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POVZETEK
Nakup stanovanjske nepremičnine je običajno zahteven in dolgotrajen proces, nanj pa vpliva
veliko dejavnikov. Med najpomembnejše spada ena od najbolj pogosto spremljanih
spremenljivk v ekonomiji – obrestna mera. Magistrska naloga razišče povezanost višine
obrestne mere stanovanjskih posojil z odločitvijo gospodinjstev za zadolžitev in nakup
nepremičnine ter posledično povezanost s ceno stanovanjskih nepremičnin na primeru
slovenskega nepremičninskega trga. Prvi del naloge povzame teoretična izhodišča, v drugem
delu so predstavljene do sedaj objavljene raziskave, tretji del pa predstavi izsledke in ugotovitve
naše raziskave. Ugotovljeno je, da obstaja negativna povezava med višino obrestnih mer
stanovanjskih nepremičnin in obsegom prodanih stanovanjskih nepremičnin ter da je nižja
obrestna mera stanovanjskih posojil povezana z višjimi cenami stanovanjskih nepremičnin.
Ključne besede: obrestna mera, stanovanjska posojila, nepremičninski trg, cene stanovanjskih
nepremičnin, obseg prodanih stanovanjskih nepremičnin.
SUMMARY
Buying a residential property is usually a demanding and time consuming process and is
influenced by many factors. Among the most important is the interest rate, which is one of the
most frequently monitored variables in the economy. In the master's thesis we investigated the
correlation between interest rate of housing loans and the decision of households to loan rental
and buy real estate and the consequently correlation with the price of residential real estate in
the case of the Slovenian real estate market. The first part of the thesis summarizes the theory,
in the second we review the research published so far, and the third part presents the results and
findings of our research. The thesis found that there is a negative relationship between the level
of interest rates on residential real estate and the volume of sold residential real estate and that
the lower interest rate on housing loans is associated with higher prices of residential real estate.
Keywords: interest rate, housing loans, real estate market, residential real estate prices, volume
of residential real estate sold.
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1

UVOD

Obrestna mera je eden od ključnih dejavnikov oblikovanja cen na nepremičninskem trgu in
pomembno vpliva na odločitve gospodinjstev glede nakupa stanovanjskih nepremičnin. V
magistrski nalogi bomo raziskali vpliv višine obrestne mere stanovanjskih posojil na obseg
prodaje in ceno stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji.
1.1

Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča

Zgodovinsko gledano, so se obresti pojavile že pred denarjem, obračunavale so se v naturalnih
dobrinah. S pojavom denarja pa so nastopili tudi prvi teoretiki obresti in obrestne mere (Matičič
2005, 21). Denar je blago, ki omogoča menjavo. Obseg povpraševanja po denarju pa je odvisen
od cene denarja (cena denarja je obrestna mera), in sicer je povezanost negativna. Če se obrestna
mera zviša, se obseg povpraševanja zniža in obratno (ECB 2007). Razvilo se je več teorij
povpraševanja po denarju, najpomembnejše so: klasična, keynesianska, monetaristična in
postkeynesianska. Keynes je bil prvi teoretik, ki je v teoriji povpraševanja po denarju poudaril
pomembnost obrestne mere (Mishkin 1977, 535).
Monetarna politika je sistem ukrepov, ki jih izvaja in vodi centralna banka v državi z namenom
doseganja ekonomskih ciljev, tako dolgoročnih kot tudi kratkoročnih. Spreminjanje pogojev
denarnega trga (količina denarja v obtoku, obrestne mere) sproži številna dejanja, ki na končni
stopnji vplivajo na gospodarsko aktivnost (output) in cene (ECB 2007). V ekonomski teoriji, in
tudi praksi so razprave o vlogi obrestne mere in o njenem vplivu na dogajanja v narodnem
gospodarstvu dokaj intenzivne (Borak in Savin 1999). Manj raziskan oz. v Sloveniji dokaj
neraziskan pa je vpliv obrestnih mer stanovanjskih posojil na stanovanjski nepremičninski trg.
Obrestne mere so med najbolj pogosto spremljanimi spremenljivkami v ekonomiji, vplivajo na
odločitve posameznikov glede tega, ali varčevati ali trošiti (Bencek 2010). Obresti so cena
denarja in predstavljajo kompromis med interesi ponudnika in povpraševalca, kot to počne
vsaka druga cena (Kračun in Festić 2000). Ker ljudem takojšnja poraba pomeni več kot
odložena poraba v enakem znesku, so pripravljeni za to plačati ceno – obresti.
Nakup stanovanjske nepremičnine je običajno zahteven in dolgotrajen proces, nanj pa vpliva
veliko dejavnikov. Med najpomembnejše zagotovo spadajo: lokacija, bližnja infrastruktura,
starost in cena (Friškovec in Janeš 2010). Nakup stanovanja ali gradnja hiše je velik finančni
zalogaj, za katerega običajno ne zadostujejo lastna sredstva, zato je treba pridobiti dodatna
finančna sredstva oziroma najeti posojilo. Pri tem nam lahko priskočijo na pomoč banke s
ponudbo najrazličnejših kreditov (SloNep b. l.a). Ta rešitev prinaša tveganje, da obroka v
določenem življenjskem obdobju ne bomo mogli odplačevati, velik strošek pa predstavlja cena
denarja – obresti. Po podatkih Grum in Temeljotov Salaj (2010) naj bi se skoraj 63 % slovenskih
gospodinjstev za potrebe pridobitve lastništva zadolžilo s stanovanjskim posojilom bank.
Sprememba obrestne mere posojil vpliva na kreditno ponudbo in povpraševanje (Glogovšek
1996), zato menimo, da cena stanovanjskega posojila (oz. obrestna mera, po kateri nam je
dostopno stanovanjsko posojilo) pomembno vpliva na odločitev gospodinjstva za nakup
stanovanjske nepremičnine (kreditno povpraševanje).
Pojem kredit izhaja iz latinske besede credere in pomeni varovati, zaupati. Pri kreditnem
razmerju gre za pravno razmerje med upnikom in dolžnikom. V ekonomski literaturi se
pojavljajo še druge opredelitve kredita. Vsaka izmed njih nekaj prispeva k pojasnitvi pojma
kredit. Povzemamo nekatere opredelitve pojma kredit raznih avtorjev (Crnković 1988, 114):
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-

-

Kredit je kratkoročna prodaja denarja.
Kredit je sposobnost pridobiti si v sedanjosti vrednost, ki se meri v denarju, na osnovi
obljube plačila v prihodnjem času in na temelju zaupanja prodajalca v kupčevo
pripravljenost in sposobnost, da poravna svoje obveznosti.
Kredit je začasno prenašanje neporabljenih, prihranjenih dohodkov iz ene gospodarske
celice v drugo.

Povprečen posameznik oziroma tudi gospodinjstvo, katerega edini dohodek je plača, si težko
zamisli rešitev stanovanjskega problema brez najema stanovanjskega kredita. Za stanovanjska
posojila lahko zaprosijo polnoletne osebe, ki so v rednem delovnem razmerju in prejemajo
plačo, ali pa upokojenci, ki imajo prav tako redne mesečne dohodke v obliki pokojnine. V
primerih, ko gre za najem navadnega stanovanjskega posojila z zavarovanjem pri zavarovalnici,
banke za najem poleg zgoraj omenjenih pogojev zahtevajo tudi slovensko državljanstvo. Tudi
državljani Evropske unije lahko v Sloveniji najamejo stanovanjsko posojilo, vendar banke za
njegovo odobritev zahtevajo drugačno obliko zavarovanja (na primer zavarovanje terjatve na
nepremičnini/hipoteka) in posebno odobritev uprave banke (SloNep b. l.a).
Stanovanjska posojila, zavarovana z zavarovanjem pri zavarovalnici, imajo praviloma krajšo
dobo odplačevanja kot hipotekarna posojila. Maksimalna doba odplačila za tovrstna posojila je
še ne dolgo nazaj bila 10 let, danes pa najdemo tudi že ponudbe z ročnostjo do 20 let.
Stanovanjska posojila je mogoče najeti tako v domači kot tuji valuti. Ko govorimo o najemu
stanovanjskega posojila v tuji valuti, banke najpogosteje uporabljajo švicarski frank, vendar se
v zadnjem času posojila v tuji valuti le izjemoma odobravajo, saj je tečajno tveganje preveliko.
Pri posojilu, najetem v domači valuti, lahko izbiramo med spremenljivo in fiksno obrestno
mero, medtem ko so posojila v tuji valuti možna le s spremenljivo (variabilno) obrestno mero.
Stanovanjsko posojilo lahko uporabimo le namensko, in sicer za (SloNep b. l.a):
- nakup ali gradnjo stanovanjske nepremičnine (stanovanje, hiša, garaža, vikend itd.),
- prenovo stanovanjske nepremičnine,
- nakup zemljišča, ki je zazidljivo ali je zanj predvidena sprememba namembnosti (bo
zazidljivo),
- poplačilo drugega stanovanjskega kredita,
- izplačilo dednih deležev iz naslova stanovanjske enote,
- v primeru razveze za izplačilo zakončevega deleža, ki izvira iz naslova stanovanjske enote.
Prednosti stanovanjskega posojila (SloNep b. l.a):
- gotovinsko izplačilo dela posojila,
- nižji stroški zavarovanja posojila,
- hitra pridobitev.
Obrestne mere so pomemben dejavnik pri lastniških ciklih. Kadar so obrestne mere nizke,
potencialne kupce nepremičnin na splošno spodbujajo, da vstopijo na trg. Ker je pridobitev
stanovanjskega kredita takrat cenovno bolj ugodna, je bolj verjetno, da bodo tisti, ki so bili pred
tem na pragu nakupa, vzeli stanovanjsko posojilo in kupili stanovanjsko nepremičnino. To
povečanje povpraševanja po nepremičninah vodi do naraščanja vrednosti nepremičnin. Velja
pa tudi obratno, ko so obrestne mere visoke, potrošniki niso tako naklonjeni najetju posojila, ki
ga potrebujejo za vstop na trg nepremičnin, zato povpraševanje po nepremičninah upade, prav
tako pa stagnira ali upade tudi vrednost nepremičnin (Harvey b. l.). Vpliv obrestnih mer (ang.
interest rates) na cene (ang. prices) je slikovno prikazan na sliki 1.
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Slika 1: Vpliv obrestnih mer na cene
Vir: Fidelity b. l.

Obrestna mera vpliva na prodajo in ceno nepremičnin skozi dva kanala (Feldin 2007):
- Prek povpraševanja: pripravljenost potrošnikov kupiti določene količine blaga pri različnih
cenah – višja kot je cena, manjša je povpraševana količina. Kadar se obrestna mera posojil
niža, raste povpraševanje po nepremičninah in posledično se proda več nepremičnin, kar
potiska cene navzgor. Obratno ob višanju obrestnih mer povpraševanje usahne, proda se
manj nepremičnin in sčasoma njihove cene padejo.
- Prek ponudbe: pripravljenost ponudnikov ponuditi določene količine blaga po različnih
cenah – pri nižjih cenah dobimo ponujeno manjšo količino blaga kot pri višjih cenah. Kadar
je obrestna mera nižja, to izkoristijo tudi vlagatelji. V gradbenem sektorju so to gradbena
podjetja, ki pridejo do cenejših kreditov za svoje projekte, tako pa se sčasoma poveča tudi
ponudba stanovanjskih nepremičnin na trgu. Tudi to poveča prodajo, vendar hkrati zaradi
večje ponudbe niža ceno.
Grafično navadno ponazorimo ponudbo in povpraševanje s krivuljama S (ang. supply) in D
(ang. demand), njuno presečišče pa je v ravnovesni ceni in ravnovesni količini (kot prikazano
na sliki 2). Vpliv obrestne mere na trg nepremičnin je odvisen od tega, kako močan je njen vpliv
prek ponudbe in kako močan prek povpraševanja. V naši raziskavi bomo ugotavljali, kako je s
to povezavo v Sloveniji.

Slika 2: Ponudba in povpraševanje
Vir: Feldin 2007.
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Na sliki 3 prikazujemo, kako nižja obrestna mera posojil prek povečanja ponudbe vpliva na
znižanje cen stanovanjskih nepremičnin. Pri ceni P1 želijo proizvajalci ponuditi količino Q3, pri
ceni P2 pa so pripravljeni na trg sprostiti količino Q2. Te spremembe povzročijo premik krivulje
ponudbe. Premik krivulje ponudbe v desno iz S v S* je rezultat povečanja ponudbe. Nova
krivulja ponudbe kaže, da bo pri dani ceni proizvedeno več oziroma da bo dana količina
proizvedena ob nižji ceni. Ob predpostavki, da ostane povpraševanje nespremenjeno, se zaradi
premika krivulje ponudbe ustvari novo ravnotežje. Če zapisano prevedemo v jezik
nepremičninskega trga: zaradi znižanja obrestnih mer posojil so gradbenim vlagateljem posojila
dostopnejša in začnejo vlagati v nove naložbe, zaradi česar se sčasoma ponudba (količina)
stanovanjskih nepremičnin na trgu poveča. Zaradi večje ponudbe in s tem večje konkurence pa
se cene stanovanjskih nepremičnin znižajo.

Slika 3: Premik krivulje ponudbe ob znižanju obrestnih mer
Vir: Feldin 2007.

Prikažimo še, kako znižanje obrestne mere vpliva na cene stanovanjskih nepremičnin prek
povpraševanja (slika 4). Prvotno ravnovesje je bilo vzpostavljeno v ravnovesni ceni P1 in
ravnovesni količini Q1. Pri ceni P1 potrošnik povprašuje po količini Q3, pri ceni P2 pa po količini
Q2. Te spremembe povzročijo premik krivulje povpraševanja v desno iz D v D*. Nova krivulja
povpraševanja kaže, da bo več kupljeno pri dani ceni oziroma da bo za dano količino treba
plačati več. Ob predpostavki, da ponudba ostane nespremenjena, se novo ravnotežje vzpostavi
pri ceni P2 in količini Q3. Ker so sedaj pri nižji obrestni meri tudi gospodinjstvom na voljo
ugodnejša stanovanjska posojila, se poveča njihovo povpraševanje po stanovanjskih
nepremičninah. Povečano povpraševanje pa dviguje cene stanovanjskih nepremičnin. Tako se
vzpostavi novo ravnovesje v ravnovesni ceni P2 in ravnovesni količini Q3.
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Slika 4: Premik krivulje povpraševanja ob znižanju obrestnih mer
Vir: Feldin 2007.

Prikažimo še, kako na ponudbo in povpraševanje vpliva zvišanje obrestnih mer. Prvotno
ravnovesje je bilo v ravnovesni ceni P2 in ravnovesni količini Q3. Z zvišanjem obrestne mere so
stanovanjska posojila gospodinjstvom postala težje dosegljiva, zato se povpraševanje po
stanovanjskih nepremičninah z njihove strani zmanjša. Posledično se znižata cena
stanovanjskih nepremičnin in obseg prodanih količin (saj ponudniki niso pripravljeni po nižji
ceni prodati toliko nepremičnin). Novo ravnovesje se vzpostavi pri ceni P1 in količini Q1,
premik je predstavljen na sliki 5.

Slika 5: Premik krivulje povpraševanja ob zvišanju obrestnih mer
Vir: Feldin 2007.

Prav tako se na strani gradbenih vlagateljev zaradi dražjih in težje dostopnih posojil zmanjša
ponudba stanovanjskih nepremičnin (kar je na sliki 6 prikazano kot premik prvotne ravnovesne
ponudbe v Q3 v novo ravnovesje, ki se vzpostavi pri Q1). Zmanjšanje ponudbe pa vodi v dvig
cen (iz P2 v P1).
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Slika 6: Premik krivulje ponudbe ob zvišanju obrestnih mer
Vir: Feldin 2007.

