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UVOD 

Republika Irska je od sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja do leta 2007 doživela 

izjemen vzpon iz ene revnejših držav Evropske unije (v nadaljevanju EU) do 5. 

najbogatejše države sveta (O'Sullivan & Kennedy, 2010). Z izpeljavo številnih reform, 

uspešnim črpanjem sredstev iz evropskih skladov ter privabljanjem tujih korporacij je 

beležila visoko gospodarsko rast, katere glavni dejavniki so po prelomu tisočletja postali 

nevzdržni. Rast je namreč vse bolj temeljila na prenapihnjenem domačem povpraševanju 

na osnovi zadolževanja. Velika ponudba poceni posojil je sprožila množično investiranje v 

nepremičninski trg, pri čemer se je kmalu začel napihovati nepremičninski balon. Skladno 

s tem se je v teh letih izjemno razbohotil irski bančni sistem, ki se je zaradi velike 

izpostavljenosti do nepremičninskega trga ob poku nepremičninskega balona in z 

nastopom svetovne gospodarske krize skoraj sesul (Centonze, 2014). 

 

Irski bančni sistem je v predkriznih letih izjemno rastel, saj so bila zaradi nizkih obrestnih 

mer ter šibkih posojilnih zahtev posojila zelo lahko dostopna, banke pa so se lahko brez 

težav financirale na medbančnih trgih. Sredstva irskih bank so tako v letu 2006 dosegla kar 

320 % irskega bruto družbenega proizvoda (Directorate-General for Economic and 

Financial Affairs, 2011). Po drastičnem padcu cen nepremičnin in v povezavi z zaostrenimi 

pogoji financiranja na medbančnih trgih je glavnina irskih bank zašla v resne likvidnostne 

težave. Banke so poskušale likvidnost vzdrževati s posojili Evrosistema, ob tem jim je z 

nujno likvidnostno pomočjo pomagala tudi Irska centralna banka. V tem času je vztrajno 

naraščal delež slabih posojil, ki so leta 2010 dosegle kar 20 % vseh posojil (Directorate-

General for Economic and Financial Affairs, 2011).  

Irske oblasti so skušale zajeziti naraščajoče težave tudi z uvedbo garancijskih shem, kot sta 

garancijska shema na vse obveznosti šestih glavnih irskih bank (angl. Credit Institutions 

Financial Support, v nadaljevanju CIFS) in garancijska shema na obveznosti upravičenih 

institucij (angl. Eligible Liabilities Guarantee Scheme, v nadaljevanju ELG), ki naj bi 

olajšale financiranje bank ter preprečile nadaljnji odliv depozitov iz bank. Vlada je z 

namenom zagotavljanja kapitalske ustreznosti bank izvedla obsežne dokapitalizacije in 

tudi prve nacionalizacije (Anglo Irish Bank) ter ustanovila slabo banko (angl. National 

Asset Management Agency, v nadaljevanju NAMA), katera naj bi prevzela slaba 

hipotekarna posojila glavnih finančnih institucij (Directorate-General for Economic and 

Financial Affairs, 2011).  

Cena začetnega reševanja bančnega sistema je bila velika, saj se je javnofinančni 

primanjkljaj leta 2010 povzpel na kar 32 % bruto družbenega proizvoda (v nadaljevanju 

BDP), javni dolg pa je s 25 % BDP leta 2007 poskočil na 95 % BDP leta 2010. Kljub 

nadaljnjim ukrepom irske vlade, centralne banke in drugih institucij so bile oblasti ob 

koncu leta 2010 primorane zaprositi trojko posojilodajalcev (EU, Mednarodni denarni 
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sklad, Evropska centralna banka) za pomoč. Sprejet je bil 3-letni, 85 milijard evrov vreden 

prilagoditveni program pomoči za Irsko, razdeljen na dva dela: ureditev javnih financ v 

višini 50 milijard evrov ter pomoč bančnemu sistemu v višini 35 milijard evrov 

(Directorate-General for Economic and Financial Affairs, 2011).   

Prilagoditveni program pomoči za Irsko je bil osnova za prestrukturiranje irskega bančnega 

sistema, katerega potek in uspešnost želim predstaviti in analizirati v magistrskem delu. 

Tematika je v luči več let trajajoče svetovne gospodarske in finančne krize ter dolžniških 

težav številnih evropskih držav vključno s Slovenijo zelo aktualna ter zanimiva za 

raziskovanje, saj odpira kopico raziskovalnih vprašanj, na katere bom skušal odgovoriti v 

magistrskem delu. Med njimi izpostavljam slednje: 1. Zakaj je prišlo do prestrukturiranja 

irskega bančnega sistema? 2. Kakšen je bil predviden program prestrukturiranja ter vloga 

evropskih institucij pri tem? 3. Kakšni so rezultati delovanja NAME? 4. Kakšno je stanje 

in prihodnost irskega bančnega sistema po prestrukturiranju? 

Namen magistrskega dela je torej predstaviti in analizirati prestrukturiranje irskega 

bančnega sistema v globalni finančni krizi na osnovi kritičnega pregleda domače in tuje 

literature ter virov, nato v ločenem poglavju podati svoje ugotovitve in sklepe glede 

uspešnosti prestrukturiranja ter prihodnosti irskega bančnega sistema. 

Magistrsko delo bo temeljilo na kritičnem pregledu in analizi literature in virov, ki se 

navezujejo na obravnavano problematiko. Pri tem bom uporabil številne kvantitativne 

podatke iz različnih tujih podatkovnih baz ter se skliceval na ugotovitve uglednih avtorjev 

ter publikacij svetovno znanih institucij. Uporabil bom deskriptivni pristop (metodo 

deskripcije, komparacije in  kompilacije) preučevanja zbrane literature in virov, ki se 

navezujejo na obravnavano tematiko. 

Osrednji cilj magistrskega je s pomočjo navedenih tehnik raziskovanja dela odgovoriti na 

raziskovalna vprašanja, razjasniti potek in rezultate prestrukturiranja ter podati kritično 

oceno procesa. 

Magistrsko delo je razdeljeno na pet glavnih poglavij. V prvem poglavju magistrskega dela 

bom predstavil irsko gospodarstvo in njen bančni sistem v predkriznih letih ter na osnovi 

relevantne literature pojasnil vzroke za kasnejši zlom. Opisal bom razmere v bančnem 

sistemu ob nastopu krize ter analiziral triletni prilagoditveni program pomoči Irski.  

V drugem poglavju bom s sklicevanjem na številne avtorje, ki so se ukvarjali s problemom 

prestrukturiranja bančnih sistemov, opredelil različne teoretične koncepte in ključne pojme 

v procesu prestrukturiranja ter izpostavil pomembne ugotovitve iz preteklih študij 

prestrukturiranj bančnih sistemov.  

V osrednjem delu magistrskega dela bom na osnovi publikacij Mednarodnega denarnega 

sklada (angl. International Monetary Fund, v nadaljevanju MDS), Irske centralne banke in 

drugih sistematično obravnaval potek prestrukturiranja, obrazložil ukrepe ter predstavil 

napredek pri prestrukturiranju. Tako bom v tretjem poglavju z naslovom Prestrukturiranje 



 

3 

 

irskega bančnega sistema v času likvidnostne in solventnostne krize bank najprej opisal 

stanje irskega bančnega sistema v začetni fazi krize ter v časovnem zaporedju nadaljeval s 

predstavitvijo ukrepov irskih oblasti za stabiliziranje razmer v bančnem sistemu kot sta 

garancijski shemi CIFS ter ELG, ki sta stopili v veljavo v letih 2008 oziroma 2009. 

Nadaljeval bom s predstavitvijo irske slabe banke NAME, ustanovljene leta 2009 za 

potrebe očiščenja slabih posojil iz glavnih finančnih institucij, in prenosom slabih posojil 

nanjo. V nadaljevanju bom navedel spremembe bančne zakonodaje z uvedbo zakona o 

stabilizaciji kreditnih institucij (angl. Credit Institutions Stabilisation Act 2010) ter 

posebnega zakona o reševanju bank (angl. Special Bank Resolution Regime), ki so 

pomembno vplivale na potek prestrukturiranja. Nadalje bom obširneje preučil preverbe 

kapitalske ustreznosti irskih bank, predstavil njihove rezultate in obrazložil potek 

dokapitalizacij bank ter njihovo uspešnost. Poglavje bom zaključil s ponazoritvijo 

sprememb v strukturi irskega bančnega trga.  

V četrtem poglavju z naslovom Prestrukturiranje portfelja bank se bom posvetil 

analiziranju naslednje faze prestrukturiranja, v kateri so bili napori bank usmerjeni v 

očiščenje svojih bilanc. Po uvodnem podpoglavju o razdolževanju finančnih institucij v 

uvodnih letih krize bom predstavil skrbni pregled likvidnostnih potreb bank, na osnovi 

katerega so bili oblikovani program razdolževanja bank na osnovi identifikacije in 

odprodaje neključnih naložb, spremembe v financiranju bank s ciljnimi kazalniki 

financiranja za vsako institucijo posebej ter drugi ukrepi z namenom zniževanja razmerja 

med posojili in depoziti. Poleg sprememb v portfeljih bank bom v ločenem podpoglavju 

analiziral tudi proces upravljanja ter odprodaje sredstev NAME kot pomemben segment 

prestrukturiranja portfelja irskega bančnega sistema. V zadnjem delu bom izpostavil še 

proces razreševanja portfelja slabih posojil v bankah. 

V zadnjem delu bom s sklicevanjem na najnovejše dostopne podatke predstavil današnji 

makroekonomski položaj Irske, podal podrobnejšo analizo stanja irskega bančnega sistema 

danes in na podlagi pridobljenega znanja kritično presodil uspešnost prestrukturiranja ter 

odgovoril na zastavljena raziskovalna vprašanja. V zaključnem delu bom opozoril še na 

možna tveganja za Irski bančni sistem v prihodnjih letih ter podal mnenje o prihodnosti 

irskega bančnega sistema. 

V sklepu bom povzel ključne točke ter glavne ugotovitve, ki izhajajo iz magistrskega dela.  

1 VZPON IN PADEC IRSKEGA GOSPODARSTVA  

Republika Irska je od razglasitve neodvisnosti leta 1921 vse do devetdesetih let prejšnjega 

stoletja beležila skromno gospodarsko rast. Že zaradi svoje geografske lege je bila 

odrinjena od industrializacije Evrope, kar je ob skromnih naravnih bogastvih ter slabi 

razvitosti infrastrukture za posledico imelo izjemno počasen razvoj. Irsko gospodarstvo je 

v teh letih temeljilo na kmetijstvu, industrijski obrati so bili redki ter pod vplivom 
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protekcionizma, država pa se je ob tem še zapletala v gospodarske vojne z Veliko 

Britanijo. Tudi po vstopu v EU leta 1972 se gospodarska rast Irske kljub povečani 

konkurenci, črpanju evropskih sredstev ter spodbujanju tujih naložb s strani Industrial 

Development Agency ni takoj pospešila (Ryan, 2011, str. 37). 

Kmalu po vstopu v EU je Irska pričela sprejemati ukrepe, ki so vodili k zmanjšanju 

odvisnosti države od Velike Britanije ter boljšemu pozicioniranju države znotraj EU. Leta 

1979 je tako vstopila v Evropski monetarni sistem ter v zgodnjih osemdesetih zagovarjala 

pričetek pogajanj o skupnem evropskem trgu kljub nasprotovanju Velike Britanije. V 

osemdesetih letih je gospodarstvo sicer padlo v recesijo, kar je vodilo v politično in 

socialno krizo. Razmere so se pričele izboljševati po letu 1987, ko so Irska vlada, 

združenje delodajalcev in sindikati delavcev podpisali Nacionalni program okrevanja 

(angl. Programme for National Recovery), ki je bil podlaga za uspešno fiskalno 

konsolidacijo ter pričetek obdobja rasti (O'Donnell, 1998). 

1.1 Obdobje rasti 

Irsko gospodarstvo je v začetku devetdesetih let uspešno izšlo iz kriznega obdobja na 

osnovi sprejetega in izpeljanega programa okrevanja ter številnih drugih med seboj 

dopolnjujočih se dejavnikov. Eden glavnih razlogov za hiter vzpon gospodarstva je bilo 

uspešno črpanje sredstev iz evropskih skladov, ki je imelo še posebej znaten vpliv na rast 

po izboljšanju odnosov s Severno Irsko, s podpisom mirovnega sporazuma »Good Friday 

Agreement« (1998). Denar iz evropskih skladov je bil podlaga za razvoj infrastrukture in s 

tem uspešno privabljanje tujih investitorjev, kar je še dodatno pospešila uvedba enotnega 

12,5 % davka na dobiček podjetij ter odprava drugih administrativnih ovir. Irska je postala 

atraktivna država za investitorje tudi zaradi dobre izobraženosti svojega angleško 

govorečega prebivalstva, članstva v Evropskem monetarnem sistemu ter kot del skupnega 

evropskega trga (Ryan, 2011, str. 38). 

Obdobje rasti irskega gospodarstva lahko razdelimo na dva dela. V prvem obdobju med 

letoma 1993 in 2001, ki ga številni avtorji označujejo kot obdobje keltskega tigra (angl. 

Celtic tiger period), je irsko gospodarstvo dosegalo visoke stopnje rasti (med 8 in 10 % na 

leto), pri čemer je bil glavni dejavnik rasti izvoz. V tem času se je bistveno povečala 

produktivnost, stopnja brezposelnosti je drastično upadla in to kljub temu da se je v državo 

preselilo veliko ljudi. Primerjalno z letom 1986, ko je BDP na prebivalca znašal 65,9 % 

EU povprečja, se je leta 2002 povzpel na kar 122 % EU povprečja. Stopnja brezposelnosti 

se je iz takratnih 17 % znižala na 4 %, prav tako se je močno znižal javni dolg. V tem 

obdobju so svojo dejavnost na Irsko preselile številne (predvsem ameriške) 

multinacionalke iz panog farmacije, biotehnologije, telekomunikacij, računalništva in 

finančnih storitev. Med letoma 1998 in 2003 je bila Irska tako prva na svetu po direktnih 

tujih investicijah na prebivalca, pri čemer se je hitro prebila tudi med države z najvišjim 

BDP na prebivalca na svetu. Bruto nacionalni proizvod je bil sicer znatno nižji, saj so velik 

delež BDP ustvarila tuja podjetja (Gillespie, 2012, str. 128–129).  
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Drugi del obdobja rasti je potekal med leti 2002 in 2006. Po poku »dot.com« balona (rast 

na podlagi hitrega razvoja in rasti cen delnic tehnoloških podjetij) leta 2001 glavni 

dejavnik gospodarske rasti ni bil več izvoz, pač pa je rast izhajala iz povečanega domačega 

povpraševanja, razmaha gradbeništva in poslovanja z nepremičninami na osnovi poceni 

posojil. Hitro rast posojil v primerjavi z rastjo v drugih državah EU prikazuje slika 1, iz 

katere je razvidno, da so posojila irskim gospodinjstvom napram BDP izjemno porasla 

zlasti po letu 2001. Vlada je namreč z namenom pospešitve gospodarske rasti po njeni 

upočasnitvi zaradi poka »dot.com« balona v tem obdobju vodila prociklično fiskalno 

politiko in z nižanjem davkov še dodatno podpirala domačo potrošnjo. Velika medbančna 

konkurenca, nizke obrestne mere ter šibka regulacija finančnih ustanov so povzročili 

izjemno rast kreditiranja ter posledično hitro rast finančnega sektorja. 

Slika 1: Gibanje posojil gospodinjstvom napram BDP na Irskem in v EU–27 med letoma 

1998 in 2007 

 

Vir: T. Beck, Ireland's Banking System - Looking Forward, 2014. 

Razmeroma mlado irsko prebivalstvo, visoka rast plač in zaposlenosti so bili dodatni 

razlogi, ki so le še okrepili domače povpraševanje po nepremičninah in drugih dobrinah 

(Gillespie, 2012, str. 129). Gospodarska rast je bila v tem obdobju nižja kot v predhodnem, 

kljub temu je predvsem na račun gradbeništva še vedno znašala med 4 in 6 % (Eurostat, 

2015).  

1.2 Naraščajoče težave in vzroki za gospodarski zlom 

Prav tako kot pri vzrokih za hiter vzpon irskega gospodarstva od devetdesetih let dalje je 

tudi pri vzrokih za gospodarski zlom šlo za kombinacijo več dejavnikov, ki bi jih lahko 

strnil v pet glavnih točk: 

 Nevzdržna rast ter neustrezna fiskalna politika vlade, 
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 pomanjkljiva regulacija in nadzor, 

 zniževanje konkurenčnosti irskega gospodarstva, 

 kopičenje težav v bančnem sistemu in 

 svetovna gospodarska kriza. 

1.2.1 Nevzdržna rast ter neustrezna fiskalna politika vlade 

Po obdobju razcveta irskega gospodarstva v devetdesetih letih, ko je irsko gospodarstvo 

hitro raslo na račun močnega izvoza, je gospodarska rast kmalu začela pešati. Irske oblasti 

so zato po letu 2001 vodile ekspanzivno fiskalno politiko s številnimi davčnimi 

spodbudami ter s tem krepile domačo potrošnjo z namenom ohranitve visokih stopenj rasti. 

Ob nizkih obrestnih merah in posledično lahki dostopnosti posojil so se podjetja in 

posamezniki množično zadolževali predvsem za naložbe v nepremičnine, kar je vplivalo na 

hitro rast gradbenega sektorja.  

Domača potrošnja se je v tem obdobju tako zelo povečala in nadomestila izvoz kot gonilo 

gospodarske rasti. Zaradi večje kupne moči so cene nepremičnin skokovito porasle, pri 

čemer se je začel napihovati t. i. nepremičninski balon. Kot v svojem delu pojasnjuje Ryan 

(2011), so bile številne naložbe v nepremičnine ekonomsko popolnoma neupravičene in 

zlobirane s strani lokalne politike s špekulativnimi nameni. 

Kljub nekaterim kritikam s strani evropskih institucij Irska ni spremenila svoje fiskalne 

politike. Veliki proračunski prihodki iz naslova pobranih davkov, vezanih na potrošnjo in 

nepremičnine, so bili glavni motiv za ohranjanje nevzdržne ekonomske politike, ki je 

vodila v pregrevanje irskega gospodarstva (O'Sullivan & Kennedy, 2010, str. 230).  

1.2.2 Pomanjkljiva regulacija in nadzor 

Nadzorne institucije in drugi regulatorji trga so s svojim nedelovanjem omogočili nastanek 

številnih anomalij, ki so privedle do neobvladljivih razmer. Veliko kazalcev ter opozorila 

iz tujine so nakazovali, da bi bilo potrebno razmere podrobneje preučiti in ukrepati, za kar 

regulatorji bodisi niso bili opolnomočeni bodisi niso želeli ukrepati. Odpovedal je 

proračunski nadzor, ki ni preprečil vodenja ekspanzivne politike v času, ko bi država 

morala brzdati javno potrošnjo in s tem zaustaviti pregrevanje gospodarstva. 

Glavna kritika regulacije se nanaša na bančno in drugo finančno regulacijo, ki je v tem 

obdobju popolnoma izostala. Irska je namreč z namenom privabljanja tujih investicij imela 

zelo milo bančno regulativo z malo vstopnimi ovirami za nove (tuje) banke, s čimer se je 

zelo povečala konkurenca in kasneje tudi obseg kreditiranja ob nižjih posojilnih standardih 

(O'Sullivan & Kennedy, 2010). 

Ob spremembi zakonodaje glede regulatornega organa Financial Services Authorithy in 

Irske centralne banke v letu 2003 je bil ustanovljen nov enotni irski regulator finančnih 

storitev (angl. Irish Financial Servicies Regulatory Authority, v nadaljevanju IFSRA). 
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IFSRA je po ustanovitvi regulacijo postavila na temelju »Principles-based regulatory 

framework«, ki je manj omejevalna in bolj ohlapna (O'Sullivan & Kennedy, 2010). V tem 

času so bile tako odpravljene določene regulatorne omejitve, IFSRA pa je delovala kot 

blag regulator in kljub izjemni izpostavljenosti irskih bank v gradbenem 

(nepremičninskem) sektorju ter (pre)visokem deležu kratkoročnih virov financiranja bank 

ni ukrepala (Howden, 2014). 

1.2.3 Zniževanje konkurenčnosti irskega gospodarstva  

Z zviševanjem plač in nižjo rastjo produktivnosti se je konkurenčnost irskega gospodarstva 

po prelomu tisočletja bistveno znižala. Predvsem razmah gradbeništva je prispeval k večji 

zaposlenosti. Ob tem so se močno povečale plače, kar je slabilo konkurenčnost irskega 

gospodarstva (Centonze, 2014, str. 100). Ryan (2011) izpostavlja, da irska minimalna plača 

(druga najvišja v Evropi) in plače javnega sektorja (precej višje kot v primerljivi Veliki 

Britaniji) ekonomsko niso bile upravičene. 

Irski realni efektivni devizni tečaj se je med letoma 2003 in 2008 povečal za 16 %, pri 

čemer je rast plač ostala visoka, rast produktivnosti pa se je umirila. Posledično se je 

položaj irskih izvoznikov poslabšal, kar je vplivalo na nižjo gospodarsko rast. Po letu 2005 

je država izkazovala tudi primanjkljaj na tekočem računu plačilne bilance (Directorate-

General for Economic and Financial Affairs, 2011, str. 8). 

1.2.4 Kopičenje težav v bančnem sistemu 

Po prevzemu evra leta 1999 je irska monetarna politika postala vezana na monetarno 

politiko EU. Nizke obrestne mere v obdobju med letoma 1999 in 2006 so dodatno 

pospešile rast posojil in irskega bančnega sistema ter bile eden izmed glavnih razlogov za 

pregrevanje gospodarstva. V duhu odprtega gospodarstva je Irska tudi v finančnem 

sektorju odpravila nekatere nadzorne institucije ter bančno regulativo podredila tržnim 

zakonitostim. S tem je postala zanimiva za vlagatelje, pri čemer se je močno izpostavila 

morebitnim večjim gospodarskim nihanjem in drugim tujim vplivom (O'Sullivan & 

Kennedy, 2010). 

Naložbe v nepremičnine so po prelomu tisočletja postale donosen posel, kar je na trg 

privabilo ogromno število špekulantov, ki so umetno zviševali cene nepremičnin. Bančni 

trg je naraščajočemu povpraševanju hitro sledil, saj je obseg odobrenih hipotekarnih 

posojil od leta 1997 do 2007 narasel iz 4,4 milijard evrov na kar 31,4 milijard evrov 

(O'Sullivan & Kennedy, 2010, str. 227). Ob tem se je irski bančni sistem izredno izpostavil 

v panogi gradbeništva, ki je predvsem po letu 2002 skokovito rasla in se pri tem v veliki 

meri financirala na osnovi zadolževanja pri bankah. Bančni sistem je tako med letoma 

2003 in 2007 zaznamovala enormna rast kreditiranja (angl. credit boom). Rast posojil 

gospodinjstvom je na letni ravni znašala okrog 30%, pri čemer so sredstva irskih bank v 

letu 2006 dosegla kar 320 % irskega BDP. Leta 2007 je obseg potrošniških posojil dosegel 
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95 % BDP, posojila za nepremičnine (angl. property-related lending) pa so presegla 50 % 

vseh bančnih posojil (O'Sullivan & Kennedy, 2010, str. 233).  

Banke so v tem času močno znižale posojilne standarde. Tako je bil velik obseg posojil 

izdan na osnovi precenjenih jamstev ter brez drugih ustreznih zavarovanj pred večjo 

volatilnostjo cen in obrestnih mer. Večina bank se je zelo izpostavila v gradbeništvu in 

nepremičninskem sektorju ter tveganja premalo razpršila med več posojilojemalcev. K 

izjemni rasti kreditiranja je še dodatno prispeval sistem nagrajevanja v bankah, ki je bil v 

glavnini vezan na rast posojil, ob tem pa zanemarjal pravilno ocenjevanje tveganj 

(McCormick, 2010).  

Na pasivni strani bilance so banke v obdobju 2003 – 2007 še vedno povečevale obseg 

zbranih depozitov, vendar je bila rast bistveno nižja kot rast posojil. Kazalnik danih posojil 

napram zbranim depozitom domačih bank (angl. loan to deposit ratio, v nadaljevanju 

LDR) je tako iz 1,4 v letu 2003 narastel na 2,0 leta 2007 (Directorate-General for 

Economic and Financial Affairs, 2011, str. 9). Kmalu po vstopu v evroobmočje so irske 

banke spremenile svoje poslovne modele, saj so depozitno financiranje zamenjale s 

kratkoročnim izposojanjem na mednarodnih trgih (Centonze, 2014, str. 100). Kratkoročno 

izposojanje je bilo namreč do pričetka svetovne gospodarske krize relativno ugodno in 

lahko dosegljivo, saj so številne finančne institucije iz držav EU, predvsem iz Nemčije, 

Francije, Velike Britanije, Belgije ter Združenih držav Amerike (v nadaljevanju ZDA) ob 

visoki likvidnosti zelo obsežno financirale finančne institucije v perifernih državah 

evroobmočja, kjer so bili donosi višji kot v domačih državah (International Monetary 

Fund, 2010). Medtem ko so leta 2003 obveznosti irskih bank do mednarodnih 

posojilodajalcev znašale le 20 % vseh obveznosti, je ta delež do leta 2008 narasel na kar 80 

% (Ó Riain, 2012, str. 521).  

Finančne institucije na Irskem so v predkriznih letih beležile visoke stopnje rasti in 

izjemne dobičke predvsem na račun enormne rasti nepremičninskega sektorja in cen 

nepremičnin, pri čemer so močno podcenile vpliv negativnega šoka, ki se je zgodil ob 

nastopu svetovne gospodarske krize in s pokom nepremičninskega balona. 

1.2.5 Svetovna gospodarska kriza 

Po padcu Lehman Brothers leta 2008 je mednarodno medbančno posojanje drastično 

upadlo, saj so banke potrebovale sredstva za vzdrževanje lastne likvidnosti. To je imelo 

katastrofalne posledice za irske banke, ki so se v preteklih letih v glavnini financirale s 

kratkoročnim izposojanjem na medbančnem trgu (Ó Riain, 2012). 

Svetovna gospodarska kriza je močno prizadela glavne irske trgovinske partnerice, kot so 

ZDA, Velika Britanija in druge države evroobmočja, kar je negativno vplivalo na irski 

izvoz in na njeno odprto gospodarstvo nasploh. Več multinacionalk je kmalu po izbruhu 

krize zaprlo svoje enote na Irskem.  
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1.3 Nastop krize in stanje irskega bančnega sistema 

Gradbeništvo je kot gonilo irske gospodarske rasti svoj vrh doseglo leta 2006. Zasičenost 

na trgu, dražja hipotekarna posojila zaradi rasti obrestnih mer po letu 2005 ter negotovost o 

prihodnji davčni obravnavi nepremičnin so povzročili, da je ponudba nepremičnin močno 

presegla povpraševanje. Na trgu se je pojavilo večje število neprodanih nepremičnin, kar je 

vodilo v hitro zniževanje cen. Nepremičninski balon je počil, saj so cene hiš od leta 2006 

do 2010 upadle za kar 38 %, cene zazidljivih parcel so v povprečju izgubile kar 75 %  

predkrizne vrednosti. Gradbena aktivnost je po letu 2007 skorajda popolnoma zamrla, kar 

je z nastopom svetovne gospodarske krize pripeljalo do drastičnega upada BDP in porasta 

brezposelnosti. BDP je med letoma 2008 in 2010 upadel za 11 %, stopnja brezposelnosti je 

iz 4,6 %  leta 2007 porasla na 13,5 % leta 2010. Po dolgem obdobju rasti cen življenjskih 

potrebščin so le-te v letih 2009 – 2010 upadle za 3,25 %. Spremenjene razmere so privedle 

tudi do znižanja plač tako v javnem kot v zasebnem sektorju (Directorate-General for 

Economic and Financial Affairs, 2011, str. 10). Kot navaja Gillespie (2012), je Irsko 

doletela trojna kriza, in sicer finančna v smislu zloma bančnega sistema, fiskalna s 

povečevanjem razkoraka med tekočimi izdatki in prihodki proračuna ter kriza 

konkurenčnosti zaradi zniževanja konkurenčnosti irskega gospodarstva kot posledice 

nevzdržnih politik v predkriznem času. 

Pok nepremičninskega balona je močno prizadel irski bančni sistem, ki se je v predkriznih 

letih močno izpostavil v gradbeništvu in drugih poslih z nepremičninami. Po letu 2008 se 

irske banke niso več uspele financirati z izposojanjem na mednarodnih trgih, kjer je 

likvidnost močno upadla, zato so se morale vedno bolj zanašati na posojila Evrosistema 

(Gillespie, 2012). 

Anglo Irish Bank in Irish Nationwide Building Society, ki sta imeli še posebej velik delež 

naložb, vezanih na nepremičnine, ter zelo majhno depozitno bazo, sta ob poku 

nepremičninskega balona ter z nezmožnostjo financiranja na mednarodnih trgih hitro zašli 

v težave z likvidnostjo, ki sta jo vzdrževali s pomočjo posojil Evrosistema in nujne 

likvidnostne pomoči s strani Irske centralne banke. Zaupanje v irski bančni sistem je 

postajalo vedno šibkejše, kar je posledično pomenilo velik odtok kapitala iz bank ter 

paniko med depozitarji. Kmalu po izbruhu gospodarske in finančne krize se je irski bančni 

sistem torej znašel v hudi likvidnostni krizi in kot se je kasneje izkazalo tudi v krizi 

solventnosti (Directorate-General for Economic and Financial Affairs, 2011, str. 12). 

