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POVZETEK
Odločitve gospodinjstev o zadolževanju so pomembne tako z njihovega lastnega vidika
kakor tudi s strani agregatne potrošnje, povpraševanja po sredstvih in finančni
stabilnosti. V zadnjih letih so gospodinjstva izkusila hitro ekspanzijo kreditnih trgov in
so bila s strani finančnega sektorja spodbujena vzeti hipoteke in potrošniška posojila.
Težave so se začele pojavljati, ko so si gospodinjstva začela izposojati zneske, ki so bili
nesorazmerni z njihovimi sredstvi. Skozi neugodne makroekonomske pogoje, ko se
stopnja brezposelnosti dvigne in vrednost sredstev gospodinjstev depreciira, lahko
takšna tendenca povzroči nezmožnost za odplačilo posojila. V istem času trg izgubi
zaupanje v sredstva, ki so bila uporabljena za zavarovanje teh posojil in nastanejo
zastoji kot eden glavnih vzrokov zadnje finančne krize. Poznavanje pogojev, ki
spodbujajo gospodinjstva k posojilnemu obnašanju in posledic takega obnašanja je
tako ključnega pomena.
Problem, na katerega smo se v magistrski nalogi osredotočili, je problem financiranja
naložb gospodinjstev, predvsem financiranja največje naložbe, s katero se sooči večina
gospodinjstev, to je financiranja nepremičnine. Izpostaviti smo želili pomembnost
financiranja nepremičnin za gospodinjstva, saj je to, zaradi svojega deleža v sredstvih
gospodinjstev, najpomembnejši del njihovih naložb. Vsako gospodinjstvo mora zato
dobro pretehtati financiranje in ekonomsko upravičenost te naložbe. Hkrati pa naložbe
gospodinjstev v nepremičnine pomembno vplivajo na gospodarsko rast v državi.
Primerjali smo financiranje nepremičnin gospodinjstev med državami evro območja in
ZDA. Ugotovili smo, da se gospodinjstva v ZDA raje odločijo za nakup kot za najem
nepremičnine, v kateri bivajo, kot pa gospodinjstva v državah evro območja. Povprečna
stopnja lastništva nepremičnin gospodinjstev v državah evro območja je za spoznanje
nižja kot je povprečna stopnja lastništva nepremičnin gospodinjstev v ZDA. V povprečju
se gospodinjstva v ZDA bolj poslužujejo hipotekarnih kreditov (zadolževanja) za nakup
nepremičnine kot pa večina gospodinjstev iz držav evro območja, kjer se nakup
nepremičnine večinoma financira z lastnimi sredstvi. Delež gospodinjstev s hipoteko v
ZDA je približno 48 odstotkov, medtem ko je ta delež pri gospodinjstvih iz držav evro
območja okrog 23 odstotkov. Opaziti je visoko stopnjo heterogenosti za države evro
območja. Domače lastništvo je prevladujoča kategorija sredstev v portfolijih
gospodinjstev, predvsem v državah evro območja. Na strani obveznosti običajno
predstavljajo hipoteke največje breme dolga. Stopnje lastništva so še posebej visoke v
južnoevropskih državah kot so Italija, Španija in Grčija. Relativno malo gospodinjstev v
teh državah še ima svoj dom v lasti preko hipoteke. Na drugi strani so hipoteke zelo
razširjene med lastniki na Danskem, Nizozemskem in v Veliki Britaniji.
Pomemben pokazatelj hipotekarne zadolženosti gospodinjstev je kazalnik hipotekarne
zadolženosti gospodinjstev, ki je izražen kot delež hipotekarnega dolga v razpoložljivem
dohodku gospodinjstva. V naši nalogi smo izračunali kazalnik hipotekarne zadolženosti
za gospodijstva v ZDA. Ugotovili smo, da je ta višji kot za gospodinjstva iz držav evro
območja. To pomeni, da imajo gospodinjstva v ZDA svoj razpoložljivi dohodek bolj
obremenjen s hipotekarnim dolgom kot gospodinjstva v državah evro območja. Za
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potrošnjo jim tako ostane manj razpoložljivega dohodka kot gospodinjstvom iz držav
evro območja.
Ključne besede: gospodinjstva, dohodek, potrošnja, nepremičnine, financiranje,
hipotekarni dolg, stopnja lastništva nepremičnine

ABSTRACT
Households’ borrowing decisions are important, for their own well-being and for
aggregate consumption, asset demand and financial stability. In recent years,
households have experienced a rapid expansion of credit markets and may have been
encouraged by the financial sector to take out mortgages and consumer loans.
Problems start to arise when households borrow amounts that are disproportional to
their means. During unfavourable macroeconomic conditions, where unemployment
rates rise and household assets depreciate in value, such a tendency may result in an
inability to pay off loans. At the same time, the market loses confidence in assets that
have been used to secure such loans and the setbacks incurred can be traced back as
one of the main sources of the recent financial crisis. Thus, knowing the conditions
that shape households’ borrowing behaviour and the consequences ot that behavior is
of key importance.
The issue which this Master’s thesis focuses on is the problem of financing household
investments, particularly, the major investment which the majority of households face,
and that is financing real estate. We wanted to highlight the importance of financing
real estate for households, due to its share in household assets, as the most significant
part of their investment. Therefore, each household should carefully consider the
financing and economic viability of such investments. At the same time household
investments in real estate have a significant impact on economic growth in the country.
We compared the financing of real estate in households between countries in the euro
area and the USA. We found that more households in the USA prefer to buy rather
than rent the property in which they reside, than households in the euro area. The
average rate of property ownership per household in the euro area is a bit lower than
the average rate of property ownership per household in the USA. On average,
households in the USA are increasingly turning to mortgage loans (borrowing) in order
to purchase property, whereas the majority of households in euro area countries
purchase real estate largely using their own funds. The share of households with a
mortgage in the US is about 48 percent, while the share of households in euro area
countries is around 23 percent. There is a higher degree of heterogeneity in euro area
countries. Domestic property is the dominant asset category in household portfolios,
especially in euro area. On the liability side, mortgages typically represent the largest
debt burden. Home ownership rates are particularly high in Southern European
countries like Italy, Spain, and Greece, yet relatively few households in these countries
own their home through a mortgage. On the other hand, mortgages are very
widespread among homeowners in Denmark, the Netherlands, and the UK.
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The mortgage debt of households, which is expressed as a proportion of mortgage debt
to disposable household income is an important indicator. In our study, we calculated
the indicator of mortgage debt per household in the USA; we found that it is higher
than for households in the euro area. This means that the disposable income of
households in the USA have more mortgage debt than households in the euro area.
These leaves them less disposable income than households in the euro area.
Key Words: households, income, consumption, real estate, financing, mortgage debt,
home ownership rate
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1 UVOD
1.1 Opis področja in opredelitev problema
V narodnem gospodarstvu predstavljajo gospodinjstva enega izmed treh osnovnih
ekonomskih subjektov. Senjur (2001, 35) navaja, da v gospodarstvu poleg
gospodinjstev delujejo še podjetja in država, poleg treh osnovnih subjektov pa še
finančni posredniki. Gospodinjstva nastopajo kot ponudniki produkcijskih faktorjev za
podjetja, katera proizvajajo različne dobrine, država pa skrbi za uravnavanje
gospodarstva. Po navadi vidimo gospodinjstva kot potrošnike dobrin na trgu, vendar pa
s svojimi prihranki (varčevanjem) omogočajo tudi financiranje in investiranje drugih
ekonomskih segmentov. Chmelar (2013a) navaja, da je bila zadolženost gospodinjstev
pomembno gonilo gospodarske rasti v obdobju pred krizo. Raziskoval je krizne
posledice za obveznosti gospodinjstev v državah EU. Te teme sta se za ZDA lotila
Ergungor in Waiwood (2013). Spremembe v bilanci gospodinjstev v ZDA so proučevali
še Bricker in drugi (2012), Croxon in drugi (2012), Mian in drugi (2013), Brown in drugi
(2013) in Boshara (2014). Po mnenju Boshare (2014) bilanca gospodinjstev vpliva na
širšo ekonomijo preko dveh učinkov, in sicer preko učinka bogastva (spremembe v
varčevanju in potrošnji na podlagi sprememb v finančnem bogastvu) in »deleverage«
učinka varčevanja in potrošnje (poplačilo dolga in ponovna izgradnja prihrankov). Po
njegovi raziskavi sta dve od treh izgub služb med 2007 in 2009 povezani z »deleverage«
učinkom in slabo strukturo bilance gospodinjstva. Cooper (2013) je raziskoval
spremembe bilanc gospodinjstev v ZDA od krize naprej. Ugotovil je, da so gospodinjstva
izgubila tek po tveganih sredstvih, saj so obstoječa tvegana sredstva prodala in se
odločila za varnejše naložbe.
Realni in finančni sektor sta tesno povezana. Dogajanje v enem sektorju je posledica v
drugem in obratno. Navedeno je najbolj očitno v zadnji gospodarski in finančni krizi, ki
je izbruhnila v ZDA zaradi bančnega odobravanja hipotekarnih posojil brez ustreznih
zavarovanj. Kriza se je tako začela na nepremičninskem trgu in na realna tla postavila
celoten svet. Pokazala je kaj pomeni globalizacija in kako močno so gospodarstva med
seboj odvisna. Preko različnih poti, predvsem finančnih trgov se je preselila na evropske
finančne trge in na gospodarstvo. Nastal je kreditni krč oziroma zastoj kreditiranja, ki je
zaobjel vse mednarodne posojilne bančne trge in povzročil stagniranje gospodarstva
ter otežil dostop do tujih virov financiranja. Od razpoložljivih dolgoročnih virov
financiranja je trg nepremičnin močno odvisen. Nahajamo se v situaciji, ko je ponudba
stanovanjskih kreditov močno omejena, pribitki na referenčne obrestne mere visoki,
dodatno zaostrovanje pogojev pridobitve kredita pa le še dodatno zmanjšuje možnost
nakupa nepremičnine. Chiuri and Jappelli (2003) menita, da dostopnost hipotekarnega
financiranja vpliva na lastništvo. Problem se tako ne pojavi samo pri odločitvi za nakup
ali najem, ampak potem še s pridobivanjem sredstev za nakup (odobritvijo kredita ali
lizinga). Dejavnike, ki vplivajo na odločitev o nakupu ali najemu nepremičnine je po
raziskavi Fannie Mae National Housing Survey (2011) med 1000 gospodinjstvi v ZDA
mogoče razdeliti v naslednje tri skupine: demografski dejavniki (starost, dohodek,
status zaposlenosti,…), odnos do stanovanja (najem/nakup ima večji smisel,
1

pozitivne/negativne lastniške izkušnje, dober/slab čas za nakup, itd.) in finančni odnos
(dostopnost hipoteke, finančne koristi od lastništva, ipd.), vendar se odgovori
gospodinjstev glede na delež pomembnosti spreminjajo v odvisnosti od tega ali so
vprašali najemnike, hipotekarne ali absolutne lastnike. Za države evro območja so
navedeno tematiko proučevali Bover in drugi (2014).
Nakup nepremičnine zahteva visoka finančna sredstva. V večini primerov posameznik
oziroma gospodinjstvo ne razpolaga z zadostno količino finančnih sredstev za nakup
nepremičnine, zato si je primoran/o del sredstev izposoditi. Običajno se nakup
nepremičnine financira z uporabo različnih finančnih instrumentov in na osnovi
natančne analize upravičenosti investicije. V veliki meri način financiranja določajo
ekonomske značilnosti nepremičnin (dolga življenjska doba in znatna sredstva,
potrebna za njihovo pridobitev), ki omogočajo pridobitev dolgoročnih posojil in
zmanjšujejo tveganje za posojilodajalca.
Naložbe gospodinjstev v nepremičnine so možne, če ima gospodinjstvo privarčevana
sredstva (financiranje z lastniškim kapitalom), če se zadolži na finančnem trgu
(financiranje z dolžniškim kapitalom) ali s kombinacijo obeh virov financiranja. Ker gre
običajno za velike količine denarja in za dolgoročne izposoje, je tako posojanje za
posojilodajalca lahko tvegano, vendar lastnosti nepremičnin omogočajo, da kljub temu
obstaja mnogo možnosti za posojila (Cirman in drugi 2000, 51). V okviru naše naloge
bomo pogledali katere so te možnosti in se osredotočili na hipotekarne kredite
gospodinjstev. Delež gospodinjstev s hipoteko na nepremičnini v ZDA (odstotek
gospodinjstev v ZDA, ki nastopajo kot udeleženci na hipotekarnem trgu) je 47 odstotkov
(Bricker in drugi 2014, 21) in je bistveno višji kot pri gospodinjstvih v evro območju, kjer
je znaša ta delež 23,1 odstotek (ECB 2013, 58).
V teoretičnem delu magistrske naloge bomo najprej opredelili pojem nepremičnina.
Ena izmed definicij pravi, da je nepremičnina stvar, premoženje, imetje, ki je negibljiva
ter nepremična. Za življenje posameznikov so nepremičnine nujno potrebne, so pa tudi
predmet varčevanja, investiranja, trgovanja in špekuliranja, prinašajo dohodke in
povzročajo stroške (Premk 2007, 17). Trg nepremičnin je opredeljen kot stičišče ljudi, ki
trgujejo z dobrinami, katerih količina in kvaliteta sta težko merljivi, saj se na njih trguje
z lastninskimi pravicami. V nadaljevanju bomo pogledali še kakšne so lastnosti
nepremičnin, nato pa tudi kaj vpliva na vrednost nepremičnine, navedli bomo načine
financiranja nepremičnin in pogledali prednosti oziroma slabosti obeh načinov
financiranja. V tem poglavju bomo opredelili še tveganja, s katerimi se srečamo pri
naložbi v nepremičnine. Cirman in drugi (2000, 71) menijo, da je za investitorja
pomembno prepoznati vsa prisotna tveganja projekta in oceniti njihov potencialni
vpliv. Ta vpliv mora primerjati s pričakovanimi donosi ter oboje primerjati še s tveganji
in donosi drugih razpoložljivih naložb. Racionalna odločitev investitorja bo prinesla ali
največji donos ob danem tveganju ali najmanjše tveganje ob danem donosu.
V tretjem poglavju bomo opredelili pojem gospodinjstva in njegovo vlogo v finančnem
sistemu, nadalje bomo analizirali dejavnike, ki vplivajo na potrošnjo, varčevanje in
naložbe gospodinjstev. V bilanci sredstev gospodinjstev predstavljajo naložbe v
rezidenčne nepremičnine, za katero se povprečno gospodinjstvo mora zadolžiti, glavni
delež sredstev, zato se bomo osredotočili na nakup in financiranje nepremičnin. Dolgovi
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v ZDA, zavarovani z nepremičnino, predstavljajo najširšo komponento celotnega dolga
gospodinjstva (Bricker in drugi 2012, 54), saj je delež kar 74 odstotkov, medtem ko je
povprečni delež hipoteke v celotnih sredstvih gospodinjstev v državah evro območja
precej nižji, in sicer največ 30 odstotkov (ECB 2009).
Področje, ki ga bomo v magistrski nalogi raziskali in primerjali je torej področje naložb
gospodinjstev v nepremičnine in problem financiranja nepremičnin. Zanima nas ali se
gospodinjstva v državah evro območja in ZDA raje odločajo za najem ali nakup
nepremičnine, v kateri bivajo in na kakšen način gospodinjstva kupijo oziroma
financirajo rezidenčno nepremičnino (so to lastna sredstva ali zadolževanje). Stopnjo
lastništva nepremičnin za gospodinjstva v ZDA so raziskovali Miller (2014), R. Callis in
Kresin (2014), vladni inštituciji Fannie Mae in Freddie Mac (2011, 2014), v evro
območju pa Evropska centralna banka in Eurostat. Pomemben pokazatelj zadolženosti
gospodinjstev je mera pokrivanja dolga (angl. debt service ratio), ki je najpogosteje
izražena kot delež celotnega dolga v razpoložljivem dohodku gospodinjstva. To
razmerje je zelo pomembno, saj kaže koliko let bi bilo potrebno za gospodinjstva, da bi
poplačala svoj dolg, če se uporabijo vsi njihovi dohodki. Iz strokovne literature
(Westerman 2010, Gordon 2014, inštitucije IMF, Eurostat, ECB in The Federal Reserve
Board) izhaja, da gospodinjstva v evro območju kažejo nižjo povprečno stopnjo
zadolženosti kot gospodinjstva v ZDA. Nas pa zanima razmerje med hipotekarnim
dolgom in razpoložljivim dohodkom gospodinjstev iz obeh območij, katero bomo
primerjali med seboj.

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave
Predstavljena tematika je zanimiva tako z vidika splošnega poznavanja povezav in
odvisnosti med ekonomskimi subjekti ter vplivi na globalno ekonomsko okolje, kakor
tudi z vidika poznavanja sredstev in obveznosti gospodinjstev in s tem povezanega
financiranja naložb gospodinjstev, predvsem financiranja največje naložbe, s katero se
sooči večina gospodinjstev, to je naložba v nepremičnino. Namen naše naloge je
raziskati in podati splošen pregled tega področja in analizo problema predstaviti kot
zanimivost bralcu in mogoče tudi kot podlago za ekonomsko upravičeno življenjsko
odločitev glede financiranja nepremičnine gospodinjstva.
V teoretičnem delu je namen naloge opredeliti pojme povezane z našim problemom za
boljše razumevanje tematike, in sicer pojem gospodinjstva, pojem nepremičnine in
pojem financiranja. Nadalje je naš namen predstaviti vrste in lastnosti nepremičnin,
predstaviti ocenjevanje vrednosti nepremičnin, načine financiranja nepremičnin in
tveganja pri naložbi in samem financiranju nepremičnine. Naš namen je tudi predstaviti
povezave med dohodkom gospodinjstva, potrošnjo in varčevanjem, predstaviti bilanco
gospodinjstva in podrobneje analizirati naložbe gospodinjstev v nepremičnine in
možnosti njihovega financiranja. V drugem, empiričnem delu je namen naloge
analizirati razlike na tem področju med državami evro območja in ZDA.
Cilji raziskave v okviru naše naloge so izpeljani iz osnovnega namena magistrske naloge,
celovite teoretične predstavitve financiranja naložb gospodinjstev s poudarkom na
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predstavitvi in analizi financiranja nepremičnin. Cilj teoretičnega dela je opredelitev
osnovnih pojmov, in sicer pojma gospodinjstvo, pojma nepremičnina in pojma
financiranje, za boljše razumevanje financ v gospodinjstvu. Cilj naloge je tudi izpostaviti
pomembnost financiranja nepremičnin za gospodinjstva, saj je to zaradi svojega deleža
v sredstvih gospodinjstev najpomembnejši del njihovih naložb. Ker bomo v nalogi
proučevali in primerjali financiranje naložb gospodinjstev v nepremičnine med
državami evro območja in ZDA je cilj naloge predstavitev situacije na obeh območjih, in
sicer predstavitev razmerij med dohodkom gospodinjstev, potrošnjo in varčevanjem v
državah evro območja in ZDA ter predstavitev sredstev, obveznosti in naložb
gospodinjstev v nepremičnine na obeh območjih.
Cilj empiričnega dela naloge je predstaviti, analizirati in primerjati financiranje naložb
gospodinjstev v nepremičnine v državah evro območja in ZDA. Cilj analize je poiskati
razlike v financiranju naložb gospodinjstev v nepremičnine na obeh območjih in
dejavnike, ki vplivajo na dejansko situacijo na tem področju.
Cilji magistrske naloge bodo tako razdeljeni na cilje teoretičnega in empirično
raziskovalnega dela.
Cilji uvodnega teoretičnega dela so:
-predstavitev nepremičninskega trga, vrst in lastnosti nepremičnin
-kratka predstavitev ocenjevanja vrednosti nepremičnin
-predstavitev financiranja nepremičnin, prednosti in slabosti načinov financiranja
nepremičnin in predstavitev tveganj pri naložbi v nepremičnine
-splošna opredelitev pojmov gospodinjstvo, nepremičnina, financiranje in opredelitev
vloge gospodinjstva v finančnem sistemu
-predstavitev povezav med dohodkom gospodinjstva, potrošnjo in varčevanjem
-opredelitev in predstavitev pojmov sredstva in obveznosti gospodinjstev ter s tem
povezanega načina financiranja naložb gospodinjstev.
Cilji drugega empirično raziskovalnega dela naloge so:
-predstavitev ekonomskega ozadja
-predstavitev dohodka, potrošnje in varčevanja gospodinjstev v državah evro območja
in ZDA in primerjava
-ugotoviti razlike in dejavnike, ki vplivajo na odločitev gospodinjstev o najemu ali
nakupu nepremičnine
-predstavitev sredstev in obveznosti gospodinjstev v državah evro območja in ZDA ter v
okviru tega ugotoviti kakšne so razlike v naložbah gospodinjstev v nepremičnine
-predstavitev financiranja naložb gospodinjstev v nepremičnine in v okviru tega
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- ugotoviti razlike na področju financiranja naložb gospodinjstev v nepremičnine med
državami evro območja in ZDA.
V okviru naše raziskave bomo preverili naslednji dve hipotezi:
Hipoteza 1 (H1): Gospodinjstva v ZDA se pogosteje odločijo za najem nepremičnine, v
kateri bivajo, medtem ko se gospodinjstva v državah evro območja pogosteje odločijo
za nakup in lastništvo nad nepremičninami.
Obrazložitev hipoteze H1: Zaradi teže odločitve za nakup nepremičnine, s katero se
sooči večina gospodinjstev, je smiselno preveriti hipotezo o tem ali se gospodinjstva v
najrazvitejših državah sveta, torej ZDA, pogosteje odločijo za investiranje v
nepremičnine kot gospodinjstva v državah evro območja. Mnogo dejavnikov kot na
primer finančni status gospodinjstva in pričakovanja glede prihodnosti, vpliva na
odločitev najem ali nakup nepremičnine. Nekaj gospodinjstev, ki se odločijo za nakup
nepremičnine, ima potrebne prihranke ali razpoložljive finančne vire, da opravijo nakup
z lastnimi sredstvi. Večina jih mora vzeti posojilo. Gospodinjstvom, katera nimajo ne
lastnih sredstev in ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev posojila, pa ne preostane
drugo kot najem rezidenčne nepremičnine.
Metode za preverjanje (H1): Pri preverjanju hipoteze H1 bomo najprej uporabili
metodo klasifikacije za umestitev pojma gospodinjstvo v finančni sistem. Nato bomo
uporabili metodo empirične analize podatkov in korelacijsko zvezo med demografskimi
dejavniki in stopnjo lastništva. Za združevanje spoznanj različnih avtorjev s področja
preferenc za najem oziroma nakup bomo uporabili metodo kompilacije in za
povzemanje njihovih stališč metodo deskripcije. Za shematičen prikaz pomembnosti
dejavnikov, ki vplivajo na odločitev najem ali nakup bomo uporabili grafično metodo. Z
metodo abstrakcije bomo izločili nerelevantne podatke in uporabili ter poudarili tiste
bistvene informacije, ki so potrebne pri preverjanju postavljene hipoteze. Na koncu
bomo za primerjanje dejstev (primerjava dohodkov, potrošnje, varčevanja
gospodinjstev med državami evro območja in ZDA, primerjava sredstev in obveznosti
gospodinjstev teh dveh območij, primerjava naložb gospodinjstev v nepremičnine med
državami evro območja in ZDA) uporabili komparativno metodo.
Hipoteza 2 (H2): Delež hipotekarnega dolga gospodinjstev glede na razpoložljiv
dohodek je pri gospodinjstvih v državah evro območja manjši kot v ZDA.
Obrazložitev hipoteze H2: V okviru posameznega gospodinjstva predstavlja hipotekarni
dolg največjo obremenitev razpoložljivega dohodka. Za gospodinjstva z najvišjim
možnim deležem hipotekarnega dolga v razpoložljivem dohodku lahko to predstavlja
eksistencialni problem. Že banke imajo pri odobravanju hipotekarnih posojil
postavljeno zgornjo mejo do katere dovolijo, da se dohodek gospodinjstva obremeni,
sicer posojila ne odobrijo. Gospodinjstva pa morajo že vnaprej sama pri sebi oceniti
kako visok kreditni obrok bodo v prihodnosti sposobna plačevati. Glede na to je
smiselno primerjati ali gospodinjstva v ZDA namenijo večji delež razpoložljivega
dohodka za odplačilo hipotekarnega dolga kot gospodinjstva v državah evro območja.
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Metode za preverjanje H2: Z metodo empirične analize podatkov bomo preverjali tudi
našo drugo hipotezo, in sicer bomo najprej analizirali financiranje naložb gospodinjstev
v nepremičnine v državah evro območja in ZDA in ga primerjali med seboj, nato pa
analizirali razmerje med hipotekarnim dolgom in razpoložljivim dohodkom
gospodinjstev (analiza kazalnika hipotekarne zadolženosti gospodinjstev) in tega bomo
prav tako primerjali med državami evro območja in ZDA, in sicer z metodo komparacije.
Delež hipotekarnega dolga v razpoložljivem dohodku v državah evro območja in ZDA
bomo izračunali z matematično metodo. Z metodo deskripcije in grafične ponazoritve
bomo v raziskovalnem delu magistrske naloge predstavili delež razpoložljivega
dohodka, ki je namenjen odplačilu hipotekarnega dolga v gospodinjstvih iz držav evro
območja in ZDA. Z metodo abstrakcije bomo izločili nerelevantne podatke in poudarili
tiste informacije, ki so bistvene za preverjanje naše postavljene hipoteze.

1.3 Predpostavke in omejitve
V okviru magistrske naloge smo se osredotočili na analizo financiranja naložb
gospodinjstev v nepremičnine in primerjavo med državami evro območja in ZDA in
namen naloge je podati splošen pregled tega problema in primerjavo urejenosti tega
področja med najbolj razvitimi državami, posledično predpostavljamo, da bodo te
informacije koristne za gospodinjstva, ki se bodo odločala za naložbo v nepremičnino.
Zaradi povečane negotovosti in spremenljivosti ekonomskega in gospodarskega okolja
predpostavljamo, da je dobro poznavanje tega področja pomembno za učinkovito
odločanje vsakega gospodinjstva o financiranju nepremičnine.
Omejitev pri pripravi magistrske naloge predstavljajo razpoložljivi podatki, saj aktualni
niso na razpolago. Predpostavljamo, da so razpoložljivi podatki še vedno relevantni in
da se stanje na tem področju ni bistveno spremenilo.
Pri sestavi naloge se bomo pri analizi problema financiranja naložb gospodinjstev
omejili na naložbe v nepremičnine in na države evro območja in ZDA, kakor izhaja že iz
naslova, pri tem pa sledili namenu in ciljem ter proučevanju postavljenih hipotez
magistrske naloge.

