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III 

POVZETEK  

Namen magistrske naloge je ugotoviti, ali je imelo poreklo kapitala v bančnem sektorju v 

Sloveniji vpliv na poslovanje bank v času finančne krize. Empirični del naloge je zasnovan kot 

primerjava podatkov iz bilanc devetih domačih in sedmih tujih bank, ki smo jih razdelili v dve 

skupini po poreklu kapitala, kjer so domače ali tuje osebe imele več kot 50 odstotkov lastništva 

v upravljanju. Prav tako pa smo uvedli novo spremenljivko, ki nam je vzorec razdelila na dve 

obdobji, in sicer smo za obdobje pred krizo vzeli obdobje od leta 2005 do leta 2008, za obdobje 

v času krize pa obdobje od leta 2009 do leta 2014. Iz ugotovitev je razvidno, da med 

preučevanimi bankami obstajajo statistično značilne razlike glede poslovanja bank, tako po 

poreklu kapitala kakor tudi med preučevanima obdobjema. Ugotovili smo, da je kriza bolj 

prizadela poslovanje bank, ki so v domači lasti.  

 

Ključne besede: poreklo kapitala, finančna kriza, poslovanje, tuje banke, domače banke, bančni 

sistem. 

SUMMARY  

The purpose of this master’s thesis is to determine whether the origin of the capital in the 

banking sector in Slovenia had impact on the operations of banks during the financial crisis. 

The empirical part of the thesis is designed as a comparison of data from the balance of nine 

domestic and seven foreign banks, which were divided into two groups according to the origin 

of the capital, where domestic or foreign entities had more than 50 percent of managing 

ownership. We introduced a new variable, which has allowed us to divide samples into two 

periods as follows we took the years between 2005 and 2008 for the period preceding the crisis, 

and we took the years between 2009 and 2014 for the period at the time of crisis. The findings 

show that the surveyed banks, have statistically significant differences in the operations of 

banks, both in terms of capital as well as between the periods studied. We learned that a crisis 

more affected business of banks, that are in domestic ownership.  

Key words: origin of capital, the financial crisis, business, foreign banks, domestic banks, the 

banking system. 
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1 UVOD 

V uvodnem poglavju bomo predstavili problem in področje raziskave, opredelili namen, cilje 

in hipoteze magistrske naloge ter opisali tudi uporabljene raziskovalne metode. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča  

Banke opravljajo številne posle, ki so povezani z delovanjem finančnega trga in so 

najpomembnejši udeleženci na denarnem trgu. S kapitalskim trgom so najpogosteje povezane 

prek investicijskega oddelka, ko delujejo kot pokrovitelji izdaje nove emisije delnic ali 

obveznic. Investicijske banke so se razvile kot specifična oblika iz klasičnih poslovnih bank še 

posebej v ZDA in Veliki Britaniji. V večini evropskih držav se banke ne delijo klasično na 

poslovne in investicijske banke, ampak znotraj t. i. univerzalnih bank obstajajo sektorji, ki so 

specializirani za posle iz kroga investicijskega bančništva (Cingula, Klačmer Čalopa in Brodar 

2011, 58–60). 

Osem let po začetku svetovne finančne krize se dogajanje v bančnem sektorju v Evropi ter v 

svetu še vedno ni stabiliziralo in umirilo. Potem, ko je bankrotirala četrta največja ameriška 

investicijska banka Lehman Brothers, je ameriška centralna banka za pomoč bančnemu sektorju 

namenila več kot 700 milijard dolarjev in preprečila bankrot preostalih štirih ameriških 

investicijskih bank (Banka Slovenije 2015b, 2).  

Kot navajata Arhar in Tomec (2013, 9–10), so se ob zmanjševanju medbančnega posojanja 

banke, ki so bile odvisne od tovrstnega vira financiranja, znašle v težkem položaju, saj so se 

aktivnosti na posojilnem trgu skoraj ustavile in povzročile kreditni krč. Ob nevarnosti propada 

bank so se številne države EU odločile, da bodo svojim bankam pomagale, kar se je izkazalo 

za drag ukrep, saj so evropske vlade za pomoč do leta 2011 namenile več kot 1,6 bilijona evrov. 

Države pa so finančnemu sektorju pomagale tudi posredno v obliki pomoči realnemu sektorju, 

ki je do konca leta znašala 83 milijard evrov.  

Za reševanje bank v Sloveniji je bilo samo v letu 2013 s strani države za dokapitalizacijo petih 

bank vloženih 3,2 milijarde evrov, skupaj od leta 2008 naprej pa več kot 4,5 milijarde evrov, 

največ v državno NLB. Kapitalska ustreznost slovenskih bank je leta 2013 porasla na 13,7 % 

in v prvem poletju leta 2014 na 15,2 %, vendar je še vedno zaostajala za evropskimi bankami 

(Banka Slovenije 2015b, 49). 

Da se stabilizira evropski finančni sektor, je bila vpeljana cela kopica predpisov. Poostrena 

bodo kapitalska pravila (Basel III), z namenom centralizacije bančnega nadzora pa so 

ustanovljene: bančna unija, skupna shema za zavarovanje bančnih depozitov in skupni 

mehanizem za reševanje bank (Liebscher 2013, 2). 
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Albertazzi in Bottero (2013, 8–29) z analizo ugotavljata, da je bilo v obdobju po Lehmanu 

krčenje posojil v Italiji s strani tujih bank občutnejše od njihovih domačih konkurentov, kar se 

je odražalo v manj ugodnem gibanju ponudbe, ki ni bila samo posledica močnejše slabitve na 

strani povpraševanja. Tuje banke so se odzvale na poslabšanje kakovosti posojil z veliko večjim 

krčenjem kreditnih aktivnosti kot domače banke. Če primerjamo rast kreditov v obdobju od 

zadnjega četrtletja leta 2007 do zadnjega četrtletja leta 2008, se je skupna stopnja rasti posojil 

zmanjšala iz 11 % na -0,5 %, stopnja rasti domačim bankam se je iz 9 % znižala na 0,4 %, 

medtem ko se je stopnja rasti posojil tujim bankam iz 19,7 % znižala na neverjetnih -0,4 %.  

Haas in Lelyveld (2014, 4–10) z analizo 48 multinacionalnih bančnih skupin (77 % 

multinacionalnih skupin je lociranih v Evropi, 19 % multinacionalnih skupin in podružnic pa 

je lociranih v Severni Ameriki), njenih 199 hčerinskih družb in skupino 202 domačih bank, 

ugotavljata, da so morale banke od leta 2008 do leta 2009 zmanjšati rast kreditov v povprečju 

za 12,7 odstotne točke. Medsebojni vpliv med krizo in domačim lastništvom kaže, da je bilo to 

znižanje bistveno manjše za domače banke, ki so morale zmanjšati kreditno rast za samo 6 

odstotnih točk, kar je več kot pol manj od zmanjšanja kreditne rasti hčerinskih bank 

multinacionalk.  

Stubelj in Dolenc (2009, 222–223) z analizo osmih največjih bank v Sloveniji ugotavljata, da 

se je uspešnost poslovanja ter dobiček bankam na začetku finančne krize konec leta 2007 v 

primerjavi s časom pred krizo celo izboljšal, kar gre pripisati temu, da so banke kopičile 

kapitalske dobičke v prvi polovici leta, ko negativni trendi še niso bili tako šokantni, kot v drugi 

polovici leta. Rezultati kazalnikov ROA in ROE so bili še toliko bolj presenetljivi, saj analiza 

kaže, da sta se kazalnika v letu 2007 bistveno povečala v primerjavi z letom 2006, kazalnik 

ROA pa se je v letu 2007 bistveno povečal v primerjavi z letom 2005. Glede na visok odstotek 

dobička, ki so ga te banke pridobile s kapitalskimi dobički, je bilo pričakovati, da bosta ta dva 

parametra zaradi krize drugorazrednih hipotekarnih posojil manj ugodna, kot sta dejansko bila. 

Šverko, Pavlović in Vukas (2013, 35–36) z analizo 37 bank na Hrvaškem ugotavljajo, da se 

majhne banke po poslovanju bistveno razlikujejo od njenih srednje velikih in velikih 

konkurentov. Najpomembnejše razlike so manjši del posojil v celotnih sredstvih, večji delež 

depozitov v pasivi, manjši del kreditov in depozitov, višji delež problematičnih naložb ter nižja 

stopnja kapitalske ustreznosti. Manjše banke imajo tudi slabši kreditni portfelj kot njihove večje 

konkurentke ter zaradi tega tudi večje popravke vrednosti in manjša neto stanja kreditnega 

portfelja. Razlogi za manjši del kreditnega portfelja so pri majhnih bankah različni, vendar je 

treba poudariti, da so velike in srednje velike banke v večini primerov del bančnih korporacij 

in kot take lahko pridobijo likvidnostne vire iz svoje skupine.  

De Luca (2014, 98) je z analizo dolga podjetij v državah G7 v obdobju od leta 1994 do leta 

2013 z razlikovanjem med obdobjem pred krizo od leta 1994 do leta 2007 in obdobjem v času 

krize od leta 2008 do 2013 prišel do dveh ugotovitev. Prvič; z analizo ugotavlja, da se je 

povprečna stopnja zadolženosti v analiziranem obdobju podjetij v vseh državah uskladila v 
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približnem razponu z rahlo razliko med državami. Ameriška in kanadska podjetja so imela 

stopnjo zadolženosti med 25 % in 35 %, angleška in francoska podjetja so imela stopnjo 

zadolženosti med 15 % in 25 %, japonska podjetja so imela stopnjo zadolženosti med 15 % in 

35 %, nemška podjetja so imela stopnjo zadolženosti med 10 % in 20 %, italijanska podjetja pa 

so imela stopnjo zadolženosti med 15 % in 35 %. Drugič; z analizo ugotavlja, da se vedenje o 

stopnji zadolženosti razlikuje med podjetji držav G7 zlasti v zvezi z učinki finančne krize. 

Ameriška in kanadska podjetja so povečala stopnjo zadolženosti, tako v obdobju pred krizo 

kakor tudi v obdobju krize. Nemška podjetja so zmanjšala stopnjo zadolženosti, tako v obdobju 

pred krizo kakor tudi v obdobju krize. Italijanska, francoska in angleška podjetja so v času pred 

krizo povečala stopnjo zadolženosti, medtem ko so jo v času krize zmanjšala. Japonska podjetja 

pa so zmanjšala stopnjo zadolženosti v obdobju pred krizo in jo povečala v obdobju krize. 

Razlike se verjetno odražajo zaradi različnega pristopa držav s soočanjem s finančno krizo, 

zlasti v zvezi z monetarno politiko.  

Olivero in Jeon (2013, 3) navajata, da je bila ena najbolj izpostavljenih vlog v svetovni finančni 

krizi vloga, ki so jo odigrale multinacionalne banke pri prenosu finančnega šoka in v vplivu 

kreditne stabilnosti v svetovnem bančništvu. Skozi čezmejno posojanje in uporabo notranjih 

kapitalskih trgov so globalne banke odigrale pomembno vlogo pri nenadni ustavitvi in 

preobratu globalnih tokov kapitala, od razvitih držav k razvijajočim se gospodarstvom ter pri 

procesu prenosa učinkov krize. Poleg tega so najbrž tuje banke povečale nestanovitnost 

kreditiranja in so sprožile različne pomisleke učinkovitosti prenosnih mehanizmov denarne 

politike v času krize pri gostiteljskih razvijajočih se gospodarstvih. 

Wan in Jin (2014, 225) ugotavljata, da dejavniki, kot je nadzor kreditov zasebnemu sektorju ali 

ponudba denarja, prilagoditev primanjkljaja na računu plačilne bilance in nadzor finančne 

odprtosti, prispevajo k okrevanju pri odpravljanju posledic finančne krize. Poleg tega ugodno 

mednarodno gospodarsko okolje ustvarja pomemben učinek. Še posebej pomembno za 

razvijajoče se trge je, da nadzorujejo tveganje v povečanju finančne odprtosti in da se izogibajo 

obratom na računih plačilne bilance zaradi nenadnih ustavitev prilivov kapitala. Ugotovitve 

kažejo, da primerjava hitrosti okrevanja po valutni ali bančni krizi v primerjavi s kombinacijo 

valutne in bančne krize ni nujno povezana z dodatno dolgotrajnejšim okrevanjem. 

Finančna kriza je pustila posledice na slovenskem bančnem sistemu ter je različno prizadela 

posamezne banke. Dejavniki, ki so krojili finančno krizo v Sloveniji, so na posamezne banke 

različno vplivali. Naloga se bo osredotočila na vpliv porekla kapitala na poslovanje bank v času 

finančne krize v Sloveniji. 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen magistrske naloge je ugotoviti, ali je imelo poreklo kapitala v bančnem sektorju v 

Sloveniji vpliv na poslovanje bank v času finančne krize.  
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Cilji magistrske naloge: 

 predstaviti dogajanje v bančnem sektorju v Sloveniji v času finančne krize, 

 analizirati vpliv porekla kapitala na poslovanje bank v času finančne krize in  

 prikazati posledice finančne krize na bančni sektor v Sloveniji. 

1.3 Temeljna teza in hipoteze  

Na osnovi pregleda in ugotovitev iz domače ter tuje literature smo postavili temeljno tezo. 

Temeljna teza raziskave, ki se nanaša na poslovanje bank v času finančne krize v Sloveniji, je, 

da je kriza bolj prizadela banke v pretežno domači lasti. To tezo smo preverili s testiranjem 

naslednjih štirih hipotez: 

 H1: Poreklo kapitala v bankah v Sloveniji je vplivalo na dostop do virov financiranja. 

 H2: Poreklo kapitala v bankah v Sloveniji je vplivalo na kreditno aktivnost bank v 

Sloveniji. 

 H3: Banke v tuji lasti so v času finančne krize v primerjavi z obdobjem pred krizo 

bolje poslovale kot banke, ki so v domači lasti. 

 H4: Uspešnost poslovanja bank v domači lasti, se je v času finančne krize v primerjavi 

z obdobjem pred krizo bolj znižala kot uspešnost bank v tuji lasti. 

1.4 Metodologija raziskovanja 

Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov: teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem 

delu smo preučili vzroke in posledice finančne krize ter vpliv krize na bančni sistem tako v 

svetu kot v Sloveniji. Uporabili smo naslednje metode:  

 metodo deskripcije, s katero smo opisali znana in potrjena dejstva ter pojme, 

 metodo kompilacije, s katero smo povzemali citate, stališča, sklepe ter obstoječe 

raziskave in 

 metodo komparacije, s katero smo primerjali ugotovitve domačih in tujih avtorjev, ki 

bodo predstavljale izhodišča za analizo. 

Empirični del magistrske naloge temelji na metodi analize sekundarnih podatkov pridobljenih 

iz letnih poročil vseh delujočih bank v Sloveniji na dan 31. 12. 2014. Za obdobje pred krizo 

smo upoštevali leta od 2005 do 2008, ko je Slovenijo dosegla finančna kriza. Za obdobje krize 

smo upoštevali obdobje let od 2009, ko so se znaki finančne krize pokazali v bilancah, do leta 

2014, za katerega imamo še popolne podatke. Hipoteze smo preverili s pomočjo Independent 

samples t-testa. Kjer predpostavke o normalnosti porazdelitve niso bile izpolnjene, smo 

uporabili Mann-Whitneyjev U ali Wilcoxonov test. 
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2 BANČNI SISTEM 

Cingula, Klačmer Čalopa in Brodar (2011, 8) navajajo, da je finančni sistem sestavni del 

vsakega gospodarstva, saj njegova kakovost in učinkovitost vplivata na delovanje celotnega 

ekonomskega sistema. Pomemben je tako za organizacije, državo in njene ustanove kakor tudi 

za vsakega posameznika. Zaradi svojega pomena za gospodarstvo je finančnemu sistemu 

posvečena posebna pozornost v vseh državah, ki želijo nad njim vzpostaviti nadzor. Za njegovo 

delovanje je potrebna uskladitev pravnih in institucionalnih okvirjev, tako na denarnem kakor 

tudi na kapitalskem trgu. Različne države ga urejajo na različne načine. Slovenija ga je z 

vstopom v EU prilagodila direktivam in smernicam, ki izvirajo iz razvitih držav EU.  

2.1 Delovanje finančnih trgov 

Kot navaja Ribnikar (1999, 155) je finančni trg mehanizem, ki omogoča prenašanje sredstev 

med subjekti, ki imajo presežke, in tistimi, ki imajo primanjkljaje, ne glede na to, ali gre za 

dvostranske poslovne odnose med kreditojemalci in kreditodajalci ali pa za trgovanje z 

vrednostnimi papirji.  

Cingula, Klačmer Čalopa in Brodar (2011, 15–16) dodajajo, da med kreditojemalci ter 

posojilojemalci obstajata dve obliki odnosa, in sicer ali gre za neposredni finančni tok, ki poteka 

brez neposrednega vpletanja finančnih institucij ali pa gre za posredni finančni tok, ki poteka 

ob vpletenosti finančnih posrednikov, ki so največkrat bančne institucije, ki poslovanje na 

finančnem trgu naredijo učinkovitejše. Na denarnem trgu se trguje s kratkoročnimi 

vrednostnimi papirji in likvidnimi denarnimi sredstvi ob minimalnem tveganju, saj gre za 

visoko likvidna sredstva. Kapitalski trg je pomemben del finančnega trga in se deli na delniški 

trg oz. na trg lastniških vrednostnih papirjev ter na obvezniški trg oz. na trg dolžniških 

vrednostnih papirjev. V zadnjem času se je pojavila še tretja oblika trga, in sicer trg izvedenih 

vrednostnih papirjev.  

Ribnikar (1999, 172–175) razlaga, da se kapitalski trg deli na primarni oz. emisijski in na 

sekundarni trg kapitala. Na primarnem trgu so glavne institucije investicijske banke, ki 

sodelujejo pri prodaji vrednostnih papirjev, medtem ko se na sekundarnem trgu z njimi trguje. 

Na borzi, ki je organiziran sekundarni trg, se večinoma trguje z vrednostnimi papirji najboljših 

podjetij. V okviru razvitejših trgov s finančnimi instrumenti sta se pojavili še dve obliki 

sekundarnega trga, in sicer terciarni in kvartalni trg. Na terciarnem trgu kapitala se trguje z 

vrednostnimi papirji podjetij mimo borze preko bančnih okenc, medtem ko gre pri kvartalnem 

trgu za trgovanje z vrednostnimi papirji institucionalnih vlagateljev.  
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2.1.1 Poslovne banke 

Pojem banka se uporablja za kreditno institucijo, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje 

bančnih storitev sprejemanja depozitov in drugih vračljivih sredstev ter dajanje kreditov, ki 

vključuje potrošniške kredite, hipotekarne kredite, odkup terjatev z regresom ali brez njega in 

financiranje finančnih poslov. Banke lahko opravljajo tudi dodatne in druge finančne storitve 

(ZBan-2). 

Dajalec kredita je fizična ali pravna oseba, ki obljubi, da bo dala kredit ali posojilo v okviru 

svoje dejavnosti, poslovanja ali poklica. Dajalec kredita mora pred sklenitvijo kreditne pogodbe 

oceniti kreditno sposobnost potrošnika, na podlagi informacij o njegovih prejemkih oz. 

njegovem premoženjskem stanju, informacije o njegovi zadolženosti pa pridobi iz zbirk 

osebnih podatkov, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja bančništvo (ZPotK-1). 

Ravno pomanjkljivosti pri ocenjevanju kreditne sposobnosti oz. neocenjevanju le-te v 

ameriškem bančnem sistemu je, kot bomo videli v nadaljevanju, pripeljalo do krize 

drugorazrednih hipotekarnih posojil, ki se je razširila v svetovno finančno krizo in povzročila 

recesijo velikih razsežnosti. 

Ribnikar (1999, 214) navaja, da so poslovne banke institucije, ki s ponudbo finančnih storitev 

zagotavljajo nemoten pretok finančnih sredstev v gospodarstvu. V želji po dolgoročnem obstoju 

in razvoju morajo ob vse večji konkurenci težiti k čim večjemu dobičku. Banke ustvarjajo 

prihodke s plasiranjem sredstev na trg v obliki kreditov po višji obrestni meri, kot pa plačujejo 

za prejem teh sredstev v obliki depozitov in s to razliko v obrestih pokrivajo tudi vse stroške, 

ki nastajajo zaradi financiranja posredništva. 

Cingula, Klačmer Čalopa in Brodar (2011, 58–61) navajajo, da so banke najpomembnejši 

udeleženci na denarnem trgu, ki so iz svojih temeljnih funkcij razvile paleto funkcij in 

aktivnosti, ki predstavljajo pomembno povezavo med denarnim ter kapitalskim trgom. Prvi 

korak proti poslom, ki so povezani z aktivnostmi borznega posredovanja, predstavlja menjalna 

funkcija, na osnovi katere se opravlja kupoprodaja menic, kar pomeni začetek razvoja borz oz. 

sekundarnega kapitalskega trga. V povezavi z menjalnimi posli so banke zelo razvile funkcijo 

depozitne institucije in sposobnost transferjev po naročilu deponentov, s katero je tesno 

povezana funkcija kreditiranja, saj bančni krediti predstavljajo pomemben vir kratkoročnega 

financiranja podjetij. Banke svoje posle običajno razvrščajo na tri osnovne delitve, in sicer na 

aktivne, pasivne in nevtralne bančne posle.  

Boot (2003, 38) navaja, da je konkurenčno bančno okolje v bančništvu tisto, ki povzroča 

konsolidacijo bank in širitev njihovega področja poslovanja. Ker komercialno bančništvo 

postaja vse bolj konkurenčno, morajo banke preučiti vse možnosti, da odpravijo neučinkovitosti 

v strukturi stroškov. Način za zmanjšanje stroškov je združitev z drugimi bankami, kar lahko 

prinese izkoristke obsega poslovanja z zapiranjem odvečnih poslovnih enot in konsolidacijo 
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zalednih služb. Padanje obrestnih marž v bančništvu sili poslovne banke v širjenje poslovanja 

izven tradicionalno bančnega področja, saj lahko nekatere nebančne dejavnosti ponujajo višje 

marže in tako naredijo razširitev področja poslovanja bolj privlačno.  

Weber (2015, 257–258) navaja, da je razlika med celinsko Evropo in anglosaksonskimi 

državami v tem, da je pri slednjih finančni sistem tržno usmerjen in ne prevladujejo banke. V 

Evropi podjetja in posamezniki financirajo naložbe predvsem z izposojanjem denarja od svojih 

matičnih bank. Mala in srednja podjetja le redko izdajo podjetniške obveznice za pridobitev 

likvidnosti, tako so banke bistvenega pomena za delovanje realnega gospodarstva. Poleg tega 

pa so domače banke razmeroma velike v primerjavi z velikostjo domačega gospodarstva. 

Evropske banke v glavnem še vedno vlagajo v domače naložbe in državne obveznice, kar 

ustvarja medsebojno odvisnost med bankami ter vladami. Bančna solventnost je tako odvisna 

od sposobnosti matične države in obratno ter sili evropske vlade v reševanje bank. 

2.1.2 Investicijske banke 

Morrison in Wilhelm (2007, 263–264) navajata, da sta investicijsko bančništvo v drugi polovici 

dvajsetega stoletja oblikovali revolucija računalniške tehnologije in finančne ekonomije, kar je 

imelo dva večja učinka. Prva posledica je bila kodifikacija in standardizacija številnih 

aktivnosti, ki so bile v preteklosti domena ljudi, hkrati pa so tehnološke spremembe v realnem 

gospodarstvu ustvarile potrebo po investicijskih bankirjih, ki bi lahko pomagali izvesti številne 

reorganizacije v podjetjih in ki se sklicujejo na vrsto znanj, ki so bila tradicionalno domena 

investicijskih bank. Investicijske banke so bile ob koncu dvajsetega stoletja precej bipolarna 

dejavnost, saj so še vedno zagotavljale intenzivno storitev, ko so prodajale svetovalno delo in 

zapleteno varnostno zavarovanje, na drugi strani pa so sodelovale v kapitalsko intenzivnih 

predvsem industrijskih podjetjih, ki so imela velike obsege poslovanja in nizke marže. 

Investicijske banke se ukvarjajo z dejavnostjo, ki temelji na ugledu in z njim povezanimi 

razmerji. 

Zadnjih 30 let je svetovni intelektualni trg deloval proti regulacijam. Anglosaške države so 

vodile v deregulaciji, članice EU in Japonska pa so jim sledile. Leta 1971 se je odpravila 

dolarska konverzija v zlato, ko so se uvedli drseči tečaji, zaradi česar se je bilo treba zavarovati 

pred spremembami valutnih tečajev. Vse to je vodilo v nastanek posameznih vrst izvedenih 

finančnih instrumentov. Prve so leta 1972 na čikaški borzi nastale valutne »bodočnice« 

(»futures«) in današnji izvedeni finančni instrumenti so bili neposredni nasledniki tega. 

Naslednji izvedeni instrument je bil »zamenjava« (»swap«), ki je bil lahko valutni in obrestni. 

Zadnji pomembnejši izvedeni finančni instrument so zamenjave v primeru neodplačanih posojil 

»credit default swaps«, ki posojilodajalcu nudi zavarovanje, če posojilojemalec ne vrne 

posojila. Vsem tem izvedenim finančnim instrumentom je skupen majhen začetni kapital, ki 

lahko vodi v mnogo večje finančno izpostavljanje. Pri listinjenju pa gre za zbiranje posojil v 

paketih in njihovo prodajo nadaljnjim vlagateljem (Štiblar 2008, 102–103). 
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Van der Wee, James in Clement (2014, 6) navajajo, da se novi finančni produkti, ki naj bi 

razpršili tveganje bolj enakomerno, zlahka zaznavajo kot varni. Osnovno tveganje je še vedno 

prisotno, vendar je v veliki meri zanemarjeno. Mnogo finančnih inovacij je v preteklem stoletju 

pomagalo povečati dostop gospodinjstev in podjetij do kreditov z odpiranjem novih virov 

financiranja, pomagalo je razpršiti osnovno tveganje in pomagalo je povečati kapacitete 

finančnega sistema ter celotnega gospodarstva, ne da bi ogrozili njihovo stabilnost. Mnogo 

finančnih inovacij je povečalo donose, ki so jih zaslužili posredniki, ki so jih tržili in so v veliki 

meri imeli pozitiven vpliv na splošno dobičkonosnost finančnega sektorja.  

Morrison in Wilhelm (2007, 309–310) zaključujeta, da je investicijsko bančništvo postalo 

pomembno, ker so informacijske zahteve na kapitalskih trgih preveč kompleksne, da bi dosegle 

vrsto pogodbenih poslovnih podlag, ki jih lahko opravljajo le sodišča. Od njihovega nastanka 

v osemnajstem stoletju do vloge v modernem kapitalizmu so investicijske banke pomagale 

reševati najzahtevnejše probleme prerazporeditve sredstev. Na tej poti so se spremenile v skladu 

s potrebami strank in v odzivu na tehnološki napredek, ki je spremenil naravo in distribucijo 

informacij v trgovanju z delnicami.  

Največje investicijske banke na svetu, razvrščene po prejetih provizijah v letu 2015, so 

ameriške: JP Morgan s 5.833,90 milijona dolarjev provizij, Goldman Sachs & Co s 5.809,41 

milijona dolarjev provizij in Bank of America Merrill Lynch s 5.247,03 milijona dolarjev 

provizij. Med največjih deset investicijskih bank na svetu spadajo še: nemška Deutsche Bank s 

3.421,22 milijona dolarjev provizij, švicarska Credit Suisse s 3.254,63 milijona dolarjev 

provizij in angleška Barclays s 3.229,43 milijona dolarjev provizij (Financial Times League 

Tables 2015). 

2.1.3 Centralne banke 

Cingula, Klačmer Čalopa in Brodar (2011, 70) navajajo, da je centralna banka eden izmed 

največjih izumov človeštva in obstaja celo trditev, da so tri najpomembnejša odkritja v 

zgodovini ogenj, kolo in centralna banka. Centralna banka je najpomembnejša finančna 

institucija vsake moderne države, saj predstavlja vrhovno oblast nad bankami v državi in je zato 

njena vloga precej samostojna ter centralizirana in neodvisna od nekaterih vladnih odločitev ter 

obstoječih zakonov. Včasih se jo imenuje tudi banka države, saj gre za institucijo, ki je v 

funkciji nacionalnega gospodarskega interesa, katere osnovne naloge so skrb za pravo količino 

denarja v obtoku ter skrb za likvidnost države. 

Centralna banka v skladu s temeljnimi cilji opravlja svoje funkcije emisije denarja in reguliranja 

poslovanja poslovnih bank. Temeljni cilji centralnih bank so stabilnost cen, obrestnih mer, 

finančnega trga, deviznega tečaja ter gospodarska rast in visoka zaposlenost. Te cilje 

karakterizira počasnost reagiranja na kratkoročne spremembe denarne politike in lahko traja 
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več mesecev, da bi spremembe v denarni politiki vplivale na cenovne indekse. Podobno velja 

tudi za vpliv centralne banke na stopnjo brezposelnosti (Strašek 2006, 113). 

Cingula, Klačmer Čalopa in Brodar (2011, 70) dodajo, da je bila prva centralna banka na svetu 

Swedish Riksbank ustanovljena na Švedskem leta 1668 in je povezana s prvimi poskusi izdaje 

bankovcev prek prve švedske banke Stockholms Banco, ki je izdajala dobropise in je bila po 

bančni krizi, ki jo je povzročilo izdajanje bankovcev v večji vrednosti od rezerv banke v 

plemenitih kovinah, po državni intervenciji zaprta. Eden od prvih ukrepov Riskbanke po 

ustanovitvi je bila prepoved izdaje bankovcev, da se zgodovina ne bi ponovila, sčasoma pa je 

postajalo očitno, da v družbi obstaja potreba po njih. Na začetku 17. stoletja je začela izdajati 

dobropise pod imenom prometne menice in izdajanje bankovcev se od takrat do danes ni 

prekinilo, saj ima Riksbank na Švedskem od leta 1904 monopol nad njihovim izdajanjem. V 

Angliji je bila leta 1694 ustanovljena centralna banka Bank of England, ko je skupina angleških 

trgovcev v zameno za listino, s katero je bila odobrena otvoritev banke, z dovoljenjem za izdajo 

bankovcev, sklenila pogodbo z angleško vlado, v kateri se je obvezala posoditi 1,2 milijona 

funtov. Ameriška centralna banka FED (sistem federalnih rezerv) je bila ustanovljena šele leta 

1913. 

Ustanovitev FED-a je pogosto videti kot premišljen dodatek ameriškemu gospodarstvu. V 

skladu s to utemeljitvijo je bila FED institucija, ki naj bi bila vedno na čelu ameriških 

monetarnih zadev, vendar je bilo to samo na začetku dvajsetega stoletja, ko so jo politiki in 

ekonomisti tako uporabljali. Z vidika javnosti je bilo za ameriški bančni sistem do leta 1913 

značilno, da so ga zaradi bančnih kriz motile prekinitve depozitnih odkupov. Z neelastično 

dobavo denarja so imele banke tistega časa malo možnosti za povečanje ponudbe denarja, ko 

so se pojavile potrebe. Zaradi te nezmožnosti dobave denarja je javnost pozdravljala prožnost, 

ki naj bi jo prinesla FED. Z vidika povprečnega vlagatelja ni bilo važno, ali se je prožnost 

dostopa do denarja zgodila zaradi zasebnih klirinških sistemov ali zaradi centralizirane 

monetarne oblasti, saj je bil končni cilj, nenehen dostop do denarja in zmanjšanje nevarnosti 

motečih stečajev, enak v obeh primerih. S stališča vlade je bil namen Zakona o FED-u odprava 

nezakonitih aktivnosti na finančnem področju in zagotovitev nadzora vlade nad pristojnostjo 

izdajanja denarja z namenom preprečitve propada bank (Salerno in Howden 2014, 9–11).  

FED kljub svojemu imenu formalno sploh ni del vlade, temveč je posebna vrsta križanca med 

javnim in zasebnim. Gre za konzorcij bank v zasebni lasti, katerih predsednika imenuje 

predsednik ZDA z odobritvijo Kongresa, sicer pa deluje brez javnega nadzora. Vsi dolarski 

bankovci, ki so v obtoku v ZDA, so »listine Zveznik rezerv« –FED jih izdaja kot zadolžnice, 

pri čemer naroči dejanski natisk pri državni »kovnici« ter plača za vsak bankovec po štiri cente. 

Ta aranžma je samo variacija tistega, ki ga je sprva razvila Bank of England. FED potem ta 

denar »posodi« vladi ZDA, od katere odkupi dolgoročne državne obveznice, potem pa 

monetizira ameriški dolg s tem, da denar, ki ga na ta način pridobi v last vlada, posodi drugim 

bankam. Se pravi, da ima FED dejansko oblast nad tiskanjem denarja (Graeber 2014, 543–544).   
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Bernanke (2013, 2–3) navaja, da obstajajo različne ureditve v zadnjih letih, vendar pa imajo 

danes skoraj vse države centralne banke: FED v Združenih državah Amerike, Japonska 

centralna banka, Kanadska centralna banka in tako naprej. Glavna izjema je v primerih, ko gre 

za valutno unijo, kjer več držav skupaj deli centralno banko. Daleč najbolj pomemben primer 

tega je Evropska centralna banka, ki je centralna banka za več držav, ki imajo evro kot skupno 

valuto. Toda tudi v tem primeru ima vsaka od sodelujočih držav še lastno centralno banko, ki 

je del celotnega sistema evra. Centralne banke so danes vseprisotne in tudi najmanjše države 

imajo običajno centralne banke.   

Evropska centralna banka je bila ustanovljena 1. junija leta 1998, kar je omogočilo 

sedemmesečno testiranje komunikacijskih in plačilnih sistemov, predno je izdala enotno valuto 

in začela izvajati enotno monetarno politiko 1. januarja leta 1999. Svet ECB-ja je odgovoren za 

monetarno politiko evroobmočja, Izvršni odbor ECB-ja pa je odgovoren za izvajanje denarne 

politike v skladu z odločitvami, ki jih sprejema Svet ECB-ja. Evrosistem upošteva načelo 

decentralizacije, ki določa, da, če je možno in primerno, ECB uporablja evroobmočje 

nacionalnih centralnih bank za opravljanje poslov, ki so sestavni del nalog Evrosistema. Načelo 

decentralizacije se nanaša samo na opravljanje dejavnosti, medtem ko so odločitve o monetarni 

politiki centralizirane. Nacionalne banke evroobmočja so delničarji ECB-ja in prejemajo 

dohodek za izdajo denarja Evrostistema. ECB prejme dohodek za naložbe, ki izhajajo iz 

kapitalske osnove in imetja deviznih rezerv, ki so jih predložile nacionalne banke evroobmočja. 

Delnice in zneski za vpis kapitala v ECB so bili izračunani na podlagi relativne velikosti vsake 

države članice in njenega BDP-ja (Apel 2003, 5–10). 