Zgornji primeri so predstavljeni ob predpostavki, da ena izmed spremenljivk (ponudba ali
povpraševanje) ostane nespremenjena, kar pa je na realnem trgu skoraj nemogoče.
Omenimo še trg dela, ki prav tako kot ostali trgi ni imun na spremembe obrestnih mer. Trg dela
je trg, na katerem se trguje z delovnimi storitvami. Dohodek, ki ga zaslužijo gospodinjstva,
predstavlja največjo komponento celotnega dohodka, tako da ravnotežja različnih trgov dela v
veliki meri določajo porazdelitev dohodkov. Poleg porazdelitve delovnega dohodka pa je
pomemben rezultat trgov dela tudi obseg zaposlenosti oziroma brezposelnosti (Polanec 2008).
Nizke obrestne mere omogočajo ugodno izposojanje ne samo gospodinjstvom, ampak tudi
podjetjem, torej »pocenijo« denar. Cenejši krediti podjetjem omogočajo nove naložbe in
posledično zaposlitev dodatnih delavcev. Na primeru gradbenega sektorja torej podjetje dobi
ugoden kredit, s katerim bo izvedlo nove projekte (npr. gradnja novega stanovanjskega
kompleksa), zaradi povečanega obsega dela pa bo zaposlilo tudi nove delavce. Višja stopnja
zaposlenosti bo omogočila večjo potrošnjo (kar bo vplivalo na splošno izboljšanje blaginje), ob
uspešno zaključenih projektih pa se bo povečala tudi ponudba na trgu (nov stanovanjski
kompleks). Vpliv obrestne mere skozi trg dela se torej kaže kot povečanje ponudbe na
nepremičninskem trgu.
1.2

Namen in cilji raziskave

Dejavniki, ki vplivajo na spremembe cen stanovanj, zanimajo mnoge, od urbanistov,
nepremičninskih agentov, finančnikov in vlagateljev do gospodinjstev.
V tej nalogi želimo raziskati vpliv višine obrestne mere stanovanjskih posojil na odločitev
gospodinjstev za zadolžitev in nakup stanovanjske nepremičnine ter posledični vpliv na ceno
stanovanjskih nepremičnin. Namen naloge je torej prispevati k boljšemu razumevanju vpliva
obrestnih mer na stanovanjski nepremičninski trg.
Najprej opredelimo osnovne pojme denarnega trga in trga stanovanjskih nepremičnin ter
proučimo dosedanje raziskave, ki obravnavajo vprašanje vpliva obrestne mere posojil na nakup
nepremičnin. Ker je obseg takih raziskav, vezanih na slovenski nepremičninski trg, skromnejši,
se osredotočimo predvsem na tuje raziskave. Nato raziščemo gibanje obrestnih mer
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stanovanjskih posojil in trga stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji v zadnjih razpoložljivih
letih ter iščemo morebitno povezavo. Končne ugotovitve naše raziskave nato primerjamo z
izsledki dosedanjih raziskav.
1.3

Hipotezi raziskave

Na osnovi teoretičnih izhodišč in izhajajoč iz namena ter ciljev magistrske naloge, smo postavili
dve hipotezi, ki ju bomo tekom raziskave potrdili ali ovrgli.
Hipoteza 1: Obstaja negativna povezava med višino obrestnih mer stanovanjskih posojil in
obsegom prodanih stanovanjskih nepremičnin.
Ko centralne banke spreminjajo obrestne mere, vplivajo na povpraševanje po denarju (Strašek
2007, 111). S spreminjanjem obrestne mere vzpostavljajo splošno ravnotežje na finančnem trgu
in v gospodarstvu (Bajt in Štiblar 2004, 491) ter omogočajo izenačitev ponudbe in
povpraševanja po primarnem denarju. Moč denarja se kaže na vseh ravneh gospodarske
aktivnosti. Večja ponudba denarja pomeni, da ima posameznik na voljo več sredstev, ki jih
lahko porabi za potrošnjo. Povečana potrošnja poveča povpraševanje in ponudba lahko kaj hitro
zaostaja za povpraševanjem, kar pa je alarm za nevarnost inflacije. Višje obrestne mere, ki
predstavljajo ceno denarja, naj bi tako zavirale povpraševanje, medtem ko imajo nižje obrestne
mere nasproten učinek (Bohak 2010).
Ozadje naše hipoteze je razmislek, da kadar je obrestna mera stanovanjskih posojil nižja, se več
gospodinjstev zadolži, zato se proda več stanovanjskih nepremičnin in obratno. Še dodaten
pospešek v tej smeri prispeva stran ponudbe, saj ob nižji obrestni meri tudi gradbeni vlagatelji
lažje pridejo do virov financiranja ter tako povečajo ponudbo stanovanjskih nepremičnin, kar
pa dodatno prispeva k večjemu številu realiziranih kupoprodajnih poslov.
Glede na podatke Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) je obseg
prodanih stanovanjskih nepremičnin precej volatilen. V nalogi želimo preveriti, ali je število
prodanih stanovanjskih nepremičnin dejansko povezano s spremembami obrestne mere
stanovanjskih posojil.
Hipoteza 2: Nižja obrestna mera stanovanjskih posojil je povezana z višjimi cenami
stanovanjskih nepremičnin.
Spremembe obrestnih mer vplivajo na nakupne odločitve gospodinjstev in podjetij. Višje
obrestne mere povečujejo privlačnost varčevanja, kar negativno vpliva na povpraševanje (ECB
2007). Ko se premikamo po krivulji povpraševanja, pa se spreminja cena. Če se poveča
povpraševanje po izdelku, se poviša njegova cena (Samuelson in Nordhaus 2002).
Wong in Hui (2006) sta za japonski nepremičninski trg ugotovila, da v času pričakovanja rasti
cen država spodbuja naložbe in lastništvo z regulativnimi ukrepi, banke pa ponujajo ugodna
posojila. Abraham in Hendershott (1994) sta ugotovila, da je na metropolitanskih območjih
podražitev stanovanj negativno povezana z zvišanjem realnih obrestnih mer. Po eni strani sicer
višje obresti zmanjšujejo povpraševanje po nepremičninah, saj potencialni kupci težje
financirajo svoje nakupe, kar ustvarja pritisk na nižanje cen skozi manjše povpraševanje. Po
drugi strani pa višje obresti zmanjšujejo aktivnosti gradbenih vlagateljev, ki tako težje pridejo
do ugodnih kreditov za svoje gradbene naložbe. To pa zmanjšuje ponudbo nepremičnin, kar
ustvarja pritisk na višanje cen nepremičnin. Končen vpliv obrestne mere na ceno nepremičnin
je tako odvisen od seštevka obeh učinkov.
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Večina dosedanjih raziskav je bila narejenih na milijonskih mestih. Slovenija pa je po drugi
strani majhna dežela z razpršeno poseljenostjo, zato želimo preveriti, ali bomo prišli do enakih
ugotovitev.
1.4

Metode raziskovanja

Najprej s pomočjo proučitve relevantne literature s področja denarnega trga in trga nepremičnin
dosežemo cilje teoretičnega dela naloge.
Za namene naše raziskave uporabimo sekundarne podatke. Podatke o številu prodanih
stanovanjskih nepremičnin v določenem obdobju povzamemo iz Evidence trga nepremičnin (v
nadaljevanju ETN). To je javna, večnamenska zbirka podatkov o kupoprodajnih in najemnih
pravnih poslih z nepremičninami, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije (v
nadaljevanju GURS). Podatke o obrestnih merah stanovanjskih posojil pa pridobimo iz
podatkovnih serij Banke Slovenije. Podatke zberemo in primerjamo na mesečni ravni, v enotni
časovni vrsti. Zajamemo desetletno obdobje, od leta 2010 dalje.
V naš vzorec zajamemo vse prodane stanovanjske nepremičnine v Sloveniji. Obravnavamo le
stanovanjske nepremičnine, prodane v celoti (izločimo nepremičnine, ki so bile prodane le v
nekem deležu), ki so jih kupila gospodinjstva (poslovni sektor oziroma nakup nepremičnin kot
naložba nas nista zanimala).
Naša raziskava ima naravo kvantitativne raziskave. Uporabimo korelacijsko analizo – to je
statistična metoda, ki proučuje povezanost med dvema (ali več) statističnima spremenljivkama.
Za testiranje hipoteze 1 potrebujemo mesečne podatke o številu prodanih stanovanjskih
nepremičnin in obrestni meri stanovanjskih posojil za izbrano obdobje (od leta 2010 dalje). Kot
že omenjeno, so podatki sekundarni. Iz ETN izluščimo ustrezne (po zgoraj navedenih kriterijih)
podatke o prodanih stanovanjskih nepremičninah in tako pridemo do naše prve spremenljivke.
Drugo spremenljivko – mesečno obrestno mero stanovanjskih posojil za enako obdobje pa
povzamemo iz podatkovne serije Banke Slovenije. S korelacijsko analizo preverimo, ali obstaja
povezava med pridobljenima spremenljivkama.
Pri testiranju hipoteze 2 zajamemo stanovanjske nepremičnine, ki smo jih izluščili že pri
preverjanju hipoteze 1, vendar vsaki prodani nepremičnini dodamo še zapis o ceni (tudi ta
podatek je zajet v ETN). Tako pridemo do povprečne mesečne cene stanovanjske nepremičnine
– to je naša prva spremenljivka. Druga spremenljivka je ostala enaka kot pri hipotezi 1, torej
mesečna obrestna mera stanovanjskih posojil. Tudi tukaj s korelacijsko analizo preverimo
soodvisnost med spremenljivkama.
1.5

Predpostavke in omejitve magistrske naloge

V nalogi predpostavljamo, da pridobljeni podatki ustrezno odražajo stanje slovenskega
nepremičninskega trga: predpostavljamo, da cene stanovanjskih nepremičnin odražajo njihovo
dejansko vrednost ter da je stopnja napačno podanih podatkov o prodaji (bodisi zaradi
izogibanja plačila davka, prodaje družinskim članom ipd.) skozi leta enaka in da to ne vpliva
na končni rezultat.
Postavljeni hipotezi testiramo na sekundarnih podatkih, pridobljenih od GURS in Banke
Slovenije. Izsledki naše raziskave temeljijo na časovnem intervalu enega desetletja, kar nam
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pokaže trende, ni pa vidnih vplivov gospodarskih kriz in drugih dogodkov, ki se pojavljajo v
daljšem časovnem obdobju. Teritorialno nas zanima le območje Slovenije, ki pa je zelo
raznoliko – predvidevamo, da obstajajo razlike med urbanim in ruralnim območjem, izsledki
naše raziskave pa prikažejo le posplošeno sliko stanja. Vsebinsko se omejimo le na
stanovanjske nepremičnine, ki so prodane v celoti. Ne nazadnje so z obsegom prodaje in cenami
stanovanjskih nepremičnin zagotovo povezane tudi številne druge spremenljivke, ki pa jih v
naši nalogi ne obravnavamo.
Slovenski trg nepremičnin je zelo majhen, kar izkusimo, ko želimo preveriti hipoteze na
posameznih mestih – to je izvedljivo le na večjih, urbanih mestih. Zanimivo pa bi bilo videti,
do kakšnih izsledkov bi prišli na bolj ruralnih predelih, vendar zaradi prenizkega števila
transakcij na teh območjih analize nismo mogli izvesti. Poleg treh izbranih mest smo se zato
odločili za razdelitev na regije (Slovenija je razdeljena na 12 regij).
Zanimivo bi bilo videti tudi izsledke daljšega časovnega obdobja, na primer od osamosvojitve
Slovenije leta 1991 dalje, vendar se zaradi primerljivosti zbranih podatkov (vzpostavitev ETN
leta 2007) omejimo le na obdobje po letu 2010. Sicer pa moramo poudariti, da smo pozitivno
presenečeni nad dostopnostjo in urejenostjo prevzetih podatkov (ETN in BS).
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2

OSNOVNI POJMI

V nadaljevanju bomo večjo pozornost namenili trgom ki nas zanimajo v nalogi, torej
denarnemu in nepremičninskemu trgu. Predstavili bomo tudi nekaj teorij obrestnih mer, s
pomočjo katerih pojasnimo višino in gibanje obrestnih mer.
2.1

