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Nominalni zneski, v mrd SIT Realne stopnje rasti, v %Prihranki prebivalstva
v bankah 31. XII 2002 31. VIII 2003 31. VIII 03/31. VII 03 31. VIII 03/31. VIII 02

Celotni prihranki, skupaj 1,978.3 2,099.0 0.7 8.3
Tolarski prihranki, skupaj 1,159.7 1,260.2 0.7 11.8

Vpogledne vloge 246.3 452.0 0.7 11.1
Kratkoročne vloge 707.1 593.7 0.6 13.0
Dolgoročne vloge 205.9 214.2 0.9 9.8

Devizni prihranki, skupaj 818.6 838.9 0.7 4.2
Kratkoročne in vpogledne vloge 721.8 756.2 1.2 7.2
Dolgoročne vloge 96.8 82.7 -2.9 -16.7

Vir podatkov: Bilten BS, preračuni UMAR.

Realni obseg varčevanja prebivalstva v bankah se je v avgustu glede na julij povečal za 0.7%. V prvih osmih
mesecih letos se je tako povečal za 3.6%, kar je za 1.2 odstotne točke več kot v istem obdobju lani. Neto tokovi
tolarskih in deviznih vlog so v prvih osmih mesecih letos znašali 74.8 mrd SIT in so bili realno za 15.3% višji kot v
istem obdobju lani. Neto prilivi v vzajemne sklade so bili v avgustu nekoliko nad povprečjem letošnjega leta in so
znašali 1.4 mrd SIT, v osmih mesecih pa so skupaj znašali 10.3 mrd SIT, kar je realno za 35.3% manj kot v istem
obdobju lani. Zaradi pozitivnih gibanj na Ljubljanski borzi so vzajemni skladi v avgustu na mesečni ravni v
povprečju beležili donos na ravni 4.9%, kar je najvišja vrednost v letošnjem letu. Njihova tehtana povprečna
medletna donosnost (glede na velikost sklada) je bila 13.1-odstotna. Obseg sredstev v vzajemnih skladih je konec
avgusta znašal 68.3 mrd SIT, kar je za 4.6 mrd SIT več kot mesec poprej, število vzajemnih skladov pa se je
povečalo z 18 na 20.
Po julijskem 0.3-odstotnem realnem znižanju se je obseg tolarskega varčevanja prebivalstva v bankah avgusta
zopet nekoliko okrepil (0.7%), v prvih osmih mesecih letos pa se je realno povečal za 4.8%, kar je za 0.8 odstotne
točke manj kot v preteklem letu. Najvišjo stopnjo rasti so v prvih osmih mesecih letos beležile vpogledne vloge, ki
so realno porasle za 8.2%, ostale kratkoročne vloge so v povprečju porasle za 4.1%, dolgoročne vloge pa le za
0.4%. Precej nižja rast dolgoročnega varčevanja je posledica hitrejšega zniževanja pasivnih obrestnih mer, ki so
že na tako nizki ravni, da v očeh varčevalcev ne predstavljajo več dovolj velikega donosa za manjšo likvidnost
dolgoročno vezanih vlog. Neto prilivi tolarskih vlog so v osmih mesecih letos znašali 65.5 mrd SIT in so bili
realno za 15% nižji kot leto poprej.
V poletnih mesecih (juliju in avgustu) je devizno varčevanje beležilo nadpovprečno visoke neto prilive vlog, v
višini 13.2 mrd SIT, kar je k 2.1-odstotni realni rasti v letošnjem letu prispevalo 1.4 odstotne točke. Najvišjo stopnjo
rasti so dosegle vpogledne vloge (14.1% deviznega varčevanja), ki so v tem obdobju realno porasle za 15.3%,
dolgoročne vloge (9.8%) pa so beležile realen upad v višini 14.9%.
Zniževanje pasivnih obrestnih mer se je nadaljevalo tudi v avgustu, in sicer so se za 0.5 odstotne točke znižale
nominalne obrestne mere za vloge vezane od 31 do 90 dni in od 91 do 180 dni, na 5.4%, in za vloge vezane nad
enim letom, na 7.3%, za 0.6 odstotne točke pa so se znižale obrestne mere za vloge vezane od 181 dni do enega
leta, na 5.5%. Dolgoročna obrestna mera nad TOM pa je upadla za 0.5 odstotne točke, na 1.2%. Septembra so
depozitne obrestne mere v glavnem ostale na ravneh iz preteklega meseca, prišlo je le do izenačitve obrestne
mere za vloge vezane od 181 dni do enega leta z obrestnimi merami za vloge krajših ročnosti (na 5.4%) in upada
dolgoročne obrestne mere nad TOM za 0.1 odstotne točke, kar pa se je v kombinaciji z 0.2 odstotne točke višjim
TOM-om (6.3%) odrazilo v 0.1 odstotne točke višji nominalni obrestni meri za vloge nad enim letom. Povprečna
medbančna obrestna mera se je v avgustu zaradi nekoliko slabše likvidnosti bančnega sistema povišala za 0.6
odstotne točke, na 5.5%. Podobno gibanje so beležili tudi SITIBOR-i za ročnosti krajše od enega meseca, za
daljše ročnosti pa so ostali na približno enaki ravni kot v juliju.

Graf: Primerjava mesečnih neto prilivov vlog prebivalstva v banke in vzajemne sklade ter njihovih donosov
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Vir podatkov: BS, www.finance-on.net, lastni izračuni.
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