2.2 Bančni sistem Slovenije   

Po prvem členu Zakona o Banki Slovenije (ZBS-1-UPB1 2006) je Banka Slovenije centralna 

banka Republike Slovenije in je pravna oseba javnega prava, ki samostojno razpolaga z lastnim 

premoženjem in je izključno v državni lasti s finančno in upravljavsko avtonomijo. 

Kot navaja četrti člen Zakona o Banki Slovenije (ZBS-1-UPB1 2006) je temeljni cilj BS 

stabilnost cen in, če ni v nasprotju s temeljnim ciljem, BS podpira splošno ekonomsko politiko 

v skladu s cilji, določenimi v Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti. Pri zagotavljanju 

temeljnega cilja in cilja, določenega s pogodbo, si BS prizadeva za finančno stabilnost, 

upoštevajoč načela odprtega tržnega gospodarstva in proste konkurence.  

Štiblar (2010, 37–38) navaja, da centralna banka predstavlja ključni temelj in prvi pogoj za 

uspešnost bančništva kot njegov regulator in nadzornik. BS je nastala kot naslednica Narodne 

banke Slovenije, ki je bila ustanovljena leta 1972. BS je bila ustanovljena z Zakonom o Banki 

Slovenije, ki ga je sprejel Državni zbor leta 1991. V prvih mesecih od ustanovitve je BS skladno 

z enotno denarno politiko Narodne banke Jugoslavije opravljala naloge v okviru dinarskega 

denarnega sistema, z uvedbo tolarske valute leta 1991 pa je dejansko postala centralna banka 
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Republike Slovenije. Z začetkom vodenja samostojne denarne politike in politike deviznega 

tečaja je pomenilo, da je Slovenija dosegla monetarno neodvisnost. BS je imela naloge: 

uravnavanja količine denarja v obtoku, skrb za likvidnost bank in hranilnic ter plačevanja s 

tujino, nadzor nad bankami in hranilnicami, izdaje bankovcev ter kovancev, predpisovanja 

pravil za izvajanje jamstev za vloge občanov, opravljanja poslov za RS in druge naloge v skladu 

z zakonodajo. Z vstopom Slovenije v EMU je BS izgubila instrumente denarne in tečajne 

politike ter ji je ostala samo še nadzorna funkcija nad bankami in sodelovanje v sistemu ECB.  

Po podatkih Banke Slovenije (2015c) je imel slovenski bančni sektor konec leta 2014 38.724 

milijonov evrov bilančne vsote, krediti bankam so znašali 4.474 milijonov evrov, medtem ko 

so krediti nebančnemu sektorju znašali 21.547 milijonov evrov. Obveznosti do bank so znašale 

6.221 milijonov evrov, medtem ko so obveznosti do nebančnega sektorja znašale 24.426 

milijonov evrov. 

Po podatkih Združenja bank Slovenije (2006) je imel slovenski bančni sektor konec leta 2005 

29.127 milijonov evrov bilančne vsote, krediti bankam so znašali 2.118 milijonov evrov, 

medtem ko so krediti nebančnemu sektorju znašali 12.814 milijonov evrov. Obveznosti do bank 

so znašale 4.694 milijonov evrov, medtem ko so obveznosti do nebančnega sektorja znašale 

14.720 milijonov evrov. 

Po podatkih Združenja bank Slovenije (2015) je bilo konec leta 2014 število zaposlenih v 

bančnem sektorju 10.667. 

2.2.1 Zgodovinski pregled oblikovanja bančništva v Sloveniji 

Zgodovina Nove KBM sega v leto 1862, ko je začela delovati Mestna hranilnica in do danes se 

je razvila v močno in stabilno banko, ki vodi Skupino Nove KBM. Nova KBM je univerzalna 

banka z najdaljšo tradicijo bančništva v Sloveniji, ki sega v drugo polovico 19. stoletja. Na 

začetku devetdesetih let 20. stoletja je banka kot obvladujoča družba začela oblikovati Skupino 

Nove KBM, ki danes združuje že 13 družb v štirih državah (Nova KBM, 2016). 

Nova Ljubljanska banka (NLB) je bila ustanovljena leta 1889 kot Mestna hranilnica ljubljanska, 

ki je bila predhodnica NLB. Leta 1955 je bila ustanovljena Komunalna banka Ljubljana in deset 

let kasneje še Kreditna banka in hranilnica Ljubljana, ki se je leta 1970 preimenovala v 

Ljubljansko banko. Leta 1994 je bila ustanovljena Nova LB, ki je pripojila E-banko in v 

naslednjem letu kupila še LB posavsko banko. Leta 1998 sta NLB Banka Celje in Dolenjska 

banka sklenili strateško partnerstvo. Leta 2008 si je NLB pripojila ostale slovenske banke iz 

bančne skupine (Štiblar 2010, 285). 

Abanka je kot podružnica Jugoslovanske banke za zunanjo trgovino začela delovati že v letu 

1955. Po več kot dvajsetih letih poslovanja se je leta 1977 podružnica preimenovala v 

Jugobanko – Temeljno banko Ljubljana. Decembra leta 1989 se je, na osnovi sklepa zbora 
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banke, preoblikovala v Abanko in izstopila iz sistema Jugobanke. Kot Abanka je začela 

samostojno poslovati januarja leta 1990, leta 2002 pa se je združila z Banko Vipa in se 

preimenovala v Abanka Vipa. Leta 2015 je slovenski bančni prostor dobil drugo največjo banko 

v državi, zgrajeno na temeljih dveh uglednih bank Banke Celje in Abanke. Združena banka se 

po pripojitvi imenuje Abanka, njen sedež pa je v Ljubljani (Abanka, 2016b). 

Začetki Banke Celje segajo v leto 1864, ko se je ustanovila Hranilnica mestne občine Celje, ki 

se je leta 1879 preimenovala v Celjsko mestno hranilnico. Leta 1941 z združitvijo Celjske 

mestne hranilnice in Banovinske hranilnice nastane Mestna in okrožna hranilnica. Celjska 

mestna hranilnica postana leta 1946 poslovalnica Narodne banke, ki se v letu 1950 razdeli v 

dva zavoda – eden je pristojen za Celje in drugi za okolico Celja. Leta 1995 se celjska okoliška 

podružnica Narodne banke preimenuje v Komunalno banko, v letu 1962 se ji pridruži Celjska 

mestna hranilnica. Leta 1965 se Komunalna banka preimenuje v Kreditno banko Celje, ki se 

leta 1971 priključi Ljubljanski banki in postane njena podružnica. Leta 1978 se preimenuje v 

Ljubljansko banko, Splošno banko Celje. Banka se leta 1994 lastniško osamosvoji in deluje kot 

Banka Celje. Leta 1996 kupi Banko Noricum in leta 1998 pripoji Hmezad banko. Od leta 1999 

Banka Celje deluje kot pridružena članica skupine NLB. Leta 2015 pa se banka pripoji Abanki, 

združena banka se imenuje Abanka (Abanka, 2016a). 

Banka Koper je bila ustanovljena leta 1955 pod imenom Istrska komunalna banka. Leta 1961 

se preimenuje v Komunalno banko Koper, deset let kasneje kot Kreditna banka Koper širi 

mrežo čez regionalne meje. Leta 1978 se kot LB Splošna banka Koper vključi v bančni sistem 

Ljubljanske banke – Združene banke. Leta 1992 nadaljuje samostojno pot kot Splošna banka 

Koper. Leta 1997 spremeni ime v Banko Koper. Leta 2002 Sanpaolo IMI postane večinski 

delničar. Leta 2007 se združita Banca Intesa in Gruppo Sanpaolo IMI v skupino Intesa Sanpaolo 

in tako postane Banka Koper članica velike mednarodne skupine (Banka Koper, 2016). 

Banka Sparkasse leta 1991, kot takratna Kärtner Sparkasse AG, kot prva avstrijska banka odpre 

predstavništvo v Ljubljani. Leta 1999 Banka Slovenije banki Kärtner Sparkasse AG kot prvemu 

tujemu kreditnemu zavodu poda koncesijo za podružnico. Leta 2006 Svet Banke Slovenije 

banki Kärtner Sparkasse AG izda licenco za ustanovitev samostojne banke in oktobra se banka 

preoblikuje v samostojno Banko Sparkasse (Banka Sparkasse, 2016). 

Zgodovina banke Sberbank v Sloveniji se začne leta 1991, ko je bila ustanovljena Štajerska 

banka obrti in podjetništva. Leta 1993 jo kupi Volksbank AG in jo preimenuje v Volksbanka – 

Ljudska banka. Leta 2000 v okviru koncerna Volksbank AG postane del skupine 

novoustanovljene skupine Volksbank International AG. Leta 2011 Sberbank Rusija in OVAG 

podpišeta pogodbo o odkupu Volksbank International in leta 2012 je Volksbank International 

AG v celoti prevzeta s strani Sberbank (Sberbank, 2016). 

Deželna banka Slovenije ima več desetletno tradicijo, saj njeni začetki segajo še v čas hranilno-

kreditnih služb. Njena predhodnica, Slovenska zadružna kmetijska banka, je bila ustanovljena 
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leta 1990 ter je postala finančni steber kmetijstva, zadružništva in živilsko predelovalne 

industrije. S prevzemom sredstev in obveznosti Zveze hranilno-kreditnih služb v letu 2004 so 

se združili interesi dveh finančnih institucij, ki sta že prej sinergijsko delovali na področju 

kmetijstva (Deželna banka Slovenije, 2016). 

Factor banka je bila ustanovljena leta 1993. Leta 1994 je začela delovati na borzi ter je imela 

široko mrežo korespondenčnih bank širom sveta in je poslovala predvsem z manjšimi ter 

srednjimi podjetji (Štiblar 2010, 285). V letu 2016 je Factor banka izgubila bančno licenco, ko 

se je zaključil postopek nadzorovane likvidacije bank, ki je bil začet v letu 2013. 

Gorenjska banka je nastala, ko se je pet bank na Gorenjskem oblikovalo v eno skupino, ki je 

bila sprva prek podružnic kasneje pa prek poslovnih enot prisotna v vseh gorenjskih občinah. 

Prvi komunalni banki na Gorenjskem, s sedežem v Kranju, ustanovljeni leta 1955, so sledile še 

banke v Škofji Loki, Radovljici, Tržiču in Bledu, ko so skupaj oblikovale enotno banko. Od 

leta 1972 do leta 1994 je bila banka sestavni del Ljubljanske banke, najprej kot njena 

podružnica, od leta 1989 pa kot delniška družba v sistemu kapitalsko povezanih sestrskih bank. 

Proces odcepitve od Ljubljanske banke je z odkupom delnic stekel v letu 1994. Od leta 1996 

dalje Gorenjska banka posluje kot samostojna delniška družba (Gorenjska banka, 2016).  

Leta 1999 je bila ustanovljena družba Hypo Alpe-Adria-Bank s sedežem v Sloveniji. Od leta 

2000 do leta 2011 so odprli 18 poslovalnic v Sloveniji. Leta 2009 je 100 % lastništvo nad 

matično banko prevzela Republika Avstrija (Hypo Alpa Adria, 2016). 

Poštna banka Slovenije je bila ustanovljena, ko so slovenska PTT-podjetja in Sestavljeno PTT-

podjetje Slovenije leta 1991 v Celju sprejeli sklep o ustanovitvi. Poštna banka Slovenije je 

poslovanje začela leta 1992, ko je prevzela posle Poštne hranilnice. Leta 1995 je postala banka 

last države, ki je leta 1996 prenesla celotno lastništvo na Pošto Slovenije. Leta 1997 se je banka 

s kapitalskim deležem vključila v družbo Bankart. Leta 2002 je imela banka po prenosu 

kapitalskega deleža na državo dve delničarki, RS z 62 % delnic in Pošto Slovenije z 38 % 

delnic. Leta 2004 je bil izveden prenos državnih delnic na Novo KBM, ki je postala večinska 

lastnica banke (Poštna banka Slovenije, 2016).  

Probanka je bila ustanovljena leta 1991 kot prva zasebna banka v Sloveniji. Leta 1993 se je 

banka dokapitalizirala, razširila je mrežo poslovnih enot, ustanovila je hčerinsko podjetje 

Leasing in vzajemni sklad Alfa, ter pridobila pooblastilo za trgovanje na trgu vrednostnih 

papirjev in se uvrstila na borzo. Banka je bila usmerjena v komercialno in investicijsko 

bančništvo, s poudarkom na osebnem ter zasebnem bančništvu (Štiblar 2010, 285). V letu 2016 

je Probanka izgubila bančno licenco, ko se je zaključil postopek nadzorovane likvidacije bank, 

ki je bil začet v letu 2013. 

Raiffeisen Banka izhaja iz nekdanje Krekove banke, ki je leta 1992 zrasla na temeljih ideje 

Janeza Evangelista Kreka, ki je ustanovil prvo domačo slovensko zadrugo in hranilnico ter 
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zavarovalnico. V letu 2002 je strateški partner iz Avstrije RIB Raiffeisen International 

Beteiligungs AG postal 97 % lastnik delnic Krekove banke (Raiffeisen Banka, 2016). 

Začetki SKB banke segajo v leto 1965, ko je bila ustanovljena organizacijska enota Direkcija 

za stanovanjsko kreditiranja. Leta 1969 se je organizirala v Podružnico za kreditiranje 

stanovanjskega in komunalnega gospodarstva. V letu je dobila status temeljne banke v sklopu 

LB z imenom Stanovanjsko-komunalna banka Ljubljana in tako postala edina banka v 

Sloveniji, ki je bila specializirana za podpiranje razvoja stanovanjskega in komunalnega 

gospodarstva. V letu 1989 je bila ustanovljena Stanovanjska-komunalna banka Ljubljana. V 

letu 1990 je prevzela K&H banko in tako pridobila mrežo poslovalnic. Leta 1991 se je banka 

preimenovala v SKB banko. V letu 1997 je SKB banka pripojila UBK banko, v letu 2001 pa je 

postala del mednarodne bančne skupine Société Générale (SKB banka, 2016).  

UniCredit Banka Slovenija je svojo zgodbo v Sloveniji začela, ko sta avstrijska Länder Bank 

in Slovenijales, d. d., Ljubljana ustanovili mešano družbo Länder Bank, d. d., Ljubljana, ki se 

je leta 1992 preimenovala v Bank Austria, d. d., Ljubljana. Leta 1992 Avstrijski Creditanstalt 

prevzame Novo banko, d. d., Ljubljana in jo poimenuje Creditanstalt – Nova banka, d. d., 

Ljubljana, ki se preimenuje v Banka Creditanstalt. Leta 1998 se združita Banka Creditanstalt in 

Bank Austria Ljubljana, ki se leta 1999 preimenujeta v Bank Austria Creditanstalt, d. d., 

Ljubljana. Leta 2001 Bank Austria Creditanstalt AG Dunaj postane del HVB München, s tem 

Bank Austria Creditanstalt, d. d., Ljubljana postane članica skupine HVB Group. Leta 2005 

UniCredit prevzame HVB München, s tem Bank Austria Creditanstalt, d. d., Ljubljana postane 

članica skupine UniCredit. Leta 2007 se Bank Austria Creditanstalt, d. d., Ljubljana preimenuje 

v UniCredit Banka Slovenija (UniCredit Banka Slovenija, 2016). 

Na slovenskem trgu delujejo in so delovale tudi druge manjše ter manj pomembne banke, 

hranilnice in podružnice tujih bank ter finančne institucije, ki pa jih v magistrski nalogi zaradi 

majhnosti ne bomo obravnavali. 

2.2.2 Bančni sektor pred začetkom finančne krize 

Leta 2007, ko se je začenjala svetovna finančna kriza, je imel slovenski bančni sistem po 

podatkih Združenja bank Slovenije (2009) 41.343 milijonov evrov bilančne vsote, 3.556 

milijonov evrov kapitala, krediti so skupaj znašali 32.374 milijonov evrov. Obveznosti do bank 

so znašale 15.929 milijonov evrov, medtem ko so obveznosti do nebančnega sektorja znašale 

19.381 milijonov evrov. 

Leto kasneje, v času, ko je finančna kriza po svetu že kazala zobe, je imel slovenski bančni 

sistem po podatkih Banke Slovenije (2010) 47.628 milijonov evrov bilančne vsote, 3.996 

milijonov evrov kapitala, krediti bankam so znašali 4.031 milijonov evrov, medtem ko so 

krediti nebančnemu sektorju znašali 33.530 milijonov evrov. Obveznosti do bank so znašale 
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18.146 milijonov evrov, medtem ko so obveznosti do nebančnega sektorja znašale 20.612 

milijonov evrov. 

Po podatkih Združenja bank Slovenije (2009b) je imelo združenje na dan 31. 12. 2008 23 bank 

članic in je bančni sektor zaposloval 12.250 ljudi, medtem ko je bilo konec leta 2007 v bančnem 

sektorju zaposlenih 11.860 ljudi. 

Leta 2007 so imele banke v večinski tuji lasti po podatkih Banke Slovenije (2009b) 28,8 % tržni 

delež merjen po bilančni vsoti banke, medtem ko so imele leto kasneje 31,2 % tržni delež 

merjen po bilančni vsoti. Tržni delež prvih treh bank po bilančni vsoti je leta 2007 znašal 49 %, 

medtem ko je leto kasneje znašal 47,9 %. Tržni delež prvih petih bank po bilančni vsoti je leta 

2007 znašal 59,9 %, leta 2008 pa je znašal 49,4 %.  

Po podatkih Banke Slovenije (2009a) je bilo na dan 31. 12. 2008 največjih pet domačih bank 

po bilančni vsoti: Nova LB, d. d., Ljubljana s 30,2 % tržnega deleža, Nova KB, d. d., Maribor 

z 9,6 % tržnega deleža, Abanka Vipa, d. d., Ljubljana z 8,0 % tržnega deleža, Banka Celje, d. 

d., Celje s 5,1 % tržnega deleža in SID banka, d. d., Ljubljana s 4,4 % tržnega deleža. Na isti 

dan je bilo pet največjih tujih bank merjeno z bilančno vsoto: UniCredit Banka, d. d., Ljubljana 

s 6,1 % tržnega deleža, SKB banka, d. d., Ljubljana s 5,5 % tržnega deleža, Banka Koper, d. d., 

Koper s 5,3 % tržnega deleža, Hypo Alpe-Adria-bank, d. d., Ljubljana s 4,8 % tržnega deleža 

in Raiffeisen Banka, d. d., Maribor z 2,8 % tržnega deleža. Tržni delež petih največjih bank s 

pretežnim domačim lastništvom po bilančni vsoti je bil kar 57,6 %, medtem ko je bil tržni delež 

petih največjih bank s pretežnim tujim lastništvom 24,5 %. Ostale banke so imele 17,9 % tržni 

delež po bilančni vsoti. 
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3 FINANČNA KRIZA 

Finančna kriza se pojavi, ko gospodarski rasti, ki je posledica špekulacij, sledi neizogiben 

padec. Opredeljujejo jo pomembne motnje na finančnih trgih, institucijah in gospodarskih 

dejavnostih, pred katerimi je bila hitra rast zasebnega in javnega dolga ali rast denarja ter je 

značilna strmemu padcu cen nepremičnin, delnic in v mnogih primerih vrednosti domače valute 

v primerjavi s tujo valuto. Enaki vidiki kapitalizma, ki zagotavljajo vitalnost, zaradi česar naj 

bi bil ta boljši od drugih gospodarskih sistemom v spodbujanju visokega in naraščajočega 

življenjskega standarda, ga nagnjenost k inovacijam ter pripravljenost k tveganju dela 

ranljivega za mehurčke, ki sčasoma počijo in imajo uničujoče posledice (Thomas 2014, 1–2) 

Claessens in Kose (2013, 3) navajata, da nas je svetovna finančna kriza od leta 2007 do leta 

2009 boleče opomnila na večplastnost finančnih kriz. Krize udarijo tako majhne kakor velike 

države, tako revne kakor tudi bogate. Lahko imajo domači ali zunanji izvor, izhajajo pa lahko 

iz zasebnega ali javnega sektorja. Pridejo lahko v različnih oblikah in velikostih, sčasoma pa se 

razvijejo v različne oblike ter se hitro razširijo prek meja. Pogosto zahtevajo takojšnje in izčrpne 

odzive politike, velike spremembe v finančnem sektorju ter fiskalnih politikah in globalno 

usklajevanje politik. 

Van der Wee, James in Clement (2014, 10–11) navajajo, da hude finančne krize, kot je bila 

velika depresija in kot je zadnja finančna kriza, vedno ustvarijo politični ter regulativni 

protiudarec, še posebej, ko so za krizo krive finančne inovacije, pa naj bo to na produktni ali 

institucionalni ravni. Regulatorne spremembe niso vedno neposredna posledica finančnih kriz, 

saj jih lahko sproži potreba po izpopolnjevanju novih institucionalnih izzivov. 

3.1 Tipi finančnih kriz  

Claessens in Kose (2013, 4–5) navajata, da medtem ko imajo finančne krize skupne elemente, 

pa ti lahko pridejo v mnogih različnih oblikah. Finančne krize so pogosto povezane z enim ali 

več naslednjih pojavov: bistveno spremembo obsega kreditiranja in ceno premoženja, hudo 

motnjo v finančnem posredništvu in dobavo zunanjega financiranja različnim akterjem v 

gospodarstvu. Kot take so finančne krize običajno večdimenzionalni dogodki in jih je težko 

označiti z uporabo enega indikatorja. Finančne krize se pogosto pojavijo za kreditno in 

premoženjsko rastjo, ki se sčasoma spremenijo v padce. Številne teorije, ki se osredotočajo na 

vire kriz, se zavedajo pomena vzponov na trgih premoženja in kreditnih trgih. Vendar pa je 

pojasnjevanje, zakaj je dovoljena rast mehurčkov vrednosti premoženja ali kreditna rast, ki 

sčasoma postane nevzdržna in nato pade ali pa se zdrobi, postalo zahtevno. To seveda zahteva 

odgovore, zakaj niti udeleženci na finančnih trgih niti oblikovalci politik ne predvidijo tveganja 

in ne poskušajo upočasniti razširitev kreditiranja ter povečanja vrednosti premoženja. 
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Thomas (2014, 2) navaja, da obstajajo štiri glavne vrste finančne krize: neplačilo državnega 

dolga; hiperinflacija; tečajne in valutne krize ter bančne krize. V zadnjih desetletjih so krizo 

neplačevanja državnega dolga in hiperinflacijo doživela pretežno obubožana ter razvijajoča se 

gospodarstva, medtem ko so se najbolj razvite industrijske države v zadnjem stoletju izognile 

krizi neplačila državnega dolga in hiperinflaciji, vendar so se zanje krize menjalnih tečajev ter 

bančne krize izkazale za veliko bolj trdovratne. Glede na naravo človeškega vedenja se zdi, da 

tovrstne krize po vsej verjetnosti nikoli ne bodo izginile.  

Claessens in Kose (2013, 11) zaključita, da medtem ko finančne krize prevzemajo različne 

oblike, se v smislu razvrstitve v glavnem pojavljata dva tipa finančnih kriz, tiste, ki jih 

razvrščamo s pomočjo izključno kvantitativnih definicij in tiste, ki so v veliki meri odvisne od 

kvalitativne analize. V prvo skupino spadajo predvsem valutne krize in krize nenadne ustavitve, 

druga pa vsebuje dolžniške ter bančne krize.   

3.2 Pregled pomembnih finančnih kriz 20. stoletja 

Strašek in Špes (2009, 10–14) navajata, da so svetovna gospodarska gibanja v zadnjem 

desetletju podvržena globalizaciji, zaradi česar poslovni cikli postajajo funkcija globalizacije 

procesov. Proces ekonomske globalizacije je definiran kot skupek dveh ločenih, vendar ne 

nujno izključujočih se trendov, in sicer globalizacije proizvodnje in trgovine ter globalizacije 

finančnih in kapitalskih tokov. Oba vidika sta pod vlivom treh dejavnikov: inovacij in napredka 

tehnologij; premika v percepcijah o ustrezni vlogi države ter pritiska različnih mednarodnih 

institucij v smeri globalne liberalizacije. 

Nedavna svetovna finančna kriza poimenovana tudi velika kriza je bila ena od mnogih 

finančnih kriz, ki so se zgodile po svetu v zadnjih nekaj sto letih. Finančne krize se pojavljajo 

že več stoletij od najzgodnejšega nastanka finančnih trgov. Pravzaprav te krize lahko segajo 

tisoče let nazaj z uvedbo denarja v obliki kovinskih kovancev v starih civilizacijah. V tistih 

časih so monarhi pogosto kovali kovance z namenom oblikovanja dodatnega denarja, s katerim 

bi financirali vojaške avanture in druge izdatke. Takšno zniževanje vrednosti valute je pogosto 

pripeljalo do hude inflacije (Thomas 2014, 2).  

3.2.1 Panika  

Panika leta 1901, ki se pogosto imenuje »panika bogatašev«, se je zgodila sredi gospodarske 

ekspanzije in industrijske rasti ter je bila v glavnem posledica špekulantov in finančnikov, ki so 

poskušali nadzorovati trgovanje železnice Northern Pacific Railroad. Na začetku 20. stoletja je 

bila zlata doba za ameriške železnice, ameriško gospodarstvo se je širilo in leta 1901 je bilo 

ustanovljen koncern United States Steel. Oblikovanje koncernov General Electric in United 

States Steel je idejno zasnoval finančnik in newyorški bankir J. P. Morgan (Skrabec 2015, 117–

118). 
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Thomas (2014, 31) navaja, da so pred paniko leta 1907 v New Yorku hitro rasle organizacije 

znane kot naložbeni skladi »trusts«. Naložbeni skladi so bili prvotno ustanovljeni za upravljanje 

zapuščine zelo premožnih strank ter so bili zelo konservativno upravljani, zato so zanje menili, 

da so varni in so bili predmet manjših omejitev pri dopustnih dejavnostih, kot so jih imele redne 

banke. Bili so manj omejeni na vrsto sredstev, ki jih lahko kupijo in niso bili podvrženi 

zahtevam po obveznih rezervah. To je pomenilo, da so skladi lahko vlagali večji del svojih 

sredstev pri ustvarjanju premoženja kot pa banke. Ker so bili predmet manj strogih predpisov, 

so lahko kupovali tudi bolj tvegane naložbe. 

Zimmerman (2006, 15) navaja, da se je v letih med 1898 in 1904 ustanovilo več kot 300 

mamutskih družb. Večina jih je nastala z združitvami, vsaj petdeset jih je obvladovalo svojo 

industrijo, saj so proizvajala več kot njihovi konkurenti skupaj. Leta 1890 je obstajalo le nekaj 

industrijskih podjetij s kapitalizacijo v višini 10 milijonov, in skoraj sto jih je nastalo do leta 

1902. Eno od njih, J. P. Morganov United States Steel Corporation, je kontroliralo skoraj 70 % 

jeklarske industrije in je imelo kapitalizacijo več kot milijardo dolarjev. Železnice, ki so bile 

predmet razvpite borbe in samodestruktivne konkurence, so se tudi konsolidirale. Do leta 1904 

je bilo skoraj tisoč železniških prog pod nadzorom šestih kombinacij povezanih z Morganom 

ali Rockefellerjem. 

Amerika je imela zapleteno množico večjih in manjših železniških podjetij, vendar nobeno ni 

imelo kontrole na medcelinski železniški progi. Številni so želeli železniški koncer, ki bi 

povezal ameriške trge, eden takih je bil borzni špekulant James Jerome Hill drugi pa E. H. 

Harriman, ki sta prav tako iskala medcelinsko progo. Leta 1897 je Harriman prevzel nadzor 

obsežnega Union Pacific. Hill je skupaj z J. P. Morganom nameraval kupiti železnico Chicago, 

Burlington and Quincy Railroads in skupaj sta blokirala Harrimana v Chicagu, tako da se je 

Harriman zoperstavil na Hill-Morganovo zavezništvo s prevzemov lastništva v Northern 

Pacific. Harriman je prevzel nadzor nad glasovalnimi delnicami v železnici Northern Pacific 

Railroad, čeprav je imel Hill še vedno večino navadnih delnic. Bitka nakupov vrednostnih 

papirjev med Harrimanom in Hill-Morganom je bila v teku (Skrabec 2015, 118).   

Trg se je na splošno dvignil in nastal je mehurček v delnicah železniških podjetij, saj je bil dvig 

cen spektakularen in čez noč so se ustvarjali visoki dobički. Porast trga je prinesel tisoče malih 

vlagateljev, ki so prvič vlagali v delnice. Ko je mehurček končno počil, je imel trg svoj največji 

enodnevni padec v zgodovini, saj so delnice padle in izgubile do 70 % vrednosti. Hill in 

Harriman sta po paniki združila moči in J. P. Morgan je pomagal sooblikovati holding Northern 

Securities Company, ki so ga kasneje na podlagi protimonopolne zakonodaje zaprli. Kljub temu 

pa je bilo veliko malih vlagateljev uničenih. Kot je razvidno iz vseh borznih mehurčkov, mali 

vlagatelji prihajajo pozno v ciklu in so nagnjeni k večjim relativnim izgubam (Skrabec 2015, 

117–119). 

Panika iz leta 1901 je tipičen primer napihovanja mehurčka in pristopa malih vlagateljev v 

končni fazi, zaradi česar so z vlaganji v delnice potegnili najkrajši konec. Z ohlapnimi pravili 
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za naložbene sklade se je omogočilo, da se je mehurček napihnil, kar je posledično pripeljalo 

do panike. Kot se je izkazalo kasneje v zgodovini, je deregulacija določenih institucij povzročila 

še marsikatero krizo. 

3.2.2 Bančna panika 

Panika 1907, znana tudi kot »bančna panika«, je bila značilna za razcvet in bankrot ciklov 

gospodarstva ZDA. Časi so bili dobri vse od konca panike iz leta 1893, vendar pa je 

gospodarstvo začenjalo čutiti pritisk. Gospodarska ekspanzija je kazala močne znake 

odstopanja, in kot je značilno za konec mehurčkov, so se začeli pojavljati škandali. Poraba je 

bila v vrhu na vseh področjih, tovarne so obratovale s polno zmogljivostjo in v New Yorku je 

bila borza v razcvetu. Mali vlagatelji so prihajali, saj so videli ogromne dobičke iz prejšnjih let 

(Skrabec 2015, 122). 

Po navedbah Noyesa (1909, 211–212) obstaja pet značilnosti, ki so prepoznavne za paniko 

takega značaja, sestavljene iz manjših finančnih krčev in industrijskega nazadovanja, ki se 

stalno pojavljajo na špekulativnih trgih. Prva je, da so kreditne krize tako pereče, da vključujejo 

zadrževanje izplačila gotovine bank svojim vlagateljem in takojšnjo zamrznitev vseh kreditnih 

aktivnosti. Druga je splošno kopičenje denarja s strani posameznikov, ki dvigujejo velike 

zneske gotovine iz banke ter s tem praznijo bančne rezerve, kar prinaša dejansko premijo na 

valuto. Tretja je, da je treba zaradi finančne nemoči pri drugih državah kupiti velike količine 

zlata, saj je v primeru izrednih razmer potrebno sprejeti ugodnosti za zagotovitev menjave za 

redno poslovanje. Četrta je nenadno zaprtje proizvodnje v velikem obsegu zaradi nezmožnosti 

najetja kreditov, deloma pa tudi zaradi strahu, da bo povpraševanje potrošnikov nenadoma 

izginilo. Peta je izpolnitev četrte značilnosti v obliki nenadnega zmanjšanja povpraševanja po 

celotni državi, ki se razvleče skozi daljšo dobo nekaj mesecev, včasih skozi dobo nekaj let.  

Škandal povezan z zavarovalniško družbo Equitable Life Assurance Society, ki je bila ena 

izmed največjih ameriških zavarovalniških družb, bi lahko signaliziral konec dobrih časov in 

bil znak, da se špekulativni mehurček končuje. V škandalu so ogoljufali vlagatelje, kar je vodilo 

do oslabitve tako trga vrednostnih papirjev kakor tudi finančnega trga. Zavarovalnice so bile 

glavni nosilci delnic podjetij v tistem času. Škandal je oslabil zaupanje javnosti v zavarovalnice 

in naložbene sklade, kar je bilo povod za paniko 1907 (Skrabec 2015, 122). 

Oktobra 1907 so delnice podjetja United Copper drastično padle, kar je bilo nezakonito izigrano 

s strani borznih posrednikov in špekulantov z namenom dobička hitre prodaje. Izguba je prisilila 

lastnika, da je dvignil denar iz njegove banke, kar je vplivalo na verigo devetih bank, ki so se 

združile za pomoč podjetju, vendar je bilo prepozno. V težavah se je zaradi tesnih povezav 

predsednika z lastnikom podjetja United Copper znašla tudi družba Knickerbocker Trust 

Company. Investitorji so začeli dvigovati denar iz investicijskih podjetij, vključno s podjetjem 

Knickerbocker, ki je bilo eno največjih v državi. Po izplačilu osmih milijonov dolarjev v 
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gotovini je bilo podjetje Knickerbocker prisiljeno prenehati poslovati. Po izplačilu so 

newyorške banke omejile dvigovanje sredstev in ta praksa je kmalu sledila po celi državi ter je 

trajala do januarja leta 1908 (Skrabec 2015, 122–123). 

Zimmerman (2006, 152) navaja, da so vlagatelji in posojilojemalci, prestrašeni zaradi 

nenadnega propada tretje največje banke v New Yorku, Knickerbocker Trusta, oblikovali dolge 

vrste do mestnih bank z namenom dviga svojega denarja. Newyorške banke in kmalu tudi ostale 

finančne institucije v drugih mestih niso mogle izpolniti svojih obveznosti, kar je pripeljalo 

podjetja na rob propada. Dva tedna je J. P. Morgan reševal eno krizo za drugo z zbiranjem 

velikih kreditov s strani ameriške zakladnice in ustrahovanjem mestnih bankirjev, naj 

predložijo sredstva za ohranitev bank pri življenju. Morganu je z delovanjem kot centralna 

banka enega moža uspelo rešiti mesto New York pred stečajem ter preprečiti zlom delniškega 

trga. 

J. P. Morgan je na svojem domu več noči gostil najboljše mestne bančnike, ki so bili pozvani, 

naj vplačajo več milijonov dolarjev za okrepitev naložbenega sklada Trust Company of 

America in ostalih skladov ter bank, ki so se znašle v težavah in jim je grozila možnost dvigov 

vlog s strani vlagateljev. Morgan se je dogovoril, da bo vplačal 25 milijonov dolarjev iz 

njegovih osebnih skladov in Rockefeller se je prostovoljno javil, da bo vplačal do 40 milijonov 

dolarjev, če bi bilo to potrebno. Zvezna zakladnica je prispevala 25 milijonov dolarjev in ostale 

banke so tudi prispevale k prizadevanjem. Dne 24. oktobra so opazovalci Wall Streeta videli 

delavce, ki so nosili vrečke z zlatom in papirne valute iz državne blagajne v New Yorku na 

sklade in banke, ki so potrebovale pomoč. Beseda o tem se je razširila in javna psihologija se 

je hitro spremenila. Izkazalo se je, da je bilo prizadevanje z Morganom na čelu dovolj za 

umiritev panike. Po še nekaj izzivih se je bančna panika končala na začetku novembra (Thomas 

2014,33). 