Denarni trg in obrestna mera

Finančni trg s prerazporeditvijo finančnih sredstev pripomore k večji učinkovitosti celotne
ekonomije. Glede na ročnost instrumentov, s katerimi se trguje, ga delimo na dva segmenta, in
sicer na denarni trg – kratkoročen in kapitalski trg – dolgoročen (Finančni slovar b. l.)
Denarni trg je pojem, ki označuje tržno mesto, kjer različni udeleženci lahko posojajo in si
izposojajo denar za določena kratkoročna časovna obdobja. Tvorijo ga institucije, finančni
instrumenti in vsi posli, pri katerih gre za prenos finančnih sredstev na kratek rok (od 7 dni do
13 mesecev). Zanj sta značilni visoka likvidnost in nizko tveganje instrumentov. Za razliko od
trga kapitala, ki predstavlja vir dolgoročnih finančnih sredstev, se denarni trg ne odvija na
nekem organiziranem mestu. Veliko transakcij se izvrši kar neposredno med udeleženci brez
posrednika (npr. prek telefona ali spleta). Glavni udeleženci denarnega trga so banke, ki
posojajo denar druga drugi. Instrumenti, s katerimi to počnejo, so največkrat vrednoteni in
prilagojeni glede na referenčno obrestno mero, ki se uporablja kot kazalec splošnih razmer na
trgu, po katerem se oblikujejo obrestne politike bank. Poleg bank so udeleženci na denarnem
trgu še državne institucije, občine, velika podjetja in drugi vlagatelji, ki potrebujejo kratkoročno
financiranje ali bi radi kratkoročno vložili svoj denar. Denarni trg je precej varno mesto za
nalaganje denarja, njegov osnovni namen pa je omogočiti likvidnost za globalni finančni sistem
(Finančni slovar b. l.).
Drugi del finančnega segmenta, ki podpira dolgoročno financiranje, pa je kapitalski trg
(Finančni slovar b. l.) Kapitalski trg nabira in prerazporeja vire z ročnostjo nad enim letom.
Stanovanjska posojila so zaradi višine posojenih sredstev navadno dolgoročna, torej spadajo
pod kapitalski trg.
Denar je menjalno sredstvo. To je njegova ključna funkcija, sledita ji še funkcija denarja kot
enote mere in funkcija denarja kot hranilca vrednosti. Ključni motiv za povpraševanje po
denarju je torej transakcijski motiv. Kadar govorimo o obrestnih merah, ki so izražene v količini
dobrin, govorimo o realnih obrestnih merah. Z vpeljavo denarja so tudi obrestne mere izražene
v denarju, imenujemo jih nominalne obrestne mere. V teoriji povpraševanja igra ključno vlogo
nominalna obrestna mera. Zaradi tega je pomembno ugotoviti, kaj določa nominalno obrestno
mero oziroma kakšna je povezava med nominalno in realno obrestno mero. Višja kot je
pričakovana stopnja inflacije, višje bodo nominalne obrestne mere na obveznice in večji bo
oportunitetni strošek denarja, gospodinjstva pa bodo držala manjši obseg denarja. Višja
pričakovana inflacija torej pomeni, da bo denar manj zaželena oblika držanja premoženja
(Polanec 2008).
Obrestna mera je opredeljena kot strošek posojilojemalca, saj je to nadomestilo za uporabo
posojilodajalčevega denarja. Obrestne mere so običajno izražene kot odstotek glavnice za
obdobje enega leta. Prav tako so ciljne mere obrestnih mer bistveno orodje denarne politike in
se upoštevajo pri obravnavanju spremenljivk, kot so naložbe, inflacija in brezposelnost
(Muthaura 2012). Muthaura (2012) ugotavlja, da je obrestna mera odstotek, zaračunan ali
plačan za uporabo denarja. Obračuna se ob izposoji denarja in plača, ko se posodi. Ravno zato
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je tako splošno znan kot strošek izposoje. Obrestna mera, ki jo zaračuna posojilodajalec, je
odstotek celotnega posojenega zneska. Poleg tega je obrestna mera, ki jo institucija, na primer
banka, plača, da zadrži naš denar, odstotek celotnega zneska, ki je bil deponiran. Vsakdo lahko
posodi denar in zaračuna obresti (oziroma zadrži vloge in plača obresti), vendar je to običajno
naloga bank. Da pri tem zaslužijo, je v njihovem interesu, da posojilojemalcem zaračunavajo
nekoliko višjo obrestno mero, kot jo plačujejo vlagateljem. Banke pa hkrati tekmujejo med
seboj za vloge in posojila. Ta konkurenca ohranja obrestne mere v podobnem razponu, vendar
pa so ugotovitve centralnih bank (Muthaura 2012), da je treba obrestne mere nadzorovati. Če
povzamemo, so torej obresti cena, ki jo dolžnik plača upniku za začasno posojilo (Glogovšek
1996, 139). Kot še nadaljuje Glogovšek (1996, 139), če gre za posojila v denarju, kot je to
običajno v denarnem gospodarstvu, obresti niso nič drugega kot cena uporabe kredita.
»Upravičenost« obresti pa je bila pereča tema že od samega začetka njihovega obstoja. V antiki
je veljal Aristotelov izrek: »Denar ne more imeti mladičev.« Funkcijo denarja, ki je imela za
posledico nastanek večje količine denarja, je obsodil na nenaravno in zato v nasprotju s tistim,
kar je vredno svobodnega človeka. Zaradi tega je obsojal tisto trgovino, ki je imela namen
pridobivanja denarja. Kot najbolj nenaravni način pridobivanja denarja pa je označil oderuštvo
in obresti označil za nemoralne, saj jih lastniki denarja pridobivajo na račun stiske drugih ljudi.
Posledica takšnega pojmovanja je bila kanonska prepoved obresti v srednjem veku. Šele očitno
dejstvo, da se izposojeni denar lahko uporabi v produkciji, ki je praviloma prinašala dobiček,
je dalo temelje mislecem, da v obrestih niso videli več moralnega problema. Sv. Anton je bil
mnenja, da denarni kapital ni sterilen, saj je njegova posest pogoj za začetek podjetništva.
Moralno-etični predsodki v zvezi z obrestmi so izginjali toliko hitreje, kolikor bolj je začela
prevladovati blagovna produkcija in kolikor bolj sta se razvijala trgovina in bančništvo. Kasneje
je merkantilistično obdobje, ki je predvsem v denarnih transakcijah zunanje trgovine videlo
poglavitni vir naraščanja narodnega bogastva, zabeležilo pomemben preobrat na področju
obrestne mere. Ne samo, da je predstavljalo kopičenje denarja moralno dejanje, temveč so v
tem videli poglavitni način bogatenja države (Norčič 1977, 25–26).
Dejavniki, ki vplivajo na višino obrestnih mer, so (Berk 2007):
- gospodarska rast,
- inflacija,
- denarna politika,
- proračunski primanjkljaj,
- spremembe v mednarodnem pretoku kapitala.
Naloga teorije obresti je, da pojasni višino obresti oziroma višino raznih obrestnih mer. Opisali
bomo le tiste vidike teorije obresti, ki so pomembni za teorijo denarja.
2.1.1 Klasična in neoklasična teorija
Klasični makroekonomisti so trdili, da obresti določa bogastvo v kapitalu neke države, in sicer
čim večje je bilo ustvarjanje gospodarskega kapitala oziroma čim večji je bil obseg varčevanja,
tem nižje so bile obresti ter obratno, čim nižje je bilo ustvarjanje gospodarskega kapitala, višje
so bile obresti. Po klasičnem pojmovanju s pomočjo obresti zagotavljamo enakost varčevanja
in vlaganja, naložbe se namreč spreminjajo obratno z višino obresti, pa tudi varčevanje je tem
večje, čim višje so obresti. Obresti so po tej teoriji, ker izravnavajo ponudbo in povpraševanje
po prihrankih, torej cena ravnovesja. Takšna vrsta ravnovesja pa lahko obstaja le, če obstaja
vedno pozitivna obrestna mera, pri kateri se ponudba in povpraševanje (po prihrankih) izenačita
(Glogovšek 1996, 139–142).
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Skupna lastnost klasične in neoklasične teorije je, da obravnavata obresti kot realen pojav.
Predpostavljata tudi, da sta realna in monetarna sfera v ekonomiji ločeni. Realni pojavi (npr.
dobrine, resursi, produktivnost, preference, alokacija, akumulacija) so povezani le z
nominalnimi kategorijami – cenami, zato nanje ne moremo vplivati z denarnimi agregati. Po tej
teoriji je torej ravnovesna obrestna mera določena z naložbami in varčevanjem, nanju pa
vplivajo realni ekonomski procesi: preference potrošnikov oziroma varčevalcev, produkcijski
procesi in donosnost naložb. Varčevanje ne pomeni nujno tudi zmanjšanja potrošnje, spremeni
se lahko le struktura potrošnje (npr. večje varčevanje pomeni večje povpraševanje po
investicijskih dobrinah). Prav tako pri določanju ravnovesne obrestne mere klasična teorija
upošteva predpostavko o polni zaposlenosti. To pomeni, da je privarčevani dohodek vseh
subjektov v celoti ponujen na denarnem trgu ter da v gospodarstvu zmeraj obstaja dovolj
investicijskih projektov, ki bodo v celoti izkoristili ponujena denarna sredstva, njihova
uresničitev pa je odvisna le od obrestne mere (Borak in Savin 1999, 23–28).
Borak in Savin (1999, 23–28) nadalje povzameta, da je njihova predpostavka tudi, da je
povpraševanje po naložbah inverzno obrestni meri, varčevanje pa z naraščanjem obrestne mere
narašča. To pomeni, da se varčevanje in vlaganje izenačita prek obrestne mere. To je njihova
teoretična predpostavka, vendar se na realnem trgu lahko zgodi, da sta varčevanje in obrestna
mera negativno povezana. To se zgodi na primer, kadar želijo ekonomski subjekti privarčevati
določen znesek, če se v tem primeru poveča obrestna mera, je mogoče želeno raven sredstev
doseči tudi z nižjim izhodiščnim vložkom. Posledično se ob višji obrestni meri varčevanje
zmanjša. Upoštevati pa moramo tudi to, da naložbe niso odvisne le od obrestnih mer, temveč
tudi od pričakovanj udeležencev na trgu.
S pomočjo Böhm-Bawerkove analize (avstrijski znanstvenik Eugen von Böhm-Bawerk, 1851–
1914, ki je osnoval teorijo obresti in kapitala) lahko pojasnimo dejavnike, zaradi katerih je
obrestna mera pozitivna. Ugotavlja namreč, da so se nekateri ekonomski subjekti pripravljeni
odpovedati tekoči potrošnji, nekateri pa plačati premijo za večjo potrošnjo danes, če bo njihov
dohodek v prihodnosti naraščal. Ekonomskim subjektom sedanja potrošnja namreč predstavlja
večjo korist, saj bo zaradi tega »žrtev« v prihodnosti manjša (manjša potrošnja). Po takšnem
razmišljanju je premija (torej obrestna mera) pozitivna. Ko je obrestna mera pozitivna, je mejna
koristnost tekoče potrošnje večja od mejne koristnosti potrošnje v prihodnjem obdobju. Po
drugi strani pa pozitivna obrestna mera spodbuja odlaganje potrošnje ter s tem veča varčevanje.
V tem primeru varčujejo predvsem višje dohodkovne skupine, ker njihov tekoči dohodek
presega običajno potrošnjo (Borak in Savin 1999, 23–28). Norčič (1990, 171) ugotavlja, da
podcenjevanje prihodnosti (prihodnjih potreb in tedanje vrednosti potrošnje) in nepotrpežljivost
potrošnikov povzročita, da je časovna preferenca pozitivna, s tem pa je pozitivna tudi obrestna
mera. Po takšnem razmišljanju pridemo do zaključka, da ima obrestna mera dve funkciji, zaradi
katerih nastanejo možnosti za oblikovanje kapitala v narodnem gospodarstvu (Borak in Savin
1999, 23–28), ti sta:
- zagotavlja, da ponujena sredstva uporabimo v investicijskih projektih z najvišjim donosom,
- vzpodbuja gospodinjstva, da se odpovejo tekoči potrošnji.
Razlika med klasiki in neoklasiki je v tem, da klasiki upoštevajo varčevanje in vlaganje kot
enovit proces, v katerem te ekonomske odločitve (varčevanje ali investiranje) sprejema isti
subjekt, nasprotno pa so neoklasiki bližje sodobnemu pogledu na vlaganje in varčevanje, saj
ločijo med ekonomskimi subjekti, ki varčujejo, in ekonomskimi subjekti, ki vlagajo. Ravno
zaradi tega, ker pri klasikih sprejemajo investicijske in varčevalne odločitve isti ekonomski
subjekti, obstaja med njimi vedno ravnovesje. Zaradi tega tudi ni potrebe po posebnem
mehanizmu oziroma trgu za usklajevanje odločitev različnih ekonomskih subjektov. To pa
uvajajo neoklasiki, prilagoditveni mehanizem, ki izenačuje naložbe in varčevanje ekonomskih
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subjektov, postane obrestna mera (Felderer in Hombourg 1992, 50). Neoklasiki pa so vključili
tudi mejne količine pri določanju optimalne alokacije razpoložljivih sredstev – mejno korist,
mejne stroške in mejni donos (Borak in Savin 1999, 23–28).
Neoklasiki v analizo vključijo dve obdobji, sedanjost, ko se odpovedujemo potrošnji (t = 1), in
prihodnost, ko lahko zaradi donosa od posojanja sredstev več trošimo (t = 2). Obrestna mera s
tem postane medčasovni pojav in je ni mogoče pojasniti samo s tekočimi ekonomskimi pogoji.
Od tega, kako ekonomski subjekti ocenjujejo sedanjo koristnost potrošnje v primerjavi s
koristnostjo potrošnje v prihodnosti, je odvisna ponudba prihrankov. Praviloma bodo
ekonomski subjekti dali prednost današnji potrošnji pred potrošnjo v prihodnosti. To
(preference med potrošnjo danes in v prihodnosti) grafično prikažemo s pomočjo indiferenčnih
krivulj (na sliki 7 označeni kot IK1, IK2). Z obljubo nagrade, to je v tem primeru dohodek v
obliki obrestne mere, pa ekonomske subjekte spodbudimo, da se odpovejo tekoči potrošnji. Z
obrestno mero namreč nadomestimo njihovo izgubo koristi, ki bi jih sicer imeli od potrošnje
danes. Na odločitev ekonomskega subjekta, ali bo trošil, pa poleg preferenc vpliva tudi njegov
razpoložljivi dohodek v posameznem časovnem obdobju. Grafično smo to prikazali na sliki 7
s premico alternativnih možnosti potrošnje (na sliki označena s PR). Višja obrestna mera
spodbudi ekonomske subjekte k večjemu varčevanju in če se ti v tekočem obdobju odpovedo
potrošnji, lahko prihranke ponudijo na trgu kapitala in prejmejo donos v višini realne obrestne
mere, to pa jim omogoči večjo potrošnjo v prihodnosti. Če se vrnemo na grafični prikaz – na
sliki 7 je to vidno s premikom premice alternativnih možnosti s PR1 v PR2 in spremembo
ravnovesja iz točke A v točko D. Zapisano pomeni, da je varčevanje pozitivno odvisno od
obrestne mere in je določeno v točki, kjer je skupna korist potrošnika največja (torej v točki D,
kjer je premica alternativnih možnosti tangenta na najvišje ležečo indiferenčno krivuljo).
Obrestna mera je torej dejavnik, ki omogoča oblikovanje optimalne medčasovne strukturne
potrošnje (Borak in Savin 1999, 23–28).

Slika 7: Optimalna medčasovna struktura potrošnje
Vir: Borak in Savin 1999, 26.

Za določitev obrestne mere pa je poleg pripravljenosti za varčevanje pomembno tudi vlaganje.
Zvezo med vlaganjem kapitala in produkcijo prikažemo s pomočjo produkcijske funkcije (na
sliki 8 označena z Y(K, X*), kjer spremenljivka K predstavlja kapital, X* pa so ostali konstantni
produkcijski faktorji). Njen nagib kaže mejno produktivnost kapitala, ki jo lahko definiramo
tudi kot pričakovano stopnjo donosnosti. Na osnovi primerjave koristi in stroškov nabave
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dodatne enote kapitala se ekonomski subjekti odločijo, ali bodo vlagali ali ne. Stroški (v našem
primeru so to obrestne mere) so na sliki 8 prikazani s premico R. Dokler je vrednost outputa
večja od stroškov, je vlaganje smiselno. Pojasnimo še grafično negativno zvezo med obrestno
mero in naložbami: na sliki 8 je v točki A pri obsegu kapitala K* doseženo stanje, kjer ni
zaslužka, kar pomeni, da vlaganje desno od tega ni smiselno. Če se obrestna mera poviša (z R
na Rˈ), se (zaradi večjih stroškov) zmanjšata obseg vlaganja in obseg kapitala na Kˈ. Zapisano
pomeni, da je obrestna mera dejavnik, s pomočjo katerega smo dosegli optimalno velikost
naložb (Borak in Savin 1999, 23–28).

Slika 8: Produkcijska funkcija in obseg vlaganja
Vir: Borak in Savin 1999, 27.

V neoklasičnem modelu je obrestna mera posledica maksimiranja koristi porabnikov in
maksimiranja dobička podjetnikov. Ravnovesna obrestna mera pa je znana vnaprej, kar pomeni,
da vsak ekonomski subjekt že vnaprej ve, kakšne transakcije bodo izvedli drugi tržni udeleženci
v sedanjosti in prihodnosti, saj vsak od njih razpolaga z vsemi sedanjimi in prihodnjimi
relevantnimi ekonomskimi informacijami. To pa pomeni, da neoklasična teorija ne pojasnjuje
oblikovanja obrestne mere, temveč bolj kaže na to, katera obrestna mera je skladna s parcialnimi
optimizacijskimi željami ponudnikov kapitala (maksimiranje koristi, časovna preferenca
potrošnje) in povpraševalcev po kapitalu (maksimiranje dobička, donosnost kapitala). Naložbe
in varčevanje se torej prilagajajo vnaprej znani ravnovesni obrestni meri (Borak in Savin 1999,
23–28).
Do nekaterih neoklasičnih predpostavk moramo biti kritični: na primer pri varčevanju izhajajo
zgolj iz substitucijskega učinka (nadomestilo, ki ga bomo prejeli za varčevanje) in zato ima
obrestna mera nanj pozitiven vpliv. Pri varčevanju pa bi bilo potrebno upoštevati tudi
dohodkovni učinek, ki pa bi nanj deloval v nasprotni smeri, saj višja obrestna mera poveča
donose, s čimer se izboljšajo dohodkovne omejitve ekonomskih subjektov in ti zato varčujejo
manj (Borak in Savin 1999, 23–28). K tema dvema učinkoma lahko dodamo še premoženjski
učinek, zaradi višje obrestne mere se zmanjša sedanja vrednost prihodnjih dohodkov od delovne
sile (človeški kapital) in kapitalskih dohodkov (finančno premoženje). Tako spremembe v
vrednosti premoženja vplivajo na varčevanje, zaradi zmanjšanja sedanje vrednosti lahko
pričakujemo povečanje varčevanja (krepitev substitucijskega učinka) (Elmendorf 1996, 5–6).
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Pripomnimo lahko še, da na realnem trgu popolne informacije (kar je tudi ena izmed
neoklasičnih predpostavk) o prihodnjih cenah, prodaji in konkurenci ne obstajajo. To pa
pomeni, da ob upoštevanju premije za tveganje stopnja donosnosti ni nujno enaka mejni
produktivnosti kapitala (Borak in Savin 1999, 23–28).
Ugotavljamo torej, da monetarne in realne sfere gospodarstva ne moremo strogo ločiti (kot so
to storili klasiki in neoklasiki) in ob tem trditi, da sta neodvisni druga od druge. Prikazali smo
namreč, da sta povezani prek učinkov sfere, na katero so delovali primarni impulzi oziroma
spremembe, te učinke pa bodo upoštevale tudi teorije, predstavljene v naslednjih poglavjih.
2.1.2 Knut Wicksell
Švedski ekonomist Johan Gustaf Knut Wicksell (1851–1926) je sicer spadal med klasične
teoretike in obdržal predpostavke o vplivu realnih dejavnikov na obrestno mero, vendar je hkrati
dopuščal možnost, da nanjo vplivata tudi denar in centralna banka. Razlikuje med (Glogovšek
1996, 142–144; Borak in Savin 1999, 28–30):
- naravno obrestno mero (posojilne obresti) – to so obresti, ki se oblikujejo na kreditnem
trgu na osnovi ponudbe in povpraševanja po kreditih, in
- tržno obrestno mero (realne obresti) – to so obresti, ob katerih se povpraševanje po kreditih
za naložbe in ponudba prihrankov izenačita; te obresti približno ustrezajo pričakovanemu
donosu od novih naložb.
Klasiki in neoklasiki trdijo, da sprememba količine denarja v obtoku vpliva le na cene. Wicksell
pa je k neposrednemu vplivu na cene prek obrestne mere dodal še posredni vpliv na proizvodnjo
(Borak in Savin 1999). Kadar so posojilne obresti enake realnim, v gospodarstvu vlada
ravnovesje, zato Wicksell v tem primeru govori o normalnih obrestih. Dokler so posojilne
obresti nižje od realnih, se cene zvišujejo. Ko se obe obrestni meri razlikujeta, pride do
kumulativnega procesa. Povečanje ponudbe kreditnih sredstev zaradi denarne emisije povzroči
kumulativen proces, ki traja, dokler emisija denarja vzdržuje posojilne obresti pod višino, ob
kateri se ponudba in povpraševanje po prihrankih izenačita. Obratno pa pride do kumulativnega
procesa krčenja obtoka, če se zaradi umika denarja zmanjša ponudba na kreditnem trgu, torej
če so realne obresti nižje od posojilnih. Realni pogoji se v tem primeru niso spremenili, to
pomeni, da so proizvodnja in relativne cene dobrin v novem ravnovesju ostale nespremenjene,
dvignila se je le raven cen. To je tudi glavna ugotovitev klasične teorije: količina denarja določa
le raven cen, ne vpliva pa na realne velikosti (Glogovšek 1996, 142–144).
Na sliki 9 je prikazan proces prilagajanja tržne obrestne mere spremembam ponudbe denarja.
Na začetku se nahajamo v točki E1, kjer sta tržna in naravna obrestna mera enaki (i1). Zaradi
denarne emisije bank (večja ponudba denarja) se poveča ponudba kreditov poslovnih bank.
Krivulja ponudbe (S) se zato premakne v desno (S*). Ob predpostavki, da ostane povpraševanje
nespremenjeno, se tržna obrestna mera zniža na raven i2. Pridemo torej do točke, kjer je tržna
obrestna mera i2 nižja od naravne obrestne mere i1, novo ravnovesje se je vzpostavilo v točki
E2 (Borak in Savin 1999, 29–30).
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Slika 9: Ponudba in povpraševanje po kreditih
Vir: Borak in Savin 1999, 27.

