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V Zvezi svobodnih sindikatov Slo-
venije zahtevajo odgovornost Ban-
ke Slovenije za tajkunske prevzeme,
ki so v težave spravili vrsto podjetij,

na cesto pa tisoče zapo-
slenih. Da je Banka
Slovenije odpove-
dala pri nadzoru
bančnega siste-
ma, meni tudi

Damjan Žugelj,
direktor Agen-

cije za trg
vrednostnih

papirjev.
Med njim in
guvernerjem
Banke Slo-

venije Markom
Kranjcem je izbruhnila

prava vojna.

Tako sedanji guverner Banke Slovenije Marko Kranjec
kot nekdanji Mitja Gaspari se ne čutita prav nič odgovor-
na za kapitalsko neustreznost bank v času nespametne-
ga izdajanja milijard evrov kreditov.



scenarij
Prejšnji teden se je zaostrilo med dvema
finančnima nadzornima institucijama, to
pa lahko s položaja odnese ali Damjana
Žuglja, direktorja Agencije za trg vredno-
stnih papirjev (ATVP), ali Marka Kranj-
ca, guvernerja Banke Slovenije (BS). Žu-
gelj je pozval Kranjca k odstopu, če pa
se to ne bi zgodilo, pa poziva k ukrepa-
nju državni zbor. Predmet spora je ravna-
nje ob menedžerskih prevzemih v prete-
klih letih, ko po prepričanju Žuglja Ban-
ka Slovenije ni opravljala nadzora nad de-
lovanjem bančnega sistema in od poslov-
nih bank ni zahtevala primerne kapi-
talske ustreznosti; s tem v zvezi niso na
BS niti pozvali uprav bank na zagovor.
Banke lahko povečajo količnik kapital-
ske ustreznosti na nekaj načinov: lah-
ko se dokapitalizirajo, povišajo kapi-
talske rezerve ali pa na primer povi-
šajo rezervacije za bančna tveganja.
Kot je za Večer povedal Žugelj, »če bi
to naredili trikrat, štirikrat na leto, bi
se tudi politika vprašala, zakaj je tre-
ba banko tolikokrat dokapitalizira-
ti«. Seveda je pri tem mišljena pred-
vsem NLB, daleč največja slovenska
banka v večinski državni lasti.

Gaspari v dvojni vlogi
Svoje stališče glede tega so nenavadno
ostro postavili v Zvezi svobodnih sindi-
katov Slovenije (ZSSS), kjer so prepričani,
da je Banka Slovenije zaradi neaktivno-
sti pri kreditiranju tajkunskih prevzemov
dopustila izčrpavanje gospodarstva (več
prevzetih podjetij je zdaj v postopku pri-
silne poravnave ali stečaja), zaradi česar
zdaj vlada s strukturnimi reformami var-
čuje na račun davkoplačevalcev. Posebno
jih moti to, da isti človek (nekdanji guver-
ner Mitja Gaspari), kije odpovedal kot re-
gulator, danes s strukturnimi reformami
(na položaju ministra za razvoj in evrop-
ske zadeve), kot je podaljševanje delovne
dobe, ljudem izdaja račun za svoje napa-
ke. Razmišljajo celo o tožbi zoper BS ozi-
roma odgovorne osebe. Od 1998 do 2010
so po podatkih ATVP slovenske banke
jamčile za 197 od skupaj 215 izpeljanih
prevzemov podjetij, za to so izdale več kot
pet milijard evrov garancij.
Od leta 2001 do marca 2007 je bil guver-
ner BS Mitja Gaspari. Zanimalo nas je,
ali se čuti odgovornega, ker BS v tem ča-
su ni omejila negospodarnega ravnanja
bank s tem, da bi sproti preverjala nji-
hovo kapitalsko ustreznost, ter zakaj ni-
so v času povečanja kreditiranja mene-
džerskih prevzemov od bank zahtevali
povečanje kapitalskih rezerv in rezerva-
cij za bančna tveganja.