Čeprav je bila dramatična, je bila pravzaprav panika kratkotrajna. Konzorcij finančnih institucij 

pod vodstvom J. P. Morgana je zagotovil sredstva za banke in sklade v težavah. Jeseni je njegov 

konzorcij razdelil sredstva, ki so pomagala povrniti zaupanje javnosti in vlagatelji so se vrnili 

v banke. Do februarja leta 1908 se je panika polegla in gospodarstvo je ponovno začelo rasti 

(Hafer 2005,15). 

Kot navajajo omenjeni avtorji, bi se bančna kriza brez J. P. Morgana in skupine bančnikov 

končala kasneje in posledice bi bile lahko še večje. V času, ko so se vrste vlagateljev vile do 

bank z namenom dvigovanja denarja in ko je bila bančna likvidnost največja težava finančnega 

sistema, je pomagal pomiriti strah vlagateljev in povrniti zaupanje javnosti v bančni sistem. 

Način, na katerega je ukrepal, je postal zgled za reševanje marsikatere finančne krize. J. P. 

Morganu je s kombinacijo lastnih interesov ter interesov za stabilnost finančnega sistema 

uspelo odpraviti finančno krizo in postaviti temelje za kasnejšo ameriško centralno banko. 
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3.2.3 Borzni zlom Wall Streeta in začetek velike depresije  

Čeprav zlom borze leta 1929 ni povzročil velike gospodarske krize, ki je sledila, je bilo konec 

mehurčka ter gospodarske rasti in vrednosti na borzi so padle za več kot 50 %. Depresija, ki je 

sledila, je prinesla leta brezposelnosti in težke čase. Brezposelnost je postala način življenja za 

več kot 25 % ameriške delovne sile. BDP je upadel za 30 %, industrijska proizvodnja pa za 40 

%. Podjetniške investicije so bile negativne in kapitalske naložbe so bile pod stopnjo 

amortizacije. Brezposelnost je bila od leta 1929 do 1941 višja od 10 % in podzaposlenost je 

bila višja kot 50 %. Ocenjeno število brezdomcev v New Yorku je bilo 15.000, v celotni državi 

pa več kot 2 milijona. Velika depresija je bila tudi resnično globalna depresija, ki je podaljšala 

počasnost okrevanja gospodarstev (Skrabec 2015, 146–147).  

Rauchway (2008, 8) navaja, da čeprav obstajajo različne razlage za veliko depresijo, vse delijo 

razumevanje, da se je svet, ki se je oblikoval s krizo v poznih dvajsetih letih 20. stoletja, 

razlikoval od sveta, v katerem je večina ljudi odraščala. Ker je imel svet enovito in povezano 

gospodarstvo, ki je pred kratkim doživelo globoke spremembe, ki so bile posledica svetovne 

vojne, je bilo premikanje po svetu težje za ljudi, blago in denar. Amerika je postala središče 

novega sistema, toda vojna je spremenila tudi Ameriko, zaradi česar je nekoč obrobna nacija 

novega sveta postala osrednja nacija našega planeta. 

Na ameriškem delniškem trgu je nastajal špekulativni mehurček na podlagi razcveta 

gospodarstva. V začetku leta 1929 je prišlo do rekorda nacionalnega gospodarstva z rekordnim 

BDP-jem, brezposelnost je znašala v povprečju zgolj 3 %, proizvodnja avtomobilov pa je bila 

dvakrat višja od ravni leta 1923. Realni dohodek na prebivalca je dosegel nov rekord in časopisi 

so poročali o preveliki porabi. Špekulacije so bile ves čas visoke, prav tako tudi marže finančnih 

računov za delniško trgovanje. Za olajšanje naložb je imela FED že vrsto let strategijo 

enostavno dostopnega denarja. Potrošniški krediti so se dramatično povečali, ker je bilo po 

avtomobilih in blagu masovne proizvodnje veliko povpraševanje. Obrestne mere za trgovalne 

račune so se gibale višje, dosegale so celo več kot 20 %. Tako kot v klasičnih situacijah, ko 

prihaja do hitre rasti delnic, so se številni mali vlagatelji pridružili ob koncu investicijskega 

balona v upanju, da bi zaslužili milijone s špekulacijami o delnicah, ki so se prodajale po več 

kot 30-kratniku njihovega donosa (Skrabec 2015, 147).  

Rauchway (2008, 17) dodaja, da se je zaradi povečevanja trgovanja na borzah in povečevanja 

zadolževanja z namenom trgovanja na borzah FED odločila, da bo podražila izposojanje 

denarja. Junija leta 1928 so v biltenu FED opozorili na neprimerljiv obseg poslov na borzi in 

nadaljnje dvigovanje cen vrednostnih papirjev, medtem ko so posojila posrednikom dosegla 

rekordno številke ter so se še povečevala. Tako je FED začela z umikanjem sredstev z 

denarnega trga. 

New York Federal Reserve se ni držala smernic in je vložila ogromne količine denarja za 

delniške trgovalne račune. Zaradi razpoložljivosti denarja za delniške trgovalne račune so 
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postali veliki vlagatelji preveč samozavestni in so potisnili borzno poslovanje na prelomnico. 

Borze so začele kazati prave znake nestabilnosti v oktobru 1929. Ko so banke zahtevale vračilo 

posojil, se je sprožila panika in veliki borzni zlom se je zapisal v ameriško zgodovino. Ameriška 

centralna banka, vodje podjetij in politiki so naredili prave poteze, da se ustavi padanje 

gospodarstva, predno gre čez rob. Zlom na borzi je povzročil več kot 2,2 milijarde dolarjev 

posojil za delniške kredite. Zlomu depresija ni neposredno sledila, vendar je bil to znak, da je 

konec velike rasti mehurčka v gospodarstvu. Leta 1929 je propadlo 659 bank, 1.350 bank je 

propadlo leta 1930 in 2.293 jih je propadlo leta 1931. Problemi bank so se razširili leta 1931 s 

podvojitvijo propada bank in hipotekarnih stečajev. Z letom 1933 je 11.000 ameriških bank od 

25.000 bank propadlo (Skrabec 2015, 147–148).  

Vzroki za zlom bančnega sistema v ZDA v tridesetih letih 20. stoletja niso povsem jasni. 

Nekatere banke so bile premalo uspešne, tako da je bil njihov propad neizogiben. Propad bank 

se je začel pri manjših podeželskih bankah v dvajsetih letih 20. stoletja, ko se je kmetijski sektor 

začel krčiti. S poslabšanjem makroekonomskega okolja so vlagatelji večjih komercialnih bank 

postali panični in so začeli dvigovati svoja sredstva z veliko hitrostjo, kar je povzročilo 

množične dvige bančnih vlog. Bančna kriza na začetku tridesetih let 20. stoletja se je razlikovala 

od prejšnjih bančnih kriz, tako po obsegu in stopnji nevarnosti, povzročil pa jo je pojav 

množičnih dvigov bančnih vlog (Ciro 2012, 16–17). 

Denarna kriza se je kmalu razširila tudi na druge dele gospodarstva. Gradbena dejavnost se je 

znižala za 80 %. Deflacija je hitro znižala cene hrane in zmanjšala cene žita. Cene kmetijskih 

izdelkov so padle za 40 % od rekordov leta 1926. Tovarne so z zmanjšanjem dela od dva do tri 

dni na teden učinkovito zmanjšale plače za 50 %. Vlada je poskušala vliti denar v gospodarstvo 

z namenom ustvarjanja povpraševanja. Socialni problemi so se povečevali, saj je brezposelnost 

prizadela 17 % prebivalstva v letu 1931 in je zrasla na več kot 25 % vseh delavcev in 37 % 

nekmetijskih delavcev (Skrabec 2015, 148). 

Keynes je pojasnil, da je bilo z rastjo evropske populacije vse več izseljencev v nove države. 

Vojna je zaprla sistem, ko se ljudje ter blago niso mogli več prosto gibati in njihova prej 

produktivna moč je šla v smeri uničenja. Ko se je vojna končala, se ni zgodilo nič za obnovitev 

izgubljenega sveta. Keynes se je pritoževal, da mirovna pogodba ni vsebovala nobene določbe 

za gospodarsko sanacijo Evrope ali da bi se sistem starega sveta prilagodil novemu (Rauchway 

2008, 10–11). 

Ko se je kriza razširila po vsem svetu, so države sprejele ukrepe za zaščito domače proizvodnje. 

Cenovna politika se je spremenila po stoletjih tarifne zaščite zaradi strahu pred trgovinskimi 

vojnami. Depresija je sprožila tudi desetletje socialne in gospodarske zakonodaje. Za varstvo 

potrošnikov so se okrepili bančni zakoni in sindikalno gibanje za pomoč delavcem. Za odpravo 

vzrokov in posledic depresije je bila izvedena neskončna množica zakonov, tudi nadzor trga 

vrednostnih papirjev. Nekateri od njih so se izkazali za koristne, medtem ko so se nekateri 

izkazali za zelo drage za gospodarstvo (Skrabec 2015, 149). 
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Thomas (2014, 166–167) navaja, da FED ni uspela izkoristiti svoje priložnosti za zmanjšanje 

dogodkov, ki so povzročili gospodarsko katastrofo. Zanemarjanje opravljanja svoje temeljne 

vloge posojilodajalca v skrajni sili, se FED ni ustrezno odzvala na serijo bančnih panik, ki so 

povzročile pomanjkanje denarja, kar je botrovalo nastanku hude deflacije in nastopu depresije. 

Malomarnost ali celo nesposobnost nista premočna izraza, ki opisujeta delovanje FED-a v 

desetletju, ki se je začelo leta 1928. V zadnji svetovni finančni krizi se je FED soočala z izzivi, 

na več načinov bolj zahtevnimi od tistih, s katerimi so se soočali približno 80 let prej. Tokrat 

je, v nasprotju s trditvami številnih politikov, učenjakov in nekaterih ekonomistov, FED 

delovala inovativno, močno in celo na briljanten način. 

Zlom Wall Streeta in veliko depresijo lahko primerjamo z zadnjo finančno krizo. Kot v poku 

mehurčka leta 1929 je tudi v zadnji finančni krizi dogajanje na borzi napihovalo mehurček z 

razliko, da se je pri zadnji finančni krizi trgovalo z novimi finančnimi instrumenti. Tako kot 

leta 1929 se je kreditiranje drastično povečalo s to razliko, da so bili leta 1929 v porastu 

potrošniški krediti, medtem ko so v zadnji finančni krizi prevladovali hipotekarni. Obe krizi sta 

imeli uničujoče posledice na celotno gospodarstvo, še posebej se je povečala brezposelnost. Z 

razliko od krize 1929 je v zadnji krizi FED odreagirala odločnejše in bolj modro, kar je tudi 

omililo posledice v primerjavi z letom 1929. 

3.2.4 Ameriška varčevalna in posojilna kriza 

Varčevalno posojilna kriza v osemdesetih letih 20. stoletja predstavlja največji propad ameriške 

finančne institucije od velike depresije naprej. Čeprav je imela korenine v sedemdesetih letih 

20. stoletja, je krizo zaznamovala insolventnost zvezne zavarovalnice Federal Savings and Loan 

Insurance Corporation (FSLIC) v letu 1986. To je klasični mehurček s preveč špekulacijami in 

pretirano rastjo v varčevalni ter posojilni industriji. Stagflacija je od sedemdesetih let 20. 

stoletja s počasno rastjo stanovanj in visokih obrestnih mer oslabila finančna sredstva hranilnic 

in posojilnic. V začetku leta 1980 so nižje obrestne mere povzročile prehod varčevalcev na 

druge oblike varčevanj, kar je pomenilo dodatno slabitev finančnih sredstev. Kongres je 

pomagal na način, da je povečal produkte hranilnic in posojilnic, ter da je povečal deregulacijo, 

s katero so hranilnice dobile dovoljenje za izdajo kreditnih kartic, prodajo potrošniških kreditov, 

naložbe v nepremičnine in ponudbo obrestnih kreditnih računov (Skrabec 2015, 206–207). 

Zvezna regulativa in nadzorna ureditev okolja v varčevalni in posojilni industriji sta se razvili 

pod zakonodajnim okvirjem, ki je ločeval komercialne banke od vzajemnih hranilnic. 

Zakonodaja za posojilnice in hranilnice je spodbujala politiko lastništva domov. V letu 1932 je 

zakonodaja vzpostavila sistem, ki je bil likvidnostni vir za financiranje hranilnic in posojilnic 

po nižji obrestni meri (FDIC 1997, 170). 

Zaradi te politike so hranilnice in posojilnice postale konkurenčne poslovnim bankam, vendar 

brez mnogih predpisov, ki so urejali bančne dejavnosti. Hranilnice in posojilnice so začele 
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proces dajanja posojil, ki so jih združevale in prodajale z visokimi popusti, da so pridobile nov 

denar, da bi lahko izdale še več posojil (Skrabec 2015, 207). 

Regulatorji niso bili čisto nevedni do potencialnih problemov, ki jih je ustvarila njihova 

strategija. Zvezni regulator posojilnic in hranilnic je začel z izdajanjem potrdil neto vrednosti, 

ki so vztrajali pri ustavitvi izplačila dividend, dokler potrdila ne bi bila več potrebna. Ko sta 

vzorec popustljivosti in raztezanje računovodskih pravil postala normi, se je regulatorjeva 

možnost omejitve opurtizma hitro zmanjšala (Akerlof idr. 1993, 25–26). 

Slaba regulacija je izpostavila industrijo posojilnic in hranilnic sistematičnemu tveganju 

sprememb obrestne mere in tako povzročila prvo fazo poloma. Pravila odbora za banke so 

prepovedovala hipoteke prilagodljivih tečajev, ki naj bi imele zmanjšano obrestno tveganje. Ta 

prepoved je povzročila nekaj aktivnih nadzornih prevar, čeprav je neverjetno, kako malo je bilo 

teh prevar. Oportunistične nadzorne prevare se prav tako lahko zgodijo z različno 

intenzivnostjo. Oportunisti iščejo najboljše pogoje za prevare, pri čemer so štirje dejavniki 

ključnega pomena: enostavna pridobitev nadzora, slaba regulacija, obsežne računovodske 

zlorabe in sposobnost za hitro rast (Black 2013, 7). 

Do konca leta 1986 je bilo 441 hranilnic in posojilnic s 113 milijardami dolarjev sredstev 

plačilno nesposobnih; 533 hranilnic in posojilnic s 453 milijardami dolarjev sredstev je bilo na 

seznamu institucij z manj kot 2 % njihovih skupnih sredstev v opredmetenih sredstvih. V 

obdobju od leta 1986 do leta 1995 je propadlo 1.043 hranilnic in posojilnic s skupnimi sredstvi 

v višini več kot 500 milijard dolarjev. Strošek davkoplačevalcev za reševanje teh institucij je 

bil več kot 200 milijard dolarjev (Skrabec 2015, 206). 

Ustanovljena je bila nova regulatorna agencija, Freddie Mac in Fannie Mae pa sta dobili 

dodatne odgovornosti za podporo hipotek družin z nizkimi dohodki. Do uradnega konca krize 

leta 1995 so zaprli več kot 1.600 hranilnic in posojilnic ali pa so prejele znatno zvezno pomoč. 

Varčevalna in posojilna kriza je povzročila zmanjšanje velikosti industrije za 50 % in uvedbo 

novih predpisov ter uredb, ki so pomagale omejiti liberalne bančne prakse, vendar pa so mnogi 

menili, da vzroki krize nikoli niso bili zares rešeni. Zanimivo je, da je bila varčevalna in 

posojilna kriza napoved bančne ter hipotekarne krize leta 2008 (Skrabec 2015, 208). 

Varčevalno posojilna kriza iz osemdesetih let 20. stoletja ima enake začetke kot zadnja finančna 

kriza, saj je bil za obe krizi povod hitra rast nepremičninskega trga in prodaja nepremičnin ter 

posledično povečano kreditiranje. Tako kot v osemdesetih letih 20. stoletja je tudi zadnja 

finančna kriza najbolj prizadela bančni sektor in v obeh primerih ga je bilo treba reševati. 

3.2.5 Črni ponedeljek 

Albert, Smaby in Wyatt (1993, 123) navajajo, da so v ponedeljek, 19. oktobra 1987, svetovni 

borzni indeksi drastično padli. Ameriški delniški trg, ki se meri z indeksom S&P 500, je padel 
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za 21 odstotkov, podobno se je zgodilo z borzami po vsem svetu. Ameriški indeks terminskih 

pogodb in cene delniških indeksov so zelo nihale, saj so v dneh, ki so sledili »črnemu 

ponedeljku«, padli za skoraj 40 odstotkov, predno so ponovno zanihali nazaj navzgor. 

Pomembni tržni padci pa niso bili omejeni samo na Dow Jones in New York, saj je po celem 

svetu vlagatelje zajela panika in so prodajali delnice z izjemno hitrostjo ter v velikem obsegu. 

Delniški indeksi so pokazali, da so bile Avstralija, Nova Zelandija, Hongkong in Singapur še 

posebej hudo prizadete, saj so povprečni indeksi padli za 40 %, temu se niso mogle izogniti niti 

borze v Evropi, še posebej velike posledice so beležili v Londonu, Bruslju, Kopenhagnu, 

Frankfurtu, Amsterdamu, Švici, Madridu in Parizu, saj je nekaterim izmenjava padla za skoraj 

50 %, medtem ko so se globalni centralni bančniki trudili izogniti ponovitvi gospodarskega 

zloma Wall Streeta iz leta 1929 (Ciro 2012, 26).   

To je bil močan primer vse večje medsebojne povezanosti svetovnih trgov. Padec na borzi je v 

nacionalnih novicah na nekakšen način spominjal na zlom borze leta 1929, ko se je zlom širil 

skozi celotno gospodarstvo, ki je končalo gospodarski razcvet v osemdesetih letih 20. stoletja. 

Čeprav je strah pred gospodarskim zlomom trajal več mesecev, se polna recesija nikoli ni 

uresničila. Finančno industrijo je zajela recesija in val odpuščanj se je samo v New Yorku 

približal številki 20.000. Šlo je za kratkoročno upočasnitev gospodarstva, saj so podjetja čakala, 

ali je zlom trga znanilec gospodarske prihodnosti ali je šlo za osamljen finančni dogodek. 

Sesutje kljub temu, da je vlagatelje potisnilo na rob, ni pustilo dolgoročnih sledi na 

gospodarstvo (Skrabec 2015, 209). 

Kot navajajo Albert, Smaby in Wyatt (1993, 124) lahko razloge, ki so povzročili »črni 

ponedeljek« razdelimo v tri kategorije: popravki, ki so temeljili na informacijah, prekomerni 

prodajni pritisk in nezadostna likvidnost. Informacije, ki so bile na voljo neposredno pred 

»črnim ponedeljkom«, so vključevale: načrt za močno obdavčitev združitev, nepričakovan 

velik trgovinski primanjkljaj, ki je nakazoval povečanje obrestnih mer in proračunski 

primanjkljaj, ki je nakazoval povečano obdavčitev podjetij. Prekomerni prodajni pritisk so 

najbrž povzročili upravljavci naložbenih skladov s portfeljem zavarovalnih programov. 

Razširjena uporaba programov portfeljskega zavarovanja je lahko povzročila, da se je pretok 

poravnal le na eni strani trga, kar je povzročilo padec cen. Likvidnostni argumenti kažejo, da 

borzni strokovnjaki in ustvarjalci trga terminskih pogodb niso imeli zadostnega kapitala za 

obseg trgovanja, ki je potekal, in da so trgovalne tehnologije še poslabšale likvidni primanjkljaj. 

Skrabec (2015, 210–211) dodaja, da so borze na začetku oktobra 1987 odražale zaskrbljenost 

vlagateljev pred naraščajočo inflacijo in dvigom obrestnih mer. Trg obveznic se je odzval z 

odklonom prilagoditve višjih obrestnih mer, kljub temu pa je bilo gospodarstvo videti stabilno. 

Ko se je zlomila z dolarjem podprta borza v Hongkongu, se je kriza hitro preselila po svetovnih 

trgih. Mehanika aktualnega zloma je bila posledica tudi trgovalnega programa, ki so ga 

uporabljali pokojninski skladi, hedge skladi in zavarovalnice, z namenom zmanjšanja stroškov 

trgovanja. Po padcu trga so ti avtomatizirani programi dejansko pospešili premike navzdol. 
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Kongres in javnost sta bila ogorčena zaradi uporabe programa računalniškega trgovanja. 

Kongres je poskušal, vendar mu ni uspelo sprejeti zakona proti trgovanju s programom, 

newyorška borza pa je z namenom, da bi preprečili nov zlom, uvedla nova strožja pravila o 

trgovanju s programom. Uvedena je bila tudi višja kapitalska zahteva za trgovce z delnicami, 

da se prepreči preveč špekulacij. 

Ritholtz in Task (2009, 59) navajata, da je bil zlom leta 1987 zelo nenavaden, in je temeljil na 

zlomu trga v nasprotju z gospodarskimi dogodki. Po 40-odstotnem dvigu cen v prvih osmih 

mesecih leta, so cene preprosto šle predaleč in so prerasle same sebe. 

3.2.6 Finska in Švedska finančna kriza 

Jonung, Kiander in Vartia (2009, 1–19) navajajo, da je na začetku osemdesetih let 20. stoletja 

finančni sistem obeh držav doživel veliko deregulacijo. V več korakih so nordijska 

gospodarstva postala finančno integrirana na svetovnih kapitalskih trgih. Ta proces je dal zagon 

razcvetu in propadu cikla s hudimi posledicami. Finska in Švedska sta padli v najglobljo 

depresijo po drugi svetovni vojni. Časovni okvir in narava globoke krize v obeh državah sta 

bila presenetljivo podobna. Oblikovalce politik in ekonomiste je moč krize zelo presenetila. 

Splošno mnenje je bilo, da se taka depresija ne more zgoditi v tako razvitih državah, kot sta 

Finska in Švedska z dolgoletno tradicijo polne politike zaposlovanja in močnim vplivom 

sindikatov na oblikovanje gospodarskih ter socialnih politik. 

Honkapohja in Koskela (1999, 402–406) navajata, da je šla kriza na Finskem skozi tri faze: 

pregrevanje, depresija in okrevanje. Za razliko od ostalih evropskih držav Finska ni beležila 

večjega povečanja nezaposlenosti v odpravljanju posledic naftne krize v sedemdesetih letih 20. 

stoletja ali med postopno deflacijo v osemdesetih letih 20. stoletja. Stvari so se spremenile v 

letu 1986, ko se je rast bistveno pospešila in je gospodarstvo vstopilo v obdobje pregrevanja. 

Inflacija je hitro zrasla iz 2 do 3 % v letu 1986 do 7 % v letih 1989 in 1990, medtem ko je 

stopnja nezaposlenosti padla iz prejšnje povprečne stopnje 4 % na 2,5 % do konca leta 1989. V 

primerjavi s Finsko se je švedska nezaposlenost zmanjševala bolj postopoma. Razcvet je prišel 

h koncu v letu 1990. Rast BDP-ja se je zelo zmanjšala iz +5,4 % v letu 1989 na -6,5 % v letu 

1991. Domače zasebne naložbe, zasebna potrošnja in neto izvoz blaga ter storitev so strmo 

upadli. Velika bančna kriza je izbruhnila zaradi hitrega padanja vrednosti sredstev in 

bankrotiranja podjetij, kar je prisililo vlado, da se je vmešala. Gospodarstvo se je popravilo 

pozno v letu 1993. Okrevanje je bilo večinoma zgoščeno v kapitalsko intenzivni izvozni 

industriji, medtem ko je domače gospodarstvo ostalo v krizi do leta 1995.  

Jonung, Kiander in Vartia (2009, 171–172) dodajajo, da je švedsko gospodarstvo kriza močno 

prizadela. To je bila ena najhujših recesij v 20. stoletju. Vseeno so Švedsko manj prizadeli 

dejanski učinki krize kot Finsko. Med letoma 1990 in 1993 je bila izguba realnega dohodka na 

Švedskem 13 odstotnih točk, medtem ko je bila na Finskem izguba 26,4 odstotne točke. 
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Industrijska proizvodnja se je na Švedskem zmanjšala za 17 odstotnih točk, na Finskem pa za 

21,4 odstotne točke. Zaposlenost se je zmanjševala še leto dlje in se je na Švedskem med letoma 

1990 in 1994 zmanjšala za 16,6 odstotne točke, na Finskem pa se je zmanjšala za 24 odstotnih 

točk. 

Schuberth (2011, 73) navaja, da je zaradi temeljnih preusmeritev v svoji gospodarski 

specializaciji Finski uspelo ponovno vzpostaviti visoki pred-krizni potencial stopnje rasti, 

švedski potencial rasti proizvodnje v obdobju po krizi je bil še znatno višji od stopnje pred 

krizo, pospeševanje potencialne rasti proizvodnje pa je pripomoglo k okrevanju in hitri 

povrnitvi izgub v obsegu dejavnosti ter je v državi povzročilo večjo gospodarsko rast. Zato se 

zdi, da so ukrepi, ki so učinkoviti pri reševanju bančne krize, ključni dejavnik za preprečevanje 

kreditnih omejitev v obdobju po krizi. Prednostna naloga politike je bila reševanje bank, ne pa 

lastnikov bank in bančnih menedžerjev. Banke v težavah so morale najprej pridobiti kapital pri 

svojih delničarjih, če tega niso mogle storiti, so morali lastniki predati nadzor in lastništvo, 

predno so banke prejele državno podporo. Zaradi te grožnje so zasebne banke na Švedskem 

vložile veliko truda za povečanje kapitala s strani njihovih lastnikov. Način, kako je Švedska 

ravnala z bančno krizo, pa ponuja študijo primera uspešnega reševanja sistemske bančne krize.  

Finska in Švedska finančna kriza sta dober primer reševanja bank. Medtem ko so države EU v 

zadnji finančni krizi različno pristopile k reševanju, je švedski model iz devetdesetih let 20. 

stoletja primer, kako bi se morale reševati banke, ko zaidejo v težave. Podoben primer najdemo 

tudi v Sloveniji, ko je država zaradi nezmožnosti pridobivanja svežega kapitala podržavila kar 

nekaj bank. 

3.2.7 Mehiška ekonomska kriza 

Mehiški peso kriza ali »tequila kriza« kot je znana, je bila prva od številnih mednarodnih kriz 

v devetdesetih letih 20. stoletja, ki je ogrozila ZDA. Pomoč, ki so jo dale, naj bi določila vzorec 

za prihodnje odzive ZDA v mednarodnih denarnih krizah. Vstop Mehike v mednarodno 

trgovino v devetdesetih letih 20. stoletja je spodbudil sporazum NAFTA in je ustvaril valutni 

mehurček, ko so vlagatelji vlagali v mehiško valuto in dolg. Mehika je pred krizo doživljala 

gospodarsko rast in pritok investicijskega kapitala. NAFTA je ustvaril naraščajoče upanje o 

gospodarski prihodnosti Mehike. Gospodarstvi Mehike in ZDA sta postali med seboj povezani, 

ko je v devetdesetih letih 20. stoletja Mehika postala tretja največja trgovinska partnerica ZDA. 

Strokovnjaki so napovedovali, da bo propad mehiškega pesa povzročil izgubo okoli milijon 

delovnih mest v Združenih državah Amerike. Čeprav je sporazum NAFTA postavil ameriške 

vlagatelje v tveganje zaradi mehiškega propada, je bila Mehika v celoti odvisna od ZDA, ki je 

bila destinacija za 85 % mehiškega izvoza. Zlom valute je ustvaril politične in gospodarske 

skrbi ZDA (Skrabec 2015, 217). 
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Mehiki je položaj oteževal velik znesek neporavnanih kratkoročnih dolgov v dolarjih. Posledica 

devalvacije je takojšnje zmanjšanje realnega bremena javnega dolga in izboljšanje fiskalnih 

razmer. V primeru Mehike konec leta 1994 pa je bilo veliko dolga vezanega na dolarje in ni bil 

predmet hitrega zmanjšanja skozi devalvacijo. Da bi zmanjšali realen dolg, bi ga morala Mehika 

nehati plačevati, kar bi verjetno vodilo v dolgotrajno pravno bitko s tujimi upniki (Whitt Jr. 

1996, 14). 

Mehiška vlada je opustila poseganje na valutnem trgu in tečaj je v enem tednu padel s 4 pesov 

na dolar na 7,2 pesa na dolar. Padec pesa je ogrozil ameriško robustno izvozno politiko v 

Mehiko. Prav tako je tudi ogrozil povečanje selitev števila ameriških tovarn v Mehiko in 

prinesel strah pred množičnimi migracijami v ZDA, ki bi ogrozile ameriški trg dela, od katerega 

je bilo odvisnih 700.000 ameriških delovnih mest (Skrabec 2015, 218). 

Dogodki, ki so sledili devalvaciji pesa leta 1994, kažejo, da je prišlo do napačne presoje 

morebitnega odziva finančnih trgov na mehiško devalvacijo. Vlagatelji, ki so imeli svoja 

sredstva na trgu vrednostnih papirjev in drugih instrumentov vezane na peso, so si razlagali 

razvrednotenje valute kot kršitev pogodbe, zato so posledično dvignili sredstva, takoj ko je bilo 

mogoče. Odlivi so se kmalu spremenili v paniko, ko je bila januarja Mehika na robu 

nezmožnosti plačevanja (Lustig 1996, 17–18). 

ZDA so s pomočjo sredstev iz IMF-ja zagotovile več kot 50 milijard dolarjev jamstvenega 

posojila pomoči za Mehiko. To je bilo največje posojilo doslej dano eni državi, ki ga je dal 

mednarodni denarni sklad. Iz poslovnega stališča je bil paket zelo dobro zasnovan. Splošni 

uspeh programa je bil mešan, saj so ZDA zaslužile več kot 500 milijonov dolarjev za posojila, 

vendar je nižji peso povzročil velik padec ameriškega izvoza v Mehiko. Trgovinska bilanca 

ZDA z Mehiko se je znižala od 400 milijonov dolarjev presežka na 1,2 milijarde dolarjev 

primanjkljaja. Ustaljeni, vendar nižji peso je povzročil tudi pomembno selitev proizvodnje iz 

ZDA v Mehiko. Paket pomoči je storil premalo za zaustavitev mehiškega priseljevanja in 

trgovino z mamili v ZDA (Skrabec 2015, 218). 

Mehiška kriza je osnovni primer, ko se v reševanje vključi IMF in je podlaga za vsa nadaljnja 

reševanja ter pomoči s strani IMF-ja. Tako kot v Mehiki leta 1994 je IMF odigral pomembno 

vlogo pri omilitvi posledic pri zadnji svetovni finančni krizi leta 2008. 

3.2.8 Azijska finančna kriza 

Azijska kriza iz leta 1997 znana kot »azijska okužba«, je povzročila strah globalnega zloma. 

Čeprav je bilo več vzrokov, je imela kriza značilnosti klasičnega kreditnega mehurčka. V ZDA 

je v veliki meri vplivala na izgubo delovnih mest in morebitno recesijo. Slabi krediti v azijskih 

državah so neposredno ogrožali veliko ameriških finančnih institucij. Kriza je povzročila 

razvrednotenje azijskih valut in dvig ameriškega dolarja, kar je podražilo ameriški izvoz in 
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pocenilo uvoz. Ameriške tovarne, ki so trpele zaradi poceni pritoka azijskega uvoza, so se 

soočale z njegovim povečanjem. Strah je povzročil padec borz za več kot 7 odstotkov. Kriza je 

bila v veliki meri omejena z delovanjem IMF-ja, ki je bilo podprto s strani ZDA. Kljub temu 

pa so na splošno nižje vrednosti azijskih valut še naprej igrale vlogo v dolgem upadu ameriške 

tekstilne, steklarske in pohištvene industrije (Skrabec 2015, 221–222). 

Denoon (2007, 3) navaja, da je bila finančna kriza prvi večji korak nazaj k izjemni gospodarski 

rasti, ki se v šestdesetih letih 20. stoletja začela na Japonskem in se je nato na začetku 

sedemdesetih let 20. stoletja razširila v Tajvan, Hongkong, Singapur ter Južno Korejo in kmalu 

zatem še na Tajsko, Malezijo ter Indonezijo. S 7-odstotno povprečno letno gospodarsko rastjo 

se je rast prebivalstva začela manjšati, kar je pomenilo, da so se prihodki na prebivalca v mnogih 

državah azijskega obroča približno vsakih deset let podvojili.  

Skrabec (2015, 222) navaja, da so ta azijska gospodarstva, ki so postala poznana kot »azijski 

gospodarski čudež«, pritegnila ogromen dotok zunanjega kapitala. Ameriški proizvajalci 

oblačil so s hitro gradnjo tovarn v Aziji želeli izkoristiti poceni delovno silo na teh trgih. Azijski 

delniški trg se je povečal z infuzijo kapitala, medtem ko je tuji kapital povečeval mehurček. 

Dotok kapitala je povečal nepremičninske špekulacije v teh državah. V devetdesetih letih 20. 

stoletja so te azijske države doživele izvozni razcvet, predvsem v izvozu elektronike. V letu 

1996, čeprav se je izvoz iz regije začel umirjati, je Kitajska močno vstopila na svetovni trg. V 

azijskem bančnem sistemu so se pojavili resni problemi in korupcija, ki je značilnost 

špekulativnih mehurčkov. Ogromne količine valut so se sprostile v državah, ki so bile zgolj 

desetletje prej manj razvite države. V ZDA je ameriška centralna banka povišala obrestne mere 

in valute, kot je bil Tajski bach, ki so bile vezane na ameriški dolar, kar je upočasnilo tajski 

azijski izvoz. 

Odločitev tajske vlade, ko je prekinila vezavo svoje valute bach na dolar, je bila katastrofalna, 

saj je valuta propadla, kar je povzročilo verižno reakcijo po Aziji. Iz Tajske se je »azijska 

okužba« hitro preselila v Indonezijo, Južno Korejo, Hongkong, Malezijo, Laos in Filipine. 

Kitajska, Indija, Tajvan, Singapur, Brunej in Vietnam so bile prav tako prizadete (Ritholtz in 

Task 2009, 68). 

Tudi Japonska, ki je dosegla največjo rast v osemdesetih letih 20. stoletja, je vlagala denar v 

azijske države v iskanju cenejše delovne sile. V enem letu so se povečani prilivi valut 93 

milijard dolarjev v tej skupini manjših azijskih gospodarstev spremenili v odliv valut 12 

milijard dolarjev. Ekonomisti ga imenujejo »nenaden stop«. Vpliv na Japonsko je bil velik, saj 

je bilo 40 % japonskega izvoza prodanega drugim azijskim državam. Amerika je bila dodatno 

ogrožena, saj si je Japonska takrat lastila večino ameriškega dolga. Na dolgi rok je Japonska 

utrpela največ škode zaradi azijskega škodljivega vpliva, vendar so tudi ZDA utrpele izgube 

delovnih mest v proizvodnji (Skrabec 2015, 222–223). 
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Ritholtz in Task (2009, 68) navajata, da so bile ZDA v glavnem izolirane od azijskih težav, 

vendar je enodnevna nestabilnost na trgih 27. oktobra leta 1997 povzročila padec indeksa Dow 

Jones za 554 točk, kar je bil največji enodnevni padec do takrat. Newyorška borza je za kratek 

čas prekinila s trgovanjem. Padec delnic za 7 % so vlagatelji zaznali kot nakupno priložnost, 

saj se je trg stabiliziral že naslednji dan.  

