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Povzetek 
I Svetovna finančna kriza ter nato še gospodarska in državna dolžniška kriza v 
euroobmočju, do katerih je prišlo v obdobju 2008–2012, so imele dolgoročne učinke 
na rast in fiskalno stabilnost v EU. Ti učinki so bili še večji zaradi slabosti v finančnem 
sistemu EU ter neustreznih orodij politike, nadzora in regulativnega okolja, pa tudi 
zaradi nepopolne institucionalne strukture euroobmočja. 

II EU se je iz teh kriz veliko naučila in se nanje odzvala. Evropsko računsko sodišče (v 
nadaljnjem besedilu: Sodišče) je od njihovega izbruha objavilo številna posebna 
poročila, ki se nanašajo na to področje. V tem pregledu, ki ni revizija, opisuje razvoj 
dogodkov v zadnjem desetletju, skupaj s preostalimi izzivi, potencialnimi tveganji in 
vrzelmi v politikah. Opira se na svoje pretekle revizije in druge preglede, ki so jih 
izvedle institucije ali organi EU ter druge ustrezne mednarodne organizacije. Pregled 
Sodišča zagotavlja pravočasen prikaz trenutne razprave o tem, kako se odzvati na 
prihodnje izzive. 

III Sodišče opisuje finančno in institucionalno reformo. EU je poostrila regulacijo in 
nadzor bank ter vzpostavila okvir za njihovo urejeno reševanje. Vzpostavila je evropske 
nadzorne organe in okrepila mikro- in makrobonitetna pravila za banke in njihove 
nadzornike. Ustanovila je tudi nove institucije in pripravila odzive politike za 
gospodarsko usklajevanje EU in podporo državam članicam v težavah. 

IV Ti regulativni in institucionalni ukrepi so skupaj z znatno finančno in gospodarsko 
podporo bankam in državam članicam v težavah ustvarili odpornejše gospodarstvo EU. 
Banke so morale izboljšati svoje kapitalske rezerve ter upravljanje tveganj in 
likvidnosti. Začele so zmanjševati stopnjo slabih posojil. 

V Sodišče opozarja na izzive, ki še ostajajo. Za finančni sektor so to na primer nizka 
donosnost bank, stopnje slabih posojil v nekaterih državah članicah, ki se sicer 
znižujejo, vendar so še vedno visoke, rešljivost bank ter potreba po dokončni 
vzpostavitvi bančne unije in razvoju unije kapitalskih trgov. 

VI Ukrepi državne pomoči za podporo bankam in fiskalne spodbude so pripomogli k 
stabilizaciji gospodarstva v zgodnji fazi krize, vendar so privedli do znatnega kopičenja 
javnega dolga. To je skupaj s tržnimi dvomi o odpornosti institucionalne strukture 
euroobmočja ustvarjalo velik pritisk na donose državnih vrednostnih papirjev in 
bonitetne ocene nekaterih držav članic in državna dolžniška kriza se je razširila nazaj na 
bančni sektor in širše gospodarstvo. 
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VII EU je sprejela pomembne ukrepe za prekinitev vzajemne povezanosti bank in 
držav (tako imenovane pogubne povezave), tako da je zmanjšala odvisnost bank, ki jim 
grozi propad, od javnih sredstev, in razvila potrebne instrumente za njihovo urejeno 
reševanje. Države članice EU so sprejele pomembne fiskalne in gospodarske ukrepe 
za preprečevanje čezmernih primanjkljajev in tako izboljšale svoj fiskalni položaj. 

VIII Ti odzivi na krize v obdobju 2008–2012 so privedli do večjega nadzora 
finančnega sistema ter bančnega sistema z boljšimi kapitalskimi in likvidnostnimi 
rezervami ter možnostmi reševanja s sredstvi upnikov. Reformirana in nova 
mikrobonitetna pravila so se uporabljala za spremljanje posameznih finančnih 
institucij, makrobonitetna politika pa za spremljanje in odpravo sistemskih tveganj. 

IX Odzivi so privedli tudi do okrepljenega spremljanja in usklajevanja fiskalnih in 
gospodarskih politik držav članic. Evropski semester, ki je bil uveden leta 2010, 
zagotavlja okvir za usklajevanje gospodarskih politik v celotni EU. V okviru revizij, ki jih 
je Sodišče opravilo na tem področju, se je pokazalo, da so bile opravljene kakovostne 
analize, na podlagi katerih so bila pripravljena ustrezna priporočila. Vendar je nizka 
stopnja tistih, ki so bila izvedena v celoti ali bistveno, še vedno izziv. 

X Krize so prizadele tudi druge sektorje, zlasti zavarovalniški in pokojninski sektor ter 
sektor nebančnih finančnih posrednikov. Pripravljeni so bili odzivi politike za 
zmanjšanje tveganj, ki bi lahko izvirala iz teh sektorjev. EU je pripravila okrepljen 
regulativni okvir EU za zavarovalniški in pokojninski sektor ter uvedla nova pravila za 
urejanje in krepitev javnega nadzora nad nebančnimi finančnimi posredniki, izvedenimi 
finančnimi instrumenti in posli financiranja z vrednostnimi papirji. Kljub znatnim 
prizadevanjem za spodbujanje doslednega in celovitega nadzora v vseh državah 
članicah pa regulativna arbitraža še vedno obstaja in konvergenca nadzora ostaja izziv. 

XI Nadzorni organi na ravni EU so od njihove vzpostavitve dobili dodatna 
pooblastila, toda večina ključnih odločitev se še vedno sprejme na ravni držav članic. 
Pri revizijah, ki jih je opravilo Sodišče, je bila ugotovljena neučinkovitost pri 
obvladovanju nasprotujočih si interesov držav članic in interesov EU, ki še vedno ni 
razrešena. Poleg tega se ob upoštevanju letnih proračunskih odobritev v prihodnjih 
letih načrtuje povečanje sredstev za evropske nadzorne organe. 

XII Pandemija COVID-19 bo pomemben preizkus za oceno odpornosti gospodarske 
in finančne strukture EU. Učinek pandemije je veliko večji od učinka finančnih kriz iz 
obdobja 2008–2012, tako glede velikosti ekonomskega učinka kot obsega javnega 
odziva, kar potrjujejo fiskalni ukrepi in posredovanja, ki se še pripravljajo. 
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XIII EU se je odzvala s številnimi ukrepi. Začasno izvzetje iz pravil o državni pomoči in 
uporaba splošne odstopne klavzule v okviru Pakta za stabilnost in rast omogočata 
državam članicam, da nemudoma nudijo podporo podjetjem in izvedejo fiskalno 
politiko. Vendar pa na zmožnost uporabe politik in s tem na gospodarski učinek 
pandemije pomembno vpliva dober fiskalni položaj države članice pred krizo zaradi 
pandemije COVID-19. Izvesti bo treba postopne reforme, zlasti v državah članicah z 
nizko potencialno gospodarsko rastjo in/ali visokim dolgom. Zaradi krize, ki jo je 
povzročila pandemija COVID-19, se lahko gospodarske razlike v EU še povečajo.  
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Uvod 

Ozadje 

01 Od svetovne finančne krize leta 2008 je minilo več kot deset let, toda njen učinek 
na evropska gospodarstva je prodoren. Do leta 2010 je Evropo zajela doživljala bančna 
kriza in državna dolžniška kriza v euroobmočju, kar je povzročilo znatne javne stroške 
in najhujšo recesijo od ustanovitve EU. Krize so imeli dolgoročne učinke na 
gospodarstva številnih držav članic. 

02 Krize so imele strukturne posledice. Glede na jesensko gospodarsko napoved 
Komisije iz leta 20161 se je potencialna rast v euroobmočju zmanjšala z 1,9 % v 
obdobju 2000–2008 na 0,5 % v obdobju 2009–2014. Razvidno je tudi, da so se skupne 
naložbe v EU med letoma 2008 in 2013 zmanjšale za približno 20 % ter da kljub 
okrevanju in novemu naložbenemu načrtu EU naložbe kot delež BDP še vedno niso 
dosegle ravni pred krizo. Stopnja skupnega javnega dolga EU, ki je bila že pred krizo 
visoka (med 60 % in 70 % BDP), v desetletju po krizi ni padla pod 80 %. 

03 Odziv na krize je vključeval krepitev institucij na ravni EU ali medvladni ravni: 
Evropski sistem finančnega nadzora, bančno unijo, začasni evropski instrument za 
finančno stabilnost, evropski mehanizem za stabilnost in Evropski fiskalni odbor. 

04 Zajemal je tudi intenziven program reform EU za okrepljeno regulacijo, nadzor, 
urejeno reševanje ter gospodarsko usklajevanje in podporo državam članicam v 
težavah. To je vključevalo okrepljena mikrobonitetna in makrobonitetna pravila za 
banke in njihove nadzornike, nov okvir za krizno upravljanje bank, ki propadajo ali 
bodo verjetno propadle, akcijski načrt za unijo kapitalskih trgov, začasni evropski 
mehanizem za finančno stabilizacijo, reforme Pakta za stabilnost in rast, povečano 
gospodarsko usklajevanje v okviru evropskega semestra, postopek v zvezi z 
makroekonomskimi neravnotežji, evropski mehanizem za stabilnost (vzpostavljen kot 
medvladna institucija) ter dokončne denarne transakcije Evropske centralne banke. 

                                                      
1 Evropska komisija, Economic Forecast Autumn 2016: Modest growth in challenging times, 

str. 64, november 2016. 
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05 Pandemija COVID-19 je povzročila gospodarski pretres, ki še ni povsem razkril 
svojih razsežnosti. Trdno okrevanje bo odvisno od spoznanj, pridobljenih ob zadnji 
krizi, in poznavanja ugotovljenih slabosti. Izzivom, ki se čutijo še od zadnje krize, je 
pandemija COVID-19 dodala še številne nove. 

Obseg pregleda in pristop  

06 Ta pregled ni revizija. Revizorji Sodišča so se sestali in posvetovali z glavnimi 
zadevnimi institucijami in organi EU (z generalnima direktoratoma Komisije ECFIN in 
FISMA ter z ECB, ESRB, SRB, EBA, ESMA in EIOPA) ter pregledali obsežen del novih 
pravil, smernic in študij EU, objavljenih v desetletju po krizah. V pregledu so povzete 
tudi ugotovitve iz številnih posebnih poročil s tega področja, objavljenih od začetka 
kriz.  

07 Pregled je štel kot pomemben za oceno odzivov EU v desetletju po krizah. Delo, 
opravljeno v okviru tega pregleda, je zaradi krize, ki jo je povzročila pandemija COVID-
19, postalo vse bolj pomembno. Pregled zagotavlja pravočasen prikaz razprave, ki 
poteka, o tem, kako se odzvati na prihodnje izzive. Sodišče predstavlja povzetek 
ključnih ukrepov, ki jih je EU sprejela v odziv na krize, napredka, ki ga je dosegla, 
preostalih izzivov, potencialnih tveganj ali vrzeli v politikah ter informacij o prvih 
odzivih na krizo zaradi pandemije COVID-19, ki dopolnjuje drugo sočasno delo Sodišča 
o tej temi2. 

                                                      
2 Delo Sodišča v zvezi s pandemijo COVID-19 vključuje: Mnenje Sodišča št. 3/2020 o 

spremembi uredbe EU o uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na 
izbruh COVID-19; pregled v zvezi s prispevkom EU k javnozdravstvenemu odzivanju na 
COVID-19, ki se še izvaja; pregled v zvezi z gospodarskopolitičnim odzivom na pandemijo 
COVID-19: ukrepi in izzivi v okviru gospodarskega usklajevanja EU. 
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08 V pregledu Sodišča so opisani glavni vzroki zadnje finančne krize in dejavniki, ki so 
privedli do državne dolžniške in gospodarske krize v euroobmočju in v EU. Pregled 
zajema: 

(1) institucionalne odzive in odzive politik EU na finančno krizo ter izzive, ki so še 
vedno prisotni na področju regulacije, nadzora in akterjev v različnih sektorjih 
sistema; 

(2) institucionalne odzive in odzive politik EU na državno dolžniško krizo, vključno z 
glavnimi področji, na katerih je bil dosežen napredek, in izzivi, ki še ostajajo; 

(3) začetni učinek krize zaradi pandemije COVID-19, viden v EU v času pregleda, prve 
odzive EU na to in sedanje izzive. 
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Glavni vzroki finančne krize in državne 
dolžniške krize v euroobmočju v EU 

Glavni vzroki finančne krize leta 2008 v EU 

09 Svetovna finančna kriza leta 2008 se je začela na nepremičninskem trgu ZDA, ko 
je zaradi drugorazrednih hipotekarnih posojil počil nepremičninski balon. To je 
povzročilo hude bančne izgube in se leta 2008 predvsem z olistinjenimi posojili razširilo 
tudi na EU. Kriza, ki so jo obstoječe slabosti v finančnem sistemu EU še poglobile, je 
razkrila tudi slabosti v sistemih nadzora, orodjih politike in regulativnih okoljih EU in 
njenih držav članic. 

10 Zaradi različnih gospodarskih in finančnih razmer ter politik v državah članicah EU 
ob začetku krize je prišlo do različnih učinkov. Kljub temu so bili nekateri vzroki krize 
skupni finančnim sistemom EU, kot so regulativni in nadzorni okvir ter ureditve 
ekonomskega upravljanja (glej tabelo 1). 

Tabela 1 – Pregled glavnih vzrokov finančne krize EU 

Področje Glavni vzroki 

Finančni 
sistem 

o Slabo korporativno upravljanje in upravljanje tveganj, pri 
čemer se tveganja niso dovolj spremljala in ustrezno interno 
nadzorovala, zlasti v zvezi s postopkom za vložitev vlog za 
posojila in njihovo odobritev (dajanje posojil), v zvezi s 
koncentracijo izpostavljenosti pri določenem premoženju (na 
primer izpostavljenost nepremičninam v nekaterih državah 
članicah EU) ter nekaterimi kompleksnimi finančnimi produkti, 
ki so bili takrat večinoma zunaj področja uporabe kakršnih koli 
predpisov; 

o slabe kapitalske in likvidnostne rezerve glede na stopnjo 
nastalega tveganja, pri čemer je osnova lastniškega kapitala 
številnih pomembnih institucij v času krize znašala manj kot 
3 % njihove bilance stanja; 

o propad velikih bank, ki so bile „prevelike, da bi propadle” 
(kot je banka Lehman Brothers v ZDA), ali tveganje propada 
velikih bank v EU, zaradi česar je prišlo do sistemskih težav v 
celotnem bančnem sektorju. 
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Regulativni in 
nadzorni okvir 

o Neustrezen mikrobonitetni nadzor nad kakovostjo internega 
upravljanja tveganj ter kapitalsko in likvidnostjo ustreznostjo; 

o pravila, ki se razlikujejo po državah članicah na notranjem 
trgu in slabo usklajevanje na ravni EU za velike finančne 
institucije, ki delujejo čezmejno in na več trgih; 

o neobstoj mehanizmov za reševanje in ustrezno likvidacijo 
finančnih institucij ter neobstoj okvira EU za obravnavanje 
propadanja čezmejnih finančnih institucij. 

Ekonomsko 
upravljanje 

o Nizke obrestne mere pred krizo so prispevale k nastanku 
nepremičninskih balonov; 

o makroekonomska neravnotežja, ki so obstajala pred krizo, so 
večinoma ostala neodpravljena, uveden ni bil makrobonitetni 
okvir EU za sistemska tveganja; 

o visoke stopnje dolga, ki so se pred krizo ali zaradi nje 
nakopičile v finančnih institucijah in širšem gospodarstvu, pri 
čemer je bila rast v nekaterih državah članicah euroobmočja 
neuravnotežena. To je ustvarilo pritiske na donos državnih 
vrednostnih papirjev, povzročilo finančno nestabilnost in 
otežilo pridobivanje finančnih sredstev na kapitalskih trgih, 
zaradi česar je bila med krizo potrebna pomoč. 

Vir: Evropsko računsko sodišče 

Glavni vzroki državne dolžniške krize v euroobmočju 

11 Pred krizo so bili za nekatere države članice značilni slabo spremljanje in nadzor 
javnih financ ter majhni fiskalni blažilniki. Usklajevanje gospodarskih politik na ravni 
EU je bilo prav tako slabo, saj je na primer omogočalo različne gospodarske temelje, 
izgubo konkurenčnosti ter neprilagodljive trge dela in proizvodne trge. Poleg tega je 
zaradi neobstoja zanesljivega nadnacionalnega okvira za bančni nadzor in reševanje 
prišlo tudi do razdrobljenosti in tveganja, da bi prišlo do pogubne povezave med 
bankami in državami. 

12 Finančna kriza je povzročila velike izgube v bančnem sektorju. Sledilo je 
reševanje bank z javnimi sredstvi, ki je povzročilo pretres na trgih državnih dolžniških 
instrumentov, to pa so dodatno okrepili tudi dvomi vlagateljev glede odpornosti 
strukture euroobmočja in vzdržnosti ravni javnega dolga, kar je povzročilo prelivanje v 
gospodarstvo. Državna pomoč bankam, izgube davčnih prihodkov in drugi avtomatski 
stabilizatorji, skupaj z drugimi fiskalnimi spodbujevalnimi ukrepi, so sicer vsi prispevali 
k stabilizaciji gospodarstva v zgodnji fazi krize, vendar so privedli tudi do znatnega 
kopičenja že tako visoke stopnje javnega dolga. 
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13 Povečanje javnega dolga, ki se je začelo leta 2009, je povzročilo pritiske na donos 
državnih vrednostnih papirjev in bonitetne ocene nekaterih držav članic ter celo 
sprožilo strah vlagateljev pred razpadom euroobmočja. Države članice so v krizo 
vstopile z različnimi fiskalnimi in makroekonomskimi okoliščinami, odlivi kapitala iz 
nekaterih držav pa so še povečali makroekonomska neravnotežja, ki so obstajala še 
pred krizo. 

14 Programi finančne pomoči EU za Grčijo in Irsko leta 2010, ki so jih podpirala 
izredna monetarna posredovanja ECB, so bili namenjeni reševanju temeljnih fiskalnih 
problemov in transmisije denarne politike ter preprečevanju širjenja negativnih 
vplivov. Nato je bila finančna pomoč potrebna tudi na Portugalskem (2011), v Španiji 
(2012) in na Cipru (2013). 

15 „Pogubna povezava” se nanaša na situacije, v katerih se tveganja, povezana s 
slabostmi bank in zadolženostjo držav, medsebojno krepijo. V nekaterih državah 
članicah je potrebno reševanje bank z javnimi sredstvi povzročilo visoke stopnje 
državnega dolga. Posledično se je kakovost sredstev bank, ki so imele veliko 
„domačega” državnega dolga, zmanjšala in bančni sistem je oslabel. V drugih državah 
članicah so bile banke v težavah zaradi visoke stopnje zadolženosti. V številnih državah 
euroobmočja so bile v letih 2012 in 2013 (devet oziroma osem držav) zabeležene tudi 
negativne stopnje rasti BDP. 

16 Od leta 2012 naprej so institucionalni in regulativni odzivi v euroobmočju 
pripomogli k stabilizaciji razmer v bančnem sektorju (ustanovitev bančne unije, novi 
instrumenti Evropske centralne banke (ECB) za posredovanje, evropski mehanizem za 
stabilnost itd.). Vendar je recesija prizadela bančni sektor zaradi visokih stopenj slabih 
posojil, ki so se v obdobju okrevanja (2014–2019) zmanjšala, vendar so v nekaterih 
državah euroobmočja še vedno pod strogim nadzorom. 

17 Komisija je leta 2014 v okviru pregleda krize poročala, da lahko finančna 
celovitost prinese tudi tveganja za finančno stabilnost, zlasti na območju enotne 
valute, če ni podprta z ustreznim institucionalnim okvirom na ravni EU in usklajenostjo 
gospodarske politike3. 

  

                                                      
3 Evropska komisija, delovni dokument služb Komisije: Economic Review of the Financial 

Regulation Agenda Chapters 1 to 4, SWD(2014) 158 final, str. 36. 
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Odziv EU na finančno krizo 

Splošni pregled 

18 Od leta 2009 so bili sprejeti številni ukrepi za izboljšanje odpornosti finančnega 
sistema v EU in euroobmočju, ki jih je mogoče takole razvrstiti (glej sliko 1): 

o institucionalni odzivi: 

— Evropski sistem finančnega nadzora (ESFS), vključno z Evropskim odborom 
za sistemska tveganja (ESRB), tremi evropskimi nadzornimi organi in skupnim 
odborom evropskih nadzornih organov, skupaj z pristojnimi nacionalnimi 
organi in nadzornimi organi, ter 

— Bančna unija za euroobmočje in tudi druge države članice, ki se odločijo za 
sodelovanje v uniji. Bančna unija je trenutno sestavljena iz enotnega 
mehanizma nadzora (EMN) v okviru ECB, enotnega mehanizma za reševanje 
(EMR) z njegovim Enotnim odborom za reševanje (SRB) in enotnega sklada za 
reševanje. Obstajajo tudi predlogi za vzpostavitev evropskega sistema 
jamstva za vloge (EDIS); 

o regulativni odzivi in odzivi politike: 

— okrepljena mikrobonitetna in makrobonitetna pravila za banke in njihove 
nadzornike, 

— nov okvir za krizno upravljanje bank, ki propadajo ali bodo verjetno 
propadle, ki trenutno zajema direktivo o sanaciji in reševanju bank4 ter 
uredbo o enotnem mehanizmu za reševanje5, 

                                                      
4 Direktiva 2014/59/EU o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in 

investicijskih podjetij, 15. maj 2014. 

