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Nominalni zneski, v mrd SIT Realna rast kreditov, v %Obseg kreditov domačih bank 31. XII 2002¹ 31. VIII 2003 31. VIII 03/31. VII 03 31. VIII 03/31. VIII 02
Tolarski krediti skupaj 1,672.0 1,750.5 -0.1 1.9
Tolarski krediti podjetjem in DFO 977.5 1,009.2 0.1 -1.2
Okvirni, kratkoročni 529.7 536.9 -0.9 -4.5
Dolgoročni 447.8 472.3 1.3 3.0
    Devizni krediti podjetjem in DFO 448.7 562.9 1.3 37.2
Tolarski krediti prebivalstvu 573.1 610.3 1.4 3.0
Okvirni, kratkoročni 118.5 121.0 3.0 1.7
Dolgoročni 454.6 489.3 1.0 3.3
Tolarski krediti državi 121.4 131.0 -8.4 26.3
Okvirni, kratkoročni 27.6 36.7 -10.0 3.6
Dolgoročni 93.8 94.3 -7.7 38.2

Vir podatkov: Bilten BS, preračuni UMAR.
Opomba: ¹Podatki so bili aprila letos popravljeni zaradi prenosa evidence kreditov DARS-a iz sektorja države med podjetja.

Po petih mesecih neprekinjene rasti je v avgustu realni obseg tolarskih kreditov domačih bank podjetij in
DFO, prebivalstva in države, kljub 0.4-odstotni avgustovski deflaciji, na mesečni ravni upadel za 0.1% in je tako
realno le za 1% višji, kot je bil konec lanskega decembra; v istem obdobju lani pa je beležil realen upad v višini
2.2%. Glavni razlog za takšno gibanje gre pripisati neto odplačevanju tolarskih kreditov države v višini 12.6 mrd
SIT. Neto tokovi tolarskih kreditov so v prvih osmih mesecih znašali 74.8 mrd SIT, kar je realno skoraj 54.4% več
kot v istem obdobju lani.
Obseg tolarskih kreditov podjetij in DFO se je avgusta v primerjavi z decembrom lani realno zmanjšal za 0.4% (v
istem obdobju lani je realno upadel za 4.1%), kar je predvsem posledica 3.5-odstotnega realnega upada
kratkoročnih tolarskih kreditov. V osmih mesecih letos so najvišjo (40.8%) realno rast dosegli okvirni krediti, ki
predstavljajo le 2.3% tolarskih kreditov podjetij in DFO, obseg dolgoročnih kreditov pa se je realno okrepil za 1.8%.
Podjetja in DFO so v prvih osmih mesecih letos neto najemala tolarske kredite v višini 30.9 mrd SIT, kar je realno
3.2 krat več kot v istem obdobju lani. Še naprej pa se bolj zadolžujejo v obliki deviznih kreditov, ki so ugodnejši
od tolarskih in so se v prvih osmih mesecih letos realno povečali za 24.8%, kar je za 2.3 odstotne točke več kot v
istem obdobju lani. Neto tokovi deviznih kreditov pri domačih bankah so v prvih osmih mesecih letos znašali
111.6 mrd SIT in so bili realno za 25.8% višji kot v istem obdobju lani. V juniju in juliju so se podjetja obsežno
zadolževala v tujini, in sicer v višini 30.1 mrd SIT, kar predstavlja 46.8% neto tokov tujih posojil podjetij v prvih
sedmih mesecih letos. Le-ti so znašali 64.4 mrd SIT, kar je realno več kot dvakrat toliko kot v tem obdobju
preteklega leta.
Prebivalstvo se v poletnih mesecih zaradi dopustov in novega šolskega leta zadolžuje nekoliko močneje, tako je
realni obseg tolarskih kreditov v juliju in avgustu porasel za 2.3%. Tovrstni krediti pa so v osmih mesecih letos
realno porasli za 2.7% (lani za 0.1%), predvsem kot posledica rasti dolgoročnih kreditov, ki so v tem obdobju
realno porasli za 3.8%, kar je za 2.5 odstotne točke več kot leto poprej. Neto tokovi tolarskih kreditov prebivalstva
so v prvih osmih mesecih letos znašali 34.5 mrd SIT in so bili realno za 22.4% višji kot v istem obdobju lani.
Zadolženost prebivalstva merjena kot razmerje med krediti in vlogami še naprej ostaja na ravni 0.29.
Obseg kreditov države se je v avgustu na mesečni ravni realno zmanjšal kar za 8.4%, kar je največji upad od
konca leta 2001. Neto tokovi tolarskih kreditov države pa so v osmih mesecih letos znašali 9.4 mrd SIT in so bili
realno za 11.4% nižji kot v istem obdobju lani.
Zaradi višje septembrske vrednosti TOM-a so se posojilne dolgoročne nominalne obrestne mere za
gospodinjstva in podjetja povišale za 0.2 odstotne točke, na 11%, oziroma 12.8%; obrestne mere nad TOM pa še
naprej ostajajo nespremenjene na ravni 4.5% oz. 6.4%. Kratkoročne posojilne obrestne mere za gospodinjstva so
se znižale za 0.2 odstotne točke, na 9.8%, za gospodarstvo pa za 0.1 odstotne točke, na 10.2%.

Graf: Dvanajstmesečni tokovi tolarskih kreditov in medletne stopnje rasti stanj
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