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POVZETEK
S pojavom globalizacije in udejstvovanjem na tujih trgih so podjetja izpostavljena
številnim tveganjem. Najpomembnejše med njimi je zagotovo tveganje, da podjetje za
prodano blago ali storitev ne bo prejelo plačila, kar bo vplivalo na finančni tok in
morebiti celo ogrozilo obstoj podjetja. Zato je pomembno, da vodstvo ta tveganja
prepozna in sprejme ustrezne ukrepe zavarovanja plačila.
Namen dela je bil raziskati instrumente zavarovanja plačil, ki poslovna partnerja
ustrezno zaščitijo pred tveganji in ugotoviti, ali je dokumentarni akreditiv res
najvarnejši instrument zavarovanja plačila. Glede na to, da varuje interese tako
prodajalca kot kupca, obvezo plačila pa pod pogojem, da so izpolnjeni vsi v akreditivu
navedeni pogoji, prevzame banka, smo prišli do zaključka, da je akreditiv
najprimernejši in najvarnejši instrument zavarovanja plačila in tako potrdili zastavljeno
H1. Hkrati smo ugotovili, da ne obstaja instrument zavarovanja plačila, ki bi nudil
popolno zaščito tako prodajalcu kot kupcu. Na podlagi analize zbranih podatkov smo
potrdili tudi H2, kjer nas je zanimalo poslovanje z akreditivi v obdobju od 2007 do
2013. Ugotovitve so potrdile naše domneve, da se je obseg poslovanja z akreditivi v
omenjenem obdobju zmanjšal. Čeprav akreditiv velja za najvarnejši instrument
zavarovanja plačila, pa se v praksi ne uporablja toliko kot bi pričakovali. Zato smo s H3
predvidevali, da se podjetja ne odločajo za njegovo uporabo, ker ga slabo poznajo
oziroma celo ne poznajo. Rezultati anket so pokazali, da ga podjetja poznajo precej
dobro, zaradi česar smo H3 ovrgli.
Poslovanje z dokumentarnim akreditivom navzven mogoče deluje enostavno, vendar
smo skozi nalogo nanizali številna dejstva, ki govorijo ravno nasprotno in dokazujejo,
da so pri uporabi akreditiva potrebni velika skrbnost, natančnost in poznavanje
materije.
Ključne besede: mednarodno poslovanje, tveganja v mednarodnem poslovanju,
instrumenti zavarovanja, dokumentarni akreditiv

ABSTRACT
With the advent of globalization and engagement in foreign markets, companies are
exposed to various risks. The most important among them is certainly the risk that a
company will not receive payment for goods sold or services, which will affect cash
flow and may even threaten the existence of the company. It is therefore important for
the management to recognize these risks and to take appropriate measures for
payment insurance.
The purpose of this thesis was to investigate the instruments of payment insurance,
which are available to adequately protect both business partners against the risks, and
to determine whether the documentary letter of credit really is the safest instrument
for payment insurance. Regarding the facts that it protects the interests of both, the

seller and the buyer, and that the payment commitment is, on condition that all of the
conditions set out in the letter of credit are fulfilled, the bank's responsibility, we came
to the conclusion that the letter of credit is the best and the safest instrument for
payment insurance and that confirmed the H1 that was set. At the same time, we
found out that there is no instrument for payment insurance that would offer complete
protection to both the seller and the buyer. Based on the analysis of the collected data
the H2, where we were interested in doing business with letters of credit in the period
from 2007 to 2013, was also confirmed. The findings confirmed our assumptions that
the volume of business with letters of credit was declining in this period. Although the
letter of credit is being recognized as the safest instrument of payment insurance, it is
however not used in practice as frequently as you would expect. Therefore we
predicted with the H3 that the companies decide not to use it because of their poor
knowledge about it or because they do not know it at all. The results of the survey
showed that the companies know it quite well, which is why we reversed the H3.
Economic operation with documentary letters of credit can seem to work
uncomplicated on the outward, but through the thesis we were able to list numerous
facts, which speak against it and prove that the use of the letter of credit requires
considerable care, precision and knowledge of the matter.
Keywords: international business, risks in international business, security instruments,
documentary letter of credit
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1 UVOD
1.1 Opis področja in opredelitev problema
Uvoz in izvoz kot del globalne proizvodnje naraščata, zato se vlaga večjo pozornost in
napore v razumevanje ključnih pogledov v mednarodnih trgovinskih transakcijah. Vse
več izvoznikov išče nove trge za prodajo svojih produktov, ki jim omogočajo večje
prihodke in dobičke. Številne multinacionalke ustvarijo več kot polovico prodaje v tujih
državah. Tudi številni uvozniki iščejo dobavitelje različnih proizvodov in storitev na tujih
trgih, kar jim omogoča nižanje stroškov. Globalno dogajanje in konkurenca dandanes
vplivata na skoraj vsa podjetja. Številni izvozniki se srečujejo s težavami s prilagoditvijo
ponudbe izdelkov za potrebe tujih trgov, pomanjkanjem učinkovitega distribucijskega
programa ter zagotavljanju financiranja (Sakchutchawan, 2007, str. 1).
Izvažanje nikoli ni lahek posel. V prekomorskih trgih je že sam način poslovanja
drugačen, drug jezik, drugačna plačilna praksa. Izvažanje zahteva potrpljenje, veliko
administrativnega dela, prilagajanja tuji birokraciji in številna tveganja, kot so tržno
tveganje, valutno tveganje, politično in največje kreditno tveganje (Braun, 2010, str.
33). Za obvladovanje kreditnega tveganja ima izvozno podjetje na voljo različne načine
oziroma plačilne instrumente, kot so plačilo na odprt račun, vnaprejšnje oziroma
avansno plačilo, dokumentarni inkaso, bančna garancija, dokumentarni akreditiv.
Najvarnejši način, da izvoznik dobi plačilo za svoje blago je vnaprejšnje plačilo. S čimer
pa se uvoznik oziroma kupec redko strinja. Pri tem pa obstaja tudi tveganje za
izvoznika, da se bo kupec zaradi varnejšega načina plačila odločil za drugega
dobavitelja. Pogosto tudi ponujen popust za vnaprejšnje plačilo ni dovolj za kupca, saj
je le-ta vedno bolj zahteven (Braun 2010, str. 34). Za katero obliko zavarovanja oziroma
plačila se bosta partnerja dogovorila, je odvisno tudi od tega, kaj je predmet prodaje,
komu se prodaja, kako pogosto, v kolikšni količini in vrednosti. Glede na poročanje
Mednarodne trgovinske zbornice je 80 – 85 odstotkov trgovinskih transakcij kljub
tveganju plačanih na odprt račun. Ostalo se zavaruje z dokumentarnim ali standby
akreditivom, dokumentarnim inkasom in bančno garancijo, pri čemer prevladuje
uporaba dokumentarnega akreditiva.
Dokumentarni akreditiv, kot inštrument plačila, je produkt Mednarodne trgovinske
zbornice, oblikovan za potrebe mednarodnega poslovanja, ki strankam v poslu
omogoča varen način plačila in ustvarja ravnotežje med interesi prodajalca in kupca
(Falatov, 1998, str. 11). Akreditiv predstavlja dogovor, na osnovi katerega mora banka
na zahtevo in po navodilih svojega komitenta (kupca) odpreti akreditiv in proti
predložitvi dogovorjenih dokumentov v dogovorjenem roku izvršiti plačilo neki tretji
osebi (prodajalcu). Dokumentarni akreditiv se načeloma uporablja v mednarodnem
poslovanju, vendar je zaradi oteženih gospodarskih razmer, ki so številna podjetja
pripeljala na rob poslovanja, do prisilnih ali stečajnih postopkov, opaziti tudi večjo
uporabo le-tega v domačem slovenskem okolju.
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Dokumentarni akreditiv predstavlja precej preprost prenos kreditnega tveganja na
drugo stranko, v tem primeru na banko. Ko je akreditiv izdan, banka postane zavezana
za plačilo izvozniku, pod pogojem, da le-ta predloži v akreditivu zahtevane dokumente,
ki morajo biti skladni z akreditivom in med seboj. Običajno so ti dokumenti faktura,
pakirna lista, transportni dokument. Priprava zahtevanih dokumentov in predložitev le
teh banki v plačilo pa očitno predstavlja izvoznikom precej težav, saj od 60 do 80 %
predloženih dokumentov ne ustreza zahtevam akreditiva. Tukaj se postavlja več
vprašanj, zakaj imajo izvozniki takšne težave z dokumenti. Ali so za to krive pikolovske
banke, kako se odstopanjem izogniti in kako priti do plačila kljub odstopanjem. Vsako
odstopanje je lahko razlog za zavrnitev plačila (Baker, 2000, str. 42).
Dokumentarni akreditiv, kot zavarovalni in plačilni instrument, bo torej glavna tema
našega dela. Širše bomo predstavili potek poslovanja z dokumentarnim akreditivom,
iskali njegove prednosti in slabosti, ugotavljali, katere težave povzroča ključnim
udeležencem, to so izvoznik, uvoznik in banka. Dokumentarni akreditiv bomo
primerjali z drugimi podobnimi instrumenti zavarovanja plačila in tako skušali
ugotoviti, ali je akreditiv res najvarnejši instrument zavarovanja plačila. Zanimalo nas
bo, zakaj prihaja pri predložitvi dokumentov do odstopanj, katera so ta odstopanja in
katera povzročajo največ težav ter iskali vzroke za nastala odstopanja. Glede na
poslabšanje gospodarskih razmer in posledično slabše plačilne sposobnosti podjetij nas
bo zanimalo, ali se je obseg poslovanja z akreditivi povečal ali zmanjšal. Ugotavljali
bomo tudi razloge, zakaj se podjetja, ki se ukvarjajo z uvozom ali izvozom, ne odločajo
za tovrstni način zavarovanja plačila.
Raziskavo bomo smiselno razdelili v dva dela, v teoretičen in raziskovalni del. Za boljše
razumevanje našega dela pa bomo ob vsem tem na začetku predstavili mednarodno
poslovanje in tveganja, ki so jim izvozniki izpostavljeni, kjer bo poudarek zlasti na
kreditnem tveganju.

1.2 Namen in cilji magistrskega dela
1.2.1 Namen
V teoriji in poslovni praksi velja dokumentarni akreditiv za najvarnejši instrument
zavarovanja plačila, ki je ugoden za obe stranki. S proučitvijo še drugih dokumentarnih
poslov, med katere uvrščamo instrumente zavarovanja oziroma načine plačil, kot so
plačilo na odprt račun, avansno plačilo, bančna garancija in dokumentarni inkaso,
želimo raziskati, ali je akreditiv res najvarnejši. Načeloma se strinjamo, da je izmed
vseh instrumentov zavarovanja za katerimi stoji banka, dokumentarni akreditiv
najvarnejši instrument. Vendar iz prakse vemo, da popolnoma varnega instrumenta, ki
bi sam po sebi hkrati enakovredno ščitil oba partnerja v poslu, ni. Banka pri poslu
dokumentarnega akreditiva nastopa v vlogi posrednika in odloča o plačilu samo na
podlagi prejetih pravilnih zahtevanih dokumentov. Prav zahtevani dokumenti pa so
ključni za izboljšanje varnosti tega dokumenta.
Združenje bank Slovenije, Mednarodna trgovinska zbornica in drugi tuji organizatorji
večkrat pripravijo seminarje na temo instrumentov zavarovanja, v katerih so
2

predstavljene same oblike instrumentov, njihove prednosti in slabosti tako za uvoznike
kot izvoznike ter tudi težave, s katerimi se srečujejo banke. Ker se takšnih seminarjev
skoraj nikoli ne udeležujejo zaposleni iz podjetij, ki se ukvarjajo z izvozom ali uvozom
blaga, le-ti pogosto ne vedo na katere stvari biti pozoren, kje zahtevam partnerja
popustiti in kdaj vztrajati pri čem. Zlasti podjetja, ki se prvič srečujejo s poslovanjem z
dokumentarnim akreditivom, so dokaj hitro zadovoljna, da imajo sam dokument pri
sebi. Kako pomembna je vsebina le-tega pa se zavedo šele takrat, ko pride do težav pri
izpolnitvi obveznosti.
Glavni namen naloge je raziskati poslovanje z dokumentarnim akreditivom, kot
najvarnejšim zavarovalno plačilnim instrumentom za obvladovanje kreditnega
tveganja, pred in v času finančno gospodarske krize in prikazati posledice le-te na
poslovanje z omenjenim instrumentom. V empiričnem delu pa raziskati njegovo
uporabo oziroma gibanje v letih od 2007 do 2013, torej pred in v času finančno
gospodarske krize. Namen naloge je tudi raziskati, zakaj se podjetja, ki se ukvarjajo z
uvozom ali izvozom, ne odločajo za to obliko zavarovanja pogosteje.
1.2.2 Cilji
K pisanju naloge iz področja akreditivov me je pritegnilo zlasti povečano povpraševanje
po tem instrumentu zavarovanja, kar je verjetno posledica vse slabše plačilne
sposobnosti podjetij, zaradi katere so upniki prisiljeni svoje terjatve čim boljše
zavarovati.
Cilji naše raziskave v okviru magistrskega dela so:
- Opredeliti mednarodno poslovanje, ki s seboj prinaša številna tveganja za
ekonomske subjekte na trgu.
- Opredeliti za ekonomske subjekte najpomembnejše tveganje, to je kreditno
tveganje.
- Raziskati načine plačila in zavarovanja, ki so ekonomskim subjektom na
razpolago za obvladovanje kreditnega tveganja.
- Opozoriti na vlogo banke kot garanta oziroma posrednika pri uporabi
instrumentov zavarovanja.
- Ugotoviti, ali je dokumentarni akreditiv res vedno in povsod najvarnejša in
najprimernejša oblika zavarovanja plačila za oba ekonomska subjekta v poslu.
- Ugotoviti, ali je gospodarsko finančna kriza vplivala na obseg poslovanja z
dokumentarnimi akreditivi, in sicer z analizo podatkov na primeru slovenskih
bank.

1.3 Opredelitev hipotez
Osnovne hipoteze magistrske naloge, ki jih želimo potrditi oziroma ovreči so:
H1: Dokumentarni akreditiv predstavlja najvarnejšo obliko zavarovanja plačila za oba
gospodarska subjekta v poslu.
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Dokumentarni akreditiv velja za najvarnejši način plačila. Gre za dogovor, da bo banka
po dogovoru s komitentom odprla akreditiv in v dogovorjenem roku izvršila plačilo
prodajalcu, v primeru izpolnitve akreditivnih pogojev. Kot smo omenili, povsem
varnega instrumenta, ki bi obenem ščitil oba partnerja v poslu, ni, je pa vredno
preveriti, katero sredstvo zavarovanja je najvarnejše. Ob tem je smiselno preveriti
slabosti in prednosti različnih oblik zavarovanj plačila ter anketirati slovenske banke o
tem, kaj menijo o tovrstnem zavarovanju.
Metode za H1 bodo temeljile na kvantitativnem in kvalitativnem raziskovanju.
Uporabili bomo deskriptivni pristop k raziskovanju, pri čemer si bomo pomagali tudi s
spoznanji iz teoretičnega dela. Uporabljena bo metoda kompilacije in komparacija
primerov. Uporabljena bo tudi primerjalna analiza, saj bomo primerjali prednosti in
slabosti dokumentarnega akreditiva z drugimi oblikami zavarovanja plačila. Uporabili
bomo tudi metodo spraševanja, anketni vprašalnik bo poslan pristojnim zaposlenim iz
slovenskih bank.
H2: Obseg poslovanja z dokumentarnimi akreditivi se je v času finančno gospodarske
krize zmanjšal.
S pojavom krize se je plačilna sposobnost podjetij močno zmanjšala, kar je številna
podjetja pripeljalo do prisilnih ali stečajnih postopkov. Težave podjetij so močno
vplivale na poslovanje bank, saj so številna podjetja imela kredite na bankah, ki jih niso
bila več sposobna vračati, ali pa so bili slabo zavarovani. To je pripeljalo do zadolženosti
slovenskih bank, ki niso zmogle več financirati gospodarstva.
Metode za H2 bodo temeljile na kvantitativnem raziskovanju. Uporabili bomo metodo
spraševanja, saj bomo izvedli spletno raziskovanje. Hipotezo bomo preverili z analizo
podatkov slovenskih bank za obdobje od leta 2007 do 2013. Anketni vprašalnik bo
poslan pristojnim zaposlenim iz bank. Pri preverjanju te hipoteze bomo uporabili tudi
analitični pristop, saj bo uporabljena metoda deduktivnega in induktivnega sklepanja, s
katero bomo primerjali število sklenjenih poslovanj z dokumentarnimi akreditivi pred
in med finančno krizo. Analizo bomo izvedli s pomočjo programa Microsoft Excel.
H3: Ekonomski subjekti se ne odločajo za poslovanje z dokumentarnimi akreditivi
zaradi slabega poznavanja oziroma nepoznavanja tovrstnega instrumenta.
Glede na to, da se zelo malo zaposlenih iz podjetij, ki se ukvarjajo z uvozom ali izvozom
blaga, udeležuje predavanj, ki jih pripravljajo Združenje bank Slovenije, Mednarodna
trgovinska zbornica in drugi tuji organizatorji na temo instrumentov zavarovanja, v
katerih so predstavljene same oblike instrumentov, njihove prednosti in slabosti ter
tudi težave, s katerimi se srečujejo banke, predvidevamo, da takšnega poslovanja ne
poznajo dovolj dobro in se zaradi tega tudi ne odločajo zanj.
Metode za H3 bodo temeljile na kvantitativnem raziskovanju. Uporabili bomo metodo
spraševanja. Hipotezo bomo preverjali z anketnim vprašalnikom, ki bo poslan na
različna podjetja, ki se ukvarjajo z uvozom ali izvozom blaga.
4

1.4 Načrt in prikaz poteka raziskave
1.4.1 Potek raziskave literature
Po pregledu in proučitvi relevantne domače in tuje strokovne literature v tiskani in
elektronski obliki in ob pomoči lastnega znanja iz področja dokumentarnih poslov
bomo skozi celotno delo prepletali teoretični vidik s praktičnim, vključevali svoja
mnenja, predloge in primere. Na začetku bomo kratko opredelili tveganja, ki so jim
podjetja izpostavljena pri svojem poslovanju, zlasti mednarodnem. V nadaljevanju se
bomo posvetili predstavitvi sorodnih instrumentov zavarovanja. V zadnjem delu naloge
bomo v širšem obsegu predstavili dokumentarni akreditiv ter ga primerjali z drugimi
načini zavarovanja plačila. V nadaljevanju bomo preučili, v kolikšni meri je finančno
gospodarska kriza vplivala na gibanje izvoza in uvoza v naši državi in bomo njuno
gibanje skušali povezati s poslovanjem z dokumentarnimi akreditivi. Analizo bomo
opravili za obdobje od leta 2007 do 2013, in sicer primerjali bomo statistične podatke.
Prav tako bomo anketirali podjetja, ki se ukvarjajo z uvozom ali izvozom in ugotavljali
razlog, zakaj se ne odločajo za poslovanje z dokumentarnim akreditivom v večjem
obsegu.