2.1.3 Likvidnostna teorija obresti
Britanski ekonomist John Maynard Keynes (1883–1946) pravi, da obrestna mera ni cena, ki
ustvarja ravnovesje med investicijskimi sredstvi in pripravljenostjo, da se odpovemo trenutni
potrošnji, temveč je to cena, ki ustvarja ravnovesje med željo po ohranjanju premoženja v
gotovini in razpoložljivo gotovino (Keynes 2006). Kot pravi Glogovšek (1996, 144–147), so
obresti v ravnovesju takrat, kadar je skupno denarno povpraševanje enako skupni denarni
ponudbi, po takem razmišljanju je tudi višina obresti odvisna od ravnovesja med denarnim
povpraševanjem in denarno ponudbo. Obresti so nižje, če je denarna ponudba večja. Ko pa
obresti zdrsnejo na višino, ko postane denarno povpraševanje absolutno obrestno elastično, pa
še tako velika denarna ponudba ne privede do nadaljnjega znižanja obresti.
Teorija likvidnostne preference torej trdi, da je obrestna mera določena z monetarnimi dejavniki
oziroma na denarnem trgu. Ravnovesna obrestna mera je odvisna od ponudbe in povpraševanja
po denarju, upošteva pa tudi, da na višino obrestne mere prav tako vplivajo realni dejavniki
prek povpraševanja po denarju (Borak in Savin 1999, 30–33).
Keynes (2006), v nasprotju s klasiki, širše pojmuje vlogo denarja, in sicer mu pripiše:
- Transakcijski motiv: denar ima funkcijo posrednika pri menjavi. Transakcijsko
povpraševanje po denarju je pozitivno odvisno od dohodka.
- Previdnostni motiv: denar je sredstvo za reševanje problema negotovosti. Previdnostno
povpraševanje po denarju je psihološko pogojeno in je hkrati odvisno od dohodka in
obrestne mere.
- Špekulativni motiv: denar lahko služi kot alternativna oblika finančnega premoženja.
Izhaja iz predpostavke, da lahko ekonomski subjekti držijo premoženje v obliki finančnega in
realnega premoženja (aktiva). Pričakovana donosnost pa je tista, na osnovi katere se odločijo
strukturirati svoje finančno premoženje. Denar nam daje gotov donos (ki je ob upoštevanju
stabilnosti cen sicer enak nič), po drugi strani pa so vrednostni papirji tvegano imetje, njihov
donos pa je vsota donosa od obrestnih plačil in kapitalskih dobičkov. Za odločitev ekonomskih
subjektov, v kateri obliki bodo držali svoje premoženje, so torej pomembna pričakovanja o
gibanju obrestne mere v prihodnosti (Keynes 2006).
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Pričakovanje rasti obrestne mere povzroči padec cen vrednostnih papirjev (kapitalizirane
dividende). Zaradi padca cen se možnost kapitalske izgube poveča in posledično se poveča
ponudba vrednostnih papirjev na trgu. To se zgodi, ker ekonomski subjekti dajejo prednost
denarju (likvidnost), saj je njegov donos višji (nič je več od minusa). Vsak posameznik pa ima
na osnovi preteklih izkušenj določena pričakovanja in mnenje o tem, kakšna je »normalna«
obrestna mera oziroma kritična stopnja donosa, zato se pričakovanja o gibanju obrestne mere
od posameznika do posameznika razlikujejo (Ovin 1997, 25). Kadar je dejanska obrestna mera
višja od »normalne«, ekonomski subjekti navadno pričakujejo, da bo v prihodnosti prišlo do
njenega znižanja. Posledično se povečajo cene obveznic in ekonomski subjekti bodo raje držali
obveznice, ker s tem dosežejo kapitalski dobiček. Obratno pa bodo, kadar je obrestna mera nižja
od »normalne«, ekonomski subjekti pričakovali povečanje obrestne mere v prihodnosti, kar bo
povzročilo kapitalske izgube in možnost, da bo donos negativen, zaradi česar ne bodo želeli
nalagati svojih sredstev v obveznice (Borak in Savin 1999, 30–33).
Kot smo omenili, ima vsak posameznik svoja pričakovanja, zato so predstave o tem, kakšna je
normalna obrestna mera, različne. V splošnem pa lahko pričakujemo, da bo v razmerah, ko je
dejanska stopnja zelo nizka, veliko število ekonomskih subjektov pričakovalo njen porast in
obratno. Če združimo vsa pričakovanja, dobimo agregatno krivuljo povpraševanja po denarju,
ki smo ja na sliki 10 označili kot Md. Dodajmo še krivuljo denarja (Ms). Sedaj lahko določimo
obrestno mero. Kratkoročna ravnovesna obrestna mera i1 se oblikuje v presečišču teh dveh
krivulj (likvidnostne preference in ponudbe denarja), pri čemer prihranki in naložbe nimajo
vpliva. Če se ponudba denarja poveča, se krivulja, ki predstavlja ponudbo denarja, premakne v
desno (iz Ms v Msˈ) in pride do likvidnostnega učinka. Do dohodkovnega (Wicksellovega)
učinka pridemo, če se zniža obrestna mera. Ob censkih pričakovanjih pa pridemo do zvišanja
obrestne mere (Fisherjev učinek, Gibsonov paradoks). Večja likvidnost torej zniža obrestno
mero in posledično se poveča obseg naložb. Naložbe so tako pri likvidnostni teoriji le posledica
višine obrestne mere (Borak in Savin 1999, 30–33).

Slika 10: Oblikovanje kratkoročne obrestne mere
Vir: Borak in Savin 1999, 32.

Čeprav iz predstavljenega izhaja, da so dejavniki obrestne mere le denarni (ponudba denarja),
pa smo že ob zaključku predhodnega poglavja napovedali, da bomo sedaj upoštevali tudi realno
sfero, ki deluje prek povpraševanja po denarju. Upoštevali bomo torej, da lahko na višino
obrestne mere vplivajo tudi spremembe dohodka. Zaradi transakcijskega učinka višji dohodek
povečuje povpraševanje po denarju. Spremembe v dohodku so lahko povzročene s tehničnim
napredkom in povečanjem mejne produktivnosti kapitala ali pa so povzročene z avtonomnimi
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spremembami v investicijski dejavnosti prek investicijskega multiplikatorja (recipročne
vrednosti mejne nagnjenosti k varčevanju) (Borak in Savin 1999, 30–33).
Previdnostni motiv nas napelje še na en realni dejavnik – negotovost (spomnimo, da je v
predhodnem poglavju neoklasičen sistem verjel v gotovo prihodnost). Ob povečevanju
negotovosti v gospodarstvu se pričakujejo večje spremembe obrestne mere – v razmerah večje
negotovosti ekonomski subjekti pričakujejo večji porast ali padec obrestnih mer, zaradi česar v
večji meri prodajajo oziroma kupujejo vrednostne papirje. Če bi to uprizorili na grafu na sliki
10, bi to pomenilo, da bi se krivulja povpraševanja po denarju (Md) premaknila v desno.
Negotovost dogodkov v prihodnosti vpliva na negotovost o višini obrestne mere v prihodnosti,
zaradi česar ekonomski subjekti tehtajo med likvidnostjo in oportunitetnimi stroški
posedovanja gotovine. V tej teoriji obrestna mera torej ni nagrada za varčevanje, saj to ni
odvisno od obrestne mere, temveč od dohodka. Kako bo posameznik porazdelil svoj dohodek
med potrošnjo in varčevanjem, pa je odvisno od njegove mejne nagnjenosti k potrošnji in
varčevanju (Borak in Savin 1999, 30–33). Kot pravi Norčič (1990, 228), se je posameznik
likvidnosti pripravljen odpovedati le, če mu obresti odtehtajo korist, ki jo pripisujejo
posedovanju gotovine in ki premaga psihološko stanje, ki izhaja iz posedovanja gotovine.
2.1.4 Koncept IS-LM
Britanski ekonomist John Richard Hicks (1904 – 1989) je na osnovah keynesianskega modela
razvil koncept IS-LM. I je simbol za investicije in S za prihranke, IS torej predstavlja ravnovesje
na blagovnem trgu, LM (likvidnostna preferenca) pa ravnovesje na denarnem trgu (monetarni
sektor). Koncept pravi, da je ob dani količini denarja ravnovesje med denarno ponudbo in
denarnim povpraševanjem mogoče. Čim višji je narodni dohodek, tem višje so obresti in
obratno. Po takem razmišljanju pridemo do čiste monetarne teorije obresti: višino obresti
določata izključno denarna ponudba in denarno povpraševanje, torej izključno monetarni
sektor. Tudi ta teorija je požela kritike, da je tako gledanje nepravilno in ozko. Če denarno
ponudbo razširimo, obresti (po likvidnostni teoriji) padajo, dokler se ne vzpostavi novo
ravnovesje med denarno ponudbo in denarnim povpraševanjem, kar pa vzdrži le, dokler
znižanje obresti ne povzroča drugih sprememb (kot na primer povečanja naložb). Če znižanje
obresti privede npr. do povečanja naložb, pa se poveča narodni dohodek in posledica je, da se
začetna krivulja premakne v desno. To povzroči povečanje obresti, zaradi česar se naložbe in
narodni dohodek zopet zmanjšajo, krivulja denarnega povpraševanja se premakne v levo itd.
(Glogovšek 1996, 147–151).
Že pri teoriji likvidnostne preference smo upoštevali vzajemnost delovanja monetarnih in
realnih dejavnikov pri pojasnjevanju obrestne mere. Model IS-LM pa to medsebojno vplivanje
še bolje predstavi. Obrestna mera je določena glede na stanje na trgu blaga in na trgu denarja.
Ravnovesje na denarnem trgu pomeni enakost ponudbe in povpraševanja po denarju,
ravnovesje na trgu blaga pa enakost ponudbe in povpraševanja po dobrinah. Ravnovesje na trgu
blaga predstavlja krivulja IS. Ker se s padanjem obrestne mere povečujejo naložbe, ki prek
investicijskega multiplikatorja povečajo raven narodnega dohodka in zaposlenosti, je krivulja
IS padajoča (Borak in Savin 1999, 33–35). Po Keynesu se je zaradi odvisnosti varčevanja od
dohodka s povečanjem narodnega dohodka povečalo tudi varčevanje. To pa velja le v primeru,
ko je ravnovesje na trgu dobrin določeno z ravnovesjem na trgu delovne sile (Felderer in
Homburg 1992, 52–53). Felderer in Homburg zato predlagata, da krivuljo IS raje razlagamo
kot kombinacijo realnega dohodka in obresti, pri kateri sta izenačeni ponudba in povpraševanje
na trgu kapitala. Ravnovesje na denarnem trgu pa predstavlja naraščajoča krivulja LM. Večji
narodni dohodek pomeni večje transakcijsko povpraševanje po denarju. Ob predpostavki, da je
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ponudba denarja nespremenjena, naj bi se zmanjšalo špekulativno povpraševanje po denarju,
do česar pa pride z rastjo obrestne mere. Ravno predpostavka, da je ponudba denarja eksogena
in s tem obrestno neelastična, pa je s sodobnega vidika denarne teorije neustrezna, saj na
ponudbo denarja vplivajo tudi drugi sektorji (prebivalstvo, poslovne banke, država) in lahko
govorimo o endogenosti (Borak in Savin 1999, 33–35).
Borak in Savin (1999, 33–35) nam grafično ponazorita hkratno ravnovesje na denarnem in
blagovnem trgu, ki je na sliki 11 prikazano v točki A, ob tem je določena tudi ravnovesna
obrestna mera i1. Večja ponudba denarja pomakne krivuljo LM v desno (iz LM1 v LM2), zaradi
tega pa obrestna mera pade na i2. Nižja obrestna mera vpliva na povečanje naložb in vzpostavi
se novo ravnovesje v točki B. Obrestna mera pa se lahko spremeni tudi zaradi spremembe v
povpraševanju po naložbah in ponudbi sredstev – varčevanju, torej zaradi premikov krivulje IS
(če bi na primer pripravljenost ekonomskih subjektov na naložbe rastlo, bi se krivulja IS
premaknila desno in navzgor). Kljub temu da je bil model IS-LM zelo dolgo odmeven in so ga
uporabljali kot vzorec razlage celotnega razvoja gospodarskih sistemov, je sčasoma postal
vprašljiv. Model IS-LM predpostavlja stalne cene, kar zmanjšuje njegovo analitično vrednost.
Njegova pomanjkljivost je tudi, da ne upošteva vpliva obrestne mere na varčevanje.

Slika 11: Model IS-LM
Vir: Borak in Savin 1999, 34.

2.1.5 Teorija posojilnih kreditnih skladov
Če so v klasični in neoklasični teoriji obrestne mere bile določene z realnimi dejavniki, v teoriji
likvidnostne preference pretežno z monetarnimi dejavniki, pa teorija posojilnih skladov
upošteva oboje, realne in monetarne dejavnike. Teorija analizira tokove in ne stanja, za
določitev obrestne mere pa sta odločilna ponudba in povpraševanje po kreditih, ki sta izkazana
na trgu posojil (Borak in Savin 1999, 35–37).
Ponudbo posojil določajo naslednji dejavniki (Borak in Savin 1999, 35–37):
- tekoči prihranki,
- tekoča amortizacija fiksnega kapitala in delovnih sredstev,
- aktiviranje neaktivnih bilanc,
- neto kreiranje dodatnega denarja s strani bank.
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Dejavniki povpraševanja po posojilih pa so (Borak in Savin 1999, 35–37):
- povpraševanje po sredstvih za financiranje novih naložb v fiksni kapital in delovna
sredstva,
- povpraševanje po sredstvih za financiranje obnovitvenih naložb,
- povečevanje neaktivnih bilanc,
- povpraševanje po sredstvih za financiranje tekočih izdatkov, če ti presegajo razpoložljiv
dohodek.
Teorija posojilnih skladov upošteva, poleg denarja, ki je v obtoku, in denarja, ki se kanalizira v
kreditni trg, še denarne rezerve oziroma »neaktivne« bilance – to je del denarja, ki ga ne
najdemo niti v krožnem toku dobrin in storitev niti na trgu posojil. Po tej teoriji imajo poleg
tokov varčevanja in vlaganja le spremembe v zalogah neaktivnih bilanc neposreden vpliv na
obrestno mero (Borak in Savin 1999, 35–37).
2.1.6 Analiza učinkov spremembe obrestne mere
Cilj naše naloge je, da ugotovimo, kako sprememba obrestne mere vpliva na trg nepremičnin.
Širše se Polanec (2008) sprašuje, kako na potrošnjo vpliva sprememba obrestne mere. V
prejšnjih poglavjih smo izvedeli, da je Keynes (2006) trdil, da obrestna mera ne vpliva na
potrošno/varčevalno obnašanje. V modelu dinamičnega odločanja o potrošnji pa ni tako. Poleg
tega imamo v Sloveniji še aktivno Nacionalno varčevalno shemo, katere glavni namen je
dodatna nagrada za varčevanje, kar efektivno deluje kot povečanje obrestne mere. Analiza
vpliva spremembe obrestne mere na varčevanje je zato še toliko bolj aktualna.
V makroekonomskih analizah se navadno predpostavlja, da se s povečanjem obrestne mere
poveča spodbuda za varčevanje in potrošniki več varčujejo, tako da je funkcija varčevanja
naraščajoča. Kljub temu je potrebno empirično preverjanje, ali se potrošniki odzivajo. Kot
razlaga Polanec (2008), ima povečanje obrestne mere vpliv zgolj na neto dolžnike, ne pa tudi
vedno za neto upnike.
V grobem ločimo dve možni poziciji, v katerih je potrošnik lahko neto dolžnik ali neto upnik.
Slika 12 se osredotoča na neto upnika in prikazuje vpliv obrestne mere na potrošnjo. V
začetnem ravnotežju je y1 > c1, pri čemer je y1 dohodek, ki ga gospodinjstvo pričakuje v prvem
obdobju (y2 v drugem itd.). Izhodiščna obrestna mera in njej pripadajoča premica medčasovnih
proračunskih omejitev je označena z (1 + i). Ob začetni obrestni meri je maksimalna koristnost
potrošnika v točki A, torej, ko je premica proračunskih omejitev tangenta na najvišjo dosegljivo
indiferenčno krivuljo. Če se obrestna mera poveča, je sedanja potrošnja, izražena v prihodnji
potrošnji, dražja, pride do substitucijskega učinka, zaradi katerega pričakujemo zmanjšanje
tekoče potrošnje in povečanje prihodnje potrošnje. Ob nespremenjenem realnem dohodku (kar
pomeni, da imamo enako raven koristnosti in ostanemo na isti indiferenčni krivulji) se
premaknemo vzdolž indiferenčne krivulje iz točke A v točko B. Substitucijski učinek pa ni edini
učinek. Razmislek nas pripelje do dohodkovnega učinka – ker se je za neto posojilodajalca
obrestni dohodek povečal, pričakujemo premik na višjo indiferenčno krivuljo (premik iz točke
B v točko Aˈ). Razlika med substitucijskim in dohodkovnim učinkom je torej, da substitucijski
učinek zmanjša tekočo porabo, dohodkovni pa jo poveča. Kaj pa sploh je neto učinek? V
splošnem ne vemo, zato Polanec (2008) sklene razpravo, da je vpliv obrestne mere na potrošnjo
oziroma na varčevanje nejasen. Analiza učinkov spremembe obrestne mere na neto
posojilojemalca bi bila enaka, le rezultati bi bili nekoliko drugačni. Dohodkovni in
substitucijski učinek bi bila negativna, zato bi bil učinek povečanja obrestne mere negativen na
potrošnjo in pozitiven na varčevanje. Kljub temu da je za neto posojilojemalca učinek
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spremembe obrestne mere na varčevanje pozitiven, je odgovor v splošnem nedorečen in
odvisen od trenutne situacije. Vprašanje je torej empirično in običajno je neto učinek povečanja
obrestne mere na potrošnike negativen.

Slika 12: Vpliv obrestne mere na potrošnjo: primer upnika
Vir: Polanec 2008.

Na sliki 13 je predstavljena poenostavljena shema prenosa denarnega mehanizma skozi
nepremičninski trg. Kot navaja Elbourne (2008), obstajata neposredna in posredna pot prenosa.
Glavni neposredni učinek je učinek dohodka – ko se obrestna mera poveča, se obrestovanje
morebitnega neporavnanega dolga poveča in razpoložljivi dohodek s tem pade. Posredni učinki
so učinki bogastva in učinki kreditnih kanalov. Povišanje realnih cen stanovanjskih
nepremičnin daje posameznikom več sredstev za potrošnjo. Kreditni kanal denarnega prenosa
pa deluje tako, da višje obrestne mere zmanjšujejo stanovanjsko bogastvo in dostop
gospodinjstev do posojil. Kreditno omejena gospodinjstva morajo zmanjšati svojo potrošnjo po
padcu cen stanovanjskih nepremičnin. Gospodinjstva naj bi bila celo bolj prizadeta kot podjetja,
saj imajo veliko bolj omejeno izbiro alternativnih virov financiranja (Iacoviello in Minetti
2008). Če povzamemo, slika 13 predstavlja, kako naraščajoče obrestne mere znižujejo cene
stanovanjskih nepremičnin, posledično pa nižje cene stanovanjskih nepremičnin zmanjšujejo
potrošnjo.
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Slika 13: Poenostavljen prikaz prenosa denarnega mehanizma skozi nepremičninski trg
Vir: Elbourne 2008.