5 Uredba (EU) št. 806/2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje 
kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za 
reševanje in enotnega sklada za reševanje, 15. julij 2014. 
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— okrepljen regulativni okvir za nebančni sektor, tj. za sektorje 
zavarovalništva, poklicnih pokojnin, nebančnih finančnih posrednikov in 
tržne infrastrukture, 

— unija kapitalskih trgov, vključno z akcijskim načrtom Komisije6 za večjo 
osredotočenost na delo, ki je potrebno za razvoj enotnega trga za kapitalske 
in investicijske storitve. 

Slika 1 – Odziv EU na finančno krizo 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

                                                      
6 Evropska komisija, Akcijski načrt o oblikovanju unije kapitalskih trgov, COM(2015) 468 final 

z dne 30. septembra 2015. 
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Institucionalni odzivi na finančno krizo 

Razvoj glavnih dogodkov 
Evropski sistem finančnega nadzora (ESFS) 

19 EU je na podlagi ugotovitev iz poročila skupine na visoki ravni o finančnem 
nadzoru (tako imenovano Larosièrovo poročilo)7 leta 2010 ustanovila Evropski sistem 
finančnega nadzora kot nov nadzorni okvir za odziv na krizo. 

20 Evropski sistem finančnega nadzora je večplasten sistem mikro- in 
makrobonitetnih organov, ki zagotavlja dosleden in usklajen finančni nadzor v EU. 
Sestavljajo ga Evropski odbor za sistemska tveganja, evropski nadzorni organi, 
nacionalni in nadzorni pristojni organi ter Skupni odbor evropskih nadzornih organov, v 
okviru katerega se upravlja usklajevanje treh nadzornih organov (glej sliko 2). 

Slika 2 – Evropski sistem finančnega nadzora (ESFS) 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

                                                      
7 Poročilo skupine na visoki ravni o finančnem nadzoru, februar 2009. 
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21 „Sistemsko tveganje” pomeni tveganje motenj v finančnem sistemu, ki ima lahko 
resne negativne posledice za realno gospodarstvo EU ali ene ali več njenih držav članic 
in za delovanje notranjega trga. Finančni posredniki, trgi in infrastruktura so lahko 
sistemsko pomembni, kar je odvisno od njihovega obsega, povezave z drugimi deli 
finančnega sistema in stopnje njihovega učinka na sistem v primeru, da propadejo. 
Evropski odbor za sistemska tveganja, ki je bil ustanovljen leta 20108, ima nadzorno 
funkcijo pri odkrivanje sistemskih tveganj v EU in priporočanju ukrepov za 
preprečevanje ali zmanjševanje teh tveganj. Pri tem: 

o ugotavlja sistemska tveganja in jih razvršča po pomembnosti, 

o izdaja opozorila in priporočila ter spremlja, kako države članice, nacionalni organi, 
Komisija in finančni nadzorni organi EU obravnavajo njegova priporočila, in sicer 
prek mehanizma „ukrepaj ali pojasni”, 

o daje mnenja o ustreznosti nekaterih ukrepov makrobonitetne politike, preden jih 
sprejmejo države članice EU ali ECB9, 

o v sodelovanju z evropskimi nadzornimi organi uvaja in usklajuje stresne teste po 
vsej EU. 

22 Trije evropski nadzorni organi (Evropski bančni organ (EBA), Evropski organ za 
zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) ter Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge (ESMA)), ki so bili ustanovljeni leta 201110, imajo podobno strukturo glede 
upravljanja, ciljev in funkcij v svojih sektorjih (glej Prilogo I). Njihova glavna naloga je 
zagotoviti, da pristojni nacionalni organi dosledno uporabljajo pravila v celotni EU, in 
sodelovati s Komisijo pri podrobni sekundarni zakonodaji za izvajanje uredb in 
direktiv o finančnih storitvah: 

o Evropski bančni organ je regulativni organ za banke. Zagotavlja uspešno in 
skladno bonitetno regulacijo in nadzor ter varuje integriteto, učinkovitost in 
pravilno delovanje bančnega sektorja. Njegove ključne naloge so prispevati k 

                                                      
8  Uredba (EU) št. 1092/2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske 

unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja, 24. november 2010. 

9 Evropski odbor za sistemska tveganja ima na podlagi člena 133 direktive o kapitalskih 
zahtevah (direktive o kapitalskih zahtevah IV) in člena 458 uredbe o kapitalskih zahtevah 
pooblastila za sprejemanje teh mnenj. 

10 Uredba (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega bančnega organa, Uredba (EU) 
št. 1095/2010 o ustanovitvi ESMA in Uredba (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi EIOPA, 
24. november 2010. 
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vzpostavitvi in razvoju enotnega evropskega pravilnika za banke ter spodbujati 
konvergenco nadzora in spremljati tveganja v bančnem sektorju EU (vključno s 
stresnimi testi za banke). Od leta 2020 Evropski bančni organ sodeluje tudi pri 
usklajevanju nadzora nad preprečevanjem pranja denarja, 

o EIOPA je regulativni organ za ponudnike zavarovanj in poklicnih pokojnin. 
Njegove naloge vključujejo nadzor nad čezmejnimi zavarovalnimi skupinami, 
varstvo potrošnikov z zagotavljanjem uspešne in dosledne stopnje regulacije in 
nadzora ter ponovno vzbuditev zaupanja v finančni sistem, 

o ESMA je regulativni organ za finančne trge. Varuje stabilnost finančnega sistema 
EU s krepitvijo zaščite vlagateljev ter spodbujanjem stabilnih in urejenih finančnih 
trgov. Njegove naloge vključujejo delo na področju politike, neposredni nadzor 
bonitetnih agencij, repozitorijev sklenjenih poslov in repozitorijev listinjenj, 
spremljanje sklepov o priznanju in skladnosti centralnih nasprotnih strank iz tretjih 
držav, analizo tveganja, odkrivanje kršitev prava EU ter prizadevanja za krepitev 
konvergence nadzora. 

23 Trije evropski nadzorni organi sodelujejo v Skupnem odboru evropskih nadzornih 
organov, ki je forum za izmenjavo informacij z Evropskim odborom za sistemska 
tveganja, usklajevanje njihovih nadzornih dejavnosti in medsektorsko sodelovanje na 
področjih mikrobonitetnega nadzora, medsektorskega razvoja dogodkov, tveganj in 
ranljivosti za finančno stabilnost, naložbenih produktov za male vlagatelje, nadzora 
finančnih konglomeratov, računovodstva in revizije. 

Bančna unija 

24 Namen bančne unije je zagotoviti, da bodo banke stabilne in odporne na 
prihodnje finančne krize, preprečiti primere, ko se denar davkoplačevalcev uporablja 
za reševanje propadajočih bank, zmanjšati razdrobljenost trga z uskladitvijo pravil 
finančnega sektorja in okrepiti finančno stabilnost v euroobmočju in EU kot celoti.  
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25 Bančno unijo naj bi sestavljali trije stebri (glej sliko 3): 

o enotni mehanizem nadzora, ki je bil ustanovljen leta 201311, trenutno sestavljajo 
ECB in 19 pristojnih nacionalnih organov, ki so neposredno odgovorni za nadzor 
manj pomembnih bank: 

— enotni mehanizem nadzora je odgovoren za neposreden mikrobonitetni 
nadzor nad najpomembnejšimi bankami prek ECB in posredni nadzor nad 
vsemi drugimi bankami v euroobmočju (tesno sodelovanje lahko vzpostavijo 
tudi druge države članice), 

o enotni mehanizem za reševanje, ki je bil vzpostavljen leta 201512, sestavljajo 
Enotni odbor za reševanje in nacionalni organi za reševanje: 

— enotni mehanizem za reševanje je trenutno sestavljen iz 20 nacionalnih 
organov za reševanje iz 19 držav članic, ki so neposredno odgovorni za vse 
banke, ki niso v neposredni pristojnosti Enotnega odbora za reševanje, 

— Enotni odbor za reševanje je osrednji organ za reševanje v bančni uniji in je 
odgovoren za zagotavljanje urejenega reševanja bank, ki propadajo ali bodo 
verjetno propadle, s čim manjšimi stroški. Odgovoren je za načrtovanje 
reševanja, določanje minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih 
obveznosti, ocenjevanje rešljivosti bank in odpravo bistvenih ovir za 
rešljivost, kadar je to potrebno, pripravo na morebitno shemo za reševanje 
bank, ki jih neposredno nadzira enotni mehanizem nadzora, ali čezmejnih 
bank, ter za upravljanje enotnega sklada za reševanje. Enotni mehanizem za 
reševanje lahko za financiranje reševanja bank, ki propadajo ali bodo 
verjetno propadle, pod določenimi pogoji uporabi enotni sklad za reševanje, 

— enotni sklad za reševanje se financira iz prispevkov bančnega sektorja, 

                                                      
11 Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike 

bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko, 15. oktober 2013. 

12 Uredba (EU) št. 806/2014 (uredba o enotnem mehanizmu za reševanje). 
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o predlog za evropski sistem jamstva za vloge13, ki ga je Komisija predložila za 
dokončanje bančne unije s skupnim okvirom za sisteme jamstva za vloge14. O 
predlogu še potekajo razprave. 

Slika 3 – Trije stebri predlagane bančne unije 

 
Vir: Evropska komisija 

Napredek in ključni izzivi 
Evropski sistem finančnega nadzora (ESFS) 

26 Evropski odbor za sistemska tveganja objavlja svoja priporočila in spremlja, kako 
jih države članice ter drugi nacionalni organi in organi EU obravnavajo v okviru 
mehanizma „ukrepaj ali pojasni”. Od leta 2011 je izdal priporočila za države članice in 
pristojne organe. V letih 2016 in 2019 je izdal opozorila in priporočila glede 
srednjeročnih ranljivosti stanovanjskega sektorja nepremičnin. Leta 2019 je izrazil 
mnenje, da so nekateri nacionalni organi premalo ukrepali v zvezi z ranljivostmi v 
stanovanjskem sektorju nepremičnin, in dal priporočila s posebnimi smernicami za 
ukrepe za posredovanje na področju nadzora15. 

                                                      
13 Predlog uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 za vzpostavitev evropskega sistema 

jamstva za vloge, 24. november 2015. 

14 Z Direktivo 2014/49/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o sistemih 
jamstva za vloge so bile usklajene nacionalne sheme, vendar to ne zadostuje za 
vzpostavitev enakega zaupanja na celotnem enotnem trgu. 

15 Sporočilo za javnost Evropskega odbora za sistemska tveganja, 23. september 2019: 
https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2019/html/esrb.pr190923~75f4b1856d.en.htm
l. 
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27 Za spodbujanje dosledne uporabe makrobonitetnih instrumentov v EU je Evropski 
odbor za sistemska tveganja pripravil sklop dokumentov o makrobonitetni politiki16. 
Doslej se je večina instrumentov uporabljala za bančni sektor. Makrobonitetni okvir za 
druge sektorje je manj razvit in o njem še potekajo razprave na ravni EU. 

28 Komisija je poskušala izboljšati mandate, upravljanje in financiranje evropskih 
nadzornih organov, tako da je predlagala spremembe njihovih ustanovnih uredb17. 
Vendar se v sprejetih uredbah skoraj niso obravnavale neučinkovitosti pri 
obvladovanju nasprotujočih si nacionalnih interesov in interesov EU, ki so bile 
izpostavljene v revizijah Sodišča: 

o Sodišče je na primer v posebnem poročilu o stresnem testu Evropskega bančnega 
organa18 ugotovilo, da je struktura upravljanja Evropskega bančnega organa 
temeljila na obsežnem sodelovanju nacionalnih organov, saj so v njegovem 
odboru nadzornikov predstavniki nacionalnih nadzornikov, katerih imenovanje ni 
odvisno od odobritve organov EU. To lahko povzroči napetosti, saj se lahko zgodi, 
da člani odbora dajejo prednost izključno nacionalnim interesom, ne pa širšim 
evropskim, 

o iz istega razloga je Sodišče v posebnem poročilu o organu EIOPA19 opozorilo, da bi 
se s tem, da odbor nadzornikov odobri strategijo nadzora organa EIOPA, lahko 
ogrozila neodvisnost tega organa in preprečilo doseganje njegovih ciljev, saj so 
nekateri instrumenti organa EIOPA (npr. medsebojni pregledi) namenjeni 
zagotavljanju konstruktivnih, vendar kritičnih povratnih informacij o delu 
pristojnih nacionalnih organov. 

                                                      
16 Glej strateški dokument Evropskega odbora za sistemska tveganja, njegovo vodilno poročilo 

o makrobonitetnih politikah za bančni sektor, priročnik za makrobonitetne organe ter druge 
smernice o politiki in sklepe: 
https://www.esrb.europa.eu/mppa/framework/html/index.en.html. 

17 Glej: sporočilo Komisije z naslovom Krepitev povezanega nadzora za okrepitev unije 
kapitalskih trgov in finančnega povezovanja v spreminjajočem se okolju, 
20. september 2017: https://ec.europa.eu/info/publications/170920-esas-review_en. 

18 Posebno poročilo Sodišča št. 10/2019 – Stresni testi za banke za celotno EU: zagotovljena je 
bila največja količina informacij o bankah doslej, vendar sta potrebna boljše usklajevanje in 
večja osredotočenost na tveganja, odstavek 8. 

19 Posebno poročilo Sodišča št. 29/2018 – Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine 
je pomembno prispeval k nadzoru in stabilnosti v zavarovalniškem sektorju, vendar bistveni 
izzivi ostajajo, odstavek 79. 

https://www.esrb.europa.eu/mppa/framework/html/index.en.html
https://ec.europa.eu/info/publications/170920-esas-review_en
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29 Za zagotovitev skladnosti s smernicami in regulativnimi zahtevami za evropske 
nadzorne organe lahko slednji ukrepajo na podlagi postopka „upoštevaj ali pojasni” in 
postopka glede kršitve prava Unije. Toda Sodišče je ugotovilo, da so ukrepi, ki jih lahko 
sprejmejo evropski nadzorni organi, v bistvu omejeni na spremljanje in poročanje o 
primerih neskladnosti, ne pa na njihovo sankcioniranje. Čeprav sta postopek 
„upoštevaj ali pojasni” in postopek glede kršitve prava Unije dokazano uspešna, ne 
zagotavljata povsem transparentnosti do zunanjih deležnikov in potrošnikov (kot je 
razvidno iz omejenega števila obvestil o stanju postopkov in dolgih obdobij 
pomanjkljive komunikacije). Glej na primer zadevne ugotovitve Sodišča na podlagi 
revizije EIOPA leta 201820. 

30 Pri revizijah Sodišča so bile odkrite tudi omejitve virov, zaradi katerih evropski 
nadzorni organi niso mogli v celoti izvajati odgovornosti in nadzornih funkcij, ki so 
jim bile dodeljene. V posebnem poročilu o stresnem testu Evropskega bančnega 
organa21 je Sodišče na primer ugotovilo, da se je Evropski bančni organ pri preverjanju, 
kako banke izvajajo stresne teste, zaradi pomanjkanja virov opiral na pristojne organe. 
Pri reviziji bonitetnih agencij22 je Sodišče ugotovilo, da organ ESMA zaradi svojih virov 
težko izpolnjuje vse stroge regulativne zahteve. 

31 V nasprotju z bančnim sektorjem, za katerega je vzpostavljen enotni mehanizem 
nadzora, pa v zavarovalniškem sektorju EU osrednji nadzornik ne obstaja. Organ 
EIOPA nima neposrednih nadzornih funkcij nad akterji v sektorju23, ki jih nadzirajo 
pristojni nacionalni organi. Sodišče je ugotovilo, sta kakovost nadzora in sodelovanje 
med nadzorniki zelo različna. V posebnem poročilu o organu EIOPA je poudarilo, da si 
je organ EIOPA sicer zelo prizadeval za spodbujanje doslednega, strogega in celovitega 
nadzora v vseh državah članicah, vendar regulativna arbitraža še vedno obstaja in 
konvergenca nadzora ostaja izziv, zlasti na področjih, kot so notranji modeli. Nekateri 
nadzorniki so poskušali zaščititi lokalne zavarovatelje z nižjimi kapitalskimi zahtevami, 
drugi pa so izvajali strožji nadzor in višje kapitalske zahteve. Sodišče je ugotovilo tudi 

                                                      
20 Posebno poročilo Sodišča št. 29/2018, odstavki 81–83. 

21 Posebno poročilo Sodišča št. 10/2019, odstavki 68, 80 in 83. 

22 Posebno poročilo Sodišča št. 22/2015 – Nadzor EU nad bonitetnimi agencijami – dobro 
uveljavljen, vendar še ne povsem uspešen, odstavek 55. 

23 Uredba (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi organa EIOPA. 
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to, da pristojni nacionalni organi organu EIOPA niso predložili potrebnih podatkov o 
notranjih modelih za izvajanje ustreznega nadzora24. 

32 Na splošno imajo evropski nadzorni organi šibke izvršilne pristojnosti. To je 
deloma posledica strukture in sestave odborov ter delno omejenih pravnih orodij, ki so 
na voljo. Komisija je za vse tri evropske nadzorne organe opravila podrobno oceno 
virov, potrebnih za izvajanje strožjega nadzora (v ekvivalentih polnega delovnega časa: 
Evropski bančni organ 22, EIOPA 36 in ESMA 75 za obdobje 2020–2027)25. Ti dodatni 
viri so odvisni od letnih proračunskih odobritev v prihodnjih letih. 

Bančna unija 

33 Sodišče je v svojem posebnem poročilu o enotnem mehanizmu nadzora 
poudarilo, da je bil ta mehanizem uspešno vzpostavljen v kratkem časovnem okviru26. 
Toda Sodišče je opazilo, da so bili skupne nadzorniške skupine in inšpekcijski pregledi 
na kraju samem še vedno močno odvisni od osebja, ki ga imenujejo pristojni 
nacionalni organi. Zlasti pri inšpekcijskih pregledih na kraju samem je imela ECB le 
omejen nadzor nad imenovanjem osebja v skupine. Opozorilo je tudi na nezadostno 
število osebja27. ECB poudarja, da je medtem na podlagi ugotovitev iz poročila sprejela 
številne ukrepe. V letnem poročilu Enotnega odbora za reševanje iz leta 2019 je 
navedeno povečanje človeških virov v zadnjih letih, ki je doseglo 87,5 % od načrtovanih 
400 zaposlenih konec leta 201928. V reviziji o enotnem mehanizmu za reševanje, ki jo 
Sodišče še izvaja, se ta razvoj dogodkov podrobneje ocenjuje. 

34 Financiranje enotnega sklada za reševanje se je junija 2020 povečalo na približno 
42 milijard EUR29. Načrtuje se, da bo do konca leta 2023 doseglo ciljno stopnjo vsaj 1 % 
kritih vlog (približno 70 milijard EUR leta 2019) vseh kreditnih institucij v bančni uniji. 

                                                      
24 Posebno poročilo Sodišča št. 29/2018, odstavki 26 in 27, 41 in 42, 50, 96 in 97 ter okvir 3. 

25 Priloga 7 k dokumentu Commission Decision on the Internal Rules on the implementation of 
the general budget of the European Union (European Commission section) for the attention 
of the Commission departments, Legislative financial statement 'agencies', 21. april 2019. 

26 Posebno poročilo Sodišča št. 29/2016, odstavek 184. 

27 Posebno poročilo Sodišča št. 29/2016, odstavka 190 in 191. 

28 Letno poročilo Enotnega odbora za reševanje za leto 2019, str. 39. 

29 https://srb.europa.eu/en/node/804 in informativni pregled Enotnega odbora za reševanje 
o predhodnih prispevkih za leto 2020. 

https://srb.europa.eu/en/node/804
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35 Leta 2019 je bila na politični ravni sprejeta odločitev, da bo evropski mehanizem 
za stabilnost zagotovil obnovljivo kreditno linijo za enotni sklad za reševanje kot 
finančni varovalni mehanizem, ker ciljna stopnja enotnega sklada za reševanje morda 
ne bo zadostovala za kritje potreb bistvenih institucij po reševanju. Ta sporazum je 
vključen v reformo pogodbe o evropskem mehanizmu za stabilnost, ki še ni podpisana 
in ratificirana. Kreditna linija mora biti tako velika, da je enaka velikosti enotnega 
sklada za reševanje. Dogovor naj bi začel veljati šele leta 2024 ali prej, če bo sprejet 
predlog o zgodnjem izvajanju. Čeprav bi v celoti financiran enotni sklad za reševanje z 
varovalnim mehanizmom morda lahko zagotovil dovolj sredstev za reševanje celo 
velike mednarodne banke ali več bank, še vedno ni jasno, ali bi lahko zagotovil 
zadostno likvidnost v postopku reševanja30. To se ocenjuje v okviru revizije enotnega 
mehanizma za reševanje, ki jo Sodišče še izvaja. 

36 Čeprav na politični ravni potekajo razprave o evropskem sistemu jamstva za 
vloge31, pa ta do sredine leta 2020 še ni bil vzpostavljen. 

Odzivi politike za povečanje odpornosti finančnega sektorja 

Razvoj glavnih dogodkov 

Okrepljen sklop mikrobonitetnih in makrobonitetnih pravil za banke in njihove 
nadzornike 

37 EU je v skladu z reformami na svetovni ravni, določenimi v okviru Basel III32, po 
finančni krizi pregledala mikrobonitetni okvir za banke, ki delujejo v EU. Ključni 
elementi tega okvira so: 

o zahtevati boljšo kapitalsko ustreznost bank: od krize naprej so morale banke 
prilagoditi svoje kapitalske količnike z zagotovitvijo zadostnega kapitala glede na 
njihova ocenjena tveganja. Poleg tega so morale izračunati, sporočiti in razkriti 

                                                      
30 Evropski parlament, Banking Union: Towards new arrangements for the provision of 

liquidity in resolution?, julij 2019. 