5

Slika 1: Načrt poteka raziskave
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Preverjanje
hipotez

Slika 2: Analiza zbranih podatkov ter preverjanje hipotez

Metoda deduktivnega in induktivnega sklepanja

H1

Metoda spraševanja
Statistična metoda

H2

Primerjalna analiza

H3

Komparativna metoda
Metoda kompilacije
Vir: (Lasten)

1.5 Predpostavke in omejitve
Predpostavljamo, da je dokumentarni akreditiv najvarnejša oblika zavarovanja plačila,
ki ima kljub prednostim tudi slabosti, na katere moramo biti, zlasti kot upravičenec,
zelo pozorni. Razmere na trgu se nenehno spreminjajo, zato postajajo tudi akreditivi
vsebinsko vse bolj zahtevni.
Pri izdelavi naloge nam predstavljajo veliko omejitev poslovne skrivnosti domačih
bank, ki zaradi zaupnosti narave niso pripravljene razkriti podatkov o obsegu
poslovanja z akreditivi. Prav tako Banka Slovenije ne vodi omenjenih podatkov.
Poslovanje z dokumentarnimi akreditivi bi želeli analizirati z makroekonomskega
vidika, vendar pri Združenju za svetovno medbančno finančno telekomunikacijo,
organizaciji, ki upravlja mednarodni finančni sporočilni sistem, ki omogoča izmenjavo
sporočil med bankami in ostalimi finančnimi institucijami po vsem svetu, Mednarodni
trgovinski zbornici, nismo uspeli pridobiti želenih podatkov. Zato se bomo osredotočili
na analizo dobljenih podatkov slovenskih bank. Analizirane podatke bomo v določenih
primerih primerjali s podatki o gibanju akreditivov na mednarodni ravni, z javno
dostopnimi podatki, pridobljenimi na spletu. Predpostavljamo tudi, da bomo pri teh
podatkih precej omejeni.
Morebitne ovire bi lahko predstavljal tudi premajhen vzorec podjetij, ki naj bi
sodelovala v anketi, saj mnogi zavračajo anketiranje, kot pravijo nimajo časa za te
malenkosti, ki so v očeh tistega, ki piše nalogo, zelo pomembne in dragocene.
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1.6 Predvidene metode raziskovanja
V nalogi bomo znanje, pridobljeno iz delovnih izkušenj, nadgradili s pregledom
dostopne strokovne in znanstvene literature na internetu in v knjižici ter z
anketiranjem pristojnih oseb v slovenskih bankah in izvozno – uvoznih podjetjih.
Razpoložljive statistične podatke bomo analizirali ter grafično prikazali. Podatke iz
drugih bank bomo pridobili s pregledom dostopne literature na internetu ter preko
anketnega vprašalnika.
Pri raziskovanju bomo uporabili dva pristopa, in sicer deskriptivni in analitični pristop.
Deskriptivni pristop bo uporabljen pri teoretičnem delu, analitični pa v raziskovalnem
delu naloge.
Uporabljene bodo naslednje metode:
Deskriptivni pristop:
- komparativna metoda – bo uporabljena za primerjavo dobljenih statističnih
podatkov v slovenskih bankah,
- metoda kompilacije – za povzemanje raziskovalnih del različnih avtorjev.
Analitični pristop – za ugotavljanje povezav med obsegom poslovanja z
dokumentarnimi akreditivi in finančno gospodarsko krizo,
- metoda deduktivnega in induktivnega sklepanja – za primerjavo, števila
sklenjenih poslovanj z dokumentarnimi akreditivi pred in med finančno krizo,
- metoda spraševanja ─ izdelan bo anketni vprašalnik za banke in podjetja, ki se
ukvarjajo z uvozom ali izvozom,
- primerjalna analiza – s katero bomo primerjali dokumentarni akreditiv z
drugimi instrumenti zavarovanja ter ugotavljali njihove podobnosti,
- statistična metoda – za analizirane podatke, prikazane v grafih, bomo
ugotavljali vzročno-posledične povezanosti med opazovanimi pojavi.
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2 MEDNARODNO POSLOVANJE
Mednarodno poslovanje je danes izjemno dinamičen proces, ki se neprestano
spreminja in narašča hitreje kot svetovna proizvodnja. Vključevanje države v
mednarodno menjavo pomeni razvoj, rast in konkurenčnost in je nujni sestavni del
razvojne strategije vsake države. Državi in podjetjem omogoča razširitev trgov in s tem
večjo prodajo izdelkov, specializacijo in racionalizacijo poslovanja, razvoj, kar posledično
vodi do večje produktivnosti ter blaginje neke države (Šenk-Ileršič, 2010, str. 6).
Podjetja se za mednarodno poslovanje odločajo zaradi določenih razlogov. Bodisi da gre
za željo po večjem dobičku ali pa strahu pred konkurenco. Šuštarjeva (2009, str. 10) je
navedla naslednje motive:
pasivni motivi – podjetje se prilagaja dogajanju na domačem in tujem trgu in
spreminja svoje poslovne aktivnosti. Primeri pasivnih motivov so: globalna
konkurenca, trgovinske ovire, pravne in institucionalne omejitve s strani
domače države in rešitve v zvezi z logističnimi težavami.
aktivni motivi ─ nastanejo zaradi zmanjševanja konkurenčnosti podjetja. Aktivni
motivi so: ekonomije obsega, ki jih podjetja dosežejo s porazdelitvijo fiksnih
stroškov na čim večje število proizvedenih in prodanih enot, kar se kaže v
manjših proizvodnih in prodajnih stroških na enoto.
Od specifičnosti, razvitosti in oddaljenosti trga podjetja je odvisno, ali bo podjetje na
njem poslovalo direktno ali bo izbralo neko drugo obliko nastopa. Najpomembnejše in
najpogostejše oblike vstopa na tuji trg so:
izvozne oblike: neposredni, posredni ali kooperativni izvoz;
pogodbene oblike izvoza: prenos poslovne ali proizvodne funkcije na tuje
tržišče;
naložbene oblike izvoza: investiranje na tujem trgu (Šenk-Ileršič, 2010, str. 68).
Mednarodna trgovina, pogosto imenovana tudi zunanja ali svetovna trgovina, je
obstajala že pred nekaj stoletji in jo lahko opredelimo kot izvajanje vseh izvoznih in
uvoznih poslov. Pojmuje se bolj kot materialno poslovanje. Mednarodni marketing se
razlikuje od mednarodne trgovine po vsebini in poslovnem prijemu in je bližje
mednarodnemu poslovanju kot mednarodni trgovini. Mednarodno poslovanje je
najširši pojem, ki zajema oba zgornja pojma in pomeni izvajanje in opravljanje tudi
drugih dejavnosti na svetovnem trgu, tako trgovinskih in ne trgovinskih, kot so npr.
podjetniške naložbe, ustanavljanje proizvodnih podružnic na tujem, mednarodne
poslovne finance, mednarodno poslovodenje, multinacionalna podjetja, izgradnja
distribucijskih skladišč itd. Ne gre samo za materialne premike blaga, ampak tudi za
izvoz in uvoz kapitala in gibanje delovne sile (Šenk-Ileršic 2010, str. 7).
Mednarodno poslovanje zajema vse transakcije, ki potekajo med dvema ali več
regijami, državami in narodi preko svojih političnih meja. Zasebna podjetja opravljajo
te posle za dobiček, vlade pa za dobiček in iz političnih razlogov. Transakcije se
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nanašajo na vse tiste dejavnosti, ki vključujejo čezmejne transakcije blaga, storitev ali
virov (Wikipedia, 2013). Vse s ciljem zadovoljiti posameznike, podjetja, institucije,
države (Makovec Brenčič idr., 2009, str. 9).
Majhne države so praviloma bolj fleksibilne kot velike države in se hitreje prilagajajo
spremembam v mednarodnem okolju in imajo zelo uspešno in visoko razvito
gospodarstvo (Švica, Singapur itd.), so veliko bolj stabilne kot velike države ter imajo
večjo nagnjenost k mednarodni menjavi. Odvisnost od svetovnega trga je za majhno
državo le prednost, ki prinaša razvoj, zapolnjevanje prostih proizvodnih zmogljivosti,
višjo stopnjo zaposlenosti, višjo produktivnost in konkurenčnost ter višji življenjski
standard. Uspeh vključevanja v mednarodne tokove je v praksi odvisen od poslovnih
sposobnosti vsake države in njenih podjetij, kako bodo izrabila svoje konkurenčne
prednosti in znanje na svetovnem trgu (Šenk-Ileršič, 2010, str. 8).
Mednarodno poslovanje je za Slovenijo kot majhno državo ključnega pomena, saj
vključevanje v mednarodne tokove pomeni gospodarsko preživetje. Pomembna sta
tako izvoz kot uvoz blaga in storitev. Z uvozom pridemo do tistega blaga in storitev, ki jih
sami ne moremo proizvesti, ali zato nimamo naravnih virov, ali pa bi bila proizvodnja
določenega blaga neracionalna. Izvoz in primerjava s konkurenco na tujih trgih
omogočata domačemu gospodarstvu in proizvodnji doseganje določenih ekonomij
obsega ter višjo učinkovitost in elemente konkurenčnega obnašanja na višji ravni (ŠenkIleršič, 2010, str. 6-10).
Podjetja se pri mednarodnem poslovanju srečajo z drugačnim okoljem z vidika
ekonomskih, političnih, družbenih, kulturoloških, okoljskih, tehnoloških in pravnih
značilnosti. Zaradi tega je mednarodno poslovanje kompleksno in raznoliko, saj se
mora podjetje znajti v svetu različnih navad, običajev, značilnosti poslovanja, drugačnih
regulatornih, ekonomskih in drugih danostih okolij, ki se lahko spreminjajo. Te
spremembe so za podjetje lahko negativne ali pozitivne, kot je vstop v EU za slovenska
podjetja, pomembno pa je, da jih podjetje pravočasno zazna, pozna in preoblikuje v
ustrezne odločitve mednarodnega poslovanja (Makovec Brenčič idr., 2009, str 10-11).
Ruzzier in Konečnik (2007, str. 43) navajata naslednje najpogostejše oziroma največkrat
omenjene ovire pri mednarodnem poslovanju:
Pomanjkanje razpoložljivih informacij za oceno in analizo tujih trgov,
vzpostavljanje stikov in kompleksnost upravljanja z dokumentacijo in postopki
pri mednarodnem poslovanju,
močna tuja konkurenca,
ustrezno znanje zaposlenih in
končno financiranje izvoznih aktivnosti.

2.1 Tveganja v mednarodnem poslovanju
S pojavom globalizacije in povezanostjo finančnih trgov so se povečale tudi možnosti
nastopa tveganj, ki se označuje kot možnost neugodnega izida situacije (Zbašnik, 2006,
str. 187-188). Gre lahko za bodoč in negotov naravni dogodek ali dogodek, vezan na
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državo, podjetje, posameznike ali stvari, katerega posledica pomeni za podjetje
materialno ali nematerialno škodo, v kolikor se le-to pred škodo ni ustrezno zavarovalo
(Jus, 2004, str. 41).
Podjetja so pri poslovanju v mednarodni trgovini izpostavljena različnim tveganjem,
katerim se ne morejo v celoti izogniti. Dejavniki teh tveganj so: velike razdalje med
partnerji, različni pravni sistemi in navade tujih držav, posamezni posli zelo velikega
obsega in vrednosti, kar ima za posledico veliko materialno izgubo. Za podjetja je
pomembno, da znajo tveganja omiliti in jih kontrolirati ter vnaprej presoditi take
nepričakovane ali pričakovane dogodke, ki bi posledično lahko ogrozili poslovanje ali
zmanjšali ekonomski učinek poslovanja. V mednarodnem poslovanju so najbolj navzoča
sledeča tveganja: pravilna izbira poslovnih partnerjev, plačilno tveganje, kreditno
tveganje, valutno tveganje, tveganje prehoda dobave, nevarnosti in stroškov, tveganje
spremembe cen in vojno tveganje (Šenk-Ileršič, 2010, str. 103).
Za podjetje je izbira pravega instrumenta zavarovanja plačila in zavarovanja drugih
pogodbenih obveznosti ključni element komercialnih pogodb, tako v domačem kot v
mednarodnem poslovanju. Da bo podjetje lahko izbralo pravo obliko zavarovanja pred
tveganji, ki jim je izpostavljeno, je pomembno, da že pred sklepanjem kupoprodajne
pogodbe vključi banko, ki s poznavanjem predpisov, uzanc ter mednarodne poslovne in
finančne prakse lahko nudi svetovanje pri izbiri, sestavi in izvedbi ustreznega
instrumenta financiranja in zavarovanja in tako tveganja izloči ali vsaj omili.
V nadaljevanju se bomo posvetili plačilnemu tveganju, ki ga delimo na nekomercialna
in komercialna tveganja.
Med nekomercialna tveganja uvrščamo naslednja tveganja (Izvozno okno, 2014):
- Politični dogodki, kot so vojne, revolucije, državni udari, večji nemiri, upori,
generalne stavke, ipd.,
- riziki neplačila ali razdrtja pogodb s strani držav, vlad, državnih organov ali
drugih javnopravnih institucij,
- različne oblike razlastitve premoženja ali uničenja dokumentov s strani države;
- moratorij plačil, reprogram, prepoved konverzije in/ali transferja,
- drugi valutni in tečajni riziki (tudi tržni obrestni riziki),
- prepovedi uvoza blaga ali storitev,
- katastrofalne elementarne nesreče (potresi, vulkanski izbruhi, orkani ipd.).
Pri nekomercialnih tveganjih gre za zunanja, objektivna in pogosto sistemska tveganja,
ki se kažejo kot višja sila in ne izhajajo iz poslovnega obnašanja dolžnika. Zelo težko jih
predvidimo in preprečimo.
Med komercialna tveganja pa uvrščamo naslednje (Izvozno okno, 2014):
- Tveganje neplačila zaradi kupčeve trajne nesolventnosti, nelikvidnosti, stečaja,
prisilne poravnave ipd.,
- tveganje podaljšane zamude plačila,
11

-

-

enostranska odpoved ali razdrtje pogodbe s strani kupca oziroma neprevzem
blaga/dokumentov,
finančna tveganja – ta vplivajo na vrednost premoženja podjetja (sem spadajo
valutno tveganje, obrestno tveganje, tveganje spremembe cen surovin,
likvidnostno tveganje, cenovna tveganja, ipd.).

Gre za tveganja, ki izhajajo iz subjektivnih razlogov na strani dolžnika in se odražajo na
njegovem poslovnem ugledu in boniteti, lahko pa nastopijo tudi proti njegovi volji,
zaradi spremembe na trgu.
Kot vidimo, je podjetje v mednarodni trgovini izpostavljeno številnim dogodkom, ki so
izven nadzora tako prodajalca kot kupca in lahko vplivajo na prekinitev ali spremembo
pogodbenih odnosov, ali pa kupcu preprečijo plačilo dobavljenega blaga ali storitve. Ti
riziki so pogostejši v manj razvitih in politično manj stabilnih državah. Nekomercialni
rizika pa lahko vodijo tudi do nastanka komercialnih rizikov (Jus, 2004, str. 46).
Banke so pri mednarodnem poslovanju podjetij izredno pomemben in nepogrešljiv
člen, bodisi zaradi plačilnega prometa, preko katerega podjetja vršijo denarne tokove
bodisi zaradi svojih produktov in svetovanja, ki ga nudijo strankam v mednarodnem
poslovanju. Pri tem pa banke nosijo tudi svoj del odgovornosti in so izpostavljena
različnim tveganjem. Najpomembnejše tveganje, ki mu je banka izpostavljena pri
nudenju instrumentov zavarovanja plačil, kot sta garancija, dokumentarni ali standby
akreditiv, je kreditno tveganje.
Kreditno tveganje
Kreditno tveganje definiramo kot tveganje, da dolžnik ne bo sposoben v celoti ali delno
plačati obresti in odplačati glavnice v skladu z določili kreditne pogodbe. Obstaja
tveganje, da bo s plačili zamujal, ali da jih sploh ne bo odplačal, kar vpliva na bančni
denarni tok in povzroča težave z likvidnostjo (Van Greuning, & Brajovic Bratanovic,
2003, str. 135). Tvega pa tudi dolžnik, saj se lahko zgodi, da denarja ne bo sposoben
vrniti.
Pri kreditnem tveganju nastopajo pretežno tri vrste tveganj (Šubelj, 2000, str. 8-9):
Tveganje neplačila, ki ga merimo kot verjetnost, da v določenem času ne pride
do plačila obveznosti s strani kreditojemalca,
tveganje izpostavljenosti, ki izvira iz nepoznavanja bodoče izpostavljenosti v
primeru neplačila, npr. okvirni krediti in dani limiti za katere banka ne more v
naprej vedeti, v kolikšni meri jih bodo komitenti koristili,
tveganje poplačila, ki se pojavi v primeru neporavnane obveznosti s strani
komitenta in predstavlja izgubo, ki jo banka v takem primeru utrpi.
Nevarnost kreditnega tveganja lahko izločimo s predhodno preučitvijo kreditne
bonitete kupca ali s pomočjo zavarovanja izvoznega kredita, s čimer proti plačilu
stroškov tveganje prenesemo na tretjo osebo (Zbašnik, 2001, str. 231)
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3 INSTRUMENTI ZAVAROVANJA PLAČIL
Uspešno poslovanje podjetja na mednarodnem trgu je pogosto povezano z izbiro
ustreznih instrumentov zavarovanja pred tveganji. Podjetje ima na voljo več različnih
instrumentov zavarovanja plačil. Za katero obliko zavarovanja se bosta odločila, je
odvisno od različnih dejavnikov, pogosto pa tudi od tega, kako dobro se poznata, si
zaupata.
Instrumenti zavarovanja plačila, ki jih nudi banka, bomo spoznali v nadaljevanju.

3.1 Plačilo na odprt račun
Plačilo na odprt račun (Open Book Account) je klasična oblika kratkoročnega
financiranja poslov, pri čemer izvoznik prevzame celotno tveganje financiranja do
trenutka, ko je blago plačano (Šuštar, 2009, str. 56).
Ta oblika plačila predstavlja klasičen trgovinski kredit. Izvoznik in uvoznik podpišeta
prodajno pogodbo, v kateri opredelita ceno, valuto plačila, kreditne pogoje, metodo
plačila, prevozno klavzulo. Naloga izvoznika je pravočasno odpremiti blago na naslov
kupca oziroma v na pogodbi dogovorjen kraj. Finančne, transportne, zavarovalne in
druge dokumente pa pošlje direktno kupcu. S predajo blaga kupcu prodajalec izgubi
dejansko možnost razpolaganja z blagom. Po prejemu blaga in dokumentov kupec
oziroma špediter pregleda blago, ocarini tovor in že lahko razpolaga z njim. Plačilna
obveznost kupca nastopi ob preteku odobrenega kreditnega obdobja (Makovec Brenčič
idr., 2009, str. 156).
Plačilo na odprt račun prodajalcu ne daje nobene možnosti zavarovanja za primer, da
kupec prevzetega blaga ne bi hotel ali mogel plačati. Ta oblika zavarovanja je primerna
samo v primeru, da si partnerja res popolnoma zaupata in imata dolgoročne poslovne
odnose. Njegova prednost je, da razen stroškov nakazila ne zahteva nobenih drugih
stroškov.
Dandanes se v glavnem uporablja le še v odnosih matičnega podjetja do hčerinskih
podjetij, podružnic ali nakupnega agenta. Uporablja se tudi s pošiljanjem blaga na
konsignacijo (farmacevtski preparati, zdravila itd.). Oblika kot taka je izredno ugodna za
kupca oziroma uvoznika, saj lahko pred plačilom preveri kvaliteto in količino
dostavljenega blaga in tako v primeru reklamacij ne nosi nikakršnih stroškov. Po drugi
strani je ta oblika plačila skrajno neugodna za samega izvoznika, saj s predajo
dokumentov in blaga tvega možnost neplačila (Šuštar, 2009, 57).
V nadaljevanju Šuštar (2009, 57) pravi, da je ta oblika primerna le pri naslednjih
primerih:
Ko prodajalec kupcu zaupa,
ko je njuno sodelovanje trdno in dolgotrajno,
ko ima kupec visoko kreditno sposobnost,
13

ko v kupčevi državi ni visokega deželnega tveganja.
Zelo pomembno je, da prodajalec najprej preveri, kakšna je kupčeva kreditna
sposobnost in ostale kazalce tveganja preden podpiše pogodbo. Pri preverjanju
kreditne spodobnosti se pojavijo težave, saj je zelo težko preverjati kreditno
sposobnost tujemu kupcu, ker je omejena baza podatkov (Šuštar, 2009, 57).
Ta oblika plačila sicer zahteva vpletenost dveh bank, banke kupca in banke prodajalca
vendar le-ti ne prevzemata nobenih tveganj. Njuna naloga je samo prenos sredstev iz
računa kupca na račun prodajalca. Čeprav gre za zelo tvegano obliko plačila, pa se v
praksi zelo veliko uporablja, verjetno iz razloga enostavnosti, nizkih stroškov in hitrega
prenosa sredstev.