Glede na to, da se je nadaljevalo s trgovinskim sporazumom na medsebojno povezanih 

mednarodnih trgih, ZDA ni preostalo drugega kot pomoč azijskim državam. Pritok denarja v 

višini 40 milijard dolarjev iz IMF-ja je bilo uporabljenih za stabilizacijo valut v Koreji in 

državah azijskega obroča, vendar so nizke vrednosti menjalnih tečajev azijskih valut še vedno 

škodovale ameriški proizvodnji. Negotovost v Aziji je potisnila dolar navzgor, kar je ameriški 

izvoz podražilo in naredilo gospodarstvo ZDA manj konkurenčno na svetovnih trgih. Ocene 

izgub delovnih mest v ZDA zaradi krize so vključevale 65.000 delovnih mest v industriji oblačil 

in dodatnih 30.000 v tekstilni industriji. Zaradi finančne krize je propadel azijski trg, dodatno 

sta se zlomila tudi bančna infrastruktura ter nepremičninski trg, na dolgi rok pa se je povečal 

kitajski in zmanjšal japonski vpliv na svetovnih trgih (Skrabec 2015, 223). 

3.2.9 Ruska finančna kriza 

Ruska kriza v letu 1998 bi lahko sodila med krize, ki so se začele z Mehiko in Azijo. To je bil 

še en znak vse večje medsebojne povezanosti gospodarstev v svetu. V primeru ruske krize so 

ZDA ponudile pomoč bolj zaradi političnih razlogov, kot pa zaradi finančnih. Kljub temu je 

imela ruska kriza potencial, da bi v ZDA povzročila globoko recesijo in bi nastala panika v 

številnih ameriških in mednarodnih finančnih krogih. Zaradi ruskega zloma je v avgustu 

industrijski indeks Dow Jones padel za 980 točk. Rusija je doživljala investicijski vrhunec 

svojih naftnih polj. Do konca leta 1997 je bila inflacija pogosto nad 50 %. Rusija je devalvirala 

rubelj in dala na čakanje številne valutne pogodbe ter se je borila s pokajočim naftnim 

mehurčkom. Azijska kriza iz leta 1997 je posledično povzročila, da so cene nafte padle in padec 

cen je ogrozil novo nastajajočo rusko demokracijo. V prvih mesecih leta 1998 je bilo videti 

obsežen propad bank in politično nestabilnost v Rusiji, ki je ogrožala tudi novo nastajajoče 

demokracije vzhodne Evrope, ki so imele visoko odvisnost od ruske energije. Čeprav je bil 

ukrep nepriljubljen, so ZDA pomagale s podporo Rusiji pri njeni finančni krizi z namenom 

izogniti se globalni recesiji. Kriza je pomagala vzpostaviti ameriško vodstvo v IMF ter je 

okrepila vlogo ZDA v širitvi demokracije skozi razpoložljivost finančnih kreditov in proste 

trgovine. Ruska kriza je hitro sledila in je bila povezana z azijsko krizo, saj je bila Rusija tako 

kot predtem Azija, v središču špekulacij, ki so temeljile na rasti zalog nafte (Skrabec 2015, 

224). 

Melloni (2006, 66) navaja, da med ekonomisti ni splošnega soglasja glede narave in razlogov 

za rusko krizo. Nekateri jo vidijo kot neuspeh neoliberalnega pristopa s strani IMF, medtem ko 

drugi zagovarjajo načrt stabilizacije, vendar kritizirajo njegovo izvajanje s strani ruske vlade in 
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centralne banke. Nekateri komentatorji pogosto pojasnjujejo finančne nemire kot krizo prve 

generacije, medtem ko so drugi bolj naklonjeni drugi generaciji modela. Tudi modeli tretje 

generacije so prisotni pri nekaterih strokovnjakih. Razprava je še posebej razdeljena v ruski 

literaturi, vendar so tudi nekateri ugledni ameriški ekonomisti razdeljeni o naravi krize, verjetno 

zaradi intenzivne interakcije med IMF, ameriškim akademskim svetom in Rusijo pri 

sprejemanju odločitev, ki je sčasoma pripeljala do avgustovske krize. 

Leta 1997 je padec cen in povpraševanja po nafti zaradi azijske krize rusko gospodarstvo 

potisnilo v velike težave. Gospodarski upad je botroval 75-odstotnem padcu BDP-ja. Rezultat 

v Rusiji je bilo gospodarsko opustošenje, ki ga niso videli od tridesetih let 20. stoletja. Delavci 

niso bili plačani ali pa so jim plače zamujale po več mesecev. Vlada je ustavila izplačevanje 

pokojnin in plačila za socialne transferje, cene uvoženih proizvodov pa so se povišale za 

štirikrat. Trgovinam je v mestih primanjkovalo hrane, ko se je zlomil monetarni sistem, 

gospodarstvo pa se je vrnilo na sistem menjave, ko je zaupanje v rusko valuto propadlo. Rusija 

je bila nesposobna pridobivati zunanji kapital in obresti na državne obveznice so dosegle 300 

% (Skrabec 2015, 224–225). 

Melloni (2006, 80) dodaja, da so se leta 1998 razmere še poslabšale. V zadnjem četrtletju leta 

1997 so se devizne rezerve centralne banke znižale za 5,9 milijarde dolarjev, v drugem četrtletju 

leta 1998 je bil prvič po letu 1993 registriran primanjkljaj saldo menjave. V juniju je bilo 

razmerje kratkoročnega dolga do deviznih rezerv večje kot 3,98, čeprav so na začetku poletja s 

privabljanjem tujih portfeljskih naložb in posojili IMF zajezili plačilnobilančni primanjkljaj. 

Do avgusta so bile devizne rezerve dokončno porabljene, saj je v enem mesecu centralna banka 

izgubila 12 milijard dolarjev rezerv, vključno s posojili IMF-ja. 

3.2.10 »Dot-com« mehurček 

Internetni mehurček ali »dot.com mehurček« je bil špekulativen delniški mehurček od marca 

leta 1997 do 10. marca 2000. Pok mehurčka je začel dvoletni padec delnic, kar je povzročilo 5 

bilijonov dolarjev izgube tržne vrednosti ameriških podjetij. Internetni mehurček je bil merjen 

s tehnološkim indeksom NASDAQ, ki so ga poganjale takšne delnice, kot so Amazon, eBay in 

Cisco. Rast tehnoloških delnic je bila tako intenzivna, da je vsaka internetna delnica postala 

želena lastnina. E-poslovanje in novi poslovni modeli so se hitro razvijali. Internetna podjetja 

so kazala majhen dobiček, toda vlagatelji so stavili na prihodnost, zato so delnice hitro postale 

precenjene. Internetni start-upi so zbrali ogromne količine denarja, ko so se uvrščali na borzo 

(Skrabec 2015, 229).  

Ritholtz in Task (2009, 75–76) navajata, da je julija leta 1998 indeks NASDAQ prvič presegel 

vrednost 2.000 točk. V tistem času je tehnološko močni indeks prevladoval med aktivnimi 

trgovci. Preteklih nekaj let je bilo zelo dobrih za te trgovce, saj so bili donosi v letu 1995 39,9 
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%, v letu 1996 22,7 % in v letu 1997 21,6 %. Od vrednosti 2.000 točk v svojem vrhuncu v juliju 

je NASDAQ izgubil skoraj tretjino svoje vrednosti v manj kot treh mesecih. 

Padec je več mesecev povzročal stečaje, tožbe in usihanje kapitalskega trga. Skupina »dot.com« 

je v povprečju doživela več kot 60-odstotni upad. Čeprav je bil klasičen mehurček, se vzroki za 

pok razlikujejo od »Y2K krize«, ki je povzročila vladno protimonopolno tožbo proti 

Microsoftu. Delniške špekulacije so se razširile tudi na ostale računalniške družbe v silicijevi 

dolini. Uspeh »dot.com« podjetij na borzi je povzročil nove priložnosti za družbe tveganega 

kapitala. Poleg tega so IPO, ki so ga vodile internetne družbe, doživele velik razcvet (Skrabec 

2015, 229).   

Ritholtz in Task (2009, 77) navajata, da je do leta 1999 trgovanje z delnicami postalo močno 

razširjeno po državi. Ljudje so sledili javnim delniškim družbam na način, kot bi navijali za 

svoje športne ekipe. Program CNBC je bil na vseh televizijah v barih, restavracijah in fitnesih. 

IPO, ki so prvi dan dosegle samo dvakratnik svoje vrednosti, so veljale kot razočaranje. Veliko 

je bilo zgodb, ko so odvetniki in zobozdravniki pustili svoje službe ter se lotili bolj 

dobičkonosnega trgovanja z delnicami. 

Leta 1999 je bilo 475 javnih ponudb za delnice, od teh je 147 podvojilo svoje vrednosti, kar je 

ustvarilo željo po nepreizkušenih internetnih in tehnoloških delnicah. Še bolj stabilna 

komunikacijska podjetja so se zadolžila z namenom širitve in pridobivanja vlagateljev. 

Mehurček je bil dodatno podprt z zakonom, ki je zmanjševal davke na kapitalske dobičke. 

Borzni posredniki so začeli prodajati naložbeno idejo rasti namesto dobička, znano kot »teorija 

dot.com«. Bankirji in investicijska podjetja so kmalu spoznala, da je pravi denar v ponudbi 

novih izdaj delnic (Skrabec 2015, 230).  

Ritholtz in Task (2009, 79–80) navajata, da so mnogi različni elementi prispevali k razcvetu. 

Poceni denar je bil eden od najpomembnejših dejavnikov, vendar ni bil edini. Široka 

gospodarska rast je bila v svojem šestem letu, inflacija je bila nizka in nove tehnologije so 

privabile družbo, ki je ustvarjala nove milijonarje in kar nekaj milijarderjev. Na Wall Streetu 

se je povečal dotok gotovine. 

Vlaganje v delnice je mejilo na prevaro, ko so le-te ponujali malim vlagateljem. Ko je mehurček 

rastel, so mali vlagatelji in dnevni trgovci začeli sodelovati v špekulaciji. Konec mehurčka je 

prišel 10. marca 2000 in del začetnega upada se pripisuje dokončanju protimonopolnega 

primera ameriške vlade proti Microsoftu. Ko so cene delnic padle, so visoki dolgovi glede na 

dobičke teh družb spodbudili vlagatelje v nadaljnjo prodajo. Ko je mehurček začel pokati, so 

se pojavile zgodbe o goljufijah in korupciji ter, kot je znano iz zgodovine, so špekulativni 

mehurčki vedno na površje prinesli negativno plat kapitalizma. Sčasoma je komisija za 

vrednostne papirje kaznovala številne investicijske družbe zaradi zavajanja vlagateljev. 

Internetni mehurček je ameriško gospodarstvo spravil v recesijo, saj so brezposelni borzni 
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trgovci, investicijski bankirji in računalniški programerji preplavili trg za zaposlovanje 

(Skrabec 2015, 230–231). 

3.3 Velika recesija in nekatere krize, ki so sledile v Evropi  

Ritholtz in Task (2009, 90) navajata, da je v večini poslovnih ciklov gospodarstvo tisto, ki 

poganja nepremičninski trg. Ustvarjanje delovnih mest in rast plač sta glavna ključa 

nakupovanja nepremičnin. Kupci varčujejo za polog, dobijo odobritev kredita s hipoteko in 

potem kupijo nepremičnino. Medtem ko so obrestne mere pomemben dejavnik v tipičnem 

ciklu, je gospodarstvo tisto, ki je najpomembnejše. Stanovanjski cikel je bil od leta 2002 do leta 

2007 edinstven v zgodovini. Kombinacija nizkih obrestnih mer, nove vrste hipotek, spremembe 

pri standardu odobravanja kreditov in ogromno listinjenje so ustvarili popoln razcvet 

nepremičninskega trga. Brez zelo nizkih cen in novih dolžniških instrumentov se največja rast 

v prodaji nepremičnin od druge svetovne vojne ne bi zgodila. To je bila nevarna kombinacija, 

ki je vodila do izjemnega razcveta stanovanjskega trga v ZDA. 

3.3.1 Kriza drugorazrednih hipotekarnih posojil in velika recesija  

Sprva je bila ta kriza, znana tudi kot kriza drugorazrednih hipotekarnih posojil, posledica naložb 

v nizko kakovostne hipoteke v ameriškem in mednarodnem bančništvu. Čeprav je kriza 

drugorazrednih posojil nastala v ZDA, so se združeni finančni paketi, ki so vsebovali 

drugorazredne hipoteke, prodajali po vsem svetu. Ameriška hipotekarna kriza je postala 

svetovna kriza, kar je povzročilo veliko mednarodno recesijo. V ZDA so bile bančne napake, 

povezane s krizo, največje od tridesetih let 20. stoletja, tudi nepremičninski padec je bil največji, 

saj so cene stanovanj upadle kot še nikoli. Eden glavnih predrecesijskih problemov, ki je 

pripeljal do krize, je bila rast svetovnega nepremičninskega mehurčka (Skrabec 2015, 237). 

Thomas (2014, 45) navaja primer ekonomike nakupa nepremičnine v vrednosti 200.000 

dolarjev s 5-odstotnim pologom v višini 10.000 dolarjev. Če se je vrednost nepremičnine 

povečala za 10 % letno, je bila čez 5 let vredna 322.102 dolarjev in se ji je vrednost povečala 

za 122.102 dolarjev. 10.000 dolarjev začetne investicije v nepremičnino je tako prislužila 65 % 

neobdavčeno donosnost v obdobju petih let. Če bi se vrednost nepremičnine povečala 14 % 

letno, kot je bilo to v povprečju v dvajsetih velikih ameriških mestih v prvih petih letih 21. 

stoletja, bi investicija povrnila 79 % letno. Tudi če bi se vrednost nepremičnine povečala 

skromnih 5 % letno, bi bil donos na investicijo 40 % letno. V prvem primeru je investicija 

10.000 dolarjev ustvarila 122.102 dolarjev dobička v obdobju petih let. Povprečna letna stopnja 

donosa investicije je torej [(122.012 / 10.000) 1/5-1] * 100 kar znaša 64,9 odstotkov na leto. Pri 

14-odstotnem povečanju vrednosti nepremičnine je povprečna letna stopnja donosa investicije 

[185.083/10.000) 1/5-1] * 100 kar znaša 79,3 odstotkov na leto. Takšna je narava finančnega 

vzvoda in tipični novi lastniki domov so imeli močan finančni vzvod.  
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V Združenih državah Amerike je bilo desetletje vladne politike, ki je spodbujala povečanje 

lastništva domov. Ta politika je skupaj z blagovno inflacijo dvignila cene nepremičnin. Od leta 

1997 do leta 2007 se je veliko ameriških cen nepremičnin več kot podvojilo. Hitra rast cen je 

ustvarila špekulativni mehurček visokih cen na nepremičninskem trgu. Cene malih in srednje 

velikih stanovanj so narasle, zaradi večje dostopnosti denarja in vladne politike zniževanja 

kreditnih zahtev. Drug pomemben dejavnik je bilo znižanje obrestnih mer s strani FED-a 

(Skrabec 2015, 237–238).   

V normalnih časih za zniževanje obrestnih mer skrbijo centralne banke, saj lahko sprožijo 

preveliko inflacijo. Tokrat so bile zaradi vstopa Kitajske v WTO manj zaskrbljene, saj je vstop 

Kitajske na svetovni trg znižal trgovinske ovire in pospešil premik proizvodnje proti prej zaprti 

komunistični celini. Ko so kitajski proizvodi preplavili trg, so skoraj povsod padle cene in 

inflacija takrat ni povzročala skrbi. Oblikovalci politik so bili celo javno zaskrbljeni zaradi 

deflacije, kar je spodbudilo centralne banke, da so znižale obrestne mere neprimerljivo nizko 

(Zandi 2009, 10).  

Začetni padec cen nepremičnin po pomladi 2006 je deloval kot pospeševalec, ki je sprožil krizo. 

Ta kriza je oškodovala lastnike nepremičnin, finančne institucije in na tisoče podjetij, vključno 

z Merrill Lynchem in General Motors. Z začetkom začaranega kroga padanja cen nepremičnin, 

izvršbami na nepremičninah, katerih lastniki niso mogli odplačevati hipotekarnih posojil, in 

poznejšo likvidacijo hiš, se je kriza razširila na finančni sistem. Komercialne banke so bile tako 

kakor tudi visoko izpostavljene investicijske banke, hedge skladi in druge institucije močno 

finančno obremenjene, kar je pripeljalo do hude zaostritve posojilnih standardov in poslabšalo 

gospodarsko recesijo (Thomas 2014, 41). 

Ritholtz in Task (2009, 99) navajata, da je korporativna Amerika želela poceni zaslužek, mnoga 

podjetja so povečala izdajo dividend in so se morala zadolževati, da so jih lahko izplačevala. 

Druga so uporabila denar za odkup delnic, ko so trgi rastli. Večina teh odkupov delnic se je 

izkazala za slabe naložbe. S tako veliko poceni denarja, ki je preplavil sistem, se je zdelo, da je 

posojanje denarja brezplačno. Ni bilo treba skrbeti za dolg ali finančni vzvod, saj se je zdelo, 

da je dan obračuna zelo daleč v prihodnosti. 

Mehurček je počil, kar je povzročilo padec cen in prodaje nepremičnin. Drugorazredne hipoteke 

so bile jedro nepremičninskega mehurčka. Drugorazrednost se je nanašala na slabo kakovost 

kreditne bonitete posojilojemalcev. Standardi za posojilojemalce skorajda niso obstajali. Povod 

za širitev drugorazrednih posojil je prišel s strani državnih agencij, kot sta Fannie Mae in 

Freddie Mac, saj je vlada pritiskala, da prevzamejo več drugorazrednih hipotek. Problem 

drugorazrednih hipotek se je zaradi pomanjkanja regulacije in uvajanja novih inovativnih 

finančnih produktov razširil po ameriškem in svetovnem bančnem sistemu. Ti inovativni 

produkti, ki so bili prodani po vsem svetu, so bila kompleksna hipotekarna plačila, ki so 

vključevala povezovanje med drugorazrednimi hipotekami v hipotekarno zavarovane 

vrednostne papirje in združene dolžniške instrumente za prodajo vlagateljem. Ta vrsta 



 

35 

produktov in odsotnost sredstev je omogočila vrsto nezakonitih dejanj in izgubo odgovornosti. 

Omogočila je tudi ohlapne standarde za kredite kupcev nepremičnin, saj so bile hipoteke 

prodane v paketu teh produktov in vlagatelji niso vedeli, ali so imeli kupci nepremičnin dobro 

ali slabo oceno bonitete s strani banke (Skrabec 2015, 238). 

Štiblar (2008, 86) navaja, da ima vsak akter v celotnem poslu svojo funkcijo, za katero dobi 

provizijo. Pretvarjanje osnovnega posojila denarja v vrednostne papirje nima druge vrednosti 

kot razpršitev tveganja, s čimer se v resnici skrije tveganje osnovnega hipotekarnega posojila 

in njegovega izvora. Tveganje je prihodnje negotovo dejstvo, ki ga ni mogoče odpraviti s 

finančnimi instrumenti, lahko pa se razprši. Prodaja tveganj iz osnovnega posla povečuje 

likvidnost v sistemu in celotno posojilno aktivnost izmakne nadzoru centralnih bank. Finančni 

balon se napihuje v finančnih ustanovah, ki pri izdajanju posojil niso dovolj nadzorovane. 

Rezultat takšnega listinjenja je povečanje likvidnosti in dobičkov ob prenosu tveganj na končne 

kupce novih vrednostnih papirjev. 

Zandi (2009, 10) navaja, da so bile prednosti listinjenja velike. Do sedaj je bilo kreditiranje 

omejeno na velikost in pripravljenost prevzetja tveganja lokalnih posojilodajalcev. 

Posojilojemalci so lahko imeli težave s pridobivanjem posojil preprosto zato, ker so bila 

bilančna sredstva lokalnih posojilodajalcev v celoti porabljena. Z listinjenjem so lahko 

posojilodajalci ustvarjali posojila, jih preprodajali vlagateljem in uporabljali prihodke za 

ustvarjanje še več posojil. Dokler so bili vlagatelji kjer koli na svetu pripravljeni na odkup, je 

poslovanje s krediti lahko naraščalo. 

Ritholtz in Task (2009, 125) navajata, da so sistemi za avtomatizacijo dovoljevali hitro 

obdelavo slabega kreditnega tveganja, vendar je bila izjemna površnost in kršenje lastnih 

notranjih postopkov bank, ki so omogočila, da so bila tudi bolj slaba posojila odobrena. 

Nekatera dokumentacija je bila tako nepopolna, da je državno predpisani obrazec izjave h 

kreditnemu razkritju ostal neizpolnjen. Brez ustreznih razkritij so hipoteke lahko postale 

nezavarovane, kar pomeni, da banke niso imele več prve prednostne zastavne pravice na 

hipoteko. V hipotekarni industriji je bilo iskanje bližnjic uradna poslovna politika. Obstajalo je 

hitenje pri izdajanju, obdelavi in vpisovanju hipotek, ne glede na to, ali so obstajala sredstva za 

poplačilo hipotekarnih posojil. Posojila so bila napisana za ljudi s slabimi bonitetnimi ocenami 

z nepremičninami z visokim razmerjem med vrednostjo kreditov in vrednostjo zavarovanj, 

dokumentacija pa je bila pogosto pomanjkljivo izpolnjena. Tako je bila ustvarjena nova 

kategorija tako imenovanih posojil brez dokumentacije.  

Večina bank je imela milijarde teh produktov v svojih knjigah. Natančno ocenjevanje teh 

tveganih naložb je postalo problem, ko se je sistem zlomil. Panika se je začela s pritiskom na 

več bank, ko so njihovi kupci, ki so kupili te naložbe, postali vse bolj nestrpni. Regulacija se je 

sprostila z namenom, da bi se bankam omogočilo razširiti ponudbo svojih finančnih produktov, 

ki so jih prodajale svojim strankam. Regionalne banke so postale aktivne v prodaji mnogih 

novih izdelkov, ki so bili podobni zavarovalnim izdelkom in so bili vezani na stanovanjski trg 
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prek podjetij, kot je AIG. Grožnja neplačila teh drugorazrednih posojil je postala realnost 

mnogih milijonarjev na posameznih pokojninskih računih. Busheva administracija je odkrila 

slabosti drugorazrednih posojil v letu 2006, vendar pa kongres ni bil pripravljen ukrepati 

(Skrabec 2015, 238). 

Ritholtz in Task (2009, 111) navajata, da večina izdelkov s stalnim donosom prihaja z oceno 

ene izmed treh bonitetnih agencij: Moody`s Investors Service, Standard & Poor in 

Fitch Ratings. Prvovrstne ocene vključujejo: AAA, AA, A in BBB. Neinvesticijski razredi 

dolga so ocene, ki so dane dolgovom, ki so gospodarsko bolj občutljivi, ali financam, ki so manj 

stabilne ali pa so zelo špekulativne. Ocena trojni A je za najbolj kredibilne stranke. Ta ocena je 

v teoriji dana le posojilojemalcem najvišje kakovosti, kot so vlada ZDA in najboljša podjetja, 

kot so: Johnson & Johnson, Northwestern Mutual, Berkshire Hathaway in Exxon Mobil. Poraja 

se vprašanje, kako so bile lahko zakladnice ZDA in zavarovane dolžniške obveznosti ocenjene 

z enako najvišjo bonitetno oceno. Kako je lahko prišlo do tako pomembne razlike med donosi 

obeh sredstev, če velja, da višje tveganje prinese višji donos. Zakaj imajo CDO enake bonitetne 

ocene kot obveznice, podprte z jamstvom in kreditom vlade ZDA. Obstajata samo dve 

možnosti: ali je bil to do tedaj še neizkoriščen vpogled ali je šlo za množično prevaro. 

Zandi (2009, 19) navaja, da so bonitetne agencije zelo napačno ocenile tveganje. Podatki slabe 

kakovosti in slabe informacije so privedli do napačnih izračunov, saj od agencij niso zahtevali, 

da preverijo, kaj so jim povedali ustvarjalci ali upravljavci hipotekarnih posojil, saj so bile te 

informacije pogosto zavajajoče. Agencije so imele tudi težko nalogo razvoja modelov za 

vrednotenje tveganj sodobnih posojilnih shem, ki jim še nikoli ni padla vrednost oziroma so 

doživele gospodarsko recesijo. Brez te izkušnje modeli niso bili sposobni opravljati svoje 

naloge. Ocene naj bi vključevale vrsto tveganih pojavov od povečanja brezposelnosti do 

padanja cen stanovanj, toda, kar je šlo narobe, je bilo veliko huje, kot so predvidevali.  

Bonitetne agencije so se začele zavedati problema in so začele nižati ocene obveznic, povezane 

z drugorazrednimi hipotekami v juniju leta 2007. Do pomladi leta 2008 je bila kriza ponovno v 

ZDA, in sicer na trgu vrednostnih papirjev, ki je padel za 777 točk 29. septembra v največjem 

enodnevnem padcu v zgodovini. Padec se je nadaljeval, dokler Dow Jones ni dosegel dna – 

6.469 točk od rekordnih 14.164 točk (Skrabec 2015, 238–239). 

Thomas (2014, 87–88) navaja, da kot večina od desetih recesij po letu 1950, je recesijo od leta 

2007 do leta 2009 sprožil šok zmanjšanja agregatnega povpraševanja in zmanjšanje v agregatni 

porabi. Začetni šok je bil oster padec zasebnih stanovanjskih investicij, povezanih z 

zasičenostjo nepremičnin za prodajo, zaradi naraščajočega neodplačevanja hipotekarnih posojil 

in izvršb na hipoteke, ki se je začel, ko se je nepremičninski mehurček praznil. Velika recesija 

je bila še posebej dolgotrajna in globoka zaradi sistemske svetovne narave krize, ki je oslabila 

finančni sistem v ZDA in ker je stanovanjska ter ne-stanovanjska gradnja veliko bolj strmo 

padla, kot v tipični krizi enakega obsega. 
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Popoln izračun negativnih učinkov recesije še ni končan, toda na podlagi padca ameriškega 

BDP-ja gre za največjo recesijo po tridesetih letih 20. stoletja. Stopnja brezposelnosti se je 

približala 9 odstotkom in druge meritve brezposelnosti so se približale ravni depresije. Borza 

je 11. oktobra leta 2007 dosegla rekordno vrednost 14.164 točk na Dow Jones, predenj je 

vrednost začela padati. V oktobru leta 2008 je začel padati delniški trg, medtem ko se je 

povečalo število propadlih bank. Novembra leta 2008 je kriza zajela večino Amerike, ko se je 

nezaposlenost povzpela na sedemletni rekord. Zmanjšanje tržne vrednosti kar za 40 % je imelo 

vse večji vpliv na male vlagatelje s svojimi individualnimi pokojninskimi računi. Padec na 

nepremičninskem in delniškem trgu je upočasnil ter skoraj ustavil potrošnjo. Nekatere ovire za 

izboljšanje so bile, da je Amerika delovala na svetovnem trgu in recesija je prisilila potrošnike 

v nakup cenejših uvoženih izdelkov namesto nakupa ameriških izdelkov. Globalizacija in 

deindustrializacija sta močno zmanjšali odpornost ameriškega gospodarstva. Težave recesije so 

se nadaljevale tudi po tem, ko se je stabiliziral bančni sistem. Novice Bloomberg ocenjujejo, da 

je bilo več kot 14 bilijonov vrednosti globalnih družb izgubljenih v letu 2009. Čeprav se je v 

letu 2010 recesija nadaljevala po vsem svetu, se je zdelo, da so se Kitajska, Južna Koreja in 

Indija izognile recesiji. Islandija je utrpela celoten zlom svojega bančnega sistema, ZDA so 

izgubile več kot 4 % svojega celotnega BDP-ja, medtem ko so Evropo prizadele še večje izgube, 

ki so presegle 6 % BDP (Skrabec 2015, 240–241). 

3.3.2 Islandska in irska bančna kriza  

Kot navaja Howden (2014, 421–423) se s primerom islandske in irske bančne krize prikazuje, 

kako so lahko centralizirane monetarne oblasti ustvarile umetno nizke obrestne mere prek 

monetarne ekspanzije. Ko je CBI nehala posegati na valutnem trgu marca 2001, je prav tako 

sprejela režim inflacijskega ciljanja. V skladu s tem režimom je CBI ciljal na letno stopnjo 

inflacije za 2,5 %. Kljub temu cilju je bila letna stopnja inflacije na Islandiji v povprečju 4,7 % 

od leta 2001 do leta 2006 in je dosegla 9,4 % v letu 2007. Z inflacijo nad ciljno stopnjo v 

zgodnjih letih 21. stoletja in umetno nizko realno obrestno mero se je spodbujalo domače 

posojilojemalce, da so povečevali svojo zadolženost. V želji po nadaljnjem financiranju svojih 

rastočih dejavnosti so se islandske banke obrnile na tuje vlagatelje, ki so iskali višje obrestne 

mere, kot so bile v njihovih lastnih državah. Te nominalne obrestne mere so bile nizke za 

islandske standarde, vendar so bile visoke v primerjavi z drugimi državami. S to razliko je 

mogoče razložiti nižjo inflacijo premije za zadolževanje v drugih državah, zlasti v osrednji 

Evropi. Čeprav je visoka inflacija in nizke realne obrestne mere spodbudila Islandce, da se 

zadolžujejo, namesto da bi denar varčevali v bančnem sistemu, za tujce to ni veljalo. Tuji 

varčevalci se niso ozirali na islandsko inflacijo, saj so se osredotočali zgolj na svojo lastno 

stopnjo inflacije. Visoke nominalne obrestne mere skupaj z nižjo tujo inflacijo so privedle do 

visokih realnih donosov za tuje vlagatelje, ki so se zanimali za posojanje denarja islandskim 

finančnim institucijam do te mere, da bi višja islandska inflacija amortizirala menjalni tečaj in 

bi se pričakovana donosnost na krono izenačila z domačo valuto. Trgovanje z valutami je 
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ohranilo moč krone in ublažilo strah pred amortizacijo, kar je povzročilo nadpovprečna 

tveganja za tujce, ki so vlagali na islandski trg. 

Neravnovesje v islandskem gospodarstvu je bilo neverjetno. Računski primanjkljaj je bil več 

kot 20 % BDP-ja države. Večina računskega primanjkljaja je odražala rast gospodinjske 

potrošnje, vključno z uvozom avtomobilov in drugih trajnih dobrin. Drugo neravnovesje je bila 

tržna vrednost delnic petnajstih islandskih podjetij, ki je bila v primerjavi z islandskim BDP-

jem višja. Med leti 2002–2007 se je vrednost islandskega BDP-ja v ameriških dolarjih povečala 

za 80 %, medtem ko se je v istem obdobju vrednost delnic povečala za 700 %. Tretje 

neravnovesje je bilo, da je bila leta 2007 bilančna vsota treh islandskih bank do osemkrat večja 

od islandskega BDP-ja, medtem ko je bila leta 2002 bilančna vsota približno enaka kot BDP 

države. Posledično se je vrednost bank v tem obdobju povečala za več kot 50 % letno. Do konca 

leta 2007 je bilo tuje premoženje trikrat večje od njihovega domačega premoženja. V oktobru 

leta 2008 je islandska vlada v stečaj spravila tri glavne banke, Landsbanki, Kaupthing in Litnir. 

To je bil konec sedemletnega obdobja izjemne rasti, v katerem so banke zrasle iz majhnih 

lokalnih bank, ki so služile predvsem islandskim strankam, v glavne finančne ustanove, ki so 

povezale bančništvo severne Evrope (Gylfi in Aliber 2011, 4–26). 

Kot povzema Howden (2014, 431, po Honohan in Leddin 2005) so islandsko krizo povzročile 

večinoma domače politike za razliko od irske krize, ki je bila posledica predvsem evropskega 

povezovanja. Pred vstopom Irske v evroobmočje je bila njena nominalna obrestna mera 

uravnotežena sila, postavljena v okviru svojega gospodarstva ob upoštevanju vpliva njene 

nacionalne centralne banke. S prihodom evra je nominalna obrestna mera, ki je bila določena 

eksogeno, postala destabiliziran mehanizem. To se je zgodilo, ko je bila stopnja določena brez 

opozorila za domače irske varčevalne in naložbene pogoje povpraševanja ter ne glede na šoke, 

ki bi vplivali na njeno gospodarstvo. Čeprav je nominalna obrestna mera, ki jo je določila ECB, 

kvalitativno premaknila irsko gospodarstvo, je imel velik in trajen količinski padec nominalne 

obrestne mere posledice na državno nagnjenost k izposojanju. 

Howden (2014, 435) zaključuje, da so bančne obveznosti postale vse bolj odvisne od tujcev, ko 

so tuja sredstva še naprej prihajala v Irsko. Sredstva so bila večinoma domača, zlasti v okviru 

financiranja nepremičninskih prizadevanj na otoku. Kot pri Islandiji je propad podjetja Lehman 

Brothers zaostroval očiten problem odvisnosti gospodarstva od dolžniškega financiranja. Tujci 

so začeli dvigovati svoje investicijske sklade iz Irske, tako da so morale irske banke likvidirati 

svoja premoženja, da so lahko financirale te zahtevke za vračilo. Napihnjene cene nepremičnin 

so izpostavile značaj prekomernega finančnega vzvoda irskega bančnega sistema, ki so na 

koncu pripeljale do zlom nepremičninskega trga, medtem ko so banke iskale načine za 

financiranje svojih obveznosti. Za razliko od Islandije se je zgodilo usklajeno prizadevanje za 

rešitev bank, čeprav na račun javnega dolga irske vlade in posledično njenih državljanov. 
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3.3.3 Kriza evropskega zunanjega dolga 

Weber (2015, 268) navaja, da je kriza državnega dolga včasih obravnavana kot glavni problem 

v Evropi. Prav tako se uporablja kot sinonim za krizo evra. V nekaterih primerih je bil javni 

dolg že visok, še predno so države uvedle evro, v drugih pa se je povečal kot posledica finančne 

krize. Velik javni primanjkljaj v krizi lahko pojasnimo z reševalnimi ukrepi za banke in 

podjetja, po drugi strani pa so se javni izdatki povečali z vladno borbo proti recesiji z 

ekspanzivno fiskalno politiko in povečanimi socialnimi izdatki, kot so nadomestila za 

brezposelnost. 

