da je predstavljal 70
odstotkov celotnega presežnega dolga, kar je bilo med drugim posledica dejstva, da jim banke
pri postopkih prestrukturiranja niso namenjale dovolj pozornosti. Pri večjih podjetjih je bilo
nedonosnih terjatev bistveno manj.
Tabela 60: Struktura finančnih obveznosti podjetij
Lastniški

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

53 %

50 %

41 %

42 %

42 %

45 %

49 %

28 %

29 %

37 %

37 %

38 %

35 %

30 %

kapital
Posojila

Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, junij 2017, str. 17
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Čeprav se je sektor podjetij še vedno razdolževal, so bili znaki okrevanja več kot očitni, konec
leta 2016 pa bi že lahko opredelili kot začetek obdobja vnovične kreditne rasti. Predvsem je
bil spodbuden podatek, do so kreditno rast vedno bolj spremljale domače banke, čeprav
njihov delež še ni bil na zadovoljivi ravni.
S čim manjšo odvisnostjo od tujine ni mišljeno, da bi se bilo treba tujih virov znebiti.
Zanašanje izključno na domače vire oziroma lastno financiranje podjetij je neizvedljivo,
zaželeno pa je bilo, da se izkoristi ves potencial domačih bank.
Poslovni rezultati so bili vedno boljši, zato so banke povečale pripravljenost kreditiranja,
podjetja pa zanimanje za najem investicijskih kreditov. Krediti so se odobravali z nižjimi
kreditnimi standardi in pod ugodnejšimi pogoji. Poleg tega je treba upoštevati, da so domače
banke želele vsaj ohraniti tržni delež, kar pa ni bilo preprosto zaradi pritiska tujine. To velja
še posebno za velika podjetja, ki so brez večjih težav dostopala do kreditov v tujini, zato jih je
bilo toliko težje zadržati.
Domače povpraševanje je naraščalo, kar je zmanjšalo odvisnost gospodarske rasti od
izvoznega povpraševanja. Čeprav se je obseg posojil iz tujine zmanjšal, so tujci prek drugih
načinov financiranja še vedno povečevali svoj delež kapitala v naših podjetjih.
Banke so se aktivno vključevale v prestrukturiranje podjetij, tokrat tudi manjših, ki so bila v
prejšnjih obdobjih zapostavljena.105

Bančni sektor
Kreditni portfelj bančnega sistema se je izboljšal, kar je bil dober obet za zmanjšanje tveganj.
To seveda ni bilo posledica dogajanj zgolj v letu 2016, ampak tudi pozitivnih sprememb, ki so
zaznamovale prejšnja leta. Zaupanje med bankami in njenimi komitenti je bilo vse močnejše,
kar je bila odlična napoved za rast kreditne aktivnosti in slovenskega gospodarstva.
Pri naložbah so imele banke še vedno dokaj konservativno držo, kar je pomenilo, da so se
redko odločale za tvegane naložbe. S povečanjem stanovanjskih in potrošniških posojil se je
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tako povečal delež manj tveganih komitentov, kar je izboljšalo kreditni portfelj. Za preobrat
kreditnega cikla so bile nizko tvegane naložbe več kot primerne in zaželene. Z vidika
zmanjšanja tveganj je bilo spodbudno, da se je povečal delež posojil s fiksno obrestno mero, a
temu primerno bi moralo biti pokritje na pasivni strani. Vzpostavljati se je torej začelo
ravnovesje med krediti s spremenljivo in fiksno obrestno mero, ki je bilo za stabilnost
kreditnega portfelja več kot potrebno.
Celotno dogajanje je spremljalo povečanje domačih vlog, izstopal je sektor gospodinjstev, kar
je pomenilo nadaljevanje pozitivnega trenda iz prejšnjih obdobij. To je bilo nekoliko
presenetljivo glede na to, da so bile pasivne obrestne mere na zelo nizki ravni, poleg tega pa je
bila inflacija sorazmerno visoka. To je bil kazalnik, da domači varčevalci ne zahtevajo
pretirano velikih donosov na svoje vloge, kar je bila z vidika bank pozitivna informacija.
Vseeno pa to ne bi smelo zavesti bank v smislu, da bi lahko računale na vedno večji obseg
oziroma ohranitev vlog kljub slabim pogojem za varčevanje. Banke bi torej morale delovati
vsaj malo preventivno, in sicer z zvišanjem pasivnih obrestnih mer, ki bi bile večja garancija
za ohranitev varčevalcev.
Tabela 61: Razmerje med posojili in vlogami nebančnega sektorja
Bančni sistem

