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PET  “V“ BESED, ki vplivajo na naša življenja

• Virus COVID-19 kroji ekonomijo že leto in pol in čeprav se gospodarsko okrevanje 
nadaljuje, je to odvisno od razvoja pandemije, ta je najbolj globalni dogodek, ki se je zgodil 

• Vakcinacija populacije oz. intenzivnost in način izvajanja strategije cepljenja

• Variante odločitev zlasti glede COVID 19, pa tudi glede denarnih in fiskalnih ukrepov, CB in 
držav, ki želijo prispevati k gospodarskemu okrevanju in omejitvi trajnih negativnih učinkov 
pandemije na gospodarstvo

• Volatilnost finančnih, energetskih, surovinskih, logističnih … trgov in zlasti nove, drugačne 
geopolitike/ekonomije

• Veriženje okoljskih dogodkov (pandemije, poplave, požari, viharji, visoke temperature in 
suše ter taljenje ledu ...) in le aktivnosti na področju propagande trajnostnega razvoja
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Podobno kot v prejšnji krizi je SID banka prevzela nase velik del bremena likvidnostne pomoči in financiranja 

slovenskega gospodarstva (ca. 800 mio EUR), v nepredvidljivih razmerah in zelo  povečani potrebi po 

zavarovanjih:

• SDMKV – obratni kapital in investicije za vsa podjetja po de minimis – 100 mio EUR

• MSP9 – obratni kapital za MSP – 50 mio EUR

• Program za turizem in gostinstvo – finančni inženiring z MGRT – 100 mio EUR

• EKP Portfeljske garancije za MSP – obratni kapital in investicije – 61 mio EUR 

• Garancijske kvote za 91,5 mio EUR kreditov poslovnih bank

• Instrumenti zavarovanja so bili oblikovani glede na potrebe in pravila EU – nemarketabilno

• Posojilni sklad za financiranje avtoprevoznikov – finančni inženiring z MZI – 35 mio EUR

• Sklad skladov 2 – COVID-19 specializiran sklad EKP sredstev – mikroposojila ~ 90 mio EUR

• Posojila RRI 7 mio EUR v veliki meri  tudi za nove poslovne modele podjetij in trajnostni razvoj

• RRI: finančni inženiring z MGRT (fokus: avtomobilski sektor) ~ 100 mio EUR

• Naložbe: finančni inženiring z MGRT (fokus: ZELENI PREHOD PODJETIJ) ~ 140 mio EUR

Instrumenti (po)zavarovanja so v skupnem znesku presegli 1.5 mrd. EUR

Interventni kreditni in zavarovalni ukrepi SID banke
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Vsebina

• Gospodarska aktivnost in makroekonomske politike

• Spremenjena Geopolitika oz. Geoekonomija

• Mednarodna trgovina in novi pogoji v med. menjavi

• Finančni trgi  ter pogoji financiranja in delovanje bank

• Podnebna tveganja in zeleni prehod ter digitalizacija

• Glavni poudarki in tveganja

• Izhodišča za razpravo 
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Okrevanja gospodarstva se nadaljuje …
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• Svetovna gospodarska rast naj bi v letošnjem letu po napovedi MDS dosegla 6 %

• ECB v zadnjih junijskih napovedih ob danih obsežnih fiskalnih in monetarnih spodbudah pričakuje 4,5 % gospodarsko rast 
evroobomočja v letih 2021-22. Predkrizno raven realnega BDP naj bi presegla nekje sredi leta 2022, ZDA so jo že dosegle

• Podatki za Q2 kažejo na zelo ugodne gospodarske razmere tudi v Sloveniji (BDP + 1,9 % glede na predhodno četrtletje) ob 
opazno nižjih ravneh brezposelnosti kot v EU … tudi napovedi BS in UMARJA so za naslednja leta ugodne

• Izvoz blaga je bil v prvem polletju medletno za skoraj petino višji, uvoz blaga pa je bil višji za skoraj četrtino. S krepitvijo 
domačega povpraševanja bo trgovinska menjava sicer znižala neto prispevek k rasti BDP