Pojav evropske dolžniške krize je posledica, povezana z bančno krizo v Združenih državah 

Amerike in je poudarila medsebojno povezanost svetovnih gospodarstev. Evropske banke so 

imele veliko izpostavljenost do propadlih drugorazrednih hipotekarnih dolžniških svežnjev v 

Združenih državah Amerike. Osnovna težava velikosti evropskega zunanjega dolga je bil veliko 

večji problem. Evropski dolg je bil posledica desetletij socialističnih politik v državah, kot so 

Španija, Grčija, Portugalska in Italija, predvsem visoke plače ter ugodnosti dane sindikatom. 

Središče evropske dolžniške krize je bil državni dolg do samostojnih evropskih držav. Grčiji je 

grozil bankrot in je potrebovala reševanje. Španija in Italija sta bili tudi na robu propada. Velike 

ameriške banke bi se soočale s še več reševanji, če bi propadel evropski bančni sistem (Skrabec 

2015, 247). 

Thomas (2014, 114–115) navaja, da je imela evropska dolžniška kriza, ki se je začela v maju 

2010, vzpone in padce od takrat naprej. Nadaljnji primeri hude krize so pripeljali do izboljšanja 

ukrepov za zmanjšanje vrzeli, ki jih evropski organi izvajajo v obdobju mirovanja. Vendar so 

se vzponi in padci pojavljali vedno znova v različnih državah. Evropski politični voditelji so 

dokazali, da sami ne zmorejo odpraviti vedno ponavljajoče se krize, predvsem zaradi nesoglasij 

o tem, kašno breme pri odpravljanju težav bi bilo treba nositi. 

Zaradi velikosti in medsebojne povezanosti svetovnega gospodarstva je grški dolg predstavljal 

veliko grožnjo ZDA, ki so si prizadevale premakniti iz lastne recesije. Evropa predstavlja več 

kot 20 % ameriškega izvoza ter je takoj za Kanado in Mehiko. Kriza v Evropi se je nadaljevala 

tudi v letu 2013, ko so Nemčija in druge bolj razvite države zahtevale varčevanje šibkejših 

držav, kot je Grčija, kriza pa je še vedno ogrožala politično unijo (Skrabec 2015, 248). 

Šibkejše članice držav evroobmočja se soočajo s težko izbiro. Ali se držijo strogega varčevanja 

v zameno za finančno podporo, ki jim omogoča, da se izognejo nezmožnosti odplačevanju 

dolga in ostanejo v evroobmočju ali pa se odločijo, da bankrotirajo, zapustijo evroobmočje ter 

ponovno uvedejo svoje bivše nacionalne valute. Ta odločitev bi omogočila politiko devalvacije 

valute in neodvisno monetarno politiko, ki bi lahko spodbudila povečanje agregatnega 

povpraševanja in poskus ponovnega zaposlovanja na milijone ljudi. Težava bi se pojavila, ker 

bi odstop od dolga povzročil, da bi se države težje zadolževale v tujini z namenom pokrivanja 

proračunskega primanjkljaja in domačih naložb v investicije. Države bi se lahko odločile za 
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tiskanje denarja za financiranje izdatkov, kar bi prineslo visoko inflacijo in zelo destruktivno 

politiko, medtem ko bi bila alternativa zmanjšanje proračunske porabe in povišanje davkov z 

namenom financiranja javnih služb. Vsaka od teh izbir bi povzročila krčenje agregatne porabe 

in BDP-ja, kar bi povečalo brezposelnost (Thomas 2014, 128–129). 

3.3.4 Grška vladna in dolžniška kriza 

Ustanovitev EU je povezala različne neodvisne države v en gospodarski sistem. Štiri od teh 

držav, Grčija, Španija, Portugalska in Italija, so desetletja svojim delavcem izplačevale visoke 

plače z veliko ugodnostmi. Za pokrivanje naraščajočih dolgov so si te države izposodile veliko 

denarja. EU je tako zadolževanje omogočila, saj so Nemčija in druge fiskalno bolj stabilne 

države EU delovale kot posojilodajalci bolj potratnih držav v EU. Ko je EU začela pogovore 

za oblikovanje načrta za reševanje svojih šibkejših članic, je postala težava zahteva Nemčije in 

Francije po varčevalnem programu Grčije. Morebitni propad Grčije in nezmožnost plačila 

svojega državnega dolga je postal prvi izziv (Skrabec 2015, 247–248). 

Janssen (2010, 6) navaja, da so jasne evropske razsežnosti krize, glede na dejstvo, da skoraj 80 

% grškega državnega dolga ni v rokah grškega finančnega sistema, temveč je v bilancah stanja 

nemških, francoskih in britanskih bank. Evropa in IMF Grčiji nista toliko zagotavljala novih 

prilivov, kot sta ščitila evropski finančni sistem pred 200 milijardami evrov izgub, ki bi lahko 

izhajale iz grškega bankrota. Skoraj četrtina grškega dolga je v britanskem in irskem finančnem 

sektorju, tako da so jasni upravičenci paketa evropske pomoči, kot je City of London in ne grški 

delavci in  državljani, ki bodo trpeli posege v proračunu in recesijo. 

V letu 2010 so se začela pogajanja o paketu pomoči med državami EU. Grški sindikati in 

parlament sta na začetku trdno stala proti zahtevam za zmanjševanje plač in ugodnosti. Ljudje 

so stavkali in sindikati so vdrli v parlament ter zavračali kakršno koli znižanje plač, ur ali koristi. 

Medtem ko se je Grčija borila, so se kreditni trgi zaostrili tudi za druge države EU z dolžniškimi 

težavami, kot so Španija, Portugalska in Italija. EU je potrebovala 1,4 bilijona dolarjev iz 

reševalnega sklada ter je imela težave z izpolnjevanjem zahtev za tako posojilo. Sčasoma je EU 

izpogajala odplačilo 50 % odplačilnega načrta za zasebna posojila Grčiji (Skrabec 2015, 248). 

3.4 Finančna kriza v Sloveniji 

V letu 2008 se je gospodarska rast močno upočasnila in se je v primerjavi z letom 2007 skoraj 

prepolovila. Realna rast BDP-ja se je ohranjala na 5,5 %, vendar je bila nižja kot leta 2007. 

Izvozne in investicijske aktivnosti so ostale najpomembnejši dejavniki gospodarske rasti. K 

temu je prispevalo ohranjanje rasti gradbenih investicij, ki so se začele v zadnjem četrtletju 

umirjati zaradi občutne umiritve gospodarske rasti v večini najpomembnejših trgovinskih 

partneric, saj je nekatere med njimi zaradi vplivov finančne krize že zajela recesija. Po visoki 

rasti kazalnikov razvitosti finančnega sektorja se je v letu 2008 njihova rast zaradi vpliva 
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finančne krize precej umirila. Tržna kapitalizacija je zabeležila padec in se je znižala za 57 %. 

Bilančna vsota se je še okrepila, saj se še ni občutilo omejevanje obsega virov na mednarodnih 

medbančnih trgih. Po več letih strme rasti se je kreditna aktivnost bank umirila in se je povečala 

za 18,1 %, medtem ko se je v obdobju 2005–2007 povprečno letno povečala za 24,3 %. Banke 

so zaradi zaostritve na mednarodnih medbančnih trgih ponovno postale bolj odvisne od 

prihrankov komitentov (UMAR 2009, 16–23). 

Z letom 2009 je bilo prekinjeno uresničevanje ciljev strategije razvoja Slovenije na področju 

gospodarskega in socialnega razvoja. Kriza je uničila ves napredek na področju razvoja, ki je 

bil dosežen z visoko gospodarsko rastjo in rastjo zaposlenosti. Z nastopom krize se je razvojni 

zaostanek za povprečjem EU povečal. Po obdobju pospešene gospodarske rasti je prišlo leta 

2009 do 7,8 % znižanja realnega BDP-ja. Veliko in hitro znižanje mednarodnih tokov, ki je bilo 

posledica gospodarske krize, je slovenski izvoz znižalo za 15,6 % na raven iz leta 2006. Otežena 

dostopnost do virov financiranja ter padec tujega in domačega povpraševanja sta zelo znižala 

tudi investicijsko dejavnost za 21,6 %, najbolj na področju investicij v stroje in opremo ter v 

gradbeništvu. Slovenija je imela po podatkih o vrednosti opravljenih del v gradbeništvu enega 

izmed največjih padcev v EU pri gradnji stavb in inženirskih objektov. Rast javnofinančnega 

primanjkljaja in blažilcev krize sta močno povečala potrebo po zadolževanju države, zaradi 

česar se je dolg države povečal z 22,6 % BDP-ja na 35,9 % BDP-ja, kar je bilo višje od 

povprečja EU. Gospodarska kriza je močno znižala obseg trgovanja z nepremičninami, vpliv 

na cene pa je bil manjši. Mednarodna kriza je bankam otežila dostop do virov financiranja, 

vendar se je v letu 2009 po intervenciji ECB-ja in države izboljšala. Leta 2009 so 

najpomembnejši vir slovenskih bank predstavljali depoziti države, vendar so imeli pomembno 

vlogo tudi tuji viri, ki so bili pridobljeni z državnimi jamstvi. Zaradi obsežnih vlog države se je 

izboljšala pokritost kreditov z vlogami, ki je dosegla 68,3 % (UMAR 2010, 9–57). 

Odražanje omejenosti domačih virov se je v letu 2008 kazalo v znižanju domačih finančnih 

obveznosti finančnega sektorja za 4,8 odstotne točke BDP-ja in povečanju obveznosti do tujine 

za 3,9 odstotne točke BDP-ja. Poslovne banke so dosegale okoli 75 % delež sredstev 

slovenskega finančnega sistema, medtem ko so v državah evroobmočja dosegale 60 % sredstev 

finančnega sektorja, predvsem na račun znižanja sredstev drugih finančnih posrednikov (Banka 

Slovenije 2009a, 4). 

Leta 2010 je bila Slovenija zaradi finančne krize soočena z relativno velikim poslabšanjem 

konkurenčnosti. Ob strukturnih slabostih pa so se porušila nekatera makroekonomska 

ravnovesja, zlasti na področju javnih financ. BDP se je ob okrepljenem izvozu v letu 2010 

povečal za 1,2 %, za kar je bilo ključno mednarodno okolje glavnih partneric EU. Hitrejše 

okrevanje BDP-ja pa so zavirali zlasti domači dejavniki. Gradbeništvo se je nadpovprečno 

skrčilo na raven iz leta 2005, položaj je poslabšala močna zadolženost in težave v bančnem 

sektorju, ki so se še zaostrile. Dolg sektorja države se je v zadnjih dveh letih povečal za 15 

odstotnih točk in ob koncu leta je raven dolga znašala 38 % BDP-ja. Bruto zunanji dolg je konec 
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leta 2010 dosegel 40,9 milijarde evrov. Po kazalniku razvitosti finančnega sektorja je Slovenija 

v letu 2010 precej nazadovala, zaradi česar se je zaostanek za razvitejšimi državami še okrepil. 

Banke so se z najresnejšimi posledicami krize soočile šele v letu 2010. Obseg bilančne vsote 

glede na BDP se je v letu 2010 prvič znižal. Zaostrovanje razmer pa so najbolj občutila podjetja, 

ki so bila nadpovprečno odvisna od bančnega financiranja. Bančni viri financiranja slovenskih 

podjetij so bili v času krize precej omejeni. Država je v letu 2010 začela postopoma umikati 

depozite iz bančnega sistema, tako da je njihov neto odliv dosegel 853,5 milijona evrov, banke 

pa so tudi močno zmanjšale svoje obveznosti do Evrosistema. Banke so imele konec leta 

približno 15 milijard evrov obveznosti do tujih bank in približno polovica je zapadla v dveh 

letih. Delež slabih terjatev se je začel krepiti v letu 2009, v letu 2010 pa se je še poglobil. Na 

poslabšanje je vplivala predvsem velika izpostavljenost do podjetij, ki so bila vpletena v 

prevzemne aktivnosti in do podjetij, povezanih z gradbeništvom, kjer je bilo v zadnjih dveh 

letih povečanje slabih terjatev za 530 %. Slabe terjatve, povezane s prevzemnimi aktivnostmi, 

so ob koncu leta 2010 znašale 786,3 milijona evrov, kar je predstavljalo več kot 40 % vseh 

nedonosnih terjatev (UMAR 2011, 15–28).   

V dveh letih od začetka gospodarske krize se je zaostanek Slovenije za evropskim povprečjem 

povečal za 6 odstotnih točk. V letu 2011 je bilo okrevanje gospodarske aktivnosti prekinjeno, 

močnemu padcu in letu 2009 je leta 2010 sledila skromna gospodarska rast, leta 2011 pa se je 

BDP ponovno znižal za 0,2 %. Leta 2011 so bile aktivnosti v gradbeništvu še za približno 50 

% nižje kot pred krizo. Prvič po začetku krize se je znižala potrošnja države, še nadalje pa se je 

zmanjšala potrošnja gospodinjstev. Stanje javnih financ se je leta 2011 še poslabšalo, ko so se 

vključila sredstva dokapitalizacije največje državne banke NLB in nekaterih podjetjih v državni 

lasti v višini 1,3 odstotne točke BDP-ja. Primanjkljaj je bil tako najvišji v zadnjih šestih letih. 

Konec leta 2011 je bruto zunanji dolg dosegel 41,4 milijarde evrov, h kateremu je največ 

prispeval državni sektor. Leta 2011 so se razmere v finančnem sektorju še naprej zaostrovale, 

ko so se težave z omejenimi bančnimi viri še okrepile. Ob omejitvah do tujih virov financiranja 

so se banke zanašale na domače vire, vendar so se tudi prilivi vlog gospodinjstev skrčili za 

polovico. Delež slabih terjatev je dosegel 11,2 % celotne izpostavljenosti bančnega sistema, kar 

je znašalo 5,5 milijarde evrov. Poslabšana kakovost bančne aktive je banke prisilila v 

oblikovanje dodatnih rezervacij in oslabitev, kar je dodatno zavrlo kreditne aktivnosti. Leta 

2011 se je močno umirilo zadolževanje gospodinjstev, k čemur so največ prispevale slabe 

razmere na trgu dela in nepremičninskem trgu (UMAR 2012, 15–32). 
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4 REŠEVANJE BANK IN POSLEDICE KRIZE 

Quagliariello in Cannata (2011, 73–77) navajata, da so v zgodnjih osemdesetih letih 20. stoletja 

minimalne kapitalske zahteve za banke pridobile osrednjo vlogo pri urejanju finančne 

regulative. S finančnimi inovacijami in vnosom mednarodnih regulatorjev so se razvile bančne 

regulacije, ki so bankam dovoljevale opravljanje katere koli vrste finančnega poslovanja, ob 

sposobnosti kritja tveganja z rezervacijo kapitala. Finančna kriza je pospešila ponovni pregled 

pravil, saj je z omogočanjem visoko regulativnega razmerja z malo skupnega kapitala in 

neusklajeno regulatorno strukturo kapitala spodbudila vlagatelje k izgubi zaupanja. V zgoraj 

navedenem smislu je bilo nujno potrebno obravnavati združene pomanjkljivosti nezadostne 

kakovosti, pomanjkanja usklajenosti in nizke količine kapitala s povečanjem kakovosti ter 

količine kapitala. V letu 2010 je Baselski odbor uvedel nov sklop smernic za evropske banke. 

Poenostavili so kapitalsko strukturo, izboljšali in uskladili so kakovost ter povečali količino 

regulatornega kapitala. 

FED je uporabila vsa svoja orodja, da so pomagali sistemu premagati krizo. Kongres je 

februarja leta 2009 sprejel zakon za oživitev gospodarstva, ki ga je podpisal predsednik Obama, 

strošek je bil skoraj 800 milijard dolarjev. Šolstvo je prejelo več kot 100 milijard dolarjev, 

zdravstvo je prejelo več kot 150 milijard dolarjev, in obnovljivi viri energije so prejeli več kot 

70 milijard dolarjev. Infrastruktura, osredotočena na ustvarjanje delovnih mest, je neposredno 

prejela več kot 47 milijard dolarjev. 50 milijard dolarjev je bilo namenjenih za pomoč delavcem 

z nizkimi dohodki in brezposelnim. Skupna poraba je presegla 520 milijard dolarjev, medtem 

ko so davčne spremembe predstavljale dodatnih 270 milijard dolarjev. Poleg tega je FED 

spustila obrestne mere blizu ničle, s tem, da je bilo več denarja v obtoku zaradi nakupovanja 

državnih obveznic. Mnogi menijo, da je gibanje denarja preko FED-a in trošenje preprečilo 

gospodarski zlom. Evropske države so morale vpeljati podobne načrte za reševanje. Velik priliv 

državnih sredstev v sistem je temeljil na izkušnji velike depresije, ko je vlada reagirala 

prepočasi. Večina je mnenja, da vsi ukrepi niso bili dovolj za preprečitev velike recesije, saj je 

nezaposlenost presegla tradicionalne okvirje (Skrabec 2015, 240–241). 

4.1 Amerika po krizi  

FED je začela z zmanjševanjem kratkoročnih obrestnih mer nekaj mesecev, preden se je recesija 

v ZDA uradno začela. Do konca leta 2008 je FED znižala kratkoročne obrestne mere na najnižjo 

raven v zgodovini od 0 do 0,25 %. Sedaj je jasno, da bi bilo še bolj koristno, če bi FED 

zmanjšala kratkoročne obrestne mere še hitreje in veliko bolj agresivno, kot so to storili. Kljub 

temu pa lahko politiko FED opišemo kot inovativno, pravočasno in agresivno. Ko so 

posojilojemalci in posojilodajalci postali vse bolj prestrašeni in so začeli zmanjševati 

financiranje, je FED hitro in agresivno vstopila in implementirala številne nove pobude za 

nemoten pretok kreditiranja. FED je z agresivnimi programi posojanja, ki jim je sledil velik 

odkup hipotekarnih obveznic, zveznih vrednostnih papirjev in zakladnih obveznic, dramatično 
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povečala bančne rezerve in monetarno osnovo, ki sta preprečili morebitno destruktivno krčenje 

ponudbe denarja v ZDA. FED je pomagala tudi pri usklajevanju dejanj vodilnih centralnih bank 

po svetu, ko so implementirali politike v boju proti krizi (Thomas 2013, 189–190). 

Leta 2008 je morala ameriška vlada prevzeti največji hipotekarni podjetji v državi Fannie Mae 

in Freddie Mac, ki sta bili prisiljeni v postopek prisilne poravnave, v septembru leta 2008 pa 

sta imeli več kot 5 bilijonov dolarjev v hipotekarnih obveznicah. Velika finančna podjetja so 

bila potisnjena na rob, investicijska banka Bear Stearns je bila marca leta 2008 s strani vlade 

rešena pred stečajem. Vlada je nato dovolila, da je velika investicijska banka Lehman Brothers 

šla v stečaj septembra 2008, hkrati pa je rešila banko Merrill Lynch, ko je posredovala v 

dogovoru, v katerem jo je kupila Bank of America. Črni september se je nadaljeval s posojilom 

vlade v znesku, ki je presegal 150 milijard dolarjev, največji svetovni zavarovalnici AIG, ki so 

jo vladni organi obravnavali kot »preveliko, da bi propadla«. AIG je bila ena od glavnih 

zavarovalnic za banke. Do konca leta 2008 so tudi Citigroup, ki je potreboval državno posojilo 

v višini 20 milijard dolarjev, in druge velike banke potrebovale zvezno reševanje. General 

Motors in Chrysler sta potrebovala milijardno reševanje in strukturirani stečaj. Proizvajalci 

avtomobilov so dobili posojila v decembru in Citigroup se je bil prisiljen združiti z investicijsko 

banko Morgan Stanley. Ameriška centralna banka je finančnemu sistemu ZDA namenila 787 

milijard dolarjev vreden gospodarski sveženj spodbud (Skrabec 2015, 237).  

V torek, 14. oktobra 2008, je minister za finance naredil drzen korak, ko je predstavil načrt za 

porabo 250 milijard dolarjev, ki so bili namenjeni nakupu problematičnih hipotekarnih posojil, 

namesto tega pa je bil ta denar vložen v devet največjih bank v ZDA, vključno z njegovim 

nekdanjim podjetjem Goldman Sachs kot tudi Bank of America, Citigroup, Wells Fargo in JP 

Morgan Chase, kljub temu da je bilo malo od teh bank v nevarnosti, da bi propadle. Minister je 

prepričeval vodje teh bank in jim sporočal, da je njihova patriotska dolžnost, da se strinjajo z 

idejo. Zakladnica ni prevzela teh bank, ampak je postala imetnik lastniškega deleža. Minister 

je želel poslati signal vlagateljem in svetu, da ameriška vlada podpira svoje banke (Muolo 2009, 

9–10). 

Neposredna izpostavljenost ameriških bank v Evropi je v letu 2011 vključevala 16,7 milijard 

dolarjev do Bank of America, 14 milijard dolarjev do JP Morgan in 13,5 milijard dolarjev do 

Citigroup. Skupna izpostavljenost ameriških bank v Evropi je bila ocenjena na 700 milijard 

dolarjev. Večina teh izpostavljenosti je bila v evropskih državah, ki niso bile na robu propada. 

Čeprav gre za velike zneske, je bil ta precej manjši kot v prejšnji ameriški bančni krizi. 

Ameriške banke so po letu 2013 nadaljevale zmanjševanje svojih naložb v Evropi. 

Izpostavljenost mednarodnih podjetij je bila dejansko še bolj nevarna za svetovno gospodarstvo 

(Skrabec 2015, 248).  
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4.2 Evropa in Slovenija po krizi 

V Evropi je situacija enako skrb vzbujajoča, saj je ta utrpela rast brezposelnosti, ki pa ni tako 

visoka, kot je v Ameriki. V smislu BDP-ja se je Evropa odrezala slabše. Poleg tega so izkušnje 

v Evropi zelo neenake med narodi. Medtem ko je Nemčija relativno nepoškodovana, se Evropa 

sooča z recesijo. To je težak čas za mlade, saj je stopnja nezaposlenosti med tistimi do 

petindvajsetega leta v Ameriki 17 %, v Italiji 28 %, na Irskem 30 % in v Španiji kar 43 %. 

Dobra novica za Evropo je, da so zaradi veliko večje socialne varnostne mreže, ki jo imajo 

evropski narodi, takojšnje posledice nezaposlenosti manj hude. Univerzalno zdravstveno 

zavarovanje pomeni, da izguba službe v Evropi ne pomeni tudi izgube zdravstvenega 

zavarovanja, razmeroma dobra nadomestila za brezposelnost pa pomenijo, da lakota in 

brezdomstvo nista razširjena. Toda evropska kombinacija enotnosti in neenotnosti je, ko je 

večina držav uvedla skupno valuto, ne da bi ustvarili politično in ekonomsko unijo, ki jo skupna 

valuta zahteva, postala vir za slabosti in ponovitev kriz (Krugman 2012, 17–18). 

Štiblar (2008, 97) navaja, da so skoraj vse evropske banke z garancijami in dokapitalizacijami 

reševale svoje vodilne banke. EMU je v banke vložila 1.873 milijard evrov, kar je 15 % njenega 

BDP-ja. Pri tem je Francija vložila 320 milijard evrov garancij in 40 milijard evrov za 

dokapitalizacije. Nemčija je vložila 400 milijard evrov za garancije in 80 milijard evrov za 

dokapitalizacijo. Avstrija je vložila 100 milijard evrov, od česar je vložila 15 milijard za 

dokapitalizacije. Nemčija je dokapitalizirala nekaj svojih bank, medtem ko sta Francija in 

Velika Britanija dokapitalizirali vse svoje največje banke. Irska, Islandija, Belgija, Nizozemska 

in skandinavske države pa so svoje banke nacionalizirale, med njimi sta bili tudi Španija in 

Italija, ki sta prvotno zanikali potrebo po dokapitalizaciji. 

V Sloveniji je bila NLB leta 2011 dokapitalizirana v višini 250 milijonov evrov in v letu 2012 

v višini 383 milijonov evrov. Načrt za prestrukturiranje je vključeval novo dokapitalizacijo v 

vrednosti 1.558 milijonov evrov in prenos sredstev v višini 2.300 milijonov evrov na DUTB. 

NKBM je država v letu 2012 dokapitalizirala v višini 100 milijonov evrov. Načrt za 

prestrukturiranje je vključeval novo dokapitalizacijo v višini 870 milijonov evrov in prenos 

sredstev v višini 1.149 milijonov evrov na DUTB. V načrtu za prenehanje poslovanja je država 

namenila Factor banki in Probanki pomoč v obliki dokapitalizacije v višini 236 milijonov evrov 

in likvidnostne podpore v višini 325 milijonov evrov za Probanko in pomoč v obliki 

dokapitalizacije v višini 285 milijonov evrov in likvidnostne podpore v višini 400 milijonov 

evrov za Factor banko. Država se je zavezala, da se bosta banki umaknili s slovenskega trga do 

konca leta 2016 (Evropska komisija, 2013). Načrt prestrukturiranja Abanke je vključeval poleg 

prve dokapitalizacije v višini 348 milijonov evrov, novo dokapitalizacijo v višini 243 milijonov 

evrov skupaj s prenosom sredstev na DUTB v višini 1.087 milijonov evrov (Evropska komisija, 

2014). 

Dve leti po tem, ko je Slovenijo dosegla svetovna finančna kriza, je imel po podatkih Banke 

Slovenije (2011a) slovenski bančni sistem leta 2010 50.327 milijonov evrov bilančne vsote, 
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4.125 milijonov evrov kapitala, krediti bankam so znašali 4.185 milijonov evrov, medtem ko 

so krediti nebančnemu sektorju znašali 34.454 milijonov evrov. Obveznosti do bank so znašale 

15.218 milijonov evrov, medtem ko so obveznosti do nebančnega sektorja znašale 23.507 

milijonov evrov. 

Po podatkih Združenja bank Slovenije (2011) je imelo združenje na dan 15. 4. 2011 24 bank 

članic. Bančni sektor pa je leta 2010 zaposloval 11.966 ljudi. 

Leta 2010 so po podatkih Banke Slovenije (2011b) imele banke, ki so v večinski tuji lasti 28,7 

% tržni delež, merjen po bilančni vsoti banke. Tržni delež prvih treh bank po bilančni vsoti je 

leta 2010 znašal 46,1 %, medtem ko je tržni delež prvih petih bank po bilančni vsoti znašal 59,8 

%.  

Veliko aktivnosti je bilo v času po krizi tudi v slovenskem bančnem sistemu. Zaradi zaveze 

Evropski komisiji zaradi državne pomoči državnim bankam, je bila država prisiljena v prodajo 

teh bank. Nekatere prodaje so že zaključene, druge pa so še v fazi prodaje. Nekaj domačih bank 

je kriza pripeljala čez rob in so v postopku likvidacije. Tudi tujim bankam kriza ni prizanesla, 

tako so nekatere tuje banke dobile nove lastnike, bile likvidirane ali pa so napovedale umik s 

slovenskega trga. V nadaljevanju bomo na kratko predstavili nekaj aktivnosti v slovenskem 

bančnem sistemu, ki so se zgodile v času po krizi. 

Leta 2011 je ruska Sberbank od delničarjev skupine Volksbanka International AG kupila 100-

odstotni delež. Posel je predstavljal mejnik za Sberbank, saj je šlo za prvi nakup ruske banke 

zunaj območja Skupnosti neodvisnih držav (Sberbank, 2011). 

Po poročanju večine slovenskih kakor tudi tujih medijev je Sberbank Europe, ki je večinski 

lastnik Sberbank banke, konec leta 2015 napovedala, da se umika s slovenskega bančnega trga. 

Mediji navajajo, da se po neuradnih podatkih za nakup zanimata ameriški sklad Apollo in ruska 

banka Expobank. 

Leta 2014 je Evropska komisija odobrila načrt za prestrukturiranje slovenske banke Abanka 

Vipa, država pa se je zavezala, da bo Abanko združila z Banko Celje in je predložila načrt za 

prestrukturiranje do konca leta 2014 (Evropska komisija, 2014). Leta 2015 je BS izdala 

dovoljenje za združitev s pripojitvijo Banke Celje k Abanki Vipa, ki se po pripojitvi imenuje 

Abanka, d. d., in na katero so se prenesle vse obveznosti in pravice Banke Celje (Abanka, 2015). 

Po združitvi je Abanka postala druga največja banka v Sloveniji. 

Do združitve Abanke in Banke Celje je bila druga največja banka Nova KBM leta 2015 prodana 

ameriškemu skladu Apollo Global Management, LCC (Apollo) in Evropski banki za obnovo in 

razvoj (EBRD), ki sta kupili 100-odstotni delež od RS (Nova KBM, 2015a). Nadzorna sveta 

Nove KBM in PBS sta v novembru dala soglasje za začetek združevanja bank. Skupina Nove 
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KBM tako nadaljuje s konsolidacijo in osredotočanje na bančno dejavnost (Nova KBM, 

2015b). 

Ameriški sklad Advent Internationa in EBRD sta v letu 2015 zaključila prevzem mreže skupine 

Hypo Group Alpe Adria AG v jugovzhodni Evropi, ki je bila v lasti Heta Asset Resolution, 

nekdanjega subjekta Hypo Alpe Adria banke, ki je v postopku zapiranja in je v lasti Republike 

Avstrije (Hypo Alpe Adria, 2015). 

Leta 2015 je Banka Slovenije njenemu največjemu lastniku Savi odvzela dovoljenje za 

kvalificiran delež, saj je ocenila, da Sava ne izpolnjuje meril primerne finančne trdnosti (Banka 

Slovenije 2015a). 

V letu 2015 je Raiffeisen Bank International AG (RBI) dosegla dogovor o prodaji banke 

Raiffeisen Banka, d. d., družbi Biser Bidco, ki jo upravlja ameriški sklad Apollo. S prodajo 

Raiffeisen Banke še RBI sledi napovedanim korakom pri izvajanju strateških ukrepov in se 

umika iz slovenskega trga (Raiffeisen Banka, 2015). 

Svet Banke Slovenije se je 9. 2. 2016 odločil o prenehanju izredne uprave v Factor banki in 

Probanki, tako se je zaključil postopek nadzorovane likvidacije bank, ki je bil začet v letu 2013. 

BS je obvestila ECB, da so bili izpolnjeni pogoji za prenehanje dovoljenja za opravljanje 

bančnih storitev (Banka Slovenije 2016). 

Slovenija se je Evropski komisiji zavezala, da zagotavlja, da bodo NLB in njene povezane 

družbe izvedle načrt prestrukturiranja, ki je bil predložen januarja 2013. Rok za zaključek 

prestrukturiranja je 31. decembra 2017 (Ur. l. EU, št. L 246/14) 

4.3 Bančna unija 

Finančna kriza je izpostavila kar nekaj pomanjkljivosti evropskega bančnega sistema in je še 

posebej pokazala povezanost evropskega političnega in gospodarskega trga ter njuno odvisnost 

od bančnega sektorja. Ustanovitev bančne unije je neposredna posledica svetovne gospodarske 

krize in njen namen ni preprečitev, da bi se krize dogajale, ampak, da bi bili vplivi kriz na 

bančni sektor EU čim manjši. 

Bančna unija je sistem bančnega nadzora in reševanja, ki deluje na podlagi pravil. Cilj bančne 

unije je zagotoviti varnost in zanesljivost bančnega sektorja na ravni EU ter reševanje bank v 

težavah. Bančna unija vključuje vse države evrskega območja in tiste države članice EU, ki se 

pridružijo s sklenitvijo sporazuma o sodelovanju, s sprejemom evra pa vsaka članica samodejno 

postane članica bančne unije. Glavni cilji bančne unije so zagotovitev stabilnosti bank, 

preprečitev reševanja bank v težavah z denarjem davkoplačevalcev, manjša razdrobljenost 

trgov in večja finančna stabilnost (Evropski svet, Svet Evropske unije 2015). 
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Povod za bančno unijo je razkritje, da lahko napačna ocena tveganj v bančnem sektorju ogrozi 

finančno stabilnost držav članic EU. Z ustanovitvijo dveh novih institucij, ki sta ključna 

elementa bančne unije, EU poskuša odpraviti pomanjkljivosti dosedanje ureditve bančnega 

prostora. Za zagotavljanje večjega neodvisnega nadzora ECB-ja nad največjimi bankami v 

Evropi je ustanovljena institucija enotni mehanizem nadzora (EMN), v okviru katerega ima 

ECB vlogo neposrednega nadzornika. Druga institucija je enotni mehanizem za reševanje 

(EMR), ki je pristojna za reševanje bank s čim nižjimi stroški za davkoplačevalce, če bi se 

banke znašle na robu propada. Bančna unija ureja tudi novoustanovljeni Enotni sklad za 

reševanje, ki ga financira bančna industrija EU in ki je namenjen dodatnemu zagotavljanju 

financiranja (Evropski parlament 2015). 

Evropski parlament in Svet Evropske unije sta dne 15. julija 2014 sprejela uredbo o določitvi 

enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih 

podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje, ki določa 

enotna pravila ter enotni postopek za reševanje kreditnih institucij, nadrejenih družb, vključno 

s finančnimi holdingi in investicijskimi podjetji ter finančnimi institucijami v sodelujočih 

državah članicah. Ta enotna pravila skupaj s Svetom in Komisijo ter nacionalnimi organi za 

reševanje v okviru EMR-ja izvaja enotni odbor za reševanje. Odbor je odgovoren za učinkovito 

in dosledno izvajanje EMR-ja (Ur. l. EU, št. L 225/14). 

4.3.1 Enotni mehanizem nadzora 

Svet Evropske centralne banke je dne 16. 4. 2016 sprejel uredbo o vzpostavitvi okvira za 

sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med ECB in pristojnimi nacionalnimi organi 

ter z imenovanimi nacionalnimi organi, ki vzpostavljajo enotni mehanizem nadzora, ki ga 

sestavljajo ECB in pristojni nacionalni organi sodelujočih držav članic. Za izvajanje nadzora 

nad pomembnim nadzorovanim subjektom se ustanovi nadzorniška skupina, ki jo sestavljajo 

zaposleni ECB in pristojni iz nacionalnih organov ter vključujejo naslednje naloge: izvajanje 

nadzorniškega pregledovanja, sodelovanje pri načrtovanju nadzorniških pregledov, izvajanje 

načrta pregledov, ki ga odobri ECB, zagotavljanje koordinacije inšpekcijskih pregledov ter 

povezovanje s pristojnimi organi (Ur. l. EU, št. L 141/14). 

Svetovna finančna kriza je pokazala, kako se lahko problemi v bančnem sektorju ene države 

razširijo na druge države. Evroobmočje je bilo še posebej močno prizadeto, saj so različne 

države za ocenjevanje bank uporabljale različne standarde. Da bi v prihodnje enaka pravila 

veljala za vse banke in da bi ves čas spremljali njihovo poslovanje, so države EU ustanovile 

nad nacionalni nadzorni organ, to je enotni mehanizem nadzora v Frankfurtu pod vodstvom 

ECB-ja, ki sodeluje z nacionalnimi nadzorniki držav, ki uporabljajo evro. Cilj EMN-ja je 

narediti evroobmočje finančno bolj stabilno ter prispevati k okrevanju gospodarstva. ECB 

neposredno redno nadzira največje banke, medtem ko nacionalni nadzorniki še naprej 

spremljajo ostale banke. Glavna naloga EMN-ja je preverjati, ali banke spoštujejo bančna 
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pravila EU in rešujejo probleme dovolj zgodaj. EMN spremlja, kako si banke izposojajo, 

posojajo in investirajo denar ter ocenjuje, ali so sposobne poslovati; ima pooblastilo, da od bank 

zahteva, da vzdržujejo večje denarne rezerve kot varnostno mrežo v primeru težav; izdaja in 

odvzeme dovoljenja za opravljanje bančnih storitev in lahko kaznuje banke, če kršijo pravila. 