2012

2013

2014

2015

2016

129,8 %

107,9 %

88,2 %

80,6 %

78,6 %

Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, junij 2017, str. 43

Poleg tega se je zaupanje v alternativne oblike naložb povečevalo, kar je bil jasen znak, da
bodo varčevalci svoj denar vzeli iz bank, če jim te ne bodo zagotovile večjih donosov. Izhajati
je treba iz tega, da so domače vloge temelj stabilnega bančnega sistema, saj je notranje
financiranje veliko zanesljivejše od zunanjega. S takšnim poslovanjem oziroma razmišljanjem
bi ustvarili najboljše možnosti za dvig kreditne aktivnosti, ki je samo druga plat medalje. V
tem kontekstu bi bilo treba povečati delež vlog z daljšo ročnostjo, kar bi olajšalo odobritev
kreditov z daljšim rokom odplačevanja, namesto tega pa se je bančni sistem spoprijemal z
neusklajeno ročnostjo vlog in naložb.
Ker je Evrosistem še vedno omogočal poceni financiranje, je to te pritiske blažilo, a treba se
je bilo zavedati, da takšno stanje ne pomeni dolgoročne rešitve.
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Medtem ko je v večini prejšnjih let prednjačilo izvozno povpraševanje, je bila zdaj gonilna
sila celotnega dogajanja bistveno povečano domače povpraševanje. Tako so največ profitirala
podjetja, ki so proizvajala za domači trg, kar se je seveda poznalo tudi pri najemanju kreditov.
Gledano v celoti, so podjetja še naprej zniževala finančni vzvod, in to na dva načina. Po eni
strani so nadaljevala zmanjševanje zadolženosti pri bankah, kar je bil z vidika preobrata
kreditnega cikla negativen podatek, vendar je bilo hkrati spodbudno, da se je po drugi strani v
podjetjih povečal delež lastniškega kapitala. Težava v zvezi s tem je sicer bila, da se je
povečal delež tujega lastniškega kapitala, a vseeno so banke ta podjetja začele ocenjevati kot
kreditno sposobnejša, kar pa je bil dober obet za kreditno aktivnost. Podjetja, ki so imela večji
delež notranjega oziroma lastnega financiranja, so postala tarča vseh bank, saj so predstavljala
majhno tveganje in možnost zanesljivega dohodka. Prav tako kot sektor gospodinjstev pa je
tudi sektor podjetij vedno večji delež dobička oziroma presežnih sredstev plasiral v domače
banke v obliki depozitov.106
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Leto 2017
Gospodarska rast v Sloveniji je s 5 odstotki izstopala od evroobmočja. Inflacija je bila 1,6odstotna. Največji prispevek je znova imelo izvozno povpraševanje, sledila je investicijska
aktivnost, povečala pa se je tudi poraba prebivalstva. To je bil dokaz uspešnosti sanacijskih
ukrepov.107

Sektor prebivalstva
Zaposlenost je bila višja za 2,8 odstotka, vnovič pa se je povišala tudi bruto plača.
Tabela 62: Medletna rast zaposlenosti in bruto plače
2013

2014

2015

2016

2017

Zaposlenost

–1,1 %

0,4 %

1,2 %

1,9 %

2,8 %

Povprečna

–0,2 %

1,1 %

0,7 %

1,8 %

2,7 %

bruto plača
Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, junij 2018, str. 10

Banke so močneje povečale kreditiranje sektorja gospodinjstev in tako začele bolje izkoriščati
neizkoriščeni potencial nizko zadolženega in kreditno sposobnega sektorja.
Izrazitejše povečanje je bilo opazno pri potrošniških posojilih, za katera bi lahko rekli, da so
se odobravala z določeno mero lahkomiselnosti. Velik delež nezavarovanih posojil, predvsem
pa nejasno definiran namen potrošniških posojil, je občutneje povečal tveganje. Nezavarovana
posojila sicer pomenijo višji prihodek, saj banke prevzamejo večje tveganje. Težava se pojavi
ob morebitni nezmožnosti odplačila prevzetih obveznosti in hkrati velikem deležu
nezavarovanih posojil, kar lahko močno poslabša kakovost kreditnega portfelja. Povprečna
ročnost novoodobrenih potrošniških posojil je bila 6,8 leta, kar pomeni precej časa za bistveno
spremembo okoliščin in s tem poslabšanje kreditne sposobnosti kreditojemalcev. Poleg tega
so prednjačila posojila s fiksno obrestno mero, ki so bila na zelo nizki ravni. Iz tega razloga
bo redno spremljanje tovrstnih komitentov toliko pomembnejše.
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Izrazito je bil povišanje cen na trgu nepremičnin, čeprav je bila rast stanovanjskih posojil
ocenjena kot zmerna, in sicer 5-odstotna. To je bil kazalnik, da dogajanje na trgu nepremičnin
ni bilo več tako močno odvisno od bančnih posojil. Poleg manjše izpostavljenosti so se banke
na morebitne nenadne spremembe na trgu nepremičnin bolje pripravile, saj so vztrajale pri
visokih kreditnih standardih. Delež nezavarovanih stanovanjskih posojil je bil bistveno manjši
v primerjavi s potrošniškimi, ki pa so imela večji delež oslabitev in rezervacij.108

Sektor podjetij
Sektor podjetij je praktično uravnotežil obseg dolga in kapitala, kar je izboljšalo kreditno
sposobnost in olajšalo nadaljnje kreditiranje. Struktura financiranja se tako ni izboljšala zgolj
zaradi odplačevanja dolga, ampak tudi zaradi povečanja kapitala. Čeprav je kreditiranje
naraščalo, se je velik del investicij financiral iz lastnih virov.
Tuji viri financiranja, razen posojil, so znova pridobili pomen. Še posebno so izstopali
komercialni krediti, kar je bila posledica izvozne naravnanosti. Poleg tega so domače banke še
naprej povečevale konkurenčnost, zato je bilo domače zadolževanje vedno bolj v ospredju.
Največ je bilo dolgoročnih posojil, medtem ko pri kratkoročnih ni bilo opaziti takšne rasti. To
je bilo v veliki meri posledica financiranja tekočega poslovanja iz lastnih virov. Rast podjetij
je bila veliko bolj vzdržna, saj je temeljila pretežno na zadržanih dobičkih. 109