• Rast svetovne trgovine naj bi bila 7%-8% v letu 2021

Vir: Mednarodni denarni sklad, spomladanska napoved, april 2021

• Za razliko od lanskega leta, ko je rast državne potrošnje 
v Sloveniji presegala tisto iz EA, pa naj bi bila v 
prihajajočem obdobju rast državne potrošnje v Sloveniji 
nižja od povprečja evroobmočja, rast zasebne potrošnje 
pa višja

• Toda v zadnjih mesecih je rast gospodarstva počasnejša 
od pričakovane; rast potrošniških cen, surovin in zlasti 
elektronskih komponent ter stroškov dela, pa hitrejša



Inflacija: Starka ponovno dviga glavo!

• Inflatorni trendi v svetu in v EU, ki jih analitiki večinoma vidijo kot prehodne

• Dejansko stanje je težko oceniti na podlagi starih teorij, ker je drugačna situacija (npr. 
velika presežna likvidnost) in te teorije tega ne pojasnjujejo zadovoljivo 

• Inflacija v evroobmočju je bila avgusta na ravni 3% (Eurostat), (v ZDA 5,4%)  

• Inflacija je v Sloveniji trenutno blizu povprečja evroobmočja (avgusta 2,1%), ki pa je 
precej heterogeno (nizke stopnje inflacije na Malti, v Grčiji, Italiji in na Portugalskem, ter 
visoke v Belgiji, Litvi, na Cipru, v Španiji, na Poljskem in v Estoniji)

• Tudi v prihodnjih dveh letih naj bi se inflacija v Sloveniji gibala skladno s povprečjem 
evroobmočja (zadnja napoved BS za SLO je tik nad napovedjo ECB za EA)

• Kako in kdaj bodo reagirale Centralne banke? …. »Centralnobančna ekonomija«
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Inflacija: Se nakazuje možnost stagflacije?
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• Osnovni makroekonomski scenarij SID banke za 
letošnje leto napoveduje inflacijo v višini 2 % ter rahlo 
znižanje v prihodnjih letih, v neugodnem scenariju pa 
ne izključuje začasnega skoka inflacije do višine 5 %. 
V prihodnjem letu k višini inflacije ne bo več 
pripomogel učinek nizke baze.

• Kljub temu, da je po mnenju večine analitikov inflacija 
prehodne narave, pa z njenim trajanjem narašča 
nevarnost, da podjetja začnejo pričakovanja o višji 
prihodnji inflaciji vgrajevati v svoje poslovanje.

• Če agregatna potrošnja ostane dalj časa visoka, bodo 
proizvodni stroški še naraščali, podjetja pa bodo lahko 
še naprej zviševala cene proizvodov.

• Problem delovne sile in višanja plač

Odnos med virusom in ekonomijo oblikuje tako možnost 
gospodarske rasti kot rast inflacije …



Kontekst spodbujevalnih makroekonomskih politik

• Obrestne mere obveznic ostajajo nizke, pri čemer odražajo tendenco zviševanja na daljših ročnostih, zaradi
izboljšanih gospodarskih razmer in naraščajočih inflacijskih pričakovanj. V območju evra ima trenutno večina 10-letnih
državnih obveznic (razen nemških državnih obveznic) pozitiven donos do dospetja. Vprašanje obrestnih mer?

Vir: Bloomberg

• Zadolženost v evroobmočju se je od Q1 2020 do Q1 2021
povečala z 86,1 % BDP na 100,5 %. Najvišja je v Grčiji
(209,3 %), Italiji (160 %) in na Portugalskem (137,2 %),
najnižja pa v Estoniji (18,5 %), Bolgariji (25,1 %) in
Luksemburgu (28,1 %). Pri tem se je zadolženost v tem
obdobju relativno najbolj povečala Cipru, Grčiji in Španiji.
V Sloveniji je zadolženost 80,6 % BDP, v tem času pa se je
opazno povečala za 17,1 odstotne točke, kar je več od
povprečja EA (14,4 odstotne točke).