1.4 Predvidene metode raziskovanja
V našem delu gre za mikroekonomsko raziskavo, saj se bomo ukvarjali s proučevanjem
obnašanja in delovanja enega temeljnih ekonomskih subjektov, in sicer gospodinjstev
kot povpraševalcev po dobrinah (denarnih sredstvih za nakup nepremičnine). Naša
raziskava bo dinamična, ker bomo proučevali proces nastajanja in širjenja sprememb, ki
ga povzroči začetna sprememba določene spremenljivke oziroma določenih
spremenljivk, in sicer ameriški nepremičninski pok povzroči kaos na hipotekarnem trgu.
Predvsem v teoretičnem delu magistrske naloge bomo uporabili metodo deskripcije, saj
bomo s proučitvijo literature domačih in tujih avtorjev predstavili in opisali teoretične
osnove za razumevanje tematike financiranja naložb gospodinjstev v nepremičnine. V
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obeh delih (teoretičnem in aplikativnem delu) magistrske naloge bomo opisovali
dejstva, procese in pojave vezane na financiranje naložb gospodinjstev v nepremičnine.
Za združevanje stališč in spoznanj različnih avtorjev s področja financiranja naložb
gospodinjstev v nepremičnine bomo uporabili metodo kompilacije. Z metodo
klasifikacije bomo definirali in določili mesto pojmu gospodinjstvo v finančnem
sistemu.
V raziskovalnem delu magistrske naloge bomo uporabili empirično analizo podatkov za
ugotavljanje soodvisnosti med pojavi (korelacija med demografskimi dejavniki in
stopnjo lastništva) in za analizo financiranja naložb gospodinjstev v nepremičnine ter za
ugotavljanje razmerja med razpoložljivim dohodkom in hipotekarnim dolgom
gospodinjstev (kazalnika hipotekarne zadolženosti) za države evro območja in ZDA. Z
grafično metodo bomo shematsko prikazali dejavnike, ki vplivajo na odločitev
gospodinjstva za nakup oziroma najem nepremičnine. Z grafično metodo bomo
prikazali tudi delež dolga gospodinjstev v razpoložljivem dohodku za države evro
območja in ZDA. Za primerjanje dejstev, pojavov, procesov in odnosov med
gospodinjstvi iz držav evro območja in ZDA bomo uporabili komparativno metodo. Z
uporabo matematične metode bomo podatke iz raziskav različnih virov o deležu
celotnega dolga v razpoložljivem dohodku in o povprečnem deležu hipotekarnega dolga
v povprečnem celotnem dolgu gospodinjstev uporabili za izračun deleža hipotekarnega
dolga v razpoložljivem dohodku gospodinjstev za gospodinjstva iz držav evro območja
in ZDA.
Pri preverjanju postavljenih hipotez bomo z metodo abstrakcije prilagodili oziroma
izločili nerelevantne podatke in uporabili ter poudarili tiste bistvene informacije, ki so
pri tem potrebne.
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2 TRG NEPREMIČNIN IN FINANCIRANJE NALOŽB V
NEPREMIČNINE
2.1 Opredelitev in vrste nepremičnin
Slovar slovenskega knjižnega jezika definira nepremičnino kot stvar, ki po svoji naravi ne
more spremeniti mesta oziroma položaja. Gre torej za nepremično stvar. Definicija
nepremičnine iz finančnega slovarja je podobna, in sicer je nepremičnina ali pa
nepremična lastnina opredeljena kot predmet, ki je stalno vezan na eno mesto.
Slovenski Stvarnopravni zakonik (2002) v 18. členu definira pojem nepremičnine kot
"prostorsko odmerjen del zemeljske površine, skupaj z vsemi sestavinami." Iz tega
izhaja, da je nepremičnina zemljišče, vse kar je zgrajeno na njej ali pod njo pa so njene
sestavine.
Premk (2007, 17) dopolnjuje definicijo nepremičnin in navaja, da imajo poleg tega, da
so nemobilne, tudi visoke vrednosti in pogosto tudi državni, družbeni, kulturni in
zgodovinski pomen. Mednje štejemo zemljišča, stavbe, mostove, ceste itd. Največkrat
pa so to stanovanjski in poslovni objekti. Za življenje posameznikov so nepremičnine
nujno potrebne, so pa tudi predmet varčevanja, investiranja, trgovanja in špekuliranja,
prinašajo dohodke in povzročajo stroške.
Svojo opredelitev nepremičnin v svojih delih podajajo tudi avtorja Pšunder in drugi
(2003, 13) ter Cirman in drugi (2000, 2).
Premk (2007, 17) navaja, da v našem pravu delimo stvari na premične in nepremične,
pri čemer so nepremičnine opredeljene kot stvari, ki jih brez poškodbe njihove tvarine
v prostoru ne moremo premakniti. Nekatere premičnine dobijo status nepremičnine v
trenutku vgraditve v objekt, kajti takrat postanejo njen del. To so npr. okna, umivalniki
in podobno.
Skratka, nepremičnina je ena oblika premoženja, ki jo lahko lastnik uporablja za lastne
ali pa naložbene namene. Za lastne namene pomeni, da lastnik v nepremičnini živi
oziroma v njej opravlja svojo poslovno dejavnost. Iz vidika naložbe, je lahko vlagatelj
(lastnik) finančno kompenziran skozi oddajanje nepremičnine in prejemanje ustrezne
najemnine ali pa z razliko v ceni, ki jo realizira ob prodaji nepremičnine.
Z ekonomskega vidika se lahko z nepremičnino zgodi in dogaja načeloma vse: se jo kupi,
proda, deduje ali podari, proizvaja, popravlja, vzdržuje, adaptira, vloži v podjetje,
investira, zastavi, se ji spreminja namembnost uporabe ter se jo vzame v najem ali kupi
na kredit ali lizing (Premk 2007, 18).
Poznamo več vrst nepremičnin. Delimo jih glede na namen njihove uporabe (Cirman in
drugi 1999, 4):
 stanovanjske nepremičnine (stanovanjske zgradbe, hiše in zemljišča namenjena
gradnji stanovanj);
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 poslovne nepremičnine (pisarne, trgovski centri, gledališča, hoteli, stavbna
zemljišča za poslovno dejavnost itd.);
 industrijske nepremičnine (proizvodne zgradbe, skladišča, rudnike, stavbna
zemljišča za industrijsko dejavnost itd.);
 kmetijske nepremičnine (kmetije, travniki, njive, gozdovi, itd.);
 nepremičnine za posebne namene (športni objekti, pokopališča, domovi za
upokojence, cerkveni objekti in drugi sorodni objekti) in
 javne nepremičnine (ceste, parki, upravne zgradbe, javni športni objekti, vrtci,
šole, fakultete in druge javne nepremičnine).
V okviru naše naloge se bomo posvetili stanovanjskim nepremičninam, kajti te so za
večino gospodinjstev največje premoženje, ki ga imajo v lasti, nakup stanovanja ali hiše
pa največja transakcija v življenju.
Stanovanjske nepremičnine predstavljajo največji delež nepremičniskega trga in na
njem je najbolj dejavno poslovanje s stanovanjskimi nepremičninami. Delimo jih na
stanovanja, hiše in zemljišča namenjena stanovanjski gradnji. Hiše delimo glede na
obliko na: samostojne, vrstne, dvojčke, dvostanovanjske, atrijske, trojčke in ostalo.
Stanovanja delimo na sobe, garsonjere, enosobna, dvosobna, trisobna, štirisobna ter
pet in večsobna.
Na obnašanje ljudi, na velikost in strukturo njihovega trošenja in varčevanja, bistveno
vpliva dogajanje na trgu nepremičnin, zato bomo v nadaljevanju najprej opredelili trg
nepremičnin in predstavili osnovne zakonitosti delovanja nepremičninskega trga.
Trg po osnovni definiciji je stičišče ljudi, ki želijo kupiti, prodati ali zamenjati proizvode
oziroma storitve. Na trgu nepremičnin se trguje z nepremičninskimi pravicami (Grum
2012, 33).
Podobno definicijo trga nepremičnin najdemo pri Cirman in drugih (1999, 8), ki
nepremičnine opredeljujejo kot dobrine, katerih količina in kvaliteta sta težko merljivi,
saj se na njih trguje z lastninskimi pravicami.
Finančni slovar povsem enostavno opredeljuje trg nepremičnin kot mesto, kjer se
srečujeta prodajalec (ponudba) in kupec (povpraševanje) po nepremičninah. Osnovni
namen nepremičninskega trga je informiranje o vrednostih nepremičnin ter menjava
lastništva med prodajalcem in kupcem nepremičnine. Tako kot vsak drug trg, ima tudi
nepremičninski trg svoje zakonitosti in pravila po katerem deluje.
Trg nepremičnin sodi v kapitalski trg, saj so investicije v nepremičnine v glavnem
financirane s strani različnih finančnih institucij (banke, zavarovalnice, nepremičninski
skladi), in sicer z dolgoročnim posojilom. Večina udeležencev na trgu nepremičnin
namreč z nakupom nepremičnine rešuje svoje bivanjsko vprašanje, zato so naložbe
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dolgoročne. Pšunder (2004, 2) navaja, da so prav zaradi tega trendni cikli daljši in
spremembe na trgu nepremičnin potrebujejo več časa, da se vgradijo v cene.
Z vidika ponudbe in povpraševanja se trg nepremičnin od drugih trgov razlikuje na
strani ponudbe, ki se na cene odziva le delno in zelo počasi, in sicer zato, ker je gradnja
novih nepremičnin dolgotrajen proces, kar upočasnjujejo tudi prepočasno delovanje
zemljiške knjige, dolgotrajni postopki pridobivanja gradbenih dovoljenj in togost
urbanizma. Ponudba na trgu nepremičnin je lahko celo neodzivna na cene zaradi
nerazpoložljivosti ustreznih zemljišč, omejitev v prostorskem planiranju in podobno.
Znatno večje vplive na ceno imajo posledično nihanja povpraševanja. Ko je na trgu
presežno povpraševanje, se vzpostavi tako imenovani trg prodajalcev, za katerega so
značilne visoke cene in pospeševanje nadaljnje gradnje nepremičnin. Ko pa se
vzpostavi tako imenovani trg kupcev, kjer so v boljšem položaju kupci, pa velja
obratno. Z vzpostavitvijo novega ravnotežja ponudbe in povpraševanja prenehata obe
stanji. Cene nepremičnin so močno odvisne tudi od finančnih oblik financiranja in
stroškov, ki s tem nastanejo, saj nižje obrestne mere spodbujajo povpraševanje po
nepremičninah.
Čeprav je precej finančnih trgov zgolj elektronskih, pri čemer se kupec in prodajalec ne
srečujeta fizično, lahko rečemo, da ima trg nepremičnin fizično obliko. Namreč posli se
še vedno sklepajo s fizično navzočnostjo kupca in prodajalca (podpis pogodbe). Poleg
tega kupci po navadi pred nakupom nepremičnine fizično preverijo stanje
nepremičnine. Kljub temu se velika večina prodajnih aktivnosti nepremičninskega trga
izvaja elektronsko preko interneta ali preko nepremičninskih posrednikov.
Povpraševanje po nepremičninah se oblikuje glede na preference in kupno moč
prebivalstva ter stanje samega gospodarstva v državi. Po navadi se oblikujejo lokalni
nepremičninski trgi, ki so vezani na manjše geografsko področje.
Dejavniki, ki vplivajo na nepremičninski trg, so naslednji:
 Lastnosti nepremičnin – vrednost nepremičnine določajo predvsem njene
lastnosti (značilnosti) kot npr. vrsta, lega, velikost, oblika, lokacija ipd.
 Transakcijski stroški – značilni za nepremičninski trg so visoki transakcijski
stroški zaradi manjšega števila sklenjenih poslov, saj so vrednosti sklenjenih
poslov visoke.
 Toga ponudba – včasih ponudba, zaradi same narave nepremičnin, ne utegne
hitro odgovoriti na povečano povpraševanje. Povedano drugače, ponudba se na
potrebe trga odziva v daljšem časovnem obdobju, kar lahko vpliva na trenutne
cene nepremičnin.
 Pogoji financiranja – večina nepremičnin je financirana s posojili. Zato imata
dostopnost denarja ter višina obrestne mere bistven učinek na ponudbo in
povpraševanje po nepremičninah.
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 Davki in subvencije – potencialne davčne olajšave in subvencije lahko pozitivno
vplivajo na trg nepremičnin. Hkrati povečanje nepremičninskih davkov lahko
zmanjša povpraševanje po le-teh.
 Gospodarsko stanje – pomemben dejavnik predvsem v kraju nepremičnine.
Potencialnega kupca zanima v kakšni kondiciji je lokalno gospodarstvo, ker bo
od tega odvisna tudi morebitna rast vrednosti nepremičnine.
 Demografski trendi – ali populacija v določenem kraju raste ali stagnira lahko
bistveno vpliva na ponudbo in povpraševanje po nepremičninah.
 Kupna moč prebivalstva in stopnja brezposelnosti – blaginja prebivalstva države
ima pomemben vpliv na obseg nepremičninskega trga. Npr. visoka stopnja
brezposelnosti odvrača prebivalstvo od zadolževanja in dolgoročnih investicij v
nepremičnino.
Značilnosti trga nepremičnin so:
- Lokalizirana konkurenca
Posledica nepremičnosti, heterogenosti in trajnosti nepremičnin je, da je konkurenca
omejena le na določeno območje. Zaradi lokalizirane konkurence prihaja do velikih
razlik v cenah nepremičnin in številu transakcij med posameznimi regijami in državami.
Posamezne nepremičnine je težko primerjati, kar vpliva na omejenost konkurence.
- Slojevito povpraševanje
Slojevito povpraševanje pomeni, da se povprašuje po nepremičninah za točno
določene namene. Trg stanovanj je lahko na primer zelo aktiven, medtem ko trg
enodružinskih hiš stagnira. Ljudje iščejo in uporabljajo nepremičnine v točno določene
namene.
- Slaba informiranost tržnih udeležencev
Informiranost na trgu je slaba, saj običajno ne gre za redne kupce in prodajalce.
Posledično nimajo ne kupci in ne prodajalci popolnih informacij o cenah in drugih
značilnostih posamezne nepremičnine. Pridobivanje tržnih informacij je relativno
zamudno, zahtevno in drago opravilo, saj tržni udeleženci iščejo pomoč pri
nepremičninskih izvedencih, zato so transakcijski stroški višji. Problem
nepremičninskega trga je v tem, da je dogajanje na njem precej nepregledno.
- Fiksna kratkoročna ponudba
Na kratek rok se ponudba ni sposobna takoj prilagoditi, če se izrazito poveča
povpraševanje po nepremičninah na določeni lokaciji. Posledično se dvigajo cene.
Usklajevanje ponudbe in povpraševanja je pogosto možno le na dolgi rok.
Nepremičninski trg je cikličen trg in je vezan na ekonomski (gospodarski) cikel.
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Na prvi pogled daje nepremičninski trg vtis neurejenosti in neučinkovitosti, kar je
posledica edinstvenih značilnosti nepremičnine kot tržne dobrine.

2.2 Lastnosti nepremičnin
V primerjavi z ostalimi dobrinami imajo nepremičnine določene specifične lastnosti, ki
jih Grum (2012, 6) povzema po Dasso in Ring (1985) ter jih razdeli v tri glavne skupine:
• Fizične lastnosti
Osnovna lastnost nepremičnine je nepremičnost, ki v celoti velja za zemljišča, medtem
ko je prestavljanje zgradb sicer možno, vendar povezano z izjemno visokimi stroški.
Druga lastnost nepremičnin je neuničljivost, pri čemer to omogoča dolgo življenjsko
dobo tudi zgradbam in objektom na njem. Neuničljivost se loči na fizično ter
ekonomsko, saj je ekonomska vrednost zemljišča po nekaterih pogojih lahko nična
(kontaminacija). Tretja lastnost nepremičnin je izrazita heterogenost, saj ni mogoče
najti dveh popolnoma enakih zemljišč in identičnih zgradb. Zadnja fizična lastnost
nepremičnin pa je kompleksnost; fizična podoba nepremičnine je odvisna od
mnogoterih dejavnikov.
• Ekonomske lastnosti
Ekonomske lastnosti nepremičnin so: redkost, ekonomsko socialna lokacija, soodvisnost
in trajnost. Redkost je odvisna od ponudbe, povpraševanja in fizične prostosti zemlje.
Obseg ponudbe nepremičnin je omejen. Družbeno socialni značaj okolice vpliva na
uporabnost in vrednost nepremičnine. Soodvisnost je medsebojni vpliv nepremičnin v
prostoru (vrednosti in način uporabe). Za kupca je pri izbiri nepremičnine zelo
pomembna lega, bližina infrastrukture, dostopnost zemljišča, bližina ustanov (npr.
vrtcev, šol), itd. Zemljišča imajo praktično neomejeno trajnost, izboljšave na njih pa
imajo običajno dolgo življenjsko dobo.
• Institucionalne lastnosti
Med institucionalne lastnosti uvrščamo zakonodajo, lokalne običaje in vplive interesnih
skupnosti. Z zakonodajo mislimo na nepremičninske zakone in različne načine regulacije
kot so lokalni in regionalni prostorski plani, nadzori najemnin in podobno. Na vrsto,
izgled in uporabo nepremičnin vplivajo lokalne in regionalne navade, na primer naselja
v urbanih središčih se razlikujejo od naselij na podeželju. Na trg nepremičnin in
poslovanje na njem pa imajo bolj ali manj močan vpliv tudi različna interesna združenja
in organizacije, ki lahko močno kreirajo nepremičninsko politiko.
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2.3 Ocenjevanje vrednosti nepremičnin
Aristotel je rekel, da je bila vrednost premoženja ustvarjena za človeka in obstaja samo
v razumu posameznega individuuma. Rimski politik Poplius pa je v prvem stoletju pred
našim štetjem izjavil, da je vsaka stvar vredna toliko, kolikor je kupec pripravljen plačati
zanjo. Gre za eno prvih definicij tržne vrednosti kot najpogosteje uporabljene vrste
vrednosti pri ocenjevanju vrednosti premoženja (Grum 2012, 10).
Danes tržno vrednost nepremičnine opredeljujemo precej podobno, in sicer kot
ocenjeni znesek denarja, ki ga je kupec pripravljen odšteti in prodajalec sprejeti pri
prodaji nepremičnine. Poleg tržne vrednosti nepremičnine poznamo še t.i. netržne
vrednosti. Ista nepremičnina ima namreč lahko v danem trenutku več različnih
vrednosti, kar je odvisno od samega namena vrednotenja in uporabljenega standarda.
Vrednost nepremičnin se ocenjuje v naslednje namene (Pšunder in drugi 2003, 27):
1. za lastniške potrebe: kadar gre za nakup, prodajo in menjavo;
2. za poslovne potrebe: kadar gre za pridobivanje, najem ali nakup nepremičnin,
posredovanje pri trženju nepremičnin, gradnjo, zastavo (hipotekarna posojila),
zavarovanje, računovodsko poročanje in drugo;
3. za druge namene: kadar gre za stečaj, spojitev ali likvidacijo podjetja, v davčne
namene, zaradi preverjanja smiselnosti investicije in v sodnih sporih.
V večini primerov se tržna vrednost nepremičnine razlikuje od njenih netržnih
vrednosti. Med netržne vrednosti nepremičnin spadajo kreditna ali hipotekarna
vrednost, naložbenikova ali investitorjeva vrednost, obdavčljiva vrednost, uporabna
vrednosti, zavarovalna vrednost, likvidacijska vrednost, stroškovna vrednost,
knjigovodska vrednost, poštena vrednost, čista prodajna vrednost, najemna vrednost,
idr. Poglejmo opredelitve nekaterih od teh.
 Kreditno ali hipotekarno vrednost lahko opredelimo kot ocenjeno dolgoročno
tržno vrednost nepremičnine, ki se uporablja kot osnova za hipotekarni kredit.
 Obdavčljiva vrednost je vrednost, ki predstavlja osnovo obračunavanja, stopnja
davka pa se obračuna v skladu z veljavno davčno zakonodajo. Velikokrat se
močno razlikuje od tržne vrednosti, saj se za davčno osnovo uporablja zgolj
groba ocena vrednosti nepremičnine.
 Likvidacijska vrednost je izračunana vrednost nepremičnine ob likvidaciji
podjetja, ki je običajno nižja od tržne vrednosti, predvsem zato, ker smo
prisiljeni nepremičnino prodati. Likvidacijska vrednost je ocenjena vrednost
čistega pritoka denarja, doseženega pri likvidaciji oz. stečaju podjetja z
udenarjenjem njegovih sredstev ali obveznosti do njihovih virov.
Več o netržnih vrednostih nepremičnin pišejo Cirman in drugi (1999,15), Murko (2007),
Ploj (2008, 9), Grum (2012, 22) in na SLONEP (2007).
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Opozoriti velja, da tržna cena nepremičnine ni enaka tržni vrednosti nepremičnine, ker
trg nepremičnin ni popoln. V primeru da bi bili obe kategoriji po velikosti enaki, bi bil
trg nepremičnin popoln. Nepopolnost trga nepremičnin je posledica edinstvenih
značilnosti nepremičnin, o katerih smo že pisali. Posledično torej nastajajo razlike med
ceno in vrednostjo nepremičnine. Velikost teh razlik pa je odvisna od primera do
primera, saj kupec in prodajalec tržno ceno dosežeta v pogajanjih. Običajno je
najverjetnejša prodajna cena enaka oceni tržne vrednosti nepristranskega strokovnjaka
– cenilca, ki jo le-ta oceni na podlagi tržnih podatkov (Ploj 2008, 10; povz. po Cirman in
drugi 2000, 14-15).
Ploj (2008, 10) tako meni, da ocenjevanje vrednosti nepremičnin najpogosteje služi kot
pomoč kupcem in prodajalcem pri transakcijah z nepremičninami, ker takšna
informacija zmanjšuje negotovost in služi kot izhodišče za pogajanja. Ocena vrednosti je
poleg kreditne sposobnosti posojilojemalca tudi osnova za določitev višine posojila, če
je posojilo zavarovano z nepremičnino.
V splošnem je vrednost nepremičnin odvisna od tržnih dejavnikov, vrednost posamezne
nepremičnine pa determinirajo predvsem štirje osnovni dejavniki ali elementi
vrednosti. Njihova kompleksna interakcija, ki kreira vrednost, se odraža v osnovnem
ekonomskem principu ponudbe in povpraševanja. Glavni elementi vrednosti po mnenju
Gruma (2012, 7) so: uporabnost ali koristnost, redkost, privlačnost, dostopnost in
zmožnost nabave.
 Uporabnost ali koristnost je zmožnost produkta, da zadovolji pričakovanja,
potrebe in želje. Nepremičnina tako mora imeti možnost uporabe, oddajanja ali
najema, koriščenja oziroma mora biti sposobna ustvarjati bodisi denarne ali
nedenarne koristi. Nepremičnina ima vrednost, kadar je uporabna za enega ali
več uporabnikov.
 Redkost se odraža v količinski oskrbi produkta na trgu. Oskrba z zemljišči je v
splošnem zadostna, toda običajno bo oskrba na nepremičninskem trgu z
zemljišči v središču naselja slabša, tako zemljišče bo relativno redko in zato bo
vrednost višja. Nobena nepremičnina pa ne bo imela vrednosti, če ne bo
redkost kombinirana z uporabnostjo oz. koristnostjo. Tako npr. zrak, ki ima
visoko stopnjo uporabnosti, v splošnem nima neke ekonomske vrednosti, saj ga
je dovolj in ga imamo na voljo povsod. Toda za potapljača, ki je pod morsko
gladino s skoraj prazno jeklenko, ima zrak neprecenljivo vrednost.
 Privlačnost je kupčeva želja po produktu in zadovoljevanju njegovih potreb. Kaže
se v želji po posedovanju ali lastništvu nepremičnine.
 Dostopnost in zmožnost nabave pa pomeni zmožnost investitorjev sodelovati na
trgu in njihovo zmožnost nabaviti želeni produkt oz. nepremičnino. Ni dovolj, da
si nekaj želimo, zmožni moramo biti to tudi plačati.
Uporabnost in koristnost, redkost, želja po nepremičnini in efektivna kupna moč kupca,
vse navedeno oblikuje ponudbo in povpraševanje. Povpraševanje temelji na želji
potencialnih kupcev, da bi pridobili posest, ki jim je privlačna in bi zadostila njihove
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potrebe, seveda pod pogojem, da imajo za to na voljo zadostna finančna sredstva. Če
na trgu obstaja presežna ponudba, bo to znižalo vrednosti nepremičnin na trgu, ali
obratno, premajhna ponudba (redkost) bo zvišala vrednosti nepremičnin na trgu.
Učinkovit posel bo sklenjen, ko se na trgu v isti točki srečata potencialni kupec in
prodajalec in se pretvorita v efektivnega kupca in prodajalca. Vzpostavi se tržno
ravnotežje. Tržno ravnovesje je na nepremičninskem trgu redko obstojno, saj se
venomer pojavlja dodatno povpraševanje ali ponudba (Grum 2012, povz. po Pšunder
2012). Ponudba je količina blaga, ki je pri določeni dani vrednosti na razpolago,
povpraševaje pa je količina blaga, ki ga pri dani vrednosti želimo kupiti. Ponudba in
povpraševanje skupaj določata vrednost.
V vsakdanjem življenju praktično vsi stalno ocenjujemo ali je vredno kupiti kakšno stvar
za določeno ceno ali ne. V kolikor nam ni dano, pa se vsaj enkrat v življenju soočimo s
situacijo, ko moramo presoditi kakšno nepremičnino rabimo in kakšno si lahko
privoščimo. Na podlagi nepremičninskih oglasov si lahko oblikujemo subjektivno
oceno. To so intuitivne ocene, ki temeljijo predvsem na izkušnjah in presoji. Vsakega
lastnika (bodočega ali trenutnega) pa zanima dejanska vrednost njegove nepremičnine.
Ko pride do nakupa ali prodaje, sodnega spora, zastave nepremičnine ali drugega
dogodka, ki zahteva poznavanje realne vrednosti nepremičnine, mora pravo vrednost
določiti izkušen strokovnjak. Da bi poenotili stališča in da bi čim bolj eliminirali
subjektivna mnenja, so na nepremičninskem trgu potrebne strokovne ocene oziroma
strokovno vrednotenje nepremičnin, kar pri nas izvajajo sodno zapriseženi cenilci
(praviloma za potrebe sodišč) ter pooblaščeni ocenjevalci vrednosti nepremičnin
(praviloma za potrebe trga). Vrednotenje nepremičnin je organiziran proces
ocenjevanja vrednosti nepremičnin, ki temelji na zakonih, pravilih stroke in spoštovanju
etičnega kodeksa. Gre za formalne ocene, ki jih podaja izobražen strokovnjak - cenilec
na podlagi zbiranja in analize podatkov ter izkušenj in znanj stroke. Na koncu cenilec
izda pisno cenitev, ki vsebuje opis celotnega postopka cenitve.
Pri individualnem vrednotenju nepremičnin poznamo tri osnovne metodološke
pristope, in sicer stroškovni, dohodkovni in primerjalni pristop (Pšunder 2004, 23).
 Stroškovni pristop – pri tem pristopu z različnimi metodami ugotavljamo višino
stroškov, ki so potrebni za gradnjo popolnoma enake (reprodukcijska vrednost)
ali podobne nepremičnine (nadomestitvena vrednost) z upoštevanjem treh
oblik zastarevanja oz. poslabšanja, in sicer fizičnega poslabšanja, funkcionalnega
in ekonomskega zastarevanja. Vrednost nepremičnine je zato enaka višini
nadomestitvenih stroškov.
 Dohodkovni pristop – pri dohodkovnem pristopu z različnimi metodami
ugotavljamo višino prihodkov in odhodkov, povezanih s poslovanjem
nepremičnine ter na podlagi teh podatkov ugotavljamo sedanjo vrednost
prihodnjih denarnih tokov. Običajno se uporablja pri vrednotenju nepremičnin,
ki prinašajo stalen dohodek.
 Tržni pristop oziroma pristop primerljivih prodaj – pri tem pristopu z različnimi
metodami »analiziramo izvršene transakcije« oziroma kritično obravnavamo
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konkretne podatke s trga nepremičnin in jih apliciramo na predmetno
nepremičnino. Logika tega pristopa temelji na principu substitucije. To pomeni,
da naj bi bil racionalni kupec pripravljen za nepremičnino plačati največ toliko,
kolikor znašajo stroški pridobitve podobne nepremičnine z enako koristnostjo.
Pričakovano tržno vrednost ocenjevane nepremičnine lahko razberemo iz
prodajnih cen primerljivih nepremičnin.
Rezultat vsake izmed navedenih metod je iskana ocena vrednosti ocenjevane
nepremičnine, vendar pa imajo rezultati različno uporabno vrednost, ker vsaka metoda
pristopi k ocenjevanju nepremičnine s svojega zornega kota. Iz že usklajenih interesov
kupca in prodajalca nepremičnin izhaja tržni pristop, oceno vrednosti, ki lahko služi kot
pogajalsko izhodišče bodočega kupca, daje dohodkovni pristop, interese na strani
prodajalca pa bolj poudarja stroškovni pristop.
Izbira metode je odvisna od vrste ocenjevane nepremičnine, namena vrednotenja in
kakovosti vhodnih podatkov. Vsaka izmed njih ima tudi specifične pomanjkljivosti, zato
do najboljših rezultatov običajno pridemo z upoštevanjem rezultatov vseh treh metod,
kar pa posledično povzroča tudi višje stroške vrednotenja nepremičnine.
Po Mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti poznamo tri načine ocenjevanja
vrednosti nepremičnin, in sicer: način primerjavih prodaj, nabavnovrednostni način in
način kapitalizacije donosa (Pšunder in Ledinšek 2013). Način ocenjevanja vrednosti
pojmujemo kot temeljno vodilo pri ocenjevanju vrednosti neke nepremičnine.
2.3.1 Način primerljivih prodaj
Način primerljivih prodaj je gotovo najpogosteje uporabljen način ocenjevanja tržne
vrednosti nepremičnin ter strojev in opreme. Temelji na načelu nadomestitve oziroma
substitucije, ki pravi, da preudaren kupec za predmetno sredstvo (nepremičnino, stroj
ali opremo) ne bi plačal več, kot znaša nabavna vrednost enako ustreznega
nadomestnega sredstva.
Pri metodi neposredne primerjave prodaj ocenjevalec vrednosti s preudarnim
ravnanjem ter na podlagi poznavanja stroke in trga ugotovi, kolikšne so cene nedavno
prodanih podobnih predmetov ocenjevanja. Na podlagi preučitve teh transakcij izvede
prilagoditve in kasneje še sklep o vrednosti.
Metodo primerljivih prodaj izvajamo po naslednjem postopku:
1. Preučimo lokalni trg, pri čemer pridobimo podatke o rasti cen sredstev (nepremičnin)
preučevanega tipa v obravnavanem času ter o stanju ponudbe in povpraševanja na
lokalnem trgu.
2. Pridobimo podatke o primerljivih prodajah: pridobiti je potrebno verodostojne
podatke o prodajah primerljivega premoženja z vsemi značilnostmi premoženja in
transakcije (npr. fizično stanje sredstva, narava transakcije ipd.)
3. Izvedemo prilagoditve: na nedavno prodanih primerljivih nepremičninah oziroma
drugi vrsti ocenjevanega premoženja izvedemo prilagoditve cen. Te izvedemo tako, da
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na primerljivem premoženju predpostavimo značilnosti ocenjevanega. Prilagoditve se
lahko nanašajo na fizično stanje, funkcionalnost, ekonomske značilnosti, pogoje
prodaje, stanje na trgu in druge bistvene značilnosti, ki vplivajo na vrednost.
4. Na podlagi prilagoditev izvedemo sklep o vrednosti.
Poleg opisane metode neposredne primerjave prodaj, poznamo še več metod posredne
primerjave prodaj, kjer za primerjavo uporabljamo vmesni člen – množitelj, na primer
množitelj letnih najemnin. Tako lahko, če iz trga »izluščimo« množitelj najemnin za
določen tip nepremičnine (ali za drugo sredstvo) na določeni lokaciji, in če poznamo
letno tržno najemnino za ocenjevano nepremičnino (ali za drugo sredstvo), relativno
preprosto ocenimo vrednost te nepremičnine.
2.3.2 Način kapitalizacije donosa
Tudi način kapitalizacije donosa temelji na istem načelu, vendar je potrebno to načelo
pri načinu kapitalizacije donosa razumeti v smislu iskanja primerljivih donosov
nadomestnega premoženja (nepremičnin) in posledično ocenitvi sedanje vrednosti teh
donosov. Ocenitev vrednosti nepremičnin po načinu kapitalizacije donosa temelji na
določitvi sedanje vrednosti najvišjih primerljivih (prihodnjih) donosov, ki jih je mogoče
pridobiti iz nadomestnih nepremičnin. K načinu kapitalizacije donosa prištevamo dve
metodi: metodo neposredne kapitalizacije, ki temelji na neposrednem razmerju med
donosom in vrednostjo nepremičnine, in metodo diskontiranega denarnega toka, ki
temelji na upoštevanju sedanje vrednosti prihodnjih denarnih tokov. Pri ocenjevanju
tržne vrednosti premoženja (predvsem nepremičnin), ki je namenjeno ustvarjanju
donosa (npr. hoteli), predstavlja ta način enega ključnih načinov ocenjevanja vrednosti.
2.3.3 Nabavnovrednostni način ocenjevanja vrednosti nepremičnin
Načelo nadomestitve velja tudi pri tem načinu, le da ga razumemo, da preudarni
naložbenik za ocenjevano nepremičnino ni pripravljen plačati več kot znašajo stroški
pridobitve oziroma postavitve enakovredne nepremičnine. Zato terja metoda, ki
pripada nabavnovrednostnemu načinu, oceno stroškov pridobitve oziroma postavitve
enakovredne zgradbe oziroma objekta. To vrednost nato korigiramo za obseg
zmanjšanja vrednosti (amortizacijo) zaradi fizičnega poslabšanja, funkcionalnega in
ekonomskega zastarevanja ter jo povečamo za vrednost zemljišča, na katerem stoji
ocenjevani objekt, ter za vrednost zunanje ureditve.
Nabavnovrednostna metoda je gotovo najbolj dolgotrajna med vsemi metodami
ocenjevanja vrednosti nepremičnin, zahteva pa tudi precej višjo raven poznavanja
stroke kot metode, ki pripadajo ostalima načinoma. V primeru ocenjevanja vrednosti
nepremičnin je tako potrebno dobro poznavanje gradbenih materialov, tehnologije
grajenja in gradbenih kalkulacij, kakor pri vseh drugih načinih ocenjevanja vrednosti pa
še poznavanje trga nepremičnin.
Nabavnovrednostno metodo izvajamo po naslednjem postopku:
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1. Ocenimo vrednost zemljišča, kot da bi bilo nepozidano. Zemljišče lahko ocenimo po
več metodah, vendar se v pretežni meri uporablja metoda primerjave prodaj.
2. Ocenimo reprodukcijske ali nadomestitvene stroške osnovnega objekta in pomožnih
objektov na zemljišču ter zunanje ureditve. Ta korak ocenitve je pomemben tudi pri
ocenjevanju zavarovalne vrednosti in pri določanju škod. Temelji na stroških postavitve
novega objekta.
3. Ocenimo obseg zmanjšanja vrednosti objekta zaradi fizičnega poslabšanja,
funkcionalnih pomanjkljivosti in neugodnih ekonomskih (zunanjih) vplivov.
4. Nadomestitveno ali reprodukcijsko vrednost prištejemo k vrednosti zemljišča,
zmanjšamo za obseg poslabšanja in zastaranja ter dodamo še amortizirano vrednost
zunanje ureditve.
Cirman (2004, 112) navaja, da se ta pristop najpogosteje uporablja na nerazvitem
nepremičninskem trgu kadar podatkov o tržnih prodajah ni dovolj na razpolago. To je za
javne zgradbe (cerkve, šole, upravne zgradbe), zgradbe, kjer ni izrecnega ustvarjanja
donosov, zgradbe s specifičnimi nameni, presojo različnih investicijskih možnosti v
povezavi z izboljšavami in obnovitvami objektov, za zavarovalne in obdavčitvene
namene.
Če primerjamo ocenjevanje nepremičnin po Mednarodnih standardih ocenjevanja
vrednosti in individualno vrednotenje nepremičnin, so pristopi k vrednotenju
pravzaprav isti.

