
DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 23. april 2002 Letnik XXVIII Št. 42 

POROČILO 
- Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2001 in letni obračun Banke Slovenije za leto 2001 5 

(računovodski izkazi) 

- Predlog odloka o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 2001 in o razporeditvi presežka 106 
prihodkov nad odhodki (OdLOBS2001) 

- Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2002 108 

- Predlog odloka o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije za leto 2002 (OdLOBS2002) 119 
-EPA 511 -III 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



LETNO POROČILO BANKE SLOVENIJE ZA LETO 

2001 IN LETNI OBRAČUN BANKE SLOVENIJE 

ZA LETO 2001 (RAČUNOVODSKI IZKAZI) 

PREDLOG ODLOKA O POTRDITVI LETNEGA 

OBRAČUNA BANKE SLOVENIJE ZA LETO 2001 

} IN O RAZPOREDITVI PRESEŽKA PRIHODKOV 

NAD ODHODKI (0HL0BS2001) 

FINANČNI NAČRT BANKE SLOVENIJE ZA LETO 

2002 

PREDLOG ODLOKA O POTRDITVI FINANČNEGA 

NAČRTA BANKE SLOVENIJE ZA LETO 2002 

(OdLOBS2002) 

^ ■ EPA 511- III 

BANKA SLOVENIJE 

Mitja Gaspari 
Guverner 

Ljubljana, 17.04.2002 

Banka Republike Slovenije pošilja na podlagi 82. in 83. člena in 
v zvezi s 4. členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, 
št. 1/91-1) 

1. Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2001 in letni obračun 
Banke Slovenije za leto 2001 (računovodski izkazi), ki je 
sestavni del tega poročila. 

2. Osnutek odloka o potrditvi letnega obračuna Banke 
Slovenije za leto 2001 in o razporeditvi presežka prihodkov 
nad odhodki. 

3. Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2002. 

4. Osnutek odloka o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije 
za leto 2002. 

Letno poročilo in letni obračun za leto 2001 je Svet Banke 
Slovenije sprejel na 245. seji, dne 09.04.2002. Finančni načrt 
za leto 2002 je Svet Banke Slovenije sprejel na 239. seji, dne 
17.01.2002. 

Poslovanje Banke Slovenije in računovodske izkaze Banke 
Slovenije za leto 2001 je v skladu z mednarodnimi standardi 
revidirala revizijska hiša PricevvaterhouseCoopers iz Zuricha. 

Skladno s prvim odstavkom 82. člena Zakona o Banki Slovenije 
prosijo, da Državni zbor Republike Slovenije potrdi Letni obračun 
Banke Slovenije za leto 2001 In Finančni načrt za leto 2002. 

Mitja Gaspari, l.r. 
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Povzetek 

Preteklo leto je zaznamovalo zmanjševanje gospodarske aktivnosti po svetu. Tudi v 
Sloveniji je bila gospodarska rast precej bolj umirjena, na gospodarsko aktivnost pa 
je najbolj vplivala menjava s tujino. Domače povpraševanje je bilo ie drugo leto 
zapored zelo skromno, v preteklem letu pa so med komponentami domačega 
povpraševanja najbolj upadle bruto investicije. Manjša gospodarska aktivnost se je 
izrazila tudi v gibanju zaposlenosti, katere rast se je v drugi polovici leta ustavila. 
Kljub temu se je stopnja brezposelnosti znižala že tretje leto zapored. 

Saldo v tekočih transakcijah s tujino je v preteklem letu izkazoval le majhen 
primanjkljaj, kar je predvsem rezultat skromnega uvoza in dokaj ugodnih izvoznih 
gibanj. Izvoznikom je uspelo del pešajočega povpraševanja iz tradicionalnih 
trgovinskih partneric nadomestiti s preusmeritvijo na trge nekdanje Jugoslavije in 
Sovjetske zveze, zaradi česar se je nekoliko spremenila regionalna sestava izvoza. 

Pešanje gospodarske aktivnosti in nižje cene nafte so občutno prispevali k nižji 
inflaciji po svetu. Censki pritiski iz tujine so se tako v drugi polovici preteklega leta 
začeli umirjati, kar je vplivalo na zniževanje rasti cen življenjskih potrebščin, ki je 
decembra na letni ravni znašala 7 %. Zasuk navzdol pri svetovnih cenah primarnih 
surovin je vplival tudi na to, da so proste cene rasle nekoliko hitreje od 
nadzorovanih. 

Lansko leto so zaznamovali tudi obsežni finančni pritoki iz tujine, predvsem zaradi 
zamenjave valut držav EMU ob uvedbi evrogotovine in neposrednih naložb 
nerezidentov v Sloveniji. Visoki finančni pritoki so vplivali na gibanje denarnih 
agregatov in pritiskali na povečevanje vrednosti tolarja. Najhitreje so naraščale 
komponente nad transakcijskim denarjem, in sicer tolarske vezane vloge in de\'izne 
vloge gospodinjstev, vendar niso imele neposrednega vpliva na inflacijo. 

Banka Slovenije je lani na novo zasnovala strategijo za vodenje denarne politike v 
obdobju približevanja EMU in sprejela srednjeročni inflacijski cilj: znižanje 
inflacije na raven 4 % do konca leta 2003. Skladno z novo strategijo temelji 
izvajanje denarne politike na dveh stebrih indikatorjev denarne politike, pri čemer 
so denar in njegove komponente indikatorji v prvem stebru. Banka Slovenije je 
vodila aktivno politiko deviznega tečaja, ki omogoča postopno zniževanje inflacije in 
delno zapiranje obrestnega razmika med domačimi in tujimi obrestnimi merami. 

Uporaba instrumentov denarne politike je bila zaradi obsežnih finančnih pritokov iz 
tujine pod vplivom naraščajoče potrebe po sterUtaciji. Banke so z Banko Slovenije 
po pogodbi sodelovale pri posegih na trgih tujega denarja, začasna prodaja deviz 
pa je bila najpomembnejši vir likvidnosti bančnega sistema. Predvsem ob koncu leta 
je bila denarna politika pod bremenom veliko začasno kupljenih deviz in izdanih 
tolarskih blagajniških zapisov. S temi posegi je Banka Slovenije nevtralizirala vplive 
finančnih pritokov na devizni tečaj. 

Za bančni sektor je bilo v preteklem letu značilno povečanje obsega poslovanja 
bank, predvsem zaradi rasti vlog gospodinjstev, ter znižanje obrestne marže in 
donosa na povprečno aktivo bank. Med naložbami bank je bilo več naložb v 
vrednostne papirje, med katerimi so prevladovale naložbe v blagajniške zapise 
Banke Slovenije, in manj posojil, predvsem nebančnemu sektorju. 

Pomemben dogodek v preteklem letu je bila tudi deseta obletnica monetarne 
osamosvojitve Slovenije, ki jo je Banka Slovenije počastila s prireditvijo in izdajo 
priložnostnih kovancev. 
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1. GOSPODARSKO OKOLJE 

1.1 Zunanji dejavniki gospodarjenja 

V letu 2001 je gospodarska rast po svetu začela upadati in v drugi polovici leta 
so se inflacija in cene nafte zniževale. Svetovno gospodarstvo so dodatno 
zaznamovali dogodki po 11. septembru v ZDA, čeprav je bilo zaznati zmanjšanje 
gospodarske aktivnosti že v prvi polovici leta. 

Svetovna gospodarska rast je po oceni Mednarodnega denarnega sklada v letu 
2001 znašala 2,4 %, upad gospodarske Tasti pa se je pričel že konec leta 2000 in 
se nadaljeval v letu 2001. Dodatno ohlajanje gospodarstva je povzročil 
teroristični napad v ZDA. Po ocenah naj bi gospodarska rast v ZDA v letu 2001 
znašala 1,2 %, kar je precejšen padec v primeijavi z rastjo nad 4 % v prejšnjih 
štirih letih in najnižja rast po recesiji iz leta 1991. V EMU je bila za leto 2001 
ocenjena 1,5-odstotna rast, torej se je prvič po letu 1996 spustila pod 2 %. 
Japonsko gospodarstvo je bilo od sredine leta 2001 v recesiji, celoletna 
gospodarska rast pa znaša -0,5 %. Ob koncu leta 2001 je nastopila gospodarska 
in finančna kriza v Argentini. 

Pešanje gospodarske aktivnosti je bilo v letu 2001 zaznati tudi pri glavnih 
slovenskih trgovinskih partnericah. Tako je ocena gospodarske rasti v Nemčiji za 
leto 2001 0,6 %, v Italiji 1,8 %, v Avstriji 1,1 % in Franciji 2,0 %. Vse te države 
so imele v letu 2000 gospodarsko rast okoli 3 %. Tudi partnerice iz vzhodne 
Evrope so v letu 2001 ugotavljale znižanje gospodarske rasti. Izjema je le 
Hrvaška, kjer je v letu 2001 po ocenah znašala približno toliko kolikor v letu 
2000, torej okoli 3,7 %. V Rusiji je bila gospodarska rast v letu 2001 ocenjena na 
5,2 % in na Poljskem na 1,2 %, torej v obeh državah nižje od rasti v letu 2000. 

Mednarodna trgovina je imela v primeijavi s predhodnim letom občutno nižjo 
rast. Po oceni OECD je rast svetovne blagovne menjave v letu 2001 znašala 
0,3 %, medtem ko je bila v letu 2000 še 12,8-odstotna. 

Svetovno gospodarstvo so 
zaznamovali dogodki 
v ZDA 11. septembra 

Nižja gospodarska rast pri 
glavnih slovenskih 
trgovinskih partnericah ... 

...in nižja rast mednarodne 
trgovine 
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Slika 1: Cene primarnih surovin (1999 = 100) in nafte (severnomorski brent v 
USD/sod) na svetovnem trgu 
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Padec cene nafte pod 20 
USD/sod ... 

Cena nafte se je do 11. septembra gibala okoli 26 USD/sod, nato pa je zaradi 
slabšanja napovedi o svetovni gospodarski rasti in posledično nižjega 
povpraševanja po nafti začela padati in se spustila na raven okoli 20 USD/sod. 
Nadaljnjo pocenitev so poskušale preprečiti članice združenja OPEC, ki so po 
daljših pogajanjih z nekaterimi nečlanicami (Rusijo, Mehiko, Norveško, 
Omanom in Angolo) konec decembra le sklenile dogovor o skrčenju kvot 
črpanja nafte za naslednjih šest mesecev. Dolarske cene drugih primarnih 
surovin so se glede na predhodno leto v povprečju znižale za 6,5 %, cene 
industrijskega blaga za 10,1 % in cene hrane za 3,7 %. 

... in upočasnitev 
gospodarske rasti so vplivali 

na zniževanje inflacije po 
svetu 

Nižje cene nafte in upočasnitev gospodarske rasti so vplivale na zniževanje 
inflacije po svetu. V ZDA in v EMU je v začetku leta najprej naraščala in 
dosegla najvišjo vrednost (okoli 3,5 %) v maju, nato pa začela padati in konec 
decembra dosegla 1,6 % v ZDA in 2,1 % v evro območju. Tako je bila evropska 
inflacija zelo blizu cilja Evropske centralne banke, ki predvideva 2-odstotno 
inflacijo. Zaradi upadanja gospodarske rasti in inflacije sta evropska in ameriška 
centralna banka večkrat znižali ključni obrestni meri. Aktivnejša je bila ameriška 
Federal Reserve, ki je v letu 2001 znižala obrestne mere kar 11-krat, skupaj za 
4,75 odstotne točke. Tako je glavna obrestna mera Fed Funds konec decembra 
znašala 1,75 %. Evropska centralna banka se je za znižanje odločila 4-krat, kar je 
v vsem letu prineslo 1,5 odstotne točke nižje obrestne mere. Ključna obrestna 
mera ECB za refinanciranje je v decembru tako znašala 3,25 %. Obrestne mere 
na mednarodnih trgih so se, skladno z zniževanjem centralnobančnih obrestnih 
mer, prav tako zniževale. Obrestna mera L1BOR za trimesečne vloge v ameriških 
dolaijih je v povprečju leta 2001 znašala 3,78 % in za trimesečne vloge v evrih 
4,26 %. 

Depreciaciacija evra glede 
na ameriški dolar 

Vrednost evra do ameriškega dolaija je do polovice leta upadala, nato pa se je v 
drugi polovici leta evro za nekaj časa okrepil - dodamo so k izboljšanju njegove 
vrednosti vplivali dogajanja v ZDA - proti koncu leta pa je ponovno izgubljal na 
vrednosti. V povprečju leta 2001 je bil evro vreden 0,896 ameriškega dolaija in 
je v primeijavi s povprečjem leta 2000, ko je bil vreden 0,924 ameriškega 
dolaija, izgubil 3 % vrednosti. 

1.2 Bruto domači proizvod, zaposlenost in stroški dela 

Gospodarska rast 
v Sloveniji je bila 

bolj umirjena kakor 
v preteklih dveh letih 

Razmeroma visoka gospodarska rast iz preteklih dveh let, ko se je BDP v 
povprečju povečal za okrog 5 % na leto, se je v letu 2001 precej umirila, saj je 
bila rast BDP 3,0-odstotna. Dodana vrednost se je najmočneje povečala v 
dejavnostih oskrbe z elektriko, plinom in vodo (6,1%), v javni upravi (5,2%), v 
finančnem posredništvu (5,3%) ter v predelovalnih dejavnostih (4,4%), najbolj 
pa je upadla v rudarstvu (-7,1%) in v gradbeništvu (-3,5%). Takšna sestava 
gospodarske rasti kaže predvsem na vpliv sorazmerno velikega zaposlovanja v 
javnem sektotju in velikih premikov na finančnih trgih, v predelovalnih 
dejavnostih pa predvsem na vpliv ugodnega povpraševanja iz tujine, saj je 
izvoznikom uspelo del pešajočega povpraševanja iz tradicionalnih trgovinskih 
partneric zlasti v drugi polovici leta nadomestiti s preusmeritvijo 
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na trge nekdanje Jugoslavije in Sovjetske zveze. Domače povpraševanje je bilo 
že drugo leto zapored zelo skromno. Med komponentami domače potrošnje so se 
predvsem zaradi manjšega investiranja zasebnega sektorja močno zmanjšale 
bruto investicije (-3,7 %), medtem ko je ob nizki rasti trošenja gospodinjstev 
(1,7%) najhitreje raslo trošenje države (3,2 %). H gospodarski rasti je tako 
največ prispevala neto menjava s tujino (80% oziroma 2,5 odstotne točke). Ob 
razmeroma izravnanem saldu tekočega računa plačilne bilance je v letu 2001 
domače varčevanje skoraj v celoti zadoščalo za pokrivanje bruto investicij. 

Preusmeritev izvoza na trge 
nekdanje Jugoslavije in 
Sovjetske zveze je 
pripomogla k ugodnemu 
povpraševanju iz tujine 

V skladu s sorazmerno visoko rastjo dodane vrednosti v predelovalnih 
dejavnostih je naraščala tudi industrijska proizvodnja. Rast obsega industrijske 
proizvodnje v letu 2001 je znašala 2,9 %, dinamika rasti pa se je v drugi polovici 
leta občutno zmanjšala in ob koncu leta celo stagnirala. Pri tem se je najbolj 
povečal obseg proizvodnje investicijskega blaga (8,3 %), najmanj pa proizvodnja 
blaga za široko porabo (1,7 %). Celotne zaloge so se glede na prejšnje leto 
povečale za 5,6 %, najbolj zaloge blaga za vmesno porabo (10,0 %). 

Rast obsega industrijske 
proizvodnje je znašala 
2,9 % 

Plače so se v letu 2001 zaradi hitre rasti v začetku leta zvišale precej hitreje od 
načrtovane 2,3-odstotne realne rasti. Medletna stopnja rasti bruto plač je v 

Tabela 1: Nekateri gospodarski kazalci 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Realna rast bruto domačega proizvoda* v % 
Bruto domači proizvod v mio USD 
Bruto domači proizvod v USD na prebivalca 

4,1 
18.744 
9,431 

3.5 
18,878 
9,481 

4,6 
18,208 
9,163 

3,8 
19,585 
9,878 

5,2 
20.071 
10,109 

4.6 
18,122 
9,105 

3,0 
18,767 
9,455 

Sestava bruto domačega proizvoda v % BDP 
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
Industrija in gradbeništvo 
- Predelovalna industrija 
Storitve 
Dodana vrednost skupaj 

3,9 
32.6 
24,6 
48,2 
84.8 

3,8 
32.7 
24,1 
48,4 
85,0 

3,7 
32,9 
24.3 
49,5 
86,1 

3,6 
33.0 
24.1 
49.2 
85,8 

3,2 
32,6 
24,3 
49,5 
85,3 

2.9 
33.1 
25.2 
50,4 
86,4 

2.7 
32.2 
24.3 
51,3 
86,2 

Sredstva za zaposlene 
Davki na proizvodnjo in uvoz minus subvencije 
Bruto poslovni presežek in raznovrstni dohodek 

57,2 
14.9 
27,9 

54.8 
15,3 
29.9 

53,6 
14,9 
31,5 

52.3 
15.4 
32.4 

51,8 
16,1 
32,1 

52,6 
15,4 
32,0 

52,8 
15,6 
31.6 

- Izvoz proizvodov in storitev 
- Uvoz proizvodov in storitev 
Neto izvoz 
Domača zasebna potrošnja 
Državna potrošnja 
Bruto investicije 

Aktivno prebivalstvo3 v tisočih 
Zaposleni in samozaposleni 
Brezposelni 
Stopnja brezposelnosti (ILO) 

55,2 
57.2 
-2.0 
58,5 
20,1 
23.3 

952 
882 

70 
7,4 

55,8 
56,8 
-1,0 
57,5 
20,1 
23.4 

942 
875 

69 
7,3 

57,4 
58.3 
-0,8 
56.4 
20,4 
24,1 

978 
906 

72 
7,4 

56.6 
58.2 
-1,5 
55.7 
20.3 
25.6 

978 
901 

77 
7,9 

52,5 
56,9 
-4,4 
55,8 
20,2 
28.4 

959 
886 

73 
7,6 

59,1 
62.7 
-3.6 
54,9 
20.8 
27,8 

968 
901 

68 
7.0 

60,1 
60,5 
-0.4 
53,1 
20.1 
27.2 

972 
911 

61 
6.3 

Realna rast bruto plače na zaposlenega v! 
Rast produktivnosti dela v % 

5.1 
3,3 

5,1 
4.4 

2,4 
5.1 

1.6 
3,8 

3.3 
4.0 

1,6 
3.5 

3,2 
3,0 

1 Podatki o stroikovni strukturi BDP in aktivnem prebivalstvu za leto 2001 so ocene Urada RS za makroekonomske analize in razvoj. 
' V stalnih cenah leta 199S. 
' Mednarodno primerljivi podatki po metodologiji ILO. 
Vir Statistični urad RS in Urad RS za makroekonomske analize in razvoj 
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Plaže so se povečevale povprečju leta 2001 znašala 11,9 %, kar realno pomeni 3,2 %. Realna rast plač v 
hitreje od načrtovane rasti menjalnem sektorju je bila v povprečju dvanajstih mesecev 2,2-odstotna in je 

zaostajala za rastjo produktivnosti za 0,9 odstotne točke. Po nacionalnih računih 
se je delež sredstev za zaposlene zaradi razmeroma visoke plačne rasti in večje 
zaposlenosti v letu 2001 znova povečal in je znaJal 52,8 % BDP (52,6 % v letu 
2000). Kljub Šibkemu domačemu povpraševanju je v stroSkovni sestavi BDP 
delež davkov na proizvode in storitve ostal domala nespremenjen, ponovno pa se 
je znižal delež uvoznih dajatev. Delež bruto poslovnega presežka naj bi se bil v 
letu 2001, predvsem zaradi manjSega izvoznega povpraševanja in s tem 
povezanih pritiskov na znižanje cen, znižal glede na prejSnje leto (32,0 % BDP) 
in tako znašal 31,6 % BDP. 

Pri zaposlenosti obrat Gibanja zaposlenosti so bila v povprečju leta 2001, po zasuku iz leta 1999 in 
navzdol v drugi polovici leta ugodnih gibanjih v letu 2000, pozitivna, kljub temu pa je v drugi polovici leta 

prišlo do obrata navzdol, ki naj bi zlasti v nekaterih delovno intenzivnih panogah 
ne bil le kratkotrajen. Število delovno aktivnih zaposlenih oseb se je v letu 2001 
v povprečju dvignilo za 1,4 %, pri čemer je bila rast zaposlenosti hitrejša v 
podjetjih in organizacijah (1,8%) kakor v drobnem sektorju (0,6 %)• 
Zaposlenost se je najbolj povečala v nepremičninski dejavnosti (7,3 %), 
finančnem posredništvu (3,4 %) in v dejavnostih javnega sektorja (2,8 %). Ob 
sorazmerno visoki stopnji aktivnosti se je po nekaj letih spet okrepila zaposlenost 
v predelovalnih dejavnostih (v enem letu za 1,0%). Število zaposlenih na 
posameznih področjih predelovalnih dejavnostih se je gibalo precej raznoliko, 
saj je ob precejšnjem padcu na nekaterih področjih (živilska, tekstilna in papirna 
industrija) zaposlenost v nekaterih dejavnostih hitro naraščala (predvsem 
kovinska in pohištvena industrija ter proizvodnja vozil). Rast zaposlenosti pri 
storitvah (2,6 %) je še naprej prehitevala tisto v industriji (0,8 %), a razlika ni 
bila tako očitna kakor v nekaj preteklih letih. V regionalni porazdelitvi 
brezposelnosti tudi v letu 2001 ni bilo bistvenih sprememb, saj je stopnja 
registrirane brezposelnosti še naprej najvišja v podravski, pomurski, savinjski in 
posavski regiji, najhitreje pa seje nižala v osrednjeslovenski in primorski regiji. 

Aktivno prebivalstvo (po anketi ILO) seje v letu 2001 po oceni povečalo za štiri 
tisoč oseb, sedem tisoč pa je bilo manj brezposelnih. S tem se 

Slika 2: Sestava bruto domačega proizvoda 
B NETO IZVOZ D ZASEBNA POTROŠNJA D DRŽAVNA POTROŠNJA ■ INVESTICIJE □ SPREMEMBA ZALOG 

100 

85 

70 

55 

40 

25 

10 

-5 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Vir Statistični urad RS in Urad RS za makroekonomske analize in razvoj 
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je stopnja brezposelnosti po skoku v letu 1998 (7,9 %) znižala že tretje leto 
zapored in je v povprečju znašala 6,3 % (leta 2000 pa 7,0 %). Kritične skupine so 
kljub zniževanju števila brezposelnih Se naprej predvsem tisti, ki so brezposelni 
daljše obdobje, mladi (predvsem iskalci prve zaposlitve), starejši od 40 let in 
brezposelni z nizko izobrazbo. V okviru uvedbe sodobne štiristebme politike 
zaposlovanja zasedajo med programi aktivne politike zaposlovanja 
najpomembnejše mesto tisti za povečevanje zaposljivosti, sledijo jim programi 
za spodbujanje podjetništva, potem ukrepi, usmerjeni k spodbujanju 
prilagodljivosti posameznikov in podjetij, ter programi zagotavljanja enakih 
možnosti. V zadnjih letih je opazno upadanje sredstev za pasivno politiko 
zaposlovanja, ki je povezano s strožjimi načeli Zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti iz leta 1998. Že drugo leto sta v 
parlamentarni proceduri Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o kolektivnih 
pogodbah. Uveljavitev obeh zakonov naj bi povečala fleksibilnost trga delovne 
sile, v še nedokončanih pogajanjih med socialnimi partnerji pa se kažejo 
poglavitna nasprotja predvsem glede uveljavitve pogojev o zaposlitvi za določen 
čas, odpovednih rokov in odpravnin ter opredelitve dodatkov v Zakonu o 
delovnih razmerjih namesto v kolektivnih pogodbah posameznih dejavnosti. 

1.3 Cene 

V prvem delu leta 2001 seje letna stopnja cen življenjskih potrebščin povečevala 
- od januarske 8,5 % se je povzpela na 9,7 % v maju. Nato so se te cene začele 
postopno umirjati. Rast cen življenjskih potrebščin je v letu 2001 znašala 7,0 % 
(december na december) oziroma 8,4 %, če jo merimo kot povprečje leta 2001 
glede na leto 2000. 

V začetku leta 2001 so inflacijski pritiski v gospodarstvu naraščali; najprej s 
podražitvijo naftnih derivatov, ki se je začela že ob polletju 1999, nato pa s 
celotnim agregatom uvoznih cen. Na cene življenjskih potrebščin so posredno 
vplivale tudi cene domačih proizvajalcev. Ti vedno močnejši inflacijski pritiski 
so odsevali na pospešeni rasti prostih cen in kazalcih jedra (core) inflacije. V 
sredini leta se je rast uvoznih cen začela postopoma umirjati. V juliju so se 
svetovne cene nafte začele zniževati, vendar to pri nas zaradi povečanja trošarin 

Slika 3: Cene (letne stopnje rasti v %) 

i: 
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V začetku leta so inflacijski 
pritiski v gospodarstvu 
naraščali... 
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... nato pa so se začeli 
umirjati 

Pocenitev naftnih derivatov 
je prispevala k nižji rasti 

nadzorovanih cen 

ni takoj vplivalo na znižanje cen. Censki pritiski iz tujine so se počasi umirjali. 
To se je pokazalo na uvoznih cenah, pa tudi na indeksu cen proizvajalcev v 
industriji. Cene industrijskih proizvajalcev so se v letu 2001 dvignile za 7,5 % (v 
letu 2000 za 9,2 %). 

K razmeroma nizki 3,6-odstotni rasti nadzorovanih cen v letu 2001 (v letu 2000 
19,9 %) so prispevale predvsem nizke cene nafte na svetovnih trgih v drugi 
polovici leta. Naftni derivati so se na domačem trgu pocenili za 5,4 % (v letu 
2000 podražili za 32,7 %). Nadzorovane cene brez naftnih derivatov so se v letu 
2001 zvišale za 10,5 % (v letu 2000 12,4 %), proste cene pa za 7,9 % (v letu 
2000 6,9 %). 

1.4 Plačilna bilanca 

Manjši primanjkljaj v 
tekočih transakcijah je ... 

... predvsem posledica 
izboljšanja salda blagovne 

menjave ... 

V letu 2001 je imela Slovenija v tekočih transakcijah s tujino primanjkljaj v 
višini 67 mio USD, kar je 0,4 % ocenjenega BDP. Zmanjšanje tekočega 
primanjkljaja v primeijavi z letom 2000, ko je znašal 611 mio USD, je predvsem 
posledica skromne domače potrošnje in ugodnih izvoznih gibanj, manj pa 
povečanja storitvenega presežka ob naraščanju izvoza in uvoza storitev. Večji je 
bil tudi presežek na računu transferov, medtem ko je račun dohodkov izkazal 
poslabšanje zaradi večjega bremena plačila obresti. 

t 
Primanjkljaj blagovne menjave Slovenije s tujino je v letu 2001 znašal 893 mio 
USD oziroma 4,8 % ocenjenega BDP, kar je v primeijavi z letom 2000 
izboljšanje za dobre 3 odstotne točke. Izvoza blaga je bilo za 9252 mio USD, kar 
je, merjeno po tekočih tečajih ameriškega dolarja, za 6,0 % več kakor v letu 
2000. Uvoz blaga je v letu 2001 znašal 10.145 mio USD in je le za 0,3 % 
presegel uvoz iz leta 2000. Rezultat hitrejše dinamike rasti izvoza od uvoza je 
večja pokritost uvoza z izvozom - s 86,3 % na 91,2 %. Ugodna izvozna gibanja 
ob nizki rasti uvoza so zmanjševala primanjkljaj blagovne menjave in tako 
povečevala prispevek salda blagovne menjave s tujino h gospodarski rasti. 

Realna rast izvoza blaga je bila nižja, kakor kažejo podatki v ameriških dolarjih, 
uvoza pa malenkost višja. Izvozno-uvozne cene v ameriških dolarjih se 

Slika 4: Tekoči račun plačilne bilance (desezonirano, v mio USD) 
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spreminjajo zaradi sprememb v valutni sestavi blagovne menjave, sprememb v 
razmeijih med dolarjem in drugimi valutami ter sprememb nedolarskih cen 
blaga. V letu 2001 se je delež ameriškega dolarja v valutni sestavi na izvozni 
strani le nekoliko zmanjšal (z 10,4 % na 10,3 %). Izrazitejše spremembe je bilo 
zaznati na uvozni strani, kjer seje zmanjšal za dobri dve odstotni točki (s 17,9 % 
na 15,7 %). Delež uvoza, denominiranega v ameriških dolarjih, je bil nekoliko 
bolj spremenljiv od deleža izvoza, denominiranega v ameriških dolarjih, saj nanj 
vplivajo pogostejše in ponavadi močnejše spremembe cen primarnih surovin in 
nafte, ki na svetovnih borzah skoraj izključno kotirajo v ameriških dolarjih. 
Pretežni del v sestavi blagovne menjave predstavljajo valute evro območja, 
manjši delež, okrog 5,0 %, pa vse druge konvertibilne valute. Manjši porast 
vrednosti ameriškega dolarja do valut evro območja v letu 2001 glede na leto 
poprej je prispeval k upadu v dolarjih izražene vrednosti blagovne menjave, 
vendar pa je bil ta upad na uvozni strani, zaradi hkrati manjšega deleža 
ameriškega dolarja v valutni sestavi uvoza, sorazmerno večji (-3,8 %) kakor na 
izvozni strani (-3,0 %). Cene blaga brez upoštevanja medvalutnih razmerij so na 
izvozni strani porasle za 3,9 %, na uvozni pa le malenkost manj (3,8 %). Realna 
rast (izražena v količini) blagovnega izvoza seje v letu 2001 povečala za 5,1 %, 
uvoza pa za 0,4 %. 

Pretežni del blagovne 
menjave predstavljajo 
valute evro območja 

Slovenski pogoji menjave so se v letu 2001 po dveh letih zaporednega slabšanja 
rahlo izboljšali. Izboljšanje za 0,9% (-5,1 % v predhodnem letu) je predvsem 
posledica ugodnih gibanj v drugi polovici leta, ko se je ob nizkih cenah nafte in 
ustavitvi depreciacije evra do ameriškega dolarja povsem ustavila rast uvoznih 
cen. Glede na povprečje leta 2000 so se dolarske izvozne cene zvišale za 0,8 %, 
dolarske uvozne cene pa so se v enakem obdobju znižale za 0,1 %. Nekaj več 
kakor tri četrtine celoletne spremembe pogojev menjave lahko pojasnimo s 
spremembo medvalutnih razmerij. Le zaradi povečevanja vrednosti dolarja v 
primeijavi z evrom so se namreč v povprečju leta slovenske dolarske izvozne 
cene znižale za 3,0 %, uvozne pa za 3,8 %. 

Gibanja v sestavi domače potrošnje so vplivala tudi na spremembo sestave uvoza 
blaga po ekonomskih namenih. V uvozni sestavi se je zmanjšal delež 
investicijskega blaga (s 16,2% na 15,4%), povečala pa deleža uvoza 
repromateriala (na 59,3 %) in uvoz blaga široke porabe (na 25,3 %). V nasprotju 
z uvozom so na izvozni strani najhitreje rasle investicije, in to drugo leto zapored 
po 7,8-odstotni letni stopnji, manj repromaterial (6,5 %) in najmanj izvoz blaga 
za široko porabo (4,7 %). Delež izvoza repromateriala se je skromno povečal z 
52,8 % na 53,0 %, naložb z 10,4 % na 10,5 %, medtem ko se je zmanjšal le delež 
izvoza blaga za široko porabo, s 36,9 % v letu 2000 na 36,4 % v letu 2001. 
Bilanca blagovne menjave izkazuje primanjkljaj pri uvozu repromateriala in pri 
investicijah, vendar se je pri obeh zmanjšal za okrog 20,0 % glede na leto 2000; 
presežek pri blagu široke porabe se je tudi lani okrepil za 11,6 %, na 800 mio 
USD. 

Slovenski pogoji menjave so 
se po dveh letih 
zaporednega slabšanja 
rahlo izboljšali 

Spremenjena sestava uvoza 
blaga po ekonomskih 
namenih 

Izvozna konkurenčnost, meijena z deležem slovenskih izvoznikov na trgih Večji tržni deleži slovenskih 
Evropske unije, se je po predhodnih ocenah v letu 2001 izboljšala. Najbolj se je izvoznikov na trgih 
ta delež povečal v Avstriji in Nemčiji ter zmanjšal v Italiji, na hrvaškem trgu pa Evropske unije 
se v zadnjih nekaj letih ne spreminja bistveno. Po močnem zmanjšanju v letu 
1999 se delež slovenskega izvoza na trgu Ruske federacije ponovno povečuje in 
približuje vrednostim pred finančno krizo v letu 1998. 

Regionalna sestava blagovne menjave Slovenije s tujino se v zadnjih nekaj letih 
spreminja bolj pospešeno na izvozni kakor na uvozni strani. Zaradi krepitve 
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Intenzivnejše spremembe 
regionalne strukture 

blagovne menjave pri 
izvozu kot uvozu 

Hitra rast blagovne 
menjave z državami 

nekdanje Jugoslavije ... 

izvoza po letu 1999 na trge držav nekdanje Jugoslavije in Sovjetske zveze se je 
delež izvoza v države Evropske unije po tem letu zmanjševal in v leni 2001 
znašal 62,2 %, kar je najnižja raven po letu 1992. Spreminjanje deleža uvoza iz 
držav Evropske unije je bilo neznatno, s 67,8 % v letu 2000 na 67,7 % lani. 
Vrstni red držav EU, s katerimi dosegamo več kakor polovico blagovne menjave, 
je že vrsto let nespremenjen. Med državami ima največji delež Nemčija (izvoz 
26,2%, uvoz 19,2%), potem Italija (12,5% in 17,7%), Avstrija (7,5% in 
8,3 %) in Francija (6,8 % in 10,6 %). Značilno za menjavo s temi državami je, da 
se je v letu 2001 zmanjševal delež na izvozni in povečeval delež na uvozni 
strani. Primanjkljaj z državami Evropske unije je znašal 1106 mio USD, za 170 
mio USD manj kakor v letu 2000. Največji primanjkljaj že drugo leto zapored 
beležimo z Italijo (635 mio USD), sledita pa Francija (451 mio USD) in Avstrija 
(151 mio USD). Toda že vrsto let imamo sorazmerno velik presežek v blagovni 
menjavi s Nemčijo; lani je znašal 480 mio USD in bil za 23 mio USD večji 
kakor leta 2000. • 

Že drugo leto zapored se nadpovprečno hitro krepi blagovna menjava s državami 
nekdanje Jugoslavije. Merjeno v ameriških dolarjih se je leta 2000 povečala za 
5,2 %, v letu 2001 pa za 14,7 %. Najhitreje raste izvoz v ZR Jugoslavijo. Visoke 
stopnje rasti izvoza v to državo bodo verjetno značilne tudi za nekaj naslednjih 
let, saj gre po dolgem obdobju popolne abstinence za postopno normalizacijo 
gospodarskih odnosov. 

Tabela 2: Regionalna razčlenitev blagovne menjave (v mio USD) 

IZVOZ UVOZ SALDO 
1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 

Evropska unija (15) 
Avstrija 
Francija 
Italija 
Nemčija 

CEFTA 
Češka 
Madžarska 
Poljska 

EFTA 

Neevropske članice OECD 
ZDA 
Južna Koreja 

Države nekdanje Jugoslavije 
BiH 
Hrvaška 
ZR Jugoslavija 

Države nekdanje SZ 
Ruska federacija 

Druge države 

SKUPAJ 

5.650 5.580 5.758 
622 656 693 
491 619 628 

1.176 1.188 1.158 
2.627 2.376 2.428 

6.945 6.856 6.863 
805 833 844 

1100 1043 1079 
1.686 1.761 1.793 
2.072 1.918 1.949 

622 
159 
145 
190 

112 

379 
258 

8 

1.296 
363 
671 

85 

213 
129 

274 

8.546 

692 
151 
168 
226 

125 

391 
270 

13 

1.364 
374 
688 
143 

281 
191 

300 

8.732 

741 
168 
157 
242 

120 

347 
244 

11 

1.564 
397 
799 
236 

410 
281 

313 

9.252 

851 
281 
267 
111 

239 

613 
293 
104 

572 
56 

444 
36 

201 
159 

920 
252 
294 
138 

213 

608 
299 

73 

594 
58 

448 
41 

263 
231 

967 
249 
315 
144 

172 

591 
297 

63 

540 
62 

404 
47 

323 
281 

661 662 689 

10.083 10.116 10.145 

-1.295 
-183 
-609 
-511 
555 

-229 
-122 
-123 

79 

-127 

-234 
-34 
-96 

724 
308 
227 . 

49 

12 
-30 

-387 

-1.537 

-1.276 
-177 
-424 
-574 
457 

-228 
-101 
-125 

89 

-88 

-217 
-30 
-59 

769 
316 
240 
102. 

18 
-40 

-362 

-1.384 

-1.106 
-151 
-451 
-635 
480 

-226 
-81 

-158 
98 

-52 

-244 
-53 
-52 

1024 
335 
395 
188 

88 
0 

-376 

-893 

• Vir Statistični urad RS; podatki za leto 2001 so predhodni. 
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Skromno naraščanje uvoza iz ZR Jugoslavije je lahko omejitveni dejavnik 
menjave med državama. V Jugoslavijo so slovenska podjetja izvozila lani za 236 
mio USD blaga. Najpomembnejša partnerica iz skupine držav nekdanje 
Jugoslavije je še naprej Hrvaška, ki ji gre polovica slovenskega izvoza v tej 
skupini (799 mio USD) in tri četrtine uvoza iz teh držav (404 mio USD). V letu 
2001 se je presežek blagovne menjave z državami nekdanje Jugoslavije povečal 
za 255, na 1024 mio USD, le za 82 mio USD manj od primanjkljaja z državami 
Evropske unije. 

Presežek v blagovni menjavi z državami nekdanje Sovjetske zveze je v letu 2001 
dosegel 88 mio USD, štirikrat več kakor v povprečju predhodnih dveh let, še 
vedno pa ne dosega presežka iz leta 1998 (114 mio USD). 

Z državami CEFTE je blagovna menjava nadpovprečno naraščala, izvoz za 
7,1 % in uvoz za 8,1 %. Primanjkljaj s to skupino držav je znašal 226 mio USD 
in se v zadnjih treh letih ne spreminja bistveno. V menjavi s Poljsko dosegamo 
presežek, lani 98 mio USD, hitro pa narašča primanjkljaj s Madžarsko - lani se 
je povečal na 158 mio USD. 

...in velik presežek v 
blagovni menjavi z 
državami nekdanje 
Sovjetske zveze 

V letu 2001 se je nadaljevala rast menjave storitev. Izvoz storitev se je v 
primeijavi z letom 2000 realno povečal za 6 % in uvoz za 2 %, kar je povečalo 
presežek v menjavi storitev na 501 mio USD - za 65 mio USD več kakor v letu 
2000. 

Nadaljevala se je tudi rast 
menjave storitev 

K prirastu presežka je 37 mio USD prispeval turizem in 42 mio USD transport. 
Turistični prihodki so v vsem letu dosegli 995 mio USD, kar je 7-odstotni realni 
porast. Odhodki za turizem so naraščali počasneje, realno za 3 %, in v vsem letu 
dosegli 518 mio USD. Presežek turizma se je s 440 mio USD povečal na 477 
mio USD. 

Transportne storitve so, posebno v drugi polovici leta, hitro povečevale izvoz ob 
upadanju uvoza in dosegle pozitivni saldo v višini 181 mio USD (leto prej 138 
mio USD). Gradbene storitve so izkazale večji presežek kakor v letu 2000, delno 
zaradi rasti izvoza, 5e bolj pa zaradi zmanjševanja uvoza. Med pretežno 
uvoznimi storitvami se še naprej povečuje uvoz komunikacijskih storitev ter 
uvoz patentov, licenc in avtorskih storitev, s celoletnim obsegom uvoza po 60 
mio USD. Storitve z najvišjim primanjkljajem, razne poslovne in tehnične 
storitve, so sicer tudi leto 2001 končale s primanjkljajem 90 mio USD, vendar so 
ob 9-odstotni rasti uvoza izkazale še višje povečanje izvoza, za 16 % (oboje v 
dolarski vrednosti). 

Neto pritoki dohodkov od dela so v letu 2001 ostali realno na približno enaki Dobički tujih investitorjev 
ravni kakor v letu poprej, znašali pa so 156 mio USD. Dohodki od kapitala so so po prvih ocenah znašali 
bili kakor v preteklih letih neto odlivni, s primanjkljajem 231 mio USD - za 47 134 mio USD 
mio USD več kakor v letu 2000. Ob naraščanju zunanjih terjatev in obveznosti 
so se povečevali prihodki in odhodki od kapitala. Dohodki od kapitala, pretežno 
na devizne rezerve Banke Slovenije in poslovnih bank, so bili v dolaijih višji za 
27 % (63 mio USD). Približno enako, za 26 %, so se povečali odhodki od 
kapitala, le da je bil absolumi prirast višji (110 mio USD). Dobički tujih 
investitoijev so po prvih ocenah za leto 2001 znašali 134 mio USD (porast v 
ameriških dolaijih za 3,9 %), med njimi je bilo za tretjino razdeljenega in drugi 
dve tretjini nerazdeljenega oziroma reinvestiranega dobička. Slednji je pripisan 
znesku lanskih tujih neposrednih naložb. Preostali odhodki od kapitala, ki 
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večinoma predstavljajo obresti na zunanji dolg, so dosegli 395 mio USD, kar je 
36 % več kakor v letu 2000. 

Neto finančni tokovi, ki so 
presegli 8 % ocenjenega 

BDP ... 

so prišli v državo zvečine 
prek zasebnega sektorja 

Tokovi tekočih transferov so naraščali tudi v letu 2001, pritoki za 14 % in odtoki 
za 16 %. Presežek seje povečal s 116 mio USD v letu 2000 na 128 mio USD. 

Neto finančni pritoki so v letu 2001 dosegli 1647 mio USD ali 8,7 % ocenjenega 
BDP. V primerjavi s prejšnjimi leti je bilo v sestavi pritokov manj dolžniških in 
več lastniških pritokov, kar 42 % vseh finančnih neto pritokov pa je posledica 
selitve tuje gotovine od občanov v banke ob uvedbi evrogotovine. 

Večina finančnih pritokov je lani prišla v državo prek zasebnega sektorja, 
medtem ko se je država v tujini zadolžila za polovico manj kakor v letu 2000. 
Država je v letu 2001 izdala evroobveznice dvakrat: prvič v februarju, ko je z 
dodatnimi 100 mio EUR dopolnila izdajo iz leta 2000, in drugič aprila, z novo 
izdajo evroobveznic v višini 450 mio EUR. Avgusta so zapadle v plačilo 

Tabela 3: Plačilna bilanca (v mio USD; predhodni podatki za leto 2001) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 
A) TEKOČI RAČUN 
-v % od BDP 
1. Blago 
2. Storitve 

2.1 Transport 
2.2 Potovanja 

- v tem izvoz 
2.3 Drugo 

3. Dohodki 
3.1 Dohodki od dela 
3.2 Dohodki od kapitala 

4. Tekoči transferi 
B) NETO FINANČNI PRITOKI 
-v % od BDP 
1. Država: obveznice1 

drugo (tudi posojila) 
2. BS 
3. Zasebni sektor 

3.1 Neposredne naložbe iz tujine2 

3.2 Portfeljske naložbe iz tujine2 

3.3 Komercialna posojila 
3.4 Posojila iz tujine 

-Banke' 
- Podjetja 

3.5 Drugo (skupaj z vsemi odtoki) 
- Gospodinjstva 
- Banke, podjetja 

4. Statistična napaka 

31 
0,2 % 

-825 
633 

73 
638 

1240 
-78 
132 
210 
-78 
91 

11 
0,1 % 

-776 
630 

97 
669 

1187 
-136 

39 
179 

-140 
118 

-147 
- 0,8 % 

-789 
492 
131 
530 

1088 
-169 

28 
179 

-151 
122 

-783 
-3,9% 
-1245 

364 
142 
415 
954 

-193 
-24 
174 

-199 
123 

-611 
-3,4 % 
-1139 

436 
139 
440 
961 

-143 
-25 
160 

-184 
116 

-67 
-0,4 % 

-622 
501 
181 
477 
995 

-157 
-75 
157 

-231 
128 

871 
4,6 % 

163 
-69 
129 

129 
68 

-294 
529 
291 
238 

37 
186 

-5 

666 
3,7% 

184 
-27 

-9 

335 
92 

-339 
357 
-15 
372 

151 
-156 

77 

347 
1,8 % 

113 
-20 

,-51 

248 
6 

-428 
294 

41 
253 

89 
33 
62 

650 
3,2% 

365 
16 

-51 

181 
-3 

-335 
754 
257 
497 

-223 
-80 
27 

1072 
5,9% 

224 
128 

12 

176 
25 

-179 
820 
277 
542 

1 
-176 

43 

1647 
8,7% 

187 
-9 
-9 

442 
10 

-210 
606 
126 
480 

691 
•108 

47 
C) DEVIZNE REZERVE (povečanje(-)) -902 -678 -200 132 -461 -1580 

1.BS -587 -1287 -112 126 -196 -1282 
2. Banke -3^5 610 -88 6 -265 -298 

1 OdStete so transakcije domaČih bank z državnimi obveznicami. 
1 Podatki od septembri 1996 do februaija 1997 so ocenjeni znotraj nespremenjenega agregata 
neposrednih in ponfeljikih naložb. 
Vir Banka Slovenije. 
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evroobveznice iz leta 1996 v znesku 325 mio USD. Na podlagi vseh transakcij z 
državnimi obveznicami ter ob upoštevanju tudi neto odplačil tujih posojil v višini 
9 mio USD seje dolg države do tujine v letu 2001 povečal neto za 178 mio USD 
(v letu 2000 za 352 mio USD). 