Leta 2008 je irska vlada pod pritiskom bank uvedla CIFS garancijsko shemo na vse 

obveznosti šestih glavnih irskih bank z namenom ohranjanja likvidnosti. 

Aprila 2009 je ustanovila t. i. slabo banko – National Asset Management Agency - 

NAMO, preko katere bi glavne banke očistili slabih hipotekarnih posojil. Država bi v 

zameno zanje bankam dala državne obveznice. 
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Konec leta 2009 je vlada ustanovila še drugo garancijsko shemo ELG, s katero so kreditne 

institucije lahko izdajale zavarovane dolžniške vrednostne papirje (Directorate-General for 

Economic and Financial Affairs, 2011, str. 12). 

Kljub garancijskim shemam ter ustanovitvi NAME so bile potrebe irskih bank po 

dodatnem financiranju vedno večje. Zato je država preko centralne banke že leta 2009 

pričela z obsežnimi dokapitalizacijami glavnih bank, v katere je bilo do začetka leta 2011 

vloženih 46,3 milijard evrov v obliki zadolžnic (angl. promissory notes), delnic in drugih 

vrednostnih papirjev. Glavnina kapitalskih injekcij (29,3 milijard evrov) je bila vezana na 

Anglo Irish Bank, ki je bila januarja 2009 nacionalizirana (Directorate-General for 

Economic and Financial Affairs, 2011, str. 13). Omenjene ukrepe v času likvidnostne krize 

bom podrobneje predstavil v tretjem poglavju. 

Vsi omenjeni ukrepi so drastično vplivali na stanje javnih financ. Državni odhodki so se 

namreč v času med letoma 2008 in 2010 povečali za 10,4 %, kar je ob nižjih davčnih 

prihodkih (ozek davčni sistem, velika odvisnost od procikličnih davčnih prihodkov, itd.) 

povzročilo, da je javnofinančni primanjkljaj leta 2010 znašal kar 32 % BDP, javni dolg pa 

je iz 25 % BDP leta 2007 narasel na 95 % BDP v letu 2010 (Directorate-General for 

Economic and Financial Affairs, 2011, str. 15). 

Likvidnostna ter kasneje tudi insolvenčna kriza irskega bančnega sistema ni pojenjala, tako 

da so nujna posojila Evrosistema bankam narasla iz 40 milijard evrov v letu 2008 na 130 

milijard evrov leta 2010, delež slabih posojil irskih bank pa se je povzpel na 20 % vseh 

posojil (Directorate-General for Economic and Financial Affairs, 2011, str. 12). Zaradi 

tega je Evropska centralna banka (angl. European Central Bank, v nadaljevanju ECB) 

novembra 2010 Irski postavila ultimat glede nadaljnjega financiranja njenega bančnega 

sistema. Irska je v izogib bankrotu 21. novembra 2010 zaprosila EU in MDS za finančno 

pomoč.   

1.4 EU / MDS / ECB program pomoči 

S sprejetjem »Nacionalnega načrta okrevanja« (angl. National Recovery Plan) je Irska 

pripravila podlago za sprejetje tehničnega sporazuma z EU, MDS in ECB o programu 

pomoči v višini 85 milijard evrov, ki je bil sprejet 28. novembra 2010. Sporazum je bil 7. 

decembra 2010 uradno potrjen s sklepom Sveta gospodarskih in finančni ministrov EU – 

Ecofina. Dokončno je stopil v veljavo po ratifikaciji v irskem parlamentu in odobritvi 

posojila s strani MDS teden dni kasneje.  

EU je preko svojih mehanizmov za pomoč državam članicam v težavah ter z bilateralnimi 

posojili nekaterih članic zagotovila 45 milijard evrov. 22,5 milijard evrov je v okviru 

programa Extended Fund Facility prispeval MDS, preostalih 17,5 milijard evrov sta za 

program pomoči zagotovila državna rezervna sklada Treasury Cash Reserves in National 

Pensions Reserve Fund. 
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85 milijard evrov vreden paket pomoči naj bi državi v treh letih omogočil izpeljavo 

potrebnih reform za ureditev javnih financ in prestrukturiranja bančnega sistema, pri čemer 

je bilo za prve namenjenih 50 milijard evrov, za sanacijo bančnega sistema pa 35 milijard 

evrov (Directorate-General for Economic and Financial Affairs, 2011). 

Program pomoči je predvidel številne fiskalne in strukturne reforme, ki jih bom povzel v 

naslednjih podpoglavjih, izvedbo finančnih reform ter prestrukturiranja bančnega sistema, 

čemur se bom posvetil v jedru svojega magistrskega dela. 

1.4.1 Fiskalne reforme 

Skladno z odobrenim programom pomoči se je Irska zavezala k izpeljavi številnih fiskalnih 

reform, ki bi pripeljale do konsolidacije javnih financ. Cilj programa je bil, da Irska do 

konca leta 2013 (kasneje so rok podaljšali na leto 2015) zniža javnofinančni primanjkljaj 

pod maastrichtsko mejo 3 % BDP. Program fiskalnih reform, ki je vezan na Nacionalni 

načrt okrevanja, je predvidel 15 milijardni prihranek na osnovi zniževanja proračunskih 

odhodkov ter povečevanja prihodkov med leti 2011 in 2014 (International Monetary Fund, 

2010). 

Na odhodkovni strani naj bi vlada prihranila 7 milijard evrov pri tekočih odhodkih z 

zniževanjem plač v javnem sektorju, pokojnin ter socialnih transferjev. Dodatne 3 

milijarde evrov naj bi, skladno s ponovno opredelitvijo investicijskih prioritet, prihranila 

pri investicijskih odhodkih. 

Na prihodkovni strani je bilo predvideno 5 milijard evrov več prihodkov na osnovi 

povečanja davkov na dohodek, razširitvijo davčne osnove ter postopne uvedbe novih 

davkov oziroma povečanja obstoječih (povečanje davka na dodano vrednost, uvedba davka 

na emisije ogljikovega dioksida, povečanje nepremičninskih davkov ter višja obdavčitev 

kapitalskih donosov). S sprejetjem načrta javnih financ (angl. The Finance Bill 2011) 

januarja 2011 je bil davčni sistem posodobljen (International Monetary Fund, 2011a, str. 

6). 

Prilagoditveni program pomoči je predvidel številne spremembe pri pripravi in 

sprejemanju proračunov, saj je analiza pokazala številne pomanjkljivosti na tem področju. 

Potrebno je bilo izboljšati sistem priprave, potrjevanja in izvajanja proračuna. Skladno s 

tem je bila predvidena uvedba zakona o fiskalni odgovornosti (angl. Fiscal Responsibility 

Bill), ki bi zagotovil srednjeročno planiranje proračunov, določil večletne zgornje 

odhodkovne meje za vsako posamezno področje in vpeljal reforme ekonomskih politik, ki 

bi bile sprejete na EU ravni. Vlada naj bi z namenom nadzora proračuna ustanovila 

proračunski svetovalni svet (angl. budgetary advisory council), ki bi neodvisno ocenjeval 

tekoči proračun in planiranje prihodnjih (Directorate-General for Economic and Financial 

Affairs, 2011, str. 33). 
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V okvir strukturnih fiskalnih ukrepov spada tudi nabor reform v pokojninskem sistemu. 

Skladno s programom pomoči naj bi se starostna meja za upokojitev že leta 2014 

pomaknila iz 65 na 66 let, do leta 2028 pa še za dodatni dve leti. Spremenil se bi tudi 

model izračunavanja višine pokojnine, pri čemer bi bil upoštevan povprečni dohodek 

posameznika skozi celotno delovno obdobje (Directorate-General for Economic and 

Financial Affairs, 2011, str. 33). 

Irski javni dolg je od leta 2009 (65,5 % BDP)  hitro naraščal in naj bi skladno s 

projekcijami programa pomoči narasel na 120,5 % BDP leta 2013. Kljub zgornjim 

ukrepom naj bi se namreč na osnovi velikega javnofinančnega primanjkljaja, povečanih 

plačil za obresti, financiranja reševanja bančnega sektorja ter negativne oziroma zelo šibke 

rasti BDP javni dolg do leta 2013 vztrajno povečeval. Hitrost njegovega zniževanja po letu 

2013 je močno vezana na uspešnost fiskalnih reform, sanacijo bančnega sistema ter stopnjo 

gospodarske rasti (Directorate-General for Economic and Financial Affairs, 2011, str. 31). 

1.4.2 Strukturne reforme 

Poleg fiskalnih ukrepov je program pomoči predvidel tudi številne strukturne reforme, ki 

bi okrepile gospodarsko okrevanje in zagotovile stabilnejše in bolj konkurenčno okolje. 

Glavnina predvidenih reform se je nanašala na trg dela. Po nastopu krize se je število 

brezposelnih namreč potrojilo, pri čemer je večina novih brezposelnih prišla iz 

gradbeništva. Ker so le-ti v veliki večini slabše izobraženi, gradbena aktivnost pa je na 

Irskem skoraj povsem zamrla, se je pojavila možnost dolgotrajne strukturne brezposelnosti. 

Zato je program predvidel reforme, ki bi spodbudile nastanek novih delovnih mest, nove 

programe za aktivacijo brezposelnih ter druge spodbude za zaposlovanje. S tem namenom 

naj bi vlada zmanjšala denarna nadomestila za čas brezposelnosti ter posegla v višino 

minimalne plače. Minimalna plača na Irskem je bila leta 2010 druga najvišja v 

evroobmočju (1.461 evrov). Ob deflaciji in zniževanju zaposlenosti je bil torej nujen korak 

k znižanju minimalne plače. Skladno s programom naj bi se le-ta znižala za 12 %, ob tem 

se bi prilagodili tudi sektorski sporazumi o plačah (Directorate-General for Economic and 

Financial Affairs, 2011, str. 34–35) 

Program je predvidel tudi ukrepe za izboljšanje konkurenčnosti irskega gospodarstva. 

Kljub odprtosti in konkurenčnosti irskega gospodarstva, je trojka posojilodajalcev uvidela 

možnost državnih prihrankov in nadaljnjega razvoja s krepitvijo konkurenčnosti v 

energetskem sektorju ter odvzemom moči zdravniškim in odvetniškim lobijem. Urad za 

varstvo konkurence naj bi pospešeno iskal primere izkrivljanja konkurence in drugih 

neskladij na trgu (International Monetary Fund, 2011a, str. 27). 

Na področju korporativnega upravljanja je bil predviden pregled poslovanja podjetij v 

državni lasti ter privatizacija nekaterih izmed njih. Izplen iz prodaje državnih deležev v 

podjetjih bi bil namenjen zmanjševanju javnega dolga (Directorate-General for Economic 

and Financial Affairs, 2011, str. 38). 
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2 PRESTRUKTURIRANJE BANČNIH SISTEMOV – 

TEORETIČNI DEL 

V svetovni literaturi najdemo številna dela, ki argumentirajo različne teoretične modele 

prestrukturiranja bančnih sistemov kot tudi empirične analize prestrukturiranj iz različnih 

vidikov in v različnih časovnih obdobjih. V magistrskem delu se bom posvetil 

prestrukturiranju bančnih sistemov zaradi izbruha sistemske bančne oziroma finančne 

krize, zato bom tudi teoretični del posvetil predvsem omenjeni vrsti prestrukturiranja.  

Laeven in Valencia (2010) kot sistemsko bančno krizo označujeta stanje, v katerem se 

bančni sistem znajde v velikem finančnem pretresu, zaznamovanem s številnimi navali na 

banke, visokimi izgubami bank, zapiranji bank, ter se izvajajo množični ukrepi in 

posredovanja za ohranitev stabilnosti sistema. 

Kot v svojem delu opisuje Hoelscher (2006), kriza bančnega sistema običajno izbruhne 

nenadoma, čeprav so se težave kopičile dalj časa. Velikokrat se zgodi, da kriza preseneti 

odločevalce, ki sprva menijo, da gre zgolj za začasno krizo, ki bo obvladljiva in zato ne 

ukrepajo pravočasno. Neukrepanje tako lahko povzroči negotovost o stabilnosti sistema, 

govorice in naraščajočo paniko med ljudmi. Naposled so odločevalci pogosto potisnjeni ob 

steno, saj morajo v teh zaostrenih in kaotičnih razmerah hitro sprejeti odločne ter 

kompleksne odločitve, ki bodo umirile panično obnašanje ter zavarovale stabilnost 

celotnega finančnega sistema. Tudi Hawkins in Turner (1999) v svojem delu izpostavita 

specifičnost razreševanja bančnih kriz, ko morajo odločevalci za ohranitev stabilnosti 

celotnega sistema sprejeti težke odločitve v časovni stiski na osnovi nepopolnih informacij. 

Nepopolnost informacij je namreč značilna za bančno-finančni sektor, poleg tega se v 

primeru izbruha bančne krize pojavijo številni akterji, ki za svojo korist namenoma 

zavajajo odločevalce s podajanjem nepopolnih informacij.  

Reševanje vsake bančne krize je drugačno, saj je potrebno upoštevati kompleksno 

ekonomsko, politično in socialno ozadje, kar v praksi prinese vedno nove politike 

reševanja. Številni avtorji so kljub temu skušali strniti politike in oblike kriznega 

managementa v času bančnih kriz v določene okvirje ter izpostavili najpomembnejše 

vidike pri razreševanju bančnih kriz. 

Hoelscher (2006) tako razdeli krizni management v primeru bančne krize na tri dele: i) 

zajezitev posledic izbruha bančne krize, ii) prestrukturiranje bančnega sistema ter iii) 

upravljanje s sredstvi prizadetih bank. V prvem delu naj bi bili napori usmerjeni k 

preprečitvi odliva depozitov in navala na banke ter zagotovitvi stabilnosti sistema. V 

drugem delu reševanja bančne krize naj bi z natančnim diagnosticiranjem bančnih razmer 

določili in izvedli primerne ukrepe za vsako posamezno institucijo. V zadnjem delu naj bi 

postavili primeren institucionalni okvir za razreševanje in upravljanje sredstev 

problematičnih bank ter skušali ponovno vzpostaviti primerne odnose med bankami in 

posojilojemalci. Podobno delitev na zajezitev krize, bančno reševanje in razdolževanje ter 



 

14 

 

upravljanje slabih posojil izhaja tudi iz OECD (2011). Tudi Laeven in Valencia (2010) v 

svoji študiji podata podobno razdelitev: v prvi fazi je cilj omejiti likvidnostno krizo bank s 

pomočjo izredne likvidnostne pomoči s strani centralnih bank, z izdajo garancij na bančne 

obveznosti, zamrznitvijo depozitov ali celo s t. i. »bančnimi počitnicami« (angl. bank 

holidays). V drugi fazi razreševanja bančne krize poteka prestrukturiranje bank preko 

dokapitalizacij, odkupov oziroma prodaje sredstev in z izdajanjem garancij, s ciljem 

stabiliziranja bančnega sistema ter ponovnega zagona gospodarstva. 

Hawkins in Turner (1999) kot ključne točke vsakega uspešnega programa bančnega 

prestrukturiranja izpostavita hitro zaznavo velikosti krize in njenih izvorov, močno 

podporo vlade nadzornim organom, pripravljenost na obsežne državne dokapitalizacije in 

druge vrste pomoči finančnemu sektorju že v zgodnji fazi krize, priprava strategij ravnanja 

s slabimi posojili bank ter pragmatičen pristop k obravnavi obstoječih deležnikov 

propadajoče institucije.  

Izjemnega pomena pri razreševanju sistemske bančne krize je razlikovanje med 

solventnimi in insolventnimi institucijami. Samo s podrobno in neodvisno analizo stanja v 

vsaki posamezni instituciji lahko namreč odločevalci določijo primerno politiko obravnave 

posamezne institucije. Ob tem velja poudariti, da odločevalci v času sistemske bančne 

krize uporabljajo številne ukrepe in politike, katerih uporaba je v časih stabilnega sistema 

zelo omejena (Hoelscher, 2006).  

Hoelscher (2006) ob tem izpostavi naslednje prednostne naloge in politike za odpravo 

sistemske bančne krize: i) zaščita plačilnega sistema, ii) preprečitev odliva depozitov, iii) 

razvoj in implementacija strategije za ponovno vzpostavitev solventnosti sistema in iv) 

ukrepi za zaščito makroekonomske stabilnosti. Claessens (1999) kot ključni element 

uspešnega prestrukturiranja navaja pravočasno enkratno dokapitalizacijo kapitalsko 

podhranjenih institucij na osnovi analize sredstev bank in temeljitega preverjanja 

kapitalske ustreznosti bank. Po avtorjevem mnenju se s tem prepreči kreditni krč, moralni 

hazard, ki se pojavi v primeru več zaporednih dokapitalizacij, ter zmanjša stroške 

reševanja, ki bi nastali v primeru odlašanja z dokapitalizacijami. 

Za uspešno izvedbo prestrukturiranja bančnega sistema je zelo pomembno, da ima država 

sprejet dober zakonodajni okvir, ki bo odločevalcem omogočil hitro sprejetje potrebnih 

ukrepov v bančnem sektorju. Slednje v svojem delu predstavita tudi Elsinger in Summer 

(2010), ki posebej izpostavita pomembnost dobre insolvenčne zakonodaje. Avtorja 

poudarjata, da je od kvalitetnega pravnega okvirja odvisno, kako uspešno bo ravnanje s 

sredstvi propadlih bank ter da dober pravni okvir investitorjem daje prave spodbude za 

sprejemanje tveganj in omeji pojav moralnega hazarda. Claessens (1999) k temu doda, da 

morajo biti na osnovi dobrega pravnega okvirja narejene tudi spremembe v bančni 

regulativi, ki bi zmanjšale možnosti ponovitve krize. 

Številne države so šele z izbruhom zadnje svetovne finančne in gospodarske krize sprejele 

prepotrebno zakonodajo, ki bi urejala reševanje padlih finančnih institucij, njihove 
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insolvenčne postopke in vse pravne zadeve, ki so na to navezane. V zadnjih desetletjih se 

je z globalizacijo, elektronskim bančništvom in pojavom številnih novih finančnih 

derivatov bančni sektor drastično spremenil, zato je bilo sprejetje nove zakonodaje na tem 

področju nujno. Specifičnost bančnega sektorja v svojem delu opisujeta tudi Marinč in 

Vlahu (2011), ki nujo po sprejetju bančne insolvenčne zakonodaje utemeljujeta z 

navajanjem številnih razlik med bančnim in podjetniškim sektorjem ter posledično 

neprimernostjo uporabe običajne insolvenčne zakonodaje, ki velja za podjetja, na primeru 

bank. Nadalje avtorja dodajata, da je zaradi multinacionalnosti številnih finančnih institucij 

nujno poenotiti insolvenčno zakonodajo med državami, saj le tako lahko omogočimo 

uspešno prestrukturiranje takšnih institucij ter pravično razdelitev bremen reševanja med 

vpletene države. Prav tako opozarjata na problem koordinacije v primeru krize, ki zajame 

multinacionalne institucije, saj so podvržene zelo različnim zakonodajam in regulatornim 

zahtevam, kar otežuje izvedbo optimalnega prestrukturiranja. 

Številni avtorji, med njimi tudi Hawkins in Turner (1999), pri prestrukturiranju bančnih 

sistemov poudarjajo specifičnost bank in njihovo pomembnost za stabilnost samega 

sistema ter koncept institucij, ki so prevelike, da bi jih pustili propasti (angl. too big to 

fail). Če namreč v skoraj vsaki panogi velja, da preko poštenega konkuriranja nekatera 

podjetja propadejo, je v finančnem sektorju drugače, saj nenadzorovan bankrot oziroma 

zaprtje finančne institucije lahko privede do nepopravljivih posledic za celoten finančni 

sektor in s tem za celotno narodno gospodarstvo. V praksi to pomeni, da so odločevalci 

običajno nenaklonjeni likvidaciji šibkih bank, saj se zavedajo potencialnih negativnih 

posledic likvidacije posamezne institucije za druge institucije, možnosti kreditnega krča ter 

negativnih posledic prekinitve poslovnih vezi med posojilojemalci in bankami. Pojav »too 

big to fail« pa po drugi strani privede do moralnega hazarda, ko se management bank 

zaveda, da oblasti banke ne bodo pustile propasti in zato sprejema večja tveganja, kot bi jih 

sicer (Marinč & Vlahu, 2011). 

Po drugi strani Claessens (1999) že v začetnem obdobju zagovarja preudarnejši pristop k 

reševanju sistemske bančne krize. V začetnem obdobju, ko so sprejete ključne odločitve za 

zajezitev krize ter opravljen prvi del prestrukturiranja bank, je po avtorjevem mnenju 

pomembno, da odločevalci ne sprejmejo preveč splošnih in hitrih ukrepov, kot na primer 

popolna garancija na obveznosti bank, dolgoročna likvidnostna pomoč, itd., saj bi le ti 

učinkovali na celoten sistem, s tem omogočili pojav moralnega hazarda ter prinesli višje 

stroške reševanja bank, kot bi bili dejansko potrebni. 

V primeru reševanja sistemske bančne krize gre torej za zahteven in dolgotrajen proces, ki 

je v veliki meri zaznamovan z upravljanjem problematičnih sredstev bank. Klingebiel 

(2000) poudari, da je hitrost prestrukturiranja bančnega sistema odvisna predvsem od 

uspešnosti upravljanja s problematičnimi sredstvi bank, in predstavi decentraliziran in 

centraliziran model upravljanja z njimi. Pri prvem banke še naprej same upravljajo 

problematična sredstva, pri drugem pa se sredstva iz problematičnih bank prenesejo na 

javno družbo za upravljanje s terjatvami bank.  
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Še posebej ob zadnji bančni krizi je mnogo držav za potrebe sanacije svojih bančnih 

sistemov ustanovilo družbe za upravljanje s terjatvami bank – t. i. slabe banke 

(centraliziran model), ki so prevzele slaba posojila problematičnih bank in s tem očistile 

njihove bilance. Ustanovitev slabe / dobre banke je poleg likvidacije banke, 

dokapitalizacije banke ter odprodaje dela ali celotne banke eden izmed štirih možnih 

ukrepov v procesu prestrukturiranja bančnega sistema (Marinč & Vlahu, 2011). Slaba 

banka je ustanovljena z namenom prevzema slabih posojil iz problematičnih finančnih 

institucij in njihovega nadaljnjega upravljanja. Na ta način se finančne institucije znebijo 

bremen slabih posojil v svojih bilancah, ponovno postanejo sposobne financiranja lastnih 

aktivnosti ter nemoteno servisirajo gospodarstvo. Slaba banka s pomočjo državne 

dokapitalizacije prične z aktivnim upravljanjem sredstev in njihovo postopno odprodajo s 

ciljem zagotovitve največjega možnega poplačila za vložen davkoplačevalski denar. Visok 

začetni vložek davkoplačevalskega denarja za potrebe dokapitalizacije in s tem hiter porast 

javnega dolga sta ena glavnih argumentov nasprotnikov reševanja bančnih kriz preko 

ustanavljanja slabih bank. Klingebiel (2000) kot slabost slabe banke izpostavi še morebitne 

politične pritiske na vodstvo družbe, ki se pojavijo zlasti v primerih, če je bil nanjo 

prenesen velik del sredstev bank. Zopet se pojavi tudi problem moralnega hazarda, na kar v 

svojem delu opozori Centonze (2014).  

Kljub ustanovitvi slabe banke in prenosu dela slabih terjatev nanje, morajo finančne 

institucije v procesu prestrukturiranja nadaljevati z razdolževanjem, reprogramiranjem 

ostalih posojil ter zmanjševanjem lastnih bilanc. Shoenmaker (2015) tako ocenjuje, da se 

mora bančni sektor po sistemski krizi ustrezno prilagoditi z drastičnim zmanjšanjem na 

obseg, ki je primeren glede na moč in potrebe nacionalnega gospodarstva. 

Poleg prestrukturiranja preko družb za upravljanje s terjatvami bank sočasno poteka 

prestrukturiranje dolgov prezadolženih podjetij, saj je večina slabih posojil danih ravno 

nefinančnim podjetjem, ki ne zmorejo več odplačevati dolga. Hoelscher (2006) oba 

procesa postavi v zaključni del kriznega managementa sistemske bančne krize. Dinamika 

razdolževanja bank in gospodarstva je lahko ogrožena v primeru šibkega tržnega 

povpraševanja ter slabe zakonodaje na področju lastništva in prodaje nepremičnin. Kelly, 

Lydon & McCann (2012) izpostavljajo še en pomemben vidik razdolževanja finančnih 

institucij. Njihovo razdolževanje namreč znižuje obseg ter zvišuje ceno kreditiranja, kar 

otežuje hitro okrevanje realnega gospodarstva. 

Po izbruhu zadnje svetovne finančne krize so številni avtorji predstavili nove ugotovitve in 

spoznanja glede preventive pred nastankom bančnih kriz ter optimalnega ravnanja in 

uporabe primernih ukrepov na področju reševanja sistemskih bančnih kriz ter bančnega 

prestrukturiranja. Večina avtorjev soglaša, da je primarno potrebno poskrbeti za dobro 

preventivo pred nastankom novih bančnih kriz. Za ta namen je potrebno prenoviti in 

okrepiti bančno regulativo ter povečati nadzor nad finančnimi institucijami. 

Marinč in Vlahu (2011) v svojem delu zagovarjata opolnomočenje regulatorja, ki bi v 

okviru posodobljene insolvenčne zakonodaje prevzel ključno vlogo pri sprejemanju 
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odločitev o insolventni instituciji. Regulator, ki bi imel v rokah vse potrebne vzvode in bi 

bil podprt s primerno zakonodajo, bi za razliko od sodišč, ki odločajo v primerih 

insolventnosti podjetij, lahko hitro sprejel odločitve in s tem dosegel zajezitev krize ter 

pospešil njeno reševanje. V literaturi se kot velik problem interveniranja v bančnem 

sektorju omenja problem moralnega hazarda. Pri pripravi in izvedbi ustreznih ukrepov bi 

zato odločevalci morali poskrbeti, da bodo ukrepi zgolj začasni (npr. garancijske sheme), 

obenem bi ob podpori primerne zakonodaje sankcionirali prejšnje lastnike in vodstva bank 

(OECD, 2011). 

Kot navaja Hoelscher (2006), je v procesu bančnega prestrukturiranja cilj doseči 

solventnost in profitabilnost bank. Shoenmaker (2015) sklene, da sta stabilizacija in 

prestrukturiranje bančnega sistema zgolj vmesna cilja vsakršnih ukrepov odločevalcev, saj 

je glavni cilj vzpostavitev ugodnega ekonomskega okolja, ki bo državi omogočilo 

doseganje stabilne visoke gospodarske rasti.  

3 PRESTRUKTURIRANJE IRSKEGA BANČNEGA SISTEMA V 

ČASU LIKVIDNOSTNE IN SOLVENTNOSTNE KRIZE 

BANK 

Spričo naraščajočih težav v bančnem sektorju so irske oblasti že zgodaj izvedle nekatere 

ukrepe, s katerimi so želele predvsem zavarovati imetnike depozitov, zagotoviti likvidnost 

bank ter ohraniti stabilnost sistema. Tako so uvedle garancijski shemi na obveznosti bank 

CIFS in ELG, ustanovile družbo za upravljanje s slabimi terjatvami bank – NAMO, ter 

preko centralne banke zagotavljale likvidnost številnim bankam, ki niso več uspele 

pridobiti virov financiranja na trgu. Ključni del prestrukturiranja irskega bančnega sistema 

je potekal po sprejetju mednarodnega programa pomoči, v katerem so natančno določili 

izvedbo potrebnih reform, s katerimi bi stabilizirali irski bančni sistem.  

Program prestrukturiranja je predvidel naslednje cilje (International Monetary Fund, 2010): 

 Zmanjšanje in reorganizacija bančnega sistema, 

 dokapitalizacija bank, izboljšanje financiranja bank ter višji kapitalski standardi, 

 povečanje stabilnosti sistema in posodobitev bančne regulative.  

 

Skladno s programom pomoči naj bi cilj zmanjšanja in reorganizacije bančnega sistema 

dosegli z odprodajo neključnih sredstev, s prenosom preostalih problematičnih sredstev iz 

irskih bank na NAMO, z oblikovanjem dodatnih rezervacij za slaba posojila ter z izvedbo 

skrbnega pregleda likvidnostnih potreb bank (angl. Prudential Liquidity Assessment 

Review, v nadaljevanju PLAR) leta 2011, ki bi postavil smernice vključenim bankam za 

zmanjšanje njihove zadolženosti in odvisnosti od kratkoročnega financiranja s strani 

centralnih bank ter omogočil konvergenco k BASEL III likvidnostnim standardom (Capital 
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and Liquidity Results Published for Banking Sector, 2011). Program pomoči je predvidel 

dosego prvega cilja še z odprodajo določenih delov bank skladno z načrtom razdolževanja, 

ki bi bil usklajen s centralno banko in bi upošteval ugotovitve iz PLAR ter s pripravo 

posebnega programa upravljanja za insolventni instituciji Anglo Irish Bank in Irish 

Nationwide Building Society.  