Bančni sektor
Bilančna vsota bančnega sistema se je povečala za 2,4 odstotka. K izboljšanim rezultatom
poslovanja bank oziroma povečanju dobička pred obdavčitvijo je veliko pripomoglo znižanje
stroškov oslabitev in rezervacij, kar je bila posledica uspešnih sanacijskih ukrepov in tudi
pozitivnih napovedi za bližnjo prihodnost.
Delež neto obrestnih prihodkov je ostal na približno enako nizki ravni, na kakršni je bil leto
prej, nadaljevanje tega trenda pa bi lahko počasi začelo pomeniti resno tveganje.
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Bančni sistem je izkazoval visoko stopnjo likvidnosti, kar je povečalo odpornost proti
morebitnim šokom. Poleg tega je bil priliv vlog nebančnega sektorja večji od obsega
odobrenih posojil, kar je povečevalo dohodkovno tveganje. Tako so nebančne vloge samo
potrdile primat med viri financiranja. Če bi se v prihodnje povečal delež dolgoročnih vlog, bi
bila stabilnost toliko večja. Izpostaviti velja še rast deleža novoodobrenih posojil, sklenjenih s
fiksno obrestno mero, pri čemer je izstopal sektor gospodinjstev, in sicer tako s
stanovanjskimi kot potrošniškimi posojili.110
Tabela 63: Delež novoodobrenih posojil, obrestovanih s fiksno obrestno mero, za posamezne
vrste novoodobrenih posojil
Stanovanjska

