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Vsebina

Na podlagi 18. Ëlena zakona o druæbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (Ur. l. RS, πt. 32/92, 37/95, 34/96, 31/97 in 99/99 se za letno poroËilo in revizijo
raËunovodskih izkazov druæbe uporabljajo predpisi, ki veljajo za banke. K revidiranemu letnemu poroËilu poda mnenje nadzorni svet druæbe, ki to poroËilo po zadnji noveli
zakona o gospodarskih druæbah (Ur. l. RS, πt. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99 in 45/01) praviloma tudi sprejema in z njim seznani skupπËino druæbe.
Druæba o svojem poslovanju poroËa tudi Dræavnemu zboru Republike Slovenije. 

Letno poroËilo SID, d.d., Ljubljana za leto 2001, ki je njeno deveto letno poroËilo po ustanovitvi druæbe 22.10.1992, vsebuje poslovno poroËilo in raËunovodske izkaze druæbe
za finanËno leto 2001, ki je bilo zakljuËeno 31.12.2001 ter bilo sprejeto na 38/III-5. seji nadzornega sveta, delniËarji pa so bili z njim seznanjeni na 12. redni skupπËini
druæbe. Letno poroËilo je revidirala revizijska druæba PRICEWATERHOUSECOOPERS, d.o.o., Ljubljana in o njem izdala pozitivno mnenje.

Slovenska izvozna druæba, druæba za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, 

telefon: 01/ 200 75 00, zavarovanje: 01/ 200 75 40, 200 75 10, financiranje in garancije: 01/ 200 75

30, 200 75 33, telefaks: 01/ 200 75 75, 

matiËna πtevilka: 5665493, davËna πtevilka: 82155135,

elektronska poπta: info@sid.si, domaËa stran: http://www.sid.si

PooblaπËeni revizor: PRICEWATERHOUSECOOPERS, d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija

telefon: 01/ 475 01 00, telefaks: 01/ 475 01 09
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Uspeπna in ugledna finanËna institucija — slovenska izvozno-kreditna agencija, ki s
kvalitetno ponudbo storitev in sodobnimi finanËnimi produkti podjetjem pri finan-
ciranju njihovih poslov:

- zagotavlja gospodarsko varnost,
- pospeπuje menjavo in
- krepi konkurenËnost podjetij na trgih v tujini in doma.

“Druæba za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije je finanËna organizacija za
zavarovanje in financiranje izvoznih poslov ter za opravljanje drugih poslov, s kateri-
mi se spodbuja in pospeπuje ekonomske odnose s tujino.” (drugi odstavek 2. Ëlena
zakona o druæbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije, Ur.l. RS, πt. 32/92,
37/95, 34/96, 31/97 in 99/99).

• s poslovno uËinkovitim in uspeπnim zagotavljanjem kvalitetnih, mednarodno 
konkurenËnih in potrebam strank prilagojenih produktov storitvenega kreditnega 
zavarovanja podjetjem pri njihovem nastopanju na tujih trgih in doma; 

- in to s pravoËasno in potrebam podjetij prilagojeno ponudbo kvalitetnih 
zavarovalnih kritij,

- ki le-tem in njihovim zunanjim financerjem nudijo ustrezno zaπËito pred    
komercialnimi in politiËnimi riziki,

- pod pogoji, ki podjetjem omogoËajo konkurenËno ponudbo, rast prodaje in 
obsega poslovanja ter varno poslovanje na obstojeËih in novih trgih; 

• s financiranjem poslov, ki podjetjem omogoËa pridobitev in uspeπno izvedbo 
poslov izvoza in investicij na tujih trgih, 

- s pogoji financiranja, ki slovenskim podjetjem dodatno k ponudbi poslovnih 
bank omogoËajo konkurenËno nastopanje na tujih trgih;

• z izdajanjem kvalitetnih garancij in drugih jamstev, 
- ki dopolnjujejo ponudbo komercialnih bank in zavarovalnic ter koristnikom 

zagotavljajo varnost poslovanja s slovenskimi podjetji ter tem podjetjem 
omogoËajo izkoristiti poslovne priloænosti, ki se jim odpirajo na tujih trgih in 
doma;

• s kvalitetnimi in aæurnimi informacijami, svetovanjem in pomoËjo pri izterjavah ter 
z drugimi poslovnimi storitvami, ki dopolnjujejo te storitve zavarovanja in        
financiranja SID.

Ponudba storitev SID je strankam prijazna, njeno poslovanje pa se zgleduje po
najboljπih primerljivih finanËnih institucijah. 

Vizija, poslanstvo in glavne dejavnosti SID

Zagotavljanje
gospodarske varnosti, 
pospeπevanje menjave 
in krepitev
konkurenËnosti pri 
poslih slovenskega
gospodarstva
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Poslovanje SID temelji na naËelih in strogih profesionalnih standardih varnosti,
likvidnosti in rentabilnosti, pri Ëemer SID pri zavarovanju in financiranju izvoza
upoπteva tudi uveljavljena mednarodna pravila o izvoznih kreditih.

Pogoji ponudbe zavarovalniπkih storitev, ki jih SID izvaja za raËun dræave, med
drugim upoπtevajo tudi interese davkoplaËevalcev, da se v skladu z zmogljivostmi
za to zavarovanje, podjetjem pri nastopanju na tujih trgih zagotavlja ustrezno gospo-
darsko varnost in hkrati skrbi za dolgoroËno vsaj izravnan rezultat tega poslovanja,
ki s plaËanimi premijami in provizijami pokriva izplaËane in neregresirane πkode in
stroπke tega zavarovanja ter s tem zagotavlja dolgoroËno in ustrezno podporo
dræave poslom mednarodne menjave slovenskega gospodarstva.

• zavarovanje kratkoroËnih izvoznih in domaËih terjatev pred komercialnimi riziki
• financiranje izvoza
• izdajanje garancij 
• zavarovanje izvoznih kreditov pred nekomercialnimi riziki
• zavarovanje srednjeroËnih izvoznih kreditov pred komercialnimi riziki
• zavarovanje investicij v tujini pred politiËnimi riziki

Glavne dejavnosti SID



Vlada, gospodarstvo in slovenski strokovnjaki banËne, zavarovalniπke,
raziskovalne ter svetovalne stroke,  postavijo temelje za ustanovitev
slovenske izvozno-kreditne agencije.

8.7.1992 - 87 ustanovitvenih delniËarjev sveËano podpiπe Pogodbo o
ustanovitvi SID. 

Zakon o druæbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije, sprejet v
skupπËini Republike Slovenije 17.6.1992.

Primerjalne πtudije in analize mednarodnih pravil.

22.10.1992 - Ustanovna skupπËina SID; SID, d.d., Ljubljana je bila
vpisana v sodni register 27.10.1992.

Tolar postane nova slovenska 
valuta.

Banka Slovenije vodi politiko
upravljanega drseËega teËaja SIT;
prvi guverner slovenske centralne
banke je Dr. France Arhar.

Novi potni listi, nove avtomobilske
tablice.

Sprejem RS v IMF, Svetovno banko
in druge mednarodne organizacije.

22. maja postane Slovenija Ëlanica
Organizacije Zdruæenih Narodov.

Junija - prva proslava slovenske
osamosvojitve.

Olimpiada - Barcelona. Prve kolajne
za samostojno Slovenijo - bronasti
dvojec in bronasti Ëetverec brez
krmarja. 

Dr. Janez Drnovπek zamenja Lojzeta
Peterleta na premierskem stolu.



V Sloveniji je pred osamosvojitvijo zavarovanje kratkoroËnih izvoznih kreditov pred komercialnimi riziki ponujala le
ena slovenska sploπna zavarovalnica, vendar v zelo majhnem obsegu, kot marginalen del svoje sicerπnje ponudbe
zavarovalnih kritij; politiËne rizike pa je slovenskim podjetjem do osamosvojitve Slovenije krila le tedanja
Jugoslovanska banka za mednarodno ekonomsko sodelovanje (JUBMES).  

Ob osamosvojitvi je tudi Slovenija zaËela vzpostavljati lasten sistem zavarovanja in financiranja izvoza. Glede na
nekatere strokovne predloge iz vladnih resorjev in moËno izraæen interes slovenskega gospodarstva, je ob pobudah
nekaterih politiËnih strank Ministrstvo za zunanje zadeve, ki je takrat pokrivalo tudi ekonomske odnose s tujino,
jeseni 1991 zaËelo s projektom oblikovanja sistema zavarovanja in financiranja izvoza ter ustanovitve slovenske
izvozno-kreditne agencije. V delo projektne skupine so bili ob podpori takratne Vlade Republike Slovenije poleg
strokovnjakov iz Ministrstva za zunanje zadeve in vladnih gospodarskih resorjev ter Banke Slovenije vkljuËeni πe
nekateri strokovnjaki iz bank, zavarovalnic in raziskovalnih ter svetovalnih institucij.  

Koncipiranje slovenskega sistema zavarovanja in financiranja izvoza, ki je bilo v veliki meri kronano s sprejemom
zakona o druæbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije, projekt pa je vkluËeval tudi vplaËilo kapitala,
ustanovitev ter registracijo, kadrovsko in tehniËno usposobitev ter pripravo vsega potrebnega za zaËetek delovanja.
Zahteven in kompleksen proces je bil, kljub velikim finanËnim in kadrovskim omejitvam, zakljuËen v izjemno kratkem
Ëasu (v enem letu), saj je bila Slovenska izvozna druæba, d.d., Ljubljana (SID) takoj po svoji ustanovitvi 22. oktobra
1992 pravno, kapitalsko, tehniËno, kadrovsko in strokovno æe usposobljena za zaËetek svojega delovanja in operacij.

Slovenski sistem zavarovanja in financiranja izvoza se je zgledoval po nekaterih tujih sorodnih agencijah, pred-
vsem pa je æelel biti fleksibilen in pripravljen na bodoËi razvoj ter spremembe v okolju, katerim bi se moral tekoËe
prilagajati. To je veljalo πe posebej za osnovno pravno regulativo, saj je bilo tedaj to πe zaËetno obdobje oblikovanja
slovenske zakonodaje, pravni sistem za delovanje take finanËne institucije pa πe zdaleË ni bil izgrajen. 

Glede na to, da je slovensko gospodarstvo majhno gospodarstvo in glede na to, da se je poleg motivov varnosti
poslovanja æelelo, da bi SID æe od vsega zaËetka poslovala tudi rentabilno, je bila SID koncipirana kot ≈enovita«
IKA (one-stop agency). Kot taka naj bi poslovala z manjπimi stroπki, izkoriπËala sinergijo razliËnih dejavnosti in naj
bi v polni meri spremljala posle slovenskih podjetij z razliËnimi finanËnimi in drugimi storitvami.

UpoπtevajoË naËela dobrega gospodarjenja, vlogo dræave pri zavarovanju in financiranju izvoza ter trende privati-
zacije in umika dræav s podroËja marketabilnih dejavnosti, zaradi tedanjih moænosti in potreb po zadostnem kapi-
talu, kasnejπih dokapitalizacij in potreb po drugih virih sredstev za poslovanje SID, hkrati pa tudi zaradi Ëim veËje
vkljuËenosti finanËnih institucij in slovenskih podjetij ter zaradi Ëimprejπnje seznanitve gospodarstva s storitvami
novonastale IKA, je bila SID oblikovana kot delniπka druæba, ne pa na primer kot kak vladni urad ali agencija.
Dræava naj bi sicer imela ustrezno vlogo pri poslovanju druæbe za dræavni raËun, svojo lastniπko vlogo (veËinski
deleæ) v druæbi in upravljalsko vlogo pri poslovanju SID za njen lasten raËun pa naj bi dræava, ko bi razmere to
narekovale, postopoma predvidoma opuπËala.

Podlaga za zaËetek poslovanja SID je bila v veliki meri ustrezna, o Ëemer priËajo tudi sedanji trendi, hiter razvoj
trga kreditnih zavarovanj v Sloveniji, dosedanje uspeπno poslovanje ter razvoj SID in njenih storitev v prvih
desetih letih njenega obstoja.

Dr. Miran Jus

izvrπni direktor za raziskave in strategijo SID
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• Slovenska izvozna druæba, d.d., Ljubljana je slovenska izvozno-kreditna agencija 
(IKA). Ustanovljena je bila 22.10.1992 kot posebna zasebnopravna finanËna  
institucija za zavarovanje in financiranje izvoza, na podlagi posebnega zakona o 
druæbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (Ur.l. RS, πt. 32/92, 37/95, 
34/96, 31/97 in 99/99).

• Druæba je vpisana v sodni register pri Okroænem sodiπËu v Ljubljani s sklepom πt. 
SRG 8069/92 z dne 27.10.1992 pod πt. registrskega vloæka 1/19966/00. 

• VeËinski delniËar druæbe je Republika Slovenija (konec leta 2001 je njen deleæ 
znaπal 91,15 odstotkov), poleg nje pa so delniËarji SID πe banke, zavarovalnice, 
Gospodarska zbornica Slovenije ter πtevilna druga slovenska podjetja (skupaj je 
31.12.2001 SID imela 81 delniËarjev). 

• SID je registrirana za πirok spekter dejavnosti (πifra dejavnosti: 65.230 — drugo 
finanËno posredniπtvo), s katerimi pospeπuje prodajo blaga in storitev ter      
investicije slovenskih podjetij v tujini.

Za svoj lasten raËun druæba:
- zavaruje kratkoroËne izvozne in domaËe terjatve pred komercialnimi riziki;
- financira posle mednarodne trgovine in investicij;
- izdaja garancije za posle podjetij na tujih trgih in doma;
- nudi bonitetne informacije, poslovno in pravno svetovanje, pomoË pri izterjavah 

ter opravlja druge spremljajoËe storitve.
Za raËun dræave SID izvaja:

- zavarovanje kratkoroËnih in srednjeroËnih izvoznih kreditov pred 
nekomercialnimi riziki; 

- zavarovanje investicij pred politiËnimi riziki;
- zavarovanje srednjeroËnih izvoznih kreditov pred komercialnimi riziki; 
- zavarovanje kratkoroËnih izvoznih kreditov pred komercialnimi 

(nemarketabilnimi) riziki v dræavah, ki niso Ëlanice OECD;
- zavarovanje pred teËajnimi riziki; 
- ob tem SID (kot agent dræave) opravlja tudi tehniËna in strokovna opravila v 

zvezi s programom izravnave obresti (PIO) za izvozne kredite in druge posle po 
posebnih pooblastilih.

NaËela na katerih temelji poslovanje SID so zlasti naËela varnosti, likvidnosti in
rentabilnosti. Glede standardov varnega poslovanja, poroËanja, revizije raËunovod-
skih izkazov in nadzora nad poslovanjem se za SID uporabljajo tako rekoË enaki
predpisi kot za banke oziroma glede marketabilnega zavarovanja za lasten raËun
SID, d.d. predpisi za zavarovalnice. Nadzor nad banËnim delom poslovanja SID
opravlja Banka Slovenije, nadzor nad opravljanjem zavarovalnih poslov druæbe za
njen lasten raËun pa izvrπuje Agencija za zavarovalni nadzor, SID pa nadzira tudi
Ministrstvo za finance.

Status SID

DelniËarji

Dejavnosti 
(5. Ëlen zakona o SID)

NaËela poslovanja 
in nadzor

Slovenska izvozna druæba — osnovna predstavitev
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Poslovanje, ki ga SID kot slovenska izvozno-kreditna agencija (IKA) opravlja za raËun
Republike Slovenije, je poslovno, upravljalsko in knjigovodsko transparentno loËeno
od poslovanja SID, d.d., Ljubljana za njen lasten raËun. 

K pogojem za zavarovanja, ki jih SID izvaja za dræavni raËun ter limitom, do katerih
se lahko zavarujejo posli v posamezni dræavi za dræavni raËun, daje po zakonu o SID
soglasje medresorska Komisija za pospeπevanje izvoza. Komisija med drugim
doloËa tudi pogoje in merila za izravnavanje obresti za izvozne kredite, kar SID izvaja
v imenu Republike Slovenije, ter hkrati daje tudi soglasja k poslom financiranja, ki
presegajo 5 odstotkov, in k poslom zavarovanja ter izdajanja garancij, ki presegajo
10 odstotkov kapitala druæbe. 

Varnostne rezerve in posebne varnostne rezerve za zavarovanje pred teËajnimi riziki,
ki poleg sredstev dræavnega proraËuna za SID predstavljajo pomembne zavarovalne
kapacitete za zavarovanje pred nemarketabilnimi rizki, preden izplaËane zavaroval-
nine iz naslova zavarovanja za raËun Republike Slovenije morebiti bremenijo dræavni
proraËun (zaËetna sredstva teh varnostnih rezerv je na podlagi posebnega zakona
zagotovila Republika Slovenija iz kupnin za privatizirana druæbena podjetja) se obliku-
jejo iz premij, regresiranih plaËanih πkod in drugih dohodkov, ki jih druæba ustvari s
poslovanjem na podroËju zavarovanja in pozavarovanja pred nemarketabilnimi riziki
(nekomercialni riziki, srednjeroËni komercialni riziki in kratkoroËni komercialni -
nemarketabilni riziki). 

Na podlagi dolgoroËnih pogodb med SID in Ministrstvom za gospodarstvo se varnos-
tne in posebne varnostne rezerve uporabljajo predvsem za poravnavo obveznosti do
zavarovancev in kritje morebitnih izgub iz zavarovalnih poslov, ki jih SID opravlja za
dræavni raËun. »e nastalih πkod ni mogoËe poravnati iz omenjenih rezerv, zagotovi
sredstva za izplaËilo πkod iz naslova zavarovanj pred nemarketabilnimi riziki po
zakonu o SID Republika Slovenija. 

“Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti druæbe iz izdajanja garancij in zavarovanj,
ki presegajo jamstveni kapital druæbe, jamËi Republika Slovenija. Republika
Slovenija s posebnimi zakoni jamËi za obveznosti druæbe, ki presegajo jamstveni
kapital druæbe, iz najemanja kreditov, izdanih garancij v tujino in izdanih vrednostnih
papirjev.” (17. Ëlen zakona o SID). 

Zadolæevanje SID z garancijami dræave ureja tudi zakon o poroπtvih Republike
Slovenije za zadolæevanje za potrebe financiranja izvoza (Ur.l. RS, πt. 20/98).

LoËeno poslovanje SID
za dræavni raËun

Pristojnosti Komisije
za pospeπevanje izvoza
(27. Ëlen zakona o SID)

Varnostne rezerve
za zavarovanja za
raËun dræave
(12. Ëlen zakona o SID)

Poslovanje SID za dræavni raËun in vloga Komisije za pospeπevanje izvoza 



DoreËena in potrjena poslovna politika SID.

Potrditev internih aktov SID, izbira kadrov.

ZaËetek poslovanja slovenske izvozno-kreditne agencije.

Finsko tehniËno pomoË SID financira EBRD.

Oblikovanje prve politike zavarovanj do dræav, ki so bile pomembnejπe
za slovenski izvoz.

ZaËetek refinaciranja izvoznih kreditov.

Opredeljena vloga dræave pri poslovanju druæbe za dræavni raËun.

Izbor in nabava potrebne raËunalniπke opreme.

Nadaljevanje hudih medetniËnih
spopadov na ozemlju nekdanje
Jugoslavije.

Æivahna diplomacija: obisk Ëeπkega
predsednika Vaclava Havla,
izraelskega zunanjega ministra 
©imona Peresa, Milan KuËan urad-
no pri papeæu Janezu Pavlu II., dr.
Janez Drnovπek pri ameriπkemu
predsedniku Billu Clintonu.

Slovenija sprejeta kot polnopravna
Ëlanica v Svet Evrope.

Odkrito oroæje na mariborskem
letaliπËu.

Kobariπki muzej izbran za najboljπi
evropski muzej.

Milijon tulipanov v Arboretumu
VolËji potok, prvi McDonald’s v
Ljubljani, prva presaditev srca 
v Sloveniji.

Prvi spodbudni znaki rasti
slovenskega gospodarstva.

Yehudi Menuhin v Ljubljani, 
najimenitnejπi glasbeni dogodek
leta.



Po uradnem zaËetku leta 1992 je SID namenila svojo energijo izdelavi poslovnih aktov in dokumentov - ter
kadrovski politiki, predvsem z mladimi strokovnjaki, za dolgoroËnejπe obdobje. Danes se kaæe, da sta njena poslov-
na vizija in strategija bili pravilni odloËitvi;  napovedovali sta rast njenega kapitala, razvoj njenih storitev, kadrov
in predvsem fiziËnega obsega poslovanja.

Æe v poslovni politiki za leto 1992 je bilo za prednostno nalogo doloËeno zavarovanje izvoznih poslov pred
nekomercialnimi riziki. Zavarovalnice tega niso bile zmoæne prevzemati. DoloËeno je bilo, da bo s pomoËjo bank
SID refinancirala samo kapitalske dobrine, torej predvsem izvoz opreme, transportnih sredstev, gradnjo komplet-
nih objektov v tujini, izvajanje investicijskih del in montaæo, zakup opreme ter nakup blaga in storitev v tujini za
poravnavo terjatev do tujine.

Leta 1993, ko je bil pravni vidik poslovanja æe urejen in doloËena merila za poslovno odloËanje po naËelih varnosti,
likvidnosti in delno tudi donosnosti, je bila ustvarjena veËina osnovnih pogojev za zaËetek dejavnosti. Analize
πirπega gospodarsko-finanËnega okolja, v katerem so se gibali slovenski izvozniki, relativna stabilnost tolarja,
zmanjπevanje inflacije, upadanje industrijske proizvodnje in domaËega bruto proizvoda, poveËevanje deviznih rez-
erv ter zmanjπevanje kratkoroËne zadolæenosti, so bili atributi, ki jih je SID upoπtevala pri oblikovanju svoje
poslovne politike.

Eden izmed elementov nadziranja rizikov je bilo tudi doloËanje zgornjih limitov zavarovanja v posameznih dræavah,
pri Ëemer so se poleg ocene riziËnosti dræav upoπtevale πe ravni blagovne menjave, izkuπnje izvoznikov in med-
dræavni odnosi. SID je uvedla svoj sistem opazovanja in ocenjevanja rizikov dræav. Poslovna politika leta 1993 se ni
omejila samo na nekomercialne rizike temveË tudi na zavarovanje pred komercialnimi riziki. Sklenjen je bil dogov-
or s Pozavarovalnico Sava.

Druæba se je opredelila, da bo refinancirala in regresirala posojila bank, ki jih bodo te odobrile domaËim
izvoznikom za izvoz kapitalskih dobrin za kredit nad dvema letoma. Pogodbe o refinanciranju so doloËale, da je ves
Ëas kreditiranja obrestna mera fiksna, z valutno klavzulo v valuti osnovnega kredita tujemu naroËniku. Bistvena
prednost refinanciranja je bila, da so refinacirana posojila omogoËala dostop do cenejπih domaËih finanËnih sred-
stev. Pri doloËanju metodologije obrestnih mer SID za refinanciranje izvoznih posojil je bilo upoπtevano staliπËe, da
je za pospeπevanje  izvoza dolgoroËno bolj kot spreminjanje teËaja tolarja, spodbudnejπe zniæevanje obrestnih mer
na tolarska posojila.

Na koncu bi dodal, da SID ne bi bilo mogoËe ustanoviti brez podpore dræave in vseh politiËnih strank, Ministrstva
za zunanje zadeve, Predsednika dræave in Predsednika vlade, Nove Ljubljanske Banke in kasneje Ministrstva za
gospodarstvo. Zahvala gre vsem zaposlenim v SID, posebno mojemu nasledniku, ki so nadaljevali moje delo, tako
da je SID postala ena izmed najuspeπnejπih druæb v Sloveniji.

Vselej ko se Ëlovek ozre na prehojeno pot, ga prevzamejo spomini - opravili smo pionirsko delo v svoji novi dræavi,
neπteto je spominov in veËina je lepih.

Dr. Zlatko Murπec

prvi generalni direktor SID
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V primerjavi z izvozno-kreditnimi agencijami (IKA) iz drugih dræav se SID uvrπËa med
tiste (one-stop agency), ki svojim strankam za njihovo nastopanje na trgih v tujini in
doma ponuja πirok in kompleten nabor razliËnih finanËnih storitev in produktov 

• zavarovanja,
• financiranja in 
• izdajanja garancij, 

kar dopolnjuje πe z nekaterimi spremljajoËimi storitvami, kot so na primer informaci-
je o bonitetah podjetij in bank, riziËnosti tujih trgov, pravno in poslovno svetovanje,
pomoË pri izterjavah dolgov in podobno. 

SID je edina finanËna institucija v Sloveniji, ki zavaruje kredite tako pred komercial-
nimi kot tudi pred nekomercialnimi, vkljuËno s teËajnimi, riziki, hkrati pa zavaruje
tudi investicije slovenskih podjetij v tujini pred politiËnimi riziki. S tem z zavarovalne
strani v polni meri spremlja posle prodaje svojih strank, hkrati pa konkretnemu
poslu poleg zavarovanja izvoznih kreditov dodaja πe moænost posrednega ali
neposrednega financiranja teh poslov v domaËi ali tuji valuti, vkljuËno z odkupi ter-
jatev, ter izdajanja raznih garancij. Pri tem SID svojim strankam ne pomaga samo pri
nastopanju na tujih trgih, paË pa jim pred kratkoroËnimi komercialnimi riziki zavaruje
tudi njihove domaËe terjatve; z vseobsegajoËim zavarovalnim kritjem (comprehensive
cover) jim torej lahko pokrije njihovo celotno prodajo (whole turnover), kar velja
enako tudi za garancije, ki jih SID izdaja tujim koristnikom in tudi za poslovanje pod-
jetij na domaËem trgu.

S svojo svetovalno vlogo in preventivno funkcijo zavarovanja druæba pomaga sloven-
skim podjetjem pri nastopanju na njihovih prodajnih trgih, jim ob nastopu zavaroval-
nega primera povrne nastalo πkodo ter jih tako zavaruje pred riziki neplaËila ali
nepravoËasnega plaËila domaËih in tujih kupcev, dolænikov ali garantov, ne glede na
to ali je do neplaËila ali zamude plaËila priπlo zaradi komercialnih ali nekomercialnih
rizikov. Pomaga pa jim tudi pri izterjavah, z bonitetnimi in drugimi poslovnimi infor-
macijami ter pravnim in poslovnim svetovanjem. 

Zavarovanje izvoznih in domaËih kreditov ter investicij s prenosom zavarovalnih pra-
vic na poslovne banke (asignacija) podjetjem hkrati olajπuje tudi najemanje banËnih
in drugih kreditov, potrebnih za njihovo poslovanje.

S svojimi storitvami torej SID podjetjem 

• omogoËa in olajπuje zunanje financiranje njihovega poslovanja, kar jim 
• ustvarja moænosti za uspeπno nastopanje na trgu s konkurenËno ponudbo pro-

daje na kredit oziroma odloæeno plaËilo, in s tem
• poveËuje njihovo prodajo,

pri Ëemer jim SID s kvalitetnimi zavarovalniπkimi produkti
• prevzema rizike neplaËil njihovih kupcev zaradi nesolventnosti ali politiËnih 

rizikov v njihovem okolju, jim s tem
• izboljπuje njihovo upravljanje z riziki in jim
• omogoËa ter zagotavlja potrebno gospodarsko varnost pri njihovem poslovanju 

na zahtevnih trgih v tujini in doma.

Zavarovanje in
financiranje poslov    
v tujini in doma

Kompletna ponudba 
storitev

Pospeπevanje prodaje
podjetij in upravljanje
z riziki

Storitve SID
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V letnem poroËilu o poslovanju Slovenske izvozne druæbe, d.d., Ljubljana v letu
2001, uprava z zadovoljstvom poroËa nadzornemu svetu, delniËarjem, poslovnim
partnerjem in drugi zainteresirani javnosti, da je druæba tudi v desetem letu svojega
obstoja 
• uspeπno poslovala,
• izpolnila zadane cilje, in
• dodatno utrdila temelje za nadaljnji razvoj druæbe, njenih storitev in sistema
zavarovanja in financiranja mednarodnih gospodarskih poslov v Republiki Sloveniji,
kot je to predvideno v sprejeti strategiji razvoja druæbe.

Preteklo leto je bilo podobno kot vsa dosedanja za SID izredno dinamiËno, pred-
vsem glede nadaljnjega poveËevanja obsega poslovanja in kakovosti naπih
zavarovalnih in drugih finanËnih storitev.

Slovenska izvozna druæba je tako v letu 2001 zavarovala æe 13 odstotkov celotnega
slovenskega izvoza in s storitvami financiranja podprla 4,5 odstotkov tega izvoza. To
jo po stopnji penetracije na slovenskem sedaj æe razvitem trgu kreditnih zavarovanj
tudi v svetovnem merilu uvrπËa med bolj aktivne izvozno-kreditne agencije, v
Sloveniji pa postaja vse pomembnejπi poslovni partner in opora slovenskim podjet-
jem in poslovnim bankam pri njihovem nastopanju na tujih trgih in doma.

Zavarovanje terjatev do kupcev v mednarodni in domaËi trgovini, srednjeroËnih
izvoznih kreditov in investicij v tujini pred komercialnimi ter politiËnimi riziki v
slovenskem prostoru vse bolj postaja moËna potreba in tudi standard pri
uËinkovitem upravljanju z riziki. V Slovenski izvozni druæbi si prizadevamo, da bi
zadovoljili tako naπe partnerje, ki æe dobro poznajo pomen teh storitev, kot tudi
tiste, ki se z njimi πele seznanjajo in ki jim gospodarska varnost ter uËinkovito
upravljanje z riziki poslovanja πe ni med prioritetnimi faktorji, ki doloËajo glavne
motive poslovanja. Pri tem z zadovoljstvom ugotavljamo, da podjetja v teh storitvah
pogosto najdejo ne samo racionalno obliko zaπËite pred riziki, ampak tudi kvalitetne
instrumente, ki jim na domaËem in tujih trgih zagotavljajo konkurenËnost njihove
ponudbe in jim poveËujejo prodajo.