Pri zasledovanju drugega cilja je program kot prednostno nalogo predvidel hitro 

dokapitalizacijo delujočih bank do višine 12 % prvovrstnega kapitala (angl. Core Tier 1 

Capital, v nadaljevanju CT1 kapital). Nadalje je bil predviden neodvisni pregled posojilnih 

izgub bank, izvedba stresnih testov ter skrbni pregled kapitalske ustreznosti bank (angl. 

Prudential Capital Assessment Review, v nadaljevanju PCAR) leta 2011, s pomočjo 

katerih bi ugotovili kapitalske potrebe bank v triletnem časovnem okvirju, v primeru 

uresničitve neželenega scenarija. V tem času bi regulator postavil minimalni delež 

prvovrstnega kapitala pri 10,5 % kapitala. Z namenom ohranitve stabilnosti, je program 

predvidel tudi podaljšanje veljavnosti vladne garancijske sheme do decembra 2011. 

Tudi na področju stabilnosti sistema in bančne regulative so oblasti skupaj s trojko 

posojilodajalcev pripravile vrsto ukrepov, s katerimi bi odpravili slabosti trenutne bančne 

zakonodaje in regulative. S ciljem okrepitve bančne regulacije in nadzora bi regulator 

prejel več sredstev in osebja, se reorganiziral ter posodobil svoje metode delovanja. Oblasti 

naj bi dokončno pripravile in uskladile novo zakonodajo na področju upravljanja s 

finančnimi institucijami, ki se znajdejo v težavah, ter reformirale zakonodajo na področju 

osebnih stečajev, ki bi poenostavila postopke v primeru številnih prezadolženih 

gospodinjstev. 

Za sanacijo bančnega sistema je bilo od 85 milijard evrov vrednega paketa pomoči s strani 

mednarodnih posojilodajalcev namenjenih 35 milijard evrov. Izvedba predvidenih reform 

in ukrepov v procesu prestrukturiranja irskega bančnega sistema je potekala pod stalnim 

nadzorom trojke posojilodajalcev, ki so za vsak posamezen ukrep postavili časovnico 

izvedbe in zahtevali periodična poročila o napredku (International Monetary Fund, 2010). 

Končni cilj vseh naporov v procesu prestrukturiranja irskega bančnega sistema je bil dobiti 

vitkejši in robustnejši sistem, ki ne bo več odvisen od državne oziroma evropske pomoči 

ter bo imel stabilne vire financiranja. Na tej osnovi bi bile irske banke zopet sposobne 

servisirati gospodarstvo in mu pomagati na poti k stabilni gospodarski rasti (Directorate-

General for Economic and Financial Affairs, 2011). 

Program prestrukturiranja irskega bančnega sistema lahko razdelimo na dve fazi. V prvi je 

potekalo reševanje likvidnostne krize in krize solventnosti bank, v drugi se je dogajalo 

prestrukturiranje portfelja bank. V začetni fazi prestrukturiranja je bila tako glavnina 

naporov usmerjenih v zajezitev likvidnostne krize, ohranitev stabilnosti irskega bančnega 

sistema preko uvajanja garancijskih shem, preverbe stanj bank, prenose slabih posojil na 

slabo banko ter nujno potrebne dokapitalizacije. Zaporedje dogajanja v začetnem obdobju 

prestrukturiranja je predstavljeno tudi v sliki 2. 
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Slika 2: Časovnica najpomembnejših mejnikov v začetni fazi prestrukturiranja 

 

3.1 Zagotavljanje likvidnosti irskega bančnega sistema 

Po propadu Lehman Brothers banke leta 2008 se je likvidnost na mednarodnih trgih 

drastično zmanjšala. Irski bančni sistem, ki se je v preteklih letih zelo zanašal na 

kratkoročno medbančno financiranje ter izdajo evrskih obveznic, je s tem doživel velik 

pretres, saj banke niso več uspele podaljšati svojega financiranja na mednarodnih trgih. 

Leta 2010 je financiranje irskih bank z izdajo obveznic postalo zanemarljivo, saj ni več 

preseglo 5 milijard evrov (International Monetary Fund, 2010).   

Iz slike 3 je razvidno, kako silovito se je po letu 2008 povečala odvisnost irskih bank od 

financiranja s strani ECB ter od nujne likvidnostne pomoči s strani domače centralne 

banke. Poleg nezmožnosti izposojanja na mednarodnih trgih je irski bančni sistem od 

sredine leta 2008 beležil znaten odliv depozitov, kar je ustvarilo še dodaten pritisk na 

financiranje bank (OECD, 2011). 

Program nujne oziroma izredne likvidnostne pomoči (angl. Emergency liquidity assistance, 

v nadaljevanju ELA) je kot instrument nacionalnih centralnih bank evroobmočja postal 

izredno pomemben za zagotavljanje likvidnosti v glavnih irskih bankah. Kot samo ime 

pove, je instrument lahko uporabljen v izrednih razmerah, ko solventne banke nimajo več 

drugih možnosti za zagotavljanje likvidnosti in zato ob soglasju ECB nastopi nacionalna 

centralna banka, ki kot posojilodajalec v skrajni sili zagotovi likvidnostna sredstva. Banke 

prejemnice sredstev morajo predložiti zavarovanja, ki so lahko slabše kakovosti kot v 

primeru financiranja preko posojil Evrosistema, zato je financiranje preko ELA za banke v 

težavah zelo privlačno. ECB mora biti o vsakršni uporabi instrumenta obveščen in lahko na 

podlagi dvotretjinske večine tudi zavrne likvidnostno pomoč, če oceni, da ukrep ni v 

skladu s cilji in pravili ECB (Restructuring ELA Liabilities: Lessons From Ireland, 2014). 

Koriščenje instrumenta nujne likvidnostne pomoči s strani irskih bank se je močno 

povečalo v drugi polovici leta 2010, ko banke zaradi zaključka CIFS sheme in dodatne 

zaostritve razmer na mednarodnih trgih niso bile zmožne refinancirati svojih obveznosti v 

višini 25 milijard evrov. Tako so banke preko ELA oktobra 2010 prejele 14 milijard evrov, 
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novembra 10 milijard evrov, decembra pa še 6,4 milijard evrov pomoči, pri čemer se je 

ELA do irskih bank v skupni vrednosti povečala na 51 milijard evrov do konca leta 2010. 

ECB je zaradi hitrega povečevanja koriščenja ELA jeseni 2010 zahtevala sprejetje 

programa pomoči in prestrukturiranje irskega bančnega sistema, kar se je kasneje tudi 

zgodilo. Kot prikazuje slika 3, je ELA v začetnih mesecih leta 2011 dosegla skoraj 70 

milijard evrov, nakar se je predvsem po zaslugi sprejetja programa pomoči trojke nekoliko 

znižala (Irish central bank boosts emergency liquidity, 2011). 

Slika 3: Odvisnost irskih bank od financiranja s strani ECB in Irske centralne banke med 

letoma 2003 in 2011 

Vir: povzeto po OECD, Overcoming the banking crisis 2011, str. 70. 

Izmed irskih bank, ki so zaprosile in prejele ELA, je največ sredstev prejela Anglo Irish 

Bank. Banka je spričo velikega deleža slabih hipotekarnih posojil, drastičnega upada cen 

nepremičnin in ogromnih težav s financiranjem zaradi zaostrenih razmer na mednarodnih 

trgih že leta 2009 pričela koristiti ELA. Financiranje iz naslova depozitov in dolžniških 

vrednostnih papirjev je namreč upadlo iz 82 milijard evrov v letu 2007 na samo 19 milijard 

evrov leta 2010. Do junija 2011 so tako obveznosti banke do Irske centralne banke iz 

naslova koriščenja ELA znašale kar 40 milijard evrov (Restructuring ELA Liabilities: 

Lessons From Ireland, 2014). 

Connor (2015) navaja, da je irski bančni sistem pravzaprav doživel krizo insolventnosti, saj 

sta likvidnost irskih bank uspešno zagotavljali ECB ter irska centralna banka preko ELA, 

pri čemer se je ECB že pred prelomom desetletja spraševala, ali gre res zgolj za 

zagotavljanje likvidnosti ali že za tvegane injekcije kapitala v insolventni irski bančni 

sistem. Kasneje se je izkazalo, da je bil irski bančni sistem glede na agregatno bilanco 

stanja že septembra 2008 insolventen, saj je vrednost sredstev irskih bank ob poku 
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nepremičninskega balona močno padla, pri čemer niso več pokrivala obveznosti bank. Da 

je kriza irskega bančnega sistema v svojem izvoru kriza solventnosti, je moč sklepati tudi 

iz dela Thakorja, ki je v svojem članku o finančni krizi med letoma 2007 in 2009 navedel 

naslednje argumente za krizo solventnosti: i) težave pri financiranju in posledično 

zmanjšan obseg kreditiranja so utrpele le tiste institucije, ki so slabše poslovale že v 

preteklosti in ne vse institucije, ki so se zanašale na kratkoročno financiranje, ii) že pred, 

predvsem pa med krizo, se je močno poslabšala kvaliteta sredstev (posojil) bank, pri čemer 

kriza ni nastala na osnovi velikega odliva depozitov, iii) kriza je močneje prizadela banke z 

nižjo kapitalsko ustreznostjo, iv) stroški financiranja za banke so bili odvisni od kvalitete 

ponujenih jamstev (Thakor, 2015). Težave irskih bank so se začele s pokom 

nepremičninskega balona, ki je povzročil drastičen padec cen nepremičnin in posledično 

sredstev bank, pri čemer so se le še stopnjevale z nastopom zmanjšane likvidnosti na 

medbančnem trgu. Navedena dejstva potrjujejo, da je bila irska bančna kriza v izvoru 

insolventne narave. 

Irske oblasti so v tem obdobju uvedle vrsto ukrepov, s katerimi so želele stabilizirati 

bančni sistem. Prvi ukrepi so bili namenjeni razrešitvi likvidnostnih težav bank, v drugi 

fazi so sledili ukrepi povezani z razreševanjem slabih posojil, kapitalsko ustreznostjo bank 

ter reforme bančne regulative. 

3.2 Shema za pomoč kreditnim institucijam – CIFS shema 

Irske banke so v letih 2007–2008 doživljale močne likvidnostne pritiske, zaradi česar so se 

irske oblasti septembra 2008 odločile ustanoviti garancijsko shemo CIFS, ki bi bankam 

pomagala pri lažjem financiranju in bi okrepila zaupanje v bančni sistem. Dvoletna 

garancija je veljala za vse obveznosti bank z izjemo potrošniških depozitov do 100.000 

evrov, ki so bili kriti že preko jamstvene sheme na vloge v bankah (angl. Deposit 

Guarantee Scheme), internih posojil ter posojil ECB, ki izhajajo iz denarnih operacij 

Evrosistema. V shemo je bilo vključenih šest sistemsko pomembnih domačih bank: Allied 

Irish Bank (v nadaljevanju AIB), Bank of Ireland (BOI), Anglo Irish Bank, Irish Life and 

Permanent (IL & P), Irish Nationwide Building Society (INBS) in Educational Building 

Society (EBS) (Directorate-General for Competition, 2009). Vključitev obveznosti Anglo 

Irish Bank v garancijsko shemo je v svojem delu močno kritiziral Ryan (2011), ker le-ta ni 

bila del irskih klirinških bank – plačilnega sistema (angl. Irish clearing banks) in se je 

ukvarjala s skrajno špekulativnimi posli na področjih nepremičnin in prevzemov. Kot 

veliko napako je ustanovitev vseobsegajoče garancijske sheme označil tudi Connor (2015), 

saj so oblasti z njo in kasnejšimi dokapitalizacijami reševale tudi insolventne banke (Anglo 

Irish Bank, INBS) in s tem oškodovale davkoplačevalce. Irske oblasti so vključitev vseh 

glavnih irskih finančnih institucij v garancijsko shemo opravičevale s pomembnostjo kritja 

obveznosti vseh velikih kreditnih institucij z namenom krepitve zaupanja v irski bančni 

sistem in preprečitve morebitnega šoka za celotni bančni sistem v primeru propada 

določene banke.  
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V CIFS shemo je bilo vključenih za kar 375 milijard evrov obveznosti bank (OECD, 

2011). Shema se je zaključila 29. septembra 2010, ko jo je dokončno nadomestila ELG 

shema. 

3.3 Garancijska shema za obveznosti upravičenih institucij – ELG 

shema 

Decembra 2009 je vlada ustanovila novo garancijsko shemo, ki bi upravičenim kreditnim 

institucijam olajšala financiranje. Shema je bila ustanovljena z namenom, da bi upravičene 

kreditne institucije lažje izdajale nove dolžniške vrednostne papirje ter sprejemale depozite 

z daljšo ročnostjo in na ta način izboljšale kvaliteto svojih virov financiranja. ELG shema 

je bila za razliko od CIFS sheme zasnovana na način, da so se lahko kreditne institucije, 

katerim je finančno ministrstvo omogočilo vstop v shemo, same odločile ali bodo vstopile 

vanjo ali ne. Prav tako so lahko kasneje iz nje izstopile. Institucije, ki so bile ob ustanovitvi 

ELG sheme vključene v shemo CIFS, so bile do njenega izteka septembra 2010 

zavarovane preko CIFS sheme. Po tem datumu so lahko pristopile k ELG shemi. Najdaljša 

možna ročnost zavarovanih obveznosti je bila 5 let. Institucije, ki so bile vključene v 

shemo, so morale v zameno za zavarovanje svojih obveznosti letno plačevati državi 0,5 % 

glavnice zavarovanih obveznosti ter določen pribitek glede na boniteto posamezne kreditne 

institucije. Poleg tega so bile sodelujoče institucije obvezane k spoštovanju številnih 

predpisov s področja bančnih praks, transparentnosti ter poročanja, ki so bili določeni s 

strani ministrstva za finance, centralne banke ter finančnega regulatorja. Z namenom 

skladnosti s cilji sheme je ministrstvo od sodelujoče institucije lahko zahtevalo pripravo 

načrta prestrukturiranja in izvedbo potrebnih ukrepov (Directorate-General for 

Competition, 2009). 

Shema je bila obravnavana kot državna pomoč, zato je bilo njeno delovanje vsakih šest 

mesecev ponovno v obravnavi in potrjevanju s strani Evropske komisije. 26. februarja 

2013 je ministrstvo za finance objavilo, da shema po 28. marcu 2013 ne bo več omogočala 

garancij na nove obveznosti sodelujočih kreditnih institucij. Po stabilizaciji irskega 

gospodarstva, dokapitalizacijah in prestrukturiranju bančnega sistema ter uspešni vrnitvi 

kreditnih institucij na mednarodne finančne trge namreč ni bilo več potrebe po takšni 

garancijski shemi. V okviru sheme so tako ostale le še obveznosti, ki so bile vanjo 

vključene pred datumom njenega zaprtja. Le-teh je bilo konec marca 2013 za 75 milijard 

evrov (Eligible Liabilities Guarantee Scheme, 2015). 

Izmed vseh upravičenih kreditnih institucij so shemo koristile naslednje: IL & P, BOI, 

AIB, Allied Irish Banks North America Inc., Anglo Irish Bank Corp. Limited, EBS, INBS 

ter Permanent Tsb plc. Prve tri naštete institucije so prejele največ garancij (Eligible 

Liabilities Guarantee Scheme, 2015). 
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3.4 The National Asset Management Agency – NAMA 

V letih 2008–2009 so cene nepremičnin dodatno upadle, kar je posledično povzročilo 

padec vrednosti jamstev bančnih posojil. V povezavi z nezmožnostjo vračanja posojil 

vedno več dolžnikov ter zaostrenimi razmerami na finančnih trgih, kjer je primanjkovalo 

likvidnosti, so banke hitro postale nelikvidne in pred tem, da bi postale kapitalsko 

neustrezne. V tem času so irske oblasti razmišljale med dvema možnostma: i) ustanovitvijo 

slabe (dobre) banke in ii) začasno nacionalizacijo bank. Pri slednji bi država odkupila 

delnice bank po ceni, ki bi upoštevala velikost portfelja slabih posojil, obstoječi imetniki 

obveznic bank pa bi po pogajanjih z državo morali pristati na pretvorbo dolga v lastniški 

kapital oziroma najverjetneje tudi na kasnejši izbris glede na pričakovane nove nujno 

potrebne dokapitalizacije. Vsa posojila bank bi bila nato prenesena na poseben sklad po 

trenutni tržni ceni, banke pa bi bile v vmesnem času reorganizirane in kasneje zopet 

ponujene na borzi. Oblasti so se glede na takratno analizo stanja odločile za prvo možnost, 

ki se je nakazovala kot cenejša in manj obremenjujoča za irske javne finance ter boljši obet 

za stabilnejši irski bančni sistem (Power, 2010). 

Irska vlada je tako 21. decembra 2009 ustanovila National Asset Management Agency, t. i. 

slabo banko, ki bi glavne banke očistila slabih posojil ter s tem izboljšala njihovo 

likvidnost in preprečila insolventnost.  

Skladno z zakonom ob ustanovitvi NAME so bili postavljeni trije glavni cilji agencije 

(National Asset Management Agency Act, 2009): 

 Prenos upravičenih sredstev iz sodelujočih institucij na NAMO, 

 učinkovito upravljanje s prenesenimi sredstvi, 

 gospodarno ravnanje s sredstvi in maksimiziranje njihove vrednosti v imenu države. 

 

NAMA je bila ustanovljena kot ločena komercialna entiteta z lastnim upravnim odborom, 

ki ga je potrdilo ministrstvo za finance. Agencija je tesno povezana z državno zakladnico 

(angl. National Treasury Management Agency, v nadaljevanju NTMA). NTMA je bila 

ustanovljena 1990 z namenom upravljanja z javnim dolgom ter izposojanja v imenu 

državne blagajne. S krepitvijo finančnih trgov se je njena vloga povečevala in tako je 

postala upravljavka številnih pomembnih državnih skladov ter agencij, kot so National 

Pensions Reserve Fund, the National Development Finance Agency ter The State Claims 

Agency. Država ji je namenila ključno vlogo tudi pri NAMI, saj ji je NTMA zagotovila 

ves kader ter ji nudi poslovno podporo na številnih področjih, kot so informacijska 

tehnologija, obvladovanje tveganj, zakladništvo, računovodstvo, idr. (NAMA and the 

NTMA, 2015). 

Kmalu po ustanovitvi je NAMA pričela s prenosom v glavnini slabih posojil vezanih na 

nakup zemljišč, zazidljivih parcel ter nepremičnin iz petih glavnih irskih finančnih 
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institucij: Anglo Irish Bank, AIB, BOI, INBS in EBS (Directorate-General for Economic 

and Financial Affairs, 2011, str. 14).  

Omenjenih pet finančnih institucij, ki so bile z zakonom o NAMI vključene v proces 

prenosa slabih posojil na NAMO, je moralo identificirati slaba posojila, ki so bila skladno 

z zakonom upravičena do prenosa nanjo. NAMI so nato predložile detajlne podatke o 

višini posojil, zavarovanjih, drugih specifikah posojil ter ocenjene realne vrednosti 

nepremičnin v ozadju posojil. NAMA je potem opravila skrben pregled predloženih posojil 

ter pripravila lastno oceno vrednosti nepremičnin ter morebitnih denarnih tokov, ki bi jih 

posamezno posojilo lahko ustvarjalo (Loan Aquisition, 2015). Prvotne ocene velikosti 

slabih posojil v bilancah bank, ki bi bile primerne za prenos na NAMO so se gibale v višini 

82,5 milijard evrov (Directorate-General for Economic and Financial Affairs, 2011, str. 

14). 

Za potrebe odkupa, upravljanja in odprodaje sredstev v ozadju slabih posojil je NAMA 

ustanovila posebno podjetje (angl. Special Purpose Vehicle, v nadaljevanju SPV) 

imenovano National Asset Management Agency Investment Ltd, v katerem je država imela 

49 % delež, privatni lastniki (Walbrook Capital, New Ireland Assurance Co. plc and Percy 

Nominees Ltd., a nominee of Prescient Investment Managers) pa 51 %. Omenjeno podjetje 

so ustanovili predvsem iz statističnih razlogov, saj Eurostat ob takšnem lastništvu podjetja 

le to tretira kot nevladno, kar je bilo pomembno z vidika vpliva na javni dolg države 

(Group structure, 2015). 

SPV je od vključenih institucij v več tranšah od marca 2010 do oktobra 2011 odkupil za 74 

milijard evrov slabih posojil, ki jih je najelo 850 dolžnikov in se navezujejo na okrog 

16.000 nepremičnin. NAMA je vrednotenje posojil in pripadajočih nepremičnin izvedla na 

osnovi trenutne tržne vrednosti prilagojene glede na dolgoročno ekonomsko vrednost 

sredstva (pričakovane denarne tokove). Posojila so bila na NAMO prenesena s povprečnim 

57 % popustom, saj so v zameno zanje institucije prejele zgolj 31,8 milijard evrov v obliki 

vrednostnih papirjev. Kot je razvidno iz tabele 1, je bilo več kot dve tretjini vseh posojil 

prenesenih iz Anglo Irish Bank ter AIB. Plačilo je bilo izvedeno v obliki izdaje dolžniških 

vrednostnih papirjev, izdanih s strani NAME. 95 % so predstavljale obveznice z jamstvom 

države, 5 % pa podrejeni dolžniški vrednostni papirji. Približno dve tretjini sredstev, ki so 

bila vezana na prenesena slaba posojila, je bilo lociranih na Irskem, preostala sredstva so 

bila v glavnini v Veliki Britaniji (National Asset Management Agency, 2015). 

NAMA si je za cilj postavila, da v okvirno desetih letih od svoje ustanovitve povrne čim 

več davkoplačevalskega denarja s preudarnim upravljanjem in odprodajo vseh svojih 

sredstev ter s tem prispeva k višji zaposlenosti in hitrejšemu gospodarskemu okrevanju 

države (National Asset Management Agency, 2015). 

Obveznice, ki so jih banke prejele v zameno za prenos slabih posojil na NAMO, so bile 

lahko uporabljene kot jamstva za financiranje bank in s tem izboljšanje likvidnosti v 

obdobju slabe likvidnosti na bančnem trgu (OECD, 2011, str. 73). 
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Tabela 1: Prenosi slabih posojil glede na finančno institucijo (v milijardah evrov) 

 AIB 
Anglo 

Irish Bank 
BOI EBS INBS SKUPAJ 

Nominalna 

vrednost 

posojil v 

bilanci 

posamezne 

banke 

20,4 34,1 9,9 0,9 8,7 74,0 

Vrednotenje 

ob prenosu 

sredstev na 

NAMO 

9,0 13,4 5,6 0,4 3,4 31,8 

Popust 56 % 61% 43 % 57 % 61 % 57% 

 

Vir: National Asset Management Agency, 2011 Annual Report and Financial Statements, 2012, str. 17. 

Množično odkrivanje slabih posojil v bankah ter prenos le-teh na NAMO so privedli do 

nuje po preverbah kapitalske ustreznosti bank ter njihovih čimprejšnjih dokapitalizacijah. 

3.5 Posodobitev bančne zakonodaje 

Irske oblasti so ob pripravi Nacionalnega programa okrevanja ter usklajevanju EU/MDS 

programa pomoči za prestrukturiranje irskega bančnega sistema ugotovile, da obstoječa 

irska zakonodaja ne omogoča izvedbe učinkovitih ukrepov za reševanje problematičnih 

finančnih institucij. Zato sta bila sprejeta dva pomembna zakona, ki sta omogočila 

izvajanje nujnih ukrepov v bančnem sistemu v času izrazite nestabilnosti in ranljivosti 

bank. 

Leta 2010 je bil sprejet zakon o stabilizaciji kreditnih institucij (angl. The Credit 

Institutions Stabilisation Act 2010) z veljavnostjo dveh let, ki je ministru za finance podelil 

več moči pri ukrepanju na področju prestrukturiranja in dokapitalizacij finančnih institucij, 

ki so prejele državno pomoč (AIB, BOI, Anglo Irish Bank, IL & P, INBS in EBS). Tako je 

lahko minister ob upoštevanju določenih pogojev ter s predhodnim posvetovanjem z 

guvernerjem centralne banke dajal direktne usmeritve vključenim institucijam, imenoval 

nove bančne managerje, spreminjal določila pri podrejenih obveznostih, zahteval prenose 

terjatev / obveznosti določenih institucij na druge institucije in drugo.  

Kot primer ukrepanja v skladu s pooblastili, ki jih je ministru za finance dal omenjeni 

zakon, je bila februarja 2011 izdana odločba, da morata Anglo Irish Bank ter INBS 

ponuditi svojo depozitno bazo in druga sredstva na dražbi. Le-ta so bila nato prenesena na 
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AIB in IL & P. Aprila 2011 je bil sprejet ukrep, ki je spreminjal določila glede podrejenih 

obveznic v AIB (Extension of the Credit Institutions (Stabilisation) Act 2010, 2013). 

Irski parlament je veljavnost zakona o stabilizaciji kreditnih institucij podaljšal do konca 

leta 2014, nakar so določbe po tem zakonu prenehale veljati. 

Oktobra 2011 je bil sprejet še drugi zakon, ki je postavil trajni zakonodajni okvir za 

ukrepanje v primerih, ko se finančna institucija znajde v težavah in s tem ogrozi stabilnost 

celotnega finančnega sistema ter gospodarstva. Z uveljavitvijo zakona o centralni banki ter 

reševanju kreditnih institucij (angl. The Central Bank and Credit Institutions Resolution 

Act 2011) je centralna banka prejela pooblastila za ukrepanje ob določenih pogojih, ki so 

podobna tistim, kot jih je po zakonu o stabilizaciji kreditnih institucij prejel minister za 

finance. Zakon je stopil v veljavo za vse finančne institucije z izjemo tistih, ki so bile 

obravnavane pod zakonom o stabilizaciji kreditnih institucij. Od preteka le-tega v 

decembru 2014 so vse finančne institucije obravnavane pod zakonom o centralni banki ter 

reševanju kreditnih institucij. 

Poleg pooblastil, ki so skupna zakonu o stabilizaciji kreditnih institucij, je centralna banka 

dobila možnost ustanovitve t. i. premostitvene banke (angl. bridge bank), ki lahko sprejme 

in začasno zadrži sredstva in obveznosti, ki bi bile določene za prenos iz problematične 

finančne institucije na novo institucijo. Centralna banka ima moč, da od finančne 

institucije zahteva pripravo in izvedbo prestrukturiranja, oziroma da od nje zahteva 

izpeljavo točno določenih ukrepov, prav tako lahko sodišču predlaga zaprtje določene 

finančne institucije. Z zakonom je bil ustanovljen poseben sklad za primere ogrožanja 

stabilnosti finančnega sistema (angl. Credit Institutions Resolution Fund), v katerega 

prispevajo vse finančne institucije in je lahko uporabljen v primeru, ko se določena 

institucija znajde v težavah (Arthur Cox, 2011). 

3.6 Skrbni pregled kapitalske ustreznosti bank – PCAR ter druge 

preverbe kapitalske ustreznosti irskih bank 

V procesu prestrukturiranja irskega bančnega sistema je bilo nujno potrebno ugotoviti 

dejanske ter bodoče kapitalske potrebe bank. Za ta namen so Irska centralna banka, ECB 

ter Evropska bančna agencija (angl. European Banking Authority, v nadaljevanju EBA) 

izvedle vrsto skrbnih pregledov kapitalske ustreznosti bank, stresnih testov in drugih analiz 

bilanc bank. 

PCAR je pomemben instrument za preverbo kapitalskih potreb finančnih institucij. 

Potrebni kapital se izračuna na osnovi osnovnega ter stresnega scenarija, pri katerih se 

upošteva višino posojilnih izgub v večletnem časovnem okvirju. Irska je prve teste 

kapitalske ustreznosti bank PCAR pričela izvajati leta 2010, potem naj bi teste, skladno z 

dogovorom o programu pomoči, do izteka programa letno ponavljala. S tem naj bi 

ugotovili kapitalske potrebe bank in jim zagotovili dovolj kapitala za pokrivanje 
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morebitnih izgub ter posledično okrepili zaupanje v irski bančni sistem (Directorate-

General for Economic and Financial Affairs, 2011, str. 24). 

 Izvedba pregledov kapitalske ustreznosti irskih bank leta 2010 

 

Izvedba testov kapitalske ustreznosti irskih bank v letu 2010 je bila zasnovana s strani 

Irske centralne banke, ki je uporabila enostavnejši, t. i. »top-down« koncept, ki temelji na 

izsledkih iz preteklih analiz stanja in jih uporabi pri izračunu prihodnjih posojilnih izgub. 

Vključevala je BOI, AIB, IL & P in EBS. Prvotni testi so bili osnovani tako, da so morale 

institucije preseči 8 % CT1 kapitala po osnovnem scenariju (angl. base scenario), pri 

čemer je moralo biti 7 % lastniškega kapitala (angl. common equity) ter 4 % CT1 kapitala 

po neželenem – stresnem scenariju (angl. adverse scenario). Testi so pokazali, da so vse 

institucije potrebne dodatnih dokapitalizacij, saj raven CT1 kapitala ni dosegala omenjenih 

kriterijev. Kasneje v letu 2010 je Irska centralna banka postavila zahtevo, da morajo imeti 

BOI, AIB, IL & P in EBS vsaj 10,5 % CT1 kapitala, v začetku leta 2011 pa bi se moral ta 

delež povečati na 12 %, za kar bi morale banke pridobiti preko 13 milijard evrov svežega 

kapitala. Povečevanje deleža prvovrstnega kapitala CT1 je bilo zahtevano predvsem zaradi 

pričakovanega nadaljnjega povečevanja deleža slabih posojil, prenesenih na NAMO. 

