
V Sloveniji se moramo
zaradi pomanjkanja
domačega lastniškega
kapitala odločiti, kaj bo
z lastnino. Potrebujemo
stabilen trg, v katerega
bodo tujci z zaupanjem
investirali

IRENA FERLUGA
Visoka kreditna aktivnost v preteklo-
sti je vzrok današnji prezadolženosti
podjetij, poleg tega se morajo banke
usmeriti k zmanjševanju deleža slabih
posojil in se ne glede na dolgotrajnost
postopkov vključiti v restrukturira-
nje prevzetih podjetij v težavah. V teh
postopkih je nujno, da banke dobro
in konstruktivno sodelujejo, saj so
postopki unovčevanja zastavljene-
ga premoženja zelo dolgotrajni in je
aktivnost bank zaradi zakona o pre-
vzemih omejena. Zato so bančniki
prepričani, da kreditna rast ne more
pozdraviti vseh težav, pred katerimi
stoji Slovenija, so na nedavni konfe-
renci v organizaciji Združenja bank
Slovenije v Portorožu ugotavljali slo-
venski bančniki.
Kdo dobi kredit
Bančniki poudarjajo, da je treba kredi-
tirati tistega, ki je kreditno sposoben,
vendar je ob tem dr. France Arhar,
predsednik uprave UniCredit Sloveni-
ja, v razpravi poudaril, da se moramo v
Sloveniji odločiti, kaj oomo z lastnino,
glede na to, da imamo v Sloveniji po-
manjkanje lastniškega kapitala. Potre-
bujemo stabilen trg, v katerega bodo
imeli tujci zaupanje in bodo vanj vla-
gali. Tomaž Košak je v makroekonom-
skem pogledu na gibanja v bančnem
in finančnem sektorju opozoril še na
visoke stroške zadolževanja naših
bank v tujini, čeprav je likvidnost ban-
čnega sistema zadovoljiva.

Banke bodo v prihodnje primora-
ne posebno pozornost usmeriti v pri-
dobivanje virov oziroma v spodbujanje
gospodinjstev k varčevanju, banke pa
čakajo tudi pospešene priprave na
spremembe, ki jih prinaša nova bančna
regulativa oziroma Basel III, ki priha-
ja kot odziv na gospodarsko finančno
krizo. Spremembe je podrobno pred-
stavil Matej Krumberger, direktor od-
delka za nadzor bančnega poslovanja v
Banki Slovenije. "Z Baslom III se vrača-
mo nazaj h klasičnim bančnim poslom
in večji regulativi. Doktrina, da se trgi
sami regulirajo, ne drži več. Kapital se
danes na novo definira, nove in višje so
tudi kapitalske zahteve, ki predvideva-
jo povišanje osnovnega kapitala na 4,5
odstotka, temeljnega na šest odstotkov
in skupnega kapitala na osem odstot-
kov," je povedal Matej Krumberger.

V težkih ekonomskih razmerah je
zelo pomembno tudi vrednotenje po-
stavk v računovodskih izkazih bank,
opozarja Sonja Anadolli, predsedni-
ca uprave Deželne banke Slovenije. Ob
dejstvu, da lastniki pričakujejo divi-
dende, komitenti pa dodatno financi-
ranje, ne oziraje se na možnosti vračila
kreditov, je prav, da banke pri vredno-

tenju maksimalno sledijo sprejeti po-
slovni politiki, ta pa se od banke do
banke razlikuje.

Prekomerno kreditiranje
v letih 2006 in 2007
Predsednik uprave Nove Ljubljan-
ske banke in predsednik nadzornega
sveta Združenja bank Božo Jašovič je
med razlogi za poslabšanje poslovnih
rezultatov bank izpostavil čezmerno
kreditiranje v letih 2006 in 2007 in iz
tega izhajajoče preveliko razmerje med
krediti in depoziti, poslabšanje kvali-
tete kreditnega portfelja in pomanjka-
nje kapitala zaradi prekomerne rasti v
preteklosti. Sočasne regulatome zah-
teve za zvišanje kapitala ustvarjajo še
dodaten pritisk na banke. Soočeni smo
s stagnacijo kreditne rasti in s posledi-
cami izpostavljenosti bank prevelike-
mu finančnemu vzvodu, ki izhaja iz
preteklosti. To je značilno tako za Slo-
venijo kot tudi za Evropsko unijo, kjer
je prav tako šibka kreditna rast pod
dvema odstotkoma. Ob tem je Jašovič
poudaril pomembnost korekcije med
nominalno rastjo bruto domačega pro-
izvoda (BDP) in kreditno rastjo: če BDP
ne raste, tudi kreditne rasti ni.

Obseg zavrnjenih prošenj za bančno posojilo
narasel v 19 od 20 držav EU
Mala in srednje velika podjetja od izbruha finančne in gospodarske krize
težje pridejo do bančnih posojil, je včeraj objavil Eurostat. Obseg zavrnjenih
prošenj malih in srednjih podjetij za bančno posojilo se je med letoma 2007
in 2010 povečal v 19 od 20 držav EU, za katere je imel Eurostat podatke - za
Slovenijo jih ni bilo na voljo.

Največji porast zavrnjenih prošenj za bančno posojilo so zabeležili v Bol-
gariji (s 3,1 odstotka leta 2007 na 35,5 odstotka leta 2010), na Irskem (z enega
na 26,6 odstotka) in v Latviji (s 4,3 na 26,4 odstotka), je navedel evropski sta-
tistični urad Eurostat. Lani je bil obseg zavrnjenih prošenj za bančno posojilo
največji v Bolgariji (35,5 odstotka), na Irskem (26,6 odstotka), v Latviji (26,4
odstotka), na Nizozemskem (22,5 odstotka), v Litvi (21,2 odstotka) in Veliki
Britaniji (20,8 odstotka). Najmanjši obseg zavrnjenih prošenj za bančno po-
sojilo pa so leta 2010 zaznali na Finskem (0,2 odstotka), Malti (2,2 odstotka),
Cipru, (2,2 odstotka) Poljskem (4,3 odstotka) in v Italiji (4,9 odstotka). Razi-
skava Eurostata temelji na podatkih 25.000 podjetij v EU. (sta)



Velika pričakovanja bančnih komitentov tudi v času krize, a kaj jim lahko bančniki ponudijo? (Tit Košir]