31 Presidency Progress report on work in the AHWP on strengthening the Banking Union, 
poročilo 9819/18, 12. junij 2018; in pismo predsednika Euroskupine Maria Centena 
predsedniku vrha držav euroobmočja Charlesu Michelu, 5. december 2019. 

32 Basel III: Mednarodni regulativni okvir za banke: https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm. 

https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm
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svoj količnik finančnega vzvoda, ki bo do konca junija 2021 deloval kot splošna 
minimalna kapitalska zahteva v zvezi s sredstvi banke, ne glede na njen profil 
tveganja, 

o izboljšati kakovosti upravljanja tveganj banke: banke morajo natančneje 
opredeliti in oceniti svoja tveganja z uporabo standardiziranega pristopa ali svojih 
notranjih modelov33. Na podlagi rezultatov se določi kapitalska raven, ki jo morajo 
imeti banke, 

o zahtevati boljše upravljanje likvidnosti: količnik likvidnostnega kritja je bil uveden 
kot nova zahteva za povečanje kratkoročne odpornosti bank na likvidnostna 
tveganja. Leta 2021 bo količnik neto stabilnega financiranja zavezujoča zahteva za 
zmanjšanje tveganja financiranja v daljšem časovnem obdobju, pri čemer bodo 
morale banke financirati svoje dejavnosti z dovolj stabilnimi viri financiranja, 

o izboljšati kakovost sredstev in zmanjšati slaba posojila: banke v EU so morale 
med krizo in po njej zaradi strank, ki niso poravnavale svojih obveznosti, 
obravnavati velike ravni slabih posojil. Banke morajo imeti zadostne oslabitve v 
zvezi s portfelji posojil za kritje morebitnih izgub. Za odpravo obstoječih slabih 
posojil in preprečevanje njihovega kopičenja v prihodnosti je bil julija 2017 sprejet 
akcijski načrt Sveta ECOFIN za reševanje problema slabih posojil v Evropi34, 
marca 2018 pa je Komisija v bonitetni okvir vključila še sveženj ukrepov35. 

Vzpostavitev novega okvira za krizno upravljanje bank, ki propadajo ali bodo 
verjetno propadle 

38 Uvedba okvira za krizno upravljanje za banke, ki propadajo ali bodo verjetno 
propadle, je pomemben korak, kar zadeva odpornost finančnega sektorja. Propadanje 
bank je sicer nekaj običajnega za vsak delujoč trg, vendar pa ima lahko znatne škodljive 
učinke na gospodarstvo, če ni ustreznega okvira za urejeno upravljanje tega procesa. 
EU je za obravnavanje teh tveganj vzpostavila celovit okvir za krizno upravljanje bank, 
ki ga sestavljata direktiva o sanaciji in reševanju bank ter uredba o enotnem 
mehanizmu za reševanje.  

                                                      
33 Člen 107(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in 

investicijska podjetja (uredbe o kapitalskih zahtevah), 26. junij 2013. 

34 Sporočilo Sveta za javnost, Bančništvo: Svet je pripravil akcijski načrt za reševanje problema 
slabih posojil, 11. julij 2017. 

35 Sveženj dokumentov Komisije o ukrepih za obravnavo tveganj, povezanih s slabimi posojili, 
14. marec 2018. 

file://ECANLP001/SHARE/4_ADMIN/sl-SI/AV%20Financial%20Crisis/Ban%C4%8Dni%C5%A1tvo:%20Svet%20je%20pripravil%20akcijski%20na%C4%8Drt%20za%20re%C5%A1evanje%20problema%20slabih%20posojil
file://ECANLP001/SHARE/4_ADMIN/sl-SI/AV%20Financial%20Crisis/Ban%C4%8Dni%C5%A1tvo:%20Svet%20je%20pripravil%20akcijski%20na%C4%8Drt%20za%20re%C5%A1evanje%20problema%20slabih%20posojil
file://ECANLP001/SHARE/4_ADMIN/sl-SI/AV%20Financial%20Crisis/Ban%C4%8Dni%C5%A1tvo:%20Svet%20je%20pripravil%20akcijski%20na%C4%8Drt%20za%20re%C5%A1evanje%20problema%20slabih%20posojil
https://ec.europa.eu/info/publications/180314-proposal-non-performing-loans_en.


 25 

 

39 Okvir za krizno upravljanje bank zajema štiri ključne faze (glej sliko 4). V 
pripravljalni fazi nadzorniki spremljajo banke, da bi že zgodaj odkrili morebitno krizo. 
Hkrati organi za reševanje zagotavljajo, da so vse banke rešljive in da so načrti za 
reševanje posodobljeni. Če se banka znajde v težavah, lahko nadzorniki uporabijo 
ukrepe za zgodnje posredovanje. Če se razmere kljub temu poslabšajo, morajo 
nadzorniki ali organi za reševanje banko razglasiti kot banko, ki propada ali bo verjetno 
propadla. Organi za reševanje morajo nato oceniti, ali je reševanje nujno, sorazmerno 
in v javnem interesu, ter pripraviti shemo za reševanje (glej Prilogo II). Če rešitev 
banke ni v javnem interesu, se ta likvidira na podlagi nacionalnih postopkov v primeru 
insolventnosti. 

Slika 4 – Štiri faze kriznega upravljanja bank EU 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Evropske centralne banke 

40 Novi okvir za reševanje zajema instrument odpisa in konverzije kapitalskih 
instrumentov36 ter instrument za reševanje s sredstvi upnikov37, katerih namen je 
prenesti breme izgub z davkoplačevalcev na delničarje in upnike (ki bi imeli korist od 
kakršnega koli dobička). Zajema tudi tri instrumente za reševanje, in sicer instrument 
prodaje poslovanja, instrument premostitvene institucije in instrument izločitve 
sredstev. Zaradi zaščite pravice do zasebne lastnine načelo „noben upnik ne sme biti 
na slabšem” zagotavlja, da se noben delničar in/ali upnik v postopku reševanja ne 
obravnava slabše kot v primeru likvidacije na podlagi nacionalne insolvenčne 
zakonodaje. 

                                                      
36 Člen 21 Uredbe (EU) št. 806/2014. 

37 Člen 27 Uredbe (EU) št. 806/2014. 
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41 Eden ključnih ukrepov za zagotovitev rešljivosti je zahteva, da imajo banke 
zadostno sposobnost pokrivanja izgub v obliki minimalne zahteve glede kapitala in 
kvalificiranih obveznosti, saj ta zagotavlja možnost uporabe instrumenta za reševanje 
s sredstvi upnikov38. Minimalna zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti je 
sestavljena iz kapitalske zahteve in zneska obveznosti, ki se rešujejo s sredstvi upnikov, 
kar se lahko uporabi za dokapitalizacijo banke39. Drugi ključni ukrep je opredelitev in 
odprava znatnih ovir za rešljivost40. 

42 Okvir za reševanje poleg instrumenta za reševanje s sredstvi upnikov dopolnjujejo 
še enotni sklad za reševanje, obvezni sistemi jamstva za vloge in predlagani evropski 
sistem jamstva za vloge, ki omogočajo urejeno propadanje bank brez zatekanja k 
reševanju z javnimi sredstvi, ki bi lahko privedlo do pogubne povezave. Financirajo se 
predhodno iz panoge. 

43 Cilj vseh navedenih ukrepov za reševanje je prekiniti pogubno povezavo in 
preprečiti, da bi banke postale „prevelike, da bi propadle”. Tudi skladno z direktivo o 
sanaciji in reševanju bank je treba javna sredstva uporabljati le „v izrednih razmerah 
sistemske krize”, „kot zadnjo možnost” skladno s strogimi pogoji in zahtevami41. 

44 Kadar se uporabijo javna sredstva, vključno z enotnim skladom za reševanje, 
morata biti tako likvidacija kot tudi reševanje v skladu s pravili o državni pomoči. 
Pravila o državni pomoči preprečujejo vsakršno uporabo javnih sredstev, ki bi lahko 
izkrivljala konkurenco na notranjem trgu42. Med finančno krizo in po njej je Komisija 
objavila več razlagalnih sporočil o uporabi pravil o državni pomoči43. Sporočilo o 
bančništvu iz leta 2013 še vedno uporablja. 

                                                      
38 Člen 45 Direktive 2014/59/EU o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih 

institucij in investicijskih podjetij, 15. maj 2014. 

39 https://srb.europa.eu/en/content/mrel. 

40 Člen 10(7) uredbe o enotnem mehanizmu za reševanje. 

41 Člen 37(10) in člen 56(3) Direktive 2014/59/EU. 

42 Člena 107 in 108 PDEU. 

43 Sporočila Komisije o državni pomoči za banke in finančne institucije, objavljena v obdobju 
2008–2013: IP/08/1495, IP/08/1901, IP/09/322, IP/08/1993, IP/09/1180, IP/10/1636, 
IP/11/1488, IP/13/672. 

https://srb.europa.eu/en/content/mrel
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Okrepljen regulativni okvir EU za zavarovalniški in pokojninski sektor 

45 Kot odziv na spreminjajoča se okolje tveganja in mednarodno regulativno 
agendo44, izpopolnjenost naložbenih tehnik in medsektorski razvoj dogodkov je EU 
sprejela nova mikrobonitetna pravila za zavarovalnice v okviru direktive 
Solventnost II45, kar je privedlo do: 

o oblikovanja celovitejšega okvira za nadzor obvladovanja tveganj zavarovateljev s 
ciljem dodatne uskladitve nacionalnih standardov za bonitetni nadzor, 

o uvedbe tveganjem prilagojenih kapitalskih zahtev, ki so podobne reformiranim 
količnikom bančnega kapitala in katerih namen je zagotoviti, da imajo posamezni 
zavarovatelji potreben kapital glede na njihove specifične profile tveganja46, 

o odprave omejitev, ki jih uvedejo države članice v zvezi s sestavo naložbenih 
portfeljev zavarovateljev. Namesto tega lahko zavarovatelji vlagajo v skladu z 
„načelom preudarne osebe”, če so izpolnjene nove kapitalske zahteve, 

o uvedbe novih kvalitativnih zahtev za zavarovatelje na podlagi postopka 
nadzornega pregleda (steber 2) ter pravil za razkritja na trgu in nadzorniško 
poročanje (steber 3). Od leta 2016 so morali zavarovatelji izračunati lastne zneske 
tveganja, ki izhajajo iz njihovih naložbenih portfeljev in zavarovalniških dejavnosti, 
izvajati lastne sisteme za spremljanje tveganj, oblikovati vrednotenje sredstev in 
obveznosti, ki je skladno s trgom, ter imeti dovolj kapitala za skladnost z novimi 
kapitalskimi količniki, 

o večjega sodelovanje med nacionalnimi zavarovalnimi nadzorniki in organom 
EIOPA. 

                                                      
44 Npr. The IAIS common structure for the assessment of insurer solvency, Mednarodno 

združenje zavarovalnih nadzornikov, 2007, in Insurance Core Principles 17 – Capital 
Adequacy, 2011. 

45 Direktiva 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in 
pozavarovanja, 25. november 2009. 

46 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_15_3120. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_15_3120
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46 Nova bonitetna pravila v pokojninskem sektorju so bila uvedena z direktivo o 
institucijah za poklicno pokojninsko zavarovanje II47, katere namen je posodobiti in 
nadalje uskladiti mikrobonitetna pravila institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje 
in varstvo upravičencev (kot so boljša razkritja) v EU. Z novimi bonitetnimi zahtevami 
se obnavlja osredotočenost na zahteve glede upravljanja podjetij in obvladovanja 
tveganj po vzoru direktive Solventnost II. To so na primer nove določbe o lastni oceni 
tveganja, politiki prejemkov, ključnih funkcijah, sposobnosti in primernosti upravljanja 
in dobrem upravljanju ter hrambi sredstev. 

Nova pravila za kapitalske trge, tržne infrastrukture in unijo kapitalskih trgov 

47 Enako pomembna razsežnost finančnega sistema je sektor kapitalskih trgov, ki ga 
sestavljajo nebančni finančni posredniki (kot so investicijski skladi/podjetja, nebančni 
posojilodajalci in posebni naložbeni nosilci). EU je po krizi iz leta 2008 izvedla vrsto 
različnih odzivov, ki vključujejo: 

o nova pravila EU za okrepitev javnega nadzora nad finančnimi produkti in 
posredniki: ta pravila obravnavajo bonitetne zahteve za neregulirane subjekte v 
sektorju upravljanja sredstev, upravljavce tržne infrastrukture in bonitetne 
agencije. Z njimi so bile uvedene tudi nove obveznosti v zvezi s trgovanjem, 
kliringom in poravnavo za produkte na veleprodajnih trgih, ki so imeli med krizo 
težave v zvezi s transparentnostjo, pa tudi novi posebni nadzorni ukrepi, 

o pravila za obvladovanje likvidnostnih tveganj in tveganj finančnega vzvoda v 
zvezi z alternativnimi investicijskimi skladi (AIS): za izvrševanje nekaterih pravil 
preudarnega ravnanja za upravitelje alternativnih investicijskih skladov je EU 
sprejela direktivo o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov48. Njene 
zahteve se nanašajo na upravljanje kapitala in likvidnosti ter obvladovanje 
tveganj, imenovanje enotnega depozitarja ter pravila o transparentnosti do 
vlagateljev in nadzornikov. Finančni vzvod se nadzira v okviru posebnega nadzora, 

                                                      
47 Direktiva (EU) 2016/2341 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko 

zavarovanje (direktiva o institucijah za poklicno pokojninsko zavarovanje), 
14. december 2016. 

48 Direktiva 2011/61/EU o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov, 8. junij 2011. 
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o reforme izvedenih finančnih instrumentov za izboljšanje transparentnosti in 
nadzora nad trgi izvedenih finančnih instrumentov: uvedenih je bilo več zahtev v 
zvezi s trasparentnostjo, namenjenih zmanjšanju netransparentnosti trgov 
izvedenih finančnih instrumentov in zmanjšanju kreditnih tveganj nasprotnih 
strank, med katerimi so: 

— uredba o trgih finančnih instrumentov (MiFIR)49, na podlagi katere je treba z 
nekaterimi kategorijami izvedenih finančnih instrumentov trgovati v EU ali na 
enakovrednih mestih trgovanja tretjih držav, s čimer se zagotovijo boljše 
informacije o cenah, likvidnosti in tveganju, 

— direktiva o trgih finančnih instrumentov (MiFID II)50, v kateri so določene 
usklajene zahteve za regulirane trge EU, 

— uredba o infrastrukturi evropskega trga51, s katero je bila uvedena obveznost 
kliringa izvedenih finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na prostem 
trgu, prek centralnih nasprotnih strank, 

— nova pravila EU, sprejeta za opredelitev in določitev posebnih nadzornih 
ureditev za centralne nasprotne stranke tretjih držav52, ki so sistemsko 
pomembne za EU ali eno ali več njenih držav članic, 

— prenos baselskih standardov za višje kapitalske zahteve za banke, ki poslujejo 
z izvedenimi finančnimi instrumenti brez opravljenega centralnega kliringa, v 
uredbo o kapitalskih zahtevah (CRR II), 

                                                      
49 Uredba (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, 15. maj 2014. 

50 Direktiva 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov, 15. maj 2014. 

51 Uredba (EU) št. 648/2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih 
strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, 4. julij 2012. 

52 Uredba (EU) 2019/2099 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 v zvezi s postopki in organi, 
ki sodelujejo pri izdaji dovoljenja CNS, in zahtevami za priznanje CNS iz tretjih držav, 
23. oktober 2019. 
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o reforme zavarovanih trgov posojil za izboljšanje transparentnosti: uredba o 
poslih financiranja z vrednostnimi papirji53 je bila glavna reforma EU, s katero naj 
bi se izboljšala transparentnost poslov financiranja z vrednostnimi papirji, ki jih je 
izvedla katera koli nasprotna stranka s sedežem v EU (razen centralnih bank in 
agencij za upravljanje javnega dolga)54, 

o nadzor na ravni EU nad bonitetnimi agencijami: uredba o bonitetnih agencijah55 
vključuje regulativne ukrepe za registracijo in nadzor bonitetnih agencij (kar izvaja 
organ ESMA) in je namenjena povečanju uporabe manjših bonitetnih agencij in 
okrepitvi konkurence, 

o spremljanje sistemskih tveganj v sektorju kapitalskih trgov, ki ga izvaja Evropski 
odbor za sistemska tveganja: ena od ključnih prioritet Evropskega odbora za 
sistemska tveganja, ki so določene v njegovi strategiji, je razvoj makrobonitetne 
politike EU za obravnavanje tveganj za finančno stabilnost zunaj bančnega 
sektorja56, 

o vzpostavitev unije kapitalskih trgov: akcijski načrt Komisije, ki je bil uveden 
leta 2015 in posodobljen leta 2017, s ciljem poglobitve in nadaljnjega povezovanja 
kapitalskih trgov držav članic EU. Med drugim naj bi podjetjem, zlasti malim in 
srednjim, olajšal vstop na trg in zbiranje kapitala na javnih trgih; spodbujal 
naložbe za male vlagatelje in institucionalne naložbe; olajšal čezmejne naložbe. 

Napredek in ključni izzivi 
Mikrobonitetni okvir za banke in njihove nadzornike 

48 V zvezi s kapitalsko ustreznostjo je prišlo do naslednjega razvoja dogodkov (glej 
sliko 5): 

o skupni kapitalski količniki EU so se povečali za približno 6 odstotnih točk. Do 
tega je prišlo zaradi povečanja kapitala (648 milijard EUR ali 33 % od leta 2008) in 
manjše izpostavljenosti tveganjem (za 16 % od leta 2008). Manjša izpostavljenost 

                                                      
53 Uredba (EU) 2015/2365 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in 

ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012, 25. november 2015. 

54 https://www.fsb.org/2013/08/r_130829b/ in 
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/occasional/20140923_occasional_paper_6.pdf. 

55 Uredba (EU) št. 462/2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1060/2009 o bonitetnih agencijah, 
21. maj 2013. 

56 Macro-prudential policy beyond banking: an ESRB strategy paper, ESRB, 2016. 

https://www.fsb.org/2013/08/r_130829b/
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/occasional/20140923_occasional_paper_6.pdf
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tveganjem je bila posledica zmanjševanja skupnih sredstev in zmanjšanja 
povprečne uteži tveganja za izpostavljenost bank, 

o skupni količniki finančnega vzvoda so se povečali za približno 2 odstotni točki in 
so precej višji od prihodnje minimalne zahteve v višini 3 %. Skupni podatki sicer 
kažejo veliko izboljšanje, vendar se lahko položaj med posameznimi bankami 
razlikuje in je odvisen od ustreznosti obvladovanja tveganj in kakovosti kapitala, ki 
ga ima banka, 

o nova pravila iz uredbe o kapitalskih zahtevah57 so skupaj z večjim nadzorom, ki ga 
opravljajo nadzorniki, privedla do izboljšanja kakovosti kapitala, na primer z 
višjim osnovnim kapitalom. 

Slika 5 – Spremembe pri kapitalskih količnikih in količnikih finančnega 

vzvoda v EU (2008–2018) 

 
Opomba: Količnik finančnega vzvoda se izračuna kot temeljni kapital glede na celotna sredstva. Je 
nadomestek za stopnjo regulativnega količnika finančnega vzvoda, ki se izvaja v EU. 

Vir: nabor podatkov CBD2 ECB 

                                                       
57  Uredba (EU) št. 575/2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska 

podjetja, 26 junij 2013. 
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49 Čeprav je bilo v EU sprejetih že več zahtev iz okvira Basel III, pa je treba nekatere 
reforme, dogovorjene decembra 2017 v Baselskem odboru, v EU še izvesti. Evropski 
bančni organ ocenjuje, da bodo koristi elementov, ki jih je še treba izvesti, odtehtale 
stroške, ki bodo skromni, prehodni in se bodo sčasoma zmanjševali. Namen reforme je 
zmanjšati resnost prihodnjih upadov gospodarske rasti z zmanjšanjem verjetnosti in 
tudi intenzivnosti prihodnjih bančnih kriz. Kljub temu bi morale banke v EU zbrati do 
124,8 milijarde EUR kapitala (ali zadržanega dobička), da bi se sporazum Basel III v 
celoti izvedel58. 

50 Kar zadeva upravljanje likvidnosti, se je z uvedbo količnika likvidnostnega kritja 
izboljšala kratkoročna likvidnost bank, poznejša uvedba pravil o količniku neto 
stabilnega financiranja pa je prispevala k zmanjšanju opiranja na kratkoročno 
grosistično financiranje v euroobmočju. Poleg tega je znatna razširitev likvidnostnih 
injekcij Eurosistema olajšala vzpostavitev bančnih likvidnostnih rezerv z nizkimi stroški 
financiranja. Vendar so te injekcije povzročile tudi odvisnost nekaterih bank od 
likvidnosti s financiranjem centralne banke. Ta odvisnost lahko pomeni tveganja za 
banke v primeru sprememb denarne politike59. 

51 Rezultati stresnih testov za evropske banke, ki sta jih leta 2018 opravila Evropski 
bančni organ60 in ECB61, kažejo tudi večje kapitalske rezerve tudi v neugodnih 
makroekonomskih razmerah, in to kljub znatno bolj neugodnemu scenariju kot pri 
stresnih testih leta 2016. Vendar je Sodišče v svojem revizijskem poročilu iz leta 2019 
ocenilo, da bi morali biti testi za leto 2018 zahtevnejši. Pomembna sistemska tveganja 
kot tudi nekatere države in spremenljivke so bili izpostavljeni nizki ali celo ničelni ravni 
stresa62. 