2.4 Financiranje nepremičnin
Nakup nepremičnine ni poceni. V večini primerov posameznik ali pravna oseba ne
razpolaga z zadostno količino finančnih sredstev za nakup nepremičnine, zato si je
primoran/a del sredstev izposoditi. Običajno se nakup nepremičnine financira z
uporabo različnih finančnih instrumentov in na osnovi natančne analize upravičenosti
investicije. V veliki meri pa način financiranja določajo ekonomske značilnosti
nepremičnin (dolga življenjska doba in znatna sredstva, potrebna za njihovo
pridobitev), ki omogočajo pridobitev dolgoročnih posojil in zmanjšujejo tveganje za
posojilodajalca.
Naložbe gospodinjstev v nepremičnine so možne, če ima gospodinjstvo privarčevana
sredstva (financiranje nepremičnin z lastniškim kapitalom), če se zadolži na finančnem
trgu (financiranje nepremičnin z dolžniškim kapitalom) ali s kombinacijo obeh virov
financiranja. Nepremičnine torej lahko financiramo z lastniškim kapitalom, z
zadolževanjem oz. z dolžniškim kapitalom ali s kombinacijo obeh virov financiranja.
2.4.1 Financiranje nepremičnin z lastniškimi viri sredstev
Lastni viri za nakup nepremičnine navadno izhajajo iz prihrankov posameznikov, ki jih ti
privarčujejo iz tekočega dohodka. Med lastne vire za nakup nepremičnine štejemo tudi
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posebne oblike stanovanjskih varčevanj, ki jih fizičnim osebam ponujajo različne
finančne institucije. Zanje je značilna ugodnejša obrestna mera, saj ta sredstva za banke
predstavljajo trajnejše vire sredstev. Slabost le-teh pa je, da ob koncu varčevanja teh
sredstev ne moremo porabiti za kaj drugega kot je bil vnaprej določen namen, torej jih
lahko uporabimo le za nakup ali gradnjo nepremičnine.
Financiranje nepremičnine z lastniškimi viri sredstev ima določene prednosti in tudi
slabosti. Med prednosti lahko navedemo enostavno in hitro pridobitev nepremičnine,
brez večjih naporov in dogovarjanj z bankami ter lastništvo nepremičnine, ki daje
občutek moči in varnosti. Slabost financiranja nepremičnine z lastniškimi viri sredstev
pa je običajno nizka dolgoročna donosnost sredstev vloženih v nepremičnino, na voljo
nimamo sredstev za druge donosnejše naložbe in ob nakupu je potrebno poskrbeti za
varnost naložbe (cena, zemljiškoknjižno stanje, itn.), kar zahteva dodaten čas in izdatke
za pridobivanje pomembnih informacij.
2.4.2 Financiranje nepremičnin z dolžniškimi viri sredstev
Kadar lastniški viri ne zadostujejo za nakup nepremičnine, kar velja za večino primerov,
lahko pri finančnih institucijah (poslovne banke, hranilnice, hranilno posojilna
združenja in kreditna združenja) zaprosimo za stanovanjsko posojilo oziroma dolžniške
vire sredstev. To možnost omogočajo nepremičnine same, ker razmeroma dobro
ohranjajo vrednost in imajo dolgo življenjsko dobo, kar zmanjšuje tveganje za
posojilodajalca in omogoča pridobitev dolgoročnega posojila.
Posojila za financiranje nepremičnin se delijo na zavarovana in nezavarovana. O
nezavarovanih posojilih govorimo, ko posojilodajalec za posojeni znesek ne zahteva
posebnega zavarovanja. V tem primeru predstavljajo zneski, ki jih lahko dobimo s
takšnim posojilom za nakup ali obnovo nepremičnine, le majhen odstotek celotne
vrednosti nepremičnine. V primerjavi z življenjsko dobo nepremičnine so tudi
kratkoročnejšega značaja in služijo le kot manjši vir sredstev, saj je tveganje na strani
upnika veliko. Velikost in kvaliteta premoženja dolžnika se lahko v daljšem obdobju
namreč močno spremenita in s tem ogrozita možnost celotnega poplačila izposojenega
zneska. Po obsegu so veliko bolj številna zavarovana posojila. Zavarovanje lahko
predstavlja posebna polica, sklenjena z zavarovalnico, ustrezno plačilno sposobni
poroki, vrednostni papirji, bančne vloge, menice, čeki in podobno. Pri manjših in
relativno kratkoročnih kreditih se lahko odločimo za zavarovanje s poroštvom, pri
večjih, običajno stanovanjskih, pa banke zahtevajo zavarovanje z vpisom hipoteke. To
pomeni, da za zavarovanje služi nepremičnina sama zaradi svojih specifičnih lastnosti.
Gre za najpogostejšo obliko zavarovanja, ki se imenuje hipotekarno posojilo (angl.
mortgage) in ga bomo podrobneje predstavili v nadaljevanju magistrskega dela.
Po bančnem slovarju Združenja bank Slovenije je hipotekarni kredit definiran kot:
»Dolgoročni kredit, ki ga lahko banke in druge finančne institucije odobrijo
potrošnikom ali pravnim osebam, za zavarovanje denarnih terjatev pa se vzpostavi
hipoteka na nepremičnino v korist banke oziroma kreditodajalca. Običajno so
hipotekarni krediti stanovanjski: nepremičnina, ki se kreditira, ali kakšna druga
nepremičnina se zastavi kot jamstvo za plačilo kreditnih obveznosti. Pogosto je zaradi
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tovrstnega zavarovanja odplačila obrestna mera nižja od preostalih nenamenskih
kreditov.«
Stanovanjski hipotekarni kredit je namenjen nakupu stanovanja ali stanovanjske hiše,
lahko pa tudi gradnji, dozidavi ali prenovi nepremičnine, porabimo pa ga lahko tudi za
nakup stavbnega zemljišča za gradnjo stanovanjske hiše. Zavarovanje kredita z zastavo
nepremičnine pomeni, da je banka prvi upnik na nepremičnini, ko ne moremo več
odplačevati mesečnih obrokov (MIPR in ZPS 2007, 2).
Prav hipotekarna posojila predstavljajo v razvitem svetu najobičajnejši način
financiranja nakupa stanovanja. Če gre za visok stanovanjski kredit, večina bank
zahteva tudi življenjsko zavarovanje kreditojemalca. Velikokrat se pri tem pojavijo
nejasnosti, saj marsikdo to dvoje zamenjuje in misli, da mora za kredit plačevati dvojno
zavarovanje.
Vsi krediti so na nek način zavarovani. Ne glede za katero od oblik se na koncu
odločimo, smo s tem kredit zavarovali za primer, da bi bili v prihodnosti nezmožni
plačevati anuitete. A dejstvo je, da s tem ni zavarovan kreditojemalec, ampak banka. Če
namreč kredita ne moremo več odplačevati, se pri banki sproži postopek, ki ji ga
omogoča zavarovanje. Pri hipotekarnem kreditu lahko sprožijo nepremičninsko izvršbo,
pri poroštvu mora anuitete začeti plačevati porok, pri zavarovanju kredita pri
zavarovalnici pa le-ta poplača naš kredit. V tem primeru moramo zavarovalnici ta denar
tudi vrniti (Posest, d.o.o. 2012).
Cirman in drugi (2000, 52) navajajo, da je na trgu je mogoče zaslediti več vrst
hipotekarnih posojil, ki jih lahko razvrstimo po njihovih značilnostih: z vidika izdajatelja
(hipotekarna posojila izdajajo različni izdajatelji), z vidika namena uporabe posojila (za
nakup, gradnjo ali obnovo nepremičnine ter za druge namene), z vidika zavarovanja
(zavarovana oz. hipotekarna posojila, ki so poleg s samo nepremičnino zavarovana tudi
pri zavarovalnici in nezavarovana oz. tista hipotekarna posojila, pri katerih zavarovanje
predstavlja le zastavna pravica na nepremičnini) in še z vidika načina odplačevanja in
obrestne mere.
Uporabnost hipoteke v praksi zelo narašča. Kupci navadno večinski del nepremičnine
financirajo s hipotekarnim kreditom. Osnovna prednost, ki jo ponujajo hipotekarni
krediti, je možnost daljše dobe odplačevanja, vendar imajo banke postavljeno zgornjo
starostno mejo do kdaj mora biti kredit odplačan in to znaša največ 75 let. S tako
dolgim rokom odplačila se kar precej zniža mesečna anuiteta, hkrati pa je treba vedeti,
da se z daljšo dobo odplačevanja poveča tudi vsota, ki jo bo treba za ta kredit odplačati
(Posest, d.o.o. 2012).
Hipotekani kredit je lahko tudi bolj ugoden, v smislu nižje obrestne mere, hkrati pa se
nemalokrat izkaže, da je vpis hipoteke cenejši od zavarovanja kredita pri zavarovalnici.
Obrestna mera bo nižja predvsem v primerih, ko banka oceni, da je kredit zelo dobro
zavarovan. To pomeni, da najamemo sorazmerno nizek kredit glede na vrednost
nepremičnine, s katero ga zavarujemo (prav tam).
Pri stanovanjskih hipotekarnih kreditih gre za namensko financiranje, denar pa moramo
porabiti za nakup ali gradnjo nepremičnine, ali pa za poplačilo deleža ob ločitvi ter
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dedovanju. Višina kredita, ki ga lahko najamemo je odvisna tako od našega neto
dohodka, kot tudi od vrednosti nepremičnine, ki bo služila za vpis hipoteke. Banke
namreč ne ponujajo kredita v enaki višini, kot znaša vrednost nepremičnine, ampak ga
za določen odstotek (vsaj 20 odstotkov) znižajo. To pomeni, da lahko s hišo vredno
100.000 EUR dobimo največ 80.000 EUR kredita. Najlažje je sicer zavarovati kredit za
nakup nepremičnine, saj ga lahko zavarujemo kar s hipoteko na pravkar kupljeno
stanovanje ali hišo, a moramo imeti vsaj 20 odstotkov lastnih sredstev (prav tam).
Tudi uporaba dolžniških virov financiranja nakupa nepremičnine ima svoje prednosti in
slabosti. Prednost je v tem, da dober komitent lahko doseže dobre posojilne pogoje.
Komitent banke ima tudi pogajalsko moč, saj si banka z odobrenim posojilom pridobi
stranko za daljše časovno obdobje. Slabosti financiranja nakupa nepremičnine z
dolžniškimi viri predstavljajo: povečanje izpostavljenosti pri bankah in nezmožnost
pridobivanja dodatnih sredstev, posojilo banke največkrat zadostuje le za dve tretjini
vrednosti naložbe, nezmožnost odplačevanja kredita ob zmanjšanju ali izpadu dohodka
ali povečanju anuitete ter visoko preplačilo kredita v njegovi življenjski dobi (obresti).
Več o hipotekarnih posojilih najdemo v Cirman in drugi (2000,52), Premk (2007, 71-72),
Ploj (2008, 19) in v brošuri MIPR in ZPS (2007, 1-16).
Posebno obliko financiranja nepremičnine predstavlja lizing nepremičnin, ki je v tujini
zelo priljubljen, pri nas pa še je razmeroma nov pojem. V Poročilu o finančni stabilnosti
Banke Slovenije (2011, 136) je podana razširjenost lizinga nepremičnin pri nas. Gre za
posebno obliko posojila, pri katerem lizingojemalec pridobi lastništvo nad
nepremičnino šele po izteku pogodbenega razmerja z lizingodajalcem oziroma ko
izpolni vse pogodbene obveznosti. V času odplačevanja je pravni lastnik predmeta
lizinga lizingodajalec, ki v primeru neizpolnjevanja obveznosti predmet lizinga odvzame
lizingojemalcu. Lizingodajalec lahko na trgu kupi nepremičnino samostojno in nato išče
ustreznega lizingojemalca ali pa kupi nepremičnino po lizingojemalčevi izbiri. V obeh
primerih nepremičnino potem da v uporabo lizingojemalcu, ki v zameno plača začetni
polog, nato pa daljše obdobje plačuje še mesečne obroke. Lizing po načinu financiranja
predstavlja financiranje z manjšim lastnim vložkom in veliko zadolžitvijo. Začetni polog
pri lizingu je vložek lastnega kapitala, mesečni obroki pa so mesečne anuitete za
posojilo, dano s strani lizingodajalca. Lizing predstavlja zelo privlačno možnost
financiranja nakupa (Ploj 2008, 17; povz. po Jalšovec 2003, 21).
Klasično dolžniško financiranje nepremičnin je sicer podobno lizingu nepremičnin, a se
v nekaterih elementih razlikujeta. Pri financiranju s posojilom banke svojim
komitentom postavljajo ostre pogoje in zahteve glede plačilne sposobnosti ter danih
zavarovanj, lizingodajalec pa ima kot lastnik nepremičnine na voljo več manevrskega
prostora, saj ostaja lastnik nepremičnine dokler lizingojemalec ne izpolni vseh
obveznosti, kar predstavlja slabost lizinga. Prednosti lizinga pa so hiter dostop do
finančnih sredstev, za katera ni potrebno vnaprejšnje vplačilo, postopki za pridobitev
lizinga so opravljeni hitro in posamezni lizingodajalci so pripravljeni lizing prilagoditi
lizingojemalcu. Prednosti hipotekarnega posojila pa so nedvomno vsa preverjanja, ki jih
banka opravi v zemljiški knjigi, preden odobri posojilo in ves čas odplačevanja je lastnik
nepremičnine posojilojemalec. Slabost hipotekarnega posojila pa so dogotrajni
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postopki, ki jih izvaja banka. Na splošno je razširjeno mnenje, da lizing zahteva visoke
stroške, vendar temu ni tako, če pogledamo podrobneje. Stroške lizinga je potrebno
primerjati tudi s stroški cenitve, s stroški vpisa hipoteke v zemljiško knjigo in s stroški
odobritve posojila in ne le z obrestno mero bančnega posojila.