Neto pritoki v zasebni sektor so narasli s 666 mio USD v letu 2000 na 1429 mio 
USD v letu 2001. Skoraj polovica tovrstnih pritokov v letu 2001 so pritoki tuje 
gotovine prek sektoija gospodinjstev (ocenjeni na 691 mio USD), ko so občani 
ob uvedbi evrogotovine v bančni sistem.prinaiali zaloge tuje gotovine Brez tega 
izrednega pritoka bi bili neto pritoki v zasebni sektor sicer nekoliko višji kakor v 
letu poprej, ne bi pa presegli 4 % ocenjenega BDP. 

Pritok neposrednih naložb tujcev je v letu 2001 znaial 442 mio USD, 
dvainpolkrat več kakor v letu 2000. Večina tujih naložb je bila usmeijena v 
telekomunikacije in bančništvo, hkrati pa se je povečalo število in obseg 
preostalih, manjših naložb. Portfolio naložbe tujcev v neto višini 10 mio USD so 
bile skromnejše kakor v leni pred tem (25 mio USD), upad njihovega pomena v 
lastniškem vlaganju tujcev pa kaže na bolj dolgoročno zanimanje tujih 
investitoijev za nakup deležev slovenskih podjetij. 

Po spremembi političnega okvira in obetih gospodarskega okrevanja v državah, 
nastalih na območju nekdanje Jugoslavije, se krepi vlaganje slovenskih podjetij 
na ta območja. Vrednost slovenskih neposrednih naložb v tujini je v letu 2001 
dosegla 104 mio USD, s prevladujočim, kar tričetrtinskim deležem v nekdanjih 
jugoslovanskih republikah. 

Financiranje podjetij s tujimi posojili seje v primeijavi z letom poprej zmanjšalo za 
62 mio USD, na 480 mio USD, delež tujega v skupnem financiranju podjetij pa se 
je po močnem dvigu v letu 2000 (na 44 %) lani vrnil na 35 %. Ob manjšem 
zadolževanju podjetniškega sektoija v tujini seje spreminjala tudi ročnostna sestava 
najetih posojil, k večanju deleža kratkoročnih posojil, s katerimi so se podjetja v 
preteklosti večinoma preskrbovala pri domačih bankah. Domače banke so se v tujini 
v letu 2001 zadolžile bistveno manj kakor v dveh letih prej, neto le za 126 mio USD 
(v primeijavi z 277 mio USD v letu 2000). Na strani teijatev do tujine so tudi v letu 
2001 prevladovali neto dani komercialni 

Skoraj polovica neto 
pritokov v zasebni sektorje 
bila prek gospodinjstev ob 
uvedbi evrogotovine 

Dvainpolkrat večje 
neposredne naložbe tujcev 

Večina slovenskih 
neposrednih naložb v tujini 
na trgih nekdanjih 
jugoslovanskih republik 

Manjše financiranje 
podjetij iz tujine 
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krediti, ki so v celem letu dosegli 210 mio USD. 31 mio USD več kakor v letu pred 
tem. Posojila podjetij v tujino so znašala le 23 mio USD neto. 

Večja nagnjenost podjetij h kratkoročnemu zadolževanju v tujini v letu 2001 je 
med letom nekoliko dvignila delež kratkoročnega dolga (na 3 % celotnega 
dolga), vendar je bila večina tega dolga konec leta odplačana, kar je delež 
kratkoročnih posojil vrnilo na nižjo raven (1,9 %). Povprečna ročnost 
novoodobrenih posojil se je znižala s 7 let in 7 mesecev v letu 2000 na 7 let in 4 
mesece v letu 2001. Povprečna ponderirana obrestna mera novoodobrenih 
posojil je znašala 5,5 %, dve odstotni točki manj kakor v letu 2000. 

Povečanje skupnih deviznih Transakcije s tujino so povečale skupne devizne rezerve Banke Slovenije in bank 
rezerv Banke Slovenije in v letu 2001 za 1578 mio USD. Stanje deviznih rezerv je konec leta doseglo 5738 

bank za 1578 mio USD mio USD, za 1362 mio USD več kakor konec leta 2000. Na manjši porast rezerv, 
kakor izhaja iz transakcij s tujino, so vplivale medvalutne spremembe v korist 
ameriškega dolaija (216 mio USD). 

Zaradi pomembnega deleža pritokov, ki niso dolžniške narave (neposredne 
naložbe in pritoki prek gospodinjstev), se velik del pritokov ni izrazil v dvigu 
zunanjega dolga Slovenije. Ta se je zaradi novega neto zadolževanja povečal za 
782 mio USD, za polovico manj od porasta deviznih rezerv. Dolg se je v letu 
2001 povečal za 500 mio USD, na 6717 mio USD. 

V valutni sestavi je bilo konec leta 2001 85,1 % zunanjega dolga nominiranega v 
evrih, 8,1 % v ameriških dolarjih in 6,8% v drugih valutah. Delež ameriškega 
dolarja je še julija znašal 13,3 % in močno upadel v avgustu po izplačilu 
obveznic, denominiranih v ameriških dolarjih. 

Tabela 4: Zunanji dolg Slovenije (stanje konec leta v mio USD). 

1997 1998 1999 2000 2001 

Skupaj zunanji dolg 4.123 4.915 5.400 6.217 6.717 
1. Kratkoročni dolg 135 110 117 99 126 

v % celotnega dolga 3.3 2.2 2.2 1.6 1,9 
2. Dolgoročni dolg: 3.988 4.805 5.283 6.118 6.591 
-javni in javno garantirani 2.014 2.326 2.451 2.665 2.710 
- zasebni negarantirani 1.974 2.479 2.832 3.453 3.881 

Zunanji dolg/BDP v % 2^6 253) 26^ 34^ 35/7 
Zunanji dolg/izvoz v %• 39,4 44,2 51.3 58,1 59,5 
Servis, dolga v BDP 5,6 7,6 5,0 6,6 9,7 
Servis, dolga v izvozu 9,8 13,4 9,6 11,1 16,1 
Servis, obresti v BDP l J 1.2 1.3 1,6 1,9 
Servis, obresti v izvozu v % 2,2 2,1 2.4 2,8 3,1 
Devizne rezerve/zunanji dolg v % 106,2 97,3 76.2 70,4 85,4 
Devizne rezerve/kratkor. dolg po zapadlosti* 1,18 1,39 1,14 ' 1,05 1,56 

* Vse bruto obveznosti do tujine razen lastniških, ki zapadejo v naslednjih 12 mesecih. 
Vir: Banka Slovenije. 
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Standardni kazalci obremenjenosti z zunanjim dolgom še vedno uvrščajo Slovenija še vedno sodi med 
Slovenijo med nizko zadolžene države, posebno kazalci, ki breme servisiranja nizko zadolžene države 
dolga presojajo na podlagi izvozne sposobnosti zasebnega sektoija. Edini 
kazalec, pri katerem je Slovenija že v letu 2000 prestopila prag srednje 
zadolženih držav, je delež zunanjega dolga v BDP. Ta se je v letu 2001 povečal 
za 1,5 odstotne točke. 

Glede na zunanjo likvidnost in veijetnost, da se država znajde v likvidnostnih 
težavah, je obremenjenost z zunanjimi obveznostmi bistveno ugodnejša. Raven 
deviznih rezerv Slovenije je bila konec leta 2001 za 56 % višja od tiste, ki 
zagotavlja poplačilo vseh prihajajočih in potencialnih obveznosti do tujine v 
naslednjih 12 mesecih, upoštevajoč tudi kratkoročne komercialne kredite in 
vloge nerezidentov (bruto kratkoročni dolg po zapadlosti). 

1.5 Javne finance 

Proračun za leto 2001 je bil, zaradi volitev v predhodnem letu, sprejet v začetku 
maja 2001. Zato seje z letom 2001 izvajalo še t. i. začasno financiranje. Začetek 
proračunskega leta pa je poleg začasnega financiranja zaznamoval tudi prenos 
dela neplačanih obveznosti iz leta 2000 v višini 23 mrd SIT v leto 2001. 
Pomemben dogodek na javnofinančnem področju je bil začetek privatizacije 
dveh velikih državnih bank. Nove Ljubljanske banke in Nove Kreditne banke 
Maribor, prihodki od prodaje pa-se pričakujejo v naslednjih dveh letih. Država je 
konec leta prodala tudi koncesijo za novo generacijo mobilne telefonije UMTS 
in zanjo iztržila 22 mrd SIT. Pravočasno, torej pred začetkom novega 
proračunskega leta, pa je bil prvič sprejet proračun za naslednji dve leti. 

V letu 2001 je javnofinančni primanjkljaj po predhodnih podatkih znašal 63 mrd 
SIT ali 1,4 % BDP, kar je v skladu z načrtom vlade. Javnofinančni primanjkljaj 
zajema štirih blagajne javnih financ: državni proračun, občinske proračune, 
blagajni Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (obe le v obveznem delu zavarovanja). 
Občinski proračuni in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so 
proračunsko leto končali s presežkom, državni proračun in Zavod za zdravstveno 
zavarovanje pa s primanjkljajem. 

Celotni javnofinančni prihodki so v letu 2001 po začasni oceni znašali 1967 mrd 
SIT ali približno 43,3 % BDP, javnofinančni odhodki pa 2030 mrd SIT ali 
44,7 % BDP. Oboji so nekoliko presegli načrt vlade. Med večjimi 
javnofinančnimi prihodki so najhitreje rasli davki na dohodek in dobiček, ki so 
dosegli realno rast okoli 6,0 % in so v letu 2001 predstavljali pritok v višini 358 
mrd SIT. Nižjo rast zasledimo pri prispevkih za socialno varnost, ki so dosegli 
realno rast okoli 3,6 % in predstavljali v letu 2001 pritok v višini 621 mrd SIT. 
Domači davki na blago in storitve, ki zajemajo predvsem davek na dodano 
vrednost (DDV) in trošarine, so dosegli 3,0 % realno rast in pritok 673 mrd SIT. 
Ravno tako kakor v predhodnih letih so se januarski prihodki od DDV in trošarin 
v letu 2001 vštevali med proračunske prihodke leta 2000, medtem ko so se 
januarski prihodki od DDV in trošarin v letu 2002 med proračunske prihodke 
leta 2001. Ta zamik v prihodkih bo predvidoma odpravljen v letu 2002, tako da v 
prihodkih leta 2002 ne bo več dodanih januarskih prihodkov od DDV in trošarin 
iz leta 2003, kar bo vplivalo na višji primanjkljaj v letu 2002. 

Proračun sprejet v začetku 
maja 

Javnofinančni primanjkljaj 
po predhodnih podatkih 
znašal 63 mrd SIT ali 1,4 % 
BDP 

Med javnofinančnimi 
prihodki so najhitreje rasli 
davki na dohodek in 
dobiček... 
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. med javnofinančnimi 
odhodki pa plače 

Država je izdala nove in 
odplačala dospele 

evroobveznice 

Med večjimi javnofinančnimi odhodki so po predhodnih podatkih najhitreje rasle 
plače (8,6 % realno) - v letu 2001 so znašale skupno 456 mrd SIT. Počasneje so 
naraičali odhodki za blago in storitve (5,8 % realno) in do konca leta obsegali 
385 mrd SIT. Transferi gospodinjstvom, katerih večji del zajemajo pokojnine, pa 
so realno porasli za 3,6 % in dosegli 821 mrd SIT. 

Na računu finančnih terjatev in naložb je bil v letu 2001 neto pritok v višini 13 
mrd SIT, leto pred tem je bil nižji in je znašal 5 mrd SIT. Skoraj peloten neto 
pritok je posledica neto vračanja posojil državi, večjega privatizacijskega toka pa 
v letu 2001 še ni bilo. 

Račun financiranja vseh Štirih javnofinančnih blagajn izkazuje v letu 2001 
približno 73 mrd SIT neto zadolževanja. Pri tem je bilo neto zadolževanje doma 
(53 mrd SIT) višje od neto zadolževanja v tujini (20 mrd SIT). Država se je 
zadolžila z izdajanjem državnih obveznic (93 mrd SIT), s posojili pa se je neto 
razdolžila za 20 mrd SIT. Pomembnejši dogodki pri izdajanju državnih obveznic 
so bili izdaje in odplačila evroobveznic, začetek izdaj enomesečnih zakladnih 
menic in začetek trgovanja z zakladnimi menicami na sekundarnem trgu. V letu 
2001 je država najprej v februarju povečala izdajo evroobveznic iz leta 2000 za 
100 mio EUR, nato pa še v aprilu opravila novo izdajo v višini 450 mio EUR. 
Večje odplačilo v tujino je predstavljalo avgustovsko dospetje glavnice 
evroobveznice, ki je bila izdana v letu 1996, v višini 325 mio USD. Med 
domačimi obveznicami je bila v maju prvič izdana enomesečna zakladna menica, 
pri kateri je znašala izdana kvota na začetku 2 mrd SIT, ob koncu leta pa 5 mrd 
SIT. Sredi decembra se je pričelo trgovati z' zakladnimi menicami tudi na 
sekundarnem trgu. 

Dolg Republike Slovenije je dne 31. 12. 2001 znašal 1229 mrd SIT, približno 
polovica dolga je bila do domačih sektorjev, polovica pa do tujine. Le 18 % 
dolga se nanaSa na posojila, preostali del pa na vrednostne papirje države. 
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DENARNA POLITIKA 

2.1 Denarni cilj in ponudba denarja 

Banka Slovenije v skladu z Zakonom o Banki Slovenije skrbi za stabilnost 
domače valute in splošno likvidnost plačevanja doma in do tujine. Končni cilj 
denarne politike je bil tudi lani nadaljnje zmanjševanje inflacije proti ravni držav 
EU. Pri doseganju zastavljenega dolgoročnega inflacijskega cilja se je od leta 
1997 uporabljal široki denarni agregat M3 kot bližnji cilj denarne politike. 
Povezava med denarno politiko in M3 ter M3 in rastjo cen kot končnim ciljem te 
politike je dolgoročna. Zato uporablja Banka Slovenije za tekoče spremljanje in 
vodenje denarne politike še druge indikatorje. Od novembra 2001, ko so bile 
sprejete nove usmeritve denarne politike Banke Slovenije, vodenje denarne 
politike temelji na dveh stebrih (glej okvir 1). Prvi steber predstavlja količino 
denarja v obtoku oziroma skupino indikatoijev, ki ga pojasnjujejo, drugi pa 
zajema indikatorje, ki dopolnjujejo informacije o stanju gospodarstva ter kazalce 
ekspanzivnosti oziroma restriktivnosti denarne politike. 

Banka Slovenije je pri načrtovanju denarne politike v letu 2001 upoštevala 
parametre, ki so izhajali iz makrofiskalnega scenarija in priprave predloga 
proračuna RS za leto 2001 in 2002. To so: 4,0-odstotna letna rast BDP, 2,5- 
odstotna letna rast realnih neto plač, primanjkljaj vladnega sektorja v obsegu 1,3 
% BDP in obseg javnofinančnih odhodkov 42,8 % BDP. 

Prehod z M3 na dva stebra 
indikatorjev denarne 
politike 

Upoštevane predpostavke 
pri načrtovanju denarne 
politike 

Okvir 1: Bližnji cilj in nove usmeritve denarne politike Banke Slovenije 

Na seji 30. I. 2001 je Svet Banke Slovenije sprejel bližnji cilj denarne politike za leto 2001, in sicer letno rast 
denarnega agregata M3 med povprečjem zadnjega Četrtletja 2000 in zadnjega četrtletja 2001 v razponu med 
11 % in 17%. Kot pogoj za denarno politiko v teh okvirih je navedel letno rast realnega BDP za 4,0 %, 
primanjkljaj vladnega sektorja do 1,3 % BDP oziroma obseg javnofinančnih odhodkov v BDP 42,8 % in rast 
realnih plač do 2,5 %. Pri tem je Banka Slovenije napovedala, da si bo prizadevala ustvarjati vsaj take razmere 
za stabilnost valute, kakor jih je predvidela vlada za inflacijo v letu 2001. 

Hkrati s tem je Banka Slovenije pričakovala, da bodo inflacijski pritiski in inflacija odvisni predvsem od 
domačih dejavnikov, t. j. zlasti od splošne rasti plač, pa tudi od izvajanja politike nadzorovanih cen. Banka 
Slovenije je pričakovala od socialnih partnerjev zmernost in realnost pri pogajanjih glede oblikovanja plač. 
Zavezala seje, da si bo v skrbi za stabilnost domače valute prizadevala izenačevati stroške zadolževanja doma in 
v tujini ter oblikovati ustrezne pogoje za denarno ponudbo v Sloveniji. 

Uresničena letna rast M3, merjena na navedeni način, je znašala 23,9% in je za 6,9 odstotne točke presegla 
zgornjo mejo postavljenega bližnjega cilja. Svet Banke Slovenije je na seji 28. 2. 2002 presodil, da je bila 
denarna politika v letu 2001 skladna z usmeritvami, vzroke za preseganje pa lahko pojasnimo s 
plačilnobilančnimi gibanji. 

V skladu s približevanjem Slovenije Evropski uniji je Banka Slovenije novembra 2001 na novo zasnovala 
strategijo za vodenje denarne politike v obdobju približevanja EMU. Hkrati je sprejela srednjeročni inflacijski 
cilj, in sicer znižanje inflacije na raven 4 % do konca leta 2003. Rast širokega denarnega agregata M3, ki bo to 
omogočala, se bo zniževala in bo znašala v letu 2002 med 12% in 18% ter v letu 2003 med 9% in 15%. 
Skladno z novo strategijo temelji izvajanje denarne politike na dveh stebrih. Prvi steber sestavlja količina denarja 
v obtoku oziroma skupina indikatorjev, ki ga pojasnjujejo. Ti so: likvidnost bančnega sistema, gibanje 
kratkoročnih obrestnih mer, sestava denarnih agregatov in kreditna aktivnost bank. Drugi steber denarne politike 
upošteva širši spekter informacij, indikatorje pa predstavljajo plačilna bilanca, obrestne mere v tujini in obrestni 
razmik, devizni tečaj, plače in rast nadzorovanih cen. 
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Dogajanje drugačno od 
predvidevanega 

Inflacija nižja v primerjavi 
s prejšnjim letom, vendar 

v iS j a od pričakovanj 

Dogajanje v domačem gospodarstvu se je nekoliko razlikovalo od 
predvidevanega na začetku leta. Gospodarska rast bo po zadnjih ocenah nekoliko 
nižja, tekoči račun plačilne bilance pa je bil zaradi ugodnega tujega 
povpraševanja v večini leta in nizkega uvoza večino leta izravnan, ob koncu leta 
pa je izkazoval minimalen primanjkljaj. Kapitalski pritoki so bili močnejši od 
pričakovanih ter so ob izravnanem tekočem računu financiranja tekočega 
primanjkljaja povečevali mednarodne devizne rezerve in pritiskali na apreciacijo 
tolarja. 

Inflacija, meijena s cenami življenjskih potrebščin, je decembra 2001 znašala 
7,0 %, kar je nekoliko več od predvidene ter je posledica predvsem porasta cen 
hrane (10,8%) in storitev (8,1 %). Skupaj so proste cene porasle za 7,9%, 
nadzorovane cene pa za 3,6 %. 

Ohranjanje primanjkljaja 
javnega sektorja na ravni iz 

leta 2000 

Primanjkljaj državnega sektorja je po ocenah dosegel 1,4 % BDP in je bil 
nekoliko višji od predvidenega. Glavni razlog za višji primanjkljaj je skromna 
domaČa potrošnja in posledično zmanjšanje dohodka od davkov na blago in 
storitve (za 2,0 % realno). 

Politika Banka Slovenije je v okviru postavljenih ciljev podpirala rast tečajev tujih valut 
deviznega tečaja tako, daje omogočila postopno zniževanje inflacije in delno zapiranje obrestnega 

razmika med domačimi in tujimi obrestnimi merami. Od septembra se je Banka 
Slovenije na razmere na deviznem trgu odzivala tudi s signaliziranjem in 
pogojevanjem tečaja, tako pa pospeševala rast tržnih tečajev. Konec oktobra je z 
bankami podpisala aneks k pogodbi za sodelovanju pri posegih Banke Slovenije 
na trgih tujega denarja ter določila obrestno mero refinanciranja in obrestno mero 
naložb pri Banki Slovenije. 

Postopno dvigovanje 
obrestnih mer v prvi 

polovici in zniževanje v 
drugi polovici leta 

Banka Slovenije je v prvem polletju z dvigovanjem obrestnih mer podpirala 
restriktivno naravnanost denarne politike in se odzivala na nadaljevanje trenda 
visoke inflacije. V drugi polovici leta je ob povečani pritiskih na deviznem trgu 
in zniževanju temeljne obrestne mere zaradi padajoče inflacije začela obrestne 
mere zniževati. 

Tabela 5: Ponudba primarnega denarja (v mrd SIT) 

31. december Četrtletne spremembe v 2001 
1999 2000 2001 I U 111 IV Skupaj 

1. Neto tuja aktiva 633,5 742,0 1122,2 31,2 174,7 -1,0 175,3 380,2 
2. Domače obveznosti v tujem denarju -334,3 -394,0 -490,0 -14,5 -100,9 46,7 -27,2 -96,0 

-BZ v tujem denarju -310,4 -358,3 -458,8 -19.8 -21,3 -39,0 -20,4 -100,5 
- vloge proračuna v tujem denarju -23,9 -35,7 -31,2 5,2 -79,7 85,7 -6,8 4,5 

3. Neto aktiv« v tujem denarju (1+2) 299,2 348,0 632,3 16,7 73,8 45,7 148,1 284,3 

4. Vezane vloge proračuna ' 
5. Posojila bankam 
6. Tolarski BZ 
7. Drugo, neto preostala pasiva 
8. Neto tolarska aktiva 

0,0 
22,0 

-27,4 
-83.2 
-88,6 

0,0 
6,8 

-6,9 
-1323 
-132,4 

-19,9 
0,5 

-125,9 
-225,9 
-371,3 

0,0 
3,0 

-6,7 
-17,1 
-20,7 

-13.8 
4,8 

-22.5 
-31,7 
-633 

11,4 
-8,6 

-46,0 
-2,2 

-453 

-173 
-5,6 

-79,1 
-7,4 

-109,5 

-19,9 
-63 

-1543 
-583 

-238,8 

9. Primarni denar (3+8) 
- rezerve bank 
- druge vpogledne vloge 
- gotovina v obtoku 

2103 
79,4 

6,2 
125,0 

215,6 
87,4 

8,4 
119,8 

261.0 
103,2 

15,6 
142.1 

-4,0 
2,3 
0,2 

-6.5 

10,6 
-1,8 

1,3 
11.0 

0,4 
2.6 

-0,5 
-1,7 

383 
12,8 
6,3 

19,5 

45,4 
15,8 
7,3 

22,3 

Vir Banka Slovenije; pripisane obresti in popusti niso vključeni. 
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Banka Slovenije si je tudi v letu 2001 prizadevala za racionalizacijo in 
povečevala preglednost svojega instrumentarija. Že v začetku leta je odpravila 
blagajniške zapise v EUR in USD z ročnostmi 180, 270 in 360 dni. Odpravila je 
tudi 2-dnevne tolarske blagajniške zapise - nadomestila jih je z možnostjo 
depozita čez noč - ter 12-dnevne tolarske blagajniški zapise in 3-dnevno 
likvidnostno posojilo, ki so ga banke lahko črpale ob zastavi teh blagajniških 
zapisov. 

Nadaljnja racionalizacija 
instrumentarija 
Banke Slovenije 

Izdajanje primarnega denarja je v letu 2001 potekalo iz deviznih transakcij, in to 
predvsem prek instrumenta swap deviz. S tolarskimi transakcijami je Banka 
Slovenije primarni denar neto umaknila, največ z izdajanjem tolarskih 
blagajniških zapisov. Primarni denar se je povečal za 45,4 mlrd SIT. Skoraj 
polovico (49,1 %) povečanja primarnega denaija je prispevalo povečanje 
gotovine v obtoku, % 34,8% povečanje rezerv poslovnih bank, preostanek pa 
predstavljajo vpogledne vloge pri Banki Slovenije. 

Letne stopnje rasti primarnega denaija in dveh njegovih najpomembnejših 
komponent so se po skoraj dveletnem zmanjševanju (od uvedbe DDV v letu 
1999) v letu 2001 ponovno začele povečevati, zelo visoke so bile predvsem ob 
koncu leta. V povprečju je primarni denar naraščal po 8,5-odstotni letni stopnji, 
gotovina v obtoku po 7,2 %, rezerve poslovnih bank po 8,2 % in vpogledne 
vloge pri Banki Slovenije po 27,5 %. 

21,4-odstotno povečanje 
količine primarnega 
denarja 

Izdaja primarnega denarja 
z deviznimi transakcijami 

Tabela 6: Ponudba M3: konsolidirana bilanca denarnega sistema (v rnrd SIT) 

Stanje 31. decembra Četrtletne spremembe v 2001 
1999 2000 2001 I II III IV Skupaj 

1. Neto tuja aktiva 
2. Domača aktiva 

Driavni sektor: obveznice 
posojila 

Podjetja: vrednostni papirji 
posojila* 

Gospodinjstva: posojila* 

702,0 811,2 1.241,2 76,7 163,4 
1.753,3 2.047,8 2.404,4 96,6 78,9 

300,9 326,5 376,0 27,7 23,4 
127,2 152,5 168,2' -1,2 -12,1 
77,2 90,8 114,3 1,1 2.7 

809,0 983,0 1.209,5 62,4 53,6 
438,9 495,0 536,4 6,6 11,3 

-43,2 233,1 430,0 
88,7 92,3 356,6 

7,1 -8,8 49,5 
10,4 18,6 15,7 
6,9 12,7 23,4 

47,3 63,2 226.5 
17,0 6,6 41,5 

3. Izdani vrednostni papirji 
4. Devizne vloge proračuna 
5. Drugo, neto ostala pasiva 

6. M3 (1 do 5) 
- devizne vloge pri bankah 

7.M2 
- vezane vloge pri bankah 
- vezane vloge pri BS 
- hranilne vloge 

8. Ml 
- vpogledne vloge pri bankah 
- vpogledne vloge pri BS 
- gotovina v obtoku 

-63,9 -79,2 -113,6 -4,6 -10,2 -11,1 -8,5 -34,4 
-23,9 -35,7 -31,2 5,2 -79,7 85,7 -6,8 4,5 

-454,4 -537,9 -624,1 -50,2 -36,5 -10,8 11,3 -86,2 

1.912,9 2.206,2 2.876,7 123,7 116,0 
497.8 663,6 922,3 61,9 36,4 

1.415,1 1.542,6 1.954,4 61,9 79,5 
890.9 970,6 1.261,7 80,3 20,2 

0,0 0,0 19,9 0,0 13,8 
124.5 148,0 170,7 2,8 10,5 
399,8 424,0 502,2 -2U 35,1 
268.6 295,8 344,4 -14,9 22,7 

6,2 8,4 15,6 0.2 1.3 
125,0 119,8 142.1 -6,5 11,0 

109,3 321,5 670,5 
24.3 136,1 258,6 
85,0 185,4 411.8 
96,8 93,7 291.0 

-11,4 17,5 19,9 
-0,7 10,1 22,7 
0,3 64,1 78,2 
2,5 38,4 48,6 

-0,5 6,3 7,3 
-1,7 19,5 22,3 

* MelodoloJki prelom pri posojilih podjetjem in gospodinjstvom v letu 1999. 

Vir Banka Slovenije. 
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Močan porast tolarskih 
in deviznih vlog 

Oblikovanje M3 je potekalo 
bolj iz neto tuje aktive 

kakor iz domačih naložb 

Rast posojil domačih bank 
seje umirjala 

Denarni agregat M3 se je v letu 2001 povečal za 670,5 mrd SIT, od tega skoraj 
za polovico v zadnjem četrtletju (321,5 mrd SIT). Letna dinamika M3 je čez vse 
leto naraSčala in je v decembru dosegla 27,1 %. Denarni agregat Ml je v 
poprečju naraščal po 9,5-odstotni letni stopnji, najvišja je bila decembra 
(16,9%). Ker so naraščale predvsem komponente M3 nad transakcijskim 
denarjem (tolarske vezane in devizne vloge), visoka rast M3 ni imela 
neposrednega vpliva na inflacijo. Denarni multiplikator M3 (med M3 in 
primarnim denarjem) je tako v letu 2001 porasel, in sicer z 10,7 na 11,9. Povečal 
se je tudi multiplikator M2 (s 7,7 na 8,4), multiplikator Ml pa ostaja, kakor v 
prejšnjih letih, razmeroma stabilen (1,97 v 2000, 1,99 v 2001). 

Rast M3 je bila Še vedno pod močnim vplivom rasti devizne komponente, vendar 
se je njen vpliv razen decembra glede na tolarsko komponento zmanjševal. 
Devizne vloge so v letu 2001 prispevale k porastu M3 39 %, tolarske vezane 
vloge 43 %, preostanek pa tolarske vpogledne vloge in gotovina v obtoku. Med 
tolarskimi vezanimi vlogami so se najbolj povečale vloge srednjih ročnosti: od 
181 dni do 1 leta za 51,2% in od 91 do 180 dni za 40,2 %. Vloge krajših 
ročnosti, vezane do 30 dni, so se povečale za 13,5 % in vloge, vezane od 31 do 
90 dni, za 15,6%. Precej so'se povečale tudi dolgoročne vloge, vezane nad 1 
leto, in sicer za 32,5 %. Zaradi hitre rasti vezanih tolarskih vlog glede na druge 
komponente M3 se je daljšala tudi ročnost tolarskih vlog v letu 2001 (za 7,5 
dneva). 

K močni rasti M3 so prispevali predvsem obsežni kapitalski pritoki iz tujine in 
prodaja tuje gotovine v menjalnicah ob koncu leta. Presežna ponudba deviz je 
vplivala, da se je široki denar M3 oblikoval bolj iz neto tuje aktive kakor iz 
domačih naložb. Neto tuja aktiva se je povečala za 430,0 mrd SIT, torej se je 
64 % M3 oblikovalo iz neto tuje aktive. 

Naložbe denarnega sektorja so bile lani zmerne, čeprav obsežnejše kakor leto 
prej, in so znašale 356,6 mrd SIT; 70 % od tega jih je bilo v podjetja, 18 % v 
državo in 12 % v gospodinjstva. Glede na predhodno leto so se najbolj povečale 
naložbe v vrednostne papirje države, ki so znašale v letu 2001 kar dvakrat več 
kakor v letu 2000. Letna dinamika naložb se je čez vse leto ohranjala na precej 
ustaljenih stopnjah, med 16,5 % in 18,0 %. 

Skupaj odobrenih posojil domačemu nebančnemu sektorju je bilo v letu 2001 za 
283,7 mrd SIT, kar je 80 % vseh domačih bančnih naložb. Od tega je bilo 226,5 
mrd SIT (80 %) posojil danih podjetjem, 41,5 mrd SIT (15 %) gospodinjstvom in 
15,7 mrd SIT (5 %) državi. Podjetja so se zadolževala več doma kakor v tujini. 
Doma so najela 65 % od 349,9 mrd SIT skupaj (doma in v tujini) najetih posojil. 
V sestavi domačih posojil podjetjem se je najbolj povečal delež dolgoročnih 
tolarskih posojil, katerih letna stopnja rasti se je povečala s 7,7 % v decembru 
2000 na 20,8 % v decembru 2001. Zadolževanje gospodinjstev, ki se je vse od 
uvedbe DDV umirjalo, seje v drugi polovici leta 2001 ustalilo na letnih stopnjah 
okrog 8,5 %. Država se je pri domačih bankah bolj kakor z najemanjem posojil 
zadolžila z izdajanjem vrednostnih papirjev, in sicer v višini 49,5 mrd SIT. 

2.2 Obrestne mere 

Prilagajanje posojilnih in 
depozitnih obrestnih mer 

bank inflaciji 

Naraščanju medletne inflacijske stopnje od januarja do maja 2001 z 8,5 % na 
9,7 % in nato razmeroma hitro zmanjševanje do konca leta do 7,0 % so se s 
krajšim zamikom prilagajale tudi posojilne in depozitne obrestne mere bank. Če 
so bile še v letu 2000 obrestne mere vezanih vlog do 90 dni realno negativne 
(deflacionirano z indeksom cen življenjskih potrebščin), v letu 2001 razen 
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obrestnih mer za vloge, vezane do 30 dni v prvem polletju, niso bile več. 
NaraSčanje medletne inflacijske stopnje do maja 2001 je vplivalo na dvig 
mesečne temeljne obrestne mere (TOM), ki je v poletnih mesecih dosegla 
najvišje vrednosti (10,2 % na leto), nato pa se do konca leta znižala na 7,3 %. 
Tako je v letu 2001 povprečna vrednost TOM kot splošno uveljavljenega 
indeksacijskega faktoija znašala 8,6 %, povprečna medletna inflacija pa 8,4 %. 

Na mesečni ravni se je TOM gibal med 0,8 % in 0,6 %, vendar je bila na letni 
ravni zaradi različnega števila dni v mesecu variabilnost TOM višja (med 7,3 % 
in 10,2 %). Temu nihanju je dokaj sledila tudi dinamika nominalnih posojilnih in 
depozitnih obrestnih mer, vendar je bilo pri kratkoročnih nominalnih obrestnih 
merah prilagajanje bolj izrazito kakor pri dolgoročnih. Kratkoročne posojilne 
obrestne mere so se lani znižale za 3,0 odstotne točke, medtem ko so se obrestne 
mere za dolgoročna posojila znižale za 2,6 odstotne točke. Tako se je nagib 
Časovne strukture posojilnih obrestnih mer povečal. Povprečna nominalna 
obrestna mera za kratkoročna posojila je konec leta 2001 znašala 13,5 % oziroma 
6,0 % nad TOM, za dolgoročna posojil pa 15,7 % oziroma 7,9 % nad TOM. 

Pri depozitnih obrestnih merah je v istem obdobju zaslediti manjše znižanje 
kakor pri posojilnih obrestnih merah. Od decembra 2000 do decembra 2001 so se 
nominalne obrestne mere za vloge, vezane od 91 dni do enega leta, znižale za 2,2 
odstotne točke, za vloge, vezane od 31 dni do 90 dni, pa za 2,4 odstotne točke. 
Najizraziteje so se znižale obrestne mere za dolgoročne vloge (nad 1 leto), in 
sicer za 2,7 odstotne točke. Tako se je krivulja časovne sestave depozitnih 
obrestnih mer drugače od krivulje posojilnih obrestnih mer bolj izravnala. 
Vendar je pri tem treba upoštevati, da se je TOM znižal za 2,6 odstotne točke, 
tako da so se vse obrestne mere nad TOM za vezane vloge razen dolgoročnih 
rahlo zvišale. Najbolj izrazite spremembe so banke izvajale v prvem četrtletju 
lanskega leta zaradi prenehanja veljavnosti priporočil Združenja bank Slovenije 
o najvišjih pasivnih obrestnih merah konec leta 2000. V decembru 2000 so 
namreč prve banke prenehale spoštovati omenjeno priporočilo pri določanju 
svojih kratkoročnih obrestnih mer za depozite pravnih oseb, to pa se je bolj 
pospešeno nadaljevalo v prvih mesecih 2001 tudi pri drugih oblikah vlog. K 
umirjanju zviševanja pasivnih obrestnih mer so prispevali še večji kapitalski 
pritoki iz naslova prodaje lastniških deležev nerezidentom. Povprečna obrestna 
mera za vloge, vezane od 31 do 90 dni, je konec leta 2001 znašala 1,1 % 

Povečan nagib časovne 
strukture obrestnih mer 

Višje obrestne mere nad 
TOM za vezane vloge ... 

Slika 6: Povprečne obrestne mere bank (nad TOM, v % na leto) • 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A SONDJ F M A M J J A SOND 
1999 2000 2001 

Vir: Danka Slovenije 
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in nižje obrestne mere za 
devizne vloge 

Močan vpliv dogajanja na 
trgih tujega denarja in 
denarne politike Banke 

Slovenije na obrestne mere 

nad TOM (8,5 % nominalno), za vloge, vezane od 91 dni od 180 dni, 2,5 % nad 
TOM (10,0 %), za vloge, vezne od 181 do enega leta, 3,4 % nad TOM (11,0 %) 
in za vloge, vezane nad eno leto, 4,7 % nad TOM (12,3 %). 

V letu 2001 se je nadaljevalo zniževanje obrestnih mer za devizne vloge pri 
bankah v skladu z gibanjem obrestnih mer v tujini. Obrestne mere za devizne 
vloge, vezane nad enim letom, so se lani znižale za 1,4 odstotne točke (s 3,6 % 
na 2,2 %), za devizne vloge na vpogled pa za 0,2 odstotne točke (z 0,9 % na 
0,7 %). Poleg zniževanja obrestnih mer za vloge v tujem denaiju se je nižala 
stopnja rasti deviznega tečaja, kar je vplivalo na zniževanje stopnje donosa 
deviznih vlog. Tako je povprečna stopnja donosa na vloge, vezane v EUR nad 
eno leto, znašala 7,8 % in tako izrazito zaostajala za donosnostjo istovrstne 
tolarske vloge, ki je v povprečju leta 2001 znašala 12,8 %. 

V prvih mesecih 2001 je gibanje TOM vsaj deloma določalo gibanje obrestne 
mere na širšem denarnem trgu oziroma trgu zakladnih menic RS ter v 
zanemarljivem obsegu gibanje medbančne obrestne mere za posojila z ročnostjo 
do 30 dni. V preostalem obdobju je postal pomembnejši dejavnik pri oblikovanju 
obrestnih mer obseg deviznih pritokov in način vodenja politike deviznega 
tečaja. Obrestna mera na medbančnem denarnem trgu se je v prvi polovici leta 
2001 gibala med 7,2 % in 7,7 %, nato pa se je do konca leta vztrajno zniževala 
vse do ravni 4,7 %. Obnašanje medbančne obrestne mere se je deloma 
spremenilo od oktobra 2001, ko je bila podpisana spremenjena pogodba o 
sodelovanju bank pri posegih Banke Slovenije na trgu tujega denarja in 
spremenjena obrestna mera na sedemdnevne začasne prodaje oziroma začasne 
nakupe deviz. Tako je Banka Slovenije določila tudi obrestno mero 
refinanciranja v višini 8,25 % - ta je bila v začetku novembra znižana na 7,75 % 
- in obrestno mero naložb pri Banki Slovenije v višini 6,25 % (v novembru prav 
tako znižano za 0,5 odstotne točke). Gibanje medbančne obrestne mere ni bilo 
več odvisno od izlicitirane obrestne mere na dražbah začasno prodanih deviznih 
blagajniških zapisov Banke Slovenije (repo DBZ), ampak od razmer na 
deviznem trgu in posledično likvidnosti bančnega sistema. 

Tabela 7: Obrestne mere Banke Slovenije in denarnega trga (mesečno 
povprečje za leto 2001, v % na leto) 

, , ■ ,, Lombar. Tolarski blag. Denarni , .. , _ . . Začasnr odkup ... . . _„6 Zakladne menice TOM   posojilo zapisi BS trg   
  7 dni 2 mes. 1 dan 60 dni 270 dni do 30 dni 3 mes. 6mes. 12 mes. 
Januar 
Februar 
Marec 
April 
Maj 
Junij 
Julij 
Avgust 
September 
Oktober 
November 
December 

Vir: Banka Slovenije. 

10,75 11,38 
10,60 11,50 
11,22 11,46 
11,37 11,45 
11,18" 11,32 
11,03 11,16 
11,00 11,03 
11,00 11,13 
11,00 11,03 
11,00 11,03 
11,00 11,03 
11,00 11,03 

11,00 10,00 
11,00 10,00 
11,00 10,63 
12,00 11,00 
12,00 11,00 
12,00 11,00 
12,00 11,00 
12,00 11,00 
12,00 11,00 
12,00 11,00 
12,00 9,06 
12,00 8,35 

11,00 7,19 
11,00 7,49 

7,27 
7,56 
7,47 

11,50 7,74 
11,50 7,53 
11,50 6,82 
11,50 6,73 
11,50 6,47 
12,00 5,86 
10,47 4,74 

11,21 11,49 
11,32 11,49 
11,30 11,49 
11,51 12,28 
11,36 12,28 
11,40 11,89 
11,40 11,89 
11,14 12,29 
10,93 12,29 
10,66 11,44 
9,73 11,44 
8,54 8,78 

11,83 8.56 
11,83 9,52 
12,33 8,56 
12,33 8,86 
12,71 8,56 
12,71 10,18 
12,91 9,84 
12,91 8,56 
12,28 8,86 
12,28 7,30 
11,20 7,55 
11,20 7,30 

poročevalec, št. 42 28 23. april 2002 



V prvi polovici leta 2001 je Baaka Slovenije zaradi nadaljevanja restriktivne 
denarne politike zviševala svoje obrestne mere. V aprilu sta bili zvišani eskontna 
in lombardna obrestna mera za odstotno točko, na 11,0 % oziroma 12,0 %. Že 
mesec prej pa sta bili zvišani tudi izhodiščni obrestni meri na dražbah 
sedemdnevnega in dvomesečnega začasnega nakupa blagajniških zapisov v 
tujem denarju na 11,0 %. Podobno kakor pri instrumentih ponudbe primarnega 
denarja je Banka Slovenije v prvi polovici leta zvišala tudi obrestne mere za 
tolarske blagajniške zapise, in sicer za dvo- in dvanajstdnevne za 1,5 odstotne 
točke, za 60-dnevne tolarske blagajniške zapise pa za eno odstotno točko. V 
juniju, ko je bila po štirih mesecih ponovno odprta ponudba za vpis 270-dnevnih 
tolarskih blagajniških zapisov, pa je bila za 0,5 odstotne točke, na 11,5%, 
zvišana tudi ta obrestna mera. 

V drugi polovici leta 2001, ko se je letna inflacijska stopnja začela zniževati, 
nadaljevali pa so se visoki kapitalski pritoki, je Banka Slovenije konec oktobra in 
v začetku novembra najprej znižala obrestne mere za tolarske blagajniške zapise 
in za depozit čez noč - ta je bil prvič ponujen bankam v juliju. Obrestna mera za 
dvanajstdnevne tolarske blagajniške zapise je bila znižana z 8,5 % na 7,0 % in za 
šestdesetdnevne blagajniške zapisa z 11,0 % na 9,0 %. Konec leta 2001 so bile še 
dodatno znižane obrestne mere za 60-dnevne tolarske blagajniške zapise na 
8,0 %. Donosnost 270-dnevnih tolarskih blagajniških zapisov, ki se od novembra 
licitira na rednih dražbah, seje do konca leta znižala na 8,9 %. 

K hitrejšemu razvoju denarnega trga v Sloveniji je prispevala tudi nova redna 
tedenska ponudba enomesečnih zakladnih menic, ki se je pričela v maju 2001. 
Obrestna mera seje od začetka ponudbe do konca leta znižala z 10,1 % na 7,4 %. 
Podobno kakor pri enomesečnih zakladnih menicah so bile tudi pri drugih 
ročnostih zakladnih menicah najvišje obrestne mere dosežene v juliju Ln avgustu. 
Obrestna mera za trimesečne zakladne menice je takrat dosegla 11,4%, za 
šestmesečna zakladne menice 12,3 % in za dvanajstmesečne zakladne menice 
12,9 %. Po uvedbi prodaje 270-dnevnih tolarskih zapisov na dražbah so se tudi 
izlicitirane stopnje donosa do dospetja za posamezne ročnosti zakladnih menic 
znižale na najnižje vrednosti v lanskem letu. Tako so bile v decembru 2001 
dosežene obrestne mere za trimesečne zakladne menice 8,5 %, za šestmesečne 
zakladne menice 8,8 % in za dvanajstmesečne zakladne menice 11,2 %. 

Zviševanje obrestnih mer 
Banke Slovenije v prvi 
polovici leta... 