Skladno s tem je bilo predvideno, da bo AIB potrebovala 9,765 milijard evrov (delež CT1 

po dokapitalizaciji bi narasel na 14 %), BOI 2,199 milijard evrov (CT1 12,5 %), EBS 963 

milijonov evrov (CT1 13,5 %), IL & P pa 243 milijonov evrov svežega kapitala (CT1 12,7 

%). Ocenjeni presežni CT1 nad zahtevanimi 12 % je bil predviden za potencialno 

pokrivanje dodatnih izgub po posameznih institucijah (Prudential Capital Assessment 

Review (“PCAR”), 2010).  

 Izvedba pregledov kapitalske ustreznosti irskih bank leta 2011 za obdobje 2011–

2013  

 

Skrbni pregled kapitalske ustreznosti leta 2011 je bil strožje zasnovan in je upošteval 

kopico dejavnikov, ki niso bili upoštevani oziroma so bili upoštevani v manjši meri pri 

pregledu leta 2010. K temu je prispevala vključitev evropskih institucij ter drugih zunanjih 

strokovnih svetovalcev v sam postopek izvedbe testov ter s tem temeljitejša analiza 

podatkov. Za razliko od PCAR 2010 je bil uporabljen t. i. »bottom-up« koncept, po 

katerem je bilo preverjeno vsako posojilo posebej in podana napoved o predvidenih 

izgubah iz naslova slabih posojil v prihodnjih letih. V PCAR 2011 so bile ponovno 

vključene štiri finančne institucije: BOI, AIB, IL & P in EBS. Po osnovnem scenariju  so 

morale banke doseči 10,5 % CT1 kapitala, po neželenem scenariju pa vsaj 6 % CT1 

kapitala. 

Na osnovi predpostavk glede potencialnih izgub zaradi rasti slabih posojil ter zahtev po 

visoki kapitalski ustreznosti bank v triletnem obdobju krize je bilo ocenjeno, da morajo 

omenjene institucije pridobiti kar 24 milijard evrov svežega kapitala, da bi zadostile 

kriterijem. Kot prikazuje tabela 2, bi institucije za zadostitev minimalne kapitalske 
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ustreznosti morale pridobiti 18,7 milijard evrov svežega kapitala, k temu je Irska centralna 

banka dodala še zahtevo po dodatni kapitalski rezervi v višini 5,3 milijard evrov za primer 

dodatnih izgub v obdobju 2011–2013. 

Tabela 2: Kapitalske zahteve po izvedbi PCAR 2011 (v milijardah evrov) 

  AIB BOI EBS IL & P SKUPAJ 

Potrebe po dodatnem kapitalu v obdobju 

2011–2013 
10,5 3,7 1,2 3,3 18,7 

Dodatna kapitalska rezerva, zahtevana s 

strani Irske centralne banke v obliki 

vplačanega kapitala (angl. equity) 

1,4 0,5 0,1 0,3 2,3 

Dodatna kapitalska rezerva, zahtevana s 

strani Irske centralne banke v obliki 

kapitala na vpoklic (angl. contingent 

capital) 

1,4 1,0 0,2 0,4 3,0 

Skupne kapitalske zahteve v obdobju 

2011–2013 
13,3 5,2 1,5 4,0 24,0 

 

Vir: Capital and Liquidity Results Published for Banking Sector, 2011. 

Kot se je izkazalo, so bile vse 4 vključene banke že decembra 2010 kapitalsko neustrezne, 

saj je delež CT1 kapitala v AIB znašal le 3,7, v EBS 8,0 ter v BOI 9,0 %. Minimalno 

kapitalsko ustreznost je izkazovala le IL & P z 10,6 % CT1 kapitala (OECD, 2011). Skrbni 

pregledi kapitalske ustreznosti irskih bank so bili skladno z sporazumom o EU / MDS / 

ECB pomoči Irski izvedeni tudi v letu 2012 in 2013, pri čemer so zasledovali enake 

kriterije kapitalske ustreznosti kot pri PCAR 2011. Skladno z obsežnimi dokapitalizacijami 

leta 2011 so banke po osnovnem scenariju vedno zadostile kriteriju 10,5 % CT1 kapitala. 

 Vseevropska izvedba stresnih testov bank s strani EBA leta 2011 

 

Leta 2011 so bili tudi na evropski ravni izvedeni testi kapitalske ustreznosti bank – t. i. 

stresni testi, med katere so bile vključene tudi tri irske banke AIB, BOI in IL & P. EBA je 

v preverbo vključila 91 evropskih bank, ki so skupaj predstavljale kar 65 % vseh sredstev 

evropskih bank. Testi so bili namenjeni preverbi stanja ključnih finančnih institucij v 

primeru večjih finančnih šokov in drugih dejavnikov, ki bi lahko ogrozili stabilnost 

evropskega finančnega sistema. V testiranju učinkov neželenega scenarija so morale banke 

presegati 5 % CT1 kapitala v dvoletnem časovnem okvirju (2011–2012). Ob tem je pri 

primerjavi rezultatov vseevropskih stresnih testov z rezultati PCAR 2011 potrebno 
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upoštevati še številne druge razlike v predpostavkah, kot so na primer različno 

predpostavljanje sestave virov sredstev bank v prihodnjih letih, stroškov financiranja, 

upoštevanje stroškov razdolževanja bank ter drugo (2011 EU-Wide Bank Stress Test 

Results for Irish Banks Published, 2011). 

Kljub različnim metodologijam so stresni testi pokazali, da so vse tri irske institucije 

dosegale zahtevano višino in kvaliteto kapitala ob upoštevanju obsežnih dokapitalizacij, 

predvidenih glede na rezultate PCAR 2011. Glede na stresne teste, ki so bili izvedeni na 

osnovi bančnih podatkov iz decembra 2010, bi tako BOI decembra 2012 (dvoletni časovni 

okvir) dosegala 7,1 % CT1 kapitala, AIB 10,0 % CT1 kapitala, IL & P pa 20,0 % CT1 

kapitala. V primeru neupoštevanja predvidenih dokapitalizacij v letu 2011 bi vse tri 

institucije padle na stresnemu testu, saj bi CT1 kapital pri BOI znašal 4 %, pri AIB in IL & 

P bi bil celo negativen -4,5 % (2011 EU-Wide Bank Stress Test Results for Irish Banks 

Published, 2011). 

Decembra 2011 je EBA izdala priporočila o začasnem povečanju kapitalskih blažilcev 

(angl. capital buffers) vsem vključenim bankam, s čimer bi povečala zaupanje v evropski 

bančni sistem in okrepila njegovo stabilnost. Preko nacionalnih centralnih bank so bile 

vključene banke pozvane k povečanju svojega kapitala CT1 na minimalno 9 % do junija 

2012. Ob pregledu kapitalske ustreznosti bank junija 2012, so vse tri irske institucije 

presegle omenjeni kriterij. AIB je dosegla 16,4 %, BOI 13,8 %, naslednica IL & P – 

Permanent tsb (v nadaljevanju PTSB) 20,4 % CT1 kapitala (Publication of EBA 

Recapitalisation Exercise - Irish Banks, 2012). 

 Vseevropska izvedba stresnih testov bank s strani EBA leta 2014 ter ECB pregled 

kvalitete sredstev bank  

 

Leta 2014 je EBA zopet izvedla stresne teste na primeru 123-ih bank iz EU. Na osnovi 

podatkov bank iz zaključka leta 2013 je bila preverjena kapitalska ustreznost bank po 

osnovnem in neželenem scenariju v obdobju do 31. 12. 2016. Po osnovnem scenariju so 

morale banke imeti vsaj 8 % CT1 kapitala, v testiranju učinkov neželenega scenarija so 

morale banke preseči 5,5 % CT1 kapitala v predpostavljenem obdobju. 

V preverbo so bile vključene tudi vse tri velike irske banke BOI, AIB in Permanent tsb ter 

podružnici dveh tujih bank, ki poslujeta tudi na Irskem – Ulster Bank in Merrill Lynch. 

BOI je po osnovnem scenariju dosegla 12,4 % CT1, po neželenem pa 9,3 % CT1 kapitala, 

kar pomeni, da je teste uspešno prestala. Tudi AIB je izkazala kapitalsko ustreznost, s tem 

ko je po osnovnem scenariju delež CT1 kapitala znašal 12,4 %, po neželenem pa še vedno 

zadovoljivih 6,9 %. Ulster Bank ter Merrill Lynch sta prav tako prestali stresne teste. 

Testov ni prestala PTSB, saj je po neželenem scenariju delež CT1 kapitala znašal zgolj 

0,97 % kapitala in to kljub temu, da je dosegala zastavljeni minimum 8 % CT1 po 

osnovnem scenariju – 8,82 % CT1 kapitala (2014 EU-wide stress test results, 2014). 

Rezultat PTSB je bil kljub vsemu pričakovan, saj je banka v procesu reorganizacije in 
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zmanjševanja svoje aktive, pri čimer naj bi z napovedano dokapitalizacijo kmalu dosegla 

kapitalsko ustreznost (Shoenmaker, 2015).  

Sočasno z izvedbo stresnih testov s strani EBA je ECB izvedel vseevropsko preverbo 

stanja bank kot uvod k ustanovitvi enotnega nadzornega mehanizma (angl. Single 

Supervisory Mechanism) ob koncu leta 2014. Izveden je bil pregled vrednotenja sredstev in 

jamstev bank ter oblikovanja rezervacij za slaba posojila na dan 31. 12. 2013. Na ta način 

je želel ECB na transparenten način predstaviti stanje evropskega bančnega sistema. V 

primeru petih irskih bank, ki so bile vključene v pregled, se je izkazalo, da je potrebno 

zgolj manjše povečanje kapitala v višini 0,3 % tveganju prilagojenih sredstev bank (angl. 

risk weighted assets) (Central Bank publishes outcome of ECB Comprehensive 

Assessment, 2014). 

3.7 Dokapitalizacije finančnih institucij 

Kmalu po izbruhu krize in prvih objavah o velikosti portfelja slabih posojil bank je postalo 

jasno, da bodo banke potrebovale dodatni svež kapital. Decembra 2008 je irska vlada 

objavila, da bo potrebno dokapitalizirati AIB, BOI ter Anglo Irish Bank. Tako naj bi AIB 

in BOI prejeli vsaka po 2 milijardi evrov svežega kapitala ter zagotovilo o dodatni 

milijardni dokapitalizaciji ob izdaji novih obveznic, Anglo Irish Bank pa 1,5 milijarde 

evrov. Spričo dodatnega poslabšanja razmer v prihodnjih mesecih je morala vlada 

spremeniti dokapitalizacijske načrte še preden so bile prvotne kapitalske injekcije 

izvedene. Z namenom okrepitve zaupanja v kapitalsko ustreznost glavnih irskih bank je 

vlada februarja 2009 dokapitalizirala AIB in BOI s po 3,5 milijardami evrov v zameno za 

prednostne delnice. Prav tako se je zaradi poslabšanja razmer povečal dokapitalizacijski 

vložek v Anglo Irish Bank na 4 milijarde evrov do junija 2009 (Honohan, 2012). 

Anglo Irish Bank je bila že januarja 2009 nacionalizirana, kar bom podrobneje predstavil v 

poglavju 3.8.4. 

Pri ocenjevanju kapitalskih potreb so imele oblasti v tem obdobju velike težave, saj so bile 

razmere skrajno nestabilne. V okviru izvedbe PCAR 2010 so morali predvideti prihodnje 

izgube iz naslova slabih (nepremičninskih) posojil ter posledice njihovega prenosa na slabo 

banko. Dodatno so na težavnost ocenjevanja vplivale drastične spremembe 

makroekonomskih kazalcev (padec BDP za 11,5 % od sredine leta 2007 do konca leta 

2009, izjemen porast brezposelnosti ter strmoglavljenje cen nepremičnin) ter njihova 

nepredvidljivost v prihodnjih letih. Ocene o potrebnih dokapitalizacijah so bile zato tarče 

številnih kritik, pri čemer so zagovorniki višjih dokapitalizacij le-te zagovarjali z nujo po 

zaščiti stabilnosti sistema in ohranjanju zaupanja v irski finančni sistem, kritiki pa so 

ocenjevali, da gre za presežne dokapitalizacije, ki bodo posledično povzročile višje stroške, 

popolno nacionalizacijo bančnega sistema ter nujnost prošnje za mednarodno finančno 

pomoč (Honohan, 2012). 
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Skladno z ugotovitvami iz pregledov kapitalske ustreznosti bank leta 2010 ter dodatni 

presoji kapitalskih potreb problematičnih Anglo Irish Bank ter INBS je bilo ugotovljeno, 

da je potrebno glavnih pet finančnih institucij dokapitalizirati z dodatnimi 31,6 milijardami 

evrov. Marca 2010 je vlada pričela izvajati obsežne dokapitalizacije (glej tabelo 3).  

Tabela 3: Kapitalske potrebe in dokapitalizacije irskih bank med letoma 2009 in 2011 (v 

milijardah evrov) 

 

BOI AIB 

Anglo 

Irish 

Bank 

INBS EBS 
IL & 

P 

SKUPAJ 

(po 

fazah) 

Faza 1: Februar 2009 3,5 3,5 4,0 / / / 11,0 

Faza 2a: Marec 2010  

(po izvedbi PCAR 2010) 

2,7 7,4 18,0 2,6 0,9 / 31,6 

Faza 2b: September 

2010 
/ 3,0 7,3 2,8 / 0,1 13,2 

Faza 3: Marec 2011  

(po izvedbi PCAR 2011) 

5,2 13,3 / / 1,5 4,0 24,0 

SKUPAJ (po bankah) 11,4 27,2 29,3 5,4 2,4 4,1 79,8 

 

Vir: povzeto po Honohan, Recapitalisation of Failed Banks - Some Lessons from the Irish Experience, 2012. 

Največ, 18 milijard evrov, je prejela Anglo Irish Bank, 7,4 milijard evrov AIB, 2,7 milijard 

evrov BOI, 2,6 milijard evrov INBS ter 900 milijonov evrov EBS. Že v septembru 2010 se 

je pokazala potreba po novih dokapitalizacijah spričo dodatnih padcev vrednosti posojil 

bank in povečevanja velikosti portfelja slabih posojil predvsem v Anglo Irish Bank ter 

INBS. V tem obdobju se je vlada na podlagi naraščajočih težav Anglo Irish Bank, odločila, 

da bo potrebno uvesti poseben režim upravljanja in se na osnovi podrobnejše analize 

portfelja sredstev banke odločiti za primerno obliko prestrukturiranja. Vodstvo banke je ob 

tem moralo ponovno oceniti prihodnje izgube iz naslova slabih posojil. Izkazalo se je, da 

so potrebe po dodatnemu kapitalu znatno višje, kot je bilo prvotno ocenjeno. Kasneje leta 

2010 so bile tako ponovno dokapitalizirane štiri institucije: 7,3 milijarde evrov je prejela 

Anglo Irish Bank, 3,0 milijarde evrov AIB, 2,8 milijarde evrov INBS ter IL & P 100 

milijonov evrov. Kot pojasnjuje Honohan (2012), so netočne ocene stanja bank ter 

posledične številne zaporedne dokapitalizacije nastale iz naslednjih razlogov: i) počasnost 

vodstev bank pri zaznavanju dejanskih posojilnih izgub bank, ii) pomanjkanje in 

nedostopnost pravih informacij, iii) izjemna volatilnost cen nepremičnin ter iv) negotovost 

glede odplačevanja posojil, pri katerih je vrednost jamstev drastično upadla (negativni 

kapital). Na potrebo po dodatnih jesenskih dokapitalizacijah so se negativno odzvali 
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finančni trgi, saj je zahtevana donosnost irskih obveznic v tem obdobju skokovito porasla. 

Reakcijo trgov je mogoče pojasniti z obzirom na zaključek garancijske sheme ter hitrim 

povečevanjem odvisnosti irskih bank od izredne likvidnostne pomoči s strani irske ter 

evropske centralne banke. Irska je bila zato kaj kmalu primorana privoliti v program 

pomoči, ki ga je predlagala trojka posojilodajalcev. 

Dokapitalizacije so bile v primeru delujočih bank (AIB, BOI, IL & P) opravljene v obliki 

denarja, ki so ga zagotovili nacionalni pokojninski sklad (angl. National Pension Reserve 

Fund), državni premoženjski sklad (angl. Sovereign Wealth Fund), državna blagajna (angl. 

Exchequer), ter posredno še trojka posojilodajalcev, ki je za reševanje bančnega sistema 

namenila 35 milijard evrov posojil. Za Anglo Irish Bank, INBS ter EBS so bile 

dokapitalizacije opravljene v obliki zadolžnic (angl. promissory notes), po katerih se je 

država s pogodbo obvezala letno plačevati stalne zneske.  

Do tretje faze dokapitalizacij irskih bank je prišlo po izvedbi PCAR 2011, ki je z uporabo t. 

i. »bottom-up« pregleda posojilnih izgub na osnovi BlackRock metodologije in ob 

upoštevanju višjih stroškov razdolževanja ter posledično višjih kapitalskih zahtev pokazal, 

da irske banke potrebujejo še 24 milijard evrov svežega kapitala.  

Kot je razvidno iz tabele 3, sta največ dodatnega kapitala v obdobju 2009–2011 

potrebovali Anglo Irish Bank ter AIB. Pri tem je potrebno upoštevati višino sredstev obeh 

bank v predkriznem času (Anglo Irish Bank 96,7 milijard evrov, AIB 177,8 milijard 

evrov), kar dokazuje, da je imela Anglo Irish Bank bistveno slabšo kvaliteto posojilnega 

portfelja in je zato v vmesnem času že prešla v fazo nadzorovane likvidacije (Honohan, 

2012). 

Od skupno skoraj 80 milijard kapitalskih injekcij v irski bančni sistem je bilo 64 milijard 

evrov zagotovljenih s strani irske vlade, 15,5 milijard evrov je bilo zasebnih dokapitalizacij 

oziroma iz naslova zamenjave podrejenega dolga v lastniški kapital (angl. exchanges on 

subordinated debt and some private equity).  

Obsežne dokapitalizacije glavnih irskih finančnih institucij so sprožile val nezadovoljstva 

med irskimi davkoplačevalci, še posebej ko so bili razkriti številni škandali, predvsem 

vezani na Anglo Irish Bank. Izkazalo se je, da je več vodilnih kadrov banke prejelo visoka 

posojila t. i. »directors loans«, ki so jih s pomočjo prenosov na druge banke in spornimi 

računovodskimi metodami spretno skrivali pred finančnim regulatorjem in sodnimi 

oblastmi. Poleg tega so v sodnem procesu leta 2012 obsodili tri izvršne direktorje banke 

zaradi protizakonite pomoči skupini investitorjev, ki naj bi želela kupiti delnice banke, s 

čimer so umetno napihovali ceno delnice. Dodatno nezadovoljstvo nad obsežnimi 

dokapitalizacijami Anglo Irish Bank je sprožilo še odkritje posnetkov, ko se vodilni v 

banki v času po sprejetju splošne garancije na obveznosti bank posmehujejo državnim 

oblastem in mednarodnim posojilodajalcem, ki bodo z obsežnimi kapitalskimi injekcijami 

reševali njihove sporne posle (The men behind the Anglo Irish scandal, 2013).  
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Z izvedenimi dokapitalizacijami v obdobju 2009–2011 so irske banke dosegle kapitalsko 

ustreznost, kar se je pokazalo z uspešno opravljenimi stresnimi testi v naslednjih letih. 

Izjema je bila le PTSB, ki je pri EBA stresnih testih leta 2014 izkazovala pomanjkanje 

kapitala v primeru uresničitve neželenega scenarija, kar je bilo odpravljeno z dodatno 

dokapitalizacijo v višini 525 milijonov evrov v letu 2015. 

3.8 Spremembe v strukturi irskega bančnega trga 

Struktura irskega bančnega trga se je v času krize drastično spremenila. V predkriznem 

času je koncentriranost irskega bančnega trga upadala z vstopom številnih tujih finančnih 

institucij, ki so na Irskem postavile svoje podružnice. Herfindahl-Hirschmanov indeks (v 

nadaljevanju HHI), ki meri koncentriranost trga, je tako od leta 2003 do leta 2010 upadel iz 

19 na 16. V času svetovne finančne krize so številne velike finančne institucije pričele 

zapirati svoje podružnice po svetu. Tako je tudi na Irskem prišlo do umika nekaterih večjih 

tujih finančnih institucij, kot so Bank of Scotland, Danske Bank, Lloyds ter ACCBank 

(podružnica močne nizozemske banke Rabobank). Tako se je koncentriranost na irskem 

bančnem trgu zopet močno povečala, saj je HHI leta 2012 zopet znašal 19 (Kelly et al., 

2012, str. 6). 

Močna likvidnostna kriza ter kasneje tudi kriza solventnosti prav tako nista prizanesli niti 

eni izmed šestih večjih finančnih institucij na Irskem. Obdobje med leti 2009 in 2013 so 

tako zaznamovale korenite spremembe na irskem bančnem trgu z nacionalizacijo, 

združitvami, odprodajami ter likvidacijami finančnih institucij. 

3.8.1 Nacionalizacije bank 

Poleg Anglo Irish Bank, ki je bila dokapitalizirana in nacionalizirana že leta 2009, je po 

izvedbi stresnih testov v letih 2010 in 2011 postalo jasno, da bo država primorana 

dokapitalizirati prav vseh šest velikih domačih finančnih institucij. Z obsežnimi 

dokapitalizacijami, ki so se pričele izvajati že leta 2009, so BOI, AIB, Anglo Irish Bank, 

EBS, INBS ter IL & P prešle v delno ali popolno last države. Do konca leta 2011 je irska 

vlada dokapitalizirala omenjene banke s 64 milijardami evrov, kar predstavlja okrog 40 % 

irskega BDP (Shoenmaker, 2015). Kot v svojem delu pojasnjuje Gillespie (2012), je po 

letu 2011 izmed šestih institucij zgolj BOI ostala v delni privatni lasti.  

3.8.2 Združitve in odprodaje finančnih institucij 

Irska vlada in centralna banka sta v načrtu  prestrukturiranja irskega bančnega sistema 

predvidela snovanje stabilnega bančnega sistema okrog dveh glavnih finančnih institucij, 

AIB ter BOI. Omenjeni instituciji naj bi postali glavna stebra irskega bančnega sistema, ki 

bi po prenosih slabih posojil na NAMO, opravljenih dokapitalizacijah ter drastičnemu 

zmanjšanju svojih bilanc zagotavljali stabilnost in kvalitetno servisirali irsko gospodarstvo 

(International Monetary Fund, 2011b).  
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Država je tako predvidela združitev nekaterih bančnih institucij kot tudi prenehanje 

delovanja drugih, za katere je ocenila, da so stroški njihovega reševanja previsoki. Tak 

primer sta bili INBS ter Anglo Irish Bank, katerih združitev leta 2011 ter kasnejšo 

likvidacijo bom podrobneje predstavil v ločenem poglavju 3.8.4. 

V letu 2011 je bila izvedena združitev EBS ter AIB. EBS je kot vzajemna finančna 

ustanova namreč prenehala obstajati s 1. julijem 2011, saj je pridobila bančno licenco ter 

pod imenom EBS Limited postala podružnica AIB.  

Rezultat omenjenih dogajanj na irskem bančnem trgu je drastično zmanjšan bančni sistem, 

osnovan okrog dveh glavnih bank – BOI in AIB. Ob izteku programa pomoči v letu 2013 

sta njuna posojilna portfelja znašala okrog 92 oziroma 82 milijard evrov. Poleg njiju je na 

trgu obstala še PTSB, katere posojilni portfelj je leta 2013 ob izteku programa pomoči 

znašal okrog 30 milijard evrov. PTSB je nastal po razdružitvi bančno-zavarovalniške 

družbe IL & P, pri čemer je bil zavarovalniški del Irish Life odprodan v dveh delih. Leta 

2011 je mednarodno zavarovalniško družbo Irish Life International Ltd. prevzela švedska 

družba SEB, Irish Life Group pa je bila leta 2013 prodana kanadski zavarovalniški družbi 

Great-west Lifeco. Bančni del IL & P je bil nato po dokapitalizacijah preimenovan v 

Permanent tsb (PTSB). Irska je z omenjenimi operacijami dobila konsolidiran vendar 

visoko koncentriran bančni sistem, katerega banke bodo morale v prihodnjih letih izboljšati 

svojo profitabilnost ter postati samostojne pri financiranju svojih operacij (Shoenmaker, 

2015). 

3.8.3 Razlastninjenje lastnikov bank 

Irske oblasti so bile za rešitev bančnega sistema primorane dokapitalizirati vse glavne 

finančne institucije. Po izvedbi državnih dokapitalizacij leta 2011 so bili številni imetniki 

bančnih obveznic prisilno razlastninjeni. 

Skladno z EU pravili o državni pomoči je program pomoči Irski predvidel, da se bo z 

državnimi dokapitalizacijami finančnih institucij zgodil (delni) izbris imetnikov podrejenih 

obveznic (angl. subordinated bondholders burden sharing). Večina finančnih institucij, ki 

so bile dokapitalizirane s strani države, se je odločila za izvedbo posebnih ukrepov glede 

svojih obveznosti (angl. liability management exercises, v nadaljevanju LME) preko 

katerih so razlastili imetnike podrejenih obveznic. Njihovo razlastninjenje so izvedli s t. i. 

ponovnim odkupom obveznic (angl. buyback operations), preko katerih so imetniki 

podrejenih obveznic dobili možnost, da stare obveznice zamenjajo z novimi, pri čemer je 

država upoštevala znaten popust (nad 80 % vrednosti). Imetniki podrejenih obveznic so na 

ta način ohranili vsaj del lastništva oziroma so bili za svoj vložek vsaj delno poplačani. 

Država, ki je pripravila potreben zakonodajni okvir za izvedbo omenjenih razlastitev, je 

delni izbris utemeljevala s trditvijo, da morajo imetniki podrejenih obveznic sprejeti del 

izgub, saj bi brez državnih dokapitalizacij banke propadle, pri čemer bi imetniki obveznic 

ostali brez vsakršnega poplačila za svojo investicijo (Subordinated Bond Strategy?, 2010). 
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Najprej je LME izvedla Anglo Irish Bank, z dokapitalizacijami leta 2011 pa še AIB, BOI, 

EBS in IL & P. Imetniki podrejenih obveznic so v procesu dokapitalizacij in izvedbe LME 

izgubili za okrog 15,5 milijard evrov. Izbrisu so seveda nasprotovali, zato so mnogi vložili 

tožbe na sodiščih na Irskem, v Veliki Britaniji ter v ZDA. Tožbe so se še okrepile po 

odločitvi angleškega višjega sodišča julija 2012, ki je v primeru razlastninjenja nemškega 

investitorja Assenagona odločilo proti Anglo Irish Bank, kar pomeni, da se je zopet 

vzpostavila prvotna obveznost do lastnika podrejene obveznice, obenem je morala banka 

poravnati tudi sodne stroške (Burning the bondholders - by how much have they been 

singed?, 2013). Kot se je pozneje izkazalo, so bili imetniki podrejenih obveznic, ki so 

uspeli s tožbo proti prisilnemu izbrisu v primeru Anglo Irish Bank (oziroma njene 

naslednice Irish Bank Resolution Corporation, v nadaljevanju IBRC), uspešni, saj je 

likvidacija družbe potekala nad pričakovanji in so bili s prihodki od odprodaje sredstev 

poplačani celo imetniki podrejenih obveznic (IBRC, 2015). 

Irske oblasti ter MDS so sicer želeli doseči dogovor, po katerem bi breme preteklih izgub 

bank nosili tudi drugi imetniki obveznic bank t. i. »senior bondholders«, vendar je ECB 

vztrajala pri poplačilu le-teh, saj ni želela, da bi se učinki takšnega ukrepa prenesli tudi na 

druge evropske banke. Argumenti nasprotnikov (delnega) razlastninjenja drugih imetnikov 

obveznic bank so se predvsem navezovali na možno izgubo ugleda in zaupanja s strani 

investitorjev, za katere bi Irska postala nepriljubljena in bi s tem težko pridobila nove vire 

financiranja. Možnost množičnih tožb in s tem potencialnih obveznosti za banke v 

prihodnosti so sprožili številne pomisleke o smiselnosti razlastninjenja drugih imetnikov 

obveznic. Prav tako je omenjenemu ukrepu močno nasprotovala U.S. Treasury Secretary, 

ki je kot razlog navajala morebitne negativne učinke na trg z izvedenimi finančnimi 

instrumenti (angl. CDS markets) (Shoenmaker, 2015). 