2.2

Nepremičninski trg

Na splošno trg opredelimo kot stik med prodajalci in kupci, pri katerem se odloča o prodani
(oziroma kupljeni) količini določenega blaga in njegovi ceni. Trg presoja dogajanja v eni sami
panogi, s katero označujemo skupino proizvodov (ne podjetij), v katerih kupci večinoma vidijo
istovrstno blago (Feldin 2007). Racionalno obnašanje kupcev in prodajalcev (torej vseh
subjektov) ter njihovi nasprotni interesi vodijo do konkurence.
Na trgih veljajo tudi določeni ekonomski zakoni, na primer (Feldin 2007):
- Zakon o padajočem povpraševanju: Če se cena blaga poveča, se pri drugih nespremenjenih
pogojih povpraševana količina blaga zmanjša. Če se cena blaga zmanjša, se pri drugih
nespremenjenih pogojih povpraševana količina blaga poveča.
- Obseg ponudbe določenega blaga je pri drugih nespremenjenih pogojih ponudbe
naraščajoča funkcija cene.
Nepremičnine so ena od osnovnih dobrin. Z njimi ljudje zadovoljujemo svoje potrebe po
bivanju, delu ali oddihu. Od drugih dobrin nepremičnine ločijo predvsem njihove visoke cene.
Zaradi tega so marsikomu težje dosegljive. Cene se oblikujejo na trgu nepremičnin in se s časom
spreminjajo. Interesent za nakup nepremičnine bo na trgu najprej preveril njihovo ponudbo. Na
spletnih straneh nepremičninskih agencij, vlagateljev novozgrajenih nepremičnin in drugih
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ponudnikov bo našel razpoložljive nepremičnine s ponudbenimi cenami. Nepremičnina se v
praksi velikokrat ne proda po oglaševani, temveč po nižji ceni, za katero se dogovorita
prodajalec in kupec (GURS b. l.).
Trg nepremičnin je stičišče ekonomskih subjektov, ki trgujejo z dobrinami, katerih količina in
kakovost sta težko merljivi, saj se na njih trguje z lastninskimi pravicami (Cirman idr. 1999, 8).
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 katerih deluje (Finančni slovar b. l.).
Precej finančnih trgov deluje elektronsko, nepremičninski trg pa ima še zmeraj fizično obliko
– posli se še vedno v večini sklepajo s fizično navzočnostjo kupca in prodajalca, navadno kupci
pred odločitvijo z ogledom tudi preverijo stanje nepremičnine. Povpraševanje po
nepremičninah se oblikuje glede na preference in kupno moč prebivalstva ter stanje
gospodarstva v državi (Finančni slovar b. l.).
Nepremičninski trg je cikličen in je predvsem vezan na gospodarski cikel. Dejavniki, ki vplivajo
na nepremičninski trg so (Finančni slovar b. l.):
- lastnosti nepremičnin,
- transakcijski stroški,
- ponudba,
- pogoji financiranja,
- davki,
- subvencije,
- gospodarsko stanje,
- demografski trendi,
- kupna moč prebivalstva.

Slika 14: Ključni dejavniki ki vplivajo na nakup stanovanjske nepremičnine
Vir: Medium b. l.

Cirman idr. (1999, 8) kot osnovne funkcije trga nepremičnin navajajo:
- menjavo lastništva,
- informiranje o cenah in vrednostih nepremičnin,
- prilagajanje.
Najpomembnejše značilnosti trga nepremičnin (Cirman idr. 1999, 9–10) pa so:
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-

-

-

-

Lokalizirana konkurenca – vzroki za specifično konkurenco posameznega območja
izhajajo iz osnovnih lastnosti nepremičnin (nepremičnosti, heterogenosti, trajnosti). Ker je
nepremičnine med seboj težko primerjati, to vpliva na omejenost konkurence. Zaradi
nepremičnosti in heterogenosti so za trg značilne velike razlike med regijami, tako v
vrednosti kot tudi v številu transakcij.
Slojevito povpraševanje – nepremičnine se med seboj razlikujejo v svoji funkcionalnosti
(npr. stanovanja, vile, izložbe – vsaka nepremičnina ima drug krog ekonomskih
interesentov).
Slaba informiranost tržnih udeležencev – pridobivanje tržnih informacij je dolgotrajno,
zahtevno in drago opravilo. Tako kupci kot prodajalci so navadno slabo informirani. Pomoč
iščejo pri nepremičninskih agencijah, kar povišuje transakcijske stroške.
Fiksna kratkoročna ponudba – usklajevanje ponudbe in povpraševanja je na trgu
nepremičnin težaven in dolgotrajen proces. Povpraševanje je lahko zelo različno že v
krajšem časovnem obdobju, medtem ko je ponudba nepremičnin na kratek rok fiksna.
Njeno spreminjanje in prilagajanje trgu je možno le na dolgi rok.

Poznamo več vrst nepremičnin. V grobem jih delimo na osnovi namena in dejanske uporabe
na: stanovanjske, poslovne, industrijske, kmetijske, javne nepremičnine in nepremičnine za
posebne namene (Slonep b. l.b). Najbolj živahno na nepremičninskem trgu je ravno poslovanje
s stanovanjskimi nepremičninami. Te delimo na stanovanja, hiše in zemljišča, namenjena
stanovanjski gradnji. V naši magistrski nalogi se osredotočimo na stanovanja in hiše.
Lastnosti nepremičnin kot tržnih proizvodov lahko razdelimo v tri skupine (Cirman idr. 1999,
3):
- Fizične lastnosti nepremičnine so nepremičnost, neuničljivost in heterogenost. Le za
zemljišče samo dandanes lahko trdimo, da je nepremično. Ob tehnološkem napredku je
zgradbe že mogoče premikati, vendar je to povezano z visokimi stroški in se zgodi le
izjemoma. Heterogenost ali raznovrstnost nepremičnin velja za vse nepremičnine, saj
nikjer na svetu ni mogoče najti dveh popolnoma enakih zgradb z identičnimi izboljšavami
na popolnoma enakem zemljišču.
- Ekonomske lastnosti: Redkost nepremičnin, saj zaradi fiksne fizične ponudbe zemljišč
ponudba ni neomejena. Na različno uporabo in vrednost nepremičnin vplivata fizična in
ekonomska lokacija. Za posamezno lokacijo se posamezniki ali skupine odločijo na osnovi
lege, dostopnosti in osebnih preferenc. Pomembna ekonomska lastnost nepremičnin je
dolga povračilna doba nepremičninskih naložb.
- Institucionalne lastnosti vključujejo nepremičninske zakone, različne regulacije, lokalne in
regionalne prostorske plane, ki imajo močan vpliv na nepremičnine. Na videz, vrsto in
uporabo nepremičnin vplivajo tudi lokalne in regionalne navade ljudi ter nepremičninska
združenja in organizacije.
Stanovanjske naložbe v veliki meri delijo značilnosti poslovnih fiksnih naložb. Med poslovnimi
in stanovanjskimi naložbami pa so pomembne razlike v stopnjah amortizacije, strošek
amortizacije za stanovanjske naložbe je v celotnih stroških kapitala manjši kot pri poslovnih
naložbah. Pomembna posledica tega je, da so stanovanjske naložbe zato bolj odzivne na
spremembe obrestne mere, kar pomeni, da lahko centralne banke, ki spreminjajo obrestne mere
za posojila poslovnim bankam, pomembno vplivajo na obseg naložb, s tem pa na cene
stanovanjskih nepremičnin. Za stanovanjske naložbe pa velja še ena posebnost – za
produkcijsko funkcijo je značilna zelo majhna zamenljivost med nekaterimi produkcijskimi
faktorji. Prostor je faktor, ki ga omejuje občinska ponudba. Če je konstantna, je možnost širjenja
zelo majhna. Če je produkcijska funkcija Leontijeve oblike: y = min (k, z), kjer je z zemlja, ni
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mogoče povečati obsega izgrajenih stanovanj. Ob naraščajočem povpraševanju je posledica v
rasti cen, saj se ponudba ne more spremeniti (Polanec 2008).
Ne glede na vrsto nepremičnine pa je finančni (pa tudi časovni) vložek vanjo zelo velik. Če to
vzamemo v zakup, je dolga tudi življenjska doba nepremičnine. Nepremičnina ima namreč
skozi svojo življenjsko dobo razmeroma stabilno vrednost (SloNep b. l.b).
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3

DOSEDANJE RAZISKAVE POVEZANOSTI OBRESTNIH MER IN TRGA
NEPREMIČNIN

Nakup stanovanjske nepremičnine zahteva ogromno kapitala, zato se večina ljudi za posojilo
obrne na banko. Banke za posojanje sredstev zaračunavajo obrestno mero, odvisno od trajanja
posojila in njegovega zavarovanja. Nguyen, Xuan in Bui (2020) so v svoji raziskavi ugotovili,
da obrestne mere močno vplivajo na nepremičninski trg. Sprememba obrestnih mer lahko
močno vpliva na sposobnost osebe, da kupi stanovanjsko nepremičnino. To pa zato, ker ko se
obrestne mere znižujejo, se stroški pridobivanja posojila za nakup stanovanjske nepremičnine
zmanjšujejo, kar ustvarja večje povpraševanje po stanovanjskih nepremičninah, to pa cene
potisne navzgor. Nasprotno pa se z naraščanjem obrestnih mer stroški pridobivanja posojil
povečujejo in s tem se znižuje povpraševanje po stanovanjskih nepremičninah ter njihove cene.
Po mnenju Kuttnerja (2012) je razmerje med obrestnimi merami in cenami nepremičnin od
razcveta sredi 2000-ih in finančne krize v obdobju 2007–2009 pod močnim nadzorom. Ko se
obrestne mere znižajo, se poveča dostopnost kreditov, povečuje se povpraševanje po
stanovanjskih nepremičninah, to pa dviguje njihove cene. Obratno, ko so obrestne mere visoke,
postanejo krediti dražji, povpraševanje po stanovanjskih nepremičninah upade in s tem tudi
njihove cene. Po njegovem bi se morala denarna politika bolj proaktivno odzivati na povišanje
cen in na presežke na trgu. Po tem stališču lahko centralne banke namreč preprečijo (ali vsaj
ublažijo) mehurčke cen stanovanjskih nepremičnin in s tem spodbujajo finančno stabilnost.
Polanec (2008) trdi, da je trg nepremičnin eden od najbolj občutljivih trgov na spreminjanje
obrestnih mer. Zaradi visoke cene stanovanjskih nepremičnin je povpraševanje po njih tesno
povezano z zmožnostjo njihovega financiranja. Kot smo razložili v poglavju o
nepremičninskem trgu, je na kratek rok ponudba stanovanjskih nepremičnin eksogeno dana
(vertikalna), zato se povečanje povpraševanja po njih odrazi v dvigu njihovih cen, znižanje
povpraševanja pa se odrazi v znižanju cen. Kako pa na povpraševanje po stanovanjskih
nepremičninah vpliva znižanje obrestnih mer? Kot meni Polanec (2008), je povpraševanje po
stanovanjskih nepremičninah odvisno predvsem od najemnin in obrestnih mer, ki so
oportunitetni strošek naložb v stanovanjske nepremičnine. Vrednost stanovanjskih nepremičnin
lahko namreč izračunamo kot diskontirano vsoto najemnin z odštetimi stroški vzdrževanja in
amortizacijo. Najemnino v letu t označimo z Rt, stroške vzdrževanja in amortizacijo v letu t
označimo s Ct, tako da je vrednost stanovanjskih nepremičnin:
𝑉𝑠 =