2.5 Tveganje pri naložbi v nepremičnine
Naložba v nepremičnino terja zelo velik vložek ne glede na vrsto nepremičnine in je
povezana z različnimi tveganji, zato je potreben tehten razmislek ali se zanjo odločiti ali
ne, saj nas bodo posledice te odločitve spremljale vse naše življenje. Da tveganja pri
naložbi v nepremičnino ne bi predstavljala težav v prihodnosti, je potrebno vsa prisotna
tveganja pri naložbi v nepremičnino prepoznati in oceniti njihov potencialni vpliv. Ta
vpliv je potrebno primerjati s pričakovanimi donosi ter oboje primerjati s tveganji in
donosi drugih razpoložljivih naložb. Racionalna odločitev investitorja bo prinesla ali
največji donos ob danem tveganju ali najmanjše tveganje ob danem donosu (Cirman in
drugi 2000, 71).
Življenjska doba nepremičnine je dolga. Skozi svojo življenjsko dobo nepremičnina
razmeroma ohranja stabilno vrednost ali pa jo celo povečuje, kar pa je odvisno od trga.
Če je povpraševanje večje od ponudbe, potem se vrednost nepremičnine povečuje. V
obratnem primeru, ko je povpraševanje manjše od ponudbe, pride do zniževanja
vrednosti nepremičnine. V skrajnem primeru pa lahko ob močnem upadu
povpraševanja pride do zloma nepremičninskega trga in velikega padca cen. Zlom
nepremičninskega trga ima navadno večji vpliv na gospodarsko stanje v celotni državi in
tudi globalno, čemur smo bili priča v zadnji finančni krizi.
Nepremičnine so lahko torej dobra ali slaba finančna naložba. Pri nakupu nepremičnine
tako tvegamo, da bo nakup slaba finančna naložba. Ko nepremičnine ohranjajo
vrednost ali jo pridobivajo, so dobra naložba, slaba finančna naložba pa so v primeru,
ko izgubljajo vrednost oz. cene nepremičnin padajo. Vrednost lahko nepremičnina
pridobiva tudi z oddajanjem in ne samo z rastjo cen nepremičnin. Na ta način
nepremičnina neposredno prinaša določena finančna sredstva, vendar pa je oddajanje
povezano tudi z določenimi stroški, ki jih ne smemo zanemariti, saj zmanjšujejo donos.
Ker je nakup nepremičnin povezan z velikimi stroški, si fizične osebe skoraj ne morejo
kupiti nepremičnine brez posojila, pravne osebe pa prav tako posegajo po njih. Posojila
sicer omogočajo nakup nepremičnin, a takšen nakup je povezan s tveganji. Eno od teh
je, da posojilojemalec izgubi nepremičnino, če ne more odplačevati obrokov. V
nadaljevanju podajamo še druga tveganja, ki so povezana z nakupom nepremičnine.
Vrste tveganj pri naložbi v nepremičnine (Cirman in drugi 2000, 71):
• Poslovno tveganje: je verjetnost, da bo pri poslovanju prišlo do neuspeha oz. da
zahtevana stopnja donosa investicij v nepremičnine ne bo uresničena.
• Finančno tveganje: predstavlja tveganje v zvezi s financiranjem in investiranjem. Ko
se gospodinjstvo financira z zadolžitvijo (uporablja finančni vzvod), se finančno tveganje
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poveča. Če nepremičnina dalj časa ne prinaša zahtevanega donosa, lahko uporaba
dolžniškega kapitala ogrozi projekt. Finančno tveganje predstavlja verjetnost, da se
zaradi določenih dejavnikov pri naložbi ustvari finančna izguba. Vse, kar preprečuje
doseganje določenih finančnih ciljev in ustvarja izid, ki ni bil predviden, predstavlja
finančno tveganje. Opredelimo jih lahko tudi kot tveganja, ki izvirajo iz finančnih
transakcij.
• Likvidnostno tveganje: Prodaja nepremičnine traja daljši čas in zaradi tega so
nekateri prodajalci prisiljeni znižati ceno, da ohranijo likvidnostno sposobnost. Zakon o
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(ZFPPIPP) v 30. členu natančno definira likvidnostno tveganje. Podrobnejši opis tega
tveganja najdemo v Finančnem slovarju.
• Tveganje inflacije: pomeni negotovost v zvezi s kupno močjo bodočih donosov. Rast
cen lahko povzroči zmanjšanje relativne vrednosti dohodkov, ki jih investitor prejema iz
nepremičnine. Če pogledamo s strani kupca pa tveganje inflacije pomeni tveganje
znižanja kupne moči in tveganje povečanja cen nepremičnin, kar ima lahko za posledico
nezmožnosti nakupa želene nepremičnine. Vendar se je v preteklosti izkazalo, da pri
nepremičninah to tveganje ni posebej veliko.
• Tveganje upravljanja: Tveganje upravljanja je povezano s sposobnostjo upravljalcev
nepremičnin, da le-te ohranjajo svojo vrednost in da prinašajo ustrezen donos.
• Tveganje spremembe obrestne mere: Obrestno tveganje pomeni možnost izgube
zaradi neugodnega gibanja obrestnih mer na trgu. Neugodno gibanje je lahko tako dvig
kot tudi znižanje obrestne mere. Za posojilojemalca lahko dvig obrestnih mer pomeni
znatno podražitev posojila, v najslabšem primeru pa celo nezmožnost odplačevanja
kredita. To tveganje je mogoče omejiti s sklenitvijo posojila s fiksno obrestno mero.
• Tveganje sprememb v zakonodaji: Na donosnost naložbe v nepremičnino lahko
vplivajo tudi spremembe v zakonodaji.
• Tveganje okolja: Tudi spremembe v okolju in zavedanje o nevarnostih iz okolja
vplivajo na vrednost nepremičnin. Npr. poplave, potresi, itd. Učinki tovrstnih sprememb
lahko imajo večje posledice na vrednost nepremičnine kot vsa prej našteta tveganja.
Vsako investiranje v nepremičnino je zaradi kompleksnosti naložbe potrebno temeljito
analizirati glede zakonodaje, donosov, tveganj in podobno.
Zelo nazorno o tveganjih na splošno v svojem diplomskem delu piše Korošec (2003, 1214), več o tveganjih pri naložbi v nepremičnine najdemo v diplomskem delu Visočnik
(2011, 54-55) in v prispevku Hoskins in drugi (2013).
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3 FINANCIRANJE NALOŽB GOSPODINJSTEV V NEPREMIČNINE
3.1 Pojem gospodinjstva in njegova vloga v finančnem sistemu
Slovar slovenskega knjižnega jezika definira gospodinjstvo kot skupnost oseb, ki živijo
in se hranijo skupaj. V Statističnem letopisu RS (Statistični urad RS 2013, 1) pa so
gospodinjstva definirana kot skupnosti oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo
svoje prejemke za osnovne življenjske potrebe (stanovanje, hrano in drugo), ali samske
osebe, ki živijo same ter sredstva porabljajo in se hranijo samostojno. Gospodinjstva
lahko gledamo kot ponudnike finančnih sredstev na finančnem trgu, ki s svojim
varčevanjem oblikujejo presežke, po katerih povprašujejo drugi ekonomski subjekti,
lahko pa na njih gledamo z druge strani, kot potrošnike, kar bomo podrobneje definirali
v nadaljevanju.
V gospodarstvu predstavljajo gospodinjstva enega izmed treh osnovnih ekonomskih
subjektov. Senjur (2001, 35) navaja, da v gospodarstvu poleg gospodinjstev delujejo še
podjetja in država, poleg treh osnovnih subjektov pa še finančni posredniki.
Definicija gospodarstva po Evropskem sistemu računov (v nadaljevanju ESR) iz leta
2010 se glasi: »Gospodarstvo države je sistem v katerem institucije in ljudje sodelujejo
prek izmenjav in transferjev blaga, storitev in plačilnih sredstev (npr. denarja) za
proizvodnjo in potrošnjo blaga in storitev.« ESR (2010) v nadaljevanju navaja, da so v
gospodarstvu enote, ki sodelujejo, gospodarski subjekti, ki lahko imajo v lasti sredstva,
prevzemajo obveznosti ter sodelujejo v ekonomskih dejavnostih in transakcijah z
drugimi subjekti. Imenujejo se institucionalne enote.
ESR prav tako v opredeljuje štiri sektorje v gospodarstvu, in sicer: nefinančne družbe,
finančne družbe, državo in gospodinjstva. ESR (2010) navaja tudi podrobno opredelitev
vseh sektorjev.
Glavni viri gospodinjstev po ESR so: sredstva za zaposlene, dohodek od lastnine,
transferji iz drugih sektorjev, prejemki od odtujitve tržnih proizvodov in pripisani
prejemki iz proizvodnje proizvodov za lastno končno potrošnjo.
Gospodinjstva lahko opredelimo kot življenjsko skupnost ljudi, v kateri ljudje
sprejemajo odločitve v zvezi s svojim zasebnim življenjem. Gospodinjstvo nastopa kot
povpraševalec po življenjskih potrebščinah, s katerimi njegovi člani zadovoljujejo
potrebe. Po drugi strani pa gospodinjstvo nastopa tudi kot ponudnik proizvodnih
dejavnikov. Člani gospodinjstev se zaposlujejo, torej so ponudniki dela, prav tako pa so
lahko lastniki zemljišč in kapitala. Proizvodne dejavnike dajejo v zakup podjetjem, od
katerih prejmejo dohodek, ki ga namenijo za nakupe dobrin. Ko gospodinjstva kupujejo
proizvode in storitve (potrošnja), teče denar od njih v podjetja. Gospodinjstvo je tako
ponudnik proizvodnih dejavnikov in povpraševalec po končnih proizvodih. Posameznik
se kot član gospodinjstva odloča koliko proizvodnih dejavnikov, ki jih poseduje, bo dal v
zakup podjetjem. Kot porabnik pa se mora odločiti, koliko vsake dobrine, ki jo želi
imeti, bo dejansko nakupil. Seveda mora pri tem upoštevati dohodek, ki ga je dobil. Ko
se odpove porabi oziroma nakupu, varčuje, če pa nakupi kapital, investira.
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Gospodinjstva maksimirajo svojo blaginjo skozi čas z odločitvami o ponudbi
proizvodnih dejavnikov, porabi in prihrankih ter svojih naložbah (Senjur 2001, 36).
Na makro ravni je trošenje in varčevanje gospodinjstev ključno za razumevanje
gospodarske rasti. Potrošnja celotne populacije je namreč eden od indikatorjev
gospodarske rasti in razvoja države. Pomen varčevanja gospodinjstev pa izhaja iz želje
po zagotavljanju finančne varnosti v starosti in dediščine za otroke ali vnuke ter
kopičenju finančnih sredstev za nakup nepremičnin, zemljišč in trajnih dragocenosti. Ta
vidik upošteva tudi teorija življenjskega cikla, kateri bomo posebno pozornost namenili
v naslednjem poglavju. Pomembnost vloge gospodinjstev izhaja iz velikosti agregata
potrošnje, ki predstavlja največjo komponento izdatkovne strukture BDP.
Druga pomembna vloga gospodinjstev pa je ta, da je vse, kar se v gospodinjstvu ne
porabi (se privarčuje), na voljo za investiranje, ki je dolgoročno glavna gonilna sila
gospodarske rasti. Na mikro ravni pa izhajamo iz življenjske ravni posameznika oziroma
gospodinjstva kot osnovne enote, v katero je posameznik vključen. Tako lahko z
mikroraziskavo identificiramo raven blaginje ali stopnjo revščine, dohodkovno
neenakost, življenjski standard prebivalca, itd.
Gospodinjstva so torej v gospodarskem sistemu suficitne celice (njihov dohodek je večji
od porabe), medtem ko so podjetja deficitne celice (njihov dohodek je manjši od
njihovih potreb oziroma možnosti investiranja). Finančni sistem mora poskrbeti, da
ekonomski subjekti (podjetja), ki potrebujejo denar za investiranje, dobijo privarčevani
denar (suficite) iz gospodinjstev. Gre za prenos finančnih prihrankov, torej tistega dela
varčevanja, ki ga gospodinjstva ne porabijo za nefinančne naložbe, npr. nepremičnine.
To lahko stori neposredno ali pa posredno preko finančnih posrednikov kot so banke, ki
zbirajo presežna sredstva od suficitnih celic in jih dajejo podjetjem na deficitna mesta.
Dober finančni sistem pomaga, da pride varčevanje na prava mesta. S tem se povečata
gospodarska rast in varčevanje (preko bank).

3.2 Dohodek, potrošnja in varčevanje gospodinjstev
Osnovna definicija dohodka v Slovarju Slovenskega knjižnega jezika se glasi dohodek je
vsota, ki jo kdo v določenem razdobju prejme za svoje delo, od premoženja. Potrošnja
je definirana kot poraba. Varčevati pa je definirano kot prizadevati si porabiti čim manj
denarja.
Že po definicijah je opaziti tesno povezavo med dohodkom, potrošnjo in varčevanjem.
Varčevanje je namreč tisti del razpoložljivega dohodka gospodinjstva, ki ga le-to ne
potroši. Razpoložljivi dohodek nam pove, koliko denarja ima gospodinjstvo dejansko na
voljo za potrošnjo. Dobimo ga, ko od osebnega dohodka odštejemo osebne davke.
Samuelson in Nordhaus (2002, 403-414) v svojem delu navajata, da osebne dohodke
sestavljajo plače, obresti, rente, dividende, transferna plačila itd. Po njunem mnenju
potrošnja gospodinjstev vključuje izdatke za končne dobrine in storitve, ki jih le-ta
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kupujejo, da pri njihovi uporabi dosežejo določeno zadovoljstvo oziroma da zadovoljijo
svoje potrebe.
3.2.1 Dohodek in potrošnja
Za dohodek, ki ga posamezniki oziroma gospodinjstva realizirajo, praviloma velja, da se
razdeli na dva dela, in sicer se prvi del uporabi za individualno potrošnjo, drugi del pa
se spremeni v prihranke. Oba dela tvorita celoto, zato je lahko en del večji le, če je
drugi manjši, njuna velikost pa je odvisna le od nagiba k potrošnji oziroma od nagiba k
varčevanju (Norčič 2000, 391).
Niti dve gospodinjstvi razpoložljivega dohodka ne porabita na enak način. Kljub temu
pa statistično gledano obstajajo zakonitosti v načinu porabe razpoložljivega dohodka.
Naprej naj bi gospodinjstva trošila dohodek za osnovne življenjske potrebe kot so hrana
in stanovanje, in šele ko so te potrebe zadovoljene, se kupna moč preusmeri v nakup
luksuznih dobrin. Z naraščanjem dohodka gospodinjstev se povečujejo izdatki za
rekreacijo, kulturo, počitnice in avtomobile. Povečuje pa se tudi varčevanje, ki naj bi
bila največja luksuzna dobrina (Samuelson in Nordhaus 2002, 412-413).
Na odločitev gospodinjstev o razporeditvi razpoložljivega osebnega dohodka med
potrošnjo in varčevanje vpliva več dejavnikov (Hrovatin 1998, 236-237).
Najpomembnejši izmed njih je višina dohodka gospodinjstev in njegova zanesljivost.
Keynes (2006, 102-103) meni, da ljudje iz dohodka najprej krijejo svoje temeljne
življenjske potrebe in se šele, ko dosežejo določeno raven udobja, odločijo za
varčevanje. Z rastjo dohodka raste tudi nagnjenost k varčevanju in obratno. Pri višjih
absolutnih ravneh dohodka se poveča tudi delež, namenjen varčevanju.
Na sliki 1 je prikazano razmerje med dohodki in potrebami v življenjskem ciklu
posameznika.
Slika 1: Potrebe in prihodki skozi življenjsko dobo posameznika

Vir: Balkovec, 2000

Pomemben dejavnik, ki prav tako vpliva na razporeditev razpoložljivega dohodka med
potrošnjo in varčevanje, je obrestna mera, kajti višja kot je obrestna mera, tem bolj so
gospodinjstva zainteresirana za varčevanje. Tako bodo gospodinjstva zdaj trošila manj
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in prestavila sedanjo porabo v prihodnjo. Kadar hočejo banke povečati obseg
varčevanja, zvišajo aktivno obrestno mero. Banke tako lahko vplivajo na varčevanje
(Vodušek 2006).
V primeru najema kredita pri banki pa pomeni višja pasivna obrestna mera dražji
nakup in posledično se bodo gospodinjstva težje odločala za nakup s pomočjo kredita.
Tako se bodo nekatera gospodinjstva z nižjim dohodkom morala zadovoljiti z najemom
nepremičnine, v kateri bodo bivala.
Na razporeditev razpoložljivega dohodka gospodinjstev vpliva tudi inflacija oz.
pričakovanja glede gibanja cen v prihodnje. Inflacija na splošno pomeni naraščanje
splošne ravni cen oziroma zmanjšanje kupne moči gospodinjstev. V primeru inflacije se
zmanjšuje vrednost prihrankov varčevalcev. Varčevalci zato v takih razmerah težijo k
preoblikovanju svojih finančnih naložb v realne naložbe.
Po mnenju Samuelsona in Nordhausa (2002, 107) je pomemben dejavnik pri
razporeditvi dohodka tudi velikost premoženja gospodinjstev oz. obstoječi obseg
trajnih potrošnih dobrin gospodinjstev.
Ribnikar (2003, 120) pa kot pomemben dejavnik navaja tudi preference gospodinjstev
glede sedanje in prihodnje porabe. Gospodinjstvo mora namreč presoditi za koliko časa
se lahko znesku, ki ga hoče prihraniti, obenem pa tudi donosno in varno naložiti,
odpove in koliko je pri tem pripravljeno tvegati. Vsako gospodinjstvo to oceni na
podlagi svojega trenutnega socialnega položaja ter načrtov za prihodnost in prihodnjo
potrošnjo. Prav tako pa mora gospodinjstvo poznati razpoložljive oblike naložb in
varčevanja.
Kleindienst (2001, 21) navaja, da je optimalna naložba prihrankov posameznika
odvisna od njegovega osebnega finančnega profila, ki ga opredeljujejo štirje ključni
dejavniki, in sicer finančni cilji ali cilji, ki jih želi oseba doseči z naložbo prihrankov,
posameznikove obstoječe in pričakovane finančne razmere, posameznikov odnos do
tveganja in posameznikove izkušnje z naložbo prihrankov v različne finančne oblike in
poznavanje naložb. Podrobneje o tem v Kleindienst (2001, 21).
3.2.2 Varčevanje
Varčevanje si je že v preteklosti zaslužilo veliko pozornost. Sklepa se namreč, da je
bogastvo vsega človeštva ustvarilo varčevanje (Kujavić 1980, 253). Takšen sklep izhaja
iz zgodovinskega dejstva, da je človeka ustvarilo delo, z delom se ustvarja vrednost, z
varčevanjem pa se ustvarjena vrednost ohranja in povečuje.
Človeka že po naravi skrbi za prihodnost, varčevanje pa daje občutek varnosti v
prihodnosti. Če ima človek vsaj nekaj denarne rezerve, se počuti boljše (bolj neodvisno,
samostojno, brezskrbno in varno), posledično pa nepredvideni dogodki zanj ne
predstavljajo posebnih finančnih težav.
Varčevanje pomeni odpovedovanje porabi v danem trenutku. Bančna definicija
varčevanja pa pravi, da gre za prestavitev porabe v kasnejše obdobje. Za znesek, ki ga
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želimo prihraniti in to čim bolj donosno, a hkrati varno naložiti, moramo presoditi, za
koliko časa se lahko prihrankom glede na svoje načrte v prihodnosti sploh odpovemo in
koliko smo pri tem pripravljeni tvegati. To oceni vsak posameznik zase na podlagi
trenutnega socialnega položaja in načrtov za prihodnost (Vodušek 2006).
Nekateri avtorji ločijo med pojmoma varčevati in prihraniti. Pokorn (1967, 70) meni, da
prihraniti pomeni ne rabiti, prihranki pa so tisto, kar ni bilo porabljeno. Varčevati po
njegovem mnenju pomeni gospodarno rabiti dobrine ali denar. Prihrankar je po
njegovem oseba, ki ima ali dela prihranke, varčen človek oziroma varčevalec pa je
oseba, ki ima majhne dohodke in pri še tolikšnem varčevanju ne more kaj prida
prihraniti, zato je tudi slab prihrankar. Le-ta je svoje prihranke pripravljen dati na
razpolago za toliko časa, kot jih po njegovem mnenju ne bo potreboval, ob pogoju, da
bo za to dobil primerne obresti.
Varčevanje po Ribnikarju (2003, 162-163) je lahko pozitivno ali negativno. Negativno
je, če potrošnja presega razpoložljivi dohodek, zato se mora presežek potrošnje
financirati s prodajo finančnega ali nefinančnega premoženja ali z zadolževanjem. To
pomeni, da se z negativnim varčevanjem zmanjšuje čisto premoženje gospodinjstev in
obratno, z varčevanjem se čisto premoženje gospodinjstev povečuje.
Sodec (2011, 29) povzema mnenje Kujavića (1980, 255), da vsako zavestno ustvarjanje
ekonomskih rezerv pomeni varčevanje. Več o varčevanju kot ekonomskem fenomenu
in funkciji številnih neodvisnih spremenljivk ter o motivih, koristih in prednostih
varčevanja pa v njegovem delu.
Gomez-Salvador in drugi (2011, 61) navajajo, da je varčevanje način ohranjanja ravni
potrošnje ob spremembah dohodka v kratkoročnem in dolgoročnem obdobju. Več o
odločitvah gospodinjstev o varčevanju in potrošnji ter posojilih pa v njihovem
prispevku.
3.2.2.1 Motivi varčevanja
Razlogi za varčevanje so različni. Za nekoga je na primer bistvenega pomena skrb za
prihodnost otrok in zagotavljanje sredstev za šolanje otrok, za drugega je pomembnejši
nakup trajnih potrošnih sredstev (npr. nakup avtomobila, ureditev stanovanjskega
problema), tretjemu je pomembnejše varčevanje za zdravstvene storitve in tako
naprej. Motivi so torej različni, saj so različne tudi potrebe in želje posameznikov, ki pa
so povezane tudi z življenjskim slogom in družbenimi spremembami, ki narekujejo
nastajanje vse bolj novih potreb. Posamezniki v skladu s tem kratkoročno ali
dolgoročno nalagajo svoja prosta denarna sredstva in jih poskušajo plemenititi. Samo
varčevanje izhaja iz časovnega neskladja med prilivi sredstev (našim dohodkom) in
našo potrošnjo, zato je potrebno predhodno varčevanje, da se lahko zagotovi
potrošnja tudi v obdobju, ko posameznik nima prilivov (Vodušek 2006).
Na splošno po Keynesu (2006, 113-114) obstaja osem glavnih motivov ali ciljev osebne
narave, zaradi katerih se posamezniki ali gospodinjstva vzdržijo porabe svojih
dohodkov. Le-ti so prikazani v tabeli 1.
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Tabela 1: Delitev motivov varčevanja po J. M. Keynesu

Vir: Keynes, 2006

3.2.2.2 Dejavniki varčevanja
Banka Slovenije (2011, 29) v svojem poročilu navaja, da na varčevanje vplivajo
naslednji dejavniki:
 rast razpoložljivega dohodka: večji dohodek ne pomeni nujno višjega varčevanja
(stopnje varčevanja gospodinjstev v Evropi so višje kot v ZDA, in to kljub
manjšemu dohodku (Eurostat 2009));
 demografski trendi: večji delež starejše populacije pogosto pomeni nižjo
stopnjo varčevanja;
 kreditni trg: če gospodinjstva težje pridejo do posojil, tudi manj trošijo;
 javni pokojninski sistem (angl. pay-as-you-go): ko gospodinjstva lastno
premoženje nadomeščajo s terjatvami do javnega socialnega varstva;
 brezposelnost kot indikator individualne negotovosti pogosto pozitivno vpliva
na varčevanje;
 visoke obrestne mere oz. visoko vrednotenje premoženja (premoženjski učinek)
lahko po eni strani zaradi pričakovanja rasti razpoložljivega dohodka
povečuje/jo tekočo potrošnjo in zmanjšuje/jo varčevanje, po drugi strani pa
lahko gospodinjstva tekočo potrošnjo omejijo in povečajo varčevanje zaradi
možnosti večjega trošenja v prihodnje;

 na varčevanje vplivajo tudi različni davčni sistemi, kulturni in socialni dejavniki.
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3.2.3

Teoretični modeli o dohodku, potrošnji in varčevanju

Najbolj znane teorije so Keynesova teorija absolutnega dohodka, Friedmanova teorija
permanentnega dohodka, Modiglianova teorija življenjskega cikla in Fischerjeva teorija
potrošnje. V nadaljevanju jih bomo na kratko pojasnili.
John Maynard Keynes je leta 1936 v svojem delu Splošna teorija zaposlenosti, obresti in
denarja zapisal, da so tekoči potrošni izdatki gospodinjstev funkcija tekočega dohodka,
kajti s povečanjem realnega dohodka se poveča tudi realna potrošnja, vendar ne na
enak absolutni znesek, ampak za manjšega. Ta teorija je najenostavnejša in največkrat
uporabljena.
Leta 1954 sta Franco Modigliani in Richard Brumberg predlagala teorijo potrošnje
življenjskega cikla. Po njunem mnenju potrošnja ni odvisna zgolj od tekočega dohodka,
ampak od celotnega dohodka, ki ga gospodinjstvo oziroma potrošnik zasluži tekom
celotnega življenja.
Leta 1957 je Milton Friedman v knjigi Teorija potrošne funkcije predstavil teorijo
potrošnje permanentnega dohodka. Friedman loči permanentni razpoložljivi dohodek
od prehodnega razpoložljivega dohodka. Bistvo Friedmanovega modela je, da imajo
gospodinjstva raje stabilno potrošnjo kot nestabilno in trošijo dohodek, ki je trajne
narave - permanentni dohodek.
Fisherjev model potrošnje pa temelji na mikroekonomskem odločanju o potrošnji v
tekočem letu in sledečih obdobjih. Temelji na predpostavki, da gospodinjstvo
maksimira korist pri izbiranju količin dobrin. Pri tem pa se sooča s proračunsko
omejitvijo.
Slika 2: Potrošnja, dohodek in premoženje po metodi življenjskega cikla

Vir: Deaton, 2005

Temelj za analizo varčevanja in potrošnje je postal model življenjskega cikla, ki so ga
razvili Modigliani, Brumberg in Ando, razširjen s Friedmanovim modelom o
permanentnem dohodku (Sodec 2011, 31). Proračunske omejitve družine, ki so postale
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osnova načrtovanja gospodinjstva o potrošnji in varčevanju, se nanašajo na več
prihodnjih let skupaj in ne samo na eno leto. Bistvo teorije življenjskega cikla potrošnje
je, da se potrošni načrti gospodinjstev delajo tako, da se poraba izravna z varčevanjem
v razdobjih visokega dohodka in z zmanjševanjem varčevanja (angl. dissaving) v
razdobjih nizkega dohodka (Sodec 2011, 31; povz. po Senjur 2001, 96-99; Ang, 2009,
1347-1349), kar je prikazano na sliki 2.
Teorija potrošnje življenjskega cikla je hkrati tudi teorija varčevanja življenjskega cikla
(angl. life-cycle saving). Po tej teoriji bodo ljudje veliko varčevali, ko bodo njihovi
dohodki visoki v primerjavi s povprečnim življenjskim dohodkom, in razvarčevali, ko
bodo njihovi dohodki nizki v primerjavi z življenjskim povprečjem. Ljudje v delovni dobi
torej varčujejo, ko so starejši in se upokojijo, pa razvarčujejo. Varčevanje za stara leta
je eden izmed motivov za varčevanje.
Več o navedenih teorijah in uporabnosti le teh pišejo naslednji avtorji: Boshara (2014,
3), Bover in drugi (2014), Bricker in drugi (2014, 4-8) ter Favilukis in drugi (2013).

3.3 Naložbe gospodinjstev v nepremičnine
Prva misel, ki se porodi ob vprašanju kam bi dolgoročno naložili denar, če bi ga imeli, je
zagotovo nepremičnina. Za naložbo v nepremičnino se gospodinjstvo v prvi vrsti odloči
tudi če nima denarja, ampak rešuje svoj stanovanjski problem. Potreba po domu se
šteje med osnovne človekove potrebe.
Rešitev stanovanjskega vprašanja predstavlja za večino posameznikov oziroma
gospodinjstev enega izmed največjih finančnih problemov v življenju, zato je pred
odločitvijo smotrno pretehtati različne možnosti, ki so na voljo za rešitev tega
problema. Najprej je potrebno razmisliti ali investirati v nakup nepremičnine ali se raje
odločiti za najem nepremičnine. Na to odločitev vplivajo mnogi dejavniki kot je finančni
status gospodinjstva in so pričakovanja glede prihodnosti. Pri najemu se prenese
posedovanje s pravico do uporabe nepremičnine, ne prenese pa se lastništvo.
Najemnik ima najemno pravico do nepremičnine, lastnik pa lastniško pravico do
nepremičnine, ki je oddana najemniku v najem. Dogovori o najemnih odnosih so lahko
kratkotrajni ali dolgotrajni. Vrednost najema kot najemne pravice je mogoče oceniti s
pomočjo najemnine in preostalega obdobja, in sicer vrednost najema za najemodajalca
kot vrednost za najemojemalca. Naj si gre za najem ali nakup ima vsaka od možnosti
svoje prednosti in slabosti. Z nakupom nepremičnine si lahko zagotovimo večjo varnost
(odpravimo tveganje odpovedi najemniške pogodbe), večjo suverenost pri preurejanju
in spreminjanju stanovanjske površine, ne nazadnje pa tudi večji ugled v družbi. Seveda
predstavlja nakup nepremičnine relativno velik finančni zalogaj, večje oportunitetne
stroške investiranja finančnh sredstev, prevzamemo tveganje zmanjšanja vrednosti
nepremičnine (glavni dejavnik, ki vpliva na cene nepremičnin, so splošne gospodarske
razmere, kajti zaradi zmanjšane kupne moči gospodinjstev, ta niso zmožna kupiti
nepremičnin, posledično se cene nepremičnin znižajo), zmanjša se mobilnost (možnost
preselitve v drugi kraj), z nakupom nepremičnine pa so povezani tudi višji stroški
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vzdrževanja. Na drugi strani je z najemniškim statusom povezana večja mobilnost,
manjši stroški vzdrževanja, poveča pa se odvisnost od najemodajalca, zmanjša varnost,
itn.
Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na nakup nepremičnine, so: lokacija, cena,
razvitost infrastrukture, dostop, pravno stanje nepremičnine, bližina službe, šole,
trgovine, stroški vzdrževanja, idr. Ker pa smo ljudje različni, niso vsi dejavniki enako
pomembni za vse ljudi. Nekateri si želijo bivati v stiku z naravo, daleč stran od mestnega
vrveža, drugim pa več pomeni bližina mestnih središč. Ljudje torej nepremičnine
vrednotimo različno. Vsekakor pa je za vse najbolj pomembno, da je nepremičnina, ki jo
kupujemo, prosta bremen.

