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Predlog
ZAPISNIK

23. izredne seje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance,
ki je bila v sredo, 16. 6. 2021, na daljavo preko aplikacije Cisco Webex Meetings ali
na podlagi osebne prisotnosti v sobi 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je pričela ob 12.00 uri in se končala ob 13.00 uri.
Prisotni:
 predsednica: mag. Marija Lah
- podpredsednik: Tomaž Horvat
 člani: Franc Golob, Mitja Gorenšček, Danijel Kastelic, Srečko Ocvirk, Dušan
Strnad, Branko Tomažič, mag. Marko Zidanšek.
Odsotni:
- Oskar Komac, Alojz Kovšca, Boris Popovič, Jože Smole.
Ostali prisotni:
 Živana Mejač, Boštjan Vasle, Luka Kocina, Banka Slovenije.
Dnevni

r e d:

1. Letno poročilo Banke Slovenije 2020 z letnim obračunom Banke Slovenije
2020 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt
Banke Slovenije za leto 2021, EPA 1921-VIII

Ad 1)
Komisija je obravnavala Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2020 z letnim
obračunom Banke Slovenije za leto 2020 (računovodski izkazi), ki je sestavni del
tega poročila in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2021, ki ga je Državnemu
zboru v obravnavo predložila Banka Slovenije.
Komisija se je seznanila z letnim poročilom.
Banka Slovenije se je v lanskem letu na zaostrene razmere odzivala z obsežnimi
ukrepi, ki so bili usklajeni s fiskalno politiko. Nabor sprejetih ukrepov je zagotavljal

ustrezno spodbujevalno naravnano denarno politiko, tako da je v Sloveniji situacija
na tem področju ugodnejša kot v povprečju evrskega območja, z nekoliko višjo
gospodarsko rastjo in inflacijo. Povpraševanje gospodarstva po kreditih je še vedno
zadovoljivo, likvidnostna situacija, ki jo zagotavljajo ukrepi denarne politike, pa je
dobra. Akomodativne razmere na finančnih trgih bo denarna politika ohranjala tudi v
prihodnje, kar je skladno s ciljem zagotavljanja cenovne stabilnosti.
Da bi preprečili pretrese na finančnih trgih, povzročene s povečanim zadolževanjem
države, so se v Banki Slovenije dovolj zgodaj odločili za uvedbo posebnih
pandemičnih nakupov vrednostnih papirjev ter s tem uspeli zagotoviti stabilnost
finančnih trgov. Slabe izkušnje iz pretekle krize, ki jo je zaznamoval velik finančni krč
in drastično prekinjanje kreditiranja podjetij in prebivalstva s strani bančnega sistema
pa so Banko Slovenije vodile do odločitve za uvedbo dodatnih ukrepov posojanja
sredstev bankam po ugodnih obrestnih merah, da bi z zadostnimi kreditnimi
aranžmaji banke lahko prispevale k spodbujanju gospodarske aktivnosti. Ob naštetih
ukrepih je Banka Slovenije okrepila nadzor bančnega sistema, predvsem pri
spremljanju evolucije slabih posojil. V Banki Slovenije ocenjujejo, da ključni parametri
kažejo na relativno dobro stanje bank tako na področju zadostne kapitaliziranosti kot
tudi likvidnosti, kar vzbuja optimizem, da bo razplet krize za bančni sistem ugodnejši
kot ob zadnji krizi v letu 2008.
Na področju makrobonitetne politike sta bila sprejeta dva sklopa pomembnih
ukrepov, ki se nanašata na kreditiranje prebivalstva ter omejevanja njihovega
prekomernega zadolževanja (predvsem z omejevanjem potrošniških kreditov) ter na
ohranjanje kapitala v bankah v rizičnih razmerah z začasnim zadrževanjem bančnih
dobičkov v bančnem sistemu.
Uvodni predstavitvi poročila je sledila razprava članov komisije, vprašanja pa so se
nanašala na naslednje področja: poslovanje bančnega sektorja v razmerah
povečanega kreditnega in dohodkovnega tveganja v prihodnje; kakšna so po oceni
Banke Slovenije tveganja glede povečevanja inflacije; kakšne so aktivnosti Banke
Slovenije v povezavi s preteklo sanacijo bančnega sistema in kakšen je pogled
Banke Slovenije na stanje reševanja problematike imetnikov podrejenih obveznic v
tem okviru; kakšno je stanje na področju zaposlovanja; kako napreduje projekt
digitalnega opismenjevanja potrošnikov; kakšen je odziv občin na sicer zelo dobro
zastavljen projekt enotnega zakladniškega računa države.
V odgovorih na zastavljena vprašanja je bilo pojasnjeno, da sta glede na ohranjanje
kriznih gospodarskih razmer v letošnjem letu, še vedno prisotna tudi kreditno in
dohodkovno tveganje, ki pa se ob napovedani dinamični ekonomski aktivnosti in
posledično izboljšani gospodarski situaciji in precejšnji gospodarski rasti nad 5 %,
zmanjšujeta. V negotovih razmerah in dokler ne bo zaznati znakov trajnejšega in
stabilnejšega okrevanja bo tudi denarna politika ostala močno akomodativna. V
Banki Slovenije so glede nejasnosti o pravilnosti odločitev, sprejetih ob sanaciji
bančnega sistema, pripravili rešitve, ki bi bile sprejemljive za vse takratne udeležence
procesov in naj bi v največji možni meri ustrezali kriterijem, kot so skladnost s
slovenskim pravnim redom, ustavna nespornost, skladnost z mednarodnimi
pogodbami, ki jih je podpisala Slovenija in ki bi jih bilo mogoče zanesljivo
implementirati v praksi. Glede zaposlovanja se v Banki Slovenije nadaljuje program
stabilizacije števila zaposlenih, po katerem se v tekočem letu ne presega števila

zaposlenih iz začetka leta. Projekt opismenjevanja je zastavljen zelo na široko, tudi z
organizacijo javnih dogodkov, in je namenjen vsem generacijam prebivalstva, da bi v
največji možni meri postopoma odpravljali težave poslovanja v sodobnem, vse bolj
digitaliziranem bančnem svetu, med drugim tudi na področju uvajanja digitalnega
evra.
Banka Slovenije opravlja naloge ponudnika plačilnih storitev za javni sektor in v tej
vlogi vodi enotni zakladniški račun države in enotne zakladniške račune občin. Glede
na izkušnje nekaterih občin, ki so se odločile za enotni zakladniški račun gre za
pozitivno rešitev, ki je pripomogla k znižanju stroškov občin v primerjavi s poslovnimi
računi, ki so jih imele odprte pri bankah, zato bi veljalo cenejšo rešitev, ki jo z
enotnim zakladniškim računom omogoča Banka Slovenije promovirati med občinami,
ki še niso pristopile k ugodni storitvi. Banka Slovenije bo komisijo naknadno
seznanila z natančnejšimi podatki o gibanju števila enotnih zakladniških računov
občin.
***
Za poročevalko je bila določena predsednica komisije mag. Marija Lah.

Miro Podlipec
sekretar

mag. Marija Lah
predsednica