Financiranje izvoznih poslov in izdajanje garancij, kot druga pomembna dejavnost
SID, z ugodnimi viri sredstev za financiranje poslov slovenskih podjetij dopolnjuje
ponudbo zavarovanja SID. Slovenska izvozna druæba, ki se je æe moËno uveljavila na
podroËju refinanciranja banËnih posojil v domaËi valuti, postaja vse aktivnejπa pri
zagotavljanju dolgoroËnih virov za financiranje slovenskega izvoza in investicij v tujini
tudi v tujih valutah. 

Nagovor uprave
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Slovenska izvozna druæba je tudi v letu 2001 realizirala naËrtovani dobiËek; ob tem
pa tudi na podroËju ≈izvajanja zavarovalnih poslov za raËun dræave« dræavi ≈prigospo-
darila« pozitiven rezultat, kar ji omogoËa, da bo slovenskim izvoznikom tudi v prihod-
nje lahko zagotavljala potrebne zavarovalne kapacitete.

Dosedanji rezultati nam skupaj z razvitimi zavarovalniπkimi in banËnimi produkti
omogoËajo realizacijo zaËrtanih strateπkih ciljev. Naπa prizadevanja in seveda
konkretne poslovne aktivnosti bodo usmerjene v dopolnjevanje in povezovanje
ponudbe storitev, ki bodo poleg Ëistega zavarovanja in financiranja poslov mednaro-
dne menjave, vsebovale tudi ponudbo kvalitetnih spremljajoËih storitev — na primer
bonitetne informacije, pomoË pri izterjavi dolgov in druge pravne storitve vse to pa
bo podprto z vzpostavljenim elektronskim poslovanjem z naπimi poslovnimi partnerji
(SID-NET). 

Naslednja leta bodo verjetno leta poveËane riziËnosti poslovanja, ko bo zaradi rece-
sije na naπih pomembnejπih trgih vse veË tudi steËajev in neplaËil s strani kupcev
blaga in storitev naπih podjetij. Potreba po veËji gospodarski varnosti bo postala πe
bolj oËitna, podjetja in njihovi lastniki pa bodo prisiljeni upravljati s svojimi riziki in
se pri tem posluæevati instrumentov, ki se jih posluæujejo tudi podjetja v drugih razvi-
tih dræavah. V Slovenski izvozni druæbi vidimo v tem velik izziv, da pri tem slovenskim
podjetjem stojimo ob strani in da izkoristimo te priloænosti za realizacijo naπih
naËrtov.

Marjan Kramar
Predsednik uprave
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Nadzorni svet Slovenske izvozne druæbe, d.d., Ljubljana je bil v sestavi mag. Darko
Tolar, predsednik, Janez LotriË, namestnik predsednika in Ëlani Pavel Demπar, Janko
Deæelak, Ivan Ferme, mag. Mateja Meπl in Joæe StaniË, imenovan na 11. redni
skupπËini delniËarjev, dne 19. junija 2001.

Novoimenovani nadzorni svet se je sestal na treh rednih sejah, medtem ko je nad-
zorni svet v prejπnji sestavi v letu 2001 imel dve redni in eno korespondenËno sejo.

Nadzorni svet je svoje delo opravljal v skladu poslovnikom o delu nadzornega sveta
in statutom Slovenske izvozne druæbe, d.d., Ljubljana, ki podrobno opredeljuje nje-
gove pristojnosti pri nadzoru vodenja poslov druæbe.

Tako je nadzorni svet v preteklem letu tekoËe spremljal in nadziral poslovanje
druæbe z vidika doseganja za leto 2001 zastavljenih ciljev in na svojih sejah zlasti
obravnaval
- periodiËna poroËila o poslovanju druæbe
- redna kvartalna poroËila notranje revizije in kontrolinga druæbe ter plan dela 

notranje revizije in kontrolinga v druæbi za leto 2002
- razvojne usmeritve s temelji poslovne politike druæbe za leto 2002 in
- izvajanje deviznega zadolæevanja druæbe.

Nadzorni svet je bil tudi seznanjen z ugotovitvami rednega delnega pregleda poslo-
vanja druæbe, ki ga je v septembru 2001 v druæbi izvedla Banka Slovenije.

Nadzorni svet je podrobno obravnaval poroËilo o strateπkih usmeritvah druæbe, real-
izaciji glavnih strateπkih ciljev ter v okviru tega potrdil usmeritve in predloge nadaljn-
jih aktivnosti predvsem glede:

- dinamiËnega razvoja obsega in kvalitete posameznih zavarovalnih in banËnih 
storitev druæbe,

- nadaljnje krepitve finanËno-poslovne bonitete druæbe, in
- zagotavljanja ugleda SID, d.d., v domaËi in tuji (poslovni) javnosti.

Nadzorni svet je pri nadzoru vodenja poslov druæbe razpolagal z zahtevanimi infor-
macijami tako, da je lahko tekoËe ocenjeval doseæene rezultate in delo uprave ter
sprejemal odloËitve v okviru svojih pristojnosti.

Na korespondenËni seji z dne 27.3.2002 je nadzorni svet tudi sprejel predlog
uprave, da se 50 odstotkov Ëistega dobiËka leta 2001 v viπini 81.435.154 SIT raz-
poredi v druge rezerve iz dobiËka.

Nadzorni svet je na svoji redni seji 18. aprila 2002 podrobno obravnaval letno
poroËilo druæbe za leto 2001 ter poroËili pooblaπËenega revizorja in aktuarja za leto

PoroËilo nadzornega sveta
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2001, ki sta ju izdelali revizijska druæba Pricewaterhousecoopers in pooblaπËeni
aktuar g. Matjaæ Musil.

Po preverjanju poroËil je nadzorni svet ugotovil, da je druæba v letu 2001 uspeπno
izvajala naËrtovano politiko in dosegla precejπnjo rast poslovanja. Revizijsko poroËilo
z revizorjevim mnenjem potrjuje korektno vodenje poslovnih aktivnosti in uspeπno
upravljanje s premoæenjem druæbe, ki je tudi v letu 2001 nadaljevala s krepitvijo
svoje finanËne bonitete kot osnove za predviden nadaljnji razvoj SID, d.d.

Nadzorni svet je po obravnavi sprejel letno poroËilo Slovenske izvozne druæbe, d.d.,
za leto 2001.

V skladu z doloËbo 274.a Ëlena Zakona o gospodarskih druæbah je nadzorni svet
preveril tudi predlog za uporabo bilanËnega dobiËka ter revizijsko poroËilo, s kateri-
ma se v celoti strinja in nanju nima nikakrπnih pripomb.

S sprejetim letnim poroËilom Slovenske izvozne druæbe, d.d., Ljubljana za leto 2001
in poroËilom nadzornega sveta k letnemu poroËilu, se seznani skupπËino Slovenske
izvozne druæbe, d.d., Ljubljana na redni skupπËini delniËarjev Slovenske izvozne
druæbe, d.d., Ljubljana.

mag. Darko Tolar
predsednik nadzornega sveta
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• Osnovni kapital SID je konec leta 2001 znaπal 9.323.540.000 SIT oziroma 42,1 
milijona EUR* (razdeljen je na 932.354 delnic po nominalni vrednosti 10.000 SIT 
za delnico); 

• kapital druæbe pa je konec leta znaπal 17.999.640.591 SIT (81,3 milijona EUR);
• revidirana knjigovodska vrednost delnice SID, d.d., Ljubljana na dan 31.12.2001 

je znaπala 19.305,59 SIT.

SID, d.d. je leto 2001 zakljuËila z dobiËkom, pred obdavËitvijo v viπini
211.318.526 SIT oziroma 954.424 EUR. 

»isti dobiËek je bil za lansko leto ugotovljen v viπini 162.870.309 SIT oziroma
735.607 EUR, bilanËni dobiËek druæbe pa je za poslovno leto 2001 znaπal
81.435.154 SIT oziroma 367.803 EUR. Uprava je ob soglasju nadzornega sveta raz-
poredila 50 odstotkov ostanka Ëistega dobiËka v druge rezerve iz dobiËka, to je
81.435.154 SIT.

Druæba je tako kljub temu, da je veliko vlagala v svoj razvoj, kadre, znanje in infor-
macijski sistem, vsa leta svojega poslovanja poslovala z dobiËkom. Poleg naËela
rentabilnosti, ki se je izrazilo v naËrtovanem pozitivnem finanËnem rezultatu poslo-
vanja, je SID pri svojem poslovanju upoπtevala tudi naËela varnosti in likvidnosti, kar
zagotavlja druæbi dobro boniteto. 

• Ob velikem poveËevanju obsega poslovanja in s tem tudi izpostavljenosti o skrbi 
za varnost poslovanja druæbe priËa tudi raven oblikovanih dolgoroËnih rezervacij, 
ki so po stanju na dan 31.12.2001 znaπale 4.573.396.495 SIT (20.655.828 
EUR).

• Ob tem je bil lani tudi rezultat zavarovanja za dræavni raËun zopet pozitiven, saj 
so premije za to zavarovanje (2,77 milijona EUR) presegale plaËane πkode 
(160.571 EUR) za dobrih 2,61 milijonov EUR tako, da so se varnostne rezerve 
za to zavarovanje lani poveËale in 31.12.2001 znaπale 67,97 milijonov EUR 
(dodatno k temu so posebne varnostne rezerve za zavarovanje pred teËajnimi rizi-
ki znaπale 4,48 milijona EUR). 

1997 1998 1999 2000 2001

©tevilo delniËarjev 92 87 84 83 81

Osnovni kapital 49.125.000 49.350.000 47.251.000 44.082.000 42.110.000

Kapital 67.562.000 73.677.000 76.442.000 78.807.000 81.296.000

DobiËek 581.000 736.000 633.000 919.000 954.000

DobiËek/osnovni 

kapital 1,2 1,5 1,3 2,1 2,3

©tevilo zaposlenih 39 42 47 50 56

Tabela 1:
Osnovni podatki o SID 
(1997 — 2001) v EUR

Poudarki o poslovanju SID v letu 2001

* Op.: Kjer ni posebej drugaËe navedeno se za prikazovanje podatkov o poslovanju SID v EUR uporablja protivrednost SIT, izraËunana za poslovne podatke o stanju konec
vsakega koledarskega leta po srednjih (konËnih meseËnih) teËajih Banke Slovenije na zadnji dan v posameznem koledarskem letu (konverzija ECU v EUR po teËaju 1 : 1), tako
da so za prikazovanje podatkov v evrih uporabljeni naslednji teËaji EUR: 31.12.1997: 186,7334 SIT; 31.12.1998: 188,9271 SIT; 31.12.1999: 197,3215 SIT; 31.12.2000:
211,5062 SIT; 31.12.2001: 221,4095 SIT); za ostale podatke o poslovanju pa so vrednosti izraæene v EUR izraËunane iz povpreËnih meseËnih teËajev EUR v posameznem
koledarskem letu, ki jih izraËunava Banka Slovenije (1997: 180,3985 SIT; 1998: 186,2659 SIT; 1999: 193,6253 SIT; 2000: 205,0316 SIT; 2001: 217,1851 SIT). Za
podatke o rasti poslovanja in primerjave obsega poslovanja po posameznih letih ter za izraËune raznih indeksov so, v kolikor ni v tekstu posebej drugaËe navedeno, uporabljeni
podatki o poslovanju v SIT.
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Druæba je tudi lani moËno poveËala obseg poslovanja na obeh glavnih podroËjih svo-
jih dejavnosti — zavarovanja in financiranja gospodarskih poslov. 

• Skupna vednost vseh zavarovanih poslov SID se je lani poveËala za 40 
odstotkov, ter leta 2001 znaπala 1.624 milijonov EUR (kar je po zaËasnih   
uradnih podatkih 13 odstotkov celotnega slovenskega izvoza);

- obseg poslov SID za dræavni raËun se je lani poveËal za skoraj 14 odstotkov 
in znaπal 936,3 milijonov EUR, 

- obseg zavarovanj za lasten raËun SID, d.d. pa se je lani poveËal kar za 42 
odstotkov in znaπal v EUR 1.219 milijonov.

• PoveËale (za 18 odstotkov) so se tudi skupne premije za zavarovanje, ki so 
znaπale 6,7 milijonov EUR, poveËal pa se je obseg skupnih plaËanih πkod (za 
37 odstotkov), ki so lani tako znaπale 2,46 milijona EUR, slednje odraæa sicer 
manjπe plaËane πkode iz zavarovanja za dræavni raËun glede na leto prej, pri 
Ëemer pa so se lani πkode iz zavarovanj pred kratkoroËnimi komercialnimi 
(marketabilnimi) riziki za lasten raËun SID, d.d., precej poveËale (68 plaËanih πkod
v skupni vrednosti 2,3 milijona EUR), vendar je bil lani tudi rezultat zavarovanja za
lasten raËun druæbe pozitiven (plaËane πkode so predstavljale 59 odstotkov premij
za to zavarovanje).

Ob tem je druæba lani poveËala tudi obseg svojega poslovanja na podroËju finan-
ciranja izvoznih poslov in investicij v tujini. SID je tako lani financirala 1117 poslov
398 podjetij, 

• pri Ëemer se je financiranje SID po stanju na dan 31.12.2001 glede na leto 
prej poveËalo za skoraj 30 odstotkov in 

• znaπalo 50,6 milijard SIT (228,8 milijonov EUR).

SID je tudi lani nudila slovenskim podjetjem in bankam vire za financiranje med-
narodnih gospodarskih poslov pod ugodnimi pogoji, ki so jim omogoËali
konkurenËno nastopanje na zahtevnih tujih trgih. 

SID je lani nadaljevala z æe leta 1999 zaËetim izvajanjem programa zadolæevanja
na mednarodnem finanËnem trgu. Z najetimi sindiciranimi posojili si SID ob garan-
cijah Republike Slovenije zagotavlja ugodne dolgoroËne vire sredstev ter sloven-
skim podjetjem omogoËa financiranje mednarodnih gospodarskih poslov tudi v
tujih valutah.
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Marjan Kramar postane ob predsedniku dr. Zlatku Murπcu Ëlan uprave.

ZaËetek skokovite rasti obsega zavarovanega izvoza.

Ustanovitveni kapital SID (tretji obrok) je v celoti vplaËan.

NaËrtno in pospeπeno izobraæevanje zaposlenih.

Intenzivni stiki s Ëlanicami Bernske unije.

Obseg izdanih garancij preseæe
200 M USD.

Zaradi omejenih sredstev 
nizek odstotek refinanciranja.

Druga anketa med slovenskimi
izvozniki.

IzplaËana prva zavaroval-
nina; kasneje izplaËana
prva πkoda v Iranu.

Zimske olimpijske igre - norveπki
Lillehammer. Tri bronaste medalje -
Katja Koren v slalomu, Alenka
Dovæan v alpski kombinaciji, Jure
Koπir v slalomu.

Afera Depala vas. Uspeπna 
parlamentarna interpelacija proti
obrambnemu ministru Janezu
Janπi; potesti pred parlamentom.

Jure ©terk, samotni jadralec,
objadra svet.

Koπarkakrski klub Smelt Olimpija
osvoji evropski pokal.

Britta BilaË na evropskem
atletskem prvenstvu osvoji zlato
medaljo.

Donacija kiparja Janeza Boljke
galeriji Boæidar Jakac v Kostanjevici
na Krki.

SreËanje predsednikov Madæarske,
»eπke in Slovenije; Goenez Arpad,
Vaclav Havel ter Milan KuËan.



V Ëasu, ko je upravni odbor SID πtel dvakrat veË ljudi kot je bilo v njej zaposlenih, je bilo odloËanje o zavarovanju
poslov dvakrat teæko. Prva teæava je bila ta, da je bilo kljub ostanku spomina na JUBMES* vedenje o SID skromno,
zaradi teæav, v katerih so se znaπli velikani, kot so (bili) TAM, Hidromontaæa, Metalna, Litostroj in drugi, pa tudi
pravih poslov ni bilo. Drug problem pa je bil, da so tisti, ki so do SID priπli, na nek naËin, bodisi æe bili v teæavah,
bodisi so jih z veliko gotovostjo priËakovali.

Razmere πe najbolje ilustrira prvih nekaj izdanih zavarovalnih polic, ki so vse krile rizike nehonoriranja akreditivov
iranskih bank. V tistem obdobju so zaradi iranskih plaËilnobilanËnih teæav njihove banke s plaËili zamujale tudi veË
kot πest mesecev. 

Ker SID lastnih izkuπenj ni imela in ker so bile sestrske agencije (HERMES, SACE, COFACE) zaradi lastnih teæav z
Iranom z nasveti zelo rezervirane, ni bilo druge izbire kot zgledovanje po privatnem zavarovalnem trgu (Lloyds). 

Zavarovalne police so tako zaradi æe registriranih zamud vsebovale doloËilo o dvakrat daljπi Ëakalni dobi (12 mese-
cev), poveËanem lastnem deleæu (30% namesto 15%) in premijo, kot jo je takrat obraËunaval privatni zavarovalni
trg in je znaπala za danaπnje Ëase nepojmljivih 6% (za kratkoroËne posle).

Zanimivo je, da je dva zavarovana posla financirala avstrijska banka - takratna Handelsbank, ki je kot prva tudi
preverila kvaliteto zavarovalne police. Manjπa od obeh zavarovalnih polic je bila tudi æe prva πkoda in Ëez nekaj
mesecev tudi prvi pravi regres. Dolgovani znesek je namreË iranska banka na koncu plaËala v celoti.

Tri police - ena πkoda je bil seveda rezultat, ki bi lahko ob bolj Ërnem razpletu ogrozil celotno zavarovalno shemo.

Potrebno je bilo zelo veliko pojasnjevanja in odgovorov na vpraπanje kot na primer, zakaj pa ste sploh zavarovali
tako riziËne posle, oziroma zakaj pa raje ne zavarujete akreditivov boljπih bank, itn.

Tako nabiranje izkuπenj je SID seveda koristilo, saj si bolj kot tisto, kar piπe v priroËniku, zapomniπ tisto, kar se je
zgodilo tebi, ali Ëe povzamem odgovor, ki ga je na vpraπanje kolegov iz novonastajajoËih agencij na seminarju v
COFACE, ki je glasilo “Kako naj mi to poËnemo, Ëe pa nimamo nobenih izkuπenj ?”, dala gospa Chantal Dutheil,
“We can give you some basic principles here, but your experience will come !”.

Lado Artnik 

»lan uprave SID

*Jugoslovenska banka za meunarodnu ekonomsku saradnju a.d. Beograd
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Vlada Republike Slovenije je æe leta 1999 sprejela strategijo razvoja sistema
zavarovanja in financiranja izvoza v Republiki Sloveniji in strateπke dokumente ter
naËrte razvoja SID, ki jih je nadzorni svet druæbe obravnaval v letih 1997, 1998,
1999 in 2001.

Za razvoj sistema zavarovanja in financiranja izvoza v Republiki Sloveniji so brez
dvoma pomembni mednarodni dogovori v okviru Svetovne trgovinske organizacije
(WTO), dogovori Ëlanic Mednarodne zveze zavarovateljev kreditov in investicij
(Bernska unija) ter tudi pravila o izvoznih kreditih Organizacije za gospodarsko sode-
lovanje in razvoj (zlasti t.i. Konsenz OECD, katerega pravil se dræi tudi SID, Ëeprav
zaenkrat Slovenija πe ni Ëlanica te mednarodne organizacije, vkljuËno z zadnjim
Knaepenovim paketom in procesom harmonizacije premijskih stopenj OECD), ki jih
skupaj z njenimi drugimi pravili v svoje predpise (acquis communautaire) prevzema
tudi Evropska unija (EU). 

Strategija razvoja SID, med drugim upoπteva tudi potrebe in moænosti slovenskega
gospodarstva, razvitost domaËega finanËnega sektorja, sedanjo in bodoËo notran-
jepravno regulativo, omenjena mednarodna pravila na podroËju izvoznih kreditov,
sodobno prakso in trende v svetu na podroËju zavarovanja in financiranja mednarod-
nih gospodarskih poslov, ter bodoËe Ëlanstvo Slovenije v EU, do katerega naj bi
priπlo predvidoma leta 2004. 

Na podlagi omenjene strategije se SID intenzivno pripravlja na popolno prilagoditev
sistema zavarovanja in financiranja izvoza pravilom, ki bodo za Slovenijo veljala po
njeni vkljuËitvi v EU. V tem okviru v SID potekajo strokovne priprave na nekatere
potrebne spremembe pri zavarovanju in financiranju izvoza, zlasti na podroËju pogo-
jev za zavarovanje srednjeroËnih kreditov, trgovine na podroËju skupnega trga, skup-
nega zavarovanja z drugimi IKA, izmenjave informacij znotraj EU, preobrazbe sedan-
jega programa izravnave obresti (PIO), in podobno. 

Omenjena strategija razvoja SID vsebuje cilje in naloge, ki jih lahko v grobem
strnemo v pet toËk:

◆ Kot pogoj za dinamiko in modalitete nadaljnjega razvoja SID je v ospredju strategi-
je njenega razvoja postavljena zlasti ustrezna rast obsega poslovanja na trgih doma
in v tujini ter kvaliteta in razvoj storitev SID, tako na podroËju njenih osnovnih, kot
tudi drugih dejavnosti, vkljuËno z uvedbo nekaterih novih.

Skladnost z 
mednarodnimi pravili 
o izvoznih  kreditih

Rast in razvoj storitev

Strategija razvoja SID
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Ob nadaljnjem razvoju elektronskega poslovanja bo tako SID
• razvijala svojo ponudbo v smer storitvenega kreditnega zavarovanja, ki bo ob bok 

prevzemanju rizikov oziroma zavarovanju pred riziki neplaËil dodajalo tudi 
kvalitetne in aæurne kreditne informacije, izterjavo dolgov, svetovanje na podroËju 
upravljanja z riziki in druge spremljajoËe poslovne storitve,

• pri Ëemer bo SID razvila tudi sintetiËen produkt zavarovanja in odstopa - prevze-
manja trgovinskih terjatev, ki bo strankam na voljo kot hibriden produkt in tudi po 
modulih,

• ponudba modernih in tudi sofisticiranih finanËnih instrumentov SID pa bo tudi 
posebej krojena potrebam strank in zahtevam poslovnih transakcij.

◆ Naslednji cilj strategije je preobrazba obstojeËega sistema zavarovanja in finan-
ciranja izvoza v Sloveniji ter postopen umik dræave s podroËja zavarovanja mar-
ketabilnih rizikov, ki se na sploπno lahko zavarujejo na zasebnem (po)zavarovalnem
trgu, kar bo narekovalo postopno preobrazbo SID in ustanovitev specializirane kred-
itne zavarovalnice z izbranimi domaËimi in tujimi kljuËnimi oziroma strateπkimi part-
nerji.

SID ima æe vrsto let poslovanje za dræavni raËun transparentno loËeno od poslo-
vanja za lasten raËun, pri Ëemer za svoje zavarovalniπko poslovanje, ki ga izvaja
za lasten raËun, uporablja pravila iz zakona o zavarovalniπtvu, za njeno drugo
finanËno poslovanje pa se uporabljajo predvsem predpisi, ki veljajo za banke. Nov
zakon o zavarovalniπtvu - ZZavar (Ur. l. RS, πt. 13/00, 91/00 in 21/02) predvide-
va, da bo nova kreditna zavarovalnica v celoti poslovala po tem zakonu. V danem
prehodnem obdobju, ki bo trajalo do vstopa Slovenije v EU, pa se bodo za
zavarovalniπko poslovanje SID za njen lasten raËun doloËila zakona o
zavarovalniπtvu uporabljala smiselno (335. Ëlen).

◆ Nadalje je v sprejeti strategiji naËrtovana tudi postopna privatizacija SID, d.d.,
Ljubljana. Ta bo po zakonu o izvrπevanju proraËuna Republike Slovenije za leto 2002
(Ur. l. RS, πt. 103/01) v prvi fazi v skladu z odloËitvami lastnikov potekala v obliki
odprodaje doloËenega dela delnic, ki jih ima v lasti Republika Slovenija, domaËim
kljuËnim partnerjem, v prvi vrsti bankam in zavarovalnicam oziroma sedanjim
delniËarjem ter morebitnim institucionalnim investitorjem.

Na podlagi zadnjih sprememb zakona o SID (Ur.l. RS, πt. 99/99) bodo s sredstvi
kupnin za s strani dræave prodane delnice SID poveËane varnostne rezerve (na
podlagi omenjenega zakona (12. Ëlen) in pogodbe z Ministrstvom za gospodarstvo
te predstavljajo dolgoroËno obveznost SID, d.d., Ljubljana do dræave) za kritje
πkod iz naslova zavarovanja pred nemarketabilnimi riziki, ki ga SID izvaja za raËun
dræave, s Ëimer bo SID poveËala svoje zavarovalne kapacitete in moænosti za
dajanje zavarovalnih kritij.

Prenos marketabilnih
zavarovanj v
specializirano kreditno
zavarovalnico

Privatizacija in poveËanje
varnostnih rezerv
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◆ Ob vsem tem v skladu s sprejeto strategijo potekajo tudi vzporedne priprave na
sprejem novega sistemskega zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih
gospodarskih poslov (ZZFMGP), ki je sedaj πe v vladni proceduri in ki bo nadomestil
sedaj veljavna zakon o SID ter zakon o jamstvih dræave za zadolæevanje za potrebe
financiranja izvoza.

◆ Na podlagi omenjenega zakona pa bo sklenjen tudi nov dolgoroËen dogovor med
pristojnim ministrstvom in SID o izvajanju storitev zavarovanja v imenu in za raËun
dræave ter o upravljanju novega programa izravnave obresti (PIO).

Nova agentska pogodba
med SID in dræavo

Nov zakon o zavarovanju in
financiranju mednarodnih
gospodarskih poslov
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Trendi v svetovnem gospodarstvu oziroma v veËini slovenskih pomembnejπih gospo-
darskih partneric v letu 2001 niso bili ugodni. Gospodarska rast v dræavah OECD se
je vseskozi upoËasnjevala, uvozno povpraπevanje zmanjπevalo, visoke cene pri-
marnih proizvodov pa so zaËele obËutneje padati πele po 11. septembru. Rast BDP
v svetu se naj bi lani po ocenah IMF upoËasnila na vsega 2,6 odstotka (po nekater-
ih novejπih ocenah pa celo na 1,2 odstotka), kar je najniæje po letih 1973-74, ko je
zastoj povzroËila rast cen nafte. Svetovna trgovina z blagom in storitvami naj bi se
lani poveËala za 2,7 odstotka (v dolarjih se je zmanjπala za 2,3 odstotka), od tega v
razvitih dræavah le za 1,7 odstotka, primanjkljaji na tekoËih raËunih pa so se
poveËali (na 0,6 odstotka svetovnega BDP). Zaradi peπanja gospodarske rasti, teæav
in kriz v nekaterih dræavah (na primer TurËija, Argentina), poveËanja negotovosti in
iskanja varnejπih naloæb, so bili tokovi kapitala v dræave v razvoju (v viπini 163 mili-
jard USD) prviË po sedemnajstih letih manjπi od odtokov (za 1,5 milijarde USD).

Razlogov za upoËasnjevanje gospodarske rasti v svetu je veË in se prepletajo, nji-
hove korenine pa segajo vsaj v leto 2000, ko so se zaËeli zmanjπevati podjetniπki
dobiËki, precenjena vrednost delnic, predvsem v druæbah informacijskih tehnologij,
pa padati. Opazno in za dlje se je poveËala cena nafte, monetarna politika v ZDA in
v Evropski uniji (EU) pa se je zaostrila zaradi pregretega domaËega povpraπevanja in
strahu pred inflacijo. Razseænosti globalizacije so se pokazale v jasnejπi luËi, saj se
je recesija iz ZDA πirila tudi v druge regije, predvsem v gospodarstva, ki so tesneje
povezana z ameriπkim (v EU, Latinsko Ameriko in na Japonsko, ki pa jo πe bolj od
ameriπke recesije pestijo slaba banËna posojila, visok javni dolg, deflacija in drugo).
Med najpomembnejπimi slovenskimi gospodarskimi partnericami se je BDP v EU po
ocenah v letu 2001 poveËal le za 1,5 odstotka (v NemËiji celo samo za 0,6 odstot-
ka), v ZDA za 1,1 odstotek, v dræavah CEFTA pa za 2,3 odstotka. V dræavah JV
Evrope oziroma Z Balkana, kjer so oboroæeni spopadi do konca lanskega leta prene-
hali (ob trajnejπem miru bodo ta gospodarstva v prihodnjih letih lahko relativno hitro
rasla, marsikje bo pri njihovem razvoju potrebna tuja pomoË, na daljπi rok pa bodo
brez uspeπnega prestrukturiranja gospodarstva in ustrezne makroekonomske poli-
tike lahko imela tudi obËutnejπe plaËilnobilanËne probleme) naj bi bila lani rast BDP
3,5 odstotna, v Rusiji, ki se je vsaj po statistiËnih podatkih kot kaæe izvila iz krize,
pa 5 odstotna. Razvite dræave so na upoËasnjeno gospodarsko rast odgovorile dokaj
hitro; πe posebej je bilo to opazno po 11. septembru, ki je zagrozil z eskalacijo
oboroæenih spopadov, krizo zlasti v letalski, zavarovalniπki in turistiËni industriji,
visokimi cenami nafte, moËnim zmanjπanjem potroπnje in nestabilnostjo trgov ter
negotovostjo, ki vpliva na porast riziËnih premij ter zmanjπevanje posojil in investicij.
Makroekonomske politike so od druge polovice leta 2001 manj restriktivne,
obrestne mere so se zniæale (v svetu povpreËno za 232 baziËnih toËk) in so sedaj v
tej generaciji rekordno nizko, v teku ali napovedane so davËne in druge fiskalne
spodbude, skromna rast proizvodnje pa je v obdobju januar 2001 - januar 2002
zniæala ceno nafte za 34 odstotkov in ostalih primarnih proizvodov za 14 odstotkov. 