3.4 Financiranje naložb gospodinjstev v nepremičnine
Nakup nepremičnine je za večino posameznikov oziroma gospodinjstev
najpomembnejši dogodek in največja investicija v življenju, pogosto pa je tudi edina pot
do rešitve iz stanovanjske stiske. Gospodinjstva se za nakup nepremičnine ne odločajo
pogosto, ker le-te niso poceni. Le malo gospodinjstev, ki se odloči za nakup doma, ima
potrebne prihranke ali dosegljive finančne vire, da nakup opravijo z lastnimi sredstvi.
Večina jih mora vzeti dolgoročno posojilo in to je običajno edina možnost, da se
zagotovi potrebna količina denarja za nakup nepremičnine. Posojilo potem vrsto let
obremenjuje kupčev družinski proračun, nemalokrat pa tudi proračun kupčevih
najbližjih sorodnikov. Ne glede na vrsto nepremičnine predstavlja nakup nepremičnine
s finančne plati velik zalogaj za gospodinjstvo. Sredstva, ki so potrebna za nakup
nepremičnine, pa v veliki meri določajo financiranje nakupa.
Lastni viri za nakup nepremičnine navadno izhajajo iz prihrankov, ki so jih posamezniki
kot člani gospodinjstva privarčevali iz tekočega dohodka. Lahko so se odločili za
posebno obliko stanovanjskega varčevanja, ki ga banke ponujajo svojim komitentom za
nakup in gradnjo nepremičnin. Gre za namensko varčevanje, ki ponuja ugodnejšo
obrestno mero, saj ta sredstva predstavljajo za banke trajnejše vire sredstev.
Posojilojemalec lahko tako na osnovi večletnega stanovanjskega varčevanja pri banki
dobi tudi ugodnejše stanovanjsko posojilo (Cirman in drugi 1999, 51-52).
Cirman in drugi (1999, 52) navajajo, da se velik del nepremičnin financira s pomočjo
dolžniških virov sredstev. Najobičajnejši način financiranja v razvitih državah je s
pomočjo hipotekarnih posojil, le v manjši meri sredstva za nakup nepremičnin izvirajo
iz običajnih posojil oziroma sredstev, ki jih za reševanje stanovanjske problematike
dajejo na razpolago država, različne državne in paradržavne institucije.
Chiuri and Jappelli (2003) menita, da dostopnost hipotekarnega financiranja vpliva na
lastništvo, kar pomeni, da če nekdo ni kreditno sposoben, ne more dobiti kredita za
nakup nepremičnine in postati njen lastnik. Nepremičnino lahko v tem primeru vzame
le v najem, v kolikor se trenutni lastnik s tem strinja.
Lizing nepremičnin smo podrobneje predstavili v poglavju o financiranju nepremičnin z
dolžniškimi viri sredstev, zato ga v tem poglavju le omenjamo kot možno obliko
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financiranja naložb gospodinstev v nepremičnine. Za nas so pomembnejša hipotekarna
posojila, zato se bomo posvetili njim.
V nadaljevanju podajam primer financiranja nepremičnine s hipoteko za pojasnitev
pojmov, povezanih z našo tematiko. Vzemimo gospodinjstvo, ki ima v lasti
nepremičnino in jo financira s hipoteko. Če je nepremičnina vredna 100 enot in je
vrednost hipoteke 90 enot, je neto premoženje (kapital) gospodinjstva 10 enot. Bilanca
stanja tega gospodinjstva bi izgledala takole:

SREDSTVA

OBVEZNOSTI

Nepremičnina 100

Kapital 10
Hipoteka 90

Zelo pomembno razmerje predstavlja vzvod (angl. »leverage«), ki je definiran kot
razmerje med celotnimi sredstvi in kapitalom. V našem primeru je vzvod 100/10=10.
Vzvod je inverzno povezan s celotnimi sredstvi. Če cena nepremičnine naraste, se neto
premoženje poveča in vzvod se zmanjša. Velja tudi obratno, torej če cena
nepremičnine pade, se neto premoženje zmanjša in vzvod se poveča.
Več o razmerjih med vzvodom in bilanco pišeta Adrian in Shin (2008, 4-10).
Chmelar (2013a, 16) navaja, da so gospodinjstva z visokim vzvodom (bolj zadolžena
gospodinjstva) bolj občutljiva na spremembe v dohodku in obrestnih merah,
ekonomski šoki pa imajo močan vpliv na finančno stabilnost gospodinjstev in potrošnjo
v državah z visoko zadolženostjo gospodinjstev. Več o tem pa v njegovem prispevku.
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4 PRIMERJAVA FINANCIRANJA NALOŽB GOSPODINJSTEV V
NEPREMIČNINE MED DRŽAVAMI EVRO OBMOČJA IN ZDA
4.1 Ekonomsko ozadje v državah evro območja in ZDA
Najprej je potrebno ločiti med državami Evropske unije (v nadaljevanju EU) in evro
območjem (EA). Držav EU je 28, in sicer naslednje: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka,
Ciper, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva,
Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija,
Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Anglija. Evro območje pa je skupina
držav Evropske unije, ki namesto nacionalne valute uporabljajo evro in tako tvorijo
monetarno unijo. Za monetarno politiko je odgovorna Evropska centralna banka. Do
31.12.2014 je evro območje sestavljalo 18 držav članic, in sicer Avstrija, Belgija, Ciper,
Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Luksemburg, Malta, Nemčija,
Nizozemska, Slovenija, Slovaška, Španija in Portugalska plus Evropska centralna banka
in ESM-Evropski mehanizem stabilnosti. Od 1. januarja 2015 pa evro območje vključuje
še Litvo (EA19).
Pokazatelj splošnega gospodarskega stanja v neki državi je med drugim tudi trg
nepremičnin. Če se namreč v neki državi poveča povpraševanje po nepremičninah, je to
povezano s tamkajšnjo gospodarsko rastjo. V obdobju gospodarske rasti se zaradi širitve
proizvodnje veča investiranje podjetij, kar posledično dvigne tudi povpraševanje po
zemljiščih in poslovnih prostorih. Chmelar (2013a, 6) navaja, da je bila zadolženost
gospodinjstev pomembno gonilo rasti v obdobju pred krizo. Raziskoval je krizne
posledice za obveznosti gospodinjstev v državah EU. Obdobje visoke kreditne
ekspanzije ni bilo omejeno na gospodinjstva. Zanj so na splošno značilne nižje kreditne
omejitve za gospodinjstva zaradi stabilne inflacije, zmanjšane premije za tveganje,
razvoj enotnega trga na področju finančnih storitev, večje in bolj raznolike ponudbe
posojil, višja pričakovanja prihodnjih dohodkov in spreminjanje funkcije življenjskega
dohodka gospodinjstev.
Razvoj dolga gospodinjstev v EU na agregatni ravni po mnenju Chmelarja (prav tam) ni
šel skozi določen razvoj zadolženosti gospodinjstev. Lahko ga razdelimo v dve skupini, in
sicer skupino, v kateri kriza ni imela pomembnega vpliva (zelo približno opišemo kot
jedro EU) in drugo skupino, v kateri se je kreditna ekspanzija upočasnila, oziroma, kjer
so gospodinjstva zmanjšala svojo raven zadolženosti (zunanjih enot EU). Obe skupini v
povprečju delita nekatere makroekonomske in druge pogoje, in sicer višjo inflacijo,
nižje realne stroške kredita pred krizo in bolj nenadni odziv na finančno krizo, predvsem
pri nezavarovanih posojilih. Relativna zadolženost gospodinjstev ne igra vloge v tej
razvrstitvi.
Chmelar (prav tam) nadalje navaja, da obstaja jasna povezava med spodnjimi realnimi
stroški kredita in kreditno ekspanzijo, čeprav splošno gospodarsko stanje in kreditna
oskrba igrata bolj deterministično vlogo. Povpraševanje po kreditih se je v kasnejših
fazah krize, kljub padcu obrestnih mer, zmanjšalo.
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EU se po mnenju Chmelarja (prav tam) lahko nadalje razdeli v dve različni skupini, ki
temeljita na stopnji razvoja kreditnega trga, v veliki meri gre za delitev na stare države
članice (pristopnice pred letom 2004) in nove. Nove države članice imajo znatno nižje
ravni dolga, tako v absolutnem kot v relativnem smislu, in počasi dohitevajo stare. Ta
delitev se je zaradi krize toliko okrepila, kolikor so nove države članice zmanjšale tempo
stanovanjsko-kreditne ekspanzije, kljub relativno nizki zadolženosti gospodinjstev. Nove
države članice se najpomembneje razlikujejo po bistveno višjih stroških potrošniškega
kredita, povezanega z višjimi premijami za tveganje.
V smislu tržne konvergence se obe ravni, tako na prebivalca kot javni dolg držav EU
glede na dohodek, zbližujeta v zadnjih desetih letih, vendar se je konvergenca v času
krize upočasnila (prav tam).
Medtem, ko je razvoj stanovanjskih posojil večinoma vozil z nizko ceno in tudi z več
različnimi finančnimi produkti, je bila ekspanzija potrošniških posojil v zadnjih desetih
letih v veliki meri posledica pospešene spremembe potrošniških vzorcev in relativno
majhnega tržnega razvoja v preteklih obdobjih. Z redkimi izjemami so bili potrošniški
krediti nabrani pred krizo zdaj v veliki meri zmanjšani do ravni pred krizo po vsej EU,
odražajoč večjo fleksibilnost in občutljivost dohodka (prav tam).
Kljub nespornemu obstoju v povprečju visokega finančnega vzvoda gospodinjstev v
nekaterih državah, so učinki zmanjšanja bremena dolga v času krize prispevali k
gospodarski recesiji skozi učinke na agregatno povpraševanje, nedopuščanje
gospodinjstvom, da se izkopajo iz ravni svojega dolga glede na dohodek, nadaljnje
poglabljanje gospodarskega upada in prispevkom k dolžini recesije, navaja Chmelar
(prav tam).
V zvezi z determinantami zmanjšanja dolga gospodinjstev po krizi, ni pomembne
korelacije med relativno zadolženostjo gospodinjstev. Ravno nasprotno, trenutno
zmanjšanje dolga gospodinjstev je močno povezano s stopnjo kreditne ekspanzije v
obdobju pred krizo, kar kaže na omejen nestabilen značaj dolga gospodinjstev, ki se je v
časih gospodarskega razcveta prehitro nabral (Chmelar 2013a, 7).
Glavni izzivi regulatornega okvira so, da se upoštevajo tveganja recesij glede na cikel
zadolževanja celo v dobrih časih in da se izognemo pretirano optimističnim razvojem
dogodkov na trgu, povezanim z višjo akumulacijo tveganja in preverjanjem solventnosti
potrošnikov, kot tudi celovito in občutljivo zbiranje informacij ter zagotavljanje zvočnih
kreditnih odločitev obeh strank (prav tam).
Sposobnost gospodinjstev, da optimirajo denarne tokove skozi svoj življenjski cikel, je
že dolgo sprejet osrednji dejavnik prihodnjih izdatkov gospodinjstev in gospodarske
rasti. Čeprav ima zmerno negativen učinek na agregatne prihranke, kredit
gospodinjstvu kratkoročno omogoča razširitev povpraševanja, povečanje takojšnjega
outputa in potenciala za prihodnjo rast. Kljub temu pa so lahko gospodinjstva s
prekomernim finančnim vzvodom ovira za dolgoročno porabo, če poraba v kratkoročnih
in sub-optimalnih obrestnih merah ogrozi prihodnjo povpraševanje. Še pomembneje
je, da je višja stopnja dolga glede na dohodek jasno povezana z višjo občutljivostjo
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gospodinjstev na spremembe v obrestnih merah in na spremembe v pričakovanih
dohodkih. Povedano preprosto, prepletanje med zadolženostjo gospodinjstev in
gospodarstvom ni enoznačno. Gospodarski vzroki in posledice so neločljivo odvisni od
večjega makroekonomskega okvira (prav tam).
Ta makroekonomski okvir je bil zelo nestanoviten v zadnjih desetih letih v Evropi.
Evropska gospodinjstva so v tem obdobju doživela velik gospodarski preobrat;
registrirali so rekordno povečanje dohodka, preneseno v stopnje rasti zadolževanja in
kasnejše izjemno omejevanje. Ti pogoji zagotavljajo edinstveno priložnost, da se na tej
točki ozremo na razvoj zadolženosti gospodinjstev, in ocenimo, kaj je povzročilo hitro
širitev zadolženosti gospodinjstev, ali je bila njihova širitev utemeljena in kako se zaloge
teh obveznosti obnašajo v zadnjih fazah trenutnega cikla dolga. Poleg tega nam zelo
heterogeni evropski kontekst omogoča opredeliti posebne kaprice, ki se ne potrdijo
vedno s teorijo (prav tam).
Tabela 2: Indikatorji gospodinjstev v evro območju (letne spremembe v odstotkih)

Vir: ECB 2016

Stopnja varčevanja gospodinjstev v evro območju se je po podatkih ECB (2016, 33) v
obdobju 2010 do 2015 znižala, prav tako stopnja investiranja gospodinjstev. Stopnja
neto premoženja gospodinjstev v evro območju (razlika med vsemi sredstvi in vsemi
obveznostmi gospodinjstvev) se je v tem obdobju spreminjala in pristala na nekoliko
nižji ravni kot je bila leta 2010. Bruto razpoložljivi dohodek se je vsako leto povečeval.
Isto je bilo v tem obdobju s končnimi potrošnimi izdatki gospodinjstev.
Zadolženost gospodinjstev v evro območju se je večala vse do velike recesije oziroma
globalne finančne krize in se šele po letu 2010 začela zmanjševati. Konec tretjega
kvartala leta 2015 je znašala 95,6 odstotkov bruto razpoložljivega dohodka. V razvitih
gospodarstvih se je 5 predhodnih let leta 2007 razmerje zadolženosti gospodinjstev
glede na dohodek povečalo za približno 39 odstotnih točk na 138 odstotkov.
Zadolženost gospodinjstev je na Danskem, Irski, Nizozemski in Norveški dosegla
vrhunec na več kot 200 odstotkih dohodka gospodinjstev. Vzponi zadolženosti
gospodinjstev na zgodovinske višine so se pojavili tudi v razvijajočih se gospodarstvih
kot so Estonija, Madžarska, Latvija in Litva. Sočasni bum v cenah nepremičnin in
borznem trgu je pomenil, da je zadolženost gospodinjstev glede na sredstva v posesti
na splošno stabilna, kar je prikrilo povečano izpostavljenosti strmemu padcu cen
sredstev gospodinjstev. Ko so se cene stanovanj z globalno finančno krizo znižale, je
veliko gospodinjstev videlo njihovo premoženje skrčeno glede na njihove dolgove, z
manj dohodki in več brezposelnosti, in se je težje soočalo s svojimi hipotekarnimi
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plačili. Do konca leta 2011 so realne cene nepremičnin padle z vrha za 41 odstotkov na
Irskem, za 23 odstotkov v Španiji in ZDA in za 21 odstotkov na Danskem. Neplačila
gospodinjstev, »underwater« hipoteke (kjer posojilo presega vrednost nepremičnine)
in izvršbe so zajele številna gospodarstva. V nekaterih državah se je začelo
razdolževanje gospodinjstev z dokončnimi odplačili dolgov ali izostanki na njih. To je
bilo najbolj izrazito v ZDA, ki se odraža na približno dveh tretjinah zmanjšanja dolga
(IMF 2012 povz. po Croxon in drugi 2012).
Na finance družin vplivajo njihove lastne odločitve in stanje širšega gospodarstva
menijo Bricker in drugi (2012, 4). V obdobju 2007-10, je ameriško gospodarstvo
doživelo svojo najglobljo finančno krizo in recesijo po veliki depresiji. Realni bruto
domači proizvod (BDP) se je zmanjšal skoraj za 5,1 odstotka med tretjim četrtletjem
leta 2007 in drugim četrtletjem leta 2009 (uradno obdobje recesije, ki ga določi
National Bureau of Economic Research). V istem obdobju se je stopnja brezposelnosti
povečala s 5,0 odstotka na 9,5 odstotka, kar je najvišja raven od leta 1983. Okrevanje
od tako imenovane velike recesije je bilo zato še posebej počasno. Realni BDP se na
raven pred recesijo ni vrnil do tretjega četrtletja leta 2011. Stopnja brezposelnosti se je
še naprej povečevala s tretjim četrtletjem leta 2009 in ostala na 9,4 odstotkih v letu
2010. Stopnja inflacije, merjena z indeksom cen življenjskih potrebščin za vse urbane
potrošnike (CPI-U-RS), se je znižala iz letnega povprečja 2,8 odstotka v letu 2007 na 1,6
odstotka v letu 2010.
Finančni trgi so se dramatično spremenili v triletnem obdobju. Največji borzni indeksi
so padli za skoraj 50 odstotkov med septembrom 2007 in marcem 2009, obrestne mere
za nova potrošniška posojila so padle, padli so donosi na tekoče depozite, vezane vloge
in obveznice. Reševanje bivanjskega vprašanja je imelo večji pomen kot finančna
sredstva za premoženjski položaj večine družin. Padec cen stanovanj je bil najhitrejši v
državah, ki so bile v največjem razcvetu. Kalifornija, Nevada, Arizona in Florida so videle
upad za 40 do 50 odstotkov, medtem ko so v Iowi videli upad le za okoli 1 odstotek.
Stopnje lastništva so padle, delno zaradi tega, ker se je večini družin zdelo nemogoče
obdržati svoje domove.
V naslednjih treh letih (Bricker in drugi 2014) od 2010 in 2013 se je realni bruto domači
proizvod v ZDA povečeval po letni stopnji 2,1 odstotka, stopnja brezposelnosti se je
znižala iz 9,9 odstotka na 7,5 odstotka in letna stopnja spremembe v indeksu cen
življenjskih potrebščin (CPI) je v povprečju znašala 2,3 odstotka. Čeprav se je skupna
gospodarska uspešnost občutno izboljšala glede na obdobje med leti 2007 in 2010, je
bil vpliv na dohodke za različni tipe družin zelo različen. Izstopale so številne pripombe
iz SCF o družinskih dohodkih:
 Med letoma 2010 in 2013 se je povprečni družinski dohodek realno povečal za 4
odstotke, medtem ko je srednji dohodek padel za 5 odstotkov, skladno s
povečevanjem koncentracije dohodka v tem obdobju.
 Nekateri menijo, da razlika v rasti 2010-2013 odraža vrnitev na trend, po
cikličnem zoženju porazdelitve dohodka med letoma 2007 in 2010, in sicer ko so
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močno zmanjšani top dohodki povezani z nedavno finančno krizo znižali
povprečni družinski dohodek bolj od srednjega dohodka družin.
 Družine na dnu dohodkovne porazdelitve so še naprej videle precejšnje
zmanjšanje povprečnih realnih dohodkov med 2010 in 2013, trend opažen med
leti 2007 in 2010 se je tako nadaljeval.
Izboljšave v gospodarski dejavnosti skupaj s spremembami v cenah stanovanjskega in
podjetniškega kapitala so bile učinkovito kombinirane s stabilizacijo povprečne in
srednje družinske neto vrednosti (premoženja) med letoma 2010 in 2013, potem ko sta
obe vrednosti dramatično padli med letoma 2007 in 2010. Nacionalni indeks cen
stanovanj se je povečeval po 2 odstotni letni stopnji med leti 2010 in 2013, tik pod
stopnjo inflacije cen življenjskih potrebščin. Stopnje lastništva stanovanj in podjetij pa
so se med letoma 2010 in 2013 znatno znižale. Konec leta 2010 je bila 65,4 odstotna.

4.2 Primerjava dohodkov, potrošnje in varčevanja gospodinjstev med
državami evro območja in ZDA
Ko želimo poznati blaginjo prebivalstva, izračunamo BDP na prebivalca. Ta nam kaže,
koliko izdelanih dobrin odpade na posameznega prebivalca in tako, kakšen je življenjski
standard ljudi.
Slika 3 prikazuje bruto razpoložljivi dohodek leta 2007 izražen v PPS - Purchasing power
standards po glavi za ZDA in evropske države, skupaj z evro območjem (EA) in
povprečjem EU. PPS ali standard kupne moči je umetna valutna enota, ki bi omogočila
nakup iste košarice blaga in storitev v različnih državah.
Slika 3: Realni bruto razpoložljivi dohodek gospodinjstev po glavi v letu 2007 (v PPS)

Vir: Eurostat, 2009
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V letu 2007 je bil realni bruto razpoložljivi dohodek ameriških rezidentov približno 50
odstotkov nad povprečjem evro območja. Med evropskimi državami so imele najvišje
ravni realnega bruto razpoložljivega dohodka Velika Britanija, Norveška in Avstrija,
medtem ko so imele najnižje ravni realnega bruto razpoložljivega dohodka takrat nove
države članice, Latvija in Poljska, katerih dohodek je bil približno polovica povprečja
evro območja.
V tabeli 3 je prikazano gibanje realnega bruto dohodka gospodinjstev po glavi v evro
območju med leti 2003 in 2013 v PPS. Ta se je v desetih letih povečal za dobrih 20
odstotkov.
Tabela 3: Realni bruto razpoložljivi dohodek gospodinjstev po glavi v evro območju (18
držav) med leti 2003 in 2013 v PPS
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

18,146

18,692

19,398b

20,179

20,979

21,268

20,767

21,405

21,775

21,963

21,953

Vir: Eurostat, 2015

Naslednja slika prikazuje gibanje realnega razpoložljivega dohodka po glavi v ZDA med
leti 1930 in 2014.
Slika 4: Gibanje realnega razpoložljivega dohodka po glavi v ZDA med leti 1930 in 2014

Vir: FRED, 2014 povz. po US Bureau of Economic Analysis

V ZDA se je realni razpoložljivi dohodek po glavi med leti 1930 in 2014 skoraj linearno
povečeval. V tem obdobju je narasel iz 6917 ameriških dolarjev na 37084 ameriških
dolarjev, to je za 436 odstotkov. Če vzamemo tečaj Banke Slovenije na dan 28.9.2015,
to pomeni povečanje iz 6203 evrov na 33256 evrov. V zadnjih desetih letih se je v ZDA
realni razpoložljivi dohodek po glavi povečal iz 34221 ameriških dolarjev na 37084
ameriških dolarjev, kar pomeni za 8,4 odstotka. To pomeni, da se je realni dohodek
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gospodinjstev v evro območju v zadnjih desetih letih povečal za več kot enkrat več kot
se je povečal realni dohodek gospodinjstev v ZDA.
V raziskavi potrošniških financ (SCF-survey of consumer finances) v ZDA leta 2013 so
opazili nekatere predvidljive vzorce po demografskih skupinah v ravneh dohodka in ti
vzorci so v veliki meri skladni s predhodnimi raziskavami. Skozi starostne skupine kažeta
srednji in povprečni dohodek vzorec življenjskega cikla, ki se dviga do vrha v srednji
starostni skupini in nato upada pri starejši skupini, za katero je vse bolj verjetno, da se
bo upokojila. Dohodek kaže tudi močno pozitivno povezavo z izobraževanjem, še
posebej pri družinah, kjer imajo na čelu osebo z univerzitetno izobrazbo, kajti tam so
ponavadi dohodki bistveno višji kot pri tistih z nižjimi stopnjami šolanja. Dohodek je
višji tudi pri lastnikih stanovanj in dohodek je sistematično višji za skupine z večjim neto
premoženjem (razlika med vsemi sredstvi in obveznostmi).
Slika 5: Realna rast dohodka in potrošnje gospodinjstev po glavi v državah evro

območja (v odstotkih)
Vir: Eurostat, 2015

Na sliki 5 je prikazano gibanje realne rasti dohodka in potrošnje gospodinjstev po glavi
v evro območju. V zadnjem četrtletju 2014 se je dohodek gospodinjstev po glavi realno
povečal za 0,1 odstotek, potem ko je v tretjem četrtletju dosegel 0,6 odstotka in tudi
realna potrošnja se je v istem obdobju povečala za 0,1 odstotek, potem ko je v tretjem
četrtletju dosegla 0,4 odstotke. Bruto razpoložljivi dohodek gospodinjstev se je v
naslednjem četrtletju po podatkih ECB (2015b) povečal po višji letni stopnji, kajti v
prvem četrtletju 2015 se je povečal za 2 odstotka, medtem ko se je v zadnjem četrtletju
2014 povečal za 1,5 odstotka. Potrošniški izdatki gospodinjstev so se prav tako povečali
po višji stopnji, in sicer za 1,8 odstotka po 1,5 odstotnem povečanju.
V letu 2009 je povprečno gospodinjstvo v EU za bivanje, vodo, elektriko, plin in druga
goriva potrošilo 15 odstotkov razpoložljivega dohodka (glej sliko 6), za opremljanje in
opravila v povezavi s hišo pa še dodatnih 7 odstotkov razpoložljivega dohodka. Skupaj
kar precej manjši delež kot bomo v nadaljevanju videli, da je za bivanje potrošilo
povprečno gospodinjstvo v ZDA. Če pogledamo tri največje kategorije potrošnje
gospodinjstev v EU, to so v grobem hrana, bivanje in transport, te nanesejo 53
odstotkov razpoložljivega dohodka. V nadaljevanju bomo videli, da gospodinjstva v ZDA
skoraj isti odstotek razpoložljivega dohodka potrošijo samo za bivanje in transport.
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Slika 6: Povprečna potrošnja gospodinjstev v EU po HICP v letu 2009

*Opomba: Zaradi zaokroževanja seštevek ni nujno 100 %
Vir: Eurostat, 2009

Iz slike 7 je razvidno, da denarnice gospodinjstev v ZDA v glavnem praznijo hiše in
avtomobili (Thompson 2014). Nepremičnine in avto industrija lahko računajo na 1
ameriški dolar od 2 privarčevanih pri vsaki tipični družini v ZDA glede na statistiko
Bureau of Labor Statistics.
Slika 7: Potrošnja povprečnega gospodinjstva v ZDA v letu 2012 v ameriških dolarjih in
odstotkih (od $51.442)

Vir: Thompson, 2014
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V letu 2012 je povprečno gospodinjstvo v ZDA od 51.442 ameriških dolarjev dohodka
(slika 7) namenilo 16.887 ameriških dolarjev za stroške bivanja, kar znaša 33 odstotkov
dohodka, 8.998 ameriških dolarjev za stroške prevoza (17 odstotkov), 6.599 ameriških
dolarjev za stroške prehrane (13 odstotkov), 5591 ameriških dolarjev za zavarovanja (11
odstotkov), 3556 ameriških dolarjev za izdatke za zdravje (7 odstotkov), 2605 ameriških
dolarjev za razvedrilo (5 odstotkov), 1736 ameriških dolarjev za oblačila (3 odstotke) in
5470 ameriških dolarjev za ostalo (11 odstotkov).
V naslednjem letu se potrošniški izdatki gospodinjstev v ZDA niso bistveno spremenili,
kar prikazuje slika 8.
Slika 8: Delež potrošniških izdatkov gospodinjstev v ZDA po glavnih kategorijah v letu
2013

Vir: USDA, ERS na podlagi podatkov od U.S. Bureau of Labor Statistics, Consumer Expenditure Survey,
2013

Gospodinjstva v ZDA so v letu 2013 prav tako namenila kar eno tretjino razpoložljivega
dohodka za stroške bivanja. Sledijo izdatki za prevoze s 17,6 odstotki razpoložljivega
dohodka, na tretjem mestu pa so izdatki za hrano z 12,9 odstotki razpoložljivega
dohodka. Za osebna zavarovanja in pokojnino so gospodinjstva v ZDA namenila 10,8
odstotkov razpoložljivega dohodka, za zdravstvo 7,1 odstotek razpoložljivega dohodka,
za razvedrilo 5,8 odstotka razpoložljivega dohodka, za varčevanje 3,6 odstotka
razpoložljivega dohodka, za oblačila 3,1 odstotek razpoložljivega dohodka, za izobrazbo
2,4 odstotka razpoložljivega dohodka in za ostalo 3,1 odstotek razpoložljivega dohodka.
Ostalo vključuje izdelke za osebno nego, tobak in razne izdatke.
Stopnje varčevanja gospodinjstev (Eurostat 2009) v letu 2007 glede na bruto
razpoložljivi dohodek so bile v državah evro območja višje (13,9 odstotka) kot v ZDA
(5,2 odstotka), kar prikazuje slika 9. Najvišje stopnje varčevanja v tem letu so bile
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zabeležene v Švici (17,1 odstotek), Nemčiji (16,7 odstotka), Sloveniji (16,4 odstotke),
Avstriji (16,3 odstotke) in Franciji (15,6 odstotkov), najnižje pa v baltskih državah in v
Veliki Britaniji (2,2 odstotka).
Slika 9: Primerjava bruto stopnje varčevanja gospodinjstev v ZDA in državah evro
območja v letu 2007

Vir: Eurostat, 2009

Stopnjo varčevanja gospodinjstev v evro območju med leti 2003 in 2014 prikazuje slika
10.
Slika 10: Stopnja varčevanja gospodinjstev v evro območju med leti 2003 in 2014

Vir: The Crisis Observatory, 2015

Precej očitno je povečanje varčevanja z začetkom svetovne gospodarske krize iz
previdnostnega motiva. Glede na letno poročilo ECB (2010, 61-63) so leta 2009
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gospodinjstva v evro območju zaradi vse večje negotovosti, poslabšanja kratkoročnih
zaposlitvenih možnosti, portfeljskih izgub, zaostrovanja kreditnih pogojev in slabšanja
razmer na stanovanjskih trgih, povečala varčevanje. Stopnja varčevanja se je s 14,1
odstotka v letu 2008 v enem letu povečala za 1,6 odstotne točke in spomladi 2009
dosegla rekordno visoko raven, ki je bila nazadnje zabeležena v obdobju 2002–2003. Po
letu 2009 se je varčevanje v evropskih državah in državah evro območja spet začelo
postopoma zmanjševati. Bruto stopnja varčevanja gospodinjstev v evro območju v
prvem četrtletju leta 2015 (ECB 2015b, 2) je bila 12,7 odstotna, kar je isto kot leto prej
v istem četrtletju in v zadnjem četrtletju leta 2013.
Ergungor in Waiwood (2013) sta proučevala finančni položaj gospodinjstev v ZDA od
predkriznega obdobja naprej. Ugotovila sta, da gospodinjstva odplačujejo svoj dolg,
trošijo previdno in pričakujejo, da se bo gospodarsko stanje še poslabšalo. Povečanje
stopnje varčevanja namreč ne pomeni samo varčevati na banki, ampak tudi odplačevati
svoje dolgove. V času recesije je bila stopnja varčevanja 8,3 odstotna, medtem ko je
bila aprila 2005 le 0,8 odstotna.
Glede na raziskavo potrošniških financ (Bricker in drugi 2014, 13) se varčevanje
gospodinjstev v ZDA med leti 2010 in 2013 ni bistveno spremenilo. Delež vseh
gospodinjstev, ki so varčevala, se je povišal iz 52 na 53 odstotkov. Le-ta pa je bil še
zmeraj nižji kot v raziskavi leta 2007 (Bricker in drugi 2012, 8), ko je delež vseh
gospodinjstev v ZDA, ki so varčevala, znašal 56,4 odstotke.
Po podatkih spletne strani Trading economics se je povprečna stopnja varčevanja
gospodinjstev v ZDA dvignila na 5,5 odstotke v letu 2014 iz 4,6 odstotkov v letu 2013,
ampak slika premoženja gospodinjstev ni bila vsepovsod pozitivna. Ena četrtina vseh
gospodinjstev v ZDA ni nič varčevala. V avgustu 2015 se je stopnja varčevanja
gospodinjstev v ZDA znižala na 4,6 odstotke iz 4,9 odstotkov v mesecu juliju 2015, kar
prikazuje slika 11. Po najnovejših podatkih istega vira je oktobra 2015 povprečna
stopnja varčevanja gospodinjstev v ZDA znašala 5,6 odstotka, nakar je naslednja dva
meseca padla na 5,5 odstotke.
Slika 11: Stopnja varčevanja gospodinjstev v ZDA

Vir: Trading economics povz. po U.S. Bureau of Economic Analysis, 2015
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Povprečna stopnja varčevanja gospodinjstev v ZDA med leti 1959 in 2015 je bila 8,37
odstotkov. Najvišja je bila maja 1975, in sicer 17 odstotna, najnižja pa julija 2005, ko je
znašala rekordnega 1,9 odstotka.
Če primerjamo stopnje varčevanja gospodinjstev med državami evro območja in ZDA,
so bile le-te tudi v letu 2015 višje v državah evro območja (12,7 odstotka) kot v ZDA (5,5
odstotke).