3.2 Predplačilo
Predplačilo (Advance Payment) je instrument financiranja mednarodne trgovine, kjer
uvoznik prodajalcu oziroma izvozniku poravna vse obveznosti iz pogodbe, še preden mu
ta dostavi obljubljeno blago oziroma v skrajnem primeru poravna svoje obveznosti, še
preden se sama proizvodnja blaga začne. Blagovno protivrednost poravna v celoti,
delno ali pa dogovorjeni znesek deponira pri banki (Šuštar, 2009, 56).
V primerjavi s plačilom na odprt račun, je pri predplačilu kupec tisti, ki nosi tveganje, ali
bo blago in dokumente sploh prejel. Tovrstna oblika plačila pa ni ugodna za kupca samo
iz navedenega razloga, temveč tudi iz razloga financiranja obratnega kapitala
prodajalca. Uporablja se predvsem v čisto začetnih fazah poslovnega sodelovanja in pri
poslovanju s kupci iz razvijajočih se držav. Kasneje se partnerja običajno odločita za
drugo obliko financiranja (Makovec Brenčič idr., 2009, 158).
Predplačilo prakticiramo v naslednjih primerih, ko (Šuštar, 2009, str. 56):
Nakazujemo manjše zneske,
prodajamo neznanemu in geografsko oddaljenemu kupcu,
kupujemo investicijske dobrine, izdelane po individualni specifikaciji (običajno
zahteva delni avans),
pri izdelavi posebnih vrst blaga, ki se na drugih tržiščih ne prodajajo,
prodajalec ne zaupa kupcu,
so gospodarske in politične razmere v državi kupca negotove.
Predplačilo je način plačila, ko prodajalec nima zaupanja v kupca, v smislu njegove
kreditne sposobnosti. Ta oblika financiranja je zelo ugodna za prodajalca, medtem ko
kupcu predstavlja najslabšo možno izbiro, saj mu prodajalec oziroma dobavitelj lahko
dobavi neustrezno ali nenaročeno blago ali pa je blago dobavljeno v nedogovorjenem
roku in v neustrezni kvantiteti in kvaliteti. V tem primeru uvoznik prevzema nase
celotno tveganje in posel financira sam (Šuštar, 2009, str. 56).
V primeru nakazila večjih zneskov se kupec v praksi običajno zaščiti tako, da zahteva od
prodajalca bančno garancijo za vračilo avansa, ki jo lahko unovči v primeru, da
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prodajalec ne izpolni pogodbene obveznosti. Vloga banke je pri predplačilu enaka kot
pri plačilu na odprt račun. Prednost za vpleteni stranki pa spet nizki stroški in
enostavnost postopka.

3.3 Dokumentarni inkaso
Dokumentarni inkaso se uporablja v mednarodnem poslovanju med partnerji, ki se
medsebojno poznajo in si zaupajo. Kupec zaupa prodajalcu, da bo dobavil blago, kot je
dogovorjeno v pogodbi, prodajalec pa pozna plačilno disciplino in finančno stanje
kupca. Obveznosti banke pri tem plačilu ni, njena vloga je zgolj posredniška (Prevc,
2008, str. 103).
Inkaso se pojavlja v naslednjih oblikah (International Trade Finance, 2007):
D/P, dokumenti proti plačilu (Documents against payment): dokumenti so
izročeni uvozniku v zameno za takojšnje plačilo
D/A, dokumenti proti meničnemu akceptu (Documents against acceptance):
dokumentom je priložena menica in pogoj izročitve dokumentov je akcept
menice s strani uvoznika. Plačilo je izvršeno na točno določen datum v
prihodnosti.
V obeh primerih posel poteka tako, da prodajalec odpremi dogovorjeno blago in
zaprosi svojo banko, da posreduje ustrezno dokumentacijo mednarodnega posla, ki je
običajno enaka kot pri plačilu preko akreditiva, to so faktura, prevozni dokument ter
razni certifikati o kvaliteti, izvoru. Njegova banka pošlje dokumente predložitveni banki,
to je običajno banka kupca, z inkasnimi navodili. Banka obvesti kupca o prispetju
dokumentov.
V primeru inkasa – dokumenti proti plačilu, kupec prejme dokumente, ko banki
zagotovi sredstva za izvršitev plačila. Riziko prodajalca v tem primeru je, da kupec ne
plača dokumentov, kar hkrati pomeni, da tudi ne more prevzeti blaga in le-to ostane
prodajalcu. Hkrati pa je plačilo pred izročitvijo dokumentov prodajalčevo zagotovilo, da
kupec ne bo mogel priti do blaga, ne da bi ga plačal. Navedeno velja le za dobavo blaga,
ki potuje z ladjo, kjer lahko kupec pride do blaga samo z originalnim ladijskim tovornim
listom. Pri ostalih prevoznih oblikah pa blago običajno prispe pred dokumenti in takšna
oblika zavarovanja postane za prodajalca precej tvegana.
V primeru inkasa – dokumenti proti meničnemu akceptu, kupec prejme dokumente, ko
akceptira menico in tako dobi lastninsko pravico na blagu. Plačilo se izvrši šele na
določen odložen dan. S tem prodajalec tvega, da kupec na dan plačila kljub temu ne bo
poravnal svoje obveznosti. Prodajalec ima možnost protesta menice, ki pa terja
precejšnje stroške in dolgotrajnost postopka. Ta oblika inkasa daje večjo prednost
kupcu, saj lahko z blagom razpolaga pred plačilom.
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Slika 3: Potek dokumentarnega inkasa

Vir: (Prtenjak, 2010, str. 23).

Dokumentarni inkaso je urejen z mednarodnimi pravili, izdanimi s strani Mednarodne
trgovinske zbornice, imenovanimi Enotna pravila za inkaso (Uniform Rules for
Collections – URC), kar omogoča enakovredno obravnavo s strani bank po vsem svetu
ter pravno varnost. Vloga banke je tudi v inkasnem poslu le posredniška, banka ne
prevzema odgovornosti za plačilo. Njena naloga je delovati v skladu z inkasnimi
navodili ter preveriti, ali so predloženi vsi v navodilih predloženi dokumenti.
Dokumentarni inkaso predstavlja nižjo stopnjo tveganja za prodajalca, kot sta plačilo
na odprt račun in predplačilo. Kupec vidi prednost v plačilu blaga, ko le-to prispe
oziroma v odlogu plačila. Prodajalec pa v enostavnosti uporabe instrumenta ter nizkih
bančnih stroških.
Tabela 1: Stroški po dokumentarnem inkasu

Vir: (Raiffeisen banka, 2015).
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3.4 Bančna garancija
Bančna garancija, ki je vedno izdana v pisni obliki, obvezuje banko, da bo upravičencu
izplačala garancijski znesek, če glavni dolžnik svoje obveznosti ne izpolni v
dogovorjenem roku in na dogovorjen način. Banka poravna obveznost iz garancije
vedno v denarju, tudi če garantira za nedenarno obveznost (Tratnik & Ferčič 2002, str.
362).
Zaradi prednosti, ki jih omogoča izdana bančna garancija, je bila le-ta zelo hitro
sprejeta v mednarodni trgovini, prvi začetki njene uporabe segajo že v čas po drugi
svetovni vojni in danes skorajda ne najdemo posla uvoza opreme, dobave blaga,
investicijske gradnje in temu podobnih poslov, ki ne bi bili zavarovani z bančno
garancijo (Rebesco, 1991, str. 3).
Funkcija bančne garancije ni v izpolnjevanju dolžnikove obveznosti s strani banke,
temveč pokrivanje določenih tveganj v primeru, da se posel ne odvija po pogodbenih
določilih, torej kot kompenzacija oziroma nadomestilo upravičencu (Rebesco, 1991,
str. 3). Njihova najvažnejša funkcija je zagotavljanje, ali finančnih obveznosti, namreč
plačilo dogovorjenega zneska, ali nefinančnih obveznosti, namreč plačilo odškodnine
(Bertrams, 2001, str. 6-10).
Prednosti bančne garancije so:
Enostavno in hitro unovčljiva kar omogoča upravičencu največje možno
jamstvo,
unovčljiva ne glede na finančno stanje nalogodajalca,
je nepreklicna v roku veljavnosti,
obvezo plačila prevzame banka – zaupanja vredna ustanova,
običajno ne veže materialnih sredstev nalogodajalca,
pokriva najrazličnejša tveganja interesov strank, ki izhajajo iz konkretnega posla,
z izdajo kontragarancije tuje banke na garancijo se izloči deželno tveganje,
uporabna tako v domačem kot mednarodnem poslovanju,
mednarodno urejena s pravili Enotna pravila za garancije na prvi poziv, izdanimi
s strani MTZ,
ena garancija lahko pokriva več dobav blaga, kar pomeni nižje stroške,
predstavlja potencialno obveznost za banko – unovčena bo le, če nalogodajalec
(dolžnik) ne bo izpolnil pogodbene obveznosti,
je ločena od osnovnega posla, banka zaradi samostojne zaveze nima ugovorov,
ki jih ima dolžnik.
Garancija, ki omogoča največje možno jamstvo enemu od poslovnih partnerjev pa ima
slabosti za druge vpletene subjekte:
Velika možnost neupravičenega unovčenja,
zaradi velikega števila likvidacij in stečajev podjetij predstavlja veliko tveganje za
banko garanta,
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stroškovno dražja od nakazila, predplačila in inkasa, a običajno cenejša od
akreditiva.
Bančna garancija mora vsebovati naslednje obvezne podatke:
Ime naročnika/nalogodajalca garancije,
ime upravičenca garancije,
naziv banke garanta,
navedba osnovnega posla za katerega se izdaja,
znesek za katerega banka garant jamči,
rok veljavnosti garancije,
pogoji pod katerimi se zahteva plačilo.
V posel bančne garancije so vpleteni nalogodajalec garancije, to je dolžnik oziroma
kupec, ki se s svojim partnerjem, to je prodajalcem, dogovori o zavarovanju z bančno
garancijo. Nalogodajalec se s svojo banko dogovori o izdaji garancije v korist njegovega
partnerja, ki postane upravičenec garancije. Pri mednarodnem sodelovanju se garancija
običajno pošlje po SWIFT1-u na banko upravičenca, pri čemer ima banka upravičenca
samo posredniško vlogo in ne prevzema nobene obveznosti. V primeru, da upravičenec
garancije ne zaupa banki garantu, lahko zahteva, da se mu na osnovi garancije izda
kontragarancija banke, ki ima sedež običajno v njegovi državi in jamči za plačilno
obveznost banke garanta.
V času aktualne krize se banke pogosteje srečujejo z zahtevami po konfirmacijah, saj
jim upravičenci zaradi slabih bonitet bank ne zaupajo, kar pa je pogosto tudi razlog za
zavrnitev morebitne konfirmacije garancij, izdanih s strani naših bank.
Kot rečeno velja garancija za zelo dober instrument zavarovanja, vendar bolj ali manj
samo za eno stran, to je upravičenca po garanciji. Garancije so brezpogojne in plačljive
na prvi poziv, kar pomeni za upravičenca dokaj enostavni postopek unovčenja
garancije, ki lahko pripelje tudi do zlorab. Dokazovanje pa je običajno dolgotrajno, saj
nalogodajalcu ne ostane drugega kot pravna pot na sodišču.
Če banke do pred nekaj let skorajda niso poznale unovčevanja garancij, se je situacija v
času aktualne krize bistveno spremenila. Zlasti se unovčujejo garancije za zavarovanje
plačila in garancije za odpravo skritih napak, ki so jih banke dajale večinoma velikim
gradbincem stanovanjskih objektov. Po propadu le-teh in slabo zavarovanih terjatev so

1

SWIFT je Združenje za svetovno medbančno finančno telekomunikacijo, ki omogoča omrežje za
pošiljanje in prejemanje finančnih transakcij v varnem, hitrem in zanesljivem okolju. V swift je vključenih
več kot 10.500 bančnih organizacij, zavarovalnih institucij in korporacijskih strank iz 215 držav, ki si
dnevno
izmenjajo
milijone
standardiziranih
finančnih
sporočil
(Swift
http://www.swift.com/about_swift/index).
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banke tukaj utrpele veliko izgubo. Tukaj se je pokazalo, kako tvegano je dejansko
poslovanje z garancijami.
Vrste bančnih garancij
Posebnost bančnih garancij v poslovni praksi je raznovrstnost njihove uporabe.
Pokrivajo najrazličnejša tveganja interesov strank, ki izhajajo iz konkretnega posla.
Falatov (1996, str. 25) jih deli na garancije, izdane po nalogu kupca in garancije, izdane
po nalogu prodajalca (garancija za resnost ponudbe, garancija za vračilo avansa,
garancije za dobro izvedbo posla, garancija za odpravo napak v garancijski dobi). V
nadaljevanju se bomo omejili samo na garanciji, izdani po nalogu kupca, saj jamčita za
plačilno obveznost.
plačilna garancija (payment guarantee) se uporablja tako v domačem kot
mednarodnem poslovanju. Z izdajo garancije banka prodajalcu oziroma
izvozniku jamči za plačilno obveznost kupca oziroma uvoznika, v primeru da
kupec ne bo izpolnil svoje plačilne obveznosti.
konosmanska garancija (bill of lading guarantee) kupec blaga zaprosi za izdajo
konosmanske garancije v primeru, ko pri prekomorski kupoprodaji blaga ladja z
blagom prispe v luko pred prispetjem transportnih dokumentov, zaradi česar ne
more prevzeti blaga, kar mu povzroča dodatne stroške. Ladjar je zavezan
predati blago le tistemu, ki mu predloži vse originalne izvode ladijskega
tovornega lista. Banka se z izdajo take garancije ladjarju zaveže, da mu bo do
višine garantnega zneska povrnila morebitno nastalo škodo.
Banke pa v praksi delijo garancije z vidika kraja izdaje na nostro in loro garancije.
nostro garancije so tiste, ki jih izda banka po nalogu svojega komitenta in pri
čemer sama nastopa v vlogi banke - garanta.
loro garancije so tiste garancije, ki jih banka prejme od tuje banke in so izdane
v korist upravičenca garancije, ki je njen komitent. Banka tokrat nastopa v vlogi
posrednika.
Stroškovni vidik poslovanja z garancijami
Nalogodajalec je pri izdaji garancije običajno obremenjen z naslednjimi stroški:
Enkratni stroški priprave in obdelave garancije (pri odobrenih okvirih za izdajo
le-ti običajno odpadejo) ter
kvartalno nadomestilo do izteka veljavnosti garancije,
morebitni stroški konfirmacije, v kolikor se le-ta zahteva. Ti stroški so običajno
zelo visoki in odvisni od posamezne banke, upravičenec pa jih običajno želi
prevaliti na nalogodajalca.
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Tabela 2: Tarifa nadomestil za poslovanje z nostro garancijami

Vir: (Raiffeisen banka, 2015).

Ko upravičenec prejme garancijo svojega partnerja preko svoje banke, se najpogosteje
sreča samo s stroški posredovanja garancije. V kolikor želi konfirmirano ali jo želi
unovčiti pa še dodatnimi. Pripomnimo naj, da se tarifa nadomestil med bankami
razlikuje prav tako v storitvah, ki jih obračunajo.
Tabela 3: Tarifa nadomestil za poslovanje z loro garancijami

Vir: (Raiffeisen banka, 2015).
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4 AKREDITIV
Dokumentarni akreditiv sodi med najpomembnejše in najbolj varne instrumente
mednarodnega plačilnega prometa. Varuje kupca in prodajalca. Prodajalcu jamči
plačilo, kupcu jamči, da bo dobil blago. Pri akreditivu so interesi kupca in prodajalca
uravnoteženi. Akreditiv je najbolj zanesljiv, varen način plačila (Prevc, 2008, str. 105).
Predstavlja najbolj razširjeno obliko plačila v mednarodni trgovini. Je nalog kupca
(naročitelja, nalogodajalca akreditiva) svoji banki, da izplača prodajalcu znesek,
naveden v akreditivu ali da pooblasti za izplačilo drugo (korespondenčno) banko, ob
predhodni predložitvi dokumentov, ki dokazujejo, da je prodajalec izpolnil s pogodbo
prevzete obveznosti (Tratnik & Ferčič, 2002, str. 367).
Akreditiv je pismeno jamstvo, ki ga da kupčeva banka – akreditivna banka, da bo
plačala izvozniku blaga – uporabniku akreditiva, običajno preko korespondenčne banke
v državi uporabnika, vendar samo pod pogojem, da so izpolnjeni v akreditivu navedeni
pogoji in predloženi zahtevani dokumenti v določenem časovnem terminu.
Spodnja slika prikazuje prikaz poteka celotnega akreditivnega posla.
Slika 4: Izvedba akreditivnega posla

Vir: (Prtenjak, 2010, str. 27).
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Sama definicija akreditiva in zgornja slika dokazujeta, da je za celotno izvedbo posla
zavarovanega z akreditivom potreben niz aktivnosti tako s strani kupca kot prodajalca,
česar pa v primeru prej opisanih oblik zavarovanja plačila ni. Z navedenim lahko že
delno potrdimo prvo hipotezo.