                                                      
58 https://eba.europa.eu/eba-updates-estimates-impact-implementation-basel-iii-and-

provides-assessment-its-effect-eu-economy. 

59 Glej poročilo Mednarodnega denarnega sklada št. 18/226 Euro Area Policies: Financial 
System Stability Assessment, odstavek 76. 

60 https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2018. 

61 https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ 
ssm.pr190201~6114ab7593.en.html. 

62 https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=12388. 

https://eba.europa.eu/eba-updates-estimates-impact-implementation-basel-iii-and-provides-assessment-its-effect-eu-economy
https://eba.europa.eu/eba-updates-estimates-impact-implementation-basel-iii-and-provides-assessment-its-effect-eu-economy
https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2018
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/
https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/NewsItem.aspx?nid=12388
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52 Med inšpekcijskimi pregledi na kraju samem in pregledom notranjih modelov 
velikih bank je ECB na nekaterih področjih ugotovila različne prakse modeliranja ter 
pomanjkljivosti pri opredelitvi tveganj in izračunu njihove velikosti (npr. 
neupoštevanje ustreznih dejavnikov tveganja ali slabosti pri izračunu realiziranih izgub 
ob neplačilu). ECB je med izvajanjem tega pregleda trdila, da je zahtevala, da banke to 
nadalje spremljajo in sprejmejo popravne ukrepe za odpravo teh pomanjkljivosti63. 

53 V sedanjem regulativnem okviru je izpostavljenost do države običajno 
razvrščena kot dejanska netvegana, poleg tega se ne zahteva ločevanje niti niso 
določene omejitve izpostavljenosti (čeprav je bilo tveganje državnih posojilojemalcev 
zajeto v stresnih testih)64. Tovrstna obravnava je sicer v skladu z mednarodnim 
baselskim okvirom, vendar obstaja široko soglasje, da izpostavljenost do države na 
splošno, zlasti pa koncentracije izpostavljenosti do države v matični državi, pomenijo 
tveganja za banke v bančni uniji in so temeljni vir sistemskega tveganja65. Leta 2017 je 
povprečna izpostavljenost velikih svetovnih bank do države znašala 19,4 % njihovih 
skupnih sredstev, manjših in srednjih bank pa 28,1 %. Izpostavljenost bank v EU do 
države znaša 4,15 bilijona EUR (junij 2019), pri čemer je velik poudarek na 
izpostavljenostih v matični državi. Komisija je leta 2018 predlagala uredbo o 
vrednostnih papirjih, kritih z državnimi obveznicami, da bi se vlagateljem pomagalo 
diverzificirati njihove izpostavljenosti do države, vendar ni bilo nobenega napredka pri 
odpravi tega dela pogubne povezave66. 

Slaba posojila in donosnost bank 

54 Skupna slaba posojila so se v EU zmanjšala z najvišje vrednosti 6,8 % vseh posojil 
in predplačil konec leta 2015 na 2,7 % do konca leta 201967. Kljub znatnemu napredku 
se nekatere države članice še vedno spopadajo z razmeroma visokimi stopnjami 

                                                      
63 Update on the Targeted Review of Internal Models (TRIM), ECB, 21. november 2019. 

64 Report on the regulatory treatment of sovereign exposures, ESRB, marec 2015, str. 12. 

65 Report on the regulatory treatment of sovereign exposures, ESRB, marec 2015, str. 7 in 58; 
ter okvir 6 dokumenta Financial Stability Review, ECB, maj 2019. 

66 Delovna skupina na visoki ravni, Considerations on the further strengthening of the Banking 
Union including a common deposit insurance scheme, junij 2019; ter Baselski odbor za 
bančni nadzor, Discussion paper on the regulatory treatment of sovereign exposures, 
december 2017. 

67 Nabor podatkov CBD2 ECB. 



 34 

 

slabih posojil (glej sliko 6). Preprečiti je treba tudi kopičenje novih slabih posojil68. 
Mednarodni standard računovodskega poročanja 9 (MSRP 9) se šteje za enega ključnih 
korakov za zagotovitev bolj pravočasnega prepoznavanja kreditnih izgub. Temelji na 
pričakovanih kreditnih izgubah in ne skladno s prejšnjim pristopom na prepoznavanja 
izgub, ko te nastanejo. V okviru enotnega mehanizma nadzora je bilo leta 2018 
izvedenih več kot 50 inšpekcijskih pregledov na kraju samem na področju kreditnega 
tveganja, pri katerih so bile ugotovljene pomanjkljivosti pri odkrivanju slabih posojil in s 
tem povezanih potrebnih oslabitvah69. 

Slika 6 – Obseg slabih posojil (v milijardah EUR) in delež slabih posojil (v 
odstotkih) po državah članicah (stanje v četrtem četrtletju leta 2019) 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi predhodne analize COVID-19 v zvezi z bankami EU, ki jo je 
opravil Evropski bančni organ, tematska opomba EBA/REP/2020/17, slika 12 

55 Številni dejavniki, kot so stroški zmanjšanja slabih posojil, prezasičenost z 
bančnimi storitvami na trgu, močna konkurenca, stroški digitalizacije, okolja z 
dolgotrajno nizko obrestno mero in regulativni stroški, so privedli do razmeroma nizke 

                                                      
68 ECB – Bančni nadzor, SSM Supervisory Priorities 2020, 7. oktober 2019. 

69 ECB, On-site inspections 2018: key findings, 14. avgust 2019. 
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donosnosti v bančnem sektorju70. Skupni donosi iz lastniških instrumentov bank v EU 
in euroobmočju so konec leta 2018 v povprečju znašali 6 %, kar je pod standardnimi 
stroški kapitala, tj. v višini 8–10 %71. Podaljšano obdobje nizke donosnosti lahko ovira 
zmožnost bank za vzpostavitev kapitalskih rezerv iz rezerv ali zbiranje kapitala. To 
lahko omeji zmogljivost bank za zagotavljanje posojil realnemu gospodarstvu, zlasti po 
krizi. 

Novi okvir za krizno upravljanje bank, ki propadajo ali bodo verjetno propadle 

56 Krepitev rešljivosti vseh bank v EU še poteka. To vprašanje je bilo obravnavano 
tudi pri reviziji enotnega mehanizma za reševanje, ki jo je opravilo Sodišče. Čeprav se 
banke trudijo, da bi bile rešljive72: 

o načrti za reševanje še niso v zaključni fazi73, 
o zmogljivost za minimalno zahtevo glede kapitala in kvalificiranih obveznosti še ni v 

celoti vzpostavljena74, 
o v letnem delovnem programu Enotnega odbora za reševanje je predvidena 

opredelitev morebitnih ovir za rešljivost v letu 2020, vendar se pričakuje, da bo za 
odpravo vseh znatnih ovir potrebno več let75, 

o Enotni odbor za reševanje je opisal ukrepe, ki naj bi jih banke sprejele v zvezi z 
opredelitvijo morebitnih ovir76. 

57 V reviziji kriznega upravljanja ECB za banke, ki jo je opravilo Sodišče, so bile 
ugotovljene slabosti v postopkih ECB za ugotavljanje krize. Ni bilo na primer jasnih 
meril in kazalnikov ter odzivanja na podlagi dokazov o znatnem poslabšanju finančnega 

                                                      
70 Predstavitev Andree Enrie (ECB) na letni mednarodni konferenci CIRSF, Lizbona, 

4. julij 2019. 

71 Risk Assessment Questionnaire – Summary of Results, EBA, 2018. 

72 Govor Elke König, predsednice Enotnega odbora za reševanje, pred odborom ECON 
Evropskega parlamenta, 3. december 2019. 

73 Odstavek 146 Posebnega poročila Sodišča št. 23/2017 – Enotni odbor za reševanje: 
izvajanje zahtevne naloge vzpostavitve bančne unije se je začelo, vendar je pot do cilja še 
dolga. 

74 Quantitative MREL report 2020, EBA, str. 15. 

75 Slika 5 Posebnega poročila Sodišča št. 23/2017 in letno poročilo Enotnega odbora za 
reševanje iz leta 2020, str. 15. 

76 Expectations for banks, Enotni odbor za reševanje, marec 2020. 
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stanja banke77. ECB poudarja, da je medtem na podlagi ugotovitev iz poročila sprejela 
številne ukrepe. Ustrezno sodelovanje med nadzorniki in organi za reševanje je 
pomembno za zagotovitev pravilnega delovanja kriznega upravljanja78. Čeprav naj bi 
obvestilo o zgodnjem posredovanju omogočilo Enotnemu odboru za reševanje, da se 
pripravi na reševanje, je mogoče banko razglasiti za banko, ki propada ali bo verjetno 
propadla, tudi če ni bilo zgodnjega posredovanja, kar se je zgodilo leta 201779. Poleg 
tega je Komisija odkrila prekrivanja med nadzorniškimi pooblastili in pooblastili za 
zgodnje posredovanje80. 

58 Glede na smernice Evropskega bančnega organa banka propada ali bo verjetno 
propadla, če krši svoje skupne kapitalske zahteve v okviru procesa nadzorniškega 
pregledovanja in ovrednotenja ter morebitne nadzorniške zahteve. Toda v praksi ni 
bilo tako. Ker je treba pri oceni, ali banka propada ali bo verjetno propadla, upoštevati 
vse relevantne okoliščine primera, ECB ni vedno upoštevala usklajenih smernic 
Evropskega bančnega organa (na primer, ni upoštevala kršitev ureditev korporativnega 
upravljanja, saj teh ni vključila v svoje notranje smernice za izvajanje smernic 
Evropskega bančnega organa)81. 

59 Preizkus javnega interesa določa, ali je reševanje sorazmerno in potrebno ali pa je 
treba banko likvidirati. Toda testi javnega interesa, ki jih izvajajo organi za reševanje v 
EU, se včasih različno uporabljajo in lahko privedejo do različnih zaključkov in posledic. 
Na primer, medtem ko so leta 2015 nekateri nacionalni organi za reševanje menili, da 
je reševanje v javnem interesu tudi v primeru zelo majhnih bank82, je Enotni odbor za 

                                                      
77 Posebno poročilo Sodišča št. 2/2018 – Operativna učinkovitost kriznega upravljanja ECB za 

banke, odstavek 125. 

78 Posebno poročilo Sodišča št. 2/2018, odstavek 34. 

79 Posebno poročilo Sodišča št. 2/2018, odstavek 34. 

80 Poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu o enotnem mehanizmu nadzora, ustanovljenem 
v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013, COM(2017) 591 final, str. 17. 

81 Posebno poročilo Sodišča št. 2/2018, odstavek 108. 

82 Na primer, Banco Internacional do Funchal S.A na Portugalskem, Panellinia Bank S.A. in 
Cooperative Bank of Peloponnese Coop Ltd. v Grčiji: https://eba.europa.eu/regulation-and-
policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds, 
Andelskassen J.A.K. Slagelse na Danskem (2016), Banco Internacional do Funchal S.A na 
Portugalskem (2015), Panellinia Bank S.A. in Cooperative Bank of Peloponnese Coop Ltd. v 
Grčiji (2015): https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-
resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds. 

https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
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reševanje leta 2017 odločil, da reševanje bank Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in 
Veneto Banca S.p.A. kljub njuni precejšnji velikosti ni bilo v javnem interesu, saj ni bilo 
verjetno, da bo imel propad teh institucij bistvene negativne učinke na finančno 
stabilnost83. V nasprotju s to oceno je Komisija odločila, da je državna pomoč 
združljiva, saj je bilo treba odpraviti resne motnje v gospodarstvu države članice84. 

60 Druga težava pri ocenjevanju je razdrobljenost nacionalne insolvenčne 
zakonodaje za banke. Ta se med državami članicami razlikuje, čeprav obstaja 
minimalna stopnja usklajenosti85. Države članice v bančni uniji so instrumente za 
reševanje in posebno nacionalno likvidacijsko zakonodajo uporabljale tudi namesto 
predvidenih nacionalnih postopkov v primeru insolventnosti, ki jih vodijo likvidacijski 
upravitelji ali upravitelji86, s čimer so ustvarile dejanski okvir za reševanje v okviru 
svojih nacionalnih postopkov v primeru insolventnosti. Ker je treba za oceno javnega 
interesa morebitne kršitve načela, da noben upnik ne sme biti na slabšem, reševanje 
primerjati z nacionalnimi postopki v primeru insolventnosti87, ta razdrobljenost 
povzroča številne težave pri reševanju bank in lahko privede do neenake obravnave 
bank, ki propadajo ali bodo verjetno propadle, in njihovih upnikov88. 

61 Do konca leta 2019 sta se instrumenta odpisa in konverzije v okviru reševanja v 
bančni uniji uporabila le enkrat, in sicer pri reševanju banke Banco Popular Español. Z 
reševanjem so bila uspešno zaščitena javna sredstva in posledično davkoplačevalski 
denar. Po drugi strani pa države članice še vedno uporabljajo javna sredstva za 
reševanje bank in podporo bankam zunaj omejitev izrednih sistemskih kriznih razmer: 

o reševanje z javnimi sredstvi v okviru nacionalnih postopkov v primeru 
insolventnosti: države članice uporabljajo javna sredstva za podporo nacionalnim 
postopkom v primeru insolventnosti, 

                                                      
83 Decision concerning the assessment of the conditions for resolution in respect of Veneto 

Banca S.p.A., SRB/EES/2017/11, str. 11, 23. junij 2017; in Decision concerning the 
assessment of the conditions for resolution in respect of Banca Popolare di Vicenza S.p.A., 
SRB/EES/2017/12, str. 11, 23. junij 2017. 

84 State Aid Decision SA., Evropska komisija,  45 664 (2017/N), 25. junij 2017, odstavek 49. 

85 Direktiva 2001/24/ES o reorganizaciji in prenehanju kreditnih institucij, 4. april 2001. 

86 Člen 2(47) Direktive 2014/59/EC. 

87 Člen 73 Direktive 2014/59/EU. 

88 Govor Elke König pred odborom ECON Evropskega parlamenta, 5. maj 2020, 
https://srb.europa.eu/en/node/978. 

https://srb.europa.eu/en/node/978
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o reševanje z javnimi sredstvi z dokapitalizacijo: države članice uporabljajo 
preventivno dokapitalizacijo89 in dokapitalizacijo, ki se ne štejeta kot državna 
pomoč (ker temeljita na tržnih pogojih), za podporo bankam, ki ne izpolnjujejo 
svojih kapitalskih zahtev, 

o podpora z javnimi jamstvi: ta jamstva se ne štejejo kot državna pomoč, ker 
temeljijo na tržnih pogojih za podporo prodaji slabih posojil. 

Regulativni okvir EU za sektorja zavarovalništva in poklicnih pokojnin 

62 Kljub obstoju bonitetnega okvira na ravni EU se nekatera tehnična pravila o 
zavarovanju še vedno razlikujejo po državah članicah. Sodišče je ugotovilo, da sta 
kakovost nadzora in sodelovanje med nadzorniki zelo različna. Čeprav si je organ 
EIOPA zelo prizadeval za spodbujanje doslednega, strogega in celovitega nadzora v 
vseh državah članicah90, regulativna arbitraža še vedno obstaja91 in konvergenca 
nadzora ostaja izziv. 

63 Stopnje kapitala so presegale minimum, potreben za zahtevani solventnostni 
kapital in minimalni kapitalski količnik. Skupne stopnje so bile konec leta 2018 za vse 
države članice višje od minimuma, vendar še vedno obstajajo velike razlike. Te delno 
odražajo nedosledno uporabo novih zahtev, kot so zahteve v zvezi z nacionalnimi 
računovodskimi pravili, obdavčevanjem in zakonodajo na področju socialne varnosti. 

64 V pravilih EU niso obravnavani opredelitve in posebni nadzor/reševanje ter 
sanacija sistemsko pomembnih zavarovateljev. Prav tako ni skupnih varoval EU za 
financiranje reševanja ali likvidacije zavarovalnic92. Zavarovatelji se likvidirajo v skladu 
z nacionalnimi okviri, za katere je odgovoren izključno nadzornik iz matične države93. 

                                                      
89 Člen 32(4d)(iii) Direktive 2014/49/EU. 

90 Posebno poročilo Sodišča št. 29/2018, odstavka 96 in 97. 

91 Posebno poročilo Sodišča št. 29/2018, okvir 3 in odstavka 26 in 27. 

92 Opinion to the institutions of the European Union on the harmonisation of recovery and 
resolution frameworks for (re)insurers across the Member States, EIOPA, 5. julij 2017, 
str. 14; in Recovery and resolution for the EU insurance sector: a macro-prudential 
perspective, ESRB, avgust 2017, str. 4 in 7. 

93 Direktiva Solventnost II, členi 267–296, 25. november 2009. 
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Organ EIOPA94 in tudi Evropski odbor za sistemska tveganja95 sta Komisijo pozvala, naj 
uvede minimalno uskladitev nacionalnih okvirov za sanacijo in reševanje zavarovateljev 
in pozavarovateljev v EU. Komisija je navedla, da je takšna pobuda v pripravi skupaj s 
pregledom okvira Solventnost II. 

65 Iz tekočih razprav o politikah je razbrati, da bi bilo treba pripraviti dodatna pravila 
za upravljanje in nadzor koncentriranih tveganj, kot je koncentracija izpostavljenosti 
do države. Zavarovatelji iz EU so izpostavljeni večjemu tveganju državnih 
posojilojemalcev kot banke96, zlasti v državah članicah z višjimi skupnimi stopnjami 
dolga97. Organ EIOPA to vrsto izpostavljenosti spremlja v poročilih o stabilnosti. 

66 Le malo držav članic ima zavarovalne jamstvene sheme za zaščito imetnikov 
zavarovalnih polic pred insolventnimi zavarovatelji. Sodišče je v poročilu o organu 
EIOPA ugotovilo, da je varstvo potrošnikov odvisno od pravne strukture 
zavarovatelja98. Komisija skupaj z organom EIOPA ocenjuje potrebo po evropski mreži 
nacionalnih zavarovalnih jamstvenih shem. 

67 V okviru tekočih postopkov posvetovanja Komisije za revizijo direktive 
Solventnost II organ EIOPA in tudi Evropski odbor za sistemska tveganja menita, da 
zakonodaja EU nima makrobonitetnih politik, s katerimi bi bilo mogoče posredovati 
na različnih točkah vzdolž verige dogodkov v zavarovalniškem sektorju, kar vodi do 
kopičenja sistemskih tveganj99. Podobna stališča sta izrazila Odbor za finančno 
stabilnost in Mednarodno združenje zavarovalniških nadzornikov (IAIS)100. 

                                                      
94 https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-

resolution-frameworks-reinsurers. 

95 https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_ 
recoveryandresolution.en.pdf. 

96 Financial Stability Review, ECB, maj 2019, str. 100. 

97 Investment behaviour report, EIOPA, 16. november 2017, str. 13. 

98 Posebno poročilo Sodišča št. 29/2018, odstavek 29. 

99 Posvetovalni dokument organa EIOPA  o pregledu direktive Solventnost II iz leta 2020 
(poglavje 11), dokument ESRB z naslovom Macro-prudential provisions, measures and 
instruments for insurance, 2018, in odziv na posvetovalni dokument organa EIOPA o 
pregledu direktive Solventnost II iz leta 2020, 2020. 

100 Izjava Odbora za finančno stabilnost Finalisation of IAIS holistic framework for the 
assessment and mitigation of systemic risk in the insurance sector, 14. november 2019. 

https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-resolution-frameworks-reinsurers
https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-resolution-frameworks-reinsurers
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_recoveryandresolution.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_recoveryandresolution.en.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/content/consultation-paper-opinion-2020-review-solvency-ii
https://remote.eca.europa.eu/dana/home/index.cgi
https://remote.eca.europa.eu/dana/home/index.cgi
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68 Kar zadeva poklicne pokojnine, 1. junija 2020 več držav članic še ni zaključilo 
postopka prenosa nove direktive o institucijah za poklicno pokojninsko 
zavarovanje II v nacionalno zakonodajo101. 

69 Sredstva institucij za poklicno in pokojninsko zavarovanje za sheme z vnaprej 
določenimi pravicami ali hibridne sheme so konec leta 2014 predstavljala približno 
80 % naložb institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje102. Z nizkimi donosi je 
mogoče delno pojasnili, zakaj je bilo solventnostno stanje za poklicne pokojnine konec 
leta 2018 v skupnem nestabilno in blizu regulativnega praga103. Stresni testi organa 
EIOPA iz leta 2017 so pokazali tudi, da institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje v 
povprečju niso imele dovolj sredstev, da bi izpolnile svoje pokojninske obveznosti, in 
da lahko povprečne pokojninske sheme, ki nimajo dovolj finančnih sredstev104, znatno 
negativno vplivajo na upravičence do pokojnine105. Vendar pa so bile s stresnimi testi 
organa EIOPA iz leta 2019 ugotovljene izboljšane stopnje kritja, kljub temu pa so se v 
testiranih stresnih scenarijih še vedno predvidevali škodljivi učinki za člane in 
upravičence ali ustanoviteljska podjetja106. 

Kapitalski trgi, tržne infrastrukture in unija kapitalskih trgov 

70 Ker so kapitalski trgi v EU razmeroma nerazviti (npr. v primerjavi z ZDA), si EU 
prizadeva povečati delež financiranja na kapitalskih trgih glede na bančno 
financiranje, da bi se znižali stroški kapitala za podjetja in zmanjšala tveganja zaradi 
predsodkov v matični državi tako, da bi se omogočilo povečanje čezmejnih naložb in 
diverzifikacije. S tem bi se morala povečati odpornost na krize ter omogočiti hitrejše 
okrevanje in rast. Tesnejše povezovanje kapitalskih trgov, skupaj z bolj povezanimi 
bančnimi sistemi, lahko prispeva k ohranjanju čezmejnih kapitalskih tokov in naložb v 
državah članicah, ki se spopadajo z obsežnimi asimetričnimi makroekonomskimi 
pretresi. 