3.8.4 Upravljanje Anglo Irish Bank in Irish Nationwide Building Society ter 

likvidacija Irish Bank Resolution Corporation 

Anglo Irish Bank in INBS sta v predkriznem času z agresivnim trženjem nepremičninskih 

posojil predvsem na področju poslovnih nepremičnin ter (špekulativnih) poslov z zemljišči 

dosegali hitro rast in se obenem močno izpostavili nihanjem cen nepremičnin ter 

morebitnim drugim šokom v gospodarstvu. Po poku nepremičninskega balona in nadaljnji 

zaostritvi razmer na trgih financiranja sta bili obe banki nacionalizirani. Anglo Irish Bank 

je bila nacionalizirana po 1,5 milijard evrov vredni vladni dokapitalizaciji januarja 2009, 

potem ko v drugi polovici leta 2008 ni bila več zmožna pridobiti novih virov financiranja 

in so bili obstoječi lastniki razlaščeni skladno z zakonom o Anglo Irish Bank - Anglo Irish 

Bank Corporation Act, 2009. INBS je bila nacionalizirana avgusta 2010. 

Po nacionalizaciji so se oblasti odločile, da bodo depoziti iz Anglo Irish Bank preneseni na 

AIB, iz INBS pa na IL & P. Marca 2009 je bilo objavljeno, da je izguba Anglo Irish Bank 

kar 12,7 milijard evrov, kar je najvišja izguba kateregakoli podjetja na Irskem v vsej 

zgodovini. Po odločitvi sodišča na osnovi zakona Credit Institutions Stabilisation Act 2010 
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so bila sredstva in obveznosti INBS julija 2011 prenesena na Anglo Irish Bank. Skladno z 

odločitvijo vlade sta bili banki decembra 2011 združeni v novoustanovljeno entiteto IBRC 

pod nadzorom Irske centralne banke. 

Spričo naraščajočih likvidnostnih potreb obeh institucij in vedno večjem koriščenju ELA, 

kar je opisano v tretjem poglavju, je irska vlada sprva izdala zadolžnice, po katerih bi 

IBRC prejemala po 3,1 milijarde evrov letno za obdobje 10 let, ko naj bi IBRC poravnala 

svoj dolg do Irske centralne banke iz naslova likvidnostne pomoči. Ker je letni izdatek 3,1 

milijarde evrov predstavljal kar 2 % irskega BDP, je to pomenilo veliko obremenitev 

javnih financ in postavilo pod vprašaj hitrost okrevanja irskega gospodarstva. Po 

dolgotrajnih pogovorih med irskimi oblastmi ter ECB je bila februarja 2013 sprejeta 

odločitev, po kateri so bile zadolžnice nadomeščene z izdajo dolgoročnih državnih 

obveznic v višini 25 milijard evrov. Obveznice so imele dospelost med 27 in 40 leti po 

obrestni meri 6-mesečni Euribor plus 263 bazičnih točk. Zamenjava je izboljšala sliko 

irskih javnih financ, saj so se potrebe po hitrem dodatnem zadolževanju močno zmanjšale. 

Ob tem velja izpostaviti še velike prihranke pri plačevanju letnih obresti, manjše stroške 

financiranja za državo in večji prosti denarni tok (Restructuring ELA Liabilities: Lessons 

From Ireland, 2014). 

Že kmalu po ustanovitvi IBRC se je zgodila velika reorganizacija institucije, ki je 

nakazovala kasnejšo likvidacijo: zmanjševanje bilance banke in števila zaposlenih, 

zapiranje poslovalnic, odprodaja nepremičnin, poenotenje in racionalizacija poslovanja po 

združitvi, idr.. Po večletnih dogovarjanjih med trojko mednarodnih posojilodajalcev, 

irskimi oblastmi ter Irsko centralno banko je bilo odločeno, da bo IBRC poslana v 

likvidacijo. Pravna podlaga za likvidacijo IBRC je Irish Bank Resolution Corporation Act 

2013, ki je stopil v veljavo 7. 2. 2013. Zakon je bil sprejet z namenom zavarovanja javnega 

interesa, zaščite davkoplačevalcev ter ohranjanja stabilnosti bančnega sistema in države 

(Irish Bank Resolution Corporation Act, 2013). 

Oblasti so namreč ocenile, da je nesmiselno imeti dve državni instituciji (IBRC in 

NAMA), ki imata pretežno enako funkcijo. Zato so s sprejemom zakona o IBRC odločile, 

da bodo institucijo postopoma zaprle. Za ta namen je ministrstvo za finance izbralo nova 

neodvisna upravitelja institucije (angl. Special Liquidators), ki sta nadomestila obstoječe 

vodstvo in sta bila zadolžena za postopno zaprtje institucije. Upravljalca iz revizijske hiše 

KPMG sta bila zadolžena za nadzor nad cenitvijo in prodajo sredstev zainteresiranim 

tretjim kupcem, oziroma prenosu sredstev na NAMO, v kolikor le-teh ne bodo uspeli 

prodati. Po uveljavitvi zakona so bili vsi zaposleni odpuščeni, nakar sta upravljalca 

ponovno zaposlila manjše število strokovnjakov za potrebe likvidacije družbe. Skladno s 

shemama Deposit Guarantee Scheme in ELG so bili preostali depoziti, ki še niso bili 

preneseni na AIB oziroma IL & P, zavarovani in kot taki izplačani v obliki čeka. Za 

poplačila preostalih deležnikov so veljala običajna pravila, ki veljajo v primeru likvidacij 

družb. Najprej prednostni delničarji, NAMA in nato ostali nezavarovani deležniki 

(Department of Finance, 2013).  
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Že 11. februarja 2013, 4 dni po sprožitvi likvidacije, je NAMA za potrebe odkupa sredstev 

IBRC, ki jih je imel zastavljene pri Irski centralni banki kot jamstva za koriščenje ELA 

(angl. ELA Facility Deed and the associated floating charge), ustanovila National Asset 

Resolution Limited (v nadaljevanju NARL). 28. marca 2013 je NARL prevzel sredstva 

IBRC in v zameno zanje Irski centralni banki plačal 12,9 milijard evrov pretežno v obliki 

novoizdanih državnih obveznic. Upravljalci IBRC so skladno z zakonom posredovali 

prejemke od prodaje preostalih sredstev NAMI, ki je z njimi poplačevala svoj dolg do 

centralne banke (National Asset Management Agency, 2015). 

S sprejetjem zakona o likvidaciji IBRC so bile državne obveznice, ki so bile izdane za 

dokapitalizacijo IBRC, prenesene na Irsko centralno banko. Ključni element za uspešno 

likvidacijo IBRC in saniranje javnih financ je bila zaveza Irske centralne banke, da bo 

postopoma do leta 2030 prodajala obveznice zasebnemu sektorju, s čimer bo ustvarjala 

dobiček, ki bo kril poplačevanje obveznic izdanih s strani države (Restructuring ELA 

Liabilities: Lessons From Ireland, 2014). 

Iz poročila upravljalcev IBRC o napredku v letu 2014 izhaja, da je proces likvidacije in 

dokončne odprodaje sredstev potekal nad pričakovanji. Opravljena je bila cenitev 21,7 

milijard evrov vrednega posojilnega portfelja IBRC, pri čemer je bilo do junija 2014 

odprodanih 90 % portfelja. Država naj bi po izračunih upravljalcev v samo letu dni 

prihranila 2,3 milijarde evrov iz naslova obresti z zamenjavo zadolžnic za izdajo 

dolgoročnih obveznic. V 10-ih letih pa naj bi prihranek znašal okrog 20 milijard evrov. Ob 

tem naj bi se javnofinančni primanjkljaj letno zmanjševal za 1 milijardo evrov. Ker je 

odprodaja posojilnega portfelja IBRC potekala hitro in uspešno, je bilo NAMI že junija 

2014 poplačanih 10,9 milijard evrov, preostali dolg, ki je izviral iz naslova izdaje obveznic 

za odkup zastavljenih sredstev IBRC, pa je IBRC v likvidaciji poravnal v tretjem četrtletju 

2014 (Irish Bank Resolution Corporation Limited (In Special Liquidation), 2014). 

IBRC je v začetku leta 2015 odprodal portfelj hipotekarnih posojil institucijama Bank of 

Ireland in Mars Capital. S tem se je zaključila odprodaja sredstev IBRC. Z uspešno 

odprodajo je bil ustvarjen presežek, kar naj bi omogočilo poplačilo nezavarovanih upnikov 

ter celo države, ki je v okviru garancijskih shem izplačala imetnike depozitov (IBRC, 

2015). 

4 PRESTRUKTURIRANJE PORTFELJA BANK 

Irski bančni sistem je od leta 2003 do nastopa krize beležil izjemno rast. Bilance glavnih 

irskih bank (AIB, BOI, EBS, IL & P, Anglo Irish Bank in INBS) so se izjemno povečale in 

tako se je delež sredstev bank proti bruto družbenemu proizvodu Irske po podatkih Irske 

centralne banke povečal iz 172 % leta 2003 na kar 324 %  v letu 2009 (Central Bank of 

Ireland, 2011). Že kmalu po nastopu krize se je tako pojavila nuja po drastičnem 

prestrukturiranju portfelja bank s ciljem  zmanjšanja bilanc bank na vzdržne ravni. Irski 
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bančni sistem je bil namreč močno predimenzioniran glede na potrebe pešajočega irskega 

gospodarstva, banke pa po težki likvidnostni krizi, ki je nastopila na mednarodnih 

finančnih trgih po izbruhu svetovne finančne krize, niso več uspele obnavljati svojega 

financiranja in so postale skoraj popolnoma odvisne od nujne likvidnostne pomoči 

centralne banke. 

Spremembe v portfeljih bank so se pričele dogajati že v zgodnji fazi krize, glavnina 

razdolževanja se je zgodila z ustanovitvijo slabe banke NAME in prenosi slabih posojil iz 

glavnih finančnih institucij nanjo. S prenosi posojil v nominalni vrednosti 74 milijard 

evrov na NAMO v letih 2010 in 2011 se je glavnih pet finančnih institucij osvobodilo 

glavnine bremena slabih posojil vezanih na nepremičninske posle in v zameno zanje 

prejelo za skupno 31,8 milijard evrov državnih obveznic. Na ta način je prišlo do 

prestrukturiranja njihove aktive, kar je izboljšalo njihovo likvidnost ter po izvedenih 

dokapitalizacijah omogočilo ponovno normalno delovanje bank (National Asset 

Management Agency, 2015). 

Skladno s sprejetim programom mednarodne pomoči je bil cilj predvidenih ukrepov močno 

zmanjšanje irskega bančnega sistema, povečanje kapitalske ustreznosti bank ter pridobitev 

zanesljivejših dolgoročnih virov financiranja, ki bi nadomestili začasno financiranje s 

strani centralnih bank. 

Irsko prestrukturiranje portfelja bank je bilo osnovano na način zasledovanja ciljnega 

razmerja med danimi posojili in depoziti. Le-to naj bi se skladno z dogovorom iz programa 

pomoči znižalo iz 1,8 na 1,225 v obdobju 2010–2013. Omenjen pristop ima svoje 

pomanjkljivosti, saj se lahko zgodi, da bi banke poskušale doseči ciljno vrednost z močnim 

zmanjšanjem kreditiranja, kar bi imelo izjemno negativne posledice za okrevanje 

gospodarstva. Prav tako se je v tem obdobju pojavila bojazen, da bo medbančna 

konkurenca z namenom povečanja zbranih depozitov povzročila rast obrestnih mer na 

depozite ter posledično višje zahtevane obresti na dana posojila, kar bi zopet vodilo k 

nižjemu kreditiranju najranljivejših malih in srednje velikih podjetij. Oblasti so se tako 

odločile določiti letne cilje kreditiranja za posamezno institucijo ter usmerile banke k 

razdolževanju z odprodajo povečini neključnih sredstev (posojilni portfelji v tujini), s 

čimer bi omejile negativne učinke razdolževanja na domače gospodarstvo. Razdolževanje 

naj bi potekalo preko amortizacije in odprodaje sredstev, pri čemer bi skladno s podrobnim 

načrtom upoštevali likvidnostne in kapitalske razmere ter preprečili hitro odprodajo pod 

realnimi cenami (angl. fire-sales) (Kelly et al., 2012). 

4.1 Razdolževanje finančnih institucij v obdobju od 2008 do 2010 

Irske banke so že kmalu po nastopu krize pričele z odprodajanjem svojih neključnih 

naložb. Med letoma 2008 in 2010 je bilo odprodanih za približno 120 milijard evrov 

posojil, pri čemer jih je bilo 60 % prenesenih na NAMO. Banke so se v tej začetni fazi 

zmanjševanja svojih bilanc osredotočile predvsem na odprodajo tujih sredstev – 

posojilnega portfelja, ki so ga ustvarile preko svojih podružnic v tujini. Izmed institucij, ki 
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so bile kasneje vključene v skrbni pregled likvidnostnih potreb bank 2011, je v tem 

obdobju največ svojih sredstev odprodala AIB – skupno 48 milijard evrov. Poleg prenosa 

slabih posojil na NAMO je odprodala svoj posojilni portfelj na Poljskem, delež v M & T 

Bank Corporation, del posojilnega portfelja v drugih evropskih državah ter številne 

naložbe v strukturirane vrednostne papirje in kapitalske vložke. BOI je v tem obdobju 

znižala svoja sredstva za 18 milijard evrov. Največji delež je zopet odpadel na sredstva, ki 

so bila prenesena na NAMO, preostalo zmanjšanje se je zgodilo na račun neobnovitve 

nekaterih velikih posojilnih pogodb na mednarodnih trgih ter odprodaje portfelja v ZDA. 

IL & P je dvomilijardno zmanjšanje svojih sredstev v večini dosegla z odprodajo svoje 

podružnice Irish Life International Ltd švedski finančni družbi SEB Life. EBS je 

zmanjševanje svoje bilance dosegla z neobnovitvijo posojilnih pogodb ter s prenehanjem 

ponujanja nekaterih vrst posojil (Central Bank of Ireland, 2011). 

Z nastopom krize se je korenito spremenila struktura obveznosti bank. V obdobju med 

letoma 2009 in 2011 je zelo upadel obseg zbranih depozitov bank, ob pomanjkanju 

likvidnostnih sredstev na mednarodnih finančnih trgih pa so se izjemno povečale 

obveznosti do irske oziroma evropske centralne banke. Obveznosti iz naslova financiranja 

na kapitalskih trgih ter medbančnega posojanja so se izjemno zmanjšale, saj se irske banke 

niso več uspele zadolževati na mednarodnih trgih (Kelly et al., 2012). 

4.2 Skrbni pregled likvidnostnih potreb bank – PLAR 

Skladno z odobrenim programom finančne pomoči je bil predviden tudi PLAR . Izveden je 

bil leta 2011 z naslednjimi cilji: 

 Preučiti zadolženost bančnega sistema ter postaviti cilje postopnega razdolževanja, 

 zmanjšati odvisnost bank od kratkoročnega financiranja in 

 zagotoviti skladnost z BASEL III likvidnostnimi standardi. 

 

Za dosego teh ciljev so bile postavljene ciljne strukture financiranja (angl. Target Funding 

Ratio) ter razmerje med posojili in depoziti – LDR, za vsako banko posebej. Skrbni 

pregled naj bi izluščil neključna sredstva bank (angl. non-core assets) in določil dinamiko 

in način prestrukturiranja bank. Z natančnejšo analizo likvidnostnih potreb bank so bili za 

vsako banko posebej izračunani kazalec stabilnega financiranja (angl. Net Stable Funding 

Ratio) ter kazalec likvidnostnega kritja (angl. Liquidity Coverage Ratio), na osnovi katerih 

so bili pripravljeni izračuni likvidnostnega tveganja in usmeritve bankam. Izvedba PLAR 

je bila predvidena za vsako leto do izteka programa pomoči leta 2013, s ciljem merjenja in 

doseganja zastavljenih kazalnikov. Pri izvedbi je bil uporabljen t. i. »top-down« koncept, s 

katerim naj bi primarno določili ciljni LDR z namenom drastičnega zmanjšanja bilanc 

bank na primerno raven. Za dosego tega so bile banke primorane prodati velik del svojih 

sredstev, ob tem pa vsaj ohraniti svojo depozitno bazo (Directorate-General for Economic 

and Financial Affairs, 2011). 
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V izvedbo prvega PLAR leta 2011 so bile vključene 4 institucije: AIB, BOI, EBS in IL & 

P. 31. decembra 2010 so v svojih bilancah izkazovale 255,6 milijard evrov posojil ter 

142,1 milijard evrov depozitov, kar je pomenilo, da je bil skupni kazalnik LDR 180 %. 

Irska centralna banka je skupaj z mednarodnimi posojilodajalci določila, da je vzdržni 

kazalnik LDR za omenjene štiri institucije 122,5 %, kar je, kot je predstavljeno v tabeli 4, 

pomenilo presežek posojil v višini okrog 70 milijard evrov. Omenjene institucije bi se za 

dosego ciljnega LDR v prihodnjih treh letih morale razdolžiti z odprodajo neključnih 

sredstev. Pri ocenjeni vrednosti predvidenega razdolževanja so v analizi poleg odprodaje 

sredstev upoštevali tudi neto spremembo obsega posojil v tem obdobju. V sodelovanju s 

centralno banko so banke tako pripravile temeljit pregled svojih sredstev in jih ločile na 

ključna in neključna, katera bi lahko odprodali. Na tej osnovi je bil pripravljen načrt 

razdolževanja za vsako posamezno banko (Central Bank of Ireland, 2011). 

Tabela 4: Posojilni portfelj bank vključenih v PLAR 2011 ter ciljno razdolževanje (v 

milijardah evrov) 

Institucija 
Stanje decembra 

2010 

Ciljni obseg 

decembra 2013 

Predvideno 

razdolževanje 2010-

2013 

AIB 86,9 67,5 19,4 

BOI 115,3 82,7 32,6 

EBS 16,4 11,5 4,9 

IL & P 37,0 21,3 15,7 

Skupaj 255,6 185,2 72,6 

 

Vir: Central Bank of Ireland, The Financial Measures Programme Report, 2011. 

Anglo Irish Bank ter INBS nista bili vključeni v PLAR, ker je bil zanju predviden poseben 

sistem upravljanja in kasnejša likvidacija (glej poglavje 3.8.4).  

Vključene institucije so v začetnem delu morale natančno pregledati svoj portfelj in na 

osnovi postavljenih kriterijev določiti, ali gre za ključno ali neključno sredstvo. Kot 

ključna sredstva (posojila) so bila opredeljena tista sredstva, ki so bila vezana na 

potrošniški sektor, malo in srednje gospodarstvo, poslovni sektor in izvozno gospodarstvo 

in so pomembna za okrevanje irskega gospodarstva. S tem naj bi v končni fazi 

razdolževanja dobili zdrave banke, ki ne bi bile odvisne od državne oziroma evropske 

pomoči ter bi bile kmalu zmožne vrnitve na mednarodne kapitalske trge. Banke bi se tako 

lahko vrnile k svojemu osnovnemu poslanstvu – servisiranju domačega realnega 

gospodarstva. 
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Institucije so morale pripraviti strategijo razdolževanja neključnih sredstev, pri čemer so 

morale dinamiko prilagoditi likvidnostnim in kapitalskim omejitvam, ob tem pa še vedno 

doseči ciljni LDR. AIB je tako predvidela znižanje neključnega posojilnega portfelja na 4,2 

milijarde evrov do konca leta 2013, kar naj bi dosegla z neobnovitvijo mednarodnih posojil 

oziroma odprodajo mednarodnega posojilnega portfelja (Velika Britanija, ZDA ter 

preostala Evropa). Skladno z najvišjim posojilnim portfeljem je BOI identificirala največ 

neključnih posojil, katerih delež je nameravala v naslednjih treh letih zmanjšati za kar 30 

milijard evrov, predvsem na osnovi odprodaje večine mednarodnega posojilnega portfelja 

v glavnini vezanega na hipotekarne posle v Veliki Britaniji. Banka ni nameravala 

odprodati sredstev, vezanih na svoji podružnici v Veliki Britaniji in na Severnem Irskem, 

saj je ocenila, da gre za ključna sredstva. EBS je nameravala plan razdolževanja doseči z 

naravno amortizacijo posojil, saj je bilo pričakovano povpraševanje po novih posojilih 

bistveno nižje od poplačil starih ter z odprodajo nekaterih neključnih sredstev. Podoben 

plan razdolževanja je predložila tudi IL & P, pri čemer je nameravala odprodati tudi 

kvalitetni posojilni portfelj v Veliki Britaniji. Poleg domačih bank so tudi banke v tujem 

lastništvu pričele z razdolževanjem (Central Bank of Ireland, 2011). 

Tabela 5 prikazuje, kako je bil razdeljen posojilni portfelj vključenih institucij leta 2010 

glede na ključna in neključna sredstva, velikost njihovega depozitnega portfelja, kazalnik 

LDR ter ciljne vrednosti ob izteku programa pomoči ob koncu leta 2013.  

Tabela 5: Velikost portfelja (ključnih in neključnih) posojil ter depozitov leta 2010 in ciljne 

vrednosti leta 2013 (v milijardah evrov) 

 AIB BOI EBS IL & P 

 
Dec. 

2010 

Dec. 

2013 

Dec. 

2010 

Dec. 

2013 

Dec. 

2010 

Dec. 

2013 

Dec. 

2010 

Dec. 

2013 

Ključna neto 

posojila 
61,8 63,3 76,2 73,6 14,1 11,5 26,6 21,3 

Neključna neto 

posojila 
25,1 4,2 39,1 9,1 2,3 / 10,4 / 

Skupaj neto posojila 86,9 67,5 115,3 82,7 16,4 11,5 37,0 21,3 

Depoziti 52,4 55,1 65,4 69,4 9,4 9,5 14,9 17,5 

Kazalnik posojila / 

depoziti (LDR) 
166 % 122 % 176 % 119 % 174 % 122 % 248 % 122 % 

 

Vir: Central Bank of Ireland, The Financial Measures Programme Report, 2011. 

Kot v svojem delu navaja Kelly et al. (2012), se je tudi pri razdolževanju irskega bančnega 

sistema potrdilo, da se največji delež razdolževanja opravi v sektorjih, kjer je delež slabih 
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posojil največji. V primeru Irske se je tako kreditiranje najbolj zmanjšalo v sektorju 

gradbeništva in poslov povezanih z nepremičninami.  

Ključne irske finančne institucije AIB, BOI in PTSB, t. i. »PCAR banks«, so v obdobju od 

zadnjega kvartala 2010 do sredine leta 2013 močno zmanjšale svoj posojilni portfelj. 

Njihova sredstva so se namreč zmanjšala iz 368,1 milijarde evrov na 281,8 milijard evrov, 

pri čemer se je delež posojil zmanjšal za kar 32 % iz 273,6 na 186,0 milijard evrov. Ker se 

je depozitni portfelj v tem času povečal za dobrih 10 % (iz 144,3 na 159,0 milijard evrov), 

se je kazalnik LDR do sredine leta 2013 znižal pod ciljno vrednost 122,5 %, na 117 %. 

Banke so ob tem tudi zmanjšale svojo odvisnost od financiranja s strani ECB iz 90,1 na 

33,7 milijard evrov. Kljub spodbudnim rezultatom razdolževanja v času programa pomoči 

se je obseg slabih posojil v PCAR bankah povečal za skoraj 70 % iz 33,5 na 56,8 milijard 

evrov. Delež slabih posojil v PCAR bankah je leta 2013 znašal kar 26,5 % vseh posojil, pri 

čemer je bilo 41 % slabih posojil vezanih na komercialna nepremičninska posojila, 34 % 

na hipotekarna stanovanjska posojila na Irskem, 19 % pa na posojila malim in srednje-

velikim podjetjem. Skladno s tem so banke v omenjenem obdobju skoraj podvojile 

rezervacije za pokrivanje slabih posojil iz 14,3 na 28,2 milijard evrov. Visok delež slabih 

posojil je od bank terjal nadaljnjo aktivno sanacijo posojilnega portfelja tudi po zaključku 

programa pomoči leta 2013 (International Monetary Fund, 2013, str. 6).  

4.3 Proces upravljanja in odprodaje sredstev NAME 

NAMA je po izvedbi prenosov posojil nase aktivno pričela z njihovim upravljanjem. Po 

podatkih iz letnega poročila za leto 2014 (National Asset Management Agency, 2015) je 

NAMA prevzela kar 12.000 posojil, v ozadju katerih je bilo 5.000 posojilojemalcev, ki jih 

je za potrebe lažjega upravljanja združila v 780 t. i. dolžniških enot. S prenosom posojil je 

v upravljanje prevzela 60.000 pripadajočih nepremičnin. 

NAMA se je angažirala pri takojšnji vzpostavitvi tesnih poslovnih vezi s približno 180 

največjimi dolžniki, katere je prevzela v neposredno upravljanje. Skupaj so dolgovali kar 

61 od 73 milijard evrov prenesenih posojil (Debtor Engagement, 2015). Omenjeni podatek 

dokazuje, da so se irske banke izjemno izpostavile zelo majhnemu številu 

posojilojemalcev, katerih investicije so bile vezane predvsem na nepremičninski trg. 

NAMA je od kreditojemalcev zahtevala pripravo predloga poplačila posojila ter pripravo 

podrobnega poslovnega načrta za pripadajočo naložbo. V poslovnem načrtu so morali 

dolžniki navesti dinamiko odplačevanja dolga, predlagati dodatna osebna in druga jamstva, 

predvideti odprodajo določenih sredstev, odstopiti morebitne prihodke nepremičnin za 

poplačilo dolga ter druge potrebne ukrepe, ki bi NAMO prepričali o prestrukturiranju 

posojila. Upravljanje glavnine dolžniških enot, ki so skupaj dolgovale le šestino celotnega 

dolga, je NAMA predala sodelujočim finančnim institucijam. V začetni fazi je pri tem 

sodelovalo vseh pet finančnih institucij – AIB, BOI, Anglo Irish Bank, EBS ter INBS, 

nakar se je število po korenitih spremembah v strukturi irskega bančnega trga zmanjšalo na 

zgolj dve – AIB in Capita Assets Services. AIB je po prevzemu EBS, poleg dela lastnih 
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posojil, ki so bile prenesene na NAMO, v upravljanje prevzel tudi del posojil EBS. Po 

združitvi Anglo Irish Bank in INBS v IBRC ter njegovi kasnejši likvidaciji, je NAMA del 

posojil IBRC, ki so bila prenesena nanjo, prenesla v upravljanje na družbo Capita Assets 

Services. S februarjem 2015 je omenjena družba v upravljanje prevzela tudi del 

posojilnega portfelja, ki je bil iz BOI prenesen na NAMO. Agencija je v omenjeni 

instituciji imenovala svoji ekipi strokovnjakov, ki sta delovali v kreditnem odboru ter 

zagotavljali nadzor nad uveljavljanjem strategije NAME pri upravljanju prenesenih posojil. 

Osnovne posle, kot sta administracija posojil ter direktni odnosi s strankami, je NAMA 

prepustila omenjenima institucijama (National Asset Management Agency, 2015). 

Do konca junija 2012 je NAMA s pomočjo neodvisnih ocenjevalcev pregledala in ocenila 

789 poslovnih načrtov in na tej osnovi predstavila strategije za razrešitev slabih posojil. 

Lahko jih razdelimo v tri širše kategorije: podpora dolžniku (angl. support) – 58 % posojil, 

odprodaja sredstev (angl. disposal) – 18 % posojil ter uveljavljanje izvršbe (angl. 

enforcement) oziroma razlastninjenje dolžnika – 24 % posojil (Debt Repayment, 2015). 

Strategija podpore dolžniku je predvidela dogovor z dolžnikom glede odplačevanja dolga z 

vzpostavitvijo nove časovnice odplačevanja. Pri tem je bilo možno tudi delno oziroma 

popolno prestrukturiranje posojila skladno s pogoji določenimi v sporazumu Connection 

Management Agreement. Pri strategiji odprodaje NAMA ni videla smiselnosti 

dolgoročnega sodelovanja z dolžnikom, tako je predvidela skupno pripravo z dolžnikom na 

odprodajo naložbe v kratkem roku (Debt Repayment, 2015).   

Pri upravljanju s sredstvi je bila NAMA relativno uspešna. Skladno z razmerami na trgu ter 

načrtom odprodaje nepremičnin je agencija postopoma plasirala nepremičnine na trg in na 

ta način skušala iztržiti najvišjo možno ceno. V letih med 2010 in 2013 je večino 

prihodkov ustvarila z odprodajo sredstev v tujini, predvsem v Veliki Britaniji (Londonu), 

kjer je nepremičninski trg hitreje okreval in je bilo povpraševanje po nepremičninah 

bistveno večje kot na Irskem. Zaradi zaostrenih razmer na irskem nepremičninskem trgu je 

namreč prodaja irskih nepremičnin predstavljala zgolj 16 % vseh prihodkov agencije v tem 

obdobju (National Asset Management Agency, 2015). 

Avgusta 2014 je skupni denarni tok NAME znašal 21,5 milijard evrov, pri čemer je 16,6 

milijard evrov ustvarila odprodaja sredstev, 4,9 milijard evrov pa je bilo drugih prihodkov 

– v glavnini iz naslova pobranih nepremičninskih najemnin. Vedno večji delež v prihodkih 

iz naslova odprodaje sredstev je poleg prodaje samih nepremičnin imela prodaja celotnih 

posojil drugim finančnim institucijam, saj je njen delež že v letu 2013 narasel na 24 % 

vseh prihodkov, v primerjavi s 6 % leto prej (National Asset Management Agency, 2014a). 

Prav tako je NAMA z namenom razreševanja nekaterih nedokončanih projektov sklenila 

pogodbe o skupnih vlaganjih (angl. Joint Ventures) z zainteresiranimi skladi (National 

Asset Management Agency, 2014c). 