... in njihovo zniževanje v 
drugi 

Tudi obrestne mere za 
zakladne menice so se 
zniževale 

3-D LIKVIDNOSTNO POSOJILO 
7-D ZAČASNI ODKUP BZ V TUJEM DENARJU 
DENARNI TRG 
28-D/60-D ZAČASNI ODKUP BZ V TUJEM DENARJU 
60-D TOLARSKI BZ 
3-M TOLARSKA ZAKLADNA MENICA 

Slika 7: Obrestne mere Banke Slovenije in denarnega trga (mesečno 
povprečje nad TOM, v % na leto) 
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2.3 Devizni trg in devizni tečaj 

V sistemu uravnavano drsečega deviznega tečaja je gibanje deviznega tečaja 
odvisno predvsem od ponudbe in povpraševanje po devizah ter posegov 
centralne banke. 

Veliki plačilnobiUnčnl Ponudba in povpraševanje na trgih tujega denarja je določena predvsem s 
pritoki plačilnobilančnimi gibanji in odločitvami domačih subjektov o obliki njihovih 

naložb. V letu 2001 je neto finančni pritok v Slovenijo znašal kar 1647 mio USD 
(8,7 % ocenjenega BDP), primanjkljaj na tekočem računu plačilne bilance pa 67 
mio USD. Devizne rezerve bank in Banke Slovenije so se tako povečale za 1580 
mio USD. Pritok v neposredne naložbe je znašal 442 mio USD, pritok tuje 
gotovine prek gospodinjstev pa 691 mio USD. Velike neposredne naložbe so 
posledica prodaje kapitalskih deležev tujcem. 

Presežna ponudba deviz na V vsem letu je ponudba deviz presegala povpraševanje po devizah na 
trgih tujega denarja promptnem deviznem trgu za 1857 mio EUR. Najnižji neto pritoki na tem trgu 

so bili v prvem četrtletju, ko so v povprečju meseca znašali 59 mio EUR, najvišji 
pa v drugem in tretjem četrtletju, ko so v povprečju meseca znašali 225 mio 
EUR. Na terminskem deviznem trgu so banke prodale za 955 mio EUR več 
deviz, kakor so jih odkupile. V prvem četrtletju je neto prodaja deviz s strani 
bank na tem trgu znašala 162 mio EUR, v drugem in tretjem četrtletju pa skupaj 
852 mio EUR. V zadnjem četrtletju so banke na terminskem deviznem trgu več 
deviz odkupile kakor prodale. Menjalnice so do avgusta prodale za 28 mio EUR 
več tuje gotovine, kakor so je odkupile. Zaradi konverzije valut držav EMU v 
evre je neto nakup tuje gotovine od septembra do konca leta znašal kar 271 mio 
EUR. Skupni neto pritok na devizni in menjalniški trg je tako v celotnem letu 
2001 znašal 1145 mio EUR 

Banka Slovenije je v okviru postavljenih ciljev in usmeritev denarne politike 
odpravljala nesorazmeija na trgih tujega denarja in podpirala rast deviznega 
tečaja, ki omogoča postopno zniževanje inflacije in delno zapiranje obrestnega 
razmika med domačimi in tujimi obrestnimi merami. 

Slika 8: Tokovi tujega denarja* (v mio USD na mesec; drseče sredine 3) 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J ASONDJ F M A M J J A SON 
1999 2000 2001 

'Pritok iz tujine brez neposrednih tokov iz tujine v Banko Slovenije (od obresti itd. in zmanjšano za 
neto plačila z deviznega računa proračuna). 
Vir: Banka Slovenije 
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V skladu z zgoraj omenjeno usmeritvijo je Banka Slovenije v začetku leta devize Obsežni posegi Banke 
začasno neto prodajala, od marca pa začasno neto kupovala. Tako je v januarju Slovenije na trgih tujega 
in februarju neto prodala bankam za 21,7 mrd SIT deviz, od marca do decembra denarja 
pa je od njih neto odkupila za 251,5 mrd SIT deviz. Za večino transakcij odkupa 
in prodaje deviz bankam je uporabljala instrument začasnega nakupa oziroma 
začasne prodaje deviz z obveznim povratnim nakupom oziroma prodajo čez 7 
dni. 

Rast tečaja evra na deviznem trgu je bila v prvem četrtletju 5e dokaj hitra in je v 
povprečju znašala nekaj več kakor 0,5 % na mesec. Pod vplivom velike presežne 
ponudbe deviz se je v drugem in tretjem četrtletju dinamika rasti deviznega 
tečaja zmanjševala in dosegla septembra manj kakor 0,2 %. Od takrat Banka 
Slovenije posega na trge tujega denarja, kar je povečalo dinamiko rasti deviznega 
tečaja. Povprečen mesečni porast v zadnjem četrtletju je znašal približno 0,3 %. 
V letu 2001 je bil tako porast tečaja evra na deviznem trgu 4,4-odstoten. Gibanje 
tečaja evra v menjalnicah je bolj ali manj sledilo gibanju tečaja evra na deviznem 
trgu; letni porast je znašal 4.6 %. Uradni tečaj evra je v letu 2001 porasel za 
4,8 %, uradni tečaj ameriškega dolarja pa za 5,1 %. Nominalni efektivni tečaj 
(merjen z utežmi zunanjetrgovinske košarice valut) je porasel za 4,3 %. 

Tolarje v prvi polovici leta realno depreciiral, v drugi pa apreciiral. Skupno je v 
letu 2001 tolar realno apreciiral za 0,7 %, meijeno z razmerjem med tujimi in 
domačimi cenami življenjskih stroškov, in za 1,3 %, meijeno z relativnimi Realna apreciacija tolarja 
stroški dela na enoto proizvodnje. Največ, za 3,7 %, je tolar apreciiral merjeno s 
cenami proizvajalcev. 

Slika 9: Realni efektivni tečaj tolarja (1995 - 100) 

Vir: Uanka Slovenije 

• CENE ŽIVLJENJSKIH POTREBŠČIN 
— CENE INDUSTRIJSKIH PROIZVAJALCEV 

• STROŠKI DELA NA ENOTO PROIZVODNJE 

i 
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2.4 Uporaba instrumentov 

Pregled instrumentov denarne politike in instrumentov politike deviznega tečaja 
je narejen na podlagi definicije strukturne pozicije denarnega trga za Slovenijo, 
V skladu s tem ločimo instrumente denarne politike, instrumente politike 
deviznega tečaja in instrumente bonitetne kontrole. Instrumenti odkupa in 
prodaje deviz so razvrščeni med instrumente politike deviznega tečaja kljub 
omejeni avtonomnosti neto aktive v tujem denarju. Instrumentbm politike 
deviznega tečaja, ki jih najdemo v bilanci stanja Banke Slovenije, je dodan opis 
instrumentov, ki se sicer ne odražajo v bilanci, pa kljub temu vplivajo na višino 
deviznega tečaja oziroma kreditno aktivnost bank. To so pogojevanje oziroma 
signaliziranje tečajev, odprta devizna pozicija, devizni minimum, likvidnostna 
lestvica in omejitve kapitalskih tokov. 

Instrumenti denarne politike 

Presežek strukturnega položaja denarnega trga se je leta 2001 stalno povečeval 
zaradi obsežne monetizacije deviznih pritokov. Ti so bili večji, monetizacija pa 
hitrejša kakor v obdobju zadnjih obsežnih pritokov iz tujine v letih 1997/98. 

Tabela 8: Uporaba instrumentov denarne politike in politike deviznega 
tečaja (v mio SIT) 

Stanje Povprečno dnevno stanje v trimesečju 2001 
12/31/00 T II. III. IV. 

Stanje 
12/31/01 

Instrumenti denarne politike 

Posojila bankam 
Lombardno 
Likvidnostna 
Druga * 

112 
0 
0 

112 

468 
357 

0 
111 

1.313 
325 
897 

91 

395 
87 

217 
91 

165 
46 
43 
75 

75 
0 
0 

75 

Začasni odkup blagajniških zapisov 6.299 7.572 4.843 2.672 377 

Rezerve bank in hranilnic 
Obvezne 
Presežne 

88.653 
85.452 

3.201 

92.001 
89.006 

2.995 

93.032 
91.413 

1.620 

97.688 
95.293 

2.395 

Blagajniški zapisi BS v tolarjih 
Depozit čez noč 

6.946 
0 

8.829 
0 

30.955 
0 

53.980 
3.196 

107.282 
7.116 

125.777 
35.372 

Prejete vezane vloge države 

Instrumenti politike deviznega tečaja 

Začasni odkup deviz 
Začasna prodaja deviz 

15.535 
213 

9.410 
3.827 

7.686 

43.143 
183 

6.008 

82.S1S 
44 

5.959 

168.139 
0 

19.896 

262.012 
0 

Meroo: 
Blagajniški zapisi v tujem denarju 357.633 374.962 395.381 427.079 451.092 461.857 
Devizni minimum 569.696 591.541 623.322 659.230 684.473 697.901 

* Dolgoročno selektivno posojilo, odobreno pred denarno osamosvojitvijo. 
Vir. Banka Slovenije; obresti in popusti niso vključeni. 
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Uporaba instrumentov denarne politike je bila tako pod vplivom naraščajoče 
potrebe po sterilizaciji. Začasni odkup deviz za 7 dni je bil skozi vse leto 
najpomembnejši vir likvidnosti, posojila in začasni odkup blagajniških zapisov v 
tujem denarju pa niso imeli pomembnejše vloge, čeprav jih je Banka Slovenije 
stalno ponujala. 

Uporaba instrumentov 
denarne politike pod 
vplivom naraščajoče 
potrebe po sterilizaciji 

Posojila 

Posojila Banke Slovenije so bila v letu 2001, predvsem zaradi obsežne Obsežna monetizaelia deviz 
monctizacije deviz v drugem polletju, manj pomemben instrument denarne ■ VD]jva[a na t0 da so 
politike. Stanje črpanih posojil je v povprečju leta znašalo 0,6 mlrd SIT (v letu . . * . ' . ... 
2000 0,7 mrd SIT). Obseg črpanja posojil je bil najvišji od aprila do junija. jn 

Lombardno posojilo je bilo do sredine maja z odprto ponudbo ponujeno 
bankam za pet (koledarskih) dni po obrestni meri, ki je za eno odstotno točko 
višja od eskontne mere. Sredi maja je Banka Slovenije skrajšala ročnost 
lombaidnega posojila na 1 delovni dan. Julija je spremenila tudi način določanja 
obrestne mere za to posojilo, tako da slednja ni več neposredno odvisna od 
eskontne mere, temveč je določena s sklepom o lombardni obrestni meri in 
obrestni meri za depozit čez noč. Odstotek črpanja posojila od zneska 
zastavljenih vrednostnih papirjev (blagajniških zapisov v tujem denarju oziroma 
zakladnih menic) je znašal 5 %. V letu 2001 so banke največ črpale posojilo v 
januarju in aprilu, povprečno stanje pa je bilo 203,8 mio SIT. 

Likvidnostna posojila so namenjena predvsem uravnavanju kratkoročne 
tolarske likvidnosti bančnega sistema. V letu 2001 je povprečno stanje 
likvidnostnih posojil znašalo 289,3 mio SIT (v letu 2000 190 mio SIT). Banke so 
črpale samo likvidnostno posojilo na podlagi blagajniških zapisov. 

Na podlagi tolarskih blagajniških zapisov so banke lahko črpale posojilo za tri 
delovne dni, in sicer le na podlagi 12-dnevnih tolarskih blagajniških zapisov. 
Decembra je Banka Slovenije preklicala odprto ponudbo za vpis tolarskih 
blagajniških zapisov s takšno ročnostjo in tako umaknila možnost črpanja „ 
tovrstnega posojila. 

Likvidnostno posojilo čez noč Banka Slovenije ponudi, kadar želi vplivati na 
medbančno obrestno mero ali pa ob neusklajenosti povpraševanja in ponudbe na 
medbančnem denarnem trgu. Banka Slovenije ponudi posojilo na večernem 
medbančnem trgu, vendar v letu 2001 ni ponudila možnosti črpanja tovrstnega 
posojila. 

Likvidnostno posojilo za izhod v sili lahko banke proti zastavi vrednostnih 
papirjev črpajo na podlagi odpne ponudbe po zakoniti zamudni obrestni meri. 
Banke v letu 2001 tega posojila niso črpale. 

Začasni odkup blagajniških zapisov 

Banka Slovenije je v letu 2001 v okviru operacij na odprtem trgu bankam vsak 
dan ponujala možnost začasnega odkupa blagajniških zapisov v tujem denarju za 
sedem dni ter dvakrat na mesec začasni odkup blagajniških zapisov v tujem 
denarju za 60 dni. Z začasnim odkupom blagajniških zapisov s krajšo ročnostjo 
Banka Slovenije omogoča bankam uravnavati likvidnost znotraj meseca, z 

23. april 2002 33 poročevalec, št. 42 



...da je stanje začasnega 
odkupa blagajniških zapisov 

na koncu leta doseglo 
vrednost nič 

začasnim odkupom blagajniških zapisov z daljšo ročnostjo pa uravnava 
dolgoročno ponudbo primarnega denarja. Zaradi obsežnih začasnih nakupov 
deviz in s tem povezane dobre likvidnosti se je v letu 2001 stanje tega 
instrumenta zmanjšalo: povprečno se je do marca povečevalo, nato pa 
zmanjševalo in novembra doseglo vrednost nič. 

Obvezna rezerva 

Osnova obveznih rezerv je 
porasla, povprečna stopnja 

pa se je znižala 

Obvezne rezerve bank in hranilnic, vključno s hranilno kreditnimi službami, se 
izračunavajo na vse tolarske vloge, prejeta posojila in izdane vrednostne papiije, 
katerih lastniki so iz nebančnega sektorja. Stopnja obveznih rezerv se določi 
glede na ročnost obveznosti (vlog): 12 % na vpogledne in vezane vloge do 30 
dni, 6 % na vezane vloge od 31 do 90 dni, 2 % na vloge, vezane od 91 do 180 
dni, in 1 % na vezane vloge od 181 dni do enega leta. Na vloge, vezane nad enim 
letom, se obvezne rezerve ne obračunavajo. 

Od decembra 1998 se za izpolnjevanje obveznosti upošteva stanje na 
poravnalnem računu in gotovina v blagajni (pri neposrednih udeleženkah sistema 
bruto poravnav v realnem času (BPRČ)) oziroma stanje na posebnem računu 
obvezne rezerve in gotovina v blagajni (pri posrednih udeleženkah sistema 
BPRČ). Sredstva na poravnalnem oziroma posebnem računu se obrestujejo po 1- 
odstomi letni obrestni meri, vendar le do višine izračunane obvezne rezerve v 
preteklem mesecu. Od decembra 2000 lahko banke, vključene v projekt 
nacionalne stanovanjske varčevalne sheme, celoten del obveznosti iz sredstev, 
prejetih v okviru le-te, izpolnjujejo z vpisanimi 60-dnevnimi tolarskimi 
blagajniškimi zapisi Banke Slovenije. 

Osnova obveznih rezerv je v letu 2001 porasla za 25 % (v letu poprej za 11,7 %) 
in decembra 2001 znašala 1907,0 mrd SIT. Izračunane rezerve (po predpisanih 
stopnjah glede na ročnost vlog) so v enoletnem obdobju porasle za 7,2 % na 97,6 
mrd SIT v decembru 2001. Povprečna stopnja obveznih rezerv na vse tolarske 
vloge je bila zaradi spremenjene sestave v korist dolgoročnejših vlog za 0,3 
odstotne točke nižja kakor leta 2000 in je znašala 5,3 %. Tudi povprečna stopnja 

Slika 10: Povprečna sestava tolarskih vlog 
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rezerv, izračunana na vloge do enega leta, se je znižala in v povprečju znašala Manjše preseganje obveznih 
7,1 % (leto prej 7,5 %). Dosežene rezerve so v povprečju presegle obveznost za rezerv kakor v letu 2000 
2,8 % (leta 2000 za 3,7 %), pri čemer so imele banke v povprečju najnižje 
presežne rezerve, hranilnice pa najvišje. Obvezniki morajo vsak dan imeti na 
poravnalnem oziroma posebnem računu sredstva v višini najmanj 50 % 
obveznosti iz preteklega meseca, ki jih lahko uporabljajo za likvidnost čez noč 
ob plačilu nadomestila po zamudni obrestni meri. 

Blagajniški zapisi v tolarjih 

Tolarski blagajniški zapisi so nematerializirani imenski vrednostni papirji, ki jih R| . .... . . 
Banka Slovenije ponuja bankam. V letu 2001 je Banka Slovenije nabor tolarskih agajni i zapisi e z 
blagajniških zapisov zožila. Kot stalno odprta ponudba so na voljo le še ro nos J0 ln nl 

blagajniški zapisi v tolarjih z ročnostjo 60 dni. Sredi februaijaje Banka Slovenije 
odpravila možnost vpisa 270-dnevnih blagajniških zapisov na podlagi odprte 
ponudbe in jo junija ponovno uvedla, vendar zanjo ni bilo večjega zanimanja. 
Novembra je bila uvedena ponudba tega istnimenta na rednih dvakratmesečnih 
dražbah. Julija je Banka Slovenije odpravila tolarske blagajniške zapise z 
ročnostjo 2 dni in jih nadomestila z odprto ponudbo za depozit Čez noč, 
decembra pa še tolarske blagajniške zapise z ročnostjo 12 dni. 

Stanje tolarskih blagajniških zapisov se je v letu 2001 zaradi obsežne 
monetizacije deviz močno povečalo: s 7 mrd SIT konec leta 2000 na 161 mrd 
SIT konec leta 2001 (skupaj z depozitom čez noč). 

Depozit čez noč 

Banka Slovenije je bankam in hranilnicam julija 2001 prvič ponudila možnost 
vezave depozita čez noč. To je instrument odprte ponudbe, ki omogoča, da banke 
in hranilnice pri Banki Slovenije naložijo presežna likvidna sredstva. Obrestno 
mero določi Svet Banke Slovenije s sklepom o lombardni obrestni meri in 
obrestni meri za depozit čez noč ter predstavlja spodnjo mejo za medbančno 
obrestno mero čez noč. 

Zaradi dobre likvidnosti se je stanje depozita čez noč povečevalo in doseglo Velik vpis depozita čez noč 
maksimum v decembru, in sicer 35,4 mrd SIT. Maksimalna dnevna stanja so se 
skladala z zaključki obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv (26. dne v mesecu). 
Po uvedbi depozita čez noč so se v povprečju znižale tudi presežne rezerve 
bančnega sistema. 

Enomesečna zakladna menica in vloga Ministrstva za finance 

Banka Slovenije je v aprilu z Ministrstvom za finance podpisala pogodbo o 
skupnem delovanju na denarnem trgu (glej Okvir 7). Pogodbeni namen je razvoj 
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denarnega trga, ki temelji na vrednostnem papirju - enomesečni zakladni menici, 
katere izdajatelj je Ministrstvo za finance v sodelovanju z Banko Slovenije. Po 
tej pogodbi ministrstvo kupnino od prodaje enomesečnih zakladnih menic vloži 
v Banko Slovenije in jo lahko uporablja za uravnavanje likvidnosti proračuna. 

Med uvajanjem enomesečnih zakladnih menic oziroma prva dva meseca 
Ministrstvo za finance, kakor dogovorjeno, vloge ni črpalo, od julija pa jo je 
lahko črpalo na podlagi mesečnega načrta oziroma predhodne napovedi. Vloga 
se obrestuje po obrestni meri, kije enaka sprejeti obrestni meri na dražbi. 

Instrumenti politike deviznega tečaja 

Banka Slovenije vpliva na devizni tečaj z različnimi instrumenti. Kupuje in 
prodaja, dokončno in začasno, devize in tako spreminja ponudbo oziroma 
povpraševanje na deviznem trgu. V okviru pogodbe o sodelovanju pri posegih na 
trgih tujega denarja (glej Okvir 2) signalizira tečaj oziroma določa možen razpon 
tečajev, po katerih banke sklepajo posle z drugimi komitenti. 

Nakup in prodaja deviz 

V letu 2001 je Banka Slovenije devize prodajala bankam in jih od njih kupovala 
na podlagi ponudb, danih vsem bankam, ter prek instrumentov na podlagi 

Tabela 9: Nakup in prodaja deviz 

2000 2001 
mio EUR mrd SIT mio EUR mrd SIT 

Dokončni nakup deviz 
Plačilni promet in drugi posli za državo 

Dokončna prodaja deviz 
Za nakup blagajniških zapisov v tujem denarju 
Dokončna prodaja deviz pogodbenim bankam 
Plačilni promet in drugi posli za državo 

Začasni in povratni nakup deviz 
Začasni nakup po pogodbi - dva meseca 
Začasni nakup po pogodbi - en teden 
Povratni nakup deviz (odprta ponudba) 
Povratni nakup po pogodbi - en teden 

Začasna in povratna prodaja deviz 
Začasna prodaja po pogodbi - en teden 
Povratna prodaja po pogodbi - en teden 
Povratna prodaja po pogodbi - dva meseca 

217,4 
217,4 

285,3 
245.0 

40,3 

2.271,2 
18,5 

1.727,6 

525.1 

2.218,6 
526,1 

1.654,5 
38,0 

44,2 
44.2 

57.6 
49.3 

8.3 

471,9 
3,7 

359.0 

109.2 

460.5 
109.4 
343.5 

7,6 

89,6 
89.6 

210.2 

73,8 
136.4 

18.424,5 

18.180,5 

244.0 

17.318,2 
243,0 

17.075,2 

19,2 
19,2 

45.7 

15.8 
29.9 

4.053,6 

4.001,4 

52.2 

3.808.6 
52.0 

3.756,6 

Vir Banka Slovenije. 
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pogodbe o sodelovanju pri posegih na trgu tujega denarja in aneksa k tej 
pogodbi. Devize je prodajala in kupovala tudi za izvajanje plačilnega prometa s 
tujino za potrebe proračuna in na podlagi drugih poslov za državo. 

Nakupi deviz s strani Banke Slovenije so bili v letu 2001 najpomembnejši vir 
likvidnosti za bančni sistem. Banka Slovenije je od bank in države kupila za 
4073 mrd SIT in prodala za 3854 mrd SIT deviz. Neto kumulativna izdaja 
tolarjev iz deviznih transakcij je bila 218,5 mrd SIT. 

Izmed dokončnih transakcij je Banka Slovenije bankam devize le prodajala, in 
sicer dokončno iz sedemdnevne začasne prodaje, v protivrednosti 15,8 mrd SIT v 
januarju in februarju. 

Pri začasnih transakcijah s tujim denarjem se je glede na preteklo leto znatno 
povečal znesek nakupov; to je bila posledica velikih deviznih pritokov in izrazite 
presežne ponudbe deviz na deviznem trgu. Začasna prodaja deviz je bila zato 
manj pomembna kakor v letu 2000. Skupaj je Banka Slovenije začasno kupila za 
4001 mrd SIT deviz in jih začasno prodala za 52 mrd SIT, z upoštevanjem 
povratnega dela poslov pa seje primarni denar povečal za 245,0 mrd SIT. 

Okvir 2: Novo pogodbeno sodelovanje pri posegih na trgih tujega denarja 

Banka Slovenije je v začetku leta 2000 z bankami podpisala pogodbo o skupnem delovanju na trgu tujega 
denaija, zato da bi zagotovila izvajanje politike deviznega tečaja, ki omogoča postopno zniževanje inflacije in 
delno zapiranje obrestnega razmika med domačimi in tujimi obrestnimi merami. Sodelovanje temelji na 
naslednjih mehanizmih: 
- Banka Slovenije v obdobju posega določa izhodiščni tečaj, ki so ga banke podpisnice ob upoštevanju 

največje marže dolžne uporabljati pri kupoprodajnih poslih na trgu tujega denarja. V obdobjih, ko Banka 
Slovenije izhodiščnega tečaja ne določi, banke prosto oblikujejo nakupne oziroma prodajne tečaje. 

- Banka Slovenije podpisnicam pogodbe ponuja stalno možnost začasnega nakupa in prodaje deviz za 7 dni. 
Posli začasnega nakupa in prodaje se sklepajo po izhodiščnem tečaju, v obdobju, ko ta ni določen, pa po 
povprečnem tržnem tečaju. 

Osnovno pogodbo je marca 2000 podpisalo 22 od 25 bank. Banka Slovenije je oktobra 2001 ponudila bankam v 
podpis aneks k osnovni pogodbi, ki Banki Slovenije omogoča določevanje stroškov refinanciranja bank pri njej. 
Novo pogodbeno sodelovanje ji tako poleg vplivanja na devizni tečaj zagotavlja enega izmed elementov za 
določanje obrestnih mer. Osnovno pogodbo in aneks je ponudila v podpis tudi bankam, ki prvotno niso pristopile 
k pogodbi o sodelovanju. Aneks oziroma spremenjeno pogodbo je podpisalo 20 od 21 bank. 

Z aneksom k pogodbi se spreminjajo nekatere določbe pogodbe in ukrepi glede nadzora obvladovanja tveganja 
bank. Spremembe so naslednje: 
- Z aktivnim določanjem obrestne mere začasnega nakupa in prodaje deviz Banka Slovenije vpliva na obseg 

monetizacije deviz oziroma pridobi večji nadzor nad obsegom primarnega denarja. Ta cena vpliva na 
razmerje med donosnostjo deviznega in tolarskega imetja bank, ki ga omogoča refinanciranje pri Banki 
Slovenije. Tako pridobi pomen transmisijski mehanizem obrestnih mer, ki za doseganje večje učinkovitosti 
zahteva razvit denarni trg. 

- Ker z možnostjo refinanciranja Banka Slovenije prevzame likvidnostno tveganje sodelujočih bank, ni več 
smiselno ločevati zahteve po oblikovanju naložb ustrezne valute ločeno za devizno in tolarsko varčevanje. 
Zato se za te banke oblikuje enotna likvidnostna lestvica z dvema razredoma usklajenosti naložb z viri 
sredstev, in sicer od 0 do 30 dni in od 0 do 180 dni. 

- Od podpisnic je zahtevana višja raven preglednosti delovanja na deviznem trgu, tako da so banke dolžne na 
spletni strani Banke Slovenije objavljati tečaje, po katerih so pripravljene kupovati in prodajati valuto evro 
pravnim osebam. 

Najpomembnejši vir 
likvidnosti za bančni sistem 
so bile začasne prodaje 
deviz Banki Slovenije 
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Signaliziranje in pogojevanje tečajev 

Pogodbeno sodelovanje Banka Slovenije uporablja mehanizme pogojevanja tečajev po pogodbi o 
pri posegih sodelovanju pri posegih na trgih tujega denaija. Z določanjem tečajev se 

na trgih tujega denarja prenašajo signali centralne banke v širši finančni in realni sektor. Banka 
Slovenije se je na pritiske na povečevanje vrednosti tolarja zaradi presežne 
ponudbe na deviznem in menjalniškem trgu odzvala z intervencijskim 
določanjem dinamike rasti deviznega tečaja. Od srede septembra posega na trge 
tujega denaija z določitvijo izhodiščnega tečaja ter prek njega tudi najvišjega 
prodajnega in najnižjega nakupnega tečaja, tako pa vpliva na zapiranje 
obrestnega razmika med domačimi in tujimi obrestnimi merami. 

Instrumenti bonitetne kontrole 

Blagajniški zapisi v tujem denarju 

Ožii nabor blagajniških Banka Slovenije je v letu 2001 zožila tudi nabor blagajniških zapisov v tujem 
zapisov v tuiem denaru denarju, in sicer je februarja odpravila tiste z ročnostjo nad 120 dni (180, 270 in 

360 dni). Blagajniške zapise v tujem denarju izdaja kot kratkoročne, prenosljive, 
imenske, neserijske in nematerializirane vrednostne papirje od januarja 1992 ter 
jih prodaja v odprti ponudbi. Vplačajo se z diskontom v evrih ali ameriških 
dolarjih. Obrestne mere za blagajniške zapise Banka Slovenije prilagaja 
obrestnim meram na tujih denarnih trgih. 

Blagajniški zapisi v tujem denarju so bankam podlaga za sodelovanje pri večini 
posojil Banke Slovenije. Lahko jih zastavijo za lombardno posojilo ali začasno 
prodajo Banki Slovenije, so tudi podlaga za likvidnostna in kratkoročna posojila, 
teijatev iz zapisov pa je mogoče zastaviti za zavarovanje sklenjenih poslov. 

Slika 11: Tečaji na deviznem trgu in obdobja posegov (SIT/EUR) 
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Vir: Banka Slovenije 
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Večji del povpraševanja po blagajniških zapisih v tujem denaiju je bil tudi v letu 
2001 pogojen s predpisom deviznega minimuma, ki določa, da morajo imeti 
banke najmanj 60 % izračunane obveznosti izpolnjene z blagajniškimi zapisi v 
tujem denarju z rokom dospelosti do vključno 120 dni. Blagajniške zapise v 
tujem denarju so banke vpisovale tudi zaradi izpolnjevanja tolarske in devizne 
likvidnostne lestvice. 

Decembra 2000 je bilo vpisano (povprečno) za 360,5 mrd SIT blagajniških 
zapisov v tujem denarju, nato se je stanje povečevalo do 457,6 mrd SIT v 
decembru 2001, kar pomeni celoletno povečanje za 27 %. 

Posebno likvidnostno posojilo s sodelovanjem bank 

Za posebno likvidnostno posojilo s sodelovanjem bank je bil v letu 2001 
sklenjen šesti dogovor o pripravljenosti za sodelovanje, ki ga je z Banko 
Slovenije podpisalo 21 bank. Banke podpisnice so upravičene do nadomestila za 
pripravljenost v višini 1,5 % zneska pripravljenosti. Tudi v letu 2001 mehanizem 
sodelovanja bank podpisnic ni bil sprožen. 

Devizni minimum in devizna likvidnostna lestvica 

Za zagotavljanje splošne likvidnosti v plačilih do tujine in za izpolnjevanje 
obveznosti iz deviznih vlog rezidentov in nerezidentov so banke dolžne, z 
devizami in likvidnimi deviznimi naložbami v tujini, vsak dan dosegati devizni 
minimum. 

V letu 2001 se metodologija izračuna deviznega minimuma ni spremenila. Banke 
so aprila 2001 prvič poslale tudi poročilo o devizni likvidnosti v skladu s 
sklepom o devizni likvidnostni lestvici, ki je bil sprejet septembra 2000. Banka 
Slovenije je oktobra 2001 sprejela sklep o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo 
mora banka zagotavljati, z začetkom veljavnosti 1. 1. 2002 ter tako poenotila 
spremljanje tolarske in devizne likvidnosti bank. 

V letu 2001 seje devizni minimum povečal s 570 mrd SIT v januarju na 698 mrd 
SIT v decembru 2001, in sicer za 96 mrd SIT iz naslova deviznih hranilnih vlog 
gospodinjstev, za 12 mrd SIT iz naslova stanja na deviznih računih tujcev in za 
19 mrd SIT iz naslova stanja na deviznih računih domačih pravnih oseb. 
Preseganje deviznega minimuma je bilo najvišje konec februarja in je znašalo 
27,6 %, najnižje preseganje pa je bilo doseženo konec septembra (15,0 %). 

Banke so v letu 2001 izpolnjevale devizni minimum z neto dobroimetji na 
računih v tujem denarju pri tujih bankah in mednarodnih finančnih institucijah, 
neto stanjem kratkoročnih teijatev v tujem denaiju do domačih in tujih bank, s 
tujo gotovino in čeki, kratkoročnimi terjatvami v tujem denatju do Banke 
Slovenije, blagajniškimi zapisi Banke Slovenije v tujem denarju in z naložbami v 
prvovrstne tuje dolžniške vrednostne papirje. Banke so morale izpolnjevati 
najmanj 60% deviznega minimuma z vpisom blagajniških zapisov Banke 
Slovenije v tujem denarju. 
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Odprta devizna pozicija bank 

Zaradi zavarovanja pred deviznim tveganjem morajo banke, ki opravljajo posle s 
tujimi plačilnimi sredstvi, vsak dan izračunavati odprto devizno pozicijo, ki ne 
sme presegati 20 % kapitala banke, povprečna mesečna odprta devizna pozicija 
banke pa ne sme presegati 10 % kapitala. V navedeno pozicijo niso vključene 

Okvir 3: Uravnavanje kapitalskih tokov s tujino 

Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo ter Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami 
članicami dopušča v prehodnem štiriletnem obdobju še omejevanje kratkoročnega pretoka kapitala, medtem ko 
so neposredne naložbe praviloma proste. Že v letu 1999 seje v pogajalskem izhodišču zavezala, da bo pravni red 
Republike Slovenije glede prostega pretoka kapitala v celoti postopno uskladila s pravnim redom Evropske unije 
in ga uveljavila najpozneje do vstopa v unijo. 

Odprava posameznih sektorskih omejitev pri neposrednih naložbah je vezana na spremembo področne 
zakonodaje. V državnem zboru so v zaključni fazi sprejemanja zakoni, ki bodo odpravili omejitve za nerezidente 
na področju iger na srečo, pripraviti in sprejeti pa bo treba še novo zakonodajo za upravljanje investicijskih 
skladov, preiskovalne in varnostne storitve ter izkoriščanje naravnih virov. 

Z uveljavitvijo novega zakona o deviznem poslovanju v letu 1999 je Banka Slovenije sicer popolnoma sprostila 
kreditne posle s tujino, ohranila pa druge omejitve, ki se nanašajo na kratkoročne kapitalske tokove. V skladu s 
pozivi Evropske unije, naj Slovenija pred pristopom k Evropski uniji in najpozneje do vstopa vanjo konča 
sprostitveni proces kapitalskih tokov ter čim prej pripravi podrobni časovni načrt odprave preostalih omejitev 
kapitalskih tokov, s ciljnimi datumi vred, in določi vmesne korake liberalizacije, seje Banka Slovenije zavezala, 
da bo najpozneje znotraj sprejetih rokov sprostila še veljavne kapitalske omejitve, in sicer: 

• Banka Slovenije je z dnem 1. 1. 2001 čas, po katerem nerezidentu ni treba plačati premije za nakup pravice 
do nakupa deviz, skrajšala z enega leta na šest mesecev; 1. 7. 2001 je bil storjen dodatni korak k 
liberalizaciji tega področja. Banka Slovenije je namreč s tem dnem sprostila nakupe nerezidentov na 
domačem kapitalskem trgu, obveznost plačila premije za nakup pravice do nakupa deviz pri Banki Slovenije 
v višini stanja na skrbniškem računu pa ohranila za nakupe nerezidentov na denarnem trgu in nakupe 
investicijskih kuponov tistih vzajemnih skladov v Republiki Sloveniji, katerih pravila upravljanja 
vzajemnega sklada dopuščajo naložbe več kakor 60% vseh sredstev vzajemnega sklada v instrumente 
denarnega trga. V tretjem in četrtem četrtletju leta 2001 je znašala premija na stanje skrbniškega računa 
nerezidenta 0,2 %. 

S 1. I. 2002 je prenehala veljati tudi navedena omejitev za nakupe nerezidentov na domačem denarnem 
trgu, kar pomeni, da lahko brez omejitev vpisujejo in vplačujejo oziroma kupujejo in prodajajo vrednostne 
papirje v Republiki Sloveniji. 

• Banka Slovenije je s 1. 7. 2001 odpravila omejitve odpiranja tekočih in depozitnih računov v tujini za 
podjetja; drugi sektorji lahko'odpirajo račune v tujini le z dovoljenjem Banke Slovenije. Ta omejitev bo 
odpravljena najpozneje do vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo. 

• S 1. 7. 2001 je za rezidente prenehala veljati omejitev nakupa vrednostnih papirjev v tujini, kije določala, 
da lahko rezidenti (razen vrednostnih papirjev, kijih izdajajo države članice OECD in mednarodne finančne 
institucije, in vrednostnih papirjev z bonitetno oceno najmanj AA po presoji vsaj dveh mednarodno 
priznanih agencij za ocenjevanje tveganja) kupujejo druge vrednostne papirje samo na borzi. Članici F1BV 
(International Federation of Stock Exchanges), in prek člana borze, na kateri je dovoljeno kupovati 
vrednostne papirje. 

S 1. 1. 2002 so prenehale veljati omejitve prenosa domaČe in tuje gotovine v državo in iz nje. Tako je vnos in 
iznos gotovine prost pod pogoji in po postopku, ki ga določa zakon o preprečevanju pranja denarja. 
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tolarske terjatve in zunajbilančne postavke. V skladu s spremembo sklepa o 
kapitalski ustreznosti bank in hranilnic ter ob uveljavitvi dnevnega poročanja 
bank Banki Slovenije po sklepu o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora 
vsaka banka zagotavljati, bo s 30. 6. 2002 prenehal veljati sklep o odprti devizni 
poziciji bank. 

Skupna odprta devizna pozicija bank je bila na dan 31. 12. 2001 kratka, in sicer 
so bile devizne obveznosti za 6362 mio SIT večje od deviznih terjatev, kar 
pomeni 2,3 % kapitala bank. Kratko odprto devizno pozicijo je imelo ob koncu 
leta 16 bank, dolgo odprto devizno pozicijo pa S bank. 

Nadzor nad izvajanjem ukrepov denarne politike 

Banka Slovenije preverja izvajanje ukrepov denarne politike ter pogojev in 
pravil, določenih v ponudbah pri posegih na odprtem trgu, s posredno in 
neposredno kontrolo bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb, na podlagi 50. 
člena zakona o Banki Slovenije ter skladno s sklepom o kontroli izvajanja 
ukrepov in o ukrepih proti bankam in hranilnicam. Posredna kontrola poteka 
neprestano s pregledovanjem vseh poročil in dokumentacije, ki jo banke in 
hranilnice pošiljajo Banki Slovenije. Dodaten nadzor pa Banka Slovenije 
opravlja občasno z neposrednim vpogledom v poslovne knjige in drugo 
dokumentacijo v sami banki ali hranilnici. Če so ugotovljene manjše 
nepravilnosti, ki ne kršijo predpisov denarne politike, Banka Slovenije banke, 
hranilnice in hranilno kreditne službe pisno ali telefonsko opozori na 
nepravilnost ter od njih zahteva pojasnilo in odpravo nepravilnosti. 

V letu 2001 je bilo na podlagi ugotovitev pri posredni in neposredni kontroli 
bank in hranilnic sestavljenih 30 zapisnikov (28 v letu 2000), od tega pri 
posredni kontroli 14 za banke, 1 za hranilnice in 8 za hranilno kreditne službe. V 
7 bankah je bila opravljena tudi neposredna kontrola, na podlagi ugotovitev le-te 
je bilo sestavljenih 7 zapisnikov. V tem letu ni bilo neposrednih kontrol v 
hranilnicah in hranilno kreditnih službah. Večina nepravilnosti je bila 
ugotovljena pri izpolnjevanju obveznih rezerv in pri doseganju devizne pozicije. 
Zaradi kršitve predpisov denarne politike je bilo bankam izdanih 11 in hranilno 
kreditnim službam 7 odločb z izrečenimi ukrepi. Pri 10 bankah, 1 hranilnici in 1 
hranilno kreditni službi se je postopek kontrole končal s sklepom o ustavitvi tega 
postopka. Pri 6 bankah je bila ugotovljena kršitev pogodbenega razmerja, zato so 
bile 3 banke z dopisom obveščene o izrečenem ukrepu. Pri drugih 3 bankah je bil 
postopek ustavljen. Med ukrepi prevladujeta prepoved nakupa vrednostnih 
papirjev pri Banki Slovenije, prepoved sodelovanja pri ponudbah Banke 
Slovenije in plačilo nadomestila za nedosežene obvezne rezerve. 

Večina nepravilnosti je bila 
ugotovljena pri 
izpolnjevanju obveznih 
rezerv in pri doseganju 
devizne pozicije 

V letu 2001 je bilo na podlagi ugotovitev pri posrednem nadzoru bank na 
področju deviznega poslovanja ugotovljenih 12 kršitev. Tri so bile ugotovljene 
pri izpolnjevanju odprte devizne pozicije, za kar so banke plačale Banki 
Slovenije zamudne obresti, in dve pri izpolnjevanju obveznega vpisa 
blagajniških zapisov v tuji valuti, za kar je bil bankam izrečen ukrep ustavitve 
nakupa blagajniških zapisov Banke Slovenije v tolatjih za deset dni. Banka 
Slovenije je izdala en sklep o ustavitvi postopka, šest kršitev pa je še v postopku. 

Pri menjalniškem poslovanju je Banka Slovenije v letu 2001 opravila 43 
pregledov v pogodbenih menjalnicah in s tem v zvezi izdala 28 ustavitev 
postopka kontrole menjalniškega poslovanja. Vloženih je bilo 6 predlogov za 
uvedbo postopka o prekršku Republiškemu deviznemu inšpektoratu, pogojno pa 
je bilo odvzetih 7 dovoljenj za opravljanje menjalniškega poslovanja. 
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3. BANČNI SEKTOR 

Za poslovanje bank v letu 2001 je bila značilna zelo visoka rast obsega, 
spodbujena z rastjo vlog gospodinjstev zaradi uvedbe evra. Na poslovanje bank 
so močno vplivali visoki neto finančni pritoki deviz (pritoki posojil iz tujine, 
pritoki od občanov, neposredne naložbe tujcev), ki so presegli 8 % BDP (v letu 
2000 5,9 %). Zaradi pripojitve treh bank k največji banki se je že sicer visoka 
koncentracija bančnega sektorja Še povečala. V povprečni sestavi pasive se je 
povečal delež vlog gospodinjstev in znižal delež vlog države. V povprečni 
sestavi aktive se je povečal delež naložb bank v vrednostne papirje, najbolj v 
centralnobančne, zaradi porasta deviznega minimuma in umikanja presežne 
likvidnosti, ki je nastala s presežno ponudbo deviz, s tolarskimi instrumenti 
Banke Slovenije. V zadnjih dveh letih se je krepila rast posojil nefinančnim 
družbam, medtem ko je rast posojil gospodinjstvom upadala. Kljub številnim 
znižanjem obrestnih mer centralnih bank v tujini in razmeroma umirjeni rasti 
tečaja tolarja, ki je stroške zadolževanja v tujini glede na razmere na domačem 
trgu zmanjševala, so se v letu 2001 nefinančne družbe drugače od leta 2000 bolj 
zadolževale na domaČem trgu kakor v tujini. Doseženi dobiček bank pred 
obdavčitvijo je bil v letu 2001 nizek zaradi visoke izgube ene izmed večjih bank. 
V sestavi bruto dohodka se znižuje delež neto obresti, ki predstavljajo najbolj 
stabilen vir prihodkov, in raste delež neto finančnih poslov. Znižanje obrestne 
marže je bilo v letu 2001 občutnejše kakor v prejšnjih letih in tako se nadaljuje 
zniževanje obrestne marže, ki traja od leta 1997. V letu 2001 se je zožil tudi 
obrestni razmik. Oženje obrestnega razmika je bilo posledica naraščanja pasivnih 
in znižanja aktivnih obrestnih mer. Banke so v letu 2001 nadzirale svoje 
operativne stroške bolj kakor v preteklih letih. Zniževanje kapitalske ustreznosti 
bančnega sistema je zaznati že od leta 1996 in se je nadaljevalo tudi lani. 
Kapitalska ustreznost seje znižala za 1,7 o. t. na 11,8 %. 

3.1 Sestava bančnega sektorja 

Na dan 31. 12. 2001 je v Sloveniji delovalo 21 bank, od tega štiri hčerinske tujih 
bank in ena podružnica tuje banke. Poleg tega so delovale tri hranilnice in 45 
hranilno kreditnih služb. 

V letu 2001 se je nadaljevala konsolidacija slovenskega bančnega sektorja, ki je 
bila pospešena zlasti v zadnjem trimesečju leta 2001 s pripojitvijo treh bank - 
Dolenjske banke d. d., Pomurske banke d. d., Murska Sobota in Banke Velenje d. 
d. Velenje k Novi Ljubljanski banki d. d. Ljubljana ter pripojitev Banke societe 
generale Ljubljana d. d. k SKB banki d. d. Ljubljana. 

Število bank se je od konca leta 2000 do konca leta 2001 znižalo za štiri, število 
hranilnic pa je nespremenjeno. Število hranilno kreditnih služb je upadlo zaradi 
mnogih pripojitev k Zvezi hranilno kreditnih služb (14), prenosa teijatev in 

Tabela 10: Lastniška sestava bančnega sektorja (% v lastniškem kapitalu) 

Zelo visoka rast obsega 
poslovanja bank v 2001 

V letu 2001 štiri banke manj 
kakor v letu 2000 

31.12.2000 31.12.2001 
Tuje osebe 
Država v ožjem smislu 
Druge domače osebe 

12.0% 15.4% 
36.8 % 37.3 % 
51.2% 47.3% 

Vir Banka Slovenije. 

\ 
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Okvir 4: Sistem zajamčenih vlog 

Od 1. januarja 2001 je v Republiki Sloveniji v veljavi sistem jamstva za vloge pri bankah in hranilnicah, usklajen 
z Direktivo 94/19/ES. Vanj so vključene vse banke in hranilnice z dovoljenjem Banke Slovenije in podružnice 
tuje banke (v nadaljevanju: banke). Hranilno-kreditne službe bodo postale Članice sistema po opravljenem 
usklajevanju oziroma pridobitvi dovoljenja Banke Slovenije. 

