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POVZETEK 

Disertacija uvaja metodološke izboljšave zmožnosti zaznave in razumevanja procesa evropske 

ban ne integracije. Obi ajno obravnavo tega podro ja, ki temelji na izoliranem opazovanju 

enega ali nekaj indikatorjev, spremeni v celovito obravnavo nabora indikatorjev. V disertaciji 

je v ta namen uporabljena metoda optimiziranega spiralnega sferi nega SOM-a. Dinami na 

analiza je izvedena s pomo jo premikov po sferi in z izra unom mere razpršenosti. Disertacija 

uvaja tudi mero stopnje integracije. Oba modela, mikro in makro topologija, pokažeta  

oblikovanje dveh ban nih prostorov, ki razen Gr ije sovpadata z delitvijo na nove in stare 

lanice EU. Obe gru i intenzivirata integracijo znotraj svoje gru e.        

Klju ne besede: ban na integracija, EU, obmo je evra, nevronske mreže, topologija, 

optimizirani spiralni sferi ni SOM . 

 

SUMMARY 

The dissertation introduces methodological enchancements to the perception and 

understanding of the European banking integration process. Typical approach of this process, 

which is based on one or few indicators, was changed into a comprehensive treatment of the 

wide set of indicators. The thesis uses for this purpose the method of optimized spiral 

spherical SOM. Dynamic analysis is carried by calculating the movement of the countries 

around the sphere and by examining the measure of dispersion. The thesis introduces also a 

measure of the degree of integration. Both models, the micro- and macrotopology, discover 

the formation of two banking clusters, which with the exception of Greece, coincide with the 

division between the new and old EU member states. Both clusters intensify integration 

within their cluster. 

Keywords: banking integration, EU, euroarea, neural networks, topology, optimized spiral 

spherical SOM. 
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1 UVOD 

1.1 Raziskovalni problem 

Pomen finan ne integracije je za uspeh evropske integracije nesporno velik. Cœuré (2013)  

izpostavlja med drugim pomen finan ne integracije za u inkovito alokacijo virov v 

ekonomiji, vendar tudi, da je finan na kriza v Evropi pokazala nevarnosti trenutne oblike 

finan ne integracije za finan no stabilnost. Da bi nosilci ekonomske politike lahko dobili 

informacijo o uspešnosti doseganja tega pomembnega cilja, je nujna njegova merljivost.  

Merjenje vsakega pojava je povezano z opredelitvijo le-tega, saj je nekaj možno izmeriti šele, 

kadar je znano, kaj se meri, kar velja tudi za ban no integracijo. Popolno ban no integracijo 

bomo opredelili kot idealni teoreti ni koncept, da bi tako lahko odgovorili na vprašanje, ali je 

integracija ban nega sektorja sploh prisotna. Našo raziskovalno tezo bomo podrobneje 

opredelili v naslednjem poglavju. Podobno kot Adama idr. (2002) tudi nas zanima dinami na 

analiza procesa.  

Merjenje finan ne ter ožje opredeljene ban ne integracije je v literaturi predstavljeno s 

številnimi obravnavami, a poteka vselej posredno, na osnovi indikatorja ali skupine 

indikatorjev. Gropp in Kashyap (2010, povz. po Jagri  2013) se sprašujeta o primernosti 

zakona ene cene kot najustreznejšega pogoja o prisotnosti ban ne integracije. Klju ni razlog, 

zakaj o integraciji ban ništva na drobno na tak na in ni mogo e sklepati, vidita Gropp in 

Kashyap (2010, povz. po Jagri  2013) v heterogenosti povpraševalne strani.  

Idejno izhodiš e doktorske disertacije predstavlja prou evanje ravni integriranosti ban nega 

sektorja v EU. Pri pregledu literature bomo ugotovili, da opiranje na zgolj en indikator ne 

zagotavlja dovolj celostne obravnave pojava. V disertaciji želimo zato oblikovati nabor 

indikatorjev, na osnovi katerega pa nato ne bomo sklepali posami no na prisotnost ali 

odsotnost integracije, saj želimo zagotoviti celovitost v merjenju izbranega pojava. 

Upoštevajo  slabosti in pasti, ki se skrivajo v konvencionalni obravnavi vprašanja integracije, 

bomo predstavili inovativen na in, ki bi omogo al boljši vpogled v postavljeno vprašanje. V 

ta namen želimo uporabiti dobljeno topologijo v vlogi integralne mere.  

S pomo jo inovativnega raziskovanja ban ne integracije želimo pridobiti vpogled v 

podobnosti bank in ban nih sektorjev tako na makro kakor tudi na mikro ravni. Temeljni 

namen disertacije je v uvedbi dveh novih konceptov razumevanja pojava integracije, to sta 

mikro in makro ban na integracija. Makro integracija ban nega sektorja kaže podobnosti med 

ban nimi sektorji razli nih lanic EU in jo opazujemo na osnovi agregiranih podatkov na 

ravni lanic in nacionalnih ban nih sektorjev. Mikro integracija ban nega sektorja pa kaže 

podobnosti med posameznimi bankami in torej dopuš a odkrivanje podobnosti med 

posameznimi subjekti na enotnem ban nem trgu brez vpliva nacionalnih meja. To vrsto 
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integracije bomo opazovali na osnovi mikropodatkov izbranih bank v EU. Izdelano mikro 

topologijo bomo uporabili kot mero za mikro integracijo in makro topologijo kot mero za 

makro integracijo. Po opravljenih izra unih mere integracije bomo predstavili rezultate 

doktorske disertacije, ki se kažejo v izvirni obravnavi stanja in dinamike procesa evropske 

ban ne integracije. Prav ta je po našem mnenju bistvena, saj bi lahko razkrivala podobnosti v 

mehanizmih, ki izhajajo tudi iz upravljanja evropskih bank. Dobljeno topologijo evropskega 

ban nega prostora na makro in mikro ravni bi bilo tako mogo e povezati tudi z aktualnimi 

težavami evropskega ban nega sektorja. 

1.2 Temeljna teza in hipoteza, predpostavke in omejitve 

Temeljna teza doktorske disertacije se nanaša na raziskovanje integrativnih procesov 

ban nega sektorja EU. Raziskovanje v disertaciji izhaja iz ugotovitev preteklih 

eksperimentalnih analiz (Jagri  in Markovi  Hribernik 2009; Jagri  in Špes 2010) in analiz 

drugih avtorjev (Cabral, Dierick in Vesala 2002; Gual 2004; Walkner in Raes 2005; Sørensen 

in Gutiérrez 2006; Affinito in Piazza 2009; Alexandrou, Koulakiotis in Dasilas 2011; Apergis 

idr. 2012) ocenjujemo, da je ban ni sektor v državah EU še vedno slabo integriran, etudi se 

raven integracije v opazovanem obdobju pomembno spreminja. Z uporabo mikropodatkov 

lahko analizo razširimo še na vprašanje upravljanja bank ter oceno tveganja. Zato postavljamo 

naslednjo hipotezo: 

Mikro in makro topologiji ban nega sektorja v državah Evropske unije omogo ata oceno 

integriranosti sektorja. 

V raziskavi bomo uporabili ve  vrst predpostavk, ki jih v nadaljevanju predstavljamo v 

posameznih sklopih glede na to, ali izvirajo iz vsebinske ali metodološke podmene disertacije:  

- Pomen predpostavk, ki so sicer obi ajne v ekonometri nem raziskovanju, bomo razložili 

v okviru predstavitve metodologije, denimo predpostavko normalne porazdelitve 

podatkov ali predpostavko multikolinearnosti, saj uporaba metode iz skupine SOM teh 

lastnosti ne predpostavlja v konvencionalnem pomenu. Medtem ko velja za klasi ne 

ekonometri ne metode, da temeljijo na seriji predpostavk, so na podro ju uporabe 

nevronskih mrež mnenja glede zahtevanih predpostavk razli na (glej npr. Aiken in Bast 

1999). V tem delu bomo uporabljali metode, ki temeljijo na samoorganizirajo ih se 

nevronskih mrežah (SOM). Za etnik družine samoorganizirajo ih se mrež Kohonen 

(2001) se v svojem delu glede tega vprašanja ni opredelil. Vodilna raziskovalka tega 

vprašanja, francoska raziskovalka Marie Cottrell (Cottrell, Fort in Pages 1998, De Bodt, 

Cottrell in Verleysen 2002), je v številnih delih prou evala teoreti ne lastnosti SOM-ov, a 

pomembnejših ugotovitev glede vpliva predpostavk na rezultate mreže pri velikem 

številu nevronov ni uspela oblikovati. Ker gre v našem primeru za nelinearne strukture, 

kjer se parametri dolo ajo na osnovi optimizacijskih postopkov, katerih statisti ne 

lastnosti še niso dore ene, ni mogo e opredeliti jasnega niza predpostavk.  



 

3 

- Uporaba sferi nega SOM-a je povezana z vprašanjem zadostne urejenosti nevronov na 

mreži. Menimo, da je mogo e s predlaganim algoritmom relaksacije sil tej predpostavki 

zadostiti v najboljši možni meri glede na druge poznane rešitve v literaturi. 

- Upoštevali bomo tudi predpostavko glede kompleksnosti analiziranega pojava, za katero 

menimo, da doslej ni bila ustrezno vklju ena v raziskovanje ban ne integracije. Razlike v 

raziskavah ban ne integracije v literaturi so namre  lahko posledica uporabljenih mer 

integracije, zato v naši raziskavi predpostavljamo, da gre za analizo celovitega in 

kompleksnega pojava, ki ga ni mogo e obravnavati po delih. Posledi no oblikujemo 

predpostavko, da je izbrana metodologija primernejša in bo z njo mogo e celostno 

analizirati pojav.  

- Na osnovi pregleda literature bomo oblikovali predpostavko, da je za prou evanje ban ne 

integracije najprimernejša analiza gru . 

- Naslednji sklop predpostavk se nanaša na sestavo baz podatkov. Prva izmed teh je 

ustreznost asovnega zajema baze podatkov. Ker gre za dinami ni pojav, izhajamo s 

stališ a, da mora analizirano asovno okno omogo ati ustrezno analizo obravnavanega 

pojava. Oblikovani paneli podatkov, sestavljeni iz dveh baz podatkov, ki bosta 

strukturirani kot neuravnovešena panela, vendar bomo pri izra unu mikro in makro 

topologije predpostavljali asovno neodvisnost med posameznimi preseki. V 

opazovanem obdobju  je bilo ve  pretresov na finan nih trgih. Med klju nimi je aktualna 

finan na kriza, ki je pomembno vplivala na ban ni sektor. Da omenjeni pretresi ne bi 

pomembno vplivali na rezultate, bomo analizo izvedli tako, da bo mogo e izolirano 

opazovati posamezna asovna podobdobja. 

- Baza podatkov mora iz vsebinskega vidika vsebovati vse relevantne spremenljivke, ki so 

povezane z analiziranim fenomenom. Na temelju ugotovitev ekonomske teorije 

predpostavljamo, da gre za spremenljivke, ki relevantno opisujejo zna ilnosti ban nih 

sektorjev in bank. Šele ob oblikovanju takšne baze podatkov lahko predpostavljamo, da 

bo na osnovi rezultatov te analize možno oblikovati zaklju ke, ki ustrezajo analiziranemu 

gospodarskemu pojavu.  

- Prou evanje ban ne integracije je tudi tesno povezano z vprašanjem opredelitve 

prou evanih opazovanih enot, saj tvorijo ban ni sektor razli ne oblike finan nih 

institucij. Temeljno izhodiš e raziskave je, da s pojmom ban ni sektor zajamemo tisti del 

sektorja, ki ga predstavljajo klasi ne poslovne banke. S tem želimo zagotoviti ustrezno 

primerljivost podatkov med državami in znotraj opazovanega sektorja kakor tudi dovolj 

visoko stopnjo homogenosti. Poleg tega želimo zagotoviti okoliš ine, v katerih ima 

model možnost dose i zadostno ob utljivost, v nasprotnem primeru bi lahko šlo za 

razlo evanje, ki bi izhajalo iz prevladujo e dejavnosti posamezne finan ne institucije in 

manj iz razlik v upravljanju bank, katerih osnovna poslovna usmeritev je podobna in sledi 

opravljanju klasi nih ban nih poslov, to je kreditiranju in sprejemanju depozitov. 

- Za uspešnost merjenja integracije po Adamu idr. (2002, 12) je »odlo ilnega pomena 

kakovost podatkov, da bi lahko pridobili zanesljive indikatorje.« V ta namen so postavili 
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naslednje kriterije za ocenjevanje primernosti indikatorjev (Adam idr. 2002, 16; povz. po 

Jagri  2013): »(1) dostopnost podatkov, (2) ezmejna primerljivost, (3) zanesljivost, (4) 

primerljivost s teoreti no vrednostjo oz. primerjavo, (5) ra unska kompleksnost.« V 

disertaciji bomo te predpostavke upoštevali, saj izhajamo iz ugotovitve, da je vsako 

statisti no sklepanje usodno odvisno od kakovosti uporabljenih podatkov. Ker bomo 

podatke zbirali iz sekundarnih virov, predpostavljamo in se zanašamo na kredibilnost 

institucij, ki zagotavljajo statisti ne vire EU, kot tudi na zanesljivost podatkov v letnih 

poro ilih bank.  

- Ob kakovosti pa tudi na in merjenja vpliva na primerljivost podatkov. Da bi lahko banke 

med seboj smiselno primerjali, bomo uporabili v najve ji možni meri podatke, ki so zajeti 

skladno z mednarodnimi standardi ra unovodskega poro anja (MSRP). Ta predpostavka 

je bistvena predvsem za izdelavo mikro topologije ban nega sektorja. 

- V disertaciji bomo uporabili (finan ne) koli nike z namenom, da bi izlo ili vpliv cen in 

absolutnih vrednosti. Ti so relativna mera in nam tako omogo ajo primerljivost med 

podatki oziroma finan nimi institucijami med državami ter skozi as. Izhajamo iz 

predpostavke, da je šele na tak na in mogo e dose i pomemebne raziskovalne zaklju ke. 

Kot vsako raziskovalno delo je tudi naše podvrženo omejitvam, katerim moramo prilagoditi 

potek raziskovalnega dela. Pomembna omejitev se nanaša na bazo podatkov, saj to v 

asovnem in vsebinskem smislu dolo a dostopnost izbranih indikatorjev. Glede na sestavo je 

dodatna omejitev tudi nezmožnost zajetja vseh kreditnih institucij, zaradi esar se 

zadovoljimo z naborom poslovnih bank, ki ga oblikujemo tako, da bi kar v najve ji meri 

zagotovili reprezentativnost. Drug vidik omejitev, ki se pojavi podobno kot pri drugih 

kompleksnih raziskovalnih delih, so predvsem tehni ne omejitve pri ocenjevanju modelov. V 

tem delu je izbrana metoda, ki je ra unsko izjemno zahtevna, kar je sicer splošna zna ilnost 

metod, ki temeljijo na nevronskih mrežah. Zato bomo soo eni z dvema nasprotujo ima si 

ciljema: kompleksnostjo modelov oz. njihovo natan nostjo in ob utljivostjo ter asom, ki je 

potreben za oceno parametrov modelov. Vendar pa smo predstavljeno omejitev pripravljeni 

sprejeti, saj ocenjujemo, da ta ne bo bistveno ovirala raziskovalnega dela in jo prednosti, ki jih 

izbrana metoda izkazuje, bistveno presegajo.    