R1−C1
1+i1

R2−C2

R3−C3

+ (1+i1)(1+i2e) + (1+i1)(1+i2e)(1+13e) + …

Po takšnem modelu se obrestne mere med obdobji razlikujejo (i1 je obrestna mera tekočega
obdobja, i2 naslednjega itd.), pri čemer obrestne mere v drugem in kasnejših obdobjih ne
poznamo, zato jih označimo z e, kar pomeni pričakovana obrestna mera (ang. expected). Kot
primer nam Polanec (2008) poda posojila, ki imajo višino obrestne mere vezano na EURIBOR
(Euro Interbank Offered Rate). Kupci v tem primeru oblikujejo pričakovanja glede dinamike
EURIBOR. Kaj se torej zgodi z vrednostjo stanovanjskih nepremičnin in posledično s
povpraševanjem po stanovanjskih nepremičninah in cenah, če si zamislimo, da Evropska
centralna banka (v nadaljevanju ECB) dvigne obrestno mero za refinanciranje in obenem
dvigne obrestno mero za EURIBOR? Ob povečanju i1 se vse prihodnje najemnine diskontirajo
z višjimi diskontnimi faktorji, tako da je vrednost stanovanjskih nepremičnin nižja. Dvig
obrestnih mer vpliva tudi na pričakovanja glede prihodnjih obrestnih mer, tako da se ob dvigu
tekoče obrestne mere dvignejo tudi prihodnje obrestne mere i2e, i3e, itd. Dvig iECB torej zniža
vrednost stanovanjskih nepremičnin, ker so prihodnje najemnine, preračunane na trenutek 0
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(oziroma na današnji čas), manj vredne. Znižanje vrednosti stanovanjskih nepremičnin zniža
povpraševanje po njih, kar ob dani ponudbi zniža tudi njihove cene. Znižanje cen stanovanjskih
nepremičnin pa ni takojšnje, saj poteka prek znižanja povpraševanja po njih, ki se lahko odvije
postopoma.
Centralne banke se vpliva na cene nepremičnin zavedajo in ga pri svojih odločitvah upoštevajo.
Bank of England je zaradi strahu pred velikim znižanjem cen stanovanj pogosto dvignila
obrestne mere manj, kot bi jih lahko zaradi visoke inflacije (Polanec 2008).
Povezanost obrestnih mer in trga nepremičnin je na ozemlju Slovenije še dokaj neraziskana
tema. Po svetu najdemo nekaj raziskav, vendar ocenjujemo, da je na tem področju še mnogo
priložnosti za raziskave. V nadaljevanju povzemamo izsledke nekaterih raziskav.
Švedska
Habtewold Demewez (2011) se je lotil podobne raziskave kot mi, vendar na primeru Švedskega
nepremičninskega trga. Raziskal je učinek obrestne mere na spremembe cen stanovanjskih
nepremičnin. Za analizo je uporabil tri postopke. Prvi je bil, tako kot pri naši raziskavi,
korelacijska analiza, ki je bila uporabljena za raziskovanje ali je v obdobju dveh desetletij pred
raziskavo na Švedskem obstajala povezava med obrestnimi merami in cenami stanovanjskih
nepremičnin. Drugi je bila regresijska analiza, s katero je testiral vpliv sprememb obrestnih mer
na ceno stanovanjskih nepremičnin. Tretji pa je bil avtoregresijski model z eksogenimi
regresorji, ki je preučil vpliv obresti na ceno stanovanjskih nepremičnin skozi čas. Zaradi
razpoložljivosti podatkov je bila raziskava osredotočena le na eno in dvostanovanjske stavbe.
Uporabljena spremenljivka obrestnih mer pa je bila sestavljena iz obrestnih mer državnih
obveznic, obrestnih mer hipotekarnih obveznic, posojilnih obrestnih mer in repo obrestne mere.
Rezultati raziskave so pokazali močno obratno razmerje med obrestnimi merami in indeksom
cen stanovanjskih nepremičnin. Regresijski koeficienti so pokazali, da znižanju obrestne mere
sledi ustrezno povečanje indeksa cen stanovanjskih nepremičnin. Več kot 92 % odstopanje
indeksa cen stanovanjskih nepremičnin je bilo pojasnjeno s spremembami obrestnih mer,
spremembami razpoložljivega dohodka, stopnjo inflacije in ponudbe. Študija je pokazala tudi
zaostale učinke sprememb obrestnih mer na cene stanovanjskih nepremičnin.
Nemčija, Avstrija, Švica
V veliki večini evropskih držav so cene stanovanjskih nepremičnin od sredine 90. let močno
narasle. Vzporedno je tudi dolg gospodinjstev v številnih državah dosegel rekordne ravni, to pa
predvsem zaradi nižanja realnih in nominalnih obrestnih mer ter uvedbe številnih finančnih
novosti na hipotekarnih trgih. Schneider in Wagner (2015) ugotavljata, da so se nepremičninski
trgi Avstrije, Nemčije in Švice oddaljili od evropskih trendov, ter v obravnavanem članku
raziskujeta, zakaj je tako. Vsak nacionalni trg ima svoje posebnosti in opazovane države niso
izjema. Posebnost stanovanjskih posojil v Avstriji je bila nekoč velika priljubljenost deviznih
posojil, v Nemčiji je hipotekarno posojanje precej konzervativno z dolgimi ročnostmi in
visokim deležem fiksne obrestne mere, medtem ko v Švici hipotekarna posojila ponujajo banke,
zavarovalnice in pokojninski skladi, zaradi česar je zadolženost njenih prebivalcev po
mednarodnih standardih zelo visoka. Kljub temu da so se cene stanovanjskih nepremičnin v teh
treh državah razvijale precej drugače kot v drugih evropskih državah, se je v zadnjem desetletju
tudi pri njih povišanje cen pospešilo, kar avtorja pripisujeta predvsem izredno nizkim obrestnim
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meram in večjemu priseljevanju. Prav tako izpostavita ključna dejavnika, ki prispevata k
stabilnim stanovanjskim in hipotekarnim trgom. To sta:
- dobro razvit in urejen najemniški sektor, ki ohranja stabilne cene stanovanj,
- davčni sistem, ki lahko pomembno vpliva na cene stanovanj in na zadolženost
gospodinjstev.
Španija
Ayuso, Blanco in Restoy (2006) so analizirali prispevek obrestnih mer h gibanju cen
stanovanjskih nepremičnin v Španiji v letih od 1987 do 2004. Kot enega od najpomembnejših
dogodkov v španskem gospodarstvu v tem obdobju navajajo močno zmanjšanje nominalnih
obrestnih mer, kar je bilo povezano s postopkom nominalne konvergence in članstvom v
Ekonomski in monetarni uniji (EMU). Čeprav so se v tistem obdobju bistveno zmanjšale tudi
stopnje inflacije, so se z inflacijo prilagojene obrestne mere od leta 1990 znižale za skoraj 10
odstotnih točk. To je imelo velik vpliv na zmanjšanje stroškov financiranja, kar je privedlo do
pomembnih sprememb v španskem gospodarstvu. Priča so bili tudi precejšnjemu
nepremičninskemu razcvetu, zaradi katerega so se cene stanovanjskih nepremičnin od leta 1997
realno zvišale za več kot 100 %. Zaključek njihove raziskave je, da so obrestne mere ključna
spremenljivka za razlago gibanja cen stanovanjskih nepremičnin, vendar vsekakor ne edina.
Portugalska
De Oliveira Tavares, Pereira in Moreira (2014) so analizirali razvoj cen stanovanjskih
nepremičnin v glavnih regijah Portugalske med letoma 2003 in 2011. Portugalska je iz stanja
pomanjkanja stanovanj, ki se je čutilo v začetku 90. let, prešla v stanje tržnega presežka
stanovanj. Nizke obrestne mere v prvih letih novega tisočletja in vstop v evroobmočje so
prispevale k povečanju hipotekarnih posojil. Potrdili so, da obrestna mera EURIBOR (na katero
so navadno vezane obrestne mere posojil) negativno vpliva na cene stanovanjskih nepremičnin
(cene torej naraščajo z nižanjem obrestne mere). Testirali so odzive izbranih spremenljivk na
pozitivno spremembo medbančne obrestne mere za 100 bazičnih točk. Odzivi so bili v skladu
z napovedmi ekonomske teorije – cene stanovanjskih nepremičnin so upadle. Cene
stanovanjskih nepremičnin so se takoj znižale za 0,5 % in dosegle najnižjo raven mesec pozneje,
pri 0,75 %. V drugem koraku ugotavljajo, da 1 % realni šok cen stanovanjskih nepremičnin
poveča porabo za 0,07 %, cene stanovanjskih nepremičnin pa se znižajo za 0,75 %, iz česar
povzamejo, da je približno 15 % padca potrošnje posledica spremembe cen stanovanjskih
nepremičnin.
Združeno kraljestvo
Elbourne (2008) ugotavlja, da je na začetku tisočletja v Združenem kraljestvu prišlo do zelo
hitre rasti cen stanovanjskih nepremičnin – leta 2001 za več kot 10 %, leta 2002 za več kot
25 % in leta 2003 za več kot 15 % (pa indeksu Halifax). Uvodoma privzame, da spremembe
obrestnih mer tako kot na druga sredstva vplivajo tudi na cene stanovanjskih nepremičnin. V
raziskavi pa skuša v prvem koraku oceniti odziv cen stanovanjskih nepremičnin na spremembo
obrestne mere in nato v drugem koraku še oceniti odziv potrošnje na spremembo cen
stanovanjskih nepremičnin. V svojem modelu je uporabil osem spremenljivk: cene, prodaja na
drobno, kratkoročna obrestna mera, denarna ponudba, indeks cen stanovanjskih nepremičnin,
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nominalni tečaj, cene surovin in stopnja zveznih skladov. Opazovano obdobje je bilo med
letoma 1987 in 2003.
Združene države Amerike
Jud in Winkler (2002) sta proučila dinamiko sprememb cen stanovanjskih nepremičnin v 130
metropolah Združenih držav Amerike v obdobju med letoma 1984 in 1998. Zgradila sta model
z naslednjimi spremenljivkami: rast prebivalstva, realni dohodek, »pravo bogastvo«, realna
hipotekarna obrestna mera po obdavčitvi, stroški gradnje in cene delnic. Ugotovila sta, da so
vse spremenljivke statistično značilne in imajo pričakovani predznak (vse imajo pozitivnega,
razen obrestne mere, pri kateri je predznak nedoločen, ker ko obrestne mere naraščajo, se
ponudba krivulje stanovanj premika navzgor levo, krivulja povpraševanja po stanovanjskih
nepremičninah pa levo navzdol – neto vpliv obrestnih mer na cene stanovanjskih nepremičnin
je torej odvisen od relativnih premikov krivulj ponudbe in povpraševanja). Pri zajetih podatkih
je imelo povišanje obrestne mere za 1 % učinek rasti cen stanovanjskih nepremičnin za 0,24 %.
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju OECD)
Andre, Gupta in Kanda (2011) so izdelali obratno analizo – zanimalo jih je, ali cene
stanovanjskih nepremičnin vplivajo na obrestne mere. Raziskava je zajemala četrtletne podatke
sedmih držav: Kanade, Francije, Nemčije, Italije, Japonske, Združenega kraljestva in Združenih
držav Amerike (v nadaljevanju ZDA). Ugotovili so, da na spremembe cen stanovanj sedmih
glavnih gospodarstev OECD najbolj vplivajo cene življenjskih potrebščin, nepremičninske
naložbe, hipotekarna posojila, zasebna potrošnja in nominalna obrestna mera. V Nemčiji, na
Japonskem, v Združenem kraljestvu in ZDA je bil opazen znaten zakasnjen odziv nominalnih
obrestnih mer, ki je sledil šoku cen nepremičnin, kar je pokazalo na to, da se centralne banke
na šok stanovanjskega povpraševanja ne odzivajo takoj in sistematično.
Hott in Jokipii (2012) sta ugotavljala, ali vztrajno prenizke obrestne mere povzročijo
precenjevanje nepremičnin (od njihove temeljne vrednosti). Rezultati 15 držav OECD so
pokazali, da obstaja močna povezava med odstopanji obrestnih mer od Taylorjevih obrestnih
mer in precenjevanjem nepremičnin in da je ta učinek še posebej močan, kadar so obrestne mere
predolgo prenizke.
Daka, Bangladeš
Rajeev, Montgomery in Morduch (2012) so objavili raziskavo o pomembnosti obrestnih mer
za kreditiranje. Raziskava je drugačna od naše, ne nanaša se zgolj na nepremičninski trg, temveč
se sprašuje, ali so obrestne mere pomembne, in omejena je bila na revni, barakarski predel
Dake. Elastičnost posojil od obrestnih mer so ocenili na interval med –0,73 in –1,04.
Kitajska
Zhang (2011) je istega leta objavil prispevek z naslovom »Dinamični vpliv politike obrestnih
mer na trg nepremičnin«. Raziskava je osredotočena na kitajski trg (podatki zajemajo obdobje
od januarja 2003 do septembra 2010). Politika obrestnih mer je bila eno od glavnih orodij
denarne politike makronadzora nepremičnin (želeli so zajeziti pretirano rast cen stanovanjskih
nepremičnin). Proučeval je tri kazalnike: delež rezerv centralne banke, enoletno referenčno
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obrestno mero in več kot petletno referenčno obrestno mero. Njegov zaključek je bil, da
obrestna politika nima pomembne vloge pri ureditvi trga nepremičnin.
Kenija
Muthaura (2012) je izvedla študijo, katere namen je bil prikazati razmerje med obrestnimi
merami in naložbami v nepremičnine v Keniji. Zanimalo jo je, kako na cene stanovanjskih
nepremičnin vplivajo stroški izposojanja. Tako kot mi ocenjujemo za slovenski nepremičninski
trg, tudi za Kenijce nakup stanovanjske nepremičnine zahteva veliko kapitala, ki ga sami, brez
izposoje, v veliki večini niso sposobni privarčevati. Ugotovila je, da ob visoki inflaciji (ki je
takrat vladala v državi) obrestne mere naraščajo, nepremičnine pa se dražijo. V sklepnem delu
predlaga, da država posega v nadzor obrestnih mer (pri čemer bi morala upoštevati interese
navadnega državljana), saj je stanovanjska infrastruktura ključno področje kenijskega
gospodarstva in jo je treba spremljati in regulirati.
Koreja
Cho in Ma (2006) sta analizirala dolgoročno razmerje med vrednostmi stanovanjskih
nepremičnin in obrestnimi merami na korejskem stanovanjskem trgu v obdobju 1991–2002, ko
sta se pri njih začela liberalizacija obrestnih mer in odprtost finančnega trga. Rezultat raziskave
je pokazal dolgoročno negativno ravnotežno razmerje med vrednostmi stanovanjskih
nepremičnin in obrestnimi merami. Z Grangerjevim testom vzročnosti pa sta potrdila
enosmerno vzročnost obrestnih mer s stopnjo rasti vrednosti stanovanjskih nepremičnin.
Slovenija
Grum in Kobe Govekar (2016) sta se lotila analize vpliva makroekonomskih dejavnikov na
cene nepremičnin v prestolnicah Slovenije, Grčije, Francije, Poljske in Norveške. Uvodoma
sicer povzameta, da so med makroekonomskimi dejavniki, povezanimi s cenami nepremičnin,
ključni bruto domači proizvod (v nadaljevanju BDP), brezposelnost, indeks delnic, tekoči račun
države, demografski dejavniki, dohodek gospodinjstev, obrestna mera, industrijska proizvodnja
in potrošnja gospodinjstev, vendar v raziskavo vključita le brezposelnost, indeks delnic, BDP,
industrijsko proizvodnjo in tekoči račun države. Ugotovitev za Slovenijo oziroma Ljubljano je
bila, da so cene stanovanjskih nepremičnin vezane le na delniški indeks.
O problematiki, ki je predmet naše raziskave, je bilo torej v okviru različnih gospodarstev v
svetu izvedenih že več raziskav. Zanima nas, kako se bodo do neke mere specifične razmere na
trgu stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji odražale v ugotovitvah naše raziskave glede
povezanosti obrestne mere in trga stanovanjskih nepremičnin. Z ugotovitvami raziskave na
primeru Slovenije želimo dati svoj prispevek k opusu dosedanjih raziskav s tega področja in jih
tako dopolniti.
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4

ANALIZA POVEZANOSTI OBRESTNE MERE IN NEPREMIČNINSKEGA
TRGA V SLOVENIJI

Vsako nacionalno gospodarstvo ima svoje značilnosti, po katerih se razlikuje od drugih in
Slovenija ni nobena izjema. Naša raziskava bo analizirala druge dejavnike, ki vplivajo na
spremembe na nepremičninskem trgu, kot do sedaj izvedene raziskave. Z rezultati raziskave
tako želimo prispevati svoj del k zbirki dosedanjih raziskav s tega področja in jih dopolniti.
4.1

Opredelitev in predstavitev podatkov

Naša raziskava je kvantitativna. Vsi podatki, uporabljeni v raziskavi, so sekundarne narave.
Podatke o ceni in številu prodanih stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji smo pridobili od
GURS, ki vodi ETN. GURS vodi podatke na mesečni ravni, mi smo v raziskavo zajeli podatke
od leta 2010 dalje. V naš vzorec smo zajeli vse prodane stanovanjske nepremičnine v Sloveniji.
Obravnavali smo le stanovanjske nepremičnine, prodane v celoti (izločili smo nepremičnine, ki
so prodane le v nekem deležu) in ki so jih kupila gospodinjstva (poslovni sektor oziroma nakup
nepremičnin kot naložba nas nista zanimala). Tudi podatki o mesečnih obrestnih merah
stanovanjskih posojil so sekundarni, pridobili smo jih iz podatkovnih serij Banke Slovenije (v
nadaljevanju BS).
Kot pravijo na GURS (b. l.), je za boljši vpogled v razmere na trgu treba pridobiti informacije
o cenah preteklih prodaj, ki so jih s sklepanjem pravnih poslov oblikovale pogodbene stranke.
Gre za dejansko realizirane oziroma pogodbene cene. Podatki o sklenjenih pravnih poslih z
nepremičninami na slovenskem trgu nepremičnin se sistematično beležijo v ETN od leta 2007
dalje. ETN je večnamenska zbirka podatkov o kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami
in o najemnih pravnih poslih za stavbe in dele stavb. Tako zbrani podatki so bili v prvi vrsti
namenjeni množičnemu vrednotenju nepremičnin. Sčasoma je njihova uporaba ta namen
prerasla, zato se danes uporabljajo tudi za izvajanje raznih statistik, analiz in raziskav trga, kot
tudi za informiranje strokovne in širše javnosti – te podatke bomo za našo raziskavo uporabili
tudi mi. Cilj ETN je čimkakovostnejše evidentiranje sklenjenih odplačnih pravnih poslov z
nepremičninami na slovenskem trgu. Za vsak posel se v evidenco sporočijo podatki o
pogodbenih strankah, poslu samem in predmetu posla (nepremičnini). Najpomembnejša
podatka posla sta cena oziroma višina najemnine in datum sklenitve posla, med podatki
predmeta posla pa njegova lokacija, vrsta nepremičnine, velikost, pri stavbah pa tudi leto
izgradnje. S preverbo sporočenih podatkov se posebej označijo kupoprodajni posli s tržnimi
cenami in najemni posli s tržnimi najemninami. Evidenca trga nepremičnin omogoča
neposredno spremljanje in primerjavo doseženih kupoprodajnih cen ter najemnin.
Podatki iz ETN so bili za našo raziskavo potrebni obdelave. Iz evidence smo prevzeli le podatke
o kupoprodajnih poslih, saj nas najemni posli v raziskavi niso zanimali. Podatki so bili ločeni
po letih zadnje spremembe posla. Znotraj vsakega leta je bila posebej dosegljiva datoteka z
osnovnimi podatki o poslih ter datoteka s podatki o nepremičnini (podatki, ki so nam bili na
voljo v obeh datotekah, so prikazani v prilogi 1). Na osnovi enotnega identifikatorja »ID posla«
smo uparili podatke iz obeh datotek in tako združili vse potrebne podatke za analizo. Naslednji
korak je bil čiščenje podatkov. Po indikatorju »Vrsta dela stavbe« smo zajeli le tiste z
označbama 1 (stanovanjska hiša) in 2 (stanovanje), ostale (parkirni prostor, garaža, razni
poslovni prostori ter drugo) smo izločili. Zajeli smo le v celoti prodane nepremičnine – podatek
o tem smo našli v identifikatorju »Prodani delež dela stavbe«. Nadalje smo se omejili na bivalne
prostore, o čemer pričata identifikatorja »Dejanska raba dela stavbe« in »Prostori dela stavbe«,
v tem koraku smo tako izločili ruševine, nedokončane prostore, oskrbovana stanovanja ipd.
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Omejili smo se tudi samo na nepremičnine ki so bile zgrajene od leta 1800 dalje, katerih
pogodbena cena ni bila nižja od 20.000 € in je njihova uporabna površina med 18 in 250 m2.
Ker smo se omejili na podatke zadnjega desetletja, smo po identifikatorju »Datum sklenitve
pogodbe« zajeli le posle, sklenjene od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2020. Iz zajetih podatkov smo za
vsak posel preračunali povprečno ceno na kvadratni meter uporabne površine ter za nadaljnji
izračun upoštevali le tiste s povprečno ceno med 300 in 8.000 €/m2. Na ta način smo izločili
vse neprimerne posle, ostalo pa nam jih je 125.656.
Primerne posle smo nadalje zbrali glede na leto in mesec sklenjene pogodbe, za zajetih 11 let
smo torej dobili 132 skupin. Vsakemu obdobju smo pripisali število prodanih nepremičnin in
povprečno ceno kvadratnega metra uporabne površine. Tem podatkom smo pripisali še
efektivne obrestne mere stanovanjskih posojil, ki smo jih pridobili iz podatkovne serije BS, pri
čemer smo se omejili na nova stanovanjska posojila v domači valuti, namenjena
gospodinjstvom. Nov posel je opredeljen kot nov sporazum med gospodinjstvom in kreditno
ali drugo institucijo, posli vključujejo vse finančne pogodbe, katerih pogoji prvič določajo
obrestno mero za posojilo (Banka Slovenije b. l.). Efektivna obrestna mera (v nadaljevanju
EOM) je veljavna aktivna obrestna mera, ki zajema vse stroške posojila potrošniku, tj. plačila
obresti, in tudi druge sorodne stroške. EOM je obrestna mera, ki potrošniku zagotavlja
enostavnejšo primerjavo med različnimi kreditnimi ponudbami. Poleg enotne metodologije za
izračun efektivne obrestne mere so določene tudi predpostavke, ki morajo biti upoštevane pri
njenem izračunu. Z enotno metodologijo izračuna EOM se potrošniku zagotovi, da lahko
primerja posamične ponudbe in se na osnovi tega ustrezneje odloči. EOM je v odstotku izražena
stopnja, ki izraža razmerje med skupnimi stroški kredita in zneskom kredita. Izračuna se z
upoštevanjem pogojev kredita, to je zneska kredita, datuma črpanja, dobe odplačila, števila
mesečnih anuitet, obrestne mere in skupnih stroškov kredita.
Tako smo podatke BS in GURS združili v enotno časovno vrsto in jih primerjali. Ker nas je
zanimala povezanost med višino obrestne mere in številom oziroma ceno stanovanjskih
nepremičnin, smo uporabili statistično metodo, ki proučuje povezanost med dvema (ali več)
statističnima spremenljivkama, izvedli smo torej korelacijsko analizo. S korelacijsko analizo
smo preverili, ali obstaja povezava med pridobljenimi spremenljivkami.
Namen korelacijske analize je ugotoviti obstoj razmerja med različnimi spremenljivkami. Pove
nam torej, ali je zmanjšanje oziroma zvišanje ene spremenljivke povezano s spremembo druge.
Pokazatelj, ali razmerje obstaja, je pri tej metodi korelacijski koeficient. Ta se giblje med –1 in
1. V primeru pozitivne korelacije povečanje ene spremenljivke prispeva k povečanju druge.
Nasprotno pa pri negativni korelaciji povečanje ene spremenljivke prispeva k zmanjšanju
druge. Čim večja je absolutna vrednost korelacijskega koeficienta, bolj opazna je sprememba
ene spremenljivke, ki se odraža v spremembi v druge. Pri koeficientu 0 med njima ni povezave
(Omladič 2008). Korelacijskemu koeficientu pravimo tudi Pearsonov koeficient korelacije (rxy)
– to je statistična številska mera, ki predstavlja velikost linearne povezanosti spremenljivk X in
Y. Definiramo ga kot vsoto vseh produktov standardnih odklonov obeh vrednosti v razmerju s
𝛴𝑧𝑥 𝑧𝑦
prostostnimi stopnjami: rxy = N−1 , kjer je:
- zx – z vrednost spremenljivke X,
- zy – z vrednost spremenljivke Y,
- N – število vseh statističnih enot.
Izračunamo pa ga lahko tudi kot razmerje med kovarianco in produktom obeh standardnih
𝐶𝑥𝑦
odklonov: 𝑟𝑥𝑦 = 𝜎 𝜎 , kjer je:
𝑥 𝑦
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-

Cxy – kovarianca,
σx – standardni odklon spremenljivke X,
σy – standardni odklon spremenljivke Y.