4.1 Bistveni elementi akreditiva
O bistvenih elementih akreditiva se morata pogodbena partnerja dogovoriti že v
kupoprodajni pogodbi, in sicer v akreditivno finančni klavzuli. Po navedbah Falatova
(1998, str. 17) se je potrebno dogovoriti zlasti naslednje:
Znesek in rok odprtja akreditiva,
vrsta akreditiva,
rok veljavnosti akreditiva in rok za predložitev dokumentov,
rok odpreme blaga,
navedba akreditivne, obvestilne in potrdilne banke (v primeru potrjenega
akreditiva) ter izplačilne banke,
vrsta, vsebina in število dokumentov, potrebnih za predložitev v plačilo, ter kraj
in naziv banke za predložitev,
morebitne posebnosti.
Za otvoritev akreditiva banka zahteva izpolnitev naloga. Vsebina naloga za odprtje
akreditiva ni predpisana. Polja, ki jih je potrebno izpolniti so si med bankami kljub temu
zelo podobna, kar je posledica pošiljanja večine akreditivov preko SWIFT sistema, ki ima
polja natančno predpisana.
Nalog za izdajo akreditiva običajno zahteva naslednje podatke:
Vrsta akreditiva,
naziv in naslov nalogodajalca,
naziv in naslov upravičenca,
banka upravičenca,
znesek in valuta akreditiva,
ali je dovoljeno odstopanje od zneska,
datum in kraj zapadlosti za predložitev dokumentov,
ali so dovoljene delne dobave,
ali je dovoljeno pretovarjanje,
kraj opreme oziroma luka/letališče nakladanja,
kraj dostave oziroma luka/letališče razkladanja,
zadnji datum odpreme,
način plačila akreditiva,
opis blaga,
ali je dovoljeno odstopanje pri količini,
dogovorjena prevozna trgovinska klavzula,
dokumenti, potrebni za plačilo,
rok za predložitev dokumentov.
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Iz prakse vemo, da je zelo malo sklenjenih pogodb, ki bi vsebovale omenjene podatke,
zlasti pri strankah, ki se prvič srečujejo z omenjenim instrumentom. Velikokrat
zasledimo, da partnerja zapišeta le, da je plačilo dogovorjeno z akreditivom. Takšne
pogodbe pa povzročijo zaplete pri izdaji samega akreditiva, saj akreditivna banka
zahteva za odprtje izpolnitev navedenega naloga, ki pa ga zlasti nevešči nalogodajalec
ne zmore izpolniti. Temu sledi običajno dogovarjanje partnerjev o dodatnih elementih,
banka v takšnem primeru običajno pripravi osnutek akreditiva, ki ga nalogodajalec v
izogib dodatnim nevšečnostim in stroškom, ki nastanejo v primeru spremembe že
izdanega akreditiva, pošlje v potrditev upravičencu. Vse to pa zavleče samo izdajo
akreditiva in posledično tudi odpremo blaga.

4.2 Vrste akreditivov
V literaturi najdemo različne vrste akreditivov, razvrščene po različnih kriterijih. V
osnovi jih delimo na dokumentarne akreditive, ki predstavljajo temeljno idejo
akreditiva kot plačilnega instrumenta, ter na t.i »standby« akreditive, ki v osnovi nimajo
funkcije plačilnega instrumenta, saj so po vsebini bolj podobi bančnim garancijam,
plačljivim na prvi poziv.
Prevc (2008, str. 107-108) jih deli na:
nepreklicni (in preklicni) ─ z novo revizijo enotnih pravil so vsi akreditivi
nepreklicni. Nepreklicni akreditiv je vsak akreditiv in pomeni nepreklicno
plačilno obveznost akreditivne banke. Ne more se spremeniti niti preklicati brez
dogovora med nalogodajalcem, upravičencem in akreditivno banko.
nepotrjen in potrjen akreditiv ─ če upravičenec akreditiva dvomi v kakovost
akreditivne banke, ali v politično in gospodarsko stabilnost države, lahko
zahteva konfirmacijo akreditiva s strani banke, ki ji zaupa. S tem se izogne
tveganju ekonomskega okolja.
prenosni akreditiv ─ akreditiv je prenosen, kadar je izrecno navedeno, da je
prenosen (this credit is transferable). Uporablja se, kadar prvi upravičenec sam
ne dobavlja blaga, ampak je le posrednik, organizator posla med proizvajalcem
in kupcem. Posrednik nima dovolj denarja, da bi plačal prodajalcu, ne želi pa, da
bi kupec izvedel za dejanskega dobavitelja. Prvi upravičenec lahko akreditiv
spremeni, npr. zviša akreditivni znesek, skrajša rok veljavnosti, ne more pa
spremeniti vrste in količine blaga.
podakreditiv ─ se uporablja prav tako pri poslih posredovanja, kadar se
akreditiv ne da prenašati. Podakreditiv se odpre na podlagi glavnega akreditiva.
Pravno gledano sta glavni in Podakreditiv ločena. Za odprtje podakreditiva mora
naročnik položiti določeno zavarovanje, kar mu pri prenosnem akreditivu ni
treba. Tveganja za posrednika so pri podakreditivu še večja.
obnovljivi (rotativni, revolving) akreditiv ─ se uporablja, ko kupoprodajna
pogodba predvideva več pošiljk v določenem časovnem razdobju. Namesto da
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bi kupec odprl akreditiv na ves pogodbeni znesek ali več posamičnih akreditivov
za posamezne pošiljke, lahko kupec odpre en obnovljivi akreditiv.
standby akreditiv ─ v ameriški praksi so se razvili standby akreditivi, ki
zamenjujejo bančne garancije na prvi poziv. Banka se po nalogu naročnika
akreditiva obveže izplačati določen denarni znesek upravičencu akreditiva v
primeru, če naročnik akreditiva ne izpolni svojih obveznosti. Razlika med
navadnim, dokumentarnim in standby akreditivom je v tem, da se
dokumentarni akreditiv črpa po izvršeni pogodbeni obveznosti, pri standby
akreditivu pa le v primeru, ko naročnik akreditiva obveznosti iz temeljnega posla
ni izvršil. Standby akreditiv se hitro izplača, običajno je dovolj enostavna izjava,
da pogodbena stranka ni izpolnila svojih obveznosti.
Z vidika vloge banke ločimo akreditive na:
nostro akreditive (imenovane tudi uvozni akreditivi), to so tisti akreditivi, ki jih
banka odpre po nalogu svojega komitenta - uvoznika, pri čemer banka
prevzema popolno plačilno obveznost.
loro akreditive (imenovani izvozni akreditivi), to so akreditivi, ki jih prejme
banka od druge banke z nalogo, da ga posreduje upravičencu akreditiva izvozniku, ki je običajno komitent te banke. Banka ne prevzema plačilne
obveznosti in nastopa samo kot posrednik akreditiva in svetovalec upravičencu.
Glede na rok plačila jih delimo na:
akreditive plačljive na vpogled – v primeru predložitve pravilnih dokumentov
se plačilo izvrši takoj.
akreditivi z odloženim rokom plačila – plačilo se izvrši na točno določen dan v
prihodnosti.
akceptni akreditiv – zahtevanim dokumentom mora biti predložena tudi menica
z določenim rokom dospelosti in trasirana na akceptno banko. plačilo se izvrši
na rok dospelosti, naveden na menici.
negocirani akreditivi – na podlagi pooblastila akreditivne banke lahko druga
banka, ki nima plačilne obveze, odkupi akreditivne dokumente ali menice,
katerih plačilo je na vpogled ali točno določen rok. Ta vrsta akreditiva se
večinoma uporablja v azijskem predelu sveta.

4.3 Prednosti in slabosti
Čeprav velja dokumentarni akreditiv za enega najvarnejših elementov za zavarovanje
plačila pa ima ob številnih prednostih tudi nekaj slabosti.
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Prednosti dokumentarnega akreditiva so (NLB, 2014):
Omejuje večino tveganj v kupoprodajnem poslu: prodajalčevo plačilno tveganje,
kupčeva tveganja kakovosti, pravočasnosti izpolnitve obveznost,
omogoča cenejše financiranje dobavne verige: kupca z namenskim kreditom za
kritje akreditiva; prodajalca s pred izvoznim financiranjem, odkupom
pričakovanega priliva po akreditivu, odstopom denarnih sredstev; posrednika s
prenosnim akreditivom,
urejen je z mednarodnimi pravili in s tem omogoča enakovredno obravnavo s
strani bank po vsem svetu ter pravno varnost.
Prednosti uporabe dokumentarnega akreditiva za kupca so:
Kupec je lahko prepričan, da bo prodajalec dobil plačilo samo v primeru, da
bodo izpolnjeni vsi pogoji dokumentarnega akreditiva,
uporaba dokumentarnega akreditiva omogoča kupcu ugodnejše trgovinske
pogoje (TD Bank Financial Group, 2013, str. 8),
akreditiv omogoča kupcu nakup in plačilo blaga tudi, če v trenutku odprtja
akreditiva ne razpolaga s potrebnimi sredstvi za plačilo, in sicer tako, da mu
banka odobri ustrezni kredit.
Slabosti uporabe dokumentarnega akreditiva za kupca so:
Dokumentarni akreditiv kupcu ne nudi zaščite pred dobavo blaga slabše
kakovosti ali manjše količine blaga. Kupec se lahko zaščiti tako, da zahteva v
akreditivu predložitev dodatnih dokumentov, kot je inšpekcijsko poročilo.
Pomembno je, da kupec preveri prodajalca, saj je v primeru goljufij edina
možnost uporaba pravne poti,
kupec mora pred odprtjem akreditiva svoji banki zagotoviti kritje za plačilo po
akreditivu (TD Bank Financial Group, 2013, str. 8),
akreditiv kupcu ne zagotavlja, da bo prodajalec odpremo res izvršil,
akreditiv ne more izločiti tveganja spremembe tečaja tuje valute,
akreditiv ne rešuje problema reklamacij kupca na dobavljeno blago,
za kupca predstavlja precejšen strošek.
Prednosti uporabe dokumentarnega akreditiva za prodajalca so:
Tveganje za plačilo je odvisno od bonitete imenovane banke in ne od bonitete
kupca,
izvoznik se v naprej strinja z zahtevami za plačilo po akreditivu. V kolikor ti
pogoji akreditiva odstopajo od dogovorjenih, prodajalec ni zavezan dobaviti
blaga,
prodajalec se lahko zavaruje pred zunanje političnim in bančnim tveganjem z
zahtevo po potrditvi akreditiva s strani druge banke (TD Bank Financial Group,
2013, str. 9),
akreditiv predstavlja nepreklicno plačilno obveznost banke, zato ga kupec in
banka izdajateljica ne moreta preklicati, ali spreminjati brez soglasja prodajalca,
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prodajalec lahko natančneje načrtuje denarni tok,
akreditiv omogoča boljše upravljanje denarnega toka z diskontiranjem
odloženih plačil, saj lahko prodajalec terjatev predčasno proda banki,
v državah, kjer vlada strogo nadzoruje uvoz, je akreditiv pogosto edini način za
pridobitev posla (Swedbank, 2013 , str. 22),
omogoča zanesljivo plačilo v dogovorjenem roku, če so izpolnjeni akreditivni
pogoji,
izloči tveganje pri poslovanju s partnerjem, katerega plačilne sposobnosti ne
pozna, saj prejme plačilno zavezo s strani njegove banke,
po predložitvi pravilnih dokumentov banki, ki mu je odprla ali potrdila akreditiv,
dobi plačilo (oziroma potrditev plačila pri odloženem plačilu) za odposlano
blago takoj, in sicer pri prekomorskih poslih že takrat, ko je blago šele na poti.
Slabosti uporabe dokumentarnega akreditiva za prodajalca so:
Prodajalec mora pripraviti in predložiti dokumente, skladne zahtevam v
akreditivu,
nekateri kupci niso sposobni zagotoviti kritja za plačilo po akreditivu, zaradi
česar jim banka ne odpre akreditiva, kar posledično zavira rast izvoza (TD Bank
Financial Group, 2013, str. 9),
bančna storitev akreditiva je lahko draga,
prodajalec se mora striktno držati časovnih rokov, saj lahko v nasprotnem
primeru izgubi pravico do plačila,
priprava prodajnih dokumentov za plačilo po akreditivu je lahko veliko bolj
zahtevna kot običajna vsakodnevna priprava dokumentov,
akreditiv se odpre na zahtevo kupca, zato prodajalec ne more narediti nobenih
sprememb, lahko ga samo zavrne, ali pa se dogovori s kupcem o spremembah,
tudi banka lahko gre v stečaj, zato mora prodajalec paziti tudi na to, katera
banka izda akreditiv (Swedbank, 2013, str. 22).

4.4 Udeleženci akreditivnega poslovanja, njihova vloga, odgovornosti in
tveganja
V akreditivnem poslu se posamezni subjekti znajdejo v različnih vlogah in razmerjih ter
prevzemajo različne odgovornosti, so izpostavljeni različnim tveganjem in imajo različne
interese.
Akreditivnega posla ni mogoče izpeljati brez naslednjih treh udeležencev:
Nalogodajalec za odprtje akreditiva (kupec, uvoznik),
akreditivni upravičenec (prodajalec, izvoznik),
akreditivna banka (banka, ki odpre akreditiv).
Ker pa se dokumentarni akreditiv uporablja pretežno v mednarodnem poslovanju, pa
je v posel običajno vključena še ena ali več bank, ki lahko nastopajo v različnih vlogah,
navedenih v nadaljevanju.
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Nalogodajalec akreditiva
Nalogodajalec akreditiva je kupec oziroma uvoznik nekega blaga ali storitve in je
stranka, ki banki poda vlogo za odprtje akreditiva. V akreditivnem poslu se
nalogodajalec tako znajde v dveh razmerjih. Najprej s sklenitvijo kupoprodajne
pogodbe v razmerju do upravičenca akreditiva, s podanim nalogom za odprtje
akreditiva pa še v razmerju do akreditivne banke.
Obveznosti in odgovornosti nalogodajalca kot enega od glavnih strank v poslu, ki ga
pokriva dokumentarni akreditiv, so naslednje (Collyer 2007, str. 126):
Zagotoviti, da se tako nalogodajalec kot upravičenec strinjata glede pogojev,
dogovorjenih dokumentov po akreditivu in da je njuno razumevanje enako,
zagotoviti pravočasno odprtje akreditiva v korist upravičenca tako, da ima
upravičenec dovolj časa za odpravo pošiljke,
razumeti dokumentarni akreditiv in izpolniti nalog za izdajo v takšni obliki, da
se zagotovijo natančna navodila banki izdajateljici akreditiva,
takojšnja odzivnost na kakršnekoli zahteve po spremembi akreditiva,
takojšnja odzivnost na odstopanja akreditivnih dokumentov,
zagotoviti plačilo dokumentov, predloženih v plačilo in nastalih stroškov,
vzdržati se pregledovanja dokumentov, s ciljem ne izvršitve plačila,
takojšnja obvestitev banke izdajateljice o odkritih odstopanjih, ki jih je banka
sprejela kot skladne.
Tveganja, s katerimi se nalogodajalec srečuje, se lahko nanašajo na (Collyer 2007, str.
420):
blago,
devizni tečaj,
bankrot banke izdajateljice.
V zvezi z blagom je nalogodajalec izpostavljen naslednjim tveganjem (ibid., 420-421):
Tveganje, da upravičenec zaradi prevare blaga ne dobavi. Nalogodajalec je
izpostavljen tveganju, da bo upravičenec kljub temu banki predložil pravilne
dokumente, ki jih bo banka zavezana plačati in bo od nalogodajalca terjala
plačilo. Ob tem pa ne bo mogel izpeljati prodaje blaga naprej, kot je načrtoval.
Tveganje, da bo blago dobavljeno v manjši količini, kot dogovorjeno ali slabše
kakovosti. V tem primeru nalogodajalec utrpi škodo pri prodaji blaga.
Tveganje, da bo upravičenec zamujal z dobavo blaga. V vseh navedenih primerih
nalogodajalec utrpi škodo pri prodaji blaga. Zaščiti pa se lahko tako, da dobro
preveri dobavitelja, preden vstopi v akreditivni posel.
Tveganje, da bo blago dobavljeno, preden bodo banki izdajateljici predloženi
dokumenti. V takšnih okoliščinah lahko nalogodajalec prevzame blago proti
predložitvi bančne garancije, ki ga zavezuje izvršiti plačilo po akreditivu, ne
glede na morebitna odstopanja kasneje predloženih dokumentov.
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Tveganje izgube ali poškodbe blaga na poti. Temu tveganju se partnerja izogneta
z natančnim dogovorom v kupoprodajni pogodbi, kdo in kdaj je odgovoren za
ustrezno zavarovanje.
Devizni tečaj predstavlja tveganje, ko je akreditiv odprt v drugi valuti, ki ni valuta države
nalogodajalca. Tečajna razlika lahko nastane zaradi časovne razlike med odprtjem
akreditiva in plačilom po akreditivu (ibid., 421).
V primeru bankrota banke izdajateljice je nalogodajalec izpostavljen tveganju, da bo
pozvan k plačilu upravičencu, čeprav je pri banki izdajateljici že deponiral sredstva za
plačilo po akreditivu (ibid., 422).
Upravičenec akreditiva
Upravičenec akreditiva je prodajalec, izvoznik blaga ali storitve, ki s kupcem sklene
kupoprodajno pogodbo in v korist katerega akreditivna banka odpre akreditiv. Običajno
je upravičenec tisti, ki zahteva zavarovanje in plačilo z akreditivom. Instrument
akreditiva mora dobro poznati in biti sposoben zadostiti vsem akreditivnim zahtevam.
Plačilo prodanega blaga je odvisno samo od predložitve pravilnih, v akreditivu
zahtevanih dokumentov.
Naloge upravičenca so:
pregled prejetega akreditiva,
odprema blaga,
priprava dokumentov.
Upravičenec mora prejet akreditiv dobro pregledati in se prepričati, ali je odprt skladno
s sklenjeno kupoprodajno pogodbo ter ali je sposoben zagotoviti vse v akreditivu
zahtevane dokumente, ki bodo zadostili zahtevanim pogojem. Če se s pogoji strinja,
mora odposlati blago in pripraviti dokumente ter jih poslati v plačilo. Če se s pogoji ne
strinja, mora o tem obvestiti obvestilno banko, le-ta pa obvesti akreditivno banko ter
počaka na spremembo akreditiva. Dokumente lahko pošlje preko svoje obvestilne
banke, ki mu dokumente praviloma pregleda in ga opozori na morebitna odstopanja, ali
pa jih posreduje direktno akreditivni banki.
Čeprav predstavlja akreditiv zelo varno obliko plačila, je upravičenec izpostavljen
naslednjim tveganjem (Collyer, 2007, str. 422-423):
Tveganje, da bo banka zavrnila izplačilo, če dokumenti, predloženi v plačilo ne
bodo skladni z zahtevami akreditiva in EPO pravili. Temu tveganju se lahko
izogne tako, da akreditiv takoj po prejemu natančno pregleda in v primeru, da
se ne sklada s kupoprodajno pogodbo, ali vsebuje zahteve, ki jih ne bo mogel
izpolniti, nemudoma zahteva spremembo akreditiva še pred odpremo blaga.
Tveganje, da banka ne bo izvršila plačila, zaradi deželnega tveganja države, v
kateri je locirana banka izdajateljica.
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Bankrot oziroma insolventnost banke izdajateljice. Upravičenec se lahko
zadnjima dvema tveganjema izogne tako, da zahteva konfirmacijo akreditiva s
strani banke, locirane v svoji državi.
Akreditivna banka
Je banka, ki odpre akreditiv na zahtevo nalogodajalca ali v svojem lastnem imenu v
korist upravičenca in je običajno locirana v državi nalogodajalca. Z dnem izdaje
akreditiva postane nepreklicno zavezana k plačilu, ampak samo v primeru, da so ji
predloženi pravilni dokumenti. Njena naloga je preveriti ali so ji predloženi vsi v
akreditivu zahtevani dokumenti in ali izpolnjujejo akreditivne pogoje.
Obveznosti akreditivne banke so (Collyer 2007, str. 126):
Odpreti akreditiv, ki je skladen pravilom EPO, navodilom nalogodajalca in za
upravičenca uporaben,
izbrati primerno korespondenčno banko,
hitro se odzvati na zahteve po spremembi akreditiva,
hitro se odzvati na zahtevo po sprejemu neskladnih dokumentov,
pregledati dokumente, prevzeti obveznost ali zavrniti dokumente skladno s
pravili EPO 600.
Tveganja s katerimi se srečuje akreditivna banka so:
Stečaj nalogodajalca ali nesposobnost poravnave dolga, v primeru, da mu je
banka za odprtje akreditiva odobrila kredit,
plačilo ponarejenih dokumentov.
V akreditivnem poslu pri mednarodnem trgovanju sta najpogosteje vključeni le dve
banki, to je akreditivna banka, ki ima navadno sedež v državi kupca in njena
korespondenčna banka, ki ima sedež v državi upravičenca. Korespondenčna banka pa
lahko po navodilih akreditivne banke prevzema različne vloge, in sicer kot:
sporočilna oziroma obvestilna banka (advising bank), ki upravičencu po
pooblastilu akreditivne banke sporoči, da je bil odprt akreditiv v njegovo korist
in navede pogoje, ne prevzame pa nikakršne odgovornosti za honoriranje
dokumentov in je locirana v državi upravičenca.
potrdilna banka (confirming bank), ki po pooblastilu akreditivne banke doda še
svojo potrditev in s tem postane sama zavezana za plačilo, torej prevzame
samostojno obvezo nasproti upravičencu. To je potrebno takrat, ko upravičenec
ne zaupa akreditivni banki (slaba boniteta, deželni riziko) in želi, da mu za plačilo
akreditiva jamči druga, zaupanja vredna banka, običajno njegova hišna banka.
izplačilna oz. imenovana banka (nominated bank), ki na temelju pooblastila
akreditivne banke, akreditivnemu upravičencu izplača akreditivni znesek.
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Praviloma bo to storila le, če ji bo akreditivna banka zagotovila kritje.
Samostojno plačilno obveznost pa prevzame ko nastopa v vlogi potrdilne banke.
reimbursna banka (reimbursing bank), ki jo akreditivna banka pooblasti, da
povrne reimbursira banko, ki je dokumente honorirala. Pooblaščena je, da na
podlagi zahteve izplačilne banke izplača sredstva z računa akreditivne banke.
Rambursna banka je praviloma banka, kjer ima akreditivna banka svoj račun,
torej je kontokorent akreditivne banke.
transferna banka ali prenosna banka (transferring bank), je tista banka, ki
prenosni akreditiv prenese na drugega upravičenca.
V praksi se le redko zgodi, da se pri enem akreditivnem poslu srečamo s toliko
bankami. Navadno različne vloge sprejme ena sama – avizirna banka. Banke, ki v
akreditivnem poslu sodelujejo, imajo pravico sprejeti ali zavrniti zahtevo akreditivne
banke, vendar pa ji morajo to sporočiti v razumnem roku. Zavrnitve so sicer redke, se
pa zgodijo zaradi slabe bonitete akreditivne banke, kar se zaradi finančno-gospodarske
krize sedaj zgodi pogosteje. Zlasti pri potrjenih akreditivih, kjer je zaradi slabih
bonitetnih ocen slovenskih bank in države vedno težje dobiti banko, ki je pripravljena
akreditiv konfirmirati. Slovenske banke se v vlogi banke izdajateljice srečujejo tudi s
težavami.
4.5

