Odbor za finančno stabilnost (OFS) na podlagi 3. odstavka 9. člena Zakona o makrobonitetnem nadzoru
finančnega sistema (ZMbNFS, UL RS 100/13), Priporočila ESRB/2020/7 (UL EU 2020/C 212/01) in
Priporočila ESRB/2020/15 (UL EU 2021/C 27/1) pristojnim nadzornim organom izdaja
PRIPOROČILO OFS/2021/1
OFS je ugotovil, da lahko posledice epidemije COVID-19 na področju poslovanja finančnih družb
(1. točka 2. člena ZMbNFS) privedejo do motenj v finančnem sistemu, ki bodo imele resne negativne
posledice za delovanje finančnega sistema in realnega gospodarstva, zlasti v obliki:
- zmanjšanja kapitalske moči oz. sposobnosti absorbiranja kapitalskih izgub finančnih družb iz
naslova morebitne realizacije sistemskih tveganj v času epidemije COVID-19 in v določenem
obdobju po njej;
- zmanjšanja likvidnosti v gospodarstvu v času epidemije COVID-19 in v določenem obdobju po
njej, ki se bo odrazila v poslabšanju likvidnosti finančnih družb in
- omejenega obsega financiranja gospodarstva v procesu gospodarskega okrevanja v času
epidemije COVID-19 in v določenem obdobju po njej.
OFS je ugotovil, da je negotovost v procesu gospodarskega okrevanja v začetku leta 2021 še vedno
visoka ter da so posledice nadaljnjega razvoja epidemije COVID-19 za gospodarsko rast in poslovanje
finančnega sektorja nepredvidljive. Številne gospodarske družbe še vedno ostajajo pri poslovanju
posredno ali neposredno odvisne od javnofinančnih pomoči ter ukrepov fiskalne in monetarne politike.
Ob zavedanju o pomembnosti delitve dobička finančnih institucij za ohranjanje sposobnosti zbiranja
kapitala finančnih družb na kapitalskem trgu ter s tem zagotavljanja dolgoročnega razvoja finančnih
institucij in finančnega trga ugotavljamo, da je ohranjanje zadostne višine kapitala finančnih družb
pomemben dejavnik zagotavljanja zadostne finančne podpore gospodarstvu.
Zaradi navedenih dejstev OFS pričakuje visoko mero zadržanosti finančnih družb pri odločitvah glede
izplačila dividend, pri odkupu lastnih delnic in pri izplačilih variabilnih prejemkov ključnim zaposlenim
ter pričakuje, da z izplačili ne bodo ogrožale stabilnosti njihovega dolgoročnega poslovanja ter
izpostavljale procesa gospodarskega okrevanja dodatnim tveganjem.
Zgoraj navedene posledice epidemiološke krize predstavljajo povečano sistemsko tveganje za finančno
stabilnost.
OFS priporoča nadzornim organom finančnih družb,1 da na podlagi 19. člena ZMbNFS izdajo nadzorni
ukrep oziroma instrument, sorazmeren tveganjem (zavezujoč instrument, priporočilo, mnenje),
usmerjen v omejitev ali previdnost pri izplačilu dividend za leta 2019, 2020 in 2021 ter omejitev ali
previdnost pri odkupu lastnih deležev v korist izplačila lastninskih pravic delničarjem oziroma omejitev
ali previdnost pri izplačilu dobičkov doseženih v letih 2019, 2020 in 2021, nerazporejenih dobičkov in

Priporočilo zajema vsaj finančne institucije, kot jih definirata Priporočilo ESRB/2020/7 in Priporočilo
ESRB/2020/15.
1

rezerv iz preteklih let za te namene, finančnim družbam, ki poslujejo na ozemlju Republike Slovenije in
so pod nadzorom nadzornih organov.
OFS priporoča nadzornim organom tudi omejitev ali previdnost pri vseh drugih finančnih transakcijah
v breme dobičkov nadzorovanih finančnih družb, če bi te ogrožale normalno izvajanje podpore
gospodarstvu pri okrevanju.
Pristojnim nadzornim organom OFS priporoča, da s finančnimi družbami pred morebitno odločitvijo o
delitvi dobička opravijo posvet.
OFS bo spremljal razvoj sistemskih tveganj v finančnem sektorju ter po potrebi vsebinsko in časovno
prilagodil zgornje priporočilo nastalim razmeram.
Priporočeni ukrepi oziroma instrumenti, sprejeti s strani pristojnih nadzornih organov: Banka Slovenije,
Agencija za trg vrednostnih papirjev in Agencija za zavarovalni nadzor, naj prispevajo k povečanju
odpornosti finančne infrastrukture na finančne šoke ter k ohranjanju finančne stabilnosti in zmanjšujejo
možnosti nastanka motenj v finančnem sistemu, ki bi lahko imele resne negativne posledice za delovanje
finančnega sistema in na realno gospodarstvo.
To priporočilo začne veljati 25. januarja 2021 in velja do 30. septembra 2021. Z dnem uveljavitve tega
priporočila preneha veljati Priporočilo OFS/2020/1.
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