Aktivno sodelovanje z dolžniki ter ugodne razmere na trgu so NAMI omogočile dosego 

cilja glede poplačila obveznic v višini 7,5 milijard evrov do leta 2013. Izboljšanje razmer 



 

44 

 

na trgu leta 2013 in še posebej v letu 2014 je omogočilo hitro in uspešno odprodajo 

številnih nepremičnin. Povečano povpraševanje na nepremičninskem trgu je izhajalo iz 

povečanega zanimanja tujih investitorjev ter še dodatno okrepljenega domačega 

povpraševanja na osnovi novoustanovljenih nepremičninskih naložbenih skladov (angl. 

Real Estate Investment Trust), ki delujejo po principu vzajemnosti ter maja 2012 sprejete 

iniciative o odloženem plačilu (angl. 80 / 20 Deferred Payment Initiative), s katero je 

NAMA uvedla možnost nakupa hiše ali stanovanja na način, da so se kupci zavarovali pred 

upadom cen nepremičnin, saj so ob nakupu plačali zgolj 80 % vrednosti, preostanek pa po 

petih letih glede na vrednost nepremičnine v tistem času. Omenjeni ukrep je bil odpravljen 

maja 2014, ko so ocenili, da je iniciativa dosegla svoj namen in povpraševanje ni več 

potrebovalo dodatnih spodbud zaradi strahu pred padcem cen (National Asset Management 

Agency, 2014b).  

Prvotni cilj zmanjševanja obveznosti NAME je predvideval poplačilo 15 milijard evrov do 

leta 2016, vendar je glede na uspešno upravljanje s sredstvi vodstvo leta 2014 postavilo 

nove cilje, po katerih naj bi do takrat poplačali 24 milijard evrov (glej tabelo 6), kar 

predstavlja 80 % dolga. Poplačilo obveznic z jamstvom države v skupni vrednosti 30,2 

milijard evrov bi s takšno dinamiko NAMA lahko dokončala že do leta 2018, dve leti pred 

prvotno postavljenimi cilji (National Asset Management Agency, 2014c). Skladno z 

novimi cilji, določenimi v letnem poročilu NAME za leto 2014 (National Asset 

Management Agency, 2015), agencija zagotavlja, da bo do leta 2020 poplačala tudi ves 

svoj podrejeni dolg v višini približno 1,6 milijard evrov, ter ob tem izkazala še dobiček. 

Tabela 6: Dinamika poplačil obveznic z jamstvom države (v milijardah evrov) 

 
Poplačilo obveznic z jamstvom 

države 

 

Seštevek 

poplačil 

 

 

Novi 

cilj 

 

2011 1,25 1,25  

2012 3,50 4,75  

2013 2,75 7,50  

2014 9,1 16.6  

2016   24,00 

 

Vir: National Asset Management Agency, 2014 Annual Report and Financial Statements, 2015. 

V zelo uspešnem letu 2014 je NAMA uspela poplačati kar 9,1 milijard evrov obveznic, kar 

je več kot v vseh preteklih letih skupaj. Pospešena dinamika zmanjševanja dolga NAME je 
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temeljila na oživitvi irskega nepremičninskega trga, kar je NAMI omogočilo plasiranje 

večjega števila nepremičnin na trg in s tem znatno povečanje svojih prihodkov. Na ta način 

je v letu 2014 ustvarila dvakrat več prihodkov kot v letu 2013 (8,6 milijard evrov). 

Glavnino prihodkov (7,8 milijard evrov) je agencija ustvarila z odprodajo sredstev, pri 

čemer je odprodaja irskih sredstev znašala kar 3,7 milijard evrov. Podatek ponazarja 

izjemno oživitev irskega nepremičninskega trga, saj je NAMA med letoma 2010 in 2013 z 

odprodajo irskih nepremičnin ustvarila zgolj 1,8 milijard evrov prihodkov. NAMA je 

namreč v teh letih na nelikviden irski nepremičninski trg plasirala malo nepremičnin, ker 

se je želela izogniti prodajam pod ceno, saj je stremela k maksimiziranju prihodkov iz 

naslova odprodaje nepremičnin in ni bila pod pritiskom takojšnje prodaje svojih sredstev. 

Močna okrepitev irskega nepremičninskega trga v letu 2014 je bila posledica večje 

privlačnosti Irske za tuje investitorje po uspešnem dokončanju Trojkinega programa 

pomoči, višje gospodarske rasti ter povečanega povpraševanja s strani domačih 

investitorjev. Oživitev irskega nepremičninskega trga je izjemnega pomena za poslovanje 

NAME in posledično razrešitev irske bančne krize, saj podatki iz letnega poročila za leto 

2014 kažejo, da je kar 65 % celotnega portfelja NAME vezanega na irske nepremičnine 

(National Asset Management Agency, 2015). Poleg zagotavljanja uspešne odprodaje 

sredstev je NAMA veliko vlagala v razvoj in povečevanje vrednosti svojih sredstev. Tako 

je obsežno vlagala v dokončanje številnih nepremičninskih projektov, ki so bili začeti še 

pred prenosom na agencijo ter tudi v nove nepremičninske projekte, za katere je ocenila, da 

bo z njihovo kasnejšo odprodajo ustvarila večjo dodano vrednost, kot če bi takoj odprodala 

zgolj zazidalno površino (National Asset Management Agency, 2015). 

Uspešno poslovanje NAME se je nadaljevalo tudi v letu 2015. Kot prikazuje spodnja 

tabela 7, je denarni tok NAME v letu 2015 znašal 9,1 milijarde evrov – kar 1,7 milijarde 

evrov nad načrtovanim. NAMA je v tem obdobju odprodala skoraj enak obseg sredstev kot 

v predhodnem letu, pri čemer je glavnino prodaje izvedla na domačem trgu. S 5,5 milijard 

evrov vrednim poplačilom obveznic je uspešno zasledovala cilj – 24 milijard evrov 

poplačanih obveznosti ob koncu leta 2016 (National Asset Management Agency, 2016). 

Tabela 7: Poslovanje NAME v letu 2015 (v milijardah evrov) 

 V letu 2015 Skupaj od začetka delovanja 

Denarni tok 9,1 32,7 

Odprodaja posojil in drugih 

sredstev 
8,5 27,2 

Poplačevanje obveznosti 5,5 22,1 

 

Vir: National Asset Management Agency, NAMA 2015 End of Year Review, 2016. 
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Ustanovitev in dobro poslovanje NAME v prvih 5 letih delovanja predstavljata primer 

dobre prakse v razmerah velikega pretresa na nepremičninskem trgu in posledične 

sistemske bančne krize. Agencija je namreč krepko presegla začrtane cilje glede 

ustvarjanja prihodkov, poplačevanja svojega dolga ter upravljanja in odprodaje sredstev. 

Odločitev za ustanovitev NAME ter kasnejši prenosi velikega dela problematičnih sredstev 

irskih bank nanjo so tako omogočili normalizacijo razmer v bančnem sektorju, lažje 

upravljanje in postopno zaprtje propadlih bank ter kakovostno upravljanje z danimi posojili 

ter pripadajočimi nepremičninami. Skladno z zgornjimi dejstvi lahko NAMO postavimo v 

središče uspešnega prestrukturiranja irskega bančnega sistema. 

4.4 Razreševanje slabih posojil 

Kljub temu da je bil velik del slabih posojil ter pripadajočih nepremičnin iz glavnih 

finančnih institucij prenesen na NAMO, so banke tudi same morale poskrbeti za znaten del 

slabih posojil, ki niso bila prenesena. V začetnem prenosu slabih posojil so bila na NAMO 

prenesena zgolj posojila v vrednosti več kot 20 milijonov evrov. V nadaljevanju je bila 

predvidena tudi izvedba prenosa slabih nepremičninskih posojil v vrednosti do 20 

milijonov evrov, t. i. NAMA 2, vendar se je vlada leta 2011 odločila, da slednjega ne 

izvede. Skladno z odločitvijo o neizvedbi NAME 2 so bile banke prisiljene k sprejemu 

številnih ukrepov za njihovo učinkovito razreševanje (Shoenmaker, 2015). Razreševanje 

slabih posojil, ki so ostala v bankah, je tako postalo izjemno pomemben segment 

prestrukturiranja portfelja bank. 

Irski bančni sektor je v primerjavi s preostalimi državami, ki so na prelomu desetletja 

izkusile hudo bančno krizo (Italija, Portugalska, Španija), poleg Grčije doživel največji 

porast slabih posojil. Slaba posojila so posojila, katerih odplačevanje glavnice ter 

pripadajočih obresti zamuja vsaj 90 dni. Medtem ko je delež slabih posojil v celotnem 

portfelju posojil v Italiji leta 2013 znašal okrog 15 %, v Španiji in na Portugalskem pa 10 

%, se je na Irskem povzpel na kar 25 %. Še bolj kot to je bilo skrb vzbujajoče dejstvo, da 

se je delež slabih posojil kar podvojil v samo dveh letih in pol. Vedno večja zadolženost in 

zamujanje pri odplačevanju posojil se je v teh letih zlasti povečalo v sektorju 

gospodinjstev, kar ni presenetljivo, glede na visoko stopnjo brezposelnosti v teh letih 

(okrog 14 %) ter porabo prihrankov gospodinjstev v preteklosti (Honohan, 2013). 

Delež slabih posojil se zelo razlikuje tudi glede na vrsto posojil. Kot v svojem delu navaja 

Shoenmaker (2015), je leta 2014 daleč največji delež slabih posojil (več kot polovica) 

obstajal v sektorju komercialnih nepremičninskih posojil (angl. commercial real estate 

loans). Pri potrošniških posojilih je delež znašal 20 %. Pri največjem segmentu posojil, 

hipotekarnih posojilih, ki so po podatkih iz konca leta 2013 predstavljala kar šest desetin 

vseh preostalih posojil v bankah, pa je delež slabih posojil znašal nekaj več kot 21 %. 

Kot še navaja Shoenmaker (2015), so irske banke za potrebe pokrivanja izgub iz naslova 

slabih posojil v letu 2014 oblikovale za 53 % rezervacij, vendar je delež odpisov v 

rezervacijah znašal zgolj 5,2 %. 
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Problematičnost hipotekarnih posojil še bolj ponazaraja podatek, da se je delež slabih 

hipotekarnih posojil, ki se ne odplačujejo že več kot dve leti, ob koncu leta 2013 povzpel 

na skoraj četrtino celotnih slabih hipotekarnih posojil. Omenjeni podatki kažejo na veliko 

izpstavljenost irskih bank v tem segmentu posojil in potrebo po pripravi akcijskega načrta 

za njihovo razreševanje. Visok delež slabih posojil namreč močno zvišuje stroške 

financiranja bank z vedno večjimi zahtevami po jamstvih, kar posledično zavira rast novih 

posojil (International Monetary Fund, 2013). 

Ukrepi na področju upravljanja s slabimi hipotekarnimi posojili so bili naslednji. Irska 

centralna banka je že leta 2011 z namenom pravičnejšega ravnanja z dolžniki ter 

zaustavitve povečevanja deleža slabih (hipotekarnih) posojil v okviru Kodeksa ravnanja 

finančnih institucij v primeru slabih hipotekarnih posojil (angl. Code of Conduct on 

Mortgage Arrears) pripravila strategijo upravljanja s slabimi posojili (angl. Mortgage 

arrears resolution process, v nadaljevanju MARP). Zaradi narave hipotekarnih poslov so 

banke razreševanje problematike hipotekarnih posojil vodile od primera do primera (angl. 

case-by-case). Kodeks ter strategija sta bila nato leta 2013 posodobljena, saj je delež 

hipotekarnih posojil, katerih odplačevanje je zamujalo, še vedno hitro naraščal (Mortgage 

Arrears Resolution Process (MARP), 2015). 

S Kodeksom je centralna banka postavila okvir za delovanje posojilodajalcev v primerih 

zamud pri odplačevanju hipotekarnih posojil, z uvedbo MARP pa je uveljavila natančnejše 

smernice in navodila, ki so bila razdeljena v štiri korake: komunikacija, finančne 

informacije dolžnika, ocenitev finančnega stanja dolžnika in rešitev. Prvi korak predvideva 

ustrezno komunikacijo med dožnikom in banko takoj po pričetku zamujanja z odplačili 

obrokov posojila. Z natančno opredeljenim postopkom naj bi zagotovili aktivno 

sodelovanje dožnika s finančno institucijo ter postavili osnovo za sprejetje odločitve v 

nastali situaciji. V okviru MARP je bil uveden standardni obrazec, ki ga morajo sodelujoče 

institucije uporabiti v drugem koraku pri pridobivanju finančnih podatkov dolžnika in 

postavljanju ciljev za zmanjšanje njegove potrošnje. Izpolnjeni obrazec nato dolžniki 

posredujejo v oceno finančni instituciji, kjer posebni odbor nato določi primerne ukrepe za 

razrešitev slabega posojila. Na voljo ima številne ukrepe, kot so: dogovor o začasnem 

moratoriju na odplačilo glavnice, začasno ali stalno znižanje obrestne mere, odlog plačila, 

kapitalizacija zamud pri odplačevanju, podaljšanje ročnosti hipotekarnega posojila, 

sprememba tipa posojila, vključitev v shemo najemniškega hipotekarnega posojila, idr.. V 

kolikor se dolžnik s predlaganimi ukrepi o prestrukturiranju posojila ne strinja oziroma 

zahtevam ne more zadostiti, se lahko odloči za dogovor v okviru osebnega stečaja (angl.  

Personal Insolvency Arrangement), sicer v obdobju treh mesecev sledi uveljavitev 

hipoteke in izterjava preostalega dolga. Do tega lahko pride bodisi prostovoljno bodisi s 

sklepom sodišča o zaplembi (MARP, 2015). 

Irske oblasti so s posodobitvijo stečajne zakonodaje v letu 2013 želele bistveno pospešiti 

razreševanje slabih posojil in olajšati postopke v primeru nevzdržnega dolga. Nova 

stečajna zakonodaja, ki je bila pripravljena po mednarodno primerljivi zakonodaji, je preko 

http://www.centralbank.ie/publicinformation/Documents/2013%20CCMA.pdf
http://www.centralbank.ie/publicinformation/Documents/2013%20CCMA.pdf


 

48 

 

izvensodnega mehanizma omogočala učinkovitejše razreševanje dolgov. Z uveljavitvijo 

nove zakonodaje na področju osebnega stečaja so finančne institucije in dolžniki lažje 

prišli do dolgoročno vzdržne rešitve v primeru slabih hipotekarnih posojil (International 

Monetary Fund, 2013).  

Z namenom doseganja boljših rezultatov pri upravljanju s problematičnimi hipotekarnimi 

posojili je Irska centralna banka leta 2013 uvedla cilje pri razreševanju slabih posojil (angl. 

Mortgage arrears resolution targets, v nadaljevanju MART). Z njihovo uvedbo je 

kvantificirala cilje za finančne institucije z namenom doseganja trajnejših rešitev za 

problematična hipotekarna posojila v doglednejšem času. Tako je finančnim institucijam 

za vsako četrtletje postavila splošni cilj pri predlaganih ter dejansko uveljavljenih trajnih 

rešitvah. Finančne institucije so bile obvezane k javnemu razkritju podatkov in rezultatov, 

centralna banka pa je izvajala nadzor in revizijo nad uveljavljenimi rešitvami. V primeru, 

da banke ne bi uspele doseči ciljev, je centralna banka predvidela ukrepanje proti dotični 

instituciji, kot na primer z zahtevo po oblikovanju višjih rezervacij za hipotekarna posojila, 

povečanju kapitala, idr.. Poleg splošnih ciljev, ki so bili postavljeni za vse institucije 

enako, so bili postavljeni tudi cilji za vsako posamezno institucijo, s čimer naj bi zagotovili 

še podrobnejše spremljanje in razreševanje problematičnih posojil. V program upravljanja 

s problematičnimi hipotekarnimi posojili so bile vključene naslednje finančne institucije: 

ACC Bank, AIB, KBC Bank Ireland, PTSB, BOI in Ulster Bank Ireland. MART cilji so 

bili postavljeni za celoten segment hipotekarnih posojil, ki so ga banke delile na 

hipotekarna posojila za rezidenčna stanovanja (angl. Principal dwelling houses mortgages 

– v nadaljevanju PDH) in hipotekarna posojila za namen nakupa in kasnejšega oddajanja 

nepremičnine v najem (angl. Buy-to-let mortgages – v nadaljevanju BTL) (Central Bank of 

Ireland, 2013a). 

Že kmalu po uveljavitvi MART so finančne institucije sprožile številne sodne postopke za 

uveljavitev hipotek ter izterjave preostalega dolga. Banke so se za ta skrajni ukrep odločile 

v kar  60 % primerov iz prvega svežnja (20 % problematičnih hipotekarnih posojil) po 

uvedbi MART (Honohan, 2013). Čeprav je bila ob prvem svežnju v glavnini uporabljena 

najmanj zaželjena možnost, omenjeni podatek kaže na učinkovitost MART, ki je finančne 

institucije spodbudil k aktivnejšemu razreševanju slabih posojil. 

Irska centralna banka je z uveljavitvijo MART pričela s še bolj doslednim nadzorom 

finančnih institucij na področju oblikovanja rezervacij in odpisov slabih posojil. Skladno z 

mednarodnimi računovodskimi standardi ter lastnimi navodili o oblikovanju rezervacij je 

od finančnih institucij zahtevala dogovor z upnikom o trajnem prestrukturiranju 

hipotekarnega posojila, sicer so le-te pri oblikovanju rezervacij morale upoštevati, da bodo 

prihodnji denarni tokovi z izjemo prihodka od prodaje jamstev nični. Poleg tega so morale 

pri prihodkih od prodaje jamstev upoštevati tržno ceno nepremičnine ter stroške, ki bi 

nastali z njeno prodajo. Centralna banka je dopustila možnost o zahtevanju dodatnega 

kapitala v primerih, ko finančne institucije ne bi dosledno spoštovale pravil o oblikovanju 

rezervacij, oziroma če bi slabo izvajale program razreševanja slabih posojil. Tudi s temi 
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ukrepi je centralna banka ciljala na večjo aktivnost finančnih institucij pri razreševanju 

slabih posojil (Central Bank of Ireland, 2013b). 

Ciljni odstotki predlaganih trajnih rešitev za problematična posojila so iz 20 % v drugem 

četrtletju naraščali in z zaključkom leta 2014 dosegli 85 %. Prav tako je naraščal ciljni 

delež zaključenih primerov. Ta je ob koncu leta 2014 znašal 45 %. Sodelujoče finančne 

institucije so zastavljene cilje presegle, saj so poročale, da so ob koncu leta 2014 

predlagale trajne rešitve v primeru 97 % posojil, trajno pa prestrukturirale 62 % posojil. Ob 

tem so poročale, da se 91 % prestrukturiranih posojil odplačuje brez zamud. Izmed 

približno 67.000 zaključenih primerov ob koncu leta 2014, je bilo več kot 40.000 posojil 

prestrukturiranih, v primeru več kot 26.000 posojil pa je bil dolžnik razlastninjen. Delež 

razlastninjenja dolžnikov je bil bistveno večji v segmentu BTL, kot v segmentu PDH 

hipotekarnih posojil. Podatek ni presenetljiv, še posebej če upoštevamo številne vladne 

pobude, ki dolžnikom PDH hipotekarnih posojil omogočajo bistveno več možnosti za 

prestrukturiranje posojil kot dolžnikom BTL posojil, kar so oblasti argumentirale z nujo po 

socialni drži pri državni stanovanjski problematiki (Central Bank publishes Q4 2014 

MART figures, 2015) 

Po podatkih Irske centralne banke je portfelj slabih hipotekarnih posojil (zamujanje pri 

odplačevanju 90 dni in več) v segmentu PDH posojil ob koncu prvega četrtletja 2015 

znašal 14,7 milijard evrov, kar je predstavljalo 14,1 % vseh PDH posojil. Od skupnega 

portfelja BTL hipotekarnih posojil v višini 27 milijard evrov je bilo slabih posojil za 7,7 

milijard evrov oziroma 28,5 % portfelja. Gibanje vrednosti obeh portfeljev slabih posojil 

med letoma 2009 in 2015 je predstavljeno v spodnji sliki 4, pri čemer so podatki o BTL 

posojilih glede na dostopnost prikazani le za obdobje od junija 2012 dalje. 

Slika 4: Gibanje vrednosti portfelja slabih hipotekarnih posojil glede na vrsto med letoma 

2009 in 2015 (v milijardah evrov) 

 

Vir: Central Bank of Ireland, Macro-Financial Review 2015, 2015. 
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Iz podatkov je razvidno, da je obseg slabih hipotekarnih posojil v irskih bankah še vedno 

velik, vendar velja izpostaviti dejstvo, da se je z uveljavitvijo MART upravljanje s 

problematičnimi hipotekarnimi posojili, ki so ostale v finančnih institucijah korenito 

popravilo, saj delež slabih posojil že od sredine leta 2013 počasi vendar konstantno upada 

(Residential Mortgage Arrears and Repossessions Statistics: Q1 2015, 2015). 

Kot v svoji publikaciji izpostavlja MDS (International Monetary Fund, 2013), je 

intenzivnejše reševanje slabih posojil najpomembnejša naloga irskih oblasti na poti k 

dokončni sanaciji bančnega sektorja in oživitvi gospodarske rasti. Le z uspešno sanacijo 

preteklih napačnih odločitev bank bodo banke zopet več posojale ter s tem spodbudile 

domačo potrošnjo in izvoz, ki sta ključna dejavnika gospodarske rasti. 

5 OCENA IN POGLED NAPREJ 

Prestrukturiranje bančnega sistema po krizi takšnega obsega, kot je prizadela Irsko, je 

dolgotrajen proces, ki se tudi v letu 2015, po 7 letih od pričetka krize, še ni zaključil. 

Shoenmaker (2015) umesti proces prestrukturiranja bančnega sistema v širši družbeno-

ekonomski okvir, v katerem naj bi vlada, centralna banka ter finančni regulator s 

sprejemom in implementacijo ključnih javnih politik pripeljali do vmesnega cilja – 

zagotovitve stabilnega bančnega sistema, ki bi bil ključ do končnega cilja – vzdržne visoke 

gospodarske rasti. Irska vlada je že v zgodnji fazi po izbruhu krize sprejela številne težke 

odločitve, še bolj sistematsko se je reševanja svojega bančnega sistema lotila po podpisu 

sporazuma o mednarodni finančni pomoči leta 2010. Irski bančni sistem se je v tem času 

korenito spremenil, zmanjšal in konsolidiral ter ob znatnih finančnih injekcijah postal 

bistveno stabilnejši, kot je bil še pred izbruhom krize. Ob izhodu iz mednarodnega 

programa pomoči ob koncu leta 2013 je tako irski bančni sistem dosegel vmesni cilj, 

končnega pa nikakor ne. Po podatkih Eurostata (Eurostat, 2015) je namreč država še v letu 

2012 beležila negativno gospodarsko rast (- 0,3 %), leta 2013 je zabeležila minimalno 

gospodarsko rast (0,2 %). Znaki dokončnega okrevanja irskega gospodarstva so se 

pokazali šele leta 2014, ko je država znova beležila visoko gospodarsko rast (4,8 %), ki se 

je nadaljevala tudi v letu 2015. Po osmih letih stabiliziranja bančnega sistema ter 

gospodarskega okrevanja je tako prvič mogoče trditi, da je se je Irska približala vmesnemu 

ter končnemu cilju prestrukturiranja. Kljub temu so pred Irsko v naslednjih letih še številni 

izzivi pred dokončnim okrevanjem in stabilizacijo. 

5.1 Makroekonomski položaj Irske danes 

Svetovna gospodarska in finančna kriza, pok nepremičninskega balona ter posledični zlom 

bančnega sistema so Irsko silovito pretresli in spremenili. Z nastopom krize leta 2008 je 

država po dolgih letih rasti padla v recesijo, spiralo neslutenega zadolževanja ter zabeležila 

velik padec zaposlenosti. 
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Država, katere gospodarski vzpon je temeljil na privabljanju tujih direktnih investicij, je po 

odhodu številnih multinacionalk ter manjku novih investicij v kombinaciji s sesutjem 

nepremičninskega trga in gradbeništva, z izjemo leta 2011 zabeležila naglo nižanje BDP. 

Kot je razvidno iz tabele 8, je BDP na prebivalca najnižjo vrednost dosegel tik pred 

sklenitvijo mednarodnega programa pomoči leta 2010, do leta 2014 se je povečal na 

40.200 evrov, kar je še vedno precej nižja vrednost kot v predkriznem letu 2007, ko je 

znašal 44.700 evrov. Skladno z napovedmi Irske centralne banke (Central Bank of Ireland, 

2014), naj bi Irska po znatni gospodarski rasti v letu 2014 tudi v prihodnje beležila 

relativno visoko gospodarsko rast, k čemur naj bi bistveno pripomogel izvoz, ki se krepi in 

je zopet gonilo gospodarske rasti predvsem po zaslugi izboljšanja razmer v glavnih 

trgovinskih partnericah, šibkejšemu evru ter padcu cen energentov. Pomembno bo k 

gospodarski rasti prispevalo tudi domače povpraševanje, ki je po dolgih letih upadanja v 

letu 2014 spet poraslo. Od začetka leta 2013 dalje se krepi investicijska dejavnost, pri 

čemer je rast dvoštevilčna, v letu 2014 pa se je močno okrepila tudi splošna potrošnja, 

katere rast je napovedana tudi za tekoče leto. Na drugi strani naj bi se skladno s 

programom o uravnoteženju javnih financ javna potrošnja rahlo zniževala. Ob tem se v 

zadnjih letih zopet povečuje presežek za tekočem računu. Znaten porast salda trgovinske 

bilance v letu 2014 je prispeval k povečanju deleža salda na tekočem računu iz 4,4 v letu 

2013 na 6,4 % BDP v letu 2014 (Central Bank of Ireland, 2014). 

Tabela 8: Glavni ekonomski kazalci za Irsko od leta 2006 do 2014 (odstotna sprememba 

glede na predhodno leto, razen če ni drugače določeno) 

Kazalec / leto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rast bruto družbenega 

proizvoda 
5,5 4,9 -2,6 -6,4 -0,3 2,8 -0,3 0,2 4,8 

BDP na prebivalca  

(v tekočih cenah, v tisočih 

evrov) 

43,0 44,7 41,6 37,0 36,2 37,4 37,6 38,0 40,2 

Harmonizirani indeks cen 

življenjskih potrebščin 

(HICP) 

2,7 2,9 3,1 -1,7 -1,6 1,2 1,9 0,5 0,3 

Realni indeks cen 

nepremičnin 
11,9 4,3 -8,5 -12,8 -10,4 -15,3 -11,9 0,3 12,2 

Stopnja brezposelnosti (v 

odstotkih) 
4,5 4,7 6,4 12,0 13,9 14,7 14,7 13,1 11,3 

Javnofinančni saldo (letni 

primanjkljaj / presežek v 

odstotkih BDP) 

2,8 0,3 -7,0 -13,9 -32,5 -12,7 -8,1 -5,8 -4,1 

Javni dolg  

(v odstotkih BDP) 
23,8 24,0 42,6 62,3 87,4 111,2 121,7 123,2 109,7 

Dolg privatnega sektorja (v 

odstotkih BDP) 
190,5 197,8 236,6 256,5 259,2 273,2 279,8 267,8 263,3 

Privatni kreditni tok (v 

odstotkih BDP) 
41,0 24,9 22,3 -5,0 2,6 16,1 -0,7 -1,7 13,7 

Delež izvoza proti uvozu 

(letni podatek) 
1,14 1,13 1,12 1,22 1,23 1,27 1,29 1,28 

ni 

podatka 

 

Vir: Eurostat, Real GDP growth rate – volume, 2015. 
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Irska je v letu 2014 zabeležila minimalen porast cen življenjskih potrebščin (po indeksu 

HICP) predvsem na račun porasta cen nepremičnin. Potem ko so cene od poka 

nepremičninskega balona drastično padale, je nepremičninski trg v letih 2013 in še posebej 

v 2014 ponovno oživel, kar je ugodno vplivalo tudi na gospodarsko rast. Znaki 

dokončnega okrevanja se v zadnjih letih počasi kažejo tudi na trgu dela, saj je stopnja 

brezposelnosti iz 14,7 % leta 2012 upadla na 11,3 % v letu 2014. Po napovedih Irske 

centralne banke (Central Bank of Ireland, 2014) bi se stopnja brezposelnosti že v letu 2015 

lahko približala 10 %. 

Šele v zadnjih letih se izboljšuje tudi javnofinančni položaj države. Skladno s programom 

pomoči je Irska po letu 2010 stremela k bolj uravnoteženemu proračunu, pri čemer se je 

javnofinančni primanjkljaj v zadnjih letih močno zniževal in v letu 2014 znašal 4,1 % 

BDP. Napredek pri oblikovanju bolj uravnoteženih proračunov je očiten, a vendar je 

javnofinančni primanjkljaj še vedno nad maastrichtsko mejo 3 %, ki sploh še ni končni cilj. 