Temeljna načela akreditivnega poslovanja

Načela akreditivnega prava so (Prevc, 2008, str. 106-107):
načelo inkorporacije pomeni, da mora biti v akreditivu jasno zapisano, po
katerih pravilih se akreditiv presoja. V večini (ali skoraj vedno) se uporabljajo
EPO.
načelo, da stranke poslujejo z dokumenti in ne z blagom. To pomeni, da veljajo
le dokumenti in ne osnovni posel. Banke se ukvarjajo samo z dokumenti in jih
ne zanima, kakšen je osnovni posel. Banka, ki prejme dokumente, je dolžna
ugotoviti, ali so prejeti vsi dokumenti in ali so vsi dokumenti pravilni.
načelo ločenosti akreditivnega posla od osnovnega posla pomeni, da je
akreditivna obveza banke samostojna obveza, ki je odvisna le od izpolnitve
rokov in obvez, ki izhajajo iz akreditiva.
načelo strogosti bančnega pregleda akreditivnih dokumentov, ki pomeni, da
so banke dolžne pregledati dokumente z razumno skrbnostjo.

4.6 Pravna ureditev akreditiva
Dokumentarni akreditiv je produkt avtonomne mednarodne poslovne in bančne
prakse. Vodilno vlogo je na področju kodifikacije akreditivnih pravil prevzela
Mednarodna trgovinska zbornica v Parizu – Komisija za bančno tehniko in prakso (v
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nadaljevanju MTZ). Tako so leta 1933 na 7. kongresu na Dunaju bila sprejeta Pravila o
dokumentarnem akreditivu. Zaradi zahtev poslovne prakse so bila pravila od leta 1933
večkrat revidirana in se od V. revizije leta 1993 imenujejo Enotna pravila in običaji za
dokumentarne akreditive (v nadaljevanju EPO) (Falatov, 1998, str. 3). Trenutno
veljavna pravila so začela veljati 1. julija 2007 imenovana Enotna pravila in običaji za
dokumentarne akreditive EPO 600 (v nadaljevanju EPO 600).
MTZ je za potrebe poslovne in bančne prakse pripravila tudi standardne obrazce za
dokumentarne akreditive. Redno pa izdaja publikacije Opinions of the ICC Banking
Commission in Case Studies on Documentary Credits in Documentary Credits Insight,
kjer objavlja mnenja komisije o pomembnih vprašanjih, analizira posamezne primere
ter nas seznanja s tekočo problematiko, stališči in delom komisije (ibid., 8).
Nekatere države imajo materijo dokumentarnega akreditiva urejeno v svoji zakonodaji.
Med njimi tudi Slovenija, kjer je v veljavi še jugoslovanski Zakon o obligacijskih
razmerjih (ZOR) iz leta 1978, ki akreditiva ureja v členih 1072-1082, pri čemer
omenjeni členi ne posegajo v ureditev akreditiva kot bančnega posla in obratno.
Pojavlja pa se tudi problem ažurnosti, saj se ZOR ne prilagaja spremembam v
poslovanju, zaradi česar je zastarel in v praksi nima vrednosti. Naše banke so pravila
MTZ sprejele leta 1993 (ibid., 5). Uporabljajo jih tako banke kot poslovne stranke in so
stalnica v akreditivnem poslovanju, z izjemo le, če v akreditivu ni drugače navedeno.

4.7 Pravna razmerja med udeleženci2
Pri uporabi akreditiva, kot zavarovalno plačilnega instrumenta, se med posameznimi
subjekti vzpostavijo različne vrste pravnih razmerij.
Pravno razmerje med strankama iz osnovnega posla
To pravno razmerje temelji na konkretnem pravnem poslu, sklenjenim med
pogodbenima strankama. Tak osnovni posel je lahko nakup ali prodaja blaga, izvedba
investicijskih del, dobava, montaža investicijske opreme ali druga vrsta posla, pri čemer
je obveza ene od strank plačilo določenega denarnega zneska. Dogovorjen način in rok
plačila sta navedena v finančni klavzuli osnovne pogodbe.
V kolikor se stranki dogovorita za plačilo z akreditivom, je dolžnost kupca, da
pravočasno in na pogodbeno dogovorjen način prek dogovorjene banke odpre akreditiv
v korist svojega partnerja - prodajalca. V kolikor rok za odprtje v osnovni pogodbi ni
naveden, je kupec dolžan storiti vse potrebno za odprtje akreditiva najkasneje prvi dan,
s katerim začne teči pogodbeno dogovorjeni rok dobave blaga oziroma pričetek
izpolnjevanja pogodbenih obveznosti upravičenca. Neizpolnitev te obveze kupca ima za
posledico nastop dolžniške zamude in pod določenimi pogoji tudi odškodninsko
odgovornost. Prodajalec lahko v takem primeru odstopi od pogodbe in blago proda
drugemu kupcu.

2

Povzeto po Falatovu, 1998, str. 21-23.
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Pravno razmerje med nalogodajalcem za odprtje akreditiva in akreditivno banko
Osnova za to vrsto razmerja je pogodba za odprtje akreditiva, sklenjena med
nalogodajalcem in akreditivno banko. V njej se dogovorita o načinu zagotovitve
akreditivnega kritja ter načinu in času odprtja akreditiva v korist upravičenca.
Kritje lahko nalogodajalec zagotovi z namenskim denarnim depozitom ali s sklenitvijo
posebne kreditne pogodbe. Način zagotovitve akreditivnega kritja upravičenca ne
zanima. Banka pa z odprtjem akreditiva prevzame, pod pogoji akreditiva, samostojno
plačilno obvezo odvisno samo od izpolnitve akreditivnih pogojev.
Zaradi samostojne plačilne obveznosti akreditivne banke je za upravičenca pravno
irelevantna tudi naknadno ugotovljena pravna ali dejanska insolvenca nalogodajalca. Z
odprtjem akreditiva pa akreditivna banka postane samostojen subjekt v akreditivnem
poslu, tako v odnosu do upravičenca kot tudi do ostalih bank, vključenih v akreditivni
posel.
Pravno razmerje med akreditivno banko in upravičencem
To razmerje nastane v trenutku, ko upravičenec prejme formalno pravilno sporočilo
akreditivne ali avizirne banke o odprtju akreditiva.
Obveza akreditivne banke je samostojna, abstraktna v razmerju do osnovnega posla in
odvisna samo od rokov in pogojev akreditiva, zato je banka dolžna predložene
dokumente honorirati samo, če so predloženi pravočasno in izpolnjujejo akreditivne
roke in pogoje. V nasprotnem primeru obveza akreditivne banke ugasne. V tem
primeru upravičenec do nalogodajalca nima več zahteve za odprtje novega akreditiva,
ima pa zahtevek za plačilo kupnine, če je blago kupcu dobavil v skladu s pogoji iz
osnovnega posla.
Pravna razmerja med posameznimi bankami vključenimi v posel
Pravna razmerja med avizirno, potrdilno, izplačilno ali reimbursno banko, če so
vključene v akreditivni posel, so specifična in temeljijo na konkretnih navodilih
akreditivne banke. obravnavajo se posebej v zvezi s posameznimi vrstami akreditivov
kot tudi v zvezi s postopkom honorirana dokumentov in reimbursnimi zahtevki
izplačilne banke.
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5 DOKUMENTARNI AKREDITIV V PRAKSI
5.1 Postopek izdaje akreditiva
Postopek izdaje akreditiva bomo opisali kot poteka v eni izmed slovenskih bank, ki jo
bomo zaradi zaupnosti podatkov imenovali Banka X.
Podjetje, fizična oseba ali tuja banka, v dokumentarnem poslu imenovana
nalogodajalec, ki želi, da Banka X po njegovem nalogu odpre dokumentarni akreditiv,
mora predložiti izpolnjen in ustrezno podpisan obrazec, imenovan Nalog za
odprtje/spremembo nepreklicnega dokumentarnega akreditiva. K temu mora predložiti
tudi komercialni dokument, kot je kupoprodajna pogodba ali predračun iz katerega
izhaja, da je kot način plačila blaga ali storitve dogovorjen dokumentarni akreditiv.
Pred izdajo akreditiva mora nalogodajalec zagotoviti kritje v eni izmed naslednjih oblik:
vplača sredstva v višini akreditivnega zneska na račun kritja za akreditive, kar
lahko stori sam ali po njegovem pooblastilu Banka X ali
zaprosi za odobritev navadnega ali okvirnega kredita okvirnega za zavarovanje
pri odpiranju enega ali več akreditivov. Rok veljavnosti kredita mora biti določen
tako, da bo datum plačila po posameznem akreditivu vedno znotraj roka
veljavnosti akreditiva in roka za črpanje posameznega kredita.
Če akreditiv dovoljuje možnost odstopanja od akreditivnega zneska navzgor, mora biti
kritje v katerikoli obliki zagotovljeno v najvišji možni višini akreditivnega zneska.
Oddelek dokumentarnih poslov, kjer skrbijo za akreditivno poslovanje, za odprtje
akreditivov, zavarovanih s kreditom, potrebuje naslednje podlage:
Podpisan sklep ustreznega kreditnega odbora,
podpisano kreditno pogodbo med nalogodajalcem in Banko X,
potrditev enote Banke X, ki obravnava kredit, da so urejena vsa zavarovanja.
Ko so izpolnjene vse zahteve za zagotovitev kritja, v oddelku dokumentarnih poslov
pripravijo na željo nalogodajalca osnutek akreditiva, ki ga nalogodajalec pošlje v
pregled in potrditev akreditivnemu upravičencu. Na podlagi potrjene vsebine osnutka
pa akreditiv odprejo. Pred odprtjem akreditiva mora nalogodajalec plačati še
nadomestilo za odprtje akreditiva za prvo trimesečje.
Odprtje akreditiva
V Banki X, kot tudi ostalih bankah, izdajajo akreditive praviloma po SWIFT-u z uporabo
ustreznih tipov swift sporočil (MT 700 je format sporočila za odprtje akreditiva).
Izjemoma akreditiv izdajo tudi v obliki Wordovega dokumenta, in sicer takrat, ko je
uporabnik akreditiva tudi komitent Banke X in pošiljanje po SWIFT-u ni možno.
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Vsi podatki o akreditivu se vnesejo v aplikacijo Nostro akreditivi, kjer se opravijo tudi
ostali postopki za odprtje akreditiva, ki so:
Priprava swift sporočila,
priprava knjižb za knjiženje posla in za knjiženje nadomestila,
priprava spremnega dopisa oziroma fax-a za pošiljanje kopije izdanega
akreditiva komitentu.
Nato referent - kontrolor preveri pravilnost vnesenih podatkov, v aplikaciji potrdi swift
sporočilo, ki ga v aplikaciji Swift verificira in avtorizira ter ga s tem pošlje avizirni banki.
Referent - kontrolor tudi potrdi knjižbe v aplikaciji Nostro akreditivi. Kopija izdanega
akreiditiva se pošlje nalogodajalcu.
V primeru, ko je komitent za zavarovanje in plačilo akreditiva vplačal sredstva na račun
kritja za akreditive, na dan odprtja določijo tudi obrestno mero, po kateri banka
obrestuje vplačana sredstva. Obrestno mero določijo z vsakokrat veljavnim Sklepom o
obrestnih merah Banke X, in sicer glede na predvideno ročnost akreditiva.
Slika 5: Prikaz odprtja akreditiva

Vir: (UnicreditBank, 2014).

Sprememba akreditiva
Nalogodajalec lahko banki kadarkoli v času veljavnosti akreditiva predloži nalog za
spremembo akreditiva. Spremeni se lahko katerikoli akreditivni pogoj. Po prejemu
takšnega naloga mora Banka X ugotoviti, ali je za izvedbo zahtevane spremembe
morebiti potrebno zagotoviti:
Spremembo sklepa kreditnega odbora: kadar se spremenijo roki v akreditivu,
poviša znesek akreditiva, spremeni upravičenec,
vplačati dodatna sredstva na račun kritja za akreditive ali
predhodno pridobiti soglasje upravičenca k zahtevanim spremembam. Akreditiv
je namreč od trenutka izdaje nepreklicen in vsakršna nadaljnja sprememba za
upravičenca velja samo ob njegovem izrecnem soglasju.
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Sprememba akreditiva se izvrši na enak način kot odprtje akreditiva, torej preko swift-a
(tokrat z uporabo formata MT 707) ali Wordovega dokumenta. Pri spremembi
akreditiva Banka X zaračuna stroške spremembe akreditiva bodisi nalogodajalcu bodisi
upravičencu, odvisno od njunega dogovora.
Koriščenje akreditiva
Koriščenje akreditiva nastopi v trenutku, ko Banka X od druge banke prejme akreditivne
dokumente v plačilo. Skladno z veljavnimi pravili EPO 600 mora banka dokumente
pregledati v roku 5-ih bančnih dni. V tem času mora ugotoviti, ali so prejeti dokumenti
skladni ali ne.
Če dokumenti niso skladni z akreditivom, o tem takoj obvesti nalogodajalca in ga
vpraša, ali bo dokumente kljub odstopanjem sprejel in plačal zahtevani znesek. V
kolikor dobi nalogodajalčev odgovor, ki mora biti v roku 5-ih delovnih dni od prejema
dokumentov, najkasneje peti delovni dan banki pošiljateljici že posreduje ustrezen
odgovor. Če odgovora od komitenta ne dobi, zavrne plačilo dokumentov in čaka njegov
odgovor oziroma ustrezna navodila banke pošiljateljice. V primeru neskladnih
dokumentov in zgoraj navedenem ravnanju banka ni v plačilni obvezi.
V primeru, ko pa so dokumenti pravilni, o tem obvesti banko pošiljateljico in ji sporoči
datum valute plačila, ki je lahko takoj, če gre za plačilo na vpogled oziroma na dan
valute, če gre za odloženo plačilo. Nalogodajalcu zaračuna stroške pregleda in
prevzema dokumentov in mu posreduje prejete dokumente.
Na dan plačila banka izvrši plačilo v tujino, za znesek plačila uporabi sredstva, ki so bila
položena za kritje po akreditivu, bremeni po dogovoru z nalogodajalcem njegov TRR ali
pa koristi odobren kredit. Nalogodajalcu zaračuna stroške plačila in mu v primeru kritja
izplača obračunane obresti, v aplikaciji naredi ustrezne razknjižbe in akreditiv zaključi.
Slika 6: Prikaz koriščenja in likvidacije akreditiva

Vir: (UnicreditBank, 2014).
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Stroškovni vidik poslovanja z akreditivi
Akreditiv je instrument, ki za nalogodajalca akreditiva pomeni precejšen stroškovni
zalogaj. Najpogostejši stroški s katerimi se sreča so:
stroški odprtja akreditiva,
stroški pregleda dokumentov,
stroški plačila po akreditivu,
stroški odobritve kredita v primeru, da podjetje ne razpolaga s svojimi sredstvi.
Ostali navedeni stroški so odvisni od samega poteka posla ter posamezne banke. V
banki kjer sem zaposlena recimo ne zaračunajo stroškov predčasne razknjižbe
akreditiva ali priprave osnutka akreditiva.
Tabela 4: Tarifa nadomestil za poslovanje z nostro akreditivi

Vir: (Raiffeisen banka, 2015).

Ko podjetje prejme akreditiv poslovnega partnerja v svojo korist preko svoje banke, ki
nastopa v vlogi posrednika se najpogosteje sreča z naslednjimi stroški:
Stroški aviziranja akreditiva,
prevzem in pregled dokumentov.
Stroški, navedeni v spodnji tabeli, so spet odvisni od poteka posla ter posamezne
banke.
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Tabela 5: Tarifa nadomestil poslovanja z loro akreditivi

Vir: (Raiffeisen banka, 2015).

Ob stroških, ki spremljajo bodisi nalogodajalca ali upravičenca, pa ne smemo pozabiti
na stroške pregleda neskladnih dokumentov oziroma stroške rezerve3, ki v večini
primerov bremenijo upravičenca akreditiva, saj jih izplačilna banka poračuna pri
izvršitvi plačila. V banki, v kateri sem zaposlena, zaračunajo stroške rezerve v višini
60,00 EUR oziroma 75,00 USD. V praksi pa se srečujemo z obračunanimi stroški rezerve
tudi zaradi popolnoma nesmiselnih neskladij, kot sta recimo manjkajoča črka ali
tipkarska napaka.
Stroški rezerve so se v praksi pojavili pred dvajsetimi leti. V raziskavi, objavljeni v reviji
Documentary Credit World (2014, str. 20-21) je sodelovalo 105 bančnih specialistov,
od katerih jih je 85 odgovorilo, da njihova ustanova zaračunava stroške rezerve in
samo 5 je takih, ki jih ne, preostali pa se niso opredelili. Stroški rezerve so od banke do
banke različni in se gibajo med 30,00 USD in 150,00 USD za posamezno predložitev
neskladnih dokumentov, ne glede na število najdenih odstopanj. Največ je takšnih, ki
zaračunajo 75,00 USD.