                                                      
101 https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-

transposition-status_en. 

102 IORPs Stress Test Report 2015, Priloga 1, EIOPA, 2015. 

103 Financial Stability Report, EIOPA, junij 2019, str. 38. 

104 2017 IORP Stress Test Report, EIOPA, 13. december 2017, odstavka 243 in 235. 

105 European Semester Thematic Factsheet on the adequacy and sustainability of pensions, 
Evropska komisija, november 2016, str. 9. 

106 Occupational pensions stress test 2019, EIOPA, str. 2019. 

https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-transposition-status_en
https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-transposition-status_en
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71 Evropski odbor za sistemska tveganja je določil razvoj makrobonitetne politike EU 
za nebančno posredništvo kot eno ključnih prioritet svoje strategije107. Obstaja tudi 
skupina strokovnjakov za nebančno finančno posredništvo, ki spremlja tveganja v 
sektorju(-ih). Trenutno ni okvira za usklajeno obravnavanje sistemskih tveganj, 
ugotovljenih v tem sektorju. Okvir za spremljanje sistemskih tveganj v tem sektorju se 
postopoma razvija. Tako na primer Evropski odbor za sistemska tveganja organu ESMA 
daje priporočila za pripravo smernic za makrobonitetne omejitve finančnega vzvoda108. 
Evropski odbor za sistemska tveganja je opozoril na preostale podatkovne vrzeli, ki 
preprečujejo celovitejšo oceno tveganj v nekaterih delih sektorja nebančnega 
posredništva (npr. pomanjkanje zadostnih podatkov o nebančnem finančnem vzvodu 
ter medsebojna povezanost med bankami in drugimi finančnimi posredniki)109. 

72 Čeprav morajo upravitelji alternativnih investicijskih skladov uvesti politike za 
obvladovanje tveganja in zanje veljajo obveznosti glede stresnega testiranja in 
poročanja, pa direktiva ne vsebuje omejitev finančnega vzvoda za alternativne 
investicijske sklade. V poročilu o pregledu za leto 2019 je bilo ugotovljeno, da so bili z 
večino določb direktive o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov učinkovito 
in uspešno doseženi zastavljeni cilji110. Vendar pa so v obdobju po krizi nadzorniški 
pomisleki glede finančnega vzvoda še naprej prihajali na dan, na primer v zvezi 
finančnimi instrumenti, zavarovanimi z zastavo posojila111. 

73 Evropski odbor za sistemska tveganja je leta 2018 zavzel stališče, da bi 
neusklajenost med likvidnostjo sredstev odprtih investicijskih skladov in njihovimi 
odkupnimi profili lahko privedla do „hitre razprodaje”, da bi se izpolnile zahteve za 
odkup v času pretresov na trgu, kar bi lahko vplivalo na druge udeležence na finančnih 
trgih, ki imajo ista sredstva ali sredstva s povezanimi tveganji. Finančni vzvod lahko 
poveča učinek negativnih gibanj na trgu. Evropski odbor za sistemska tveganja je 
priporočil, naj organ ESMA in Komisija vzpostavita instrumente makrobonitetne 

                                                      
107 Macro-prudential policy beyond banking: an ESRB strategy paper, ESRB, 2016. 

108 Recommendation on liquidity and leverage risks in investment funds, ESRB, 2018. 

109 NBFI Monitor, ESRB, 2019. 

110 Report on the operation of the alternative investment fund managers directive, Evropska 
komisija, 2019. 

111 https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-
fund-industry-clos. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-fund-industry-clos
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-fund-industry-clos
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politike za obvladovanje teh tveganj112. Tveganja zaradi finančnega vzvoda se lahko na 
primer obravnavajo z vzpostavitvijo usklajenega okvira poročanja za kolektivni 
naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje in z boljšo uporabo 
obstoječih možnosti za določitev omejitev finančnega vzvoda za alternativne 
investicijske sklade. 

74 V akcijskem načrtu za unijo kapitalskih trgov, ki ga je Komisija sprejela leta 2015 
in ga v vmesnem pregledu leta 2017 razširila113, je določenih več kot 71 ukrepov 
(33 ukrepov iz akcijskega načrta za unijo kapitalskih trgov in 38 ukrepov iz vmesnega 
pregleda). Za vsak ukrep je bil določen okvirni rok. V vmesnem pregledu je bilo 
uvedenih tudi devet prednostnih ukrepov. 

75 Komisija je leta 2019 poročala, da je izvedla večino ukrepov v okviru akcijskega 
načrta za unijo kapitalskih trgov, vendar so potrebni prihodnji ukrepi, zlasti zaradi 
novih prioritet, povezanih s prehodom na zeleno gospodarstvo in digitalno tehnologijo 
ter Brexitom114. Vendar pa tudi z nadaljnjimi ukrepi na ravni EU unije kapitalskih trgov 
ni mogoče doseči, če ne bodo ti ukrepi dopolnjeni z daljnosežnimi in ambicioznimi 
nacionalnimi reformami za poglobitev kapitalskih trgov115. 

76 Sodišče trenutno izvaja ločeno revizijo o izvajanju akcijskega načrta za unijo 
kapitalskih trgov. 

  

                                                      
112 Recommendation on liquidity and leverage risks in investment funds, ESRB/2017/6, 

7. december 2017. 
Organ ESMA je začel posvetovanje o osnutku smernic za obravnavo tveganj finančnega 
vzvoda v sektorju alternativnih investicijskih skladov: 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-
967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf. 

113 Sporočilo o vmesnem pregledu akcijskega načrta za unijo kapitalskih trgov, COM(2017) 292 
final, 8. junij 2017. 

114 Unija kapitalskih trgov: napredek pri vzpostavljanju enotnega trga kapitala za močno 
evropsko in monetarno unijo, COM(2019) 136 final, 15. marec 2019, str. 3 in 4. 

115 A Capital Market Union for Europe, IMF, SDN/19/07, september 2019. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf
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Odziv EU na državno dolžniško krizo  

Pregled 

77 Poleg pomanjkljivosti v finančnem sistemu, ki so bile skupne predvsem na 
svetovni ravni, se je finančna kriza EU zaradi več za EU značilnih izzivov spremenila v 
državno dolžniško krizo (glej odstavke 13–17). Za reševanje krize so bile sprejete 
številne pobude, in sicer na fiskalni in tudi bančni ravni, med katerimi so (glej sliko 7): 

o institucionalni odzivi: evropski mehanizem za finančno stabilizacijo, evropski 
instrument za finančno stabilnost (EFSF), evropski mehanizem za stabilnost (EMS) 
in Evropski fiskalni odbor ter 

o odzivi politike: svežnja šesterček in dvojček, ki zajemata reformo Pakta za 
stabilnost in rast, organizacijo evropskega semestra, uvedbo postopka v zvezi z 
makroekonomskimi neravnotežji in določitev minimalnih zahtev v zvezi z 
nacionalnimi proračunskimi okviri, pa tudi fiskalni dogovor in dokončne denarne 
transakcije ECB. 

Slika 7 – Krizni odziv EU na državno dolžniško krizo 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

Odziv EU na državno dolžniško krizo
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Institucionalni odzivi na državno dolžniško krizo 

Razvoj glavnih dogodkov 

78 Evropski mehanizem za finančno stabilizacijo je bil vzpostavljen leta 2010116 kot 
začasni program EU za financiranje. Cilj je bil zagotoviti finančno pomoč državam 
članicam, ki so zaradi izrednih okoliščin, na katere ne morejo vplivati, v hudih 
gospodarskih ali finančnih težavah ali jim te težave resno grozijo. Podpora bi se lahko 
zagotavljala prek posojil ali kreditnih linij z upoštevanjem morebitne uporabe 
aranžmaja za plačilne bilance, tj. obstoječega instrumenta, ki že zagotavlja 
srednjeročno finančno pomoč državam članicam zunaj euroobmočja.  

79 Evropski instrument za finančno stabilnost je bil začasni mehanizem za reševanje 
krize, vzpostavljen leta 2010. Njegov cilj je bil zaščititi finančno stabilnost z 
zagotavljanjem finančne pomoči državam članicam euroobmočja, predvsem s posojili. 
Ker ga je leta 2012 nadomestil evropski mehanizem za stabilnost, ne more več 
zagotavljati finančne pomoči. Lahko pa še vedno: 

o prejema vračila posojil od držav upravičenk, 

o izplačuje obresti in plačila glavnice imetnikom obveznic evropskega instrumenta 
za finančno stabilnost, 

o refinancira neporavnane obveznosti iz naslova obveznic. 

80 Evropski mehanizem za stabilnost je bil ustanovljen leta 2012 s pogodbo med 
državami članicami euroobmočja117 kot stalna medvladna organizacija. Njegova naloga 
je zagotavljanje finančne pomoči državam euroobmočja, ki imajo hude finančne težave 
ali pa jih te težave grozijo. Takšna pomoč se odobri le, če obstajajo dokazi, ki so 
potrebni za zaščito finančne stabilnosti članic evropskega mehanizma za stabilnost ali 
euroobmočja kot celote. Evropski mehanizem za stabilnost zagotavlja finančno pomoč 
državam članicam euroobmočja, ki imajo hude finančne težave ali jim te grozijo, pod 
strogo ekonomsko pogojenostjo, ki ustreza izbranemu finančnemu instrumentu in o 
kateri se razpravlja s Komisijo in upravičencem. V posebnih okoliščinah lahko evropski 
mehanizem za stabilnost tudi neposredno dokapitalizira finančne institucije, ki so v 
euroobmočju sistemsko pomembne. Komisija in evropski mehanizem za stabilnost 

                                                      
116 Uredba (EU) št. 407/2010 o vzpostavitvi Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo, 

Svet EU, 11. maj 2010. 

117 Pogodba o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost, 2. februar 2012. 



 45 

 

redno ocenjujeta tveganja za odplačilo pomoči držav članic upravičenk, ki so izstopile iz 
programov finančne pomoči. Sodišče je začelo izvajati revizijo, katere cilj je oceniti 
uspešnost nadzora Komisije po izteku programa. 

81 Leta 2015 je Komisija ustanovila Evropski fiskalni odbor118. Njegov cilj je okrepiti 
sedanji okvir ekonomskega upravljanja, in sicer z zagotavljanjem letne ocene o 
izvajanju fiskalnega okvira EU ter ustreznosti dejanske fiskalne naravnanosti na ravni 
euroobmočja in nacionalni ravni. 

Napredek in ključni izzivi 

82 Od leta 2008 je več držav članic s finančnimi težavami prejelo posojila EU 
(Madžarska, Latvija in Romunija iz instrumenta plačilnobilančne pomoči, Irska in 
Portugalska iz evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo ), pa tudi iz medvladnih 
skladov za reševanje (Grčija iz instrumenta posojil za Grčijo, Grčija, Irska in Portugalska 
iz evropskega instrumenta za finančno stabilnost ter Ciper, Grčija in Španija iz 
evropskega mehanizma za stabilnost): 

o Sodišče je v poročilu o makrofinančni pomoči119 poročalo, da Komisija ni bila 
pripravljena upravljati programov makrofinančne pomoči, in priporočilo 
vzpostavitev okvira znotraj celotne institucije, ki bi omogočal hitro mobilizacijo 
človeških in tehničnih virov ter horizontalna preverjanja skladnosti 
makroekonomske pogojenosti, 

                                                      
118 Evropska komisija, Sklep (EU) 2015/1937 o vzpostavitvi neodvisnega svetovalnega 

Evropskega fiskalnega odbora, 21. oktober 2015, in Evropska komisija, Sklep (EU) 2016/221 
o spremembi Sklepa (EU) 2015/1937 o vzpostavitvi neodvisnega svetovalnega Evropskega 
fiskalnega odbora, 12. februar 2016. 

119 Posebno poročilo Sodišča št. 18/2015 – Finančna pomoč, zagotovljena državam v težavah. 
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o v slednjem poročilu, pa tudi v svojem drugem poročilu o kriznem upravljanju120, je 
Sodišče priporočilo tudi, da bi morala Komisija v okviru priprav izboljšati splošne 
postopke za zasnovo programov podpore in pojasniti vlogo pogojev programov. 
Poudarilo je tudi, da je pomembno razviti trdne sporazume o sodelovanju med 
Komisijo in drugimi vpletenimi mednarodnimi deležniki, kot sta ECB in 
Mednarodni denarni sklad. V okviru tega pregleda je ugotovilo, da je v zvezi s tem 
prišlo do razvoja dogodkov med Komisijo, ECB, evropskim mehanizmom za 
stabilnost in evropskimi nadzornimi organi. 

83 V posebnem poročilu o zahtevah EU za nacionalne proračunske okvire121 je 
Sodišče ugotovilo, da bi bilo glede na zasnovo in mandat Evropskega fiskalnega 
odbora v zvezi z neodvisnostjo mogoče še marsikaj izboljšati ter da Komisiji ni treba 
upoštevati predlogov in priporočil Evropskega fiskalnega odbora, pri čemer ji za to tudi 
ni treba navesti ustreznega pojasnila. 

Odzivi politike za izboljšanje ekonomskega upravljanja 

Razvoj glavnih dogodkov 

84 Pakt za stabilnost in rast je sklop pravil, ki veljajo od leta 1997122 in katerih 
namen je zagotoviti zdrave javne finance držav članic EU in usklajevanje njihovih 
fiskalnih politik z določitvijo praga za nacionalni javni primanjkljaj in javni dolg, tj. tako 
imenovanih maastrichtskih fiskalnih meril. 

o Pakt za stabilnost in rast sestavljata dva dela: 

— preventivni del, katerega namen je zagotoviti zdrave in usklajene fiskalne 
politike držav članic EU, in sicer z določitvijo parametrov in proračunskih 
ciljev, ter 

                                                      
120 Posebno poročilo Sodišča št. 17/2017 – Posredovanje Komisije v grški finančni krizi. 

121 Posebno poročilo Sodišča št. 22/2019 – Zahteve EU za nacionalne proračunske okvire je 
treba dodatno okrepiti, njihovo uporabo pa bolje spremljati. 

122 Resolucija o Paktu za stabilnost in rast, sprejeta v Amsterdamu, Evropski svet, 
17. junij 1997. 
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— korektivni del, ki se nanaša na postopek v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem123, ki je bil uveden z Maastrichtsko pogodbo z namenom, da 
bi države članice sprejele ustrezne odzive politike za odpravo čezmernih 
primanjkljajev. Pri njem se uporabljajo strožji fiskalni cilji za države članice, ki 
presegajo zgornjo mejo proračunskega primanjkljaja ali dolga, opredeljeno v 
Paktu za stabilnost in rast (3 % oziroma 60 % BDP). Postopek se je od svoje 
uvedbe uporabljal v 25 državah članicah124. Vendar pa še niso bile naložene 
nobene finančne sankcije. Zaključeni so bili vsi postopki v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem razen v zvezi z Romunijo, ki je v postopku v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem v letu 2020. 

o S šesterčkom iz leta 2011125 in dvojčkom iz leta 2013126 so bile uvedene številne 
spremembe preventivnega in tudi korektivnega dela Pakta za stabilnost in rast. S 
temi pravili: 

— je bila uvedena referenčna vrednost za odhodke za letno povečanje 
odhodkov držav članic brez ukrepov na strani prihodkov, 

— je bil vzpostavljen evropski semester za usklajevanje spremljanja fiskalnih in 
ekonomskih politik v EU ter za izboljšanje časovnega okvira za svetovanje 
državam članicam glede politik, 

— se je postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem začel samo na podlagi 
nezadostnega zmanjšanja čezmernega dolga glede na referenčno vrednost 
(60 % BDP), 

— so se še naprej nalagale postopne finančne sankcije v višini do 0,5 % BDP 
zadevne države članice, 

                                                      
123 Člen 126 PDEU. 

124 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-
coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-
growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-
overview_en. 

125 Uredbe (EU) št. 1173/2011, št. 1174/2011, št. 1175/2011, št. 1176/2011, št. 1177/2011 in 
Direktiva 2011/85/EU. 

126 Uredba (EU) št. 472/2013 in Uredba (EU) št. 473/2013. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
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— sta bila uvedena skupni proračunski časovni okvir in zmanjšanje čezmernega 
primanjkljaja za države članice euroobmočja, 

— so bila uvedena nova pravila za okrepljen programski in poprogramski nadzor 
držav članic euroobmočja. 

85 Za odpravo nekaterih pomanjkljivosti okrepljenega okvira fiskalnega upravljanja 
EU, ki so še ostale, v okviru šesterčka, je leta 2013 začela veljati medvladna Pogodba o 
stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji, zlasti njen 
naslov III, imenovan fiskalni dogovor. Zajema predvsem sprejetje nacionalnih fiskalnih 
pravil, ki so tesno povezana s pravili iz preventivnega dela Pakta za stabilnost in rast, 
zlasti z uvedbo pravila o uravnoteženem proračunu in samodejne sprožitve 
popravljalnega mehanizma na nacionalni ravni v primeru kršitve tega pravila. 

86 Evropski semester je predhodni cikel usklajevanja ekonomske in fiskalne politike 
držav članic EU, ki je bil uveden s šesterčkom kot del širše reforme ekonomskega 
upravljanja EU. Vključuje oceno fiskalnih in ekonomskih politik držav članic in 
priporočila v zvezi z njimi v skladu s Paktom za stabilnost in rast, postopkom v zvezi z 
makroekonomskimi neravnotežji in politike Unije za rast in delovna mesta. V 
evropskem semestru sodelujejo vse države članice razen tistih, v katerih se izvaja 
program za makroekonomsko prilagoditev, in sicer s sodelovanjem v podrobnem 
dialogu s Komisijo o njihovih nacionalnih ekonomskih politikah. Glavni namen je 
zagotoviti vzdržne fiskalne politike, spremljati in odpraviti makroekonomska 
neravnotežja ter priporočiti strukturne politike za rast in delovna mesta. 

87 Postopek v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji je bil uveden kot del 
šesterčka. Njegov namen je odkriti, preprečiti in na koncu odpraviti makroekonomska 
neravnotežja držav članic EU, ki bi lahko vplivala na ekonomsko stabilnost zadevnih 
držav članic in tudi na euroobmočje ali EU kot celoto. Komisija je pripravila preglednico 
glavnih in stranskih kazalnikov zalog in tokov z ustreznimi mejnimi vrednostmi, ki 
zagotavlja vpogled v kratkoročna in dolgoročna poslabšanja in kopičenja 
makroekonomskih neravnotežij. Glede na to, ali je bila katera od mejnih vrednosti 
kršena, obstajajo za državo članico trije možni izidi: 

o makroekonomskega neravnotežja ni, če je makroekonomski položaj zdrav, 

o makroekonomsko neravnotežje, ki mu sledijo priporočila za preventivne ukrepe, 
ali 
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o čezmerno makroekonomsko neravnotežje, ki ima negativne posledice za druge 
države članice, kar bi lahko privedlo do uporabe postopka v zvezi s čezmernimi 
neravnotežji, ki zahteva izvajanje popravnih ukrepov. V primeru stalnega in 
ponavljajočega se neupoštevanja priporočil Sveta se lahko za zadevno državo 
članico euroobmočja uvede sklop sankcij. Postopek v zvezi s čezmernimi 
neravnotežji do zdaj še ni bil uporabljen. 

88 ECB je imela ključno vlogo v euroobmočju tudi po državni dolžniški krizi. 
Pomemben preobrat v zaupanju na trgu in kriznem odzivanju je bila izjava predsednika 
ECB Draghija leta 2012127, da je ECB pripravljena storiti vse, kar je treba, za ohranitev 
eura. ECB lahko v okviru programa dokončnih denarnih transakcij na odprtem trgu kupi 
državne obveznice euroobmočja za države, ki so v programu za prilagoditev (evropski 
instrument za finančno stabilnost, evropski mehanizem za stabilnost). Program je bil 
uveden za zaščito ustrezne transmisije in skladnosti denarne politike, transakcije pa se 
izvršujejo v posebnem okviru128. Po tem, ko se je ECB zavezala, da bo naredila vse, kar 
je treba, in po uvedbi programa dokončnih denarnih transakcij se je razpon donosnosti 
državnih dolžniških vrednostnih papirjev euroobmočja ustalil. 

Napredek in ključni izzivi 

89 Sodišče je z revizijami usklajevanja fiskalne politike129 ugotovilo, da postaja 
ekonomsko upravljanje na ravni EU vse bolj zapleteno, da je izvrševanje pravil težko 
izvajati in da se ekonomsko upravljanje opira na visoko stopnjo diskrecije in 
strokovne presoje Komisije ter nato Sveta. Ugotovilo je tudi, da določbe o prožnosti, 
ki se uporabljajo kumulativno, morda ne bodo povzročile pravočasne vzpostavitve 
potrebnih fiskalnih rezerv in kombinacije politik, da bi lahko hkrati prinašale rezultate 
na področju stabilnosti in rasti. Poleg tega imajo nekatere države članice še naprej 
visoke stopnje javnega dolga. 

                                                      
127 Govor Maria Draghija, predsednika ECB, na svetovni investicijski konferenci 26. julija 2012 v 

Londonu. 