Najvišji znesek zajamčene vloge je 4.200.000 SIT po vlagatelju, kar jc po tečaju na dan 31. 12. 2001 znašalo 
18.969 EUR. 

Banke polletno poročajo Banki Slovenije o stanju zajamčenih vlog in o izpolnjevanju obveznosti zagotavljanja 
naložb v vrednostne papirje za zagotavljanje likvidnih sredstev, potrebnih za izplačilo zajamčenih vlog. 

Na podlagi zadnjih prejetih poročil znaša znesek vseh vlog fizičnih in pravnih oseb (brez vlog bank in države) 
pri bankah in hranilnicah 2113,1 mrd SIT, od tega je 49,5 % oziroma 1045,8 mrd SIT zajamčenih vlog. Vseh 
imetnikov zajamčenih vlog (to je fizičnih oseb in malih pravnih oseb) je pri bankah in hranilnicah 2.006.377. 
Med temi imetniki vlog je le 4,3 % ali 82.588 takih, ki svojih vlog nimajo zajamčenih v celoti. Nezajamčeni del 
ali presežek vlog nad zajamčenim zneskom pa pri teh vlagateljih znaša skupaj kar 586,9 mrd SIT. Tako je 
izpolnjen namen oziroma glavno poslanstvo sistema zajamčenih vlog, da ima večina (po številu) malih 
vlagateljev v celoti pokrite vloge v primeru stečaja banke. 

Velja omeniti, da je 376,6 mrd SIT vlog izključenih iz jamstva na podlagi zakona (srednje in velike pravne 
osebe, z banko povezane osebe in nekatere druge možne izključitve, kijih dovoljuje evropska direktiva). Poleg 
tega se v primerjavi s predhodnimi podatki vidno zmanjšuje delež starih vlog oziroma vlog fizičnih oseb, ki so 
bile sklenjene pred uveljavitvijo zakona o bančništvu, to je pred 20. 2. 1999, in za katere do izteka pogodbe še 
naprej jamči država. Teh je le še 3,8 mrd SIT, kar je zanemarljivega pomena glede na obseg vseh vlog fizičnih 
oseb. 

Podatki o zajamčenih vlogah so osnova za izračun obveznosti bank in hranilnic za izpolnjevanje obveznih 
naložb bank v vrednostne papirje (ki je na podlagi sklepa o sistemu zajamčenih vlog določena v višini 2,5 % od 
zajamčenih vlog) ter za izračun zneska največje možne letne obremenitve banke v višini 3,2 % od zajamčenih 
vlog. 

Okvir 5: Poročilo o postopku privatizacije NLB in NKBM 

Program privatizacije obeh bank je Vlada RS sprejela 31. 5. 2001. V njem opredeljuje dva temeljna 
privatizacijska cilja, ki sta: 
• krepitev učinkovitosti in konkurenčnosti bank in bančnega sistema; 
• doseganje največje možne kupnine za državo za zmanjšanje javnega dolga. 

Program privatizacije NLB predvideva, bo v prvi fazi prodan 48-odstotni delež kapitala banke, tako da po koncu 
te faze Republika Slovenija ostane lastnica v višini 25 % + I delnica. V sklopu te faze je predvidena prodaja 
naslednjim skupinam naložbenikov: 34 % ključnim naložbenikom in 14% dobro poučenim portfeljskim 
naložbenikom. Vlada je sprejela dopolnitev programa privatizacije 13. 12. 2001 (v delu, ki se nanaša na prodajo 
14-odstotnega deleža dobro poučenim portfeljskim naložbenikom s kombinacijo 15% dokapitalizacije NLB, 
oboje po tem, ko je 34-odstotni delež že prodan ključnemu naložbeniku). Rok za pošiljanje zavezujočih ponudb 
je bil 31. 12. 2001. S potencialnim ključnim naložbenikom so se začela pogajanja in bodo predvidoma končana 
aprila 2002. 

Pri privatizaciji NKBM namerava vlada prodati 65-odstotni delež, zmanjšan za 1 delnico. Pri prodaji pa je treba 
predvideti možnost odprodaje tudi preostalega deleža države in obeh skladov (KAD in SOD, ki sta oba lastnika 
po 5-odstotnega deleža banke) - preučiti je treba možnost odkupne pravice oziroma pravice prodaje. Dne 16. 7. 
2001 je bil v domačih in tujih medijih objavljen poziv k izrazitvi zanimanja za nakup NKBM. Do 7. 12. 2001 so 
bile dane zavezujoče ponudbe z osnutkom prodajnih pogojev, nato so potekala pogajanja za končno določitev 
teh pogojev s ponudniki, marca 2002 pa je bila privatizacija NKBM ustavljena. 
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Tabela 11: Število odobrenih in zavrnjenih dovoljenj bankam in hranilnicam 

Vrsta dovoljenja 2000 
izdanih 

2001 
zavrnjenih izdanih zavrnjenih 

1. Dovoljenje za opravljanje bančnih storitev 
2. Dovoljenje za opravljanje drugih finančnih storitev 
3. Dovoljenje za ustanovitev podružnice tuje banke 
4. Dovoljenje za združitev banke ali hranilnice 
5. Dovoljenje za ustanovitev predstavništva tuje banke 
6. Dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža 
7. Dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave 

25 
194* 

0 
2 
0 
9 
25 

0 
10 
0 
4 
2 
6 
7 

Skupaj 255 29 
V okviru omenjenih dovoljenj je 31 takih, ki jih je Banka Slovenije na novo izdala bankam in hranilnicam za opravljanje drugih finančnih 

storitev, druga dovoljenja pa so banke in hranilnice pridobile na podlagi odločb Banke Slovenije o uskladitvi z določbami Zakona o bančništvu. 
Vir: Banka Slovenije. 

obveznosti na druge kreditne institucije (3) ter enega stečaja in ene prostovoljne 
likvidacije. Število hranilno kreditnih služb se je močno zmanjšalo zaradi 
uskladitve poslovanja le teh z Zakonom o bančništvu. Banka Slovenije je tako od 
hranilno kreditnih služb zahtevala, da do 31. 12. 2001 dosežejo najmanj polovico 
zahtevanega osnovnega kapitala, to je 110 mio SIT. Ker večini hranilno kreditnih 
služb te obveznosti ni uspelo izpolniti, so podpisale pogodbo o pripojitvi 
oziroma prenosu poslov na drugo kreditno institucijo. Poleg že opravljenih 
pripojitev naj bi se tako do konca leta 2003 k Zvezi hranilno kreditnih služb 
oziroma k bankam pripojila še večina preostalih hranilno kreditnih služb (več 
kakor 30). 

Tržni delež hranilnic in hranihlo kreditnih služb (metjen z bilančno vsoto) je zelo 
nizek v primerjavi z bankami - njihov delež je bil 31. 12. 2001 le 2-odstoten 
(hranilnice 0,4 %, hranilno kreditne službe 1,6 %). 

Od 21 delujočih bank jih je bilo 31. 12. 2001 v popolni domači lasti sedem in v 
popolni ali večinski lasti tujcev pet. Preostalih devet je bilo v večinski domači 
lasti, delež tujih delničarjev pri šestih bankah pa se je gibal le okrog 1 %. Vse 
hranilnice so v lasti domačih oseb s pretežno zasebnim lastništvom. 

Banke v Sloveniji so večinoma v zasebni lasti. Izjema sta prvi največji banki (po 
bilančni vsoti) Nova Ljubljanska banka (v nadaljevanju NLB) in Nova Kreditna 
banka Maribor (v nadaljevanju NKBM), ki sta bili podržavljeni ob sanaciji, ter 
Slovenska investicijska banka d. d. z 14,4-odstotnim deležem Republike 
Slovenije v delniškem kapitalu. Poštna banka Slovenije d. d. je v posredni 
državni lasti. 

Usklajevanje delovanja 
kreditno hranilnih služb z 
Zakonom o bančništvu 

Od 21 bank je bilo konec 
leta 5 bank v popolni ali 
večinski lasti tujcev 

3.2 Poslovanje bank in hranilnic 

Poslovanje bank 

Bilančna vsota vseh slovenskih bank je 31. 12. 2001 znašala po nerevidiranih 
podatkih 3948 mrd SIT (podatki ne vključujejo podružnice v Trstu). V letu 2001 
se je povečala za 23,7 % (15,6 % realno), kar je najvišja dosežena realna rast 
obsega poslovanja v zadnjih petih letih. Visoka rast je bila odsev visoke rasti 
vlog gospodinjstev, ki je bila najbolj izrazita v zadnjih dveh mesecih leta 2001, 
zaradi uvedbe evrogotovine. 

V letu 2001 so se bilančne vsote vseh bank (20 bank in podružnica tuje banke) 
povečale. Nominalne stopnje rasti so se gibale med 14,7 % in 109,4 %. 

Visoka rast bilančne vsote 
slovenskih bank 
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Tržni delež največjih bank 
se je Se povečal 

V bančnem sistemu se je v letu 2001 visoka koncentracija bank, zaradi krepitve 
tržnega deleža največje banke, še povečala. Tržni delež največje banke je konec 
leta 2001 znašal 34,6 % (v 2000 28,8 %), skupaj s tremi hčerami 38,5 %. Tržni 
delež treh največjih bank, ki se je v letih 1994-2000 gibal med 50,4 % in 53 %, 
je konec leta 2001 porasel na 56,2 %. Tržni delež sedmih največjih bank, ki se je 
v letih 1994 in 2000 gibal med 71 % in 73,9 % bilančne vsote vseh bank, je v 
letu 2001 porasel na 79,9 %. Tržni delež desetih največjih bank je lani znašal 
86,9 %. 

Večji delež vlog V povprečni sestavi pasive se je v letu 2001 delež vlog nebančnega sektorja 
gospodinjstev in izdanih 

vrednostnih papirjev v 
povprečni pasivi 

ohranil na podobni ravni kakor v letu 2000. Pri tem sta se znižala strukturna 
deleža vlog države (za 1,9 o. t.) in nefinančnih družb (za 0,4 o. t.), strukturni 
delež vlog gospodinjstev pa se je zaradi okrepljene rasti deviznih vlog ob koncu 
leta povečal (za 2 o. t.). Porasel je tudi delež izdanih vrednostnih papirjev v 
povprečni pasivi (za 0,7 o. t.). Delež vlog bančnega sektoija se je v letu 2001 
ohranil na ravni iz leta 2000, delež kapitala pa znižal (za 0,6 o. t.). 

Tabela 12: Bilančne vsote in tržni deleži največjih bank 

Banka Bilančna vsota v mio SIT Nominalna rast v % Tržni delež v % 
31. 12. 2000 31. 12. 2001 2000/1999 2001/2000 31. 12.2000 31. 12.2001 

NLB* 918.828 1.367.996 22,1 48,9 28,8 34,6 
NKBM 368.109 463.093 14,4 25,8 11,5 11,7 
SKB banka 323.353 389.061 5,1 20,3 10,1 9,9 
Abanka 188.133 255.358 26,0 35,7 5,9 6,5 
Banka Koper 198.310 243.961 18,1 23,0 6,2 6,2 
Banka Celje 185.182 226.470 18,9 22,3 5,8 5,7 
Gorenjska banka 159.137 206.840 22,1 30,0 5,0 5,2 
Skupaj največjih 7 bank 2.341.054 3.152.779 17^9 34J 733 79^9* 
Vse banke skupaj 3.192.792 3.948.262 18,8 23,7 100,0 100,0 

* Podatki za 31. 12. 2001 brez podružnice NLB v Italiji. 
Vir: Banka Slovenije 

Slika 12: Povprečna sestava bančnih virov sredstev in naložb (31. 12. 2001) 
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Obveznosti bank do nebančnega sektorja so se v letu 2001 zelo povečale (za 
28 %, v 2000 16,1 %). Realna stopnja rasti vlog nebančnega sektorja (19,6 %) je 
močno presegla dosežene stopnje v obdobju 1998-2000 (med 3,2 % in 10,9 %). 
Visoka stopnja rasti je bila posledica okrepljene rasti deviznih vlog 
gospodinjstev v zadnjem četrtletju. Delež vlog nebančnega sektorja v povprečni 
pasivi je bil v letu 2001 68,4-odstoten (v 2000 68,6 %). 

Rast vlog nefinančnih družb se je v letu 2001 (17,1 %) glede na leto 2000 
(11,8 %) okrepila. Bolj je bila izrazita v tolarskem delu kakor pa v deviznem. V 
letu 2001 so najbolj porasle vpogledne in vezane vloge od 91 dni do 1 leta. Kljub 
rasti se je delež vlog nefinančnih družb v povprečni pasivi znižal na 13,5 %. 

Po okrepljenem naraščanju vlog gospodinjstev v letu 2000 jih je bilo v letu 2001 
še več. Dosežena realna stopnja rasti (26,9 %) je močno presegala stopnje rasti v 
obdobju 1998-2000 (5,8% do 14,9%). Porast vlog gospodinjstev je bil v 
primerjavi s preteklimi leti povečan v tolarskem (vezave nad 91 dni do 1 leta) in 
v deviznem delu (vpogledne vloge). Njihov delež v povprečni pasivi se je tako 
povečal na 41,7 % (v 2000 39,7 %). 

Ob znižanju vlog države za 11,5%, zlasti zaradi manjših obveznosti po 
sporazumu NFA, se je njihov delež v povprečni pasivi v letu 2001 znižal na 5 %. 
V nasprotju z vlogami države so v letu 2001 izraziteje porasle vloge drugih 
finančnih organizacij (za 40,4 %, v 2000 8,6 %), kar je okrepilo njihov delež v 
povprečni pasivi na 5,5 %. 

Obveznosti do bank so se v letu 2001 povečale za 10,2 %, kar je manj kakor v 
predhodnih letih. Celoten porast izhaja iz povečanja obveznosti do tujih bank, ki 
je bil nižji kakor v letih 1999 in 2000 (ob tem, da so v letu 2001 porasle naložbe 
tujih bank v kapital slovenskih bank). Obveznosti do tujih bank, ki so ob koncu 
leta 2001 predstavljale 71,7 % vseh obveznosti do bank (2000 67,7 %), so še 
naprej najpomembnejša postavka obveznosti do bank. Delež teh obveznosti v 
povprečni pasivi se v letu 2001 skoraj ni spremenil (11,2 %, v 2000 11,1 %). 

Namesto izdaje instrumentov z značilnostmi podrejenega dolga so se banke v 
letu 2001 raje odločale za izdajanje cenejših vrednostnih papirjev krajših ročnosti 
brez značilnosti podrejenega dolga. Obveznosti iz izdanih vrednostnih 
papirjev so se v letu 2001 povečale za 59,9 %. Banke so se odločale za izdajo 
kratkoročnih in dolgoročnih vrednostnih papirjev. Delež obveznosti iz izdanih 
vrednostnih papirjev v povprečni sestavi pasive seje v letu 2001 povečal z 1,9 % 
na 2,6 %. Ob zaostajanju rasti kapitala glede na rast bilančne vsote se je v letu 
2001 delež kapitala v povprečni pasivi znižal z 9,8 % na 9,2 %. , 

Okrepljena rast vlog 
nefinančnih družb ... 

In gospodinjstev... 

... ter zmanjšanje vlog 
države 

Najpomembnejša postavka 
obveznosti do bank so še 
naprej obveznosti do bank 
iz tujine 

4 Tabela 13: Ročnost vlog in posojil nebančnega sektorja (v %) 

  12/31/00 3/31/01 6/30/01 9/30/01 12/31/01 
Vpogledne vloge nebančnega sektorja 33,6 32,4 . 33,0 31,5 34,3 
Kratkoročne vloge nebančnega sektoija 57.6 5S,9 58,5 60,1 58,0 
Dolgoročne vloge nebančnega sektoija 8,8 8,7 8,5 8,3 7,7 

• Skupaj vloge nebančnega sektorja 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kratkoročna posojila nebančnemu sektorju 57,8 583 58,7 59,0 56,9 
Dolgoročna posojila nebančnemu sektorju 42,1 41,6 41,2 40,9 43,0 
Terjatve iz danih jamstev 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 
Skupaj posojila nebančnemu sektorju 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Vir Banka Slovenije. 
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V letu 2001 več naložb v 
vrednostne papirje 

Več kreditiranja bančnega 
in manj nebančnega 

sektorja... 

... ter večji delež 
dolgoročnih posojil 

Med naložbami v 
vrednostne papirje je bilo 

največ blagajniških zapisov 
Banke Slovenije 

7,5 -odstotno povečanje 
naložb v bančni sektor 

V sestavi aktive sta se v letu 2001 okrepila deleža naložb v vrednostne papiije 
(za 1,2 o. t) in posojil bančnemu sektoiju (za 0,3 o., t) zaradi znižanja deleža 
posojil nebančnemu sektoiju (za 1 o. t). K temu znižanju je pripomoglo 
predvsem znižanje posojil gospodinjstvom (za 1,4 o. t), medtem ko se je delež 
posojil nefinančnim družbam povečal (za 0,8 o. t.). 

Skozi leto enakomerna rast posojil nefinančnim družbam je v letu 2001 znašala 
23,1 %, kar presega stopnjo rasti iz leta 2000 (20,9 %). Dosežene realne stopnje 
rasti posojil nefinančnim družbam po letu 1999 (7,1 %) izražajo vse večjo 
usmeijenost bank v kreditiranje tega sektoija v letih 2000 (11 %) in 2001 
(15,1 %). Posojila gospodinjstvom so v letu 2001 porasla za 7,7 % (v 2000 
12,5 %). Dosežene realne stopnje rasti posojil gospodinjstvom so se po letu 
1999, ko je bila rast rekordna (34,5 %), zaradi uvedbe davka na dodano vrednost 
v letih 2000 (3,3 %) in 2001 (0,7 %) močno znižale, pri čemer so se posojila 
prebivalstva realno ohranjala na ravni iz leta 1999, posojila samostojnim 
podjetnikom pa realno zniževala. Na umiijanje stopnje rasti posojil drugim 
finančnim organizacijam v letu 2001 kaže dosežena stopnja rasti 16,4 %, ki je 
bila precej nižja kakor v letih 1999 (91,8 %) in 2000 (30 %). V letu 2001 (5,4 %) 
se je v primeijavi s predhodnim letom (21 %) umirila tudi rast posojil državi - ta 
je zadolževanje pri bankah nadomestila z zadolževanjem prek izdanih 
vrednostnih papiijev (zakladnih menic in obveznic), znižala pa so se posojila 
tujcem (za 18,4 %) in neprofitnim izvajalcem storitev gospodinjstev (za 30,9 %). 

Sestava ročnosti posojil nebankam se je v zadnjih petih letih postopno 
spreminjala v korist dolgoročnih posojil. Tako je bilo razmerje med 
kratkoročnimi in dolgoročnimi posojili ob koncu leta 1995 59:41, leta 2001 pa 
57:43. Kratkoročna so v letu 2001 porasla za 14,4 %, dolgoročna pa za 18,7 %. 
Realne stopnje rasti kažejo na postopno umiijanje rasti kratkoročnih posojil, 
medtem ko se je rast dolgoročnih po slabitvi v letih 1999 in 2000 v letu 2001 
okrepila. Rast deviznih posojil je bila v letu 2001 (21,0 %) nižja kakor v letih 
2000 (31,4 %) in 1999 (34,4 %). Delež naložb v vrednostne papiije v povprečni 
aktivi se je po znižanju v letih 1999 (za 4,9 o. t) in 2000 (za 2,8 o. t.) v letu 2001 
zaradi povečanega vpisa blagajniških zapisov Banke Slovenije okrepil (za 1,2 o. 
t) na 26,9 %. V sestavi vrednostnih papiijev bank ob koncu leta 2001 
predstavljajo največji delež vrednostni papirji Banke Slovenije (52,7 %), sledijo 
vrednostni papiiji države, katerih delež se je v letu 2001 kljub novim izdajam 
zakladnih menic /nižal na 34,8 %, in drugi vrednostni papiiji (12,5 %). 

Naložbe v vrednostne papiije so se v letu 2001 povečale za 39,8%, najbolj 
naložbe v blagajniške zapise Banke Slovenije (za 59,9 %), bodisi devizne zaradi 
povečevanja deviznega minimuma bodisi tolarske - krepitev le-teh je bila 
najizrazitejša v drugi polovici leta in je odsev politike Banke Slovenije umikanja 
presežne likvidnosti s tolarskimi instrumenti. Naložbe v vrednostne papiije 
države so se v letu 2001 povečale za 18,8 %, najbolj v kratkoročne (zakladne 
menice). Naložbe v druge vrednostne papiije (delnice, obveznice, vrednostni 
papirji tujih izdajateljev, držav ipd.) so se povečale za 35 %, zlasti v delnice in 
vrednostne papiije tujih izdajateljev. 

V letu 2001 so se za 7,5 % povečale naložbe v bančni sektor, predvsem devizne. 
V povprečni sestavi aktive se je delež naložb bančnemu sektoiju povečal z 
10,2 % (2000) na 10,5 % v letu 2001. Sestava nalpžb bankam se v letu 2001 ni 
bistveno spremenila in je bila ob koncu leta 2001 naslednja: tolarske naložbe 
16,7 %, devizne 83,3 % (v 2000 16,5 % in 83,5 %). 

Ob koncu leta 2001 je bil razmeroma visok delež denarja v blagajni in stanja na 
računih pri centralni banki v celotni aktivi 5,2% (depozit čez noč). 
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Presežna ponudba deviz na trgih tujega denarja je povzročala nenehni pritisk na Zniževanje deleža 
tečaj tolarja, da bi apreciiral. Zaostajanje rasti tečaja za TOM, ki je bilo povprečne devizne pasive 
izrazitejše kakor v letu 2000, se je kazalo v zniževanju deleža povprečne 
devizne pasive v celotni povprečni pasivi bank - ta je bil v povprečju leta 2001 
(33,9 %) kljub temu za 1,2 o. t. višji kakor v letu 2000. Povprečni delež devizne 
aktive v povprečni aktivi bank je bil v letu 2001 (33,1 %) za 1,5 o. t. večji kakor 
leto poprej. Banke so imele v povprečju leta 2001 za 2,5 % več deviznih virov 
sredstev kakor naložb. 

Preprečevanje prevelike koncentracije kreditne izpostavljenosti do posameznih 
oseb in skupin povezanih oseb je ključni element upravljanja kreditnega 
tveganja. V letu 2001 je bila s spremembo Zakona o bančništvu poleg 25- in 20- 
odstotne omejitve izpostavljenosti uvedena dodatna 10-odstotna omejitev do 
oseb v posebnem razmeiju z banko, ki jih določa 83. člen tega zakona. Vsota 
velikih izpostavljenosti na ravni bančnega sistema je 31. 12. 2001 dosegala 
208,6 % kapitala. Omejitev izpostavljenosti 10 % kapitala do oseb v posebnem 
razmetju do banke je presegalo 13 bank. pri čemer se rok za uskladitev izteče 3. 
8. 2004. 

Sestava kreditnega portfelja bank po stanju 31. 12. 2001 je bila ob znižanju 
deleža skupine A za 0,8 odstotne točke in porastu skupine B slabša kakor ob 
koncu leta 2000. V celotni izpostavljenosti bančnega sektoija brez terjatev do 
Banke Slovenije in Republike Slovenije se je v letu 2001 delež skupine A 
zmanjšal, povečala pa sta se deleža skupin B in E. 

Zaradi višje rasti obsega dvomljivih in spornih terjatev (28,3 %) od rasti bilančne 
vsote (23,7 %) je bil po stanju 31. 12. 2001 glede na konec leta 2000 višji delež 
dvomljivih in spornih teijatev v bruto aktivi (s 13,1 % na 13,3 %), pa tudi delež 
popravkov vrednosti v bruto aktivi bank (s 6,5 % na 6,6 %). 

Celotna izpostavljenost kreditnemu tveganju bank je bila 31. 12. 2001 4516,9 Izpostavljenost bank do 
mrd SIT (od tega 3696,8 mrd SIT bilančnih in 820,1 mrd SIT zunajbilančnih posameznega komitenta se 
terjatev). Izpostavljenost do posameznega komitenta se je v primerjavi s koncem je povečala 
leta 2000 povečala za 14% na 137,4 mio SIT. Delež izteijane aktive glede na 
odpisano aktivo v tekočem letu je bil 85,5 % (v 2000 47,5 %). 

Tabela 14: Razvrstitev bilančne in zunajbilančne aktive bank, oblikovani 
popravki in rezervacije (v mio SIT) 

 31. 12. 2000 31. 12. 2001  
skupna izpostavljenost popravki, rezervacije skupna izpostavljenost popravki, rezervacije 

v znesku v % v znesku v % v znesku v % v znesku v % 
A 3.264.439 87,4 (83.9) 24.106 14,4 3.910.133 86,6 (82.3) 28.991 13,7 
B " 277.864 7,4 (9.5) 30.728 18,3 363.536 8,0 (10.6) 38.014 18,0 
C 77.144 2,1 (2.6) 20.726 12,4 92.655 2.1 (2.7) 24.181 11,4 
D 58.682 1,6 (2.0) 33.743 20,1 66.766 1,5 (1.9) 37.005 17,5 
E 58.352 1,6 (2.0) 58.351 34,8 83.888 1,9 (2.4) 83.485 39,4 
Skupaj 3.736.480 100,0 167.654 100,0 4.516.958 100,0 211.676 100,0 

Opomba: Razvrstitev v oklepaju ne upoiteva teijatev do Banke Slovenije in Republike Slovenije. 
Vir Banka Slovenije. 
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Spremembe pri izračunu 
usklajenosti naložb in 

sredstev 

Sekundarna likvidnost bank je ob koncu leta 2001 znašala 701,1 mrd SIT. 
Delež sekundarne likvidnosti v bilančni vsoti je v letu 2001 (po treh letih 
zniževanja) zaradi povečanega vpisa blagajniških zapisov Banke Slovenije 
poskočil s 13,7 % na 17,8 %. Vse banke so v letu 2001 v prvem polletju 
izpolnjevale predpisana razmerja usklajenosti ročnosti naložb in sredstev (po 
sklepu o obvezni uskladitvi rokov dospelosti naložb z roki dospelosti sredstev). 
V juliju se je metodologija za izračun usklajenosti ročnosti naložb in sredstev 
spremenila, kajti veljati je začel sklep o tolarski likvidnostni lestvici. Zaradi 
spremenjene metodologije pet bank v drugi polovici leta ni izpolnjevalo 
predpisanih količnikov likvidnosti, pri čemer so jih med obdobjem prilagajanja 
postopno povečevale. V oktobru je bila metodologija zaradi poenotenja izračuna 
količnikov likvidnosti v tolarskem in deviznem delu ponovno spremenjena ter je 
bankam, ki so z Banko Slovenije podpisale pogodbo, omogočala izpolnjevanje 
predpisanih količnikov likvidnosti za tolarski in devizni del skupaj. Po stanju 31. 
12. 2001 je bil doseženi količnik likvidnosti za obdobje od 0 do 30 dni 0,97 in za 
obdobje od 0 do 180 dni 1,03. Predpisane višine količnika likvidnosti ni doseglo 
deset bank, pri čemer se prilagoditveno obdobje izteče 1.7. 2002. 

Večja koncentracija 
deponentov je bila značilna 

za manjše banke 

Pri zbiranju sredstev se je trend zniževanja koncentracije depozitov največjih 
tridesetih deponentov iz zadnjih let obrnil. Delež največjih tridesetih deponentov 
(brez posojil bank in vlog fizičnih oseb) v depozitih bančnega sistema se je 
namreč v letu 2001 povečal z 48,5 % ob koncu leta 2000 na 51 % konec leta 
2001, najbolj zaradi povečanja deleža največjih dveh deponentov. Za manjše 
banke je značilna večja koncentracija deponentov. Pri največjih bankah se delež 
največjih tridesetih deponentov v vseh depozitih giblje med 38 % in 44 %, pri 
manjših bankah pa med 70 % in 86 %. Likvidnostno tveganje blaži visok delež 
vlog gospodinjstev v zbranih sredstvih nebančnega sektoija, ki se je v zadnjih 
petih letih povečeval z 53,3 % ob koncu leta 1997 na 63,6 % ob koncu leta 2001. 
Časovna razpršenost depozitov največjih tridesetih deponentov se v letu 2001 ni 
bistveno spremenila; ob koncu leta 2001 so depoziti s preostalo dospelostjo do 
90 dni predstavljali 46,1 % in depoziti s preostalo dospelostjo do 1 leta 74,0 % 
vseh depozitov teh deponentov. 

Tabela 15: Glavne postavke bilance stanja bank 

Znesek v mio SIT 
12/31/00 

Nominalna rast v % Realna rast v % 
2001/2000 12/31/01 2000/1999 2001/2000 

Denar pri centralni banki 
Posojila bančnemu sektorju 
Posojila nebančnim sektorjem 
- Posojila nefinaninim podjetjem 
- Posojila gospodinjstvom 
- Posojila državi 
Vrednostni papirji 
Druga aktiva 
Skupaj aktiva 
Obveznosti do bančnega sektorja 
Obveznosti do nebančnih sektorjev 
- Obveznosti do nefinaninih podjetij 
- Obveznosti do gospodinjstev 
- Obveznosti do države 
Obveznosti iz vrednostnih papirjev 
Druge obveznosti 
Kapital 
Skupaj pasiva  

98.631 
364.388 

1.636.557 
939.660 
483.789 
150.921 
793.180 
300.036 

3.192.792 
399.712 

2.157.509 
441.787 

1.293.711 
171.202 
69.405 

250.556 
315.611 

3.192.792 

206.224 
391.643 

1.902.286 
1.156.722 

521.135 
159.075 

1.109.110 
338.998 

3.948.262 
440.586 

2.761.126 
517.219 

1.756.177 
151.533 
110.996 
295.894 
339.660 

3.948.262 

U.l 
44.3 
17,9 
20,9 
12,5 
21.0 
11,9 
20.4 
18,8 
29.4 
16.1 
11.8 
25.2 

-18,0 
55,1 
28,1 
13,0 
18,8 

109,1 
7.5 

16,2 
23.1 

7,7 
5,4 

39.8 
13,0 
23,7 
10.2 
28.0 
17.1 

' 35,7 
•11,5 
59.9 
18,1 
7.6 

23,7 

95.4 
0,4 
8,6 

15,0 
0,7 

-1.5 
30,7 

5,6 
15,6 
3,0 

19,6 
9,4 

26,9 
-17,3 
49.5 
10,4 
0,6 

15.6 

Vir: Btnka Slovenije. 
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Banke so v letu 2001 dosegle 15,4 mrd SIT dobička pred obdavčitvijo, od tega 
znaša pozitivni saldo revalorizacijskega izida 30,2 mrd SIT. V primerjavi s 
prejšnjim letom je bil doseženi dobiček nižji za 17,2 mrd SIT oziroma za 52,9 %. 
Bil je najnižji v zadnjih šestih letih, kar je posledica visoke izgube ene izmed 
večjih bank (dodatno oblikovanje rezervacij zaradi upoštevanja kriterijev 
razvrščanja matične banke). Brez upoštevanja visoke izgube te banke je bil 
doseženi dobiček pred obdavčitvijo bančnega sistema v letu 2001 34,9 mrd SIT. 
Dobiček po obdavčitvi je lani znašal 1,9 mrd SIT (v 2000 19,9 mrd SIT). 

Manjši dobiček bank zaradi 
visoke izgube ene večjih 
bank 

Neto obresti so v letu 2001 znašale 116,8 mrd SIT. Po močnem porastu neto 
obresti v letu 2000 (za 30,1 %, realno za 19,5 %) so se neto obresti v letu 2001 
znižale za 6,5 mrd SIT (za 5,3%, realno za 11,5%) zaradi znižanja 
revalorizacijskih obresti. Neto provizije so v letu 2001 znašale 41,4 mrd SIT. V 
primeijavi z letom 2000 so se povečale za 9,3 % (realno za 2,1 %), najbolj iz 
naslova opravljanja plačilnega prometa v državi ter od posredniških in 
komisijskih poslov. Leto 2001 je bilo glede na neto finančne posle za banke 
zelo ugodno, saj so z njimi zaslužile 19,1 mrd SIT, kar je za 5,7 mrd SIT oziroma 
za 43 % več kakor v letu 2000, predvsem zaradi vrednotenja 

V sestavi bruto dohodka se 
znižuje delež neto obresti... 

... in raste delež neto 
provizij in neto finančnih 
poslov 

Tabela 16: Glavne postavke prirejenega izkaza uspeha bank 

Znesek v mio SIT Delež v % Nominalna rast v % 
2000 2001* 2000 2001 2000/1999 2001/2000 

Neto obresti 
Neto provizije 
Neto finančni posli 
Neto drugo 
Bruto dohodek 
Operativni stroški 
- od tega: stroški dela 
Neto dohodek 
Neto rezervacije in neto odpisi 
Dobiček/izguba pred obdavčitvijo 
Dobiček/Izguba po obdavčitvi 

123.298 
37.858 
13.355 
-4.666 

169.845 
100.041 
49.085 
69.804 
37.233 
32.571 
19.951 

116.789 
41.367 
19.096 
-6.141 

171.111 
111.205 
53.317 
59.906 
44.553 
15.353 

1.883 

72.6 
22.3 

7,9 
-2.7 

100,0 
5S.9 
28,9 
41.1 
21.9 
19.2 
11.7 

68,3 
24,2 
U.2 
-3,6 

100,0 
65,0 
31,2 
35,0 
26,0 
9.0 
1.1 

30,1 
12.3 
40,0 
11.5 
26,9 
14.6 
12,3 
50,0 
41,0 
61,8 
98,5 

-5,3 
9,3 

43,0 
31.6 

0,7 
11,2 
8,6 

-14,2 
19.7 

-52,9 
-90,6 

* Podatki so brez podružnice NLB v Juliji. 
Vir: Banka Slovenije. 

Slika 13: Sestava bančnih prihodkov in odhodkov (v letu 2001) 

OSTALI PRIHODKI 
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Vir: Banka Slovenije 
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investicijskih in tržnih vrednostnih papirjev ob rasti tečajev vrednostnih 
papirjev. Postavka neto drugo (drogi prihodki od poslovanja, izredni prihodki in 
odhodki ter revalorizacija kapitala) je v letu 2001 znašala -6,1 mrd SIT. V 
primerjavi z letom 2000 se je povečala za 31,6 % zaradi povečanja izrednih 
odhodkov (plačila davkov in izguba ob prodaji osnovnih sredstev). 

Bruto dohodek bank je v letu 2001 znašal 171,1 mrd SIT in se je glede na leto 
2000 zaradi znižanja neto obresti povečal le za 0,7 % (realno znižal za 5,9 %). V 
bruto dohodku se je glede na leto 2000 znižal delež neto obresti (z 72,6 % na 
68,3 %) ter povečal delež neto provizij (z 22,3 % na 24,2 %) in neto finančnih 
poslov (s 7,9 % na 11,2 %). 

11,2-odstotni porast 
operativnih stroškov... 

Operativni stroški so v letu 2001 znašali 111,2 mrd SIT. V primerjavi z letom 
2000 so porasli za 11,2 %, kar pomeni 3,9-odstotni realni dvig. Realna stopnja 
rasti operativnih stroškov kaže, da so banke v letu 2001 bolj nadzorovale stroške 
kakor v obdobju 1998-2000, ko so se realne stopnje rasti gibale med 4,9 % in 
6,6%. Delež operativnih stroškov v bruto dohodku se je v letu 2001, zaradi 
nizke rasti bruto dohodka povečal z 58,9 % na 65 % in delež stroškov dela z 28,9 
na 31,2 %. Zaradi hitrejše rasti obsega poslovanja od rasti operativnih stroškov 
so se zmanjšali operativni stroški (s 3,4 % na 3,1 %), pa tudi stroški dela (z 
1,7 % na 1,5 %) na povprečno aktivo. 

.za 14,2 % nižji neto 
dohodek in... 

Rast operativnih stroškov se je ob stagniranju bruto dohodka pokazala v 
doseženem neto dohodku (59,9 mrd SIT), ki je bil za 14,2 % nižji kakor v letu 
2000, v katerem je rekordno porasel. Realno znižanje neto dohodka pomeni 
nadaljevanje zniževanja iz let 1998 in 1999, medtem ko se je v letu 2000 zaradi 
močnega povečanja neto obresti realno povečal. 

Tabela 17: Sestava revalorizacijskega izida pri poslovanju bank (v mio SIT) 

1999 2000 2001 
Saldo revalorizacijskega izida 25.073 3S.626 30.208 
Neto revalorizacijske obresti 
- reval. prihodki1 

- reval. odhodki: 

35.081 
182.013 
146.932 

51.539 
286.269 
234.731 

40.686 
251.063 
210.377 

Neto drugo 
- reval. prihodki (osn. sred., kapit. nal., drugo) 
- reval. odhodki (kapital, drugo) 

-10.008 
10.050 
20.058 

-12.912 
13.450 
26.362 

-10.478 
11.193 
21.671 

Revalorizacijski popravek kapitala 
Saldo tečajnih razlik 
Saldo iz naslova valutne klavzule 

19.041 
-57 
202 

25.112 
-2.056 

274 

20.664 
-403 
382 

' Od pozi:, tečajnih razlik, od danih tolarskih posojil/vlog z valutno klavzulo in brez, od vred. 
papirjev. 
1 Od negat. tečajnih razlik, za prejeta posojil/vloge, izdane vred. papirje, za tolarske obveznosti z 
valutno klavzulo. 
Vir. Banka Slovenije. 

Tabela 18: Kazalci učinkovitosti poslovanja bank 

31.12.1999 31. 12.2000 31.12.2001 
Donos na povprečno aktivo 
Donos na povprečni kapital 
Obrestna marža 
StroSki dela/Povprečna aktiva 
Drugi stroSki poslovanja/Povprečna aktiva 

0.8 
7.8 
4,0 
1,7 
1.7 

1.1 
U.3 
4.5 
1.7 
1.7 

0.4 (1,1) 
4,8 (11,9) 
3,6 (3,7) 
1.5 (U) 
1.6 (1.6) 

Opomba: Vrednosti v oklepaju so brez upoitevanja banke, ki je poslovala z visoko izgubo. 
Vir: Banka Slovenije. 
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Banke so v letu 2001 oblikovale 44,6 mrd SIT neto rezervacij, kar je za 7,3 mrd ... 19,7 % več neto 
SIT (19,7 %) več kakor v letu 2000. Delež rezervacij v sestavi porabe bruto rezervacij 
dohodka v letu 2001 je bil 26,0 % (v 2000 21,9 %). 

Saldo revalorizacijskega izida v znesku 30,2 mrd SIT je bil v letu 2001 za 8,4 
mrd SIT (21,8 %) nižji kakor v letu 2000 in izraža zmanjšanje »inflacijskega 
dobička« bank v letu 2001. 

Donos na povprečno aktivo bank je v letu 2001 znašal 0,4 %, kar je najnižja Nižji donos na povprečno 
raven v zadnjih sedmih letih. V obdobju 1995-2000 se je namreč dobiček gibal aktivo ... 
med 0,8 % in 1,2 % povprečne aktive. Ob neupoštevanju banke, kije v letu 2001 
poslovala z visoko izgubo, je bil donos bank na povprečno aktivo v letu 2001 
1.1 %. Donos na povprečni kapital je bil v letu 2001 4,8 %, brez upoštevanja 
banke z izgubo pa 11,9 %. 

Obrestna marža, izražena kot razmerje med neto obrestmi in povprečno bruto 
obrestonosno aktivo, ki se trendno znižuje od leta 1997 (razen leta 2000), se je v ... in nižja obrestna marža 
letu 2001 znižala za 1 o. t. na 3,6 %. Ob neupoštevanju banke, ki je v letu 2001 
poslovala z visoko izgubo, je bila neto obrestna marža bančnega sistema v letu 
2001 3,7 %. Posamezne banke so v letu 2001 dosegle zelo različne obrestne 
marže, med 1,1 % in 6,9 %. 

Obrestni razmik, kot razlika med povprečno letno nominalno aktivno in 
pasivno obrestno mero za tolarske naložbe oziroma sredstva nebančnega 
sektorja, je bil v zadnjem četrtletju leta 2001 v primerjavi z istim obdobjem leta 
2000 nižji za 1,5 o. t (s 6,4 o. t. na 5 o. t.), k čemur je prispevala rast pasivnih 
obrestnih mer, pa tudi znižanje aktivnih obrestnih mer. 

Kapital bank, izračunan po sklepu o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic, je 
po stanju na dan 31. 12. 2001 znašal 275,5 mrd SIT, od tega temeljni kapital 
260,4 mrd SIT. Kapitalska ustreznost na ravni bančnega sistema je bila 11,8 % 
(ob koncu leta 2000 13,5 %). 

3.2 Poslovanje hranilnic 

V Sloveniji so v letu 2001 poslovale tri hranilnice. Bilančna vsota vseh treh 
skupaj je konec leta 2001 znašala 15,2 mrd SIT in je bila glede na leto poprej 
višja za 23,5 %. Tako ostaja delež hranilnic v slovenskem bančnem prostoru 
skromen (0,4 %). Se pa precej razlikujejo po velikosti in po sestavi bilance 
stanja. 

Vloge gospodinjstev so najpomembnejši vir v sestavi pasive hranilnic. V letu 
2001 so se povečale za 35,7 %, prav tako se je povečal njihov delež v povprečni 
pasivi hranilnic (na 29,6 %). Vloge nefinančnih družb so bile ob koncu leta 2001 
za 23,2 % nižje kakor ob koncu leta 2000, kar je odsevalo v znižanju njihovega 
deleža (na 16,7 %), pri čemer pa so še vedno drugi najpomembnejši vir v pasivi 
hranilnic. Vloge bančnega sektorja so v letu 2001 močno porasle (za 131,7 %) 
zaradi dospevanja vlog nebančnega sektorja ene iznied hranilnic. Kljub visoki 
stopnji rasti se je delež vlog bančnega sektotja v povprečni pasivi znižal na 
8,3 %. Delež kapitala v povprečni pasivi se je v letu 2001 znižal na 9,2 %. 

Ročnost vlog nebančnega sektorja v hranilnicah se je lani nekoliko podaljšala. 
Ob koncu leta je bila sestava ročnosti vlog naslednja: vpogledne vloge 5 %, 
kratkoročne 70,3 % in dolgoročne 24,7 %. 

Vloge gospodinjstev 
predstavljajo največji del 
pasive hranilnic ... 

poročevalec, št 42 52 23. april 2002 



...in so namenjene 
predvsem kreditiranju 

gospodinjstev 

Vse hranilnice so poslovale 
z dobičkom 

Zbrana sredstva hranilnic so namenjena predvsem kreditiranju gospodinjstev, ki 
se je lani povečalo za 19,6 % in doseglo konec leta 2001 81,3 % povprečne 
aktive hranilnic. Delež naložb v bančni sektor seje do konca leta 2001 povečal 
na 5,7 %, v ncfinančne družbe pa znižal na 3,1 % aktive. Delež naložb v 
vrednostne papirje hranilnic je v letu 2001 znašal le 1,9 % povprečne aktive. 

Razmerje med kratkoročnimi in dolgoročnimi posojili nebančnemu sektotju, ki 
je bilo ob koncu leta 2000 36,4:63,6, se je v letu 2001 zaradi premika 
dolgoročnih posojil na tekočo zapadlost pri eni izmed hranilnic spremenilo v 
smeri večje usklajenosti na 42,7:57,3. 

Dne 31. 12. 2001 je znašala izpostavljenost hranilnic kreditnemu tveganju 14,4 
mrd SIT. Ob znižanju deleža A komitentov za 0,1 odstotne točke (na 96,9 %) se 
je kakovost kreditnega portfelja hranilnic v primeijavi s koncem leta 2000 
malenkostno poslabšala. Delež dvomljivih in spornih terjatev v bruto aktivi je bil 
4,5 % (ob koncu leta 2000 4,5 %). Hranilnice niso presegale omejitev največjih 
dopustnih izpostavljenosti. 

V letu 2001 so vse hranilnice poslovale z dobičkom. Njihov skupni dobiček je 
znašal 220,7 mio SIT, kar je za 63,8 mio SIT oziroma 40,7 % več kakor v letu 
2000. Bruto dohodek se je v letu 2001 v primerjavi z letom 2000 povečal za 
226,7 mio SIT oziroma za 33 % predvsem zaradi večjih neto obresti (za 126,8 
mio SIT) in provizij (za 79,7 mio SIT). Operativni stroški so v letu 2001 porasli 
za 131,9 mio SIT (za 28,3 %). Ob hitrejši rasti operativnih stroškov od bilančne 
vsote se je njihov delež v povprečni aktivi v letu 2001 povečal s 3,8 % na 4,3 %. 
Hranilnice so v letu 2001 oblikovale rezervacije v znesku 94,3 mio SIT, kar je za 
48,8 % več kakor v letu 2000. 