Po dogovoru z mednarodnimi posojilodajalci naj bi Irska uravnotežila svoj proračun na 

srednji rok, pri čemer bi z ustvarjanjem presežkov dokazala kredibilnost ter zniževala svoj 

ogromen javni dolg, ki je leta 2013 presegel 123 % BDP. Njegovo povečevanje je bilo 

sicer pričakovano, saj so stroški reševanja bančnega sistema ter drugi javnofinančni izdatki 

močno presegli zmožnosti irskega gospodarstva in je bila država prisiljena v obsežno 

zadolževanje. Dolg naj bi se po projekcijah Evropske komisije v prihodnjih letih 

postopoma zniževal, kar se je nakazalo že leta 2014 (Directorate-General for Economic 

and Financial Affairs, 2011). 

Poleg javnega dolga je skrb vzbijajoč tudi podatek o zadolženosti privatnega sektorja. Iz 

tabele 8 je jasno razbrati trend hitrega in stalnega povečevanja dolga med leti 2006 in 

2013, ki se je šele v 2014 prvič znižal na sicer še vedno ogromnih 270 % BDP. 

Shoenmaker (2015) zato ocenjuje, da bodo za dokončno okrevanje irskega gospodarstva 

potrebni obsežni odpisi dolgov, saj se bo le na ta način dovolj zmanjšal finančni vzvod 

podjetij in jim omogočil nadaljni razvoj dejavnosti, banke pa bodo spet lahko povečale 

obseg kreditiranja zdravih podjetij. Prav tako so tudi gospodinjstva še vedno močno 

prezadolžena, zato se bo proces njihovega razdolževanja intenzivno nadaljeval. 

Pomemben kazalnik, ki potrjuje stabilizacijo in okrevanje irskega gospodarstva je tudi 

padec zahtevane donosnosti 10-letnih irskih državnih obveznic krepko pod 1,5 % v letu 

2015. Potem ko je v začetku leta 2011 zahtevana donosnost narasla preko 12 %, se je z 

izvajanjem programa pomoči ter umiritvijo razmer na mednarodnih finančnih trgih hitro 

zniževala, kar je državi olajšalo refinanciranje svojih obveznosti in omogočilo cenejše 

novo zadolževanje (Ireland Government Bond 10Y, 2015). 

Kljub pozitivnim premikom v zadnjem obdobju je potrebno upoštevati, da je Irska zaradi 

ogromnega javnega dolga še vedno precej ekonomsko nestabilna in bi že manjši zasuk 

enega od glavnih ekonomskih dejavnikov v negativno smer lahko povzročil daljši zastoj v 

okrevanju. 
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5.2 Stanje irskega bančnega sistema danes 

Irski bančni sistem je po korenitem pretresu in obsežnem prestrukturiranju danes bistveno 

manjši, bolj koncentriran ter stabilnejši. Po izvedbi številnih ukrepov sta se likvidnost ter 

kapitalska ustreznost irskih bank močno izboljšali, v zadnjih letih se izboljšuje tudi njihova 

profitabilnost (Central Bank of Ireland, 2014). Leta 2014 so tako domače banke (AIB, 

BOI, PTSB) prvič po letu 2008 dosegle agregatno profitabilnost, ki je bila sicer nizka 

(okrog 2 milijardi evrov dobička pred davki), a vendar kaže na korak v smeri oblikovanja 

stabilnega in zdravega sistema, ki bo zadovoljil deležnike bank ter zadostil potrebam 

gospodarstva po novem posojanju (Central Bank of Ireland, 2015). 

Domače banke so v letu 2014 ustvarile za 30 % višje prihodke iz poslovanja, pri čemer so 

glavnino prispevali neto obrestni prihodki in to kljub izjemno nizkim ravnem obrestnih 

mer. Nižje obrestne mere pri financiranju bank so namreč več kot nadomestile izpad 

obrestnih prihodkov zaradi nižjih obrestnih mer pri posojanju. Poleg prihodkov so se leta 

2014 povečali tudi odhodki domačih bank (16-odstotna rast), predvsem zaradi novega 

zaposlovanja in s tem dodatnih stroškov dela. Kazalnik stroškov se je v primerjavi s 

prihodki domačih bank znižal na 60 %, pri čemer ostaja na ravni povprečja EU bank 

(Central Bank of Ireland, 2015). 

Glavna težava irskih bank ostaja velik obseg slabih posojil v vseh segmetnih posojil. 

Obseg slabih posojil v domačih bankah je svoj vrh dosegel v tretjem četrtletju 2013, ko je 

znašal kar 57,1 milijarde evrov (Central Bank of Ireland, 2015). V letu 2014 se je obseg 

slabih posojil po zaslugi njihovega aktivnejšega razreševanja ter ugodnih ekonomskih 

razmer pričel hitro zmanjševati. Kot prikazuje slika 5, se je zlasti znižal obseg slabih 

komercialnih nepremičninskih posojil, kjer je bil delež slabih posojil še v sredini leta 2013 

preko 60-odstoten, v začetku leta 2015 je upadel na okrog 50 %, na obseg 15,5 milijard 

evrov. Rahlo izboljšanje v tem segmentu je predvsem posledica ugodnih razmer na 

nepremičninskem trgu. Prav tako je v času od začetka leta 2014 do sredine leta 2015 

bistveno upadel delež slabih posojil podjetniškemu sektorju (angl. small and medium 

entreprise and corporate loans) na okrog 20 % (7,8  milijard evrov).  

V letu 2015 je bil opazen tudi napredek pri razreševanju zamud pri odplačevanju 

hipotekarnih posojil, saj se je delež hipotekarnih posojil, katerih odplačevanje je zamujalo 

več kot 90 dni, znatno znižal, kar je predvsem posledica uvedbe MART. Po drugi strani se 

je znova povečal delež hipotekarnih posojil, katerih odplačevanje zamuja več kot 720 dni. 

Finančne institucije bodo tako skoraj zagotovo prisiljene v sprožitve sodnih postopkov za 

odvzem nepremičnin in vsaj delno poplačilo dolga, saj je razreševanje teh posojil 

dolgotrajno in ne daje rezultatov (Central Bank of Ireland, 2014). Podatki Irske centralne 

banke za prvo četrtletje 2015 kažejo, da se je skupni portfelj slabih posojil v domačih 

bankah znižal na 43,4 milijard evrov, kar še vedno predstavlja več kot 20-odstotni delež 

med vsemi posojili. Visok delež slabih posojil bistveno vpliva na profitabilnost bank, v 

kombinaciji s potrebo po oblikovanju obsežnih rezervacij pa predstavlja veliko potencialno 
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tveganje za banke ob poslabšanju razmer na finančnih trgih. Poleg tega je s tem vprašljivo 

tudi servisiranje realnega gospodarstva, ki ne more do novih posojil, saj banke zaradi 

velikih bremen iz preteklosti vodijo konzervativno politiko posojanja (Central Bank of 

Ireland, 2015). 

Slika 5: Gibanje deleža slabih komercialnih nepremičninskih posojil ter deleža slabih 

posojil podjetniškemu sektorju med letoma 2010 in 2015 

 

Vir: Central Bank of Ireland, Macro-Financial Review 2015, 2015. 

Portfelj posojil nefinančnim institucijam ter gospodinjstvom se tako že od leta 2009 dalje 

krči, saj poplačila presegajo obseg novoizdanih posojil (Central Bank of Ireland, 2014).  

Slika 6: Sestava sredstev domačih irskih bank na 31. 12. 2014 

Posojila

Državne obveznice

Druga sredstva

Sredstva v dolžniških
instrumentih

Denar in sredstva pri
centralnih bankah

 

Vir: Central Bank of Ireland, Macro-Financial Review 2015, 2015. 
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Obseg novega posojanja se sicer generalno rahlo povečuje. V prvem četrtletju 2015 se je 

posojilni portfelj domačih bank prvič po izbruhu krize povečal glede na preteklo četrtletje. 

Ob zaključku leta 2014 so posojila domačih bank predstavljala 69 % vseh njihovih 

sredstev (glej sliko 6), pri čemer je delež hipotekarnih posojil znašal 60 %. 

Po podatkih Irske centralne banke za prvo četrtletje 2015 so domače banke imele 

oblikovanih za 22,3 milijard evrov rezervacij, kar je 6,8 milijard evrov manj kot pred letom 

dni, ko je obseg rezervacij za potrebe pokrivanja slabih posojil dosegel vrh. Ob obsežnem 

zmanjšanju slabih posojil v letu 2014 je kazalnik kritja slabih posojil z rezervacijami ostal 

nad 50 % (Central Bank of Ireland, 2015). 

Sestava financiranja domačih bank se je v zadnjih letih bistveno spremenila. Potem ko je 

še leta 2010 delež depozitov v celotnem financiranju bank znašal krepko pod polovico, leta 

2015 predstavlja preko 70 % vseh virov financiranja bank. Skladno z zmanjšanjem bilanc 

bank se je najbolj zmanjšal delež financiranja preko ECB ter Irske centralne banke, ki je še 

leta 2010 predstavljal skoraj 30 % vseh obveznosti bank, leta 2015 predstavlja zgolj 6 %. 

Preostanek financiranja predstavljata zadolževanje na mednarodnih kapitalskih trgih ter 

medbančni depoziti. Celoten obseg virov financiranja domačih bank se je iz okrog 340 

milijard evrov v letu 2010 zmanjšal na okrog 222 milijard evrov do leta 2015 (Central 

Bank of Ireland, 2015). 

Z letom 2015 je bil tudi za irske banke vpeljan sistem meritev likvidnosti preko kazalca 

likvidnostnega kritja, preko katerega bodo stalno merili likvidnostne potrebe bank. Z 

merjenjem naj bi banke prisilili k oblikovanju dovoljšnjega obsega likvidnih sredstev za 

primer uresničitve neželenega scenarija v 30-dnevnem obdobju. Vse tri domače banke so 

krepko presegle zahtevani prag – 60 %, ki se bo skladno z napovedmi v prihodnjih letih 

povečeval do 100 % leta 2019 (Central Bank of Ireland, 2015). 

Domače banke so bile po številnih stresnih testih ter drugih preverbah zadostnosti kapitala 

ter kvalitete sredstev v preteklih letih obsežno dokapitalizirane. Marca 2015 je prvovrstni 

kapital CT1 v povprečju znašal 14,5 %, obseg tveganju prilagojenih sredstev (angl. risk 

weighted assets) pa se je ustalil, potem ko se je vse od pričetka krize močno zmanjševal. 

Ob preverbi kapitalske ustreznosti bank v letu 2014 je bilo ugotovljeno, da le PTSB nima 

zadostnega kapitala, da bi prestala neželeni scenarij, zaradi česar je morala ECB in domači 

centralni banki predložiti plan dokapitaliziranja. Aprila 2015 je bila nato banka 

dokapitalizirana s 525 milijoni evrov, s čimer je zadostila dodatnim kapitalskim zahtevam. 

Domače irske banke so tako dandanes kapitalsko ustrezne, vendar je pričakovati, da bodo z 

zaostritvijo kapitalskih zahtev v prihodnjih letih morale dodatno povečevati svoj kapital 

(Central Bank of Ireland, 2015). 

Primer ostrejše regulative na področju kapitalske ustreznosti bank med drugim predstavlja 

tudi uvedba proticikličnega kapitalskega blažilca (angl. Countercyclical Capital Buffer, v 

nadaljevanju CCB) na ravni EU v letu 2016, po katerem bodo banke, skladno s četrtletno 

postavljenimi mejami, dodatno prilagajale višino svojega kapitala. Banke bodo prisiljene k 
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dvigu kapitala v časih rasti, kar bo omejilo njihovo posojilno sposobnost, medtem ko bodo 

banke svoj kapital zmanjšale v časih, ko bi lahko prišlo do kreditnega krča. S tem želi ECB 

zmanjšati vpliv procikličnosti posojanja, ki je imelo ključno vlogo tudi pri napihovanju 

irskega nepremičninskega balona. Določanje CCB bo v pristojnosti Irske centralne banke, 

ki se bo v glavnini ravnala po kazalniku kreditnega primanjkljaja / presežka glede na 

dolgoročni trend gibanja obsega kreditiranja ter BDP (Central Bank of Ireland, 2015). 

Poleg treh glavnih domačih bank je danes na irskem prisotnih tudi precej tujih finančnih 

institucij, bodisi kot podružnice velikih tujih bank bodisi kot institucije v Mednarodnem 

centru finančnih storitev (angl. International Financial Services Centre, v nadaljevanju 

IFSC) v Dublinu. Njihovo število ter vpliv sta se v letih po izbruhu finančne krize 

zmanjševala, saj so neugodne ekonomske in bančne razmere na Irskem ter težave matičnih 

bank terjale obsežno prilagoditev. V obdobju med letoma 2008 in 2013 so se sredstva tujih 

bank na Irskem zmanjšala za skoraj tretjino, predvsem na račun razdolževanja ter 

prenehanja poslovanja na irskem trgu. Tuje banke, ki so delovale na segmentu potrošniških 

ter podjetniških posojil na Irskem (na primer Ulster Bank Ireland in KBC Ireland), so krizo 

bolj občutile in so morale korenito prilagoditi obseg poslovanja novonastalim razmeram. 

Podobno kot domače imajo tudi tuje banke v svojih bilancah precejšen delež slabih posojil 

(okrog 13 %), katerih obseg se šele v zadnjem letu zmanjšuje. Za razliko od domačih bank 

se sestava virov financiranja pri tujih bankah v zadnjih letih ni bistveno spremenila, saj 

financiranje s strani matične institucije ostaja glavni vir (okrog 35 %). Po zadnje dostopnih 

podatkih Irske centralne banke so tuje banke kapitalsko ustrezne, saj je delež CT1 kapitala 

21 % (Central Bank of Ireland, 2015).   

Tuje finančne institucije, ki delujejo v okviru IFSC, so bančno krizo ter makroekonomski 

pretres na Irskem bolje prestale, saj ne poslujejo na trgu potrošniških in podjetniških 

posojil. Kljub temu je irski IFSC po izbruhu mednarodne finančne krize ter zaostritvi 

bančne regulacije na Irskem bistveno ošibel, saj je več tujih finančnih korporacij svoje 

poslovanje preneslo drugam.  

Komplementarno vlogo klasičnim bankam na Irskem finančnem trgu opravljajo kreditne 

zadruge (angl. credit unions), katerih število in velikost sredstev sta se v preteklih letih 

prav tako zmanjševala. V letu 2015 naj bi po podatkih Irske centralne banke delovalo še 

376 zadrug, katerih posojilni portfelj se je od pričetka krize skoraj razpolovil na 4 milijarde 

evrov. Med zadrugami so velike razlike v kvaliteti posojilnega portfelja, pri čemer je 

povprečni delež slabih posojil 17 % (Central Bank of Ireland, 2015). Finančni regulator je 

z namenom boljšega nadzora nad zadrugami pripravil ostrejšo regulativo, kar se odraža v 

tem, da ima več kot polovica zadrug začasne omejitve pri nadaljnem posojanju. Poleg tega 

ima ta segment irskega finančnega sistema danes velike težave z dobičkonosnostjo, kar 

onemogoča izplačevanje primernih dividend ter negativno vpliva na privabljanje novih 

članov.  

Irski bančni trg je bil skozi vso zgodovino močno koncentriran. Tri glavne finančne 

institucije so že pred združitvami, likvidacijami ter odhodi številnih finančnih institucij iz 
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irskega bančnega trga obvladovale preko 70 % trga, pri čemer se je delež v zadnjih letih še 

povečeval (Beck, 2014) Visoka koncentriranost trga kot posledica politik prestrukturiranja 

dandanes slabi konkurenčnost irskega bančništva in predstavlja negativen vpliv sprememb 

na bančnem trgu na potrošnike. 

Izjemno pomembno vlogo pri stabilizaciji irskega bančnega sistema ima še vedno irska 

slaba banka NAMA. Potem ko so banke nanjo v preteklih letih prenesle večino slabih 

velikih posojil, NAMA danes aktivno upravlja z njimi in skrbi za uresničevanje načrta 

postopne odprodaje sredstev do njenega zaključka delovanja po 10 letih od ustanovitve. 

Glede na uspešno poslovanje zlasti v zadnjih letih obstaja velika verjetnost, da bo NAMA 

predčasno odprodala ves svoj portfelj, poplačala svoje upnike in ob tem ustvarila celo 

nekaj dodatnega dobička. 

Prestrukturiranje irskega bančnega sistema je terjalo izjemen obseg finančnih sredstev. 

Zaradi še vedno trajajočega procesa je stroške prestrukturiranja težko oceniti. Honohan 

(2015c) v enem svojih najnovejših poročil o poteku in odločitvah v procesu 

prestrukturiranja predstavi nekaj ocen stroškov z različnih vidikov, ki pa so, kot sam 

poudarja, zgolj vmesni izračuni stroškov na številnih predpostavkah. Tako naj bi neto 

strošek za vlado znašal okrog 40 milijard evrov, pri čemer je strošek izračunan kot direktni 

fiskalni stroški prestrukturiranja (64 milijard evrov), zmanjšan za bančna plačila za 

garancije in prihodke od prodaje kapitalskih instrumentov ter preostalih vladnih naložb v 

bankah. Poleg tega bo pri tem potrebno upoštevati še morebitne prihodke NAME ter 

prihodke iz naslova likvidacije IBRC. Avtor predstavi tudi okvirni podatek, da bodo 

posojilne izgube bank presegle 100 milijard evrov in oceno, da bodo celotni stroški 

ekstremne bančne rasti ter propada bančnega sistema v prihodnjih letih še naraščali, pri 

čemer že zdaj krepko presegajo 100 milijard evrov. Končno oceno stroškov 

prestrukturiranja bo možno natančneje izračunati šele čez nekaj let, ko bo zaključeno 

delovanje NAME ter banke ne bodo več v državni lasti. 

5.3 Presoja uspešnosti prestrukturiranja 

Prestrukturiranje irskega bančnega sistema je dolgotrajen proces, ki še zadaleč ni 

zaključen, zato je najverjetneje še prezgodaj za podajanje končne ocene o uspešnosti 

njegove izvedbe. Tudi po skoraj osmih letih od prvih ukrepov za zajezitev bančne krize 

dokončni rezultati prestrukturiranja še niso jasni, kar zgolj potrjuje, da so imeli odločevalci 

ob nastopu kriznih razmer izjemno težko delo. V izjemno kratkem času ter z nepopolnimi 

informacijami so namreč morali sprejeti zahtevne odločitve, ki še danes močno 

zaznamujejo stanje irskega bančnega sistema, irskega gospodarstva ter življenja v tej 

državi nasploh. Kljub temu je nekaj rezultatov prestrukturiranja že vidnih, zato bom v tem 

podpoglavju poizkušal kritično oceniti dosedanji potek ter rezultate prestrukturiranja. 

Po korenitem prestrukturiranju irskega bančnega sistema se je število finančnih institucij 

na irskem trgu močno skrčilo, saj so od domačih institucij na trgu ostale le tri večje 

finančne institucije: BOI, AIB in PTSB. Z vidika zagotavljanja poštene konkurence in 
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koristi za potrošnike omenjeni rezultat prestrukturiranja ni najboljši in bi se lahko še 

poslabšal ob nadaljevanju trenda odhajanja tujih finančnih institucij iz irskega bančnega 

trga. Tudi Beck (2014) v svoji analizi opozarja na šibko stopnjo konkurence irskega 

bančnega sistema, ki je posledica prestrukturiranja irskega bančnega sistema s številnimi 

združitvami, zaprtji bank ter prenehanjem poslovanja podružnic tujih finančnih institucij 

na Irskem. 

Ustanovitev NAME je poleg sklenitve mednarodnega sporazuma o pomoči zagotovo 

ključni element prestrukturiranja irskega bančnega sistema. Kmalu po njeni ustanovitvi so 

namreč sodelujoče finančne institucije lahko prenesle velik del svojih slabih posojil v 

njeno upravljanje, kar je omogočilo očiščenje bančnih bilanc ter nov zagon pri 

vzpostavljanju stabilnega bančnega trga. NAMA je s sistematičnim in skrbno zastavljenim 

načrtom delovanja v naslednjih letih uspešno upravljala ter odprodajala portfelj slabih 

posojil, pri čemer trenutno prehiteva zastavljene cilje in uspešno poplačuje svoje upnike. 

Njeno poslovanje se je še posebej izboljšalo po letu 2013, ko je na osnovi izboljšanja 

razmer na irskem nepremičninskem trgu ter splošnih gospodarskih razmer zelo povečala 

odprodajo sredstev in tako v letu 2014 dosegla podvojitev prihodkov glede na leto 2013. 

Skladno s tem je že leta 2014 s 16,6 milijardami evrov poplačil svojih obveznosti presegla 

zastavljeni plan 15 milijard evrov poplačil obveznosti, ki si ga je zastavila za leto 2015 ter 

postavila ambiciozen načrt dokončnega poplačila dolga do leta 2018. NAMA je uspešno 

sodelovala tudi pri postopni likvidaciji IBRC, pri čemer je nase prevzela njegovo obsežno 

bilanco. Nekateri avtorji, kot je na primer Connor (2015), sicer opozarjajo na prepozno 

ustanovitev NAME, kar so nakateri dolžniki spretno izkoristili za ugodnejši dogovor z 

bankami in s tem oškodovali davkoplačevalce. Nobelov nagrajenec Stiglitz problematizira 

tudi prenos »dobrih posojil« iz bank na NAMO, pri čemer je po njegovem mnenju prišlo 

do oškodovanja davkoplačevalcev in nepotrebne ošibitve bank. V javnosti je še posebej 

odmeval sodni postopek v primeru nepremičninskega mogotca Paddy Mckillena, ki je trdil, 

da se njegova posojila normalno odplačujejo in s tem oporekal prenosu vseh svojih posojil 

na NAMO (Stiglitz claims taxpayers and banks will lose out, 2010). NAMA je zagovarjala 

koncept prenosa celotnih obveznosti dolžnika nanjo, saj je le na ta način lahko pridobila 

celovit nadzor nad finančnim stanjem in prestrukturiranjem dolžnika. Kljub omenjenim 

kritikam menim, da lahko odločitev za ustanovitev NAME in njeno dozdajšnje delovanje 

postavim v središče prestrukturiranja ter ocenjujem, da je njeno delovanje nadpovprečno 

uspešno.  

Sprejetje mednarodnega programa pomoči, drugega ključnega elementa v procesu 

prestrukturiranja, je bilo za Irsko domala neizbežno, saj so se razmere v drugi polovici leta 

2010 tako zaostrile, da je država prišla na rob bankrota. Sprejetje programa pomoči je 

pomirilo finančne trge (upad zahtevane donosnosti na državne obveznice), zaustavilo odliv 

depozitov iz domačih bank in oblastem dalo več časa za pripravo nadaljnjih ukrepov. 

Program pomoči, predvsem ostri varčevalni ukrepi, so bili deležni številnih kritik na 

Irskem, v tujini pa program večina ocenjuje kot najbolje pripravljenega in izvajanega med 

vsemi programi pomoči, ki so bili v zadnjih letih sprejeti za pomoč državam evroobmočja 
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v težavah. Kritiki so poleg (pretirano) ostrih rezov v javno porabo omenjali predvsem 

višino obrestne mere, po kateri je država prejela pomoč, saj je presegala obrestne mere pri 

drugih primerljivih programih pomoči (na primer pri programu pomoči Portugalski), 

neizvedbo razlastninjenja imetnikov obveznic bank ter premajhen poudarek na reševanju 

slabih posojil (Honohan, 2015a). Shoenmaker (2015) nadalje izpostavlja problematičnost 

dokapitalizacije irskih bank v sklopu programa pomoči preko javnih financ, saj zagovarja 

tezo, da bi morale biti banke dokapitalizirane neposredno s strani Evropskega mehanizma 

stabilnosti, kar bi prerazporedilo tveganja ter olajšalo breme za irske javne finance. Kljub 

omenjenim kritikam je program Irski omogočil mirnejše razreševanje krize, milejše 

varčevalne ukrepe, kot bi bili sicer potrebni, cenejše zadolževanje kot na trgu, stabilizacijo 

razmer na bančnem trgu ter povrnitev ugleda na mednarodnih finančnih trgih. Spričo tega 

lahko program pomoči ocenim kot uspešnega in nujno potrebnega v procesu normalizacije 

razmer v irskem bančnem sektorju, javnih financah ter v gospodarstvu. 

Na obsežnost irske bančne krize je v veliki meri vplivala tudi odpoved oziroma manjko 

primerne bančne regulative. Z začasnimi ukrepi, kot je bila na primer uvedba splošne 

bančne garancije na vse obveznosti bank leta 2008, so irske oblasti preprečile naval na 

banke in okrepile stabilnost bank, a vendar je na ta način prišlo do prerazporejanja 

bremena bančne krize od vlagateljev k davkoplačevalcem, kar se po mnenju številnih 

avtorjev ne bi smelo zgoditi. Celo Honohan (2015b), guverner Irske centralne banke, 

kritizira hitro odločitev vlade za splošno garancijo na bančne obveznosti, predvsem ker je z 

njo zaščitila tudi imetnike podrejenega dolga ter, kot se je kasneje pokazalo, z zaščito vseh 

obveznosti ni bistveno prispevala k lažjemu dostopu finančnih institucij do financiranja. 

Morda bi si lahko odločevalci v tej fazi vzeli več časa za sprejem odločitve, s katero bi 

ločili banke glede na kvaliteto njihovih sredstev in na ta način privarčevali velik del javnih 

sredstev. Kljub enormnim stroškom za državo, ki so nastali kot posledica sprejema 

garancije (okrog 40 milijard evrov), z avtorjem delim mnenje, da je garancija pomembno 

prispevala k umiritvi razmer v bančnem sektorju in preprečitvi popolnega propada irskega 

bančnega sistema, ki bi lahko sledil ob morebitnem navalu na banke. Tako se je tudi v tem 

primeru pokazala klasična dilema, ki se pojavi pri vsakršnem reševanju sistemskih bančnih 

kriz, ko morajo odločevalci v izredno kratkem času sprejeti izjemno pomembne odločitve, 

pri čemer velikokrat nimajo na voljo vseh potrebnih informacij. 

Kot eno glavnih napak v procesu prestrukturiranja bi lahko izpostavil vključitev Anglo 

Irish Bank ter INBS v garancijsko shemo. Finančni instituciji sta bili v času sprejemanja 

bančne garancije na obveznosti bank že insolventni (Connor, 2015), zato bi bila verjetno 

bolj smiselna takojšnja nacionalizacija ter ločena obravnava njunih obveznosti pod 

nadzorom centralne banke / finančnega regulatorja. Na ta način je prišlo do oškodovanja 

državnega proračuna, saj imetniki obveznic ter drugi večji vlagatelji niso utrpeli tolikšnih 

izgub, kot bi jih glede na tvegano poslovanje morali. Omenjena odločitev je posledica 

napačnega pojmovanja krize v letih po izbruhu krize, saj so oblasti menile, da gre zgolj za 

likvidnostno krizo in s tem spregledale dejstvo, da so bili Anglo Irish Bank in INBS ter s 

tem tudi celotni irski bančni sistem že leta 2008 insolventni. Skladno s tem sta bili banki 
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neupravičeni do prejemanja pomoči ELA, ki je namenjena zgolj solventnim bankam. ECB 

je v tem primeru prekršila pravila dodeljevanja likvidnostne pomoči. Ob tem velja 

izpostaviti sporno delovanje vodstev propadlih bank, ki sta spretno prikrivali realno stanje 

v obeh bankah in na ta način zavajali odločevalce. Pri procesu reševanja irskega bančnega 

sistema bi odločevalci morda lahko bolje razdelili finančne institucije glede na kvaliteto 

njihovih sredstev ter skladno s tem določili drugačne ukrepe za nekatere izmed njih. 

Splošna garancija na obveznosti vseh glavnih bank ter prenosi velikega portfelja njihovih 

posojil na NAMO so namreč precej posplošili ukrepe ter verjetno niso bili najbolj 

optimalni v procesu reševanja določenih bank. 

Tudi po pričetku krize je izvedba reform bančne regulative potekala počasi in v 

nezadostnem obsegu. Oblasti so v letih po izbruhu krize vzpostavile strožji nadzor in 

zahteve glede kapitalske in likvidnostne ustreznosti finančnih institucij, kar je glede na 

zadnje dostopne podatke privedlo do zadovoljivih rezultatov. Prvotne dokapitalizacije bank 

v začetni fazi prestrukturiranja so bile sicer nezadostne, kar je bilo predvsem posledica 

uporabe slabših metodologij ocenjevanja kapitalskih potreb bank, spreminjajočih se razmer 

na trgu ter nepopolnih informacij, zlasti glede kvalitete sredstev bank. S kasnejšimi 

podrobnejšimi analizami kapitalskih potreb bank (PCAR) in serijo dodatnih dokapitalizacij 

so banke do konca leta 2011 v večini postale kapitalsko ustrezne. Proces dokapitalizacij 

irskih bank lahko ocenimo za delno uspešnega, saj je bila potrebna serija dokapitalizacij, 

kar zaradi velike negotovosti na trgu in nejasnosti glede posojilnih izgub niti ni bilo 

presenetljivo. Irske finančne institucije so danes solventne, vse manj odvisne od izredne 

likvidnostne pomoči s strani centralnih bank ter dosegajo zahtevan obseg likvidnih 

sredstev glede na novopostavljena merila.  