Izračunana vrednost korelacijskega koeficienta nam, kot omenjeno, predstavlja velikost
povezanosti med spremenljivkama, predstavimo torej opisne vrednosti posameznih vrednosti:
- 0,00 – ni povezanosti,
- 0,01-0,19 – neznatna povezanost,
- 0,20-0,39 – šibka povezanost,
- 0,40-0,69 – zmerna povezanost,
- 0,70-0,89 – močna povezanost,
- 0,90-0,99 – zelo močna povezanost,
- 1,00 – popolna (funkcijska) povezanost.
Popolno odvisnost je skoraj nemogoče izračunati, saj v praksi na posamezno odvisno
spremenljivko praviloma vpliva več dejavnikov, poleg znanih tudi nam nepoznani/slučajni
dejavniki (Omladič 2008).
Pri preverjanju hipotez smo bili pozorni tudi na stopnjo značilnosti (oz. p-vrednost). Ta nam
predstavlja stopnjo tveganja, da se motimo. Na osnovi nje zavrnemo ali potrdimo preverjano
hipotezo. Najpogosteje se uporablja stopnja značilnosti p < 0,05, kar pomeni, da je 5 %
možnosti, da vpliv, ki smo ga odkrili, ni posledica domnevnega vzroka, temveč nekih drugih
vzrokov, ki pa nam v raziskavi navadno niso znani. Pomemben vpliv na stopnjo značilnosti pa
ima tudi velikost vzorca.
Podatke o številu prodanih stanovanjskih nepremičnin in njihovi ceni smo zaradi kontrole sproti
primerjali tudi s podatki SURS, ki objavlja število transakcij in indeks cen stanovanjskih
nepremičnin. Podatki niso bili popolnoma usklajeni, saj smo uporabljali drugačno metodo in
kriterije zajema kot SURS, pa vendar smo izhajali iz istega osnovnega vira (GURS), zato smo
pričakovali, da se mora smer gibanja ujemati. Naša pričakovanja so se potrdila, naši zbrani
podatki so bili primerljivi z uradnimi.
4.2

Korelacijska analiza povezanosti med obrestno mero in obsegom prodanih
stanovanjskih nepremičnin

V tem poglavju prikazujemo opravljene analize, na osnovi katerih smo testirali našo prvo
hipotezo, ki se glasi: »Obstaja negativna povezava med višino obrestnih mer stanovanjskih
posojil in obsegom prodanih stanovanjskih nepremičnin.«
Efektivna obrestna mera novih stanovanjskih posojil gospodinjstvom se je v izbranem obdobju
gibala med 2,32 in 4,24 %. Kot smo že predhodno omenili, je bilo v opazovanem obdobju
prodanih 125.656 stanovanjskih nepremičnin. Na sliki 15 predstavljamo gibanje obrestne mere
stanovanjskih posojil in števila kupoprodaj v izbranem opazovanem obdobju. Že hiter pogled
na sliko 15 nam pove, da je v času nizke obrestne mere bilo prodanih več stanovanjskih
nepremičnin in obratno.
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Slika 15: EOM in število prodanih stanovanjskih nepremičnin skozi opazovano obdobje
Vir: Banka Slovenije b. l.; ETN b.l.

Opazili smo izrazit upad prodaje v decembru 2017 in januarju 2018, vendar si ga ne znamo
razložiti. SURS vodi četrtletno evidenco in se v daljšem obdobju lahko tudi marsikaj zakrije,
tako da si z njihovimi objavami nismo mogli objasniti upada.
Na tem mestu smo se lotili korelacijske analize. Najprej smo v analizo vzeli obrestno mero in
število prodanih stanovanjskih nepremičnin. Izračunan Pearsonov koeficient odvisnosti med
tema spremenljivkama je bil –0,53 (ob stopnji značilnosti 0,0000), kar potrdi našo prvo
hipotezo, da obstaja negativna povezava med višino obrestnih mer stanovanjskih posojil in
obsegom prodanih stanovanjskih nepremičnin. Povezanost je zmerna. Na spodnji sliki 16 je
prikazan razsevni grafikon, ki kot zbirka točk (vsaka ima vrednost dveh spremenljivk, kar
določa njeno lego na abscisni in ordinatni osi) prikazuje vrednost opazovanih spremenljivk
(efektivne obrestne mere in število prodanih stanovanjskih nepremičnin).
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Slika 16: Razpršenost spremenljivk pri testiranju hipoteze 1
Vir: Banka Slovenije b. l.; ETN b.l.
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4,5

Zanimala nas je tudi regionalna razpršenost prodaj, zato smo na osnovi podatka o katastrski
občini posle umestili v ustrezno regijo in izkazalo se je, da je kar polovica vseh kupoprodajnih
poslov izvedena v osrednjeslovenski in podravski regiji, kjer se nahajata tudi največji mesti
(Ljubljana in Maribor). Slika 17 predstavlja odstotkovno porazdeljenost prodaj med regijami.
Kot zanimivost naj omenimo še, da se v prestolnici proda skoraj četrtina (24 %) vseh prodanih
stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji (gledano v zadnjih desetih letih).
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Slika 17: Kupoprodajni posli po regijah
Vir: ETN b.l.
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Preverili smo tudi mesečno gibanje števila prodaj po regijah in ugotovili, da je trend gibanja,
prikazan na sliki 18, povsod enak.
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Slika 18: Število kupoprodaj po regijah
Vir: ETN b.l.

Ozadje postavljene hipoteze je bilo, da kadar je obrestna mera stanovanjskih posojil nižja, so
gospodinjstvom krediti dostopnejši, zato se jih več zadolži in posledično se proda več
stanovanjskih nepremičnin. S korelacijsko analizo smo potrdili naše domneve, trditev pa smo
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želeli preveriti še konkretno na podatkih odobrenih stanovanjskih posojil, ki smo jih pridobili
iz podatkovnih baz BS. Slika 19 jasno prikaže večji obseg posojil v drugi polovici opazovanega
obdobja, ko se je znižala tudi obrestna mera. Tudi na teh podatkih smo izvedli korelacijsko
analizo in prišli do precej podobnega rezultata, korelacijski koeficient med efektivno obrestno
mero in obsegom odobrenih posojil je pokazal zmerno povezanost (znašal je –0,56, pri stopnji
značilnosti 0,0000).
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Slika 19: EOM in obseg posojil
Vir: Banka Slovenije b. l.; ETN b.l.

Tudi razsevni grafikon na sliki 20 nam pokaže negativno povezanost spremenljivk.
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Slika 20: Povezanost med obsegom posojil in EOM
Vir: Banka Slovenije b. l.; ETN b.l.
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Kot smo zapisali že uvodoma v nalogi, je nakup nepremičnine finančno velik zalogaj, zato smo
predvidevali, da je število kupoprodaj povezano s številom odobrenih stanovanjskih posojil. V
opazovanem obdobju je bilo v povprečju na mesec odobrenih 132 stanovanjskih posojil (za
primerjavo je bilo v enakem obdobju mesečno prodanih povprečno 941 stanovanjskih
nepremičnin). Korelacija med odobrenimi posojili in številom kupoprodaj je pričakovano
zmerno pozitivna (korelacijski koeficient 0,48 pri stopnji značilnosti 0,0000). Pozitivna
povezanost spremenljivk je prikazana v naslednjem razsevnem grafikonu (slika 21).
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Slika 20: Povezanost kupoprodaj in odobrenih posojil
Vir: Banka Slovenije b. l.; ETN b.l.

Če povzamemo, pri nižji obrestni meri stanovanjskih posojil so nam ta bolj dostopna, zato se
več gospodinjstev odloči najeti posojilo, z večjim številom najetih posojil pa se posledično
proda tudi več stanovanjskih nepremičnin.
Na sliki 22 je prikazan obseg odobrenih stanovanjskih posojil v opazovanem obdobju.
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Slika 22: Obseg odobrenih posojil v opazovanem obdobju
Vir: Banka Slovenije b. l.
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V primerjavi z naslednjo sliko, ki prikazuje obseg prodanih stanovanjskih nepremičnin v
enakem obdobju (slika 23), vidimo, da je število prodanih stanovanjskih nepremičnin precej
bolj volatilno kot število odobrenih stanovanjskih kreditov.
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Slika 21: Obseg prodanih stanovanjskih nepremičnin v opazovanem obdobju
Vir: ETN b.l.

Po podatkih Republike Slovenije (b. l.) so slovenska mesta zaposlitvena, izobraževalna,
upravna, kulturna in storitvena središča ki imajo ključno vlogo v uravnoteženem razvoju
države. V njih živi približno 50 % prebivalcev Slovenije in dela več kot 90 % vseh zaposlenih.
Ker je stanje v Sloveniji nekoliko drugačno od držav v katerih poteka hitra urbanizacija (v
svetovnih mestih danes živi več kot polovica svetovnega prebivalstva, Organizacija združenih
narodov pa ocenjuje, da bo v Evropi do leta 2050 ta odstotek nad 80 %, po drugi strani pa pri
nas ta odstotek že nekaj desetletij ni presegel 50 %) – za Slovenijo je namreč značilna
suburbanizacija (proces razseljevanja prebivalcev, delovnih mest in urbanih dejavnosti iz
osrednjih delov mest v predmestja in širša območja mestne regije (Inštitut za politike prostora
b. l.)), nas je zanimalo kakšne rezultate bi dobili če bi postavljene hipoteze testirali na
posameznih mestih.
Za Slovenijo je značilna prostorska razpršenost poselitve. Slovenska mesta so v primerjavi z
EU in svetom majhna do srednje velika – po uradni delitvi imamo 104 mestna naselja, po
Eurostatovih kriterijih pa imamo v Sloveniji le dve mesti in sicer Ljubljano, kot srednje veliko
mesto in Maribor, kot majhno mesto (Republika Slovenija b. l.). Odločili smo se, da bo naša
opazovana enota občina. V primerjavo smo vzeli občine: Ljubljana, Maribor in Koper. Želeli
smo zajeti še kakšno manjšo občino, vendar smo zaradi razdrobljenosti (v Sloveniji imamo kar
212 občin) naleteli na težavo premajhnega števila transakcij na obdobje (mesec), zatorej analize
nismo izvedli. Glede na to, da se Celje na nepremičninskem trgu obnaša nekoliko drugače kot
ostala večja slovenska mesta – po navedbah Celje.info (b. l.) je bilo v letu 2020 edino, ki še ni
doseglo rekordnih cen pred gospodarsko krizo, bi bilo zanimivo izvesti analizo tudi na tem
mestu, vendar že zaradi zgoraj navedene težave majhnosti (v Celju se v povprečju na mesec
proda le nekaj več kot 30 stanovanjskih nepremičnin) to ni bilo izvedljivo. Ugotovili smo, da
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je povezanost obrestnih mer s številom prodanih stanovanjskih nepremičnin v vseh treh izbranih
občinah primerljiva s slovenskim povprečjem. Ljubljana in Maribor sta imela nekoliko šibkejši
korelacijski koeficient (–0,47 in –0,49 pri stopnjah značilnost 0,0000), medtem ko je v Kopru
ta povezava nekoliko močnejša (korelacijski koeficient –0,54 pri stopnji značilnosti 0,0000), v
vseh pa je torej značilna zmerna negativna povezanost. Večjo privlačnost nakupa stanovanjske
nepremičnine v Kopru pripisujemo nakupu sekundarne stanovanjske nepremičnine oziroma
stanovanjske nepremičnine za oddih, katere nakup je zaradi ugodnejše obdavčenosti mnogokrat
označen kot nakup stanovanjske nepremičnine in ne kot nakup počitniškega objekta.
Na sliki 24 so prikazani razsevni grafikoni za izbrana tri mesta pri testiranju naše prve hipoteze
(prikazujejo povezanost spremenljivk obrestne mere in števila kupoprodaj) – opazna je podobna
porazdeljenost enot.
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Slika 24: Povezanost obrestne mere in števila kupoprodaj v treh izbranih občinah
Vir: Banka Slovenije b. l.; ETN b.l.

Ker so za analizo bila primerna le večja mesta, smo se odločili, da izvedemo analizo še glede
na regije. Slovenija je razdeljena na 12 statističnih regij: pomursko, podravsko, koroško,
savinjsko, zasavsko, posavsko, jugovzhodno Slovenijo, osrednjeslovensko, gorenjsko,
primorsko-notranjsko, goriško ter obalno-kraško. Za boljšo predstavo o umestitvi regij
prilagamo sliko 25.

40

Slika 25: Regije Slovenije
Vir: Wikipedia b. l.

Pri vseh regijah smo ugotovili negativno povezanost med obrestnimi merami in številom kupoprodaj, pri čemer se je najšibkejša povezanost izkazala v pomurski regiji (korelacijski koeficient
= –0,22 ob stopnji značilnosti 0,0113) in najmočnejša v regiji jugovzhodna Slovenija
(korelacijski koeficient = –0,61 pri stopnji značilnosti 0,0000). Na sliki 26 smo prikazali
ugotovitve po regijah v primerjavi s Slovenijo kot celoto.
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Slika 26: Korelacijski koeficienti testirane hipoteze 1 po regijah v primerjavi s Slovenijo
Vir: Banka Slovenije b. l.; ETN b.l.

Na sliki 27 smo zbrali razsevne grafikone vseh regij, ki prikazujejo povezanost efektivne
obrestne mere in število kupoprodaj.
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Slika 27: Razsevni grafikoni povezanosti EOM in števila kupoprodaj po regijah (H1)
Vir: Banka Slovenije b. l.; ETN b.l.
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Med raziskavo smo želeli preveriti, ali se ob nižjih obrestnih merah morda lažje prodajajo tudi
večja stanovanja. V ta namen smo izračunali še korelacijski koeficient med efektivno obrestno
mero stanovanjskih posojil in prodanimi kvadratnimi metri uporabnih površin. Na število
prodanih kvadratnih metrov uporabne površine namreč vpliva tako število kupoprodaj kakor
tudi velikost stanovanj. Rezultat je bil skoraj identičen izračunani povezavi med obrestno mero
in številom prodaj, korelacijski koeficient je namreč znašal –0,52 (ob stopnji značilnosti
0,0000). Povezanost spremenljivk kaže slika 28.
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Slika 2822: Povezanost med EOM in številom prodanih m2 stanovanjskih nepremičnin
Vir: Banka Slovenije b. l.; ETN b.l.

Rezultat nas ni presenetil, saj je povečano število kvadratnih metrov uporabnih površin moč
pripisati večjemu številu prodanih stanovanjskih nepremičnin, saj sta spremenljivki močno
odvisni druga od druge. Zaradi tega smo se osredotočili še na povprečno površino prodane
stanovanjske nepremičnine. Ugotovili smo, da je v zadnjem desetletju povprečna velikost
prodane stanovanjske nepremičnine, ki jih kupujejo gospodinjstva, dobrih 65 m2. Vpliv
obrestnih mer na povprečno velikost prodane stanovanjske nepremičnine je negativen, vendar
skorajda neznaten (korelacijski koeficient –0,14, pa še to pri stopnji značilnosti 0,1068 – kar
pomeni, da lahko z 10 % verjetnostjo trdimo, da obstaja nek drug dejavnik, ki vpliva na to
povezavo). Njuna povezanost je prikazana na sliki 29.
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Slika 29: Povezanost med EOM in povprečno velikostjo prodane stanovanjske
nepremičnine
Vir: Banka Slovenije b. l.; ETN b.l.