• Proračunski primanjkljaji so tudi v začetku leta 2021
precejšnji; povprečje evroobmočja po sezonsko
prilagojenih podatkih znaša 7,4 %, pri čemer največji
primanjkljaj beležijo Grčija, Francija, Italija in Malta,
Slovenija se s primanjkljajem v višini 7,5 % nahaja blizu
povprečja evroobmočja.
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SPREMENJENA GEOPOLITIKA oz. GEOEKONOMIJA

A.  SPREMEMBA OKVIRJA DELOVANJA V MEDNARODNIH ODNOSIH IN TRGOVINI

• PRAVIL se ne spoštuje….MULTILATERALNOST BILATERALNOST

• Nadzor trgovine in investicij

• Obrambni ukrepi PRAVNE VARNOSTI NI VEČ

• Napadalni ukrepi

B.   EKSTERITORIALNA DIVERZIJA nacionalne trgovine…… + VIRUS + INFLACIJA = PRETRGANE GLOBALNE VERIGE VREDNOSTI?

VPLIV NA MAJHNE EKONOMIJE IN NJIHOVA PODJETJA!

C.   Ni vprašanje samo konkurenčnost ampak pogoji za igranje te nove igre oz. možnost REPROCITETE

NOVA IGRA…………..ŠAH KARTE

9



Dodatni stroški v mednarodni trgovini
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• Tveganje previsoke inflacije je prisotno tako zaradi 
stroškovnih pritiskov – ozka grla v transportu, 
pomankanje kritičnih surovin, vedno večje 
pomanjkanje usposobljene delovne sile – kot tudi 
pritiskov visokega povpraševanja ob sproščanju 
ukrepov. 

• Pritiski na cene izvirajo iz različnih virov: od omejitev 
v pristaniščih zaradi primerov koronavirusa, do 
daljših postopkov zaradi pandemije ...

• Nemški inštiut IfW, ki beleži dogajanje v 500 
tovornih pristaniščih po svetu, opozarja, da še ni 
videti odprave teh ravnotežij. 

• WTO napoveduje v letošnjem letu povečanje 
svetovne blagovne trgovine za 8 % (lani je bil 
zabeležen padec v višini 5,3 %). Prihodnje leto naj 
bi se rast znižala na 4 %.



Pogoji financiranja za podjetja se bodo predvidoma po 
poslabšanju v krizi Covid-19 spet bistveno izboljšali
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• Po anketnih ocenah se je nedostopnost (»racioniranje«) posojil v krizi skoraj 
podvojila z 20 % na 37 % povpraševanih zneskov; zelo izrazito pri mikro in malih 
podjetjih. Podjetja so poročala o precejšnjem poslabšanju bančnih pogojev 
financiranja. Izstopa predvsem zviševanje obrestnih mer in ostalih cenovnih 
stroškov, pa tudi velikost potrebnih zavarovanj

• Ugodna gospodarska klima, povezana s pričakovanim nadaljnjim visokim 
povpraševanjem, in pričakovana rast investicij kažeta na potrebe po dodatnem 
financiranju podjetij

• Podjetja so tudi avgusta 2021 poročala o ugodnih pričakovanjih izvoza in 
zaposlovanja ter tudi proizvodnji, ki so že na ravneh iz leta 2018 

• V prvem polletju 2021 so se domača bančna posojila podjetjem povečala za 
slabih 200 mio EUR, na skoraj 9 mrd EUR. To je primerljiv nivo z lanskim junijem 

• Tako kot skozi vse leto 2020 so podjetja nadaljevala s kapitalskim utrjevanjem tudi v 
21Q1, ko se je kapital povečal za dodatnih 250 mio EUR

• Medletna rast posojil do 5 let je bila negativna, medtem ko so se bruto posojila z 
ročnostjo nad 5 let (pomenijo skoraj tri četrtine vseh posojil) junija povečala
za 5 % medletno

• SREDSTVA SKLADA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST (SOO/RRF) IN INVEST EU



SID banka je lani bistveno ublažila padec posojil 
bančnega sektorja gospodarstvu
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• SID banka je z močnim proticikličnim 
delovanjem z večjim prevzemanjem 
tveganj v kriznih časih za 3 odstotne 
točke ublažila padec posojil do 
gospodarstva in s tem zagotovilo 
potrebna likvidnostna in naložbena 
sredstva številnim slovenskim 
podjetjem in občinam.

