MANDAT BANKE SLOVENIJE IN
INSTITUCIONALNI OKVIR

Banka Slovenije svoj mandat samostojno ali v okviru Evropskega sistema centralnih
bank izpolnjuje na štirih temeljnih stebrih svojega delovanja:
–

–

–

–

Denarna politika se nanaša na tiste odločitve centralne banke, s katerimi ta
vpliva na ceno in razpoložljivost denarja v gospodarstvu ter s katerimi vpliva na
izbrani cilj denarne politike. Skladno z Zakonom o Banki Slovenije je temeljni cilj
Banke Slovenije stabilnost cen, kar je tudi glavni cilj Evropskega sistema
centralnih bank, katerega del je Banka Slovenije. Ohranjanje stabilnosti cen je
najboljši prispevek denarne politike h gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih
mest. Cenovna stabilnost se najbolje vzdržuje s ciljanjem inflacije na ravni 2% v
srednjeročnem obdobju. Ta cilj je simetričen, kar pomeni, da so negativna in
pozitivna odstopanja inflacije od ciljne ravni enako nezaželena.
Mikrobonitetni nadzor je del našega mandata, ki se nanaša na zagotavljanje
finančne stabilnosti. Cilj nadzorniških aktivnosti je pravočasno zaznati tveganja na
vseh področjih poslovanja bank in hranilnic (kreditna, likvidnostna, operativna,
kapitalska, obrestna tveganja, tveganja s področja dobičkonosnosti, notranjih
kontrol, korporativnega upravljanja, ugleda, preprečevanja pranja denarja) ter z
učinkovitim ukrepanjem zagotoviti stabilnost kreditne institucije in finančnega
sistema.
Makrobonitetna politika. Namen makrobonitetne politike je blažitev finančnih
ciklov in povečevanje odpornosti finančnega sistema na motnje. Makrobonitetna
politika identificira, spremlja in ocenjuje sistemska tveganja za finančno stabilnost
ter sprejema potrebne ukrepe za preprečevanje oziroma omejevanje sistemskih
tveganj. Končni cilj makrobonitetne politike je prispevati k zaščiti stabilnosti
finančnega sistema kot celote, kar vključuje povečanje odpornosti finančnega
sistema ter preprečevanje in zmanjševanje kopičenja sistemskih tveganj, s čimer
se zagotavlja vzdržen in trajnostni prispevek finančnega sektorja h gospodarski
rasti.
Reševanje bank v težavah in sistem jamstva za vloge. Naše osnovno poslanstvo
v tem okviru je zagotoviti urejeno reševanje bank(e) v (hudih) težavah s kar
najmanjšimi posledicami za gospodarstvo in javne finance. Cilj vzpostavitve
mehanizma reševanja je prenesti breme morebitnega reševanja bank na bančni
sektor (ne na javne finance) ter s tem zmanjšati moralno tveganje in tudi povečati
zaupanje javnosti oziroma vlagateljev v banke. Hkrati je Banka Slovenije skrbnik
sistema za jamstvo vlog, katerega temeljna cilja sistema sta zaščititi vlagatelje in
ohranjati njihovo zaupanje v bančni sistem. Trden in učinkovit sistem jamstva za
vloge je eden od pomembnih pogojev za vzdrževanje finančne stabilnosti v državi

Poleg tega v okviru svojega zakonskega mandata opravljamo še druge naloge, in sicer
izdajo gotovine, upravljanje plačilnih sistemov, upravljanje uradnih deviznih rezerv in
drugega premoženja Banke Slovenije, delujemo lahko kot plačilni in/ali fiskalni agent
države in kot predstavnik države v mednarodnih denarnih organizacijah, vodimo račune
za Republiko Slovenijo, državne organe in osebe javnega prava, opravljamo naloge
finančne, denarne, bančne in plačilnobilančne statistike, upravljamo centralni kreditni
register in podobno. Del naših nalog se nanaša na upravljanje kritične infrastrukture
Republike Slovenije po Zakonu o kritični infrastrukturi.