2014

2015

2016

2017

2,2 %

22,6 %

41,0 %

54,4 %

31,1 %

41,0 %

47,4 %

56,5 %

10,8 %

6,0 %

13,1 %

14,6 %

posojila
Dolgoročna
potrošniška
posojila
Dolgoročna
podjetniška
posojila
Vir: Banka Slovenije: Poročilo o finančni stabilnosti, Ljubljana, junij 2018, str. 35
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Leto 2018
Domače povpraševanje je bila glavna gonilna sila medletne gospodarske rasti v Sloveniji, ki
je znašala 4,6 odstotka. Odvisnost podjetij od bančnega financiranja je vztrajno upadala, saj
so imeli vse večji pomen lastni viri.
Razmere na trgu dela so se izboljšale, predvsem z vidika rasti plač.
Banke so, kot že leto prej, favorizirale kreditiranje sektorja gospodinjstev. Medletna rast
stanovanjskih posojil je bila 4,2-odstotna, potrošniških pa 11,7-odstotna. Vztrajno
podaljševanje ročnosti kreditov je pomenilo vedno večje tveganje.
Sektor podjetij je nadaljeval trend zmanjševanja odvisnosti od bančnega kreditiranja. Čeprav
so banke sprostile kreditne standarde in bile pripravljene kreditirati pod ugodnejšimi pogoji,
to ni občutneje vplivalo na povečanje povpraševanja. Zadržani dobički so bili vedno trdnejši
temelj razvoja podjetij. Povečal se je tudi obseg medpodjetniškega financiranja, kar je bil
kazalnik dviga medsebojnega zaupanja podjetij.
Bilančna vsota bank se je povečala in je ob koncu maja znašala 378 milijonov evrov.
Kreditna aktivnost je bila v vzponu, temelj rasti pa je bil sektor gospodinjstev. Rast neto
obrestnih prihodkov je razbremenila pritisk na neobrestne prihodke. Čeprav je rast vlog
nebančnega sektorja presegala rast kreditov, je bila težava neustrezna ročnost vlog. K temu so
veliko pripomogle banke same, ki z razliko v obrestnih merah med vpoglednimi in vezanimi
vlogami niso spodbudile varčevalcev k dolgoročnejšim oblikam varčevanja. Zelo dober
likvidnostni položaj bank je ne glede na vse močno povečal odpornost proti morebitnim
šokom.111
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ZAKLJUČEK IN SKLEP
Realni in finančni sektor sta zelo prepletena ter medsebojno odvisna. V svojem bistvu bi
finančni sektor moral biti podpora realnemu, a je danes ta odnos porušen. Finančni sektor,
katerega del je bančni sistem, si je podredil realnega ter tako prevzel »oblast« nad celotnim
dogajanjem. Zato sta toliko pomembnejši stabilnost in vzdržnost bančnega sistema, ki s svojo
kreditno aktivnostjo kroji usodo celotnega gospodarskega gibanja.
Od vstopa v EU odgovornost za stabilnost bančnega sistema Slovenije ni bila več v izključni
domeni Republike Slovenije. Evropska centralna banka je prevzela vlogo koordinatorja,
Banka Slovenije in poslovne banke pa so s prenosom določenih pristojnosti izgubile izključno
pravico kreiranja bančne politike.
Vstop Slovenije v EU je bil zaznamovan z zelo spodbudnimi makroekonomskimi kazalniki.
Vrata Slovenije so se na široko odprla tako tujim bankam kot preostalim akterjem, ki so v
slovenskem prostoru videli velik potencial. Konkurenca se je povečala tako v finančnem kot
realnem sektorju.
Kapital tujih bank je postal dostopnejši, kar so izkoristile predvsem slovenske banke s
pospešenim zadolževanjem v tujini. Ugodni pogoji zadolževanja so bili odlično izhodišče
kreditne aktivnosti, a pretirano zadolževanje je imelo svoje pasti.
Slovensko gospodarstvo je bilo skozi vsa obdobja zaradi svoje majhnosti močno odvisno od
tujega povpraševanja, zato je pospešeno črpanje virov v tujini še povečalo občutljivost na
spremembe na tujih trgih. Notranje financiranje z bančnimi vlogami na čelu je začelo
izgubljati pomen, kar je pomenilo resno grožnjo dolgoročni stabilnosti bančnega sistema.
Konservativno razmišljanje domačih varčevalcev je preprečilo še večji upad domačih vlog, a
bilo je le vprašanje časa, kdaj se bo razmišljanje spremenilo. Velika količina presežnih
sredstev je bila breme, ki je banke sililo v plasmaje sredstev pod pogoji, ki so močno povečali
tveganja v kreditnih portfeljih.
Stanovanjski in potrošniški krediti so bili vse dostopnejši, kar se je izrazilo v povečanem
povpraševanju po najemu tovrstnih kreditov. Izrazito je naraslo zanimanje za devizno
zadolževanje, še posebno pri stanovanjskih kreditih. Agresivnost in konkurenčnost tujih bank
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je najbolj prišla do izraza pri potrošniških posojilih, kjer so banke z ugodnimi pogoji
kreditiranja želele pridobiti čim večji tržni delež.112
Sektor podjetij se je pretežno zanašal na kredite domačih bank. Izrazito je naraščalo devizno
zadolževanje. To je bilo posledica občutno ugodnejših pogojev kot pri tolarskem
zadolževanju in napovedi o prevzemu evra. Ne glede na vse je bilo devizno zadolževanje
špekulacija, pri kateri je bilo tveganje toliko večje, kolikor daljša je bila doba najema kredita.
Je pa investicijska aktivnost, ki je bila na visoki ravni, močno spodbudila gospodarsko rast,
kar je bilo z vidika razvoja gospodarstva spodbudno, čeprav pretirana rast ni bila zaželena.113
H kreditni rasti so veliko pripomogle znižane aktivne obrestne mere kot posledica pritiska
ponudb tujih bank, ki so zahtevale, če so banke želele vsaj ohraniti raven dobička, povečan
obseg kreditiranja. S tovrstnim delovanjem pa so banke povečale tveganje sprejetja
prevelikega obsega zelo tveganih komitentov, ki bi lahko porušilo razmerje med bolj in manj
tveganimi komitenti.
Banka Slovenije je opozarjala na preteče nevarnosti procikličnega poslovanja bank, ki so
celotno dogajanje spremljale z močnim porastom kreditov. Predlog o dinamičnih rezervacijah,