1.3 Raziskovalne metode 

Izhodiš e doktorskega raziskovanja predstavlja analiza ustrezne ekonomske teorije. Na osnovi 

te je mogo e opredeliti nabor dejavnikov, ki relevantno vplivajo na prou evan ekonomski 

fenomen. S tem bomo dobili izhodiš a za oblikovanje ustrezne baze podatkov. Pregled 

asovne in geografske pokritosti raziskav ban ne integracije v literaturi nam bo v 

nadaljevanju omogo al opredelitev ustrezno široko zastavljene baze podatkov, da bo ta 

relevantna za prou evanje izbranega ekonomskega fenomena. 
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Na osnovi pregleda metod, ki so bile v literaturi uporabljene za prou evanje izbranega 

ekonomskega fenomena, bomo ocenili njihove pomanjkljivosti in opredelili želene lastnosti 

metode, ki jo je smiselno uporabiti v nadaljevanju. Analiza obstoje ih metod za merjenje 

ban ne integracije kaže, da imajo te pomembne pomanjkljivosti. Kot alternativo predlagamo 

samoorganizirajo e se nevronske mreže (SOM), ki dopuš ajo ustreznejšo analizo visoko-

dimenzionalnih podatkov kot klasi ne metode za analizo ban ne integracije. Vendar pa 

ocenjujemo, da bi bila zaradi robnih u inkov in omejenosti v dolo anju velikosti topologije 

standardna Kohonemova metoda samoorganizirajo ih se nevronskih mrež za raziskovanje 

tovrstnih vprašanj neustrezna. Zato bomo v okviru doktorske disertacije uporabili 

modificirano razli ico SOM-a, to je optimizirani spiralni sferi ni SOM (OSS-SOM). Metoda 

merjenja integracije na temelju OSS-SOM odpravlja slabosti klasi nih metod merjenja 

integracije, npr. analize posameznih indikatorjev v naboru dveh skupin indikatorjev. Metoda 

OSS-SOM je primernejša tudi od klasi ne metode SOM, saj bi ob morebitni uporabi klasi ne 

metode SOM-a tvegali njeno pomembno pomanjkljivost, to so robni u inki. Metoda OSS-

SOM je tako prvikrat v literaturi aplicirana v tovrstne namene. 

1.4 Potek raziskovalnega dela 

Obsežni pregled teorije, ki vklju uje tako pregled ekonomske teorije kot tudi za naš primer 

relevantne teorije s podro ja kvantitativnih ved, je izhodiš e za oblikovanje novega pristopa k 

merjenju ban ne integracije. Metodološki ustroj naprej prou ujemo skozi matemati no-

statisti no analizo njegovih lastnosti. Nato razrešujemo metodološko vprašanje ocenjevanja 

uspešnosti topološke razporeditve nevronov in pri tem uporabimo Gaussovo mero 

neurejenosti topologije mreže. Ta mera je razvita prav za uporabo na tridimenzionalnih SOM-

ih in upošteva dejstvo, da vpliva matemati ni model soseš ine na rezultate u enja mreže. To 

pomeni, da je treba pri merjenju kakovosti razporeditve nevronov v tridimenzionalnem 

prostoru upoštevati tudi geometrijske lastnosti soseš ine posameznega nevrona pri procesu 

njegovega u enja.    

Po pripravi metodološkega pristopa na abstraktni ravni preidemo na aplikacijo na konkretni 

ravni. Glede na ugotovitve pri pregledu empiri nih raziskav tega podro ja se oblikujejo 

opredelitve želene strukture in obsega podatkovne baze, emur sledi zbiranje in urejanje 

podatkov. Predprocesiranje obeh urejenih baz je prilagojeno predpostavkam in lastnostim 

izbrane metodološke obravnave OSS-SOM. Za oba modela topologije ban nega sektorja sta 

postavljeni odgovarjajo i ter med seboj primerljivi arhitekturi mreže, emur sledi ocenjevanje 

in testiranje obeh modelov. Ocenjena mikro in makro model predstavljata osnovo za 

preverjanje hipoteze. V ugotovitvah kriti no predstavimo rezultate opravljenega 

raziskovalnega dela ter jih primerjamo s prepri anji in empiri nimi rezultati v literaturi. 
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2 RAZISKAVE EVROPSKE BAN NE INTEGRACIJE 

Zavedanje o pomembnosti finan nega integracijskega procesa v Evropi je v literaturi 

nesporno (npr. Arnaboldi in Casu 2011). Kot izpostavljajo Inklaar idr. (2011), je tudi za 

nosilce ekonomske politike v Evropi to zavedanje mo no. Primer takšne drže lahko zasledimo 

tudi v poro ilu ECB-ja o finan ni integraciji v Evropi (ECB 2013a, 8): »Evrosistem je mo no 

zainteresiran za integracijo ter u inkovito delovanje finan nega sistema v Evropi, še posebej v 

evroobmo ju, …« 

Poleg Evrosistema, ki sistemati no spremlja napredek finan ne integracije v EU, to po ne 

tudi EK.1 EK (2009b, 7) utemeljuje, da velja »finan na integracija kot eden klju nih 

dejavnikov, ki naj bi prispevali k napredku Evrope, da bi ta postala u inkovitejša in bolj 

konkuren na, kar kon no vodi tudi k vzdržni ekonomski rasti«. Po videnju Casa in Girardone 

(2008) se pri nosilcih ekonomske politike EU zagovarja stališ e, da je mo no integriran 

finan ni sistem nujen za dvig u inkovitosti evropskega gospodarstva. Inklaar idr. (2011) 

vidijo vzrok za visoko zavedanje nosilcev evropske politike o pomenu finan ne integracije in 

njihovo spodbujanje integracijskih procesov v finan nem sistemu v vplivu, ki ga ima ta na 

ekonomski razvoj regije, za kar navajajo številne razloge. Finan na integracija prispeva k 

razvoju finan nega sistema, saj se zaradi finan ne integracije dviguje konkuren nost v 

sektorju kakor tudi u inkovitost finan nih posrednikov (Inklaar idr. 2011). Zaradi ve je 

u inkovitosti se zmanjšujejo stroški finan nega posredovanja ter pove uje u inkovitost 

alokacije kapitala. S tem ko se trgi povezujejo, se za tržne udeležence pove uje trg, tako da 

postaja meja med doma im trgom in tujimi, zdaj integriranimi trgi, vse bolj zabrisana (Inklaar 

idr. 2011). Ve ji trg pomeni tudi pove ano globino trga, kar pove uje njegovo likvidnost in 

prispeva k stabilnosti in odpornosti finan nega sistema. Inklaar idr. (2011) v finan ni 

integraciji vidijo tudi boljše možnosti za geografsko razpršitev tveganja, spodbujanje 

potrošnje ter vpliv na rast zaradi ve jega vstopanja doma ih podjetij na tuje finan ne trge.  

Raziskave o finan ni integraciji želijo odgovoriti na vprašanje, ali je integracija sploh 

prisotna. e je, nas zanima, s kakšno hitrostjo poteka proces in kako se raven dosežene 

integracije giblje skozi as (Adam idr. 2002). Merjenje ban ne integracije je povezano z 

opredelitvijo pojava, saj je nekaj možno izmeriti šele, kadar veš, kaj meriš. V opredelitvah 

procesa integracije v literaturi pa naletimo na ve ja razhajanja.  

                                                 

 
1 Evropska komisija je svoje izsledke na podro ju napredka pri finan ni integraciji objavljala od leta 
2004 do 2006 v poro ilu Financial Integration Monitor. To poro ilo je nasledilo European Financial 
Integration Report, od leta 2010 pa izdaja European Financial Stability and Integration Report 
(Evropska Komisija 2014).   
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eprav v tem delu raziskujemo le ban no integracijo, je treba izhajati iz opredelitve finan ne 

integracije, saj razumemo ban no integracijo kot del širšega procesa finan ne integracije. Kot 

izjemno pomembna za nadaljnje razumevanje tega pojava v literaturi se je izkazala 

opredelitev popolne finan ne integracije, ki so jo Baele idr. (2004, 6) opredelili za trg 

finan nih produktov in storitev, kadar so za vse potencialne tržne udeležence z enakimi 

relevantnimi zna ilnostmi izpolnjeni naslednji trije pogoji (Baele idr. 2004, 6):  

1. Ko udeleženci sprejemajo odlo itve o poslovanju s finan nimi instrumenti ali storitvami, 

veljajo za vse popolnoma enaka pravila. 

2. Vsi tržni udeleženci z enakimi relevantnimi zna ilnostmi imajo enak dostop do finan nih 

instrumentov ali storitev, ki so del obravnavanega trga.   

3. Vsi udeleženci na obravnaven trgu so obravnavani na enak na in, kadar so na trgu 

aktivni.  

e je finan na integracija opredeljena v ciljih, ki jih zasledujejo nosilci ekonomske politike, 

postane pomembna opredelitev pojava, kot ga le-ti razumejo. ECB izhaja iz predstavljene 

opredelitve iz študije Baele idr. (2004), ki za ECB predstavlja teoreti no in tehni no vodilo na 

podro ju spremljanja finan ne integracije. Za (ECB 2005, 4) je »trg za izbran nabor finan nih 

instrumentov popolnoma integriran, e so vsi ekonomski subjekti z enakimi relevantnimi 

zna ilnostmi, ki delujejo na tem trgu, podvrženi enakim pravilom, imajo enak dostop ter so 

obravnavani enakopravno.« Na osnovi priporo il in izhodiš , ki jih podajo Baele idr. (2004), 

je takšni opredelitvi primerna metodologija merjenja s pomo jo dveh kategorij indikatorjev.2 

Tudi EK (2009b, 7) utemeljuje svojo analizo pojava s spremljanjem dveh skupin indikatorjev, 

saj naj bi zaznana konvergenca v cenah in donosih odražala ve jo integriranost, kar izhaja iz 

zakona ene cene.  

Opredelitev finan ne integracije Baelea idr. (2004) (in posledi no definicija ECB-ja) je 

utemeljena na zakonu ene cene, za katerega trdijo avtorji, da je bil že v številnih študijah 

izbran kot osnova za opredelitev finan ne integracije. Ob upoštevanju zakona ene cene bi 

veljalo, da bo cena naložbe z enakim tveganjem in donosom enaka neodvisno od tega, kje se z 

njo trguje. Kljub temu pa so že avtorji sami izpostavili, da je analiza na osnovi zakona ene 

cene mogo a le za tiste finan ne instrumente, katerih cene so objavljene oziroma jih je 

mogo e zanesljivo primerjati. Baele idr. (2004) opozorjajo tudi na vpliv takšnih ovir, zaradi 

katerih ni mogo e pri akovati, da bo zakon ene cene, ki bi lahko veljal, saj teh ovir preprosto 

ni mogo e odstraniti, kot npr. transportni stroški. Inklaar idr. (2011) menijo, da je koncept 

zakona ene cene pogosto uporabljana opredelitev finan ne integracije v literaturi. Da bi 

                                                 

 
2 Prispevek tega dela je prav v metodološkem spreminjanju merjenja integracijskega procesa, zato 
poglobljeno razpravljamo o metodologiji merjenja tega pojava v poglavju 2.4.2, kjer podamo nekatere 
kritike iz literature ter v poglavju 3.4 in 4.1, kjer predlagamo alternativo.   
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izpolnjevanje te opredelitve preverjali, so že Adam idr. (2002, 1) predlagali ve  skupin 

indikatorjev. Med temi so tudi cenovni indikatorji, ki imajo ob upoštevanju zakona ene cene 

tudi jasno interpretacijo. Adam idr. (2002, 1, 21–22) so v svoji analizi v ta namen predlagali 

uporabo koncepta -konvergence in -konvergence, emur je sledila tudi kasnejša literatura. 

Po drugi strani pa je koli inske indikatorje v asih mogo e razlagati s pomo jo portfeljske 

teorije (Adam idr. 2002, 1).  

Kljub temu pa zakon ene cene ni edina smer razvoja misli v finan ni literaturi. Ker zajema 

finan na integracija veliko tržnih segmentov, ki se po svojih lastnostih tudi zelo mo no 

razlikujejo, je mogo e opaziti predloge posameznih opredelitev za posamezne segmente. 

Schäfer (2009) v analizi integracije ban nega poslovanja z gospodinjstvi predlaga bolj 

smiselno opredelitev integracije tega segmenta finan nega trga. Opredelitev naj temelji na 

vedenju tržnih udeležencev, tako da bi za poslovanje bank z gospodinjstvi veljalo, da je 

integracija dosežena, kadar imajo tako banke kot tudi potrošniki celotni evropski prostor za 

svoj doma i ban ni trg (Schäfer 2009).  

Vklju itev pojma finan ne integracije v opredelitev kon nega cilja ECB-ja in posledi no 

njena opredelitev tega pojma bo tako po Groppu in Kashyapu (2010) nujno vplivala na to, 

kako naj bi merili ban no integracijo. Pomanjkljivost opredelitve po ECB-ju se po Groppu in 

Kashyapu (2010) v splošnem kaže v pomanjkljivi obravnavi ponudbene strani na trgu, kajti 

šele interakcija ponudbe in povpraševanja bosta oblikovali tržno strukturo. Avtorja 

izpostavljata, da se pojavi podobno premalo pozornosti ponudbeni strani v empiri nih delih s 

podro ja finan ne integracije (Cabral, Dierick in Vesala 2002; Baele idr. 2004; Adam idr. 

2002; ECB 2009; vsi povz. po Groppu in Kashyapu 2010).  

Raziskovanje vprašanja finan ne integracije v EMU je bilo v zadnjem desetletju pogosto (npr. 

Baele idr. 2004; Weill 2009; Boot in Thankor 2010), eprav se raziskovalni cilji pomembno 

razlikujejo. Baele idr. (2004) vidijo vprašanje finan ne integracije v EU kot pomembno 

raziskovalno podro je, saj menijo, da »tako ekonomska teorija kot tudi ugotovitve empiri nih 

študij nakazujejo, da integracija in razvoj finan nih trgov zelo verjetno prispevata h 

gospodarski rasti, s tem ko se zmanjšajo ovire in trenja pri menjavi ter z izboljšanjem 

u inkovitosti alokacije kapitala.« Kot potencialno korist evropske finan ne integracije Casu in 

Girardone (2008) predvidevata, da bodo banke iz razli nih lanic postale primerljivo 

u inkovite. Ugotovitve o pove ani finan ni integraciji in konvergenci se zdijo pomemben 

dokaz v merjenju u inkov deregulacije in politike spodbujanja ezmejnega poslovanja bank in 

izboljšanja u inkovitosti ban nega sektorja (Casu in Girardone 2008).  

Vendar pa ima lahko kljub prepri anju o prevladi koristi nad slabostmi finan na integracija 

tudi nekatere manj zaželene u inke (Baele idr. 2004). Tako lahko pove evanje konsolidacije v 

finan nem sektorju zmanjšuje konkuren nost (Baele idr. 2004), medtem ko se zaradi finan ne 

integracije pove uje tudi sistemsko tveganje (Boot in Thankor 2010). Babecký, Komárek in 
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Komárková (2010) izpostavljajo kot pomemben u inek finan ne integracije tudi 

zmanjševanje možnosti razpršitve tveganj v portfeljih investitorjev, saj postaja tveganje v 

tesneje povezanem ekonomskem okolju vse bolj podobno. 