EMN namerava pomagati bankam, da bodo bolj zdrave in odporne proti zunanjim šokom, 

kakršne so finančne krize (ECB 2016b). 

4.3.2 Enotni mehanizem za reševanje 

Evropski parlament in Svet sta 20. marca 2014 dosegla dogovor o enotnem mehanizmu za 

reševanje. Osnutek uredbe predvideva enotni odbor za reševanje s širokimi pooblastili pri 

reševanju bank. Odbor naj bi sprejel program za reševanje banke po obvestilu ECB-ja in bi 

odločil o uporabi instrumentov za reševanje (Evropsko računsko sodišče 2014, 19). 

Glavni namen EMR-ja je zagotovitev učinkovitega reševanja bank v težavah s čim manjšimi 

stroški za davkoplačevalce in realno gospodarstvo. Enotni odbor ima nalogo zagotoviti hitro 

sprejemanje določitev, kar bo omogočalo hitro prestrukturiranje bank. ECB bo kot nadzornik 

pomembno odločal o tem, ali banka propada oziroma bo verjetno propadla. S prispevki bank se 

bo financiral enotni sklad za reševanje, ki bo kril stroške reševalnih ukrepov (ECB 2016a). 

V sladu z Zakonom o organu za reševanje bank naloge in pristojnosti za reševanje izvaja BS z 

izvajanjem izrednih ukrepov in ustanovitvijo premostitvene banke. BS vzpostavi sklad, ki 

preneha z delovanjem 31. decembra 2014 ter predstavlja premoženje bank, ki je namenjeno 

financiranju reševanja bank in ki ga upravlja BS. Sklad BS upravlja ločeno od svojega drugega 

premoženja, na način, da se zagotavlja stalna takojšnja razpoložljivost naložb sklada za potrebe 

financiranja. Sredstva sklada zagotavljajo banke z vplačilom ustanovnih denarnih sredstev in 

izrednim vplačilom denarnih sredstev ter se izplačajo banki iz sklada, če banka preneha, se 

zoper njo začne postopek stečaja ali prisilne likvidacije ali ob prenehanju sklada, z likvidacijo 

naložb sklada (ZOSRB). 

4.4 Družba za upravljanje terjatev bank 

Na podlagi Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB) je bila 

marca 2013 ustanovljena Družba za upravljanje terjatev bank, d. d. (DUTB), ki je v lasti 

Republike Slovenije. Naloga družbe je pomagati pri prestrukturiranju bank sistemskega 

pomena, ki so se znašle v hudih solventnostnih in likvidnostnih težavah.  

Vlada je leta 2013 dokapitalizirala največji slovenski banki, ki sta zatem del svojih slabih 

sredstev prenesli na DUTB in tako leto 2014 začeli z izboljšanimi bilancami ter zadostnim 

kapitalom in likvidnostjo za odobravanje novih posojil, ki so potrebna za rast slovenskega 

gospodarstva. Leta 2014 je DUTB prevzela še slaba sredstva od Abanke in Banke Celje ter 
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zaradi učinkovitejšega upravljanja sredstev in terjatev do posameznih dolžnikov od Probanke 

in Factor banke odkupila slaba posojila (Družba za upravljanje terjatev bank 2016). 

DUTB se sooča z naslednjimi izzivi, kot so: pogosto in drastično spreminjanje zahtev vlade 

glede področja in časovnice delovanja DUTB, postopek prenosa, odvisen od odločitev 

Evropske komisije ter stalne težave z dostopom do nujno potrebnih podatkov o slabih terjatvah, 

ki naj bi bile prenesene na DUTB (Družba za upravljanje terjatev bank 2016). 

Temeljna ideja delovanja DUTB je, da sredstva najprej prestrukturira in jih, ko se razmere na 

trgu normalizirajo, odproda, saj sredstev ni smiselno prodajati pod prisilo. Delo poteka v treh 

prekrivajočih se fazah: prva faza je upravljanje posojil, ki ji sledita upravljanje in odprodaja 

premoženja. Pri prestrukturiranju tesno sodeluje z bankami v skladu z načeli, ki jih je sprejelo 

Združenje bank Slovenije (Družba za upravljanje terjatev bank 2016). 

4.5 Zniževanje razmerja med krediti in vlogami nebančnega sektorja (GLTDF) 

V Sloveniji je bil z namenom odprave kreditnega krča in spodbujanja financiranja nebančnega 

sektorja uveden tudi makrobonitetni instrument, ki naj bi z zniževanjem razmerja med krediti 

in vlogami preko večjega kreditiranja pomagal slovenskemu gospodarstvu. 

Banka Slovenije je s spremembo Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne 

likvidnostne pozicije bank in hranilnic uvedla makrobonitetni instrument, s katerim opredeljuje 

minimalne zahteve za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic. Sklep 

določa pravila v zvezi z likvidnostno pozicijo, ki vključuje vsebino, obliko in način 

izračunavanja ter poročanja količnikov likvidnosti za zagotavljanje ustrezne likvidnostne 

pozicije in načrtovanja tokov likvidnosti (Ur. l. RS, št. 98/2013).  

Instrument zagotavlja razmerje med letnimi spremembami stanja kreditov nebančnemu sektorju 

pred upoštevanjem oslabitev in letnimi spremembami stanja vlog (GLTDF – ang. gross loans 

to deposits flows). Namen instrumenta je upočasniti dinamiko zniževanja razmerja med posojili 

in vlogami nebančnega sektorja (LTD – ang. loan to deposit ratio), prispevati k stabilizaciji 

strukture financiranja bančnega sistema ter zmanjšanje sistemskega likvidnostnega tveganja 

financiranja. Pomembno je, da zniževanje LTD-ja temelji na rasti vlog nebančnega sektorja in 

ne na krčenju kreditiranja. Instrument velja samo za banke v Sloveniji in se uvaja kot začasen 

ukrep, dokler se ne doseže stabilizacija LTD-ja (Banka Slovenije 2014). 
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5 ANALIZA POSLOVANJA BANK V ČASU FINANČNE KRIZE V SLOVENIJI  

V empiričnem delu magistrske naloge smo primerjali podatke iz bilanc in izkazov devetih 

domačih ter sedmih tujih bank. Primerjava relativnih vrednosti se nanaša na obdobje pred krizo 

in v času krize. Za namene potrditve temeljne teze in hipotez magistrske naloge smo izvedli 

analizo pridobljenih podatkov s pomočjo ustreznih statističnih metod.  

Za vse zbrane spremenljivke smo najprej naredili Kolmogorov-Smirnov test normalnosti 

porazdelitve spremenljivke. Izračunana stopnja značilnosti je povsod nižja od mejne vrednosti 

0,05 (α=0,000), kar pomeni, da je test statistično značilen in se porazdelitev preučevanih 

spremenljivk pomembno razlikuje od normalne porazdelitve. Zaradi nenormalne porazdelitve 

analiziranih spremenljivk smo v nadaljevanju za testiranje hipotez uporabili neparametrične 

teste. Naše predpostavke o tem, da se banke glede na poreklo kapitala (domače vs. tuje banke) 

pomembno razlikujejo glede na raziskovane kazalnike poslovanja, smo preverili z 

neparametričnimi testi v programu SPSS.  

Kjer imamo opravka s spremenljivkami, katerih porazdelitev odstopa od normalne in 

primerjamo povprečne vrednosti pri dveh neodvisnih vzorcih, smo za testiranje razlik uporabili 

neparametrični Mann-Whitneyjev test. Tudi v primeru časovnih primerjav smo za izračun tega, 

ali so vrednosti kazalnika v letu odsotnosti finančne krize (od leta 2005 do 2008) značilno 

drugačne od vrednosti kazalnika v prisotnosti finančne krize (od leta 2009 do 2014), uporabili 

ta neparametrični test, saj smo prav tako iskali potrditev tega, ali se povprečne ocene oz. rangi 

v dveh neodvisnih vzorcih značilno razlikujejo ali ne.   

5.1 Temeljna teza in hipoteze za empirično testiranje 

Temeljna teza raziskave, ki se nanaša na poslovanje bank v času finančne krize v Sloveniji, je, 

da je kriza bolj prizadela banke v pretežno domači lasti in da so banke, ki so bile ob začetku 

finančne krize pretežno v tuji lasti, v času krize bolje poslovale kot banke, ki so bile pretežno v 

domači lasti. To tezo smo preverili s testiranjem naslednjih štirih hipotez:  

 Hipoteza 1: Poreklo kapitala v bankah v Sloveniji je vplivalo na dostop do virov 

financiranja. 

 Hipoteza 2: Poreklo kapitala v bankah v Sloveniji je vplivalo na kreditno aktivnost 

bank v Sloveniji. 

 Hipoteza 3: Banke v tuji lasti so v času finančne krize v primerjavi z obdobjem pred 

krizo bolje poslovale kot banke, ki so v domači lasti. 

 Hipoteza 4: Uspešnost poslovanja bank v domači lasti, se je v času finančne krize v 

primerjavi z obdobjem pred krizo bolj znižala kot uspešnost bank v tuji lasti. 
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5.2 Metode pridobivanja in zbiranja podatkov 

Za izvedbo empirične analize podatkov smo uporabili sekundarne javno dostopne podatke. Za 

izračune smo uporabili podatke, pridobljene iz podatkovne baze Gvin.com ter iz revidiranih in 

konsolidiranih letnih poročil preučevanih bank od leta 2005 do leta 2014. 

Podatke smo za vse banke vpisali v Excelovo datoteko, ki smo jo uvozili v SPSS. Za potrebe 

nadaljnjih analiz smo iz zbranih podatkov izračunali nove spremenljivke. Za testiranje prve 

hipoteze smo preučevane podatke v posamezni banki: vloge pravnih in drugih oseb, vloge 

prebivalstva in prejete kredite delili s celotnimi obveznostmi preučevane banke ter tako dobili 

deleže preučevanih podatkov glede na celotne obveznosti posamezne banke, ki smo jih 

primerjali glede na poreklo kapitala. Za testiranje druge hipoteze smo preučevanje podatkov v 

posamezni banki – krediti bankam in krediti strankam – primerjali glede na poreklo kapitala. 

Za testiranje tretje hipoteze smo preučevane podatke v posamezni banki – poslovni rezultat 

banke, volumen kreditov, volumen zbranih vlog in število zaposlenih ter bilančno vsoto – 

primerjali glede na poreklo kapitala. Za testiranje četrte hipoteze smo primerjali kazalnike 

uspešnosti poslovanja bank po poreklu kapitala.  

Banke smo glede na poreklo kapitala razdelili v dve skupini: domače banke in tuje banke. V 

skupino domače banke smo uvrstili banke, kjer imajo več kot 50 % lastništva v upravljanju 

domače osebe, v skupino tuje banke pa smo uvrstili banke, kjer imajo več kot 50 % lastništva 

v upravljanju tuje osebe. Prav tako pa smo uvedli novo spremenljivko, ki nam je vzorec 

razdelila na dve obdobji, in sicer smo za obdobje pred krizo vzeli obdobje od leta 2005 do leta 

2008, za obdobje v času krize pa obdobje od leta 2009 do leta 2014. 

5.3 Vzorčenje 

Za namen izvedbe empirične analize smo oblikovali vzorec vseh šestnajstih slovenskih bank, 

ki so bile na dan 31. 12. 2014 delujoče v Sloveniji in so poslovale od leta 2005 do leta 2014. V 

analizo smo vključili 9 bank s pretežno domačim lastništvom in 7 bank s pretežno tujim 

lastništvom. 

Pri razvrščanju bank smo preučevane banke razdelili glede na lastniško strukturo konec leta 

2008, ko so se vplivi svetovne finančne krize začeli kazati tudi v Sloveniji. V skupino domače 

banke smo uvrstili banke, kjer so imele domače osebe več kot 50 % lastništva v upravljanju. 

Pri domačih bankah nadaljnje delitve na državne banke in banke v zasebni lastni nismo 

opravljali. V skupino tuje banke smo uvrstili banke, kjer so imele tuje osebe več kot 50 % 

lastništva v upravljanju. Podatke smo pridobili iz letnih poročil bank iz leta 2008. 

Nova Ljubljanska banka je imela na dan 31. 12. 2008 naslednjo lastniško strukturo desetih 

največjih delničarjev: Republika Slovenija 33,10 %, KBC Bank NV 30,57 %, Poteza naložbe, 

d. o. o., 5,99 %, Slovenska odškodninska družba, d. d., 5,05 %, Kapitalska družba, d. d., 5,01 
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%, Zavarovalnica Triglav, d. d., 3,15 %, NFD 1 delniški investicijski sklad, d. d., 1,98 %, 

UniCredit Banka Slovenija, d. d., 1,72 %, Delniški vzajemni sklad Triglav steber I 1,22 % in 

UniCredit Bank Austria AG 0,86 %. Med največjimi delničarji je domači kapital predstavljal 

55,5 %, medtem ko je tuji kapital predstavlja 33,15 %, zaradi česar smo banko uvrstili med 

domače banke. 

Nova KBM je imela na dan 31. 12. 2008 naslednjo lastniško strukturo petih največjih 

delničarjev: Republika Slovenija 41,5 %, fizične osebe 22,8 %, Kapitalska družba, d. d., 4,8 %, 

Slovenska odškodninska družba, d. d., 4,8 % in Pom-Invest 1,9 %. Največjih pet delničarjev, 

ki vsi predstavljajo domači kapital, je predstavljalo 76 % delnic, zaradi česar smo banko uvrstili 

med domače banke. 

Abanka je imela na dan 31. 12. 2008 naslednjo lastniško strukturo petih največjih delničarjev: 

Zavarovalnica Triglav, d. d., 25,6 %, Sava, d. d., 23,8 %, Zvon Ena Holding, d. d., 17,2 %, Hit, 

d. d., Nova Gorica 6,1 % in Daimond, d. d., 3,6 %. Največjih pet delničarjev, ki vsi predstavljajo 

domači kapital, je predstavljalo 76,3 % delnic, zaradi česar smo banko uvrstili med domače 

banke. 

Unicredit banka je bila na dan 31. 12. 2008 v 99,99 % lastništvu UniCreditBank Austria AG, 

ki predstavlja tuji kapital, zaradi česar smo jo uvrstili med tuje banke. 

SKB banka je bila na dan 31. 12. 2008 v 97,55 % lastništvu Société Générale S. A., ki 

predstavlja tuji kapital, zaradi česar smo jo uvrstili med tuje banke. 

Banka Koper je bila na dan 31. 12. 2008 v 97,22 % lastništvu Intesa Sanpaolo S.p.A, ki 

predstavlja tuji kapital, zaradi česar smo jo uvrstili med tuje banke. 

Banka Celje je imela na dan 31. 12. 2008 naslednjo lastniško strukturo petih največjih 

delničarjev: Nova Ljubljanska banka, d. d., 40,99 %, Slovenska odškodninska družba, d. d., 

9,36 %, NFD 1 investicijski sklad, d. d., 9,21 %, Abanka Vipa, d. d., 4,00 % in Unior, d. d., 

3,88 %. Največjih pet delničarjev, ki vsi predstavljajo domači kapital, je predstavljalo 67,44 % 

delnic, zaradi česar smo banko uvrstili med domače banke. 

Hypo Alpe-Adria-Bank, d. d., je bila na dan 31. 12. 2008 v 100 % lastništvu Hypo Alpe-Adria-

Bank International AG, ki predstavlja tuji kapital, zaradi česar smo jo uvrstili med tuje banke. 

Gorenjska banka je imela na dan 31. 12. 2008 naslednjo lastniško strukturo petih največjih 

delničarjev: Sava, d. d., 45,9 %, Merkur, d. d., 14,1 %, Iskratel, d. o. o., 4,5 %, Zavarovalnica 

Triglav, d. d., 4,0 % in Telekom Slovenije, d. d., 1,6 %, ki so vsi predstavljali domači kapital 

in so imeli v lasti 70,1 % delnic, zaradi česar smo banko uvrstili med domače banke. 

Raiffeisen Banka je imela na dan 31. 12. 2008 naslednjo lastniško strukturo treh največjih 

delničarjev: Raiffeisen International Bank-Holding AG 86,12 %, Raiffeisen Landesbank 
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Steiermark 9,90 % in Raiffeisen Landesbank Burgenland 3,00 %, ki so vsi predstavljali tuji 

kapital in so imeli v lasti 99,02 % delnic, zaradi česar smo banko uvrstili med tuje banke. 

Probanka je imela na dan 31. 12. 2008 naslednjo lastniško strukturo sedmih največjih 

delničarjev: Medaljon, d. d., 17,87 %, Perutnina Ptuj, d. d., 12,10 %, Avtotehna, d. d., 8,87 %, 

Gorenje, d. d., 7,38 %, Trimo, d. d., 7,03 %, Pivovarna Laško, d. d., 5,61 % in Iskratel, d. o. o., 

4,69 %, ki so vsi predstavljali domači kapital in so imeli v lasti 63,55 % delnic, zaradi česar 

smo banko uvrstili med domače banke. 

Banka Sparkasse je imela na dan 31. 12. 2008 naslednjo lastniško strukturo treh največjih 

delničarjev: Kärntner Sparkasse AG 70 %, Steiermärkische Bank und Sparkassen AG 26 % in 

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG 4 %, ki so vsi predstavljali tuji kapital in so 

imeli v lasti 100 % delnic, zaradi česar smo banko uvrstili med tuje banke. 

Factor banka je imela na dan 31. 12. 2008 naslednjo lastniško strukturo petih največjih 

delničarjev: ACH, d. d., 40,8 %, Aktiva Naložbe, d. d., 10,0 %, Istrabenz, d. d., 6,8 %, Promos 

holding AG 4,2 % in Hiram holding & finanz AG. Med največjimi delničarji je domači kapital 

predstavljal 57,6 %, medtem ko je tuji kapital predstavljal 8,3 %, zaradi česar smo banko uvrstili 

med domače banke. 

Sberbank (takratna Volksbank) je bila na dan 31. 12. 2008 v 95,90 % lastništvu Volksbank 

International Wien, ki predstavlja tuji kapital, zaradi česar smo jo uvrstili med tuje banke. 

Deželna banka Slovenije je imela na dan 31. 12. 2008 naslednjo lastniško strukturo petih 

največjih delničarjev Kapitalska zadruga, z. b. o., 45,82 %, KD Group, d. d., 32,68 %, Banca 

di Cividale, S.p.A, 5,56 %, Jeruzalem holding, d. d., 2,59 % in Zveza bank, Celovec 2,17 %. 

Med največjimi delničarji je domači kapital predstavljal 81,09 %, medtem ko je tuji kapital 

predstavljal 7,73 %, zaradi česar smo banko uvrstili med domače banke. 

Poštna banka Slovenije je bila na dan 31. 12. 2008 v 55 % lastništvu Nove KBM, d. d., in v 45 

% lastništvu Pošte Slovenije, ki predstavljata domači kapital, zaradi česar smo jo uvrstili med 

domače banke. 

Glede na to, da raziskava temelji na preučevanju poslovanja univerzalnih bank v Sloveniji v 

obdobju od leta 2005 do leta 2014, v raziskavo nismo vključili hranilnic, podružnic tujih bank 

ter SID banke. 
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Preglednica 1: Število preučevanih enot  

Poreklo kapitala bank 

Domače banke Tuje banke 

Nova Ljubljanska banka, d. d. UniCredit Banka Slovenije, d. d. 

Nova kreditna banka Maribor, d. d. SKB banka, d. d. 

Abanka, d. d. Banka Koper, d. d. 

Banka Celje, d. d. Hypo Alpe-Adria-Bank, d. d. 

Gorenjska banka, d. d. Raiffeisen Banka, d. d. 

Probanka, d. d. Banka Sparkasse, d. d. 

Factor banka, d. d. Sberbank banka, d. d. 

Deželna banka Slovenije, d. d.  

Poštna banka Slovenije, d. d.   

V Preglednici 1 so prikazane analizirane banke ločeno glede na to, ali spadajo v skupino 

domačih ali tujih bank. Vidimo lahko, da smo analizirali 9 domačih bank ter 7 tujih bank. Vsaka 

banka predstavlja v vsakem letu eno enoto analize, ker smo preučevali 10 zaporednih let, ki 

smo jih združili v dve preučevani obdobji, imamo v prvem preučevanem obdobju 64 enot za 

analizo (36 enot pri domačih bankah ter 28 enot pri tujih bankah), v drugem preučevanem 

obdobju, ki je daljše, pa je enot še več (54 enot pri domačih bankah in 42 enot pri tujih). 

 
 Slika 1:    Tržni delež preučevanih bank po bilančni vsoti na dan 31. 12. 2008 

Kot je razvidno iz Slike 1 je imela na dan 31. 12. 2008 med vsemi preučevanimi bankami Nova 

Ljubljanska banka, d. d., največji tržni delež merjen po bilančni vsoti, in sicer več kot 32,63 %, 

sledijo ji Nova kreditna banka Maribor, d. d., z 10,29 % tržnim deležem in Abanka z 8,62 % 

tržnim deležem. Opazimo lahko, da največje tri banke, ki so vse v domači lasti, predstavljajo 

več kot 50 % celotnega tržnega deleža preučevanih bank. Največje tri tuje banke so: UniCredit 
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Banka Slovenije, d. d., s 6,52 % tržnim deležem, sledita ji SKB banka s 5,86 % in Banka Koper 

s 5,64 % tržnim deležem.  

5.4 Opredelitev podatkov za raziskavo 

Pri preučevanju dostopa do virov financiranja smo preučevane podatke delili s celotnimi 

obveznostmi posamezne banke ter tako dobili posamezne deleže preučevanih podatkov 

posamezne banke po posameznem letu. Na podlagi pridobljenih podatkov domačih in tujih 

bank smo izračunali potrebne podatke, ki smo jih uporabili v analizi.  

Preglednica 2: Izračunani podatki za preučevani skupini bank, ki se nanašajo na dostop 

do virov financiranja 

Leto Poreklo bank 

Vloge pravnih in 

drugih oseb/celotne 

obveznosti (v %) 

Vloge 

prebivalstva/celotne 

obveznosti (v %) 

Prejeti 

krediti/celotne 

obveznosti (v %) 

2005 Domače 21,82 41,95 21,48 

2005 Tuje 18,11 28,22 28,77 

2006 Domače 22,26 38,98 23,29 

2006 Tuje 16,54 26,39 29,92 

2007 Domače 24,75 34,67 27,56 

2007 Tuje 14,85 25,08 28,35 

2008 Domače 20,27 36,79 26,09 

2008 Tuje 14,49 21,41 28,70 

2009 Domače 23,99 35,71 18,25 

2009 Tuje 18,18 21,53 26,32 

2010 Domače 23,94 37,99 18,00 

2010 Tuje 17,70 23,85 27,29 

2011 Domače 24,71 40,09 15,08 

2011 Tuje 21,26 25,58 25,21 

2012 Domače 22,86 43,33 13,87 

2012 Tuje 24,13 27,83 21,41 

2013 Domače 19,60 48,90 11,88 

2013 Tuje 29,38 32,89 18,44 

2014 Domače 24,23 56,48 11,53 

2014 Tuje 32,07 34,99 17,46 

V Preglednici 2 prikazujemo izračunane podatke za preučevani skupini bank, ki se nanašajo na 

dostop do virov financiranja, tako za domače banke kakor tudi tuje banke po posameznem letu. 

Domačim bankam so se vloge pravnih in drugih oseb v celotnih obveznostih v povprečju od 

leta 2005 iz 21,88 % znižale na 20,27 % leta 2008, v času krize pa so se v letu 2009 povišale 

na 23,99 % in so do leta 2014 narasle na 24,23 %. Tujim bankam so se vloge pravnih in drugih 

oseb v celotnih obveznostih v povprečju od leta 2005 iz 18,11 % do leta 2008 znižale na 14,49 
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%, v času krize so se do leta 2014 v povprečju povišale kar na 32,07 %. V celotnem obdobju 

od leta 2005 do leta 2014 se je domačim bankam delež zbranih vlog pravnih in drugih oseb v 

celotnih obveznostih v povprečju povečal za 2,41 odstotne točke, medtem ko se je tujim bankam 

v povprečju povečal za 13,97 odstotne točke. 

Domačim bankam so se vloge prebivalstva v celotnih obveznostih v povprečju od leta 2008 iz 

41,95 % znižale na 36,79 %, v času krize pa so se do leta 2014 povišale kar na 56,48 %. Tujim 

bankam so se vloge prebivalstva v celotnih obveznostih v povprečju od leta 2005 iz 28,22 % 

do leta 2008 znižale na 21,41 %, v času krize pa so se do leta 2014 v povprečju povišale na 

32,07 %. V celotnem obdobju od leta 2005 do leta 2014 se je domačim bankam delež zbranih 

vlog prebivalstva v celotnih obveznostih v povprečju povišal za 14,53 odstotne točke, medtem 

ko se je tujim bankam v povprečju povišal za 6,77 odstotne točke. 

Domačim bankam je delež prejetih kreditov v celotnih obveznostih v povprečju iz 21,48 % leta 

2005 zrasel na 23,29 % v letu 2006, v letu 2007 na 27,56 % in v letu 2008 padel na 26,09 %. 

Na začetku krize je delež prejetih kreditov v celotnih obveznostih domačim bankam strmo padel 

in se je v času krize v povprečju znižal na 11,53 % leta 2014. Tujim bankam se delež v času 

pred krizo skoraj ni spremenil, saj je leta 2005 v povprečju znašal 28,77 %, v letu 2008 pa 28,70 

%. V času krize se je delež začel enakomerno zniževati in je leta 2014 v povprečju znašal 17,46 

%. V celotnem obdobju od leta 2005 do leta 2014 se je domačim bankam delež prejetih kreditov 

v povprečju znižal za 9,94 odstotne točke, medtem ko se je tujim bankam v povprečju znižal za 

11,31 odstotne točke.  

 

Slika 2:    Gibanje deležev virov financiranja glede na celotne obveznosti 
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Pri preučevanju kreditiranja bank smo sešteli preučevane podatke posamezne skupine glede na 

poreklo kapitala in po posameznem obdobju, ter jih primerjali med skupinama in med 

obdobjema.  

Preglednica 3: Izračunani podatki kreditiranje za preučevani skupini bank 

Leto Poreklo banke Krediti bankam (v EUR) 

Krediti strankam, ki niso 

banke (v EUR) 

2005 Domače 1.744.908.000 10.498.616.000 

2005 Tuje 1.075.511.000 5.020.014.000 

2006 Domače 1.972.884.000 12.935.206.000 

2006 Tuje 933.482.000 6.435.853.000 

2007 Domače 2.182.486.000 17.699.676.000 

2007 Tuje 935.114.000 8.856.045.000 

2008 Domače 1.592.946.000 20.904.058.000 

2008 Tuje 886.566.000 11.002.202.000 

2009 Domače 2.392.447.000 21.169.422.000 

2009 Tuje 1.054.254.000 10.779.784.000 

2010 Domače 1.584.852.000 21.569.490.000 

2010 Tuje 250.525.000 11.227.791.000 

2011 Domače 1.345.712.000 20.305.132.000 

2011 Tuje 266.646.000 11.091.364.000 

2012 Domače 1.301.906.000 18.167.463.000 

2012 Tuje 351.351.000 10.898.440.000 

2013 Domače 754.816.000 13.830.539.000 

2013 Tuje 481.881.000 9.671.248.000 

2014 Domače 402.313.000 11.563.904.000 

2014 Tuje 429.521.000 9.028.333.000 

V Preglednici 3 prikazujemo izračunane podatke za preučevani skupini bank glede na poreklo 

kapitala v določenem letu, ki se nanašajo na bančno kreditiranje. 

Domačim bankam se je skupno kreditiranje bank iz 1.744.908.000 evrov leta 2005 znižalo na 

1.592.946.000 evrov leta 2008. Na začetku krize se je domačim bankam leta 2009 kreditiranje 

bank povišalo na 2.392.447.000 evrov, vendar se je do leta 2014 znižalo na 402.313.000 evrov. 

Tujim bankam se je skupno kreditiranje bank iz 1.075.511.000 evrov leta 2005 znižalo na 

886.566.000 evrov leta 2008, na začetku krize se je leta 2009 kreditiranje bank povišalo na 

1.054.254.000 evrov, vendar se je že naslednje leto strmo znižalo na 250.525.000 evrov in se 

je do leta 2014 počasi povišalo na 429.521.000 evrov. V celotnem obdobju od leta 2005 do leta 
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2014 se je domačim bankam skupno kreditiranje bank znižalo za 76,94 %, medtem ko se je 

tujim bankam znižalo za 60,60 %. 

Domačim bankam se je skupno kreditiranje strank, ki niso banke, iz 10.498.616.000 evrov leta 

2005 povišalo na 20.904.058.000 evrov leta 2008. Na začetku krize se je domačim bankam leta 

2009 kreditiranje strank, ki niso banke, povišalo na 21.169.422.000 evrov, vendar se je do leta 

2014 znižalo na 11.563.904.000 evrov. Tujim bankam se je skupno kreditiranje strank, ki niso 

banke, iz 5.020.014.000 evrov leta 2005 povišalo na 11.002.202.000 evrov leta 2008, na 

začetku krize se je leta 2009 kreditiranje strank, ki niso banke, znižalo na 10.779.784.000 evrov 

in se je do leta 2014 počasi znižalo na 9.028.333.000 evrov. V celotnem obdobju od leta 2005 

do leta 2014 se je domačim bankam kreditiranje strank, ki niso banke, povišalo za 10,51 %, 

medtem ko se je tujim bankam povišalo za 79,85 %. 

 

Slika 3:   Gibanje kreditiranja v EUR 

Pri preučevanju poslovanja bank smo naslednje podatke: čisti dobiček oz. izguba bank, obseg 

danih kreditov, volumen zbranih vlog in število zaposlenih; primerjali po poreklu kapitala in 

med obdobjema. 
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Preglednica 4: Izračunani podatki poslovanja za preučevani skupini bank  

Leto 

Poreklo 

bank 

Čisti 

dobiček/izguba 

(v EUR) 

Volumen 

kreditov (v 

EUR) 

Zbrane vloge 

(v EUR) 

Število 

zaposlenih 

Bilančna vsota 

(v EUR) 

 2005 Domače 172.772.000 12.243.525.000 10.117.310.000 8.017 19.896.018.000 

 2005 Tuje 46.591.000 6.092.873.000 4.345.843.000 3.067 8.265.687.000 

 2006 Domače 217.314.000 14.902.422.000 11.563.479.000 7.931 22.903.803.000 

 2006 Tuje 61.813.000 7.369.336.000 4.662.317.000 3.184 9.431.094.000 

 2007 Domače 303.672.000 19.882.162.000 15.259.002.000 7.884 27.845.629.000 

2007 Tuje 659.781.000 9.791.159.000 7.010.927.000 3.244 11.338.301.000 

2008 Domače 157.837.000 22.497.004.000 16.672.356.000 8.466 30.715.441.000 

2008 Tuje 889.873.000 11.888.768.000 7.931.493.000 3.359 13.649.923.000 

2009 Domače 68.248.000 23.561.869.000 18.749.879.000 8.362 33.332.088.000 

2009 Tuje 858.711.000 11.834.038.000 8.508.527.000 3.460 13.953.499.000 

2010 Domače -131.201.000 23.154.342.000 18.564.000.000 8.174 31.942.414.000 

2010 Tuje 870.146.000 11.478.316.000 8.357.252.000 3.405 13.568.264.000 

2011 Domače -474.437.000 21.650.844.000 18.466.715.000 7.823 30.363.002.000 

2011 Tuje 26.157.000 11.358.010.000 8.209.238.000 3.607 13.407.059.000 

2012 Domače -751.192.000 19.469.369.000 16.798.524.000 7.611 27.207.449.000 

2012 Tuje -17.198.000 11.249.791.000 8.313.129.000 3.471 13.488.415.000 

2013 Domače -3.375.429.000 14.585.355.000 14.086.504.000 7.388 22.508.462.000 

2013 Tuje -209.275.000 10.153.129.000 8.080.717.000 3.303 12.437.229.000 

2014 Domače -108.075.000 11.966.217.000 14.619.754.000 6.839 20.555.088.000 

2014 Tuje -18.292.000 9.457.854.000 8.866.011.000 3.292 12.581.785.000 

V Preglednici 4 prikazujemo izračunane podatke, ki se nanašajo na poslovanje bank za 

preučevani skupini bank po posameznih letih. 
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Slika 4:   Gibanje čistega dobička/izgube v EUR 

Čisti dobiček domačih bank se je iz 172.772.000 evrov leta 2005 znižal na 157.837.000 evrov. 

Od leta 2009 se je čisti dobiček iz 68.248.000 evrov spremenil v izgubo -108.075.000 evrov 

leta 2014. Čisti dobiček tujih bank se je iz 46.591.000 evrov leta 2005 do leta 2008 povišal na 

157.837.000 evrov. Od leta 2009 se je dobiček iz 858.711.000 evrov spremenil v izgubo -

18.292.000 evrov leta 2014. V celotnem obdobju od leta 2005 do leta 2014 je poslovni rezultat 

obema skupinama preučevanih bank iz dobička prešel v izgubo. 

 

Slika 5:   Gibanje volumna danih kreditov in zbranih vlog v EUR 

Volumen danih kreditov domačih bank se je iz 12.243.525.000 evrov leta 2005 povišal na 

22.497.004.000 evrov. Od leta 2009 se je volumen kreditov iz 23.561.869.000 evrov znižal na 
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11.966.217.000 evrov leta 2014. Skupni volumen danih kreditov tujih bank se je iz 

6.092.873.000 evrov leta 2005 do leta 2008 povišal na 11.888.768.000 evrov. Od leta 2009 se 

je volumen kreditov iz 11.834.038.000 evrov znižal na 9.457.854.000 evrov leta 2014. V 

celotnem obdobju od leta 2005 do leta 2014 se je domačim bankam volumen kreditov znižal za 

2,26 %, medtem ko se je tujim bankam povišal za 55,23 %. 