128 Sporočilo ECB za javnost o tehničnih podrobnostih o dokončnih denarnih transakcijah, 
6. september 2012. 

129 Evropsko računsko sodišče, Posebno poročilo št. 10/2016 – Za zagotovitev uspešnega 
izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem so potrebna dodatna izboljšanja, 
Posebno poročilo št. 3/2018 – Revizija postopka v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji, 
Posebno poročilo št. 18/2018 – Ali je dosežen glavni cilj preventivnega dela Pakta za 
stabilnost in rast?, Posebno poročilo št. 22/2019 – Zahteve EU za nacionalne proračunske 
okvire je treba dodatno okrepiti, njihovo uporabo pa bolje spremljati. 
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90 Sodišče je pri reviziji postopka v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji 
ugotovilo, da je postopek na splošno dobro zasnovan in da temelji na kakovostni 
analizi, vendar je opozorilo na izzive, povezane z uporabo izvršilnega vidika tega 
postopka, in s tem povezane politične pomisleke, ki se pojavijo pri izvajanju takšnega 
okvira. Poleg tega poročilo Komisije o mehanizmu opozarjanja iz leta 2019130 glede 
makroekonomskih neravnotežjih držav članic kaže na trajna ali nastajajoča 
ekonomska neravnovesja na pomembnih področjih, kot so zasebni in javni dolg, 
stanje mednarodnih naložb, stanovanjski trg ter stopnje brezposelnosti v nekaterih 
državah članicah. 

91 Z revizijo Sodišča o evropskem semestru je bilo potrjeno, da so bila v okviru 
postopka pripravljena priporočila za posamezne države za obravnavanje srednjeročnih 
fiskalnih ciljev, makroekonomskih neravnotežij in drugih potrebnih strukturnih reform. 
Vendar pa kljub temu, da je bil pri izvajanju več kot dveh tretjin priporočil za 
posamezne države dosežen „določen napredek”, nizka stopnja priporočil, ki so jih 
države članice izvedle v celoti, kaže, da so potrebna nadaljnja prizadevanja za 
pospešitev izvajanja pomembnih in potrebnih reform. Odgovornost za to gre v prvi 
vrsti iskati na nacionalni ravni. 

92 Pri vseh teh revizijah je bila izpostavljena skupna točka, in sicer v zvezi z 
obstoječimi izzivi in potrebo po polni uporabi vseh postopkov spremljanja, ki so na 
voljo na ravni EU, za učinkovitejše usklajevanje na ravni EU. 

  

                                                      
130 Poročilo Komisije – Poročilo o mehanizmu opozarjanja za leto 2019 (pripravljeno v skladu s 

členoma 3 in 4 Uredbe (EU) št. 1176/2011 o preprečevanju in odpravljanju 
makroekonomskih neravnotežij); COM(2018) 758 final. 
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Vpliv krize zaradi pandemije COVID-19 
in začetni odziv politike EU  
93 Ko je marca letos Evropo prizadela pandemija COVID-19, so se gospodarske 
razmere v EU precej spremenile. COVID-19 je resna grožnja za javno zdravje EU, 
ukrepi za omejitev gibanja, ki so bili sprejeti, pa so povzročili velik gospodarski 
pretres (V Prilogi III so v prvem stolpcu ponazorjeni stroški finančne in državne 
dolžniške krize v obdobju 2008–2017, v drugem pa začetni stroški (ki so delno 
ocenjeni) odziva na pandemijo COVID-19).  

94 Ukrepi za zdravje in omejitev gibanja v zvezi s pandemijo COVID-19 so povzročili 
motnje v proizvodnji, storitvah in globalnih dobavnih verigah ter so vplivali na ključne 
sektorje, kot so turizem, promet in trgovina. Po napovedih Komisije naj bi se BDP EU 
letos zmanjšal za 7,4 % (7,7 % za euroobmočje), kar je večji padec kot med finančno 
in državno dolžniško krizo v obdobju 2008–2012, ter leta 2021 ponovno povečal za 
6 % (6,3 % za euroobmočje)131. 

Finančni sektor 

Začetne posledice krize zaradi pandemije COVID-19 

95 Banke so v krizo zaradi pandemije COVID-19 vstopile bolje kapitalizirane in z 
boljšim upravljanjem likvidnosti kot v prejšnje krize. Ukrepi za omejitev gibanja so 
povzročili znatno izgubo prihodkov za podjetja, pa tudi povečanje povpraševanja po 
posojilih in tveganj, da podjetja prenehajo odplačevati posojila. Poleg tega lahko 
zaradi višjih stopenj brezposelnosti (glej sliko 8) pride do nezmožnosti odplačevanja 
zasebnih in hipotekarnih posojil, kar lahko vpliva na cene nepremičnin. 

                                                      
131 Pomladanska gospodarska napoved 2020: globoka in neenakomerna recesija ter negotovo 

okrevanje, Evropska komisija, 6. maj 2020. 
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Slika 8 – Stopnja brezposelnosti (število brezposelnih kot odstotek 
skupne delovne sile v starosti 15–74 let, za obdobje 2001–2021) 

 
Vir: Eurostat in Pomladanska gospodarska napoved 2020, ki jo je pripravila Evropska komisija 

96 Zato bodo banke v naslednjih letih verjetno izpostavljene večjemu številu slabih 
posojil in izgubam zaradi potrebnega prestrukturiranja dolga zasebnega sektorja. 
Glede na predhodne ocene, v katerih ni upoštevan učinek ukrepov politike, Evropski 
bančni organ pričakuje, da bo povprečna stopnja pokritosti slabih posojil dosegla ravni, 
podobne tistim po krizi v obdobju 2008–2012132. 

97 Pomembno je, da zadevni mehanizmi lahko izpolnjujejo svoje naloge, kadar je to 
potrebno, zlasti v okviru krize, ki je posledica izbruha COVID-19. Koliko bo sedanja kriza 
vplivala na banke, bo odvisno predvsem od razvoja krize in poznejšega okrevanja, 
razpoložljivega kapitala bank pred krizo, njihove stopnje izpostavljenosti najbolj 
prizadetim sektorjem in s tem povezane stopnje javne podpore realnemu 
gospodarstvu. 

98 Pandemija je privedla do velike volatilnosti kapitalskih trgov in nadaljnjega 
izravnavanja krivulje zamenjave eura (zamenjave se uporabljajo za zavarovanje 
tveganja spremembe obrestnih mer, krivulja zamenjave pa lahko kaže pričakovan 
razvoj obrestnih mer) z znatnim upadom tržne vrednosti finančnih sredstev in 
povečanjem tržne vrednosti dolgoročnih zavarovalnih obveznosti in pokojninskih 
                                                      
132 The EU banking sector: first insights into the COVID-19 impacts, EBA, 25. maj 2020. 
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obveznosti z določenimi pravicami z negativnimi posledicami za zavarovalniški in 
pokojninski sektor. Glede na rezultate nedavnih stresnih testov za zavarovalniški 
sektor133 je večina zavarovateljev v testiranih kriznih tržnih scenarijih pokazala 
ustrezen količnik kapitalske ustreznosti. Pokojninski skladi, imenovani tudi institucije za 
poklicno pokojninsko zavarovanje, so v letu 2019 pokazali nekoliko izboljšan količnike 
kritja (sredstva za kritje obveznosti), vendar so se spopadali z vztrajno nizkimi 
obrestnimi merami in nizkimi donosi, kar je vplivalo na donosnost njihovih naložb in 
vrednotenje obveznosti za določene zaslužke134. 

99 Evropski odbor za sistemska tveganja ter organa ESMA in EIOPA so pozvali k 
ukrepanju za obravnavanje sistemskih ranljivosti, povezanih s pandemijo COVID-19135. 
Organ ESMA je zlasti poročal, da je zaradi velike volatilnosti in inherentnih težav pri 
vrednotenju, ki jih je povzročila pandemija COVID-19, prišlo do likvidnostnih težav v 
nekaterih segmentih sektorja investicijskih skladov. Izrazil je tudi svojo podporo 
priporočilu Evropskega odbora za sistemska tveganja v zvezi s osredotočenim 
nadzornim sodelovanjem z investicijskimi skladi, ki so zelo izpostavljeni zadolženosti 
podjetij in nepremičninam, ter poudaril, da je pomembno, da investicijski skladi, ki so 
izpostavljeni manj likvidnim sredstvom, pravočasno in uspešno uporabljajo 
instrumente za upravljanje likvidnosti. Organ EIOPA je sprejel tudi več pobud136, kot sta 
objava izjave o izplačilu dividend in politikah variabilnih prejemkov v okviru pandemije 
COVID-19 ali poziv zavarovateljem in posrednikom k ukrepanju za zmanjšanje posledic 
pandemije za potrošnike. Organ EIOPA je v zvezi z institucijami za poklicno pokojninsko 
zavarovanje poudaril, da je treba upoštevati posledice pandemije COVID-19 za 
pokojninske sklade, kar zadeva neprekinjeno poslovanje, zlasti plačila prejemkov in 
vhodnih prispevkov, učinke na likvidnost in stopnje financiranja ter morebitne 
dolgoročne škodljive učinke odločitve članov institucij za poklicno pokojninsko 
zavarovanje, da izkoristijo prihranke ali zamenjajo naložbeno možnost v neugodnem 
trenutku. 

                                                      
133 2018 insurance stress test report, EIOPA, str. 6. 

134 2017 IORP Stress Test Report, 13. december 2017, odstavka 243 in 235; 2019 IORP Stress 
Test Report 19/673, EIOPA, 17. december 2019, str. 15–48. 

135 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158-
2232_statement_esrb_recommendation.pdf. 

136 Celoten seznam ukrepov, povezanih s pandemijo COVID-19, ki jih je uvedel organ EIOPA, je 
na voljo na https://www.eiopa.europa.eu/browse/covid-19-measures. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158-2232_statement_esrb_recommendation.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158-2232_statement_esrb_recommendation.pdf
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Začetni odzivi EU  

100 Nacionalni organi so sprejeli hitre odločitve za sprostitev proticikličnih in drugih 
makrobonitetnih kapitalskih rezerv, ki so povečale zmogljivost bank, da posojajo 
realnemu gospodarstvu in krijejo nepričakovane izgube (glej Prilogo IV in Prilogo V). 
EU in nacionalni organi so sprejeli tudi druge ukrepe za povečanje posojilne 
zmogljivosti bank, vključno z začasno oprostitvijo izpolnjevanja kapitalskih in 
likvidnostnih zahtev, podaljšanjem prehodnih določb za ublažitev učinka povečanega 
oblikovanja rezervacij na podlagi mednarodnega standarda računovodskega 
poročanja 9 na regulativni kapital in bolj prilagojeno regulativno obravnavo posojil z 
državnim jamstvom137. Nadzorniki so še naprej odgovorni za spremljanje kreditnega 
tveganja bank, stopnje oslabitev in slabih posojil ter njihovega učinka. To je bistveno za 
zagotovitev pravočasnega odkritja bank, ki propadajo ali bodo verjetno propadle. 

101 Da bi lahko ECB tudi med krizo zaradi pandemije zagotavljala sposobnost 
pokrivanja izgub, je pozvala banke, naj še vsaj do oktobra 2020 ne izplačujejo dividend. 

102 Za uravnoteženost potrebe po rešljivosti za vse banke in oprostitvi za ta sektor 
v času krize je Enotni odbor za reševanje sprejel pristop odloga nekaterih zahtev po 
informacijah ali podatkih ali bančnih rezultatov med ciklom načrtovanja reševanja za 
leto 2020, pri čemer je ohranil glavna standardna poročila, ki omogočajo izračun 
minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti. Enotni odbor za 
reševanje je izjavil, da bo pred začetkom veljavnosti novih sklepov uporabil v 
prihodnost usmerjen pristop k bankam, ki se soočajo s težavami pri izpolnjevanju ciljev 
v okviru minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti. Napovedal je 
tudi, da bo zagotovil začasno oprostitev izpolnjevanja minimalnih zahtev glede 
kapitala in kvalificiranih obveznosti za banke, ki imajo težave pri doseganju svojih 
ciljev138. 

                                                      
137 Bančni sveženj za olajšanje kreditiranja gospodinjstev in podjetij v EU, Evropska komisija, 

28. april 2020. 

138 Blog Enotnega odbora za reševanje z dne 1. aprila, 8. aprila in 17. junija 2020 ter govor 
člana tega odbora Sebastiana Laviole na konferenci finančnih institucij 2. junija 2020. 
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103 Komisija je 28. aprila objavila razlagalno sporočilo139, ki potrjuje prožnost 
pravil v skladu z Baselskim odborom, vključno s prožnostjo za javne in zasebne 
moratorije na odplačila posojil140 in nadzornimi ukrepi, ki so bankam omogočili začasno 
uporabo likvidnosti in kapitalskih rezerv. 

104 Komisija je predlagala tudi sklop sprememb uredbe o kapitalskih zahtevah za 
izredne začasne ukrepe, ki vključujejo dveletno podaljšanje sedanjih prehodnih 
ureditev za ublažitev učinka mednarodnega standarda računovodskega poročanja 9 na 
regulativni kapital bank in enoletni odlog novih zahtev glede količnika finančnega 
vzvoda iz revidirane uredbe o kapitalskih zahtevah141. 

105 Evropski nadzorni organi in enotni mehanizem nadzora sprejemajo različne 
ukrepe in izdajajo navodila za usklajevanje, namenjena pristojnim organom v državah 
članicah, ki so odgovorni za različne sektorje finančnega sistema. Komisija je poudarila, 
da morajo evropski nadzorni organi zagotoviti, da se v primeru, da pristojni 
nacionalni organi v različnih državah članicah uporabljajo prožen pristop, ta 
uporablja dosledno in da se pri tem ne ustvarjajo nepošteni pogoji na notranjem 
trgu142. 

                                                      
139 Odziv na koronavirus: Komisija je sprejela bančni sveženj, da bi olajšala kreditiranje 

gospodinjstev in podjetij v EU, Evropska komisija, 28. april 2020. 

140 Smernice Evropskega bančnega organa za obravnavo javnih in zasebnih moratorijev ob 
upoštevanju ukrepov, sprejetih zaradi pandemije COVID-19, 2. april 2020. 

141 Uredba (EU) št. 2019/876 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s količnikom 
finančnega vzvoda, količnikom neto stabilnega financiranja, zahtevami glede kapitala in 
kvalificiranih obveznosti, kreditnim tveganjem nasprotne stranke, tržnim tveganjem, 
izpostavljenostmi do centralnih nasprotnih strank, izpostavljenostmi do kolektivnih 
naložbenih podjemov, velikimi izpostavljenostmi, zahtevami glede poročanja in razkritja ter 
Uredbe (EU) št. 648/2012, 20. maj 2019. 

142 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0169&rid=2. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0169&rid=2
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Fiskalna in ekonomska politika 

Začetne posledice krize zaradi pandemije COVID-19 

106 Kriza zaradi pandemije COVID-19 bo povzročila resno poslabšanje fiskalnega 
primanjkljaja (glej sliko 9) in javnih dolgov (glej sliko 10), saj povzroča znaten pritisk 
na javnofinančne odhodke in prihodke v državah članicah. Vlade so zlasti sprejele 
ukrepe za reševanje sistemskih nosilcev dejavnosti z javnimi sredstvi, pomoč podjetjem 
in zagotavljanje splošne socialne podpore. Prav tako lahko kreditna podpora za 
podjetja, podprta z jamstvi držav članic in EU, srednjeročno poveča fiskalne odhodke. 
Kriza ima torej lahko neenakomerne učinke na države članice in lahko še poveča 
njihova odstopanja (po mnenju Komisije se bodo te razlike odražale v tem, da bo 
recesija v nekaterih državah članicah znašala skoraj 10 %, medtem ko bo v povprečju 
znašala 6–7,5 %)143. 

107 Program ECB za nakup sredstev zagotavlja ustrezno transmisijo denarne 
politike. Potrjena upravičenost vseh držav članic do kreditnih linij v okviru evropskega 
mehanizma za stabilnost prav tako zagotavlja, da bo za delno ublažitev teh pritiskov 
na voljo podpora državam članicam. 

                                                      
143 Čas za Evropo: obnova in priprava za naslednjo generacijo, COM(2020) 456 final, 

27. maj 2020, str. 3. 
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Slika 9 – Primanjkljaj (–) in presežek (+), sektor država (kot odstotek BDP, 
za obdobje 2001–2021) 

 
Vir: Eurostat in Pomladanska gospodarska napoved 2020, ki jo je pripravila Komisija 

 

Slika 10 – Bruto dolg, sektor država (kot odstotek BDP, za obdobje 2001–
2021) 

 
Vir: Eurostat in Pomladanska gospodarska napoved 2020, ki jo je pripravila Komisija 
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108 Prilagoditev cen državnih obveznic, do katere lahko pride zaradi negotovosti 
med krizo in po njej, bi lahko negativno vplivala na izpostavljene banke, kar bi škodilo 
njihovi donosnosti ali celo njihovi sposobnosti preživetja. Tveganja so največja v 
državah članicah z manj fiskalnega manevrskega prostora. 

Začetni odzivi EU  

109 Za obravnavanje te nove ekonomske realnosti je EU državam članicam 
zagotovila fiskalno in ekonomsko podporo v okviru različnih ekonomskih in 
proračunskih instrumentov za okrepitev okrevanja in ponovno vzpostavitev rasti. 

110 Razvoj dogodkov, ki so pomembni za fiskalno in ekonomsko usklajevanje na 
ravni EU ter evropski semester, iz preteklih nekaj mesecev vključuje: 

o uporabo splošne odstopne klavzule v okviru Pakta za stabilnost in rast: ta 
klavzula državam članicam omogoča odstopanje od zahtev preventivnega dela 
Pakta za stabilnost in rast (tj. doseči srednjeročni proračunski cilj ali 
prilagoditveno pot k njemu) in daje Komisiji možnost, da državam članicam 
predlaga podaljšanje roka za odpravo čezmernih primanjkljajev v okviru 
korektivnega dela Pakta za stabilnost in rast, 

o uporabo nacionalnih odstopnih klavzul v državah članicah: te klavzule državam 
članicam omogočajo odložitev omejitev, ki so določene v njihovih nacionalnih 
fiskalnih okvirih, če se spopadajo s hudim upadom gospodarske rasti in drugimi 
izjemnimi okoliščinami, 

o nove smernice Komisije za programe za stabilnost in konvergenčne programe za 
leto 2020: z njimi sta bila racionalizirana oblika in vsebine teh programov v 
sedanjem ciklu za leto 2020. 

111 Poleg tega je EU predvidela nove proračunske instrumente za podporo 
okrevanju gospodarstva držav članic ter za zaščito notranjega trga EU in stabilnosti 
eura. Ti vključujejo zlasti instrument Next Generation EU v vrednosti 750 milijard EUR, 
katerega osrednji del sestavljajo nov instrument EU za okrevanje in odpornost ter tri 
varnostne mreže v skupni vrednosti 540 milijard EUR (glej Prilogo IV). 
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112 Za zaščito kohezije enotnega trga EU in zagotovitev enakih konkurenčnih 
pogojev je Komisija predlagala144 več pobud, kot so projektna skupina za uveljavljanje 
pravil enotnega trga, instrument za podporo plačilni sposobnosti, pakt o migracijah in 
azilu, instrument za strateške naložbe in farmacevtska strategija. Poleg tega je EU 
19. marca 2020145 s sprejetjem novega začasnega okvira za državno pomoč, ki ga je 
podaljšala 3. aprila146 (glej Prilogo IV), prilagodila pravila o državni pomoči. Odobrenih 
in uporabljenih je bilo tudi več drugih instrumentov, ki bi lahko okrepili okrevanje, kot 
sta instrument za začasno podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih 
razmerah (SURE) in podpora zaradi pandemične krize v okviru evropskega mehanizma 
za stabilnost (EMS; glej Prilogo IV). 

113 Številni fiskalni in ekonomski ukrepi so bili sprejeti tudi na nacionalni ravni. 
Fiskalni podporni ukrepi, ki so bili doslej zagotovljeni, po ocenah pomenijo več kot 3 % 
BDP EU-27, ukrepi za zagotavljanje likvidnostne podpore sektorjem in podjetjem v 
težavah pa več kot 16 % BDP EU-27147. Glede na evropski sistem za spremljanje 
fiskalnih ukrepov bo večina držav članic v okviru svojega fiskalnega odzivanja 
povečala porabo za približno 1,6 % BDP in zagotovila davčne olajšave za dodatnih 
1,4 % BDP. Za več podrobnosti o nacionalnih ukrepih, sprejetih v odziv na krizo zaradi 
pandemije COVID-19, glej Prilogo V. 

                                                      
144 Čas za Evropo: obnova in priprava za naslednjo generacijo, COM(2020) 456 final, 

27. maj 2020, str. 11–15. 

145 Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19, 
Evropska komisija, C(2020) 1863 final. 

146 Sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob 
izbruhu COVID-19, Evropska komisija, C(2020) 2215 final. 

147 Poročilo o celovitem gospodarskopolitičnem odzivu na pandemijo COVID-19, sporočilo za 
javnost, Euroskupina, 9. april 2020. 
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114 Predsednika sta 15. aprila 2020 predstavila skupni evropski časovni načrt za 
odpravo ukrepov za zajezitev COVID-19148. V poročilu so poudarjena štiri ključna 
področja ukrepanja v okviru nadaljnjih prizadevanj: 

o ukrepi za ponovno vzpostavitev delovanja enotnega trga, 

o večja prizadevanja za spodbuditev naložb, 

o ukrepanje na svetovni ravni, zlasti v neposrednem sosedstvu EU, 

o delujoč sistem upravljanja v EU državah članicah. 

  

                                                      
148 A roadmap for recovery: towards a more resilient, sustainable and fair Europe, Evropska 

komisija in Evropski svet, 15. april 2020. 
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Zaključne pripombe 

115 Finančna, gospodarska in državna dolžniška kriza v obdobju 2008–2012 so 
imele dolgoročne učinke na rast in fiskalno stabilnost v EU. 

116 Za finančni sistem EU so bili takrat značilni slab nadzor, vključno s slabim 
sodelovanjem pri čezmejnih dejavnostih bank in povezanih tveganjih, neustrezna 
pravila glede ocene tveganja in kapitalskih zahtev ter neobstoj okvira za krizno 
upravljanje velikih bank (odstavka 08 in 09). 