Gospodarska 
gibanja v svetu

Mednarodno okolje in slovensko gospodarstvo
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Dogodki, kot so bili teroristiËni napadi v New Yorku in Washingtonu 11. septembra
2001, odgovor na Srednjem Vzhodu ter negotovost, povezana z morebitno
eskalacijo nasilja, so vsekakor moËno vplivali na svetovno gospodarstvo, hkrati pa
tudi na zavarovalniπko industrijo v svetu ter na percepcijo rizikov in moËneje
izraæeno potrebo po gospodarski varnosti s strani udeleæencev poslovnih transakcij. 

Neposredne πkode, ki so jih zaradi teh tragiËnih dogodkov utrpele nekatere
zavarovalnice in pozavarovalnice (te naj bi znaπale 40 milijard USD, govori pa se
tudi o 50 in celo 75 milijardah USD), so teæko primerljive celo s katastrofami, kot je
bil slabih deset let nazaj na primer hurikan Andrew. Kot posledico lahko opazimo
spodjedanje kapitala prizadetih zavarovalnic in izdajo novih delnic, zmanjπanje
kapacitet zasebnega pozavarovalnega trga in omejitev ponudbe zavarovalnih kritij, ki
se kaæe v poviπanju premijskih stopenj (trg torej ni veË mehak, premije pa naj bi æe
prej marsikje dosegle spodnje meje) in s tem povezanim vstopom novih igralcev na
trg, zlasti pa tudi v omejitvah glede vrst in obsega razpoloæljivih zavarovalnih kritij.
PoveËanje premij namreË dostikrat ne pomaga, saj je v velikih rizikih povpraπevanje
po zavarovanju neelastiËno na cene. ZaËenjajo se tudi razprave o vlogi dræav pri pre-
vzemanju nekaterih rizikov — ≈zavarovatelj v skrajni sili« (insurer of the last resort).
V preteklosti smo bili namreË pri kreditnem zavarovanju in pri zavarovanju pred poli-
tiËnimi riziki marsikje priËa rastoËi vlogi zasebnega (po)zavarovalnega trga, kljub nje-
govi cikliËnosti, in postopnemu umiku dræav s podroËji zavarovanj pred t.i. mar-
ketabilnimi riziki.

Po drugi strani pa taki dogodki æal, podobno pa je na primer tudi ob poslabπani
plaËilni disciplini, verigi steËajev (uËinek domin) ali teæavah podjetij in kolapsih, kot
na primer Enron in nekateri drugi, spreminjajo tudi percepcijo in zavedanje rizikov pri
zavarovancih ter vplivajo na veËjo potrebo po gospodarski varnosti. Taki dogodki so
za zavarovalnice, ki se ukvarjajo z zavarovanjem takih ≈eksotiËnih« rizikov, v nekem
smislu tudi ≈dobra novica«. Koristnost dobrine — z zavarovanjem zagotovljene gospo-
darske varnosti — namreË za povpraπevalce s tem nedvomno raste, kar tudi na
slovenskem trgu vpliva na rast povpraπevanja po zavarovanju kreditov in investicij.
Vendar je ta na drugi strani odvisna tudi od razpoloæljivega dohodka povpraπevalcev,
pri Ëemer je zavarovanje superiorna dobrina (povpraπevanje po njej raste z velikostjo
razpoloæljivega dohodka), tako da morebitna recesija in pritisk na stroπke podjetij
nista v prid poveËanemu povpraπevanju po zavarovalnih kritjih. 

Ti vplivi in njihov neto uËinek bodo seveda imeli pomemben vpliv na nadaljnji razvoj
trga kreditnih zavarovanj v Sloveniji; πe bolj od tega pa posttranzicijska faza in kon-
solidacija lastniπtva v slovenskih podjetjih, ko bo z odgovorno upravljalsko in jasno
ter ustrezno lastniπko strukturo v slovenskih podjetjih tudi upravljanje z riziki dobilo
pomen, ki ga ima tudi v drugih razvitih gospodarstvih.

Nekatere posledice 11.
septembra
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Gospodarska rast v ZDA je zaËela oæivljati pred koncem leta 2001, v Evropi pa bo
po napovedih to konec prve Ëetrtine letoπnjega leta; v nasprotju z ZDA tu
podjetniπki dobiËki namreË πe ne rastejo, nezaposlenost se ne poveËuje, plaËe pa
so πe vedno v vzponu, kar vodi k manjπim investicijam ter niæji produktivnosti in
zmanjπani konkurenËnosti. Uvozno povpraπevanje v slovenskih najpomembnejπih
partnericah se naj bi po ocenah v letu 2002 poveËalo za 2,9 odstotka, pri Ëemer bo
pomembno predvsem napovedano oæivljanje proizvodnje in uvoza v NemËiji ter
ohranjanje sedanje ravni uvoza v Avstriji in Rusiji. Po mnenju veËine analitikov pa bo
svetovno gospodarstvo preπlo v fazo hitrejπe rasti πele v letu 2003. 

Rast slovenskega gospodarstva, ki je relativno razvito (slovenski BDP / prebivalca
je nekje na ravni manj razvitih dræav Ëlanic EU in dosega 71 odstotkov povpreËnega
v EU), je bila kljub nekaterim neugodnim okoliπËinam v svetovnem gospodarstvu v
letu 2001, relativno solidna (po ocenah okoli 3 odstotna; rast industrijske proizvod-
nje pa je bila 2,9 odstotna) in je med najviπjimi v Evropi. Zaradi majhnosti in
odprtosti gospodarstva pa jo v najveËji meri poganja tuje povpraπevanje oziroma
izvoz. Zaradi ohlajanja tujega povpraπevanja se je stopnja rasti izvoza lani sicer
zmanjπala, kljub temu pa se je realna rast izvoza v letu 2001 ohranila na visoki
ravni (po preliminarni uradni oceni 7,2 odstotka). To je bilo posledica znaËilnega pri-
bliæno polletnega zamika med upoËasnitvijo rasti izvoznih trgov in dejanskim
zmanjπanjem tujih naroËil, na drugi strani pa poveËevanja izvoza na trge JV Evrope
in Rusije.

Slovenska zunanja trgovina je tako po panogah kot po proizvodni in geografski
strukturi precej diverzificirana. Med izvoznimi trgi so daleË najpomembnejπi trgi
dræav EU, kamor je bilo (ob lanskoletni 3,2 odstotni rasti izvoza v te dræave) po pred-
hodnih podatkih v letu 2001 namenjenih veË kot 62 odstotkov slovenskega blagov-
nega izvoza (v tem okviru so najpomembnejπe zunanjetrgovinske partnerice
NemËija, Italija, Avstrija in Francija), Poleg nekaterih drugih dræav OECD so za
Slovenijo pomembni zlasti tudi trgi Hrvaπke (8,6 odstotkov) in ostalih dræav na
ozemlju nekdanje Jugoslavije, Rusije in CEFTA. Relativni pomen slednjih dræav za
slovensko gospodarstvo se je v letu 2001 okrepil, kar se kaæe v poveËanju njihove-
ga deleæa v slovenskem blagovnem izvozu. Takπna regionalna preusmeritev
slovenskega izvoza je bila ob umirjanju konjukture na trgih EU spodbujena z ugodni-
mi gospodarskimi gibanji v dræavah S Evrope ter Rusiji in s stabilizacijo politiËnih in
gospodarskih razmer v JV Evropi, kar je bilo spodbudno tudi za slovenske
neposredne investicije v teh dræavah. Te postajajo namreË vse bolj pomemben
dejavnik pri nadaljnji internacionalizaciji slovenskega gospodarstva in pri vraËanju
slovenskih podjetij na trge JV Evrope. Leta 2001 je ob precejπnjem poveËanju tujih
vhodnih investicij Slovenija zabeleæila tudi rekordnih 176 milijonov USD izhodnih
investicij, tako da so se celotne izhodne investicije ob koncu leta 2001 æe pribliæale
800 milijonom USD. 

Slovensko gospodarstvo
v letu 2001

Izvoz — rast in prodor 
na nove trge
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Gospodarska gibanja je v Sloveniji v letu 2001 poleg dejavnikov mednarodnega okol-
ja zaznamovala skromna domaËa potroπnja, πe zlasti, prviË po letu 1992, pa smo
lani lahko opazili tudi usihanje investicijske aktivnosti, ki so odigrale pomembno
vlogo med dejavniki gospodarske rasti v drugi polovici devetdesetih let. Deleæ inves-
ticij v osnovna sredstva v BDP se je od leta 1995 tako poveËal z 21,4 na 27,4
odstotka leta 1999, naslednje leto se je investicijska aktivnost moËno umirila, neu-
godni trendi pa so se v letu 2001 nadaljevali (na podlagi razpoloæljivih podatkov je
obseg investicijske aktivnosti v letu 2001 realno celo nekoliko upadel). Glede na
krepitev uvoza investicijske opreme proti koncu leta 2001, zmerni optimizem sloven-
skih podjetnikov glede ponovnega hitrejπega oæivljanja gospodarske aktivnosti v
drugi polovici leta in v dræavnem proraËunu za leto 2002 predvidena sredstva,
namenjena za investicije, je v letu 2002 priËakovati zaustavitev neugodnih gibanj in
ponovno rast investicij. 

Rast zaposlenosti po letu 1999 se je tudi lani nadaljevala (bila je 1,7 odstotna).
πtevilo registriranih brezposelnih je v povpreËju leta padlo na 11,6 odstotka aktivne-
ga prebivalstva, πe naprej pa upada tudi πtevilo anketnih brezposelnih (po
metodologiji ILO se je ta v drugem in tretjem Ëetrtletju zniæala celo pod 6
odstotkov).

Slika 2:
Geografska usmerjenost 
slovenskega blagovnega 
izvoza (2001)

EFTA 1%

ZDA 3%

Druge dræave OECD 1%

Bivπa Jugoslavija 4%

Ostale dræave 5%

Rusija 3%

ZRN
27%

Hrvaπka
9%

CEFTA
8%

EU ostale
9%

Francija
7%

Avstrija
7%

Italija
12%

BiH 4%
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1999 2000 2001* 2002*

BDP       

- (v M USD) 20.071 18.122 18.840 20.412

- per capita (v USD) 10.109 9.105 9.443 10.257

- (realne) stopnje rasti (v %) 5,2 4,6 3,0 3,3

Izvoz       

- realne stopnje rasti (v %) 1,7 12,7 7,2 4,7

- blaga 8.623 8.808 9.342 10.015

- storitev 1.899 1.886 1.946 1.936

TekoËi raËun 

- saldo (v M USD) - 782,6 - 611,5 - 66,9 - 253

- saldo (v % od BDP) - 3,9 - 3,4 - 0,3 - 1,2

Stopnje brezposelnosti (ILO; v %) 7,6 7,0 6,3 6,1

Inflacija (CPI; letno povpreËje; v %) 6,1 8,9 8,4 6,9

JavnofinanËni primanjkljaj (v % od BDP) 0,6 1,4 1,4 2,6

Zunanje neravnoteæje se je v letu 2001 zaradi izboljπanja pogojev menjave (terms of
trade) in ohranjanja dinamiËne rasti izvoza ter skromnejπe domaËe potroπnje precej
zmanjπalo. Po preliminarnih podatkih za leto 2001 se je blagovni primanjkljaj glede
na leto prej zmanjπal na 622 milijonov USD, primanjkljaj tekoËega raËuna plaËilne
bilance pa se je tudi zaradi veËjega preseæka v storitveni menjavi s tujino zmanjπal s
612 milijonov USD leta 2000 na komaj 67 milijonov USD leta 2001.

V letu 2001 se je bistveno izboljπala tudi struktura in pritoki na kapitalskem in
finanËnem raËunu, zadolæevanje je naraπËalo manj dinamiËno kot leto prej (zadolæe-
vanje podjetij in bank v tujini je bilo celo manjπe), precej pa so se poveËale
neposredne tuje investicije, ki so dosegle rekordnih 442 milijonov USD (zlasti v
banËni sektor, telekomunikacije in prehrambeno industrijo). Izraziteje so se
poveËevali tudi odtoki kapitala v tujino (izplaËila dræavnih evroobveznic iz leta 1996,
veËji obseg neto komercialnih kreditov tujini, veËje neposredne in portfolio investici-
je, povezane z liberalizacijo kapitalskih tokov). Glede na skoraj izravnan saldo na
tekoËem raËunu so relativno veliki neto pritoki kapitala omogoËili poveËanje skupnih
deviznih rezerv, ki so konec decembra 2001 znaπale æe veË kot 5,7 milijarde USD,
kar je za 1,4 milijarde USD veË kot konec leta 2000 in kar zadoπËa za pokrivanje
πestmeseËnega uvoza. Izboljπal se je tudi koeficient pokritja zunanjega dolga (konec
leta 2001 je skupni dræavni zunanji dolg znaπal 6,7 milijard USD) z deviznimi rezer-
vami (iz 0,704 konec leta 2000 na 0,854). 

Tabela 2:
Slovensko gospodarstvo-
izbrani gospodarski 
indikatorji ter ocene in
napovedi (1999 — 2002)

Ugodna plaËilna 
bilanca

* Viri: StatistiËni urad RS, Banka Slovenije, UMAR
ocene/preliminarni podatki/napovedi
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Ugodna gibanja v tekoËem raËunu plaËilne bilance ter pritoki deviz, povezani s pro-
dajami kapitalskih deleæev v domaËih podjetjih in menjavo valut dvanajstih evropskih
dræav v evre, so vplivali na gibanja deviznih teËajev v letu 2001. Banka Slovenije se
je v sistemu uravnavanih drseËih teËajev z raznimi instrumenti ukvarjala s sterilizaci-
jo teh deviz, pri Ëemer bi ob preseæni ponudbi deviz seveda veËji realni apreciacijski
trendi domaËe valute lahko ogrozili konkurenËnost izvoznikov na tujih trgih. Pritok
deviz pa je vplival tudi na naraπËanje denarnih agregatov. Rast denarnega agregata
M3, kot bliænjega cilja monetarne politike, je æe zgodaj dosegla zgornjo mejo cilja za
leto 2001 (rast med 11 in 17 odstotki), nato pa jo je tudi presegla, v zadnjem
Ëetrtletju æe za 6,9 odstotne toËke. 

PovpreËna letna inflacija se je tudi v letu 2001 ohranjala na ravni med 8 in 9
odstotki. Zunanji dejavniki (naraπËajoËe cene naftnih derivatov in surovin na sve-
tovnem trgu, krepitev USD) so πe nekoliko izraziteje vplivali na rast cen v prvi polovi-
ci leta 2001, sicer pa so za inflacijo tekom leta postajali vse pomembnejπi notranji
dejavniki, ki so vplivali na rast cen hrane in komunalnih storitev ter tudi cen goriv za
prevoz in ogrevanje, kot posledice poviπevanja troπarin. Kot rezultat πe vedno visoke
inflacije in indeksacije denarnih obveznosti v domaËi valuti so kljub zniæevanju tudi
obrestne mere na slovenskem trgu πe vedno visoke (realne obrestne mere za
kratkoroËne in srednjeroËne kredite so na primer decembra 2001 znaπale okrog 6
oziroma 7,9 odstotkov, nominalne pa 13,7 oziroma 15,8 odstotkov). 

Na gibanja javnofinanËnih prihodkov v letu 2001 je vplivalo skromno domaËe
troπenje, veËji izvoz in nizek uvoz, zato so bili prihodki od DDV niæji od naËrtovanih,
viπji od naËrtovanih pa so bili prihodki od troπarin. Na drugi strani so bili javnofi-
nanËni prihodki, ki so odvisni od (lani rastoËih) plaË, veËji. Na strani javnofinanËnih
odhodkov je bila doseæena realizacija po oceni niæja od predvidene ob pripravi
proraËuna, viπji od predvidenih so bili zlasti odhodki za pokojninsko in zdravstveno
zavarovanje. Po oceni je javnofinanËni primanjkljaj v letu 2001 tako znaπal okrog
1,4 odstotka BDP, kar je enako kot leta 2000. Ob majhnem javnem dolgu (dræavni
dolg je konec leta 2001 po ocenah znaπal 25,9 odstotkov BDP) to pomeni, da
Slovenija izpolnjuje oba fiskalna konvergenËna kriterija za vstop v Evropsko mone-
tarno unijo, kar bi bilo lahko po zniæanju inflacije in obrestnih mer ter fiksiranju
teËaja SIT in vstopu v ERM-2 moæno predvidoma v dveh letih po vËlanjenju Slovenije
v EU. 

Monetarna politika

Fiskalna politika
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Slovenski finanËni sektor je kljub uspeπni sanaciji bank, liberalizaciji finanËnih
storitev in prostemu pretoku kapitala ter poveËani konkurenËnosti, ko je na trgu vse
veË tudi modernih finanËnih produktov, regulativa, standardi varnega poslovanja in
nadzor pa so praktiËno æe popolnoma prilagojeni zahtevam acquis communautaire
EU, po zahodnih standardih πe vedno potreben hitrejπega razvoja (koncentracija in
globina), da bo sposoben nuditi kvalitetne finanËne storitve in uspeπno konkurirati
na skupnem evropskem trgu. 

BanËni sektor, kjer je v Sloveniji konec leta 2001 delovalo 20 komercialnih bank in
ena (tuja) podruænica, je lani po nerevidiranih podatkih beleæil 5,4 odstotno
zmanjπanje Ëistih obrestnih prihodkov, poveËanje stroπkov za 10,4 odstotke, neto
rezervacij za 21,2 odstotke, veË kot prepolovil pa se je tudi dobiËek pred obdavËitvi-
jo. Tuja konkurenca je na trgu æe danes vse moËnejπa, banËni sektor se bo πe
naprej konsolidiral, s programom privatizacije dveh najveËjih danes πe dræavnih
bank, ki je bil sprejet maja 2001, pa vlada zasleduje cilje veËje uËinkovitosti
domaËih bank in tudi njihovega prodora na tuje trge. 

Podobno je stanje tudi na slovenskem hitro rastoËem in relativno razvitem ter precej
koncentriranem zavarovalniπkem trgu. Stopnja penetracije (leta 2000 - 4,8 odstot-
kov) je æe na ravni nekaterih dræav EU, premije pa rastejo hitreje kot BDP (leta 2001
za 19,5 odstotkov), ob Ëemer je bila hitra rast opazna zlasti na podroËju æivljenjskih
zavarovanj (33 odstotkov). Ob sprejetju novih, s pravili EU skladnih, zavarovalniπkih
predpisov pa æe dolgo zamuja privatizacija nekaterih zavarovalnic, zlasti vodilne
slovenske sploπne zavarovalnice (ki ima pribliæno 40 odstotni træni deleæ), kar lahko
ogrozi rast in razvoj slovenskega zavarovalniπtva ter negativno vpliva tudi na druge
finanËne sektorje. 

Ob hitri rasti æivljenjskih zavarovanj je opazna tudi zelo hitra in kontinuirana rast
kreditnih zavarovanj, predvsem zavarovanja kratkoroËnih trgovinskih terjatev. Danes
lahko reËemo, da se je prej kot v desetih letih obstoja SID ta trg v Sloveniji æe uspel
lepo razviti, Ëeprav celotno kreditno zavarovanje predstavlja v vseh obraËunanih
bruto premijah le 2,4 odstotka, in da je kreditno zavarovanje danes med veliko
slovenskimi podjetji in bankami æe spoznano in cenjeno ter sprejeto kot izredno
uËinkovit instrument zaπËite pred riziki neplaËil, ki podjetjem omogoËa konkurenËno
ponudbo in rast prodaje na odloæeno plaËilo, pri Ëemer jim zagotavlja vso potrebno
gospodarsko varnost. To storitev na slovenskem trgu ponujajo tri domaËe zavaroval-
nice, pri Ëemer je SID vodilna in edina specializirana za to vrsto zavarovanj; drugi
dve sta sploπni zavarovalnici, katerima je kreditno zavarovanje (izvzeti pa so tu
potroπniπki krediti) bolj dopolnitev njune druge ponudbe in kot tako marginalen del
njunega celotnega portfelja. 

Slovenski banËni in
zavarovalniπki sektor

Trg kreditnih zavarovanj



Spremembe zakona o SID - kritje tudi kreditov kupcem - uvedba
zavarovanja pred srednjeroËnimi komercialnimi riziki. 

Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij - dokapitalizacija SID.

EBRD financira tehniËno pomoË, ki jo SID nudijo avstrijski konzultanti.

Sprejem srednjeroËnega poslovnega naËrta SID.

KratkoroËno komercialno zavarovanje - poleg trajne nesolventnosti
kupcev je krita tudi podaljπana zamuda plaËil.

Refinanciranje tudi izvoza potroπnih dobrin, investicij, marketinπkih
aktivnosti.

V Cankarjevem domu gostujejo 
slavna imena svetovne glasbe:
poljski skladatelj Krzystof
Penderecki, ruski Ëelist Mstislav
RostropoviË, ameriπka pevka Joan
Baez in πpanski tenorist Jose
Carreras.

Slovenija postane polnopravna 
Ëlanica Srednejevropske 
prostotrgovinske zveze - CEFTA.

146 udeleæenk tradicionalnega
pohoda na vrh Triglava. 

7700 dijakov opravlja prenovljeno
maturo iz 5 predmetov.

Duπan Mravlje zmaga na 
ultramaratonu Transamerica.

Velika razstava “Gotika na
Slovenskem”.



Æe od samega priËetka dela v SID je bilo poleg dejavnosti zavarovanja terjatev v ponudbi tudi financiranje izvoza.
Vendar je bil najveËji del financiranja usmerjen v depozitno poslovanje s slovenskimi bankami in manj v refinan-
ciranje izvoznih kreditov bank, ki so financirale slovenske izvoznike. V letu 1995 je bila struktura depozitov v
primerjavi z refinanciranjem 80% prvega in 20% drugega.

V letu 1995 je SID pravzaprav redefinirala strategijo financiranja slovenskega izvoza. V svoji poslovni politiki je
postavila roËnosti financiranja, ki so bile primerljive z roËnostmi v ostalem banËnem sistemu, natanËno oblikovala
prioritete v listi blaga in storitev, ki so bili predmet financiranja, jasno postavila razmerja med deleæi financiranja,
ki jih je zagotavljala SID in deleæi, ki so jih morale prispevati slovenske banke iz svojih virov. Poleg tega se je
povezala vsebina kreditnega zavarovanja in financiranja preko izoblikovane liste blaga in storitev, ki so predmet
izvoznega financiranja, ki je sledila pravilom Bernske unije oziroma Konsenza OECD. Tako so bili opisi blaga in
storitev, kot tudi roËnosti, dokonËno usklajeni s tistimi s podroËja zavarovanja kreditov. Smiselno so bila povzeta
pravila Bernske unije tudi pri financiranju krajπem od dveh let.

Z jasnimi pravili financiranja, ki so se vsako leto dopolnjevala in izpopolnjevala, smo sproti seznanjali banke na
tradicionalnih seminarjih in ob rednih obiskih v posameznih bankah. V zadnjih letih smo uveljavili prakso decem-
brskega skupnega seminarja za banke, kjer udeleæence seznanimo z novostmi financiranja in zavarovanja za
naslednje leto in spomladanskih obiskov bank v Sloveniji, kjer se izvaja izobraæevanje za zaposlene v bankah,
vËasih pa tudi, na njihovo æeljo, za njihove komitente.

Jasna politika definiranja obresti za izvozne kredite do bank in priporoËanje najviπjih obresti, ki jih smejo banke
zaraËunavati svojim komitentom, je prav gotovo pripomogla k zniæevanju nominalnih obresti za izvozne kredite in
predvsem pomagala podjetjem, ki jih banke niso uvrπËale v najboljπe bonitetne razrede, da so pri prek SID refinan-
ciranih kreditih dosegale obresti kot najboljπa podjetja.

Marko Plahuta

»lan uprave SID
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SID je s svojimi storitvami zavarovanja in proaktivnim marketing pristopom v osmih
letih svojega obstoja uspela razviti domaËi trg in povpraπevanje podjetij po kreditnih
zavarovanjih. 

Slovenska podjetja se storitev SID posluæujejo Ëedalje pogosteje in v Ëedalje veËjem
obsegu. VeËina veËjih slovenskih izvoznikov med ukrepi za upravljanje z riziki (risk
management) poseben pomen med instrumenti za zaπËito pred riziki neplaËil daje
prav kreditnemu zavarovanju. To je rezultat intenzivnih strukturnih sprememb v
slovenskem gospodarstvu, ki uspeπno prehaja iz tranzicije, kjer bo upravljanje z riziki
v prihodnosti nedvomno πe bolj pridobivalo na pomenu, ko bodo podjetja in njihovi
upravljalci skrbeli ne toliko samo za proizvodnjo in prodajo, paË pa tudi za ustrezno
zaπËito pred riziki, ki jih doma in v tujini predstavlja vse bolj pogosta zahteva trga,
da se prodaja na kredit oziroma odloæeno plaËilo in to pod konkurenËnimi pogoji in
tudi na odprto, brez dodatnih in dragih zahtevanih varπËin za pravilno izpolnitev
obveznosti dolænikov. 

Relativna razvitost gospodarstva in razmeroma ugodna gibanja v slovenskem gospo-
darstvu so med drugim pripomogli k temu, da je SID na podroËju zavarovanja nadal-
jevala s trendom rasti iz preteklih let, pri Ëemer je rast obsega zavarovanih poslov
SID πe vedno bistveno veËja od stopnje gospodarske rasti v Sloveniji v zadnjih petih
letih oziroma tudi od stopnje rasti izvoza.

• Skupna vrednost zavarovanih poslov SID se je lani spet precej poveËala 
(za skoraj 40 odstotkov), saj je 

• v letu 2001 obseg zavarovanih poslov SID znaπal æe 1.624 milijonov EUR; 
• tako da obseg s strani SID zavarovanih poslov sedaj æe predstavlja 13 

odstotkov celotnega slovenskega izvoza blaga in storitev (po zaËasnih uradnih 
podatkih blagovnega izvoza), kar je æe precej dober rezultat tudi v primerjavi z 
drugimi IKA v svetu. 

Pri tem je deleæ s strani SID zavarovanega izvoza v skupnem slovenskem izvozu na
posamezne tuje trge tudi bistveno pomembnejπi. Precejπen deleæ slovenskega
izvoza blaga in storitev, zlasti na bolj riziËne trge, brez zavarovanja SID gotovo ne bi
bil realiziran oziroma izvozniki za prodajo svojih izdelkov ne bi mogli zagotoviti
konkurenËnih pogojev kreditiranja. SID ima torej zelo pomembno vlogo pri odpiranju
nekaterih trgov za slovensko gospodarstvo in s tem med drugim prispeva k ugod-
nejπim plaËilnobilanËnim uËinkom in tudi k veËji zaposlenosti v dræavi. 

Zavarovanje
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1997 1998 1999 2000 2001

Zavarovani posli —

obseg poslov 343,2 493,4 738,5 1.191,6 1.624

kratkoroËni 321,4 423,9 719,4 1.154,3 1.561,3

srednjeroËni 21,7 69,5 19,1 37,3 62,7

Premije 1,4 2,7 3,7 5,6 6,7

kratkoroËni posli 1,2 1,8 2,8 4,8 5,3

srednjeroËni posli 0,2 0,9 0,8 0,8 1,3

©kode 0,3 0,6 2,5 1,8 2,46

kratkoroËni posli 0,3 0,4 0,5 1,4 2,46

srednjeroËni posli - 0,2 2,0 0,4 -

Regresi - - - 0,4 0,2

kratkoroËni posli - - - 0,1 0,2

srednjeroËni posli - - - 0,3 -

Velika veËina zavarovanih poslov je bila tudi lani kratkoroËnih. Vrednost zavarovanih
srednjeroËnih in dolgoroËnih poslov pa se je po precejπnjem padcu predlani v letu
2001 zopet zaËela poveËevati in je brez izdanih obljub za zavarovanje znaπala
62,7 milijona EUR. Glede na to, da so najpomembnejπe slovenske zunanjetr-
govinske partnerice dræave Ëlanice EU in druge razvite dræave, Ëlanice OECD, je bila
tudi veËina zavarovanega izvoza v te dræave. V skladu s poveËanjem izvoza v dræave
JV Evrope, CEFTA in Rusijo, pa se je lani precej poveËal tudi obseg zavarovanih
poslov s temi dræavami.

• Rast obsega poslov na podroËju zavarovanja se je odraæala tudi na skupnih     
premijskih prihodkih, ki so se glede na leto prej poveËali za 18 odstotkov 
in so lani æe znaπali 6,7 milijonov EUR. 

Ta rast bistveno presega sicerπnjo rast plaËanih zavarovalnih premij celotnega kre-
ditnega zavarovanja v Sloveniji. Deleæ SID v premijah vsega kreditnega zavarovanja v
dræavi (1,4 odstotka) se je lani zopet poveËal, vendar se SID danes ukvarja samo z
zavarovanjem izvoznih kreditov in terjatev iz prodaje podjetij na domaËem trgu, kjer
ima med vsemi zavarovalnicami daleË najveËji træni deleæ, ne pa na primer s
potroπniπkimi in drugimi krediti. 

• Glede na predlani se je v letu 2001 za kar 37 odstotkov poveËal skupen obseg 
vseh plaËanih πkod, ki so lani znaπale 2,46 milijona EUR (rezultat premije/πkode 
— 37,3 odstotke). 

Ta skupen zavarovalno-tehniËni rezultat je posledica precej manjπe vrednosti
plaËanih πkod pri zavarovanju za dræavni raËun, medtem ko so se lani skoraj dvakrat
poveËale plaËane πkode pri zavarovanju kratkoroËnih izvoznih kreditov pred komer-
cialnimi (marketabilnimi) riziki, ki jih SID, d.d., zavaruje za lasten raËun.