4.3 Primerjava sredstev in obveznosti gospodinjstev v državah evro
območja in ZDA
Neto premoženje gospodinjstev upošteva vsa sredstva in obveznosti gospodinjstev in je
definirano kot razlika med vsemi sredstvi in vsemi obveznostmi gospodinjstev. Močno
je korelirano z dohodkom, saj višji dohodki pomenijo večjo možnost varčevanja in
posledično večjo akumulacijo premoženja. Po podatkih ECB (2015b, 2) se je neto
vrednost premoženja gospodinjstev v evro območju v prvem četrtletju 2015 povečala
po višji stopnji, in sicer za 3,8 odstotka po 2,3 odstotnem povečanju, z nadaljevanjem
rasti. To lahko razložimo s finančnimi in nefinančnimi naložbami tako kot z
vrednotenjem čistih prihodkov, ki so presegli nastali dolg. Vrednost stanovanjskega
premoženja se je povečala po višji stopnji, in sicer za 1,3 odstotke po 0,7 odstotkih.
ECB (2013, 22) loči sredstva gospodinjstev na realna in finančna sredstva. Realna
sredstva se delijo naprej v 5 kategorij, in sicer: glavno prebivališče, druge nepremičnine
v lasti, vozila, dragocenosti in samozaposlitvena podjetja. Najpogostejša vrsta realnih
sredstev so nepremičnine, kjer imajo gospodinjstva glavno prebivališče, in vozila. V letu
2010 je bilo 60,1 odstotek vseh gospodinjstev v evro območju lastnikov svojega
glavnega prebivališča (40,7 odstotek dokončno in 19,4 s hipoteko), 75,7 odstotkov vseh
gospodinjstev v evro območju pa je poročalo, da ima vsaj eno vozilo v lasti. Veliko manj
razširjeni so bili deleži drugih nepremičnin s 23,1 odstotno stopnjo udeležbe, 44,4
odstotno stopnjo udeležbe z dragocenostmi in z 11,1 odstotno stopnjo udeležbe
samozaposlitvenih podjetij. Podrobneje o realnih sredstvih in stopnji lastništva
nepremičnin bomo pisali v naslednjem poglavju.
Finančna sredstva (ECB 2013, 35), z morebitno izjemo vpoglednih računov, ki so
pogosto v posesti za transakcijske namene, so na splošno posledica čiste odločitve
dodeljevanja portfelja. Različna finančna sredstva imajo različne profile tveganj in
transakcijskih stroškov in nekatera finančna sredstva so tradicionalno bolj znana širši
javnosti. Za analizo posedovanih finančnih sredstev pa je koristno razlikovati med
tradicionalnimi bančnimi produkti kot so depoziti (na vpogled in varčevalni računi) in
proizvodi finančnih naložb kot so obveznice, delnice in vzajemni skladi. Ločen razred
finančnih produktov so produkti zavarovalnega tipa kot so prostovoljne zasebne
pokojninske sheme in življenjsko zavarovanje.
Razlike v stopnjah lastništva rezidenčne nepremičnine (in z razširitvijo hipotekarnih
dolgov) zasenčijo druge razlike v realnih sredstvih oziroma obveznostih gospodinjstev,
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kot so lastništva avtomobilov in drugih nepremičnin. Premoženje gospodinjstev lahko
gledamo tudi tako, da izključimo stanovanja, avtomobile in preučimo bančne vloge,
vzajemne sklade, obveznice in investicijske delnice in druga finančna sredstva. Slika 12
prikazuje relativno velike razlike med lastništvi finančnih sredstev gospodinjstev v evro
območju.
Slika 12: Finančna sredstva gospodinjstev v evro območju (v odstotkih)

Vir: ECB HFCS, 2013

Skoraj vsa gospodinjstva v evro območju imajo neko obliko finančnih sredstev. V
glavnem jih sestavljajo bančni depoziti, ki ilustrirajo pomen bančnega sistema za
gospodarstvo evro območja. Po podatkih ECB (2013, 38) je leta 2010 imelo depozite
(na vpogled in varčevalne) 96,4 odstotkov gospodinjstev v evro območju. Vrednost
depozitov se razlikuje glede na neto premoženje gospodinjstev, in sicer v najnižji
skupini (to je z najnižjim neto premoženjem) od 2.000 eur do 19.100 eur v najvišji
skupini. Pomembne razlike obstajajo tudi v izbiri produktov prostovoljnih pokojninskih
in življenjskih zavarovanj. 33 odstotkov gospodinjstev v euroobmočju ima v lasti
prostovoljna pokojninska zavarovanja ali življenjska zavarovanja. Stopnja udeležbe se
močno poveča z dohodkom in neto premoženjem gospodinjstev. Prav tako močno
vplivajo na stopnjo udeležbe druge značilnosti gospodinjstev. S 47,8 odstotno stopnjo
udeležbe imajo gospodinjstva, ki so lastniki s hipoteko, sklenjena prostovoljna
pokojninska zavarovanja ali police življenjskega zavarovanja, kar je pogosteje kot pri
lastnikih brez hipoteke (28,9 odstotkov) ali najemnikih (30,1 odstotek). Udeležba se
povečuje tudi s starostjo. Pomemben dejavnik se zdi tudi izobraževanje. Delež
gospodinjstev v evro območju, ki poseduje delež v vzajemnih skladih, delnicah,
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obveznicah in drugih finančnih sredstvih je precej nizek, med 5 in 12 odstotki (ECB
2013, 41-44).
Če na drugi strani pogledamo obveznosti gospodinjstev v evro območju je bilo leta
2010 glede na poročilo ECB (2013, 5) več kot polovica gospodinjstev nezadolženih
oziroma samo 43,7 odstotkov gospodinjstev v evro območju je bilo udeleženih na
kreditnem trgu. Razširjenost dolga med državami v evro območju variira, in sicer od 25
do 60 odstotkov. Kar se tiče kazalnikov bremena dolga gospodinjstev znaša delež dolga
glede na dohodek zadolženih gospodinjstev v letu 2010 62 odstotkov.
Slika 13: Finančna sredstva, obveznosti in neto finančno premoženje gospodinjstev v
evro območju

Vir: Eurostat 2010 povz. po ECB

Chmelar (2013a) navaja, da je imel upad gospodarske proizvodnje po vsej Evropi, ki je
povezan s krizo gospodarskega in javnega dolga leta 2008, pomembne posledice za
obveznosti gospodinjstev. V drugem prispevku pa Chmelar (2013b, 2-3) opisuje gibanje
letnih stopenj rasti celotne zadolženosti in posameznih (potrošniških, hipotekarnih in
ostalih) kreditov evropskih gospodinjstev. Neto finančno premoženje gospodinjstev v
evro območju je bilo v tem času negativno (slika 13). Velika rast povpraševanja in
ponudbe kreditnih produktov za gospodinjstva je ustvarila povečanje zadolženosti
gospodinjstev, ki je v obdobju pred krizo prispevalo k rasti. Prezadolženost zasebnih
gospodinjstev je bila kombinacija več težav, ki jih je prinesla kriza, vključno z
brezposelnostjo, nepričakovanimi padci realnega dohodka in omejevanjem dobrega
počutja. V času pred krizo so se dolgoročne gospodarske izkušnje in teorije pogosto
spregledale in znaki, da bi se gospodarske razmere poslabšale, so bili prezrti. Čeprav
dolg gospodinjstev ni bil v središču krize, je imel pomembne posledice za
makroekonomsko stabilnost, trdnost rasti in globino recesij še navaja Chmelar.
Zadnjih deset let v Evropi je pokazalo značilno sklepno fazo ciklusa zadolženosti
gospodinjstev: hiter porast in hitro zmanjšanje, kar je razvidno iz slike 14.
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Slika 14: Zadolženost in neto premoženje gospodinjstev v evro območju med leti 2010
in 2015 (odstotek od bruto razpoložljivega dohodka)

Vir: ECB in Eurostat, 2016

Po podatkih ECB (2015b, 2) se je razmerje dolga gospodinjstev glede na bruto
razpoložljivi dohodek v evro območju znižalo na 94,3 odstotke v prvem četrtletju 2015
iz 95,4 odstotkov v prvem četrtletju 2014.
V letu 2014 se je zaradi nadaljnjega naraščanja cen vrednostnih papirjev neto
premoženje gospodinjstev v evro območju še povečevalo, izgube iz lastništva
nepremičnin pa so se izrazito zmanjšale (glej sliko 15). Finančne naložbe gospodinjstev
so kljub rahlemu povečanju ostale na ravni blizu rekordno nizke vrednosti, k čemur so
prispevale še vedno šibka rast dohodkov in potrebe po razdolževanju v številnih
državah. Gospodinjstva so prihranke še naprej razporejala v vloge ter naložbe v
produkte življenjskega zavarovanja in pokojninske produkte. Hkrati so precej povečala
imetja delnic vzajemnih skladov in neposrednega lastniškega kapitala, naložbe pa so še
naprej umikala iz dolžniških vrednostnih papirjev. Stroški financiranja za gospodinjski
sektor so se močno zmanjšali, a so bili še naprej odvisni od vrste in ročnosti posojila ter
od države izvora. Novo zadolževanje gospodinjstev pri bankah je bilo še vedno šibko,
zadolženost gospodinjstev pa se je še naprej postopno zmanjševala, čeprav je ostala
razmeroma visoka. Stopnje zadolženosti gospodinjstev so se med državami še naprej
precej razlikovale. Breme servisiranja dolga za gospodinjstva se je dodatno zmanjšalo
zaradi trenutno šibke kreditne dinamike in znižanja bančnih posojilnih obrestnih mer
(ECB 2015a, 20).
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Slika 15: Spremembe v neto premoženju gospodinjstev v evro območju (odstotek bruto
razpoložljivega dohodka)

Vir: ECB, 2015a

Če pogledamo gospodinjstva v ZDA, predstavljajo njihova skupna sredstva glede na
poročilo FED (Durden 2012) 30. septembra 2012 78,2 trilijonov ameriških dolarjev, kar
prikazuje slika 16. Od tega je bilo samo 24,6 trilijonov ameriških dolarjev v obliki
opredmetenih osnovnih sredstev (nepremičnin, trajnega blaga in drugo), kar je pod eno
tretjino vseh sredstev. Preostalih 53,6 trilijonov ameriških dolarjev je obsegalo
depozite, vzajemne in pokojninske sklade ter druga sredstva, ki so tako ali drugače
vezana na borzo.
Kar se na drugi strani tiče skupnih obveznosti gospodinjstev v ZDA, je bilo leta 2012 za
2,7 trilijonov ameriških dolarjev potrošniških kreditov in 9,5 trilijonov ameriških
dolarjev hipotekarnih stanovanjskih kreditov (prav tam).
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Slika 16: Bilanca stanja gospodinjstev v ZDA na 30.09.2012
(v trilijonih ameriških dolarjev)

Vir: Durden, 2012 povzeto po FED, 2012

Slika 17 prikazuje spremembe v bilanci stanja gospodinjstev v ZDA med leti 2004 in
2012. Iz nje je razvidno, da se struktura bilance stanja gospodinjstev v ZDA med leti
2004 in 2012 ni bistveno spremenila. Neto vrednost gospodinjstev v ZDA kot
najbogatejšega naroda na svetu je bila na 30. september 2012 64,8 trilijonov ameriških
dolarjev oziroma nazaj tam, kjer je bila v zadnjem četrtletju leta 2006. Iz grafa je
razviden vpliv krize.
Spremembe v bilancah gospodinjstev v ZDA od krize naprej je raziskoval Cooper (2013).
Ugotovil je, da so gospodinjstva izgubila tek po tveganih sredstvih, saj so obstoječa
tvegana sredstva prodala in se odločila za varnejše naložbe. V kolikor gospodinjstva
niso imela sredstev za pomembnejše prilagoditve v svojih bilancah in varčevalno
obnašanje, pa so lahko prilagodila tveganost svojih obstoječih portfeljev, če so bila
zaskrbljena o prihodnjih gospodarskih pretresih.
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Slika 17: Sredstva, obveznosti in neto premoženje gospodinjstev v ZDA med leti 2004 in
2012 (v trilijonih ameriških dolarjev)

Vir: Durden, 2012 povzeto po FED, 2012
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Po poročanju Ameriškega bančnega združenja (2015), se je neto vrednost premoženja
gospodinjstev v ZDA povečala za 1,5 trilijona ameriških dolarjev z zadnjem četrtletju
leta 2014, kar je razvidno iz slike 18. Gre za 1,9 odstotno povečanje od tretjega
četrtletja 2014, kar je največ po letu 2013. To je bila posledica močnih tržnih dobičkov
(rasti indeksa S&P 500 in dobičkov iz delnic). Tudi nepremičnine so doživele dramatično
rast s povečanjem vrednosti za 352 bilijonov ameriških dolarjev. V tem času se je
povečala tako zadolženost gospodinjstev, na 13,5 bilijona ameriških dolarjev, kar
predstavlja 2,9 odstotno rast, kot tudi potrošniška posojila, za 6 odstotkov. Tudi
hipotekarna posojila so se povečala že drugo četrtletje zapored in so rastla po letni
stopnji 0,7 odstotka.
Slika 18: Neto premoženje gospodinjstev v ZDA

Vir: Ameriško bančno združenje, 2015 povz. po Federal Reserve

Iz slike 18 je razvidno tudi, da se je stopnja varčevanja gospodinjstev v ZDA spet začela
povečevati po večjem zmanjšanju leta 2013. V času od začetka krize in do zaključka
gospodarske krize je bila stopnja varčevanja namreč precej povečana iz previdnostnega
motiva kot smo že pisali.
Na naslednji sliki je prikazana bilanca gospodinjstev v ZDA med leti 2000 in 2014: tržna
vrednost sredstev gospodinjstev (z modro krivuljo) in stanovanjske hipotekarne
obveznosti (z rdečo krivuljo).
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Slika 19: Bilanca gospodinjstev v ZDA med leti 2000 in 2014

Vir: Miller, 2015

Bilanca stanja gospodinjstev z nepremičninami v ZDA se še naprej izboljšuje, kljub
zaostrenim pogojem kreditiranja po navedbah Millerja (2015). Izboljšanje bilance
stanja gospodinjstev v ZDA z nepremičninami pomeni manj t.i. »underwater« lastnikov,
skupaj z nadaljnjimi izboljšavami trga dela pa bi to po njegovem mnenju lahko sprostilo
ponudbo in povpraševanje po stanovanjih. Nepremičninski lastniški položaj
gospodinjstev v ZDA (razlika med sredstvi in obveznostmi) se je povečal za skoraj 2,4
odstotka četrtletno po podatkih zadnjega četrtletja 2014 NAHB in Federal Reserve Flow
of Funds.
Lastništvo vseh vrst sredstev se je med leti 1987 in 2011 povečevalo, pred veliko
finančno krizo doseglo vrhunec in nato padlo (slika 20). Po potrošniški raziskavi SCF
(Bricker in drugi 2014, 15-17) se je med leti 2010 in 2013 lastništvo katere koli vrste
sredstev le malo spremenila, rahlo je naraščalo od 97,4 odstotka v letu 2010 na 97,9
odstotka v letu 2013. V istem času pa se je stopnja lastništva za skoraj vsak tip
posameznega sredstva zmanjšala. Ta ugotovitev kaže, da medtem ko je večina
gospodinjstev še naprej imela neko vrsto sredstev, ima sedaj veliko več gospodinjstev
manj različnih vrst sredstev. Lastništvo finančnih sredstev (transakcijski računi, delnice,
obveznice, pokojninski računi ipd.) gospodinjstev v ZDA je v letu 2013 ostalo visoko na
94,5 odstotkih. Tudi lastništvo nefinančnih sredstev kot so vozila, nepremičnine in
podjetniški kapital je v istem letu ostalo na visokih 91 odstotkih. Lastništvo stanovanj
(tako primarnih rezidenčnih kot ostalih stanovanjskih nepremičnin) pa je od leta 2010
do leta 2013 padlo, in sicer pri primarnih rezidenčnih nepremičninah iz 67,3 na 65,2
odstotka. To zmanjšanje predstavlja stalno padanje od leta 2004, ko je bila po raziskavi
SCF zabeležena stopnja lastništva 69,1 odstotek.
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Slika 20: Sredstva gospodinjstev po vrstah v ZDA med leti 1987 in 2011 v bilijonih
ameriških dolarjev

Vir: Iacono povz. po Federal Reserve Z1 Flow of Funds, 2011

Vrednost lastniških nepremičnin gospodinjstev v ZDA se je po poročanju NAHB (Neal
2013) ob koncu zadnjega kvartala leta 2014 ustavila na 20,7 trilijonih ameriških
dolarjev, celotni hipotekarni dolg gospodinjstev pa na 9,4 trilijonih ameriških dolarjev.
Tržna vrednost nepremičnin posedovanih s strani gospodinjstev v ZDA se je v tem
kvartalu povečala za 265 bilijonov ameriških dolarjev, medtem ko so hipotekarne
obveznosti gospodinjstev ostale nespremenjene.
Slika 21: Obveznosti gospodinjstev v ZDA med leti 2008 in 2013 po kategoriji dolga (v
trilijonih ameriških dolarjev)

VIR: Statista, 2015

Eden od razlogov zakaj se je lastniški kapital gospodinjstev v ZDA povečal je, da so se
cene nepremičnin zvišale, drugi razlog pa, da se je skupni hipotekarni dolg znižal zaradi
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rubežev, dokončnih odplačil hipotek in še drugih dejavnikov. Kot je prikazano na sliki 22
se je neodplačani hipotekarni dolg znižal za več kot en trilijon ameriških dolarjev od
konca leta 2007, zaradi česar so hipoteke pomembno prispevale k pojavu, znanemu kot
»household deleveraging« oz. razdolževanje gospodinjstev. Glede na zgodovinske
podatke traja obdobje razdolževanja v povprečju 6 do 7 let in zmanjša razmerje med
dolgom in BDP za 25 odstotkov po navedbah Roxburgh in drugi (2010, 9). Več o
predkrizni rasti zadolževanja in kasnejšem razdolževanju pa v njihovem prispevku.
Croxon in drugi v svojem prispevku (2012) ugotavljajo, da se je razdolževanje
gospodinjstev v različnih državah po krizi odvijalo z različno hitrostjo. Najhitreje se je
začelo v ZDA, kjer so bili že na pol poti, ko so druge države šele začele z razdolževanjem.
Slika 22: Razdolževanje gospodinjstev v ZDA

Vir: Brusuelas, 2013 povz. po New York Fed in Bloomberg

O razdolževanju gospodinjstev in likvidnostni pasti sta med drugimi pisala Eggertsson in
Krugman (2011). Po njunem mnenju prekomerna zadolženost tistih, ki so prisiljeni k
hitremu razdolževanju, stiska agregatno povpraševanje. To lahko spet ogrozi
makroekonomsko stabilnost, saj niti ničelna nominalna obrestna mera ne bi bila dovolj
nizka, da bi spodbudila potrebno agregatno potrošnjo.
K razdolževanju gospodinjstev v ZDA so pomagale odločitve gospodinjstev o odplačilih
trenutnih dolgov in zmanjšanju novega zadolževanja skupaj s strožjimi posojilnimi
standardi bank v svojem prispevku navajajo Brown in drugi (2013, 1) povzeto po New
York Fed. V nasprotju s hipotekami se je potrošniški kredit razširil v zadnjih letih.
Podrobneje o potrošniškem zadolževanju v predkriznem obdobju in od krize naprej pa v
prispevku njihovem prispevku.
Natančnejše podatke o gibanju razmerij med finančnimi obveznostmi za hipoteko in
potrošnjo gospodinjstev v ZDA med leti 1980 in 2015 najdemo na spletni strani The
Federal Reserve Board (2014). Iz teh podatkov je razvidno, da so bile hipotekarne
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obveznosti v celotnih dolgovih gospodinjstev v ZDA najprej nižje od potrošnih, v času
finančne krize so hipotekarne obveznosti precej presegle potrošne obveznosti in z
okrevanjem gospodarstva (leta 2013) so bile spet nižje od potrošnih obveznosti ter se
postopoma še zniževale.

4.4 Nagnjenost k nakupu nepremičnin
Raziskava HFC (Household Finance and Consumption) Evropske centralne banke (2013,
5) gospodinjstev iz evro območja, ki zagotavlja podatke o posameznih gospodinjstvih,
zbranih na usklajen način v 15 državah evrskega območja na vzorcu več kot 62.000
gospodinjstev, je pokazala naslednje ključne ugotovitve (podatki iz leta 2010):
 60,1 odstotek gospodinjstev v evro območju je lastnikov svoje rezidenčne
nepremičnine - 40,7 odstotka dokončno in 19,4 odstotka s hipoteko. Srednja
vrednost rezidenčne nepremičnine gospodinjstev je 180.300 €;
 23,1 odstotek gospodinjstev ima v lasti še druge nepremičnine. Srednja
vrednost drugih nepremičnin je 103.400 €;
 11,1 odstotek gospodinjstev je lastnikov podjetja, v katerem je vsaj en član
gospodinjstva zaposlen. Srednja vrednost samozaposlenega podjetja je 30.000 €
 75,7 odstotka gospodinjstev je lastnikov vozil. Srednja vrednost vozila je 7.000 €
 96,4 odstotka gospodinjstev ima lastne vloge (vloge na vpogled ali varčevalne
račune), medtem ko ima 33 odstotkov gospodinjstev prostovoljna zasebna
pokojninska in življenjska zavarovanja. Vsa druga finančna sredstva ima v lasti
manj kot 15 odstotka gospodinjstev;
 Lastništvo drugih finančnih sredstev, ki niso depoziti, je močno odvisno od
dohodka. Le tisti z višjimi dohodki se odločajo za vzajemne sklade;
 Več kot polovica vseh gospodinjstev v evro območju nima dolgov. 43,7 odstotka
gospodinjstev v evro območju ima neke vrste dolgov; 23,1 odstotek jih ima
hipotekarni dolg, medtem ko ima 29,3 odstotka gospodinjstev ne-hipotekarni
dolg. Med gospodinjstvi z dolgovi je srednja vrednost hipotekarnega dolga
(68.400 €) bistveno presegla srednjo vrednost ne-hipotekarnega dolga (5.000
€);
Slika 23 prikazuje stopnjo lastništva nepremičnin gospodinjstev v državah evro območja
leta 2010. Iz nje je razvidno, da imajo razvite evropske države kot sta Francija in
Nemčija večinoma nižjo stopnjo lastništva nepremičnin v primerjavi z obmejnimi
državami kot je Slovaška. Nemčija ima celo najnižjo stopnjo lastništva v evro območju.
Le 44 odstotkov nemških gospodinjstev je lastnikov (ali delnih lastnikov zaradi hipoteke)
svoje rezidenčne nepremičnine. Številka se zniža na 31 odstotkov, če pogledamo 60
odstotkov gospodinjstev z najnižjimi dohodki. V mnogih južnih državah evro območja je
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stopnja lastništva nad 70 odstotki. Povprečna stopnja lastništva nepremičnin
gospodinjstev v državah evro območja v tem letu je bila 60,1 odstotek.
Slika 23: Stopnja lastništva nepremičnin gospodinjstev v državah evro območja leta
2010 (delež vseh gospodinjstev)

Vir. ECB HFCS, 2013

Po raziskavi Bricker in drugi (2014, 21-22) se je v ZDA od leta 2010 do 2013 delež
gospodinjstev s hipoteko zmanjšal iz 47 odstotkov na 42,9 odstotka. Paralelno se je
znižalo tudi lastništvo primarne rezidenčne nepremičnine, in sicer iz 68,6 odstotkov v
letu 2007 na 65,2 odstotka v letu 2013. Skozi zgodovino je bilo lastništvo premoženja v
ZDA simbol bogastva. Ni mogoče zanikati, da večina Američanov še vedno vidi to
vrednost v lastništvu svojega doma. Po podatkih študije NAHB (Neal 2013) se kaže
lastništvo nepremičnine v ZDA kot ključna komponenta premoženja gospodinjstva.
Lastništvo nudi mnoge koristi za gospodinjstva v ZDA. Poleg zagotovljenega prostora za
spanje in prehranjevanje nudi lastništvo nepremičnine za gospodinjstva tudi nabiranje
sredstev in izgradnjo premoženja. Leta 2012 je 65 odstotkov gospodinjstev v ZDA imelo
svoje domove v lasti. Bivalna nepremičnina predstavlja najširšo kategorijo sredstev v
bilanci gospodinjstev v ZDA.
Najvišjo stopnjo lastništva v ZDA po navedbah Millerja (2014), ki povzema podatke iz
raziskave ACS (American Community Survey) Census Bureau-ja za leto 2012, je imelo
metro območje Barnstable Town, in sicer 81,6 odstotno. Še naslednjih devet območij iz
ZDA z najvišjo stopnjo lastništva ima stopnjo lastništva nad 75 odstotki. Najnižjo
stopnjo lastništva v ZDA, katera je znašala 38,8 odstotka, je leta 2012 imela metro
divizija New York White Plains-Wayne.
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Po navedbah Roberta R. Callisa in Melisse Kresin (2014) se je stopnja lastništva v ZDA v
prvem četrtletju 2014 znižala za 0,2 odstotne točke iz 65 odstotkov v prvem četrtletju
2013 na 64,8 odstotkov v prvem četrtletju 2014 in za 0,4 odstotne točke glede na
zadnje četrtletje 2013 (65,2 odstotka). Stopnja lastništva je izračunana kot delež
lastniških gospodinjstev glede na vsa gospodinjstva.
Slika 24: Stopnja lastništva nepremičnin gospodinjstev v ZDA od 1985 do 2014