ki je bil proticiklični ukrep in bi prihodnja tveganja vsaj deloma ublažil, ni bil sprejet, zato je
izpostavljenost spremembam okoliščin ostala na visoki ravni.114
Obdobje, ki je sledilo, je bilo zaznamovano z izpolnjevanjem pogojev za sprejem evra. Trend
povečevanja odvisnosti od tujine, deviznega zadolževanja se je nadaljeval. Hiperponudbo
kreditov niso v zadostni meri spremljale oblikovane rezervacije in oslabitve. Rast podjetij je v
zelo majhnem deležu temeljila na notranjem financiranju, saj so se zunanji viri zdeli
neomejeni. Poleg tega so banke v želji po povečanju obsega poslovanja še naprej zniževale
kreditne standarde, kar je povzročilo povečanje zelo tveganih naložb.
Tako sektor gospodinjstev kot sektor podjetij sta povečala svojo zadolženost, kar pa banke ni
zaustavilo pri odločitvah o nadaljnjem kreditiranju. Poleg tega se nobeden od teh sektorjev ni
pretirano oziral na povišanje aktivnih obrestnih mer, saj so prevladale optimistične napovedi,
ki so krepile vero v sposobnost vračanja najetih kreditov.
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Težavo so pomenile vloge nebančnega sektorja, ki so vedno bolj zaostajale za kreditno
aktivnostjo nebančnega sektorja.
Kreditno rast je vsaj nekoliko ustavila zahteva po kapitalski ustreznosti, ki so jo banke vedno
težje izpolnile. Povečan delež nedonosnih terjatev pa je bil indic, ki je nakazoval možnost
obrata kreditnega cikla.115
V letu 2007 je sledilo težko pričakovano sprejetje evra, kar je zmanjšalo valutno tveganje,
čeprav se je zato povečalo zanimanje za zadolževanje v švicarskih frankih. V Združenih
državah Amerike so se začeli kazati prvi znaki krize, a zdelo se je, da je Slovenija na tovrstno
dogajanje imuna. Slovensko gospodarstvo je še vedno dosegalo zelo visoko, 6,1-odstotno rast.
Močna rast bilančne vsote je bila pretežno posledica kreditne aktivnosti. Vloge nebančnega
sektorja niso mogle slediti dinamiki na kreditnem trgu, kar je spodkopavalo dolgoročno
stabilnost. Zadolževanje gospodinjstev je bilo veliko manj izrazito kot zadolževanje podjetij,
ki so bila glavni vzrok pregrevanja kreditnega trga. Izpostaviti velja velik delež prevzemov
gospodarskih družb, ki so bili zaradi pomanjkanja presežnega domačega kapitala izpeljani s
pomočjo bančnih kreditov. Ker je takrat veljavna zakonodaja dovoljevala zastavo kupljenega
premoženja za najem kredita, je zastava delnic podjetja, ki je bilo predmet prevzema,
omogočila veliko prevzemov. Ključnega pomena je bila tržna cena zastavljenega premoženja,
kar je z današnjega vidika zelo sporno, saj je denarni tok podjetij tisti, na podlagi katerega se
sprejemajo odločitve o odobritvi kredita.116
Pritisk tujih bank, ki so s konkurenčno ponudbo poskušale pridobiti čim večji tržni delež na
slovenskih tleh, je domače banke silil v nove prilagoditve. Biti konkurenčen močnejšim tujim
bankam, hkrati pa uspešno poslovati, je bil velik izziv, s katerim so se spopadale domače
banke.
Delovanje bank, predvsem poslovnih, je bilo v vseh obdobjih, z redkimi izjemami,
prociklično usmerjeno. V obdobju ugodnih gospodarskih razmer in vsesplošnega optimizma
je to pomenilo, da so banke celotno dogajanje spremljale s kreditno ekspanzijo. Vera v
praktično neomejeno gospodarsko rast in zmožnost odplačila prevzetih obveznosti je bila
glavno vodilo vseh odločitev.
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Kreditni standardi so bili sorazmerno nizki. Ocene tveganj, povezane s kreditnimi posli, so
bile narejene na podlagi ugodnih obstoječih razmer in optimističnih napovedi. Na podoben
način se je ocenila kreditna sposobnost kreditojemalcev, temu primerne pa so bile tudi
rezervacije in oslabitve. Dobiček bank je bil vedno večji, prav tako pa finančne nagrade
bankirjev.117
Kreditna aktivnost je zajela tako sektor podjetij kot sektor gospodinjstev. Kreditna rast je z
uvedbo evra v Sloveniji dobila nov zagon.
Leta 2008 so ameriške banke s svojimi spodletelimi finančnimi instrumenti povzročile
začetek kriznega obdobja. Težava je bila toliko večja, ker so v te produkte svoja sredstva
vložile tudi evropske banke, zato se je kriza hitro razširila tudi med države evroobmočja.
Čeprav je Slovenija še vedno dosegala 3,5-odstotno gospodarsko rast, so se že kazali prvi
indici morebitnega obrata gospodarskega cikla. Pretirano zanašanje slovenskih bank na tuje
vire je postajalo vedno bolj problematično.
Banke so iskale rešitev v povečanju deleža bančnih vlog. Zaradi nezaupanja varčevalcev višje
pasivne obrestne mere niso zadovoljile pričakovanj o rasti obsega bančnih vlog. Nelikvidnost
bank je postala resna težava, zato sta na pomoč priskočila Evrosistem in država. Višji kreditni
standardi in slabši pogoji kreditiranja so bili odraz večje previdnosti oziroma zadržanosti
bank. Oteženo je bilo reprogramiranje obstoječih kreditov, kar je močno prizadelo tekoče
poslovanje, in najemanje novih, predvsem dolgoročnih kreditov.
Kreditni portfelj je bil vedno bolj obremenjen s slabimi krediti, novih, ki bi izboljšali
kakovost portfelja, pa je bilo čedalje manj. Tako so tudi podjetja z dobrimi projekti, ki bi jih
bilo treba zaščititi, težko prihajala do prepotrebnih sredstev, kar je prispevalo k temu, da so
rešitev poiskala v tujini, čeprav so bili tudi tuji viri vse prej kot lahko dostopni.
Podjetja pa niso imela težav samo s financiranjem, ampak tudi s pomanjkanjem
povpraševanja po njihovih izdelkih. Izvozno naravnano slovensko gospodarstvo je zaradi
upada tujega povpraševanja močno trpelo. Še posebno je to veljalo za podjetja, ki si v dobrih