Tabela 3: 
Zavarovanje: obseg 
zavarovanih poslov, premije,
πkode — vrednosti 
(1997 — 2001) v mio EUR
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Slika 3:
Zavarovanje — obseg 
zavarovanih poslov 
1997 — 2001 (v mio EUR) 
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zavarovanih terjatev
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To zavarovanje, ki ga danes izvaja πe Oddelek zavarovanja terjatev, bo kasneje
(najkasneje ob Ëlanstvu Republike Slovenije v EU) predstavljalo glavno dejavnost
hËerinske druæbe SID - specializirane kreditne zavarovalnice. Danes v tem oddelku
dela 14 zaposlenih.

Zavarovanje kratkoroËnih kreditov zasebnopravnim kupcem v razvitejπih dræavah
(praviloma gre tu za kredite dobaviteljev z roËnostjo do 180 dni, izjemoma do enega
leta) pred komercialnimi (marketabilnimi) riziki je osnovni del ponudbe storitev SID
slovenskim podjetjem, ki prodajajo v tujini ali doma na odloæeno plaËilo in praviloma
na odprt raËun ter imajo tako pri SID z obnovljivimi (revolving) pogodbami praviloma
zavarovane vse svoje terjatve (whole turnover) do kupcev na tujih trgih in/ali doma,
pri Ëemer je SID na tem podroËju vodilna slovenska zavarovalnica. 

Tudi na podroËju zavarovanja kratkoroËnih kreditov pred komercialnimi riziki je druæ-
ba v lanskem letu precej poveËala obseg poslovanja in pridobivala nove stranke
(skupno πtevilo teh zavarovalnih pogodb se je lani poveËalo za skoraj 30 odstotkov),
tako pri zavarovanju izvoznih kreditov, kot tudi domaËih terjatev. 

Vrednost poslov zavarovanja pred kratkoroËnimi komercialnimi (marketabilnimi) rizi-
ki, ki jih SID zavaruje za lasten raËun in jih tudi pozavaruje na zasebnem trgu pri
prvovrstnih pozavarovateljih, se je tudi leta 2001 precej poveËala (glede na leto prej
za 42 odstotkov) in je lani prviË presegla milijardo EUR ter 

• znaπala 264,6 milijarde SIT (1.219 milijonov EUR). 

Pri tem se je obseg tega poslovanja druæbe tudi lani πe posebej moËno poveËal na
podroËju zavarovanja domaËih kreditov (za veË kot trikrat). 

Zavarovanje pred kratkoroËnimi komercialnimi riziki (zavarovanje terjatev)
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Slovenska zunanja trgovina je zelo diverzificirana, tako po proizvodih in sektorjih
gospodarstva, kot tudi po njihovih partnerskih povezavah, Ëeprav gre veËina izvoza v
(zlasti nekatere bliænje) razvite dræave EU in v sosednje dræave, πe vedno manjπi del
pa med drugim zlasti v dræave JV, S in V Evrope. NajveË zavarovancev, ki imajo pri
SID praviloma s tem instrumentom zavarovano svojo celotno prodajo, je iz papirne
industrije, sledijo podjetja iz industrije bele tehnike ter strojne industrije, kemijske
industrije, elektro in lesne industrije, usnjarske, tekstilne ter kovinske in kovinsko
predelovalne industrije. Med zavarovanci SID æe zelo veliko pomembnih velikih
slovenskih izvoznikov, poleg njih pa so to tudi πtevilna srednja in mala podjetja, ki
so glede dostopa do produktov SID deleæna povsem enakopravnega obravnavanja.  

Poleg tega je tudi v letu 2001 druæba preko posebnega programa SIMP πe naprej
lajπala dostop do zavarovanja in financiranja izvoza malim in srednje velikim podjet-
jem. S tem je SID temu segmentu gospodarstva pripravila posebej krojeno ponudbo
in mu omogoËila ugodnejπe poslovno okolje s poudarkom na poenostavitvi poslovan-
ja, ki ga zahtevajo potrebe in sposobnosti malih in srednjih podjetij. V okviru tega
programa imajo posebno vlogo komercialne banke, ki upravljajo t.i. zbirne
zavarovalne pogodbe. 

Slika 4: 
KratkoroËni komercialni 
(marketabilni) riziki — obseg
zavarovanih poslov 
1997 — 2001 (v mio EUR) 
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V bodoËe bo SID malim in srednje velikim podjetjem posveËala πe veË pozornosti,
saj le-ta potrebujejo tako financiranje, kot tudi uËinkovito upravljanje z denarnim
tokom in premoæenjem, kjer so med riziki njihovega poslovanja πe posebej pomemb-
ni riziki neplaËil in zamud plaËil njihovih kupcev. Terjatve do kupcev namreË navadno
predstavljajo precejπen del premoæenja podjetij.

Slovenska podjetja se Ëedalje bolj zavedajo potrebe po kreditiranju svojega izvoza
oziroma prodaje na odloæeno plaËilo. Zavedajo se tudi koristnosti zavarovanja kredi-
tov ter prednosti tega zavarovanja pred drugimi sredstvi in instrumenti zaπËite pred
riziki neplaËil v njihovem poslovanju na tujih trgih in doma, saj gre pri zavarovanju
trgovinskih terjatev za varen, cenovno konkurenËen in relativno enostaven instru-
ment zaπËite pred riziki neplaËil, ki podjetjem moËno olajπa upravljanje z riziki in jim
omogoËa konkurenËno prodajo na kredit in na odprt raËun, brez dodatnih varπËin, ki
bi jih sicer morali zagotoviti njihovi kupci. Vse bolj se slovenska podjetja tudi zaveda-
jo, da so neplaËila in insolventnost riziki, ki obstajajo tudi na trgih razvitih dræav in
da, Ëe so pred njimi nezavarovani, le-ti lahko resno ogrozijo njihovo rentabilnost
poslovanja in celo njihov obstoj. PoveËanje obsega tega zavarovanja kreditov je
seveda tudi posledica intenzivnih marketinπkih aktivnosti SID in tudi vse veËjega
zanimanja komercialnih bank in drugih finanËnih institucij za dodatne oblike
zavarovanja pri financiranju njihovih komitentov. Tako lahko v desetem letu obstoja
SID ugotovimo, da je druæbi uspelo razviti slovenski trg kreditnih zavarovanj, ki
postaja za podjetja vse pomembnejπi pri njihovem upravljanju z riziki.

SID s svojim storitvenim kreditnim zavarovanjem ne ostaja omejena samo na
slovenski trg. Lani je tako na primer SID z Makedonsko banko za obnovo in razvoj
(MBPR) sklenila pogodbo o kvotnem pozavarovanju kratkoroËnih izvoznih kreditov, ki
jih ta banka pred komercialnimi riziki zasebnopravnih kupcev iz razvitih dræav zavaru-
je makedonskim izvoznikom. Pri tem je SID MBPR nudila strokovno - zavarovalniπko
in tehnoloπko svetovanje, ter jim prenesla svoj IS za to zavarovanje, ocene riziËnosti
posameznih kupcev oziroma odloËitve glede zavarovanja pa ostajajo v domeni SID.
Gre za aktivno pozavarovalno pogodbo, s katero SID pozavaruje izvoz makedonskih
podjetij predvsem v dræave Zahodne Evrope. Zaradi razmer v Makedoniji pa je obseg
tega poslovanja bil lani πe precej omejen. 

• Izpostavljenost SID iz zavarovanja pred kratkoroËnimi komercialnimi riziki se je 
tudi precej poveËala in je na dan 31.12.2001 znaπala 115,0 milijard SIT oziroma 
520 milijonov EUR. NajveËja je bila do kupcev iz NemËije, Slovenija je lani preπla 
æe na drugo mesto, sledijo pa kupci iz Hrvaπke, Italije, Avstrije, Velike Britanije, 
Poljske in Francije; sicer pa je SID pred kratkoroËnimi komercialnimi 
(marketabilnimi) riziki zavarovala izvoz v 63 dræav. 
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KratkoroËni komercialni 

riziki 1997 1998 1999 2000 2001

obseg zavarovanih 

poslov 216,6 389,7 571,9 914 1.219,0

izpostavljenost (31.12.) 92,3 141,9 255,3 384 520

obseg premij 0,8 1,4 2,2 3,3 3,9

obseg πkod 0,3 0,4 0,5 1,3 2,3

πtevilo πkodnih primerov 4 13 28 66 68

regresi - 0,1 0,08 0,08 0,19

Fakturirane premije pri zavarovanju pred kratkoroËnimi komercialnimi riziki so v letu
2001 odraæale poveËan obseg tega poslovanja druæbe, saj so se lani glede na leto
prej poveËale za 25 odstotkov in 
• znaπale 840,3 milijonov SIT (3,9 milijonov EUR).

Lani so nekateri politiËni dogodki, recesija na nekaterih pomembnih trgih,
poslabπana plaËilna nedisciplina, ki je marsikje velik problem ter steËaji tudi zelo
uglednih podjetij, opozarjajoËe vplivali na percepcijo rizikov s strani slovenskih pod-
jetij, ki se teh rizikov vse bolj zavedajo, kakor tudi pomembnosti uËinkovitega upravl-
janja z riziki in instrumentov zaπËite, med katerimi je posebej pomembno zavarova-
nje terjatev.

• Zaradi recesije na nekaterih pomembnejπih trgih in nekaterih drugih razlogov so 
se plaËane πkode iz naslova zavarovanja kratkoroËnih kreditov lani poveËale za 
skoraj dvakrat. Leta 2001 je bilo tako izplaËanih 68 πkod iz naslova zavarovanj 
pred kratkoroËnimi komercialnimi riziki, in to
• v skupnem znesku 504,4 milijona SIT oziroma 2,3 milijona EUR 

(najveË je bilo plaËanih πkod za posle v Italiji, sledijo pa posli na Hrvaπkem,
Poljskem, v Avstriji, Sloveniji, ZDA, NemËiji, Veliki Britaniji, Irski, Slovaπki,
Nizozemski, »eπki, Madæarski, TurËiji, Peruju in v Zdruæenih Arabskih Emiratih).

• Rezultat tega zavarovanja je bil torej lani (merjen z razmerjem med premijami in
πkodami, brez upoπtevanja regresov) pozitiven, v viπini dobrih 1,6 milijonov EUR
(plaËane πkode so predstavljale skoraj 60 odstotkov v tem letu fakturiranih premij
za to zavarovanje).

Ob tem je bila SID lani glede na leto prej uspeπnejπa pri izterjavah tako, da se je v
letu 2001 obseg regresiranih πkod iz naslova zavarovanja kratkoroËnih komercialnih
rizikov glede na leto prej poveËal. Lani je bilo tako regresiranih sedem prej plaËanih
πkod v skupnem znesku 190.000 EUR (po dva regresa v NemËiji in Italiji ter po en v
Avstriji, na Poljskem in na Madæarskem).

Tabela 4: 
Zavarovanje: poslovanje 
1997 — 2001 za raËun 
SID, d.d. (v mio EUR)

Ob poveËanih rizikih 
in πkodah πe vedno 
pozitiven zavarovalni
rezultat



Elektronsko poslovanje 
prinaπa velike 
spremembe

Hiter in varen dostop 
do produktov SID

Olajπano poslovanje
in boljπe upravljanje 
z riziki
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Elektronsko poslovanje (B2B in B2C) je ne samo bodoËnost, ki bo gotovo dobivalo na
pomenu v slovenskem gospodarstvu in pri finanËnih posrednikih, paË pa æe sedan-
jost. Elektronsko poslovanje s sabo nosi velike spremembe tudi na podroËju kredit-
nega zavarovanja in drugega poslovanja izvozno-kreditnih agencij. V svetu se namreË
zaradi razvoja elektronskega poslovanja spreminjajo vloge in pomen raznih
udeleæencev poslovnih transakcij, finanËni produkti se prilagajajo spremenjenim
razmeram, spremembe doæivlja komunikacija med strankami, in pa tudi sama
ponudba storitev zavarovateljev in financerjev gospodarskih poslov. Ponudniki
finanËnih storitev in nekateri zavarovatelji v svetu kot svoj odgovor na sodobne
izzive, ki jih prinaπa elektronsko poslovanje, zaËenjajo ponujati nove produkte oziro-
ma obstojeËe produkte razbijajo na njihove dele in tudi loËeno ponujajo upravljanje z
riziki, nudenje zavarovalnih kritij, bonitetne in druge informacije ter druge spremlja-
joËe storitve, kot so fakturiranje in izterjave. Internet in sodobna orodja jim pri tem
olajπuje njihovo ponudbo, marketing storitev, zbiranje in obdelavo informacij,
zmanjπujejo jim stroπke poslovanja, krajπajo odzivni Ëas, omogoËajo pa jim tudi
nudenje kvalitetnejπih storitev, ki so vse bolj prilagojene potrebam strank.

Na izzive, ki jih izvozno-kreditnim agencijam predstavlja razvoj elektronskega poslo-
vanja, je SID odgovorila z razvojem SID-NET, preko katerega bo podjetjem
omogoËeno Internet elektronsko poslovanje preko portala in s tem on-line varen,
hiter ter uËinkovit dostop do storitev SID. 

Strankam, registriranim uporabnikom, ki bodo dobili uporabniπko ime in geslo, bo
elektronsko poslovanje s SID (v prvi vrsti pri zavarovanju kratkoroËnih kreditov) pred-
stavljalo nov distribucijski kanal, ki jim bo omogoËal: 
• hitro in varno pridobivanje kvalitetnih in aæurnih bonitetnih informacij o kupcih, 

dolænikih in garantih iz πtevilnih baz podatkov ter ob dodanem analitiËnem delu, ki
bo temeljilo na visokih profesionalnih standardih, ki jih pri svojem delu upoπtevajo
strokovnjaki bonitetne sluæbe SID; 

• podprtost bonitetnih informacij tudi z danim kreditnim limitom kupcev (avtomatski
limit) in ≈garantirane« z limitom zavarovalnega kritja, do katerega bo SID pripravlje-
na zavarovati terjatve do posameznega dolænika.

SID-NET bo omogoËal tudi:
• podjetjem bo z elektronskim poslovanjem, omogoËen avtomatski dostop do 

njihovih podatkov (registracija z dodelitvijo uporabniπkega imena in gesla);
• posameznemu podjetju bo omogoËeno opravljanje poslovnih transakcij na vseh 

podroËjih, ki jih pokriva SID s svojimi dejavnostmi; 
• z uporabo enostavne programske opreme in brez dodatnih stroπkov za 

programsko opremo bodo uporabniki imeli dostop do vseh relevantnih podatkov, 
ki so nastali v procesu poslovanja s SID.

Elektronsko on-line poslovanje: SID-NET



Oblikovanje varnostnih rezerv za zavarovanje za raËun dræave.

Uvajanje novih storitev: refinanciranje izvoznih kreditov se razπiri tudi
na financiranje izhodnih investicij; zavarovanje unfair callinga banËnih
garancij oziroma vnovËevanja banËnih garancij zaradi nekomercialnih
rizikov. 

Izgradnja novega lastnega integralnega informacijskega sistema (IS SID).

Razπiritev in krepitev pravne in πkodne sluæbe.

Uvedba lastne bonitetne sluæbe.

SID pooblaπËena za mnenja pri izdaji dræavnih poroπtev. 

Sodelovanje SID na sestankih novonastalih IKA z generalnim sekretar-
jem Bernske unije.

Phare program EU financira tehniËno pomoË SID, ki ji jo nudi COFACE.

Podpis pridruæitvenega sporazuma
med Slovenijo in Evropsko Unijo.

Olimpiada v ameriπki Atlanti; 
srebrni medalji atletinje Brigite
Bukovec in kajakaπa Andraæa
Vehovarja. 

PleËnikova razstava na HradËanih 
v Pragi.

Papeæ Janez Pavel II. prviË obiπËe
Slovenijo.

Razstava slikarja Marca Schagalla 
v galeriji Cankarjevega doma.

Tretje demokratiËne volitve v
samostojni Sloveniji. Koalicija med
LDS in preseneËenjem volitev -
SLS.

450.000 upokojencev v Sloveniji.



Svojo pravo vrednost in tudi potrditev je SID doæivela, ko je bila prviË sooËena z dogodkom, zaradi katerega
zavarovanci pravzaprav sklepajo zavarovalne pogodbe oz. police. Po sklenjeni zavarovalni pogodbi za zavarovanje
izvoznih kreditov pred nekomercialnimi riziki je bila oktobra 1994 izplaËana prva zavarovalnina. Slovenski izvoznik
ni prejel plaËila s strani iranskega dolænika zaradi omejitev transferja denarnih sredstev s strani dræave dolænika.
Zavarovalnina je bila nakazana zavarovancu v skladu s polico v viπini 70% odprte terjatve, kar je predstavljalo
maksimalno moæno kritje, dogovorjeno s takratno zavarovalno polico. Seveda so se do danes zavarovalni pogoji æe
bistveno izboljπali, tako na primer SID zavaruje æe do 95 % terjatve oziroma kredita.

Æe pred izplaËilom zavarovalnine, od trenutka, ko je bila SID obveπËena o zamudi plaËila, smo v sodelovanju z
zavarovancem in slovenskim veleposlaniπtvom v Iranu ves Ëas izvajali πtevilne aktivnosti usmerjene v en sam sku-
pen cilj - plaËilo dolga. Z zavedanjem, da se uspeπnost izvozno-kreditne agencije ne meri le po obsegu sklenjenih
poslov in portfelju zavarovancev, ampak tudi po uspeπnem regresiranju izplaËanih zavarovalnin, sta zavarovanec
oziroma SID v tem primeru dolg v celoti izterjala. ©e danes trdno verjamemo, da lahko le z naËrtnimi in
premiπljenimi ukrepi za prepreËevanje in zmanjπevanje πkod pripomoremo k plaËilu dolga, bodisi pred izplaËilom
zavarovalnine, kot tudi v regresnih postopkih. Temu segmentu πe posebno v Ëasu, ko je zavarovalniπki trg sooËen z
realnostjo naraπËanja πkodnih primerov, posveËamo v SID posebno pozornost.

Æal se nekatera podjetja pomena zavarovanja trgovinskih terjatev zavedajo πele takrat, ko dozori spoznanje o
potrebnosti dokonËnega odpisa terjatve do doloËenega dolænika. S pravoËasnim zavarovanjem in sklenitvijo
ustrezne zavarovalne pogodbe s SID pa bi bil prodajalec zavarovan pred finanËno izgubo.

Vendar pa prednost zavarovanja ni le v prejemu zavarovalnine, ki nadomesti konËni izpad plaËila dolænika, paË pa
tudi v spremljajoËih storitvah SID. Sodelovanje SID v postopkih izterjave (s soglasjem zavarovanca) se je v praksi
æe izkazalo kot primeren instrument pritiska na dolænika s konËnim uËinkom poravnave dolga. Nasvet glede
ustrezne izterjevalne agencije, odvetnika ali drugaËne poti (pogajanja, reprogrami, zavarovanje nadaljnjih dobav ob
izpolnitvi doloËenih pogojev, i.p.) pa lahko priËakujejo vse stranke SID.

Vsi preventivni ukrepi pa æal vedno ne vodijo do uspeha. NepriËakovanih steËajev πtevilnih  tudi pregovorno dobro
stojeËih podjetij je vse veË in pri tem πe tako dobri kadri upnika ne morejo storiti niËesar za zmanjπanje πkode. Tu
pomaga le predhodno sklenjeno zavarovanje in zavarovalnina, ki jo upniku-zavarovancu izplaËa SID. Postopek
obravnavanja zahtevka oziroma dokazovanja obstoja in viπine terjatve je enostaven ter v primeru predloæitve
dogovorjenih listin kratkotrajen.

V nasprotju s postopkom obravnave πkode pa so dolgotrajni t.i. regresni postopki, v katerih si zavarovanec in SID
po izplaËilu zavarovalnine prizadevata od dolænika izterjati Ëim veËji odstotek dolga. VeËino teh postopkov izvajajo
specializirane agencije ali odvetniπke pisarne doma in predvsem v tujini, pri Ëemer SID zavarovancem zagotavlja
sprejemanje odloËitev, primernih glede na potek posameznih postopkov. Za ilustracijo le navajamo, da je dolænik,
sicer v steËaju, poravnal del svoje obveznosti konec leta 2000, pri Ëemer je terjatev sama nastala v letu 1995. 

Bojan Pecher

direktor pravne sluæbe in sluæbe za likvidacijo πkod  SID
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Ugodnosti, ki jih prinaπa SID-NET so za podjetja pomembna, ker:
• se bo podjetjem skrajπal odzivni Ëas, saj bodo tako hitreje priπla do odgovorov na 

svoje zahtevke ter do zavarovanja ali financiranja njihovih poslov;
• poslovanje podjetij se bo s tem torej odvijalo hitreje in z manj stroπki;
• olajπano pa jim bo tudi vodenje dokumentacije, saj bodo podjetja preko SID-NET 

imela dnevni vpogled v poslovanje s SID v vseh njegovih fazah (na primer 
zahtevek, ponudba in sklenitev zavarovanja, prijava terjatev, plaËilo premij, 
spremljanje (monitoring) rizikov, obravnava πkodnih zahtevkov in likvidacija πkod, 
izterjave, regresi, …).

S tem bo podjetjem moËno olajπano tudi njihovo upravljanje z riziki, ob Ëemer seve-
da osebni kontakti z zavarovateljem in zunanjim financerjem ne bodo izgubili na
pomenu;
podjetja — stranke SID - pa bodo na ta naËin deleæna storitev pod pogoji, kot jih
nudijo tudi nekatere razvite kreditne zavarovalnice in druge finanËne institucije v
svetu.

SID-NET
www.sid.si 
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Za zavarovanje izvoznih in domaËih kreditov ter investicij v tujini, za izdajanje garan-
cij in financiranje poslov mednarodne menjave, in pa glede na to, da so s strani SID
podprti posli æe po definiciji riziËni, so ustrezne baze podatkov in ocene riziËnosti
trgov, kreditne informacije in ocene bonitet kupcev, dolænikov in garantov nujne za
uspeπno opravljanje dejavnosti izvozno-kreditnih agencij.

Podjetja in finanËne institucije danes poslujejo v izredno konkurenËnem,
dinamiËnem in hitro spreminjajoËem ter tudi negotovem okolju, ki od njih pri
uËinkovitem upravljanju z riziki zahteva dobro informiranost in hiter ter ustrezen
odziv na spremenjene razmere na trgu.

SID je zato tudi v letu 2001 nadaljevala z razvojem lastne bonitetne sluæbe. Ta pri
svojem delu uporablja sodobne profesionalne metodologije ocenjevanja riziËnosti,
lasten izgrajen informacijski sistem (IS SID) in vzpostavljene ter tekoËe dopolnje-
vane interne baze podatkov ter zanesljive kreditne informacije in analize domaËih in
tujih zunanjih institucij, ob tem pa tudi informacije o tujih trgih, plaËanih oziroma
najavljenih πkodah, kupcih, dolænikih in garantih, ki si jih med seboj izmenjujejo na
primer tudi Ëlanice Bernske unije.

Pri ocenjevanju riziËnosti tujih trgov SID ob sodelovanju z nekaterimi ministrstvi in
diplomatsko-konzularnimi predstavniπtvi tesno sodeluje zlasti s Centrom za mednar-
odno sodelovanje in razvoj (CMSR), ki za SID pripravlja osnovne country-risk ocene
za doloËene trge. Bonitetna sluæba ob tem za potrebe poslovanja SID pripravlja
bonitetna poroËila in kreditne informacije o domaËih in tujih podjetjih ter bankah. Ob
uporabi sodobnih metodologij bonitetna sluæba SID tekoËe aæurira sezname spre-
jemljivih bank v doloËenih dræavah in njihove dodeljene limite, ter za interne potrebe
pri izdajanju garancij in nekaterih zavarovanj, kakor tudi za zunanje naroËnike teh
informacij, izdeluje bonitetna poroËila o podjetjih, s predlogom ratingov in limiti. SID
omenjene informacije nudi tudi drugim domaËim in tujim finanËnim institucijam; te
se zanimajo predvsem za podatke o posameznih trgih, podjetjih in bankah v
Sloveniji ter v tistih dræavah JV, S in V Evrope, kjer ima slovensko gospodarstvo
bogatejπe izkuπnje, SID pa tudi specifiËne podatke in veËje izkuπnje pri zavarovanju. 

Poleg ocen deæelnih rizikov in informacij o posameznih trgih lahko torej komitenti
in drugi zunanji uporabniki pri bonitetni sluæbi SID naroËijo:

• bonitetne informacije o slovenskih podjetjih,
• bonitetne informacije o slovenskih bankah,
• bonitetne informacije o bankah v tujih dræavah, zlasti v JV, S in V Evropi,
• bonitetne informacije o podjetjih, zlasti iz dræav JV, S in V Evrope.

Kvalitetne kreditne
informacije, baze
podatkov in bonitetne
analize

Ponudba bonitetnih
informacij o podjetjih
in bankah

Bonitetne in druge informacije
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Storitve bonitetne sluæbe SID so tudi temelj za prehod na elektronsko poslovanje,
ko bodo omenjene bonitetne informacije registriranim uporabnikom dostopne tudi
on-line preko SID-NET. Za on-line ponudbo storitev SID preko SID-NET je bonitetna
sluæba SID razvila sistem baz bonitet domaËih podjetij in podjetij iz dræav, ki pred-
stavljajo za slovensko gospodarstvo pomembnejπe izvozne trge. Projekt je zahteval
povezave z najboljπimi ponudniki bonitetnih in drugih informacij za posamezna
træiπËa ter vzpostavitev bogatih in aæurnih baz podatkov in povezav, ki so dodatno
podprte z analitiËnim delom strokovnjakov iz bonitetne sluæbe SID. Preko SID-NET
bo tako uporabnikom omogoËen hiter in varen dostop do kvalitetnih in tekoËe aæuri-
ranih baz podatkov, kar z uporabo ustreznih programov podjetjem — strankam SID
omogoËa uËinkovitejπe poslovanje, hitrejπe sprejemanje poslovnih odloËitev, hitrejπe
pa so tudi odloËitve zavarovatelja o prevzemu rizikov v zavarovanje in doloËanju
pogojev zavarovalnega kritja (underwriting), kakor tudi spremljanje (monitoring)
rizikov.

Dostop do kreditnih
informacij preko
interneta
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Rast obsega zavarovanj, ki jih SID kot slovenska izvozno-kreditna agencija zaradi
posebne narave politiËnih in drugih nemarketabilnih rizikov in omejene sposobnosti
ter pripravljenosti zasebnega pozavarovalnega sektorja za njihovo prevzemanje
zavaruje za raËun dræave, se je nadaljevala tudi v letu 2001. Vendar se glede na
dosedanjo hitro rast obsega zavarovanih poslov v preteklosti poËasi, kot kaæe, æe
zaËenja umirjati, saj je letna stopnja rasti obsega zavarovanih poslov za raËun
dræave v letu 2001 glede na leto prej znaπala 14 odstotkov. 

Stopnja rasti obsega zavarovanj SID za raËun dræave je torej πe vedno bistveno
veËja, kot je bila lani sicer precej visoka stopnja rasti vsega slovenskega izvoza
(7,2 odstotka); lanskoletna stopnja rasti obsega zavarovanih poslov SID za raËun
dræave tudi kar za 10,3 odstotke presega lani doseæeno stopnjo rasti slovenskega
gospodarstva, ki je po ocenah znaπala 3 odstotke. Kljub temu, da se rast kumula-
tivnega obsega zavarovanj za dræavni raËun oËitno zaËenja umirjati, je to upoËasnje-
vanje rasti zlasti rezultat zmanjπevanja potrebe po kritju kratkoroËnih izvoznih kredi-
tov pred politiËnimi riziki poslov na trgih razvitih dræav, kjer so ti riziki dejansko mini-
malni; na drugi strani pa je bila lani rast obsega zavarovanja srednjeroËnih kreditov
pred komercialnimi riziki precejπnja (200 odstotna), πe bolj izrazito pa to velja za
poveËanje obsega zavarovanj kratkoroËnih izvoznih kreditov pred komercialnimi
(nemarketabilnimi) riziki v bolj riziËnih manj razvitih dræavah (ta je bila leta 2001
glede na leto prej kar 236 odstotna). 

Obseg poslovanja SID na podroËju zavarovanja izvoza in investicij pred nekomer-
cialnimi riziki oziroma srednjeroËnimi komercialnimi ter drugimi nemarketabilmi
riziki, ki jih SID zavaruje za dræavni raËun, se je torej tudi v letu 2001 poveËal in 

• znaπal æe 936,3 milijonov EUR.

To pomeni, da Republika Slovenija posredno preko SID za zavarovanje, ki ga ta izva-
ja za dræavni raËun, po uradnih preliminarnih ocenah podpira 7,3 odstotke
slovenskega izvoza blaga in storitev. S tem se slovenskemu gospodarstvu z dræavni-
mi zavarovalnimi kapacitetami pri prevzemanju rizikov odpira tuje trge. Podjetjem se
s tem zavarovanjem ustvarja potrebno gospodarsko varnost in omogoËa financiranje
mednarodnih gospodarskih poslov. To pa zagotavlja nujne pogoje za konkurenËno
ponudbo slovenskih izvoznikov na zahtevnih tujih trgih ter pospeπuje izvoz in investi-
cije, kar ima nenazadnje ugodne plaËilnobilanËne uËinke in pospeπuje gospodarsko
rast. Brez ustrezne zaπËite pred komercialnimi in politiËnimi riziki podjetja ne bi
mogla v taki meri izkoriπËati poslovnih priloænosti, marsikateri posel pa tudi ne bi
mogel biti sklenjen in izvrπen. 

SID je lani pri zavarovanju za dræavni raËun na novo sklenila 36 polic in 52
zavarovalnih pogodb. Konec lanskega leta je imela tako SID za raËun Republike
Slovenije sklenjenih 191 zavarovalnih pogodb za zavarovanje pred nekomercialnimi

Rast obsega 
zavarovanih poslov

Zavarovanje kreditov in investicij - zavarovanje pred nekomercialnimi riziki, 
srednjeroËnimi komercialnimi in drugimi nemarketabilnimi riziki 
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riziki, ob tem pa so bili izvozni posli pred nekomercialnimi riziki in srednjeroËnimi
komercialnimi riziki zavarovani tudi s 87 zavarovalnimi policami, izdanimi za kritje
posameznih poslov, od katerih je bilo srednjeroËnih 79.