5.2 Akreditivni dokumenti
Kot že samo ime instrumenta, dokumentarni akreditiv pove, so ključni element v
akreditivnem poslu dokumenti in ne blago ali storitve, na katere se dokumenti
nanašajo. Banka ima opravka samo z dokumenti in na njihovi podlagi se odloči za
plačilo. Če so ji predloženi dokumenti, ki so skladni akreditivnim pogojem, pravilom
EPO in so skladni med seboj, je zavezana za plačilo ne glede na to, ali je dobavljeno
blago dejansko skladno s kupoprodajno pogodbo. Pri pregledu dokumentov so bankam

3

Večina uporabnikov akreditivov te stroške poimenuje in pozna pod imenom 'discrepancy fee'.
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v pomoč tudi pravila Mednarodna standardna bančna pravila za pregled dokumentov (v
nadaljevanju ISBP4), izdana s strani MTZ.
Prodajalec in kupec morata posebno pozornost nameniti prav določitvi dokumentov že
pred odprtjem akreditiva. Kupec mora vedeti, katere dokumente potrebuje za nadaljnjo
poslovanje z blagom, prodajalec pa se mora prepričati, ali je sposoben zagotoviti
zahtevane dokumente. Kot primer iz prakse lahko navedemo zahtevo kupca, da mora
biti dokument potrjen s strani ambasade neke države, ki je v državi prodajalca sploh ni.
Odstopanja med zahtevanimi dokumenti in dejansko predloženimi lahko povzročijo
dodatne stroške, zamude pri odpremi blaga in dodatno delo ter tveganje kupca, da
blago ne bo skladno naročenemu in tveganje prodajalca, da ne bo dobil plačila.
Tovrstnih težav ne bo, če bo akreditiv jasno izkazoval kateri dokumenti morajo biti
predloženi banki v plačilo, kdo naj bo izdajatelj teh dokumentov, v kakšnem številu
izvodov ter v kakšni vsebini naj bodo izdani.
Dokumenti so lahko, v skladu s 14. členom EPO 600, datirani pred datumom izdaje
akreditiva, ne smejo pa biti datirani po datumu njihove predložitve.
Najpogosteje uporabljani dokumenti v mednarodni trgovini, ki jih urejajo pravila EPO
600 in jih bomo v nadaljevanju tudi podrobneje spoznali, so:
Trgovska faktura,
Prevozna listina,
Zavarovalna listina.
Pravila EPO 600 določajo v kakšni vsebini morajo biti izdani in katere pogoje morajo
izpolnjevati, da jih bo banka sprejela kot skladne. Odstopanja od določenih pogojev so
možna samo, če tako navaja akreditiv.
Ob omenjenih pa se v poslovni praksi banke srečujejo še z mnogimi drugimi, kot so:
Pakirna lista,
Inšpekcijsko potrdilo,
Potrdilo o teži,
Potrdilo o izvoru blaga,
Potrdila o analizah,
Zapisnik o prevzemu blaga ali opravljenih storitvah,
Zapisnik o opravljenih situacijah.

4

ISBP – International Standard Banking Practice (Mednarodna pravila za pregled dokumentov po
dokumentarnih akreditivih).
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Trgovska faktura
Trgovska faktura je eden izmed najpomembnejših dokumentov v dokumentarnem
akreditivu, pomemben tako za prodajalca kot kupca. Z njo prodajalec potrjuje, da je
bilo blago dobavljeno v skladu s pogodbo in ima zato pravico zahtevati plačilo, seveda,
če so vsi podatki, plačilni pogoji in opisi skladni zahtevam akreditiva. Po drugi strani pa
kupec potrebuje fakturo za carinjenje blaga. Trgovska faktura je dokument, ki potrjuje
vrednost blaga za potrebe zavarovanja, pri čemer znesek fakture ne more biti nižji od
zneska zavarovanja. Številni izvozniki, tako izkušeni, kot tisti, ki se prvič srečujejo z
akreditivi, imajo težave pri pripravi fakture, zlasti pri navedbi potrebnih informacij
(Youssef, 2013, str. 31).
Pri pripravi fakture mora biti prodajalec pozoren zlasti na opis blaga, ki mora biti
natanko tak kot v akreditivu, vključno z navedbo trgovinske klavzule, če je le-ta del
opisa blaga. Opis blaga je področje iz katerega izhaja največ odstopanj pri pregledu
dokumentov v banki. Pomembna področja so še nazivi prodajalca in kupca, zahtevano
število originalov in kopij, valuta fakture, ki mora biti enaka valuti akreditiva ter podpis
fakture, če ga akreditiv zahteva.
Prevozna listina
Bistvo mednarodne trgovine je fizični prenos blaga iz ene države v drugo z namenom
plačila blaga s strani kupca. Prenos blaga se lahko izvede po morju, zraku, železnici ali
celinskih plovnih poteh (Collyer, 2007, str. 170). Od izbrane oblike prevoza blaga je
odvisna prevozna listina, ki spremlja blago na poti.
EPO 600 urejajo naslednje prevozne dokumente:
Prevozna listina, ki pokriva najmanj dva različna načina prevoza (imenovana tudi
multimodalni prevozni dokument),
Ladijski tovorni list,
Neunovčljiv pomorski tovorni list ,
Čarterski ladijski tovorni list,
Zračni tovorni list,
Cestne, železniške, rečen ali jezerske prevozne listine,
Kurirsko in poštno potrdilo.
Od prevoznih dokumentov bomo v nadaljevanju podrobneje opisali najpogosteje
uporabljenega, ki je hkrati tudi vrednostni papir in daje lastninsko pravico na blagu, to
je ladijski tovorni list.
Ladijski tovorni list, angleško imenovan Bill of lading, se v današnji obliki pojavi v
sredini devetdesetih let prejšnjega stoletja in postane najpogosteje uporabljeni
dokument v pomorskem transportu. Običajno ga izda prevoznik ali agent, ki deluje v
njegovem imenu. Prevoznik preda blago samo imetniku originalnega izvoda ladijskega
tovornega lista in s tem izpolni svojo primarno obveznost po prevozni pogodbi. V
kolikor blago prispe v namembno luko, preden kupec prejme original ladijskega
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tovornega lista, ali pa se le-ta izgubi, bo prevoznik predal blago kupcu proti predložitvi
brezpogojne bančne garancije, katere besedilo določi prevoznik (Collyer, 2007, str. 174175).
Prodajalec mora biti pozoren zlasti na naslednje:
Da je predložen v zahtevanem številu originalnih izvodov,
da je opis blaga skladen opisu v akreditivu, pri čemer ni potrebno, da je
identičen, ne sme pa biti v nasprotju,
da je datiran pred ali na zadnji dan odpreme oziroma v kolikor mora izkazovati
oznako 'vkrcano na ladjo', ta datum ni kasnejši kot je prej navedeno,
da izkazuje luko nakladanja in razkladanja skladno zahtevam akreditiva,
da je naslovljen na prejemnika blaga, ki ga izkazuje akreditiv,
da izkazuje ime in podpis prevoznika,
da izkazuje morebitne druge zahtevane oznake.
Ladijski tovorni list je izdan na točno določenem obrazcu, z vnaprej določenimi polji, ki
morajo biti glede na zahteve akreditiva in pravila EPO 600 ustrezno izpolnjena. Ker
izdajatelj tega dokumenta ni prodajalec, ki ima v lasti dokumentarni akreditiv, so v
praksi prav na tem dokumentu pogosta odstopanja.
Zavarovalni dokument
Blago je pri transportu iz enega kraja v drugi izpostavljeno številnim nevarnostim, od
razsutja, uničenja, izginotja, kraje. V vsakem od naštetih primerov eden od partnerjev,
bodisi prodajalec bodisi kupec utrpi škodo. Prevzem škode je odvisen od dogovora, kje
nastopi moment prenosa odgovornosti za blago od prodajalca na kupca. O tem se
partnerja dogovorita v kupoprodajni pogodbi z določitvijo trgovinske klavzule, ki so
opredeljene v knjigi Incoterms (trenutno veljavne Incoterms 2010), izdane s strani MTZ.
Od dogovorjene klavzule je odvisno, katera stranka je dolžna priskrbeti zavarovalni
dokument. V kolikor ga je dolžan priskrbeti prodajalec, se bo med akreditivnimi
dokumenti zahteval tudi ta dokument.
Pogoji pod katerimi mora biti izdana zavarovalna listina, ki se lahko imenuje
zavarovalna polica, potrdilo o zavarovanju ali potrdilo o odprtem kritju, določa člen 28
pravil EPO 600.

5.3 Predložitev in pregled dokumentov
Prodajalec oziroma upravičenec akreditiva mora dokumente predložiti banki
pravočasno, to je v skladu s pravili EPO 600 v roku 21 koledarskih dni od datuma
odpreme blaga in v roku veljavnosti akreditiva. Velika večina predloženih dokumentov
je še vedno predložena v papirni obliki. Z napredkom tehnologije in v želji po
poenostavitvi postopkov ter prihranku časa, pa je pričakovati postopno elektronsko
predložitev dokumentov, za katerega pravila že obstajajo, a v praksi zadeva dejansko ni
zaživela.
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Prodajalec lahko dokumente predloži direktno imenovani banki, vendar se v praski to le
redko zgodi. Najpogosteje jih predloži avizirni banki, ki mu dokumente tudi pregleda, ga
opozori na morebitna odstopanja in jih na njegove stroške pošlje imenovani banki.
Avizirna banka upravičencu za pregled dokumentov obračuna stroške pregleda
dokumentov.
Razpoložljivost akreditiva, datum zapadlosti in kraj za predložitev listin opredeljuje 6.
člen pravil EPO 600, ki določa, da mora akreditiv navajati:
banko, pri kateri je na razpolago,
kdaj je plačljiv (na vpogled, z odlogom plačila, z akceptom ali z odkupom),
datum zapadlosti za predložitev listin,
banko, kjer je akreditiv na razpolago in kraj za predložitev listin.
Naloga imenovane banke po prejemu dokumentov je najprej preveriti ključne točke
(Collyer, 2007, str. 305-307):
Ali so dokumenti predloženi pravi banki, v pravem kraju. Če je akreditiv na
razpolago pri katerikoli banki, lahko upravičenec predloži dokumente katerikoli
banki ali direktno akreditivni banki, kamor jih pošlje tudi, če je akreditiv na
razpolago pri akreditivni banki,
ali so dokumenti predloženi v roku veljavnosti akreditiva,
če predložitev zahteva enega ali več originalov transportnih dokumentov, mora
preveriti, ali so le-ti predloženi v roku 21-ih dni po datumu odpreme,
če datum veljavnosti akreditiva ali zadnji dan za predložitev transportnih
dokumentov pade na dan, na katerega banka ni odprta, se datum zapadlosti ali
zadnji dan za predložitev prestavi na prvi naslednji bančni dan. To pa ne velja,
če je banka zaprta zaradi višje sile, nemirov, vstaj, vojn,
če je bila predložitev dokumentov opravljena znotraj delovnega časa banke.
Predložitve zunaj delovnega časa banka ni dolžna sprejeti.
Pregledovalec dokumentov mora najprej preveriti, ali so predloženi vsi dokumenti, ki so
v spremnem pismu navedeni in zabeležiti datum in uro prejema dokumentov. Preveriti
mora pravilnost navedene številke akreditiva, da je še veljaven, da je znesek črpanja še
na voljo (pri akreditivih kjer so dovoljene delne dobave). Spremno pismo mora navajati
jasna navodila glede plačila, kam in kako ga je potrebno izvesti, ali je bilo plačilo že
izvedeno, kot posledica reimbursnega pooblastila, kdo nosi morebitne stroške, naziv
banke, ki dokumente pošilja. Nato mora skrbno preveriti pravilnost predloženih
dokumentov.
Naloga banke je dokumente preverjati samo po zunanjem izgledu ter preveriti, ali se
le-ti ujemajo z akreditivom, s trenutno veljavnimi pravili EPO in ali se ujemajo med
seboj. Predloženih dokumentov, ki niso zahtevani, banka ne bo pregledala. O
pravilnosti ali nepravilnosti prejetih dokumentov mora banka obvestiti banko
pošiljateljico v roku 5-ih bančnih dni od prejema dokumentov. V kolikor banka ta rok
zamudi, se smatra, da so dokumenti pravilni in jih je zavezana plačati.
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5.4 Rokovanje z neskladnimi, nepravilnimi dokumenti
Po prejemu in skrbnem pregledu predloženih dokumentov banka ugotovi ustreznost ali
neustreznost predloženih dokumentov. V prvem primeru je dolžna prevzeti obveznost
in banko pošiljateljico obvestiti o datumu plačila. V praksi je to swift sporočilo MT756, v
katerem potrdi prejem dokumentov ter navede datum, znesek in pot plačila. Ko pa
banka ugotovi odstopanja v predloženih dokumentih, ni dolžna prevzeti obveze plačila
in ima dve možnosti: bodisi da predlagatelju dokumentov pošlje obvestilo, da odklanja
odkup dokumentov, bodisi da odločitev o sprejemu neskladnih dokumentov prepusti
nalogodajalcu. Ali eno ali drugo mora opraviti v roku 5-ih bančnih dni, ki sledijo
prejemu dokumentov.
V obvestilu o zavrnitvi mora banka, v skladu s pravili EPO 600, člen 16c, navesti vse
ugotovljene pomanjkljivosti ter odločitev banke ali bo:
dokumente zadržala na razpolago, dokler od predlagatelja ne dobi nadaljnjih
navodil ali
da bo zadržala dokumente na razpolago dokler od nalogodajalca ne dobi
obvestila o sprejemu s katerim se tudi sama strinja ali do prejema
predlagateljevih navodil, če prispejo pred nalogodajalčevim sprejetjem ali
da banka listine vrača ali
da banka deluje skladno z navodili, ki jih je že dobila od predlagatelja.
Ko banka od nalogodajalca dobi obvestilo, da sprejema neskladne listine, obvesti
predlagatelja ter mu sporoči valuto in znesek plačila. Znesek plačila je v primeru
neskladnih listin običajno manjši kot je vrednost dokumentov, saj si skoraj vsaka banka
zaračuna stroške pregleda neskladnih dokumentov, kar je običajno navedeno tudi v
akreditivnih pogojih. Po obvestilu predlagatelja banka preda dokumente nalogodajalcu.
Če akreditivna ali potrdilna banka ne ravna skladno z določili 16. člena pravil EPO 600,
naknadno ne more več trditi, da je predložitev neskladna in se mora zavedati tveganj,
ki jim je zaradi neupoštevanja pravil izpostavljena.

5.5 Najpogostejša odstopanja dokumentov
Po podatkih Mednarodne trgovinske zbornice 70 % predloženih dokumentov v plačilo
izkazuje odstopanja. Zaradi tega lahko rečemo, da odstopanja oziroma neskladja v
predloženih dokumentih predstavljajo največjo težavo vseh vpletenih v akreditivnem
poslu. V praksi se zgodi, da se odstopanja razlikujejo tudi od države do države, od banke
do banke in od pregledovalca dokumentov do pregledovalca.
Najpogostejša odstopanja, ki jih izkazujejo predloženi dokumenti v plačilo po
akreditivu, vezana na sam akreditiv so:
Akreditiv je potekel,
rok odpreme je zamujen,
rok za predložitev dokumentov je zamujen.
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Najpogostejša odstopanja vezana na fakturo so:
Opis blaga ni skladen opisu v akreditivu,
ne izkazuje trgovinske klavzule ali izkazuje drugačno klavzulo kot jo izkazuje
transportni dokument,
ni podpisan, v kolikor to akreditiv zahteva,
ni predložen v zahtevanem številu izvodov.
Najpogostejša odstopanja vezana na ladijski tovorni list so:
Izkazuje datum odpreme kasnejši od dovoljenega v akreditivu,
naslovljen na banko izdajateljico, ko se v akreditivu zahteva naziv kupca,
izkazuje napačen kraj nakladanja in/ali razkladanja,
izkazuje delne dobave, čeprav po akreditivu niso dovoljene,
ne izkazuje imena prevoznika,
ni podpisan v skladu s pravili,
bruto teža se razlikuje od bruto teže na pakirni listi,
izkazuje dodatne prevozne stroške.
Najpogostejša odstopanja, vezana na zavarovalno polico so:
Izkazuje datum izdaje kasnejši od datuma odpreme,
izdana v valuti drugačni od akreditiva,
ne pokriva v akreditivu navedenih rizikov,
vrednost zavarovanja ni enaka vrednosti fakture oziroma v primeru trgovinske
klavzule CIF in CIP ni izdana na vrednost 110 % fakture.
Razlogi bank za toliko najdenih odstopanj so naslednji (Letterofcredit.biz, 2014):
Akreditivna pravila se za uvoznike in izvoznike zdijo pogosto zelo komplicirana in
težko razumljiva,
veliko malih in srednjih podjetij si ne more privoščiti zaposliti specialista s
področja akreditivov,
izvozniki in uvozniki sicer spoštujejo akreditivna pravila in standardno bančno
prakso, vendar menijo, da jih lahko obvladajo. Pravila pa je potrebno striktno
upoštevati,
izvozniki ne posvetijo dovolj časa pregledu besedila akreditiva pred proizvodnjo
in odpremo,
banke odpirajo preveč podrobne akreditive in od upravičencev zahtevajo skoraj
nemogoče pogoje,
banke izdajajo akreditive z nejasnimi navodili,
banke kontrolirajo dokumente preveč strogo.
MTZ je v svojem letnem poročilu 2012 za leto 2011 opravila raziskavo, v kateri je
sodelovalo 229 bank iz 110 držav, med njimi tudi iz Slovenije. Raziskava je pokazala, da
je 45 % vprašanih zaznalo povečanje odstotka dokumentov, zavrnjenih pri prvi
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predložitvi. V večini primerov je bila to posledica strožjega pregleda dokumentov. 57 %
vprašanih je tudi navedlo povečanje zahtevkov za plačilo po standby akreditivih in
garancijah. Banke so prav tako poročale o povišanju pritiskov nalogodajalcev po
zavrnitvi dokumentov od 6 % na 14 % z glavnim razlogom finančne krize na lokalnem
trgu. Na tem mestu lahko navedemo primer iz prakse, kjer je nalogodajalec po standby
akreditivu, kljub priznanju o prejemu blaga, pri predložitvi dokumentov v plačilu zaradi
odstopanj, zahteval od banke, da se plačilo teh dokumentov zavrne. Na srečo je
upravičenec imel še toliko časa, da je banki posredoval nove pravilne dokumente, na
podlagi katerih mu je banka bila dolžna plačati zahtevani znesek. Za plačilo je banka
koristila odobreni kredit. Nalogodajalec je v tem času razglasil stečaj, zaradi česar je
banka utrpela poslovno škodo, saj verjetno nikoli ne bo poplačana.
Da se prodajalec izogne tveganim situacijam in sam poskrbi, da predloži na vplačilo
skladne dokumente, je smotrno, da poskrbi za naslednje:
Ohranja dobre poslovne odnose s kupcem,
natančno preuči trenutno veljavna pravila EPO ter ISBP,
pred odprtjem akreditiva zahteva osnutek akreditiva in ga natančno
pregleda ter zahteva morebitne spremembe,
vsebino odprtega akreditiva natančno prouči,
se prepriča, ali lahko zagotovi vse zahtevane dokumente,
preveri zahtevane dodatne pogoje,
v kolikor ugotovi pogoje, ki jim ne more zadostiti, o tem čimprej kontaktira
kupca z zahtevo po spremembi akreditiva,
v primeru nejasnosti zahtev akreditiva kontaktira svojo avizirno banko, ali
zahteva razjasnitev pogojev od banke izdajateljice.
Ko prodajalec poskrbi za vse navedeno in nastopi faza priprave dokumentov, mora
paziti da:
Se loti priprave dokumentov čim prej, že pred odpremo,
pripravi dokumente, skladne zahtevam akreditiva in pravilom,
se v primeru težav obrne po pomoč na avizirno banko,
pripravi vse zahtevane dokumente,
dokumente pripravi v zahtevanem številu izvodov originalov in kopij,
pazi, da so datumi na dokumentih skladni z datumi akreditiva.
Fazi priprave dokumentov sledi pravočasna predložitev dokumentov v plačilo. Velika
večina prodajalcev in kupcev je lociranih v drugih državah, velikokrat celo na drugih
kontinentih, zato se dokumenti pošiljajo po hitri pošti, ki lahko kdaj tudi zataji. Zato
mora prodajalec dnevno spremljati dokumente in ostajati v stiku s kupcem in avizirno
banko do prejema plačila.