VIR: Statista, 2015

Boshara (2014, 1-2) navaja, da so v ZDA v prejšnji dekadi dosegli najvišjo stopnjo
lastništva, ki je bila kdajkoli zabeležena (v letu 2004 69,2 odstotka), kakor tudi najvišjo
koncentracijo premoženja v lastništvu in najvišjo stopnjo osebne zadolženosti glede na
dohodek odkar je beležena in tudi najnižjo stopnjo varčevanja od leta 1933. Te napake
v bilancah so pomagale gospodarstvu navzdol, zato ni presenetljivo, da se velika
recesija imenuje tudi bilančna recesija.
Gospodinjstva so neporavnani hipotekarni dolg med letoma 2007 in 2014 vsako leto
znižala po podatkih Federal Reserve Flow of Funds zaradi izredno zaostrenih posojilnih
standardov v zadnjih letih. Naraščajoče cene domov so dobra novica za obstoječe
lastnike. Medtem ko je naraščanje cen domov bil pomemben dejavnik pri večanju
kapitala gospodinjstev in zmanjševanju dolga, je tudi upadanje stopnje hipotekarnega
dolga igralo svojo vlogo. Zdaj se za najem namesto nakup nepremičnine v ZDA odloča
veliko več gospodinjstev kot kdajkoli prej. Vpliv zaostrenih kreditnih standardov najbolj
čutijo posojilojemalci z nižjimi bonitetnimi ocenami, kakor tudi mlajši in posojilojemalci
z nizkimi dohodki, prvi kupci domov in nekdanji lastniki domov. Visoka brezposelnost in
nižji dohodki na gospodinjstvo tem posojilojemalcem še otežujejo pridobitev
hipotekarnega kredita. Iz teh razlogov je povpraševanje za najem silno zraslo v zadnjih
letih, predvsem na račun domačega lastništva, ki je dosledno padlo iz vrha 69 odstotkov
v letu 2006 na 64 odstotkov konec leta 2014 glede na podatke Census Bureau-ja.
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Rezultat je manj povpraševanja po hipotekarnih posojilih in zniževanje ravni celotnega
hipotekarnega dolga (Urban Institut 2015).
Iz zadnjih dveh slik lahko razberemo, da se povprečna stopnja lastništva nepremičnin
gospodinjstev v državah evro območja in ZDA bistveno ne razlikuje, saj znaša v obeh
primerih okrog 60 odstotkov. Je pa bistveno, da je povprečna stopnja lastništva
nepremičnin gospodinjstev višja v ZDA kot v državah evro območja. Tako smo ugotovili,
da se gospodinjstva v ZDA kljub zaostrenim kreditnim pogojem še zmeraj pogosteje
odločijo za nakup in lastništvo nad nepremičninami kot pa gospodinjstva v državah evro
območja.
Dejavnike, ki vplivajo na odločitev gospodinjstev o nakupu ali najemu nepremičnine je
po raziskavi Fannie Mae National Housing Survey (2011) med 1000 gospodinjstvi v ZDA
mogoče razdeliti v naslednje tri skupine: demografski dejavniki (starost, dohodek,
status zaposlenosti, urbanost, rasa, …), odnos do stanovanja (najem/nakup ima večji
smisel, pozitivne/negativne lastniške izkušnje, dober/slab čas za nakup, itd.) in finančni
odnos (dostopnost hipoteke, finančne koristi od lastništva, stres zaradi plačevanja
dolga, znesek finančnega žrtvovanja, zaupanje do pridobivanja informacij o hipoteki,
ipd.). Odgovori gospodinjstev so se glede na delež pomembnosti spreminjali v
odvisnosti od tega ali so vprašali najemnike, hipotekarne ali absolutne lastnike.
Rezultati so prikazani na sliki 24.
Slika 25: Odstotkovni vpliv dejavnikov na odločitev gospodinjstev za najem vs. nakup
nepremičnine

Vir: Fannie Mae National Housing Survey, 2011

Iz grafa je razvidno, da na odločitve absolutnih lastnikov nepremičnin v največji meri
vplivajo demografski dejavniki, in sicer kar 65 odstotkov. Za najemnike in hipotekarne
lastnike so ti manj pomembni, pomembnejši so odnosi. Pri najemnikih je
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najpomembnejši odnos do stanovanja, medtem ko je pri hipotekarnih lastnikih
najpomembnejši finančni odnos.
Če pogledamo demografski dejavnik starost za gospodinjstva v ZDA v letu 2015 (Dantz
2015), dobimo naslednjo sliko:
Slika 26: Lastništvo v ZDA po starostnih skupinah v odstotkih

Vir: Dantz, 2015

Iz slike 26 je razvidno, da je največ lastnikov nepremičnin v starostni skupini 65+, in
sicer jih je kar 81 odstotkov, kar lahko pripišemo akumulaciji dohodka v času. Najmanjši
odstotek lastnikov nepremičnine je v starostni skupini 25 do 34 let, ko gospodinjstva
praktično začnejo prejemati dohodke. S starostjo pa se odstotek lastništva
nepremičnine povečuje. Podoben vpliv na lastništvo bi lahko ugotovili tudi pri ostalih
dejavnikih.
Za države evro območja so tematiko zadolževanja gospodinjstev glede na njihove
značilnosti proučevali Bover in drugi (2014). V raziskavi so analizirali tri značilnosti, in
sicer verjetnost posedovanja dolga, znesek dolga in v primeru hipotekarnega dolga,
obrestno mero za glavno hipoteko. Izhajali so iz podatkov HFCS – Household Finance
and Consumption Survey o demografiji, dolgu, premoženju in dohodku gospodinjstev iz
držav evro območja. Podatki razkrivajo velike razlike v pojavu, zneskih in stroških dolga
posedovanega s strani primerljivih gospodinjstev med državami evro območja. Na
primer, skoraj polovica vseh nizozemskih gospodinjstev ima hipotekarni dolg, medtem
ko ga ima le eno od desetih italijanskih gospodinjstev. Poleg tega je razmerje dolga
glede na dohodek avstrijskih imetnikov dolga trikrat manjše od razmerja dolga glede na
dohodek nizozemskih gospodinjstev. V okviru analiziranja zadolženosti gospodinjstev v
državah evro območja so ugotovili, da so pomembni demografski dejavniki starost,
dohodek in izobrazbena raven članov gospodinjstev. V času anketiranja je bila
nagnjenost k izposojanju značilna za gospodinjstva, katerega nosilci so bili stari med 35
in 44 let, ko življenjski dohodek doseže vrh. Med posojilojemalci držav evro območja so
precejšnje razlike v starosti, dohodkih in izobrazbeni ravni. Precejšnja je tudi
heterogenost v tem kako so hipotekarne obrestne mere povezane z dohodkom ali
starostjo posojilojemalca med državami evro območja.
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Bover in drugi (2014) so preučili tudi vlogo pravnih in gospodarskih institucij pri
obračunavanju različnih vplivov značilnosti gospodinjstev na dolžniške vzorce po
državah evro območja. Zlasti so analizirali vlogo pravnega izvrševanja pogodb - merjeno
s časom, potrebnim za priposestvovanje hiše, davčno obravnavo hipotekarnih odplačil,
regulativna razmerja med posojilom in vrednostjo, globino razpoložljivih informacij o
posojilojemalcih in kreditnih pogojih. Teoretični in kvantitativni modeli so poudarili
vlogo vsakega od institucionalnih dejavnikov pri oblikovanju porazdelitve dolgov med
starostne in dohodkovne skupine. Njihove ugotovitve kažejo, da med vsemi
institucialnimi dejavniki, ki so jih upoštevali, značilnosti porazdelitve dolga najbolje
pojasnjuje dolžina rubeža. Ugotovili so, da je v državah s 15 mesecev daljšim obdobjem
odvzema delež primerljivih gospodinjstev s hipotekarnim dolgom 12 odstotkov manjši,
izposojeni znesek pri najmlajših gospodinjstvih (pogojno zadolženih) je 8 odstotkov
manjši kot v starostni skupini 35-44 let in plačane obrestne mere pri gospodinjstvih na
dnu dohodkovne lestvice so 0,3 odstotne točke višje. Ti rezultati so robustni do
vključitve drugih institucionalnih dejavnikov. Manj zanesljive rezultate dostavijo
regulatorna razmerja posojilo-vrednost, obdavčitev hipotek in sama razširjenost obresti
ali hipoteke s fiksno obrestno mero. Ena od njihovih razlag rezultatov je, da na dobavo
hipotekarnega kredita vplivajo pravni procesi, ki vplivajo na hitrost okrevanja
zavarovanja v primeru nevračila. Banke se odzovejo na pričakovane izgube zaradi
daljšega odvzemnega obdobja ne samo z racionaliziranjem količin ali zavrnitvami vlog,
temveč tudi z oblikovanjem cen zavarovanega dolga različno po dohodkovnih skupinah
in z zaračunavanjem relativno višjih obrestnih mer za gospodinjstva z nizkimi dohodki.
Tako so dokumentirali precejšnjo heterogenost v porazdelitvi zadolženosti
gospodinjstev med državami. Takšna raznolikost ima posledice za široko paleto
rezultatov, vključno z makroekonomsko politiko (na primer: posledice povišanja
obrestne mere so odvisne od frakcije in značilnosti zadolženih gospodinjstev) in
finančno stabilnostjo (zaostala posojila so odvisna od dohodka, starosti in strukture
zadolženih gospodinjstev).

4.5 Primerjava financiranja naložb gospodinjstev v nepremičnine med
državami evro območja in ZDA
Zadolževanje gospodinjstev v evro območju je leta 2006 (ECB 2007, 39-40) ostalo
močno, kajti pogoji financiranja so bili ugodni, dinamika stanovanjskih trgov je bila
živahna in zaupanje potrošnikov veliko. Gospodinjstva so v glavnem povpraševala po
stanovanjskih posojilih. Močno rast hipotekarnih posojil so omogočale nizke obrestne
mere v celotnem evro območju, kar je povzročilo veliko povpraševanje po financiranju.
Tudi stopnja rasti potrošniških kreditov se je krepila, vendar počasneje kot pri
stanovanjskih posojilih. Zadolženost gospodinjstev v evro območju je kljub vsemu
ostala pod ravnijo zadolženosti gospodinjstev v ZDA. Naslednje leto, ko se je v ZDA že
začela finančna kriza, se je zadolževanje gospodinjstev v evro območju začelo umirjati
(ECB 2008, 47-48). To je bila posledica zaviralnega učinka višjih obrestnih mer,
previdnejše ocene kreditnih tveganj posojilodajalcev in umirjanja dinamike
stanovanjskih trgov. Doslej so finančni pretresi le omejeno vplivali na posojila
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gospodinjstvom, privedli pa so do zaostritve kreditnih standardov. Glavni vir
zadolževanja gospodinjstev so bile monetarne finančne institucije (v nadaljevanju MFI),
pri čemer je letna stopnja rasti posojil MFI gospodinjstvom decembra 2007 ostala
visoka in je znašala 6,2 odstotka, potem ko je sredi leta 2007 znašala 7,2 odstotka, ob
koncu leta 2006 pa 8,2 odstotka. Postopno in stalno zniževanje posojil gospodinjstvom
kaže, da je bilo znižanje posledica predvsem temeljnih dejavnikov in da so finančni
pretresi doslej le omejeno vplivali na posojila gospodinjstvom. Hkrati je bila leta 2007
letna stopnja rasti zadolževanja gospodinjstev pri nedenarnih finančnih institucijah (to
je pri drugih finančnih posrednikih, zavarovalnicah in pokojninskih skladih) še naprej
višja kot pri MFI. Razčlenitev posojil MFI gospodinjstvom po namenu kaže, da so bili
glavno gibalo zadolževanja še naprej nakupi stanovanj. Letna stopnja rasti
stanovanjskih posojil je decembra 2007 znašala 7,1 odstotek, potem ko je decembra
2006 znašala 9,6 odstotka. To umirjanje je bilo skladno z upočasnitvijo rasti cen
stanovanj in aktivnosti na stanovanjskem trgu v številnih gospodarstvih evro območja.
Rezultati ankete Eurosistema o bančnih posojilih to oceno potrjujejo, saj so po
ugotovitvah bank slabša pričakovanja na stanovanjskem trgu in vedno bolj tudi
spremembe zaupanja potrošnikov v letu 2007 dejavniki, ki so prispevali k zmanjšanju
povpraševanja gospodinjstev po stanovanjskih posojilih. Umirjanje rasti posojil proti
koncu leta 2007 je bilo verjetno tudi posledica zaviralnega učinka strožjih kreditnih
standardov, saj so banke postajale vse bolj zaskrbljene glede obetov na stanovanjskem
trgu in splošnih gospodarskih obetov. Umirjanje letne stopnje rasti stanovanjskih
posojil je bilo tudi posledica zaviralnega učinka zviševanja ključnih obrestnih mer ECB
od decembra 2005.
V letnem poročilu ECB (2008, 49) navajajo, da se je kljub umirjanju stopnje rasti posojil
gospodinjstvom razmerje med zadolženostjo gospodinjstev in razpoložljivim dohodkom
zaradi močne dinamike zadolževanja dodatno povečalo in je v tretjem četrtletju 2007
doseglo 92,5 % (slika 27), medtem ko se je razmerje med zadolženostjo in BDP v istem
četrtletju po podatkih integriranih računov evro območja zvišalo na 60,3 %.
Slika 27: Zadolženost in breme servisiranja dolga gospodinjstev v evro območju (kot
odstotek bruto razpoložljivega dohodka gospodinjstev)

Vir: ECB, 2008
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Stopnja zadolženosti gospodinjstev v evro območju je bila v primerjavi z ZDA še vedno
razmeroma nizka. Nadaljevanje rasti zadolženosti gospodinjstev je povečalo njihovo
izpostavljenost spremembam v obrestnih merah, dohodku in cenah finančnega
premoženja. Omeniti je treba, da to razmerje predstavlja povprečno raven in da se
lahko stopnja zadolženosti v različnih gospodinjstvih in v različnih državah v evro
območju zelo razlikuje. Višje ravni izpostavljenosti veljajo tam, kjer so gospodinjstva na
primer izkoristila izjemno ugodne obrestne mere, ki so prevladovale v preteklih letih, in
so najela hipotekarna posojila po spremenljivih obrestnih merah z nizkimi začetnimi
plačili obresti. Zaradi povečevanja zadolženosti, skupaj z višjimi posojilnimi obrestnimi
merami za gospodinjstva, se je leta 2007 povečalo breme servisiranja dolga (merjeno
kot odstotek plačila obresti in odplačila glavnice v razpoložljivem dohodku). Breme
plačila obresti se je dodatno povečalo, tako da je v tretjem četrtletju leta 2007 znašalo
3,2 odstotka v primerjavi z 2,8 odstotki ob koncu leta 2006, kar je sicer precej več kot v
letih 2004 in 2005, vendar manj, kot je znašala prejšnja najvišja vrednost leta 2001
(prav tam).
Po podatkih ECB (2009, 68) je celotni dolg gospodinjstev v evro območju znašal v
povprečju 97 odstotkov razpoložljivega dohodka do konca leta 2007, ko je dosegel celo
100 odstotkov razpoložljivega dohodka. V istem obdobju je predstavljal celotni dolg
gospodinjstev v ZDA v povprečju 128 odstotkov razpoložljivega dohodka in v zadnjem
kvartalu 2007 dosegel 139 odstotkov razpoložljivega dohodka (prav tam).
Slika 28: Primerjava zadolženosti gospodinjstev med državami evro območja in ZDA (v
odstotku od razpoložljivega dohodka) od 1999 do 2009

VIR: Westermann po podatkih ECB, Eurostat, FRS, 2010
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V povprečju je bila stopnja zadolženosti gospodinjstev glede na razpoložljivi dohodek
relativno stabilna in se je približevala 100 odstotkom (glej sliko 28) tik pred krizo iz
okrog 70 odstotkov od uvedbe evra v evro območju. Stopnja zadolženosti
gospodinjstev v ZDA glede na gospodinjstva v evro območju je bila višja že leta 1999 in
je bila v večjem porastu, vendar se je za razliko od evro območja veliko prej vrnila na
nižjo raven. Povprečje, okrog 100 odstotkov, je v glavnem nastalo z večjimi
gospodarstvi: Nemčijo in Francijo, ki imata stopnjo blizu povprečja evro območja.
Opazno izstopajo Danska, Nizozemska in Irska, kar je razvidno iz slike 29. Te države
imajo precej višjo stopnjo zadolženosti gospodinjstev, in sicer od 200 do skoraj 300
odstotkov.
Slika 29: Celotni dolg gospodinjstev vs. razpoložljivi dohodek gospodinjstev (v
odstotkih) v državah evro območja (17) in ZDA (1995-2011)

Vir: Linschoten, 2013

Brelih in Repovž (2010, 9) v svojem prispevku navajata, da se je v Sloveniji od leta 2001
do 2008 dolg gospodinjstev glede na razpoložljivi dohodek povečal iz 25 odstotkov na
45 odstotkov in ta kazalnik naj bi bil glede na ostale države nizek, njegovo povečanje pa
med največjimi. Podatke o hipotekarni zadolženosti gospodinjstev v Sloveniji pa
najdemo v Poročilu o finančni stabilnosti Slovenije (2011, 16-17). Iz slednjega izhaja, da
je delež hipotekarnega dolga v razpoložljivem dohodku gospodinjstev v Sloveniji
različen glede na dohodkovne razrede, in sicer je ta v letu 2008 znašal od 10 odstotkov
do 25 odstotkov.
64

ECB (2014, 45) navaja, da se je v letu 2013 zadolženost gospodinjstev v evro območju
stabilizirala visoko na ravneh, beleženih že od sredine leta 2010. Razmerje med
zadolženostjo gospodinjstev in bruto razpoložljivim dohodkom je tako v zadnjem
četrtletju 2013 po ocenah znašalo 98,5 odstotka kot v sredini leta 2010. Gibanje tega
razmerja je bilo posledica nekoliko večje skupne zadolženosti gospodinjstev in
stagnacije razpoložljivega dohodka, na kar sta vplivali vztrajno šibka gospodarska
aktivnost in visoka stopnja brezposelnosti. Breme plačevanja obresti gospodinjstev,
izraženo kot odstotek bruto razpoložljivega dohodka, je v letu 2013 ostalo približno
nespremenjeno, potem ko se je od začetka leta 2012 do začetka leta 2013 postopoma
zmanjšalo. Razmerje med zadolženostjo gospodinjstev in BDP se je v zadnjem četrtletju
2013 po ocenah malenkostno zmanjšalo na 64,5 odstotka, v primerjavi s 65,2 odstotka
v zadnjem četrtletju 2012.
Georgarakos in drugi (2010, 33) so v svojem delu raziskovali posojilno vedenje
gospodinjstev in povezavo med hipotekarno zadolženostjo in finančnimi težavami v 12
evropskih državah. Ugotovili so, da so finančne težave v večini evropskih držav ustvarili
nižja izobrazba, zdravstvene težave in brezposelnost. Prav tako so ugotovili, da je
kjučen dejavnik finančnih težav višje razmerje med hipotekarnim dolgom in
dohodkom.
Delež gospodinjstev s hipotekarnimi posojili se povečuje z ravnmi dohodka v vseh
gospodarskih območjih, vendar pa je delež gospodinjstev s hipoteko v ZDA veliko večji
glede na gospodinjstva iz držav evro območja za vse ravni dohodka. V ZDA se delež
giblje od 16 odstotkov pri najnižji ravni dohodka do 76 odstotkov za najvišje ravni
dohodka. V evro območju pa se ta delež giblje od 4 odstotke do približno 40 odstotkov.
Opaziti je visoko stopnjo heterogenosti za države evro območja, ki imajo največji delež
na Nizozemskem in najnižji v Italiji. V vseh primerih, obstaja neposredna povezava v
odnosu do ravni dohodka. Po podatkih ECB (2013, 58) je leta 2010 delež gospodinjstev
s hipoteko v državah evro območja znašal 23,1 odstotek, kar je pomembno nižje kot v
ZDA, kjer je ta znašal 48,7 odstotka.
Pomembnejša ugotovitev raziskovalne mreže Eurosistem/ESCB (ECB 2015a, 83) o
financiranju in porabi gospodinjstev, katera se je osredotočala na analizo podatkov iz
ankete Eurosistema o financiranju in porabi gospodinjstev, je ta, da se je razmerje med
servisiranjem hipotekarnega dolga in dohodkom posameznih gospodinjstev po krizi na
splošno zmanjšalo, vendar je to izničilo povečanje stopnje brezposelnosti in posledično
zmanjšanje dohodka. Anketa je obravnavala finančno šibkost gospodinjstev evro
območja, distribucijske učinke inflacije in denarne politike, razlike med državami glede
razporeditve premoženja gospodinjstev ter novejša gibanja na področju premoženja,
dohodka in servisiranja dolga.
Glede na poročanje Evropske hipotekarne zveze (European Mortgage Federation) in
sliko 30, hipotekarni dolg v evro območju v zadnjih letih narašča (Neal 2015). Po letnih
zabeležbah se povečuje od leta 2002 (prvo leto razpoložljivih podatkov) do 2007, ko
nastopi globalna finančna kriza in se razširi čez 28 držav evrskega območja ter doživi
upad leta 2008, a je ta majhen in kratkotrajen. Skupni hipotekarni dolg po celotnem
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evro območju se je med letoma 2007 in 2008 zmanjšal za 2,5 odstotka, vendar je
nadaljeval rast v letu 2009 in v tem letu dosegel raven iz leta 2007.
Slika 30: Hipotekarna zadolženost v evro območju med leti 2002 in 2013 v trilijonih €

Vir: Neal, 2015 povz. po Evropski hipotekarni zvezi

Leta 2013 je skupni hipotekarni dolg v evro območju znašal 6,7 trilijonov evrov, kar
znaša 111 odstotkov glede na raven iz leta 2007. Čeprav je znesek neporavnanega
hipotekarnega dolga v letu 2013 presegel njegovo raven iz leta 2007, se je njegova
osnovna sestava nekoliko spremenila (Neal 2015).
Slika 31: Delež hipotekarnega dolga štirih držav z največjim neporavnanim
hipotekarnim dolgom v evro območju med leti 2007 in 2013

Vir: Neal, 2015 povz. po Evropski hipotekarni zvezi
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V letu 2007 so štiri države z največjim zneskom neporavnanega hipotekarnega dolga
(Velika Britanija, Nemčija, Francija in Španija) skupaj predstavljale 67,9 odstotka vseh
hipotekarnih dolgov v evro območju. Vsaka od teh štirih držav je predstavljala več kot
10 odstotkov vsega hipotekarnega dolga v evro območju. Do leta 2013 je bil njihov
skupni delež 63,7 odstotkov, kar je 4,2 odstotne točke nižji kot v letu 2007. Tri od teh
štirih držav so videle padec v letu 2013 iz njihove ravni v letu 2007, medtem ko je ena
država, to je Francija, videla splošno širitev njihovega deleža hipotekarnega dolga (prav
tam).
Velika Britanija je med leti 2007 in 2013 znižala delež hipotekarnega dolga za 4,1
odstotne točke na 22,9 odstotka, Nemčija za 1,2 odstotne točke na 18,1 odstotkov in
Španija za 1,6 odstotne točke na 9,2 odstotka, medtem ko se je Franciji delež
hipotekarnega dolga povečal za 2,6 odstotne točke na 13,5 odstotka (prav tam).
Po podatkih v prispevku Gomez-Salvador in drugi (2011, 15) je imelo leta 2007 okrog
22 odstotkov gospodinjstev v evro območju neporavnan hipotekarni dolg in 17
odstotkov gospodinjstev potrošniško posojilo. Pojav hipotekarnega in potrošniškega
dolga kaže velike razlike, ko se pregledajo različne socialno-ekonomske značilnosti,
zlasti raven dohodka. V letu 2007 je le 4,4 odstotka gospodinjstev z najnižjimi dohodki
(pod 10.000 EUR) imelo odprto hipoteko, medtem ko je bil delež 41,5 odstotka za
gospodinjstva z visokimi dohodki (med 50.000 in 100.000 EUR). Na splošno se
verjetnost imetja hipoteke povečuje z višino dohodka, kar je razvidno iz slike 32.
Slika 32: Gospodinjstva s hipoteko in potrošniškim posojilom v evro območju glede na
raven dohodka v letu 2007

Vir: Gomez-Salvador in drugi, 2011 povz. po Eurostat

Po podatkih ECB (2009, 68) je leta 2007 delež hipotekarnega dolga v razpoložljivem
dohodku gospodinjstev iz evro območja znašal okrog 20 odstotkov. Po navedbah
Gorišek in Pahor (2013, 13) je le-ta bil odvisen od dohodkovnega razreda in je leta 2007
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znašal od 20 odstotkov razpoložljivega dohodka do 33 odstotkov razpoložljivega
dohodka. Leta 2010 (ECB 2013, 67) je bil delež hipotekarnega dolga v razpoložljivem
dohodku gospodinjstev iz evro območja nižji, in sicer je ta v povprečju znašal 15,9
odstotka.
Slika 33 prikazuje rahlo negativen odnos med spremenljivkama, in sicer visok
neporavnan hipotekarni dolg je povezan z nižjo stopnjo lastništva.
Slika 33: Stopnje lastništva, odstotek gospodinjstev s hipoteko in razmerje hipotekarni
dolg glede na dohodek v državah evro območja v letu 2007