Obrestna marža hranilnic je 
bila večja od obrestne 

marže bank 

V letu 2001 so hranilnice dosegle visok donos na povprečno aktivo 1,6 % in na 
kapital 17,2 %. Obrestna marža hranilnic se je v letu 2001 drugače kakor bank 
povečala za 0,5 o. L na 4,1 % in je bila višja od obrestne marže bank. V zadnjem 
četrtletju leta 2001 je bil nominalni obrestni razmik hranilnic 4,5 o. L (v 2000 4,7 
o. t) in realni obrestni razmik 3,3 o. t. (v 2000 3,1 o. t.). 

Nadaljevalo seje zniževanje kapitalske ustreznosti hranilnic - po stanju 31. 12. 
2001 (11,1 %) je bila za 0,2 odstotne točke nižja kakor ob koncu leta 2000 
(11,3%). 

3.3 Nadzor bank in hranilnic 

V strateškem načrtu Nadzor bančnega poslovanja za obdobje 2000-2003 je 
predvideno, da se bo število celovitih pregledov gibalo med 7 do 9 let, 
posameznih področij poslovanja kreditnih institucij (bank, hranilnic in hranilno 
kreditnih služb) pa do 30 let. Pri tem je lahko banka ali hranilnica tako kakor 
doslej pregledana večkrat na leto. Področja pregleda se določijo po predhodno 
pridobljenih informacijah in izdelanih analizah poslovanja posameznih kreditnih 
institucij oziroma na pobudo znotraj Banke Slovenije ali pristojnih zunanjih 
institucij. Posebno področje pregledov je ocena tveganja v informacijski 
tehnologiji. Z delnimi ali celovitimi pregledi je dana možnost poglobljenih 
pregledov področij, kjer je tveganje večje ali za katera v Banki Slovenije ni 
dovolj ustreznih ali preverjenih podatkov. 
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Stalnost nadzora bank in hranilnic je zagotovljena z rednim pošiljanjem in 
preverjanjem poročil analitikov ter s pregledi inSpektoijev na terenu. 
Zagotovljeno je t. i. načelo štirih oči, kar pomeni, da so analitiki in inšpektorji 
skupaj odgovorni za spremljanje posameznih bank in hranilnic. 

Analitiki skrbijo za stalno spremljanje uspešnosti poslovanja kreditnih institucij 
na podlagi prejetih podatkov in informacij vsaj enkrat na mesec, sodelujejo pri 
oceni rezultatov poslovanja bank in hranilnic, pri izdajanju in spremembah 
dovoljenj za poslovanje, tehtajo predloge novih sistemskih rešitev, svetujejo pri 
izvajanju standardov za varno in skrbno poslovanje, nadzirajo spoštovanje 
omejitev za tako poslovanje, sodelujejo pri pripravah na kontrolo v bankah in 
hranilnicah, pri pogovorih z vodstvom bank in hranilnic ter z drugimi 
institucijami, pripravljajo razno gradivo za organe Banke Slovenije itd. O 
ugotovitvah, ki se razlikujejo od običajnega poslovanja za posamezno banko ali 
hranilnico, analitiki takoj obvestijo inšpektorje in vodstvo nadzora bančnega 
poslovanja, da se na tej podlagi lahko odločijo za neposreden pregled v banki ali 
hranilnici. Analitiki in inšpektorji ob ugotovljenih nepravilnostih v poslovanju 
bank ali hranilnic ukrepajo in spremljajo odpravljanje nepravilnosti. 

Ker je kreditno tveganje v bankah in hranilnicah največje, je poudarek pri 
pregledih na ustrezni razvrstitvi bilančnih in zunajbilančnih terjatev. Posebna 
pozornost je posvečena konsolidiranemu nadzoru - pregledu banke in z njo 
povezanih oseb. Inšpektorji Banke Slovenije preverjajo finančne izkaze 

Okvir 6: Izboljšanje usklajenosti s Temeljnimi načeli učinkovitega bančnega nadzora 

Svet Banke Slovenije je 17. 1. 2002 na 239. seji sprejel Akcijski načrt za izboljšanje usklajenosti s Temeljnimi 
načeli za učinkovit bančni nadzor na podlagi ugotovitev Misije Peer Review, ki je bila na obisku v Sloveniji 
konec septembra 2001. V načrtu so zajeti ukrepi, ki jih je treba izvesti za izboljšanje usklajenosti s temeljnimi 
načeli na področjih, kjer Republika Slovenija ni popolnoma usklajena oziroma so imeli člani misije pripombe k 
obstoječemu stanju. V skladu z akcijskim načrtom je Svet Banke Slovenije podprl naslednje: 

1. Zagotovljeni bodo dodatni viri za nemoteno delo v razvoju in dnevnem prizadevanju NBP (za 
izobraŽevanje, nagrajevanje ipd.), s Čimer se bo povečala konkurenčnost zaposlovanja v okviru bančne 
stroke, pa tudi v primerjavi z revizijskimi poklici in drugimi regulatorji finančnih trgov, 

2. Vložena bo pobuda za ustrezno spremembo Zakona o bančništvu glede licenciranja in lastniške sestave 
bank, s katero bi bančni nadzorniki dobili močno orodje za nadzor lastniške sestave v bankah in nadzor nad 
kapitalskimi naložbami bank v druge osebe. Za pridobitev kvalificiranega deleža (nad 10 %) pri glasovalnih 
pravicah ali kapitalu banke bo v skladu z bančno direktivo EU treba pridobiti predhodno dovoljenje Banke 
Slovenije. Slednje bo potrebno tudi za večje kapitalske naložbe banke v druge osebe. 

3. Glede posojilne in naložbene politike bank, omejitev velikih izpostavljenosti in kreditiranja povezanih oseb 
bo dan poudarek spremljanju in nadziranju izvajanja 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o bančništvu, ki določa, da banke v prehodnem obdobju ne smejo sklepati novih poslov, zaradi katerih bi se 
povečala nedovoljena izpostavljenost do oseb v posebnem razmerju z banko oziroma prekoračile nove 
omejitve, določene v letu 2001. 

4. Zahteve za obvladovanje tržnega tveganja na konsolidirani osnovi bodo uveljavljene hkrati z uveljavitvijo 
določb, ki sc nanašajo na kapitalske zahteve za tržno tveganje na solistični osnovi. Na regulativnem 
področju bo poudarek na spremljanju razvoja po svetu in dodelavi predpisov, po potrebi pa tudi zakonske 
podlage, skladno s standardi Banke za mednarodne poravnave oziroma direktivami EU za bančništvo. 

5. Z ustrezno spremembo Zakona o bančništvu in podzakonskih aktov bodo opredeljeni natančni količinski in 
kakovostni standardi, ki jih bodo morali izpolnjevati interni modeli glede obvladovanja tržnega tveganja 
oziroma ugotavljanja kapitalskih zahtev za tržno tveganje. Poleg izobraževanja in usposabljanja 
nadzornikov bo poudarek tudi na izobraževanju bank na tem področju. 
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8 celovitih pregledov in 30 
delnih pregledov ter 20 

pregledov v informacijski 
tehnologiji 

povezanih oseb, politiko banke (sedanjo in prihodnjo) do povezanih oseb, 
kakovost njihove aktive - naložb, vodenje in odnose z banko in tveganje v 
poslovanju. Na tej podlagi inšpektoiji med drugim ugotavljajo, ali so oblikovane 
rezervacije in popravki vrednosti za izpostavljenost banke (posojila, kapitalske 
naložbe) do povezanih oseb ustrezni. 

V letu 2001 so inšpektorji nadzora bančnega poslovanja v neposrednih pregledih 
bank in hranilnic - poleg standardnih področij pregleda - namenili posebno 
pozornost nadzoru na konsolidirani osnovi, tržnemu tveganju, izvajanju zakonov 
o potrošniških posojilih, o preprečevanju pranja denarja, plačilnem prometu 
pravnih oseb, kartičnem poslovanju itd. 

Načrtovani obseg pregledov nadzora bančnega poslovanja na terenu za leto 2001 
je bil (z nekaterimi spremembami zaradi pripojitev) povsem uresničen. V celoti 
je bilo pregledanih sedem bank in ena hranilnica. 

Poleg 8 celovitih pregledov je bilo opravljenih še 30 delnih pregledov bank, 
hranilnic, hranilno-kreditnih služb in drugih družb po področjih poslovanja, in 
sicer brez upoštevanja pregledov v informacijski tehnologiji. Na tem področju je 
bilo v letu 2001 opravljenih 20 pregledov v sklopu celovitih pregledov bank ali 
hranilnic ali kot samostojnih pregledov. 

Nadzor bančnega poslovanja je v letu 2001 pri treh hranilno-kreditnih službah 
vložil predlog o začetku stečajnega postopka oziroma izdal odločbo o začetku 
prisilne likvidacije. 

Nadzor tudi nad 
poslovanjem pravnih oseb, 

povezanih z banko 

V zvezi s preprečevanjem pranja denarja so inšpektorji nadzora bančnega 
poslovanja v letu 2001 opravili skupaj 25 enodnevnih pregledov v skoraj vseh 
bankah in hranilnicah, skupaj s sodelavci iz drugih oddelkov Banke Slovenije pa 
sodelovali pri preverjanju meril prehoda plačilnega prometa v banke. 

V skladu z Zakonom o bančništvu je Banka Slovenije pooblaščena tudi za 
nadzorovanje poslovanja pravnih oseb, povezanih z banko, če je to potrebno 
zaradi nadzora nad poslovanjem banke. V letu 2001 so inšpektorji Banke 
Slovenije v sedmih bankah samostojno izvedli delne preglede poslovanja 
nekaterih družb v 100-odstotni lasti teh bank (lizing družbe). 

Nadzorna pristojnost Banke Slovenije je ob utemeljenem sumu, da gre za 
opravljanje bančnih storitev, ne da bi zanjo pridobile dovoljenje Banke 
Slovenije, razširjena tudi na druge osebe. V letu 2001 so inšpektorji Banke 
Slovenije na podlagi prijav pristojnih državnih institucij (predvsem Ministrstva 
za gospodarstvo oziroma Tržnega inšpektorata Republike Slovenije) in pobud 
članov Sveta Banke Slovenije opravili šest neposrednih pregledov »nebančnih« 
družb, za katere je obstajal sum, da se ukvarjajo z dejavnostjo, za katero nimajo 
ustreznega dovoljenja Banke Slovenije. 

V skladu s Temeljnimi načeli učinkovitega bančnega nadzora nadzorniki 
bančnega poslovanja Banke Slovenije vzdržujejo redne stike z vodstvi bank in 
hranilnic, med drugim z rednimi letnimi sestanki v okviru zaključka celovitega 
pregleda ali posebej. Ti sestanki so namenjeni predvsem oceni rezultatov 
poslovanja in položaja banke ali hranilnice ter seznanitvi s strategijo nadaljnjega 
razvoja. Izmenjava mnenj in informacij med nadzorniki in vodstvom bank in 
hranilnic je tudi pogoj za pravočasno ustrezno ravnanje ob morebitnih težavah 
le-teh pri poslovanju. 
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Nadzor bančnega poslovanja Banke Slovenije stalno sodeluje z drugimi 
nadzornimi institucijami doma in v tujini. Na podlagi sporazumov z Agencijo za 
trg vrednostnih papirjev in Agencijo za zavarovalni nadzor se je razvijalo 
sodelovanje z izmenjavo mnenj, sugestij in informacij. Zaradi nadzora oseb, ki 
domnevno opravljajo bančne posle brez dovoljenja Banke Slovenije, je 
sodelovanje teklo Se s Tržnim inšpektoratom RS. Tudi sodelovanje z Uradom za 
preprečevanje pranja denarja je dobro razvito. 

Sodelovanje z drugimi 
nadzornimi institucijami 

Zaradi Širitve povezovanja nadzornikov bančnega poslovanja s tujimi kolegi so 
bili v letu 2001 podpisani sporazumi o sodelovanju z avstrijskim Zveznim 
ministrstvom za finance (Bundesministerium fiir Finanzen), nemškim 
Bundesaufsichtsamt fiir das Kreditwesen, Narodno banko Makedonije, Banco 
d'Italia, Agencijo za bankarstvo Federacije BiH skupaj z Agencijo za bankarstvo 
Republike Srbske in Centralno banko Bosne in Hercegovine, v pripravi pa je še 
podpis sporazuma s francosko Commision Bancaire. 

Mednarodno sodelovanje 

Na podlagi sporazumov o sodelovanju so bile v letu 2001 opravljene štiri 
kontrole poslovanja hčerinskih bank in družb ter podružnice največje slovenske 
banke (v Nemčiji, ZDA, Švici in Italiji) skupaj s tujimi nadzorniki ali 
samostojno. 

Kontrole v tujini 
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4. FINANČNI TRGI 

Na slovenskem finančnem trgu prevladujejo denarne finančne institucije. Delež 
nedenarnih finančnih institucij je 25 % bilančne vsote slovenskega finančnega 
sistema. Konec leta 2001 jc bilo med nedenarnimi finančnimi institucijami 35 
pooblaščenih investicijskih družb, 18 vzajemnih skladov in 15 zavarovalnih 
družb (od tega 10 klasičnih zavarovalnic, 2 pozavarovalnici in 3 specializirane 
javne institucije). Slovenija je v začetku leta 2000 zakonsko uredila izvajanje 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Konec leta 2001 je bilo 
med izvajalci pokojninskih načrtov 7 vzajemnih pokojninskih skladov in 6 
pokojninskih družb. Med agentskimi finančnimi institucijami je bilo 11 bank in 
20 borznoposredniških hiš. 

Skupno premoženje pooblaščenih investicijskih družb je konec leta 2001 
znašalo 571,2 mrd SIT, torej 0,4% manj kakor konec leta 2000. Delež 
neizkoriščenih lastninskih certifikatov se konec leta 2001 ni bistveno spremenit 
glede na konec leta 2000. Še vedno gre za slabo tretjino vseh sredstev 
pooblaščenih investicijskih družb. Skupna vrednost naložb vzajemnih skladov 
je konec leta 2001 dosegla 14,7 mrd SIT, kar je za 37 % več kakor konec leta 
2000. 

Zavarovalne in pozavarovalne družbe so za pooblaščenimi investicijskimi 
družbami druga največja skupina nebančnih finančnih posrednikov. Bruto 
obračunana premija 13 zavarovalnih družb je konec leta 2001 dosegla 222,5 mrd 
SIT, bruto odškodnina pri vseh zavarovalnih družbah pa 142,2 mrd SIT. Škodni 
rezultat je znašal 0,64. Konec leta 2001 je imel zavarovalniški sektor 

Na finančnem trgu največ 
denarnih finančnih 
institucij 

Nespremenjen delež 
neizkoriščenih lastninskih 
certifikatov 

Slika 14: Finančni posredniki po bilančni vsoti (konec leta 2000) 

Vir: Banka Slovenije 

Tabela 19: Sestava slovenskega finančnega sistema (v mio SIT) 

POSLOVNE 
BANKE 
61,1% 

POOBLAŠČENE 
INVESTICIJSKE 

DRUŽBE 
10,5% 

DRUGI NEDEN. 
FIN. POSREDNIKI 

7,9% 
CENTRALNA 

BANKA 
14,3% 

VZAJEMNI SKLADI 
0,2% 

Bilančna vsota 1998 
v mio SIT % 

1999 
v mio SIT % 

2000 
v mio SIT % 

Centralna banka 
Poslovne banke 
Nedenarni finančni posredniki 

Poobla5čene investicijske duibe 
Vzajemni skladi 
Zavarovalnice 
Drugi 

Skupaj  

618.699 
2.412.723 
1.039.059 

576.908 
4.368 

217.286 
240.498 

4.070.481 

15.2 
59.3 
25,5 
14,2 
0,1 
5,3 
5,9 
100 

677.177 
2.763.260 
1.250.461 

599.165 
8.821 

264.558 
377.917 

4.690.898 

14,4 
58,9 
26.7 
12.8 
0,2 
5,6 
8.1 
100 

769.100 
3.286.058 
1.324.247 

566.937 
10.737 

321.823 
424.749 

5.379.405 

14,3 
61,1 
24,6 
10.5 
0,2 
6,0 
7,9 
100 

Vir: Banka Slovenije. 
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280,9 mrd SIT naložb na finančnem trgu. Med naložbami so prevladovale 
naložbe v banke in v državne vrednostne papiije. 

Primarni trg vrednostnih 
papirjev je še vedno 

razmeroma slabo razvit 

Pomen agentskih finančnih institucij za slovenski finančni trg se kaže v 
vrednosti naložb prek te skupine finančnih institucij. Skupna vrednost teh naložb 
je konec septembra leta 2001 dosegla 912,5 mrd SIT in se je glede na stanje 
naložb konec leta 2000 povečala za 10,8 %. 

Primarni trg vrednostnih papirjev je v Sloveniji razmeroma slabo razvit. V 
letu 2001 je bila javno ponujena le ena bančna obveznica (2,2 mrd SIT), 
Republika Slovenija pa je izdala sedem obveznic v skupni vrednosti 83,4 mrd 
SIT. 

Največ delnic na trgu so 
izdale nefinančne družbe ... 

... največ obveznic pa 
država 

V Klirinški depotni družbi (KDD) je bilo konec decembra 2001 vpisanih 1033 
vrednostnih papiijev 885 izdajateljev, od tega 915 delnic in 118 obveznic. 
Vrednost delnic, vpisanih v KDD konec decembra 2001, je po tržni oziroma 
knjigovodski vrednosti znašala 2961 mrd SIT (64,8 % BDP). Med izdajatelji 
delnic (brez zavarovalnic) so daleč najmočnejše nefinančne družbe (78 % celotne 
vrednosti delnic), sledijo pa jim banke (15 %) in drugi finančni posredniki (6 %). 
Med imetniki delnic je na prvem mestu država (26%), nato se razvrstijo 
gospodinjstva (20 %), nefinančne družbe (20 %), drugi finančni posredniki 
(19 %), tujina (10 %) in banke (4 %). Obveznice, vpisane v KDD, so po tržni 
oziroma nominalni vrednosti konec decembra 2001 znašale 583 mrd SIT (12,7 % 
BDP). Najpomembnejši izdajatelj obveznic je država (77 % celotne vrednosti 
obveznic), sledijo pa ji banke (13 %) in nefinančne družbe (9 %). Med imetniki 
obveznic so na prvem mestu banke (47 %), potem' so zavarovalnice (20 %), 
gospodinjstva (14%), država (7%), nefinančne družbe (6%), drugi finančni 
posredniki (4 %) in tujina (2 %). 

Okvir 7: Vloga Banke Slovenije pri razvoju denarnega trga 

V letu 2001 seje Banka Slovenije vključila v nekatere dejavnosti za razvoj denarnega trga. V zvezi s tem so bili 
izvedeni naslednji ukrepi: 

Podpis pogodbe z Ministrstvom za finance 
V aprilu 2001 je Banka Slovenije z Ministrstvom za finance podpisala pogodbo o skupnem delovanju 
na denarnem trgu in na tej podlagi je Ministrstvo za finance pričelo izdajati enomesečne zakladne 
menice. 
Sodelovanje s Centralno klirinško depotno družbo d. d. (KDD) 
KDD je v sodelovanju z Banko Slovenije pripravila novo storitev, ki na zunajborznem trgu omogoča 
sočasno preknjižbo vrednostnih papirjev in denarja (DVP - Delivery Versus Payment). 
Dopolnitev predloga Zakona o Banki Slovenije 
Na pobudo Banke Slovenije je bil prek predlagatelja zakona dopolnjen predlog Zakona o Banki 
Slovenije, ki daje Banki Slovenije možnost določanja pravil trgovanja na denarnem trgu. 
Izbor uradnih vzdrževalcev trga in kotacije zakladnih menic 
Banka Slovenije in Ministrstvo za finance sta v novembru 2001 s petimi bankami podpisala okvirni 
dogovor o vzdrževanju sekundarnega trga zakladnih menic. Po tem dogovoru je Banka Slovenije 
pripravila infrastrukturo za objavljanje nakupnih in prodajnih kotacij, ki jih uradni vzdrževalci trga od 
sredine decembra javno objavl jajo na spletni strani Banke Slovenije. 
Obveščanje nebančnih investitorjev 
Banka Slovenije in Ministrstvo za finance sta seznanila večje potencialne investitorje o možnostih 
trgovanja z zakladnimi menicami. 
Repo posli s kratkoročnimi vrednostnimi papirji 
Razvoj tega trga bo potekal v dveh fazah: prva faza se nanaša na repo posle s kratkoročnimi, druga pa 
na repo posle z dolgoročnimi vrednostnimi papirji. S tem namenom je Banka Slovenije pripravila 
osnutek okvirne pogodbe za repo posle s kratkoročnimi vrednostnimi papirji, ki bo v letu 2002 usklajen 
z bankami. Poleg tega je s 1. 1. 2002 izključila repo posle s kratkoročnimi državnimi vrednostnimi 
papirji iz osnove obveznih rezerv. 
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Na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev se je konec leta 2001 trgovalo z 
270 vrednostnimi papirji (194 delnicami in 76 obveznicami) 220 izdajateljev. 
Skupna tržna kapitalizacija je konec decembra 2001 dosegla 1380 mrd SIT, kar 
je 30 % v bruto domačem proizvodu. V letu 2001 je bilo sklenjenih za 348,6 mrd 
SIT poslov, kar je za 29,3 % več kakor v letu 2000. Več od polovice prometa je 
bilo poslov v obliki svežnjev. Največ ga je bilo opravljenega z delnicami (84 %). 
Med njimi so bile v letu 2001 najpromemejše delnice Pivovarne Union, Krke, 
Leka, Pivovarne Laško in Blagovnotrgovinskega centra. Delež prometa z 
delnicami pooblaščenih investicijskih družb v skupnem prometu z delnicami je 
bil v letu 2001 19,4-odstoten. Vrednost slovenskega borznega indeksa (SBI20) se 
je v letu 2001 zvišala za 19 %, vrednost indeksa pooblaSčenih investicijskih 
družb (PDQ pa za 4,4 %. Med panožnimi indeksi se je vrednost najbolj povečala 
v skupini nafta (41,5 %), sledijo pa hrana in pijača (32,6 %), transport (22,5 %), 
kemija (12,1 %), farmacija (3,9 %) in trgovina (0,3 %). V letu 2001 se je 
nadaljevala koncentracija lastništva družb s prevzemi in združevanjem. 
Najodmevnejša sta bila prevzema v bančnem sektorju (SKB banka) in v 
pivovarstvu (Pivovarna Union). 

Več sklenjenih poslov na 
Ljubljanski borzi 
vrednostnih papirjev ... 

... in zvišanje vrednosti 
slovenskega borznega 
indeksa 

Naložbe nerezidentov v slovenske vrednostne papirje so v letu 2001 dosegle 68 
mrd SIT, kar je skoraj osemkrat toliko, kolikor jih je bilo v letu 2000. Večina 
naložb (93 %) je bila opravljenih zunaj organiziranega trga, največje pa so bile 
povezane z delnicami Simobila, SKB banke, Banke Koper in Pivovarne Union. 

Naložbe rezidentov v vrednostne papirje, izdane v tujini. Rezidenti so imeli 
konec decembra 2001 za 69,6 mrd SIT naložb v vrednostne papirje, ki so jih 
izdali v tujini nerezidenti (83 % v obveznicah), in za 53,7 mrd SIT naložb v 
vrednostne papirje, ki so jih v tujini izdali rezidenti (vse v evroobveznicah 
Republike Slovenije). 
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5. DRUGE DEJAVNOSTI 

5.1 Upravljanje mednarodnih denarnih rezerv 

Mednarodne dename rezerve Banke Slovenije so opredeljene kot: 
• tuja gotovina in devizna imetja v tujini, 
• prvovrstni vrednostni papiiji tujih izdajateljev, 
• monetarno zlato, 
• imetja SDR in rezervna tranša pri Mednarodnem denarnem skladu (MDS). 

Mednarodne dename rezerve Banke Slovenije so se v letu 2001 povečale s 3196 
na 4397 mio USD. Povečanje izvira predvsem iz enotedenskih swapov med 
poslovnimi bankami in Banko Slovenije, ki so se v letu 2001 povečali s 67,1 mio 
USD na 1039,7 mio USD. Del deviznih rezerv (tuja gotovina, računi v tujini, tuji 
vrednostni papirji), za katere ima Banka Slovenije obveznosti do domačih 
sektorjev na podlagi vpisanih blagajniških zapisov v tujem denaiju ter deviznih 
računov bank in države pri Banki Slovenije, je v letu 2001 porasel s 1733 na 
1952 mio USD. Drugi del rezerv, lastna sredstva brez deviznih obveznosti, pa se 
je v letu 2001 povečal s 1463 na 2445 mio USD Opazno je bila v letu 2001 
večja tudi vrednost monetarnega zlata (z 0,1 na 67,2 mio USD), ki ga je Banka 
Slovenije v juniju dobila iz naslova delitve premoženja Narodne banke 
Jugoslavije. Skupne terjatve Banke Slovenije do tujine obsegajo poleg uradnih 
deviznih rezerv in imetij pri MDS še nekatera druga imetja, med katerimi sta 
fiduciama računa v Luksemburgu pri Dresdner Bank in Societe Generale na dan 
31. 12. 2001 v skupnem znesku 60,6 mio USD. 

Povečanje mednarodnih 
deviznih rezerv Banke 
Slovenije s 3196 mio USD 
na 4397 mio USD 

Banka Slovenije je v letu 2001 za potrebe kratkoročnega financiranja sklenila 
dve kreditni liniji v skupnem znesku 150 mio EUR, vendar v letu 2001 nista bili 
izkoriščeni. 

Denarna dobroimetja in rezervna tranša pri MDS znašajo 80,6 mio USD, in sicer 
iz naslova kvote Slovenije v okviru MDS in financiranja posojil MDS v okviru 
Financial Transactions Plan (FTP). 

Tabela 20: Mednarodne denarne rezerve 
sistema (konec leta v mio USD) 

in devizne rezerve banCnega 

BANKA SLOVENIJE 
Mednarodne denarne rezerve 

Zlato Imetje SDR Rez. pozicija Devizne Skupaj 
pri MDS rezerve 

V tem: 
protivrednost 
deviz. obv. * 
do rezidentov 

Druge 
tetjatve do 

tujine 

BANKE 
Devizne 
rezerve 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

0,1 
0,1 
0.1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

67,2 

0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
1.6 
3.7 
5.0 

17,6 
18,8 
19.1 
18.5 
17,4 
65,4 

107,6 
82,3 
80.6 

715,5 
770,1 

1.480.1 
1.801.6 
2.278.7 
3.297.2 
3.572,9 
3.058.8 
3.110,0 
4.244.3 

715.5 
787.7 

1.499,0 
1.820,8 
2.297.4 
3.314,7 
3.638.5 
3.168.0 
3.196.1 
4.397,1 

465.1 
425.2 
868.5 

1.259.2 
1.280.0 
1.779.3 
1.852.1 
1.699,1 
1.732,8 
1.952.4 

1,4 
1.1 

103.3 
170,1 
33.7 
41.3 
46.8 
52.0 
58.1 
76,1 

448.1 
796,5 

1.283,1 
1.624,1 
1.845,4 
1.079.7 
1.208.6 
1.056.4 
1.260.0 
1.494.1 

'Vpisani blagajniški zapisi v tujem denaiju ter devizni raSuni bank in dflave pri Banki Slovenije. 
Vir Banka Slovenije. 
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Svet Banke Slovenije Četrtletno predpisuje osnovna pravila za upravljanje 
portfelja deviznih rezerv Banke Slovenije, in sicer valutno sestavo, povprečno 
ročnost oziroma obrestno občutljivost deviznih vlog in naložb v vrednostne 
papirje ter izbor bank. Glede na trenutno veljavne kriterije za upravljanje z 
deviznimi rezervami so le-te lahko naložene v finančne instrumente z 
naddržavnim, državnim in bančnim tveganjem, pri čemer obstaja seznam bank 
partneric dovoljenega bančnega tveganja in limiti za posamezno banko glede na 
njeno bonitetno oceno. Obstoječi kriteriji obravnavajo valutno tveganje in 
določajo, da morajo zneski posameznih valut v delu deviznih sredstev, ki imajo v 
pasivi protipostavko v tuji valuti, ustrezati zneskom v posamični valuti v devizni 
pasivi z določenim razponom možnega odklona, medtem ko je natančno 
določena tudi valutna sestava lastnih sredstev Banke Slovenije (katerih pasivne 
protipostavke niso denominirane v tuji valuti) in dovoljeni odkloni. Kriteriji 
uravnavajo še povprečno modificirano trajanje instrumentov kapitalskega trga in 
določajo povprečno dospelost instrumentov denarnega trga. 

V letu 2001 je Banka Slovenije v skladu s strategijo Sveta Banke Slovenije še 
povečevala delež naložb v vrednostne papirje, predvsem državne, in tako ob 
izboljšani likvidnosti zmanjševala kreditno tveganje. 

5.2 Posli za državni sektor 

Plačilni promet s tujino 

Na podlagi zakona o deviznem poslovanju opravlja Banka Slovenije plačilni 
promet s tujino in druge posle v tujem denarju za Republiko Slovenijo. V letu 
2001 je opravila za 810,5 mio EUR nakazil v tujino in izplačala 6,1 mio EUR 
gotovine. Pritokov iz tujine je bilo za 645,2 mio EUR, pritokov domačih 
poslovnih bank za 82,2 mio EUR in vračil tuje gotovine za 1,3 mio EUR. Pri tem 
je bilo proračunskim porabnikom prodanih 136,0 mio EUR in od njih 
odkupljenih 89,6 mio EUR (od tega monetizacija 47,1 mio EUR); razliko do 
vrednosti nakazil v tujino predstavljajo črpana sredstva posojil in donacij iz 
tujine. 

Vodenje tolarskih računov 

Prek transakcijskega računa države je bilo v letu 2001 opravljeno za 207.191,0 
mio SIT prometa, in sicer v glavnem iz naslova poslov z zakladnimi menicami. 
Do 30. junija 2002 se bo račun preoblikoval v transakcijski (zakladni) račun 
države. 

Prenos računov občin na V skladu z določbami Zakona o javnih financah (UL RS, št. 79/99, 124/00 in 
Banko Slovenije 79/01) in Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (UL 

RS, Št. 32/01) so bile občine dolžne prenesti svoje račune iz Agencije Republike 
Slovenije za plačilni promet v Banko Slovenije. Za potrebe prenosa računov 
občin v Banko Slovenije je bil ustanovljen medinstitucionalni projekt, v katerem 
so sodelovale Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, Banka Slovenije 
in Ministrstvo za finance. Banka Slovenije je vsaki občini odprla en transakcjski 
račun, v eni ali več valutah. Migracija je potekala postopno, od 3. oktobra 2001 
do 28. decembra 2001, v skladu z načrtom, po katerem so bile občine razdeljene 
v več skupin, tudi glede na zapiranje ekspozitur Agencije Republike Slovenije za 
plačilni promet. 

Občine tudi po migraciji predlagajo plačilna navodila Agenciji Republike 
Slovenije za plačilni promet in od nje prejemajo vse povratne informacije. Prosto 
razpolagajo s sredstvi na transakcijskih računih in presežke nalagajo pri 
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poslovnih bankah za različne ročnosti. Pri Agenciji Republike Slovenije za 
plačilni promet so ostali računi javnofinančnih prihodkov, katerih stanje se 
dnevno prenaša na transakcijske račune pri Banki Slovenije. Do 30. junija 2002 
se predvideva oblikovanje Uprave za javna plačila, ki bo vodila podračune 
transakcijskih (zakladnih) računov občin. 

Preko transakcijskih računov občin je bilo v letu 2001 opravljenih za 66.410 mio 
SIT pritokov in za 61.410 mio SIT odtokov. 

Posli z vrednotnicami, vrednostnimi papirji in gotovino 

Banka Slovenije je opravljala za Republiko Slovenijo posle priprave izdaje, 
distribucije in hrambe kovancev, vrednotnic in tobačnih znamk. 

Banka Slovenije je izročila v obtok nov priložnostni spominski kovanec za 100 
SIT v 500.000 primerkih in 49 milijonov kosov kovancev v nominalnih 
vrednostih po 10, 2 in 1 SIT. Skupaj je bilo od leta 1993 do konca leta 2001 
danih v obtok 372 milijonov kosov kovancev (do leta 2000 336 milijonov), 
vrednih 988 mio SIT (do leta 2000 791 mio SIT). Količina kovancev v obtoku se 
je v letu 2001 zvišala za 10,7 %. 

Priložnostni kovanci so bili izdani tudi ob 10. obletnici samostojne Republike 
Slovenije in tolarja - denarne enote, in sicer: zlatnik, srebrnik in tečajni kovanec. 
Lani je bilo na blagajni Banke Slovenije in prek komisionaijev prodanih 6097 
kosov priložnostnih kovancev, od tega 1721 kosov zlatnikov in 4376 kosov 
srebrnikov. 

V letu 2001 izdani upravni in sodni kolki so bili vredni 4,9 mrd SIT (v letu 2000 
5,6 mrd SIT). Strokovno in tehnično delo v zvezi s tobačnimi znamkami je 
obsegalo zagotavljanje potrebne količine in ustrezne sestave tobačnih znamk ter 
njihovo izdajo proizvajalcem oziroma uvoznikom tobačnih izdelkov. Skupaj je 
bilo izdanih 225 milijonov kosov tobačnih znamk (v letu 2000 208 milijonov 
kosov). 

Banka Slovenije je opravljala tudi naloge v zvezi s prevzemom in obdelavo 
unovčenih obveznic in zapadlih kuponov. V letu 2001 je bilo prevzetih 27.850 
kuponov in 11.280 plaščev obveznic RS 02. 

Opravljenih je bilo 3139 blagajniških prejemkov in izdatkov tolarske gotovine 
ter 14.675 vplačil in izplačil tuje valute za potne stroške in druge potrebe 
državnih organov. 

5.3 Gotovinsko poslovanje 

Banka Slovenije je v skladu z zakonskimi pooblastili zagotavljala nemoteno 
oskrbo države s tolarskimi bankovci. 

Skupno je bilo 31. decembra 2001 v obtoku 115,5 milijona bankovcev v Konec leta je bilo v obtoku 
vrednosti 166 mrd SIT (z upoštevanjem gotovine v bankah). Vrednost za 166 mrd SIT bankovcev 
bankovcev v obtoku se je v primeijavi z letom 2000 povečala za 19 %, količina 
bankovcev v obtoku pa za 6 %. Pregled gotovine v obtoku v zadnjih šestih letih 
je prikazan v tabeli 20. Konec leta 2001 so 99,4 % vrednosti in 23,7 % količine 
gotovine v obtoku predstavljali bankovci. Vrednostno najpomembnejši apoen je 
bankovec za 10.000 SIT (predstavlja 52,6 % vrednosti bankovcev v obtoku), ki 
je skupaj z bankovcem za 5000 SIT (36,4 % vrednosti bankovcev v obtoku) 
nosilni apoen gotovinskega poslovanja. Pomen bankovca za 1000 SIT se 
količinsko in vrednostno postopoma zmanjšuje (predstavlja 7,3 % vrednosti 

Količina kovancev v obtoku 
se je glede na leto 2000 
zvišala za 10,7 % 

Priložnostni kovanci ob 
deseti obletnici samostojne 
Republike Slovenije in 
tolarja 
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bankovcev v obtoku, leta 2000 9,0 %). Primerjava vrednostne in količinske 
sestave bankovcev v obtoku med letoma 1999 in 2000 je razvidna iz slike 14. 

V števnici Banke Slovenije je bilo preštetih 60,4 milijona bankovcev, od tega jih 
je bilo 41,9 milijona tudi presortiranih. Za zagotovitev primerne kakovosti 
bankovcev v obtoku jih je bilo izločenih in uničenih skupaj 13,9 milijona (leta 
2000 30,6 milijona), največ - 4,8 milijona - bankovcev po 1000 SIT. 

Oskrba države s tolarsko gotovino je bila zagotovljena prek depojev bankovcev 
Banke Slovenije in organizacijskih enot Agencije RS za plačilni promet, ki jim 
Banka Slovenije trimesečno določa trezorski maksimum, njihovo poslovanje pa 
se vsak dan preveija. Lani so vsi navedeni upoštevali odobrene maksimume in 
pri poslovanju z gotovino ni bilo odkritih nepravilnosti. 

V prvi polovici leta so bili ponatisnjeni: bankovec za 500 SIT v obsegu 6 
milijonov kosov in bankovec za 200 SIT v obsegu 7 milijonov zaradi povečanja 
potreb po navedenih bankovcih ter zamenjave obrabljenih in poškodovanih. 

Banka Slovenije je skupaj z Združenjem bank Slovenije, poslovnimi bankami in 
drugimi pristojnimi institucijami usklajevala in usmerjala dejavnosti v projektu 
evrogotovine. 

Tabela 21: Gotovina v obtoku (1996-2001) v mrd SIT 

Konec leta Bankovci v obtoku Kovanci v obtoku Gotovina v obtoku 
skupaj 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

71.4 
85.7 

104.7 
142.5 
139.6 
165.8 

0,4 
0.5 
0,6 
0,6 
0.8 
1.0 

71,9 
86,1 

105,2 
143,1 
140,4 
166,8 

Vir Banka Slovenije. 

Slika 15: Količinska in vrednostna sestava bankovcev v obtoku (konec leta 
1999 in 2000 v %) 
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Banka Slovenije je pregledala 3288 kosov (leta 2000 4981 kosov) ponaredkov 
bankovcev, odkritih in zaseženih na območju Republike Slovenije. Pri tem je 
sodelovala z MNZ in Interpolom. Večina ponaredkov je sicer v tujih valutah 
(2499 ponaredkov), čeprav je v zadnjih letih opaziti njihov precejšnji upad (3593 
ponaredkov leta 2000 in 6079 leta 1999). V skladu s pričakovanjem ob menjavi 
nacionalnih valut v bankovce in kovance EU je bilo predvsem v zadnjem 
trimesečju leta 2001 ugotovljeno naraščanje ponaredkov nacionalnih valut držav 
članic Evropske denarne unije, predvsem nemških mark in italijanskih lir. 

Vrednost ponaredkov slovenskih tolarjev od leta 1994 sicer narašča, je pa 
zanemarljiva glede na vrednost gotovine v obtoku (0,0010 %a leta 1994 do 
0,0352 %o leta 2001). Skupna vrednost zaseženih ponaredkov slovenskih 
bankovcev je lani znašala 5.878.050,00 SIT. Ministrstvo za notranje zadeve je 
Banki Slovenije poslalo na pregled naslednje ponarejene bankovce: 536 
primerkov po 10.000 SIT, 69 primerkov po 5000 SIT, 170 primerkov po 1000 
SIT in 14 primerkov drugih apoenov. V primerjavi s preteklim letom se je število 
ponaredkov po 10.000 SIT zmanjšalo za 32,2%, ponaredkov po 5000 SIT za 
84,9 %, medtem ko se je število ponaredkov za 1000 SIT povečalo za 37,1 %. 
Odkritih je bilo 6,8 kosa ponaredkov na 1 milijon bankovcev v obtoku, kar glede 
na ta kazalec uvršča Slovenijo v srednji razred evropskih držav. 

Manipulativno delo pri izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije je obsegalo 
hrambo, razdeljevanje in prevzem unovčenih blagajniških zapisov. V letu 2001 
je bilo obdelanih 51 posameznih delov blagajniških zapisov Banke Slovenije ob 
unovčenju. 

Glede na odkrite ponaredke 
bankovcev sodi Slovenija v 
srednji razred evropskih 
držav 

Okvir 8: Oskrba z gotovino 

V letu 2001 je delovalo osem depojev bankovcev Banke Slovenije v okviru petih poslovnih bank depozitarjev. 

Zaradi racionalizacije poslovanja se depoji začasno, do prenehanja delovanja organizacijskih enot APP, 
oskrbujejo z gotovino pri podružnicah APP v kraju depoja. Depoji bankovcev Banke Slovenije pa se delno že 
oskrbujejo z gotovino iz rednega gotovinskega poslovanja bank in hranilnic, ki so uporabnice njihovih storitev. 

Neposredne uporabnice depoja imajo sklenjene z depozitarji pogodbe za izkoriščenje storitev depoja, druge 
banke pa uravnavajo svoje potrebe po bankovcih z nakupi in prodajami pri depozitarjih (trg bankovcev na 
drobno). Takšno uravnavanje potreb seje v letu 2001, v primerjavi z letom prej, bistveno povečalo. 

S postopnim prehodom računov pravnih oseb v banke in izločanjem gotovinskega plačilnega prometa iz APP, ki 
bo s predvidenim prenehanjem APP v letu 2002 končano, banke lahko izvajajo prevzeme in izplačila gotovine 
pravnih oseb. Banke se z gotovino oskrbujejo pri komitentih; oskrba z gotovino v distribucijskih točkah 
centralne banke (depojih bankovcev Banke Slovenije, začasno pa še pri APP) ima tako vlogo servisiranja 
presežkov oziroma primanjkljaja gotovine iz poslovanja. Tako v gotovinskem plačilnem prometu kroži v 
bančnem sistemu že 70 % obdelanih nalogov oziroma 40 % vrednosti gotovine. 
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5.4 Reforma plačilnih sistemov 

7 . Reforma slovenskih plačilnih sistemov se je nadaljevala tudi v letu 2001. V tem 
8 3 h* .re.°rme obdobju je potekala zadnja faza reforme, začeta 11. septembra 2000, torej prenos p a i ni s»s emov računov pravnih oseb iz Agencije za plačilni promet v bančno okolje. Konec 

zadnje faze je z zakonom določen za 30. junij 2002, ko bo Agencija za plačilni 
promet nehala opravljati posle za pravne osebe. Poleg samega preriosa računov 
le-teh so glede plačilnih sistemov potekale nekatere druge dejavnosti za 
izboljšanje sestave in načina delovanja plačilnih sistemov in tako za povečanje 
njihove učinkovitosti v smislu tveganja in stroškov. 

Migracija računov pravnih oseb 

Počasnejša migracija Za dosego postopnosti pri prenosu računov pravnih oseb iz Agencije za plačilni 
računov od predvidene promet v banke, ki je omogočila večjo predvidljivost in lažje obvladovanje 

migracije predvsem glede postopnega zapiranja Agencije za plačilni promet, so 
bile pravne osebe razdeljene v sedem seznamov (operativnih načrtov), s katerimi 
je bila začrtana migracija v posameznem četrtletju. V letu 2001 so bili na vrsti 
drugi, tretji, četrti in peti operativni načrt. Uresničenje teh načrtov je bilo 
skromnejše od pričakovanj. Do konca leta 2001 je bilo prenesenih nekaj manj 
kakor 17.700 računov pravnih oseb oziroma, po oceni Banke Slovenije, dobrih 
40 % računov vseh subjektov, ki bodo prenesli račun v banko. 

Migracijski zaostanek je konec leta 2001 znašal več kakor 11.000 oziroma 39 % 
tistih pravnih oseb, ki bi v skladu z operativnimi načrti že morale prenesti svoj 
račun v banke. Navedeni zaostanki pa ne pomenijo, da se bo hkrati premaknil 
konec migracije in tako reforme plačilnih sistemov, saj je datum 30. 6. 2002 kot 
datum zaključka opravljanja plačilnega prometa v Agenciji za plačilni promet 
zapisan tudi v novem Zakonu o plačilnem prometu. Migracija je sicer potekala 
utečeno in brez večjih vsebinskih nejasnosti. 

Pregledi Strokovne komisije 

Na podlagi sklepov Sveta Banke Slovenije je Strokovna komisija Banke 
Slovenije za ugotovitev usklajenosti pregledane dokumentacije (pri opravljanju 
plačilnega prometa za pravne osebe v državi) z dejanskim stanjem v bankah 
nadaljevala svoje delo tudi v letu 2001. 

Strokovna komisija je bila imenovana aprila 2000 s sklepom Sveta Banke 
Slovenije, njen prvotni namen pa je bil obravnava dokumentacije bank, ki so jo 
pošiljale v dokaz izpolnjevanja Kriterijev za opravljanje plačilnega prometa za 
pravne osebe v državi, in priprava mnenja za izdajo dovoljenj pravnim osebam v 
državi za opravljanje plačilnega prometa. Mandat Strokovne komisije je bil maja 
2000 razširjen na opravljanje pregledov bank pri izvajanju plačilnega prometa in 
povezanih funkcij. 

Delo Strokovne komisije je tako zajemalo pregled opravljanja plačilnega 
prometa, gotovinskega poslovanja, informacijske tehnologije in notranje 
kontrole, svoje preglede v vseh bankah, ki so pridobile dovoljenje Banke 
Slovenije pravnim osebam v državi za opravljanje plačilnega prometa, pa je 
Strokovna komisija opravila do konca junija 2001. 
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Poravnava denarnega dela poslov z vrednostnimi papirji 

V letu 2001 se je nadaljeval medinstitucionalni projekt uvedbe denarnega dela 
poravnave poslov z vrednostnimi papirji v centrainobančnem denarju po računih 
pri Banki Slovenije, ki bo nadomestil poravnavo poslov z vrednostnimi papirji v 
okviru APP. Projekt vodita Banka Slovenije in Centralna klirinška depotna 
družba (KDD). 