Velik obseg poslov, ki jih SID zavaruje za raËun dræave je vsekakor v precejπni meri
rezultat marketinπkih aktivnosti SID do podjetij in bank, tudi pri zavarovanju njihove-
ga celotnega izvoza, kjer so na primer kratkoroËni izvozni krediti zavarovani v paketu
pred komercialnimi in nekomercialnimi riziki ter tudi Ëedalje boljπe seznanjenosti
izvoznikov s storitvami in ponudbo SID. Hkrati je poveËanje obsega poslovanja SID
na podroËju zavarovanja za dræavni raËun delno tudi posledica rasti obsega refinan-
ciranja izvoznih kreditov, saj morajo biti krediti, ki jih SID refinancira, praviloma tudi
zavarovani vsaj pred politiËnimi riziki. 

Glede na strukturo slovenskega gospodarstva, ki ima relativno malo proizvajalcev
opreme in drugih kapitalskih dobrin, izvajalci investicijskih del pa so preteæno
usmerjeni na izkoriπËanje priloænosti, ki so se jim z velikimi investicijskimi projekti
(zlasti na primer izgradnja avtocestnega kriæa, pa tudi investicije v energetsko in
drugo infrastrukturo) odprli na domaËem trgu, v strukturi zavarovanih izvoznih poslov
prevladujejo predvsem potroπne in trajne potroπne dobrine, ki se v mednarodni
trgovini prodajajo na kratkoroËne kredite. Zato pri zavarovanih poslih SID tudi moËno
prevladujejo zavarovanja kratkoroËnih poslov oziroma kratkoroËnih trgovinskih terja-
tev do kupcev, zlasti v razvitih dræavah. Ti so lani predstavljali kar 93,3 odstotkov
vseh zavarovanih poslov SID za raËun dræave, in so znaπali 873,5 milijonov EUR.
Glede na geografsko destinacijo slovenskega izvoza, ki je usmerjen predvsem na
trge EU in na trge nekaterih drugih razvitih dræav, ti posli (zlasti tisti, ki so s strani
SID tudi refinancirani) pa so dostikrat vseobseæno kriti (comprehensive cover) pred
komercialnimi riziki v paketu z nekomercialnimi (slednje SID zavaruje za raËun
dræave), je logiËno tudi, da je glavnina zavarovanih kratkoroËnih kreditov danih
kupcem v razvitih dræavah.  

Kot æe reËeno, pa se je lani poveËal predvsem obseg zavarovanj kratkoroËnih
izvoznih kreditov pred komercialnimi (nemarketabilnimi) riziki v nekaterih riziËnejπih
dræavah, ki niso Ëlanice OECD. Ti zavarovani posli so lani znaπali æe 216,6 milijonov
EUR (236 odstotna rast). V preteklem letu so bili po tej shemi tako zavarovani
izvozni posli v Belorusijo, Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Makedonijo, Iran,
Kazahstan, Rusko federacijo, Ukrajino, Alæirijo, Sirijo, Moldavijo, Libijo, Jugoslavijo,
Jordanijo, Azerbajdæan in Romunijo. Izpostavljenost pred temi riziki je na dan
31.12.2001 tako znaπala æe 47,1 milijona EUR, kar glede na leto prej predstavlja
skoraj 30 odstotno poveËanje.

KratkoroËni krediti
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K rasti obsega zavarovanega izvoza SID za raËun dræave tudi lani srednjeroËni
izvozni posli πe vedno niso pomembneje prispevali, saj je vrednost 21 novih sklen-
jenih kreditnih zavarovanj pred srednjeroËnimi komercialnimi riziki, Ëeprav se je nji-
hov obseg lani poveËal kar za dvakrat, v letu 2001 znaπala 38 milijonov EUR. 

SrednjeroËni posli izvoza pred komercialnimi riziki so bili lani tako zavarovani na
Hrvaπkem, v Bosni in Hercegovini, Rusiji, Makedoniji, Iranu in v Jugoslaviji, ti posli
pa so bili hkrati zavarovani tudi pred nekomercialnimi riziki. PolitiËne in gospodarske
razmere na teh, predvsem kar zadeva zavarovanja srednjeroËnih kreditov za sloven-
sko gospodarstvo kljuËnih trgih, so med drugim vplivale na relativno manjπo rast
obsega tega zavarovanja glede na potencialno (na primer poËasna gospodarska rast
ter zmanjπan dotok donacij v Bosni in Hercegovini, oboroæeni spopadi in teæke
gospodarske razmere v Makedoniji, zmanjπanje povpraπevanja po zavarovanju izvoza
v dræave proizvajalke nafte, itd.). 

Ob precejπnji rasti lanskoletnih neposrednih vhodnih investicij v Slovenijo, katerih
vrednost bo tudi v prihodnje naraπËala, slovenska podjetja zadnja leta tudi sama
vse intenzivneje investirajo v tujini, predvsem v dræave JV in S Evrope, zlasti na
Hrvaπko, v Bosno in Hercegovino, Jugoslavijo, Makedonijo, Poljsko, Slovaπko in
Ukrajino. To poveËanje investicij slovenskih podjetij v tujini pa se ne odraæa tudi v
rasti zavarovanj investicij pred politiËnimi riziki. Lani je bila ta rast celo negativna,
Ëeprav je na drugi strani res, da povpraπevanje obstaja in da ima SID v obdelavi pre-
cej zahtevkov za zavarovanje investicij, kar kaæe, da se bo obseg zavarovanih inves-
ticij v prihodnje lahko precej poveËal. Slovenski investitorji oËitno politiËne rizike na
teh trgih v doloËeni meri πe vedno podcenjujejo oziroma se pred njimi ne zavarujejo,
izdatke za premije glede na sedaj πe prevladujoËe motive poslovanja ocenjujejo kot
stroπek, ki ga niso pripravljeni plaËevati, kar se kaæe tudi pri podzavarovanju neka-
terih zavarovanih investicij in nezavarovanju dodatnih investicij v razπiritev projektnih
podjetij ter reinvestiranega dobiËka v obliki tako imenovanih rezerviranih zavaroval-
nih vsot. 

Poleg kreditov za izvoz blaga in storitev ter dveh izdanih polic za zavarovanje garan-
cij je tako SID v letu 2001 pred nekomercialnimi riziki zavarovala samo dve
neposredni investiciji slovenskih podjetij v tujini (eno v Bosni in Hercegovini (banËni
sektor) in eno na Hrvaπkem - trgovina) v skupni vrednosti 3,5 milijonov EUR (60
odstotkov manj kot leto prej). 

• Ob koncu leta 2001 je imela SID v svojem portfelju tako zavarovanih osem 
investicij slovenskih podjetij in bank v skupni vrednosti 20,1 milijonov EUR. 

Zavarovanje investicij

SrednjeroËni krediti



Pripravljena strategija razvoja sistema zavarovanja in financiranja
izvoza v Republiki Sloveniji.

Dokapitalizacija SID s strani dræave -  715 mio SIT iz kupnine za 
privatizirana podjetja.

Spremembe zakona o SID, ki omogoËijo zavarovanje pred teËajnimi riziki
za raËun dræave.

Nova storitev: zavarovanje kreditnih linij.

Prenovitev storitve in sprejem novih sploπnih pogojev za zavarovanje
investicij; rast obsega tega zavarovanja.

Intenzivno tkanje mreæe razliËnih sporazumov z drugimi IKA.

Veliki kristalni globus v Planici
osvoji skakalec Primoæ Peterka,
novi ljubljanski nadπkof in slovenski
metropolit pa postane dr. Franc
Rode. 

Ameriπka letalonosilka J.F.K. s
3000 Ëlani posadke se zasidra pred
Koprskim pristaniπËem in doæivi
naval obiskovalcev.

Prof. dr. Joæe Mencinger postane
novi rektor Ljubljanske univerze.

Podpis sploπne kolektivne pogodbe
med delodajalci in delojemalci.

Ljubljana zaæivi kot Evropska 
kulturna prestolnica.

Svetovno znani tenorist Luciano
Pavarotti navduπi posluπalce v
Cankarjevem domu.

Slovenski BDP se povzpne 
na 9.161 $ na prebivalca; 
25.000 brezposelnih.

Milan KuËan ponovno postane
predsednik dræave æe v prvem krogu
volitev.



Vloga dræave in predvsem Vlade, kot pobudnika za vzpostavljanje  gospodarskega sistema, uvajanja instrumentov
ekonomske politike in izvajanja zastavljenih ciljev, je lahko zelo velika, celo kljuËna, pri ustanavljanju institucij, kot
je SID.

Slovenija, kot mlada dræava, si je æe ob svoji ustanovitvi postavila jasen cilj, da bo demokratiËna dræava z razvitim
trænim gospodarstvom, ki bo v svojem razvoju mednarodno usmerjena, ki se bo vkljuËevala v mednarodne organi-
zacije oziroma institucije, ki bo uvajala in spoπtovala mednarodno uveljavljena in sprejeta pravila obnaπanja in ki
bo pospeπevala lasten razvoj z aktivnim vkljuËevanjem v mednarodno delitev dela. V tem kontekstu smo æe zelo
zgodaj po osamosvojitvi in vzpostavljanju trænega gospodarstva spoznali, da za pospeπevanje izvoza, kot pomemb-
nega dejavnika gospodarskega razvoja, potrebujemo  tudi institucijo, ki bo ta izvoz primerno zavarovala.
Samoiniciativnost in kreativnost ljudi, ki smo se tedaj ukvarjali s podroËjem ekonomskih odnosov s tujino in æelja
po vzpostavitvi sistema - institucije, ki bo v danih razmerah Ëimbolj podobna tovrstnim institucijam v razvitih
trænih gospodarstvih, je tako pri Vladi kot nato v Dræavnem zboru naletela na razumevanje, katerega rezultat je
bilo sprejetje zakona o Slovenski izvozni druæbi, postopno zagotavljanje ustanovitvenega kapitala, ipd.., skratka
rojevanje SID z zelo majhno, vendar strokovno in zagnano skupino ljudi.

V zaËetku so bile aktivnosti SID zelo skromne, vendar so se z leti, ob aktivni vlogi zaposlenih ter razumevanju in
podpori Vlade, kot tudi Dræavnega zbora Republike Slovenije, iz leta v leto veËale, tako da skupna vrednost
zavarovanih poslov danes æe presega 13 % celotnega slovenskega izvoza, pri Ëemer SID vsa leta svojega poslovan-
ja posluje z dobiËkom. Le-tega so delniËarji, in Vlada kot najveËji delniËar (preko 90% lastnik), vsa leta  usmerjali
v ustrezne rezerve SID in s tem ustvarjali boljπe in varnejπe pogoje za delovanje SID. Svojo naklonjenost do razvoja
SID je Vlada pokazala tudi s tem, da je omogoËila SID vlaganje velikih sredstev zlasti v razvoj, kadre, znanje in
informacijski sistem SID. Pri tem je SID sledila naËelom rentabilnosti, likvidnosti in varnosti poslovanja ter krepila
visoko finanËno boniteto delniπke druæbe. V Ëasu razvoja je SID transparentno loËila poslovanje za dræavni raËun
od poslovanja za lasten raËun.

Vlada je æe pred leti sprejela tudi okvirni strateπki dokument  oziroma naËrt razvoja SID, po katerem se  SID inten-
zivno pripravlja na popolno prilagoditev sistema zavarovanja in financiranja izvoza pravilom, ki bodo za Slovenijo
veljala, ko bo vkljuËena v EU. V ospredju strategije razvoja je postavljena zlasti ustrezna rast obsega in kvalitete
storitev SID, predvidena je postopna privatizacija SID d.d. v smislu umika dræave s podroËja zavarovanja mar-
ketabilnih rizikov, ki se na sploπno lahko zavarujejo na zasebnem pozavarovalnem trgu, kar predstavlja postopno
preobrazbo SID in ustanovitev specializirane kreditne zavarovalnice z izbranimi kljuËnimi domaËimi in tujimi part-
nerji. Tudi to je korak v smeri vzpostavljanja sistema primerljivega s sistemom v dræavah EU.

Ob tej jubilejni 10. obletnici ustanovitve SID lahko s ponosom pogledamo na prehojeno pot ter doseæene rezultate,
katerih ne bi bilo, Ëe ne bi bilo sodelovanja in konstruktivnega dela ter medsebojnega razumevanja in zaupanja med
vsemi udeleæenimi v tem procesu - tako zaposlenih v SID, Upravo SID, nadzornim svetom SID, delniËarji, Vlado RS
ter Dræavnim zborom RS. SID je tako lahko dober primer tovrstnega korektnega in uspeπnega sodelovanja.

Mag. Vojka Ravbar 

dolgoletna predsednica nadzornega sveta SID
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Rezultat zavarovanja SID za dræavni raËun je bil (po leta 1999 edini izjemi od
dosedanjih pozitivnih rezultatov tega zavarovanja) tudi leta 2001 zopet pozitiven; 
• premije iz zavarovanja za dræavni raËun so presegale plaËane πkode za 

2,61 milijonov EUR.
• Leta 2001 so se kot posledica rasti obsega zavarovanja skupne fakturirane 

premije iz naslova zavarovanja za dræavni raËun poveËale za 13 odstotkov in 
znaπale 2,77 milijonov EUR (polovico tega zneska so predstavljale premije za 
srednjeroËna in dolgoroËna zavarovanja). 

• Skupaj so se lani plaËane πkode iz naslova zavarovanja za raËun dræave 
zmanjπale in znaπale samo 160.000 EUR.

Vse v letu 2001 plaËane πkode za dræavni raËun so bile iz poslov zavarovanj kratko-
roËnih izvoznih kreditov do kupcev iz dræav izven OECD. Lani je tako SID plaËala πest
πkod iz naslova zavarovanja pred kratkoroËnimi komercialnimi (nemarketabilnimi)
riziki v dræavah izven OECD (po dve πkodi sta bili plaËani za posle v Bosni in
Hercegovini in Ukrajini, po ena pa v Makedoniji in Belorusiji), ki so skupaj znaπale
101.000 EUR, ena πkoda pa je bila iz naslova zavarovanja pred nekomercialnimi
riziki, in sicer v viπini 59.000 EUR (πkoda je bila v Rusiji). Glede na πtevilo in sku-
pen znesek πkodnih zahtevkov v obravnavi (pribliæno 1,2 milijonov EUR; Bosna in
Hercegovina, Makedonija, Romunija, Rusija, Ukrajina, Hrvaπka) ter zlasti potencial-
nih πkod na podroËju Belorusije, Rusije, Ukrajine, Makedonije, Romunije,
Kazahstana, Irana, Bolgarije ter Bosne in Hercegovine, je v naslednjem letu mogoËe
priËakovati poveËanje zneska izplaËanih πkod iz zavarovanja za dræavni raËun iz
poslov, ki so bili zavarovani v letu 2001 in prej.

Kljub πtevilnim aktivnostim SID oziroma aktivnostim, ki so jih v zvezi s plaËanimi
πkodami oziroma izterjavo dolgov do svojih kupcev opravili sami zavarovanci
neposredno, SID v letu 2001 ni uspelo izterjati dolgov iz poslov, pri katerih je SID v
preteklosti æe plaËala πkode iz naslova zavarovanja za dræavni raËun. PaË pa je SID v
zaËetku leta 2002 od bosanske banke uspela v celoti regresirati πkodo, ki jo je za
dræavni raËun izplaËala leta 2001, in to v viπini 37,1 milijonov SIT.

Pozitiven rezultat zavarovanja SID za dræavni raËun je vplival na poveËanje varnost-
nih rezerv za to zavarovanje, ki so se tako lani poveËale in na dan 31.12.2001
znaπale 67,97 milijonov EUR. 

Ob tem so posebne varnostne rezerve za zavarovanje pred teËajnimi riziki (SID zara-
di premajhnih zagotovljenih kapacitet te storitve sicer aktivno ne træi) konec leta
2001 znaπale 4,48 milijona EUR.

Pozitiven rezultat 
zavarovanja za raËun
dræave
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SID je lani zavarovala posle za dræavni raËun v 77 dræavah. 

Glede na precejπnjo rast obsega zavarovanega izvoza in glede na dolgoroËnejπo na-
ravo nekaterih zavarovanih poslov se je tako glede na konec leta 2001 poveËala
tudi izpostavljenost SID iz naslova zavarovanj za dræavni raËun. 

Izpostavljenost SID iz naslova zavarovanja za dræavni raËun pred nekomercialnimi in
srednjeroËnimi komercialnimi riziki ter kratkoroËnimi komercialnimi (nemarketabilni-
mi) riziki v dræavah izven OECD je na dan 31.12.2001, vkljuËno z izdanimi obljubami, 
• znaπala 86,3 milijarde SIT oziroma 390,1 milijonov EUR
(brez izdanih obljub za to zavarovanje pa je znaπala izpostavljenost SID pred vsemi
temi riziki skupaj 371 milijonov EUR, kar je bilo za 4,5 odstotkov veË kot konec leta
2000).

Regionalna struktura zavarovanj pred nekomercialnimi in drugimi nemarketabilnimi
riziki je za SID in dræavo πe naprej relativno ugodna, Ëeprav se æe nekaj let
poslabπuje in tako postopoma vse bolj postaja podobna strukturi izpostavljenosti
drugih izvozno-kreditnih agencij. »e upoπtevamo veljavno razvrstitev dræav in teritori-
jev v riziËne razrede, kjer so le-te po klasifikaciji SID razdeljene v sedem skupin (1.
skupina predstavlja najmanj riziËne dræave), je izpostavljenost rizikom v dræavah z
viπjo stopnjo riziËnosti (dræave iz 6. in 7. skupine) konec leta 2001 predstavljala
zgolj 25,7 odstotka skupne izpostavljenosti SID pred omenjenimi riziki (pri tem ne
upoπtevamo izdanih obljub za zavarovanje). 

Ob tem je tudi rizik koncentracije oziroma razprπitev rizikov glede na izpostavljenost
po posameznih dræavah za SID πe vedno razmeroma ugodna. Poleg NemËije, ki je
31.12.2001 za SID pri zavarovanju za raËun dræave predstavljala 18,2 odstotkov
njene skupne izpostavljenosti pred nekomercialnimi in drugimi nemarketabilnimi rizi-
ki ter Italije (10,5 odstotkov), ta deleæ æe pri naslednji dræavi Ëlanici OECD — Avstriji —
znaπa le 4,3 odstotka, veËji deleæ od slednje pa imajo le tri dræave neËlanice OECD,
in sicer Hrvaπka (12,2 odstotka), Rusija (10 odstotkov) ter Bosna in Hercegovina
(7,2 odstotka); deleæi prvih so se lani rahlo zmanjπali, deleæi drugih (razen Hrvaπke)
pa rahlo poveËali.

Zavarovanja za raËun
dræave — izpostavljenost
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Slika 5: 
Izpostavljenost SID
— zavarovanja za dræavni
raËun 31.12.2001

ZRN
18,2%

Austrija
4,3%

Italija
10,5%

Ostale dræave
iz 1. skupine
16,8%

Rusija 10,0%

BiH 7,2%

Ostale dræave iz 6. in 7. skupine 8,8%

5. skupina 2,4%

Hrvaπka 12,2%

Ostale dræave iz 4. skupine 0,2%

3. skupina 4,8%

2. skupina 4,6%

1. skupina     2. skupina     3. skupina
4. skupina     5. skupina     6. in 7. skupina
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1997 1998 1999 2000 2001

Nekomercialni riziki

obseg zavarovanih 

poslov 343,2 493,4 554,4 821,4 936,3

izpostavljenost (31.12.) 143,7 196,5 256 355 371

πtevilo novih pogodb 38 50 89 52 25

πtevilo novih polic 40 65 82 81 36

skupno πtevilo pogodb 219 272 309 289 191

skupno πtevilo polic

glede na izpostavljenost 45 70 90 100 87

obseg premij 0,4 1,3 1,5 2,3 2,8

obseg πkod - 0,2 2 0,5 0,16

πtevilo πkodnih primerov - 1 2 7 7

regresi - - - 0,3 0

πtevilo izvoznikov 

po policah 21 31 47 39 16

izdane obljube 

(stanje 31.12.) 8,4 17,4 49,6 45,3 23,6

SrednjeroËni komercialni riziki

obseg zavarovanih poslov 17,2 66,6 12,9 19,0 38

izpostavljenost (31.12.) 19,8 35,0 33,2 33,9 44

πtevilo pogodb 16 27 40 47 21

πtevilo izvoznikov 13 18 21 23 8

obseg premij 0,1 0,9 0,6 0,6 1,1

obseg πkod - - 2,0 0,4 0,0

πtevilo πkodnih primerov - - 2 2 0

KratkoroËni komercialni (nemarketabilni) riziki

obseg zavarovanih poslov 8,9 29,3 92,7 216,6

izpostavljenost (31.12.) 3,2 17,0 36,7 47

πtevilo pogodb in polic 31 44 43 32

πtevilo izvoznikov 37 83 45 31

obseg πkod - - 0,07 0,1

πtevilo πkodnih primerov - - 3 6

Tabela 5:*

Zavarovanje: poslovanje SID
1997 — 2001 — za raËun
dræave (v mio EUR)

*Op.: Premije ter πkode pri zavarovanju pred nekomercialnimi riziki vsebujejo tudi fakturirane premije oz. πkode pri zavarovanju pred srednjeroËnimi komercialnimi riziki in
kratkoroËnimi komercialnimi (nemarketabilnimi) riziki v dræavah izven OECD.



Marjan Kramar postane predsednik od tedaj enoËlanske uprave SID.

Sprejet je zakon o poroπtvih Republike Slovenije za zadolæevanje za
potrebe financiranja izvoza, ki je omogoËil zadolæevanje SID z 
garancijami dræave in s tem olajπal dostop SID do posojil na 
mednarodnih finanËnih trgih.

SID vstopi na mednarodne finanËne trge in izvaja financiranje tudi 
v tujih valutah.

21. 10. na 55. redni letni skupπËini Bernske unije (Capetown,
Juænoafriπka Republika) je SID sprejeta v Mednarodno zvezo
zavarovateljev kreditov in investicij (Bernska unija). Dobi dvoletni 
status Ëlanice - opazovalke.

SID je bila kot opazovalka sprejeta tudi v Pan American Surety
Association (PASA).

Uveden Program SIMP, ki omogoËa ter lajπa dostop 
do zavarovalnih kritij ter refinanciranje tudi
malim in srednje velikim podjetjem.

Zimska olimpiada v Naganu,
Japonska. Slovenija tokrat brez
medalj.

V Narodnem Muzeju razstavljena 
najstarejπa piπËal na svetu, najdena
v jami Divje babe.

Katastrofalen potres skoraj uniËil
PosoËje.

Vojaπka vaja NATO na Dolenjskem.

Olimpionik Leon ©tukelj - stoletnik.

Zahteva slovenskih intelektualcev
po ustrezni zaπËiti avtohtonih
Lipicancev, ki izhajajo iz svetovno
znane kobilarne Lipica.

V Sloveniji registriranih æe veË kot 
955.000 motornih vozil.
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Leta 1998 je na podroËju izvoznih kreditov priπlo do pomembnega razvoja. 50 Ëlanov Mednarodne zveze
zavarovateljev kreditov in investicij (Bernske unije) je SID podelilo status Ëlanice opazovalke. Bernska unija je sve-
tovna organizacija, ki ji pripadajo vse glavne izvozno-kreditne agencije.

To je bil velik doseæek za SID, hkrati pa naraven razvoj za institucijo, ki je æe ves Ëas, odkar jo poznam, obenem
impresivna in inovativna, nenazadnje zaradi svojega hitrega delovanja in prilagajanja, ki ji ju lahko πtevilne veËje
in starejπe IKA zavidajo.

Spremembe - in to zelo temeljite spremembe - so bile v zadnjem desetletju v veËini dræav stalnica na podroËju
izvoznih kreditov. Zavarovatelji so se morali sooËati z globalizacijo, finanËnimi krizami v marsikateri dræavi uvozni-
ci in razliËnimi riziki v drugih dræavah, razvojem v svetovni trgovini in investicijskih tokovih, spremembami v med-
narodnih finanËnih storitvah in rastjo trgov kapitala, torej s posledicami najrazliËnejπih pritiskov na banËniπtvo in
seveda elektronskim trgovanjem in vsem, kar le-to prinaπa.

Za Slovenijo in za SID pa je vse to dogajanje zasenËila πe posebno radikalna sprememba, namreË prehod v træno
gospodarstvo. To je bankam in podjetjem na kratki rok neizogibno prineslo obilo pritiskov, pa tudi muk in teæav. K
uspehom SID je zelo pripomoglo njeno moËno, profesionalno in dinamiËno vodstvo in uprava. Potrebna je bila
temeljna motivacija za reπevanje praktiËnih ovir in æelja po izpolnjevanju potreb njenih strank. Zgledi iz preteklosti
ali drugih dræav niso bili nujno najboljπi vodiË, pogosto pa so bili preprosto nerelevantni. KljuËni so bili pri-
lagodljivost, inovativnost in nagel napredek po strmi uËni krivulji. Poleg tega so morali hkrati poskrbeti tudi za
sprotno pomoË in podporo slovenskim izvoznikom.

V marsikaterem oziru je SID bila - in je - vzorËna izvozno-kreditna agencija in primer, s katerim zelo pogosto nave-
dem, kaj lahko doseæejo odloËnost, pogum, inteligentna sposobnost, voljnost posnemati, pa tudi izumljati in prilaga-
jati ter trdo delo.

»e upoπtevamo vse to, je Ëlanstvo v Bernski uniji, ki s seboj prinaπa vstop med uveljavljene velikane na podroËju
izvoznih kreditov, jasen dokaz, da svet priznava ta orjaπki doseæek v zelo kratkem Ëasu.

Malcolm Stephens 

bivπi generalni sekretar Bernske unije
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Financiranje izvoza v domaËi valuti, in na podlagi zadolæevanja SID z garancijami
dræave na mednarodnih finanËnih trgih od leta 1999 tudi v tujih valutah, je bilo tudi
v letu 2001 ena temeljnih dejavnosti SID. Zaradi doseganja veËjega multiplikativne-
ga uËinka in æelje po veËjem vkljuËevanju sredstev komercialnih bank v posle finan-
ciranja izvoza in izhodnih investicij, je financiranje izvoza tudi v letu 2001 potekalo
preteæno v obliki posrednega financiranja izvoznikov, preko bank z refinanciranjem
izvoznih kreditov. SID je s tem bankam zagotavljala ugodne vire sredstev za krediti-
ranje slovenskih izvoznikov (supplier’s credit), pa tudi za kreditiranje tujih kupcev
slovenskega blaga in storitev, investitorjev ali njihovih bank (buyer’s credit). S to
svojo dejavnostjo je SID pomembno prispevala k poveËevanju zmogljivosti komercial-
nih bank za financiranje izvoza in investicij v tujino. Tako kot pri zavarovanju je tudi
pri financiranju izvoznih poslov SID pokrivala vse faze izvoza, saj je posle slovenskih
podjetij na tujih trgih s financiranjem spremljala v fazi priprave (pre-shipment) in v
fazi samega izvoza (post-shipment financing).

Z namenom, da ponudi izvoznikom oziroma njihovim poslovanim bankam Ëim bolj
ugodne dolgoroËne vire za financiranje izvoza v tujih valutah, pripravo izvoza ter
neposredne investicije slovenskih podjetij na tujih trgih, je SID v letu 2001 nadalje-
vala z zadolæevanjem na mednarodnih finanËnih trgih. SID je na mednarodnem trgu
sindiciranih posojil lani tako znova najela dolgoroËno posojilo, in sicer v vrednosti
50 milijonov EUR. Z uspeπnim vstopom na mednarodne finanËne trge je SID

Slika 6: 
Financiranje — poslovanje
SID 1997 — 2001 
(v mio EUR)

Financiranje 
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vzpostavila tesnejπe sodelovanje s tujimi finanËnimi institucijami, pridobila pa je tudi
know-how in track record, ki ji bosta s tem tudi v prihodnje omogoËila dostop do
sredstev za financiranje poslov v mednarodni trgovini pod ugodnimi pogoji.

• Decembra 2001 sta SID in Kreditanstallt fuer Wiederaufbau (KfW) podpisali kre-
ditni sporazum v viπini 15 milijonov EUR. Omenjena sredstva so namenjena 
financiranju dolgoroËnih naloæb malih in srednje velikih podjetij in so po programu 
finanËne pomoËi CEB — Razvojne banke Sveta Evrope namenjena dræavam 
kandidatkam za Ëlanstvo v Evropski uniji. Sredstva po tem kreditnem sporazumu 
bo SID nudila gospodarskim druæbam izkljuËno preko izbranih slovenskih 
poslovnih bank.

1997 1998 1999 2000 2001

obseg refinanciranja 187,8 220,2 225,2 249,6 296,9

stanje (31.12.) 

refinanciranja 103,3 134,8 157,3 187,1 228,8

πtevilo izvoznikov 297 322 343 420 398

πtevilo bank 27 27 23 22 22

πtevilo pogodb 783 968 1.043 1143 1117

SID je na podroËju refinanciranja izvoznih kreditov tako lani aktivno sodelovala z 22
bankami in 398 izvozniki. V glavnem je bilo poveËanje povpraπevanja po sredstvih
SID posledica konkurenËnih pogojev financiranja izvoza, ki jih je SID kot njen agent
nudila predvsem preko dræavnega programa za izravnavo obresti (PIO) ter zaradi
ugodne ponudbe dolgoroËnih virov sredstev v tuji valuti. 