Finan na integracija vpliva na ekonomske agente na ve  ravneh, tako individualno kot tudi 

sistemsko (Babecký, Komárek in Komárková 2010). Spremembe v finan nem sektorju niso 

povezane le z integracijo, temve  Boot in Thankor (2010) (povz. po Jagri  2013) opazita, da 

se spreminja meja med finan nim trgom in finan nimi institucijami. Walkner in Raes (2005) 

(povz. po Jagri  2013) ugotavljata, da se tistim, ki so v proces integracije vklju eni 

neposredno, le-ta zdi precej po asen ter nepopoln, eprav bi na osnovi podatkov in pogleda od 

zunaj pravzaprav lahko trdili druga e. Baele idr. (2004) ugotavljajo pomembne razlike v 

hitrosti in jakosti integracije v posameznih delih finan nega sektorja. 

Po Weillu (2009) je bila vse od 1980 v Evropi pri akovana korist finan ne integracije. Ta naj 

bi spodbudila znižanje cen finan nih storitev, kar bi predstavljalo neposredno korist 

potrošnikom kot tudi posredno korist v obliki znižanja obrestnih pribitkov pri kreditiranju, 

zaradi esar bi se pove ale investicije (Weill 2009). Zaradi tovrstnih pri akovanj je 

raziskovanje, ali je do finan ne integracije dejansko prišlo ter v kolikšni meri se je to zgodilo, 

po Weillu (2009) ve  kot utemeljeno. Poleg študij, ki zgolj zaznavajo prisotnost ali odsotnost 

integracijskih procesov ter njihov trend, bi lahko študije raziskovalcev s tega podro ja 

razlikovali še z drugih zornih kotov, ki jih opazujejo v okviru integracije. Ti so lahko 

makroekonomski (London Economics 2002; Lane 2008a), finan na integracija in 

transmisijski mehanizem denarne politike (Ehrmann in Fratzscher 2006), vpliv uvedbe enotne 

valute (Lane 2008b), jakost integracije med posameznimi skupinami držav lanic (Sørensen 

in Gutiérrez 2006) ali v povezavi z u inki aktualne finan ne krize (Babecký, Komárek in 

Komárková 2010). Nekatere od navedenih vidikov predstavljamo podrobneje v nadaljevanju. 

2.1 Integracija neban nega dela finan nega sektorja v EU 

Finan ni sektor se praviloma opazuje v okviru treh tržnih segmentov, in sicer trga vrednostnih 

papirjev, zavarovalniškega trga, vklju no s pokojninskimi skladi, ter ban nega trga. Iz 

podobne segmentacije finan nega trga in njenih udeležencev sledi tudi regulacija finan nega 

trga. Za nadzor nad finan nim trgom na ravni EU so bile ustanovljene tri agencije, ki so 

za ele delovati leta 20113: Evropski ban ni organ (EBA – European Banking Authority), 

                                                 

 

3 Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi 
Evropskega nadzornega organa (Evropski ban ni organ), Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski 
organ za vrednostne papirje in trge) ter Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z 
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Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA – European Securities and Markets 

Authority), Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA – European 

Insurance and Occupational Pensions Authority). Evropski komisar Barnier (2011) o 

agencijah: »Z uporabo strokovnega znanja nacionalnih organov ter s skupnim delom z 

nacionalnimi organi so agencije odgovorne za usklajevanje, spremljanje in po potrebi tudi 

arbitražo med nacionalnimi organi, s imer bodo prispevale k uskladitvi tehni nih predpisov, 

ki veljajo za finan ne institucije.« Z ban no unijo se bo enotnonost pri nadziranju na ban nem 

trgu poglobila, k navedenim organom pa se je pridružila dodatna institucija, to je Evropska 

centralna banka (Mersch 2013).      

2.1.1 Trg denarja in trg kapitala 

Relativen pomen posameznih delov kapitalskega trga ni povsod enak, kar se pokaže tudi v 

medsebojni primerjavi razvitih finan nih trgov. V ECB-ju (2011, 13) pokažejo, da je kreditno 

financiranje z 51-odstotnim deležem dale  najpomembnejši finan ni vir v evroobmo ju, 

medtem ko je ban no financiranje relativno manj pomembno v ZDA, z zgolj 18 %, ter 

nekoliko bolj na Japonskem, kjer doseže 44 %. Po relativnem pomenu so kapitalski trgi v 

evroobmo ju zaostajajo v primerjavi s kapitalskim trgom ZDA, VB ali Švico. Vendar pa je s 

stališ a raziskovanja finan ne integracije po ECB-ju (2011, 13) pomembnejše opazovanje 

prisotnosti konvergence kakor absolutnih vrednosti. Na prisotnost integracijskih procesov na 

kapitalskem trgu kaže tudi dejstvo, da se razpršenost v velikosti kapitalskega trga, merjena v 

odstotkih BDP-ja med posameznimi državami znotraj evroobmo ja, postopoma zmanjšuje, 

razen majhnih finan nih centrov, kot sta Luksemburg in Irska (ECB 2011, 13).   

V ECB-ju (2011, 14) ugotavljajo, da je po uvedbi evra denarni trg tisti segment finan nega 

trga, kjer je integracija potekala najhitreje. Vendar pa so bile integracijske težnje ob prvi 

zaostritvi razmer v tretjem etrtletju 2007 najhuje prizadete prav na denarnem trgu. 

Posledi no so se pokazali v analizah ECB-ja (2011, 14) dezintegracijski pritiski na denarnem 

trgu, tako da je bil denarni trg evroobmo ja leta 2010 manj integriran kot v letu 2009, in to 

kljub številnim ukrepom vlad držav lanic. Obdobje dezintegracije je trajalo vsaj do 2011, 

medtem ko je bilo v letu 2012 opaziti rahlo zmanjšanje fragmentacije (ECB 2013a, 16–18). 

Zanimivo opažanje v analizi finan ne integacije v ECB-ju (2013a, 18) se nanaša na izbiro 

nasprotnih strank na denarnem trgu, t. i. doma a pristranskost. Podatki ECB-ja (2013a, S8) so 

pokazali, da se tak pojav bistveno razlikuje med dvema skupinama držav. V skupini držav 

evroobmo ja, ki imajo javnofinan ne težave in makroekonomska neravnovesja, ki so jih v to 

skupino razvrstili na osnovi visokih obrestnih mer na državne obveznice (ECB 2013a, S3):  

                                                                                                                                                         

 
dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja 
in poklicne pokojnine).   
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Španija, Slovenija, Ciper, Gr ija, Irska, Italija in Portugalska, je bil delež doma ih nasprotnih 

strank v obdobju 2002–2012 v vseh letih, razen 2011, nad 40 % (merjeno v deležu glede na 

vse transakcije). Najvišji delež, blizu 55 %, je bil dosežen leta 2012 (ECB 2013a, S8). V drugi 

skupini držav (ECB 2013a, S3): Avstrija, Belgija, Estonija, Finska, Francija, Nem ija, 

Luksemburg, Malta, Slovaška in Nizozemska, je bil ta delež bistveno nižji, med 20 in 30 %, 

in je najvišjo vrednost prav tako dosegel leta 2012 (ECB 2013a, S8).     

Druga e kot na medban nem trgu EMU pa na trgu kratkoro nih vrednostnih papirjev ECB 

(2011, 17) glede na dosegljive indikatorje ni zaznala posebnih znakov finan ne integracije, 

kar še posebej pripisujejo razlikovanju v tržni praksi in standardih v posameznih državah 

lanicah. Hkrati je ECB zavzemala stališ e, da je dobro delujo  trg komercialnih papirjev 

velikega pomena za u inkovit dostop do financiranja podjetij realnega sektorja ter tudi za 

delovanje transmisijskega mehanizma denarne politike (ECB 2011, 17). 

Trg obveznic v evroobmo ju je bil pred izbruhom finan ne krize eden izmed bolj integriranih 

segmentov finan nega trga ECB (2011, 18). Po izbruhu krize so razlike v donosu državnih 

obveznic prešle tri faze, in sicer je prva faza predstavljala »beg v varne naložbe«, zaradi esar 

so se razlike v donosih zelo pove ale, saj je imela kriza heterogene u inke na posamezne 

papirje. V drugi fazi, katere za etek so v ECB (2011, 19) uvrstili v marec 2009, so se razmiki 

za eli zmanjševati, etudi so ostali na višji ravni kot pred krizo. V tretji fazi, od leta 2010, pa 

v ECB (2011, 19) opažajo vnovi no razhajanje donosov na trgu obveznic, in sicer zaradi 

prisotnosti negotovosti, povezane z javnofinan nimi težavami nekaterih držav lanic in bank, 

ki imajo njihove obveznice v svojih portfeljih. Vendar velja opozoriti tudi na dejstvo, da so že 

v ECB (2011, 19) izrazili pomislek o ustreznosti razumevanja razlik med donosi obveznic kot 

pokazatelja integracije, saj gre bolj za izraz tveganosti posameznih obveznic, kakor jo 

ocenjujejo investitorji.  

Na trgu obveznic velikih podjetij je po ECB-ju (2011, 21) prisotna velika heterogenost, saj 

lahko podjetja izkoristijo prisotnost svojih podružnic v drugih državah lanicah, tako da 

poiš ejo optimalno rešitev glede transakcijskih stroškov, dav ne obravnave ipd. Koli inski 

indikatorji, ki so jih uporabili v ECB-ju (2011, 22), kažejo na zmanjševanje integracije na trgu 

obveznic podjetij po za etku finan ne krize. Delniške trge uvrš ajo v ECB-ju (2011, 22–23) 

poleg trga obveznic med bolj integrirane segmente finan nega trga evroobmo ja. Integracija 

na delniškem trgu kljub ob utnim padcem cen delnic ni bistveno stagnirala (ECB 2011, 22–

23). Kljub temu pa se segmentacija trga pojavi, a je omejena predvsem na države z 

javnofinan nimi težavami (ECB 2013a, 30).  

2.1.2 Zavarovalnice in pokojninski skladi 

Prvi velik korak v smeri integracije zavarovalniškega trga v EU je predstavljala 

implementacija tretje Direktive za življenjska in premoženjska zavarovanja v letu 1994 
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(Beckmann, Eppendorfer in Neimke 2002). Avtorji so videli prednosti opravljanja 

zavarovalniških storitev na enotnem evropskem trgu tako na ponudbeni kakor na 

povpraševalni strani. Za ponudnike se izboljšanje poslovanja lahko pri akuje zaradi ve je 

razpršitve tveganja, možnosti ekonomije obsega ter v širšem spektru naložbenih možnosti 

(Beckmann, Eppendorfer in Neimke 2002). Po drugi strani pa lahko zavarovanci izbirajo med 

ve jim številom ponudnikov zavarovanj ter višjo ravnijo konkuren nosti, kar bi ob ustrezni 

protimonopolni politiki lahko pomenilo ugodnejše razmerje med zavarovalno vsoto in 

pla ano premijo (Beckmann, Eppendorfer in Neimke 2002). 

Najboljšo osnovo za ugotovitve glede stopnje integriranosti naj bi po prepri anju Beckmanna, 

Eppendorferja in Neimka (2002) predstavljalo približevanje v obliki in ceni zavarovalniških 

produktov. Za obdobje 1992–1999 so ugotovili, da je bila stopnja integriranosti 

zavarovalniškega sektorja v EU na relativno nizki ravni, kar so pripisovali visokim oviram v 

ezmejnem poslovanju. Ker se posledi no ve ina vstopov na tuje trge zgodi v obliki 

prevzemov in združitev, to ne vodi v raznolikost produktov na doma em trgu (Beckmann, 

Eppendorfer in Neimke 2002). Ovire za integracijo so delili v naravne in politi no ustvarjene. 

Med naravnimi ovirami gre za potrošniške preference (prednost lokalnega poslovanja – jezik, 

kultura, lojalnost), informacijske asimetrije, pravni in dav ni okvir, poslovne vezi (npr. 

obnovitve pogodb). Med politi no ustvarjenimi ovirami pa naštejejo: dav no obravnavo 

zavarovalništva, regulacijo in nadzor (npr. tudi varstvo potrošnikov), obligacijsko pravo, 

marketinška pravila, ra unovodska pravila (Beckmann, Eppendorfer in Neimke 2002).  

Tako so šele po uvedbi evra pomembno vlogo v finan ni integraciji v evroobmo ju pridobile 

prav zavarovalnice in samostojni pokojninski skladi (ECB 2011, 29–30), njihova vloga pa se 

bo zaradi demografskih sprememb v prihodnosti še dodatno pove evala (ECB 2011, 43).  

Skupna velikost tega sektorja v evroobmo ju, merjena v odstotkih BDP-ja, je bila z 72,5 % v 

letu 2009 še vedno manjša od velikosti, ki jo je ta sektor dosegel v ZDA (111,8 % BDP-ja za 

leto 2009) ali  v Veliki Britaniji (180,2 % BDP-ja) (ECB 2011, 43–44). V povpre ju 

predstavljajo 80 % zavarovalnice in le preostalih 20 % pokojninsi skladi, vendar pa so razlike 

v deležih med lanicami zelo velike, kar je posledica zelo velikih institucionalnih razlik. 

Državi z najve jim deležem pokojninskih skladov glede na delež zavarovalnic sta Ciper (68 

%) in Nizozemska (66 %) (ECB 2011, 45).  

eprav je prijave za pridobitev dovoljenja za opravljanje zavarovalniških storitev v drugih 

državah lanicah po letu 2008 vložilo zelo veliko institucij, pa je njihov tržni delež v pobranih 

bruto premijah ostal precej nizek, tako da je v letu 2008 presegel 10 % le v dveh lanicah, na 

Cipru in Malti (ECB 2011, 49). ECB (2011, 51) ocenjuje, da je zaradi nekaterih novih 

institucionalnih dejavnikov pri akovati pove ano ezmejno delovanje zavarovalnic in 

pokojninskih skladov. Zavarovalnice, katerih menedžment deluje na nadnacionalni ravni, so 

centralizirale nekatera opravila, da bi omogo ile sicer regionalni pristop k distribuciji, 

poenotile in poenostavile pa nabor produktov ter skrajšale as, ki ga porabijo za uvedbo 
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novega produkta na trg (ECB 2011, 51). V primerjavi z veliko nestanovitnostjo v ban em 

sektorju v evropskem zavarovalniškem sektorju le-te ni zaznati v takšni meri (ECB 2013b, 

73). Zanimivo pa je, da se je z vlogo zavarovalnic v finan ni integraciji ECB prvi  ukvarjala 

šele v poro ilu leta 2011 (ECB 2011, 29), kar so v kasnejših poro ilih opustili (primerjaj ECB 

2012 in 2013a).    

2.2 Makroekonomski vidik evropske finan ne integracije 

Ne le vidik posameznih delov finan nega sektorja, finan no integracijo je mogo e raziskovati 

tudi iz povsem makroekonomskega vidika. Ekinci, Kalemli-Özcan in Sørensen (2009) 

izhajajo iz predpostavke, da bo zniževanje ovir pri trgovanju z dolgoro nimi vrednostnimi 

papirji omogo alo ve jo finan no integracijo, saj se bo lahko uresni ila težnja po izena enju 

pri akovanih donosov pri investiranju v razli ne države. Avtorji so analizirali za 14 držav 

lanic EU (t. i. stare lanice) v obdobju 1995–2003. Glede finan ne integracije so prišli do 

naslednjih zaklju kov (Ekinci, Kalemli-Özcan in Sørensen 2009). Prvi , nanjo vpliva kultura. 