časih iz ustvarjenega dobička niso naredila denarnih rezerv, ki bi lahko bile oblika notranjega
financiranja. Če k temu dodamo še slabo delujoč kapitalski trg, ki bi moral biti alternativa
bančnemu financiranju, in močan padec vrednosti naložb podjetij iz prejšnjih obdobij, so bile
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celotne razmere zelo skrb vzbujajoče. S padcem vrednosti naložb podjetij so izgubile tudi
banke, pri katerih je bil velik delež kreditov zavarovan s temi naložbami.
Vedno več pozornosti se je namenjalo upravljanju tveganj, poleg tega pa se je obetala močna
zaostritev kreditnih standardov.
Uresničitev tveganj iz prejšnjih obdobij zaradi spremenjenih okoliščin poslovanja je prihajala
vedno bolj do izraza. Nelikvidnost sektorja gospodinjstev, še posebno pa podjetij, je bila
velika težava. Podjetja so močno trpela zaradi premajhnega obsega lastniškega glede na
dolžniški kapital. Prestrukturiranje financiranja je postalo nuja, Evrosistem in država pa sta se
bila praktično prisiljena vključiti v reševanje finančnega in posledično realnega sektorja.
Vedno večji poudarek se je dajal izpolnjevanjem zahtev po kapitalski ustreznosti, čeprav je bil
čas konjunkture primernejši čas za tovrstne ukrepe. Gospodarska rast je bila močno negativna,
in sicer –7,8-odstotna, kar je bil drastičen zasuk.
Kriza se je stopnjevala, prizadetost gospodarstva zaradi močnega upada izvoznega
povpraševanja pa je bila velika. Banka Slovenije je opozorila na premajhno aktivno
vključevanje bank v prestrukturiranje podjetij, kar bi lahko izboljšalo kakovost kreditnega
portfelja.118
Leta 2012 smo imeli 2,2-odstotni padec BDP, celotno stanje pa je zaostrila država s politiko
varčevanja, s čimer je dodatno zadušila gospodarsko rast.
Upad kakovosti kreditnega portfelja je bila vse izrazitejša, kar je bil znak za iskanje ustreznih
ukrepov, ki bi izboljšali nastale razmere. Predvsem aktiva portfelja je bila zelo slaba, kar je
bilo v veliki meri posledica neustreznih odločitev iz časa gospodarskega razcveta. Takrat se je
v želji po čim večji kreditni aktivnosti in dobičku precenjevala kreditna sposobnost
kreditojemalcev oziroma podcenjevala uresničitev kreditnih tveganj. Kreditna tveganja so se
ocenjevala na podlagi ugodnih gospodarskih razmer in optimističnih napovedi, zato je bilo
razhajanje z ocenami iz časov gospodarske krize toliko večje. Banke so večino kapitala
namenile reševanju slabih kreditov, kar je pripomoglo k temu, da niso bile sposobne
kreditirati zdravih podjetij, ki so temelj kakovostnega kreditnega portfelja in zdrave
gospodarske rasti. Krčenje kreditne aktivnosti kot način reševanja nastalih razmer je lahko
bilo zgolj kratkoročna rešitev.
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Dokapitalizacija bank s strani države se je zdela vedno bolj neizbežna. Sprejet je bil Zakon o
ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB). Ta je bil pravna podlaga
za ustanovitev Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), na katero so bile na podlagi
ocene kakovosti kreditnega portfelja in stresnih testov prenesene terjatve treh največjih bank
(NLB, NKBM, Abanka). Za preostalih pet bank je bila sprejeta odločitev, da si morajo svež
kapital poiskati na drug način; državna dokapitalizacija bi prišla v poštev zgolj v skrajni sili.
Naloga DUTB je bila, da je po prenosu slabe terjatve, s čimer je dobila status upnika oziroma
družbenika, naredila analizo, na podlagi katere se je odločila, ali je prestrukturiranje
gospodarske družbe smiselno ali pa je bolje unovčiti zavarovanja slabe terjatve.
Kreditna ekspanzija, ki je v pretirani meri slonela na zadolževanju v tujini, ki je podcenila
uresničitev določenih tveganj in je bila prociklično naravnana, je svojo ranljivost pokazala v
času poslabšanja gospodarske klime. Ko je tujina »zaprla pipico« in bankam v Sloveniji
onemogočila dostop do svežega kapitala, se je zamajalo celotno gospodarstvo. Zaradi
neodobravanja novih kreditov oziroma reprogramiranja obstoječih so bila posredno najbolj
prizadeta podjetja, ki v lastniški strukturi niso imela tujega kapitala. Manko domačih vlog je
bil več kot očiten. Čeprav so banke zaznale srž problema, je bila pot do rešitve precej dolga.
Pri povečanju domačih vlog je šlo za dolgotrajen proces, zato bi se moralo temu problemu več
pozornosti nameniti že v času konjunkture. Naglo povišanje pasivnih obrestnih ni bilo dovolj.
Potreben je bil čas – in še pomembnejše: pridobitev zaupanja vlagateljev, kar je bilo v času
slabih gospodarskih razmer veliko težje.
Banke so postale previdnejše, zato je bila pripravljenost za kreditiranje bolj tveganih
komitentov čedalje manjša. Sektor gospodinjstev je zaradi manjše zadolženosti in večje
sposobnosti odplačila prevzetih obveznosti v primerjavi s sektorjem podjetij postal glavna
tarča bankirjev. Povečal se je obseg predvsem stanovanjskih kreditov. Velik del teh je bil
vezan na švicarski frank, kar je pomenilo povečanje tveganja zaradi možnosti prihodnjega
zvišanja vrednosti švicarskega franka v primerjavi z evrom.
Sektor podjetij je bil zaradi nezmožnosti rednega odplačevanja prevzetih obveznosti
postavljen na stranski tir. Težava je bila toliko večja, ker podjetja niso imela prave alternative
glede možnosti financiranja. Kapitalski trg, kjer bi podjetja z izdajo obveznic lahko dobila
prepotrebni kapital, je ostal neizkoriščen. Slovensko gospodarstvo je bilo skozi vsa obdobja
praktično izključno odvisno od bančnega financiranja, kar je bilo velika ovira v času