Dejavnosti v okviru projekta so potekale na dveh glavnih segmentih, in sicer 
vzpostavitvi denarnega dela poravnave poslov, sklenjenih na Ljubljanski borzi 
vrednostnih papirjev, po sistemu BPRČ in vzpostavitvi denarne poravnave 
zunajborznih poslov (imenovanih tudi OTC) v centrainobančnem denarju po 
načelih DVP (Delivery Versus Payment oziroma dostava proti plačilu), prav tako 
po sistemu BPRČ. 

Prvi del projekta je neposredno povezan z migracijo, saj predvideva prenos 
nekaterih denarnih računov udeležencev trga vrednostnih papirjev v Banko 
Slovenije (del računov, t. i. hišni računi, bo odprt pri poslovnih bankah), pri tem 
pa bodo ostali klirinški postopki teh poslov in logika denarne poravnave 
nespremenjeni. Ta del projekta se bo uresničil najpozneje do konca junija 2002. 

Drugi del projekta, kije bil uspešno končan julija 2001, ko je bil odprt klirinški 
poravnalni račun KDD v sistemu BPRČ, je precejšen kakovostni napredek pri 
poravnavi zunajborznih poslov. Doslej so bili namreč udeleženci tega segmenta 
trgovanja izpostavljeni tveganju, da nasprotna stranka v poslu ne izpolni 
obveznosti (tveganje izgube glavnice), z izvedbo drugega dela projekta pa je 
zaživel mehanizem DVP, ki zagotavlja sočasnost izpolnitve obveznosti strank 
tudi za ta segment poslov z vrednostnimi papirji. Z uporabo sistema BPRČ 
namreč KDD (kot agent pri izvedbi posla) zagotavlja sočasno poravnavo obeh 
strani posla (v vrednostnih papirjih in v denarju) v zelo kratkem času (najpozneje 
še isti delovni dan) ob denarni poravnavi po sistemu BPRČ. Uporaba mehanizma 
DVP za zunajborzne posle sicer ni obvezna in je bila razvita primarno v podporo 
razvoju kratkoročnega denarnega trga. 

Integrirani sistem plačil majhnih vrednosti 

Zasnova postavitve integriranega sistema plačil majhnih vrednosti (1SPMV), ki 
jo je predhodno potrdil Svet Banke Slovenije, je bila v januarju 2001 
predstavljena vsem bankam - pobudo o medbančnem sodelovanju na tem 
področju so soglasno podprle. 

V podporo uresničitvi opisane zasnove je bila predvidena dvonivojska 
organiziranost bančnega okolja, t j. sprejemanje strateških odločitev v Odboru 
za plačilne storitve in operativno izvajanje nalog na ravni projektne skupine. 

Glede na to je bil v Banki Slovenije pripravljen predlog dogovora o sodelovanju Dogovor o sodelovanju pri 
pri izvedbi plačil majhnih vrednosti, ki določa področja in način sodelovanja izvedbi lačil ma linih 
podpisnic (bank, hranilnic in Združenja bank Slovenije) pri integriranju sistemov vrednosti 
plačil majhnih vrednosti, med drugim ustanovitev prej omenjenega Odbora. 

V dogovoru je izpostavljeno sodelovanje pri razvoju novih in standardiziranju 
obstoječih plačilnih instrumentov, pri pripravi enotnih standardov za avtomatsko 
obdelavo plačil, pri oblikovanju sheme zavarovanja v plačilnih sistemih, 
integriranju obstoječih klirinškoporavnalnih sistemov ter oblikovanju in 
usmeijanju delovanja klirinške hiše. Gre torej za področja, kjer je mogoče 

poročevalec, št. 42 66 23. april 2002 



pričakovati sinergijske učinke medbančnega sodelovanja, medtem ko je odnos 
banka-komitent stvar konkurenčnega okolja. Banke so vsebino dogovora 
podprle, tako da je v začetku 2002 predviden njegov podpis in po sprejetem 
poslovniku začetek dela za dosego zastavljenih ciljev. 

Pospeševanje priprave 
enotnega standarda 

elektronske izmenjave 
podatkov med ekonomskimi 

subjekti 

Prizadevanje za standardizacijo in elektronsko poslovanje 

Elektronska izmenjava podatkov je čedalje bolj aktualna, vanjo pa je vključenih 
vse več ekonomskih subjektov. V medbančnem okolju je izmenjava plačilnih 
sporočil urejena z uporabo mednarodnih standardov S.W.1.F.T., ostaja pa 
problem elektronske izmenjave podatkov med bankami in drugimi ekonomskimi 
subjekti, predvsem njihovimi komitenti. Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) 
je v letu 2001 na pobudo Banke Slovenije in Ministrstva za informacijsko družbo 
Republike Slovenije začela pospeševati pripravo enotnega standarda elektronske 
izmenjave podatkov med ekonomskimi subjekti. Volja za to nujno potrebno 
področje elektronskega poslovanja je bila izražena na posvetu odgovornih 
institucij v maju 2001, rezultat katerega je bila tudi odločitev o ustanovitvi 
delovne skupine za uvedbo enotnih standardov elektronske izmenjave podatkov 
v vseh panogah gospodarstva, z bančnim sektorjem vred. 

Opravljena druga 
obravnava Zakona o 

plačilnem prometu ... 

Predlog zakona o plačilnem prometu 

Državni zbor je na svoji 10. redni seji dne 21. 11. 2001 opravil drugo obravnavo 
besedila predloga Zakona o plačilnem prometu. K predlogu besedila zakona so 
bile vložene pripombe in amandmajski predlogi. Državni zbor je v celoti sprejel 
dopolnila, v katerih so bili povzeti predlogi Banke Slovenije. 

Okvir 9: Predlog Zakona o plačilnem prometu 

Predlog Zakona o plačilnem prometu v prvem delu rešuje institucionalna, vsebinska in operativna vprašanja, 
povezana z opravljanjem storitev plačilnega prometa. Tako opredeljuje razmerja med izvajalci plačilnega 
prometa, določa minimalne vsebinske zahteve za urejanje razmerja med izvajalci in uporabniki storitev 
plačilnega prometa ter postavlja minimalna merila za izvajanje storitev plačilnega prometa (roki za izvršitev 
naloga, nepreklicnost naloga, odgovornost izvajalca za škodo itd.). 

Predlog zakona ureja tudi poravnave denarnih obveznosti med izvajalci v plačilnem sistemu. Pri tem je 
pomembno razlikovati med plačili velikih in majhnih vrednosti. Na podlagi sprejetega zakona bo upravljanje 
plačilnega sistema za plačila velikih vrednosti med izvajalci plačilnega prometa v pristojnosti Banke Slovenije, 
pri čemer bodo plačila izvedena v realnem času. Predlog Zakona za opravljanje poravnav in za upravljanje 
plačilnih sistemov za plačila majhnih vrednosti določa izdajo ustreznih dovoljenj v Banki Slovenije in v tem 
smislu uvaja dve storitvi, povezani s plačilnim prometom: poleg izdajanja dovoljenj za opravljanje storitev 
plačilnega prometa in poravnav ter za upravljanje plačilnih sistemov predlog zakona določa nadaljnji nadzor 
Banke Slovenije nad pravilnostjo in zakonitostjo opravljanja teh storitev in dejavnosti. 

Pomembno področje urejanja novega zakona bo tudi izdajanje elektronskega denaija. Vključitev tega področja v 
novi Zakon o plačilnem prometu zagotavlja celovitost pravnega urejanja plačilnega prometa. Predlog zakona 
posveča precej pozornosti ureditvi družb za izdajanje elektronskega denarja in storitev, kijih ta lahko opravlja. 
Določbe predloga zakona so usklajene z Direktivo 2000/46/ES o opravljanju storitev in nadzoru nad 
opravljanjem storitev izdajanja elektronskega denarja. 

Drugi del predloga zakona ureja dezintegracijo Agencije za plačilni promet in oblikovanje Uprave za javna 
plačila (UJP) v sestavi Ministrstva za finance in Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), ki jo 
ustanovi Vlada RS. Agencija za plačilni promet bo s 30. 6. 2002 prenehala opravljati plačilni promet, druge 
naloge, ki jih je opravljala na podlagi zakona, pa bosta po ustanovitvi postopoma prevzeli AJPES in UJP. 
Agencija za plačilni promet bo tako s I. 1. 2003 prenehala obstajati. 
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Državni zbor je pooblastil Vlado RS, da pripravi besedilo predloga zakona za 
tretjo obravnavo, v kateri bodo upoštevana sprejeta dopolnila. Predlog zakona, ki 
bo predložen Državnemu zboru v tretjo, zadnjo obravnavo, bo ob upoštevanju 
predlogov in sprejetih dopolnilih celovito urejal plačilni promet v državi ter bo 
hkrati usklajen z zakonodajo in priporočili Evropske unije s tega področja. 

Predlog zakona bo z opredelitvijo storitev plačilnega prometa in meril za ... ki bo vsebinsko dopolnil 
opravljanje teh storitev vsebinsko dopolnil Zakon o bančništvu v delu, ki določa Zakon o bančništvu 
druge finančne storitve bank in hranilnic, če za to pridobijo ustrezno dovoljenje 
Banke Slovenije. 

Vključitev Banke Slovenije v sistem žiro kliringa 

S 1. avgustom je bila izvedena vključitev Banke Slovenije tudi v sistem žiro 
kliringa; do tega dne je bila namreč Banka Slovenije le neposredna udeleženka 
sistema BPRČ. Od tega dne naprej so tako vsi nenujni plačilni nalogi majhnih 
vrednosti (pod 2 milijona SIT) v breme in dobro Banke Slovenije ter njenih 
komitentov dani v sistem žiro kliringa. Cilj vključitve Banke Slovenije v ta 
sistem je bil doseči, da se masovna plačila majhnih vrednosti v breme in dobro 
Banke Slovenije, pa tudi njenih komitentov (t j. države oziroma Ministrstva za 
finance) izvajajo po sistemu žiro kliringa, saj gre za precej cenejše plačevanje v 
primerjavi s sistemom BPRČ. 

Statistika poslovanja plačilnih sistemov 

V letu 2001 je bilo po sistemu bruto poravnave v realnem času (BPRČ) 
poravnanih 1.444.594 plačil (38,9 % več kakor v letu 2000) v skupni vrednosti 
29.153 mrd SIT (31,2% kakor v letu 2000). V povprečju je bilo poravnanih 
5825 plačil na dan, njihova povprečna vrednost pa je znašala 20,2 mio SIT na 
plačilo. 

Slika 16: Obseg plačilnega prometa v sistemu BPRČ v letu 2001 
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Vir: Banka Slovenije 
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Neto poravnalni sistem žiro kliringa kot drugi temeljni del reformiranega 
plačilnega sistema je v tem času obdelal 48.180.832 nenujnih plačil v vrednosti 
pod 2 mio SIT (38,3 % več kakor v letu 2000), katerih skupna vrednost je 
znašala 3794 mrd SIT (35,4 % več kakor v letu 2000). Vrednost neto poravnav 
teh plačil v centralnobančnem denarju po sistemu BPRČ je znašala 1431 mrd 
SIT oziroma 38 % bruto vrednosti plačil. V povprečju je bilo vsak dan obdelanih 
194.278 plačil, katerih povprečna vrednost je znašala 78.745 SIT. 

Iz navedenih podatkov za oba sistema je jasno razvidno precejšnje povečanje 
števila in vrednosti plačil, kar je predvsem posledica migracije, zaradi katere je 
del prometa, ki se je prej opravljal znotraj APP, postal medbančni plačilni 
promet. 

5.5 Statistični sistem 

Banka Slovenije bo poleg 
denarne in finančne 

statistike odgovorna tudi za 
finančne račune 

Statistični sistem Banke Slovenije podpira denarno politiko Banke Slovenije, 
obvešča domačo in tujo javnost o finančnih in makroekonomskih gibanjih v 
Sloveniji ter sodeluje s statističnimi institucijami mednarodnih organizacij, v 
katerih je Slovenija članica ali za katerih članstvo si prizadeva. 

V letu 2001 so bile zaradi uskladitve slovenske statistike z ureditvijo Evropske 
unije uveljavljene spremembe Zakona o državni statistiki za okrepitev strokovne 
neodvisnosti državne statistike, varstvo statistične zaupnosti in prilagodljivejše 
spremljanje in izvajanje programa statističnega raziskovanja. 

Z novim srednjeročnim statističnim programom je Banka Slovenije prevzela še 
razvojno nalogo pripraviti finančne račune v skladu z mednarodnimi standardi. 
Tako so se finančni računi kot tretji obsežnejši statistični sklop pridružili denarni 
in plačilnobilančni statistiki, ki sta Banki Slovenije že naloženi. Te statistike 
temeljijo predvsem na podatkih iz neposrednih in posrednih poročil bank in 
podjetij ter na podatkih o blagovni menjavi, ki jih po carinskih deklaracijah 
pripravlja Statistični urad Republike Slovenije. Poleg tega Banka Slovenije zbira, 
pripravlja in objavlja podatke statistik sodobnih plačilnih instrumentov, 
finančnih trgov itd. 

Slika 17: Obseg plačilnega prometa v sistemu žiro kliringa v letu 2001 
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Neposredno poročanje za plačilno bilanco in bilanco stanja mednarodnih naložb 
je Banka Slovenije v letu 2001 tehnološko in vsebinsko posodobila z delno 
pomočjo iz programa Phare. S spremembami se je zmanjSalo poročevalsko 
breme, kije bilo v študiji Svetovne banke/FIAS v letu 2000 ocenjeno kot ena od 
ovir tujim naložbam. 

Metodološka podlaga navedenih statistik so standardi Mednarodnega denarnega 
sklada (MDS), zaradi prilagajanja pravnemu redu Evropske unije pa vse bolj tudi 
Burostata in Evropske centralne banke. Čedalje bolj pospešena je zlasti 
uskladitev z denarno statistiko evro območja. Banka Slovenije na svojih spletnih 
straneh objavlja podatke v skladu s Posebnimi standardi objavljanja statističnih 
podatkov (Statistical Data Dissemination Standards) MDS za Slovenijo, ki jih 
pripravlja skupaj s Statističnim uradom in Ministrstvom za finance. Ti standardi 
predpisujejo redno in sprotno objavljanje metodološko ustreznih ključnih 
makroekonomskih podatkov po vnaprej objavljenem koledaiju. Njihovo 
izpolnjevanje povečuje preglednost stanja gospodarstva, ki je potrebno za 
zgodnjo zaznavo finančnih težav, in je zato pomembno za dostop na mednarodne 
finančne trge. 

Glavni finančni in makroekonomski podatki za Slovenijo so natisnjeni v 
mesečnem Biltenu. Poleg te publikacije izhajajo še četrtletne informacije 
Finančni trgi in letne Neposredne naložbe. Vse publikacije so skupaj z 
informacijo o plačilni bilanci in daljšimi časovnimi serijami podatkov iz Biltena 
objavljene tudi na spletnih straneh Banke Slovenije. Poleg tega je v skladu s 
koledaijem objav na spletnih straneh najprej poskrbljeno za ključne statistične 
podatke. Med domačimi in tujimi uporabniki pošilja Banka Slovenije statistične 
podatke tudi MDS, Eurostatu in OECD. Podatke o plačilni bilanci je začela v 
letu 2001 objavljati še na mesečnih tiskovnih konferencah. 

Poleg rednih srečanj v delovnih skupinah in na seminaijih Eurostata in ECB se 
predstavniki Banke Slovenije udeležujejo tudi plenarnih zasedanj Odbora za 
denarno, finančno in plačilnobilančno statistiko (Committee on Monetary, 
Financial and Balance of Payments Statistics, CMFB), glavnega telesa za 
usklajevanje strateških vprašanj evropskih finančnih statistik. 

Čedalje bolj pospešena je 
zlasti uskladitev z denarno 
statistiko evro območja 

Mesečne tiskovne 
konference 
o plačilni bilanci 

5.6 Mednarodno sodelovanje 

V letu 2001 so države naslednice SFRJ podpisale sporazum o vprašanjih 
nasledstva; doslej so ga ratificirale Bosna in Hercegovina ter Makedonija, v Sklenjen sporazum o 
drugih državah naslednicah pa ratifikacija še poteka. V Baslu je bila dogovoijena vprašanjih nasledstva 
razdelitev premoženja SFRJ pri Banki za mednarodne poravnave (BIS), po kateri 
je Banka Slovenije dobila 16,39 % premoženja NBJ (delnice in zlato). 

Okvir 10: Delitev premoženja pri BIS 

V juniju 2001 je bil uresničen dogovor o razdelitvi premoŽenja, ki so ga v aprilu 2001 sklenile države naslednice 
SFRJ z Banko za mednarodne poravnave (BIS). Premoženje pri BIS je bilo razdeljeno po že znanem ključu, ki 
gaje oblikoval Mednarodni denarni sklad. Banki Slovenije je pripadalo 16,39% premoženja NBJ, kar pomeni 
1310 delnic iz kapitala in premoženje iz sredstev na računih v protivrednosti 4,4 mio USD ter zlato, po tedanji 
tržni vrednosti, v višini 65,2 mio USD. Po postopku delitve premoženja iz nasledstva je BIS odkupila 
»simbolične delnice«, ki so jih centralne banke naslednice vplačale na podlagi začasne izjemne izdaje novih 
delnic v okviru tretje tranše vplačila kapitala. 
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V letu 2001 so se uspešno končali zadnji postopki pogajanj z vladami držav 
upnic v okviru Pariškega kluba. 

Republika Slovenija je 
sodelovala pri odobritvi 

posojil v okviru FTR 

Dva obiska misije MDS 

Okrepljeno sodelovanje 
Banke Slovenije in 

Evropske centralne banke 

Banka Slovenije je 
sodelovala v programu 

obveščanja o uvedbi 
evrogotovine 

Zaprto poglavje prostega 
pretoka kapitala 

Kvota Slovenije v okviru Mednarodnega denarnega sklada (MDS) je ostala 
nespremenjena in znaša 231,7 mio SDR, kar pomeni 0,109 % glasov vseh članic. 

Slovenija, ki seje kot prva tranzicijska država v letu 1998 priključila državam, 
katerih valute MDS se uporabljajo za dodelitev posojil članicam v okviru 
Financial Transaction Plan (FTP), je tudi v letu 2001 sodelovala pri odobritvi teh 
posojil v višini 4,9 mio SDR. Od začetka sodelovanja v FTR je Slovenija 
prispevala skupaj 54,9 mio SDR in v istem obdobju prejela 22,89 mio SDR. 

V letu 2001 je misija MDS obiskala Slovenijo kar dvakrat; v januarju 2001 
zaradi izdelave poročila o posvetovanjih po 4. členu za leto 2001 in v decembru 
2001 zaradi izdelave poročila o posvetovanjih po 4. členu za leto 2002. V maju 
2001 je Odbor izvršnih direktorjev MDS obravnaval dve poročili o Sloveniji, to 
je redno poročilo o posvetovanjih po 4. členu in poročilo Financial System 
Stability Assesment (FSSA), ki je bilo tudi javno objavljeno. Nadaljuje se 
spremljanje izvajanja akcijskega načrta, narejenega na podlagi misije MDS in 
Svetovne banke v okviru projekta Financial Sector Assesment Program (FSAP), 
katere namen je preveriti delovanje in trdnost našega finančnega sistema. Odbor 
izvršnih direktorjev MDS bo redno poročilo Slovenije po 4. členu Statuta MDS 
za leto 2002 obravnaval v prvi polovici marca 2002. 

Evropska centralna banka (ECB) je v letu 2001 še okrepila dvostranske in 
večstranske stike s centralnimi bankami držav kandidatk. Banka Slovenije je 
poglobila sodelovanje na bistvenih področjih centralnega bančništva, v 
zakonodaji, ki je povezana z EMU, v statistiki in plačilnih sistemih. 

Osveženo je bilo poročilo ECB o stanju pravne pripravljenosti držav kandidatk 
na področjih prava Skupnosti v zvezi z Evrosistemom (ECB in NCB, ki so 
uvedle evro), ki ga je ECB prvič pripravila v letu 2000. Poročilo razčlenjuje 
sprejemanje in izvajanje pravnega reda Evropske unije, ki v glavnem zadeva 
neodvisnost centralnih bank, drugo zakonodajo z monetarnega področja, pa tudi 
zakonodajo za bančni sektor in finančne trge. Namen poročila za leto 2001 je 
bila razširitev področij, ki so vsebujejo prilagoditev nacionalne zakonodaje držav 
kandidatk, tudi na zavarovanje, pravne vidike ter ureditev poravnalnih sistemov 
in stečajev. 

Banka Slovenije je v letu 2001 sodelovala z ECB v t. i. programu Partnership, ki 
je bil namenjen obveščanju ter sodelovanju v pripravah na uvedbo bankovcev in 
kovancev EU. Obveščanje o njihovi uvedbi je v Sloveniji potekalo v sodelovanju 
z Združenjem bank Slovenije in delegacijo Evropske komisije v Republiki 
Sloveniji. 

Banka Slovenije je še naprej dejavno sodelovala pri pregledovanju usklajenosti 
pravnega reda Slovenije in EU ter uresničitvi dodatnih pogajalskih izhodišč za 
prosti pretok kapitala. Število začasno zaprtih poglavij acquisa se je s koncem 
leta 2001 povzpelo na šestindvajset, med njimi se je poglavju prostega pretoka 
storitev ter ekonomska in monetarna unija pridružilo poglavje prostega pretoka 
kapitala. Banka Slovenije je sodelovala pri izdelavi letnega poročila o napredku 
Republike Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo, pa tudi pri spremembah 
in dopolnitvah državnega programa Republike Slovenije za prevzem pravnega 
reda Evropske unije do konca leta 2002. 
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Banka Slovenije je sodelovala v Pododboru za notranji trg, ki glede na novo 
sestavo obravnava tudi finančne storitve in ustanavljanje, in v Pododboru za 
ekonomske in monetarne zadeve, ki glede na spremenjeno sestavo obravnava 
tudi prosti pretok kapitala in statistike. V septembru 2001 je Slovenijo obiskala 
skupina izvedencev in pregledala usposobljenost nadzornikov za finančne 
storitve, preverjala njihovo delovanje v Sloveniji, torej tudi Banke Slovenije 
glede nadzora bančnega poslovanja. 

Banka Slovenije je bila sogostiteljica in soorganizatorka letne skupščine članov 
EABH in redne letne tematske konference z naslovom "Vloga bančništva 20. 
stoletja v kriznih situacijah in pri obnovi" od 18. in 19. maja v prostorih 
ljubljanskega Narodnega muzeja. Prvi del konference je obravnaval slovenske 
izkušnje iz naslovne tematike, v nadaljevanju pa so se s svojimi referati zvrstili 
številni evropski in neevropski akademiki, strokovnjaki za ekonomsko in bančno 
zgodovino. Na konferenci je bilo približno 130 tujih in slovenskih udeležencev. 

S prireditvijo je Banka Slovenije počastila tudi deseto obletnico monetarne 
osamosvojitve Slovenije in svoje lasme ustanovitve. Na povabilo guvernerja 
Banke Slovenije se je konference udeležilo več guvernerjev, tudi nekdanjih, 
evropskih centralnih bank in predstavnikov tujih poslovnih bank, ki so od 
slovenske osamosvojitve stale Banki Slovenije ob strani ter ji dajale prijateljsko 
pomoč in organizirale prvo tuje finančno posojilo mladi Sloveniji. 

Prireditev ob deseti 
obletnici monetarne 
osamosvojitve Slovenije 

Tudi v letu 2001 je bila Banka Slovenije dejavna pri centralnobančnem 
tehničnem sodelovanju. Od šestih centralnih bank držav članic Evropske unije je 
prejela dragocene nasvete in pridobila njihove izkušnje na štirih področjih 
delovanja. Potrebe Banke Slovenije so izražale predvsem prilagajanje evropskim 
direktivam ter uvedbo evropskih norm in standardov. Banka Slovenije je 
tehnično pomoč na njihovo prošnjo dajala predvsem centralnim bankam držav 
naslednic SFRJ ter sprejela kar devet delegacij teh bank na krajše posvetovanje 
oziroma študijske obiske. V pomanjkanju domačih izobraževalnih programov iz 
centralnobančne tematike je tudi v letu 2001 s pridom uporabila izobraževalne 
programe, ki jih zagotavljajo Mednarodni denarni sklad, Svetovna banka, Banka 
za mednarodne poravnave ter druge institucije in centralne banke. 

Tehnično sodelovanje 
Banke Slovenije in drugih 
centralnih bank 
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6 RAČUNOVODSKI IZKAZI 

Pregled odgovornosti Sveta Banke Slovenije 

Zakon o Banki Slovenije (Banka) in statut Banke nalagata Svetu Banke 
Slovenije pripravo računovodskih izkazov za vsako obračunsko leto, ki resnično 
in pošteno prikazujejo finančno stanje Banke in presežek ali primanjkljaj v tem 
obdobju. Pri pripravi računovodskih izkazov je Svet Banke Slovenije dolžan: 

izbrati primerne računovodske usmeritve in jih dosledno uporabljati; 

jih presojati in ocenjevati z vidika utemeljenosti in previdnosti; 

ugotoviti, ali so bili dosledno uporabljeni veljavni računovodski standardi in 

pripraviti računovodske izkaze skladno z načelom časovne neomejenosti 
poslovanja, razen v primeru, ko ni mogoče izhajati iz predpostavke, da bo 
Banka nadaljevala s poslovanjem. 

Svet Banke Slovenije je odgovoren za primemo ukrepanje za zaščito sredstev 
Banke. 
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Poročilo pooblaščenega revizorja 

Svetu Banke Slovenije 

Revidirali smo bilanco stanja Banke Slovenije ("Banka") z dne 31.12.2001 in 
31.12.2000 in z njo povezane izkaz uspeha, izkaz sprememb lastniškega kapitala 
in izkaz gibanja finančnih tokov, prikazana na straneh 4 do 22 ("računovodski 
izkazi"). Za navedene računovodske izkaze je odgovoren Svet Banke Slovenije. 
Naša odgovornost je, da izrazimo mnenje o navedenih računovodskih izkazih. 

Revidirali smo v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi, ki jih je sprejelo 
Mednarodno združenje računovodij. Po teh načelih in standardih smo bili dolžni 
načrtovati in izvesti revidiranje tako, da bi si pridobili razumno zagotovilo, da 
računovodski izkazi ne vsebujejo pomembnejših napačnih prikazov. V okviru 
revizije smo preiskali dokaze, ki podpirajo zneske in razkritja v računovodskih 
izkazih. Ocenili smo tudi računovodske standarde in pomembnejše metode 
izkazovanja vrednosti v računovodskih izkazih, ki jih je uporabilo poslovodstvo, 
ter ovrednotili razkritja v računovodskih izkazih. Prepričani smo, da je 
opravljena revizija dobra podlaga za mnenje o računovodskih izkazih. 

Po našem mnenju računovodski izkazi v vseh pomembnejših pogledih podajajo 
resnično in pošteno sliko finančnega stanja Banke na dan 31.12.2001 in 
31.12.2000 in izidov njenega poslovanja ter finančnih tokov v letih, ki sta se 
končali z navedenim datumom, v skladu z mednarodnimi računovodskimi 
standardi in slovensko zakonodajo. 

PricewaterhouseCoopers AG 
A. Schonenberger K. Morscher 
Pooblaščena revizorja 

Zttrich, 9 april 2002 
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Izkaz uspeha 

za obdobje od 1. januaija do 31. decembra (v mio SIT) 

Prihodki poslovanja 
Obrestni prihodki 
Obrestni odhodki 
Neto obrestni prihodki (odhodki) 
Neto tečajne razlike 
Prihodki (odhodki) vrednotenja vrednostnih papirjev 
Prihodki (odhodki) vrednotenja zlata 
Čisti prihodek od finančnih sredstev 
Prihodki od provizij 
Odhodki od provizij 
Neto provizije 
Drugi prihodki 
Skupni prihodki poslovanja 
Stroški poslovanja 
Popravki vrednosti in rezervacije 
Presežek prihodkov nad odhodki 

Razdelitev presežka: 
Prenos v rezerve za tečajne razlike 
Prenos v splošne rezerve - za cenovna tveganje 
Finančni izid po razporeditvi tečajnih razlik in 
prihodkov (odhodkov) vrednotenja 
Prenos v splošne rezerve - za drugo tveganje 
Skupni prenos v rezerve 
Sredstva za proračun Republike Slovenije 
Skupna razdelitev  

Pojasnila 2001 2000 

4 44.583 35.010 
5 25.529 18.580 

19.053 16.430 
22.397 28.642 

3.972 3.557 
-63 

45.360 48.630 
1.123 914 

356 332 
768 582 
289 225 

46.417 49.436 
6 3.930 3.685 
7 7.690 308 

34.798 45.443 

22.397 28.642 
3.972 3.557 

8.428 13.244 
6.321 9.933 

14 32.691 42.132 
2.107 3.311 

34.798 45.443 

Pojasnila na straneh 79 do 93 so sestavni del računovodskih izkazov. 
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Bilanca stanja 

na dan 31. decembra (v mio SIT) 

Pojasnila 31.12.2001 31. 12.2000 

Aktiva 
Finančna sredstva 
Finančna sredstva v tuji valuti 
Zlato 
Gotovina in vloge 
Izpeljani finančni instrumenti 
Investicijski vrednostni papiiji 
Tejjatve do proračuna Republike Slovenije 
Mednarodni denarni sklad 
Obračunane obresti in ostalo 
Skupaj 
Finančna sredstva v tolarjih 
Terjatve do Sklada RS za sukcesijo 
Posojila bankam 
Obratni repo posli 
Obračunane obresti in ostalo 
Skupaj 
Osnovna sredstva 

10 

u 

16.869 
492.109 

21 
580.193 

8.509 
21.479 
11.978 

1.131.158 

438 

2.290 
2.728 
2.608 

20 
237.070 

475.274 
8.180 

19.557 
8.052 

74S.153 

8.650 
566 

6.299 
926 

16.441 
2.777 

Skupna aktiva 1.136.494 767.371 

Pasiva 
Servisirane obveznosti 
Obveznosti v tuji valuti 
Vpogledne vloge 
Izpeljani finančni instrumenti 
Blagajniški zapisi Banke Slovenije 
MDS in druge mednarodne finančne organizacije 
Dodeljeni SDR 
Obračunane obresti in ostalo 
Skupaj 
Obveznosti v tolarjih 
Vpogledne vloge 
Vloge čez noč 
Blagajniški zapisi Banke Slovenije 
Vloge proračuna Republike Slovenije 
Obračunane obresti in ostalo 
Skupaj 
Bankovci v obtoku 
Sredstva za proračun Republike Slovenije 
Skupne obveznosti 
Rezerve 

12 

13 

14 

31.842 

460.837 
5 

8.013 
191 

500.889 

85.557 
35.372 

125.912 
28.837 

6.629 
282.308 
165.778 

2107 
951.082 
185.411 

35.997 
9 

361.168 
5 

7.534 
23 

404.736 

71.835 

6.946 
3.411 
5.797 

87.990 
139.644 

3.311 
635.681 
131.691 

Skupna pasiva 1.136.494 767.371 

Pojasnila na straneh 79 do 93 so sestavni del računovodskih izkazov. 
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Izkaz sprememb lastniškega kapitala 

za obdobje od 1. januarja do 31. decembra (v mio SIT) 

Splošne Rezerve za Valoriz. Sklad skup. Presežek/ 
rezerve tež, razlike rezerve porabe primanjkljaj 

Skupaj 

Stanje 31.12.1999 

Presežek prihodkov nad odhodki 
Prenos v rezerve za tečajne razlike 
Prenos v splošne rezerve 
Povečanje sklada skupne porabe 
Sredstva za proračun RS 

Skupna sprememba 

Stanje 31.12.2000 

Stanje 1. 1.2001 

- kot predhodno izkazano 

Učinek sprejetja MRS 39 
Prenos sklada skupne porabe 

- kot na novo izkazano 

Spremembe v obdobju 

Povečanje splošnih rezerv (BIS) 
Presežek prihodkov nad odhodki 
Prenos v rezerve za tečajne razlike 
Prenos v splošne rezerve 
Sredstva za proračun RS 

Skupna sprememba 

Stanje 31.12. 2001  

6.644 

13.490 - 

20.134 

-9 - 
673 - 

20.799 

21.039 - 

10.293 

81.126 

28.642 

13.490 28.642 - 

20.134 109.768 

109.768 

109.768 

22.397 

1.115 

1.115 

1.115 

1.115- 

31.332 22.397 - 

52.131 132.165 1.115 

616 - 

58 - 

58 - 

673 - 

673 - 

-673 - 

45.443 
-28.642 
-13.490 

-3.311 

34.798 
-22.397 ■ 
-10.293 • 

-2.107 

89.501 

45.443 

58 
-3.311 

42.190 

131.691 

131.691 

-9 
0 

131.682 

21.039 
34.798 

-2.107 

53.729 

185.411 

Rezerve so dodamo obrazložene v Pojasnilu 14. 

Pojasnila na straneh 79 do 93 so sestavni del računovodskih izkazov. 
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Izkaz finančnih tokov 

za obdobje od 1. januaija do 31. decembra (v milijonih tolaijev) 

Finančni tokovi iz poslovanja 
Prejete obresti 
Plačane obresti 
Drugo 
Neto finančni tokovi iz poslovanja 

Finančni tokovi iz naložb 
Nakup vrednostnih papiijev 
Prodaja vrednostnih papiijev 
Naložbe v vezane vloge 
Sprostitve vezanih vlog 
Dana posojila in obratni repoji domačini bankam 
Vrnjena posojila in obratni repoji domačih bank 
Nakup osnovnih sredstev 
Prodaja osnovnih sredstev 

Neto finančni tokovi iz naložb 

Pojasnila 2001 .2000 

41.534 34.233 
-25.569 -17.380 

-169 -2.008 
18 15.797 14.845 

-624.042 -1.160.943 
553.917 1.148.419 

-10.114.544 -7.459.519 
9.854.193 7.432.675 

-57.553 -299.050 
63.848 314.233 

-189 -310 
3 15 

-324.366 -24.479 

Finančni tokovi iz financiranja 
Izdani bankovci v obtoku 
Vpisani blagajniški zapisi 
izplačani blagajniški zapisi 
Vloge proračuna Republike Slovenije 
Povečanje sploSnih rezerv (B1S) 
Drugo, neto 
Neto finančni tokovi iz financiranja 

19 
26.331 

4.023.304 
-3.824.130 

19.896 
21.039 
-2.744 

263.696 

-2.695 
2.703.367 

-2.702.549 

-2.016 
-3.892 

Učinki spremembe deviznih tečajev 
Skupen neto finančni tok 

1.223 
-43.650 

-2.526 
-16.052 

Stanje denarnih sredstev 1.1. 
Stanje denarnih sredstev 31. 12. 
Sprememba denarnih sredstev 

20 
-91.949 

-135.599 
-43.650 

-75.898 
-91.949 
-16.052 

Pojasnila na straneh 79 do 93 so sestavni del računovodskih izkazov. 

Računovodske izkaze je dne 9. 4. 2002 sprejel Svet Banke Slovenije. V imenu 
Banke Slovenije jih je podpisal: 

Mitja Gaspari 
Predsednik Sveta Banke in 
guverner Banke Slovenije 

V skladu z 82. členom zakona o Banki Slovenije mora računovodske izkaze 
Banke Slovenije potrditi Državni zbor Republike Slovenije. 
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Pojasnila k računovodskim izkazom 

1 Ustanovitev 

Banka Slovenije (Banka) je centralna banka Republike Slovenije. Ustanovljena 
je bila z Zakonom o Banki Slovenije z dne 25. junija 1991. Je neodvisna 
institucija in samostojna pravna oseba in za njene obveznosti jamči Republika 
Slovenija. Delovanje Banke nadzira Državni zbor. Banka skrbi predvsem za 
stabilnost valute in splošno likvidnost plačevanja v državi in do tujine. 

2 Računovodski standardi in načela 

Ti računovodski izkazi so bili pripravljeni skladno z ustreznimi Mednarodnimi 
računovodskimi standardi (MRS), ki jih je sprejel Mednarodni odbor za 
računovodske standarde, z upoštevanjem načela izvirne vrednosti in valorizacije 
vrednostnih papirjev, razpoložljivih za prodajo, finančnih sredstev in obveznosti, 
namenjenih trgovanju, in vseh izvedenih finančnih pogodb. Te standarde je kot 
pravno podlago sprejel Svet Banke Slovenije na 90. seji dne 9. maja 1995. 

3 Posebne računovodske usmeritve 

Tuje valute 

Finančna sredstva in obveznosti v tujih valutah so,preračunane v tolaije (SIT) po 
srednjih tečajih Banke Slovenije na dan bilance stanja. Transakcije v tujih 
valutah so preračunane v SIT po tečajih, veljavnih na dan obračuna. 

Priznavanje prihodkov 

Prihodki od obresti so knjiženi v obsegu, ki se nanaša na tekoče poslovno leto, 
razen prihodkov od obresti, katerih plačilo je dvomljivo. Obrestni prihodki od 
dvomljivih teijatev so knjiženi na računu izključenih prihodkov. Stanje 
izključenih obrestnih prihodkov zmanjšuje izkazano stanje teijatev od obresti. 
Popravki vrednosti za teijatve od obresti, ki so ocenjene za neizterljive, so 
izknjiženi iz bilance banke. 

Prihodki iz naslova provizij izvirajo iz storitev v plačilnem prometu, nadzorne in 
regulatorske funkcije ter iz storitev distribucije vrednotnic za račun države. 
Prihodki so prepoznani v izkazu uspeha ob nastanku. 

Finančna sredstva in obveznosti 

Vsa finančna sredstva so v bilanci stanja začetno izkazana po nabavni vrednosti 
na datum poravnave. Datum poravnave je dan, na katerega so prenesena sredstva 
med sodelujočimi subjekti. Finančne obveznosti so začetno izkazane v bilanci 
stanja, ko Banka postane udeležena stranka pogodbenih določil instrumenta. 

Finančna sredstva in obveznosti so poračunani in v neto znesku izkazani v 
bilanci stanja, kadar obstaja zakonita možnost poračuna izkazanih zneskov in 
namen poravnave na neto osnovi ali hkratne realizacije sredstev in poravnave 
obveznosti 

Zlato in zlate terjatve 

Imetje Banke v zlatu je vrednoteno po tržni ceni za unčo zlata v ameriških 
dolarjih. Prihodki oziroma odhodki vrednotenja zlata zaradi spremembe cene 
zlata ali tečaja ameriškega dolaija so vidni v izkazu uspeha kot prihodki 
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(odhodki) vrednotenja zlata. Neto nerealizirani rezultat vrednotenja se prenaša na 
poseben račun splošnih rezerv ali bremeni splošne rezerve v skladu s sklepom 
Sveta Banke. 

Investicijski vrednostni papirji 

Naložbe Banke v tržne vrednostne papirje so del njenega upravljanja 
mednarodnih rezerv. Banka nima v lasti vrednostnih papirjev za trgovanje, prav 
tako ne vrednostnih papirjev, ki bi jih imela v lasti do dospelosti. Vsi 
investicijski vrednostni papirji veljajo kot razpoložljivi za prodajo in so 
vrednoteni po tržni ceni. Ob prodaji vrednostnih papirjev se njihova poštena 
vrednost vključi v izkaz uspeha pod Prihodki (Odhodki) od investicijskih 
vrednostnih papirjev. Vsaka sprememba cen vrednostnih papirjev je zapisana v 
izkazu uspeha pod Prihodki (Odhodki) vrednotenja investicijskih vrednostnih 
papirjev. Saldo med prihodki in odhodki vrednotenja se prenaša v splošne 
rezerve ali bremeni splošne rezerve v skladu s sklepom Sveta Banke o izločitvi 
sredstev za rezerve Banke Slovenije. 

Izpeljani finančni instrumenti 

Banka ne uporablja izpeljanih finančnih instrumentov razen poslov začasnega 
nakupa ali prodaje tuje valute in terminskih nakupov tuje valute z domačinu 
bankami za izvajanje denarne politike in upravljanje posojil bankam. Razlika, ki 
izhaja iz tečajev spot in fonvard, je razmejena čez celomo obdobje posla in se v 
izkazu uspeha prikazuje pod Obresti od poslov valutne zamenjave. Oba 
izpeljana finančna instrumenta sta v bilanci stanja vrednotena po njuni tržni 
vrednosti. Tržna vrednost je izračunana kot razlika med diskontiranima 
vrednostma prihodnjega denarnega toka glede na ceno začasnega nakupa 
(prodaje) ali terminskega nakupa in glede na tržno ceno, ki jo predstavlja tečaj 
Banke Slovenije. 

Instrumenti varovanja pred tveganjem 

Banka med letom ni izvajala nobenih transakcij, s katerimi bi uporabila 
instrumente varovanja pred tveganjem spremembe poštene vrednosti ali 
denarnega toka varovane postavke. 

Obratni repo posli 

Naložbe iz naslova poslov obratnega reodkupa vrednostnih papirjev so 
evidentirane v bilanci stanja pod Finančna sredstva v tolarjih po dejanskem 
denarnem toku. Razlika med nakupno in prodajno ceno je obrestni prihodek. 
Obresti se razmejujejo prek celotnega obdobja trajanja posla reodkupa. 

Posojila in rezervacije za dvomljive in sporne terjatve 

Posojila so izkazana v višini amortizirane nabavne vrednosti. Če se dokaže, da 
posojilo ne bo odplačano v celotnem znesku glede na prvotne pogoje pogodbe, 
se oblikuje popravek vrednosti. Ta popravek predstavlja razliko med 
amortizirano nabavno in izterljivo vrednostjo. Če se meni, da posojilo ne bo 
odplačamo, se odpiše v korist predhodno za ta namen oblikovane rezervacije. 

Vpogledne in vezane vloge 

Vpogledne in vezane vloge se vodijo po nabavni vrednosti ter so vrednotene po 
amortizirani nabavni vrednosti. 
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Blagajniški zapisi Banke Slovenije 

Banka Slovenije izdaja blagajniške zapise v tolarjih ter blagajniške zapise v EUR 
in USD. Tolarski blagajniški zapisi imajo zapadlost šestdeset in dvesto 
sedemdeset dni. Blagajniški zapisi v tujem denarju zapadejo v rokih dva, tri in 
šest mesecev. Obe vrsti blagajniških zapisov sta knjiženi po amortizirani nabavni 
vrednosti. 

Nepremičnine 

Naložbe v zgradbe v Avstriji so prikazane po pošteni vrednosti in niso 
amortizirane. Usmeritev Banke je pridobiti oceno zunanjih strokovnjakov in 
ovrednotenje teh naložb vsakih pet let. Zadnja valorizacija je bila opravljena leta 
1999. Vse druge nepremičnine so prikazane po nabavni ceni, zmanjšani za 
amortizacijo, razen zemljišča, ki se ne amortizira. Revalorizacija zgradb se 
prenaša neposredno v rezerve. 

Amortizacija se obračunava linearno, tako da se odpisuje nabavna vrednost 
sredstev skozi leta njenega ocenjenega trajanja po naslednjih letnih odstotnih 
stopnjah: 

Dobiček oziroma izguba pri prodaji osnovnih sredstev sta določena kot razlika 
med izkupičkom pri prodaji in neodpisano vrednostjo sredstva ter se prikazujeta 
kot prihodek oziroma odhodek v izkazu uspeha. 

Bankovci v obtoku 

Bankovci, ki jih izdaja Banka, predstavljajo zanjo obveznost v korist imetnika in 
so priznani kot obveznost po nominalni vrednosti. 

Finančni tokovi 

Denarna sredstva obsegajo denar v blagajni in vpogledne vloge. 

Finančni tokovi iz investiranja zaobjemajo spremembe v portfeljih Banke, ki 
izhajajo iz izvajanja funkcij centralne banke. Vanje se vključujejo spremembe na 
računu posebnih pravic črpanja (SDR) in izdatki za osnovna sredstva. Finančni 
tokovi iz financiranja se nanašajo na izdajanje bankovcev, izdajanje blagajniških 
zapisov Banke Slovenije in na spremembe pri vlogah proračuna Republike 
Slovenije. Poslovne dejavnosti vključujejo prihodkovni in odhodkovni finančni 
tok, ki ni vključen med finančne tokove iz investiranja ali iz financiranja. 

Prejemki in izdatki v portfeljih so predstavljeni v bruto zneskih. 

Obdavčitev 

Banka ni zavezana plačilu davka na dobiček v Sloveniji. 