Tudi zaupanje je pomemben dejavnik, saj je bila dosežena najvišja stopnja integracije, ki jo 

merijo z diverzifikacijo lastništva kapitala, med tistimi regijami, v katerih so zaznali visoko 

stopnjo medsebojnega zaupanja. Drugi , v severnoevropskih državah zaznajo intenzivne 

kapitalske tokove v smeri proti najbolj produktivnim regijam, kar pa ne velja za 

južnoevropske države (Ekinci, Kalemli-Özcan in Sørensen 2009). Takšne izsledke razlagajo s 

korelacijo med naslednjimi spremenljivkami: tveganje razlastitve, politi na stabilnost, 

delovanje pravnega sistema. Vendar pa s tem razlik ne pojasnijo popolnoma, saj se v Španiji 

in Italiji zazdi, da so neto kapitalski tokovi predvsem pod vplivom dav ne politike in vladnih 

transferjev (Ekinci, Kalemli-Özcan in Sørensen 2009).   

Makroekonomska integracija poteka tudi na ravni finan nih institucij (predvsem bank) in 

finan nih trgov (Boot in Thankor 2010), kar je predvsem spodbujano z rastjo odvisnosti bank 

od kapitalskih trgov zaradi pridobivanja kapitala, ustvarjanja prihodkov in obvladovanja 

tveganj. Zaradi vse ve je odvisnosti in povezanosti med bankami in neban nimi finan nimi 

institucijami se po Bootu in Thankorju (2010) poraja vprašanje, ali bo takšna interakcija med 

institucijami ob vse ve ji ezmejni ban ni integraciji še dodatno pove ala finan no ranljivost 

ter kaj to pomeni za prihodnost regulacije finan nega trga. Do vse ve je integracije med 

bankami in finan nimi trgi je po Bootu in Thankorju (2010) prišlo deloma zaradi ve je 

konkurence, ki spodbuja banke, da sledijo svojim strankam na kapitalske trge in jim ponudijo 

storitve, ki vklju ujejo tako zna ilnosti ban nega financiranja kot zna ilnosti financiranja na 

kapitalskih trgih. Dodatni dejavnik, ki integracijo med ban nim in finan nimi trgi še 

poglablja, je uporaba kapitalskih trgov kot orodja bank pri obvladovanju lastnih tveganj. 

Posledi no se ban na tveganja vse težje lo ijo od dejanskih tržnih tveganj, saj se ta vse bolj 

prepletajo (Boot in Thankor 2010).   
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Boot in Thankor (2010) sta prišla do nekaterih zaklju kov, ki so velikega pomena za izvajanje 

regulacije finan nih trgov. Razvoj finan nih trgov je sicer izboljšal možnosti obvladovanja 

tveganja posamezne banke, a je po drugi strani zaradi pove ane stopnje integracije med 

bankami in finan nimi trgi dejansko ta prispeval k pove anju sistemskega tveganja (Boot in 

Thankor 2010). Kontaminacija finan nega sistema zaradi likvidnostnih in solventnih težav 

posamezne banke se tako lahko zelo hitro razširi, zato je treba (Boot in Thankor 2010) 

ponovno razmisliti o vse širšem razumevanju nalog nadzornikov, ve ji koordinaciji med 

nacionalnimi nadzorniki kakor tudi možnosti uvedbe ene same nadzorne institucije. Na 

nekoliko druga ni podlagi (delitev pristojnosti med nadzorniki h erinskih bank in mati nih 

ban nih skupin) se predlog o enotnem ban nem nadzorniku v pojavi tudi že v študiji 

Walknerja in Raesa (2005). Vsaj pove ana koordinacija med nacionalnimi nadzornimi organi 

se je z uvedbo treh organov leta 2011 že uresni ila.4 Glede uvedbe enega samega nadzornika  

se Boot in Thankor (2010) zavedata, da vsaj v trenutku njunega razmisleka (delo je nastalo 

leta 2008) popolna integracija vseh organov nadzora na evropski ravni še ni bila povsem 

izvedljiva (Boot in Thankor 2010), vendar smo že nekaj let za tem z uvedbo ban ne unije 

videli, da se enotni ban ni nadzor postopoma uresni uje.5    

Finan no integracijo je na makroekonomski ravni smiselno opazovati tudi skozi prizmo 

spreminjanja stanj v teko em ra unu posameznih držav lanic (Spiegel 2009). Vpliv uvedbe 

enotne valute na finan no integracijo v EMU je imenovan kot »evro u inek«. Kmalu po 

uvedbi evra so študije zaznale mešane u inke (Adam idr. 2002; Blanchard in Giavazzi 2002, 

vsi povz. po Spiegel 2009), vendar so kasnejše študije pokazale pomembno pove anje 

finan ne integracije, ki je sledila uvedbi evra (Lane 2006a in 2006b, povz. po Spiegel 2009). 

Spiegel (2009) je analiziral podatke o denarnih tokovih med poslovnimi bankami in opazil, da 

so se med pari poslovnih bank iz držav lanic EMU tokovi mo no pove ali v primerjavi s 

tistimi pari, kjer poslovne banke niso iz držav lanic EMU. Spiegel (2009) je to pripisoval 

naravi kreditnega razmerja med posojilodajalci in posojilojemalci, pri emer je mislil na 

potrebe po finan nem posredovanju, ki izhajajo iz potreb po kreditih za trgovinske potrebe. 

To ugotovitev je podkrepil z dejstvom, da je pove anje dejansko bolj prisotno med tistimi 

državami lanicami, ki imajo tudi ve ji obseg dvostranske menjave. Poleg tega je bil razlog 

(Spiegel 2009) lahko tudi v zmanjšanju valutnega tveganja, ki je spodbudilo pove an obseg 

finan nega posredništva. Možen vzrok pa je avtor videl tudi v možnosti, da kreditodajalci 

pripisujejo razli no raven kreditnega tveganja dolžnikom iz lanic kot ne lanicam EMU prav 

na osnovi tega, ali je dolžnik lan EMU ali ne (Spiegel 2009).   

                                                 

 
4 Glej tudi zapis v opombi 3. 
5 Ve  o ban ni uniji ter njenih vplivih glej npr. v ECB-ju (2013a, 38), Merschu (2013), Buchu, 
Körnerju in Weigertu (2013) ter Sapiru in Wolffu (2013). 
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Finan na integracija v EU vpliva tudi na usmeritev denarnih tokov (Lane 2008a). Avtor je 

pokazal, da je institucionalno okolje EU prispevalo k premikom kapitala proti evropskim hitro 

rasto im ekonomijam, kar je posledi no spodbujalo konvergenco. Takšno gledanje nasprotuje 

uveljavljenemu razmišljanju, ki se nanaša na hitro rasto e trge v drugih svetovnih regijah, 

zaradi esar se je avtorju zdela najnaravnejša razlaga v potrebi po ustreznem partnerju oz. 

položaju, ki je primerljiv s lanstvom v EU (Lane 2008a). Avtor je tudi pokazal, da je 

pove ana finan na integracija spremenila možnosti zunanjega prilagajanja in je vplivala tudi 

na pove anje ranljivosti ob likvidnostnih težavah (Lane 2008a).    

2.2.1 Evropa in finan na globalizacija 

Globalizacija je fenomen, ki obsega socialno, kulturno in tehnološko integracijo, in so ga 

pomembno spodbujali ekonomski faktorji, kot denimo liberalizacija kapitalskih tokov z 

namenom financiranja rasti mednarodne menjave in tujih investicij (Walkner in Raes 2005, 

14). Banke, ki so iskale svoje naložbe v tujini, so tako pomembno vplivale na integracijo 

finan nega sistema na globalni ravni (Walkner in Raes 2005, 14).  

Ne le na evropski ravni, tudi na globalni ravni je zaznati intenzivno finan no integracijo. Zato 

moramo ob raziskovanju ban ne integracije evrskega ali pa evropskega prostora upoštevati 

tudi vplive drugih regij, s katerimi so banke iz analiziranega prostora tesno povezane, denimo 

regijo jugovzhodne Evrope6, ki ve inoma še ni v EU. Zanimivo je vprašanje meje 

integriranega prostora ter meje vplivnega obmo ja. Lombardo in Dedola (2011) izhajata iz 

dejstva, da vodi finan na globalizacija v ve jo korelacijo med donosi na mednarodni ravni in 

sta pokazala, da to lahko vodi tudi v mo no korelacijo med kreditnimi razmiki. Ugotovila sta, 

da posledi no takšna povezava vodi v mo no usklajenost v poslovnih ciklih razli nih držav, 

pri emer je usklajenost celo neodvisna od deleža tujih naložb investitorjev z visokim 

finan nim vzvodom. Ker se zmožnost prenašanja u inkov v finan nih sistemih pogosto 

ocenjuje zgolj na podlagi kvantitativnih mer ezmejne aktivnosti v bilancah, sta Lombardo in 

Dedola (2011) opozorila na nevarnosti, ki se lahko pri tem pojavijo. Mendoza, Quandrini in 

Rios-Rull (2007) so pokazali, da bi bila finan na integracija lahko nezaželena za države, ki 

imajo slabo razvit finan ni sektor oziroma je le-ta bistveno manj razvit od držav, s katerimi bi 

se trgi integrirali. Avtorji so ocenili, da za takšne države nastanejo nezanemarljivi stroški v 

obliki izgube blaginje, in to še posebej za najrevnejše prebivalstvo. Kadar pa finan na 

globalizacija spodbuja finan ni razvoj ter omogo a koristi, ki izhajajo denimo iz tehnološkega 

                                                 

 
6 Številne evropske banke, npr. avstrijske in slovenske, imajo v teh državah pomembne naložbe. O 
ban ni analizi regije ve  v International Finance Corporation in European Bank for Reconstruction 
and Development (2012) »Corporate Governance for Banks in Southeast Europe-Policy Brief«.  
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prenosa, delitve tveganja, alokacije virov, potem je integracija kapitalskih trgov vseeno lahko 

koristna za vse države, ki sodelujejo v procesu (Mendoza, Quandrini in Rios-Rull 2007).  

Lane (2008a) vidi evropske države v ospredju poteka globalne finan ne integracije, kar je 

možno zaznati z vztrajno rastjo terjatev in obveznosti nasproti drugim svetovnim regijam, še 

posebej v zadnjem desetletju. Zaradi ve je integracije evropskega monetarnega prostora je 

Lane (2008a) pripisoval ve jo raven izpostavljenosti in naložb v druge regije kot posledico 

potrebe po razpršitvi tveganj v evropskih portfeljih s stališ a iskanja razlik v trendnih 

gibanjih, poslovnih ciklih ali sektorske strukture med regijami. S stališ a neravnovesij je 

razpršenost neto tujih naložbenih pozicij mo no narasla v zadnjih dveh desetletjih, kar je bilo 

pogojeno z vztrajanjem neravnovesnih vzorcev v teko ih ra unih (Lane 2008a). Razli na 

sestava portfeljev glede na izpostavljenost po regijah bo pomembno prispevala k 

makroekonomskemu u inku mednarodnih finan nih povezav, kar se bo odražalo v razli ni 

ob utljivosti na šoke v drugih svetovnih regijah (Lane 2008a). Lane (2008a) vidi dodatno 

pomembno dimenzijo v valutni sestavi portfeljev, kar bo vplivalo na asimetri ne u inke 

vrednotenja.       

Tudi Barrell, Fic in Gerald (2011) ugotavljajo, da so evropske banke prav zaradi nastajanja 

enotnega trga finan nih storitev v EU postajale vse bolj mednarodno aktivne, z rasto o 

aktivnostjo v drugih evropskih kot tudi neevropskih regijah. Takšna evolucija ban nega 

sektorja v Evropi je v številnih pogledih podobna preteklemu razvojnemu dogajanju ban nega 

sektorja v ZDA (Barrell, Fic in Gerald 2011). S sprejetjem sporazuma Riegel-Neal leta 1994 

je bila olajšana pot ustvarjanju vseameriških bank namesto delovanja bank v okvirih znotraj 

posamezne zvezne države. Zaradi krize v 1980. so v ZDA imeli pomislek, da bi bile banke, 

katerih delovanje je bilo omejeno zgolj na eno zvezno državo, ranljivejše zaradi tveganj, 

specifi nih za to državo, zaradi esar so videli rešitev v geografski diverzifikaciji ter 

listinjenju (Barrell, Fic in Gerald 2011).   

2.2.2 Evropska finan na integracija v dveh valovih 

Periferne lanice EU (Gr ija, Irska, Portugalska in Španija) so v obdobju, ko je ta štela le 15 

lanic, vstopile v EU s podpovpre nim proizvodom per capita, zaradi esar so bile upravi ene 

do sredstev v strukturnih skladih EU, kar naj bi pospešilo konvergenco (Lane 2008a). Vendar 

v 1970. ter 1980. (Lane 2008a) makroekonomske razmere tem državam niso omogo ale, da bi 

imele od finan ne integracije bistvene koristi, saj je šlo za obdobje visoke inflacije, 

periodi nih valutnih kriz, visokih prora unskih primanjkljajev kot tudi rasti javnega dolga, 

kar je prispevalo k pomembni rasti pribitkov zaradi deželnega in valutnega tveganja (Lane 

2008a). Poleg tega je dostop do tujega kapitala v tem primeru celo omogo al javnofinan no 

nedisciplino, saj je zmožnost financiranja primanjkljajev z viri iz tujine spodbudilo ezmerno 

zadolževanje (Lane 2008a). Po avtorjevem mnenju je finan na razvitost obravnavanih lanic 

dosegla hitro konvergenco, še posebej od sredine 1990. naprej. Uspeh Gr ije, Irske, 
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Portugalske in Španije, ki so uspele zmanjšati odstopanje v dohodku glede na ostale lanice, 

je služil za podlago v prepri anju, da bo takšna konvergenca možna tudi za drugo skupino 

držav (Lane 2008a).    

Uvedba evra je bila pomembna prelomna to ka za evropsko finan no integracijo (Lane 

2008b), zaradi esar je zanimiva primerjava študij, ki raziskujejo ta fenomen pred letom 

1998/1999 ter tistimi, ki vklju ujejo tudi obdobje po uvedbi evra, kar je prikazano v 

preglednici 1 (Manna 2004).  

Preglednica 1: Pregled empiri nih študij finan ne integracije, povz. po Mannu (2004) 

 Finan ni trg storitev na 
debelo 

Finan ni trg storitev na 
drobno 

Študije, ki uporabljajo le 
podatke za obdobje pred 
letom 1998 

– Centeno in Mello (1999) 
– Groeneveld (1999) 

– Corvoisier in Gropp (2002) 
– ECB (1999) 
– Cerasi, Chizzolini in Ivaldi 
(1998) 

– Danthine, Giavazzi, Vives in von Thadden (1999) 
– De Bandt in Davis (1999) 

Študije, ki uporabljajo 
podatke za obdobje izklju no 
ali tudi po letu 1998  

– Danthine, Giavazzi, Vives 
in von Thadden (2000) – 
cene 
– Fratzscher (2002) – cene 
– Hartmann, Manna in 
Manzanares (2001) – cene 
– Quiros in Mendizabal 
(2001) – cene 
– von Thadden (2001) – cene 

 

– Dermine (2002) – cene in vstopanje tujih podružnic  
– Cabral, Dierick in Vesala (2002) – cene in koli ine 
– Hartmann, Maddaloni in Manganelli (2003) – združitve 

Vir: Manna 2004, 12. 

Drugi val finan ne integracije v Evropi se nanaša na proces pridruževanja in širitve EU, ko se 

ji je pridružila skupina držav iz srednje in vzhodne Evrope. V obdobju 1998–2006 je (Lane 

2008a) ta skupina po ve  kazalnikih izkazala uspešen proces finan ne integracije, saj se je 

obseg obveznosti do tujine skoraj podvojil, opazno je veliko pove anje neto tujih investicij 

kot tudi delež tujih portfeljskih naložb v vseh portfeljskih naložbah, podvojitev deleža 

kreditov zasebnemu sektorju v BDP-ju. Kot pomembno razliko med temi državami in hitro 

rasto imi ekonomijami v drugih svetovnih regijah je Lane navajal (2008a), da so prav države 

iz srednje in vzhodne Evrope v tem obdobju lahko imele vztrajno visoke primanjkljaje v 

teko em ra unu ob hkratni visoki rasti. 