5.6 Prevare in kako se jim izogniti
Ločnost akreditivnega od temeljnega razmerja je glavni razlog zlorab pri poslovanju z
dokumentarnimi akreditivi. Zlorabe so z razvojem novih tehnologij vedno lažje. Za
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posledico imajo običajno poneverbo enega ali več dokumentov, na podlagi katerih
prodajalec dobi plačilo za blago, oziroma je kupec pooblaščen za prejem blaga, ne da bi
zanj plačal. Zlorabe so za trgovce in banke posebej občutljive, saj posamezna
transakcija vključuje običajno več udeleženih subjektov in bank v različnih državah,
zlorabe pa so odkrite šele po tednih ali celo mesecih, kar daje dovolj dragocenega časa
storilcem pri zakrivanju škodljivih posledic ali izmikanju odgovornosti za zlorabo. Zaradi
posebne narave tovrstnih zlorab, ki se zaradi mednarodnih elementov raztezajo na več
jurisdikcij, se potencialni storilci zavedajo, da obstaja majhna verjetnost, da bodo prijeti
in pripeljani pred sodišče. Goljufija je možna tudi s pristnimi dokumenti, predloženimi
po pristnem akreditivu. V tem primeru kupec in prodajalec skupaj prevarata
akreditivno banko na način, da simulirata pravni posel na temelju katerega odpreta
akreditiv in nato oškodujeta banko. Sicer pa so najbolj pogoste zlorabe, kjer se prevare
loti le eden od subjektov akreditivnega razmerja (Tompa, 2014, str. 4-5).
V glavnem obstajata dve glavni nevarnosti goljufije v zvezi z dokumentarnimi akreditivi
(Collyer, 2007, str. 428):
Prva je tveganje, da bo izvršeno plačilo za neobstoječe oziroma ničvredno blago
proti predložitvi ponarejenih ali neresničnih dokumentov. To je tveganje, ki ga
nosi nalogodajalec.
Drugo tveganje, ki se pojavlja redkeje, je tveganje ponarejenosti samega
akreditiva. Na podlagi takega akreditiva lahko upravičenec odpremi blago, ali
opravi storitev proti navidezni obvezi banke, da bo plačala, dejansko pa taka
obveza sploh ne obstaja. V takšnem primeru upravičenec ne more izterjati
plačila, saj banka takšnega akreditiva dejansko ni izdala, ali pa takšna banka
sploh ne obstaja.
Zloraba dokumentarnega akreditiva na način, da se kupcu dobavi blago slabše kvalitete
oziroma manjše količine, je kazenska odgovornost težko dokazljiva. Napake v kvaliteti in
kvantiteti so stvar grajanja v civilnem postopku. V kolikor se dokaže kazenska
odgovornost storilca, v civilnem postopku ne moremo govoriti o nepravilni izpolnitvi.
Dobava napačnega blaga pa je pri dokumentarnem poslovanju lahko jasen povod za
kazensko obravnavo. V kolikor obstaja očitno neskladje med dejanskim stanjem ter
opisom blaga, ki je zajeto na dokumentih, je kazenska odgovornost storilca bolj
verjetna. Najbolj pogost način zlorabe, to je, da prodajalec kupcu sploh ničesar ne
dobavi, ampak samo pripravi celoten seznam dokumentov iz akreditiva in na podlagi
teh dobi plačilo, je glede dokazovanja najbolj jasen. Kazenska odgovornost je očitna, s
civilnega vidika pa je upnik (v tem primeru kupec) upravičen do celotne škode. V
kazenskem pravu je za ugotavljanje krivde potrebno ugotoviti subjektivno odgovornost
(Tompa, 2014, str. 9).
Posebej občutljivi na zlorabe so standby akreditivi, po katerih se v izplačilo akreditivni
banki ne zahteva predložitev dokumentov o blagu oziroma transportu blaga, temveč le
pisna izjava akreditivnega upravičenca, da nasprotna pogodbena stranka svoje
pogodbene obveznosti ob dospelosti ni izpolnila (ibid., 11).
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Pri zlorabah oziroma poskusih zlorab dokumentarnega akreditiva se banka znajde v
kočljivem položaju. Načela akreditivnega poslovanja so zelo stroga, banke pa so zaradi
konkurenčnega pritiska večkrat žrtve svojih lastnih odločitev. Po eni strani so prisiljene
ohranjati dobro ime, na drugi strani pa so podvržene tveganju, ki ga s sabo prinaša
akreditivna zaveza. Pričakovane večje dobičke spremlja tudi večje tveganje za njihovo
doseganje. Pri kreditnih poslih je osnovno latentno tveganje povezano z bonitetno
oceno strank. Povsem drugačno tveganje za banko pa predstavljajo namerne zlorabe
pravil, poslovne igre s strani njihovih strank. Pri poslovanju z dokumentarnim
akreditivom se banke soočajo z zlorabami kot organ odkrivanja in preprečevanja le-teh,
kot subjekt zlorabe, ter kot oškodovanec. Banka ne sme zavrniti plačila pravilnih
dokumentov, če obstaja le grob sum o prevari v pošiljki in s tem o lažnih dokumentih. V
kolikor pa banka zagotovo ve, da so dostavljeni dokumenti nepristni, se lahko v
nepreklicno zavezo banke vmeša tudi sodišče (ibid., 12-13).
V kolikor banka izve za goljufijo pred izplačilom akreditivnega zneska, je po mnenju
pravne teorije pooblaščena zavrniti plačilo predloženih dokumentov, ki sicer kljub
skrbnemu pregledu na videz odgovarjajo pogojem iz akreditiva, obenem pa so
konstrukt prevare prodajalca. Zaradi enostranske prevare akreditivno razmerje namreč
ni razveljavljeno. V primeru, da banka v enostranski prevari akreditivni znesek že
izplača in se izkaže, da je šlo za prevaro, je potrebno določit, kdo nosi finančne
posledice in kakšna je odgovornost banke, ki je kljub prevari ravnala skrbno. Pogost
problem, ki se pojavi ob tem vprašanju, je različna klasifikacija prevar v različnih pravnih
sistemih (ibid., 14).
Goljufije ali poskusi goljufij so najpogostejše pri prodaji velikih količin sladkorja in
cigaret, pri čemer lahko omenimo primer iz prakse, ko stranka pride na pogovor o izdaji
akreditiva za nakup velikih količin sladkorja in pri tem pove, da je posel zelo donosen.
Po daljših pogovorih se je po navadi izkazalo, da gre za prevaro, stranka se pa tudi ni
več vrnila. Slovenska poslovna praksa ne beleži pogostih goljufij, verjetno tudi iz
razloga, da gre pri goljufijah za več milijonske zneske, pri čemer so tako banke kot
stranke (potencialni kupci) omejene. Prav tako se tudi bančni delavci zavedajo
morebitnih posledic napačnih odločitev. Banke pa se ob poskusih goljufij tudi
medsebojno obveščajo in jih tako že v samem začetku preprečijo.
Najboljši način, kako se izogniti vpletenosti v prevare, je zagotovo dobro poznavanje
strank in njihove poslovne dejavnosti, visoka kvalificiranost bančnih delavcev,
obveščanje o morebitnih poskusih prevar, pranja denarja.
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6 ANALIZA
Za potrebe pridobitve odgovorov na zastavljene hipoteze smo izdelali dva anketna
vprašalnika. Eden je bil namenjen zaposlenim iz podjetij, ki se ukvarjajo z uvozom in/ali
z izvozom, drugi pa je bil namenjen bankam. Anketna vprašalnika se med seboj
razlikujeta tako po vsebini vprašanj kot številu vprašanj. Vprašalnik za podjetja vsebuje
10 vprašanj, vprašalnik za banke pa 15 vprašanj.
Kljub anonimnosti odgovorov anketnega vprašalnika nas je presenetil izredno slab
odziv podjetij in tudi bank. Banke smo zaprosili tudi za konkretne podatke o poslovanju
z dokumentarnimi akreditivi in na žalost prejeli podatke samo dveh bank.

6.1 Rezultati in interpretacija
Rezultati anketiranja podjetij
Anketni vprašalnik smo poslali na elektronske naslove več kot 50-ih različno velikih
podjetij v Sloveniji, ki se ukvarjajo z mednarodnim poslovanjem. Žal jih je kljub
večkratnim prošnjam izpolnitve, vprašalnik izpolnilo samo 16. Med njimi je bilo tudi
veliko podjetje, ki je odgovorilo, da se njihovi zaposleni nimajo časa ukvarjati s takšnimi
zadevami.
Povprečna starost udeležencev je bila 44 let, med katerimi prevladujejo tisti z višjo
oziroma visoko šolsko izobrazbo. Analiza je pokazala, da so podjetja, ki so sodelovala v
raziskavi, tako srednja podjetja (37,5 %), kot velika (31,3 %) in mala podjetja (25 %).
Skratka, v tem primeru je bil vzorec mešan.
Naslednje vprašanje se je nanašalo na uporabo dokumentarnega akreditiva pri
poslovanju.
Slika 7: Uporaba dokumentarnega akreditiva

Vir: (MojaAnketa.si – rezultati lastne ankete).
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Ugotovili smo, da je večina (56,3 %) podjetij, ki uporabljajo dokumentarni akreditiv kot
instrument zavarovanja plačila pri poslovanju. Še vedno je tudi zelo veliko (43,8 %)
podjetij, ki ga ne uporabljajo.
Odgovori na naslednja tri vprašanja nam bodo v pomoč pri potrjevanju H3.
Pri naslednjem vprašanju smo želeli preveriti, kako dobro poznajo dokumentarni
akreditiv kot instrument zavarovanja plačila.
Slika 8: Poznavanje dokumentarnega akreditiva

Vir: (MojaAnketa.si – rezultati lastne ankete).

Analiza je pokazala, da ga večina pozna dobro (50 %) ali zelo dobro (25 %). Preostala
podjetja (25 %) ga poznajo slabo. Niti eno podjetje v analizi ni potrdilo, da ga ne pozna.
Se pravi, da so vsa podjetja več ali manj ozaveščena o tovrstnem načinu zavarovanja
plačila.
Peto vprašanje se je nanašalo na razmišljanje o večkratni uporabi dokumentarnega
akreditiva, in sicer spraševali smo, ali bi se odločili za uporabo dokumentarnega
akreditiva, če bi ga bolje poznali.
Slika 9: Uporaba na podlagi poznavanja akreditiva

Vir: (MojaAnketa.si – rezultati lastne ankete).
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Analiza je pokazala, da večina (68,8 %) podjetij meni, da se ne bi odločila za večkratno
uporabo dokumentarnega akreditiva, četudi bi ga bolje poznala.
Pri šestem vprašanju smo želeli ugotoviti, ali se podjetja udeležujejo seminarjev na
temo instrumentov zavarovanja plačila. Ta so namreč namenjena prav za tovrstna
podjetja.
Slika 10: Udeležba na seminarjih na temo instrumentov zavarovanja

Vir: (MojaAnketa.si – rezultati lastne ankete).

Rezultati iz anketnega vprašalnika kažejo, da se večina podjetij (75 %) sploh ne
udeležuje seminarjev na temo instrumentov zavarovanja plačila. Zelo malo (25 %) je
podjetij, ki se jih udeležujejo.
Ker smo v magistrskem delu na splošno raziskovali, ali je finančna kriza vplivala na
povečanje ali zmanjšanje poslovanja z dokumentarnim akreditivom, smo naslednje
vprašanje namenili temu, saj nas je zanimalo, ali se podjetja zaradi gospodarske krize
pogosteje srečujejo z dokumentarnim akreditivom.
Slika 11: Vpliv finančno gospodarske krize na poslovanje z dokumentarnim akreditivom

Vir: (MojaAnketa.si – rezultati lastne ankete).

Ugotovili smo, da se skoraj vsa podjetja (93,8 %) ne strinjajo s tem, da je gospodarska
kriza imela vpliv na pogostejše srečevanje oziroma poslovanje z dokumentarnimi
akreditivi.
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Pri osmem vprašanju nas je zanimalo, kaj menijo podjetja, ali so banke v času finančne
gospodarske krize poostrile pogoje za zavarovanje in odprtje dokumentarnega
akreditiva.
Slika 12: Sprememba pogojev za odprtje akreditiva

Vir: (MojaAnketa.si – rezultati lastne ankete)

Analiza je pokazala izenačen rezultat. Torej 50 % podjetij se strinja s tem, medtem ko se
ostalih 50 % ne strinja. Tukaj je potrebno premisliti, ali so podjetja sploh seznanjena s
tem, glede na to, da se večina podjetij ne udeležuje seminarjev in da jih kar nekaj slabo
pozna dokumentarni akreditiv.
Deveto vprašanje se je nanašalo na dejstvo, ali bi se podjetja odločila za uporabo
akreditiva, če bi njegova uporaba bila cenejša.
Slika 13: Vpliv cene na uporabo akreditiva

Vir: (MojaAnketa.si – rezultati lastne ankete)

Analiza kaže spet podoben rezultat, torej 50 % podjetij se strinja, da bi nižja cena
vplivala na pogostejšo uporabo akreditiva, ostalih 50 % podjetij, pa se s tem ne strinja.
Pri desetem vprašanju nas je zanimalo, ali so podjetja zadovoljna s svetovalno vlogo
njihove banke pri akreditivnem poslovanju.
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Slika 14: Zadovoljstvo s svetovalno vloge banke pri akreditivnem poslovanju

Vir: (MojaAnketa.si – rezultati lastne ankete).

Rezultati iz anketnega vprašalnika kažejo, da so podjetja zadovoljna (50 %), delno
zadovoljna (25 %) in popolnoma nezadovoljna (25 %).
Rezultati anketiranja bank
Število bank, ki so sodelovale v anketi je bilo 10. Anketo smo poslali na vseh 18 bank v
Sloveniji, ki imajo dovoljenje za opravljanje dokumentarnih poslov, vendar smo kljub
večkratnim prošnjam, dobili le odgovore 10-tih.
Pri prvem vprašanju smo se zanimali, katera oblika zavarovanja plačila po mnenju bank
predstavlja najvarnejšo obliko zavarovanja za oba partnerja v poslu (kupca in
prodajalca). Izbirati je bilo mogoče med štirimi možnimi oblikami zavarovanja plačila, in
sicer med: akreditivom, menico, inkasom in garancijo.
Slika 15: Najvarnejša oblika zavarovanja za oba partnerja v poslu

Vir: (MojaAnketa.si – rezultati lastne ankete).

Po mnenju večine bank (80 %) je najvarnejša oblika zavarovanja plačila akreditiv. Na
podlagi tega odgovora in naših navedb v 4. poglavju lahko H1 - da je akreditiv
najvarnejši instrument zavarovanja plačila za oba poslovna subjekta, potrdimo.
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Pri drugem vprašanju nas je zanimalo, kako dobro njihovi komitenti poznajo akreditiv.
Slika 16: Poznavanje instrumenta akreditiva

Vir: (MojaAnketa.si – rezultati lastne ankete).

Analiza iz anketnega vprašalnika je pokazala, da komitenti poznajo akreditiv, 60 % bank
meni da dobro, ostalih 40 % pa meni da slabo. Vse pa se strinjajo, da komitenti
vendarle vsaj malo poznajo akreditiv.
Pri tretjem vprašanju smo spraševali, kolikšen odstotek predloženih dokumentov
izkazuje odstopanja. Vprašanje je bilo odprtega tipa. Odgovori bank so bili zelo različni,
in sicer se gibljejo med 10 % in 80 %. Povprečje vseh odgovorov je da 50 % predloženih
dokumentov izkazuje odstopanja.
Pri četrtem vprašanju nas je zanimalo, na kaj se ta odstopanja pogosteje nanašajo, ali
se nanašajo na sam akreditiv ali na pravila EPO.
Slika 17: Nanašanje odstopanj

Vir: (MojaAnketa.si – rezultati lastne ankete).

Skoraj vse banke (90 %) navajajo, da se ta odstotek odstopanja nanaša na sam akreditiv.
Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, kam se odpre največji delež akreditivov v
korist upravičencev, na katerem kontinentu.
52

Slika 18: Kontinent upravičenca

Vir: (MojaAnketa.si – rezultati lastne ankete).

Vse banke (100 %), udeležene v raziskavi, so odgovorile, da se največji delež akreditivov
odpre v korist upravičencev v Aziji.
Pri šestem vprašanju smo želeli ugotoviti, ali banke v času trenutne ekonomske
situacije beležijo spremembe v obsegu poslovanja pri nostro akreditivih. Zanimalo nas
je, ali se je obseg poslovanja kaj spremenil, bodisi zmanjšal ali povečal.
Slika 19: Vpliv krize na obseg nostro akreditivov

Vir: (MojaAnketa.si – rezultati lastne ankete).

Analiza je pokazala različne rezultate. In sicer pri polovici bank (50 %) se je obseg
poslovanja zaradi trenutne ekonomske situacije zmanjšal, 30 % bank beleži povečanje
in 20 % bank ne zaznava spremembe obsega poslovanja.
Sedmo vprašanje je bilo podobno šestemu, le da nas je tukaj zanimalo, ali so v času
trenutne ekonomske situacije beležili spremembe v obsegu poslovanja pri loro
akreditivih.
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Slika 20: Vpliv krize na obseg loro akreditivov

Vir: (MojaAnketa.si – rezultati lastne ankete).

Tokrat je analiza pokazala ponovno zelo različne rezultate. Pri polovici bank (50 %) se
obseg poslovanja ni spremenil. Pri 30 % se je obseg poslovanja povečal in 20 % jih
beleži zmanjšanje obsega poslovanja. S pomočjo tega in predhodnega vprašanja bomo
potrjevali H2.
Osmo vprašanje se je nanašalo na razlog za spremembe v obsegu poslovanja. Zanimalo
nas je, kateri razlogi so po mnenju bank vplivali na spremembe poslovanja. Pri tem
vprašanju, je za razliko od prejšnjih, bilo mogoče označiti več možnih odgovorov.
Slika 21: Razlogi za spremembe v obsegu poslovanja

Vir: (MojaAnketa.si – rezultati lastne ankete).

