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BRUTO ZUNANJI DOLG 
Kontaktna oseba na UMAR: mag. Jože Markic 

PODROCJE RAZVOJA Konkurencno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast – Makroekonomska stabilnost 

OPIS INDIKATORJA Definicija:  

Bruto zunanji dolg zajema vse dolžniške obveznosti rezidentov do nerezidentov, razvršcenih po sektorjih in financnih 
instrumentih. Poleg dosedanjega zunanjega dolga (dosedanja statistika je v ospredje postavljala zadolževanje pri bankah 
in vladah vecinoma s strani javnega sektorja. Pozornost je bila usmerjena na dolgorocni dolg, še posebej na javni in 
javno garantirani, medtem ko niso bili vkljuceni vsi dolžniški instrumenti) vkljucuje še vse ostale dolžniške financne 
instrumente zasebnega negarantiranega zunanjega dolga ter instrumente, nastale s popolno liberalizacijo kapitalskega in 
financnega racuna placilne bilance (npr. nakupi državnih obveznic s strani nerezidentov na sekundarnem trgu kapitala). 
Novi standard omogoca tri nacine vrednotenja zunanjega dolga: i) na nominalni osnovi vkljucno z natecenimi 
(obracunanimi) stroški obresti, ii) na nominalni osnovi brez natecenih stroškov obresti in iii) na tržni osnovi. Zaradi 
konsistentnosti z drugimi makroekonomskimi statistikami je za Slovenijo izbrana metoda izkazovanja obveznosti v 
nominalni vrednosti brez natecenih obresti. 
 
Koncept bruto zunanjega dolga poudarja pomen dinamicnih kazalnikov zunanjega dolga: 

a) razmerje med mednarodnimi denarnimi rezervami in kratkorocnim dolgom po zapadlosti,  
b) razmerje med skupnimi deviznimi rezervami in kratkorocnim dolgom po zapadlosti in  
c) razmerje med nelastniškimi terjatvami in nelastniškimi obveznostmi - bruto zunanjim dolgom.   

 
Kljub narašcajocemu pomenu dinamicnih kazalnikov zunanjega dolga dosedanjih staticnih kazalnikov ne gre povsem 
prezreti, medtem ko mora celovita analiza dolžniške obremenjenosti države upoštevati tudi njen makroekonomski položaj 
(gospodarsko rast, realni devizni tecaj, obrestne mere, investicijska pricakovanja, placilnobilacni saldo).  

 
 
Podrobnejša metodološka pojasnila:  
− Sistem of National Accounts (SNA 93), BOP Manual 5th Edition, External Debt Statistics: Guide for Compilers and 

Users, IMF, 2003. 
 

Mednarodna primerljivost: Indikator je mednarodno primerljiv.  
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Nacin prikaza: agregatno za celotno gospodarstvo 

 
Merska enota: mio EUR, % BDP  
 
 

VIR PODATKOV ZA SLOVENIJO Institucija (publikacija):  
− Banka Slovenije (Bilten Banke Slovenije); kontaktna oseba: Eva Sencar-Svetina 
 

Frekvenca objavljanja: mesecno 

RAZPOLOŽLJIVA CASOVNA 
VRSTA 

1994 - 2006 

MEDNARODNE PRIMERJAVE − Države (po regijah, po ravni bruto nacionalnega dohodka na prebivalca, po kreditorjih); vir: World Bank, World Bank 
Statistics on External Debt 

 