zadržanosti bank pri nadaljnjem kreditiranju. V tem kontekstu je treba opozoriti na močno
lastniško in poslovno soodvisnost med podjetji samimi oziroma med podjetji in bankami.
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Tako so banke z izrazito restriktivno politiko kreditiranja dolgoročno ogrozile tudi svojo
stabilnost.
Tekoče poslovanje velikega dela podjetij temelji na stalnem reprogramiranju kratkoročnih
kreditov. Prekinitev tovrstnega dotoka kapitala lahko pomeni nepremostljivo težavo že v
normalnih okoliščinah, še toliko bolj pa pride do izraza v težkih časih. Nesposobnost podjetja
za poravnavo prevzetih obveznosti se izrazi tako pri podjetjih, s katerimi sodeluje, kot pri
banki kreditodajalki. V majhnem in močno prepletenem gospodarstvu, kakršno je slovensko,
se lahko zato hitro »okužijo« tudi zdrava podjetja, kar zamaje stabilnost celotnega
gospodarstva. Tako tudi dobri krediti zdravih podjetij postanejo slabi, kar je dobra podlaga za
kreditni krč. To pa ne pomeni, da bi morale banke s svojo pripravljenostjo za nadaljnje
kreditiranje na vsak način obdržati podjetje pri življenju; glavno merilo pri odločanju o
nadaljnjem kreditiranju bi moralo biti perspektivnost podjetja, diferenciaciji med
perspektivnimi in neperspektivnimi podjetji pa bi bilo treba nameniti več pozornosti.
Zadušitev podjetij z jasno vizijo in veliko potenciala je bila najresnejša grožnja dolgoročni
gospodarski rasti.
Naraščanje zamud pri odplačilu kreditov, ki je glavno merilo pri razvrščanju komitentov v
bonitetne razrede, se je stopnjevalo. Vedno večji delež komitentov v nižjih bonitetnih razredih
pa je oslabil kakovost kreditnega portfelja. Banke so bile prisiljene narediti korekcije ocen
tveganj, ki so po novem temeljile na slabih gospodarskih razmerah in ne preveč optimističnih
napovedih. Temu primerno so se povečale rezervacije in oslabitve ter zmanjšal dobiček.
Razkorak s prejšnjim obdobjem je bil toliko večji zaradi neustreznih ocen tveganj iz časa
gospodarske konjunkture.
Kreditni krč, ki je bil v veliki meri posledica strahu pred napakami iz preteklosti, je pomenil
resno grožnjo. Sanacijski postopki in aktivno vključevanje bank v prestrukturiranje podjetij so
bili upanje za vnovičen obrat tako gospodarskega kot kreditnega cikla. Kljub temu je
previdnost bankirjev še vedno dušila gospodarsko rast. Banka Slovenije je zavzela jasno
stališče, da je treba umiriti znižanje razmerja med posojili in vlogami nebančnega sektorja,
zato je bankam predpisala izpolnitev višjih količnikov likvidnosti, če so zmanjšale obseg
kreditiranja nebančnega sektorja kljub pozitivnemu prirastu vlog.
Ne glede na vse sprejete ukrepe in izboljšanje makroekonomskih kazalnikov kreditna
aktivnost ni sledila omenjenim trendom. Presežno povpraševanje po kreditih je zahtevalo
spremembo bančnega mišljenja, ki je bila potrebna za nadaljnjo gospodarsko rast. Še zlasti so
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bila prizadeta mala podjetja, katerih nedonosne terjatve so bile v majhnem deležu prenesene
na DUTB, kar je pomenilo, da se njihov pogajalski položaj ni izboljšal. Toda težave pri
najemu kreditov so imela kljub izboljšanju kreditne sposobnosti tudi velika podjetja, saj je
bilo nezaupanje bankirjev močno prisotno. Tako se je vedno večji poudarek dajal lastniškemu
financiranju, kar je bilo spodbudno z vidika dolgoročne stabilnosti podjetniškega sektorja.119
Pripravljenost bank za kreditiranje je znova prišla do izraza leta 2016, kar bi lahko označili
kot začetek obrata kreditnega cikla. Tako sektor gospodinjstev kot sektor podjetij sta spet
lažje dostopala do novih kreditov. Celotno dogajanje so spremljale bančne vloge, kar je
krepilo stabilnost bančnega sistema. To so bili jasni znaki vnovič vzpostavljenega zaupanja v
bančni sistem. Pomembno je bilo, da se je začela izboljševati likvidnost bančnega sistema, kar
je povečalo odpornost proti morebitnim šokom oziroma spremenjenim okoliščinam
poslovanja.
Magistrska naloga je pokazala, da so banke s svojo kreditno aktivnostjo motor celotnega
gospodarskega razvoja. To še posebno velja za slovensko gospodarstvo, ki je nadpovprečno
odvisno od bančnega financiranja. Prav zato je skrb za stabilnost bančnega sistema
upravičeno umeščena med prednostne naloge države.
Analiza je pokazala, da je bila kreditna dinamika bank skozi vsa obdobja zelo pestra. Zaradi
prociklično naravnanega delovanja bank je bila v veliki meri odraz makroekonomskih
kazalnikov in hkrati njihov ključni sooblikovalec.
Pred krizo je bilo obdobje gospodarske evforije zaznamovano s kreditno ekspanzijo. Vstop
Slovenije v Evropsko unijo je za sabo potegnil nova pravila igre. Zaostreni pogoji poslovanja
zaradi vedno močnejše konkurence in težnja po ohranitvi tržnega deleža sta v veliki meri
rezultirala v prehitri kreditni rasti. Vera bankirjev v »neomejeno gospodarsko rast«, v
zmožnost kreditojemalcev za odplačilo prevzetih obveznosti, pohlep in določena mera
lahkomiselnosti na eni strani ter veliko zanimanje, predvsem gospodarstva, za dodatne kredite
na drugi strani so bili glavno gonilo kreditne aktivnosti. Kljub določenim opozorilom je bil
bančni balon vedno večji, njegov pok pa je predstavljal resno grožnjo celotnemu
gospodarstvu. V tem kontekstu je treba izpostaviti tudi širše gospodarsko in politično okolje,
ki je tovrstna dejanja spodbujalo, čeprav so bili bankirji pri svojih odločitvah, vsaj praviloma,
suvereni. Močno poglabljanje kreditnega trga, ki je pretirano temeljilo na tujih virih, je