58 % bank navaja, da so poostreni pogoji kreditiranja vplivali na spremenjen obseg
poslovanja. 17 % jih meni, da je vplival stečaj podjetij. Poleg tega navajajo tudi razloge,
ki bi lahko vplivali, ti so uporaba drugih oblik zavarovanja, povečanje informiranja
komitentov, večje nezaupanje med partnerji (posebno novimi).
Pri devetem vprašanju smo želeli ugotoviti, ali so v času finančno gospodarske krize
akreditivi postali vsebinsko zahtevnejši.
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Slika 22: Zahtevnost akreditivov v času krize

Vir: (MojaAnketa.si – rezultati lastne ankete).

Analiza je pokazala, da večina bank (60 %) trdi, da akreditivi zaradi finančno
gospodarske krize niso postali zahtevnejši. Ostalih 40 % bank, pa meni, da so postali.
Deseto vprašanje se je nanašalo na to, ali je banka v času krize poostrila kriterije za
otvoritev akreditiva.
Slika 23: Vpliv krize na kriterije za odprtje akreditiva

Vir: (MojaAnketa.si – rezultati lastne ankete).

Večina bank (60 %) je poostrila kriterije za otvoritev akreditiva v času krize.
Pri enajstem vprašanju smo želeli ugotoviti, ali so stranke zaradi krize postale
previdnejše in pogosteje iščejo nasvete bank pri uporabi akreditiva.
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Slika 24: Obnašanje strank v času krize pri uporabi akreditiva

Vir: (MojaAnketa.si – rezultati lastne ankete).

Skoraj vse (80 %) banke se strinjajo, da so stranke v času krize postale previdnejše in
vse pogosteje potrebujejo nasvete bank pri uporabi akreditiva.
Pri dvanajstem vprašanju smo želeli ugotoviti, ali so v slovenskih bankah kdaj doživeli,
da je tuja banka zavrnila aviziranje akreditiva.
Slika 25: Zavrnitev aviziranja akreditiva

Vir: (MojaAnketa.si – rezultati lastne ankete).

Analiza iz anketnega vprašalnika je pokazala, da je 60 % slovenskih bank že doživelo, da
je tuja banka zavrnila aviziranja akreditiva.
Trinajsto vprašanje se je nanašalo na stanje poslovanja banke v trenutni ekonomski
situaciji. Zanimalo nas je, ali se zaradi trenutne ekonomske situacije povečujejo zahteve
po konfirmiranih akreditivih.
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Slika 26: Zahteve po konfirmacijah

Vir: (MojaAnketa.si – rezultati lastne ankete).

Ugotovljeno je bilo, da je pri 60 % slovenskih bankah trenutna ekonomska situacija
vplivala na povečanje zahtev po konfirmiranih akreditivih.
Pri štirinajstem vprašanju smo želeli ugotoviti, ali so slovenske banke imele težave pri
iskanju banke, ki bi bila pripravljena konfirmirati akreditiv.
Slika 27: Pridobivanje bank za konfirmiranje akreditiva

Vir: (MojaAnketa.si – rezultati lastne ankete).

Ugotovili smo, da je kar 90 % bank, ki so že imele težave pri iskanju banke, ki bi bila
pripravljena konfirmirati akreditiv. In samo ena banka (10 %) je takšna, ki takšnih težav
še ni imela.
Pri zadnjem (petnajstem vprašanju) nas je zanimalo, kje vidijo razloge za morebitno
zavrnitev konfirmacije ali zavrnitev aviziranja akreditiva. Tukaj so anketirani izbirali med
tremi možnimi odgovori in imeli so možnost pripisati tudi drug (svoj) razlog. Pri tem
vprašanju je bilo možnih več odgovorov.
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Slika 28: Razlogi za zavrnitev konfirmacije ali aviziranja akreditiva

Vir: (MojaAnketa.si – rezultati lastne ankete).

Analiza kaže, da 53 % bank navaja, da se razlogi za morebitno zavrnitev konfirmacije ali
zavrnitev aviziranja akreditiva nahajajo v boniteti banke, 33 % pa jih navaja, da so ti
razlogi v boniteti države. Poleg tega dve banki omenjata še dodatna razloga, in sicer:
preobsežne zahteve regulatorjev z vidika preprečevanja pranja denarja zahtevajo
zmanjševanje števila korespondenčnih bank in prekinitev poslovanja z našo banko s
strani tuje banke zaradi premajhnega obsega poslov - stroškovni vidik.

6.2 Statistične primerjave
V nadaljevanju prikazujemo nekaj statističnih podatkov, za katere menimo, da nam
bodo pomagali tudi pri potrjevanju zastavljenih hipotez, zlasti H2. Za potrebe raziskave
smo slovenske banke zaprosili za podatke o poslovanju z akreditivi. Večina jih je dejala,
da so podatki zaupne narave, tako smo uspeli pridobiti podatke dveh, sicer največjih,
slovenskih bank tudi z vidika dokumentarnega poslovnja, zaradi česar menimo, da
lahko dobljene zaključke posplošimo na cel slovenski bančni prostor. Zaradi zaupnosti
podatkov bomo banki imenovali Banka X in Banka Y.
Vrednostni in številčni obseg poslovanja z nostro akreditivi v obdobju od 2007 do 2013,
Banke X in Banke Y, prikazujeta spodnji sliki. Prav tako prikazujemo obseg gibanja
uvoza blaga za ista leta.

58

Slika 29: Obseg poslovanja nostro akreditivov v obdobju 2007-2013
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Vir: (Interni podatki Banke X in Banke Y - lasten prikaz).

Slika 30: Število nostro akreditivov v obdobju 2007-2013
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Vir: (Interni podatki Banke X in Banke Y - lasten prikaz).

Slika 31: Uvoz blaga in storitev v milijonih USD za Slovenijo

Vir: (Unctadstat , 2015).

Nostro akreditivi so imenovani tudi uvozni akreditivi, saj jih banke izdajajo po nalogu
svojih komitentov, ko le-ti uvažajo blago. Zato menimo, da je povezava med obsegom
nostro akreditivov in obsegom uvoza več kot na mestu. Iz zgornjih slik je lepo razvidno,
da se je obseg nostro akreditivov bolj ali manj gibal skladno z gibanjem uvoza blaga in
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storitev. Največje znižanje uvoza smo beležili leta 2009 in takrat so banke doživele
največji padec izdanih akreditivov. V letu 2010 in 2011 se je uvoz nekoliko povišal in
posledično tudi obseg akreditivov, ki je v naslednjih dveh letih zopet upadel. Uvoz je v
letu 2013 nekoliko porastel, vendar tokrat obsega akreditivov ni. To bi lahko pripisali
dejstvu, da je Slovenija v omenjenem letu še vedno bila v globoki recesiji, prav tako pa
so bile tudi naše banke v največjih težavah, ko niso bile sposobne in zmožne financirati
gospodarstva.
V nadaljevanju prikazujemo poslovanje z loro akreditivi Banke X in Banke Y ter obseg
izvoza blaga in storitev v obdobju 2007-2013. Gre za izvozne akreditive, ki so jih prejela
v svojo korist naša izvozna podjetja.
Slika 32: Obseg poslovanja loro akreditivov v obdobju 2007-2013
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Vir: (Interni podatki Banke X in Banke Y- lasten prikaz).

Slika 33: Število loro akreditivov v obdobju 2007-2013
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Vir: (Interni podatki Banke X in Banke Y - lasten prikaz).
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Slika 34: Izvoz blaga in storitev v milijonih USD za Slovenijo

Vir: (Unctadstat , 2015).

Tako kot pri nostro akreditivih lahko ugotovimo povezavo tudi med gibanjem loro
akreditivov in izvozu blaga in storitev. Tudi tukaj je bil največji padec v letu 2009, pri
čemer je Banka Y iz leta 2008 na 2009 beležila skoraj 100 % zmanjšanje obsega
poslovanja.
Nadaljnji sliki prikazujeta število vseh izdanih akreditivov celega sveta, v obdobju od
2008 do 2013. Iz njiju je razvidno, da je tudi svetovno gospodarstvo utrpelo največji
udarec leta 2009, ko je število izdanih akreditivov bilo najnižje in v letu 2010 je prav
tako naraslo kot v Sloveniji. V letu 2013, ko v Sloveniji še beležimo nizek obseg
akreditivov, je v svetovnem merilu število akreditivov že poraslo, kar lahko pripišemo
dejstvu, da je večina sveta že splavala iz recesije.
Slika 35: Število vseh izdanih akreditivov v obdobju 2008-2012

Vir: (ICC, 2013, str. 39).
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Slika 36: Število vseh izdanih akreditivov v obdobju 2009-2013

Vir: (ICC,2014, str. 45).

V anketnem vprašalniku, namenjenim bankam, smo spraševali po kontinentu
upravičencev, kamor odprejo največ akreditivov. Odgovor vseh anketirancev je bil
Azija. Po podatkih MTZ (ICC, 2014, st. 49) v svetovnem merilu izdajo največ, tako
nostro kot loro akreditivov, prav tako v Aziji, kar kaže na to, da je uporaba akreditiva
tam daleč najbolj razširjena. Povprečna vrednost izdanih uvoznih akreditivov je bila v
letu 2013 620.000,00 USD, med tem ko je najvišja povprečna vrednost uvoznih
akreditivov v Evropi - državah nečlanicah Evropske Unije 1.524.000,00 USD. Kar kaže na
to, da se v Aziji uporablja tudi za posle nižjih vrednosti.
Slika 37: Število izdanih uvoznih akreditivov v letu 2013 po kontinentih

Vir: (ICC, 2014, str. 49).

6.3 Preverjanje hipotez
Osnovne hipoteze magistrske naloge, ki smo jih želeli potrditi oziroma ovreči so bile:
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H1: Dokumentarni akreditiv predstavlja najvarnejšo obliko zavarovanja plačila za oba
gospodarska subjekta v poslu.
Na podlagi spoznanj iz teoretičnega dela naloge smo ugotovili, da je dokumentarni
akreditiv eden od najbolj varnih instrumentov za oba gospodarska subjekta v poslu.
Varuje tako kupca kot prodajalca. Prodajalcu jamči plačilo, kupcu jamči, da bo dobil
blago. Poleg tega, je analiza iz anketnega vprašalnika pokazala, da je akreditiv po
mnenju večine slovenskih bank (80 %), ki so sodelovale v raziskavi, najvarnejša oblika
zavarovanja plačila akreditiv, zato hipotezo 1 potrjujemo.
H2: Obseg poslovanja z dokumentarnimi akreditivi se je v času finančno gospodarske
krize zmanjšal.
Analiza vprašalnika bank je pokazala, da je polovica bank pri poslovanju z nostro
akreditivi beležila zmanjšanje obsega poslovanja v času trenutne ekonomske situacije.
Pri poslovanju z loro akreditivi pa se je obseg zmanjšal le pri 20 % anketirancev. Ker na
osnovi dobljenih odgovorov H2 ni mogoče ne potrditi ne ovreči, smo v poglavju 6.2
navedli pridobljene podatke o obsegu poslovanja akreditivov dveh največjih slovenskih
bank, ki sta jih bili pripravljeni posredovati.
Če združimo odgovore, pridobljene v vprašalniku, in jih primerjamo z realnimi podatki
Banke X in Banke Y vidimo, da se je obseg poslovanja z akreditivi tako vrednostno kot
tudi številčno v času krize najbolj zmanjšal v letu 2009, nato v letih 2010 in 2011
nekoliko povečal, v letu 2012 in 2013 pa spet močno padel. V sled navedenemu
dokazujemo, da se je obseg poslovanja z akreditivi v času finančno gospodarske krize
zmanjšal, zato hipotezo 2 potrjujemo.
H3: Ekonomski subjekti se ne odločajo za poslovanje z dokumentarnimi akreditivi
zaradi slabega poznavanja oziroma nepoznavanja tovrstnega instrumenta.
Rezultati anketnega vprašalnika so res pokazali, da se večina podjetij (75 %) sploh ne
udeležuje seminarjev na temo instrumentov zavarovanja plačila, kot smo zapisali v
začetku naloge. Vendar ga kljub temu večina pozna dobro (50 %) ali zelo dobro (25 %).
Preostala podjetja (25 %) ga poznajo slabo. Niti eno podjetje v analizi ni potrdilo, da ga
ne pozna. Se pravi, da so vsa podjetja bolj ali manj ozaveščena o tovrstnem načinu
zavarovanja plačila. Četudi se večina podjetij ne udeležuje seminarjev, še to ne
pomeni, da niso podatkov o samem instrumentu zavarovanja plačila pridobili drugje,
saj seminarji niso edini vir znanja o instrumentih. Hipoteze 3 ne potrjujemo, saj večina
anketiranih (75 %) dobro ali zelo dobro pozna dokumentarni akreditiv. Po drugi strani
pa smo ugotovili, glede na 50 % podjetij, ki trdijo, da bi nižja cena vplivala na
pogostejšo uporabo, da je mogoče problem v ceni in ne nepoznavanju samega
instrumenta.
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7 SKLEPNE UGOTOVITVE
Globalizacija je v zadnjih dveh, treh desetletjih podjetjem omogočila številne
priložnosti za poslovanje na svetovnih trgih in popestrila gospodarsko dogajanje. Ob
priložnostih za številna podjetja in tudi državo, pa je prinesla tudi številne pasti, ki so
zlasti v obdobju zadnje finančno gospodarske krize prišle na površje. Z udejstvovanjem
na tujih trgih so podjetja izpostavljena številnim tveganjem, pri čemer so med njimi
takšna, na katera podjetje lahko vpliva in tudi tista tveganja, na katere nimajo vpliva.
Cilj vsakega podjetja je zagotavljanje ustreznega finančnega toka za normalno
poslovanje podjetja in ustvarjanje dobička, doseganje le-tega pa je možno s
premišljenim delovanjem in ustreznim ravnanjem s tveganji, ki jim je podjetje
izpostavljeno. Posel je ustrezno izpeljan šele tedaj, ko prodajalec prejme plačilo za
prodano blago ali opravljeno storitev. Na trgu obstajajo številni instrumenti
zavarovanja plačil, izmed katerih se mora podjetje znati pravilno odločiti. Pri tem pa je
prisiljeno upoštevati tudi stroškovni vidik, ki ga takšno zavarovanje potegne za sabo.
V nalogi smo iskali prednosti in slabosti različnih instrumentov zavarovanja plačila, v
ozadju katerih stoji banka, da bi ugotovili, ali je dokumentarni akreditiv najvarnejši
instrument zavarovanja plačila za oba poslovna partnerja, kar smo ugotavljali s
hipotezo 1. Obvezo plačila prevzame banka pod pogojem, da bodo izpolnjeni v
akreditivu navedeni pogoji. Na tak način je prodajalec zaščiten pred morebitnim
neplačilom s strani kupca, saj banka predstavlja kredibilno finančno institucijo, v katero
prodajalec zaupa. Hkrati pa banka s prevzemom plačilne obveznosti kupcu zagotavlja,
da plačila ne bo izvršila v primeru neizpolnitve akreditivnih obveznosti. Teoretične
navedbe v prvem delu naloge je potrdila tudi raziskava, kjer so anketiranci bank
potrdili akreditiv za najvarnejši instrument zavarovanja plačila, na podlagi česar smo
hipotezo 1 potrdili.
S hipotezo 2 smo želeli potrditi oziroma zavreči trditev, da je finančno gospodarska
kriza vplivala na obseg poslovanja z akreditivi. Odgovor smo iskali z anketiranjem bank,
katerih odgovori niso dali jasnega odgovora za potrditev hipoteze. Morda je bil razlog
tudi v majhnem številu anketirancev, ki so odgovorili na anketo. Banke smo dodatno
zaprosili tudi za konkretne podatke o poslovanju z akreditivi in jih dobili samo od dveh.
Ker gre za banki z največjim tržnim deležem v Sloveniji, smo na podlagi pridobljenih
podatkov, ki so kazali na močan upad poslovanja z akreditivi in odgovor anketirancev,
hipotezo 2 potrdili.
Kljub temu, da akreditiv velja za najvarnejši instrument zavarovanja plačila, je velik del
poslovanja, tako pri nas kot tudi v svetovnem merilu, plačan na odprt račun.
Predvidevali smo, da podjetja akreditiva ne uporabljajo v večji meri, ker ga slabo
poznajo oziroma sploh ne poznajo, saj se redko udeležujejo organiziranih seminarjev
(Hipoteza 3). Rezultati obeh anket so pokazali, da ga pravzaprav poznajo dobro, ali celo
zelo dobro in predvidevamo, da so znanje pridobili drugod. Hipotezo 3 smo zavrnili.
Razloge za izbiro drugih instrumentov zavarovanja plačila lahko tako najdemo v
poostrenih pogojih bank za odpiranje akreditivov, ali morda v precej visokih stroških, ki
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spremljajo akreditivni posel. Glede na to, da 80 % bank beleži, da se podjetja pogosteje
obračajo nanje po nasvete v zvezi z akreditivnim poslovanjem, morda kaže, da so
akreditivi vseeno postali zahtevnejši in so se podjetja začela bolj zavedati, da je
akreditiv vseeno instrument, ki zahteva precejšnjo mero znanja.
Skozi teoretični del smo spoznali, da nobenega instrumenta pravzaprav ni mogoče
izpeljati brez vpletenosti banke. Kakšna je njena vloga pa je odvisno od samega
instrumenta. Največjo odgovornost in tveganje nosi pri akreditivnem poslovanju,
čemur sledi garancijsko poslovanje. Pri akreditivu prevzame obveznost plačila na
podlagi pravilnosti predloženih dokumentov, zaradi česar je skrbnost pri pregledu
toliko nujnejša, saj tvega, da bo plačala neskladne ali ponarejene dokumente. Pri tem
pa bo utrpela finančno škodo, saj za poplačilo ne bo imela pravice terjati kupca
oziroma nalogodajalca. Težave, s katerimi se banke zadnjih nekaj let srečujejo, so ob
finančnih težavah svojih strank tudi njihove finančne težave, zaradi česar so poostrili
kriterije pridobivanja kreditov. Zaradi zniževanja stroškov nižajo število svojih
korespondenčnih in tudi kontokorentnih bank. Zaradi tega se soočajo s težavami pri
izbiri avizirnih bank ter bank, ki bi bile pripravljene konfirmirati akreditive. Z zahtevami
po konfirmacijah se banke srečujejo pogosteje tudi zaradi slabe bonitetne ocene
države.
V raziskovalnem delu naloge smo se omejili na obdobje od 2007 do 2013, na leto pred
začetkom krize in najbolj krizna leta Slovenije. V svetovnem merilu je precejšnje
okrevanje vidno že v letu 2013, pri čemer moramo upoštevati, da se velik del
akreditivnega posla opravi v Aziji, ki je kriza ni tako prizadela. Glede na izboljšanje
gospodarske rasti Slovenije v letu 2014, pozitivnih napovedih za prihodnje ter lanskem
prestrukturiranju slovenskih bank predvidevamo, da se bo trend poslovanja z
dokumentarnimi akreditivi v prihodnje izboljšal. Prav tako pričakujemo, da se bo z
okrevanjem našega gospodarstva povrnilo zaupanje tudi v naš bančni sistem.
Pri pripravi naloge smo naleteli na številne ovire in omejitve brez katerih bi naloga
lahko bila pripravljena boljše. Ena izmed ovir je dostopnost literature, ki je v naših
knjižnicah precej zastarela, saj smo na spletu našli novejšo, ki nam žal ni dostopna.
Največjo oviro nam je predstavljalo pridobivanje poslovnih podatkov bank zaradi
zaupnosti. Veliko težav smo imeli z anketiranjem, saj smo ugotovili, da večina podjetij,
kot tudi bank, enostavno ni pripravljenih sodelovati.
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