V primerjavi z letom 2000, ko je druæbino financiranje poslov slovenskega gospo-
darstva po stanju konec leta 2000 znaπalo 39,1 milijard SIT (187,1 milijona
EUR), se je financiranje izvoza in investicij s strani SID leta 2001
• poveËalo za skoraj 30 odstotkov, in 
• je konec leta 2001 znaπalo æe 50,6 milijard SIT (228,8 milijonov EUR).

Portfelj financiranja SID je kvaliteten, saj je deleæ A klasificiranih naloæb veË kot 99
odstoten.

Ti podatki priËajo, da je πlo pri financiranju SID lani za veË kot πtirikrat veËjo rast,
kot je bila po preliminarnih uradnih ocenah lanskoletna rast slovenskega izvoza. Po
podatkih o stanju financiranja izvoza SID konec leta 2001 ta vrednost po ocenah
predstavlja skoraj 2 odstotka vsega lanskoletnega slovenskega izvoza blaga in
storitev.

Tabela 6:
Financiranje: poslovanje 
SID 1997 — 2001
(v mio EUR)

Nadaljevanje rasti
obsega poslovanja
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• Rast financiranja SID je bila lani tudi 2,6-krat veËja kot je sicer znaπala realna 
rast vseh kreditov slovenskemu gospodarskemu sektorju (11,6 odstotna), deleæ 
financiranja SID v lani danih vseh kreditih slovenskemu gospodarstvu pa je znaπal
æe 7,3 odstotke. 

• Obseg vrednosti s strani SID refinanciranih poslov, ob predpostavki povpreËne 60 
odstotne stopnje refinanciranja, plaËanih avansov in povpreËnega deleæa kredita iz
banËnih sredstev v izvoznem poslu, pomeni, da SID s financiranjem mednarodnih 
gospodarskih poslov, ki so pri SID veËinoma tudi zavarovani, podpira pribliæno 570
milijonov EUR izvoza, kar bi po ocenah predstavljalo pribliæno 4,5 odstotkov 
celotnega slovenskega izvoza. 

Kot je bilo zaradi strukture slovenskega gospodarstva znaËilno æe za vsa pretekla
obdobja, je tudi v letu 2001 preteæni del obsega refinanciranja izvoznih kreditov
odpadel na kratkoroËno refinanciranje, ki v portfelju SID πe vedno predstavlja veË
kot 70 odstotkov plasmanov, pri Ëemer je deleæ kratkoroËnih kreditnih poslov z
roËnostjo od 6 do 12 mesecev dosegel skoraj dvotretjinski deleæ vseh kratkoroËnih
plasmanov SID.

V primerjavi s predhodnimi leti beleæimo konec leta 2001 veliko rast dolgoroËnega
financiranja (veËji obseg dolgoroËnega financiranja v tuji valuti) tako, da je bilo stan-
je dolgoroËnih kreditov konec tega leta za veË kot 50 odstotkov veËje kot v letu prej. 

Usmerjenost slovenskega gospodarstva v izvoz in neposredne izhodne investicije v
letu 2001 (slednje rastejo zlasti na trgih JV Evrope) se odraæa tudi v strukturi finan-
ciranja SID po namenu porabe sredstev, in to predvsem v visoki rasti financiranja za
investicijska dela v tujini in izvoz kapitalskih dobrin. Tudi rast obsega kratkoroËnega
financiranja na podroËju storitev in transporta je bila lani zelo visoka (veË kot 300
odstotna), pri dolgoroËnem financiranju pa beleæimo na primer tudi stabilno (46
odstotno) rast financiranja investicij v tujini.

1999 2000 2001

mlrd SIT mio EUR mlrd SIT mio EUR mlrd SIT mio EUR

dolgoroËno 1,7 8,5 3,4 16,6 14,6 66,0

kratkoroËno 42,0 216 47,8 233 36,0 162,8

skupaj 43,6 225 51,2 249,6 50,6 228,8

Tabela 7: 
Financiranje SID —
dolgoroËno/kratkoroËno
(stanje 31.12. 1999/2001)
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Pri zagotavljanju ugodnih pogojev financiranja za konkurenËno nastopanje slovenskih
podjetij na tujih trgih si je pri politiki obrestnih mer SID med drugim prizadevala za
zniæevanje stroπkov izvoznikov pri najemanju banËnih kreditov. 
• Realne obrestne mere za preko SID refinancirane izvozne kredite so bile za Ëas 

veljavnosti kreditnih pogodb praviloma nespremenljive. 
• Tudi v lanskem letu se je SID tekoËe prilagajala razmeram na domaËem 

denarnem trgu tako, da so obrestne mere SID glede na roËnost danih kreditov v 
domaËi valuti konec lanskega leta znaπale med TOM + 2,5 — 5,25 odstotkov, pri 
Ëemer so bile konËne banËne obrestne mere za celotni znesek izvoznih kreditov s 
strani SID pogojevane (najviπje dovoljene banËne obrestne mere — caps), in so 
na primer konec leta znaπale med TOM + 4,25 — 6,25 odstotkov, in to neodvisno 
od bonitete kreditojemalca. 

• Na podroËju kreditiranja v tujih valutah je SID prav tako omejevala najviπje 
obrestne mere za konËne uporabnike, izraæene nad πest-meseËnim EURIBOR. 
Tako je pribitek pri kreditih SID v tujih valutah, odvisno od roËnosti kreditov, 
znaπal med 1,95 in 2,75 odstotka p.a. nad EURIBOR.

SID je ob tem tudi lani kot agent v imenu Republike Slovenije izvajala program izrav-
nave obrestne mere (PIO) za refinancirane izvozne kredite v domaËi valuti, pri Ëemer
je merila in pogoje za izravnavo (regresiranje) revalorizacijskega dela obresti (TOM)
glede na za to predvidena proraËunska sredstva dræave sprejemala Komisija za
pospeπevanje izvoza. Za te namene je bilo preko SID iz sredstev dræavnega
proraËuna lani izplaËanih 900 milijonov SIT regresov obrestnih mer; teh sredstev iz
PIO je bilo deleænih 398 izvoznikov.

Ugodni pogoji
financiranja SID
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BanËne garancije so v poslovni praksi pogosto uporabljan osebnopravni instrument
prenosa rizikov poslovnih transakcij na finanËne institucije, ki koristnike lahko
uËinkovito πËiti pred riziki, da njihove nasprotne stranke iz razliËnih domaËih in med-
narodnih poslovnih transakcij ne izpolnijo svojih obveznosti iz osnovne pogodbe.
BanËne garancije, ki se v poslovni praksi pojavljajo v obliki razliËnih pravnih institu-
tov, povezuje pa jih enak ekonomski namen, izdajajo predvsem banke, pa tudi
zavarovalnice in druge finanËne institucije, udeleæenci poslovnih transakcij pa so
mnenja, da jih, Ëe jih izda prvovrstna finanËna institucija, lahko uËinkovito πËitijo
pred razliËnimi riziki domaËih in mednarodnih poslovnih transakcij.

Take so tudi kvalitetne garancije SID, ki dopolnjujejo ponudbo drugih finanËnih
storitev SID in jih ob dobri boniteti slovenske izvozno — kreditne agencije in
ustreznih jamstvih dræave za njene obveznosti tudi Banka Slovenije ter razne javno-
pravne in zasebnopravne osebe doma in v tujini πtejejo za prvovrstna zavarovanja.

Glede na pomen, ki ga ima za slovenska podjetja izdaja ali konfirmacija garancij
komercialnih bank, zlasti za proizvajalce opreme in izvajalce investicijskih del v tujini
in doma, SID dopolnjuje svoje storitve slovenskim podjetjem na podroËju zavarovan-
ja in financiranja ter jim omogoËa pridobitev poslov tudi z izdajanjem garancij, ki za
domaËe ali tuje koristnike predstavljajo prvovrsten in kvaliteten instrument zaπËite
pred riziki neizpolnitev razliËnih obveznosti dolænikov (nalogodajalcev za izdajanje
garancij) iz razliËnih osnovnih pogodb. Pri izdajanju garancij daje SID prednost tistim
izvoznim poslom, ki so pri SID tudi financirani in zavarovani. Pri tem so lahko garan-
cije, izdane na zahtevo, pri SID zavarovane tudi pred nekomercialnimi riziki in riziki
neupraviËenega vnovËenja (unfair calling). 

S to svojo storitvijo (izdajanjem garancij in kontragarancij), kjer SID posebno
pozornost posveËa specifiËnim potrebam strank in krajπanju odzivnega Ëasa na
zahtevke nalogodajalcev, SID uspeva zniæevati stroπke slovenskim podjetjem in jim s
tem omogoËa konkurenËnejπe pogoje pri nastopanju, zlasti na tujih trgih. Ob tem si
tudi prizadeva za zniæevanje stroπkov pri izdaji garancij slovenskim podjetjem in za
veËjo sprejemljivost neposrednih izdaj garancij v tujini ter za veËjo sprejemljivost s
strani SID izdanih garancij v tujino. Zlasti na tistih trgih, kjer SID kot relativno mlada
institucija πe ni poznana ali ni dovolj poznana, pa se posluæuje tudi frontinga, ki ga
garancijam SID dajejo zelo ugledne tuje finanËne institucije, ter s tem ne glede na
to dejstvo slovenskim izvoznikom zagotavlja tudi dostop do te storitve in moænosti
hitre realizacije poslov.

Garancije SID, ki so bile v manjπem obsegu kot leto prej v glavnem izdane za kritje
obveznosti proizvajalcev strojne in druge opreme, so bile leta 2001 izdane korist-
nikom v 19 dræavah. NajveË garancij je bilo izdanih koristnikom iz Kanade (37
odstotkov), NemËije (14 odstotkov), ZDA (7 odstotkov), Avstrije (5 odstotkov),

Kvaliteten instrument
zaπËite pred riziki

Kratek odzivni Ëas 
in konkurenËnost
ponudbe

Precejπnje povpraπevanje 

Garancije
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Poljske (3 odstotke), sledijo pa πe Romunija, Jugoslavija (»rna Gora), Belgija, BiH,
Danska, πvica, Egipt, Finska, Hrvaπka, Makedonija, Velika Britanija, Poljska, Kenija
in Tajska.

Tudi leta 2001 je bilo po njihovi vrednosti najveË izdanih garancij za vraËilo avansa
(37 odstotkov vseh izdanih garancij SID), sledile pa so garancije za dobro izvedbo
posla (36 odstotkov), veË kot leto prej je bilo izdanih carinskih garancij (ki so pred-
stavljale 14 odstotkov vseh izdanih garancij), sledijo plaËilne garancije (8
odstotkov), garancije za sodelovanje na licitaciji ter garancije za odpravo napak v
garancijski dobi in garancije za zadræani znesek.

Vrednost izdanih garancij — 2001 Stanje izdanih garancij — 31.12.2001

Po vrstah izdanih garancij SID je bila struktura odprtih garancij po stanju konec leta
2001 naslednja: garancije za vraËilo avansa (32 odstotkov), garancije za dobro
izvedbo posla (28 odstotkov), plaËilne garancije (23 odstotkov), carinske garancije
(10 odstotkov), garancije za odpravo napak v garancijski dobi in za zadræani znesek
(po 3 odstotke), ter garancije za sodelovanje na licitaciji (1 odstotek).

SID je v veliki meri zavarovala vse svoje potencialne obveznosti iz naslova izdanih
garancij. Za veËino izdanih garancij so bile SID dane razliËne varπËine v obliki
hipotek, depozitov, garancij matiËnih druæb in drugih podjetij, kontragarancij
finanËnih institucij, razliËnih poroπtev ter drugih instrumentov zavarovanja plaËil. 

Slika 7:
Izdane garancije 
(vrste garancij — deleæi)

Varnost poslovanja
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8%

37%
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VraËilo avansa 37%
PlaËilo 8%
Sodelovanje na licitaciji 3%
Dobra izvedba posla 36%
Carinske 14%
Odprava napak v gar. dobi
in zadræani znesek 2%

VraËilo avansa 32%
PlaËilo 23%
Dobra izvedba posla 28%
Carinske 10%
Odprava napak v gar. dobi 3%
Zadræani znesek 3%
Sodelovanje na licitaciji 1%
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Leta 2001 so bile vnovËene tri garancije — dve avansni, ki sta bili izdani v letu 1998
in delno ena plaËilna garancija iz leta 2000. Obveznosti nalogodajalcev — dolænikov
iz naslova teh garancij so bile do sedaj delno æe regresirane, in to v viπini 73
odstotkov od vnovËenih zneskov. 

V dosedanjem poslovanju SID je bilo do leta 2001 vnovËenih πtirinajst izdanih
garancij v skupnem znesku 568 milijonov SIT. Od omenjenih zneskov vnovËenih
garancij je bilo do konca leta 2001 regresiranih 456,5 milijonov SIT, zaenkrat pa
odprtih ostaja πe 111,5 milijonov SIT.
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V okviru procesa upravljanja z likvidnostjo je zakladniπtvo SID skrbelo, da je druæba
tekoËe in redno izpolnjevala vse svoje denarne obveznosti in da je imela zadostne
likvidnostne rezerve v domaËi in tujih valutah. Upravljanje z likvidnostjo je v letu
2001 potekalo normalno, k Ëemur so prispevale stabilne razmere na domaËem
denarnem trgu ter dopolnjen nabor instrumentov, ki so bili zakladniπtvu na voljo za
upravljanje z likvidnostjo.

Kljub veËji stabilnosti je v letu 2001 prihajalo do kratkotrajnih nihanj v ponudbi in
povpraπevanju po domaËi in tujih valutah. Glede na aktualne razmere na denarnem
trgu je zakladniπtvo za SID potrebne kratkoroËne vire sredstev pridobivalo na med-
banËnem trgu, le v manjπem obsegu pa tudi od nebanËnega sektorja.

Razred roËnosti Aktiva Pasiva Razmik

v mio SIT v % v mio SIT v % v mio SIT

do 1 meseca 663,6 1 3.000,0 5 -2.336,4

od 1 do 3 mesecev 1.236,0 2 1.987,2 4 -751,2

od 3 mesecev do 1 leta 40.761,6 73 1.896,1 3 38.865,5

od 1 do 5 let 103,1 0 0,0 0 103,1

nad 5 let 12.993,5 24 48.874,5 88 -35.881,0

Skupaj 55.757,8 100 55.757,8 100 0,0

Glede na izredno ugodno strukturo bilance stanja po roËnosti, v kateri je velik deleæ
dolgoroËnih virov, je zakladniπtvo SID za uravnavanje likvidnosti poleg ostalega lani
realiziralo tudi eno prvih izdaj kratkoroËnih blagajniπkih zapisov v SIT. Donosnost
blagajniπkih zapisov z nominalno obrestno mero je vezana na donosnost
trimeseËnih zakladnih menic Republike Slovenije. 

UËinkovito upravljanje s teËajnimi riziki je zaradi poveËevanja deleæa aktive in pasive
v tujih valutah vedno bolj pomembno. SID pri upravljanju s temi riziki uporablja
finanËne instrumente in tehnike, ki jih v skladu s pravili za obvladovanje teh rizikov
uporabljajo tudi banke. Posli v tujih valutah za SID predstavljajo petino njene
bilanËne vsote.

Aktiva Pasiva Razmik

v mio SIT % bilanËne v mio SIT % bilanËne v mio SIT % kapitala

vsote vsote

v SIT 44.475,1 79,8 44.012,0 79 463,1 2,6

v SIT z valutno

klavzulo 384,5 0,7 0,0 0 384,5 2,2

v EUR 10.898,2 19,5 11.745,8 21 -847,6 - 4,8

Skupaj 55.757,8 100 55.757,8 100 0 0

UËinkovito upravljanje 
z riziki

Tabela 8:
Prikaz bilance stanja po
roËnosti na dan 31.12.2001

Izdaje blagajniπkih 
zapisov SID

Tabela 9:*

Prikaz bilance stanja po 
valutni strukturi na dan
31.12.2001

Zakladniπtvo in upravljanje z (nekreditnimi) riziki

* SID, d.d. po stanju na dan 31.12.2001 izkazuje preseæek obveznosti nad terjatvami, ki so denominirane v EUR; razmik predstavlja 4,8 odstotkov kapitala druæbe.



11. avgusta Slovenija doæivi popoln
sonËni mrk. 

Atraktiven prevoz mega 
uparjalnikov za jedrsko centralo 
iz Kopra v Krπko.

Nova nakupovalna srediπËa rastejo
kot gobe po deæju - BTC, LeClerc,
Mercator. Modni center Emporium
v BTC otvori svetovno znana  
manekenka Claudia Schiffer.

Ljubljana dobi kip konjenika - 
generala Rudolfa Meistra, delo
kiparja Jakova Brdarja. 

Predsednik ZDA Bill Clinton obiπËe 
in z recitiranjem nacionalne himne
(Zdravljice) navduπi Slovenijo.

Eden v svetu najboljπih alpinistov -
Tomaæ Humar opravi prvenstveni
solo vzpon po juæni steni
Daulaghirija.

Slovenska nogometna reprezentan-
ca se uvrsti na Evropsko nogometno
prvenstvo po izloËitvi Ukrajine.

V desetih letih edino leto, ko je bil rezultat zavarovanja za dræavni raËun
negativen (dve veËji πkodi zaradi steËajev dveh bank na Hrvaπkem).

SID znova izvede obπirno bienalno anketo med svojimi poslovnimi 
partnerji - izvoznimi podjetji. 

ZaËetek vstopa na mednarodni finanËni trg (najet kredit pri KfW) ter
ponudba financiranja tudi v tujih valutah. Uspeπen zaËetek zavarovanja
tudi domaËih terjatev.

Spremembe zakona o SID - omogoËena privatizacija, pri Ëemer se 
sredstva kupnin namenja za poveËanje varnostnih rezerv za zavarovanje
za raËun dræave.

Dokup novih prostorov v zgradbi SID srediπËu Ljubljane.



Leta 1991 so se dræavljani Slovenije odloËili za samostojno pot, pot ki vodi v demokratiËno druæbo, naproti
temeljnim svoboπËinam in træni organizaciji ekonomije. OdloËitev je bila za Slovence izziv povezan z mnogimi tveg-
anji, na drugi strani pa vseeno najboljπi naËin, da s trdim delom doseæemo trajno napredovanje ravni blaginje in
socialne varnosti v dræavi. Za slovensko gospodarstvo, majhno in odprto, je menjava s tujino primarnega pomena
za uravnoteæen ekonomski razvoj, ki smo si ga zastavili kot naËin zagotavljanja teh vrednot. Intenzivne uvozne in
izvozne dejavnosti, ki jih je razvilo gospodarstvo, po naπem prepriËanju kljuËno prispevajo k uveljavljanju πtevilnih
komparativnih prednosti slovenskih podjetij in omogoËajo njihov razcvet v mednarodnem okolju. V majhnem gospo-
darstvu lahko le izvoz omogoËi ekonomijo obsega, potrebno za optimizacijo proizvodnje in rast konkurenËnosti. S
pretokom idej in informacij mednarodna menjava krepi rast produktivnosti, ki je temelj dolgoroËnega razvoja mod-
erne ekonomije. Z moænostjo medËasovne menjave omogoËa stabilnejπo gospodarsko rast in absorbcijo
asimetriËnih makroekonomskih πokov, nenazadnje tudi ublaæitev procesa tranzicije, skozi katerega se je namenilo
gospodarstvo v zaËetku devetdesetih let. In πe bi lahko naπtevali dobre strani uravnoteæene menjave s tujino; vse
to nas samoumevno pripelje do logiËnega zakljuËka: Ëe æelimo ustvariti dolgotrajni gospodarski razcvet in blaginjo
za prebivalce te dræave, mora biti slovensko gospodarstvo izvozno naravnano.       

Træna pravila, v katera zaupamo, so poglavitna, gonilna sila nadaljnjega usmerjanja gospodarskih dejavnosti v
smeri gradnje konkurenËne, izvozno usmerjene ekonomije. Toda ekonomisti vemo, da prepuπËanje gospodarstva
izkljuËno trænim mehanizmom pogosto pripelje do neæelenih stranskih uËinkov, vËasih pa celo do slabπih ekonom-
skih rezultatov. ©olski primer tega je sprejemanje ekonomskih ali poslovnih odloËitev v tveganem okolju. Zaradi
premoËnega tveganja, povezanega predvsem z nepopolnostjo informacij o trgu, je nekatere ekonomske transakcije
nemogoËe izpeljati, Ëetudi bi le-te bile koristne z ekonomsko-socialnega vidika. Da so ti problemi izrednega pomena
najbolje priËa prav lanskoletna podelitev Nobelovih nagrad za ekonomijo raziskovalcem prav teh podroËij
ekonomske teorije. Ti zagovarjajo potrebo po razvoju novih institucij, ki bi trgu omogoËile doseËi boljπi rezultat v
smislu ekonomske in socialne uËinkovitosti. V konkretnem primeru izvoznega tveganja pa je taka institucija lahko
zasnovana kot zavarovalnica. Prav to pa je vloga Slovenske izvozne druæbe. Zavarovanje, garantiranje in finan-
ciranje poslov s tujino, torej vizija in poslanstvo SID, je ob dobri zasnovi lahko pomemben faktor spodbujanja
izvoza in preko tega gospodarske rasti in blaginje.            

O pomembnosti SID pri razvoju slovenskega izvoza zgovorno priËajo tudi njeni hitro rastoËi rezultati. Od
ustanovitve, 22. oktobra 1992, tako zavarovalniπke kot finanËne storitve Druæbe nenehno naraπËajo. SID je v letu
2001 zavarovala æe veË kot 13% celotnega izvoza Slovenije in financirala 1117 poslov 398 podjetij v skupni vred-
nosti, ki presega 50 milijard SIT. Da je povpraπevanje po zavarovanju izvoznih dejavnosti veliko, je razvidno tudi iz
rasti obsega zavarovanih poslov, ki je narasel samo v letih 1997 do 2001 za veË kot pet krat. Ob nenehnem
poveËevanju obsega poslovanja, pa je SID od svoje ustanovitve vedno poslovala z dobiËkom in krepila svojo kapital-
sko podlago. 

Vsi ti rezultati kaæejo na zgodbo o uspehu. Danes, ko slovenska podjetja prodirajo na trge Jugovzhodne Evrope,
kjer pogosto πe niso dovrπeni procesi politiËne in ekonomske stabilizacije, je vloga SID primarnega pomena. V
svetu globalnega gospodarstva ima prav SID izredno zahtevno in pomembno vlogo pri spodbujanju in rasti izvoza
slovenskih podjetij, ki je za majhno slovensko gospodarstvo najboljπi vir stabilnega razvoja in blaginje. 

Mag. Mitja Gaspari

guverner Banke Slovenije, dolgoletni finanËni minister
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O træenju storitev SID je bilo veË povedanega æe v poroËilu o poslovanju SID na
posameznih podroËjih njenih dejavnosti, pri Ëemer je SID uveljavila tudi celovito mar-
keting strategijo, ki predstavlja sræ njenega poslovanja. V okviru svoje marketing
strategije je SID izvajala promocijske in izobraæevalne dejavnosti do ciljnih javnosti —
predvsem izvoznikov in bank, s katerimi je imela tudi redne skupne sestanke. Ob
tem se je SID pojavljala v domaËih in tujih medijih ter v raznih publikacijah, posluæe-
vala pa se je tudi oglaπevanja in ekonomske publicitete, izjav za tisk ob pomembnih
dogodkih in sklicevala redne ali izredne tiskovne konference, kjer je javnost seznan-
jala s svojim poslovanjem in storitvami.

Zlasti v domaËih medijih, tudi tistih, ki se izdajajo v tujih jezikih, se je SID lani pre-
cej pogosto pojavljala. Skrbela pa je tudi za dvig sploπne ravni znanja o zavarovanju
in financiranju izvoza v Sloveniji, pri Ëemer je tesno sodelovala tudi z izobraæevalnimi
in znanstveno-raziskovalnimi institucijami. 

Med drugim je SID leta 2001 izvedla tudi nagradni razpis za teme in πtudijske
naloge s podroËja zavarovanja in financiranja izvoza, s Ëimer æeli spodbuditi
πtudente ekonomskih, pravnih in drugih fakultet, da strokovno prouËujejo tudi to
podroËje.  

V letu 2001 je SID æe petiË v devetih letih svojega obstoja izvedla bienalno anketo.
Ta nam je dala Ëasovno primerljivo sliko o potrebah in priËakovanjih slovenskih pod-
jetij ter o njihovih izkuπnjah pri poslovanju s SID in o njihovem poznavanju posa-
meznih storitev, ki jih SID ponuja. Odgovori podjetij na anketo pomagajo SID pri nje-
nih marketinπkih aktivnostih, pri oblikovanju ponudbe in pri razvoju storitev SID in
razliËnih finanËnih produktov ter pri naËrtovanju strategije njenega prihodnjega razvo-
ja. 

Od 626 poslanih vpraπalnikov je odgovore vrnilo 158 anketiranih podjetij (25
odstotkov) od katerih je bilo 60 odstotkov malih in srednjih podjetij. Njihov skupen
izvoz, ki v veliki meri sledi geografski destinaciji slovenskega izvoza, presega 3,7
milijarde EUR, promet pa 7 milijard EUR. VeËinoma je πlo za proizvajalce potroπnih
(32 odstotkov), trajnih potroπnih (29 odstotkov) in kapitalskih (15 odstotkov) dobrin. 

Tudi sodeË po rezultatih lanskoletne ankete je SID med slovenskimi podjetji æe pre-
cej dobro poznana institucija, k Ëemur so najveË pripomogli neposredni stiki,
poslovne banke, mediji in Gospodarska zbornica Slovenije. Zelo malo anketiranih
podjetij je odgovorilo, da storitev SID ne potrebujejo (2) ali ne poznajo dovolj (9 pod-
jetij), malo πtevilo podjetij pa je tudi omenilo nekatere ovire pri sodelovanju s SID
(nesprejemljivi pogoji — 7, cena zavarovanja — 9, cena financiranja — 2 podjetji). 

Anketa med slovenskimi
podjetji

Marketinπke aktivnosti
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Anketirana podjetja med storitvami SID najbolje poznajo zavarovanje kratkoroËnih
kreditov, sledi dobro poznavanje storitev refinanciranja izvoznih kreditov v domaËi
valuti, manj pa podjetja poznajo relativno nove finanËne storitve SID — refinanciranje
in sofinanciranje ter neposredno financiranje izvoznih poslov v tujih valutah. Precej
dobro je æe poznavanje moænosti pridobivanja kvalitetnih bonitetnih informacij SID
medtem, ko so nekatere druge spremljajoËe storitve SID, ki so del t.i. storitvenega
kreditnega zavarovanja, πe precej slabo poznane med slovenskimi podjetji, kar v
doloËeni meri velja tudi za izdajanje garancij.  

Tudi tokrat so podjetja odnos SID do njih po razliËnih kategorijah ocenila (moæne
ocene od 1-5) kot zelo dober (povpreËna ocena 4). S povpreËno oceno 4,3 so oce-
nila odnos SID do strank, na drugem mestu je bila spet strokovnost (4,2), nato
svetovanje in pomoË (4), razumevanje potreb strank je bila ocenjena s povpreËno
oceno 3,9, sledila je primernost ponudbe storitev (3,9), uËinkovitost (3,8), ter
elastiËnost in prilagodljivost (3,7). Hitrost reπevanja zahtevkov pa je bila v
letoπnji anketi ocenjena πe najmanj pozitivno (3,6), kar se bo izboljπevalo z razvo-
jem elektronskega poslovanja (SID-NET). Skoraj vsi anketiranci so odgovorili, da
so pripravljeni na on-line poslovanje s SID. 

Anketirani izvozniki æelijo, da bi bila SID bolj aktivna zlasti na podroËju neposredne-
ga financiranja izvoza, zavarovanja in pri ponudbi bonitetnih informacij.
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SID je pri opravljanju svojih dejavnosti in izvajanju drugih aktivnosti tesno sodelovala
s πtevilnimi dræavnimi organi ter drugimi institucijami doma in v tujini. 

Sodelovanje z dræavnimi organi je bilo predvsem pomembno na podroËju izvajanja in
uresniËevanja sprejete strategije razvoja sistema zavarovanja in financiranja izvoza v
Sloveniji.

• V tem okviru je SID tvorno sodelovala zlasti pri pripravi novele zakona o 
zavarovalniπtvu (ZZavar-A) in njegovih potrebnih sprememb in dopolnitev (Ur. l. RS,
πt. 13/00, 91/00 in 21/02), in to tudi v okviru Slovenskega zavarovalnega 
zdruæenja.

• SID je svoje poslovanje tekoËe usklajevala s pravili na podlagi novega zakona o 
zavarovalniπtvu ter se v skladu s sprejeto strategijo razvoja SID pripravljala na 
ustanovitev specializirane kreditne zavarovalnice, ki bo po koncu danega 
prehodnega obdobja (Ëlanstvo Slovenije v EU) ustanovljena na podlagi tega 
zakona in bo opravljala svoje poslovanje v skladu z doloËili novega zakona o 
zavarovalniπtvu. 

• Na podlagi zadnjih sprememb zakona o SID je druæba pripravila osnove programa 
privatizacije SID, s katero si bo veËinska lastnica zagotovila sredstva za s tem 
zakonom predvideno poveËanje varnostnih rezerv za zavarovanja pred 
nemarketabilnimi riziki, ki jih SID izvaja za raËun dræave.

• S pristojnimi dræavnimi organi je SID delala tudi na pripravi novega zakona o 
zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (ZZFMGP), ki bo 
urejal poslovanje pooblaπËene izvozno-kreditne agencije, ki ga bo ta opravljala v 
imenu dræave. 