Razdelitev presežka/kritje primanjkljaja 

V skladu z Zakonom o Banki Slovenije se neto pozitivne tečajne razlike 
prenašajo v rezerve za tečajne razlike. Te rezerve se lahko porabijo le za kritje 
nepokritih realiziranih negativnih tečajnih razlik. V splošne rezerve (po zakonu: 
račun posebne rezerve) se s sklepom Sveta Banke prenašajo tudi neto prihodki 
vrednotenja tržnih vrednostnih papiijev, ki nastajajo zaradi povečanja cen le-teh, 

zgradbe 
računalniška oprema 
druga oprema 

1,3-1,8 % 
20-33 % 
10-25 % 
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prihodki od vrednotenja zlata in del presežka, ki je namenjen kritju drugega 
tveganja. Presežek prihodkov nad odhodki, zmanjšan za neto pozitivne tečajne 
razlike in za izlofiena sredstva za splošne rezerve, je prihodek proračuna 
Republike Slovenije. Izguba se krije iz splošnih rezerv Banke, ob njihovi 
nezadostni višini pa naj bi pokril izgubo proračun Republike Slovenije. 

Spremembe v računovodskih usmeritvah in sprejetje MRS 39 

V letu 2001 je Banka sprejela mednarodni računovodski standard 39, finančni 
instrumenti: prepoznavanje in meijenje, uporabljeno za računovodske izkaze za 
poslovna leta, ki se začnejo 1. januatja 2001 ali pozneje. Finančni učinki 
sprejetja MRS 39 so vidni v izkazu sprememb lastniškega kapitala. Glede na že v 
letu 2000 spremenjeno vrednotenje tržnih vrednostnih papirjev, obseg in 
značilnosti uporabljenih izvedenih finančnih instrumentov uporaba tega 
standarda ne prinaša bistvenih vrednostnih sprememb. 

4 Obrestni prihodki 

 2001 2000  
    mio SIT mio SIT  
Obrestni prihodki v tuji valuti 
Prihodki od zlata 64 
Obresti od vpoglednih in vezanih vlog 13.036 9.090 
Neto prihodki od investicijskih vrednostnih papirjev 27.337 23.397 
Obresti od vlog pri MDS 597 S27 
Skupaj 41.033 33.314 

Obrestni prihodki v tolarjih 
Obresti od posojil bankam 1.249 105 
Obresti od repo poslov 413 1.473 
Obresti od poslov začasnega nakupa/prodaje deviz 1.888 118 
Skupaj 3.550 1.696 

Skupaj obrestni prihodki 44.583 35.010 
Neto prihodke od tržnih vrednostnih papiijev sestavljajo: 

 2001 2000  
 mio SIT mio SIT  
Obrestni prihodki 26.528 23.105 
Neto prihodek pri prodaji vrednostnih papiijev • 809 292 
Neto prihodki od tržnih vrednostnih papirjev 27-337 23.397 

5 Obrestni odhodki 

Obrestni odhodki v tuji valuti 
Obresti od vpoglednih vlog 
Obresti od blagajniških zapisov Banke Slovenije 
Skupaj 

Obrestni odhodki v tolarjih 
Obresti od vpoglednih vlog 
Obresti od vlog čez noč 
Obresti od vlog proračuna Republike Slovenije 
Obresti od blagajniških zapisov Banke Slovenije 
Skupaj 

Skupni obrestni odhodki 

2001 
mio SIT 

2000 
mio SIT 

1.693 
17.818 
19.511 

1.389 
14.786 
16.175 

701 
120 
455 

4.743 
6.019 

659 

56 
1.690 
2.404 

25.529 18.580 
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6 Stroški poslovanja 

 2001 2000  
mio SIT mio SIT 

Stroški dela 1221 T9ŠI 
Materialni stroški 1.456 1.327 
Stroški tiskanja denaija 106 273 
Ostalo 146 128 

Skupaj 3.930  3^685 

V Banki je bilo 31. decembra 2001 zaposlenih 387 ljudi (leta 2000 pa 382). 

7 Popravki vrednosti in rezervacije 

2001 2000 

mio SIT mio SIT 
Teijatev do Sklada RS za sukcesijo 8.650 
Terjatev do banke v stečaju -1.010 132 
Potencialne obveznosti 50 176 

Skupaj 7.690 308 

8 Zlato 

 2001 2000  
 mio SIT mio SIT  
Zlato 174 20 
Zlato v depozitu 16.694 

Skupaj 16.869  20 

9 Izpeljani finančni instrumenti 

Banka sklepa z domačimi bankami posle začasnega nakupa ali prodaje deviz in 
posle terminskega nakupa deviz. Bilančne vrednosti pozicij izkazujejo na dan 31. 
decembra naslednje stanje: 

Začasni nakup/prodaja deviz 
- SIT bodo prejeti nasproti EUR 
- SIT bodo dani nasproti EUR 

Terminski nakup 
- SIT bodo dani nasproti EUR 

Skupaj Izpeljani finančni instrumenti 

 2001 2000  
Poštena Osnovni znesek Poštena Osnovni znesek 
vrednost vrednost  
mio SIT mio SIT mio SIT mio SIT 

21 260.909 -9 15.461 
0 212 

0 3.919 

21 264.828 -9 15.673 
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Osnovni zneski posameznih vrst finančnih instrumentov zagotavljajo primerjavo 
z vrednostmi, ki jih imajo ti instrumenti v bilanci stanja, vendar ne ponazaijajo 
nujno zneskov prihodnjega denarnega toka ali trenutne poštene vrednosti 
instrumentov in torej ne kažejo na izpostavljenost Banke kreditnemu tveganju v 
tem obsegu. Izpeljani finančni instrumenti so v poziciji ugodni (sredstva) ali 
neugodni (obveznosti) glede na spremembe obrestnih mer in tečajev valut v 
povezavi z njihovimi pogoji. 

10 Terjatve do Sklada RS za sukcesijo 

Sklad Republike Slovenije za sukcesijo je bil ustanovljen v februaiju leta 1993 
(UL RS, št 10/93) kot posrednik pri delitvi premoženja in obveznosti nekdanje 
Jugoslavije. Na ta sklad so bile prenesene vse teijatve in obveznosti do nekdanje 
Narodne banke Jugoslavije. Enako je bila nanj prenesena teijatev iz naslova 
denarne osamosvojitve Slovenije v višini 8650 milijonov tolarjev. 

Dne 25. maja 2001 je bil na Dunaju podpisan Sporazum o vprašanjih nasledstva. 
Člen 10 Priloge C tega sporazuma določa, da nobena država naslednica proti 
nobeni drugi državi naslednici ne bo uveljavljala finančnih terjatev ali sprožala 
pravnih postopkov, povezanih z uvedbo svoje nove valute ali vzpostavitvijo 
svoje monetarne neodvisnosti. Svet Banke Slovenije je ugotovil, da Sporazum 
odpravlja možnosti in pričakovanja, da bo teijatev do Sklada za sukcesijo v 
prihodnosti v celoti ali delno poplačana. Zaradi nezmožnosti poplačila je Banka 
Slovenije navedeno teijatev odpisala. 

11 Osnovna sredstva 

Zemljišča in Računalniki in Skupaj 
zgradbe oprema  ________ 
mio SIT mlo SIT mio SIT 

Nabavna ali ocenjena vrednost 
1. januar 2000 2.641 2.118 4.759 
Nabava 41 191 232 
Prodaja - -80 -80 
1. januar 2001 2.682 2.229 4.912 
Nabava 50 140 190 
Prodaja • -73 -73 
31. december 2001 2.732 2.297 5.029 

Amortizacija 
l. januar 200 556 1.289 1.846 
Prodaja - -70 -70 
Strošek amortizacije . 20 339 359 
1. januar 2001 576 1.559 2.134 
Prodaja - -68 -68 
Strošek amortizacije 20 335 355 
31. december 2001 596 1.825 2.421 

Neodpisana vrednost: 
31. december 2001 2.136 471 2.608 
31. december 2000 2.107 671 2.777 
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V stanje zemljišč in zgradb nadan 31. december 2001 in 2000 so vključene tudi 
naložbe v nepremičnine v Republiki Avstriji v višini 1115 mio SIT. 

Dohodki od nepremičnin, ki so dane v najem, so naslednji: 

 2001 2000  
  mio SIT - mio SIT  
Prihodki od najemnin 177 164 
Neposredni operativni stroški 135 130 

Neto prihodki (odhodki) od najemnin 42 33_ 

12 Dodeljeni SDR 

 2001 2000  
 mio SIT mio SIT  
Dodeljeni SDR 8.013 7.534 

Skupaj  8.013 7.534 

Obrestna mera za obveznosti iz naslova dodeljenih SDR je na bilančni dan 
znašala 2,23 % (2000: 4,34 %). Obresti, ki jih Banka plačuje, se neposredno 
zaračunajo Republiki Sloveniji in tako je efektivna obrestna mera enaka nič. 

Terjatve do proračuna Republike Slovenije so izkazane v knjižni vrednosti 
glavnice in so pretežno financirane z dodeljenimi SDR. Obresti, obračunane po 
tej obveznosti, so zaračunane neposredno Republiki Sloveniji. 

13 Bankovci v obtoku 

Vrednost bankovcev v obtoku po apoenih: 

 2001 2000  
mio SIT mio SIT __ _ __ __ 

SIT 20 395 350 
SIT 50 542 516 
SIT 100 1.401 1.369 
SIT 200 1.411 1.267 
SIT , 500 2.001 1.862 
SIT 1.000 12.137 12.542 
SIT 5.000 60.197 49.629 
SIT 10.000 87.019 71.426 
Skupaj 165.372 139.238 
Tolarski kuponi 406 406 

Skupaj 165.778 139.644 
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14 Rezerve 

2001 
mio SIT 

Stanje 1. januarja 131.691 

2000 
mio SIT 

89.501 

Sprejetje standarda IAS 39 
Razpustitev sklada skupne porabe 
Povečanje splo5nih rezerv 

-9 
-673 
673 

Novo stanje 1. januarja 131.682 89.501 

Povečanje splošnih rezerv - BI S 
Prenos v rezerve za tečajne razlike 
Prenos v splošne rezerve - za cenovna tveganje 
Prenos v splošne rezerve - za drugo tveganje 
Povečanje sklada skupne porabe 
Stanje 31. decembra 

Sestava rezerv: 
Rezerve za tečajne razlike 
Splošne rezerve - za cenovna tveganje 
Splošne rezerve - za drugo tveganje 
Valorizacijske rezerve 
Sklad skupne porabe 

21.039 
22.397 

3.972 
6.321 

185.411 

132.165 
7.537 

44.594 
1.115 

2S.642 
3.557 
9.933 

58 
131.691 

109.768 
3.574 

16.561 
1.115 

673 

Skupaj rezerve 185.411 131.691 

Splošne rezerve so namenjene kritju censkega, gospodarskega in drugega 
tveganja, ki je neločljivo povezano z izpolnjevanjem odgovornosti Banke 
Slovenije in s sestavo njene finančne aktive. Rezerve za censko tveganje se lahko 
porabijo samo za kritje negativnega rezultata zaradi odhodkov vrednotenja tržnih 
vrednostnih papirjev. 

Rezerve za tečajne razlike se nanašajo na akumulirane neto tečajne razlike, ki se 
po Zakonu o Banki Slovenije lahko porabijo le za pokrivanje negativnih tečajnih 
razlik in niso namenjene delitvi. 

Sklad skupne porabe je bil ustanovljen za zagotavljanje družbenega standarda 
delavcev Banke Slovenije. Sredstva sklada so bila vključena v bilanco Banke. 
Vse spremembe v teh sredstvih so se obračunavale v okviru za te namene 
oblikovanih rezerv. Glede na značilnost poslovanja sklada in njegovo 
sorazmerno majhnost v primerjavi z bančnimi sredstvi in prihodki je Svet Banke 
odločil, da se s 1. januarjem 2001 sklad skupne porabe prenese v splošne rezerve 
Banke Slovenije, vsi z njim povezani prihodki in odhodki pa vključijo v njeno 
redno poslovanje. 

Banka Slovenije je postala članica in delničar Banke za mednarodne poravnave v 
Baslu leta 1996 na podlagi Zakona o članstvu Banke Slovenije v Banki za 
mednarodne poravnave (BIS). Po tem zakonu je Republika Slovenija prenesla na 
Banko Slovenije tudi lastništvo nad proporcionalnim imetjem nekdanje Narodne 
banke Jugoslavije v Banki za mednarodne poravnave. Pet let pozneje, v letu 
2001, je bil dosežen dogovor med državami naslednicami SFRJ glede razdelitve 
tega imetja. Sloveniji je pripadlo 16,39 % oziroma 82 milijonov USD. Prenesena 
sredstva so bila knjižena z valuto 13. junij 2001, t. j. na dan skupščine BIS, in 
sicer zlato (16,9 mrd SIT), vloge (1,1 mrd SIT) in delnice BIS (2,9 mrd SIT). 
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15 Potencialne obveznosti in zunajbilančni instrumenti 

Akreditivi 

Skupen znesek odprtih akreditivov na bilančni dan znaša: 

2001 2000 
mio SIT " mio SIT 

Devizni akreditivi y 12_ 

Posli začasnega nakupa ali prodaje tuje valute In terminski nakupi tuje 
valute 

Banka je v letu 2001 in 2000 sklepala posle valutne zamenjave in posle 
terminskega nakupa deviz, ki se nanašajo na obveznost nakupa EUR za SIT ali 
prodaje EUR za SIT. Osnovni zneski teh poslov so dani v pojasnilu 9. 

Druge pogojne obveznosti 

Obstajajo še nekateri zahtevki do Banke, ki so v postopku in niso poravnani. 
Zvečine se nanašajo na delovnopravne spore iz prve polovice prejšnjega 
desetletja.. Svet Banke meni, da so za te namene oblikovane zadostne 
rezervacije. Podrobnejša informacija v skladu z MRS 37 »Provizije, pogojne 
obveznosti in pogojne teijatve« ni dana, ker lahko prejudicira položaj Banke v 
postopku. 

16 Poštena vrednost Finančnih sredstev in obveznosti 

Naslednja tabela prikazuje knjigovodske vrednosti in pripadajoče poštene 
vrednosti tistih finančnih imetij in obveznosti, ki se v bilanci stanja ne izkazujejo 
po pošteni vrednosti. Ocenjena poštena vrednost vlog z nespremenljivo obrestno 
mero in blagajniških zapisov Banke Slovenije temelji na diskontiranju denarnega 
toka pri uporabi prevladujočih obrestnih mer denarnega trga za podobne 
instrumente preostalega roka zapadlosti. 

Sredstva 
Gotovina in vloge 
Posojila bankam 
Obratni repo posli 

Sedanja vrednost 
2001 2000 

mio SIT mio SIT 

492.109 237.070 
438 567 

6.299 

Poltena vrednost 
2001 2000 

mio SIT mio SIT 

492.673 232.234 
453 568 

6.309 

Obveznosti 
Blagajniški zapisi v tujem denaiju 460.837 361.168 460.817 361.168 
Blagajniški zapisi v tolarjih 125.912 6.946 126.355 6.941 

Poštena vrednost vpoglednih vlog, vlog čez noč in vlog proračuna Republike 
Slovenije je enaka njihovi knjigovodski vrednosti zaradi njihove vpoglednosti 
oziroma kratke ročnosti. 

Glede na posebnost rezervne pozicije pri Mednarodnem denarnem skladu, vlog 
Mednarodnega denarnega sklada, alokacije SDR in z njo povezane teijatve do 
proračuna RS se njihova poštena vrednost ne razlikuje bistveno od njihove 
knjigovodske vrednosti. 

Pošteno vrednost bankovcev v obtoku predstavljajo njihovi nominalni zneski. 
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17 Tveganje 

Kreditno tveganje 

Vsi tržili vrednostni papirji so obrestonosne obveznice in vsi tržni vrednostni 
papirji in depoziti so naloženi pri tujih bankah. 

Vse tuje banke, kamor Banka vlaga sredstva, imajo najmanj AA-boniteto, 
dodeljeno pri Fitch. Maksimalno izpostavljenost kreditnemu tveganju na dan 31. 
decembra 2001, če dolžniki ne bi mogli izpolniti svojih obveznosti, predstavlja 
znesek, prikazan v računovodskih izkazih kot finančna sredstva. Izpostavljenost 
državnemu tveganju vključuje države OECD, Republiko Slovenijo in Sklad za 
sukcesijo Republike Slovenije (leto 2000). Svet Banke Slovenije meni, da ni 
pomembnejše koncentracije kreditnega tveganja. 

Koncentracije vrednostnih papirjev glede na valuto in glede na poslovni odnos so 
na dan 31. decembra 2001 sledeče: 

EUR 
% 

Državni vrednostni papirji 
Nadnacionalni vrednostni papirji 
Bančni vrednostni papirji 

49,7 
U7 
20,5 

USD 
% 

15,27 
6.01 
4.02 

Ostalo 
% 

0,44 
0,65 
2,14 

Skupa 
% 

65,4 
7,93 

26,66 

31. december 2001 71,47 25,3 3,23 100 

Državni vrednostni papiiji 
Nadnacionalni vrednostni papiiji 
Bančni vrednostni papiiji 

10,42 
1,35 

44,05 

14,52 
3,87 
4,29 

1.25 
0,39 
1,77 

26,19 
5,61 

50,11 

31. december 2000 68,14 27,68 4,17 100 
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Obrestno tveganje 

Povprečne efektivne obrestne mere: 

2001 -000 
Obdobja sprememb obrestnih mer 

do 3 mesece 3 do 12 mesecev nad 1 leto Skupaj Skupaj 
  v %   
Sredstva 
Sredstva v tuji valuti 
Zlato 0,53 0,66 - 0,62 
Gotovina in vloge 3,29 - - 3,29 5,09 
Izpeljani finančni instrumenti 0,50 0,50 
Investicijski vrednostni papirji 3,86 3,85 4,27 4,16 5,23 
Mednarodni denarni sklad 1,96 - - 1,96 3,S8 
Sredstva v tolarjih 
Posojila bankam 1135 11,33 11,00 11,28 9,80 
Obratni repo posli - 10,63 

Obveznosti 
Obveznosti v tuji valuti 
Vpogledne vloge 1,99 - - 1,99 5,15 
Izpeljani finančni instrumenti 5,00 
Blagajniški zapisi Banke 3,27 2,95 - 3,24 5,00 
Slovenije 
Obveznosti v tolarjih 
Vpogledne vloge 0,92 - - 0,92 0,96 
Vloge čez noč 3,92 - - 3,92 
Blagajniški zapisi Banke 8,07 11,36 - 9,04 9,10 
Slovenije 
Vloge proračuna RS 5,20 - - 5,20 1.00 

Prikazane obrestne mere predstavljajo povprečne obrestne mere na koncu 
obračunskega obdobja. 
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Obrestna občutljivost sredstev in obveznosti 

Analiza spremenljivosti obrestnih mer na dan 31. decembra 2001 (v mio SIT): 

 2001  
 Obdobja sprememb obrestnih mer  
do 3 mesece 3 do 12 mesecev nad 1 leto Skupaj 

Sredstva 
Sredstva v tuji valuti 
Zlato 
Gotovina in vloge 
Izpeljani finančni instrumenti 
Investicijski vrednostni papirji 
Teijatve do proračuna RS 
Mednarodni denarni sklad 
Sredstva v tolarjih 
Posojila bankam 

Skupaj sredstva 
* 

Obveznosti 
Obveznosti v tuji valuti 
Vpogledne vloge 
Blagajniški zapisi Banke Slovenije 
MDS in druge MFO 
Dodeljeni SDR 
Obveznosti v tolarjih 
Vpogledne vloge 
Vloge čez noč 
Blagajniški zapisi Banke Slovenije 
Vloge proračuna RS 

Skupaj obveznosti 

Obrestno občutljivostna vrzel 

16.869 
492.109 

21 
30.574 

496 
21.479 

212 

561.759 

31.842 
412.845 

85.557 
35.372 
88.652 
28.837 

683.106 

-121.347 

119.343 

152 

119.494 

47.992 

37.260 

85.252 

34.242 

430.277 
8.013 

75 

438.365 

5 
8.013 

8.018 

430.347 

16.869 
492.109 

21 
580.193 

8.509 
21.479 

438 

1.119.618 

31.842 
460.837 

5 
8.013 

85.557 
35.372 

125.912 
28.837 

776.377 

343.241 

Na dan 31. december 2000 

Skupaj sredstva 
Skupaj obveznosti 

503.882 
434.758 

40.591 
52.134 

211.123 
5 

755.596 
486.897 

Obrestno občutij ivostna vrzel 69.124 -11.543 211.118 268.699 
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Valutno tveganje 

Pri izvajanju funkcij centralne banke, predvsem pri vodenju denarne politike in 
upravljanju deviznih rezerv, se zaradi valutne in poslovne izpostavljenosti Banke 
koncentrirajo valute pri finančnih sredstvih. 

Osnovne smernice upravljanja mednarodnih rezerv Banke določa in četrtletno 
revidira Svet Banke Slovenije; smernice predpisujejo valutno sestavo, povprečno 
ročnost vlog in naložb v tuji valuti, pa tudi izbiro tujih bank. 

Valutna sestava na dan 31. decembra 2001 (v mio SIT): 

srr EUR USD 
Sredstva 
Sredstva v tuji valuti 
Zlato 
Gotovina in vloge 
Izpeljani finančni instrumenti 
Investicijski vrednostni papirji 
Terjatve do proračuna RS 
Mednarodni denarni sklad 
Obračunane obresti in ostalo 
Sredstva v tolarjih 

Skupaj sredstva 

Drugo 

2.728 

2.728 

451.417 
21 

414.660 

6.214 

872.312 

40.029 

146.780 

2.139 

188.948 

16.869 
663 

18.753 
8.509 

21.479 
3.625 

69.898 

Skupaj 

16.869 
492.109 

21 
580.193 

8.509 
21.479 
11.978 
2.728 

1.133.886 

Obveznosti 
Obveznosti v tuji valuti 
Vpogledne vloge 
Izpeljani finančni instrumenti 
Blagajniški zapisi Banke Slovenije 
MDS in druge MFO 
Dodeljeni SDR 
Obračunane obresti in ostalo 
Obveznosti v tolarjih 

Skupaj obveznosti 

Valutna pozicija 
Zabtlančna pozicija 

282.308 

282.308 

-279.580 
3.912 

7.708 

413.208 

172 

421.089 

451.223 
-260.909 

23.941 

47.629 

71.571 

117.378 

193 

5 
8.013 

18 

8.229 

61.669 

31.842 

460.837 
5 

8.013 
191 

282.308 

783.197 

350.689 
-256.997 

Na dan 31. december 2000 

Skupaj sredstva 
Skupaj obveznosti 

16.441 
87.990 

540.511 
346.008 

157.791 
51.017 

49.852 
7.710 

764.594 
492.725 

Valutna pozicija 
Zabilanžna pozicija 

-71.549 
212 

194.502 
-15.461 

106.774 42.142 271.869 
-15.247 
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Dospelost sredstev in obveznosti 

Dospelost sredstev in obveznosti na dan 31. december 2001 (v milijonih 
tolarjev): 

Preostalo obdobje do pogodbene zapadlosti 
Do 3 

mesece 
Od 3 mesece 

do 1 leta 
Nad 1 

leto 
2001 

Skupaj 
Sredstva 
Sredstva v tuji valuti 
Zlato 
Gotovina in vloge 
Izvedeni finančni instrumenti 
Investicijski vrednostni papirji 
Terjatve do proračuna RS 
Mednarodni denarni sklad 
Obračunane obresti in ostalo 
Sredstva v tolarjih 
Posojila bankam 
Obračunane obresti in ostalo 

492.109 
21 

30.574 
338 

1.261 
6.176 

212 
2009 

119.343 
158 

2.644 

152 
24 

16.869 

430.277 
8.013 

20.217 
3.158 

75 
257 

16.869 
492.109 

21 
580.193 

8.509 
21.479 
11.978 

438 
2.290 

Skupaj sredstva 532.700 122.320 478.866 1.133.886 

Obveznosti 
Obveznosti v tuji valuti 
Vpogledne vloge 
Blagajniški zapisi Banke 
MDS in druge MFO 
Dodeljeni SDR 
Obračunane obresti in ostalo 
Obveznosti v tolarjih 
Vpogledne vloge 
Vloge čez noč 
Blagajniški zapisi Banke 
Vloge proračuna RS 
Obračunane obresti in ostalo 

Skupaj obveznosti 

Na dan 31. december 2000 

31.842 
412.845 

191 

85.557 
35.372 
88.652 
28.837 

1.699 

684.995 

47.992 

37.260 

702 

85.955 

5 
8.013 

4229 

12.247 

31.842 
460.837 

5 
8.013 

191 

85.557 
35.372 

125.912 
28.837 

6.629 

783.197 

Skupaj sredstva 
Skupaj obveznosti 

292.889 
428.439 

95.725 
52.525 

375.980 
11.761 

764.594 
492.725 

Likvidnostno tveganje predstavlja tveganje zagotovitve sredstev za poravnavo 
zapadlih obveznosti. To tveganje zaobjema tudi tveganje potrebne hitre prodaje 
finančnih sredstev pod njihovo pošteno vrednostjo. 
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Likvidnostna ustreznost je ena od ključnih determinant pri upravljanju sredstev v 
tuji valuti. To se zrcali v ustrezni rokovni sestavi glede potencialne potrebe po 
posegu na trgu tujega denarja, glede na obveznosti v tuji valuti in glede na 
potrebe plačilnega prometa. V ta namen obstaja vrsta interaktivnih dejavnosti, ki 
zaobjemajo upoštevanje likvidnostnih razmerij pri instrumentih in na ravni 
banke, vključujoč maksimume pozicij po valutah, instrumentih in partnerjih. 
Kriteriji se spremljajo na dnevni ravni. Dodatno so za zavarovanje 
likvidnostnega tveganja sklenjene kreditne linije. 

Banka je na področju tolarskih aktivnostih odgovorna za uravnavanje likvidnosti 
bančnega sistema. Na tem funkcijskem področju za banko ne veljajo 
likvidnostne omejitve. 

18 Finančni tokovi pri blagajniških zapisih 

2001 
mio SIT 

2000 
mio SIT 

80.343 
118.832 
199.174 

22.004 

22.004 

0 

199.174 

-21.186 
-21.186 

818 

Pritoki 
Blagajniški zapisi v tujem denaiju 
Tolarski blagajniški zapisi 
Skupaj pritoki 

Odtoki 
Tolarski blagajniški zapisi 
Skupaj odtoki 

Skupaj neto pritok 

19 Stanje denarnih sredstev 

 2001 2000  
mio SIT mio SIT 

Sredstva v tuji valuti 
Denarna sredstva v tuji valuti 3.136 1.238 
Skupaj sredstva 3.136 1.238 

Obveznosti v tuji valuti 
Depoziti v tuji valuti -8.864 -17.941 
Obveznosti v tolarjih 
Vpogledne vloge bank -78.594 -66.801 
Vloge čez noč -35.372 
Nebančni depoziti -15.905 -8.445 
Skupaj obveznosti -138.735 -93.187 

Stanje denarnih sredstev -135.599 -91.949 

Denarna sredstva v tuji valuti vključujejo sredstva MDS v višini 1.261 mio SIT 
(2000: 838 mio tolarjev), ne vključujejo vezanih vlog v višini 474.537 mio SIT 
(2000: 223.835 mio tolaijev) in preostalih sredstev v višini 15.697 mio SIT 
(2000:12.955 mio tolaijev). 

Depoziti v tuji valuti ne vključujejo namenskih vlog v višini 22.978 mio SIT 
(2000: 18.056 mio tolarjev). 

Obveznosti v tolarjih vključujejo vloge proračuna RS v višini 8.942 mio SIT 
(2000: 3.412 mio tolaijev). 
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7 PRILOGE 

7.1 Zakonski status in naloge 

Slovenska centralna banka, Banka Slovenije, je bila ustanovljena 25. junija 1991 
z Zakonom o Banki Slovenije na podlagi ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Ob uvedbi 
slovenske valute tolaija 8. oktobra 1991 je Banka Slovenije prevzela vse funkcije 
denarne oblasti. 

Člen 152 Ustave Republike Slovenije zagotavlja Banki Slovenije samostojnost in 
neposredno odgovornost Državnemu zboru. 

Po zakonu sta organa Banke Slovenije Svet Banke Slovenije in guverner Banke. 
Svet Banke Slovenije sestavlja enajst članov: guverner kot njegov predsednik, 
namestnik guvemeija, trije viceguvemerji in šest neodvisnih strokovnjakov. 
Guvernerja in Sest članov iz vrst neodvisnih strokovnjakov imenuje Državni zbor 
na predlog predsednika republike. Namestnika guvemeija in tri viceguvemeije 
pa imenuje Državni zbor na guvemeijev predlog. Mandat vseh članov Sveta traja 
Jest let. Svet sprejema odločitve z dvotretjinsko večino. 

Banka Slovenije skrbi v skladu z zakonom predvsem za stabilnost valute in za 
splošno likvidnost plačevanja v državi in do tujine. V ta namen Banka Slovenije: 
- uravnava količino denarja v obtoku, 
- skrbi z& splošno likvidnost bank in hranilnic ter plačil do tujine, 
- nadzoruje banke in hranilnice, 
- izdaja bankovce ter daje bankovce in kovance v obtok, 
- predpisuje informacijski sistem za opravljanje svojih funkcij, 
- predpisuje pravila za izvajanje jamstva za vloge občanov in 
- opravlja nekatere posle za Republiko Slovenijo. 

Poleg navedenih so Banki Slovenije zaupane še druge naloge in pristojnosti po 
zakonih o bančništvu, o deviznem poslovanju in o trgu vrednostnih papirjev. 

Banka Slovenije je pri odločanju o denarni politiki in njenem izvajanju ter pri 
uresničevanju drugih nalog in pooblastil neodvisna. Svet Banke Slovenije in 
guverner sta za uresničevanje nalog Banke odgovorna Državnemu zboru. Banka 
Slovenije poroča Državnemu zboru o svojem delu, Državni zbor pa ponjuje njen 
finančni načrt in letni obračun. 

Posojila Banke Slovenije Republiki Sloveniji so po zakonu omejena na 
kratkoročna posojila ter ne smejo presegati 5 % letnega proračuna in ene petine 
predvidenega proračunskega primanjkljaja. 

Banka Slovenije je po ustavi 
samostojna in odgovorna 
Državnemu zboru RS ... 

... ter skrbi za stabilnost 
slovenske valute in splošno 
likvidnost plačevanja v 
državi in do tujine. 
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7.2 Izkaz uspeha in bilanca stanja 

Petletni podatki izkaza uspeha 

za obdobje od 1. januarja do 31. decembra (v mio SIT) 

1997 1998 1999 2000 2001 

Prihodki poslovanja 
Obrestni prihodki 
Obrestni odhodki 
Neto obrestni prihodki (odhodki) 
Neto tečajne razlike 
Prihodki (odhodki) vrednotenja VP 
Prihodki (odhodki) vrednotenja zlata 
Čisti prihodek od finančnih sredstev 
PTOvizijski prihodki 
Provizijski odhodki 
Neto provizije 
Drugi prihodki 
Skupni prihodki poslovanja 
Stroški poslovanja 
Popravki vrednosti in rezervacije 
Presežek/primanjkljaj prih. nad odh. 

Razdelitev presežka/kritje primanjkljaja 
Prenos/irpanje rezerv za tečajne razlike 
Prenos v splošne rezerve - za censko tveganje 
Finančni izid po kritju/razporeditvi tečajnih 

razlik in prihodkov (odhodkov) vrednotenja 
Prenos/črpanje sploS. rezerv-za drugo tveganje 
Skupni prenos/črpanje rezerv 
Sredstva za proračun Republike Slovenije 
Skupna razdelitev/kritje primanjkljaja  

19.475 
17.727 

1.749 
16.797 

18.546 
192 
676 

-485 
190 

18.251 
2.670 

718 
14.862 

16.797 

-1.935 
-1.935 
14.862 

14.862 

29.188 
24.701 

4.487 
-4.753 

-266 
1.054 

286 
768 
245 
747 

2.923 
312 

-2.489 

-4.753 

2.264 
1.457 

-3.297 
807 

-2.489 

29.724 
16.885 
12.839 
38.399 
-8.292 

42.946 
699 
408 
291 
253 

43.490 
3.298 

40.192 

38.399 

1.793 
1.554 

39.952 
240 

40.192 

35.010 
18.580 
16.430 
28.642 

3.557 

48.630 
914 
332 
582 
225 

49.436 
3.685 

308 
45.443 

28.642 
3.557 

13.244 
9.933 

42.132 
3.311 

45.443 

44.583 
25.529 
19.053 
22.397 

3.972 
-63 

45.360 
1.123 

356 
768 
289 

46.417 
3.930 
7.690 

34.798 

22.397 
3.972 

8.428 
6.321 

32.691 
2.107 

34.798 
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Petletni podatki bilance stanja 

na dan 31. decembra (v mio SIT) 

1997 1998 1999 2000 2001 

Aktiva 
Finančna sredstva 
Finančna sredstva v tuji valuti 
Zlato 
Gotovina in vloge 
Izvedeni finančni instrumenti 
Investicijski vrednostni papirji 
Teijatve do proračuna RS 
Mednarodni denarni sklad 
Obračunane obresti in drugo 
Finančna sredstva v tolarjih 
Teijatve do Sklada Republike 

Slovenije za sukcesijo 
Posojila bankam 
Repo posli 
Obračunane obresti in drugo 
Osnovna sredstva 
Skupna aktiva 
Pasiva 
Servisirane obveznosti 
Obveznosti v tuji valuti 
Vpogledne vloge 
Izvedeni finančni instrumenti 
Blagajniški zapisi Banke 

MDF in druge MFO 
Dodeljeni SDR 
Obračunane obresti in drugo 
Obveznosti v tolarjih 
Vpogledne vloge 
Vloge čez noč 
Blagajniški zapisi Banke 
Vloge proračuna Republike Slovenije 
Obračunane obresti in drugo 

Bankovci v obtoku 
Sredstva za proračun Republike Slovenije 
Skupne obveznosti 
Rezerve 
Skupna pasiva  

593.441 
574.280 

16 
374.860 

182.213 
6.483 
2.951 
7.757 

19.161 

8.650 
4.962 
5.178 

370 
2.072 

595.512 

457.734 
310.442 

12.694 

291.863 
40 

5.805 
40 

147.292 
57.259 

75.674 
11.279 
3.081 

85.653 

543.386 
52.126 

595.512 

614.040 
600.916 

15 
260.545 

314.660 
6.781 

10.582 
8.333 

13.124 

8.650 
697 

3.454 
323 

2.372 
616.412 

462.063 
307.081 

16.356 

284.865 
59 

5.772 
29 

154.982 
66.515 

79.904 
2.317 
6.246 

104.667 
807 

567.538 
48.874 

616.412 

672.406 
640.950 

18 
181.102 

423.983 
7.260 

21.490 
7.097 

31.456 

8.650 
3.630 

18.550 
626 

2.914 
675.320 

443.106 
343.047 

23.990 

312.009 
S8 

6.868 
122 

100.058 
65.167 

27.101 
2.303 
5.487 

142.489 
240 

585.834 
89.484 

675J18 

764.595 
748.154 

20 
237.070 

475.274 
8.180 

19.557 
8.052 

16.441 

8.650 
566 

6.299 
926 

2.777 
767.372 

492.726 
404.736 

35.997 
9 

361.168 
5 

7.534 
23 

87.990 
71.835 

6.946 
3.411 
5.797 

139.644 
3.311 

635.681 
131.691 
767J72 

1.133.886 
1.131.158 

16.869 
492.109 

21 
580.193 

8.509 
21.479 
11.978 
2.728 

0 
438 

2.290 
2.608 

1.136.494 

783.197 
500.889 

31.842 

460.837 
5 

8.013 
191 

282.308 
85.557 
35.372 

125.912 
28.837 

6.629 
165.778 

2.107 
951.082 
185.411 

1.136.494 
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7.3 Pomembnejši ukrepi v letu 2001 

73.1 Ukrepi denarne politike in politike deviznega tečaja 

Januar 

Februar 

Dokončna prodaja deviz pogodbenim bankam 
Banka Slovenije je bankam med 30. januarjem in 5. februarjem dokončno prodajala devize, 
vendar le tiste, ki so jih ji banke v tem obdobju povratno prodajale po ponudbi za začasno 
prodajo deviz za 7 dni. 

Tolarski blagajniški zapisi 
Banka Slovenije je s 16. februarjem začasno preklicala sklep o izdaji 270-dnevnih tolarskih 
blagajniških zapisov z nominalno obrestno mero. 

Blagajniški zapisi v tujem denarju 
Banka Slovenije je preklicala možnost vpisa blagajniških zapisov v EUR in USD z ročnostjo 
180, 270 in 360 dni. 

Marec 

April 

Maj 

Junij 

Likvidnostno posojilo za izhod v sili 
Od 5. 3. lahko likvidnostno posojilo za izhod v sili črpajo poleg bank tudi hranilnice z 
dovoljenjem za poslovanje po Zakonu o bančništvu. 

Obrestne mere BS 
Dne 12. 3. je Banka Slovenije povišala obrestne mere nekaterih instrumentov denarne 
politike: 2-dnevnih tolarskih blagajniških zapisov s 5 % na 6,5 %, 12-dnevnih s 7 % na 8,5, 
60-dnevnih z 10% na 11 %, izklicno obrestno mero 7-dnevnega in 2-mesečnega repoja 
blagajniških zapisov z 10,5 % na 11 % ter obrestno mero za posojilo na osnovi 12-dnevnih 
tolarskih blagajniških zapisov z 10 % na 11 %. 

Eskontna in lombardna mera Banke Slovenije 
Dne 1. 4. je bila eskontna mera zvišana z 10 % na 11 % ter posledično lombardna mera z 
11 % na 12 %. 

Začasni odkup/prodaja deviz za 7 dni 
Od 26. 4. lahko banke začasno prodajajo devize Banki Slovenije ali pa jih od nje začasno 
kupujejo na podlagi instrumenta začasnega odkupa/prodaje deviz za 7 dni le do izravnane 
devizne pozicije. 

Lombardno posojilo 
Banka Slovenije je skrajšala ročnost lombardnega posojila na en dan (prej 5 delovnih dni), 
podaljšala čas črpanja posojila do 15. ure (prej do 13. ure) in spremenila način določanja 
obrestne mere, tako da le-ta ni več neposredno odvisna od eskontne mere Banke Slovenije. 

Vezane vloge Ministrstva za finance na podlagi prodaje enomesečnih zakladnih menic 
Dne 9. 5. je Ministrstvo za finance na dražbi prodalo prvo izdajo enomesečnih zakladnih 
menic ter naslednji dan pri Banki Slovenije vezalo celoten znesek kupnine (2,0 mrd SIT). V 
skladu s pogodbo z Banko Slovenije lahko Ministrstvo za finance po izteku dvomesečnega 
prehodnega obdobja uporablja kupnino od izdaje enomesečnih zakladnih menic za 
financiranje izdatkov proračuna ali pa jih veže pri Banki Slovenije. 

Tolarski blagajniški zapisi 
Banka Slovenije je 14. junija bankam in hranilnicam ponovno ponudila vpis 270-dnevnih 
tolarskih blagajniških zapisov na podlagi odprte ponudbe. Obrestna mera je znašala 11,5 %. 
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Julij 

September 

Oktober 

November 

December 

Depozit čez noč 
Od 2. 7. Banka Slovenije bankam in hranilnicam ponuja depozit čez noč. Obrestna mera 
je določena v višini 5,5 %. Depozit čez noč je nadomestil 2-dnevne tolarske blagajniške 
zapise, ki so bili preklicani s 30. 6. 2001. 

Enomesečna zaklad na vloga 
Dne 10. 7. se je končalo dvomesečno prehodno obdobje, v katerem Ministrstvo za 
finance, skladno s pogodbo o skupnem delovanju na denarnem trgu, ni smelo uporabljati 
kupnine od izdaje enomesečnih zakladnih menic za uravnavanje likvidnosti proračuna. 

Začasni odkup/prodaja deviz za 7 dni 
Dne 5. 9. je bila v ponudbah začasnega odkupa/prodaje deviz za 7 dni preklicana določba 
(uvedena 26. 4. 2001), da banke s kratko/dolgo odprto devizno pozicijo Banki Slovenije 
ne smejo začasno prodajati/od nje kupovati deviz. 

Poseg na trgu tujega denarja 
Zaradi ustavitve rasti tržnih tečajev v drugi polovici avgusta je Banka Slovenije 13.9. 
posegla na trg tujega denarja z določitvijo izhodiščnega tečaja in največjega razmika 
med nakupnim in prodajnim tečajem. Obdobje poseganja se je nadaljevalo tudi v 
naslednje leto. 

Začasni odkup/prodaja deviz za 7 dni 
Od 25. 10. velja aneks k pogodbi o sodelovanju bank in Banke Slovenije pri posegih na 
trgu tujega denaija, podpisan z 20 bankami. V skladu s tem sta bili ceni začasnega 
odkupa oziroma prodaje deviz za 7 dni spremenjeni na 4,5 % oziroma 2,5 %. Definirani 
sta bili obrestna mera refinanciranja pri Banki Slovenije (8,25 %) in obrestna mera 
naložb pri Banki Slovenije (6,25 %). Hkrati sta bili preklicani ponudbi začasnega odkupa 
in prodaje deviz za dva tedna. 

Depozit čez noč 
Dne 29. 10. je bila znižana obrestna mera depozita čez noč s 5,5 % na 4,5 %. 

Tolarski blagajniški zapisi 
Dne 2. 11. je bila znižana obrestna mera 60-dnevnih tolarskih blagajniških zapisov z 
11 % na 9 %. 

Tolarski blagajniški zapisi 
Dne 22. 11. je bila opravljena prva dražba 270-dnevnih tolarskih blagajniških zapisov. 
Hkrati je bila odpravljena odprta ponudba tolarskih blagajniških zapisov z isto ročnostjo. 

Terminski odkup deviz za 2 meseca 
Od 22. 11. se opravljajo posli za terminski odkup deviz od sodelujočih bank za 2 meseca, 
zato da signalizirajo želeno stopnjo rasti deviznega tečaja (skladna z rastjo izhodiščnega 
tečaja). 

Depozit čez noč 
Dne 3. 12. je bila znižana obrestna mera depozita čez noč na 4 %. 

Tolarski blagajniški zapisi 
Dne 3. 12. je bila znižana obrestna mera 60-dnevnih tolarskih blagajniških zapisov na 
8,5%, 21. 12. pa na 8,0%. 
Dne 20. 12. so bili odpravljeni 12-dnevni tolarski blagajniški zapisi, 31. 12. tudi 3- 
dnevno likvidnostno posojilo, ki so ga banke lahko črpale ob zastavi teh blagajniških 
zapisov. 

Začasni odkup blagajniških zapisov v tujem denarju 
Pri začasnem odkupu blagajniških zapisov v tujem denarju za 7 dni in 2 meseca je bila 
21.12. izklicna obrestna mera znižana zli % na 9,5 %. 
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7-3.2 Ukrepi nadzora bančnega poslovanja 

Februar Sklep o spremembah sklepa o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik 
Marec Sklep o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic 

Sklep o letnem nadomestilu za opravljanje nadzora, pavšalnih stroških nadzora in taksah 
za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj 

Maj Sklep o spremembi sklepa o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank 
Junij Sklep o tolarski likvidnostni lestvici 
Julij Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o bančništvu 

Sklep o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev pri borznoposredniških družbah 
Navodilo za poročanje o največjih deponentih 
Navodilo za izpolnjevanje poročila o tokovih tolarske likvidnosti bank 
Navodilo za izdelavo poročila o količnikih likvidnosti tolarske likvidnostne lestvice 
Sklep o tolarski likvidnostni lestvici hranilnic 
Sklep o spremembi sklepa o usklajevanju hranilno-kreditnih služb z določbami zakona o 

bančništvu 
September Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o usklajevanju hranilno-kreditnih služb z 

določbami zakona o bančništvu 
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem nadomestilu za opravljanje nadzora, 

pavšalnih stroških nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj 
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic 
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši vsebini poročil iz 127. člena 

Zakona o bančništvu 
Sklep o spremembi sklepa o podrobnejšem načinu izračuna obveznosti, terjatev in naložb 

pri ugotavljanju neto dolžništva 
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za 

storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije 
Oktober Sklep o podrobnejši vsebini dokumentacije k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje 

funkcije člana uprave oziroma likvidacijskega upravitelja banke in hranilnice 
Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi dokumentacije, na podlagi katere je mogoče 

ugotoviti, ali je podružnica tuje banke sposobna opravljati storitve, na katere se nanaša 
zahteva tuje banke za izdajo dovoljenja za njeno ustanovitev 

Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati banka oziroma 
hranilnica za opravljanje bančnih oziroma drugih finančnih storitev, ter o določitvi 
dokumentacije, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali bo družba sposobna 
opravljati dejavnosti, na katere se nanaša zahteva za izdajo dovoljenja 

Sklep o dnevnem načrtovanju tolarske likvidnosti in spremljanju koncentracije 
deponentov 

Sklep o spremembi sklepa o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic 
Sklep o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati 

November Navodilo za izvajanje sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka 
zagotavljati 

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o usklajevanju hranilno-kreditnih služb z 
določbami zakona o bančništvu 

Sklep o spremembah sklepa o tolarski likvidnostni lestvici hranilnic 
Navodilo za izdelavo poročila o količnikih likvidnosti tolarske likvidnostne lestvice 

hranilnic 
December .Navodilo za izpolnjevanje poročila o tokovih tolarske likvidnosti bank 

Sklep o spremembi sklepa o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk 
bank in hranilnic 

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o spremembi sklepa o kapitalski ustreznosti 
bank in hranilnic 

Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka 
zagotavljati 
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7.4 Vodstvo in organizacijska sestava 

7.4.1 Sprememba v sestavi Sveta Banke Slovenije v letu 2001 

Mitja Gaspari je bil s 1. aprilom 2001 po odloku Državnega zbora RS imenovan 
za guvcrneija Banke Slovenije za šestletno obdobje. Tako je na mestu guvernerja 
zamenjal dr. Franceta Arharja, kije to funkcijo opravljal od 1. aprila 1991. 