• Skupaj s produkti zavarovanj je SID 
banka v letu 2020 financirala ali 
zavarovala preko 2.000 končnih 
koristnikov.

• S svojimi izvozno usmerjenimi 
finančnimi instrumenti je podpirala 
slovenske izvoznike v 104 državah.

• Obseg aktivnosti, usmerjen v 
spodbujanje internacionalizacije 
slovenskega gospodarstva, je dosegel 
8,7 % vrednosti celotnega izvoza.

2,9 mrd €
dodatne prodaje

1,3 mrd €
dodatnega izvoza

7.000 
delovnih mest

1,1 mrd €
dodatnega BDP

3,6 mrd €
skupna vrednost finančnih
storitev SID banke
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Podnebna tveganja postajajo vedno bolj 
gospodarska in finančna tveganja

Podnebne spremembe s seboj 
prinašajo okoljske črne labode, ali 
zelena labode, kot jih je poimenovala 
BIS. 

Ti imajo ob lastnostih črni labodov, 
kakor jih je definiral Nassim Nicholas 
Taleb, še tri dodatne lastnosti;

• Čeprav so učinki podnebnih 
sprememb skrajno negotovi, je 
precej gotovo, da se bo neka 
kombinacija tveganj iz tega vira v 
prihodnosti uresničila.

• Kompleksnost zelenih labodov je 
za nekaj razredov višja od črnih 
labodov, saj gre za preplet 
vzročno-posledičnih tveganj, ki 
lahko povzročijo kaskadni efekt z 
nepredvidljivimi posledicami. 

• Podnebne katastrofe so lahko še 
precej bolj uničujoče kot 
sistemske krize – pod vprašajem 
je lahko celo obstoj človeške vrste.
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Zelena transformacija finančnih trgov

Maj 2021 215. seja nadzornega sveta POSLOVNA SKRIVNOST

• V zadnjih letih je prisoten izrazit trend rasti zelenih
obveznic v svetu. V letu 2020 je bilo izdanih za več
kot 350 mrd USD zelenih obveznic, kumulativno do
konca poletja 2021 že 1.000 mrd USD. Po
napovedih HSBC bo v letu 2023 izdanih že za več
kot 1.000 milijard USD zelenih obveznic vsako leto

• EU nalaga finančnemu sistemu, posebej bankam,
levji delež odgovornosti za tranzicijo celotnega
gospodarstva. Od bank se pričakuje, da bodo v
svoje poslovanje vgradile obvladovanje tranzicijskih
tveganj in s tem pripomogle, da bodo projekti, ki
niso v skladu s politiko prehoda v nizkoogljično
družbo, to spoznali že v fazi zbiranja sredstev

• Po trenutnih ocenah bo do leta 2050 za doseg cilja
postati ogljično nevtralna celina potrebnih skoraj
28 bilijonov €, ¾ teh sredstev pa bo moralo priti iz
zasebnega sektorja. Ta bi moral torej naslednja tri
desetletja temu cilju vsako leto nameniti 700
milijard €.