117 Finančna kriza leta 2008 je kmalu postala državna dolžniška kriza. Izgube 
davčnih prihodkov, ukrepi državne pomoči za podporo bankam in fiskalne spodbude so 
pripomogli k stabilizaciji gospodarstva v zgodnji fazi krize, vendar so privedli do 
znatnega kopičenja javnega dolga. To je skupaj z nepopolno institucionalno strukturo 
euroobmočja ustvarjalo pritisk na donose državnih vrednostnih papirjev in bonitetne 
ocene nekaterih držav članic in državna dolžniška kriza se je razširila nazaj na bančni 
sektor in širše gospodarstvo (odstavki 11 do 16). 

118 Da bi EU odpravila te slabosti in prispevala k močnejšemu in odpornejšemu 
finančnemu sistemu, je okrepila svoj institucionalni in regulativni okvir: uvedeni so 
bili nadzorniki na ravni EU, okrepljena so bila mikro‐ in makrobonitetna pravila za 
banke in njihove nadzornike, sprejet je bil nov okvir za krizno upravljanje bank, ki 
propadajo ali bodo verjetno propadle, ter vzpostavljeni sta bili bančna unija in unija 
kapitalskih trgov (odstavki 18 do 25). 

119 Ukrepi, sprejeti po finančni in državni dolžniški krizi, so privedli do: 

o bolje urejenega finančnega sistema: uvedeni so bili okrepljeni predpisi in nadzor 
v odziv na širjenje negativnih vplivov in druga tveganja, ki vplivajo na banke in 
nebančne finančne posrednike (odstavki 37, 45 in 46), 

o bančnega sistema z izboljšanimi kapitalskimi in likvidnostnimi rezervami ter 

možnostmi reševanja s sredstvi upnikov. Bančna unija in Evropski bančni organ 
prispevata k zmanjšanju tveganj za finančno stabilnost (odstavki 38 do 43), 

o večje usklajenosti ekonomskih politik in nacionalnih proračunov: evropski 
semester, ki je sestavljen iz spremenjenega Pakta za stabilnost in rast, postopka v 
zvezi z makroekonomskimi neravnotežji in strategije Unije za rast in delovna 
mesta, omogoča splošno usklajevanje ekonomskih politik v vsej EU, pri čemer se 
večja pozornost namenja tudi stopnjam dolga (odstavki 78 do 89). 



 62 

 

120 Izzivi in slabosti pa kljub temu ostajajo: med njimi so nizka donosnost bank, 
visoka stopnja slabih posojil v nekaterih državah članicah in še vedno visoka 
koncentracija izpostavljenosti nekaterih bank do države (odstavki 49 do 62). 

121 Kriza je razkrila ranljivosti v drugih sektorjih finančnega sistema, vključno z 
zavarovalništvom in pokojninskimi skladi, drugimi nebančnimi finančnimi posredniki, 
investicijskimi skladi in tržno infrastrukturo (odstavki 63 do 70). Pripravljeni so bili 
tudi številni odzivi politike za zmanjšanje tveganj, ki bi lahko izhajala iz teh sektorjev v 
prihodnosti, zlasti za velike sistemske izvajalce. 

122 Med sedanjimi izzivi so tudi potreba po dokončanju bančne unije ( odstavki 33 
do 37) in unije kapitalskih trgov (odstavki 74 do 76), prepočasna ekonomska 
konvergenca med državami članicami, omejitve glede uspešnosti za organe EU, 
pomanjkljivosti v večplastnem sodelovanju med organi EU in nacionalnimi organi, 
pomanjkljivosti v postopku odgovornosti ter slabitev fiskalnega stanja v večini držav 
članic. V nedavnih poročilih Sodišča so bila obravnavana mnoga od teh vprašanj 
(odstavki 27 do 33 in 49 do 77). 

123 Revizije postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem, preventivnega dela Pakta 
za stabilnost in rast, postopka v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji in evropskega 
semestra, ki jih je opravilo Sodišče, so pokazale, da procesi EU za usklajevanje prinašajo 
zanesljive ocene in ustrezna priporočila. Toda kljub temu, da je bil pri več kot dveh 
tretjinah priporočil za posamezne države pri izvajanju iz obdobja 2011–2018 dosežen 
vsaj „določen napredek”, je nizka stopnja izvajanja tistih, ki so jih države članice v celoti 
izvedle, še vedno izziv. Odgovornost je predvsem na nacionalni ravni (odstavki 90 do 
93). 

124 Leta 2020 se je EU znašla v novi krizi, ki je posledica pandemije COVID 19 in je 
vplivala na proizvodnjo, dobavne verige in potrošnjo ter ustvarila pritisk na javne 
finance. Začetni odziv je bil sprejetje denarnih, fiskalnih in bonitetnih ukrepov politike 
za zaščito finančnega sektorja pred gospodarskimi učinki in posledično preprečitev, da 
bi se gospodarska kriza razširila v finančno (odstavki 94 do 100). 
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125 Pregled Sodišča kaže, da se je zbirka orodij, ki jo ima EU na voljo za spopadanje 
s krizo, izboljšala. Vendar pa je sedanja kriza drugačna. Lahko bi bila namreč večja – to 
je odvisno od globine in hitrosti okrevanja –, poleg tega pa prinaša veliko stopnjo 
negotovosti glede tega, kako premagati tveganja za zdravje, ki jo povzročajo. 
Spoznanja, pridobljena ob krizi v obdobju 2008–2012, kažejo naslednje: 

o stroški krize so precejšnji in ustvarjajo izreden pritisk na javne finance, pri čemer 
obstaja tveganje, da pride do trikratnega prelivanja učinkov med gospodarskimi 
sektorji, državami in finančnim sektorjem, 

o močan skupen odziv EU, ki ga dopolnjujejo usklajene ekonomske in fiskalne 
politike ter preudarne denarne politike, dosega dobre rezultate pri obvladovanju 
in premagovanju krize ter spodbujanju okrevanja, 

o za izhod iz krize in vrnitev na pot gospodarske rasti so bistveni močan enotni trg, 
kohezija, solidarnost in uravnotežen gospodarski razvoj, obnovitev naložb in 
podpora podjetjem. 

126 Zaradi spoznanj, pridobljenih ob finančni in državni dolžniški krizi, so banke zdaj 
pod veliko večjim nadzorom, kar zadeva njihove operacije, ter imajo več kapitalskih in 
likvidnostnih rezerv za kritje izgub. Na splošno bančna unija in Evropski bančni organ 
prispevata k zmanjšanju tveganj za finančno stabilnost. Vendar je dobiček še vedno 
zmanjšan, izpostavljenost do državnega dolga in raven slabih posojil pa sta še vedno 
visoka. Zaradi kreditnih izgub, ki so odvisne od dolžine in globine recesije, ki jo je 
povzročila kriza zaradi pandemije COVID-19, bi lahko finančni sistem postal bolj krhek 
(odstavki 100 do 108). 

127 Uporaba splošne odstopne klavzule v okviru Pakta za stabilnost in rast omogoča 
vsem državam članicam izvajanje takojšnjih podpornih fiskalnih politik. Vendar se lahko 
države, ki so v krizo vstopile z že visokimi stopnjami javnega dolga, soočijo s 
povečano občutljivostjo (odstavki 109 do 114). Glede na spomladansko napoved 
Komisije iz leta 2020 zaradi krize, ki jo je povzročila pandemija COVID-19, obstaja 
tveganje dodatnega povečanja gospodarskih razlik v EU. Učinki pandemije se med 
državami članicami razlikujejo. Na učinek na vsako od njih vplivajo dejavniki, kot so 
razvoj zdravstvene krize, velikost turističnega sektorja in možnosti za odzive 
diskrecijske fiskalne politike. To bi lahko izkrivilo notranji trg. Nadaljnje ukrepanje za 
premostitev krize zaradi pandemije COVID-19 bo vključevalo dodatne institucionalne 
odzive in odzive politike.  
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Ta pregled je sprejel senat IV, ki ga vodi Alex BRENNINKMEIJER, član Evropskega 
računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 8. septembra 2020. 

Za Evropsko računsko sodišče 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
Predsednik  
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Priloge 

Priloga I – Podobnosti med tremi evropskimi nadzornimi organi 

01 Trije evropski nadzorni organi (Evropski bančni organ ter organa ESMA in EIOPA) 
so nadomestili prejšnje t. i. „odbore tretje stopnje”. Med seboj so si nekoliko podobni 
glede upravljanja, ciljev in funkcij (glej sliko 1): 

o upravljanje: organ upravlja odbor nadzornikov, ki sprejema vse politične 
odločitve. Sestavljajo ga predsednik evropskega nadzornega organa, predstavnik 
iz vsake od 27 držav članic in drugi člani (brez glasovalne pravice), 

o cilji: prispevanje h kratko-, srednje- in dolgoročni stabilnosti finančnega sistema; 
izboljšanje delovanja notranjega trga; zagotavljanje integritete, preglednosti, 
učinkovitosti in pravilnega delovanja finančnih trgov; krepitev mednarodnega 
usklajevanja pri nadzoru; preprečevanje regulativne arbitraže; okrepitev varstva 
strank in vlagateljev, 

o osrednje funkcije: izvajanje analiz tveganja in priprava rednih prikazov tveganj, 
statističnih poročil in drugih dokumentov politike, ki so namenjeni tudi temu, da 
Evropski odbor za sistemska tveganja opozarjajo na morebitna sistemska 
tveganja; priprava politik in enotnih pravilnikov, ki vsebujejo tehnične in 
regulativne standarde za delegirano uredbo Komisije (pravila druge stopnje) ter za 
smernice in dokumente z vprašanji in odgovori (standardi tretje in četrte stopnje), 

o konvergenca: za vzpostavitev skupnega nadzornega okvira za pristojne nacionalne 
organe evropski nadzorni organi izdajajo smernice, mnenja in dokumente z 
vprašanji in odgovori, izvajajo medsebojne preglede za oceno nacionalnih 
nadzornih praks, posredujejo med pristojnimi nacionalnimi organi in ukrepajo v 
primeru kršitve prava EU, 

o zbiranje podatkov in razširjanje informacij: priprava in zagotavljanje centralnega 
registra za enotni pravilnik, seznamov pristojnih nacionalnih organov v državah 
članicah, vseh smernic in tehničnih standardov, registrov in podatkov. 
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Slika 1 – Upravljanje in vloga evropskih nadzornih organov 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

02 Evropski nadzorni organi so v desetih letih svojega delovanja stalno razvijali 
svojo vlogo in izvajali intenziven program reform. Komisija je septembra 2017 
predlagala sveženj reform149 za izboljšanje mandatov, upravljanja in financiranja treh 
evropskih nadzornih organov. Predlogi Komisije so zajemali oblikovanje neodvisnega 
izvršnega odbora (ki bo zadolžen za odločanje o posameznih primerih in za nekatere 
zadeve v zvezi z nadzorom), krepitev vloge evropskih nadzornih organov pri 
potrjevanju notranjih modelov in krepitev razpoložljivih orodij za spodbujanje 
konvergence nadzora. 

03 Leta 2019 so bile uredbe o ustanovitvi evropskih nadzornih organov 
spremenjene z Uredbo (EU) 2019/2175. Na podlagi tega je bila vloga njihovih 
predsednikov okrepljena, tako da vključuje tudi usmerjanje programov delovanja in 
nadzor preiskav, odločitve o posameznih primerih, reševanje sporov in postopke v 
zvezi s kršitvami prava Unije. 

                                                      
149 Krepitev povezanega nadzora za okrepitev unije kapitalskih trgov in finančnega povezovanja 

v spreminjajočem se okolju, Evropska komisija, 20. september 2017. 
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Priloga II – Štiri ključne faze okvira EU za krizno upravljanje 
bank 

01 Faza 1 – priprava na reševanje in zagotovitev rešljivosti vseh bank: v fazi 
tekočega nadzora in splošne priprave nadzorniki spremljajo, ali banke upoštevajo 
bonitetna pravila. Poleg tega zagotovijo, da imajo banke vzpostavljene ustrezne načrte 
za sanacijo ter da organi za reševanje pripravijo in posodabljajo načrte za sanacijo150 
ter zagotovijo, da so banke pripravljene na morebitno reševanje. 

02 Faza 2 – okrevanje: bančni nadzorniki imajo vzpostavljene postopke za 
ugotavljanje kriz, da bi lahko odkrili morebitne težave. Eden ključnih orodij za to je letni 
proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja. Banke lahko v fazi okrevanja 
prostovoljno izkoristijo možnosti sanacije, določene v načrtu za sanacijo, ali druge 
možnosti upravljanja, če se razmere v banki poslabšajo. 

03 Faza 3 – zgodnje posredovanje: to fazo sprožijo nadzorniki151, če se razmere še 
slabšajo. Nadzorni organi lahko sprejmejo različne intruzivne ukrepe za izboljšanje 
razmer, kot je zahteva po uporabi možnosti sanacije banke ali celo zamenjava vodstva 
banke152. Če nadzorniki sprejmejo ukrepe za zgodnje posredovanje, je treba organe za 
reševanje obvestiti, da lahko začnejo priprave na morebitno reševanje. Čeprav je faza 
zgodnjega posredovanja predvidena, to ni osnovni pogoj za to, da se banka razglasi za 
banko, ki propada ali bo verjetno propadla153. 

                                                      
150 Introduction to Resolution Planning, Enotni odbor za reševanje, 14. junij 2019. 

151 Smernice o sprožilnih dejavnikih za uporabo ukrepov za zgodnje posredovanje v skladu s 
členom 27(4) Direktive 2014/59/EU, Evropski bančni organ, 8. maj 2015. 

152 Člen 27(1) Direktive 2014/59/EU. 

153 Člen 18(3) Uredbe (EU) št. 806/2014. 
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04 Faza 4 – reševanje ali likvidacija: če se razmere ne izboljšajo, se z oceno, da 
banka propada ali bo verjetno propadla154, začne faza reševanja ali likvidacije. 
Nadzorniki ali organi za reševanje155 morajo razglasiti, da banka propada ali bo 
verjetno propadla, ko so izpolnjeni ustrezni pogoji za banko, ki propada ali bo verjetno 
propadla. Zato je treba opraviti tudi oceno, ali je upravičeno pričakovati, da bi bilo 
mogoče s kakršnimi koli alternativnimi ukrepi zasebnega sektorja preprečiti propad 
banke v razumnem časovnem okviru. 

05 Ko je banka razglašena za banko, ki propada ali bo verjetno propadla, in ni 
pričakovati, da bi se z drugimi ukrepi preprečil njen propad, morajo organi za reševanje 
oceniti, ali je treba banko likvidirati v okviru nacionalnih postopkov v primeru 
insolventnosti ali jo začeti reševati na podlagi ocene javnega interesa (glej sliko 1). 
Postopek v primeru neizpolnjevanja obveznosti za obravnavanje banke, ki propada ali 
bo verjetno propadla, je likvidacija po nacionalnih insolvenčnih pravilih. Če pa se s 
preizkusom javnega interesa ugotovi, da je reševanje sorazmerno in potrebno za 
dosego enega ali več od petih ciljev reševanja, se sprejme ukrep za reševanje156. 

                                                      
154 Člen 32(4) Direktive 2014/59/EU. 

155 Enotni odbor za reševanje in nacionalni organi za reševanje lahko v nekaterih državah 
članicah pod določenimi pogoji tudi izvedejo oceno o tem, ali banka propada ali bo verjetno 
propadla. 

156 Člen 32(5) Direktive 2014/59/EU. 
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Slika 1 – Drevo odločanja za uporabo reševanja ali likvidacije bank v 
primeru neizpolnjevanja obveznosti v bančni uniji 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

06 Če se šteje, da reševanje ni sorazmerno in potrebno v javnem interesu, se 
uporablja likvidacija po nacionalnih insolvenčnih pravilih. Če pa se reševanje šteje kot 
sorazmerno in potrebno v javnem interesu, mora organ za reševanje pripraviti shemo 
za reševanje157. V shemi za reševanje so med drugim opredeljeni instrumenti za 
reševanje, ki jih je treba uporabiti, ter to, ali in v kakšnem obsegu se uporablja enotni 
sklad za reševanje. Če se uporabi enotni sklad za reševanje, mora Komisija odobriti 
uporabo sklada z vidika državne pomoči/konkurence158. Komisija mora nato potrditi 
shemo za reševanje. Lahko je potrebna tudi končna odločitev Sveta o elementih sheme 
za reševanje159. Nacionalni organi za reševanje so nato odgovorni za izvajanje podprte 
sheme za reševanje v državah članicah v skladu z nacionalno zakonodajo. 

 

                                                      
157 Člen 18(1) Uredbe (EU) št. 806/2014. 

158 Člen 19(1) Uredbe (EU) št. 806/2014. 

159 Člen 18(7) Uredbe (EU) št. 806/2014. 
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Priloga III – Primeri stroškov finančne in državne dolžniške krize ter stroškov krize zaradi pandemije 
COVID-19  

Ekonomski parameter Finančna in državna dolžniška kriza Kriza zaradi pandemije COVID-19 

Državna pomoč 

V obdobju od 1. oktobra 2008 do 1. oktobra 2012 je bila odobrena 
državna pomoč finančnemu sektorju v višini 5 058,9 milijarde EUR 
(40,3 % BDP EU), predvsem v obliki jamstev za bančne obveznice in 
vloge160. 

Na dan 21. maja so nacionalni ukrepi za likvidnost, vključno s 
shemami, ki jih je odobrila Komisija v okviru novega začasnega okvira 
za državno pomoč (vključno z jamstvi), skupaj znašali približno 
2,5 bilijona EUR161. 

Neposredni fiskalni 
neto stroški 

Neposredni fiskalni neto stroški za obdobje 2007–2018 so skupaj 
znašali 246 milijard EUR (2 % BDP EU v letu 2018)162. 

Aprila in maja 2020 so države članice sprejele diskrecijske 
proračunske ukrepe v višini približno 3,2 % BDP EU in ustvarile 
likvidnostna posojila v višini 22 % BDP EU163. Negativni ekonomski 
učinki pandemije, skupaj z diskrecijskimi proračunskimi ukrepi, ki so 
jih države članice euroobmočja sprejele kot odziv, naj bi po ocenah 
ustvarili dodatne stroške za euroobmočje v višini približno 
830 milijard EUR (približno 7 % BDP) v letu 2020 in 280 milijard EUR 
(približno 2 % BDP) v letu 2021. Ti dodatni stroški bi se v vseh državah 
članicah gibali od približno 6 % BDP do več kot 9 % BDP v letu 2020 in 
od približno 1,5 % BDP do 4,4 % BDP v letu 2021164. 

                                                      
160 State aid Scoreboard 2013, Evropska komisija. 

161 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

162 Eurostat supplementary table for reporting government interventions to support financial institutions, Eurostat, april 2019. 

163 https://www.eib.org/en/stories/economy-covid-19#. 

164 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_2_debt_sustainability.pdf. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.eib.org/en/stories/economy-covid-19
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_2_debt_sustainability.pdf
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Ekonomski parameter Finančna in državna dolžniška kriza Kriza zaradi pandemije COVID-19 

Jamstva 

Osem držav članic je odobrilo jamstva, ki se gibljejo med 10 % in 
190 % BDP zadevne države članice za obdobje 2007–2018. Pogojne 
obveznosti so konec leta 2009, ko so bile najvišje, znašale približno 
12 % BDP EU (1 421 milijard EUR) in se konec leta 2018 zmanjšale na 
0,8 %. Skupni učinek na javne dolgove je dosegel najvišjo vrednost 
leta 2010 s 6 % BDP EU (778 milijardami EUR) in se leta 2018 zmanjšal 
na 3 %. 

Do 9. aprila so se države članice zavezale, da bodo zagotovile 
likvidnostno podporo (javne jamstvene sheme in odložena plačila 
davkov) za sektorje in podjetja, ki se soočajo z motnjami in 
pomanjkanjem likvidnosti, v ocenjeni vrednosti 16 % BDP EU165. 
EU zagotavlja 25 milijard EUR Evropski investicijski banki (EIB) za 
mobilizacijo do 200 milijard EUR naložb za podporo podjetjem, zlasti 
malim in srednjim podjetjem166. 

Finančna pomoč za 
države članice 

EU (v okviru instrumenta za plačilne bilance in evropskega mehanizma 
za finančno stabilizacijo) in države članice euroobmočja (v okviru 
evropskega instrumenta za finančno stabilnost, evropskega 
mehanizma za stabilnost in instrumenta posojil za Grčijo) so skupaj 
zagotovile 414,7 milijarde EUR finančne pomoči. 

Na podlagi obstoječih preventivnih kreditnih linij bo evropski 
mehanizem za stabilnost zagotovil podporo zaradi pandemične krize v 
višini do 2 % BDP v letu 2019 za vsako državo euroobmočja (skupaj 
do 240 milijard EUR) za financiranje odhodkov, povezanih z zdravjem. 
Poleg tega je Komisija sprejela predlog za sveženj makrofinančne 
pomoči v višini 3 milijard EUR za deset partnerskih držav v okviru 
širitvene in sosedske politike, da bi jih podprla pri omejevanju 
negativnih ekonomskih učinkov pandemije167. 

                                                      
165 Poročilo o celovitem gospodarskopolitičnem odzivu na pandemijo COVID-19, sporočilo za javnost, Euroskupina, 9. april 2020. 

166 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

167 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
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Ekonomski parameter Finančna in državna dolžniška kriza Kriza zaradi pandemije COVID-19 

Krizna likvidnostna 
pomoč centralnih 
bank 

Do konca leta 2012 so bila kreditnim institucijam dana posojila v višini 
1,3 bilijona EUR, ki se zagotavljajo v okviru Eurosistema za povečanje 
likvidnosti bančnega sistema, zlasti v ranljivih državah168. 