Skupni volumen zbranih vlog domačih bank se je iz 10.117.310.000 evrov leta 2005 povišal na 

16.672.356.000 evrov. Od leta 2009 se je volumen zbranih vlog iz 18.749.879.000 evrov znižal 

na 14.619.754.000 evrov leta 2014. Skupni volumen zbranih vlog tujih bank se je iz 

4.345.843.000 evrov leta 2005 do leta 2008 povišal na 7.931.493.000 evrov. Od leta 2009 se je 

volumen zbranih vlog iz 8.508.527.000 evrov povišal na 8.866.011.000 evrov leta 2014. Od 

leta 2005 do leta 2014 se je domačim bankam volumen zbranih vlog povišal za 44,50 %, 

medtem ko se je tujim bankam povišal za 104,01 %. Skupno število zaposlenih se je domačim 

bankam iz 8.017 leta 2005 do leta 2008 povišalo na 8.466. Leta 2009 se je število zaposlenih iz 

8.362 znižalo na 6.839 leta 2014. Skupno število zaposlenih se je tujim bankam iz 3.067 leta 

2005 do leta 2008 povišalo na 3.359. Leta 2009 se je število zaposlenih iz 3.460 znižalo na 

3.292 leta 2014. Od leta 2005 do leta 2014 se je število zaposlenih domačim bankam znižalo 

za 14,69 %, medtem ko se je tujim bankam število zaposlenih povišalo za 7,32 %. 

 

Slika 6:   Gibanje števila zaposlenih 

Skupno število zaposlenih se je domačim bankam iz 8.017 leta 2005 do leta 2008 povišalo na 

8.466. Leta 2009 se je skupno število zaposlenih domačim bankam iz 8.362 znižalo na 6.839 
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leta 2014. Skupno število zaposlenih se je tujim bankam iz 3.067 leta 2005 do leta 2008 povišalo 

na 3.359. Leta 2009 se je skupno število zaposlenih tujim bankam iz 3.460 znižalo na 3.292 leta 

2014. Od leta 2005 do leta 2014 se je število zaposlenih domačim bankam znižalo za 14,69 %, 

medtem ko se je tujim bankam število zaposlenih povišalo za 7,32 %. 

 

Slika 7:   Gibanje bilančne vsote 

Skupna bilančna vsota domačih bank se je iz 19.896.018.000 evrov leta 2005 povišala na 

30.715.441.000 evrov. Od leta 2009 se je bilančna vsota iz 33.332.088.000 evrov znižala na 

20.555.088.000 evrov leta 2014. Skupna bilančna vsota tujih bank se je iz 8.265.687.000 evrov 

leta 2005 do leta 2008 povišala na 13.649.923.000 evrov. Od leta 2009 se je bilančna vsota iz 

13.953.499.000 evrov znižala na 12.581.785.000 evrov leta 2014. Od leta 2005 do leta 2014 se 

je domačim bankam bilančna vsota povišala za 3,31 %, medtem ko se je tujim bankam povišala 

za 52,22 %. 

Pri preučevanju uspešnosti poslovanja smo kazalnike uspešnosti (ROE, ROA in obrestno 

maržo) primerjali med sabo. 
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Preglednica 5: Izračunani povprečni kazalniki uspešnosti za proučevane banke 

Leto Poreklo bank 

Povprečni ROE 

v % 

Povprečni ROA 

v % 

Povprečna bančna 

obrestna marža 

v % 

 2005 

 2005 

Domače 12,38 1,29 3,70 

Tuje 4,46 0,51 2,26 

 2006 

 2006 

Domače 15,05 1,39 3,38 

Tuje 5,81 0,65 1,99 

 2007 

2007 

Domače 18,74 1,70 3,10 

Tuje 11,70 0,94 2,33 

2008 

2008 

Domače 8,02 0,82 3,21 

Tuje 9,10 0,74 2,31 

2009 

2009 

Domače 6,40 0,61 2,94 

Tuje 5,05 0,43 2,14 

2010 

2010 

Domače 2,04 0,22 3,12 

Tuje 2,18 0,19 2,50 

2011 

2011 

Domače -16,07 -1,20 2,73 

Tuje 0,25 0,13 2,24 

2012 

2012 

Domače -34,42 -2,60 2,49 

Tuje -3,53 -0,20 1,82 

2013 

2013 

Domače -249,63 -14,41 2,11 

Tuje -23,29 -1,77 1,68 

2014 

2014 

Domače -33,61 -1,02 3,15 

Tuje -7,82 -0,40 2,10 

V Preglednici 5 prikazujemo izračunane kazalnike uspešnosti za preučevani skupini bank po 

poreklu kapitala v posameznem letu. 

Domačim bankam se je povprečni kazalnik ROE od leta 2005 iz 12,38 % znižal na 8,02 % leta 

2008, v času krize pa se je v letu 2009 iz 6,40 % do leta 2014 znižal na -33,61 %. Tujim bankam 

se je kazalnik ROE v povprečju od leta 2005 iz 4,46 % povečal na 9,10 % leta 2008. Od leta 

2009 se je tujim bankam kazalnik ROE v povprečju iz 6,40 % znižal na -7,82 % leta 2014. V 

celotnem obdobju od leta 2005 do leta 2014 se je domačim bankam kazalnik ROE v povprečju 

znižal iz 12,38 % v letu 2005 na -33,61 % v letu 2014, medtem ko se je tujim bankam v 

povprečju znižal iz 4,46 % v letu 2005 na -7,82 % v letu 2014. 

Domačim bankam se je kazalnik ROA v povprečju od leta 2005 iz 1,29 % znižal na 0,82 % leta 

2008, v času krize pa se je v letu 2009 iz 0,82 % do leta 2014 znižal na -1,77 %. Tujim bankam 

se je kazalnik ROA v povprečju od leta 2005 iz 0,51 % povečal na 0,74 % leta 2008. Od leta 

2009 se je tujim bankam kazalnik ROA v povprečju iz 0,43 % znižal na -0,40 % leta 2014. V 

celotnem obdobju od leta 2005 do leta 2014 se je domačim bankam kazalnik ROA v povprečju 

znižal iz 1,29 % v letu 2005 na -1,02 % v letu 2014, medtem ko se je tujim bankam v povprečju 

znižal iz 0,51 % v letu 2005 na -0,40 % v letu 2014. 

Domačim bankam se je povprečni kazalnik bančna obrestna marža od leta 2005 iz 3,70 % znižal 

na 3,21 % leta 2008, v času krize pa se je v letu 2009 iz 2,94 % do leta 2014 znižal na 3,15 %. 
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Tujim bankam se je povprečni kazalnik bančna obrestna marža v povprečju od leta 2005 iz 2,26 

% povečal na 2,31 % leta 2008. Od leta 2009 se je tujim bankam kazalnik bančna obrestna 

marža v povprečju iz 2,14 % znižal na 2,10 %. V celotnem obdobju od leta 2005 do leta 2014 

se je domačim bankam povprečni kazalnik bančna obrestna marža v povprečju znižal iz 3,70 

% v letu 2005 na 3,15 % v letu 2014, medtem ko se je tujim bankam v povprečju znižal iz 2,26 

% v letu 2005 na 2,10 % v letu 2014. 

 

Slika 8:   Gibanje povprečnih kazalnikov uspešnosti v odstotkih 

Na Sliki 8 smo zaradi visoke negativne vrednosti odstranili kazalnik ROE iz leta 2013 za 

domače banke, ki znaša -249,63 %. Zaradi visoke negativne vrednosti kazalnika ROE bi bili 

podatki v ostalih letih slabo vidni. 

5.5 Analiza podatkov in rezultati raziskave 

V statistični program SPSS smo vnesli vrednosti izračunanih podatkov domačih in tujih bank 

za obdobje od leta 2005 do leta 2008 in za obdobje od leta 2009 do leta 2014. Opisne statistike 

za vse preučevane spremenljivke so prikazane v prilogi. V tem poglavju so v tabelah podatki 

zbrani in predstavljeni na način, da nam omogočajo primerjavo, na podlagi katere bomo lahko 

potrdili oz. ovrgli zastavljene hipoteze.  

Ker imamo opravka s spremenljivkami, katerih porazdelitve odstopajo od normalne in 

primerjamo povprečne vrednosti pri dveh neodvisnih vzorcih, smo za testiranje razlik uporabili 

neparametrični Mann-Whitneyjev test. 

S testom preverjamo naslednji domnevi: 
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 H0: Mediani v obeh vzorcih sta enaki. 

 H1: Mediani v obeh vzorcih se razlikujeta. 

5.5.1 Analiza dostopa do virov financiranja 

Pri analizi podatkov dostopa do virov financiranja smo vloge pravnih in drugih oseb, vloge 

prebivalstva in prejete kredite delili s celotnimi obveznostmi preučevane banke ter tako dobili 

deleže preučevanih podatkov glede na celotne obveznosti posamezne banke, ki smo jih 

primerjali glede na poreklo kapitala. 

Preglednica 6: Prejeti krediti/celotne obveznosti – primerjava med obdobjema in glede 

na poreklo kapitala  

  Obdobje 2005–2008 Obdobje 2009–2014 

    N 

Povpr. 

vrednost Minimum Maksimum 

Std. 

odklon N 

Povpr. 

vrednost Minimum Maksimum 

Std. 

odklon 

P
o

re
k

lo
 b

an
k

 Domače 

banke 
36 ,21 ,08 ,32 ,07 54 ,16 ,02 ,76 ,10 

Tuje 

banke 
28 ,35 ,01 ,80 ,25 42 ,27 ,05 ,71 ,18 

Skupaj 64 ,27 ,01 ,80 ,19 96 ,21 ,02 ,76 ,15 

Iz Preglednice 6 lahko razberemo, da so v obdobju 2005–2008 domače banke dosegale 

povprečno vrednost prejetih kreditov v celotnih obveznostih 21 %, tuje pa 35 %. V obdobju 

2009–2014 pa je povprečna vrednost prejetih kreditov v celotnih obveznostih pri domačih 

bankah znašala 16 % pri tujih bankah pa 27 %. Pri domačih bankah so se povprečne vrednosti 

prejetih kreditov v celotnih obveznostih med preučevanima obdobjema zmanjšale podobno kot 

pri tujih bankah.  

Preglednica 7: Prejeti krediti/celotne obveznosti – test razlik glede na poreklo kapitala 

 

Obdobje 2005–2008 Obdobje 2009–2014 

N Srednji rang Vsota rangov N Srednji rang Vsota rangov 

Prejeti 

krediti/celotne 

obveznosti 

Domače 

banke 
36 27,72 998,00 54 40,85 2.206,00 

Tuje banke 28 38,64 1.082,00 42 58,33 2.450,00 

Skupaj 64     96   

Testna 

statistika 

Mann-

Whitneyjev 

U-test 

332,000 721,000 

 

Asimptotična 

značilnost 

(2-stranska) 

,020 ,002 
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Iz Preglednice 7 lahko razberemo, da je v obdobju 2005–2008 zaznati statistično značilne 

razlike med srednjima vrednostma (medianama) prejetih kreditov v celotnih obveznostih med 

domačimi in tujimi bankami (p=0,020, p<0,05). Tudi v obdobju 2009–2014 je zaznati 

statistično značilne razlike med srednjima vrednostma prejetih kreditov v celotnih obveznostih 

med domačimi in tujimi bankami (p=0,002, p<0,05). 

Preglednica 8: Prejeti krediti/celotne obveznosti – test razlik v času 

 

Domače banke Tuje banke 

N Srednji rang Vsota rangov N Srednji rang Vsota rangov 

Prejeti 

krediti/celotne 

obveznosti 

Obdobje 

2005–2008 

36 58,56 2.108,00 28 39,34 1.101,50 

Obdobje 

2009–2014 

54 36,80 1.987,00 42 32,94 1.383,50 

Skupaj 90     70     

Testna statistika 

Mann-

Whitneyjev 

U-test 

502,000 480,500 

 

Asimptotičn

a značilnost 

(2-stranska) 

,000 ,197 

Iz Preglednice 8 lahko razberemo, da pri tujih bankah ni zaznati statistično značilnih razlik med 

srednjima vrednostma prejetih kreditov v celotnih obveznostih med obdobjema 2005–2008 in 

2009–2014 (p=0,197, p>0,05). Pri domačih bankah je zaznati statistično značilne razlike med 

srednjima vrednostma prejetih kreditov v celotnih obveznostih med obdobjema 2005–2008 in 

2009–2014 (p=0,000, p<0,05).  

Preglednica 9: Vloge pravnih in drugih oseb/celotne obveznosti – primerjava med 

obdobjema in glede na poreklo kapitala 

  Obdobje 2005–2008 Obdobje 2009–2014 

    N 

Povpr. 

vrednost Minimum Maksimum 

Std. 

odklon N 

Povpr. 

vrednost Minimum Maksimum 

Std. 

odklon 

P
o

re
k

lo
 b

an
k

 Domače 

banke 
36 ,27 ,08 ,61 ,13 54 ,25 ,09 ,61 ,11 

Tuje 

banke 
28 ,15 ,08 ,24 ,05 42 ,24 ,12 ,43 ,07 

Skupaj 64 ,22 ,08 ,61 ,12 96 ,24 ,09 ,61 ,09 

Iz Preglednice 9 lahko razberemo, da so v obdobju 2005–2008 domače banke dosegale 

povprečno vrednost vlog pravnih in drugih oseb v celotnih obveznostih 27 % tuje pa 15 %. V 

obdobju 2009–2014 pa je povprečna vrednost vlog pravnih in drugih oseb v celotnih 

obveznostih pri domačih bankah znašala 25 % pri tujih bankah pa 24 %. Pri domačih bankah 
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so se povprečne vrednosti vlog pravnih in drugih oseb v celotnih obveznostih med 

preučevanima obdobjema zmanjšale, medtem ko so se pri tujih bankah povečale. 

Preglednica 10: Vloge pravnih in drugih oseb/celotne obveznosti – test razlik glede na 

poreklo kapitala 

 

Obdobje 2005–2008 Obdobje 2009–2014 

N Srednji rang Vsota rangov N Srednji rang Vsota rangov 

Vloge pravnih 

in drugih 

oseb/celotne 

obveznosti 

Domače 

banke 

36 41,58 1.497,00 54 49,78 2.688,00 

Tuje banke 28 20,82 583,00 42 46,86 1.968,00 

Skupaj 64   96   

Testna 

statistika 

Mann-

Whitneyjev 

U-test 

177,000 1.065,000 

 

Asimptotična 

značilnost 

(2-stranska) 

,000 ,610 

Iz Preglednice 10 lahko razberemo, da je v obdobju 2005–2008 zaznati statistično značilne 

razlike med srednjima vrednostma vlog pravnih in drugih oseb v celotnih obveznostih med 

domačimi ter tujimi bankami (p=0,000, p<0,05). V obdobju 2009–2014 ni zaznati statistično 

značilnih razlik med srednjima vrednostma vlog pravnih in drugih oseb v celotnih obveznostih 

med domačimi ter tujimi bankami (p=0,610, p>0,05). 

Preglednica 11: Vloge pravnih in drugih oseb/celotne obveznosti – test razlik v času 

 

Domače banke Tuje banke 

N Srednji rang Vsota rangov N Srednji rang Vsota rangov 

Vloge pravnih in 

drugih 

oseb/celotne 

obveznosti 

Obdobje 

2005–2008 

36 47,83 1.722,00 28 22,18 621,00 

Obdobje 

2009–2014 

54 43,94 2.373,00 42 44,38 1.864,00 

Skupaj 90   70   

Testna statistika 

Mann-

Whitneyjev 

U-test 

888,000 215.000 

 

Asimptotičn

a značilnost 

(2-stranska) 

,489 ,000 
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Iz Preglednice 11 lahko razberemo, da pri domačih bankah ni zaznati statistično značilnih razlik 

med srednjima vrednostma vlog pravnih in drugih oseb v celotnih obveznostih med obdobjema 

2005–2008 in 2009–2014 (p=0,489, p>0,05). Pri tujih bankah je zaznati statistično značilne 

razlike med srednjima vrednostma vlog pravnih in drugih oseb v celotnih obveznostih med 

obdobjema 2005–2008 in 2009–2014 (p=0,000, p<0,05). 

Preglednica 12: Vloge prebivalstva/celotne obveznosti – primerjava med obdobjema in 

glede na poreklo kapitala 

  Obdobje 2005–2008 Obdobje 2009–2014 

    N 

Povpr. 

vrednost Minimum Maksimum 

Std. 

odklon N 

Povpr. 

vrednost Minimum Maksimum 

Std. 

odklon 

P
o

re
k

lo
 b

an
k

 Domače 

banke 
36 ,38 ,01 ,86 ,21 54 ,42 ,01 ,83 ,20 

Tuje 

banke 
28 ,22 ,07 ,51 ,15 42 ,26 ,08 ,61 ,16 

Skupaj 64 ,31 ,01 ,86 ,20 96 ,35 ,01 ,83 ,20 

Iz Preglednice 12 lahko razberemo, da so v obdobju 2005–2008 domače banke dosegale 

povprečno vrednost vlog prebivalstva v celotnih obveznostih 38 %, tuje banke pa 22 %. V 

obdobju 2009–2014 pa je povprečna vrednost vlog prebivalstva v celotnih obveznostih pri 

domačih bankah znašala 42 % pri tujih bankah pa 26 %. Pri domačih bankah so se povprečne 

vrednosti vlog prebivalstva v celotnih obveznostih med preučevanima obdobjema povečale 

podobno, kot so se povečale pri tujih bankah. 

Preglednica 13: Vloge prebivalstva/celotne obveznosti – test razlik glede na poreklo 

kapitala 

 

Obdobje 2005–2008 Obdobje 2009 – 2014 

N 

Srednji 

rang Vsota rangov N Srednji rang 

Vsota 

rangov 

Vloge 

prebivalstva/celotne 

obveznosti 

Domače 

banke 

36 38,86 1,399,00 54 57,83 3,123,00 

Tuje banke 28 24,32 681,00 42 36,50 1,533,00 

Skupaj 64   96   

Testna statistika 

Mann-

Whitneyjev 

U-test 

275,000 630,000 

 

Asimptotična 

značilnost 

(2-stranska) 

0,002 0,000 

Iz Preglednice 13 lahko razberemo, da je v obdobju 2005–2008 zaznati statistično značilne 

razlike med srednjima vrednostma vlog prebivalstva v celotnih obveznostih med domačimi in 
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tujimi bankami (p=0,002, p<0,05). Tudi v obdobju 2009–2014 je zaznati statistično značilne 

razlike med srednjima vrednostma vlog prebivalstva v celotnih obveznostih med domačimi in 

tujimi bankami (p=0,000, p<0,05). 

Preglednica 14: Vloge prebivalstva/celotne obveznosti – test razlik v času 

 

Domače banke Tuje banke 

N Srednji rang Vsota rangov N Srednji rang Vsota rangov 

Vloge 

prebivalstva/cel

otne obveznosti 

Obdobje 

2005–2008 

36 42,28 1,522,00 28 30,50 854,00 

Obdobje 

2009–2014 

54 47,65 2,573,00 42 38,83 1,631,00 

Skupaj 90   70   

Testna statistika 

Mann-

Whitneyjev 

U-test 

856,000 448,000 

 

Asimptotičn

a značilnost 

(2-stranska) 

,339 ,093 

Iz Preglednice 14 lahko razberemo, da pri domačih bankah ni zaznati statistično značilnih razlik 

med srednjima vrednostma vlog prebivalstva v celotnih obveznostih med obdobjema 2005–

2008 in 2009–2014 (p=0,339, p>0,05). Tudi pri tujih bankah ni zaznati statistično značilnih 

razlik med srednjima vrednostma vlog prebivalstva v celotnih obveznostih med obdobjema 

2005–2008 in 2009–2014 (p=0,093, p>0,05).  

Rezultati testiranj kažejo na različne (statistično značilne ali neznačilne) spremembe srednjih 

vrednosti nekaterih preučevanih spremenljivk med bankami po poreklu kapitala in med 

preučevanimi obdobji. Sprejmemo prvo hipotezo, ki se glasi: poreklo kapitala v bankah v 

Sloveniji je vplivalo na dostop do virov financiranja. 

5.5.2 Analiza kreditnih aktivnosti bank v Sloveniji 

Pri analizi podatkov kreditiranja bank v Sloveniji smo kredite bankam in kredite strankam po 

posamezni banki primerjali glede na poreklo kapitala. 
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Preglednica 15: Krediti bankam primerjava med obdobjema in glede na poreklo kapitala 

  Obdobje 2005–2008 Obdobje 2009–2014 

    N 

Povpr. 

vrednost 

(v 000) 

Minimum 

(v 000) 

Maksimum 

(v 000) 

Std. 

odklon 

(v 000) N 

Povpr. 

Vrednost 

(v 000) 

Minimum 

(v 000) 

Maksimum 

(v 000) 

Std. 

odklon 

(v 000) 

P
o

re
k

lo
 b

an
k

 Domače 

banke 
36 208.145 9.265 1.355.212 317.975 54 173.930 0 1.612.896 306.211 

Tuje 

banke 
28 136.810 11.276 378.059 101.589 42 67.480 2.434 561.125 93.485 

Skupaj 64 176.936 9.265 1.355.212 248.730 96 127.358 0 1.612.896 242.695 

Iz Preglednice 15 lahko razberemo, da so v obdobju 2005–2008 domače banke dosegale 

povprečno vrednost kreditov bankam 208.145.000 evrov, tuje banke pa 136.809.000 evrov. V 

obdobju 2009–2014 pa je povprečna vrednost kreditov bankam pri domačih bankah znašala 

173.930.000 evrov, pri tujih bankah pa 67.480.000 evrov. Pri domačih bankah so se povprečne 

vrednosti kreditov bankam med preučevanima obdobjema zmanjšale manj kot pri tujih bankah.   

Preglednica 16: Krediti bankam – test razlik glede na poreklo kapitala 

 

Obdobje 2005–2008 Obdobje 2009–2014 

N 

Srednji 

rang Vsota rangov N Srednji rang 

Vsota 

rangov 

Krediti bankam 

Domače 

banke 

36 30,97 1.115,00 54 51,46 2.779,00 

Tuje banke 28 34,46 965,00 42 44,69 1.877,00 

Skupaj 64   96   

Testna statistika 

Mann-

Whitneyjev 

U-test 

449,000 974,000 

 

Asimptotična 

značilnost 

(2-stranska) 

0,457 0,237 

Iz Preglednice 16 lahko razberemo, da v obdobju 2005–2008 ni zaznati statistično značilnih 

razlik med srednjima vrednostma kreditov bankam med domačimi in tujimi bankami (p=0,457, 

p>0,05). Tudi v obdobju 2009–2014 ni zaznati statistično značilnih razlik med srednjima 

vrednostma kreditov bankam med domačimi in tujimi bankami (p=0,237, p>0,05). 
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Preglednica 17: Krediti bankam – test razlik v času 

 

Domače banke Tuje banke 

N Srednji rang Vsota rangov N Srednji rang Vsota rangov 

Krediti bankam 

Obdobje 

2005–2008 

36 49,89 1.796 ,00 28 46,34 1.297,50 

Obdobje 

2009–2014 

54 42,57 2.299,00 42 28,27 1.187,50 

Skupaj 90   70   

Testna statistika 

Mann-

Whitneyjev 

U-test 

814,000 284,500 

 

Asimptotičn

a značilnost 

(2-stranska) 

0,193 0,000 

Iz Preglednice 17 lahko razberemo, da pri domačih bankah ni zaznati statistično značilnih razlik 

med srednjima vrednostma kreditov bankam med obdobjema 2005–2008 in 2009–2014 

(p=0,193, p>0,05). Pri tujih bankah je zaznati statistično značilne razlike med srednjima 

vrednostma kreditov bankam med obdobjema 2005–2008 in 2009–2014 (p=0,000, p<0,05).   

Preglednica 18: Krediti strankam, ki niso banke, primerjava med obdobjema in glede na 

poreklo kapitala 

  Obdobje 2005–2008 Obdobje 2009–2014 

    N 

Povpr. 

vrednost 

(v 000) 

Minimum 

(v 000) 

Maksimum 

(v 000) 

Std. 

odklon 

(v 000) N 

Povpr. 

vrednost 

(v 000) 

Minimum 

(v 000) 

Maksimum 

(v 000) 

Std. 

odklon 

(v 000) 

P
o

re
k

lo
 b

an
k

 Domače 

banke 
36 1.723.265 178.548 9.719.374 2.203.142 54 1.944.366 1.834 9.456.708 2.339.405 

Tuje 

banke 
28 1.118.361 263.807 2.157.300 558.537 42 1.492.785 625.139 2.356.239 533.327 

Skupaj 64 1.458.620 178.548 9.719.374 1.709.313 96 1.746.799 1.834 9.456.708 1.796.309 

Iz Preglednice 18 lahko razberemo, da so v obdobju 2005–2008 domače banke dosegale 

povprečno vrednost kreditov strankam, ki niso banke 1.723.265.000 evrov, tuje banke pa 

1.118.361.000 evrov. V obdobju 2009–2014 pa je povprečna vrednost kreditov strankam, ki 

niso banke pri domačih bankah znašala 1.944.366.000 evrov, pri tujih bankah pa 1.492.785.000 

evrov. Pri domačih bankah so se povprečne vrednosti kreditov strankam, ki niso banke med 

preučevanima obdobjema povečale manj kot pri tujih bankah. 
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Preglednica 19: Krediti strankam, ki niso banke – test razlik glede na poreklo kapitala 

 

Obdobje 2005–2008 Obdobje 2009–2014 

N 

Srednji 

rang Vsota rangov N Srednji rang 

Vsota 

rangov 

Krediti strankam, ki 

niso banke 

Domače 

banke 

36 31,72 1.142,00 54 43,94 2.373,00 

Tuje banke 28 33,50 938,00 42 54,36 2.283,00 

Skupaj 64   96   

Testna statistika 

Mann-

Whitneyjev 

U-test 

476,000 888,000 

 

Asimptotična 

značilnost 

(2-stranska) 

0,705 0,069 

Iz Preglednice 19 lahko razberemo, da v obdobju 2005–2008 ni zaznati statistično značilnih 

razlik med srednjima vrednostma kreditov strankam med domačimi in tujimi bankami 

(p=0,705, p>0,05). Tudi v obdobju 2009–2014 ni zaznati statistično značilnih razlik med 

srednjima vrednostma kreditov strankam med domačimi in tujimi bankami (p=0,069, p>0,05). 

Preglednica 20: Krediti strankam, ki niso banke – test razlik v času 

 

Domače banke Tuje banke 

N Srednji rang Vsota rangov N Srednji rang Vsota rangov 

Krediti 

strankam, ki niso 

banke 

Obdobje 

2005–2008 

36 42,72 1.538,00 28 27,63 773,50 

Obdobje 

2009–2014 

54 47,35 2.557,00 42 40,75 1.711,50 

Skupaj 90   70   

Testna statistika 

Mann-

Whitneyjev 

U-test 

872,000 367,500 

 

Asimptotičn

a značilnost 

(2-stranska) 

0,410 0,008 

Iz Preglednice 20 lahko razberemo, da pri domačih bankah ni zaznati statistično značilnih razlik 

med srednjima vrednostma kreditov strankam med obdobjema 2005–2008 in 2009–2014 

(p=0,410, p>0,05). Pri tujih bankah je zaznati statistično značilne razlike med srednjima 

vrednostma kreditov strankam med obdobjema 2005–2008 in 2009–2014 (p=0,008, p<0,05).  



 

74 

Rezultati testiranj kažejo na različne (statistično značilne ali neznačilne) spremembe srednjih 

vrednosti preučevanih spremenljivk med bankami po poreklu kapitala in med preučevanimi 

obdobji. Sprejmemo drugo hipotezo, ki se glasi: poreklo kapitala v bankah v Sloveniji je 

vplivalo na kreditno aktivnost bank v Sloveniji.  

5.5.3 Analiza poslovanja bank v Sloveniji 

Pri analizi poslovanja bank v Sloveniji smo čisti dobiček, volumen danih kreditov, volumen 

zbranih vlog, število zaposlenih in bilančno vsoto bank primerjali glede na poreklo kapitala.  

Preglednica 21: Čisti dobiček bank med obdobjema in glede na poreklo kapitala 

  Obdobje 2005–2008 Obdobje 2009–2014 

    N 

Povpr. 

vrednost 

(v 000) 

Minimum 

(v 000) 

Maksimum 

(v 000) 

Std. 

odklon 

(v 000) N 

Povpr. 

vrednost 

(v 000) 

Minimum 

(v 000) 

Maksimum 

(v 000) 

Std. 

odklon 

(v 000) 

P
o

re
k

lo
 b

an
k

 Domače 

banke 
36 32.864 636 368.340 62.893 54 -85.734 -1.540.278 118.849 238.657 

Tuje 

banke 
28 59.216 -9.169 799.582 180.639 42 35.958 -95.661 840.994 178.990 

Skupaj 64 44.393 -9.169 799.582 127.889 96 -32.493 -1.540.278 840.994 222.003 

Iz Preglednice 21 lahko razberemo, da so v obdobju 2005–2008 domače banke dosegale 

povprečno vrednost čistega dobička 32.864.000 evrov, tuje banke pa 59.216.000 evrov. V 

obdobju 2009–2014 pa je povprečna vrednost čistega dobička pri domačih bankah znašala -

85.733.000 evrov, pri tujih bankah pa 35.958.000 evrov. Pri domačih bankah so se povprečne 

vrednosti čistega dobička med preučevanima obdobjema zmanjšale bolj kot pri tujih bankah. 

Preglednica 22: Čisti dobiček – test razlik glede na poreklo kapitala 

 

Obdobje 2005–2008 Obdobje 2009–2014 

N 

Srednji 

rang Vsota rangov N Srednji rang 

Vsota 

rangov 

Čisti dobiček 

Domače 

banke 

36 35,17 1.266,00 54 42,54 2.297,00 

Tuje banke 28 29,07 814,00 42 56,17 2.359,00 

Skupaj 64   96   

Testna statistika 

Mann-

Whitneyjev 

U-test 

408,000 812,000 

 

Asimptotična 

značilnost 

(2-stranska) 

0,194 0,017 
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Iz Preglednice 22 lahko razberemo, da v obdobju 2005–2008 ni zaznati statistično značilnih 

razlik med srednjima vrednostma čistega dobička med domačimi in tujimi bankami (p=0,194, 

p>0,05). V obdobju 2009–2014 je zaznati statistično značilne razlike med srednjima 

vrednostma čistega dobička med domačimi in tujimi bankami (p=0,017, p<0,05). 

Preglednica 23: Čisti dobiček – test razlik v času 

 

Domače banke Tuje banke 

N Srednji rang Vsota rangov N Srednji rang Vsota rangov 

Čisti dobiček 

Obdobje 

2005–2008 

36 64,21 2.311,50 28 43,84 1.227,50 

Obdobje 

2009–2014 

54 33,03 1.783,50 42 29,94 1.257,50 

Skupaj 90   70   

Testna statistika 

Mann-

Whitneyjev 

U-test 

298,500 354,500 

 

Asimptotičn

a značilnost 

(2-stranska) 

0,000 0,005 

Iz Preglednice 23 lahko razberemo, da je pri domačih bankah zaznati statistično značilne razlike 

med srednjima vrednostma čistega dobička med obdobjema 2005–2008 in 2009–2014 

(p=0,000, p<0,05). Tudi pri tujih bankah je zaznati statistično značilne razlike med srednjima 

vrednostma čistega dobička med obdobjema 2005–2008 in 2009–2014 (p=0,005, p<0,05).  

Preglednica 24: Volumen danih kreditov primerjava med obdobjema in glede na poreklo 

kapitala 

  Obdobje 2005–2008 Obdobje 2009–2014 

    N 

Povpr. 

vrednost 

(v 000) 

Minimum 

(v 000) 

Maksimum 

(v 000) 

Std. 

odklon 

(v 000) N 

Povpr. 

vrednost 

(v 000) 

Minimum 

(v 000) 

Maksimum 

(v 000) 

Std. 

odklon 

(v 000) 

P
o

re
k

lo
 b

an
k

 Domače 

banke 
36 1.931.253 236.171 10.567.799 2.496.218 54 2.118.296 219.951 10.769.826 2.502.277 

Tuje 

banke 
28 1.255.076 297.296 2.353.905 597.979 42 1.560.265 629.261 2.658.049 571.268 

Skupaj 64 1.635.426 236.171 10.567.799 1.931.133 96 1.874.158 219.951 10.769.826 1.926.521 

Iz Preglednice 24 lahko razberemo, da so v obdobju 2005–2008 domače banke dosegale 

povprečno vrednost volumna danih kreditov 1.931.253.000 evrov, tuje banke pa 1.255.076.000 

evrov. V obdobju 2009–2014 pa je povprečna vrednost volumna danih kreditov pri domačih 

bankah znašala 2.118.296.000 evrov, pri tujih bankah pa 1.560.265.000 evrov. Pri domačih in 

tujih bankah so se povprečne vrednosti volumna danih kreditov med preučevanima obdobjema 

povečale. 
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Preglednica 25: Volumen danih kreditov – test razlik glede na poreklo kapitala 

 

Obdobje 2005–2008 Obdobje 2009–2014 

N 

Srednji 

rang Vsota rangov N Srednji rang 

Vsota 

rangov 

Volumen danih 

kreditov 

Domače 

banke 

36 31,42 1.131,00 54 44,44 2.400,00 

Tuje banke 28 33,89 949,00 42 53,71 2.256,00 

Skupaj 64   96   

Testna statistika 

Mann-

Whitneyjev 

U-test 

465,000 915,000 

 

Asimptotična 

značilnost 

(2-stranska) 

0,598 0,106 

Iz Preglednice 25 lahko razberemo, da v obdobju 2005–2008 ni zaznati statistično značilnih 

razlik med srednjima vrednostma volumna danih kreditov med domačimi in tujimi bankami 

(p=0,598, p>0,05). Tudi v obdobju 2009–2014 ni zaznati statistično značilnih razlik med 

srednjima vrednostma volumna danih kreditov med domačimi in tujimi bankami (p=0,106, 

p>0,05). 

Preglednica 26: Volumen danih kreditov – test razlik v času 

 

Domače banke Tuje banke 

N Srednji rang Vsota rangov N Srednji rang Vsota rangov 

Volumen danih 

kreditov 

Obdobje 

2005–2008 

36 42,00 1.512,00 28 29,41 823,50 

Obdobje 

2009–2014 

54 47,83 2.583,00 42 39,56 1.661,50 

Skupaj 90   70   

Testna statistika 

Mann-

Whitneyjev 

U-test 

846,000 417,500 

 

Asimptotičn

a značilnost 

(2-stranska) 

0,299 0,041 

Iz Preglednice 26 lahko razberemo, da pri domačih bankah ni zaznati statistično značilnih razlik 

med srednjima vrednostma volumna danih kreditov med obdobjema 2005–2008 in 2009–2014 

(p=0,299, p>0,05). Pri tujih bankah je zaznati statistično značilne razlike med srednjima 
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vrednostma volumna danih kreditov med obdobjema 2005–2008 in 2009–2014 (p=0,041, 

p<0,05).  

Preglednica 27: Volumen zbranih vlog primerjava med obdobjema in glede na poreklo 

kapitala 

  Obdobje 2005–2008 Obdobje 2009–2014 

    N 

Povpr. 

vrednost 

(v 000) 

Minimum 

(v 000) 

Maksimum 

(v 000) 

Std. 

odklon 

(v 000) N 

Povpr. 