Vir: HSBC in Climate Bonds
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DIGITALIZACIJA - AVTOMATIZACIJA

Maj 2021 215. seja nadzornega sveta POSLOVNA SKRIVNOST

1) Proces digitalnega napredka, ki ga je zelo pospešila pandemija, bo zahteval močne spremembe v upravljanju organizacij in 
vodenja

2) Po raziskavi podjetja Gartner bo v letošnjem letu največ – kar 61 % globalnih podjetij – povečalo svoje investicije v 
informacijsko varnost

3) Ob trendu selitve podatkov in aplikacij v oblak podjetja vse bolj opuščajo lastne podatkovne centre, saj presojajo, da jim ne
prinašajo več konkurenčne prednosti 

4) Grožnje digitalnih napadov predstavljajo vse večje tveganje, saj postajamo vse bolj odvisni od digitalnih tehnologij. Številni 
napadi potrjujejo ta tveganja in upravičujejo vse večji fokus na varnost in s tem povezane investicije podjetij

5) Digitalne VALUTE predstavljajo realnost (Kitajska, USA, Švica, Singapur…..Projekt DUNBAR, Projekt CBDC Bridge) 

6) Digitalizacija poganja tudi avtomatizacijo in robotizacijo v industriji

Za učinkovito izkoriščanje novih tehnologij bomo spreminjali zakonske okvire (od uvedbe digitalnih identitet do digitalnih 
platform in trgov in evropske digitalne suverenosti), skrbeli za maksimalno stopnjo varnosti in prilagajali svojo kulturo, 
zlasti pa način dela

VPRAŠANJE PRIHODNOSTI (IN CENE) DELA! 
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Financiranje in zavarovanje v kontekstu teh razmer
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1. Zagotavljanje financiranja gospodarstva preko razširitve obstoječih in novih instrumentov ter
(ne)programov (ne)posrednega financiranja ter ustreznega (po)zavarovanja

2. Proaktivno sodelovanje z ministrstvi pri oblikovanju/uskladitvi Covid19 ukrepov RS in SID banke za
blažitev posledic COVID krize in uspešen izhod ter odpornost gospodarstva

3. Ukrepi za prenovljen gospodarski zagon (preostale tržne vrzeli/potrebe financiranja, potrebnost
interventnih ukrepov na določenih segmentih, vključevanje v ukrepe/programe za odziv zeleni prehod
in digitalizacijo na ravni EU, idr.).

Trije odzivi SID banke na nove razmere

Vzporedno oblikovanje interventnega instrumentarija, instrumentarija za ponovno rast    
gospodarstva in instrumentarija za spodbuditev zelenega prehoda / prenove gospodarstva.



ZDRAVA ALI NEZDRAVA EKONOMSKA RAST OZ. 
RAZVOJ/NAPREDEK

Maj 2021 215. seja nadzornega sveta POSLOVNA SKRIVNOST

50 let potem, ko je bila pretrgana vez med zlatom in dolarjem (Nixon, avgust 1971), kar je 
povzročilo padec Bretton Woodsa, je 
GEOPOLITIKA/EKONOMIJA PRETRGALA VEZ S STARIMI POVOJNIMI PRAVILI MEDNARODNEGA 
EKONOMSKEGA IGRANJA (Biden, avgust 2021) 

VEDNO VEČJA KOMPLEKSNOST RAVNOVESIJ MED IZVEDBO EKONOMSKEGA OKREVANJA IN 
PRIHODNJEGA RAZVOJA TER 
ZAGOTOVITVIJO FINANČNE IN FISKALNE STABILNOSTI, DIGITALNEGA PREHODA IN VARNOSTI TER 
ZLASTI OHRANJANJA OKOLJA OZ. ZELENEGA PREHODA.

ALI LAHKO GOSPODARSTVO RASTE, ČE SE UMAKNEJO UKREPI FISKALNE IN MONETARNE POLITIKE?
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Multidimenzionalnost priložnosti in tveganj

Maj 2021 215. seja nadzornega sveta POSLOVNA SKRIVNOST
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Maj 2021 215. seja nadzornega sveta POSLOVNA SKRIVNOST

KRATKOROČNA TVEGANJA

1) Zdravstveni sistem v povezavi z virusi in 
dostopnost do cepiv v svetu oz. nadaljevanje 
subvencijske ekonomije

2) Monetarno zaostrovanje CB zaradi visoke  
inflacije ali novih sprememb na trgih ter 
posledice na trgih obveznic

3) Mednarodne trgovinske (nacionalne) ovire in 
spori ter protekcionizem oz. nova pravila igre

4) EU problematika: izvedba SOO/RRF

 Nemške in francoske volitve in posledice

 Razkol med zahodno in vzhodno EU

 Nesprejem novih članic vzhodnega Balkana in 
posledični učinki Kitajske, Rusije, Turčije

5) Ameriško-kitajski-ruski ekonomski odnosi oz.              
ekonomske in tehnološke vojne.