ECB je napovedala likvidnostno pomoč v višini 7,3 % BDP 
euroobmočja (750 milijard EUR v okviru novega izrednega programa 
nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji do konca leta, in sicer 
poleg 120 milijard EUR, za katere je bila odločitev sprejeta že prej)169. 
Ocena likvidnostnih ukrepov, ki so jih nacionalne centralne banke 
sprejele v odziv na krizo zaradi pandemije COVID-19, v času pisanja 
tega pregleda ni bila na voljo. 

Izgube v gospodarski 
proizvodnji 

Leta 2016 je Komisija ocenila, da se je potencialna rast v euroobmočju 
zmanjšala z 1,9 % v obdobju 2000–2008 na 0,5 % v naslednjem 
obdobju (2009–2014)170. 

Komisija je ocenila, da se je potencialna rast v euroobmočju povečala 
z 0,7 % v obdobju 2011–2015 na 1,3 % v naslednjem obdobju (2016–
2018)171. Leta 2020 naj bi se realni BDP v euroobmočju zmanjšal za 
7,7 %, leta 2021 pa naj bi okreval in se povečal za približno 6,3 %. 
Kljub temu naj bi bila proizvodnja v letu 2021 za skoraj 2 odstotni 
točki nižja kot v letu 2019. 

Vir: Evropsko računsko sodišče 

  

                                                      
168 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

169 https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/european-central-bank-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html. 

170 Economic Forecast Autumn 2016: Modest growth in challenging times, Evropska komisija, november 2016, str. 64. 

171 Pomladanska gospodarska napoved 2020: globoka in neenakomerna recesija ter negotovo okrevanje, Evropska komisija, 6. maj 2020, str. 174. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/european-central-bank-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html
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Priloga IV – Pregled začetnih ukrepov, sprejetih na ravni EU v odziv na krizo zaradi pandemije COVID-19 

Institucija Ukrep Opis 

Evropska 
komisija 

Instrument Next 
Generation EU 

Komisija je 27. maja kot del novega načrta EU za okrevanje v skupni vrednosti 1 850 milijard EUR predlagala instrument 
Next Generation EU s proračunom v višini 750 milijard EUR. Next Generation EU je nov enkraten instrument za okrevanje s 
končnim datumom 31. decembra 2024, ki bi moral biti vključen v novi večletni finančni okvir in je vzpostavljen za zaščito 
možnosti preživljanja, podporo oživitvi gospodarstva in spodbujanje rasti. 

Sredstva za instrument naj bi se zbrala z začasnim zvišanjem zgornje meje lastnih sredstev, kar bi EU omogočilo izposojo 
sredstev na finančnih trgih. Sredstva bi se nato zagotovila državam članicam v okviru programov EU, porabila pa bi se 
znotraj treh stebrov, in sicer v obliki nepovratnih sredstev v višini 500 milijard EUR in posojil v višini 250 milijard EUR: 

o steber 1 – podpora državam članicam pri okrevanju, odpravi posledic krize in krepitvi: vzpostavitev novega 
mehanizma za okrevanje in odpornost s proračunom v višini 560 milijard EUR, uvedba nove pobude REACT-EU s 
sredstvi v višini 55 milijard EUR za povečanje kohezijske podpore za države članice in zagotavljanje podpore za 
prehod na zeleno gospodarstvo, 

o steber 2 – zagon gospodarstva in zasebnih naložb: uvedba novega instrumenta za podporo plačilni sposobnosti s 
sredstvi v višini 31 milijard EUR za mobilizacijo zasebnih sredstev za podporo podjetjem, okrepitev programa 
InvestEU z več kot dvojnim povečanjem njegovih zmogljivosti in vzpostavitev novega instrumenta za strateške 
naložbe v okviru programa InvestEU v vrednosti 15 milijard EUR za povečanje odpornosti EU in strateške 
neodvisnosti na področju ključnih tehnologij in vrednostnih verig, 

o steber 3 – spoznanja, pridobljena ob krizi: predlog za vzpostavitev novega programa EU za zdravje v vrednosti 
9,4 milijarde EUR za povečanje pripravljenosti EU na zdravstveno krizo, okrepitev programov rescEU in Obzorje 
Evropa, okrepitev instrumentov za sosedstvo, za razvojno in mednarodno sodelovanje ter za humanitarno pomoč. 

Naložbena pobuda v 
odziv na koronavirus 

Pobuda, zasnovana za podporo najbolj prizadetim sektorjem in najbolj izpostavljenim regijam v državah članicah. V njenem 
okviru je dodeljenih 37 milijard EUR sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. 
Naložbena pobuda v odziv na koronavirus plus je še dodatno povečala prožnost pri uporabi proračuna EU. Pobudo 
dopolnjuje: 

o 28 milijard EUR iz strukturnih skladov iz obdobja 2014–2020, ki še niso bili dodeljeni specifičnim projektom, ter 
o do 800 milijonov EUR iz solidarnostnih skladov EU, ki bodo dana na voljo najbolj prizadetim državam članicam. 
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Institucija Ukrep Opis 

Začasni okvir za 
ukrepe državne 

pomoči 

Vključuje pet vrst pomoči: (1) neposredna nepovratna sredstva, selektivne davčne ugodnosti in predplačila, (2) državna 
poroštva; (3) subvencionirana javna posojila za podjetja; (4) zaščitne ukrepe za banke, ki usmerjajo državno pomoč v realno 
gospodarstvo; ter (5) kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov. 

Ukrepi so bili dopolnjeni s podporo raziskavam in razvoju v zvezi s koronavirusom, izgradnji in posodobitvi zmogljivosti za 
testiranje, proizvodnji ustreznih proizvodov za boj proti izbruhu koronavirusa, ciljno usmerjenim ukrepom za odložitev 
plačevanja davkov in/ali začasno prekinitev plačevanja prispevkov za socialno varnost in ciljno usmerjenim ukrepom za 
subvencije plač za zaposlene. 

Jamstvo za Evropski 
investicijski sklad 

(EIS) 

1 milijarda EUR bo na voljo iz proračuna EU kot jamstvo za Evropski investicijski sklad za zagotovitev, da bodo banke 
zagotovile zadostno likvidnost za premostitev kapitalskih potreb malih in srednjih podjetij (MSP) ter zlasti malih podjetij s 
srednjo tržno kapitalizacijo, in sicer: 

o 500 milijonov EUR jamstva EU Evropskega sklada za strateške naložbe, ki so dodeljeni jamstvu za posojila v 
programu COSME, 

o 100 milijonov EUR jamstva EU Evropskega sklada za strateške naložbe, ki so dodeljeni Jamstvenemu skladu za MSP 
InnovFin, 

o 250 milijonov EUR iz sklopa za infrastrukturo in inovacije v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe, ki so 
dodeljeni podpori instrumentom za MSP, 

o 150 milijonov EUR za prerazporeditev znotraj dela MSP iz Evropskega sklada za strateške naložbe – z dolgoročnih 
na kratkoročna posredovanja. 

Fiskalna pravila 

Podpora državam članicam z zagotovitvijo, da bodo imele zadostno likvidnost, in z uporabo razpoložljive prožnosti znotraj 
fiskalnih pravil EU, zlasti z: 

o upoštevanjem dodatne porabe zaradi krize, ki je posledica pandemije COVID-19, pri ocenjevanju skladnosti s 
fiskalnimi pravili EU, 

o prilagoditvijo fiskalnih naporov, ki jih zahtevajo države članice, ob upoštevanju razmer v posameznih državah v 
primeru negativne rasti ali velikega upada dejavnosti. 
Ti začetni ukrepi so bili nadomeščeni z uporabo splošne odstopne klavzule v okviru Pakta za stabilnost in rast. 

Podpora 
zmanjševanju 

tveganj za 

Nova pobuda za zagotovitev finančne pomoči v skupni višini do 100 milijard EUR v obliki posojil vsem državam članicam, 
podprta s sistemom jamstev držav članic. S to podporo se bo pomagalo državam članicam financirati predvsem nacionalne 
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brezposelnost v 
izrednih razmerah 

(SURE) 

sheme skrajšanega delovnega časa in podobne ukrepe za zmanjšanje tveganja brezposelnosti in izpada dohodka, pa tudi 
nekaterih ukrepov, povezanih z zdravjem, zlasti na delovnem mestu. 

Evropska 
centralna banka 

Izredni program 
nakupa vrednostnih 

papirjev ob 
pandemiji 

(program PEPP) 

Začasni program za prožno nakupovanje vrednostnih papirjev v zasebnem in javnem sektorju za ublažitev ekonomskih 
učinkov krize zaradi pandemije COVID-19. Program PEPP v skupni vrednosti 750 milijard EUR dopolnjuje dodatne ukrepe za 
nakup sredstev v višini 120 milijarde EUR. 

Nakup komercialnih 
zapisov 

Nakup zapisov zadostne kreditne kakovosti, da se razširi primerno zavarovanje s premoženjem pri operacijah refinanciranja 
ECB. 

Operacije 
refinanciranja 

Do 3 bilijone EUR likvidnostnih sredstev, ki so na voljo v okviru operacij refinanciranja, zlasti poceni posojil za banke, 
imenovanih operacije dolgoročnega refinanciranja, in omiljenih pogojev za obstoječi „ciljni” posojilni program. 

Evropski bančni 
nadzorniki 

Sprostitev dodatnega bančnega kapitala v ocenjeni višini 120 milijard EUR, s katerim se lahko podprejo precejšnje 
zmogljivosti bank euroobmočja: 
o kapitalske in likvidnostne rezerve: ECB bo bankam dovolila, da začasno poslujejo pod kapitalsko ravnjo, določeno v 

smernicah iz drugega stebra, varovalnim kapitalskim blažilnikom in količnikom likvidnostnega kritja, 
o sestava kapitala za zahteve iz stebra 2: banke bodo lahko delno uporabile kapitalske instrumente, ki se ne štejejo za 

navaden lastniški temeljni kapital za izpolnitev zahtev iz stebra 2. To pomeni uvedbo ukrepa, ki naj bi začel veljati 
januarja 2021 z revizijo direktive o kapitalskih zahtevah (CRD V), 

o nadzorni ukrepi: ECB bo upoštevala tudi operativno fleksibilnost pri izvajanju nadzornih ukrepov, ki veljajo posebej za 
banke. 

Evropska 
investicijska 

banka 
Podpora za MSP 

Cilj EIB/Evropskega investicijskega sklada je premostiti kratkoročne potrebe MSP po financiranju, ki jih je povzročila 
pandemija COVID-19, in sicer z: 
o jamstvenimi shemami za banke, v okviru katerih se bo na podlagi obstoječih programov za takojšnje financiranje 

mobiliziralo do 8 milijard EUR sredstev, 



 76 

 

Institucija Ukrep Opis 

o bančnimi kreditnimi linijami za zagotovitev dodatne podpore za obratna sredstva za MSP in podjetja s srednjo tržno 
kapitalizacijo v višini 10 milijard EUR, 

o programi nakupa s premoženjem zavarovanih vrednostnih papirjev za prenos tveganj na portfelje posojil MSP, v 
okviru katerih se bo mobiliziralo dodatnih 10 milijard EUR podpore. 

Jamstveni sklad EIB 
Vzpostavitev vseevropskega jamstvenega sklada v višini 25 milijard EUR za mobilizacijo do 200 milijard EUR naložb v 
podporo realnemu gospodarstvu prek lokalnih bank in drugih finančnih posrednikov. Sklad bodo financirale države članice 
EU sorazmerno s svojim deležem v EIB. 

Evropski 
mehanizem za 

stabilnost 

Podpora zaradi 
pandemične krize 

  

S podporo zaradi pandemične krize na podlagi kreditne linije pod razširjenimi pogoji v okviru evropskega mehanizma za 
stabilnost bi se lahko podprla 2 % namenske gospodarske proizvodnje držav euroobmočja za kritje nekaterih stroškov krize 
zaradi pandemije COVID-19 (v skupnem obsegu približno 240 milijard EUR, če vseh 19 držav črpa iz kreditne linije). 

Evropski organ za 
zavarovanja in 

poklicne 
pokojnine 

Ukrepi za 
zagotavljanje 

neprekinjenega 
poslovanja, finančne 
stabilnosti in varstva 

potrošnikov 

Ukrepi, kot so priporočila o nadzorni prožnosti v zvezi z roki za poročanje in javnim razkritjem, so namenjeni pomoči 
zavarovateljem pri nadaljnjem zagotavljanju storitev svojim strankam. Poleg tega je organ EIOPA glede na splošno 
negotovost glede obsega in trajanja krize zavarovatelje in pokojninske sklade pozval, naj sprejmejo preudaren pristop in 
ublažijo posledice pandemije COVID-19, na primer z začasno ustavitvijo vseh izplačil diskrecijskih dividend, in ne izvajajo 
ponovnega odkupa delnic, da se ohrani kapital in prispeva k finančni stabilnosti. Organ EIOPA je tudi pozval zavarovatelje, 
naj opredelijo svoje produkte, ki jih je prizadela pandemija COVID-19, in razmislijo o sorazmernih popravnih ukrepih v 
primerih morebitne nepoštene obravnave strank. 

Vir: Evropsko računsko sodišče 
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Priloga V – Pregled glavnih vrst ukrepov državne pomoči, 
sprejetih v odziv na krizo zaradi pandemije COVID-19 

Ukrep Opis 

Nepovratna sredstva in 
kapitalske injekcije 

Cilj: obravnavanje nujnih likvidnostnih potreb podjetij. 

Prag: 800 000 EUR na podjetje (skupna nominalna vrednost 
ukrepov)/120 000 EUR na podjetje, dejavno na področju ribištva in 
akvakulture/100 000 EUR na podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo 
kmetijskih proizvodov. 

Subvencionirana (javna) 
posojila 

Cilj: zagotoviti, da banke še naprej zagotavljajo posojila podjetjem, da 
bodo ta lahko krila takojšnje potrebe po obratnih sredstvih in naložbah. 

Prag: nične obrestne mere samo za posojila v višini do 800 000 EUR 
(nominalni znesek). 

Jamstva 
Cilj: podpora podjetjem v stiski. 

Prag: za posojila do 800 000 EUR (nominalno) lahko jamstva krijejo do 
100 %. 

Kreditno zavarovanje 
Cilj: zaščita evropskih izvoznikov pred tveganjem neplačil tujih kupcev. 

Prag: zaradi izbruha koronavirusa so vse države članice začasno 
odstranjene s seznama držav s tržljivim tveganjem. 

Davčne ugodnosti in 
vračljiva predplačila 

Cilj: podpiranje sektorjev, regij in vrst podjetij, ki jih je kriza najbolj 
prizadela. 

Prag: glej nepovratna sredstva in kapitalske injekcije. 

Subvencije za plače in 
odložitev plačila 

prispevkov za socialno 
varnost 

Cilj: podpiranje podjetij v sektorjih ali regijah, ki jih je sedanja kriza 
najbolj prizadela in bi sicer morala odpustiti zaposlene. 

Prag: omejitve za EU niso določene. 

Sektorski ukrepi: banke 
Cilj: spodbujanje kreditnih institucij, ki imajo ključno vlogo pri 
podpiranju gospodarske dejavnosti EU. 

Prag: omejitve za EU niso določene. 

Ukrepi za zasebna 
gospodinjstva 

Cilj: nadomestitev izgubljenega dohodka. 

Prag: omejitve za EU niso določene. 

Vir: Evropska komisija 
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Glosar 
Bančni nadzor: spremljanje bank in po potrebi sprejetje nadzornih ukrepov za 
zagotovitev, da banke delujejo varno, dobro in v skladu z veljavnimi pravili in predpisi. 

Banke: v tem pregledu banke pomenijo kreditne institucije in investicijska podjetja, za 
katera velja ustrezna zakonodaja EU. 

Dokapitalizacija: kapitalska injekcija v podjetje za izboljšanje njegovega razmerja med 
lastniškim in dolžniškim kapitalom. 

Državna pomoč: neposredna ali posredna državna podpora za podjetje ali organizacijo, 
ki je zaradi te podpore v ugodnejšem položaju kot konkurenti. 

Državni dolg: denar, ki ga dolguje centralna država domačim in tujim posojilodajalcem 
in včasih vključuje dolg podjetij v državni lasti in sistemov socialne varnosti. 

Eurosistem: skupni pojem, ki se uporablja za ECB in nacionalne centralne banke držav, 
ki so sprejele euro. 

Finančna pomoč: finančna podpora EU (kot so posojila), ki se zagotovi državam v 
finančnih težavah, da se jim povrne stabilen makroekonomski in finančni položaj ter 
zagotovi, da bodo lahko izpolnile svoje obveznosti javnega sektorja ali plačilne bilance. 

Finančni trg: trg za prodajo in nakup finančnih sredstev, kot so delnice, obveznice, 
valute in izvedeni finančni instrumenti. 

Kapitalska zahteva: znesek lastnih sredstev, ki jih mora imeti banka glede na svoja 
tveganju prilagojena sredstva, tako da je bolje pripravljena, da bo vzdržala 
nepričakovane izgube. 

Količnik finančnega vzvoda: obseg sredstev in zunajbilančnih obveznosti banke brez 
prilagoditve tveganju glede na njena lastna sredstva (opredeljena kot temeljni kapital). 

Makrobonitetni nadzor: nadzor, ki je osredotočen na stabilnost finančnega sistema 
kot celote. 

Mikrobonitetni nadzor: nadzor, ki je osredotočen na posamezne finančne institucije 
kot sestavne dele finančnega sistema. 
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Ocena, ali banka propada ali bo verjetno propadla: ocena bančnega nadzornika, da je 
banka v eni od naslednjih situacij: (i) banka krši ali bo verjetno kmalu kršila nekatere 
regulativne zahteve na način, ki bi upravičil preklic operativnega dovoljenja; (ii) njena 
sredstva so ali bodo verjetno v bližnji prihodnosti manjša od njenih obveznosti; (iii) ni 
ali verjetno kmalu ne bo sposobna odplačevati svojih dolgov ali drugih zapadlih 
obveznosti; (iv) potrebuje izredno javno finančno podporo. 

Pristojni nacionalni organ: nacionalni organ, ki je odgovoren za nadzor določenih 
finančnih subjektov in trgov (kot so banke, zavarovalnice, pokojninski skladi, 
investicijski skladi in tržne infrastrukture) in pooblaščen za izvajanje nekaterih funkcij. 

Reševanje: urejeno prenehanje finančne institucije, ki propada, da se zagotovi 
kontinuiteta njenih bistvenih funkcij, ohrani finančna stabilnost in zaščitijo javna 
sredstva, in sicer s čim večjim zmanjšanjem potrebe po javni finančni podpori. 

Slabo posojilo: posojilo, za katero so plačila že določeno časovno obdobje (običajno 
90 dni) zapadla ali pri katerem obstajajo dokazi, da ni verjetno, da bo v celoti 
poplačano. 

Stresno testiranje: simulacija, s katero se oceni sposobnost finančne institucije, da 
prestane različne krizne scenarije. 

Zahtevani solventnostni kapital: znesek lastnih sredstev, ki jih morajo imeti 
zavarovalnice in pozavarovalnice v EU. 
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Seznam kratic 
AIS: alternativni investicijski sklad 

BDP: bruto domači proizvod 

CRD: direktiva o kapitalskih zahtevah 

EBA: Evropski bančni organ 

ECB: Evropska centralna banka 

ECFIN: Generalni direktorat Komisije za gospodarske in finančne zadeve 

EDIS: evropski sistem jamstva za vloge 

EFSF: evropski instrument za finančno stabilnost 

EFSI: Evropski sklad za strateške naložbe 

EIOPA: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine 

EIS: Evropski investicijski sklad 

EMIR: Uredba o infrastrukturi evropskega trga 

EMN: enotni mehanizem nadzora 

EMR: enotni mehanizem za reševanje 

EMS: evropski mehanizem za stabilnost 

EMU: ekonomska in monetarna unija 

ESFS: Evropski sistem finančnega nadzora 

ESMA: Evropski organ za vrednostne papirje in trge 

ESRB: Evropski odbor za sistemska tveganja 

EU: Evropska unija 

FISMA: Generalni direktorat Komisije za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo 
kapitalskih trgov 

FSB: Odbor za finančno stabilnost 
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GD: generalni direktorat 

IAIS: Mednarodno združenje zavarovalnih nadzornikov 

MDS: Mednarodni denarni sklad 

MiFID: direktiva o trgih finančnih instrumentov 

MiFIR: uredba o trgih finančnih instrumentov 

MSP: mala in srednja podjetja 

MSRP: mednarodni standardi računovodskega poročanja 

program PEPP: izredni program nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji 

Solventnost II: direktiva o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in 
pozavarovanja 

SRB: Enotni odbor za reševanje 

SURE: podpora zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah 
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Ekipa Sodišča 
Pregled Sodišča – Kako je EU upoštevala spoznanja, pridobljena pri finančni in državni 
dolžniški krizi v obdobju 2008–2012 

Ta pregled je sprejel senat IV, ki ga vodi član Evropskega računskega sodišča 
Alex Brenninkmeijer. Pregled je vodila članica Evropskega računskega sodišča 
Ivana Maletić, pri njej pa so sodelovali vodja njenega kabineta Sandra Diering, 
asistentka v njenem kabinetu Tea Japunčić, vodilni upravni uslužbenec Paul Stafford, 
vodja naloge Jacques Sciberras ter revizorja Mathias Blaas in Adrian Savin. 

Zaradi pandemije COVID-19 in strogih karantenskih ukrepov revizijska ekipa ni bila 
fotografirana. 
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