Vrednost 

(v 000) 

Minimum 

(v 000) 

Maksimum 

(v 000) 

Std. 

odklon 

(v 000) 

P
o

re
k

lo
 b

an
k

 Domače 

banke 
36 1.489.226 34.848 7.580.306 1.942.913 54 1.875.655 74.507 8.527.188 2.083.986 

Tuje 

banke 
28 855.378 89.683 1.909.454 558.719 42 1.198.449 256.707 2.423.339 595.759 

Skupaj 64 1.211.918 34.848 7.580.030 1.526.892 96 1.579.377 74.507 8.527.188 1.640.172 

Iz Preglednice 27 lahko razberemo, da so v obdobju 2005–2008 domače banke dosegale 

povprečno vrednost zbranih vlog 1.489.226.000 evrov, tuje banke pa 855.378.000 evrov. V 

obdobju 2009–2014 pa je povprečna vrednost zbranih vlog pri domačih bankah znašala 

1.875.655.000 evrov, pri tujih bankah pa 1.198.449.000 evrov. Pri domačih bankah so se 

povprečne vrednosti volumna zbranih vlog med preučevanima obdobjema povečale manj kot 

so se povečale pri tujih bankah. 

Preglednica 28: Volumen zbranih vlog – test razlik glede na poreklo kapitala 

 

Obdobje 2005–2008 Obdobje 2009–2014 

N 

Srednji 

rang Vsota rangov N Srednji rang 

Vsota 

rangov 

Volumen zbranih 

vlog 

Domače 

banke 

36 33,28 1.198,00 54 49,41 2.668,00 

Tuje banke 28 31,50 882,00 42 47,33 1.988,00 

Skupaj 64   96   

Testna statistika 

Mann-

Whitneyjev 

U-test 

476,000 1.085,000 

 

Asimptotična 

značilnost 

(2-stranska) 

0,705 0,717 

Iz Preglednice 28 lahko razberemo, da v obdobju 2005–2008 ni zaznati statistično značilnih 

razlik med srednjima vrednostma volumna zbranih vlog med domačimi in tujimi bankami 

(p=0,705, p>0,05). Tudi v obdobju 2009–2014 ni zaznati statistično značilnih razlik med 

srednjima vrednostma volumna zbranih vlog med domačimi in tujimi bankami (p=0,717, 

p>0,05). 
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Preglednica 29: Volumen zbranih vlog – test razlik v času 

 

Domače banke Tuje banke 

N Srednji rang Vsota rangov N Srednji rang Vsota rangov 

Volumen 

zbranih vlog 

Obdobje 

2005–2008 

36 39,42 1.419,00 28 28,66 808,50 

Obdobje 

2009–2014 

54 49,56 2.676,00 42 40,06 1.676,50 

Skupaj 90   70   

Testna statistika 

Mann-

Whitneyjev 

U-test 

753,000 402,500 

 

Asimptotičn

a značilnost 

(2-stranska) 

0,071 0,026 

Iz Preglednice 29 lahko razberemo, da pri domačih bankah ni zaznati statistično značilnih razlik 

med srednjima vrednostma volumna zbranih vlog med obdobjema 2005–2008 in 2009–2014 

(p=0,071, p>0,05). Pri tujih bankah je zaznati statistično značilne razlike med srednjima 

vrednostma volumna zbranih vlog med obdobjema 2005–2008 in 2009–2014 (p=0,026, 

p<0,05).   

Preglednica 30: Število zaposlenih primerjava med obdobjema in glede na poreklo 

kapitala 

  Obdobje 2005–2008 Obdobje 2009–2014 

    N 

Povpr. 

vrednost Minimum Maksimum 

Std. 

odklon N 

Povpr. 

Vrednost Minimum Maksimum 

Std. 

odklon 

P
o

re
k

lo
 b

an
k

 Domače 

banke 
36 897,2 60,0 4.097,0 1.089,7 54 855,5 40,0 4.050,0 1.064,9 

Tuje 

banke 
28 458,9 155,0 960,0 279,2 42 489,0 194,0 953,0 248,1 

Skupaj 64 705,4 60,0 4.097,0 860,9 96 695,1 40,0 4.050,0 832,3 

Iz Preglednice 30 lahko razberemo, da so v obdobju 2005–2008 domače banke dosegale 

povprečno število zaposlenih 897,2, tuje banke pa 458,9. V obdobju 2009–2014 pa je 

povprečno število zaposlenih pri domačih bankah znašalo 855,5 pri tujih bankah pa 489,0. Pri 

domačih bankah so se povprečne vrednosti števila zaposlenih med preučevanima obdobjema 

zmanjšale, medtem ko so se pri tujih bankah povečale.  
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Preglednica 31: Število zaposlenih – test razlik glede na poreklo kapitala 

 

Obdobje 2005–2008 Obdobje 2009–2014 

N 

Srednji 

rang Vsota rangov N Srednji rang 

Vsota 

rangov 

Število zaposlenih 

Domače 

banke 

36 35,29 1.270,50 54 50,29 2.715,50 

Tuje banke 28 28,91 809,50 42 46,20 1.940,50 

Skupaj 64   96   

Testna statistika 

Mann-

Whitneyjev 

U-test 

403,500 1.037,500 

 

Asimptotična 

značilnost 

(2-stranska) 

0,174 0,476 

Iz Preglednice 31 lahko razberemo, da v obdobju 2005–2008 ni zaznati statistično značilnih 

razlik med srednjima vrednostma števila zaposlenih med domačimi in tujimi bankami (p=0,174, 

p>0,05). Tudi v obdobju 2009–2014 ni zaznati statistično značilnih razlik med srednjima 

vrednostma števila zaposlenih med domačimi in tujimi bankami (p=0,476, p>0,05). 

Preglednica 32: Število zaposlenih – test razlik v času 

 

Domače banke Tuje banke 

N Srednji rang Vsota rangov N Srednji rang Vsota rangov 

Število 

zaposlenih 

Obdobje 

2005–2008 

36 45,97 1.655,00 28 33,45 936,50 

Obdobje 

2009–2014 

54 45,19 2.440,00 42 36,87 1.548,50 

Skupaj 90   70   

Testna statistika 

Mann-

Whitneyjev 

U-test 

955,000 530,500 

 

Asimptotičn

a značilnost 

(2-stranska) 

0,889 0,491 

Iz Preglednice 32 lahko razberemo, da pri domačih bankah ni zaznati statistično značilnih razlik 

med srednjima vrednostma števila zaposlenih med obdobjema 2005–2008 in 2009–2014 

(p=0,889, p>0,05). Tudi pri tujih bankah ni zaznati statistično značilnih razlik med srednjima 

vrednostma števila zaposlenih med obdobjema 2005–2008 in 2009–2014 (p=0,491, p>0,05).  
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Preglednica 33: Bilančna vsota – primerjava med obdobjema in glede na poreklo 

kapitala 

  Obdobje 2005–2008 Obdobje 2009–2014 

    N 

Povpr. 

vrednost 

(v 000) 

Minimum 

(v 000) 

Maksimum 

(v 000) 

Std.  

odklon 

(v 000) N 

Povpr.  

vrednost 

(v 000) 

Minimum 

(v 000) 

Maksimum 

(v 000) 

Std.  

odklon 

(v 000) 

P
o

re
k

lo
 b

an
k

 Domače 

banke 
36 2.815.580 383.100 14.476.691 3.500.059 54 3.072.380 329.715 15.509.083 3.543.577 

Tuje 

banke 
28 1.524.464 413.420 2.891.241 737.899 42 1.891.339 903.931 3.267.368 698.103 

Skupaj 64 2.815.580 383.100 14.476.691 3.500.059 96 2.555.675 329.715 15.509.083 2.750.028 

Iz Preglednice 33 lahko razberemo, da so v obdobju 2005–2008 domače banke dosegale 

povprečno vrednost bilančne vsote 2.815.580.000 evrov, tuje banke pa 1.524.464.000 evrov. V 

obdobju 2009–2014 pa je povprečna vrednost bilančne vsote pri domačih bankah znašala 

3.072.380.000 evrov pri tujih bankah pa 1.891.339.000 evrov. Pri domačih bankah so se 

povprečne vrednosti bilančne vsote med preučevanima obdobjema povečale manj kot so se 

povečale pri tujih bankah.  

Preglednica 34: Bilančna vsota – test razlik glede na poreklo kapitala 

 

Obdobje 2005–2008 Obdobje 2009–2014 

N 

Srednji 

rang Vsota rangov N Srednji rang 

Vsota 

rangov 

Bilančna vsota 

Domače 

banke 

36 33,69 1,213,00 54 47,70 2,576,00 

Tuje banke 28 30,96 867,00 42 49,52 2,080,00 

Skupaj 64   96   

Testna statistika 

Mann-

Whitneyjev 

U-test 

461,000 1,091,000 

 

Asimptotična 

značilnost 

(2-stranska) 

0,561 0,751 

Iz Preglednice 34 lahko razberemo, da v obdobju 2005–2008 ni zaznati statistično značilnih 

razlik med srednjima vrednostma bilančne vsote med domačimi in tujimi bankami (p=0,561, 

p>0,05). Tudi v obdobju 2009–2014 ni zaznati statistično značilnih razlik med srednjima 

vrednostma bilančne vsote med domačimi in tujimi bankami (p=0,751, p>0,05). 
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Preglednica 35: Bilančna vsota – test razlik v času 

 

Domače banke Tuje banke 

N Srednji rang Vsota rangov N Srednji rang Vsota rangov 

Bilančna vsota 

Obdobje 

2005–2008 

36 42,19 1,519,00 28 28,66 802,50 

Obdobje 

2009–2014 

54 47,70 2,576,00 42 40,06 1,682,50 

Skupaj 90   70   

Testna statistika 

Mann-

Whitneyjev 

U-test 

853,000 396,500 

 

Asimptotičn

a značilnost 

(2-stranska) 

0,327 0,022 

Iz Preglednice 35 lahko razberemo, da pri domačih bankah ni zaznati statistično značilnih razlik 

med srednjima vrednostma bilančne vsote med obdobjema 2005–2008 in 2009–2014 (p=0,327, 

p>0,05). Pri tujih bankah je zaznati statistično značilne razlike med srednjima vrednostma 

bilančne vsote med obdobjema 2005–2008 in 2009–2014 (p=0,022, p<0,05).  

Rezultati analize kažejo naslednje. Pri domačih bankah se je čisti dobiček statistično značilno 

bolj znižal v obdobju krize v primerjavi z obdobjem pred krizo kot pri tujih bankah. Volumen 

danih kreditov in volumen zbranih vlog tujih bank sta se statistično značilno zvišala v obdobju 

krize v primerjavi z obdobjem pred krizo. Pri številu zaposlenih nismo ugotovili statistično 

značilnih razlik med obema obdobjema. Bilančna vsota tujih bank se je statistično značilno 

zvišala v obdobju krize, v primerjavi z obdobjem pred krizo. Na podlagi rezultatov analize 

sprejmemo tretjo hipotezo, ki se glasi: banke, ki so v tuji lasti, so v času finančne krize v 

primerjavi z obdobjem pred krizo bolje poslovale kot banke, ki so v domači lasti.  

5.5.4 Analiza uspešnosti poslovanja bank v Sloveniji 

Pri analizi uspešnosti poslovanja bank v Sloveniji smo kazalnike uspešnosti poslovanja bank, 

ROE, ROA in bančno obrestno maržo, primerjali glede na poreklo kapitala.  
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Preglednica 36: ROE primerjava med obdobjema in glede na poreklo kapitala 

  Obdobje 2005–2008 Obdobje 2009–2014 

    N 

Povpr. 

vrednost Minimum Maksimum 

Std. 

odklon N 

Povpr. 

vrednost Minimum Maksimum 

Std. 

odklon 

P
o

re
k

lo
 b

an
k

 Domače 

banke 
36 10,67 1,00 22,00 4,69 54 -55,28 -807,00 14,00 147,75 

Tuje 

banke 
28 6,00 -20,00 17,00 7,54 42 -4,83 -68,00 11,00 16,29 

Skupaj 64 8,63 -20,00 22,00 6,48 96 -33,21 -807,00 14,00 113,69 

Iz Preglednice 36 lahko razberemo, da so v obdobju 2005–2008 domače banke dosegale 

povprečno vrednost kazalnika ROE 10,67 % tuje banke pa 6,00 %. V obdobju 2009–2014 pa 

je povprečna vrednost kazalnika ROE pri domačih bankah znašala -55,28 %, pri tujih bankah 

pa -4,83 %. Pri domačih bankah so se povprečne vrednosti kazalnika ROE med preučevanima 

obdobjema zmanjšale bolj, kot so se zmanjšale pri tujih bankah. 

Preglednica 37: ROE – test razlik glede na poreklo kapitala 

 

Obdobje 2005–2008 Obdobje 2009–2014 

N 

Srednji 

rang Vsota rangov N Srednji rang 

Vsota 

rangov 

ROE 

Domače 

banke 

36 38,11 1,372,00 54 42,75 2,308,50 

Tuje banke 28 25,29 708,00 42 55,89 2,347,50 

Skupaj 64   96   

Testna statistika 

Mann-

Whitneyjev 

U-test 

302,000 823,500 

 

Asimptotična 

značilnost 

(2-stranska) 

0,006 0,022 

Iz Preglednice 37 lahko razberemo, da je v obdobju 2005–2008 zaznati statistično značilne 

razlike med srednjima vrednostma kazalnika ROE med domačimi in tujimi bankami (p=0,006, 

p<0,05). Tudi v obdobju 2009–2014 je zaznati statistično značilne razlike med srednjima 

vrednostma kazalnika ROE med domačimi in tujimi bankami (p=0,022, p<0,05). 
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Preglednica 38: ROE – test razlik v času 

 

Domače banke Tuje banke 

N Srednji rang Vsota rangov N Srednji rang Vsota rangov 

ROE 

Obdobje 

2005–2008 

36 68,78 2,476,00 28 47,20 1,321,50 

Obdobje 

2009–2014 

54 29,98 1,619,00 42 27,70 1,163,50 

Skupaj 90   70   

Testna statistika 

Mann-

Whitneyjev 

U-test 

134,000 260,500 

 

Asimptotičn

a značilnost 

(2-stranska) 

0,000 0,000 

Iz Preglednice 38 lahko razberemo, da je pri domačih bankah zaznati statistično značilne razlike 

med srednjima vrednostma kazalnika ROE med obdobjema 2005–2008 in 2009–2014 

(p=0,000, p<0,05). Tudi pri tujih bankah je zaznati statistično značilne razlike med srednjima 

vrednostma kazalnika ROE med obdobjema 2005–2008 in 2009–2014 (p=0,000, p<0,05).   

Preglednica 39: ROA – primerjava med obdobjema in glede na poreklo kapitala 

  Obdobje 2005–2008 Obdobje 2009–2014 

    N 

Povpr. 

vrednost Minimum Maksimum 

Std. 

odklon N 

Povpr. 

vrednost Minimum Maksimum 

Std. 

odklon 

P
o

re
k

lo
 b

an
k

 Domače 

banke 
36 ,94 0,00 4,00 ,92 54 -3,13 -44,00 2,00 7,67 

Tuje 

banke 
28 ,61 -1,00 2,00 ,74 42 -,36 -6,00 1,00 1,28 

Skupaj 64 ,80 -1,00 4,00 ,86 96 -1,92 -44,00 2,00 5,95 

Iz Preglednice 39 lahko razberemo, da so v obdobju 2005–2008 domače banke dosegale 

povprečno vrednost kazalnika ROA 0,94 %, tuje banke pa 0,61 %, V obdobju 2009–2014 pa je 

povprečna vrednost kazalnika ROA pri domačih bankah znašala -3,13 % pri tujih bankah pa -

0,36 %, Pri domačih bankah so se povprečne vrednosti kazalnika ROA med preučevanima 

obdobjema zmanjšale bolj, kot so se zmanjšale pri tujih bankah. 
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Preglednica 40: ROA – test razlik glede na poreklo kapitala 

 

Obdobje 2005–2008 Obdobje 2009–2014 

N 

Srednji 

rang Vsota rangov N Srednji rang 

Vsota 

rangov 

ROA 

Domače 

banke 

36 34,60 1,245,50 54 43,31 2,339,00 

Tuje banke 28 29,80 834,50 42 55,17 2,317,00 

Skupaj 64   96   

Testna statistika 

Mann-

Whitneyjev 

U-test 

428,500 854,000 

 

Asimptotična 

značilnost 

(2-stranska) 

0,255 0,000 

Iz Preglednice 40 lahko razberemo, da v obdobju 2005–2008 ni zaznati statistično značilnih 

razlik med srednjima vrednostma kazalnika ROA med domačimi in tujimi bankami (p=0,255, 

p>0,05). V obdobju 2009–2014 je zaznati statistično značilne razlike med srednjima 

vrednostma kazalnika ROA med domačimi in tujimi bankami (p=0,000, p<0,05). 

Preglednica 41: ROA – test razlik v času 

 

Domače banke Tuje banke 

N Srednji rang Vsota rangov N Srednji rang Vsota rangov 

ROA 

 

Obdobje 

2005–2008 

36 64,19 2,311,00 28 46,25 1,295,00 

Obdobje 

2009–2014 

54 33,04 1,784,00 42 28,33 1,190,00 

Skupaj 90   70   

Testna statistika 

Mann-

Whitneyjev 

U-test 

299,000 287,000 

 

Asimptotičn

a značilnost 

(2-stranska) 

0,000 0,000 

Iz Preglednice 41 lahko razberemo, da je pri domačih bankah zaznati statistično značilne razlike 

med srednjima vrednostma kazalnika ROA med obdobjema 2005–2008 in 2009–2014 

(p=0,000, p<0,05). Tudi pri tujih bankah je zaznati statistično značilne razlike med srednjima 

vrednostma kazalnika ROA med obdobjema 2005–2008 in 2009–2014 (p=0,000, p<0,05). 
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Preglednica 42: Bančna obrestna marža primerjava med obdobjema in glede na poreklo 

kapitala 

  Obdobje 2005–2008 Obdobje 2009–2014 

    N 

Povpr. 

vrednost Minimum Maksimum 

Std. 

odklon N 

Povpr. 

vrednost Minimum Maksimum 

Std. 

odklon 

P
o

re
k

lo
 b

an
k

 Domače 

banke 
36 3,39 1,00 11,00 1,72 54 2,69 0,00 5,00 1,01 

Tuje 

banke 
28 2,25 1,00 3,00 ,65 42 2,26 1,00 3,00 ,50 

Skupaj 64 2,89 1,00 11,00 1,47 96 2,50 0,00 5,00 ,85 

Iz Preglednice 42 lahko razberemo, da so v obdobju 2005–2008 domače banke dosegale 

povprečno vrednost bančne obrestne marže 3,39 %, tuje banke pa 2,25 %. V obdobju 2009–

2014 pa je povprečna vrednost bančne obrestne marže pri domačih bankah znašala 2,69 %, pri 

tujih bankah pa 2,26 %, Pri domačih bankah so se povprečne vrednosti bančne obrestne marže 

med preučevanima obdobjema zmanjšale, medtem ko so se pri tujih bankah nekoliko povečale. 

Preglednica 43: Bančna obrestna marža – test razlik glede na poreklo kapitala 

 

Obdobje 2005–2008 Obdobje 2009–2014 

N 

Srednji 

rang Vsota rangov N Srednji rang 

Vsota 

rangov 

Bančna obrestna 

marža 

Domače 

banke 

36 40,31 1,451,00 54 53,90 2,910,50 

Tuje banke 28 22,46 629,00 42 41,56 1,745,50 

Skupaj 64   96   

Testna statistika 

Mann-

Whitneyjev 

U-test 

223,000 824,500 

 

Asimptotična 

značilnost 

(2-stranska) 

0,000 0,017 

Iz Preglednice 43 lahko razberemo, da je v obdobju 2005–2008 zaznati statistično značilne 

razlike med srednjima vrednostma bančne obrestne marže med domačimi in tujimi bankami 

(p=0,000, p<0,05). Tudi v obdobju 2009–2014 je zaznati statistično značilne razlike med 

srednjima vrednostma bančne obrestne marže med domačimi in tujimi bankami (p=0,017, 

p<0,05). 
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Preglednica 44: Bančna obrestna marža – test razlik v času 

 

Domače banke Tuje banke 

N Srednji rang Vsota rangov N Srednji rang Vsota rangov 

Bančna obrestna 

marža  

Obdobje 

2005–2008 

36 53,35 1,920,50 28 35,71 1,000,00 

Obdobje 

2009–2014 

54 40,27 2,174,50 42 35,36 1,485,00 

Skupaj 90   70   

Testna statistika 

Mann-

Whitneyjev 

U-test 

689,500 582,000 

 

Asimptotičn

a značilnost 

(2-stranska) 

0,014 0,932 

Iz Preglednice 44 lahko razberemo, da je pri domačih bankah zaznati statistično značilne razlike 

med srednjima vrednostma bančne obrestne marže med obdobjema 2005–2008 in 2009–2014 

(p=0,014, p<0,05). Pri tujih bankah ni zaznati statistično značilnih razlik med srednjima 

vrednostma bančne obrestne marže med obdobjema 2005–2008 in 2009–2014 (p=0,932, 

p>0,05).  

Rezultati kažejo naslednje. V obdobju krize sta se ROE in ROA domačih bank statistično 

značilno bolj znižala kot ROE in ROA tujih bank v primerjavi z obdobjem pred krizo. Bančna 

obrestna marža domačih bank se je statistično značilno znižala v obdobju krize, v primerjavi z 

obdobjem pred krizo. Na podlagi rezultatov sprejmemo četrto hipotezo, ki se glasi: uspešnost 

poslovanja bank v domači lasti se je v času finančne krize v primerjavi z obdobjem pred krizo 

bolj znižala kot uspešnost bank v tuji lasti. 

Na podlagi zgornjih ugotovitev lahko potrdimo temeljno tezo, ki se glasi, da je kriza bolj 

prizadela banke v pretežno domači lasti. 
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6 ZAKLJUČEK 

Finančna kriza, ki se je leta 2007 kot posledica naložb v nizko kakovostne hipoteke pojavila v 

Ameriki, je z zamudo prizadela tudi slovenski bančni sistem. Zaradi krčenja kreditnih aktivnosti 

na mednarodnih medbančnih trgih in zmanjšanju dostopa slovenskih bank do tujih virov 

financiranja so se posledično zmanjšale kreditne aktivnosti na slovenskem finančnem trgu. 

Zmanjšanje kreditnih aktivnosti so občutila tako podjetja kakor tudi fizične osebe. 

Zmanjševanje kreditiranja podjetij se je najbolj odražalo v gradbeništvu, kjer so se ustavila 

naročila za gradnje in investicije v projekte. Zaradi znižanja investicij, ki je bil eden izmed 

najpomembnejših dejavnikov gospodarske rasti v Sloveniji, je bilo gospodarsko okrevanje v 

Sloveniji počasno. Zmanjšanje kreditiranja fizičnih oseb se je najbolj odrazilo na 

nepremičninskem trgu, kjer so zaradi pomanjkanja povpraševanja cene nepremičnin padle.  

V bančništvu v Sloveniji je v času krize glavni problem postala slaba kakovost naložb. Zaradi 

financiranja prevzemnih aktivnosti podjetij in gradbeništva se je delež slabih terjatev močno 

povečal, kar je zelo vplivalo na izpostavljenost bank. Posledično se je poslabšala izpostavljenost 

celotnega bančnega sistema. Ker podjetja in fizične osebe niso bila več sposobna vračati posojil 

in je vrednost zavarovanj padla pod vrednost posojil, so banke morale oblikovati veliko več 

rezervacij ter oslabitev, kar se je poznalo na nižji kapitalski ustreznosti bank. Država je zato 

morala dokapitalizirati največje slovenske banke.  

Dokapitalizacija državne NLB je med leti 2011 in 2013 vključevala več dokapitalizacij s strani 

države v skupni višini več kot 2.190 milijonov evrov, medtem ko je bila Nova KBM med leti 

2012 in 2013 dokapitalizirana v skupni višini več kot 970 milijonov evrov. Država je Abanko 

med leti 2013 in 2014 dokapitalizirala v skupni višini več kot 240 milijonov evrov ter se z 

načrtom za prestrukturiranje zavezala, da jo bo združila z Banko Celje, kar se je zgodilo v letu 

2016. Kot pomoč za prenehanje poslovanja je država leta 2013 namenila pomoč v obliki 

dokapitalizacije in likvidnostne podpore Probanki v skupni višini več kot 900 milijonov evrov 

in Factor banki v skupni višini več kot 680 milijonov evrov. Poleg dokapitalizacij je slovenskim 

bankam leta 2013 omogočila tudi prenos slabih terjatev na DUTB, in sicer banki NLB v višini 

2.300 milijonov evrov, Novi KBM v višini 1.149 milijonov evrov ter Abanki v višini 1.087 

milijonov evrov. Z dokapitalizacijami in prenosom sredstev na DUTB se je kapitalska 

ustreznost slovenskih bank izboljšala, vendar je še vedno zaostajala za evropskimi bankami. 

Slovenija je z namenom odprave posledic finančne krize in oživitve financiranja ustanovila 

DUTB, na katero so slovenske banke prenesle slabe terjatve in si tako popravile bilance, kar 

naj bi omogočilo ponovno financiranje. Namen ukrepov je bil oživitev slovenskega 

gospodarstva. Poleg ustanovitve DUTB je BS z namenom odprave kreditnega krča in 

spodbujanja financiranja nebančnega sektorja uvedla instrument GLTDF. Čeprav je 

ustanovitev DUTB pomagala pri zagotavljanju kapitalske ustreznosti in izboljšanju bančnih 

bilanc, pri instrumentu GLTDF ne vidimo prednosti, saj se lahko težave in tveganje za banke 

pri sledenju instrumenta GLTDF pojavijo zaradi zniževanja obrestnih mer na pasivi, tako da se 
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posledično lahko banke soočijo z vedno višjimi odlivi sredstev iz bančništva v druge finančne 

panoge. Drugo tveganje je lahko, da bi banke s ciljem zadoščanja in izpolnjevanja količnika 

LTD začele odobravati kredite, ki niso v skladu s politikami naložbenih tveganj. Odobravanje 

kreditov bi moralo temeljiti na boniteti stranke oz. na njeni plačilni sposobnosti. Spodbujanje 

financiranja bi se lahko izvedlo tudi na druge načine, kot npr. z nepovratnimi sredstvi, davčnimi 

olajšavami ali spodbudami. 

Slovenski bančni sistem je trenutno v konsolidaciji trga, zaradi česar lahko pričakujemo vstop 

večjih bančnih sistemov na bančni trg ter krčenje le-tega po številu bank. Druga največja 

slovenska banka NKBM je bila leta 2015 prodana ameriškemu investicijskemu skladu Apollo 

in EBRD. Ameriški sklad Advent International in EBRD sta leta 2015 od Heta Asse Resolution 

kupila Hypo banko. Leta 2015 sta avstrijska Raiffeisenbank International in ruska Sberbank 

napovedali umik iz slovenskega bančnega trga, čeprav je leta 2012 ruska banka Sberbank 

končala nakup bančne skupine Volksbank International, ki je imela hčerinsko banko tudi v 

Sloveniji. Abanko je država konec leta 2013 podržavila in se obvezala, da jo bo prestrukturirala 

do konca leta 2018. Ker se po izteku roka za zagotovitev svežega kapitala za Banko Celje ta ni 

našel, je država leta 2014 podržavila tudi Banko Celje. V letu 2015 je agencija za varstvo 

konkurence prižgala zeleno luč za združitev Banke Celje in Abanke, ki bo po združitvi postala 

druga največja banka v Sloveniji, a jo mora država, zaradi obljube Evropski komisiji v zameno 

za državno pomoč obema bankama, do leta 2019 prodati. Do konca leta 2017 mora prodati tudi 

največjo državno banko NLB, država pa bo lahko obdržala 25 % plus eno delnico. 

Kot je razvidno iz zgodovinskega pregleda finančnih kriz, je v času pred krizo značilna visoka 

gospodarska rast, ki je pogosto posledica nizkih obrestnih mer in višje dostopnosti denarnih 

sredstev. Večja količina denarja na trgu pogosto vodi v špekulativno napihovanje mehurčkov. 

Pogosto se pojavijo razni škandali, ki so nekakšen znanilec poka mehurčka. Pok s seboj prinese 

paniko, ki vodi v nižanje vrednosti delnic, nepremičnin ter splošno nezmožnost vračanja 

posojil. Panika ob pravih pogojih vodi v recesijo, za katero je značilna gospodarska stagnacija 

in izguba delovnih mest ali pa v depresijo, kjer lahko pride do splošnega gospodarskega zloma. 

V fazi reševanja in okrevanja kriza prinese nove regulacije ter politike. Čeprav so krize del 

finančnega cikla, je faza do popolnega okrevanja dolga, toda vedno pride do ponovnega 

gospodarskega razcveta. Težave, povzročene s strani finančnih kriz, so ob novi gospodarski 

rasti hitro pozabljene. Predvidevamo lahko, da se bo napihnil nov mehurček, ki bo počil in 

povzročil novo paniko, ki bo vodila v novo krizo. Ponovno se bomo ozirali v zgodovino in se 

spraševali, kako je lahko prišlo do krize, zakaj se iz preteklosti nismo nič naučili ter kdo in 

zakaj je zatajil. Kakor koli se pripravljamo in ne glede na vse nove regulacije in instrumente za 

odpravo kriz, na novo finančno krizo najverjetneje ponovno ne bomo pripravljeni. 

Z analizo 16 slovenskih bank od tega 9 v domači in 7 v tuji lasti smo ugotovili, kako je poreklo 

kapitala v slovenskih bankah v času finančne krize vplivalo na poslovanje bank v Sloveniji. 

Banke smo razdelili glede na lastniški delež (vsaj 50 % lastniškega deleža v upravljanju) med 



 

89 

domače banke in med tuje banke. Kot je pokazala analiza, smo zaznali statistično značilne 

razlike med bankami glede na poreklo kapitala pri dostopanju do virov financiranja. Pri 

ugotavljanju vpliva porekla kapitala na kreditiranje bank v Sloveniji je analiza pokazala, da je 

zaznati statistično značilne razlike med bankami, kar potrjuje, da je poreklo kapitala vplivalo 

na kreditiranje bank v Slovenji. Pri analizi poslovanja bank v Sloveniji se je izkazalo, da so tuje 

banke v času krize bolje poslovale kot domače banke v primerjavi z obdobjem pred krizo. Pri 

ugotavljanju uspešnosti poslovanja je analiza pokazala, da so tuje banke v času finančne krize 

uspešnejše poslovale kot domače banke v primerjavi z obdobjem pred krizo. 

6.1 Prispevek k znanosti 

V nalogi smo raziskali vpliv porekla kapitala na poslovanje slovenskih bank v času krize v 

primerjavi z obdobjem pred krizo. Z analizo smo ugotavljali, ali je poreklo kapitala slovenskih 

bank vplivalo na dostop do virov financiranja in kreditiranja. Preverili smo tudi, katere banke 

so glede na poreklo kapitala v času finančne krize poslovale bolje. Preverili smo tudi kazalnike 

uspešnosti poslovanja ter ugotovili, katere banke so bile glede na poreklo kapitala uspešnejše.  

6.2 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Raziskavo bi lahko ponovili še v kakšni izbrani državi in rezultate primerjali z ugotovitvami v 

Sloveniji. Zanimivo bi bilo ugotoviti, ali je imelo poreklo kapitala bank v drugih državah tudi 

vpliv na poslovanje bank, kot ga je pokazala naša raziskava za slovenski bančni trg. 
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PRILOGE  

Priloga 1 Osnovne statistike spremenljivk domačih in tujih bank v obdobjih 2005–2008 in 

2009–2014, ki smo jih uporabili za preverjanje hipotez 

Priloga 2 Testi normalnosti porazdelitve spremenljivk, ki smo jih uporabili za preverjanje 

hipotez





Priloga 1 

 

 

Povprečje 

95 % Interval zaupanja za 

povprečje  
5 % 

Modificirane 

aritmetične 

sredine Mediana Varianca Std. Odklon Minimum Maksimum Spodnja meja Zgornja meja 

Vloge pravnih in drugih 

oseb/celotne obveznosti 
,235 ,219 ,251 ,228 ,214 ,011 ,104 ,078 ,609 

Vloge 

prebivalstva/celotne 

obveznosti 

,332 ,300 ,363 ,325 ,315 ,040 ,200 ,010 ,864 

Prejeti krediti/celotne 

obveznosti 
,233 ,207 ,259 ,216 ,187 ,028 ,168 ,007 ,804 

Krediti bankam (v 000) 147.190 108.849 185.530 105.132 62.938 60.299.175.209.548 245.559 ,000 1.612.896 

Krediti strankam, ki niso 

banke (v 000) 

1.631.527 1.356.369 1.906.685 1.352.733 1.096.607 3.105.650.414.338.340 1.762.286 1.834 9.719.374 

Poslovni rezultat banke 

(čisti dobiček v 000) 

-1.739 -31.916 28.439 -1.198 35.845 37.355.572.992.549 193.276 -1.540.278 840.994 

Volumen kreditov (v 000) 1.778.665 1.477.966 2.079.364 1.465.527 1.195.447 3.708.954.128.851.980 1.925.865 219.951 10.769.826 

Zbrane vloge (v 000) 1.432.394 1.182.394 1.682.394 1.183.287 971.203 2.563.702.054.618.660 1.601.156 34.848 8.527.188 

Št. zaposlenih 699,257 567,921 830,593 564,320 406,750 707.546,819 841,158 40,000 4.097,000 

Bilančna vsota (v 000) 2.433.692 2.006.228 2.861.155 1.976.601 1.756.118 7.495.247.733.154.100 2.737.745 329.715 15.509.083 

ROE -16,475 -30,581 -2,369 -2,486 3,000 8.162,213 90,345 -807,000 22,000 

ROA -,831 -1,584 -,079 -,132 ,000 23,235 4,820 -44,000 4,000 

Bančna obrestna marža 2,656 2,477 2,835 2,569 2,500 1,318 1,148 0,000 11,000 



Priloga 2 

 

 

 

Kolmogorov-Smirnov test Shapiro-Wilk test 

Vrednost sp 

Statistična 

značilnost Vrednost sp 

Statistična 

značilnost 

Vloge pravnih in drugih oseb/celotne 

obveznosti 
,102 160 ,000 ,928 160 ,000 

Vloge prebivalstva/celotne obveznosti ,110 160 ,000 ,957 160 ,000 

Prejeti krediti/celotne obveznosti ,148 160 ,000 ,841 160 ,000 

Krediti bankam ,274 160 ,000 ,558 160 ,000 

Krediti strankam, ki niso banke ,210 160 ,000 ,656 160 ,000 

Poslovni rezultat banke (čisti dobiček) ,333 160 ,000 ,461 160 ,000 

Volumen kreditov ,237 160 ,000 ,638 160 ,000 

Zbrane vloge ,223 160 ,000 ,662 160 ,000 

Št. zaposlenih ,258 160 ,000 ,608 160 ,000 

Bilančna vsota ,252 160 ,000 ,610 160 ,000 

ROE ,343 160 ,000 ,289 160 ,000 

ROA ,330 160 ,000 ,398 160 ,000 

Bančna obrestna marža ,257 160 ,000 ,722 160 ,000 

 