Guvernerski pingpong
Gaspari zavrača trditve, da BS ni opra-
vljala svoje regulativne funkcije. Spre-
jela je vse ustrezne podzakonske akte z
bančnega področja in jih dosledno izva-
jala. Po besedah Gasparija je bil zakon o
bančništvu kot podlaga za novo kapital-
sko ureditev objavljen v uradnem listu že
v letu 2006, prav tako podzakonski pred-
pisi, s katerimi je začela veljati nova kapi-

talska ureditev, Basel 2. Med slednjimi je
bil tudi sklep BS o izpostavljenosti bank
in hranilnic, s katerim so zahtevali pove-
čanje kapitalske izpostavljenosti zavaro-
vanja z delnicami s 100 na 150 odstotkov.
Toda hkrati dodaja, da je sklep (tako kot
zakon o bančništvu) začel veljati na za-
četku leta 2007, ob tem pa so lahko banke
njegovo uporabo odložile za leto dni, vse
do začetka 2008. Banka Slovenije je sicer
že leta 2006 seznanjala banke s projektom
nove kapitalske ureditve, ki ni prinesel le
novih kapitalskih zahtev, temveč bolj tr-
dno, zanesljivo upravljanje bank.
»Glede na navedeno so povsem neresnič-
ne trditve, da je velik del dogajanja pote-
kal v času, ko je BS vodil mag. Mitja Ga-

Damjan Žugelj:
»Guverner Marko
Kranjec je z veliko

vehemenco
pritiskal na druge

regulatorje naj
delajo po njegovih

navodilih.«

Direktor ATVP Damjan Žugelj poziva guver-
nerja Marka Kranjca k odstopu.

Samo lani je imela NLB kar 185 milijonov evrov
izgube, to je simbol zlorabe nacionalnega inte-
res za interes posameznikov.

Pri ZSSS razmišljajo celo
o tožbi zoper Banko Slo-
venije oziroma njenemu
vodstvu zaradi zatajitve
pri nadzoru nad delova-

njem bančnega sistema.



spari,« pojasnjujejo v službi za razvoj. Pri
tem poudarjajo, da BS ne more nadzoro-
vati dajanje posojil od bank ne po vrsti ne
po namenu, temveč to, ali so banke pri
tem spoštovale predpise. Priprava prevze-
mne zakonodaje pa ni bila v pristojnosti
BS. Trdijo, da večjega kreditiranja prevze-
mov do leta 2006 ni bilo, do konca 2006
so znašala vsa posojila podjetjem, vključe-
nim v prevzeme, 645 mio evrov, 1,4 mrd v
letu 2007, 1,7 mrd leta 2008, v prvem tri-
mesečju leta 2009 pa 1,6 mrd evrov. Vse-
kakor sodijo »pod Gasparijevo odgovor-
nost« prevzemni krediti, dani do vključ-
no leta 2008, ko je začela veljati »njegova«
zakonodaja, že teh pa je bilo po podatkih
za več kot dve milijardi evrov.

Kranjčev pritisk na ATVP
Naslednik Gasparija na mestu guver-
nerja BS, zdajšnji guverner Marko Kra-
njec, je vodenje centralne banke prevzel

julija 2007, toda tudi on se ne čuti odgo-
vornega za neaktivnosti pri nadzoru ka-
pitalske ustreznosti slovenskih bank. Na
vprašanje, zakaj ni v času povečane kre-
ditne aktivnosti bank od njih zahteval
tudi povečanje kapitalskih rezerv in re-
zervacij za bančna tveganja, odgovarja,
da BS sproti, redno preverja kapitalsko
ustreznost na podlagi poročil bank in z
opravljanjem rednih in izrednih nadzo-
rov. Pravi, da morajo banke ob slabša-
nju kvalitete kreditov sproti oblikova-
ti ustrezne rezervacije, BS pa jih sproti
preverja. Ne glede na taka pojasnila di-
rektor ATVP Damjan Žugelj ugotavlja,
da je bančni nadzor odpovedal, še več,
opominja, da je tudi guverner Kranjec
v televizijski izjavi II. oktobra lani jav-
no priznal, da centralna banka ni odloč-
no ukrepala.
Toda Žugljevi očitki Kranjcu so še veliko
konkretnejši. Dejal je da je guverner Kra-

njec »z veliko vehemenco pritiskal na dru-
ge regulatorje, naj delajo po njegovih na-
vodilih«. Tako je na ATVP 18. avgusta la-
ni poslal dopis, da od agencije pričakuje,
da bo iz postopkov zamrznitve glasoval-
nih pravic po zakonu o prevzemih izvzela
banke. Pri tem je kot enega izmed razlo-
gov za pričakovano ravnanje ATVP zapi-
sal, da so banke delovale po navodilih BS.
Ker ta ni pristojna za tolmačenje in izvr-
ševanje določb zakona o prevzemih, so
na ATVP ta dopis razumeli kot neposre-
dni pritisk v konkretnih primerih.