O poslovanju SID in njenih naËrtih so veËkrat razpravljali Vlada Republike Slovenije
ter ustrezni odbori in druga telesa Dræavnega zbora ter Dræavnega sveta. SID se je
lani ob sodelovanju pri pripravi strategije gospodarskega razvoja Slovenije πe pose-
bej intenzivno vkljuËevala v priprave na sprejemanje dræavnega proraËuna za leto
2002 oziroma 2003 in drugih proraËunskih dokumentov. Za leto 2002 je tako: 

- kot zgornji limit izpostavljenosti zavarovanja za raËun dræave doloËeno 253 
milijard SIT (po srednjem teËaju Banke Slovenije na dan 31.12.2001 pribliæno 
1.143 milijonov EUR) (oziroma limit 143 milijard SIT ali pribliæno 646 
milijonov EUR za izvozne posle zavarovane pred teËajnimi riziki);

- poroπtvena kvota za garancije dræave za obveznosti SID iz naslova 
zadolæevanja (glavnica) pa je bila sprejeta v viπini 30 milijard SIT 
(135 milijonov EUR).

Sistem zavarovanja
in financiranja izvoza

Dræavni proraËun

Sodelovanje z dræavnimi in drugimi domaËimi institucijami
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SID je tudi lani tesno sodelovala z raznimi dræavnimi organi, zlasti z Ministrstvom
za finance, pri izvajanju zakona o poroπtvih Republike Slovenije za zadolæevanje za
potrebe financiranja izvoza (Ur. l. RS, πt. 20/98). Ta je SID omogoËil najemanje
ugodnih virov sredstev za financiranje izvoza ter jo æe leta 1999 uspeπno uvedel
na mednarodne finanËne trge. V tem okviru je SID tudi tvorno sodelovala pri
pripravi ustreznih podzakonskih aktov glede postopkov zadolæevanja ter izdajanja
dræavnih garancij. Glede zadolæevanja v tujini je SID sodelovala tudi z Banko
Slovenije. Najemanje posojil in kasnejπe izdaje dolæniπkih vrednostnih papirjev na
mednarodnih finanËnih trgih bo SID tudi v prihodnje omogoËalo poveËanje obsega
financiranja slovenskega izvoza v tujih valutah in pod ugodnimi pogoji. 

• SID tesno sodeluje z Banko Slovenije, ki je lani v SID opravila tudi redni pregled in
kontrolo poslovanja. Banka Slovenije je æe pred Ëasom na primer med drugim 
sprejela tudi metodologijo in navodila, ki so garancijam in drugim zavarovalnim 
instrumentom SID dali tretman prvovrstnih instrumentov zavarovanja pri 
razvrπËanju aktivnih bilanËnih in zunajbilanËnih postavk bank ter jih s tem naredili 
za slovenske banke za πe bolj privlaËen instrument zavarovanja, ki ga te tudi vse 
pogosteje zahtevajo za odobravanje kreditov izvoznikom in za katere bankam ni 
treba oblikovati posebnih rezervacij. Banka Slovenije je æe pred Ëasom dopolnila 
tudi svoj sklep o dodatnih pogojih kreditiranja tujine, s Ëimer SID sedaj lahko tuji 
osebi odobri finanËni kredit, spremenila pa je tudi sklep o uvedbi depozita za 
finanËna posojila in depozite najete pri tujih osebah, s katerim je bilo SID 
omogoËeno najemanje posojil za kreditiranje tujih kupcev brez obveznosti vplaËila 
tolarskega depozita. Prav tako je SID s sklepom o pogojih sklepanja kreditnih 
poslov v tujem denarju med rezidenti omogoËeno refinanciranje banËnih izvoznih 
kreditov tudi v tuji valuti. 

• Ob tem sodeluje SID tudi z Agencijo za zavarovalni nadzor, ki ji poroËa o svojem 
zavarovalniπkem poslovanju, ki ga opravlja za lasten raËun, z njo pa sodeluje tudi 
na podroËju oblikovanja zavarovalnotehniËnih rezervacij ter pri razvoju trga 
kreditnih zavarovanj v Sloveniji.

• Za poslovanje SID, ki kot slovenska izvozno-kreditna agencija doloËene posle 
zavarovanja izvaja za raËun dræave, je kljuËen mehanizem zagotavljanja potrebne 
likvidnosti ob realizaciji morebitnih πkod iz zavarovanja pred nekomercialnimi rizi-
ki, srednjeroËnimi komercialnimi riziki in drugimi nemarketabilnimi 
(non-marketable) riziki, ki jih SID zavaruje za raËun dræave. Zato je treba posebej 
omeniti tudi pogodbi o varnostnih in posebnih varnostnih rezervah, ki sta 
sklenjeni med SID in Ministrstvom za gospodarstvo. S to pogodbo je opredeljen in
definiran mehanizem oblikovanja ter naËrtovanja varnostnih rezerv za pokritje 
morebitnih πkod iz naslova zavarovanj pred omenjenimi riziki in tehnika plaËevanja
πkodnih primerov. 

Nadzorni organi

Ministrstva in drugi vladni
organi ter organizacije
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• Poleg sodelovanja z razliËnimi gospodarskimi ministrstvi in uradi je SID tesneje 
sodelovala πe z Ministrstvom za zunanje zadeve in diplomatsko-konzularnimi 
predstavniπtvi, zlasti v bolj riziËnih dræavah in v tistih dræavah, kjer je 
izpostavljenost SID veËja. V redno izmenjavo informacij o posameznih trgih so bile
poleg pristojnih dræavnih organov vkljuËene tudi druge institucije, SID pa je 
Ministrstvu za gospodarstvo ter drugim ministrstvom redno poπiljala informacije o 
svojem poslovanju in poslovni politiki, kakor tudi predloge za razvoj 
mednarodnega gospodarskega sodelovanja (na primer Pakt stabilnosti za JV 
Evropo, sodelovanje z OECD in udeleæba Slovenije v Konsenzu OECD ter Skupini o
izvoznih kreditih in kreditnih garancijah Komisije OECD za trgovino, idr.), za obiske
dræavnih delegacij ter predloge glede zunanjetrgovinske in druge regulative, ki 
zadeva pospeπevanje izvoza. Ob tem je SID pri financiranju izhodnih investicij in 
pri financiranju marketinπkih in podobnih dejavnosti slovenskih podjetij na tujih 
trgih uspeπno sodelovala tudi z Agencijo za gospodarsko promocijo Slovenije in 
tuje investicije.

Intenzivno je bilo tudi lani sodelovanje z Gospodarsko zbornico Slovenije, kjer je
SID zlasti sodelovala pri njenih aktivnostih do izvoznikov ter jim redno predstavl-
jala moænosti podpore SID pri nastopanju naπih podjetij na tujih trgih. Ob tem je
podpredsednica Gospodarske zbornice tudi Ëlanica Komisije za pospeπevanje
izvoza, s Ëimer je zagotovljeno tudi neposredno zastopanje interesov gospodarstva
pri izvajanju dræavne politike zavarovanja in financiranja izvoza preko SID in omen-
jene komisije. 

• SID je Ëlanica Gospodarske zbornice Slovenije, Slovenskega zavarovalnega 
zdruæenja in Zdruæenja bank Slovenije ter se aktivno vkljuËuje v njihove πtevilne 
aktivnosti. 
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SID je bila po dveletnem statusu opazovalke na 57. redni letni skupπËini v
Amsterdamu, Nizozemska (18.10.2000) sprejeta v Mednarodno zvezo zavarovatel-
jev kreditov in investicij (Bernska unija).

Bernska unija, ki ima danes 51 Ëlanic (izvozno-kreditne agencije, mednarodne
finanËne institucije in nekatere druge zavarovalnice) iz 42 dræav, si prizadeva za
uveljavitev naËel zdravega zavarovalniπkega poslovanja in discipline pri dogovorjenih
pravilih zavarovanja izvoznih kreditov ter investicij. S tem ciljem IKA v okviru Bernske
unije med drugim redno izmenjujejo informacije o svojem poslovanju in politiki
zavarovanja, o posameznih trgih, svojih izkuπnjah pri poslovanju z dolæniki oziroma
garanti, zavarovalno-tehniËnih vpraπanjih in med seboj sodelujejo tudi na drugih
podroËjih. 

Ob Ëlanstvu v Bernski uniji pa SID πe naprej sodeluje tudi na zasedanjih Praπkega
kluba (rednih sestankih Generalnega sekretarja Bernske unije z novonastalimi IKA,
zlasti iz Srednje in Vzhodne Evrope), s temi agencijami pa precej sodeluje tudi na
bilateralni ravni. 

Med temi agencijami, z nekaterimi od njih ima SID tudi sklenjene sporazume o
sodelovanju (glej tabelo v nadaljevanju), je SID lani sodelovala predvsem z bosan-
sko IGA, ki ji je po svojih moËeh pomagala pri uvajanju storitev zavarovanja pred
komercialnimi riziki kratkoroËnih izvoznih kreditov, zlasti z izobraæevanjem na
podroËju prodaje in marketinga ter izdelave bonitet podjetij. Ob tem pa je bilo pose-
bej tesno sodelovanje z Makedonsko banko za podporo razvoju (MBPR), kjer je bil
poleg okvirnega sporazuma o sodelovanju lani sklenjen tudi poseben sporazum o
sodelovanju in izmenjavi izkuπenj na podroËju zavarovanja kratkoroËnih izvoznih
kreditov pred komercialnimi riziki. SID je tej agenciji nudila tudi tehniËno pomoË, ki
jo je v okviru bilateralnega programa tehniËne pomoËi s sredstvi za Pakt stabilnosti
v JV Evropi sofinanciralo tudi Ministrstvo za gospodarstvo, MBPR pa je bil odstopljen
tudi IS SID za zavarovanje pred kratkoroËnimi komercialnimi riziki.

Z drugimi IKA, zlasti s Ëlanicami Bernske unije, je imela SID pogoste bilateralne
stike, izmenjavala je informacije, z njimi pa je tudi poslovno sodelovala. Sodelovanje
je bilo najbolj intenzivno z nemπkim Hermesom, s katerim ima SID sklenjen
sozavarovalni in pozavarovalni sporazum ter dogovor o frontingu garancij, podobne
sporazume o zavarovanju in financiranju ter sodelovanje pa ima SID tudi z avstrijsko
ÖKB, britanskim ECGD, nizozemsko NCM, US-EXIM, πvedsko EKN, idr. Lani pa je na
primer sklenila okvirne sporazume o sodelovanju z romunsko, egiptovsko, slovaπko
in hrvaπko agencijo (R-EXIM, ECGE, EXIMBANKA-SR in HBOR), memorandum o
razumevanju z MIGA ter sporazum o sodelovanju z rusko Ingostrakh ter o sodelovan-
ju z ukrajinsko druæbo LEMMA. Omenjeni sporazumi omogoËajo sodelovanje med
zavarovatelji oziroma izvozno-kreditnimi agencijami (one-stop shop arrangements),

Bernska unija

Praπki klub

Sodelovanje in sporazumi
z IKA in MFI

Mednarodno sodelovanje
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pospeπujejo izmenjavo informacij ter tudi odpirajo moænosti za uËinkovit skupen
nastop slovenskih in tujih podjetij ter bank na tretjih trgih, ki se lahko tudi financira-
jo iz veËih virov in ki jih s svojimi instrumenti lahko tako skupaj podpirajo IKA iz
razliËnih dræav. 

Poleg obligatnega kvotnega (proporcionalnega) pozavarovanja (Quota Share Treaty)
svojega portfelja kratkoroËnih komercialnih (marketabilnih) rizikov, ki jih SID zavaruje
za lasten raËun in jih ima pozavarovane na zasebnem trgu pri velikih in prvovrstnih
pozavarovateljih, ima SID z drugimi IKA ter MFI sklenjene tudi πtevilne druge spo-
razume. Okvirni sporazumi o sodelovanju, sporazumi o skupnem in vzporednem
zavarovanju, fakultativnem pozavarovanju, frontingu garancij ter o sofinanciranju pro-
jektov, lahko slovenskemu gospodarstvu zagotovijo moænosti za uspeπen nastop s
tujimi podjetji na tretjih trgih, saj se tako SID s svojimi instrumenti lahko uËinkovito
poveæe z drugimi finanËnimi institucijami, ki tem podjetjem tudi zagotavljajo vire za
financiranje razliËnih projektov in jim nudijo za te posle tudi kritje pred komercialnimi
in nekomercialnimi riziki.

Dræava IKA / MFI Vrsta sporazuma Podpisan

EBRD okvirni sporazum o sodelovanju 8.5.1996

Belgija OND sporazum o skupnem zavarovanju Ljubljana,

sporazum o vzporednem zavarovanju 20.12.1996

Zdruæeno kraljestvo ECGD sporazum o sodelovanju London, 26.2.1998

Avstrija ÖKB sporazum o sodelovanju Dunaj,

sporazum o skupnem zavarovanju 10.6.1998

okvirni pozavarovalni sporazum 

Rusija Ros-EXIM sporazum o sodelovanju Ljubljana, 8.7.1998

EXIMGARANT memorandum o razumevanju 23.7.1998

Ingostrakh sporazum o sodelovanju 11.12.2001

ZRN Hermes sporazum o skupnem zavarovanju Hamburg,  

dogovor o frontingu garancij 10.9.1998

BiH IBF dogovor o medsebojnem sodelovanju Ljubljana, 26.1.1999

©vedska EKN sporazum o skupnem zavarovanju Ljubljana/Stockholm,

23.4.1999 

ZDA US-EXIM memorandum o razumevanju Ljubljana, 21.6.1999

Nizozemska NCM sporazum o pozavarovanju Ljubljana, 22.6.1999

Makedonija MBPR sporazum o sodelovanju Skopje, 20.7.1999

sporazum na podroËju zavarovanja 1.2.2001

kratkoroËnih komercialnih rizikov

Republika Koreja KEIC sporazum o sodelovanju Istanbul, 13.10.1999

Bolgarija BAEZ sporazum o sodelovanju Ljubljana, 28.10.1999

Izrael IFTRIC sporazum o sodelovanju Tel Aviv, 7.3.2000

TurËija Turk-EXIM sporazum o sodelovanju Amsterdam, 20.10.2000

Tabela 10: 
Seznam sporazumov 
sklenjenih med SID in tujimi
izvozno—kreditnimi 
agencijami ter drugimi 
mednarodnimi finanËnimi
institucijami

➧
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Italija SACE sporazum o pozavarovanju Madrid, 28.3.2001

Ukrajina LEMMA sporazum o pozavarovanju Ljubljana, 8.6.2001

Romunija R-EXIM sporazum o sodelovanju Ljubljana, 6.9.2001

Egipt ECGE sporazum o sodelovanju Ljubljana, 2.10.2001

Slovaπka EXIMBANKA-SR sporazum o sodelovanju Ljubljana, 11.10.2001

Hrvaπka HBOR sporazum o sodelovanju Cavtat, 30.10.2001

MIGA memorandum o razumevanju 31.12.2001

V pripravi je med drugim tudi sklenitev fakultativnega pozavarovalnega sporazuma z
afiliacijo Svetovne banke — Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). 

Na 15. redni letni generalni skupπËini, ki je bila od 24. do 27.5.1998 v Vancouvru
(Kanada), je SID postala tudi opazovalka v Pan American Surety Association
(PASA) in je æe navezala nekatere stike s finanËnimi institucijami, ki so Ëlanice te
mednarodne nevladne organizacije ter z njimi izmenjuje informacije o izdajanju
garancij ter se dogovarja o frontingu garancij.

SID je sodelovala tudi z drugimi mednarodnimi vladnimi organizacijami (na primer
OECD ter UNCTAD) in mednarodnimi finanËnimi institucijami. Z EBRD, s katero ima
SID podpisan sporazum o sodelovanju in ki je SID v preteklosti æe nudila tehniËno
pomoË, je tako na primer izmenjevala informacije, zlasti o moænostih pri projektih v
dræavah prejemnicah pomoËi EBRD. 

Ob tem je SID izmenjavala izkuπnje glede zavarovanja investicij zlasti z MIGA. Z
MIGA je SID lani organizirala tudi skupen seminar o pozavarovanju investicij ter
slovenske investitorje seznanila z moænostmi, ki obstajajo za kritje njihovih investicij
na tujih trgih. Z MIGA pa se SID dogovarja tudi o sklenitvi pozavarovanj nekaterih
investicij na trgih JV Evrope.

Predstavniki SID so aktivno sodelovali tudi na veËih mednarodnih konferencah, sem-
inarjih in delavnicah, zlasti o mednarodni trgovini in financiranju ter zavarovanju
izvoznih kreditov in investicij.



SID sprejeta v polnopravno Ëlanstvo Bernske unije na 57. redni letni
skupπËini v Amsterdamu (18.10.2000).

Obseg zavarovanja prviË preko milijarde EUR (1.192 M EUR).

Financiranje izvoza  oziroma refinanciranje izvoznih kreditov tudi v tujih
valutah  postaja vse bolj pomembna aktivnost SID.

Intenzivno stalno sodelovanje s sorodnimi institucijami v svetu ter
sklepanje medsebojnih sporazumov.

Razglasitev 350 novih doktorjev
znanosti. 

Svetlana MakaroviË zavrne
Preπernovo nagrado.

Slovenija naveæe diplomatske stike 
z ZR Jugoslavijo.

Slovenska nogometna 
reprezentanca prijetno razburka
svetovno nogometno javnost 
z uvrstitvijo in lepo igro na
Evropskem nogometnem prvenstvu.

Olimpijske igre - Sydney 2000. Dve
zlati odliËji. Iztok »op in Luka ©pik
za veslanje in Rajmond Debevec za
streljanje.

Davo KrniËar uspeπno in 
senzacionalno prismuËa z vrha
Everesta.

Marjan Strel preplava najdaljπo
evropsko reko - Donavo.

Strahoten zemeljski plaz opustoπi
Log pod Mangartom, ki ga je pred
tem prizadel æe potres.

Nezaupnica vladi, novi mandatar dr.
Andrej Bajuk sestavi prvo desno
vlado. Jesenske volitve na vrh
izvrπilne oblasti vrnejo dr. Janeza
Drnovπka.



SID je ena tistih institucij, ki jih je novonastala dræava Slovenija nujno potrebovala, tako za uspeπno izvedbo proce-
sa tranzicije iz planskega v træno gospodarstvo, kakor tudi za celovito integracijo svojega gospodarstva v mednaro-
dne trgovinske in finanËne tokove. O strateπki pomembnosti SID za naπo dræavo in πe zlasti za njeno gospodarstvo
govori æe samo dejstvo, da mora kot geografsko majhna in vsled tega moËno izvozno usmerjena dræava Slovenija na
trgih v tujini prodati kar blizu 3/4 vsega proizvedenega blaga in storitev.  

SID je bil æe ob ustanovitvi koncipirana kot institucija, ki bo poleg aktivnosti v svojem imenu in za svoj raËun
opravljala tudi doloËene aktivnosti v imenu dræave. Med temi so zlasti pomembna zavarovanja pred nekomercialni-
mi riziki in zavarovanja pred srednjeroËnimi komercialnimi riziki. Obe vrsti zavarovanj, ki sta komplementarni tis-
tim, katera na slovenskem finanËnem trgu ponujajo drugi ponudniki, sta se skozi desetletje delovanja SID izkazali
kot uËinkovita instrumenta gospodarske politike za pospeπevanje izvoza. Komisija za pospeπevanje izvoza v okviru
SID, kot operativni organ dræave na tem podroËju, je najveËji del svoje aktivnosti v preteklih letih usmerjala v
oblikovanje in pravoËasno dopolnjevanje politik zavarovanja ter v obravnavanje in sprejemanje odloËitev o vseh
tistih posameznih poslih za raËun dræave, ki imajo zanjo lahko pomembne proraËunske posledice. Pri svojem delu
je Komisija, enako kot primerljivi organi drugod v svetu, vedno iskala in πe vedno iπËe optimalno razmerje v
doseganju dveh sicer nasprotujoËih si ciljev. Prvi oziroma razvojni cilj Komisije je pospeπevanje izvoza s pomoËjo
zavarovanja izvoznih rizikov in preko le-tega zagotavljanje viπje stopnje gospodarske rasti v dræavi. Drugi oziroma
javnofinanËni cilj dela Komisije pa je Ëim manjπi obseg rizikov, ki jih dræava prevzema z izdanimi zavarovanji. 

Medtem ko je bila v preteklosti velika veËina dela Komisije usmerjena v odobravanje zavarovanj za izvozne kredite,
postajajo v zadnjem Ëasu vse bolj pomembna tudi zavarovanja investicij. To je jasen dokaz, da se Slovenija
postopoma spreminja iz dræave, ki je bila izrazit neto prejemnik neposrednih tujih investicij, v dræavo, kjer bodo
tudi izvozne investicije postale pomemben element naπe izvozne usmerjenosti. V delu Komisije se opaæa πe en
pomemben trend, to je geografska koncentracija tveganj na dræave jugovzhodne Evrope in v manjπi meri tudi na
dræave nekdanje Sovjetske zveze. Ker je povsem realno priËakovati, da se bo ta trend nadaljeval tudi v prihodnje,
je izredno pomembno, da se tako dræava kot celota, kakor tudi SID kot njena specializirana institucija, Ëimbolj
kvalitetno pripravita na poveËan obseg transakcij s tem delom sveta in s tem tudi na prevzemanje veËjega obsega
rizikov. S staliπËa SID to konkretno pomeni: nadaljevati s krepitvijo lastnih znanj, ki so potrebna za ocenjevanje
dræavnih in poslovnih tveganj v regiji ter za pravno spremljavo poslov; uËvrstiti mesto SID kot kljuËne institucije v
koncipiranju in izvajanju gospodarskega sodelovanja Slovenije z dræavami v regiji; nadaljevati in πe okrepiti tako
sodelovanje z Bernsko unijo in z MIGA kakor tudi s sorodnimi institucijami v regiji.  

V prvih desetih letih svojega delovanja je SID v celoti izpolnila, na mnogih podroËjih pa je celo moËno presegla
priËakovanja, o katerih je bilo govora ob ustanovitvi. Ni torej razloga, da tudi na prihodnost SID ne bi gledali z
optimizmom.

Dr. Mojmir Mrak

namestnik predsednice Komisije za pospeπevanje izvoza
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Razvit informacijski sistem in kvalitetne interne baze podatkov (teh je danes 84) ter
vzpostavljene povezave z drugimi institucijami predstavljajo nujno orodje za uËinkovi-
to poslovanje finanËne institucije, njeno upravljanje, nadzor nad njenim celotnim
poslovanjem in naËrtovanje. Celoten razvoj informacijskega sistema temelji na
postopnem uvajanju v delo ter bo vplival na izboljπanje notranjega in zunanjega
komuniciranja. 

SID je za uËinkovito podporo svojemu poslovanju, ki med drugim zajema tako
zavarovanje kot financiranje izvoza, pri Ëemer je zavarovalniπko poslovanje loËeno za
dræavni in lastni raËun druæbe, leta 1996 zaËela s programskim orodjem LOTUS
NOTES sistematiËno izgrajevati lasten in integralen informacijski sistem (IS SID). Ta
je danes kvalitetna podlaga za vse poslovne dejavnosti in storitve druæbe; vsi proce-
si so raËunalniπko podprti in v veliki meri tudi æe avtomatizirani, saj se dokumenti
od na primer zahtevka stranke, njegove obdelave in odobritve, do ustreznih pogodb
in raËunov izdelujejo avtomatizirano, istoËasno pa so osnova za analitiËno obdelavo
podatkov in upravljalski informacijski sistem (MIS). Tako so v SID ustrezno informa-
cijsko podprta vsa podroËja poslovanja druæbe, ki so medsebojno povezana v infor-
macijsko celoto. Z IS v SID ne obvladujemo samo upravljanja z vhodnimi in izhodni-
mi dokumenti ter poslovne procese, paË pa ustvarjamo tudi baze znanj. Poenotene
in standardizirane so tudi kumulativne analitiËne tabele o poslovanju SID, izdelane
so kumulativne analitiËne oblike za poslovne partnerje druæbe, povezano pa je tudi
raËunalniπko omreæje v druæbi in telefonija CTI, kar zaposlenim omogoËa seznanitev
s partnerjem, s katerim komunicirajo in istoËasen prikaz vseh kumulativnih
podatkov o tem partnerju na zaslonu raËunalnika. 

Vse baze v LOTUS NOTES so po novih standardih zdruæene v posamezne module,
kar omogoËa laæji nadzor nad razvojem in spremembami posameznih aplikacij ter
postopno oddajo posameznih modulov v vzdræevanje zunanji raËunalniπki firmi.
Modularen pristop k reorganizaciji baz je omogoËil tudi njihovo instaliranje na drugih
lokacijah, kar je SID tudi uporabila pri projektu tehniËne pomoËi Makedonski banki
za podporo razvoju (MBPR), ki ga je lani v okviru bilateralnega programa tehniËne
pomoËi sofinanciralo Ministrstvo za gospodarstvo s sredstvi za Pakt stabilnosti v JV
Evropi, s Ëemer je s tem podprlo tudi zaËeto poslovno sodelovanje med obema
agencijama. 

Glavne smernice razvoja informacijskega sistema so v lanskem letu potekale na
podroËju uvajanja enotnih standardov pri razvoju aplikacij, elektronskega povezovan-
ja s poslovnimi partnerji, na podroËju πe veËje osamosvojitve sistema in vgrajevanju
varnostnih (standard BS7799) in kontrolnih mehanizmov v celotno poslovanje
druæbe ter na graditvi sistema, ki omogoËa vzdræevanje IS tudi s strani zunanje
raËunalniπke organizacije.

Razvit integralen IS SID

Transfer IT in tehniËna
pomoË

Informacijski sistem SID
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Pri razvoju IS SID se je tako lani nadaljevalo s standardizacijo postopkov, dopolnje-
vala se je dokumentacija in izboljπevali postopki varovanja sistema, dopolnjevale pa
so se tudi kumulativne analitiËne oblike in zbiranje podatkov za podporo odloËanju
in upravljanju. 

Ker je elektronsko poslovanje za sodobne finanËne institucije imperativ, je bil kot
odgovor na izzive poslovanja lani v druæbi izgrajen SID-NET. Elektronsko poslovanje s
strankami v realnem Ëasu in prostoru je bilo lani testirano tudi z nekaterimi poslo-
vnimi partnerji, notranji IS je bil zato reorganiziran in integriran s SID-NET tako, da je
SID-NET sedaj pripravljen na intenzivno uvajanje v poslovanje druæbe v letu 2002. S
tem bo moËno olajπano poslovanje s SID po elektronski poti. Preko portala na inter-
net domaËi strani SID (http://www.sid.si) bo strankam tako na voljo olajπan dostop
do njenih storitev in vse informacije o produktih SID in pogojih zavarovanja ter finan-
ciranja njihovih poslov, vkljuËno z bonitetnimi informacijami (≈@rating«), adminis-
tracijo in spremljavo poslovanja strank z druæbo. 

Elektronsko poslovanje
(SID-NET)
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©tevilo zaposlenih v SID se je v letu 2001 skladno z naËrtom zaposlovanja poveËalo
s 50 na 56, povpreËno πtevilo zaposlenih pa je bilo v tem letu 54.

Novi delavci so se zaposlili za nedoloËen Ëas na podroËju zavarovanja (2), v pravni
sluæbi in sluæbi za likvidacijo πkod (3) in v bonitetni sluæbi (1). Poleg tega je bila ena
delavka sprejeta v delovno razmerje za doloËen Ëas v raËunovodstvo, dvema ekono-
mistoma z visoko univerzitetno izobrazbo in upravnemu tehniku s srednjeπolsko izo-
brazbo pa smo omogoËili tudi opravljanje pripravniπtva.

V letu 2001 sta sporazumno prekinili delovno razmerje v SID dve delavki, ena se je
invalidsko upokojila, enemu delavcu pa je potekla pripravniπka doba.

Po posameznih organizacijskih enotah je imela druæba najveË zaposlenih v oddelku
zavarovanja terjatev (14), ki so mu sledili pravna sluæba in sluæba za likvidacijo πkod
(7), oddelek zavarovanja kreditov in investicij (6), sploπno-kadrovska sluæba (6), od-
delek financiranja in garancij, raËunovodstvo in sluæba za informatiko s po 5 zapo-
slenimi in bonitetna sluæba (4). Uprava, podroËje raziskav in strategije, notranja
revizija in kotroling ter zakladniπtvo so imeli v letu 2001 po enega zaposlenega.

Hitra rast obsega poslovanja in razvoj obstojeËih ter uvajanje novih storitev SID sta
bila podprta s kadrovsko politiko, ki je temeljila predvsem na:

- pridobivanju novih sodelavcev s specifiËnimi strokovnimi znanji in izkuπnjami,
- sistemu spremljanja in ugotavljanja delovne uspeπnosti ter doloËanju ciljev in 

nalog s pomoËjo letnih razgovorov,

Zaposlovanje
(struktura in trendi)

Slika 8:
SID — struktura zaposlenih
(izobrazba) — 31.12.2001

Slika 9:
SID — struktura zaposlenih
(starost) — 31.12.2001

Kadrovska politika

Kadri

5% 4%

srednjeπolska
viπjeπolska
visokoπolska
magisterij/doktorat

21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let

32%

7%56%

25%

37%

34%
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- razvoju politike nagrajevanja, tako v obliki denarnih, kot nedenarnih nagrad, ter
- spodbujanju aktivnega sodelovanja vseh zaposlenih pri izboljπevanju poslovanja 

druæbe.

Posebna pozornost je bila v letu 2001 namenjena projektnemu naËinu dela, ki so
ga posamezne projektne skupine izvajale na podroËju razvoja elektronskega poslo-
vanja, bonitetnega informacijskega sistema, sprememb premijskega sistema,
pozavarovalnega aranæmaja in tehniËne pomoËi drugim izvozno-kreditnim agencijam.

V letu 2001 je bil uveden sistem posredovanja predlogov in idej z namenom
izboljπanja delovnih procesov in storitev SID, veËje uËinkovitosti pri delu in zniæevan-
ja stroπkov. Zaposleni so lani preko tega sistema posredovali veË kot 300 predlo-
gov, od katerih jih je bilo skoraj 200 sprejetih v realizacijo, deset avtorjev predlogov
pa je bilo tudi posebej nagrajenih.