 

18 

Baltzer idr. (2008) so na osnovi treh kategorij indikatorjev finan ne integracije prou evali 

jakost finan ne integracije novih držav lanic EU, to je deseterica, ki je vstopila leta 2004, 

med katerimi je tudi Slovenija. Študija je vklju ila še Romunijo in Bolgarijo, ki sta v EU 

vstopili leta 2007. V študiji uporabljena metodologija temelji na metodologiji, ki so jo 

predstavili Baele idr. (2004). Baltzer idr. (2008) so na osnovi podatkov 2000–2006 ugotovili, 

da so finan ni trgi v analizirani dvanajsterici držav lanic EU, ki so se pridružile 2004 in 

2007, bistveno manj integrirani kot v državah evroobmo ja. Kljub nizki ravni integracije pa 

so avtorji zaznali mo no prisotnost procesa integracije, ki se je v obdobju po vstopu teh držav 

v EU, še pospešil. Denarni in ban ni trg sta v analiziranem obdobju po Baltzerju idr. (2008) 

postajala vse bolj integrirana, tako znotraj analizirane skupine držav kot v integraciji z 

državami evroobmo ja. Avtorji so pripisali proces finan ne integracije v analiziranih državah 

drugim dejavnikom, kot bi bili lahko v ozadju vse ve je finan ne integracije v evroobmo ju. 

Na trgih državnih obveznic so se v analizirani skupini držav kazali znaki integracije le v 

najve jih državah ( eška, Poljska in v manjši meri tudi Madžarska). Na delniških trgih pa so 

po Baltzerju idr. (2008) indikatorji kazali le majhno integracijo, zaznali pa so pove an prenos 

vplivov iz evroobmo ja po letu 2004. Avtorji so tudi opozorili, da relativno nizka likvidnost 

pomembno omejuje zanesljivost izra unanih indikatorjev (Baltzer idr. 2008).    

2.3 Krizni finan ni management s stališ a finan ne integracije 

Povezanost finan ne stabilnosti in finan ne integracije obširneje raziskujejo Babecký, 

Komárek in Komárková (2010), in pri tem izhajajo iz pomembnega medsebojnega vpliva med 

pojavoma. e pomeni finan na stabilnost stanje, kadar je finan ni sistem sposoben absorbirati 

šoke, ne da bi prišlo do motenj v procesu finan nega posredovanja, je možno na podlagi 

povedanega sklepati, da finan ni sistem ne izpolnjuje pogoja stabilnosti, kadar nima 

zmožnosti u inkovite alokacije kapitala (Pauer 2005, povz. po Babecký, Komárek in 

Komárková 2010). Vendar pa Babecký, Komárek in Komárková (2010) zatrjujejo, da eprav 

sta finan na nestabilnost in finan na integracija medsebojno povezana procesa, pa pove anje 

finan ne integracije ne vodi nujno v pove anje finan ne nestabilnosti, ter da finan na 

nestabilnost dolgoro no nujno ne vodi v segmentacijo finan nega trga. Babecký, Komárek in 

Komárková (2010) tudi trdijo, da je bila v zadnjih letih finan na integracija spodbujana tudi z 

razvojem in uporabo finan nih inovacij, ter da je prav neprevidna uporaba teh instrumentov 

pomembno prispevala k finan ni nestabilnosti. Izhajajo  iz izkušnje aktualne finan ne krize, 

se spreminja dojemanje dimenzij finan ne integracije, zato Babecký, Komárek in Komárková 

(2010) opozarjajo na pomen raziskovanj tako integracije med razli nimi segmenti finan nega 

trga kot tudi zornega kota geografske integracije.    

V gospodarstvih, kjer je ban ni sektor pretežno aktiven le na doma em trgu, je mo no 

odvisen od stanja v doma em gospodarskem ciklu, tako da umiritev gospodarske aktivnosti in 

recesija neposredno vplivata na profitabilnost ban nega sektorja kot tudi stabilnost doma ega 
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ban nega sektorja (Walkner in Raes 2005, 7), saj se bo vztrajanje recesije pri takšnem 

ban nem sektorju dodatno poglobilo ob prenosu izgub nefinan nih podjetij v izgube v 

ban nih bilancah. Po drugi strani pa lahko vstop tujih bank na doma i trg v številnih pogledih 

u inkuje na makroekonomsko stabilnost, saj podružnice kot tudi h erinske banke tujih bank v 

svojem poslovanju ne ravnajo povsem avtonomno, temve  kot del ve je ban ne skupine 

(Walkner in Raes 2005, 7).  

2.3.1 Soo anje z veliko finan no krizo v EMU 

Finan na kriza je finan ni sektor EU mo no spremenila (Barrell, Fic in Gerald 2011). 

Nekatere evropske banke so imele velike težave ali so celo propadle zaradi nezmožnosti 

pokritja izgub, ki so jih utrpele. Zaradi ureditve regulacije ban nega sektorja so se morale s to 

težavo najprej soo iti nacionalne vlade in jih poskušale rešiti, da bi zavarovale finan no 

stabilnost (Barrell, Fic in Gerald 2011). V Veliki Britaniji je država investirala v reševanje 

bank Northern Rock, RBS in HBOS. V primeru RBS (The Royal Bank of Scotland) so težave 

banke pravzaprav izvirale iz prevzema danske banke, ABN Amro (Barrell, Fic in Gerald 

2011). Ta primer kaže na nesmiselnost trenutne ureditve, saj je breme nosila Velika Britanija, 

kjer je bil sedež RBS, ne pa tudi Danska. Pri reševanju Fortis banke pa sta bili vklju eni obe 

državi, tako Danska kot Belgija, vendar je bila banka v ta namen razdeljena na dva 

samostojna dela (Barrell, Fic in Gerald 2011). 

Ob aktualni finan ni krizi so vlade držav, evropske institucije ter mednarodne institucije in 

telesa ukrepala s številnimi izjemnimi ukrepi, da bi podprla ban ni sektor, ki je zašel v težave. 

V ECB-ju (2011, 31) ocenjujejo, da so bila razen likvidnostnih ukrepov centralnih bank v 

za etku krize ukrepanja držav premalo poenotena na evropski ravni, kar pa se je v naslednjih 

letih izboljšalo. Ob reševanju ban nega sektorja z namenom zagotavljanja finan ne stabilnosti 

se je pojavila nevarnost vpliva državnih pomo i in nekontroliranih prevzemov za varovanje 

konkuren nosti na evropskem notranjem trgu (ECB 2011, 31). 

Po letu 2008 je bilo zaradi krize zaznati zmanjševanje evropske finan ne integracije, 

opazovane s pomo jo cenovnih kazalnikov in koli ine ezmejnega ban nega poslovanja 

(ECB 2011, 31). Število ezmejnih transakcij se je v asu finan ne krize zmanjšalo, saj so se 

banke pretežno oprle na doma e poslovne partnerje (ECB 2011, 31). Razlogov je ve , med 

njimi pa so po ECB-ju (2011, 32) tudi morebitne prošnje nacionalnih oblasti, da naj banke v 

asu gospodarske krize vzdržujejo ali celo pove ujejo posojilno aktivnost doma emu 

realnemu sektorju, kar je lahko prispevalo k zmanjšanju njihove aktivnosti drugje. V ECB-ju 

(2011, 33) so navajali tudi razlog v povezavi s programi državnih pomo i, ki so v asih 

izrecno, pogosteje pa implicitno bankam naložile zapiranje, zmanjšanje ali odprodajo tujih 

naložb z namenom, da se osredoto ijo na svojo osnovno dejavnost na doma em trgu. Tako je 

v vseh državah, v katerih je prišlo do državne pomo i v obliki kapitalskih injekcij, prišlo tudi 

do zmanjšanja naložb v tujino (ECB 2011, 33).  
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Barrell, Fic in Gerald (2011) so analizirali za 14 evropskih držav obdobji 2000–2007 in 2007–

2009. Njihova analiza je potrdila, da se je internacionalizacija bank pove evala do leta 2007, 

ko je dosegla svoj vrh. Po letu 2007 se je zmanjševala in kazala ponovno usmerjenost bank v 

nacionalne okvire. Barrell, Fic in Gerald (2011) so pokazali tudi gibanje deleža bilan ne vsote 

sektorja, ki ga imajo v rokah tuje podružnice in banke v tuji lasti, na vzorcu EU27 za obdobje 

2003–2009, s imer je bilo mogo e pridobiti informacijo o ezmejni aktivnosti bank v tej 

državi. Izkazalo se je, da je bil delež sektorske bilan ne vsote tujih podružnic in bank v tuji 

lasti višji od 90 % v Estoniji, na eškem ter v Luksemburgu, kar pomeni, da t. i. doma ega 

ban nega sektorja v teh državah pravzaprav ni (Barrell, Fic in Gerald 2011). Po drugi strani 

pa so imela velika gospodarstva, kot so Francija, Nem ija, Španija in Italija, ta delež nižji od 

20 %. V Franciji in Španiji se po letu 2003 ta delež ni pomembno spremenil, kar kaže na 

prevlado doma ega ban nega sektorja, medtem ko je v Veliki Britaniji, ki je prav tako primer 

velikega evropskega gospodarstva, tržni delež tujih podružnic in bank v tuji lasti višji od 50 % 

(Barrell, Fic in Gerald 2011). Izstopanje Velike Britanije kaže posebno vlogo, ki jo ima ta v 

smislu globalizacije finan nega trga (Barrell, Fic in Gerald 2011).   

Vrste državnih pomo i ban nemu sektorju lahko po CEPS-u (2010, 8) delimo v štiri 

kategorije. Prva oblika pomo i so državna jamstva, ki se lahko nanašajo na ban ne depozite, 

na posamezne izdaje obveznic bank, posamezne najete kredite banke ali celo na vse 

obveznosti banke. Druga vrsta pomo i se po CEPS-u (2010, 8) nanaša na kapitalske vložke z 

namenom krepitve kapitalske osnove banke. Dokapitalizacijske sheme pomenijo neposreden 

kapitalski vložek države v zameno za katerega prejme država lastniške deleže v obliki delnic, 

prednostnih delnic ali podrejenega dolga (kot oblike hibridnih finan nih instrumentov, ki se 

vštevajo v kapital banke). Zaradi pove ane negotovosti na trgu je v takšnih razmerah na trgu 

bistveno težje privabiti kapital, zato s svojim vstopom država izboljša delovanje in stabilnost 

ban nega sistema (CEPS 2010, 8). Kot tretjo vrsto državnih intervencij opredeljuje CEPS 

(2010, 8) posebno obliko absorpcije izgub iz finan nega sektorja s pomo jo ustanovitve t. i. 

slabe banke. Gre za lo en pravni subjekt, za katerega niti ni nujno, da je v polni državni lasti. 

Njegov namen je, da prevzame oslabljene terjatve bank, ki s takšnim prenosom okrepijo svoje 

bilance, izboljšajo dostop do finan nih virov ter zmanjšajo finan ni vzvod (CEPS 2010, 8). 

Vendar pa predstavljajo slabe banke velik vzvod za izkrivljanje konkurence in kon no 

predstavljajo veliko breme davkopla evalcev, e tudi po normalizaciji gospodarskih razmer 

terjatev ne popla ajo dolžniki, temve  davkopla evalci, kot se je zgodilo na Irskem (CEPS 

2010, 8). Kot etrto obliko državne pomo i CEPS (2010, 9) opredeljuje nacionalizacijo, ki pa 

sama po sebi ni oblika državne pomo i, razen kadar gre za banko, ki je v težavah. Obi ajno je 

namen nacionalizacije banki omogo iti preživetje in vrnitev k normalnemu poslovanju s 

ciljem kasnejše odprodaje te banke nazaj zasebnemu sektorju (CEPS 2010, 9).  

V aktualni finan ni krizi je EK ocenila (EK 2008, t . 4), da je glede na obseg krize, ki ogroža 

tudi na eloma trdne banke, visoko stopnjo povezanosti in soodvisnosti evropskih finan nih 

trgov ter glede na hude posledice morebitnega bankrota finan ne institucije sistemskega 
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pomena, smiselno, da imajo države lanice možnost oceniti nujnost ustreznega ukrepanja za 

zaš ito stabilnosti finan nega sistema. EK (2008, t . 5) je dopustila možnost, da bi morali 

tovrstni ukrepi presegati zgolj stabilizacijo posameznih finan nih institucij, zaradi esar bi 

bilo treba uvesti splošne sheme. EK je sprejela pravila za uporabo razli nih možnih vrst 

državne pomo i.  

Za splošna jamstva, ki š itijo ban ne vloge fizi nih oseb ter dolgove majhnih vlagateljev, je 

komisija v Sporo ilu ocenila (EK 2008, t . 19), da so upravi en element odziva javne politike 

za pomiritev vlagateljev v finan ne institucije, da le-ti izgub ne bodo utrpeli, kakor tudi, da se 

omeji tveganje izstopov iz banke in pretiranih negativnih u inkov na trdne banke. Države 

lanice so po ugotovitvah ECB-ja (2011, 35) sprva dvignile sheme jamstev za vloge fizi nih 

oseb na nekoordiniran na in. Irska je že septembra 2008 dvignila jamstvo z 20.000 EUR, ki je 

bilo takrat prisotno v ve ini lanic evroobmo ja, na 100.000 EUR, kar pa so za nekatere 

banke kasneje še pove ali na neomejen znesek (ECB 2011, 35). Takšnemu ravnanju so sledile 

tudi druge lanice, ali samo z dvigom zajam enega zneska ali pa tudi z uvedbo neomejenega 

jamstva za vloge fizi nih oseb v ban nem sistemu. Neenako ravnanje držav pa je pripeljalo do 

nevarnosti prelivanja sredstev zaradi jamstvene arbitraže, emur je sledilo dopolnilo k t. i. 

DGS direktivi,7 ki je jamstvo v vseh lanicah sprva dvignila na 50.000 EUR, kasneje pa celo 

na 100.000 EUR (ECB 2011, 35).     

Pri jamstvih, ki presegajo ban ne vloge fizi nih oseb, je EK (2008, t . 20) v Sporo ilu do 

lanic izrazila pri akovanje, da naj bo izbira vrst zajetih dolgov in obveznosti usmerjena na 

posebne vire težav in naj so omejena na to, kar lahko šteje za nujno pri spopadanju s finan no 

krizo, da pomo  ne bi  zadrževala potrebnega postopka prilagajanja in ustvarila škodljivo 

moralno tveganje. Vendar pa je EK zaradi sorazmerno širokega obsega dovoljenih jamstev 

predvidela natan en pregled, kadar gre za jamstva, ki takšen okvir presegajo (EK 2008, t . 

22). Dodatno je opredelila tudi vrste dolgov, ki na eloma naj ne bi bila vklju ena v jamstva, 

in sicer podrejeni dolg ali kar vsesplošno kritje vseh obveznosti, saj je ocenila, da bi se tako 

zavarovali le interesi delni arjev in drugih vlagateljev rizi nega kapitala (EK 2008, t . 23).  