Laž in odstop
Zanimalo nas je, ali je tako ravnanje
Kranjca politično motivirano. Po Žuglje-
vem mnenju so s takim ravnanjem ure-
sničevali interese bank, saj so se te ka-
sneje pri svojih zagovorih v konkretnem
postopku oprle prav na omenjeni dopis
BS. Tako škodljivo mnenje BS ima lahko

Ekonomist dr. Jože Damijan glede odgovor-
nosti Banke Slovenije za opustitev nadzora
nad kapitalsko ustreznostjo bank ob njihovem
izdajanju kreditov za tnenedžerske prevzeme
in drugih kreditov, pravi, da bi lahko od cen-
tralne banke vedno zahtevali boljše opravlja-
nje funkcije. Hkrati bi prešibek nadzor v letih
od 2004 do 2007 lahko očitali vsem svetovnim
centralnim bankam. Vse so bolj ali manj odpo-
vedale pri nadzoru kreditnega portfelja bank
predvsem pri kreditih za nepremičninske po-
sle, menedžerske prevzeme in pri investicijah
v hibridne finančne instrumente. Kot pravi Da-
mijan, so se v Sloveniji menedžerski prevzemi
nekoliko pospešili v času Janševe vlade, ko so
nekateri menedžerji pohiteli s prevzemi; bo-
disi zaradi strahu pred zamenjavami s strani
vladajočih ali pa so jih slednji celo spodbujali
pri prevzemih, kot v primeru Pivovarne Laško.
Tedaj bi morali sprožiti alarm v BS, ki bi morala

zahtevati takojšnje zvečanje kapitalske ustre-
znosti bank.
Na podoben način, kot so pri nas prevzemali
podjetja menedžerji, so v tujini prevzemali
podjetja med seboj, banke so denar za to do-
besedno ponujale. V zvezi z odgovornostjo
slovenskih guvernerjev Gasparija in Kranjca se
mu zdi, da nista bila slabša kot njuni kolegi iz
centralnih bank po svetu. Država je kot lastnica
NLB in nekaj drugih bank slabo opravila svojo
nalogo, saj ni imela nadzora nad tem, komu in
za kakšne posle te banke posojajo denar. Od-
povedale so uprave bank in njihovi nadzorni
sveti.
Zdaj nosimo breme teh slabih odločitev davko-
plačevalci. Država se je zadolžila za milijarde
evrov z izdajanjem obveznic, denar je vložila
kot depozit v svoje banke, s čimer naj bi rešili
predvsem portfelj NLB, ne da bi ga prej očistila
slabih naložb. Banka zaradi slabih kreditov v

gradbeništvu in za me-
nedžerske prevzeme
še vedno ne kreditira
zdravega podjetništva.
Damijanu se zdijo tr-
ditve sindikalistov, ki
skušajo »krivdo« za
strukturne reforme in
menedžerske kredite
zvaliti na BS, navadna manipulacija.
Podobnega mnenja kot Damijan je tudi ekono-
mist dr. Peter Groznik. Ne ve, ali je bil nadzor BS
nad bančnim sistemom dovolj dober, toda po
krizi je enostavno s prstom kazati na krivce. Po
njegovem bi Žugelj lahko najprej pometel pred
svojim pragom, saj niti ATVP v njegovem času
ni ustrezno nadzorovala določenih poslov. Gro-
znik poudarja, da so tudi v drugih državah med
kreditno ekspanzijo centralne banke delovale
podobno kot slovenska.

| dr. Jože Damijan

Kot druge centralne banke

Pod nekdanjo upravo NLB na če-
lu z Marjanom Kramarjem (levo) je
banka dala več milijonov evrov ne
dovolj zavarovanih posojil družbi

Ultra Gregorja Golobica.