Vir: Gomez-Salvador in drugi, 2011 povz. po Eurostat

Dejstvo je, da medtem ko nekatere južno evropske države (Grčija, Italija, Španija in
Portugalska) kažejo zelo visoko stopnjo lastništva domov z le manjšino gospodinjstev,
ki imajo izjemne hipoteke, so na drugi strani ekstremne države kot je Nizozemska, ki
kaže precej nižjo stopnjo lastništva domov. Velika večina gospodinjstev, ki so lastniki
domov, ima tudi izjemne hipoteke. Ena od možnih razlag za to bi lahko bila, da
gospodinjstva v južno evropskih državah pogosteje uporabljajo alternativne vire
financiranja za nakup stanovanja (na primer posojila ali denarna nakazila od
sorodnikov) ali podedujejo premoženje. Vloga takšnega neformalnega kreditnega
kanala je lahko še posebej pomembna v državah z manj razvitim kreditnim trgom. V
nasprotju s tem so hipoteke zelo razširjene med lastniki na Nizozemskem, kjer je
hipotekarni in kreditni trg precej bolj razvit in večja razpoložljivost kreditov
gospodinjstvom koristi ter jim omogoča lažji dostop do likvidnosti in več možnosti
refinanciranja. Na primer: gospodinjstva na Nizozemskem imajo večjo paleto finančnih
produktov (specializiranih posojil), ki jih lahko izberejo in večjo ponudbo posojil prek
listninjenja hipotek in so sposobna vzeti večjo hipoteko glede na vrednost
nepremičnine. Desni del grafikona predstavlja razvoj v razmerju servisiranja dolga med
gospodinjstvi z izjemnimi hipotekami. Kaže zelo stabilno povprečno razmerje okoli 17
odstotkov v evrskem območju, z nekaj heterogenosti med državami, na primer z
ravnmi nad 20 odstotki v Španiji, Franciji in na Portugalskem ter najnižjimi ravnmi v
Avstriji, Grčiji in na Irskem. Skratka, pomembne nacionalne razlike v obeh, stopnji
lastništva in stopnji neporavnanega hipotekarnega dolga, kažejo na velike razlike na
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stanovanjskem in hipotekarnem trgu med državami evro območja. Južne države so bolj
nagnjene k financiranju lastništva njihovih domov preko drugih kanalov in ne
hipotekarnega zadolževanja, kar je značilno za relativno manj razvite kreditne trge. Te
nacionalne razlike v dojemanju zadolževanja so lahko delno oblikovane glede na
zgodovino posamezne države, tradicijo in norme, in so lahko deloma rezultat interakcij
s prevladujočim institucionalnim okoljem (Gomez-Salvador in drugi, 2011).
Financial Stability Oversight Council (v nadaljevanju FSOC), ki združuje finančne
regulatorje kot so Federal Reserve, the Tresury Department, the Consumer Financial
Protection Bureau in the Securities and Exchange Commission je leta 2013 izdal
obsežno letno poročilo o okrevanju v ZDA (McCarthy 2014).
FSOC govori o trendu "počasne rasti dolga, zgodovinsko nizkih obrestnih mer in
skromne rasti zaposlenosti in prihodkov." Navaja, da je zmanjšano breme dolgov
omogočilo gospodinjstvom, da so počasi, a vztrajno postala bolj na tekočem s svojimi
dolgovi. Od leta 2009 se je delež zadolženosti gospodinjstev v ZDA namreč zmanjšal iz
12 odstotkov na 7 odstotkov, vendar pa še vedno ostaja precej nad ravnijo pred krizo
(prav tam).
Na sliki 34 je prikazan pomemben pokazatelj zadolženosti gospodinjstev v ZDA. To je
mera pokrivanja dolga (angl. debt service ratio), ki je najpogosteje izražena kot delež
celotnega dolga v razpoložljivem dohodku gospodinjstva. To razmerje je zelo
pomembno, saj kaže, koliko let bi bilo potrebno za gospodinjstva, da bi poplačala svoj
celotni dolg, če se uporabijo vsi njihovi dohodki. Iz spletnega članka Consumer
Financial Protection Bureau (2016) izhaja, da je razmerje med celotno zadolženostjo in
dohodkom gospodinjstva lahko največ 43 odstotkov, kajti glede na študije o
hipotekarnih posojilih posojilojemalci z višjim razmerjem hitreje zaidejo v večje težave
s plačili.
Slika 34: Mera pokrivanja dolga gospodinjstev (angl. household debt service ratio) v
ZDA med leti 1980 in 2013

Vir: McCharty, 2014 povz. po Federal Reserve
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Glick in Lansing (2009) v svojem prispevku navajata, da se je finančni vzvod
gospodinjstev v ZDA, merjen z razmerjem celotnega dolga glede na razpoložljivi
dohodek, skromno povečal od leta 1960 do sredine leta 1980, in sicer iz 55 odstotkov
na 65 odstotkov. V naslednjih dveh desetletjih pa se je vzvod več kot podvojil in v letu
2007 dosegel rekordno raven 133 odstotkov. To dramatično povečanje dolga je
spremljalo rahlo padanje osebne stopnje varčevanja. Kombinacija visokega dolga in
nižjega varčevanja je omogočila, da so osebni potrošniški izdatki rasli hitreje kot
razpoložljivi dohodek, kar je v tem obdobju zagotavljalo pomembno spodbudo
gospodarski rasti v ZDA. Na dolgi rok pa potrošnja ne more rasti hitreje kot dohodek,
ker obstaja zgornja meja do katere se lahko gospodinjstva zadolžijo in ta temelji na
njihovih dohodkih.
Do konca leta 2013 se je razmerje med celotno zadolženostjo in dohodkom
gospodinjstev v ZDA zmanjšalo na raven iz leta 2003 na višino približno 104 odstotke,
predvsem zaradi zmanjšanja neporavnanega hipotekarnega dolga, kar predstavlja
približno tri četrtine celotne zadolženosti gospodinjstev v ZDA, navaja McCarthy (2014)
povz. po FSOC in je razvidno iz slike 35.
Slika 35: Razmerje zadolženost/dohodek gospodinjstev v ZDA v odstotkih

Vir: Viable Opposition, 2015

Slika 35 grafično prikazuje, kako je rast hipotekarne zadolženosti povečevala razmerje
med celotno zadolženostjo in dohodkom gospodinjstev v ZDA od leta 1945 naprej.
Glavni vzrok za tako veliko povečanje celotne zadolženosti gospodinjstev v ZDA je
višanje hipotekarnega dolga in sčasoma naraščajočih cen nepremičnin in zemljišč. To
sta dva glavna dejavnika, ki zvišujeta stopnjo zadolženosti gospodinjstev. Hipoteke
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predstavljajo 74 odstotkov dolga gospodinjstev v razvitih gospodarstvih ter 43
odstotkov dolga gospodinjstev v razvijajočih se državah (Viable Opposition 2015).
Če je torej leta 2007 celotna zadolženost gospodinjstev v ZDA predstavljala 133
odstotkov razpoložljivega dohodka in je hipotekarni dolg predstavljal 74 odstotkov
celotnega dolga, potem lahko izračunamo delež hipotekarnega dolga v razpoložljivem
dohodku gospodinjstev v ZDA na podlagi naslednjih dveh enačb:
Hipotekarni dolg (HD) = 0,74 celotnega dolga (CD)
in
CD = 1,33 razpoložljivega dohodka (RD)
Vstavimo drugo enačbo v prvo in dobimo:
HD = 0,74*1,33 RD = 0,9842 RD
Rezultat pomeni, da je finančni vzvod gospodinjstev v ZDA leta 2007 znašal 98,42
odstotkov ali povedano drugače gospodinjstva v ZDA so imela leta 2007 svoj
razpoložljivi dohodek obremenjen s kar 98,42 odstotki hipotekarnega dolga. Jasno je,
da je bila taka situacija nevzdržna in se je nekaj moralo zgoditi.
Poglejmo še hipotekarno zadolženost v letu 2013. Iz prispevka McCarthy (2014) imamo
podatek, da je bilo konec leta razmerje med celotno zadolženostjo in dohodkom
gospodinjstev v ZDA 104 odstotke in je hipotekarni dolg znašal tri četrtine celotne
zadolženosti. Delež hipotekarnega dolga v razpoložljivem dohodku gospodinjstev iz ZDA
je leta 2013 torej znašal: HD = ¾ * 1,04 RD = 0,78 RD (78 odstotkov).
Na podlagi dobljenih rezultatov vidimo, da se je delež hipotekarnega dolga v
razpoložljivem dohodku gospodinjstev iz ZDA med leti 2007 in 2013 precej znižal (kar za
20 odstotkov) in ta pojav se imenuje razdolževanje gospodinjstev, o čemer smo pisali že
v poglavju 4.3.
V nadaljevanju bomo izračunali še kazalnik hipotekarne zadolženosti za gospodinjstva v
ZDA v letu 1999 in v letu 2009 s pomočjo tabele (glej Priloga 1), da dobimo predstavo
kako se je hipotekarna zadolženost gospodinjstev v ZDA povečala v desetih letih.
Kazalnik hipotekarne zadolženosti za gospodinjstva bomo izračunali kot razmerje med
hipotekarnim dolgom in razpoložljivim dohodkom gospodinjstva.
Primer izračuna kazalnika hipotekarne zadolženosti za gospodinjstva v ZDA:
Leta 1999 kot je razvidno iz priložene tabele je znašal povprečni hipotekarni dolg
gospodinjstva v ZDA 18.665 ameriških dolarjev, povprečni razpoložljivi dohodek pa
33.434 ameriških dolarjev.
Kazalnik hipotekarne zadolženosti za gospodinjstva v ZDA za leto 1999 znaša:
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18.665 / 33.434 = 0,56
To pomeni, da so imela gospodinjstva v ZDA leta 1999 razpoložljivi dohodek
obremenjen s 56 odstotki hipotekarnega kredita, torej jim je za potrošnjo ostala skoraj
polovica razpoložljivega dohodka.
Kazalnik hipotekarne zadolženosti za gospodinjstva v ZDA za leto 2009 znaša:
30.538 / 35.820 = 0,85
Gospodinjstva v ZDA so imela leta 2009 svoj razpoložljivi dohodek obremenjen s 85
odstotki hipotekarnega dolga. Za potrošnjo jim je tako ostalo le 15 odstotkov
razpoložljivega dohodka.
Če primerjamo izračunana kazalnika, ugotovimo precejšnjo spremembo v desetih letih,
to je za skoraj 30 odstotkov.
Slika 36 prikazuje spremembe razpoložljivega dohodka in zadolženosti gospodinjstev
(celotne, hipotekarne in potrošniške) v ZDA med leti 1976-2009.
Slika 36: Dohodek in zadolženost (celotna, hipotekarna in potrošniška) gospodinjstev v
ZDA med leti 1976 in 2009

Vir: areppim, 2014 povz. po US Federal Reserve in US Census Bureau
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Zadolženost gospodinjstev v ZDA je dobila nov zagon leta 1993, prestopila zgornjo
mejo osebnega dohodka leta 2003 in se strmo vzpenjala do finančnega sesutja leta
2008. Rast razpoložljivega dohodka na eni strani in rast neporavnanega celotnega
dolga, hipoteke ali potrošniškega kredita na drugi strani, niso povezani. Zadolževanje je
potrebno ločiti od finančnih zmožnosti (areppim 2014).
Scenarij predstavlja edinstvene funkcije (prav tam):
 Bruto domači proizvod v ZDA se je povečal iz 1,75 trilijona ameriških dolarjev
leta 1976 na 10,85 trilijonov v letu 2008 (konstanta je leto 2005=100) po
povprečni letni stopnji 5,87 odstotka. Skupni neporavnani dolg gospodinjstev se
je povečeval skoraj tako hitro, po 5,2 odstotka letno.
 Osebni dohodki so se izboljšali, kot celota pa so rasli precej počasneje kot BDP
na povprečni letni stopnji 3,0 odstotke. Eden od vzrokov je dolgoročni premik v
smeri redistribucije dohodka pravnih oseb in dobičkov kot so dividende in
ponovni nakupi zalog namesto povečanja plač.
 Gospodinjski dohodki so bili oslabljeni zaradi neenakosti porazdelitve dohodka.
Pravzaprav se je povečala vrzel, saj je top 5 odstotkov, ki so že imeli povprečni
dohodek 15,8-krat večji od najnižje 20 odstotne liste leta 1976, postal 25,3-krat
večji v letu 2008.
 V letu 2008 je 23,4 milijona (20 odstotkov ali ena petina) gospodinjstev v ZDA
pograbilo 50-odstotni delež dohodkov, medtem ko se je preostalih 93,7
milijona (80 odstotkov) gospodinjstev moralo zadovoljiti z drugim 50-odstotnim
deležem dohodka.
Kot posledica tega je bila večina gospodinjstev nezmožna dosegati 5,87 odstotno letno
gospodarsko rast. Da bi odpravili pomanjkanje prihodkov velike množice, so bili slednji
oskrbljeni s finančnimi viri prek posojil, ne glede na dejanske zmogljivosti z dohodki.
Ključni instrumenti so bile hipoteke, ki vključujejo posojila, sprejete v okviru domače
lastniške kreditne linije, ki se uporabljajo tudi za namene potrošnikov in potrošniških
kreditov, ki vključuje revolving kredit, predvsem posojila po kreditnih karticah.
Hipoteka in dohodek sta postala ločena. Njuna korelacija je še močna v letu 1982 (r =
0,9), kar precej oslabljena v letu 1985 (r = 0,63), še bolj v letu 1999 (r = 0,5) in izgine v
letu 2004 (r = 0,14). Posojilna kreditna kartica kot druga priljubljena oblika kredita se je
gibala od 15,73 odstotkov v letu 1976 in do 54,43 odstotkov v drugih potrošniških
kreditnih posojilih v letu 2009. V istem obdobju so k povečanju zadolženosti prispevali
tudi drugi dejavniki kot je pospešeni dvig univerzitetnih taks, katere je potrebno
zapolniti samo s težjimi študentskimi posojili. Dolg, ne poraba na osnovi dohodka, je
postal gonilo gospodarske rasti. To je bilo v resnici gnilo jabolko. Gojenje dolga je
sprožilo finančni zlom, ki je povzročil gospodarsko recesijo leta 2009. Glavni ekonomski
kazalci so se obrnili na glavo. Zadolževanje, tako s hipoteko (-2,5 odstotka) kot s
potrošniškimi krediti (-4,0 odstotke), je zavrnilo trend. Kakorkoli, povprečno
gospodinjstvo, ki se bori s krčenjem prihodkov in izhlapevanjem delovnih mest, je še
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vedno vezano na finančne obveznosti, vključno s servisiranjem dolga in drugimi plačili,
kot so avto najemi, najemi domov in zavarovanja (prav tam).
Naslednja slika prikazuje razmerje servisiranja hipotekarnega dolga glede na
razpoložljivi dohodek za gospodinjstva v ZDA od leta 1990 naprej. Gre za razmerje vseh
kvartalno zahtevanih hipotekarnih plačil glede na celotne kvartalno razpoložljive
dohodke.
Slika 37: Razmerje servisiranja hipotekarnega dolga od 1990 naprej

Vir: Carapiet, 2015 povzeto po Federal Reserve Board

Iz slike 37 je razvidno, da je trenutno razmerje servisiranja hipotekarnega dolga
gospodinjstev v ZDA najnižje v zadnjih 25. letih. Najvišje je bilo v času finančne krize.
Gospodinjstva v ZDA imajo po mnenju FSOC (McCharty 2014) še dolgo pot, da bodo
obnovila kapital v svojih domovih. Lastniški kapital kot delež nepremičnin
gospodinjstev sicer nadaljuje premike navzgor (slika 38) z rastjo cen stanovanj in z
nižanjem hipotekarnih dolgov, a je še vedno 8 odstotnih točk pod povprečjem obdobja
od 1990 do 2005. Povedano drugače je delež nepremičnin gospodinjstev v ZDA
financiran z lastniškim kapitalom ob koncu leta 2013 znašal 52 odstotkov. S sivo barvo
so označena obdobja recesij.
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Slika 38: Lastniški kapital kot delež nepremičnin gospodinjstev v ZDA

Vir: McCharty, 2014 povz. po Flow of Funds

Celotna vrednost nepremičnin v lasti gospodinjstev v ZDA med leti 1980 in 2013 je bila
vedno višja kot skupni hipotekarni dolg gospodinjstev v ZDA v tem obdobju, kar je
razvidno iz slike 39. Iz tega grafa je razvidno tudi, da je skupni stanovanjski hipotekarni
dolg gospodinjstev v ZDA v času velike gospodarske krize daleč presegal skupni lastniški
kapital doma gospodinjstev. Ko hipoteka na nepremičnino preseže vrednost
nepremičnine, imamo opravka z negativnim kapitalom. Iz članka The Economist (2013)
izhaja, da se je kapital lastnikov nepremičnin v ZDA konec leta 2013 končno vrnil nazaj
na pozitivni kapital, kar je razvidno tudi iz spodnje slike.
Slika 39: Lastniški kapital in hipotekarni dolg gospodinjstev v ZDA med leti 1980 in 2013

Vir: Avondale Asset Management, 2013 povz. po FED Flow of Funds
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5 SKLEP
Gospodinjstva so zelo pomemben subjekt v gospodarstvu, tako na mikro ravni kot na
makro ravni. Definirana so kot skupnosti oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo
svoje prejemke za osnovne življenjske potrebe (stanovanje, hrano in drugo), ali samske
osebe, ki živijo same ter sredstva porabljajo in se hranijo samostojno. Na makro ravni je
trošenje in varčevanje gospodinjstev ključno za razumevanje gospodarske rasti.
Pomembnost vloge gospodinjstev izhaja iz velikosti agregata potrošnje, ki predstavlja
največjo komponento izdatkovne strukture BDP. Druga pomembna vloga gospodinjstev
pa je ta, da je vse, kar se v gospodinjstvu ne porabi (se privarčuje), na voljo za
investiranje, ki je dolgoročno glavna gonilna sila gospodarske rasti. Na mikro ravni pa
izhajamo iz življenjske ravni posameznika oziroma gospodinjstva kot osnovne enote, v
katero je posameznik vključen. Tako lahko z mikro raziskavo identificiramo raven
blaginje ali stopnjo revščine, dohodkovno neenakost, življenjski standard prebivalca,
itd.
Teoretično postavljene cilje v naši nalogi smo dosegli, saj smo predstavili
nepremičninski trg, vrste in lastnosti nepremičnin, na kratko predstavili ocenjevanje
vrednosti nepremičnin, financiranje nepremičnin, prednosti in slabosti načinov
financiranja nepremičnin, tveganja pri naložbi v nepremičnine, opredelili smo pojme
gospodinjstvo, nepremičnina, financiranje in vlogo gospodinjstev v finančnem sistemu,
predstavili smo povezave med dohodkom gospodinjstva, potrošnjo in varčevanjem,
opredelili in predstavili smo pojme sredstva in obveznosti gospodinjstev ter načine
financiranja naložb gospodinjstev.
V empiričnem delu naše naloge smo primerjali dohodke gospodinjstev iz držav evro
območja in ZDA, njihovo varčevanje in potrošnjo, da smo dobili predstavo o stanju na
tem področju. Po podatkih Eurostata (2009) je bil bruto razpoložljivi dohodek ameriških
gospodinjstev v letu 2007 približno 50 odstotkov nad povprečjem evro območja. Po
podatkih za leto 2009 je povprečno gospodinjstvo v EU za stroške bivanja potrošilo 22
odstotkov razpoložljivega dohodka, medtem ko so gospodinjstva v ZDA za bivanje
potrošila precej večji delež (podatki za leto 2012), in sicer kar eno tretjino
razpoložljivega dohodka. Glede na podatke za leto 2007 so bile stopnje varčevanja
gospodinjstev glede na bruto razpoložljivi dohodek v državah evro območja višje (13,9
odstotkov) kot v ZDA (5,2 odstotka). Po zadnjih podatkih se je stopnja varčevanja v letu
2015 v obeh območjih znižala, in sicer v državah evro območja na 12,7 odstotka in v
ZDA na 4,6 odstotke. Sklenemo lahko, da je povprečni razpoložljivi dohodek
gospodinjstev v ZDA sicer večji kot v državah evro območja, hkrati je večja tudi
potrošnja, varčevanje pa precej manjše. Tako smo dosegli enega naših empirično
postavljenih ciljev, in sicer predstavili in primerjali smo dohodek, potrošnjo in
varčevanje gospodinjstev v državah evro območja in ZDA.
V okviru naše naloge smo primerjali tudi neto premoženje gospodinjstev, torej razliko
med vsemi sredstvi in vsemi obveznostmi gospodinjstev. Neto premoženje
gospodinjstev je močno korelirano z dohodkom, saj višji dohodki pomenijo večjo
možnost varčevanja in posledično večjo akumulacijo premoženja. Posledično je neto
premoženje gospodinjstev v ZDA večje kot v državah evro območja. Po predstavitvi
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sredstev in obveznosti ter naložb gospodinjstev v nepremičnine na obeh območjih smo
ugotovili, da je lastništvo nepremičnine ključna komponenta premoženja gospodinjstev
v državah evro območja in v ZDA. Po podatkih ECB (2013, 5) je bilo leta 2010 60,1
odstotek gospodinjstev v evro območju lastnikov svoje rezidenčne nepremičnine, in
sicer 40,7 odstotka dokončno in 19,4 odstotka s hipoteko. Po podatkih študije NAHB
(Neal 2013), ki povzema podatke Census Bureau-ja, pa je imelo istega leta svoje
domove v lasti 67 odstotkov gospodinjstev v ZDA.
Našo prvo postavljeno hipotezo, ki pravi, da se gospodinjstva v ZDA pogosteje odločijo
za najem nepremičnine, v kateri bivajo, medtem ko se gospodinjstva v državah evro
območja pogosteje odločijo za nakup in lastništvo nad nepremičninami, na podlagi
navedenega lahko ovržemo. Ugotovili smo namreč, da velja ravno obratno.
Gospodinjstva v ZDA se pogosteje odločijo za nakup in lastništvo nad nepremičninami
kot pa gospodinjstva v državah evro območja, čeprav bistvene razlike ni. Res pa je, da se
zdaj v ZDA zaradi zaostrenih kreditnih standardov veliko več ljudi odloča za najem kot
kdajkoli prej.
Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na odločitev najem ali nakup nepremičnine, so
tako za gospodinjstva v državah evro območja kot za gospodinjstva v ZDA demografski
dejavniki. Ti so starost, dohodek, izobrazbena raven, itn. Višja kot je starost, večja je
verjetnost lastništva nepremičnine. Dohodek je višji pri lastnikih stanovanj. Dohodek
kaže tudi močno pozitivno povezavo z izobraževanjem, še posebej pri družinah, kjer
imajo na čelu osebo z univerzitetno izobrazbo, kajti tam so dohodki po navadi bistveno
višji kot pri tistih z nižjimi stopnjami šolanja in posledično imajo ta gospodinjstva večje
možnosti nakupa nepremičnine, kakor tudi znanje o ekonomski upravičenosti nakupa
nepremičnine. Naš empirično postavljeni cilj, da ugotovimo razlike in dejavnike, ki
vplivajo na odločitev gospodinjstev o najemu ali nakupu nepremičnine, smo tako tudi
dosegli.
Več kot polovica gospodinjstev v evro območju je bilo leta 2010 po podatkih ECB (2013,
5) nezadolženih oziroma samo 43,7 odstotka gospodinjstev v evro območju je bilo
udeleženih na kreditnem trgu. Delež gospodinjstev s hipoteko v ZDA je tega leta znašal
47 odstotkov (Bricker in drugi 2014, 21), kar je pomembno višje kot v državah evro
območja, kjer je ta znašal 23,1 odstotek (ECB 2013, 58).
Našo drugo postavljeno hipotezo, ki se je glasila, da je delež hipotekarnega dolga
gospodinjstev glede na razpoložljiv dohodek pri gospodinjstvih iz držav evro območja
manjši kot pri gospodinjstvih v ZDA, pa lahko potrdimo, saj smo iz strokovne literature
razbrali, da je znašal delež hipotekarnega dolga v razpoložljivem dohodku gospodinjstev
iz evro območja leta 2007 okrog 20 odstotkov (ECB 2009, 68), medtem ko je ta istega
leta za gospodinjstva v ZDA znašal okrog 98 odstotkov (lastni izračun na podlagi
podatkov iz uporabljene literature). Naslednja leta pa se je ta delež znižal na obeh
proučevanih območjih zaradi procesa razdolževanja gospodinjstev. Tako je na primer
leta 2010 hipotekarni dolg v evro območju v povprečju znašal 15,9 odstotka
razpoložljivega dohodka gospodinjstev (ECB 2013, 67), leta 2009 pa v ZDA po lastnih
preračunih 85 odstotkov razpoložljivega dohodka gospodinjstev. Z lastnimi izračuni
kazalnika hipotekarne zadolženosti gospodinjstev v ZDA smo dodatno potrdili okvirno
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višino deleža hipotekarnega dolga v razpoložljivem dohodku gospodinjstev v ZDA, ki
smo jo razbrali iz danih podatkov in grafov različne literature. Tako smo dosegli še en
empirično postavljeni cilj, in sicer smo predstavili financiranje naložb gospodinjstev v
nepremičnine in v sklopu tega ugotovili razlike na področju financiranja naložb
gospodinjstev v nepremičnine med državami evro območja in ZDA.
V okviru naše raziskave smo bili omejeni z dosegljivostjo in aktualnostjo podatkov. Vsi
potrebni podatki za izračun kazalnika hipotekarne zadolženosti za gospodinjstva iz držav
evro območja niso bili na voljo, zato smo podatek prevzeli iz literature. Prav tako niso
bili na voljo aktualni podatki za izračun kazalnika hipotekarne zadolženosti za
gospodinjstva v ZDA, zato smo uporabili razpoložljive podatke do leta 2013.
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PRILOGA
Tabela za izračun kazalnika hipotekarne zadolženosti gospodinjstev v ZDA od 1994 do 2009
Personal Income & Household Debt Outstanding (USA, 1994-2009)

Year

Population

Personal
Income

Household
Debt
Home
Consumer
Outstanding Mortgage
Credit
Total

Household
Personal
Debt
Home
Consumer
Income Outstanding Mortgage
Credit
Total

Household
Personal
Debt
Home
Consumer
Income Outstanding Mortgage
Credit
Total

Percent change

Per capita, US$ (constant 2005=100)

US$ billion (constant 2005=100)
2009

307,006,550

10,997

12,402

9,375

2,295

-2.5%

-2.5%

-2.5%

-4.0%

35,820

40,396

30,538

7,475

2008

304,374,846

11,282

12,717

9,616

2,389

0.7%

-1.8%

-2.6%

-0.5%

37,065

41,781

31,594

7,850

2007

301,579,895

11,198

12,949

9,872

2,403

2.6%

3.7%

3.7%

2.7%

37,132

42,938

32,734

7,967

2006

298,593,212

10,913

12,486

9,516

2,339

4.1%

6.6%

7.5%

0.8%

36,547

41,816

31,871

7,833

2005

295,753,151

10,486

11,717

8,849

2,320

2.1%

7.5%

9.6%

1.1%

35,455

39,616

29,920

7,844

2004

293,045,739

10,269

10,901

8,076

2,294

3.0%

8.2%

10.6%

2.7%

35,042

37,198

27,560

7,827

2003

290,326,418

9,966

10,079

7,304

2,234

1.3%

9.4%

11.9%

3.1%

34,327

34,715

25,159

7,696

2002

287,803,914

9,835

9,212

6,526

2,168

0.4%

9.0%

11.5%

3.9%

34,174

32,007

22,674

7,532

2001

285,081,556

9,800

8,451

5,854

2,087

1.5%

7.2%

8.1%

6.2%

34,375

29,643

20,534

7,320

2000

282,171,957

9,656

7,884

5,414

1,964

5.9%

6.9%

6.4%

9.7%

34,219

27,939

19,188

6,961

1999

272,690,813

9,117

7,371

5,090

1,791

3.6%

6.8%

7.7%

6.2%

33,434

27,032

18,665

6,566

1998

270,248,003

8,801

6,904

4,725

1,686

6.3%

6.6%

6.8%

6.0%

32,565

25,546

17,485

6,237

1997

267,783,607

8,279

6,478

4,422

1,590

4.4%

4.0%

4.3%

3.7%

30,918

24,192

16,515

5,937

1996

265,228,572

7,933

6,231

4,241

1,533

4.3%

4.9%

4.2%

7.0%

29,911

23,492

15,990

5,781

1995

262,803,276

7,605

5,938

4,070

1,433

3.4%

4.6%

2.7%

12.1%

28,938

22,593

15,489

5,452

1994

260,327,021

7,355

5,674

3,963

1,279

3.3%

5.4%

3.4%

12.9%

28,254

21,795

15,223

4,911

Vir: areppim, 2014 povz. po US Federal Reserve in US Census Bureau
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