Kot drugi sistemski ukrep odziva na finan no krizo je EK (2008, t . 34) predvidela 

vzpostavitev sheme dokapitalizacije, namenjene podpori na eloma trdnih bank,vendar je 

dopuš ala možnost, da bi se te banke lahko znašle v stiski zaradi skrajnih pogojev na 

finan nih trgih. EK (2008, t . 34) je opredelila kot cilj zagotovitve javnih sredstev za 

neposredno okrepitev lastnega kapitala bank ali omogo anje zasebnih kapitalskih vložkov na 

druge na ine, saj bi se tako prepre ili negativni sistemski vplivi. 

                                                 

 
7 Direktiva 2009/14/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 11. marca 2009 o spremembah 
Direktive 94/19/ES o sistemih zajam enih vlog glede stopnje kritja in rokov za izpla ilo (UL L 68, 
13.3.2009, str. 3–7).  
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EK (2008, t . 39) je predvidela, da naj bi bile kapitalske intervencije opravljene pod pogoji, ki 

znižujejo znesek pomo i. Pridobljene pravice z instrumentom (npr. delnice, nakupni boni, 

podrejena sredstva itd.) naj bi po vrednosti ustrezale prispevku države v dokapitalizaciji, tako 

naj bi bilo treba denimo vrednost novih delnic ob izdaji dolo iti na podlagi tržno usmerjene 

ocene (EK 2008, t . 39).  

Naslednji ukrep, ki ga je predvidela EK (2008, t . 43), se nanaša na nadzorovano likvidacijo 

nekaterih bank, po možnosti izpeljano skupaj s prispevkom iz javnih sredstev. Za takšen 

ukrep je EK predvidela, da bi se lahko uporabljal v posameznih primerih, bodisi kot drugi 

korak po dodeljeni pomo i za reševanje posamezni banki, kadar te ne bi bilo mogo e uspešno 

prestrukturirati, ali pa kot samostojen ukrep.  

Poleg naštetih oblik državnih pomo i pa lahko pomembne sicer posredne mehanizme državne 

podpore nudijo centralne banke v okviru spreminjanja pogojev v operacijah, s katerimi 

zagotavljajo likvidnost (CEPS 2010, 9). V aktualni finan ni krizi je na tak na in reagiral 

ECB, ki je uvedel nekatere nove vrste instrumentov ter tudi bistveno razširil nabor primernih 

naložb, sprejetih v zavarovanje v operacijah centralne banke. V skrajnem primeru pa bi 

centralna banka lahko likvidnost na denarnem trgu zagotavljala v obliki neposrednih nakupov 

vrednostnih papirjev (t. i. quantitative easing). Tovrstne operacije umetno vzdržujejo vrednost 

naložb ter zagotovo predstavljajo posredno pomo  finan nemu sektorju, eprav je takšno 

po etje zelo tvegano ter lahko vpliva na kapital centralnih bank (CEPS 2010, 10).   

EK (EK 2008, t . 51) se je opredelila glede tega, ali zagotovitev sredstev centralnih bank 

poslovnim bankam šteje za državno pomo  ali ne. Kadar so izpolnjeni pogoji, našteti v 

nadaljevanju, ukrep po mnenju EK ne pomeni pomo i (EK 2008, t . 51):  

- »finan na institucija je ob zagotovitvi likvidnih sredstev pla ilno sposobna in ta sredstva 

niso del ve jega paketa pomo i; 

- institucija je v celoti zavarovana s premoženjem, za katero se uporabljajo odbitki pri 

vrednotenju glede na njeno kakovost in tržno vrednost; 

- centralna banka upravi encu zara una kazensko obrestno mero;  

- centralna banka da sama pobudo za ukrep, zlasti pa je ne podpira nobeno posredno 

osebno jamstvo države«. 

Ob nastopu finan ne krize bi bilo nadaljnje napredovanje finan ne integracije ali celo že 

dosežena raven integracije zaradi poseganja držav lahko ogroženo. EK (EK 2009a) je 

ugotovila, da kljub motivu podpiranja finan ne stabilnosti s širšimi pozitivnimi u inki lahko 

državna pomo  na razli ne na ine povzro i izkrivljanje konkurence. Prav tako je tudi menila 

(EK 2009a), da bodo v konkuren nih razmerah tržne deleže izgubile tiste banke, ki poslujejo 

pretirano tvegano in/ali uporabljajo nezanesljive poslovne modele. Vendar pa so prav 

nevzdržni poslovni modeli in pretirano tvegano poslovanje povzro ili izkrivljanja 

konkurence, ki ga po EK (2009a) državne pomo i lahko podaljšujejo, zaradi esar je prišlo do 
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moralnega hazarda v bankah prejemnicah pomo i ter hkrati oslabilo spodbude za 

konkuren no obnašanje preostalih udeleženk na trgu, ki v tej finan ni krizi do pomo i niso 

bile upravi ene (EK 2009a).  

EK je od leta 2008 predvidela podrobna navodila glede meril združljivosti pomo i držav 

lanic bankam z zahtevami iz lena 107(3)(b) PDEU (EK 2010). Za odobrene ukrepe 

razli nih oblik državnih pomo i je EK poudarila, da so sprejemljivi samo za asno, tako da jih 

je mogo e upravi iti samo kot odziv na izredne razmere na finan nih trgih. Trajanje teh 

ukrepov je EK sprva omejila do konca decembra 2010 (EK 2010), kasneje pa je uporabo 

ukrepov prilagodila potrebam, ki so izhajale iz vztrajanja kriznih razmer tudi po tem datumu.  

Da je poslovna banka lahko prejela državno pomo , je morala biti ne le v skladu s pravili, ki 

jih je opredelila EK, temve  je moral biti ukrep tudi odobren. Po ECB-ju (2011, 35) je morala 

v ta namen banka predstaviti na rt prestrukturiranja, iz katerega je bilo mogo e razbrati, kako 

bodo težave, s katerimi se banka soo a, premagane ter kako hitro bo lahko za ela poslovati 

brez državne pomo i, vklju no s simulacijo ob predpostavki asovne neomejenosti poslovanja 

kot tudi v primeru najslabšega izida (ECB 2011, 35). Hitra vrnitev v samostojno poslovanje 

pa je pomenila osredoto enje na jedrno dejavnost, kar je pogosto pomenilo zmanjšanje 

aktivnosti v poslih, ki niso najtesneje povezani z osnovno ban no dejavnostjo, kakor tudi 

geografsko omejitev (ECB 2011, 35). eprav to ni bil namen EK, je zaradi tovrstnega 

managementa kriznih ukrepov prišlo do zmanjšanja ezmejnega poslovanja in posledi no do 

nižje ravni finan ne integracije (ECB 2011, 35). Pomembna pomanjkljivost v evropskem 

kriznem managementu se je pokazala v ukrepanju, kadar je šlo za banke z izrazito ezmejno 

usmerjenostjo. Ukrepanje se je bistveno razlikovalo in imelo razli ne izide, kar dokazujejo 

primeri ukrepanja pri islandskih bankah, banke Dexia ter banke Fortis (ECB 2011, 35).       

Ban ništvo na drobno v evroobmo ju je bilo po ECB-ju (2012, 27) zaradi krize sprva manj 

prizadeto, kar pa se postopoma spreminja, saj kaže znake prizadetosti tudi ta segment 

ban nega trga. ECB (2012, 27) na osnovi indikatorjev ban ne aktivnosti ugotavlja, da so se 

trgi, ki so bili v zgodovinski perspektivi bolj integrirani, na krizne razmere tudi hitreje in 

mo neje prilagodili. Delež ezmejnih medban nih kreditov se je kljub mo nemu kriznemu 

padcu ob koncu leta 2011 stabiliziral na ravni, ki je višja od tiste pred uvedbo skupne valute 

evra. Negativen u inek finan ne krize na proces ban ne integracije je po ECB-ju (2012, 28) 

viden tudi pri cenovnih indikatorjih. Za ve ino ban nih produktov za nefinan na podjetja in 

za ve ino zapadlosti se je razmik med letom 2011 dodatno pove al. Ta se je od sredine 2009 

vseskozi vztrajno pove eval pri kratkoro nih kreditih majhnim in srednje velikim podjetjem, 

medtem ko je bil razmik za velike kratkoro ne kredite precej nestanoviten, vendar je ostajal v 

širokem pasu. Pri ban ništvu na drobno je po ECB-ju (2012, 28) prav tako opaziti pove anje 

razpršitve ravni obrestnih mer, kar ECB pripisuje ezmejnim razlikam v pogojih financiranja 

bank, kot jih narekujejo okoliš ine na doma em trgu, vklju no s kreditnim tveganjem 

državnih papirjev. Tudi drugi indikatorji kažejo nazadovanje oziroma nizko raven integracije 
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na segmentu ban ništva na drobno, saj ECB (2012, 29) ugotavlja, da raven harmonizacije 

procesov, instrumentov in storitev še vedno ni zadovoljiva, kar se lepo kaže tudi denimo v 

po asnem napredovanju pri projektu SEPA (ECB 2012, 30). 

Številni indikatorji nakazujejo, da je bil zaradi krize najmanj prizadet segment na 

medban nem trgu repo trg, to je  trg zavarovanih medban nih kreditov, saj gre za pogodbe o 

povratnem nakupu (ECB 2013a, S7). To dejstvo ECB-ja ne presene a, saj vidijo v selitvi iz 

nezavarovanega trga v zavarovane kredite na in, kako so se banke odzvale na pove ano 

tveganje nasprotne stranke ter pove ano likvidnostno tveganje, prisotno na evropskem 

medban nem trgu, eprav so ta pojav zaznali predvsem v državah evroobmo ja brez 

javnofinan nih ter makroekonomskih težav. To pripisujejo predvsem dejstvu, da se je razvoj 

repo trga v teh državah za el že bistveno pred krizo in tako vzpostavil infrastrukturo, ki je 

bistveno zahtevnejša pri repo poslih, in sicer iz pravnega in poravnalnega vidika (ECB 2013a, 

S7 in S8). Obseg poslovanja se je za el vztrajno pove evati na tem trgu že od leta 2002 

naprej. Hkrati je potekalo pove evanje sicer tudi na trgu medban nih nezavarovanih kreditov, 

a je bilo pove anje tam bistveno manjše, trend pa se je leta 2007 tudi obrnil (ECB 2013a, S7 

in S8).    

2.3.2 Pripravljenost na nove krize in institucionalne spremembe 

Kriza je pokazala nekatere pomanjkljivosti v takratni evropski institucionalni ureditvi, ki je 

predvidevala ter omogo ala ukrepanje v asu krize. Med najpomembnejšimi 

pomanjkljivostmi so bile velika razlika med nacionalnimi insolventnimi ter 

gospodarskopravnimi zakonskimi podlagami kakor tudi velike razlike med pravnimi in 

organizacijskimi ureditvami mednarodnih bank (ECB 2011, 38).  

Glede na dogajanje v veliki finan ni krizi je ECB (2011, 38) menila, da je implementacija v 

ve ji meri poenotenega kriznega managementa za nadaljnja prizadevanja po integraciji 

velikega pomena. Podobno razmišlja Dabrowski (2010), ki je ugotovil, da je bil evropski 

odziv na krizo precej pozen in pogosto neusklajen, ne le v prvi fazi, ko je šlo predvsem za 

likvidnostno krizo, temve  tako ugotavlja tudi za drugo fazo, ko je postalo jasno, da ima 

precej bank v svojih bilancah tudi pomembne izpostavljenosti v t. i. toksi ne naložbe. 

Dabrowski (2010) je videl klju ne razloge, zakaj je bila koordinacija politik toliko težja, v 

velikih razlikah v hitrosti in jakosti širitve ezmejne finan ne okužbe, neenakomernosti 

izpostavljenosti posameznih gospodarstev šokom, neenakosti v sposobnosti in virih zagotoviti 

reševalne pakete, v asih nepremišljenih in neu akanih reakcijah na nacionalnih ravneh kot 

tudi skušnjavah do prevalitve stroškov na druge. V tem smislu so ukrepi držav lanic 

predstavljali resen izziv enotnemu trgu EU, jedru evropske ekonomske in institucionalne 

ureditve (Dabrowski 2010).    
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Dodatne pomanjkljivosti v evropski ureditvi zmanjšujejo sposobnost EU uspešnega kriznega 

finan nega managementa. V analizi vzrokov velike finan ne krize je navedel Dabrowski 

(2010) pomanjkljivosti, ki ne izvirajo le iz makroekonomske politike, temve  tudi iz 

regulatornega okvira ter je še posebej izpostavil globalni karakter finan nih trgov. Izpostavil 

je še pove evanje vloge finan nih konglomeratov, ki delujejo v razli nih delih finan ne 

industrije, ter vlogo inovativnih finan nih instrumentov, ki povezujejo razli ne segmente 

finan nega sektorja, ki jim ne sledi urejanje finan nega nadzora (Dabrowski 2010).  

EK (2012a) je junija 2012 predstavila svoje predloge o uvedbi novih ukrepov za obvladovanje 

krize, da bi se izognili reševanju bank v prihodnosti. EK ugotavlja, da so bili potrebni 

odobreni ukrepi državnih pomo i za finan ne institucije v obsegu brez primere, saj so 

predstavljali kar 37 % DBP-ja EU, s imer se je sicer prepre ilo obsežno propadanje bank in 

motnje v gospodarstvu, vendar pa ni bilo rešitve za velike banke s ezmejno aktivnostjo, 

davkopla evalcem pa je bilo naloženo breme poslabšanja javnofinan nega stanja (EK 2012a). 

Predlogi EK temeljijo na prizadevanjih ve  lanic in zajemajo podro ja prepre evanja, 

zgodnjega ukrepanja in razreševanja. V okviru prepre evanja morajo banke pripraviti na rte 

za sanacijo, ki naj vklju ujejo ukrepe za primer poslabšanja njihovega finan nega stanja (EK 

2012a). Od organov, ki so zadolženi za reševanje bank, okvir ukrepov EK zahteva pripravo 

na rtov za razreševanje na ravni bank in skupin, kar vklju uje možnosti obravnave bank v 

kriti nem stanju, ki niso ve  sposobne preživeti, kar pomeni uporabo orodij za postopno 

prenehanje in na inov zagotovitve kontinuitete klju nih funkcij (EK 2012a). Ukrep 

predvideva možnost zahteve do bank po spremembah pravne in operativne strukture, kadar 

organi v postopku na rtovanja ugotovijo, da so prisotne ovire za morebitno razreševanje te 

banke (EK 2012a).   

V okviru zgodnjega ukrepanja gre za mehanizme, ki naj bi zagotovili obravnavo finan nih 

težav takoj, ko se te pojavijo. EK je predlagala, da bi se pristojnosti za zgodnje ukrepanje 

za ele uveljavljati takoj, ko institucija ne izpolnjuje regulativnih kapitalskih zahtev ali obstaja 

verjetnost, da jih institucija krši (EK 2012a). Od banke lahko organi med drugim zahtevajo 

sklic sestanka delni arjev za sprejetje nujnih odlo itev ter z upniki pripravijo na rt za 

prestrukturiranje dolga. Nadzorni organi bodo tudi pooblaš eni, da pri ve jem poslabšanju 

razmer za omejeno obdobje imenujejo posebnega upravitelja banke, igar klju na naloga je 

izboljšanje finan nega položaja banke ter ponovna vzpostavitev stabilnosti poslovanja (EK 

2012a). 