Samo Nučič je bil v času Gasparija viceguverner
Banke Slovenije, odgovoren za stabilnost banč-
nega sistema, zdaj ie generalni sekretar NLB.



zaradi avtoritete te ustanove resne posle-
dice za izid postopkov proti bankam, če-
prav BS ni pristojna za tolmačenje in iz-
vrševanje določb zakona o prevzemih.
Toda preteklo sredo so se odnosi med
Žugljem in Kranjcem še bolj zaostrili.
Tistega dne je Kranjec v pričanju pred
parlamentarno preiskovalno komisijo,
ki preiskuje sporne menedžerske prevze-
me, dejal, da je BS pozvala agencijo, naj
utemelji navedbe, da je centralna banka
odpovedala pri prevzemih. Po Kranjče-
vih besedah naj bi ATVP na to odgovo-
rila zgolj, da na vprašanja BS ni dolžna
odgovarjati, ker je samostojna in neod-
visna. Žugelj je besede Kranjca označil
za laž, saj je agencija v svojem odgovo-
ru centralni banki poslala seznam mene-
džerskih prevzemov, za katere je prevze-
mnik predložil bančno garancijo, in tudi
konkretne podatke o kreditnih pogod-
bah, kreditojemalcih in kreditodajalcih.
Pri tem opozarjajo na sporni prevzem
Geodetskega zavoda Slovenije, za kate-
rega je družba AB Primus, ustanovlje-
na le tri mesece pred prevzemom,dobila
ustrezno bančno garancijo za prevzem
v višini 7,1 mio evrov, čeprav je imela
hkrati za kar 7,7 mio evrov kratkoroč-
nih bančnih obveznosti. Žugelj se spra-
šuje, kako je lahko takšna družba sploh
lahko pridobila ustrezno bančno garan-
cijo, tu pa trčimo na pristojnost bančne-
ga regulatorja. Žugelj je jasen: Kranj-
ca je pozval k odstopu zaradi pritiskov
na konkretne postopke ATVP, zavaja-
nja javnosti in izrečenih neresnic pred
parlamentarno komisijo. Če se to ne bo
zgodilo, poziva k ukrepanju državni
zbor, kjer so Kranjca leta 2007 poslanci
tudi izvolili na položaj guvernerja.

Pozabljeni Samo Nučič
Kranjec je pričakovano Žugljeve očitke o
laganju pred preiskovalno komisijo zavr-
nil, pravi, da ATVP v odgovoru na pismo
BS po vsebini ni predložila nobenih do-

kazov o domnevno nepravilnem ravna-
nju BS. Iz poslanega namreč ni mogoče
razbrati, katere nepravilnosti pri nadzo-
ru bank očitajo centralni banki. Pojasnju-
jejo, da BS bankam ne more prepoveda-
ti sklenitve določenega posla, za sklepa-
nje poslov so pristojne uprave in nadzorni
sveti bank, ki zanje tudi odgovarjajo. Gle-
de pisma, ki gaje poleti naslovil na ATVP,
pravi, da gre za »izmenjevanje informacij
med nadzorniki« v skladu s predpisi, ni-
kakor pa ne gre za poseganje ene nadzor-
ne institucije v avtonomijo druge.
Ob vsem skupaj se kar pozablja na ne-
gativno vlogo Sama Nučiča, ki je v ča-
su guvernerja Gasparija na BS skrbel za
nadzor bančnega sistema. Tudi njemu
smo poslali vprašanje, ali se čuti odgo-
vornega za neustrezen nadzor nad ban-
kami takrat, ko so nespametno dajale
kredite. Nučič, zdaj zaposlen kot gene-
ralni sekretar NLB, ni odgovoril.

Nacionalni interes
Bi bila na primer NLB zdaj bančni bol-
nik, namesto da bi bila servis slovenske-
ga podjetništva za pomoč pri novi go-
spodarski aktivnosti, če bi Gaspari in
Kranjec korektno opravila delo nadzor-
nikov bančnega sistema? Da o prisilnih
poravnavah, stečajih, množici brezpo-
selnih niti ne govorimo. Stanje (pred-
vsem) v slovenskih državnih bankah,
zgolj NLB ima za 185 milijonov evrov
izgube v lanskem letu, govori samo za-
se o neslavni vlogi uprav bank, njihovih
nadzornih svetov in guvernerjev Gaspa-
rija in Kranjca. Kako je z banko Unicre-
dit, ki jo vodi nekdanji guverner France
Arhar? Posluje z lepim dobičkom, ki na-
rašča, količnik kapitalske ustreznosti je
na višini, o kateri lahko pri NLB le sa-
njajo, za okoli 180 milijonov evrov je la-
ni povečala obseg posojil prebivalstvu in
podjetjem. Slovenski nacionalni interes,
čeprav je v italijanski lasti, izpolnjuje ne-
skončno bolje od državne NLB. ■

Uprava NLB pod vodstvom Bo-
ža Jašoviča zapravlja desetine

milijonov evrov za politično
posojilo Grepu zaradi nasedle

investicije v gradnjo trgovske-
ga centra v Stožicah.