7.4.2 Sestava Sveta Banke Slovenije 31.12.2001 

Predsednik Sveta Banke Slovenije 

Mitja Gaspari 
(guverner Banke Slovenije) 

Člani Sveta Banke Slovenije 

Samo Nučič 
(namestnik guvernerja Banke Slovenije) 

Darko Bohnec 
(viceguverner Banke Slovenije) 

mag. Janez Košak 
(viceguverner Banke Slovenije) 

Andrej Rant 
(viceguverner Banke Slovenije) 

Tatjana Fink 
(Trimo, Trebnje) 

mag. Bine Kordež 
(Merkur, Kranj) 

mag. Vladimir Lavrač 
(Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana) 

dr. Leon Repovž 
(Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor) 

dr. Ivan Ribnikar 
(Ekonomska fakulteta, Ljubljana) 

dr. Dušan Zbašnik 
(Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor) 
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7.5 Publikacije in spletna stran 

Naslov in osnovni podatki 

Bilten 
• mesečno 
• v slovenščini 
• angleški prevod Monthly 

Bulletin 
Letno poročilo 
• letno (izide spomladi) 
• v slovenščini 
• angleški prevod Annual 

Report 
Poročilo o nadzoru bančnega 
poslovanja 
• letno (izide jeseni) 
• angleški prevod Report on 

Supervision of Banking 
Opera tions 

Neposredne naložbe/ 
Direct Investment 
• letno 
• dvojezična izdaja v 

slovenščini in angleščini 
Prikazi in analize 
• četrtletno 
• v slovenščini 

Finančni trgi 
• četrtletno 
• v slovenščini 

Denarni pregled 
• mesečno 
• v slovenščini 

Napovedi 

Delovno gradivo ARC 

Spletna strah 
• kazalo slovenskih strani 
http://www.bsi.si/... 

.. ./bt ml/kazalo, html 
• kazalo angleških strani 
http://www.bsi.si/... 

.../eng/indez.html 

Vsebina 

Makroekonomski statistični podatki s poudarkom na denarni statistiki, 
deviznih tečajih in gospodarskih odnosih s tujino. Pregled tekočih gibanj v 
slikah; metodološka priloga; pregled slovenskih bank, koledar objav 
podatkov. 

Poročilo Banke Slovenije Državnemu zboru Republike Slovenije. Opis 
gospodarskih gibanj, denarne politike, poslovanja bank in Banke Slovenije ter 
drugih dejavnosti Banke Slovenije. 

Poročilo oddelka Nadzor bančnega poslovanja Državnemu zboru Republike 
Slovenije o poslovanju bank, razvoju pravnih osnov za nadzor in o nadzoru 
bančnega poslovanja. 

Statistični pregled neposrednih in portfeljskih naložb do tujine, slovenskih 
naložb v tujini in tujih naložb v Sloveniji (na letni ravni). 

Govori guvernerja Banke Slovenije v Državnem zboru RS, analitični in 
metodološki prikazi z denarnega, plačilnobilančnega in sorodnih področij. 

Statistični pregled nedenarnih finančnih posrednikov, trga vrednostnih 
papirjev in obrestnih mer. 

Tekoči analitični makroekonomski prikaz s podrobnejšo razčlenitvijo denarnih 
in plačilnobilančnih gibanj. 

Publikacija predstavlja oris predvidenih makroekonomskih dogajanj in 
projekcije osnovnih makroekonomskih kazalcev za Slovenijo za prihodnji dve 
leti. 

Prispevki, objavljeni v tej zbirki, obravnavajo vsa področja strokovnega in 
delovnega interesa centralne banke. Vsebina prispevkov je lahko analitičnega, 
pa tudi zgolj informativnega značaja. 

Domače strani Banke Slovenije s predstavitvijo institucije, slovenskih 
bankovcev in kovancev, zakonov in predpisov s področja dela centralne banke 
ter drugih koristnih informacij. Tekoči podatki o tečajih, obrestnih merah in 
vrednostnih papiijihBanke Slovenijeter najpomembnejše publikacije v 
elektronski obliki. 
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7.6 Pregled nekaterih pojmov 

Bilančna vsota - Znesek vseh aktivnih ali pasivnih bilančnih postavk (banke). 

Blagajniški zapisi v tujem denarju - Kratkoročni vrednostni papirji Banke Slovenije, ki 
sc vpisujejo in izplačujejo v tujem denaiju. 

Denarni agregati (Ml, M2 in M3) - Različno likvidni narodnogospodarski denarni 
agregati. Najlikvidnejši Ml zajema gotovino v obtoku ter vpogledne tolarske vloge pri 
bankah in Banki Slovenije. M2 je sestavljen iz Ml ter hranilnih in vezanih vlog pri 
bankah in Banki Slovenije. M3 obsega poleg M2 še vloge prebivalstva v tujem denaiju 
pri bankah, od septembra 1999 pa vloge vseh nedenarnih sektorjev v tujem denaiju pri 
bankah. 

Denarni sektor - Denarni sektor sestavljajo Banka Slovenije in poslovne banke. 
Hranilnice in hranilno-kreditne službe, ki skupaj dosegajo manj kakor 2 % celotne 
bilančne vsote denarnih finančnih institucij (kakor jih opredeljuje ECB), v denarni sektor 
niso vključene. Takšna ureditev je v skladu s predpisi ECB, ki dopujčajo nevključevanje 
manjših institucij v obsegu do največ 5 "/• celotne bilančne vsote nacionalnih denarnih 
finančnih institucij. 

Denarni trg - Medbančni finančni trg, na katerem se trguje s prvovrstnimi kratkoročnimi 
vrednostnimi papirji. 

Devizni minimum-Najmanjši znesek premoženja v tujem denarju bank. 

Druga aktiva - Naložbe v kapital odvisnih in neodvisnih strank, opredmetena osnovna 
sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva, vpisani, a nevplačani kapital in odkupljene 
lastne delnice, nevračunani stroški in nezaračunani prihodki ter druga sredstva, npr. čeki, 
teijatve za obresti, provizije itd. 

Druga pasiva - Vnaprej vračunani stroški in neobračunani prihodki, dolgoročne in 
splošne rezervacije ter druge obveznosti. 

Finančne Institucije - Glede na uradno sektorizacijo, ki temelji na ESA95, je sektor 
finančnih institucij razdeljen na pet podsektoijev: centralna banka, druge denarne 
finančne institucije, drugi finančni posredniki razen zavarovalnic in pokojninskih skladov, 
pomožne finančne institucije ter zavarovalnice in pokojninski skladi. Med denarne 
finančne institucije spadajo centralna banka in druge denarne finančne institucije, ki se 
ukvarjajo s finančnim posredništvom. Med nedenarne finančne institucije uvrščamo 
druge finančne posrednike razen zavarovalnic in pokojninskih skladov, pomožne finančne 
institucije ter zavarovalnice in pokojninske sklade. 

Kapital - Seštevek temeljnega in dodatnega kapitala, zmanjšan za odbitne postavke iz 5. 
člena sklepa o izračunu kapitala, kapitalskih zahtev in kapitalske ustreznosti bank in 
hranilnic (UL št. 32/99 in 122/00). 

Količnik kapitalske ustreznosti - Razmeije med kapitalom banke in tveganju 
prilagojene aktive, povečane za drugemu tveganju prilagojene postavke 

Monetizacija - Spreminjanje premoženja, ki ga kupujejo centralna banka in poslovne 
banke, v denar. Pri tem kupujejo (finančno) premoženje, to je terjatve, ali dajejo posojila, 
z novonastalim ali izdanim denaijem. 

(Neto) obrestna marža - Razmerje med saldom obresti (razliko med realnimi in 
revalorizacijskimi obrestnimi prihodki in odhodki) ter povprečno bruto obrestonosno 
aktivo. 

Neto rezervacije - Razlika med odpisi teijatev in popravki vrednosti spornih terjatev, 
odhodki za oblikovanje dolgoročnih rezervacij ter prihodki iz odpisanih teijatev in 
prihodki iz odpravljenih rezervacij in popravkov vrednosti iz izkaza uspeha. 
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Nominalna obrestna mera - Celotna obrestna mera, sestavljena iz dela, ki 
posojilodajalcu ali vlagatelju kompenzira inflacijo, in realnega dela. 

Obrestni (nominalni) razmik - Razlika med povprečno nominalno obrestno mero za 
naložbe m povprečno nominalno obrestno mero za obveznosti (bank) enake ročnosti. 

Obvezna rezerva - Predpisani znesek premoženja, navadno določen z odstotkom od vlog 
in drugih obveznosti bank, ki ga morajo imeti banke na poravnalnem ali posebnem računu 
obveznih rezerv pri Banki Slovenije in kot gotovino. 

Odprta pozicija (v tujem denarju) - Presežek aktivnih nad pasivnimi bilančnimi 
postavkami posamezne banke v tujem denarju. 

Operativni strošld - Vsota splošnih upravnih stroSkov (stroškov dela in drugih upravnih 
stroškov), amortizacije in davkov. 

Posebno razmerje do banke - Oseba, ki je v razmerju do banke posredno ali neposredno 
obvladujoča družba oziroma ki jih banka posredno ali neposredno obvladuje oziroma do 
osebe, ki jo posredno ali neposredno obvladuje ista oseba kakor banko. 

* 
Primarni denar - Gotovina v obtoku, rezerve bank in knjižni denar (vloge na vpogled) 
pri Banki Slovenije. 

Razvrščanje terjatev - Banke in hranilnice razvrščajo leijatve v skupine od A do E na 
podlagi ocene in vrednotenja dolžnikove sposobnosti izpolnjevati obveznosti do banke ob 
dospelosti. 
V skupino A sodijo: tetjatve do Banke Slovenije in Republike Slovenije; terjatve do 
dolžnikov, za katere se ne pričakujejo težave s plačevanjem obveznosti in ki plačujejo 
svoje obveznosti ob dospelosti oziroma izjemoma z zamudo do 15 dni; teijatve, 
zavarovane s prvovrstnim zavarovanjem iz 8. točke tega sklepa. 
V skupino B se razvrstijo terjatve do dolžnikov: za katere se pričakuje, da bodo denarni 
tokovi še zadostovali za redno poravnavanje dospelih obveznosti, toda njihovo finančno 
stanje je zdaj šibko in ne kaže, da bi se v prihodnje bistveno poslabšalo; ki večkrat 
plačujejo obveznosti z zamudo do 30 dni, občasno tudi od 31 do 90 dni. 
V skupino C se razvrstijo teijatve do dolžnikov: za katere se pričakuje, da denarni tokovi 
ne bodo zadostovali za redno poravnavanje dospelih obveznosti; ki so izrazito 
podkapitalizirani; ki nimajo zadosmih dolgoročnih virov sredstev za financiranje 
dolgoročnih naložb; od katerih banka ne prejema tekočih zadovoljivih informacij ali 
ustrezne dokumentacije v zvezi s teijatvami, jamstvi in viri za odplačilo terjatev; ki 
večkrat plačujejo obveznosti z zamudo od 31 do 90 dni, občasno tudi od 91 do 180 dni. 
V skupino D se razvrstijo teijatve do dolžnikov: za katere obstaja velika veijemost 
izgube; ki so nelikvidni in nesolventni; za katere je bil pri pristojnem sodišču vložen 
predlog za začetek postopka prisilne poravnave ali stečaja; ki so v sanaciji oziroma 
postopku prisilne poravnave; ki so v stečaju; ki večkrat plačujejo obveznosti z zamudo od 
91 do 180 dni, občasno tudi od 181 do 365 dni, vendar se utemeljeno pričakuje delno 
pokritje teijatev. 
V skupino E se razvrstijo teijatve do dolžnikov: za katere se pričakuje, da ne bodo 
poplačane; s sporno pravno podlago. 

Repo - promptna prodaja (ali nakup) vrednostnih papirjev in njihov sočasni terminski 
nakup (ali prodaja) na določen darvv prihodnosti ali na poziv. Pri repo poslih med Banko 
Slovenije in bankami vrednostni papirji ostanejo v lasti prodajalca, nanje pa se vpiše 
zastavna pravica kupca. 

Revalorizacijske obresti - Del dogovoijenih obresti pri tolarskih posojilih bank in 
tolarskih vlogah v bankah, ki posojilodajalcu ali vlagatelju kompenzira inflacijo. 

Rezervacije - Splošne rezervacije za zavarovanje pred neznanimi prihodnjimi izgubami 
in posebne rezervacije za možne izgube iz naslova bilančnih in zunajbilančnih postavk ter 
za naložbeno tveganje države. 
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Sekundarna likvidnost - Znesek blagajniških zapisov Banke Slovenije v domači in tuji 
valuii ter blagajniških zapisov in obveznic Republike Slovenije (naložb v vrednostne 
papirje Banke Slovenije in Republike Slovenije v domači in v tuji valuti, blagajni$ki 
zapisi Banke Slovenije in RS, kratkoročne obveznice RS). 

Sterilizacija - Praviloma prodaja državnih kratkoročnih vrednostnih papirjev s strani 
centralne banke, ki naj izniči učinek njenih nakupov deviz na količino primarnega 
denarja. Pri nas pomeni sterilizacija prodajo blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem 
denarju s strani Banke Slovenije in prodajo blagajniških zapisov v tolarjih s strani Banke 
Slovenije.ki naj izniči učinek njenih nakupov deviz na količino primarnega denarja. 

S>vap - prompmi nakup (ali prodaja) neke valute in njena sočasna terminska prodaja (ali 
nakup). Pri tovrstnem poslu se devize prenesejo s prodajalčevega na kupčev račun. 

Temeljna obrestna mera (TOM) - Uradno določena indeksacijska stopnja za terjatve in 
obveznosti kot povprečna mesečna inflacija (januarja 1998 je indeks cen na drobno 
zamenjal indeks življenjskih stroSkov) zadnjega meseca ali zadnjih nekaj mesecev (zdaj 
12 mesecev). 

Tolarski blagajniški zapisi (TBZ) - Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji Banke 
Slovenije v tolarjih. 

Velika izpostavljenost - Izpostavljenost banke do komitenta, ki dosega ali presega 10 % 
kapitala banke. 
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DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

OSNUTEK 

Na podlagi 152. člena Ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 82. člena in prvega odstavka 83. 
člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS št. 1/91-1) ter na podlagi 229. člena poslovnika 
Državnega zbora (Uradni list RS št. 40/93) je Državni zbor Republike Slovenije na svoji seji, dne 
 sprejel 

ODLOK 

o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 2001 in 
o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki 

Potrdi se letni obračun Banke Slovenije za leto 2001, ki ga je sprejel Svet Banke Slovenije na svoji 
245. seji, dne 09.04.2001 in ki izkazuje: 

A. Bilanca stanja na dan 31.12.2001: 

Aktiva (v milijonih tolarjev) 

Finančna sredstva 1.133.886 
Osnovna sredstva 2.608 
Skupna aktiva 1.136.494 

Pasiva 

Skupne obveznosti 951.082 
Rezerve 185.411 
Skupna pasiva 1.136.494 
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B. Izkaz uspeha za obdobje od 1.1. do 31.12.2001: 

(v milijonih tolarjev) 

Prihodki 45.995 
Odhodki 37.568 
Neto tečajne razlike 22.397 
Prihodki (odhodki) vrednotenja 3.972 

Presežek prihodkov nad odhodki 34.798 

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2001 se razporedi za: 

(v milijonih tolarjev) 

Prenos v rezerve za tečajne razlike 22.397 
Prenos v splošne rezerve - cenovna tveganja 3.972 
Prenos v splošne rezerve - druga tveganja 6.321 
Sredstva za proračun Republike Slovenije 2.107 

Skupna razdelitev 34.798 

Predsednik 
Državnega zbora 

Republike Slovenije 

Borut Pahor, l.r. 

Št.: 
Ljubljana. 

« 
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FINANČNI NAČRT 

BANKE SLOVENIJE 

ZA LETO 2002 

17. januar 2002 
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BANKA 

SLOVENIJE 

Na podlagi 20. in 82. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS štev. 1/91-1) je Svet Banke 
Slovenije na svoji 239.seji, dne 17.01.2002 sprejel 

SKLEP 

O FINANČNEM NAČRTU 

BANKE SLOVENIJE ZA LETO 2002 

Finančni načrt za leto 2002 izkazuje: 

(v milijonih tolarjih) 

1. Prihodke 53.183 

2. Odhodke 47.862 

3. Presežek prihodkov nad odhodki 5.321 

4. Prenos v splošne rezerve 3.991 

5. Sredstva za proračun Republike Slovenije 1.330 
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FINANČNI NAČRT BANKE SLOVENIJE ZA LETO 2002 

Pojasnila v mio SIT 

Prihodki poslovanja 

Prihodki od finančnih sredstev <1) 51.949 
Odhodki od servisiranih obveznosti (2) 43.018 

Čisti prihodek iz finančnih sredstev 8.931 

Drugi prihodki (3J 1.234 

Drugi odhodki (4) 370 

Skupni prihodki poslovanja 9.795 

Stroški poslovanja (5) 4.474 

Presežek prihodkov nad odhodki 5.321 

Uporaba presežka 

Prenos v splošne rezerve (6) 3.991 

Sredstva za proračun Republike Slovenije (7) 1.330 

Skupna razdelitev 5.321 
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OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2002 

Skladno z Zakonom o Banki Slovenije (Uradni list RS štev. 1/91-1) poteka financiranje Banke 
Slovenije po finančnem načrtu prihodkov in odhodkov Banke Slovenije (v nadaljevanju načrt). Načrt 
je pripravljen za obdobje 12 mesecev. Sprejme ga Svet Banke Slovenije, potrdi pa. Državni zbor 
Republike Slovenije. 

Pri pripravi finančnega načrta za leto 2002 seje izhajalo iz naslednjih temeljnih izhodišč: 

1. kontinuirano izvajanje nalog centralne banke Republike Slovenije, zapisanih v Zakonu o Banki 
Slovenije: 
uravnavanje količine denarja v obtoku, 
skrb za splošno likvidnost bank in hranilnic. 
skrb za splošno likvidnost v plačilih do tujine in upravljanje z mednarodnimi denarnimi 
rezervami. 
izvajanje nadzora in licenciranja bank in hranilnic, 
izvajanje poslov za Republiko Slovenijo, 
izvajanje statističnih nalog v zvezi z denarno in plačilnobilančno statistiko, 
izdajanje in dajanje bankovcev v obtok, 

2. doseganje sprejetega denarnega cilja za leto 2002, ki znaša 12 do 18 odstotno rast M3, 
3. nadaljevanje reforme in razvoj plačilnega sistema, 
4. skrb za optimiziranje poslovnih procesov in minimiziranje stroškov poslovanja. 

Predpostavke 

Pri preračunu prihodkov in odhodkov v tujih valutah so upoštevani srednji tečaji tujih valut na dan 
31.10.2001. Učinki sprememb vrednosti domače valute ali medvalutnih sprememb na tujih trgih 
tekom leta 2002 pri vrednotenju terjatev in obveznosti v tuji valuti (tečajne razlike) in pri 
ocenjevanju prihodkov m stroškov servisiranja obveznosti, niso planirani. 

Prav tako niso v finančni načrt zajeti prihodki (odhodki), ki bi izvirali iz sprememb cen tržnih 
vrednostnih papiijev, kamor je plasiranih del denarnih rezerv Banke Slovenije. Po sklepu Sveta 
Banke Slovenije se prihodki vrednotenja tržnih vrednostnih papirjev prenašajo na poseben račun v 
okviru splošnih rezerv Banke Slovenije in se lahko uporabijo le za kritje negativnega rezultata, ki bi 
nastal zaradi večjih odhodkov vrednotenja. 

Obrestni prihodki od naložb v tujih valutah ter obrestni odhodki od obveznosti v tujih valutah so 
načrtovani na podlagi zatečenih obrestnih mer na svetovnih denarnih trgih za posamezne valute in 
ročnosti ter na podlagi predvidenih povprečnih stanj terjatev in obveznosti v povezavi z 
plačilnobilančnimi in denarnimi gibanji. 

Pri planu obrestnih prihodkov in odhodkov na posojila, na obvezno rezervo in na blagajniške zapise 
v tolarjih so upoštevani instrumenti denarne politike, uporabljeni tekom leta 2001 ter obrestne mere, 
veljavne ob koncu oktobra 2001. 
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Drugi prihodki so planirani v višini, ki jo določa načrtovani obseg nalog pri nadzorovanju in 
licenciranju bank in hranilnic, pričakovan obseg poslov plačilnega prometa v državi in s tujino ter 
realizacija posamičnih ostalih prihodkov. Enako so odhodki in stroški planirani glede na predviden 
obseg nalog, z upoštevanjem zakonodaje, predpisov in veljavnih pogodb. Pri stroških dela je 
upoštevana zakonodaja v zvezi z minimalno plačo in načinom usklajevanja plač, zakonodaja, ki 
določa prispevke in davke ter Kolektivna pogodba, sklenjena med Banko Slovenije in sindikatom 
delavcev Banke Slovenije. Pri materialnih stroških, kot so vzdrževanja, svetovanja, ipd., ter pri 
stroških tiskanja denarja, so upoštevane veljavne pogodbe ter pogodbe, katerih sklenitev je 
predvidena v letu 2002. Drugi splošni stroški so načrtovani na ravni predvidene realizacije v letu 
2001 ali pa povečani za predvideno medletno rast cen. 

Finančni načrt za leto 2002 ne spreminja bilančne sheme izkaza uspeha glede na predhodno leto. 

Prihodki in odhodki 

(1) Prihodki od finančnih sredstev 

Prihodki od finančnih sredstev so načrtovani v znesku 51,9 milijarde tolarjev in zajemajo prihodke 
od sredstev v tuji valuti, ki znašajo 39,1 milijarde tolarjev, ter prihodke od sredstev v tolarjih v višini 
12,8 milijarde tolaijev. 

Obrestne mere na mednarodnih denarnih trgih beležijo v letu 2001 občutno znižanje in sicer pri USD 
za 70% ( s 6.5% p.a. na 1,9% p.a.), pri EUR za 30% (s 4,8% p.a. na 3.4% p.a.) ter pri GBP za 32%, 
pri primerjavi januar 2001 - december 2001. Ocenjuje se, da trend zniževanja obrestnih mer pri 
posamičnih valutah še ni dosegel dna. 

Obresti od vlog v tuji valuti in od naložb v vrednostne papirje so načrtovane v višini 39,1 milijarde 
tolarjev. Povprečno stanje skupnih naložb naj bi znašalo 5,6 milijarde EUR. 

Predpostavljena valutna struktura pri kratkoročnih naložbah znaša 87% v EUR. 12% v USD in 1% v 
drugih valutah, pri razmerju tečaja EURrUSD 0,907. Za naložbe v EUR znaša obrestna mera 3,4% 
(vpogledne vloge, kratkoročni vrednostni papirji), za naložbe v USD 2.1% in za naložbe v UK funt 
4,1% p.a.. Pri naložbah v vrednostne papirje z rokom dospelosti preko enega leta je upoštevana 
porazdelitev naložb 59% v EUR, 32% v USD, 3% v UK funt in 6% v zlato. Obrestne mere so 
predpostavljene v višini 3,3% za EUR, 2,9% za USD, 4,2% za UK funt in 0.5% za zlato v depozitu. 
Obrestnih prihodkov iz naslova dobroimetij pri Mednarodnem denarnem skladu, ki jih sestavljata 
rezervna pozicija in račun SDR, naj bi bilo skupaj za 0,4 milijarde tolarjev. 

Del obrestnih prihodkov banka načrtuje v okviru uporabe instrumentov denarne politike pri poslih z 
domačimi bankami. Največji dohodkovni učinek se predvideva od valutne zamenjave in sicer 12,2 
milijarde tolarjev. Nekoliko večja realizacija naj bi se dosegla tudi pri reodkupu blagajniških zapisov 
BS v tujem denarju in sicer 0,6 milijarde tolarjev. Obresti od likvidnostnih posojil se zaradi zatečene 
strukturne pozicije niso predvidene v večjem obsegu. 
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(2) Odhodki od servisiranih obveznosti 

V odhodkih od servisiranih obveznosti so vsebovane obresti za vpogledne vloge in izdane 
blagajniške zapise v tujem denarju, obresti, ki jih banka obračunava na tolarska sredstva bank. 
hranilnic in proračuna ter obresti za izdane tolarske blagajniške zapise. 

Obrestni odhodki za vloge in blagajniške zapise v tujem denarju so načrtovani v višini 15,5 milijarde 
tolarjev, od tega 14,5 milijarde tolarjev za obresti na blagajniške zapise in 1,0 milijarda tolarjev za 
obresti na devizne vpogledne vloge. Obresti so izračunane na povprečno stanje izdanih blagajniških 
zapisov v tujem denarju ob upoštevanju valutne strukture 90% v EUR (50% v 120-dnevnih, 25% v 
60-dnevnih in 25% v 90-dnevnih blagajniških zapisih) in 10% v USD (večinoma v 120-dnevnih 
blagajniških zapisih) v višini 2,0 milijarde EUR, pri obrestni meri 3.3% na EUR in 2,0% na USD. 
Valutna struktura deviznih vpoglednih vlog naj bi se gibala 66% EUR in 34% USD, pri čemer naj bi 
obrestne mere znašale 3,0% za EUR in 1,8% za USD. 

Obrestnih odhodkov na blagajniške zapise v tolarjih naj bi bilo za 25.3 milijarde tolarjev in so 
načrtovani glede na predvideno sterilizacijo v višini 300 milijard tolarjev (60% v 270-dnevnih, 40% 
v 60-dnevnih), ob povprečni efektivni obrestni meri 8,5%. 

Obresti iz naslova obvezne rezerve bank, hranilnic in HKS so ocenjene v višini 1.0 milijarde tolarjev, 
obresti na vezane vloge bank (depozit čez noč) v višini 0,2 milijarde tolarjev ter obresti iz naslova 
enomesečne zakladne vloge države v višini 1,0 milijarde tolarjev. 

(3) Drugi prihodki 

Postavko drugi prihodki, ki jih je za 1,2 milijarde tolarjev, tvorita skupini provizije in ostali prihodki. 
Skupino provizije sestavljajo poleg njih samih še tečajna marža, prihodki od storitev domačega 
plačilnega prometa ter nadomestilo za opravljanje nadzora bank. Provizije se obračunavajo od 
storitev odkupa tujih valut in izvajanja plačilnega prometa s tujino ter pri komisijskih poslih prodaje 
vrednotnic. V letu 2002 naj bi jih bilo 248 milijonov tolarjev. Tečajna marža, ki jo banka beleži pri 
konverzijah valut na valutnih trgih v tujini, je načrtovana v višini 98 milijonov tolarjev. 

Večji prihodki se načrtujejo iz naslova domačega plačilnega prometa. Te tvorijo zaračunane storitve 
bruto poravnav v realnem času ter plačila za izvajanje žiro kliringa v skupni višini 361 milijonov 
tolarjev. Prihodki za opravljanje nadzora bank so načrtovani v višini 311 milijona tolarjev. 

V ostalih prihodkih (217 milijonov tolarjev) so načrtovani prihodki od nebančnih storitev, kot so 
prihodki od najemnin, prihodki od izdanih potrdil in publikacij ter podobni prihodki. 

(4) Drugi odhodki 

Drugi odhodki so za leto 2002 predvideni v višini 370 milijonov tolarjev. Sestavljajo jih pretežno tri 
večje odhodkovne postavke in sicer nadomestilo bankam za pripravljenost sodelovanja pri posebnem 
likvidnostnem posojilu (213 milijonov tolarjev), razne bančne provizije tujih bank (109 milijonov 
tolarjev) ter nadomestilo depotnim bankam (23 milijonov tolarjev). V druge odhodke je vključen tudi 
del stroška (provizija), ki banko bremeni pri izdaji enomesečne zakladne menice (II milijonov 
tolarjev). V to postavko so vključeni tudi stroški upravljanja z zlatom (14 milijonov tolarjev). 
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(5) Stroški poslovanja 

Stroške poslovanja sestavljajo stroški dela, materialni stroški, stroški tiskanja bankovcev in ostali 
stroški. Za leto 2002 so načrtovani v višini 4.474 milijonov tolarjev, kar pomeni 13 % rast glede na 
leto 2001. 

Stroški dela 

Pravice, obveznosti in odgovornosti zaposlenih v Banki Slovenije urejata Statut in Kolektivna 
pogodba. Stroški dela so načrtovani za plače, za prispevke in davek v breme delodajalca ter za druge 
osebne prejemke. 

Sredstva za plače so načrtovana v višini 1.766 milijonov tolarjev. Pri izračunu so upoštevane 
naslednje predpostavke: 

• izhodiščna plača v okviru določil Zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o 
regresu za letni dopust v obdobju 2001 - 2002, 

• vsota koeficientov zahtevnosti delovnih mest zaposlenih in spremembe koeficientov zaradi 
pričakovane fluktuacije in prerazporeditev, 

• sredstva za stimulacijo delovne uspešnosti, 
• izplačila dodatkov, nadomestil in drugih osebnih prejemkov v skladu s Kolektivno pogodbo. 

Na podlagi zakonodaje, ki ureja gibanje plač, seje izhodiščna plača v letu 2001 povečala v mesecu 
januarju za 4.5% in v mesecu avgustu za 4,4%. Dogovor o politiki plač za obdobje 2001-2002, 
uzakonjen v Zakonu o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust, velja 
do 31.01.2002. Nadaljnje usklajevanje izhodiščne plače bo sledilo novemu dogovoru o plačni 
politiki, oziroma zakonskim določbam na tem področju. 

Ciljno povprečno stanje zaposlenih v letu 2002 znaša 385 zaposlenih, kar pomeni nespremenjeno 
zaposlenost glede na predhodno leto. Banka v letu 2002 torej ne bo povečala skupnega števila 
zaposlenih. Pri nadomestnem zaposlovanju (upokojitve, prekinitve delovnega razmerja) bodo imeli 
prednost visokostrokovni kadri za področji nadzora bank in informacijske tehnologije, v odvisnosti 
od dodatnih nalog, ki jih bodo oddelki opravljali. Nadomestno zaposlovanje, pri katerem novi kadri 
praviloma prevzemajo zahtevnejše delovne naloge, konstantno izboljšuje kvalifikacijsko strukturo 
zaposlenih (2000: 52% UVS in VS, 2001: 53% UVS in VS). Za izboljšano strukturo, ki izhaja iz 
fluktuacije zaposlenih, za določene prerazporeditve in napredovanja so rezervirana sredstva, ki 
zaobjemajo cca. 2 odstotne točke rasti mase plač. 

Prispevki za socialno varnost in davki na izplačane plače se plačujejo v breme banke in so 
obračunani od predvidenih izplačil po veljavnih osnovah in stopnjah. Planirana so tudi sredstva za 
druge osebne prejemke, ki jih v zvezi z delom ureja Kolektivna pogodba, zaobjemajo pa jubilejne 
nagrade, odpravnine ob upokojitvah in regres za letni dopust. Banka se srečuje z določenimi presežki 
zaposlenih na področjih, kjer so učinki uporabe novih informacijskih tehnologij že v fazi realizacije. 
Reševanje tehnoloških viškov zahteva dodatna sredstva. V finančnem načrtu za leto 2002, kjer glede 
na lanskoletno realizacijo izstopata postavki jubilejne nagrade in tehnološki viški, je za prispevke, 
davke ter druge osebne prejemke predvidenih skupno 652 milijonov tolaijev. 
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V druge stroške dela (154 milijonov tolarjev) so vključeni stroški, ki se po računovodskih standardih 
uvrščajo pod stroške dela. Sestavljajo jih povračila za prevoz na delo in regres za prehrano, izplačila 
po pogodbah o delu, avtorski honorarji. Slednji stroški so povečani za predvideno medletno rast cen. 

Banka je v letu 2001 začela z aktivnostmi za vključitev zaposlenih v sistem prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja. Začetek vplačevanja premij je predviden za mesec januar 
2002 pri čemer model predvideva participacijo delodajalca (77 milijonov tolarjev) in zaposlenih. Del 
sredstev za dodatno pokojninsko zavarovanje je bil načrtovan že za leio 2001, pri čemer se ta 
neizkoriščena sredstva prenašajo v leto 2002. 

Materialni stroški 

Materialni stroški so za leto 2002 načrtovani v znesku 1.612 milijonov tolarjev. Predračun 
amortizacije osnovnih sredstev glede na obstoječo opremo in predvidene nabave znaša 400 milijonov 
tolarjev, druga večja postavka so stroški vzdrževanja opreme in zgradb, ki jih je za 288 milijonov 
tolaijev. 

• Amortizacija 

Predračun amortizacije je izveden po nespremenjenih amortizacijskih stopnjah in sicer 1,3% za 
zgradbe. 20-33% za računalniško opremo in 10%-25% za drugo opremo v uporabi. Nabavna 
vrednost osnovnih sredstev 30.novembra 2001 znaša 5.030 milijonov tolarjev (zemljišča in stavbe 
2,7 milijarde, računalniki in oprema 2,3 milijarde tolarjev), neodpisana vrednost pa 2.613 milijonov 
tolarjev (2,1 milijarde tolarjev zemljišča in stavbe in 0,5 milijarde tolarjev računalniki in oprema). 

Potrebe za nabavo osnovnih sredstev se v skladu s 84. členom Zakona o Banki Slovenije vsako leto 
predvidijo s finančnim načrtom. Postopek planiranja zahteva skrbno preverjanje upravičenosti nabav, 
ki morajo izhajati iz verificiranih planov nalog oddelkov in planov projektov. 

Za leto 2002 se načrtuje skupna vrednost investicij 1.062 milijonov tolarjev (plan investicij 2001: 
553 milijonov tolaijev, realizacija do 30.11.2001 znaša 165 milijonov tolarjev). Glavnina novih 
investicij se nanaša na vlaganja v informacijsko tehnologijo, kjer zavzema osrednje mesto nakup 
novih diskovnih enot (načrtovan že za leto 2001) ter postavitev novih centralnih strežnikov. 

Posodobitev in nadgradnja centralne računalniške infrastrukture je za banko nujna zaradi zastarelosti 
opreme, prevzema dodatnih nalog pri plačilnem prometu (za državo), zaradi širjenja podatkovnih baz 
in zaradi zagotovitve procesne varnosti, ki jo zahteva plan neprekinjenega delovanja. Zadnji večji 
nakupi diskovnih sistemov ter centralnih računalnikov so bili izvedeni pred letom 1998, v letih 1999 
do 2001 pa banka beleži celo zaporedno znižanje neodpisane vrednosti osnovnih sredstev zaradi 
relativno nizke ravni skupnih investicijskih vlaganj (računalniki in oprema 1998: 963 mio, 1999: 828 
mio, 2000: 671 mio in 2001: 475 mio). 

• Stroški vzdrževanja 

Materialne stroške pomembno določajo stroški vzdrževanja. Le-teh je iz že sklenjenih pogodb za 252 
milijonov tolarjev, drugih manjših vzdrževanj je za 36 milijonov tolarjev. Predvideni stroški 
vzdrževanja beležijo rast zaradi vzdrževanja novo kupljene centralne računalniške opreme. 
Zneskovno pomembna vzdrževanja se nanašajo tudi na vzdrževanje računalniške podpore za domači 
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plačilni promet (bruto poravnave v realnem času, žiro kliring). sledijo podatkovne in poslovno- 
računovodske aplikacije ter vzdrževanje stavbe in druge opreme. 

• Drugi materialni stroški 

Med pomembnejšimi materialni stroški so stroški komunikacij. Stroški komunikacij so načrtovani v 
višini 155 milijonov tolarjev in vključujejo stroške uporabe Svvift. Reuters. Bloomberg in Internet. V 
skupnem znesku pomembneje izstopa strošek Svvift transakcij domačega plačilnega prometa, ki pa se 
glede na obseg transakcij pokriva s prihodki od opravljanja domačega plačilnega prometa (postavka 
Drugi prihodki: 361 milijonov tolarjev). 

Poleg večjih vzdrževanj, obsega investicij in stroška amortizacije, določajo višjo rast materialnih 
stroškov še predvidene storitve svetovanja po posameznih projektih, katerih število se v letu 2002 
povečuje z osmih na dvanajst projektov. Poleg dveh projektov v okviru plačilnega prometa ter 
projekta poslovno informacijske podpore poslovanja banke, se pomembnejši projekti nanašajo na 
vpeljavo posameznih segmentov računalniške infrastrukture (nadgradnja RRC. nadgradnja CDS, 
varovanje informacijskega sistema,...). 

V letu 2002 je planirana izdaja kataloga valut z opisom in barvnimi reprodukcijami vseh veljavnih 
slovenskih bankovcev in kovancev. Načrtuje se večji obseg povpraševanja po tovrstni publikaciji 
zaradi uvedbe eno bankovcev in kovancev. 

Drugi materialni stroški ostajajo nespremenjeni, ali pa so povečani za 6.4%, kolikor znaša 
predvidena medletna rast cen življenjskih potrebščin za leto 2002 (glej Predpostavke, stran 4). 

Stroški tiskanja bankovcev 

Stroški tiskanja bankovcev so načrtovani v višini 210 milijonov in so vezani na dotisk bankovcev 
določenih apoenov. Pri oceni stroškov ponatisa so bili upoštevani dejanski neposredni stroški 
tiskanja bankovcev v letu 2001 ter možno povečanje cen zaradi izboljšane zaščite bankovcev in 
splošnega porasta cen v tiskarski industriji. Količina ponatisa in predvidena cena sta bila potrjena na 
231. seji Sveta Banke Slovenije. 11. septembra 2001. 

Pod to postavko so vključeni tudi stroški uničevanja obrabljenih in poškodovanih bankovcev. Za leto 
2002 so načrtovani v višini 7 milijonov tolarjev in obsegajo stroške razvlaknjevanja ter najem 
opreme za varovanje in varnostnikov. 

Ostali stroški 

Ostali stroški vključujejo davke, članarine in druge odhodke poslovanja v skupni višini 150 
milijonov- tolarjev. 
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Uporaba presežka 

Za leto 2002 se predvideva nižji finančni rezultat glede na predhodno leto. Razloga za predvideno 
znižanje presežka sta predvsem dva. Prvi razlog zaznamuje prizadevanje Banke Slovenije, da v 
okviru razpoložljivih instrumentov denarne politike ohranja stabilnost valute in splošno likvidnost 
plačevanja v državi in do tujine. Slednje prinaša pri rastočimi kapitalskimi prilivi (izdajanje denarja 
preko neto tuje aktive) potrebo po aktivnejši uporabi blagajniških zapisov Banke Slovenije, kar 
povečuje stroške financiranja le-teh. In drugič, na svetovnih trgih se je v letu 2001 izvajal proces 
zniževanja obrestnih mer kot odgovor na prežečo recesijo. Nižje obrestne mere neposredno pomenijo 
nižji neto obrestni zaslužek, glede na dejstvo, da v strukturi premoženja prevladujejo terjatve do 
tujine (naložbe v vrednostne papirje, depoziti), med obveznostmi pa primarni denar in rezerve banke. 

(6) Prenos v splošne rezerve 

Splošne rezerve so namenjene kritju splošnih tveganj pri poslovanju Banke Slovenije. Primernost le 
teh naj bi determinirali, poleg kreditnega tveganja, potencialni stroški sterilizacije denarnih učinkov 
plačilnobilančnih transakcij, katerim je majhno odprto gospodarstvo še posebej izpostavljeno. Glede 
možnosti, ki so vezana na prihodnja gibanja kapitalskih tokov, in na nevarnost dodatnih odhodkov 
pri vrednotenju portfelja vrednostnih papirjev v primeru začetka padanja cen le-teh (zaobrnitev 
trenda zniževanja obrestnih mer na denarnih trgih), se naj bi v splošne rezerve po letnem obračunu za 
letu 2002 razporedilo 3.991 milijonov tolarjev (85.člen Zakona o BS). kar predstavlja 75% 
predvidenega presežka prihodkov nad odhodki. 

(7) Sredstva za proračun Republike Slovenije 

Za proračun Republike Slovenije naj bi se namenilo 25% presežka prihodkov nad odhodki, kar znese 
1.330 milijonov tolarjev. 

ZAKLJUČEK 

Pravna podlaga za načrt Banke Slovenije je Zakon o Banki Slovenije, drugi veljavni zakoni in 
predpisi ter uporabljeni ukrepi dename politike. 

Izhajajoč iz izhodišč, na katerih temelji načrt za leto 2002, bodo dokončni rezultati izkaza uspeha 
odvisni od razmer na mednarodnih finančnih trgih pri obrestnih in valutnih gibanjih ter od 
uporabljenih instrumentov denarne politike, pri čemer bodo upoštevani vsi med letom sprejeti 
predpisi in dejanske revalorizacijske stopnje. * 
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FINANČNI NAČRT ZA LETO 2002 

I. PRIHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV (2+3) 

2. Prihodki od sredstev v tuji valuti 
3. Prihodki od sredstev v tolarjih 

4. ODHODKI OD SERVISIRANIH OBVEZNOSTI (5+6) 

5. Odhodki od obveznosti v tuji valuti 
6. Odhodki od obveznosti v tolarjih 

7. ČISTI PRIHODEK IZ FINANČNIH SREDSTEV (1-4) 

8. DRUGI PRIHODKI (9+10) 

9. Provizije 

10. Ostalo 

II. DRUGI ODHODKI (12) 

12. Provizije za bančne storitve 

13. SKUPNI PRIHODKI POSLOVANJA (7+8-11) 

14. STROŠKI POSLOVANJA (15 do 18) 

15. Stroški dela 

16. Materialni stroški 

17. Tiskanje bankovcev 

18. Ostalo 

19. POPRAVKI VREDNOSTI IN REZERVACIJE 

20. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (13-14) 

21. UPORABA/KRITJE PRESEŽKA 

22. Prenos v rezerve za tečajne razlike 
23. Prenos v splošne rezerve - za cenovna tveganja 
24. Prenos v splošne rezerve - za druga tveganja 
25. Sredstva za proračun Republike Slovenije 

26. SKUPNA UPORABA/KRITJE 

Ocena 
realizacije 

2001 
(H 

43.731 

41.477 
2.254 

25.620 

19.971 
5.650 

18.111 

1.224 

1.010 

213 

334 

334 

19.000 

3.950 

2.221 

1.473 

106 

150 

6.500 

8.550 

v milijonih tolarjev 
Finančni 

načrt Indeks 
2002 (2:1) 

  U) 

51.949 

39.125 
12.824 

43.018 

15.498 
27.521 

8.931 

1.234 

1.018 

217 

370 

370 

9.795 

4.474 

2.495 

1.612 

217 

150 

5.321 

O) 

119 

94 
569 

168 

78 
487 

49 

101 

101 

102 

111 

111 

52 

113 

112 

109 

205 

100 

62 

6.413 
2.138 

8.550 

3.991 
1.330 

5.321 

62 
62 

62 
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DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

OSNUTEK 

Na podlagi 152. člena Ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 82. člena in prvega odstavka 83. 
člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS št. 1/91) ter na podlagi 229. člena poslovnika 
Državnega zbora (Uradni list RS št. 40/93) je Državni zbor Republike Slovenije na svoji  
seji, dne sprejel 

ODLOK 

o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije za leto 2002 

Potrdi se finančni načrt Banke Slovenije za leto 2002, ki gaje sprejel Svet Banke Slovenije na svoji 
239 seji. dne 17.01.2002. Finančni načrt izkazuje: 

(v milijonih tolarjih) 

1. Prihodke 53.183 

2. Odhodke 47.862 

3. Presežek prihodkov nad odhodki 5.321 

4. Prenos v splošne rezerve 3.991 

5. Sredstva za proračun Republike Slovenije 1.330 

Državni zbor 
Republike Slovenije 

Predsednik 

Borut Pahor l.r. 

Št.: 
Ljubljana. 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek:    

Naslov:     

Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:    

Davčna številka: ——- 

NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum:   

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:    — 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Naročnina se obračunava mesečno. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 


	ZAČETNE STRANI
	POROČILO
	Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2001 in letni obračun Banke Slovenije za leto 2001 (računovodski izkazi)
	Predlog odloka o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 2001 in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (OdLOBS2001)
	Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2002
	Predlog odloka o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije za leto 2002 (OdLOBS2002) - EPA 511 - III