4.3

Korelacijska analiza povezanosti med obrestno mero in višino cene stanovanjskih
nepremičnin

Po mnenju ECB (2007) imajo višje obrestne mere negativen vpliv na povpraševanje. Na
stanovanjskem nepremičninskem trgu bi po našem predvidevanju to torej pomenilo, da se ob
povišanju obrestnih mer stanovanjskih posojil (kar pomeni podražitev kreditov) cene
stanovanjskih nepremičnin znižajo (saj se zaradi težje dostopnosti povpraševanje zmanjša) in
obratno. Druga hipoteza, ki smo jo postavili in ki jo bomo v tem poglavju testirali, se glasi:
»Nižja obrestna mera stanovanjskih posojil je povezana z višjimi cenami stanovanjskih
nepremičnin« – predpostavili smo torej negativno povezanost.
Tako kot pri predhodni analizi smo tudi tukaj uporabili 132 statističnih enot – zapisov (kjer en
zapis pomeni eno obdobje – mesec). Naši opazovani spremenljivki pa sta bili efektivna obrestna
mera stanovanjskih posojil in povprečna mesečna cena kvadratnega metra uporabne površine
prodanih stanovanjskih nepremičnin. Tudi tukaj smo uporabili korelacijsko analizo in prišli do
ugotovitve, da korelacijski koeficient med opazovanima spremenljivkama znaša –0,22 (pri
stopnji značilnosti 0,0096), kar pomeni šibko negativno povezanost. Na sliki 30 prikazujemo
gibanje opazovanih spremenljivk skozi izbrano obdobje.
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Slika 30: Gibanje EOM in cene m2
Vir: Banka Slovenije b. l.; ETN b.l.

Na sliki 31 je prikazan razsevni grafikon, prikazuje povezanost opazovanih spremenljivk (EOM
in cene na m2 uporabne površine stanovanjskih nepremičnin).
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Slika 31: Povezanost EOM in cene m2
Vir: Banka Slovenije b. l.; ETN b.l.

V treh večjih mestih (enakih kot prej, torej Ljubljana, Koper in Maribor) pa povezanost med
obrestno mero in višino cen stanovanjskih nepremičnin ni bila tako enotna kot pri preverjanju
prve hipoteze. Tukaj se je močnejša povezanost pokazala v prestolnici (korelacijski
koeficient = –0,32 pri stopnji značilnosti 0,0002), medtem ko je bila v Mariboru in Kopru
šibkejša, skoraj neznatna negativna povezava (korelacijska koeficienta –0,16 ter –0,09, pri
stopnjah značilnosti 0,0672 in 0,2842). Lahko bi rekli, da povezava slabi z manjšanjem števila
transakcij (v Kopru se na mesec proda približno polovico manj stanovanj kot v Mariboru in
približno tri četrtine manj kot v Ljubljani), vendar moramo upoštevati tudi izračunano stopnjo
značilnosti, ki nas opozarja, da obstajajo drugi vzroki, ki bi jim lahko pripisali povezanost. Na
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sliki 32 so prikazani pripadajoči razsevni grafikoni, ki nam ponovno prikažejo povezanost
spremenljivk pri testirani hipotezi.

Slika 3223: Povezanost obrestne mere in cene m2 v treh izbranih občinah
Vir: Banka Slovenije b. l.; ETN b.l.

Bolj neenotne rezultate pa smo dobili, ko smo primerjali povezanost obrestnih mer z višino cen
stanovanjskih nepremičnin med regijami. Izkazalo se je, da močno utež na končni slovenski
rezultat dasta osrednjeslovenska in gorenjska regija (korelacijska koeficienta –0,28 in –0,20 pri
stopnjah značilnosti 0,0009 in 0,0200), medtem ko pri ostalih prevladuje še šibkejša negativna
povezanost, v goriški in zasavski regiji pa je korelacijski koeficient celo pozitiven. To bi lahko
morda pojasnili z učinkom substitucije. Nižja obrestna mera večinoma sicer res poveča
povpraševanje po nepremičninah in s tem dvigne njihovo ceno. Povpraševanje pa se morda
relativno bolj poveča v privlačnejših območjih (prestolnica, turistična mesta ipd.) in manj v
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določenih manj privlačnih območjih (kot je morda zasavska regija) – tam se lahko
povpraševanje zaradi tega (ker se poveča dostopnost privlačnejših krajev) celo zniža,
posledično pa tam pade tudi cena. Ob nižji obrestni meri bi tako lahko prišlo tudi do padca cene
kvadratnega metra uporabne površine na nekaterih manj zanimivih območjih Slovenije, saj se
povečano povpraševanje prelije predvsem v najbolj privlačna področja. Takšno razmišljanje
smo povezali z morda podobnim primerom v sosednji državi, kjer mediji v zadnjem času
poročajo o vse več zapuščenih italijanskih vasicah. Te so kljub ugodnim cenam nepremičnin in
davčnim spodbudam države, če se ljudje preselijo vanje, še zmeraj skoraj brez prebivalstva, saj
je kupna moč prebivalstva dovolj velika, da si lahko privoščijo prebivališče na bolj privlačnih
(in z infrastrukturo bolje opremljenih) območjih.
Slika 33 prikazuje razsevne grafikone analiziranja druge hipoteze po regijah (povezanost EOM
in cene stanovanj). Omenimo še, da smo pri tej analizi dobili precej slabše rezultate, stopnje
značilnosti nam namreč pri več regijah niso dovoljevale potrditve hipoteze pri vsaj 5 % stopnji
zaupanja.
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Slika 33: Razsevni grafikoni povezanosti EOM in cene stanovanjskih nepremičnin po
regijah (H2)
Vir: Banka Slovenije b. l.; ETN b.l.
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Ker vemo, da se regije med seboj precej razlikujejo, so nas zanimale še nominalne razlike v
povprečni ceni kvadratnega metra uporabne površine stanovanjskih nepremičnin v opazovanem
obdobju med regijami. Po pričakovanjih so najvišje cene v osrednjeslovenski in obalno-kraški
regiji, to pripisujemo centralizaciji države v prestolnici (osrednjeslovenska regija) in privlačnim
obmorskim turističnim destinacijam (obalno-kraška regija). Tudi najnižje cene kvadratnega
metra uporabne površine v naši najbolj severovzhodni regiji nas niso presenetile. Pomurska
statistična regija namreč demografsko izstopa po najnižjem naravnem prirastu ter najmanj
ugodni starostni sestavi prebivalstva, tudi stopnja delovne aktivnosti je tukaj najnižja. Po
podatkih SURS (b. l.) je v pomurski in zasavski regiji (izpostavljeni že pri analiziranju hipoteze
1) delež gospodinjstev, ki prejemajo materialno ali denarno pomoč, najvišji. Na sliki 34
grafično prikažemo povprečne cene kvadratnega metra uporabne površine stanovanjskih
nepremičnin po regijah.
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Slika 34: Povprečna cena m2 po regijah
Vir: ETN b.l.

Podobno kot pri prvi hipotezi smo tudi tukaj grafično prikazali korelacijske koeficiente izbranih
spremenljivk v primerjavi s korelacijskim koeficientom, izračunanim za vso Slovenijo (slika
35).
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Slika 35: Korelacijski koeficienti testirane hipoteze 2 po regijah v primerjavi s Slovenijo
Vir: Banka Slovenije b. l.; ETN b.l.
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5

KLJUČNE UGOTOVITVE RAZISKAVE

Obrestna mera je eden od ključnih dejavnikov oblikovanja cen na nepremičninskem trgu in
pomembno vpliva na odločitve gospodinjstev glede nakupa stanovanjskih nepremičnin. Prek
ponudbe in povpraševanja vpliva na vse gospodarske trge.
Vsako nacionalno gospodarstvo ima svoje značilnosti, po katerih se razlikuje od drugih. Ne
glede na to, ali gre za Dako z njenimi barakarskimi naselji, Kitajsko, ki je imela v preteklosti
striktno stanovanjsko politiko, Nemčijo s konservativnim hipotekarnim posojanjem, Švico, ki
je kljub svojim standardom v določenem obdobju zaostala za evropskim povprečjem, ali
Slovenijo, po velikosti manjšo od kakšne svetovne metropole, povsod spremembe obrestnih
mer stanovanjskih posojil vplivajo na nepremičninski trg.
Obrestna mera zatorej ni zaman ena od najpogosteje opazovanih ekonomskih spremenljivk.
Tudi naše opazovanje njenega vpliva na slovenski trg stanovanjskih nepremičnin je prineslo
ugotovitve, skladne s teoretičnimi izhodišči in z do sedaj izvedenimi raziskavami drugih
avtorjev.
Ugotovili smo, da kadar je obrestna mera stanovanjskih posojil nižja, se več gospodinjstev
zadolži, zato se proda več stanovanjskih nepremičnin ter obratno. Še dodaten pospešek v tej
smeri prispeva stran ponudbe, saj ob nižji obrestni meri tudi gradbeni vlagatelji lažje pridejo do
virov financiranja ter tako povečajo ponudbo nepremičnin, kar pa dodatno prispeva k večjemu
številu realiziranih kupoprodajnih poslov. Potrdili smo torej našo prvo hipotezo, da tudi na
slovenskem trgu obstaja negativna povezava med višino obrestnih mer stanovanjskih posojil in
obsegom prodanih stanovanjskih nepremičnin.
Druga naša pomembna ugotovitev je, da višje obrestne mere posojil zmanjšujejo povpraševanje
po stanovanjskih nepremičninah, saj gospodinjstva težje financirajo svoje nakupe (dražja
posojila). Prav tako kot gospodinjstva pa ob višjih obrestnih merah tudi gradbeni vlagatelji težje
pridejo do ugodnih posojil, kar zmanjša ponudbo stanovanjskih nepremičnin, to pa ustvarja
pritisk na višanje njihovih cen. Ugotovili smo, da tudi tukaj slovenski nepremičninski trg ni
izjema ter da so, kot smo opredelili v naši drugi hipotezi, nižje obrestne mere stanovanjskih
posojil povezane z višjimi cenami stanovanjskih nepremičnin.
Med raziskavo smo naleteli tudi na ovire. Slovenski nepremičninski trg zaradi svoje majhnosti
ni primeren za podrobnejšo analizo (po posameznih mestih), ki bi bila zaradi raznolikosti
našega trga zanimiva in bi nam njeni izsledki osvetlili še nekatere druge vidike obnašanja
stanovanjskega nepremičninskega trga.
Najpomembnejše značilnosti trga stanovanjskih nepremičnin: lokalizirana konkurenca,
slojevito povpraševanje in fiksna kratkoročna ponudba so izstopale tudi v naši raziskavi.
Izkazalo se je, da obstaja med lokacijami (regijami, občinami) stanovanjskih nepremičnin
precej odstopanj, očitno je, da lokacijska umeščenost stanovanjskih nepremičnin vpliva na
njihovo ceno in promet z njimi. Naša ugotovitev je, da sta v Sloveniji favorizirani regiji
osrednjeslovenska in obalno-kraška, kar nas glede na centraliziranost države v eni in obmorsko
lego druge regije ni presenetilo. Zaradi fiksne kratkoročne ponudbe (izgradnja novih
stanovanjskih nepremičnin traja navadno več let) pa je usklajevanje ponudbe in povpraševanja
na trgu dolgotrajen proces.
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6

SKLEP

V magistrski nalogi smo raziskovali vpliv višine obrestne mere stanovanjskih posojil na obseg
prodaje in ceno stanovanjskih nepremičnin. Postavili smo dve hipotezi, ki smo ju na zbranih
podatkih iz ETN in BS preverjali s korelacijsko analizo. Naša sklepna ugotovitev je, da
povezava med opazovanimi dejavniki obstaja.
Nakup stanovanjske nepremičnine je običajno zahteven in dolgotrajen proces, nanj pa vpliva
veliko dejavnikov. Med najpomembnejše spada ena od najbolj pogosto spremljanih
spremenljivk v ekonomiji – obrestna mera. Približno dve tretjini slovenskih gospodinjstev se
za potrebe pridobitve lastništva nepremičnine zadolži s stanovanjskim posojilom bank.
Obrestna mera predstavlja ceno posojila, zato pomembno vpliva na odločitev gospodinjstva za
zadolžitev in nakup stanovanjske nepremičnine.
Za potrebe empiričnega dela smo pridobili podatke o efektivnih obrestnih merah stanovanjskih
posojil v Sloveniji, cenah prodanih stanovanjskih nepremičnin in številu prodanih
stanovanjskih nepremičnin. Naša raziskava je potrdila postavljeni hipotezi in se hkrati ujema z
večino do sedaj opravljenih podobnih raziskav na drugih teritorialnih območjih. Izidi raziskave
so pokazali, da obrestna mera stanovanjskih posojil pomembno vpliva na stanovanjski
nepremičninski trg. Potrdili smo, da na slovenskem stanovanjskem nepremičninskem trgu
obstaja negativna povezava med višino obrestnih mer stanovanjskih posojil in obsegom
prodanih stanovanjskih nepremičnin. To pomeni, da kadar je obrestna mera stanovanjskih
posojil nižja, se več gospodinjstev zadolži, zato se proda več stanovanjskih nepremičnin in
obratno. Prav tako smo potrdili, da je nižja obrestna mera stanovanjskih posojil povezana z
višjimi cenami stanovanjskih nepremičnin.
O problematiki, ki je bila predmet naše raziskave, je bilo v okviru različnih gospodarstev v
svetu izvedenih že več raziskav. Opravili smo pregled dosedanjih relevantnih raziskav, ki so
proučevale povezanost obrestne mere in trga stanovanjskih nepremičnin. Tudi na primeru
Slovenije je bilo izvedenih nekaj raziskav, vendar so analizirale druge dejavnike, ki vplivajo na
spremembe na nepremičninskem trgu. Slovenija prav tako ne sledi svetovnemu trendu
urbanizacije, in če še enkrat poudarimo njeno majhnost, imamo po evropskih merilih le dve
mesti. Z ugotovitvami raziskave na primeru Slovenije smo tako prispevali svoj del k opusu
dosedanjih raziskav s tega področja in jih dopolnili. Potrdili smo, da se Slovenija kljub
majhnosti in specifikam našega trga obnaša skladno z drugimi gospodarstvi.
Zdi se, da je poslovanje s stanovanjskimi nepremičninami vedno aktualno. Kljub pandemiji, ki
je v zadnjem obdobju okrnila marsikatero dejavnost, se zdi, da je trg stanovanjskih nepremičnin
v Sloveniji v polnem razcvetu. Tudi objavljeni podatki, na primer o indeksu cen stanovanjskih
nepremičnin, ki jih četrtletno objavlja državni statistični urad, ter razne analize
nepremičninskega trga so vedno vroča tema in polnijo naslovnice medijev. Zaradi tega nas ni
strah, da bi zmanjkalo sredstev ali idej za nadaljnje raziskave. Tudi na temo povezanosti
obrestne mere in stanovanjskega nepremičninskega trga bi še lahko razpravljali. Ocenjujemo,
da bi z daljšim časovnim obdobjem lahko še bolje ocenili povezanost, videl bi se tudi vpliv
določenih šokov/kriz – zanimivo bi bilo analizirati tudi obdobje zadnjega leta, kot vemo, je
pandemija prizadela vse gospodarstvo, trg stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji pa se zdi, kot
da je v razcvetu. V nalogi smo naleteli na oviro zaradi razdrobljenosti Slovenije (premajhno
število transakcij na občino), zato smo se osredotočili na regije, zanimiva pa bi bila tudi analiza
kohezijskih regij, torej primerjava med vzhodno in zahodno Slovenijo. Kot je znano, je vzhodna
Slovenija revnejša in spada med manj razvita območja, zaradi česar je tudi upravičena do več
kohezijskih sredstev.
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Ostaja torej še veliko odprtih možnosti za nadaljnje raziskave slovenskega trga stanovanjskih
nepremičnin ki bi dodatno oziroma z drugega vidika pojasnile dogajanje na njem.
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Priloga 1
DATOTEKE, PREVZETE IZ ETN
DATOTEKA S PODATKI O
DATOTEKA S PODATKI O POSLIH
NEPREMIČNINAH (DELI STAVB)
(POSLI)
ID posla
ID posla
Šifra KO
Vrsta kupoprodajnega posla
Ime KO
Datum uveljavitve
Občina
Datum sklenitve pogodbe
Številka stavbe
Pogodbena cena / Odškodnina
Številka dela stavbe
Vključenost DDV
Parcelna številka za geolokacijo
Stopnja DDV
Interna oznaka dela stavbe
Datum izteka lizinga
Evidentiranost dela stavbe
Datum prenehanja lizinga
Naselje
Opombe o pravnem poslu
Ulica
Posredovanje nepremičninske agencije
Hišna številka
Datum zadnje spremembe posla
Dodatek HŠ
Datum zadnje uveljavitve posla
Številka stanovanja ali poslovnega prostora
Vrsta akta
Vrsta dela stavbe
Tržnost posla
Leto izgradnje dela stavbe
Stavba je dokončana
Gradbena faza
Novogradnja
Prodana površina
Prodani delež dela stavbe
Prodana površina dela stavbe
Prodana uporabna površina dela stavbe
Nadstropje dela stavbe
Število zunanjih parkirnih mest
Atrij
Površina atrija
Opombe o nepremičnini
Dejanska raba dela stavbe
Lega dela stavbe v stavbi
Število sob
Površina dela stavbe
Uporabna površina
Prostori dela stavbe
Pogodbena cena dela stavbe
Stopnja DDV dela stavbe

