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Izjava ob zaključku misije MDS FSAP v Sloveniji
Misija Mednarodnega denarnega sklada (MDS), ki jo je vodil Vassili Prokopenko, je med 4.
in 16. aprilom 2012 obiskala Slovenijo, da bi izvedla oceno v okviru Programa ocene
finančnega sektorja (Financial Sector Assessment Program—FSAP). Misija FSAP je ocenila
trdnost finančnega sektorja in njegovo občutljivost za sistemska tveganja ter opravila pregled
nadzorniškega okvira in postopkov delovanja v nepredvidljivih razmerah. Misija se je sestala
s predstavniki Ministrstva za finance, Banke Slovenije, Agencije za zavarovalni nadzor in
Agencije za trg vrednostnih papirjev ter predstavniki finančnih institucij, strokovnih teles in
različnih skupin strokovnjakov.
Misija FSAP je ugotovila, da je trenutna svetovna kriza močno prizadela slovenski finančni
sistem. Čeprav so slovenske oblasti ohranile finančno stabilnost, se je poslovanje poslovnih
bank poslabšalo. Na to so vplivali predvsem izpostavljenost do močno prizadetega
gradbenega sektorja in obremenitve v zvezi s financiranjem, ki so prizadele nekatere banke.
Zaradi precejšnjega poslabšanja kreditne kakovosti in s tem povezanega zvišanja oslabitev za
izgube iz posojil bančni sektor v zadnjih dveh letih beleži izgube iz poslovanja. Kaže, da
proces razdolževanja, ki se je začel leta 2009, še vedno traja.
Kratkoročna prednostna naloga slovenskih oblasti je izboljšanje finančnega stanja poslovnih
bank. Za to bo potrebna kombinacija različnih ukrepov, vključno z dokapitalizacijo bank in
čiščenjem njihovih bilanc. Finančno prestrukturiranje bi morali spremljati ukrepi za
povečanje poslovne usmerjenosti bank, ki so pod nadzorom države. Pri tem bi bilo treba
odpraviti dolgoletne pomanjkljivosti pri njihovem upravljanju, ki jih je izpostavila kriza.
Okviri regulacije in nadzora finančnega sektorja so na splošno skladni z najboljšimi
mednarodnimi standardi in praksami, čeprav obstajajo nekatere posebne pomanjkljivosti, ki
jih je treba odpraviti. Nadzor finančnih institucij bi se moral dopolnjevati z makrobonitetnim
nadzorom, usmerjenim v stabilnost finančnega sistema kot celoto.
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Program ocene finančnega sektorja (Financial Sector Assessment Program – FSAP),
ustanovljen leta 1999, je poglobljena analiza finančnega sektorja države. Programe FSAP v
državah v razvoju in državah z razvijajočimi se trgi skupaj izvedejo strokovnjaki iz MDS in
Svetovne banke, v razvitih gospodarstvih pa strokovnjaki iz MDS sami. Programi FSAP
vključujejo dve glavni komponenti: oceno finančne stabilnosti ter—v državah v razvoju in
državah z razvijajočimi se trgi – oceno finančnega razvoja. Ocena stabilnosti je glavna
naloga Sklada in zajema oceno treh komponent: (1) vir, verjetnost in potencialni vpliv
glavnih tveganj za kratkoročno makrofinančno stabilnost; (2) okvir politike finančne
stabilnosti države; in (3) sposobnost organov oblasti za obvladovanje in reševanje finančne
krize, če bi se tveganja uresničila. S programi FSAP se ne ocenjuje zdravje posameznih
finančnih institucij in z njimi ni mogoče napovedati ali preprečiti finančnih kriz, prepoznajo
pa glavne občutljivosti, ki bi lahko tako krizo sprožile. Več informacij je na spletnem mestu
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fsap.htm..