EK predvideva za etek razreševanja, kadar ukrepi za prepre evanje in zgodnje ukrepanje ne 

morejo odpraviti vzrokov za morebitni propad banke. e organi presodijo, da so ukrepi za 

prepre itev propada iz rpani in je javni interes ogrožen, prevzame nadzor nad institucijo ter 

za ne z razrešitvijo (EK 2012a). Proces poteka po vnaprej pripravljenih na rtih, ki jih imajo 

nacionalni organi. Zagotavljanje finan ne stabilnosti ter zaš ita vlagateljev in 

davkopla evalcev utemeljujejo upravi enost poseganja v pravice davkopla evalcev in 
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upnikov ter hkrati prepre ujejo morebitne zlorabe (EK 2012a). Orodja, namenjena za 

razreševanje, vklju ujejo prodajo propadajo e banke v celoti ali zgolj njen del, preselitev 

dobrih sredstev ali klju nih funkcij banke v premostitveno banko ob zaprtju slabega dela, 

lo evanje sredstev oz. iš enje bilance, kar pomeni prestrukturiranje, dokapitalizacijo s 

pomo jo zasebnega sektorja z odsvojitvijo delniškega kapitala (EK 2012a).   

2.4 Evropski ban ni sektor 

Banke opravljajo klju no vlogo v narodnem gospodarstvu, saj kot finan ni posredniki 

omogo ajo transformacijo ro nosti sredstev, upravljajo finan na tveganja, financirajo 

trgovinsko menjavo, omogo ajo akumulacijo kapitala ter spodbujajo tehnološke inovacije, ob 

tem pa se vzpostavlja pozitivna koreliranost z ekonomsko aktivnostjo, pri emer gre vzro no-

posledi no povezavo iskati v obeh smereh (Walkner in Raes 2005).   

Evropski ban ni sektor je v zadnjih dveh desetletjih prešel skozi pomembne razvojne faze, na 

kar so pomembno vplivali številni dejavniki, med njimi globalizacija, tehnološke spremembe, 

deregulacija, evropska integracija (Goddard idr. 2007). Po drugi strani pa je heterogenost 

evropskega ban nega prostora še vedno mo no vidna, e evropske banke primerjamo med 

seboj, npr. po organizaciji ali korporativnem upravljanju (glej empiri ne primerjave, 

Arnaboldi in Casu 2011 in tudi Marcinkowska 2012). Tudi finan ni sistem se razlikuje, tako 

je v nekaterih lanicah prevladujo  tržni finan ni sistem, v katerem je glavni vir finan nih 

virov kapitalski trg (npr. Velika Britanija in Nizozemska), v prevladujo em številu lanic pa 

je prisoten ban ni finan ni sistem, v katerem so glavni vir zunanjega financiranja podjetij 

prav banke (Arnaboldi in Casu 2011). Heterogenost evropskega ban nega prostora se kaže 

tudi v razlikah v na inu upravljanja bank, ki lahko izhaja tudi iz razli nih lastniških struktur, 

organizacijskega ustroja, stroškovne u inkovitosti, kar empiri no preverja Willliams (2004). 

Nekatere lastnosti evropskega ban nega sektorja dodatno približevanje in ban no integracijo 

v evroobmo ju tudi otežujejo, med katera Walkner in Raes (2005) uvrš ata: investicijske 

omejitve, razlike v obdav itvi in nekatere razlike v pravilih finan nega poro anja, Arnaboldi 

in Casu (2011) pa tudi velike kulturne razlike ter velike razlike v premoženju.  

Prav v slednjem sistemu imajo banke na podlagi svojega preteklega poslovanja veliko 

informacijsko prednost pred morebitnimi novimi bankami, kar otežuje vstop na trg (Arnaboldi 

in Casu 2011). Med ovirami za investiranje v druge lanice sta Walker in Raes (2005) videla 

neformalno prednost doma ih investitorjev, kakor tudi v zakonodajnih aktih lanic prisotne 

koncepte, kot je denimo »javni interes«. Investicijska ovira je tudi nezmožnost popolne 

konsolidacije dveh podjetij v razli nih lanicah, eprav je ezmejno delovanje podjetja kot 

celote možno, pa lahko pride do nejasnosti v uporabi nacionalnih pravil, denimo glede 

vprašanj insolventnosti, intelektualne lastnine, obdav evanja (Walkner in Raes 2005).  
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Strukturne indikatorje za tri asovne preseke (leta 1985, 1995, 2004) so predstavili Goddard 

idr. (2007) ter ugotovili, da se je število bank v EU15 v analiziranem obdobju pomembno 

zmanjšalo, in sicer z 12.315 na 7.300. Glede zaznanega zmanjšanja števila bank je Weill 

menil (2009), da je bilo to predvsem posledica združitev in prevzemov na nacionalni ravni, ki 

je bila predvsem motivirana z doseganjem velikosti kot obrambe pred prevzemom, ter tudi kot 

pove anje tržne mo i, in tudi z doseganjem ekonomije obsega. Prevzemi in združitve med 

bankami so zato po Weillu (2009) predvsem zvišali koncentracijo na nacionalni ravni. Po 

drugi strani bi po Weillu (2009) pri akovali, da se bo zaradi družitev in prevzemov število 

poslovalnic zmanjšalo. Vendar pa je število ban nih poslovalnic po podatkih Goddarda idr. 

(2007) v štirih od velike peterice držav naraslo v obdobju med 1985–2004, le v Veliki 

Britaniji je prišlo do velikega zmanjšanja števila poslovalnic, saj je bilo teh še leta 1985 

22.224, medtem ko je bila leta 2004 le še 14.001. Tudi ECB (2007, povz. po Weillu 2009) je 

zaznal neenotno gibanje števila ban nih poslovalnic po državah lanicah, saj je v nekaterih 

naraš alo, drugje pa padalo.  

Kot pomemben del tradicionalnega ban ništva velja poslovanje z gospodinjstvi. Po Baeleu 

idr. (2004) je bil ta delež precej visok in je v agregirani ban ni bilanci še leta 2001 znašal kar 

54 % bilan ne vsote na aktivi in 44 % na pasivi. Po Schäferju (2009) je integriranost 

segmenta ban nega poslovanja z gospodinjstvi še vedno v svojih za etkih, njegovo merjenje 

pa lahko temelji zgolj na zelo širokem naboru indikatorjev, saj je integracija lahko vsaj 

deloma prisotna, pa napa no izbran indikator tega ne bo zaznal. Walkner in Raes (2005) sta 

menila, da ovira napredek ban ne integracije na podro ju poslovanja z gospodinjstvi ureditev 

varovanja potrošnikov. Ta je na ravni EU slabo urejena, zaradi esar se ureditve v posameznih 

državah lanicah pomembno razlikujejo, eprav se vse lanice sklicujejo na splošno dobro 

(Walkner in Raes 2005).     

Goddard idr. (2007) so predstavili podatke, da se je med letoma 1985 in 2004 skupno število 

zaposlenih v ban nem sektorju EU15 pove alo za okoli 10–15 %, vendar pa so bile razlike 

med posameznimi državami velike. Do padca števila zaposlenih je prišlo denimo na 

Danskem, Finskem, pa tudi v Franciji, medtem ko je do izrazitega pove anja prišlo v Nem iji, 

Gr iji, Luksemburgu in Veliki Britaniji (Goddard idr. 2007). Po drugi strani je bilan na vsota 

pomembno narasla, in sicer se je v petih najve jih lanicah, Franciji, Nem iji, Veliki Britaniji, 

Španiji in Italiji, nominalno pove ala za kar 340 % BDP-ja (Goddard idr. 2007). Po 

ugotovitvah EK (2012b) je v obdobju med letoma 2001 in 2008 bilan na vsota evropskega 

ban nega sektorja rasla povpre no 6 % na leto, pri emer so bile med lanicami bistvene 

razlike, nato je rast zaradi krize obstala, bilan na vsota pa se je ponovno za ela pove evati v 

absolutnem znesku po letu 2009, vendar pa je relativno glede na BDP ostala na primerljivi 

ravni (EK 2012b).   

Heterogenost evropskega ban nega sektorja se kaže tudi v drugih lastnostih nacionalnih 

ban nih sektorjev. Medtem ko v Veliki Britaniji, na Švedskem ali v Franciji prevladujejo 
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velike ban ne skupine, v nekaterih državah ni niti ene banke, ki bi bila po kriterijih ECB-ja 

velika, denimo v Avstriji, Gr iji, na Irskem (Arnaboldi in Casu 2011). Razlike lahko opazimo 

tudi glede na prevladujo e tuje lastništvo ban nega sektorja, ki je izrazito na Irskem, Belgiji, 

Finskem ali Luksemburgu (Arnaboldi in Casu 2011). Zanimivo je opazovati ban ni sektor 

posameznih evropskih regij. Mamatzakis, Staikouras in Koutsomanoli-Fillipki (2005) so za 

jugovzhodno Evropo raziskovali konkuren nost in koncentracijo v obdobju 1998–2002, kjer 

je bil kljub dominaciji ban nega sektorja obseg sredstev, ki jih posredujejo banke v 

gospodarstvo, bistveno manjši kot v hitro rasto ih gospodarstvih EU. Ban ni sektor 

jugovzhodne Evrope je po Mamatzakisu, Staikourasu in Koutsomanoli-Fillipku (2005) že 

prešel proces prestrukturiranja, rehabilitacije, privatizacije državnih bank, zapiranja 

insolventnih bank ter odpisov slabih kreditov.  

Poleg finan nih institucij, ki so banke in so podvržene ban ni regulaciji, je pomembno 

opazovanje t. i. vzporednega ban nega sistema v EMU (Bakk-Simon idr. 2012). Ta je 

opredeljen na osnovi aktivnosti in ne na osnovi oblike finan ne institucije, gre pa za 

aktivnosti kreditnega posredovanja, transformacije ro nosti in likvidnosti (Bakk-Simon idr. 

2012). V vzporednem ban nem sistemu ne gre za banke, ampak gre za pomemben vpliv na 

razvoj ban nega prostora ter njegovo sooblikovanje (Bakk-Simon idr. 2012). Klju ni sestavni 

deli vzporednega ban nega sistema so po Bakk-Simonu idr. (2012): aktivnosti listinjenja, 

skladi denarnega trga, repo trg (trg pogodb povratnih nakupov) ter hedge oz. varovalni skladi.   

Z vidika finan ne stabilnosti aktivnosti vzporednega ban nega sistema, transformacija 

ro nosti in likvidnosti, pove ujejo likvidnostno tveganje brez varnostnih mehanizmov, ki so 

na voljo ban nemu sektorju (Bakk-Simon idr. 2012). Takšna tveganja se lahko sistemsko 

prenesejo na regulirani ban ni segment zaradi likvdnostnih pritiskov na trgu in nenadnih 

padcev cen zaradi nujnih odprodaj ter zaradi povezanosti z ban nim sektorjem, ki je lahko v 

vlogi upnika nebank v kreditnih razmerjih, izvedenih finan nih instrumentih, repo poslih in 

drugih poslih (Bakk-Simon idr. 2012). Vzporedni ban ni sistem lahko prispeva k 

procikli nosti v finan nem sistemu, saj pove uje vzvod in prispeva k tvorjenju cenovnih 

mehur kov. Finan no stabilnost lahko ogroža vzporedni ban ni sistem zaradi regulativne 

arbitraže. Po Bakk-Simonu idr. (2012) bi bil lahko tudi Basel III nova spodbuda za banke, da 

svoje aktivnosti s pomo jo listinjenja preselijo v vzporedni ban ni sistem in se tako izognejo 

visokim kapitalskim utežem.   

Velikost vzporednega ban nega sistema v EMU med državami lanicami mo no niha (Bakk-

Simon idr. 2012). Glede na velikost narodnega gospodarstva predstavlja vzporedni ban ni 

sistem pomemben delež v Luksemburgu, na Irskem ter na Nizozemskem, visok delež pa 

dosega tudi v Franciji (Bakk-Simon idr. 2012). Tudi dinamiko navedene države ohranjajo, saj 

od preloma tiso letja ni prišlo do pomembnih premikov pri rezidentstvu, eprav se v zadnjih 

etrtletjih pojavlja trend prenosa rezidentstva v prid Luksemburga in Irske. Prav pomembne 

razlike v velikosti vzporednega ban nega sistema med državami lanicami bi bilo (Bakk-
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Simon idr. 2012) treba dodatno raziskati, ali so razlike lahko posledica regulatorne arbitraže, 

in bi bilo smiselno dodatno harmozirati regulativni okvir (Bakk-Simon idr. 2012).    

2.4.1 Pravni okvir ban ne integracije v Evropi 

Že Rimska pogodba je leta 1957 postavila temelje enotnemu ban nemu trgu, s tem ko je 

opredelila pot proti enotnemu trgu za dobrine in storitve, in to tudi s pomo jo usklajevanj 

pravnih ureditev med lanicami, kjer je to potrebno (Weill 2009). Po prikazu v Goddardu idr. 

(2007) so v nadaljevanju predstavljeni evropski sporazumi, ki so postali pravni okvir za 

ban no integracijo v Evropi. 

Za etek predstavlja t. i. Prva ban na direktiva iz leta 1977,8 ki je vsebovala na elo, da ban ni 

nadzor nad doma im ban nim trgom opravlja država lanica, ter harmonizirala pravila za 

dodeljevanje licenc bankam (Goddard idr. 2007). Leta 1988 je bil sprejet prvi mednarodni 

kapitalski sporazum (angl. Basle Capital Adequacy Regulation), ki je utemeljil kapitalske 

zahteve na tveganju prilagojeni aktivi, opredelil temeljni kapital in dodatni kapital ter 

uveljavil 8-odstotni kapitalski koli nik kot minimalno kapitalsko zahtevo za banke (Goddard 

idr. 2007).  

Pravi za etek ban ne integracije v Evropi pa je bila Direktiva 88/361/EEC9 (poznana kot 

Directive on Liberalization of Capital Flows), sprejeta leta 1988, ki je sprostila kapitalske 

tokove med lanicami (Goddard idr. 2007), in še dodatno t.i. Druga ban na direktiva10  iz leta 

1989 (Goddard idr. 2007). Ta je uvedla enotno ban no licenco, kar je pomenilo, da je banka, 

ki je pridobila licenco za opravljanje ban nih poslov v katerikoli državi lanici, lahko 

opravljala ban ne posle tudi v katerikoli drugi državi lanici (Goddard idr. 2007). Ker je ta 

direktiva tako odpravljala pravne ovire pri vstopanju na tuje ban ne trge, se je po Weillu 

(2009) pri akovalo pove anje ezmejnih aktivnosti bank tako v obliki ustanavljanja podružnic 

kot v obliki opravljanja ezmejnih ban nih storitev. Zaradi ban nega nadzora bank na 

doma em trgu v pristojnosti vsake posamezne države lanice je bilo ustanavljanje h erinskih 

bank s to direktivo manj favorizirano (Weill 2009).  

                                                 

 
8 Direktiva 77/780/EEC, angl. Directive on the coordination of laws, regulations and administrative 
provisions relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (UL L 322, 17. 12. 
1977, str. 30–37). 
9 Direktiva 88/361/EEC, angl. Council Directive for the implementation of Article 67 of the Treaty 
(UL L 178, 8. 7. 1988, str. 5–18). Ve  glej EK 2013.  
10 Direktiva 89/646/EEC, angl. Second Council 89/646/EEC of 15 December 1989 Directive on the 
coordination of coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking 
up and pursuit of the business of credit institutions and amending Directive 77/780/EEC (UL L 386, 
30. 12. 1989, str. 1-13). 
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Leta 1992 je bila sprejeta Direktiva 92/121/EEC o velikih izpostavljenostih,11 ki je dolo ala, 

da naj banka ne investira ve  kot 25 % lastnih virov v eno izpostavljenost (Goddard idr. 

2007). Leta 1993 je bila sprejeta Direktiva 93/22/EEC o investicijskih storitvah,12 namenjena 

investicijskim družbam, ki je uvedla skupno dovolilo za opravljanje investicijskih storitev. 

