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'BS JE PRIREJALA DOKUMENTE' ?
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Postopek odločanja BS o izrednih ukrepih
Pogoj za državno dokapitalizacijo z izrednimi ukrepi BS:
dovoljenje Evropske komisije (EK) za državno pomoč RS
Izvedba ukrepov BS je bila primarno načrtovana na dan objave rezultatov stresnih
testov (ST), vendar zaradi postopkov odločanja EK to ni bilo mogoče
BS pridobi likvidacijske cenitve neodvisnih cenilcev za 5 bank (EY, Deloitte)
16.12.2013 BS prejme informacijo iz MF: EK naj bi predvidoma odločila in izdala
odločbo o državni pomoči 18.12. do 10.00 ure
17.12.2013 BS na podlagi informacije MF opravi Sejo sveta BS: Svet BS odloči, da
izda odločbe o izrednih ukrepih, ko bo uradno izdana odločba EK
18.12.2013 ob 10.38 uri BS prejme obvestilo MF, da je EK izdala odločbo o
dovoljenju za državno pomoč (objava tudi na spletni strani EK) – BS na podlagi te
informacije izda Odločbe o izrednih ukrepih (odločbe se vročijo bankam in MF
zaradi vpisa delnic in vplačila kapitala)
18.12.2013 - po prejemu podpisane vpisne izjave (MF) in po vplačilu sredstev (MF) za
dokapitalizacijo bank, Svet BS na novi seji, z odločbo potrdi povečanje osnovnega
kapitala ter odredi vpis v sodni register (poziv notarju, da predlaga vpis v sodni
register)
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'BS JE MANIPULIRALA S PODATKI' ?
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Evropska komisija je na podlagi priporočil Evropskega sveta iz
junija 2013 zahtevala neodvisni pregled kakovosti sredstev
(AQR) ter izvedbo stresnih testov (ST) po pristopu od spodaj
navzgor.
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Postopek izvedbe ukrepov
 Na podlagi ugotovljenih vrednosti sredstev bank (neodvisni tuji ocenjevalci
vrednosti - AQR) je kapital bank negativen, posledica je stečaj in zahteva
za izplačilo zajamčenih vlog
 Da se prepreči stečaj bank, je potrebna dokapitalizacija za pokritje
negativnega kapitala in za doseganje zahtevane kapitalske ustreznosti
 Banke so zaprosile za državno pomoč: pogoj za državno dokapitalizacijo
je prispevek lastnikov in upnikov podrejenih instrumentov pri pokrivanju
primanjkljaja kapitala (bail-in)
 V skladu z ZBan-1 in z upoštevanem pravil o državnih pomočeh BS glede
na rezultate AQR izvede izredne ukrepe:
o prenehanje kvalificiranih obveznosti (lastniški kapital in podrejene
obveznosti bank) in
o dokapitalizacijo z državno pomočjo za pokritje preostale izgube in
zagotovitev KU

ZBan-1 določa pogoje za izvedbo izbrisa lastniškega in podrejenega
kapitala primerljivo s principi prisilne poravnave po splošni stečajni
zakonodaji (ZFPPIPP) – z upoštevanjem likvidacijske cenitve
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Likvidacijska cenitev
Osnova za izdelavo ocene likvidacijske vrednosti je pričakovana
realizacija prodaje sredstev banke v postopku stečaja (in ne
mednarodni računovodski standardi).
Mednarodni računovodski standardi se uporabljajo pri pripravi
računovodskih izkazov delujočega podjetja.
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Dostopnost podatkov na www.bsi.si
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Dostopnost podatkov na www.bsi.si

Vsebuje podroben opis
metodologije testov
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Banka Slovenije je pojasnjevala ukrepe v DZ,
v letih 2013, 2014 in 2015
Seznam plenarnih sej DZ:
- 43. izredna seja DZ, 20. 9. 2013: Predlog priporočila o problematiki reševanja zasebnih bank Probanke in Factor
banke z denarjem slovenskih državljanov
- 51. izredna seja DZ, 12. 12. 2013: Informacija o rezultatih neodvisnih pregledov kakovosti sredstev in obremenitvenih
testov bank ter izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank
- 4. seja DZ, 29. 1. 2015: Predlog priporočila v zvezi z aktivnostmi Banke Slovenije glede sanacije bančnega sistema.
Seje Komisije za nadzor javnih financ:
-26. seja, 17. 9. 2013: Problematika hibridnih in podrejenih obveznic slovenskih bank
-31. seja, 10. 12. 2013 in 32. seja, 16.1. 2014: (Ne)transparentnost in (ne)gospodarnost zadnje prodaje državnih
obveznic
-8. nujna, 14. 5. 2014 in 9. nujna 10.6.2014: Stabilizacija javnih financ in odprava presežnega javnega dolga
-4. seja, 12. 11. 2014: Stabilnost in učinkovitost finančnega sistema v luči stresnih testov bank
-3. nujna, ta petek, 13. 2. 2014.

•
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Banka Slovenije je pojasnjevala ukrepe v DZ,
v letih 2013, 2014 in 2015
Seje Odbora za finance in monetarno politiko:

-65. nujna seja, 18. 9. 2013: Predlog priporočila o problematiki reševanja zasebnih bank Probanke in Factor
banke z denarjem slovenskih državljanov
-21. seja, 23. 10. 2013: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1L)
-79. nujna, 29. 12. 2013: Predlog priporočila v zvezi s sanacijo milijardne »bančne luknje« v slovenskih
bankah
-82. nujna, 11. 2. 2014: Problematika netransparentnosti delovanja državne Družbe za upravljanje terjatev
in pregledne sanacije bančnega sistema
-4. seja, 14. 1. 2015: Predlog priporočila v zvezi z aktivnostmi Banke Slovenije glede sanacije bančnega
sistema
-16. nujna seja, 5. 2. 2015: Po bankah dokapitalizirajmo ljudi!: Premagovanje revščine in spodbujanje
gospodarske rasti z uvedbo delnega ali popolnega odpisa dolgov prebivalcem Republike Slovenije
-5. seja, jutri 12. 2. 2015: Predlog sklepa o soglasju k prodaji kapitalske naložbe Republike Slovenije v družbi
ABANKA VIPA in o soglasju k prodaji kapitalske naložbe Republike Slovenije v družbi BANKA CELJE za
primer morebitne združitve teh dveh družb v novo ali prevzemno družbo pa tudi soglasje k prodaji
kapitalske naložbe Republike Slovenije v novi ali prevzemni družbi
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'BANKE SO PREVEČ DOKAPITALIZIRANE'?
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Razkorak med zahtevanimi in realiziranimi
dokapitalizacijami v treh največjih bankah
900

844 mio EUR

800

700

600

500

Zahteva Banke Slovenije

400 mio EUR
400

354 mio EUR

Realizacija

300

200

100

0 mio EUR
0
2010

2011

13

Gibanje količnika kapitalske ustreznosti
Slika: Gibanje količnika kapitalske ustreznosti slovenskega bančnega sistema ter velikih domačih bank v primerjavi z
povprečjem EU, na konsolidirani osnovi, v odstotkih
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SI-Velike domače banke
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Opomba: Podatki za Slovenijo so v obodbju 2004-2007 na solo osnovi. Zadnji razpoložljivi podatek za EU je junij 2014.
Vir: Banka Slovenije, ECB (SDW)
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Zaključek
Evropski stresni testi v letu 2014 so potrdili rezultate stresnih
testov v letu 2013.

Banke, ki so bile dokapitalizirane, so v slovenski lasti.

In kje je motiv Banke Slovenije?
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