6) »Greenwashing« v zelenem prehodu

7) Digitalizacija in prehodi v oblak ter podatki

DOLGOROČNA TVEGANJA

1) Prenova mednarodnega ekonomskega in 
finančnega sistema (vključno z WTO...)

2) Stagflacija in privatizacija digitalizacije valut

3) Trgovinske konfrontacije ali nova zavezništva 
in zaprte skupine v mednarodni trgovini

4) Okoljske katastrofe in neizvajanje zelenega 
prehoda v EU in svetu

5) Demografski in migracijski problem, 
neuspešen enegetski prehod ter digitalni 
prehod, omejena mobilnost in logistika

6) Tehnološki in podatkovni monopoli in oviran 
dostop do podatkov ter nadzor medijev in 
pogosti digitalni napadi

7) Zlom finančnih trgov (bančništvo v senci)

8) Socialno in izobraževalno področje se ne 
prilagodijo prihodnosti dela in blagostanja 
ter novi kulturi 
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PRILOŽNOSTI in izhodišča za razpravo
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• Fiskalna in monetarna politika močno narekujeta delovanje gospodarstva. Kako dolgo še lahko vztrajajo trenutne spodbude 
makroekonomskih politik preden postanejo nevzdržne? Koliko je aktivnost vašega podjetja odvisna od spodbujevalnih ukrepov države
in novih mednarodnih pravil? 

• Lansko in letošnje leto so se podjetja znašla v precej spremenjenih razmerah in kljub izboljšanju okoliščin in pogojev poslovanja 
ostajajo prisotna mnoga tveganja, velik del prihodnjega delovanja pa je težko predvidljiv. To terja predvsem povečanje agilnosti in 
širjenje repertoarja možnih odzivov zlasti za izkoriščanje novih priložnosti. Kakšen pristop ste izbrali v vašem podjetju?

• Ključno za podjetja je, da ne zamudijo trenutnega vala sprememb oz. priložnosti; tako na področju zelene transformacije in 
digitalizacije gospodarstva ter omenjenega širšega konteksta sprememb v družbi. Ali je vaše podjetje že pristopilo k dolgoročnemu 
prilagajanju poslovnega modela na tem področju ali drugim ukrepom oz. spremembam? 

• Financiranje podjetji v Sloveniji ima drugačen obseg in dinamiko kot v EU. Kako vi to vidite oz. čutite in kakšen je glavni vzrok za tako 
racioniranje?

• Na ravni celotnega gospodarstva in družbe bo eno ključnih vprašanj tudi učinkovita poraba naslednje EU večletne finančne perspektive 
2021–2027: Sklad za okrevanje in odpornost (RRF), EGF, InvestEU – Next Generation. Pri tem bo pomembno, kako bodo oblikovani 
instrumenti prenosa teh sredstev do podjetij. Kako v vašem podjetju ocenjujete razpoložljivo ponudbo dostopnih oblik financiranja 
bank in SID banke?

• Slovensko gospodarstvo je neposredno odvisno od svojih izvoznih zmogljivosti oz. mednarodne trgovine. Glede na navedeno, kakšne 
spremembe v oblikah igranja ter konkurenčnosti pričakujete na domačem in na tujih trgih? Kaj lahko vaše podjetje doseže na izvoznih 
trgih znotraj EU in kaj zunaj EU in katere so glavne ovire, ki jih pričakujete pri doseganju svojih izvoznih ciljev?
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