Lansko leto je bila izvedena tudi anketa o ugotavljanju zadovoljstva pri delu in o
medsebojnih odnosih, v kateri so zaposleni ocenjevali politiko zaposlovanja in
vodenja podjetja, medsebojne odnose in komunikacijo, sistem plaË in napredovanja,
izobraæevanje in usposabljanje ter informacijski sistem. Na skupaj 32 vpraπanj je
odgovorilo 96 odstotkov anketiranih, analiza ankete pa je pokazala, katerim
podroËjem kadrovske politike bo v bodoËe posveËena πe posebna pozornost.

Glede na potrebna znanja s podroËja financiranja in zavarovanja gospodarskih
poslov je SID, tako kot tudi vsa leta prej, omogoËala pridobivanje in prenos znanj, ki
so potrebna zlasti na posameznih strokovnih podroËjih (zavarovanje, financiranje,
zakladniπtvo, pravne zadeve, informatika, raËunovodstvo in notranja revizija) in to v
razliËnih oblikah internega izobraæevanja ter udeleæbe na predavanjih, delavnicah,
seminarjih, podiplomskem πtudiju in podobnem v tujini in doma.

Hkrati so se zaposleni udeleæevali tudi raznih oblik izobraæevanja, kjer so pridobivali
potrebna sploπna (tuji jeziki, raËunalniπtvo, naËrtovanje ciljev, upravljanje s Ëasom,
ipd.) in specifiËna znanja (tehnike prodaje in pogajanj, delo s kljuËnimi kupci, idr.).

Poleg æe uveljavljenih oblik obveπËanja in komunikacije z zaposlenimi prek interne
elektronske poπte in dostopa do obseænega πtevila baz podatkov (npr. zabeleæke
poslovnih dogodkov, zapisniki in sklepi organov druæbe, pravilnikov in aktov,
strokovne knjiænice, opisov postopkov dela, predlogov in idej, itd.), je bil v letu 2001
uveden tudi interni elektronski Ëasopis, ki zaposlene obveπËa o posameznih dogod-
kih in zanimivostih, vkljuËuje pa tudi rubrike, v katerih lahko sodelujejo vsi
zaposleni.

Izobraæevanje

Notranje komuniciranje
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VeËina zaposlenih SID je vËlanjena v Sindikalno organizacijo SID, ki je vkljuËena v
Sindikat delavcev bank in hranilnic Slovenije. SID glede pravic in obveznosti
zaposlenih v celoti spoπtuje doloËbe Kolektivne pogodbe bank in hranilnic v
Republiki Sloveniji, z letno dotacijo pa omogoËa tudi izvajanje aktivnosti sindikata
(na primer πportno-rekreativne, kulturne in razne druge prireditve).

SID posebno skrb namenja zagotavljanju ustreznih delovnih pogojev. Tako je v
lanskem letu skladno z zakonom o varnosti in zdravju pri delu uspeπno izdelala
Izjavo o varnosti z oceno tveganja. V okviru te bo SID svoje zaposlene usposabljala
za varno in zdravo delo ter varstvo pred poæari, jim omogoËala predhodne in obdob-
ne zdravniπke preglede ter izvajala vse potrebne ukrepe za zagotavljanje optimalnih
delovnih pogojev.

Sindikat

Delovno okolje
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Notranja revizija je v SID organizirana kot samostojno strokovno podroËje, podrejeno
neposredno upravi in odgovorno tudi nadzornemu svetu druæbe. Njeno organizacijo
in aktivnosti opredeljuje zakon o banËniπtvu — ZBan (Ur. l. RS, πt. 7/99 in 59/01),
ki predpisuje: 

- strokovno usposobljenost delavcev notranje revizije,
- naloge in letni program dela, ter
- poroËanje notranje revizije.

Notranja revizija v SID tako izvaja celovit in stalen nadzor nad poslovanjem druæbe,
upoπtevajoË vse posebnosti poslovanja druæbe ter veljavne predpise, tako na
podroËju banËnega, kot tudi zavarovalniπkega poslovanja.

Tako na primer notranja revizija v SID preverja ali druæba:
- opravlja finanËne storitve pravilno in v skladu z zakoni in predpisi ter notranjimi 

pravili, ki urejajo poslovanje druæbe;
- vodi poslovne knjige, sestavlja knjigovodske listine, vrednoti knjigovodske 

postavke in sestavlja raËunovodska ter druga poroËila v skladu z zakonom o 
banËniπtvu (oziroma zavarovalniπtvu) in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, ter 
notranjimi pravili, ki urejajo poslovanje druæbe.

Notranje revidiranje poslovanja druæbe se opravlja na osnovi sprejetega letnega
naËrta v skladu s strokovnimi naËeli in standardi notranjega revidiranja, kodeksom
poklicne etike ter pravili delovanja, ki jih v soglasju z nadzornim svetom sprejme
uprava druæbe. Pri tem je dan πe poseben poudarek nadzoru upravljanja z riziki
(kreditni, nekreditni ter operativni riziki). V okviru svojih aktivnosti podroËje notranje
revizije sodeluje z Banko Slovenije in Agencijo za zavarovalni nadzor, pa tudi z revi-
zijskimi sekcijami banËnega in zavarovalniπkega zdruæenja.

Ob zadnjem kontrolnem pregledu poslovanja druæbe s strani Banke Slovenije
(november 2001) je bilo delovanje podroËja notranje revizije ugodno ocenjeno. 

Notranja revizija in kontroling



Prvi koraki SID na tujih trgih kreditnih zavarovanj.

Novi nadzorni svet potrdi strategijo SID.

Pripravljen program privatizacije SID.

Prilagoditev premijskega sistema za zavarovanje za raËun dræave 
(OECD - Knaepen paket).

SID prviË v vlogi svetovalca v okviru meddræavnih programov tehniËne
pomoËi (Makedonija).

Zagotavljanje konkurenËnih in dolgoroËnih virov za financiranje izvoza v
tujih valutah na evrotrgu sindiciranih kreditov.

Nenevarni morski psi dolæine do 15
metrov obiπËejo Koprski zaliv;
Matjaæ Hanæek postane nov varuh
Ëlovekovih pravic.

Na Dunaju sklenjen sporazum dræav
naslednic bivπe SFRJ.

Prodor slovenskih investitorjev na
trge JV Evrope.

Rokometaπice KRIM-a postanejo
evropske prvakinje, hokejska
reprezentanca pa se uvrsti v A
skupino svetovnega prvenstva.

V BTC sveËano odprtje prvega
sodobnega multipleks kina Kolosej.

Prvo medsebojno sreËanje 
voditeljev dveh velesil, ameriπkega
predsednika Busha in ruskega
predsednika Putina, na Brdu pri
Kranju. 

TeroristiËna akcija 11. septembra
sesuje oba WTC nebotiËnika v New
Yorku, povzroËi nadaljevanje 
recesije v ameriπkem gospodarstvu
ter globalno negotovost.

4000 maturantov zapleπe v Ëetvorki
v Guinnessovo knjigo rekordov.



Gospod Kramar, SID vodite æe od leta 1994.

Kako bi kratko in jedrnato prikazali rezultate

poslovanja v tem obdobju?

V tem Ëasu smo vsi zaposleni, skupaj z delniËarji,
dræavo in seveda naπimi poslovnimi partnerji, glavno
pozornost namenjali kvaliteti naπih storitev, stalni
rasti obsega poslovanja in uveljavljanju druæbe
doma in v svetu.

Pri tem smo od leta 1994, poveËali obseg
zavarovanih poslov s 30 Mio $ na 1.630 Mio $
in poveËali obseg financiranja izvoznih poslov z 
10 Mio $ na 300 Mio $.

Marjan Kramar

predsednik uprave SID 
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Poslovanje Slovenske izvozne druæbe, d.d., Ljubljana v letu 2001, opisano v
poslovnem delu letnega poroËila, se odraæa v bilanci stanja, izkazu uspeha ter
izkazu finanËnih tokov za isto obdobje.

Pri oblikovanju bilanËnih postavk so bili ob upoπtevanju mednarodnih raËunovodskih
standardov uporabljeni slovenski raËunovodski standardi.

V okviru komentarja k raËunovodskim izkazom je treba posebej omeniti poslovanje
druæbe za tisti del poslov, ki se opravljajo za raËun Republike Slovenije. Dræavno
jamstvo za posle zavarovanja pred nekomercialnimi in srednjeroËnimi komercialnimi
ter drugimi nemarketabilnimi riziki namreË narekuje posebnosti pri sestavljanju izka-
zov, saj mora biti finanËni uËinek omenjenih poslov za preostali del druæbe nev-
tralen.

V nadaljevanju so predstavljeni raËunovodski izkazi druæbe (bilanca stanja, izkaz
uspeha, izkaz finanËnih tokov in izkaz gibanja kapitala) za poslovno leto 2001 ter
komentarji k pomembnejπim bilanËnim postavkam.

Uvod

RaËunovodski izkazi 
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2001 2000

SREDSTVA

Denarna sredstva 3.600 8.495

Posojila bankam 52.089.308 39.223.933

Posojila strankam, ki niso banke 1.398.035 420.009

Træni vrednostni papirji 766.766 63.499

Opredmetena osnovna sredstva 646.862 644.745

Druga sredstva 571.925 813.895

KratkoroËno nezaraËunani prihodki 281.297 83.284

Skupaj sredstva 55.757.793 41.257.860

IzvenbilanËna evidenca 5.967.030 4.554.495

OBVEZNOSTI IN KAPITAL

Obveznosti

Obveznosti do bank in hranilnic 14.746.331 6.158.960

Obveznosti do strank, ki niso banke 915.896 916.643

DolgoroËna obveznost za prejeta sredstva varnostne rezerve 16.040.975 13.742.095

Obveznosti iz izdanih vrednostnih papirjev in potrdil o vlogah 980.160 -

Druge obveznosti 323.717 291.808

KratkoroËno odloËeni prihodki 177.678 11.488

DolgoroËne rezervacije za obveznosti in stroπke 2.004.286 2.061.379

ZavarovalnotehniËne rezervacije 2.569.110 1.407.274

37.758.153 24.589.647

Kapital

Osnovni kapital 9.323.540 9.323.540

Vplaπani preseæek kapitala 920.606 918.825

Rezerve 1.267.880 1.031.291

Revalorizacijski popravek kapitala 6.406.179 5.246.125

»isti dobiËek poslovnega leta 81.435 148.432

17.999.640 16.668.213

Skupaj kapital in obveznosti 55.757.793 41.257.860

IzvenbilanËna evidenca 5.967.030 4.554.495

Bilanca stanja na dan 31.
decembra 2001
(v tisoËih tolarjev)
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2001 2000

Prihodki od obresti 1.656.052 1.040.102

Odhodki za obresti (648.939) (228.883)

»iste obresti 1.007.113 811.219

Prejete provizije 213.568 156.429

Dane provizije (104.029) (49.852)

»iste provizije 109.539 106.577

»isti prihodki od zavarovalnih premij 585.357 481.531

DobiËek iz finanËnih poslov 146 -

Izguba iz finanËnih poslov (10.506) -

»ista izguba iz finanËnih poslov (10.360) -

Revalorizacijski izid in drugi prihodki iz poslovanja 929.446 628.859

Sploπni upravni stroπki (697.642) (602.827)

Amortizacija (69.737) (59.392)

Drugi odhodki poslovanja (235.352) (94.583)

Odpis terjatev in popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev (20.568) (229.196)

Prihodki iz odpisanih terjatev - 31

Odhodki za oblikovanje dolgoroËnih rezervacij (2.400.022) (2.164.167)

Prihodki iz ukinjenih rezervacij in popravkov 1.011.407 1.309.804

DobiËek iz rednega poslovanja 209.181 187.856

Izredni dobiËek (izguba) 2.138 667

Skupaj dobiËek pred obdavËitvijo 211.319 188.523

Davek od dobiËka (48.449) (40.091)

»isti dobiËek 162.870 148.432

Izkaz uspeha za leto za
leto konËano 31. decem-
bra 2001
(v tisoËih tolarjev)
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2001

»isti dobiËek poslovnega leta 162.870

Del Ëistega dobiËka za kritje prenesenih izgub -

Del Ëistega dobiËka za oblikovanje zakonskih rezerv -

Del Ëistega dobiËka za oblikovanje rezerv za lastne deleæe -

Del Ëistega dobiËka za oblikovanje statutarnih rezerv -

Del Ëistega dobiËka za druge rezerve iz dobiËka (81.435)

Skupaj 81.435

Izkaz gibanja kapitala za leto konËano 31. decembra 2001 (v tisoËih tolarjev)

Osnovni VplaËani Rezerve Revaloriz. Preneseni DobiËek Skupaj

kapital preseæek popravek dobiËek leta 

kapitala kapitala prejπnih let

Stanje 1.1.2001 9.323.540 918.825 1.031.291 5.246.125 - 148.432 16.668.213

Razporeditev v rezerve - - 155.154 (6.722) - (148.432) -

Prodaja lastnih delnic - 1.781 - - - - 1.781*

Revalorizacija 2001 - - - 1.166.776 - - 1.166.776

DobiËek leta 2001 - - 81.435 - - 81.435 162.870

Stanje 31.12.2001 9.323.540 920.606 1.267.880 6.406.179 - 81.435 17.999.640

Revalorizacijski popravek kapitala

Stanje 1.1.2001 4.328.309 329.499 581.595 - 6.722 - 5.246.125

Razporeditev v rezerve - - - - (6.722) - (6.722)

Revalorizacija 2001 955.629 87.384 123.763 - - - 1.166.776

Stanje 31.12.2001 5.283.938 416.883 705.358 - - - 6.406.179

*SID d.d. je v januarju 2001 kupila 18.447 lastnih delnic od Factor banke d.d. Ljubljana v vrednosti 250.000 tisoË SIT zaradi poravnave terjatev z Niko Breæice (zastava
Hipotekarninih delnic SID za Niko Breæice).

Lastne delnice je SID d.d. prodala v decembru 2001 po vrednosti 269.262 tisoË SIT. Revalorizirana vrednost lastnih delnic na dan prodaje je bila 267.481 tisoË SIT. Pozitivna
razlika v viπini 1.781 tisoË SIT je bila preneπena med vplaËani preseæek kapitala.

**BilanËni dobiËek leta 2001 znaπa 81.435 tisoË SIT, po upoπtevanju Ëistega dobiËka poslovnega leta in morebitnih ostalih postavk ter rezerv po 1. odstavku 228. »lena
Zakona o gospodarskih druæbah. O njegovi delitvi odloËa skupπËina SID. 

Razporeditev Ëistega
dobiËka poslovnega leta**
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2001 2000

PRITOKI SREDSTEV

ZaËetno stanje denarnih sredstev 9.090 2.447

Pritoki kapitalskih sredstev (pobotana poveËanja)

Preseæek vplaËanega kapitala 1.781 -

Rezerve 236.589 124.815

DolgoroËne rezervacije (201.390) 213.764

ZavarovalnotehniËne rezervacije 1.063.327 502.943

Revalorizacijski popravek kapitala (6.721) -

»isti dobiËek leta (66.997) 23.617

Skupaj pritoki kapitalskih sredstev 1.026.589 865.139

Pritoki drugih sredstev (pobotana poveËanja)

Obveznosti do bank 8.156.244 2.630.600

Obveznosti do strank, ki niso banke (64.912) 804.107

DolgoroËna obveznost za prejeta sredstva varnostne rezerve 1.336.933 1.670.821

Dolgovi, dokazljivi s potrdili 980.160 -

Druge obveznosti 11.482 (105.206)

KratkoroËno odloæeni prihodki 165.386 197

Skupaj pritoki drugih sredstev 10.585.293 5.000.519

Skupaj pritoki sredstev 11.620.972 5.868.105

ODTOKI - UPORABA SREDSTEV

Uporaba kapitalskih sredstev (pobotana poveËanja)

Neopredmetena dolgoroËna sredstva - (114)

Opredmetena osnovna sredstva (43.015) (23.571)

Skupaj uporaba kapitalskih sredstev (43.015) (23.685)

Uporaba drugih sredstev (pobotana poveËanja)

Posojila bankam 10.119.700 5.308.608

Posojila strankam, ki niso banke 948.625 392.647

Investicijski vrednostni papirji - (227.892)

Træni vrednostni papirji 698.822 9.993

Druga sredstva (298.943) 425.550

KratkoroËno odloæeni prihodki 192.183 (25.611)

Skupaj uporaba drugih sredstev 11.660.387 5.883.295

KonËno stanje denarnih sredstev 3.600 8.495

Skupaj odtoki - uporaba sredstev 11.620.972 5.868.105

Izkaz finanËnih tokov za
leto konËano 
31. decembra 2001
(v tisoËih tolarjev)
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a)Analiza po zapadlosti:
2001 2000

Posojila:

• kratkoroËna 38.951.530 33.900.708

• dolgoroËna 10.429.936 5.305.508

Popravek vrednosti (129.283) (129.283)

49.252.183 39.076.933

Namenski depoziti:

• kratkoroËni 2.779.125 147.000

• dolgoroËni 58.000 -

2.837.125 147.000

Skupaj 52.089.308 39.223.933

Posojila in namenski depoziti so bili dani slovenskim bankam za refinanciranje
izvoznih in drugih mednarodnih gospodarskih poslov, odobrenih podjetjem za
namene in po prioritetnih razredih, opredeljenih v poslovni politiki SID za posamezno
poslovno leto.

Stopnja refinanciranja kreditov domaËih bank praviloma znaπa 50%, izjemoma do
90% za izvozne posle iz I. prioritete in do 70% za izvozne posle iz II. prioritete. Do
90% se lahko refinancira tudi kredit, ki ga je domaËa banka odobrila tuji za finan-
ciranje uvoza blaga.

Druæba se je za potrebe financiranja kupcev v tujini, priprave izvoza slovenskih
izvoznikov ter financiranja slovenskih naloæb v tujini, zadolæila na mednarodnem trgu
sindiciranih posojil.

KratkoroËna posojila, odobrena v tuji valuti, znaπajo 8.106.252 EUR, dolgoroËna
posojila, odobrena v tuji valuti 31.368.842 EUR, kratkoroËni depoziti, odobreni v tuji
valuti pa 1.690.000 EUR.

Med kratkoroËna posojila bankam je bil prenesen znesek 3.433.241 tisoË SIT dol-
goroËnih posojil, ki zapadejo v plaËilo v letu 2002 (v letu 2000: 2.086.599 tisoË SIT
dolgoroËnih posojil). 

Popravki vrednosti se nanaπajo na kratkoroËna posojila, dana Komercialni banki
Triglav d.d., Ljubljana v steËaju. Popravek vrednosti je oblikovan v viπini 100 % vred-
nosti terjatve.

1. Posojila bankam
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a)DolgoroËna obveznost do Ministrstva za gospodarstvo za prejeta sredstva 
varnostne rezerve se nanaπajo na:

2001 2000

Varnostne rezerve 15.048.812 12.828.704

Posebne varnostne rezerve 992.163 913.391

Skupaj 16.040.975 13.742.095

DolgoroËne obveznosti SID do Republike Slovenije vsebinsko opredeljujejeta pogodbi
sklenjeni med SID in Ministrstvom za gospodarstvo RS, in sicer:
• za varnostne rezerve - pogodba o uporabi in vraËanju sredstev varnostnih rezerv z

dne 27.08.1996 in
• za posebne varnostne rezerve - pogodba o uporabi, oblikovanju in vraËanju 

sredstev posebnih varnostnih rezerv z dne 18.12.1997.

Varnostne rezerve so namenjene pokrivanju odπkodnin iz naslova zavarovanj pred
nekomercialnimi in srednjeroËnimi komercialnimi riziki, ki jih opravlja SID za raËun
dræave. ZaËetna sredstva je druæbi zagotovila Republika Slovenija. 

Posebne varnostne rezerve so namenjene pokrivanju tveganj iz naslova sklenjenih
zavarovanj pred teËajnimi tveganji za raËun dræave.

Varnostne rezerve imajo znaËaj dolgoroËne obveznosti SID do Republike Slovenije.
Rok vraËila sredstev, poveËanih za obresti v viπini temeljne obrestne mere, je 10 let
z moænostjo podaljπanja. Obveznost za varnostno rezervo poveËujejo poleg obresti v
viπini TOM tudi nakazila Ministrstva za gospodarstvo v varnostno rezervo in pre-
seæek premij nad stroπki, zmanjuπujejo pa jo izplaËane πkode, ki se nanaπajo na te
vrste zavarovanj. 

Preseæek premij nad stroπki, ki predstavlja postavko poveËanja obveznosti iz naslo-
va varnostnih rezerv do dræave, je rezultat razlike med prihodki in odhodki poslov, ki
jih SID vodi za raËun dræave. ObraËunava se meseËno. Prihodke predstavljajo pred-
vsem prejete premije iz tega naslova in pogodbene obresti. Odhodki poslovanja zaje-
majo direktne stroπke povezane z zavarovanji za raËun dræave in posredne stroπke,
kot to doloËa pogodba z Ministrstvom za gospodarstvo. Posredni stroπki se v skladu
z aneksom πt. 2 k pogodbi (8.10.1997) delijo po kljuËu. KljuË se izraËunava na
osnovi deleæa zaposlenih, ki direktno in indirektno opravljajo dela za to podroËje
glede na vse zaposlene v SID. KljuË se spreminja dvakrat letno, o spremembi pa
SID obvesti Ministrstvo za gospodarstvo. Preseæek premij nad stroπki je vkljuËen v
prihodke od prejetih premij SID.

2. DolgoroËna obveznost
za prejeta sredstva
varnostne rezerve
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b)Gibanje obveznosti do dræave za sredstva varnostne rezerve v letu je bilo 
naslednje:

2001 2000

Stanje 1. januarja 13.742.095 11.084.733

PlaËane πkode (35.552) (100.056)

Prejeti regres - 61.397

Nakazila Ministrstva za gospodarstvo za varnostne rezerve 641.005 1.255.025

ObraËunane obresti v viπini TOM 1.213.543 1.066.799

Preseæek premij nad stroπki 479.884 374.197

Stanje 31. decembra 16.040.975 13.742.095

c) Preseæek premij nad stroπki, ki predstavlja postavko poveËanja obveznosti iz 
naslova varnostnih rezerv do dræave, je rezultat razlike med prihodki in odhodki 
poslov, ki jih SID vodi za raËun dræave:

2001 2000

PRIHODKI

Prejete premije za zavarovanje vlaganj 37.241 20.758

Prejete premije za krat. komerc. zav. izven OECD 88.082 2.673

Prejete premije za srednjeroËne nekomerc. rizike 3.457 11.176

Prejete premije za srednjeroËne komercialne rizike 245.569 121.557

Prejete premije za politiËne rizike 228.332 337.531

602.681 493.695

Prihodki iz naslova obdelovalne provizije 11.710 4.173

Prihodki od obresti naloæb varnostne rezerve 147.642 123.457

Prihodki iz naslova revalorizacijskega izida 5.513 4.953

Stroπki s πkodami - (1.540)

Drugi prihodki - 14

767.546 624.752

ODHODKI

Stroπki poslovanja:

• Stroπki dela (134.283) (113.853)

• Drugi stroπki dela (25.154) (18.184)

• Stroπki materiala (11.905) (31.077)

• Stroπki storitev (93.143) (67.157)

• Amortizacija (23.150) (20.278)

Drugi odhodki (27) (6)

(287.662) (250.555)

Preseæek premij nad stroπki 479.884 374.197
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Sredstva varnostnih rezerv investira SID v skladu s svojo poslovno politiko v kratko-
roËne finanËne naloæbe (financirana posojila). Prihodki iz naslova naloæb poveËujejo,
preko preseæka premij nad stroπki, obveznost za varnostno rezervo.

2001 2000

Posebne rezervacije za banËne garancije 1.451.027 1.654.340

Posebne rezervacije za terjatve razvrπËene v skupino A 553.259 407.039

Skupaj 2.004.286 2.061.379

a)DolgoroËne rezervacije za potencialne obveznosti se nanaπajo na posebne rezer-
vacije za pokrivanje potencialnih izgub iz naslova izdanih garancij. Gibanje
dolgoroËnih rezervacij v letu 2001 je bilo naslednje:

2001 2000

Stanje 1. januarja 1.654.340 1.487.162

Oblikovane rezervacije 686.011 1.389.731

Ukinjene rezervacije (889.324) (1.222.553)

Stanje 31. decembra 1.451.027 1.654.340

b)Posebne rezervacije za terjatve, razvrπËene v skupino A, se po sklepu Banke 
Slovenije oblikujejo v viπini 1 % od vseh terjatev skupine A, razen za terjatve do 
Republike Slovenije in Banke Slovenije. V breme odhodkov je bilo v letu 2001 
oblikovanih 146.220 tisoË SIT rezervacij zaradi poveËanja terjatev, razvrπËenih v 
skupino A (v letu 2000 197.585 tisoË SIT).

ZavarovalnotehniËne rezervacije, katerih viπino je potrdil pooblaπËeni aktuar, so
oblikovane za pokrivanje tveganj iz naslova kreditnih zavarovanj in obsegajo:

2001 2000

»iste prenosne premije 16.430 13.409

»iste πkodne rezervacije 2.539.978 1.382.943

»iste rezervacije za bonuse in popuste 12.702 10.922

Skupaj 2.569.110 1.407.274

SID ima za leto 2001 (enako v letu 2000) sklenjene pogodbe o kvotnem
pozavarovanju in v skladu s tem izkazane deleæe pozavarovateljev.

3. DolgoroËne rezervacije
za obveznosti in stroπke

4. ZavarovalnotehniËne
rezervacije
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Potencialne obveznosti se nanaπajo na izdane storitvene garancije v tuji valuti:

2001 2000

KratkoroËne garancije 3.803.003 1.814.750

DolgoroËne garancije 2.164.027 2.739.745

Skupaj 5.967.030 4.554.495

SID ima na dan 31.12.2001 za zavarovanje pred kreditnim tveganjem iz izdanih
garancij oblikovane dolgoroËne rezervacije v viπini 1.451.027 tisoË SIT (v letu 2000:
1.654.340 tisoË SIT).

2001 2000

Prihodki Odhodki Prihodki Odhodki

Obresti od vrednostnih papirjev 10.564 (4.770) 19.000 -

Obresti od depozitov in krat. posojil 1.065.947 (239.260) 707.347 (214.603)

Obresti od dolgoroËnih posojil 578.753 (404.870) 312.646 (14.194)

Druge obresti 788 (39) 1.109 (86)

1.656.052 (648.939) 1.040.102 (228.883)

Skupaj 1.007.113 811.219

5. Potencialne obveznosti

6. »isti prihodki 
od obresti



94

DelniËarjem SLOVENSKE IZVOZNE DRUÆBE, d.d., Ljubljana

Revidirali smo bilanco stanja druæbe SLOVENSKA IZVOZNA DRUÆBA, d.d., Ljubljana z
dne 31. decembra 2001 ter z njo povezana izkaz uspeha in izkaz gibanja finanËnih
tokov za poslovno leto, ki se je konËalo na isti dan. Za naπtete raËunovodske izkaze
je odgovorno poslovodstvo druæbe. Naπa odgovornost je, da izrazimo mnenje o njih. 

Revidirali smo v skladu s temeljnimi revizijskimi naËeli in mednarodnimi revizijskimi
standardi. Po teh naËelih in standardih smo bili dolæni naËrtovati in izvesti revidiran-
je tako, da bi si pridobili razumno zagotovilo, da raËunovodski izkazi ne vsebujejo
pomembnejπih napaËnih prikazov. V okviru revizije smo preiskali dokaze, ki podpira-
jo zneske in razkritja v raËunovodskih izkazih. Ocenili smo tudi skladnost raËunovod-
skih usmeritev z raËunovodskimi standardi in pomembnejπe metode izkazovanja
vrednosti v raËunovodskih izkazih, ki jih je uporabilo poslovodstvo, ter ovrednotili
razkritja v raËunovodskih izkazih. PrepriËani smo, da je opravljena revizija dobra pod-
laga za mnenje o raËunovodskih izkazih. 

Po naπem mnenju raËunovodski izkazi, naπteti v prvem odstavku, v vseh pomemb-
nih pogledih podajajo resniËno in poπteno sliko finanËnega stanja druæbe
SLOVENSKA IZVOZNA DRUÆBA, d.d., Ljubljana na dan 31. decembra 2001 in izidov
njenega poslovanja ter gibanja finanËnih tokov v letu, ki se je konËalo z navedenim
datumom, v skladu s slovenskimi raËunovodskimi standardi.

Ljubljana, 20. marca 2002

PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o.

Tamara Jerman
PooblaπËena revizorka

Marko Rus
Direktor

PoroËilo pooblaπËenega revizorja
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mag. Simon Oblak - predsednik 
pomoËnik generalnega direktorja LEK d.d., Ljubljana

Ludvik Hribar - namestnik predsednika
generalni direktor RUDIS, d.d., Trbovlje (do 17. 10. 2001)

1. mag. Darko Tolar - predsednik 
dræavni sekretar, Ministrstvo za finance

2. Janez LotriË — namestnik predsednika
predsednik uprave, Petrol, d.d., Ljubljana 

3. mag. Mateja Meπl
dræavna sekretarka, Ministrstvo za gospodarstvo

4. Janko Deæelak
dræavni sekretar, Ministrstvo za obrambo

5. Joæe StaniË
predsednik uprave, Gorenje, d.d., Velenje

6. Ivan Ferme
predsednik uprave, Etol, d.d., Celje

7. Pavel Demπar
glavni direktor, Domel, d.d., Æelezniki

1. Renata Vitez - predsednica
dræavna sekretarka, Ministrstvo za gospodarstvo

2. dr. Mojmir Mrak — namestnik predsednice
redni profesor — Ekonomska fakulteta v Ljubljani

3. mag. Janez Koπak
vice guverner — Banka Slovenije

4. Stanka Zadravec
dræavna podsekretarka — Ministrstvo za finance

5. Marta Kos
podpredsednica — Gospodarska zbornica Slovenije 

6. Bojan GuËek
svetovalec vlade — Vlada Republike Slovenije

SkupπËina

Nadzorni svet druæbe

Komisija za pospeπevanje
izvoza
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