Proces prestrukturiranja bančnega sistema še vedno intenzivno poteka na področju 

reševanja slabih posojil, ki ostajajo v središču naporov za dokončno stabilizacijo bančnega 

sistema. Na tem področju je bilo v letih po izbruhu krize storjenega premalo. Izkazalo se 

je, da je obstoječa stečajna zakonodaja zastarela, saj ni predstavljala pravega 

zakonodajnega okvirja za učinkovito reševanje naraščajočega obsega slabih posojil. Ob 

tem so svoj delež prispevale tudi same finančne institucije, ki niso imele primernega 

znanja, kadrov, vzvodov, niti volje za aktivno razreševanje slabih terjatev. Šele v zadnjih 

letih so oblasti in finančne institucije aktivneje pristopile k problematiki in postavile nov 

okvir za učinkovitejše delovanje na tem področju s posodobitvijo stečajne zakonodaje leta 

2013, uvedbo MART, z oblikovanjem strokovnih služb za razreševanje slabih posojil 

znotraj institucij, večjim nadzorom nad dinamiko razreševanja slabih posojil, pa tudi s 

spremembo bančnih praks pri izdajanju novih posojil, po kateri je večji poudarek na oceni 

kreditnega tveganja in preverbi potencialnega kreditojemalca kot na sami vrednosti 

zavarovanja posojila. Rezultati na tem segmentu prestrukturiranja še niso zadovoljivi, zato 

bo razreševanje portfelja slabih posojil ena izmed ključnih nalog oblasti v prihodnjih letih. 

Poleg reprogramiranja slabih posojil se v zadnjih letih pojavljajo številni pozivi irskim 

bankam k obsežnejšim odpisom dolgov, saj obstaja velik del posojilnega portfelja, kjer 



 

61 

 

odplačevanje zamuja že več kot 2 leti. Shoenmaker (2015) zagovarja čimprejšnje odpise 

dolgov, da se čimprej vzpostavi zdrav bančni sistem in zagotovi novo kreditiranje 

upravičenim podjetjem in gospodinjstvom. Ocenjujem, da je glede na velik obseg slabih 

posojil ta ukrep nujen, pri čemer bi morala večjo vlogo odigrati Irska centralna banka ter 

regulator, ki bi s svojimi vzvodi pritisnila na banke, da bi se odločile za takojšnje odpise 

dolgov. Kot pozitiven ukrep ministrstva za finance na področju kreditiranja bi rad 

izpostavil tudi ustanovitev državne razvojne banke (angl. The Strategic Banking 

Corporation of Ireland), ki bo skušala povečati obseg kreditiranja malega in srednjega 

gospodarstva pod ugodnejšimi pogoji, kot jih sicer ponujajo poslovne banke. Na ta način 

želi vlada spodbuditi gospodarsko rast, saj je razvoj srednjega in malega gospodarstva 

ključnega pomena pri dokončnem gospodarskem okrevanju države. 

Ob vseh naštetih in kritično ocenjenih ukrepih v obdobju prestrukturiranja velja omeniti 

misel Shoenmakerja (2015), da je stabilen bančni sitstem le vmesni cilj vsakega bančnega 

prestrukturiranja, zato je uspešnost javnofinančnih politik ter prestrukturiranja potrebno 

oceniti z vidika zagotovitve vzdržne gospodarske rasti. Kot je bilo predstavljeno v 

poglavju 5.1, je Irska šele v letu 2014 dosegla zmerno visoko gospodarsko rast, ki ob 

trenutnih razmerah doma in po svetu še ni zagotovilo za vzdržno visoko rast. Skladno s 

tem, da proces prestrukturiranja irskega bančnega sistema še vedno poteka, dokončne 

ocene še ni možno podati. 

5.4 Prihodnost irskega bančnega sistema in možna tveganja 

Pred Irsko so v prihodnjih letih na področju bančništva, urejanja javnih financ ter 

gospodarstva številni izzivi. V irskem bančnem sistemu se bo v prihodnjih letih nadaljeval 

proces stabilizacije in konsolidacije, pri čemer bo osrednja pozornost namenjena 

razreševanju ogromnega portfelja slabih posojil, kar vključuje tudi verjetne obsežne odpise 

nerešljivih dolgov. Na ta način bodo banke očistile svoje bilance in s tem povečale svojo 

posojilno sposobnost, kar je tudi eden izmed ciljev irskih oblasti. Poleg tega bodo banke po 

letih številnih izgub skušale povečati svojo profitabilnost ter zagotoviti vzdržno rast 

posojanja, ki bi omogočila stabilno gospodarsko rast. Le stabilna visoka gospodarska rast 

bi namreč državi omogočila hitro zniževanje ogromnega javnega dolga na vzdržnejšo 

raven, kar je eden izmed glavnih ciljev irskih oblasti v prihodnjem desetletju. 

Vzporedno s predvidenim očiščenjem bilanc bank bo svoje delo nadaljevala tudi NAMA, 

ki naj bi skladno z napovedmi svoje poslanstvo dokončno zaključila leta 2020. Po zadnjih 

napovedih naj bi ob nadaljevanju pozitivnih trendov v irskem gospodarstvu že do leta 2018 

odprodala večino portfelja in poplačala obveznice z jamstvom države, do leta 2020 pa tudi 

ves svoj podrejeni dolg. 

Pričakovati je, da se bo nadaljeval proces krepitve bančne regulative. Irske oblasti so že v 

preteklih letih sprejele vrsto ukrepov za reguliranje bančnega sektorja, pri čemer bo irski 

bančni sistem kot del evroobmočja v prihodnje še natančneje nadzorovan tudi v okviru 

enotnega nadzornega mehanizma (centralizacija bančne regulative), ki naj bi preprečil 
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prihodnje bančne krize v takšnih obsegih. Skladno s tem bodo morale irske banke 

podrobneje poročati o svojem stanju ter skrbeti za spoštovanje novih strožjih zahtev. 

V času globalizacije ter številnih pretresov na finančnih trgih bo irski bančni sistem v 

prihodnjih letih še vedno soočen s številnimi izzivi in tveganji, kar bodo skušale oblasti s 

primerno bančno regulativo ter drugimi ukrepi kar se da minimizirati. Obvladovanje v 

nadaljevanju predstavljenih tveganj bo ključnega pomena pri uspešnem izhodu iz bančne 

in gospodarske krize. Glavnina naporov za dokončno stabilizacijo irskega bančnega 

sistema bo v prihodnjih letih vloženih v nadaljnje razreševanje slabih posojil, ki še vedno 

hromijo njegovo delovanje in predstavljajo veliko tveganje ob poslabšanju gospodarskih 

razmer ter negativnih premikov na nepremičninskem trgu. Poleg velikega obsega slabih 

posojil hitrejše okrevanje irskega gospodarstva onemogoča visoka zadolženost tako 

podjetij kot gospodinjstev, kar omejuje rast potrošnje in investicij. Morebitno vnovično 

poslabšanje razmer na nepremičninskem trgu bi ponovno zamajalo stabilnost bančnega 

sistema ter negativno vplivalo na gospodarsko rast. Finančne institucije bodo poleg 

aktivnejšega reševanja slabih posojil za zagotovitev ponovne rasti prisiljene v obsežne 

odpise dolgov. Nadalje Irska centralna banka v makroekonomskem poročilu 2015 opozarja 

na možnost, da bi banke z namenom povečevanja profitabilnosti zopet obsežno investirale 

v tvegane naložbe, ker so obrestne mere nizke, posojilni portfelj pa majhen (Central Bank 

of Ireland, 2015). Pri tem velja izpostaviti problematiko procikličnosti posojanja, ki je 

privedla do krčenja kreditiranja v obdobju gospodarske stagnacije in bi lahko spričo 

ugodnejših makroekonomskih razmer pripeljala do novega obdobja obsežnega kreditiranja 

v prihodnjih letih (Central Bank of Ireland, 2014). Odgovornost, da do tega ne bo prišlo, 

leži na vodstvih finančnih institucij ter regulatorja, ki je sicer že napovedal ukrepe za 

omejevanje kreditiranja v obdobjih gospodarske rasti in druge ukrepe za omejitev vpliva 

kreditnih ciklov ter črednega obnašanja na finančnih trgih v prihodnosti. V izogib 

ponovitvi napak iz preteklosti bodo oblasti morale zagotoviti polno neodvisnost regulatorja 

ter njegovo dokončno opolnomočenje, kar bo izboljšalo nadzor nad delovanjem bančnega 

sistema ter učinkovito ukrepanje v primerih anomalij. 

Določeno tveganje obstaja tudi v segmetnu financiranja bank, saj je zelo odvisno od 

kratkoročnih virov financiranja, ki so občutljivi na poslabšanje makroekonomskega 

položaja države, razpoloženja na finančnih trgih ter razmer v mednarodnem okolju. Poleg 

tega obstaja določeno tveganje za  povečanje stroškov financiranja bank, zaradi zaostrene 

bančne regulative. Tako naj bi se leta 2016 z uvedbo direktive o bančnem okrevanju in 

reševanju (angl. The Bank Recovery and Resolution Directive), ki bo postavila nova pravila 

za primere propadlih bank in velikih investicijskih podjetij, bistveno podražilo financiranje 

bank, saj bodo breme propada nosili tudi delničarji bank ter drugi investitorji, ki bodo v 

zameno seveda zahtevali višje donose (Central Bank of Ireland, 2015). 

Veiko tveganje predstavlja tudi volatilnost obrestnih mer, saj je celotno irsko 

gospodarstvo, vključno z državo, še vedno močno zadolženo. Morebitna hitra rast 

obrestnih mer bi ogrozila proces razdolževanja in spodkopala gospodarsko rast. 
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Na proces prestrukturiranja lahko vplivajo tudi številni zunanji dejavniki. Zunanje tveganje 

za irski finančni in gospodarski sistem tako predstavlja šibka gospodarska rast 

evroobmočja ter s tem posledično nižje tuje povpraševanje, kar lahko močno vpliva na 

irski izvoz. Poleg tega med vire tveganj lahko uvrstimo še geopolitične napetosti na 

vzhodu Evrope, visoko volatilnost cen surovin, grško finančno krizo ter morebitni izstop 

Velike Britanije iz EU, ki bi lahko sledil po referendumu leta 2017 (Central Bank of 

Ireland, 2015). 

Vir tveganja za Irsko in druge periferne države evroobmočja bi lahko predstavljal tudi 

enotni bančni trg in odvisnost od monetarne politike evroobmočja. Uvedba evra in nizke 

obrestne mere so namreč dodatno pospešile razvoj bančne krize na Irskem v preteklem 

desetletju, pri čemer obstaja tveganje, da se razmere ponovijo. Prihodnji razvoj dogodkov 

na tem področju bo tesno povezan z implementacijo bančne unije in njenim načinom 

delovanja, s čemer naj bi Irska kot manjši in zelo odprt gospodarski sistem veliko pridobila 

(Beck, 2014). 

SKLEP 

V zadnjem desetletju je svetovno gospodarstvo skupaj s finančnimi trgi in institucijami 

doživelo korenit pretres, ki je zahteval številne obsežne intervencije tako v gospodarstvu 

kot tudi v finančnih sistemih. Nebrzdano zadolževanje ter potrošnja v letih gospodarske 

rasti v kombinaciji z zlomom trga sekundarnih vrednostnih papirjev v ZDA je številne 

države pahnilo v globoko dolžniško krizo, ki je poleg gospodarstev močno prizadela tudi 

njihove bančne sisteme. Ena izmed takih držav je Irska, ki je po letih hitre rasti in 

vsesplošne blaginje doživela pok nepremičninskega balona, drastičen upad BDP in 

zaposlenosti ter posledični skorajšnji zlom javnih financ ter bančnega sistema. 

Irska, članica evroobmočja, je svoj nagel gospodarski vzpon začela v devetdesetih letih 

prejšnjega stoletja, ko je na osnovi uspešnega črpanja sredstev iz evropskih skladov, 

odprtosti svojega gospodarstva ter izvozne naravnanosti hitro napredovala v klub 

najrazvitejših svetovnih držav. Že leta 2002 je tako njen BDP dosegel 122 % povprečnega 

BDP EU. V nadaljnjih letih je njena gospodarska rast vse bolj temeljila na nevzdržnih 

dejavnikih, saj je izvoz nadomestila povečana domača potrošnja, ki je izhajala iz lahke 

dostopnosti posojil in posledičnega obsežnega zadolževanja. Temu je sledila izjemna rast 

bančnega sistema, razmah gradbeništva ter nepremičninskega sektorja, kar je nakazovalo 

pregrevanje gospodarstva in možnost bodočih težav. V magistrskem delu sem preučil 

številne vzroke za gospodarski in finančni zlom Irske, ki jih lahko strnem v naslednjih 

petih točkah: nevzdržna rast ter neustrezna fiskalna politika vlade, pomanjkljiva regulacija 

in nadzor, zniževanje konkurenčnosti irskega gospodarstva, kopičenje težav v bančnem 

sistemu ter svetovna gospodarska kriza. Prehod Irske iz obdobja rasti do zloma in vstopa v 

recesijo je še posebej zaznamoval razvoj dogodkov v bančnem sistemu. Potem ko so 

sredstva irskih bank leta 2006 dosegla kar 320 % BDP, pri čemer je letna rast posojil 
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dosegala tudi 30 %, je irski bančni sistem utrpel izjemen šok ob poku nepremičninskega 

balona leta 2006. Nastop svetovne finančne krize ter z njo povezana zmanjšana likvidnost 

na finančnih trgih sta irske banke dodatno prizadeli, saj so se po letu 2008 le stežka 

financirale z izposojanjem na mednarodnih trgih, od katerega so bile zelo odvisne. Irske 

banke so postajale vse bolj odvisne od pomoči Evrosistema, ki jim je zagotavljal potrebno 

likvidnost v času, ko je irski bančni sistem utrpel velik odtok kapitala in paniko med 

depozitarji. Kmalu je postalo jasno, da ne gre zgolj za manjšo kratkotrajno likvidnostno 

krizo, pač pa za sistemsko bančno krizo, ki je terjala takojšnje ukrepanje. Leto 2008 tako 

lahko opredelimo kot začetek v dolgotrajnem procesu prestrukturiranja irskega bančnega 

sistema. 

Prestrukturiranje lahko razdelimo v dve fazi. V prvi je bila večina naporov usmerjenih v 

razreševanje likvidnostne krize ter krize solventnosti bank. Med leti 2008 in 2010 so irske 

oblasti sprejele številne ukrepe za omejitev učinkov krize v bančnem sektorju. Tako je bila 

leta 2008 uvedena CIFS shema, splošna garancija na vse obveznosti, z izjemo potrošniških 

depozitov do 100.000 evrov, internih posojil ter posojil ECB, šestih glavnih irskih bank, z 

namenom okrepitve zaupanja v bančni sistem ter zmanjšanja likvidnostnih pritiskov nanj. 

Vlada je ob koncu leta 2009 uvedla še drugo garancijsko shemo, shemo ELG, da bi 

olajšala financiranje bank tudi po izteku CIFS sheme. V istem letu je vlada ustanovila tudi 

t. i. irsko slabo banko NAMO, z namenom, da bi glavne banke očistila slabih posojil in s 

tem izboljšala njihovo likvidnost ter preprečila insolventnost, kasneje pa s sredstvi 

učinkovito upravljala ter z njihovo odprodajo davkoplačevalcem povrnila največjo možno 

vrednost. Kot sem tekom raziskovanja ugotovil, lahko NAMO opredelimo kot ključni 

element v procesu prestrukturiranja irskega bančnega sistema. Njena ustanovitev je 

vključenim institucijam (Anglo Irish Bank, AIB, BOI, INBS in EBS) omogočila prenos 

portfelja slabih sredstev v višini 74 milijard evrov, v zameno so prejele vrednostne papirje 

v višini 31,8 milijard evrov. S tem se je bistveno izboljšala kvaliteta portfelja irskih bank 

ter stabilnost bančnega sistema.  

V tej fazi krize so bile opravljene tudi prve nujne dokapitalizacije bank, pri čemer je bila 

glavnina začetnih kapitalskih injekcij vezana na problematično Anglo Irish Bank, ki je bila 

že januarja 2009 nacionalizirana. Vsi omenjeni ukrepi so drastično poslabšali stanje javnih 

financ, saj je javnofinančni primanjkljaj leta 2010 narasel na kar 32 % BDP, javni dolg pa 

je narasel iz 25 % BDP leta 2007 na 95 % BDP v letu 2010. Razmere na mednarodnih 

finančnih trgih so bile tudi v letu 2010 izredno zaostrene, kar je še prispevalo k veliki 

odvisnosti irskih bank od financiranja s strani Evrosistema. Ker se je delež slabih posojil v 

irskih bankah še povečeval in je nujna likvidnostna pomoč ELA presegla 50 milijard 

evrov, je ECB novembra 2010 Irski postavila ultimat glede nadaljnjega financiranja 

njenega bančnega sistema. Irska je tako v izogib bankrotu 21. novembra 2010 zaprosila EU 

in MDS za finančno pomoč. 

Sprejetje mednarodnega programa pomoči je zagotovo postavilo nove temelje v procesu 

prestrukturiranja irskega bančnega sistema, saj so bili določeni natančni ukrepi in 
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časovnica za njihovo izvedbo. V zameno za odobritev 85 milijard evrov vrednega paketa 

pomoči so mednarodni posojilodajalci zahtevali izvedbo številnih fiskalnih in strukturnih 

reform ter sanacijo irskega bančnega sistema. Fiskalne reforme so predvidevale korenito 

zniževanje proračunskih odhodkov ter povečevanje prihodkov, kar bi državi omogočilo 

postopno uravnoteženje javnih financ. Strukturne reforme so bile zlasti osredotočene na 

večanje konkurenčnosti irskega gospodarstva, krepitev programov za zaposlovanje ter na 

privatizacijo irskega gospodarstva. Za omenjena sklopa reform je bilo namenjenih 50 

milijard evrov sredstev. Drugi del programa pomoči je bil vezan na sanacijo bančnega 

sistema, za kar je bilo predvidenih 35 milijard evrov. Sredstva so bila namenjena za 

zmanjšanje in reorganizacijo bančnega sistema, dokapitalizacijo bank, izboljšanje 

financiranja bank, povečanje stabilnosti sistema ter posodobitev bančne regulative. V 

začetni fazi je bila glavnina  naporov usmerjenih v zagotavljanje kapitalske ter likvidnostne 

ustreznosti irskih bank. Izkazalo se je, da je šele temeljitejša preverba kapitalske 

ustreznosti bank – PCAR – v letu 2011 pokazala pravo stanje sredstev irskih bank ter 

kapitalskih potreb. Po prvih dokapitalizacijah leta 2009 ter obsežnih dokapitalizacijah 

marca ter septembra 2010, ko je vlada v bančni sistem vložila 44,8 milijard evrov, je bilo 

po izvedbi PCAR 2011 ugotovljeno, da irske banke potrebujejo nove obsežne 

dokapitalizacije v višini 24 milijard evrov. Številne zaporedne dokapitalizacije so bile 

posledica netočnih ocen kapitalskih potreb zaradi nepopolnih informacij ter površnih 

preverb stanja v irskih bankah. Irske banke so bile do konca leta 2011 dokapitalizirane s 

skoraj 80 milijardami evrov, pri čemer je Anglo Irish Bank prejela 29,3, AIB pa 27,2 

milijard evrov. Glavnino dokapitalizacij (64 milijard evrov) je izvedla irska vlada, 

preostanek (15,5 milijard evrov) je bilo zasebnih oziroma iz naslova zamenjave 

podrejenega dolga v lastniški kapital. Po obsežnih dokapitalizacijah je prišlo do velikih 

sprememb v strukturi irskega bančnega trga, po katerih so bile vse večje irske banke vsaj 

delno nacionalizirane, koncentracija na irskem bančnem trgu pa se je močno povečala po 

številnih združitvah in osnovanju dveh glavnih bančnih stebrov okrog BOI ter AIB. V tem 

obdobju je potekalo postopno zapiranje institucije IBRC, ki je nastala po združitvi 

problematičnih Anglo Irish Bank ter INBS.  

V drugi fazi prestrukturiranja irskega bančnega sistema je in še vedno poteka 

prestrukturiranje portfelja bank. Potem ko so sredstva irskih bank do leta 2009 dosegla kar 

324 % irskega BDP, se je skladno s cilji programa prestrukturiranja že kmalu pričel proces 

zmanjševanja in čiščenja bilanc bank. Glavno vlogo je pri tem odigrala NAMA, ki je nase 

prevzela velik del slabih posojil glavnih irskih bank in s tem bistveno pripomogla k 

normalizaciji razmer. Cilj prestrukturiranja portfelja bank je drastično zmanjšan bančni 

sistem, ki bo kapitalsko močan ter bo imel zanesljive vire financiranja. Irske banke so to 

skušale udejanjiti z zasledovanjem ciljnega razmerja med posojili in depoziti, ki se bi 

moralo znižati na 1,225. Tako se je pričel proces razdolževanja, ki se je osredotočil na 

odprodajo neključnih sredstev, zlasti naložb v tujini. K identifikaciji neključnih sredstev ter 

analiziranju stanja irskih bank je pomembno prispevala izvedba PLAR leta 2011, po 

katerem so za vsako banko posebej pripravili plan prestrukturiranja ter ocene likvidnostih 
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potreb in tveganj. Ocenjeno je bilo, da se bodo morale irske banke do izteka programa 

pomoči razdolžiti za skoraj 73 milijard evrov, da bi zadostile ciljem, kar so udejanjile z 

odprodajo posojilnih portfeljev v tujini, naravno amortizacijo posojil ter odprodajo drugih 

neključnih naložb. Ob zaključku programa se je posojilni portfelj zmanjšal na 186 milijard 

evrov, kar je ob 10 % povečanju depozitnega portfelja znižalo kazalnik LDR pod ciljno 

vrednost na 1,17. 

Znaten del prestrukturiranja portfelja irskega bančnega sistema je bil opravljen znotraj 

NAME. Po prevzemu slabih terjatev bank leta 2011 je NAMA pričela z njihovim aktivnim 

upravljanjem. S tesnejšim sodelovanjem z dolžniki je pripravila strategije za razreševanje 

slabih posojil, pri čemer je lahko prišlo do prestrukturiranja posojila, takojšnjo odprodajo 

naložbe ali do razlastninjenja dolžnika. NAMA je bila pri svojem poslovanju uspešna, saj 

je s preudarnim upravljanjem portfelja presegla načrtovane cilje glede njegove odprodaje 

in poplačevanja svojega dolga. Oživitev irskega nepremičninskega trga ter ugodnejše 

gospodarske razmere so NAMI omogočile, da je presegla pričakovanja in postavila 

ambicioznejše cilje, po katerih bi do leta 2020 poplačala ves svoj dolg ter ob tem izkazala 

celo dobiček. 

Navkljub prenosom obsežnega portfelja slabih posojil na NAMO je v irskih bankah ostal 

velik obseg slabih posojil, ki se je do leta 2013 še povečeval in narasel na kar 25 % vseh 

posojil. Delež je bil največji v sektorju komercialnih nepremičninskih posojil, kjer je 

presegal polovico vseh posojil, več kot 20 % je bil tudi v največjem segmentu posojil – 

hipotekarnih posojilih. Z namenom pospešitve razreševanja slabih posojil je Irska centralna 

banka pripravila strategijo upravljanja s slabimi posojili (MARP), ki je banke spodbudila k 

intenzivnejšemu upravljanju slabih posojil. Ker se je ob tem izkazalo, da obstoječa 

zakonodaja ne nudi prave podpore, so oblasti pripravile posodobitve stečajne zakonodaje, 

ki je omogočila učinkovitejše razreševanje slabih posojil. Poleg strategije so bili 

postavljeni tudi cilji v razreševanju slabih posojil (MART), ki so banke prisilili v 

oblikovanje višjih rezervacij ter v odpise slabih posojil. Rezultati omenjenih ukrepov so 

danes že vidni, saj delež slabih posojil od leta 2013 počasi vendar konstantno upada. 

Irski bančni trg je danes bistveno bolj koncentriran kot pred krizo, saj ga po združitvah in 

likvidacijah bank skoraj v celoti obvladujejo le tri večje banke – BOI, AIB ter PTSB. Kljub 

temu da se je posojilni portfelj domačih bank drastično zmanjševal, posojila še vedno 

predstavljajo več kot dve tretjini vseh njihovih sredstev. Na drugi strani bilance je zanimiv 

podatek, da se je delež depozitov v celotnem financiranju bank povečal iz manj kot 50 % 

leta 2010 na 70 % leta 2015, kar je predvsem posledica velikega znižanja financiranja 

preko centralnih bank. 

Navkljub uspešnemu izhodu iz programa mednarodne pomoči leta 2013 proces 

prestrukturiranja irskega bančnega sistema še vedno poteka, pri čemer je končni rezultat in 

njegovo oceno težko podati. Kljub temu sem tekom raziskovanja prišel do sklepov, da je 

irski bančni sistem danes bistveno manjši, stabilnejši ter kapitalsko in likvidnostno 

ustreznejši, kot je bil pred začetkom prestrukturiranja. Iz tega sledi, da so bili cilji 
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prestrukturiranja doseženi in lahko proces prestrukturiranja irskega bančnega sistema 

ocenim kot relativno uspešnega. Kot ključna dejavnika v procesu prestrukturiranja 

ocenjujem ustanovitev NAME ter sprejetje in izvajanje mednarodnega programa pomoči, 

ki sta Irsko rešila bankrota in ji omogočila postopen izhod iz kriznih razmer. 

Kljub temu delim kritiko s številnimi avtorji, ki so kritizirali določene segmente v procesu 

prestrukturiranja. Pri tem bi zlasti izpostavil vključitev Anglo Irish Bank ter INBS v 

garancijsko shemo, zaradi česar je prišlo do oškodovanja javnih financ ter počasen 

napredek pri razreševanju slabih posojil, ki so ostale v bankah, kot posledica neustrezne 

bančne zakonodaje ter pomanjkljive regulative. 

Sanacija irskega bančnega sistema je le vmesni cilj irskih oblasti na poti k doseganju 

stabilne gospodarske rasti. Gospodarska rast je šele v zadnjem letu dosegla zmerno raven, 

ki nakazuje možni preboj in dokončni izhod iz krize. Tako je pred irskimi oblastmi še vrsta 

izzivov, ki so povezani z dokončnim prestrukturiranjem bančnega sistema ter nadaljnjim 

gospodarskim razvojem. Med njimi velja izpostaviti portfelj slabih posojil, zadolženost 

privatnega sektorja, profitabilnost bank, odprodaja sredstev NAME, ogromen javni dolg, 

uravnoteženje javnih financ, stopnjo brezposelnosti ter številne druge zunanje dejavnike, ki 

lahko ogrozijo uspešen zaključek prestrukturiranja ter vrnitev Irske v skupino hitrorastočih 

ekonomij. 
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Priloga 1: Seznam pogosto uporabljenih kratic 

AIB - Allied Irish Bank 

BDP - bruto družbeni proizvod 

BOI - Bank of Ireland  

BTL - Buy-to-let mortgages (hipotekarna posojila za namen nakupa in kasnejšega 

oddajanja nepremičnine v najem) 

CCB - Countercyclical Capital Buffer (proticiklični kapitalski blažilec) 

CIFS - Credit Institutions Financial Support (shema za pomoč kreditnim institucijam) 

CT1 kapital - Core Tier 1 Capital (prvovrstni kapital) 

EBA - European Banking Authority (Evropska bančna agencija) 

EBS - Educational Building Society 

ECB - European Central Bank (Evropska centralna banka) 

ELA - Emergency liquidity assistance (program nujne oziroma izredne likvidnostne 

pomoči)  

ELG - Eligible Liabilities Guarantee (garancijska shema za obveznosti upravičenih 

institucij) 

EU - European Union (Evropska unija) 

HHI - Herfindahl-Hirschman Index (indeks koncentriranosti trga) 

HICP - Harmonised Index of Consumer Prices (harmonizirani indeks cen življenjskih 

potrebščin) 

IBRC - Irish Bank Resolution Corporation 

IFSC - International Financial Services Centre (Mednarodni center finančnih storitev) 

IFSRA - Irish Financial Servicies Regulatory Authority (Irski regulator finančnih storitev) 

IL & P - Irish Life and Permanent 

INBS - Irish Nationwide Building Society 

LDR - Loan to Deposit Ratio (kazalnik danih posojil napram zbranim depozitom) 

LME - Liability management exercises (posebni ukrepi na področju obveznosti bank) 

MARP - Mortgage arrears resolution process (strategija upravljanja s slabimi posojili) 
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MART - Mortgage arrears resolution targets (cilji razreševanja slabih posojil) 

MDS - International Monetary Fund (Mednarodni denarni sklad) 

NAMA - National Asset Management Agency (Irska družba za upravljanje terjatev bank, t. 

i. slaba banka) 

NARL - National Asset Resolution Limited (irska državna družba ustanovljena v okviru 

NAME za odkup sredstev IBRC) 

NTMA - National Treasury Management Agency (irska državna zakladnica) 

PCAR - Prudential Capital Assessment Review (skrbni pregled kapitalske ustreznosti 

bank) 

PDH - Principal dwelling houses mortgages (hipotekarna posojila za rezidenčna 

stanovanja) 

PLAR - Prudential Liquidity Assessment Review (skrbni pregled likvidnostnih potreb 

bank) 

PTSB - Permanent tsb 

SPV - Special Purpose Vehicle (posebno podjetje za potrebe odkupa, upravljanja in 

odprodaje sredstev NAME) 

ZDA - United States of America (Združene države Amerike) 