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zamajalo stabilnost bančnega sistema, ki je postal zelo občutljiv na morebitne nenadne
spremembe v gospodarskem okolju.
In ravno to se je zgodilo, ko so ameriški bankirji s svojimi propadlimi finančnimi instrumenti
zastrupili ameriško gospodarstvo, evropske banke z nasedlimi naložbami pa so bile
kolateralna škoda celotnega dogajanja. Zaradi močne odvisnosti od tujih virov in izvozno
naravnanega slovenskega gospodarstva so posledice posredno občutile banke v Sloveniji, kar
se je izrazilo tudi v realnem sektorju. Ker je bila Slovenija članica EU, pri reševanju nastalih
razmer ni bila popolnoma suverena. Reševanje evropske krize je potekalo pod nemškim
diktatom, ki je zagovarjal politiko varčevanja. To je pomenilo, da se je konsolidaciji javnih
financ dala prednost pred ukrepi za spodbuditev gospodarske rasti, kar so morale upoštevati
tudi banke. Že tako umirjena kreditna aktivnost se je s tem dodatno omejila. Težko dostopni
krediti in zaostritev pogojev kreditiranja so krojili usodo celotnega gospodarstva. Ko se je
kreditni portfelj bančnega sistema močno poslabšal, kreditnemu krču pa ni bilo videti konca,
se je država odločila za aktivno vključitev v sanacijo bančnega sistema. Glede na to, da si
propada bank zaradi prepletenosti in prevelike soodvisnosti z realnim sektorjem praktično
nismo mogli privoščiti, je bila tovrstna odločitev pravilna. Bolj vprašljiv je bil način oziroma
potek sanacije, kar pa ni predmet moje magistrske naloge.
Tako bi lahko celotno dogajanje kreditne aktivnosti razdelili v dvoje obdobij, in sicer na
obdobje od vstopa v EU pa vse do leta 2009 in na dogajanje po letu 2009. V prvem je prišlo
do pretirane kreditne rasti, ki je močno prispevala k nastanku finančne krize, v drugem pa do
kreditnega krča, ki je močno zaviral reševanje nastale krize.
Vstop v EU je pomenil novo upanje, kar se je odrazilo tudi v kreditni aktivnosti, ki je bila
posledica in hkrati vzrok močni gospodarski aktivnosti. Optimističnim napovedim in
ekonomsko utemeljenim projektom ni bilo videti konca, celotno dogajanje pa so spremljale
banke z močno kreditno aktivnostjo. Mamljive nagrade bankirjev, ki so bile pogojene z
obsegom bančnih poslov, so celotno dogajanje še dodatno spodbudile. Pohlep in zaslepljenost
bankirjev sta bila vedno bolj očitna, kar se je odrazilo v vedno večjem deležu ekonomsko
neutemeljenih kreditov. Kreditna rast je bila v močnem porastu, a prvi znaki krize v ZDA so
pomenili začetek konca omenjenega obdobja. Kmalu je sledil trd pristanek na realna tla.
Velika izpostavljenost do tujih virov je prišla do izraza, ko so tuje banke zaradi nasedlih
naložb v ZDA, drastično zmanjšale financiranje bank v Sloveniji. Pomanjkanje tujih virov je
močno omejilo kreditno aktivnost, kar je pomenilo padec gospodarske aktivnosti.
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Glede na to, da slovensko gospodarstvo v največji meri temelji na bančnem kreditiranju, je
njegovo normalno delovanje v odsotnosti ustrezne bančne podpore skoraj nepredstavljivo. Če
k temu dodamo še prociklično naravnano delovanje bank se težavam praktično ni bilo mogoče
izogniti. Tako so bankirji s svojo nezmožnostjo in posledično tudi nepripravljenostjo po
novem kreditiranju močno zavirali ponovni zagon gospodarske aktivnosti. Razlogov za
tovrstno obnašanje je bilo več, med pomembnejšimi pa so zagotovo bili omejen dostop do
tujih virov, zmanjšano povpraševanje po najetju novih kreditov ter pretirana previdnost pred
ponovitvijo že storjenih napak, ki so rezultirale v pregrevanju kreditnega trga. K temu je
potrebno dodati kreditni portfelj z relativno velikim deležem slabih kreditov ter zahteve
regulatorja, ki je z vedno strožjimi zahtevami po kapitalski ustreznosti močno omejeval
kreditni potencial. Nenaklonjenost bank do prevzemanja večjih tveganj je botrovala k temu,
da so praviloma kreditirale zgolj nizko tvegane projekte oziroma da se je sektor podjetij v
veliki meri razdolževal.
Ker nobena skrajnost ni zaželena oziroma dobra, bo v bodoče potrebno poskrbeti, da se
tovrstna odstopanja od zmerne kreditne aktivnosti v čim večji meri omejijo. Predvsem bo
potrebno omejiti procikličnost delovanja bank, ki je močno vplivala na nastanek omenjenih
odstopanj.
Kar zadeva slabe kredite, ki so močno obremenili kreditni portfelj, je treba narediti jasno
razmejitev med slabimi krediti, ki so bili odobreni v skladu s kreditnimi standardi in bančnimi
pravili, ter slabimi krediti, pri katerih se ti standardi oziroma pravila niso upoštevali.
Menim, da bi morale banke več pozornosti nameniti preventivnim ukrepom, ki so najboljše
zdravilo proti morebitnim tveganjem, kot so natančno določiti merila za odobritev kreditov,
individualna obravnava pomembnejših kreditojemalcev in aktivno spremljanje njihovega
poslovanja z namenom ustvarjanja možnosti pravočasnega ukrepanja.
Ne glede na vse omejitve, ki jih lahko postavimo bančnemu poslovanju, pa bo
najpomembnejše, če se bo dvignila kultura bančnega poslovanja. In ravno slednje lahko
predstavlja največjo garancijo za dolgoročno stabilnost bančnega sistema in posledično
celotnega gospodarstva. Iz tega razloga bi na vodilne položaje bank morali imenovati ljudi, ki
imajo ustrezno strokovno znanje ter ustrezajo profilu moralnega človeka. 120
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Zelo pomembno vlogo ima tudi Banka Slovenije, ki pa svoje vloge v preteklosti ni v celoti
upravičila, zato tudi ona nosi del odgovornosti.
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