Leta 1994 je bila sprejeta Direktiva 94/19/EC o sistemih zajam enih vlog,13 ki je opredelila 

minimalni zajam eni znesek v primeru nepla ila banke (Goddard idr. 2007). Leta 2000 sta 

sledili Direktiva 2000/12/EC o za etku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih 

institucij14 ter Direktiva 2000/46/EC o za etku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter 

nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja,15 ki je 

ustvarila pogoje za izdajanje elektronskega denarja tudi neban nim institucijam (Goddard idr. 

2007).       

Naslednji pomemben mejnik v evropski ban ni integraciji je bila uvedba evra kot enotne 

valute (leta 1999), saj je ta bankam pomembno zmanjšala izpostavljenost valutnemu tveganju 

(Weill 2009). Da bi se spopadli s preostalimi ovirami, ki so še vedno obstajale, je bil leta 1999 

sprejet in leta 2005 implementiran na rt finan nih storitev (FSAP). Na rt je vseboval tri cilje, 

in sicer ustvariti enoten trg na debelo za finan ne storitve in produkte, ustvariti odprt in varen 

finan ni trg na drobno ter postaviti nadzorniška pravila, ki naj odražajo najnovejša dognanja 

(Weill 2009). Kljub bistvenemu zmanjšanju pravnih ovir pa so bile te še vedno prisotne, 

denimo v obliki pravil varstva potrošnikov ali razlikujo ih se dav nih obravnav v državah 

lanicah (Weill 2009).   

Ne le neposredno, tudi posredno je bila ban na integracija spodbujana s pravnimi ureditvami 

v evropskem prostoru. Za nadaljevanje za rtane poti enotnega trga tudi na podro ju 

ban ništva je bila po Dewingu in Russellu (2008) zelo zaželena harmonizacija na podro ju 

ra unovodstva, saj je za enotni trg na podro ju finan nih storitev klju na primerljivost 

finan nega poro anja vsaj za podjetja, ki kotirajo na borzi. Nacionalni ra unovodski standardi 

so se med seboj mo no razlikovali, kar gre po njunem mnenju (Dewing in Russell 2008) 

                                                 

 
11 Direktiva 92/121/EEC, angl. Directive on the monitoring and control of large exposures of credit 
institutions (UL L 29, 5. 2. 1993, str. 1–8). 
12 Direktiva 93/22/EEC, angl. Directive on investment services in the securities field (UL L 141, 11. 6. 
1993, str. 27).  
13 Direktiva 94/19/EC, angl. Directive on deposit-guarantee schemes (UL L 135, 31. 5. 1994, str. 5-
14), ki je bila v asu finan ne krize dopolnjena z Direktivo 2009/14/EC, angl. Directive amending 
Directive 94/19/EC on deposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay 
(UL L 68, 13. 3. 2009, str. 3-7).    
14 Direktiva 2000/12/ES, angl. Directive relating to the taking up and pursuit of the business of credit 
institutions (UL L 126, 26. 5. 2000, str. 1), kasneje ve krat bistveno spremenjena in z Direktivo 
2006/48/EC tudi preoblikovana (UL L 177, 30. 6. 2006, str. 1-200).  
15 Direktiva 2000/46/EC, angl. Directive on the taking up, pursuit of and prudential supervision of the 
business of electronic money institutions (UL L 275, 27. 10. 2000, str. 39). 
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pripisati kulturnim razlikam, razlikam v pravnem, finan nem in dav nem sistemu ter tudi 

vlogi in vplivu finan nega poro anja. Harmonizacija je bila na tem podro ju sprva za rtana z 

ra unovodskima direktivama, in sicer s etrto direktivo leta 1978 ter Sedmo direktivo leta 

1983, vendar pa se je kot ustreznejša rešitev izkazala strategija poenotenja ra unovodskih 

standardov, za kar naj bi skrbel International Accounting Standards Board, ki je tako 

poimenovanje prevzel leta 2001, sprva se je imenoval International Accounting Standards 

Committee (Dewing in Russell 2008). Leta 2002 je EU sprejeta ureditev, ki je od leta 2005 

nalagala vsem podjetjem, ki kotirajo na borzi, poro anje po tako sprejetih standardih. Proces 

je potekal nemoteno, dokler se niso pojavila resna trenja glede MRS 39 (Dewing in Russell 

2008).        

Pravna ureditev ban nega delovanja v EU naj bi temeljila na izsledkih empiri nih študij, ki 

podrobneje pojasnjujejo delovanje evropskega ban nega prostora. Študija avtorjev Uhdeja in 

Heimeshoffa (2009) je analizirala agregirane bilan ne podatke ob uporabi metode Z-

to kovanja za ve  kot 2600 evropskih bank v EU-25 za obdobje med letoma 1997 in 2005. 

Avtorja sta ugotovila, da ima tržna koncentracija na nacionalnih ban nih trgih negativne 

u inke na finan no stabilnost evropskih bank. Dodatna ugotovitev študije je bila, da tržna 

koncentracija pozitivno vpliva na ROAA bank, kapitalske koli nike ter nestanovitnost 

ROAA. Avtorja sta menila, da bi takšni rezultati lahko nakazovali, da nastane negativna 

povezanost med koncentracijo in stabilnostjo pod vplivom visoke nestanovitnosti donosov 

velikih bank na trgih v visoko tržno koncentracijo (Uhde in Heimeshoff 2009). Avtorja sta na 

osnovi dodatnih analiz ob utljivosti ugotovila, da so ban ni trgi v vzhodnoevropskih državah 

lanicah EU prej finan no ranljivi, kar sta pripisala dejstvu, da izkazujejo nižjo raven 

konkuren nosti, manj možnosti za diverzifikacijo in višji delež bank v državni lasti, kljub 

temu da ban na regulacija podpira finan no stabilnost po vsej Evropi. Na osnovi teh 

ugotovitev je treba po njunem mnenju (Uhde in Heimeshoff 2009) vklju iti vidik sistemske 

stabilnosti v proces pridobitve dovoljenja prevzemov znotraj evropske ban ne direktive. 

Poleg tega sta avtorja predlagala nadaljnje izboljšave v ezmejnem sodelovanju med 

nacionalnimi nadzorniki v Evropi z namenom, da bi se podrobneje opredelile odgovornosti za 

preudarni nadzor panevropskih bank, ki delujejo ezmejno. Uhde in Heimeshoff (2009) sta 

tudi ugotovila, da so njuni rezultati za vzhodnoevropske ban ne trge pokazali pozitivno 

povezanost med cilji politike konkurence ter cilji ban nega nadzora in sistemske stabilnosti, 

medtem ko rezultati njune študije tega niso potrdili za zahodnoevropske ban ne trge. Na 

podlagi ugotovljenega sta avtorja izpostavila morebitno nujnost kompromisa med 

u inkovitostjo in stabilnostjo v evropskem ban ništvu, kar ponovno zahteva sodelovanje med 

vsemi pristojnimi organi nadzora na obeh podro jih (Uhde in Heimeshoff 2009).   

U inkovanje finan ne integracije na kreditne trge naj bi bilo po splošnem prepri anju 

pozitivno (Ryan in Horsewood 2009). Vendar pa sta izpostavila, da je treba zaklju ke glede 

vplivov na vlogo finan nega posredovanja nujno natan neje analizirati, saj naj bi bili u inki 

odvisni od ekonomskega okolja, v katerem ban ni sistem deluje, ter že dosežene ravni (Ryan 
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in Horsewood 2009). Relativno kratko obdobje hitrih sprememb, liberalizacije trga blaga in 

ban nega trga ter proces finan ne integracije v državah vzhodne in srednje Evrope je postavil 

to regijo v položaj posebnega zanimanja. Ryan in Horsewood (2009) sta za obdobje med 

letoma 1998 in 2008 analizirala vlogo bank v procesu finan ne integracije. V prou evanem 

obdobju sta zaznala mo no pove anje tujega lastništva bank in analizirala gibanje pasivne in 

aktivne obrestne mere in obrestne marže po državah v regiji. asovno okno sta razdelila v tri 

dele, tako sta poskušala zaznati razlike med posameznimi fazami razvoja znotraj 

prou evanega asovnega okna. Obdobje 1994–1998 sta prepoznala kot tranzicijsko obdobje s 

slabo razvitim kreditnim trgom za gospodinjstva in zna ilno visokim tveganjem kreditiranja 

gospodinjstev. Le obrestne mere na Malti in Cipru so se v tem obdobju približevale povpre ju 

v EU. Ryan in Horsewood (2009) sta drugo analizirano obdobje (1999–2003) imenovala 

obdobje konsolidacije z zna ilnim padanjem aktivnih obrestnih mer v vseh državah, padale pa 

so tudi v tretjem analiziranem obdobju. Pasivne obrestne mere so bile v tranzicijskem obdobju 

precej razli ne in so v Romuniji in Bolgariji dosegale izjemno visoko raven. Obrestne mere so 

postopoma padale, tako da sta Ryan in Horsewood (2009) ugotovila, da so se te že pred 

vstopom analiziranih držav v EU leta 2004 približale povpre ju EU 15. Z ekonometri no 

analizo obrestne marže sta avtorja podprla hipotezo, da ekonomska integracija z odprtjem 

trgovanja podpira finan no integracijo, saj obrestno maržo zmanjšuje. Vstop v EU je vplival 

na zmanjšanje obrestne marže le v Litvi, Estoniji in Sloveniji, medtem ko rezultati študije 

kažejo na vpliv pove evanja, vendar je ta statisti no nezna ilen. Ryan in Horsewood (2009) 

sta tako pokazala, da vstop tujih bank sam po sebi ne vodi v ve jo finan no u inkovitost.   

2.4.2 Mere ban ne integracije 

V raziskavah o finan ni integraciji želimo odgovoriti na vprašanje, ali je integracija sploh 

prisotna.16 e je, nas zanima, s kakšno hitrostjo se proces odvija, in tudi, kako se raven 

dosežene integracije giblje skozi as (Adam idr. 2002, povz. po Jagri  2013). Merjenje 

ban ne integracije je povezano z opredelitvijo pojava, saj je nekaj možno izmeriti šele, kadar 

veš, kaj meriš. Pojem finan ne integracije je vsebovan v opredelitvi kon nega cilja ECB-ja, 

kar vpliva na prepri anje v literaturi, kako naj bi merili ban no integracijo (Gropp in Kashyap 

2010, povz. po Jagri  2013). Avtorja sta opozorila, da vklju itev pogoja enakega dostopa 

finan nih udeležencev do vseh finan nih instrumentov in storitev v opredelitev integracije po 

ECB, ta predpostavlja profitabilnost nudenja vseh storitev na vseh delih integriranega trga 

(Gropp in Kashyap 2010, povz. po Jagri  2013). e zatorej kakšnih storitev na kakšnem trgu 

ni, ker bi to bilo nedonosno, iz tega ni mo  nujno sklepati o prisotnosti oziroma odsotnosti 

                                                 

 
16 Pregled konvencionalnega metodološkega orodja ter cenovne in koli inske indikatorje smo na 

kratko predstavili že v lanku Jagri , T. (2013). 
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finan ne integracije (Gropp in Kashyap 2010). V nadaljevanju smo analizirali nekatere 

pogosto uporabljene indikatorje ban ne integracije. ECB (2011, 26) spremlja ve  skupin 

indikatorjev, ki odražajo ban ni sektor: (i) strukturne indikatorje, (ii) indikatorje, ki temeljijo 

na aktivnosti bank, (iii) cenovne indikatorje in (iv) druge indikatorje.   

Koli inski indikatorji temeljijo na izmerjenih koli inah, denimo obsega ezmejnih poslov 

ban ništva na drobno (Gual 2004; Pérez, Salas-Fumas in Saurina 2005, oba povz. po 

Koehlerju 2009a). Kot kažejo podatki Banke za mednarodne poravnave (BIS), so ti tokovi 

bistveno manjšega obsega od medban nih tokov v evroobmo ju, vendar pa kot navaja 

Koehler (2009a) to še ni indikator za morebiten neobstoj integracije ban ništva na drobno. 

ezmejna aktivnost bank je po ECB-ju (2012, 27) eden temeljnih indikatorjev napredka 

ban ne integracije. To naj bi na preprost na in zaznali s pomo jo spremljanja ustanavljanja in 

dejavnosti podružnic tujih bank oziroma bank v tuji lasti. Poleg tega predlaga ECB (2012, 27) 

v ta namen tudi spremljanje obsega ezmejnih prevzemov in združitev kot indikatorja. Vendar 

po drugi strani visoko število ezmejnih prevzemov in združitev še nujno ne pomeni visoke 

stopnje integracije, kadar lokalne banke še naprej poslujejo po ustaljenem poslovnem procesu 

in se zato cene na lokalnih trgih ne približujejo (Cabral, Dierick in Vesala 2002, povz. po 

Koehlerju 2009a). 

Druga skupina indikatorjev so cenovni indikatorji, ki ocenjujejo približevanje obrestnih mer 

(glej ECB 2013a, S27–S28). Nekatere cenovne indikatorje, primerne za analizo integracije 

kreditnega trga in trga obveznic, so analizirali že Adam idr. (2002). Adam idr. (2002, povz. 

po Jagri  2013) so predlagali izra un indikatorja hitrosti procesa finan ne integracije, to je -

konvergenco, ki so jo ocenili z naslednjo ena bo:  

 

kjer sta c in t oznaki za državo in as,   je sprememba obrestnih mer in  je slamnata 

spremenljivka za državo. Negativna vrednost -koeficienta pomeni, da je zaznana  

konvergenca obrestnih mer, medtem ko izraža absolutna vrednost hitrost konvergence (Adam 

idr. 2002, povz. po Jagri  2013). Da bi ugotovili doseženo raven konvergence predlagajo 

Adam idr. (2002, povz. po Jagri  2013) izra un vrednost -konvergence. Med cenovne 

indikatorj štejejo Adam idr. (2002, povz. po Jagri  2013) še razlike v ceni za primerljive 

ban ne storitve. 

Utemeljenost uporabe cenovnih indikatorjev kot ustrezne mere ban ne integracije izhaja iz 

zakona ene cene. Baele idr. (2004) so izpostavili nekatere omejitve, ki so prisotne pri takem 

raziskovanju ban ne integracije. Prvi dejavnik je dostopnost podatkov o cenah, medtem ko 

vidijo drugega v velikih razlikah med produkti ban ništva na drobno, saj je to še vedno precej 

lokalno obarvano Baele idr. (2004). Zaradi navedenega razlike v cenah ne bodo najbolje 
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odražale dosežene integracije, a kljub temu Baele idr. (2004) vidijo smiselnost dinami ne 

analize obrestnih razmikov. Podatki o obrestnih merah ban ništva na drobno so pogosto 

agregirani, zato posamezne komponente niso vidne (Baele idr. 2004).  

Baele idr. (2004) so v svoji analizi identificirali tri obdobja. V prvem obdobju, 1990–1994, je 

bilo zaznati precejšnjo nestanovitnost v obrestnih merah. V drugem obdobju, 1995–1998, je 

bilo gibanje obrestnih mer pod vplivom trgovanja na finan nih trgih, ki so ga spodbujala 

pri akovanja glede u inkov, ki jih bo imela na finan ne trge EMU. V tem obdobju je bilo tako 

po Baeleu idr. (2004) zaznati zmanjšanje razlik med posameznimi lanicami. V tretjem 

obdobju, po letu 1999, pa so Baele idr. (2004) zabeležili dodatno približevanje pri srednje- in 

dolgoro nih kreditih podjetjem ter pri hipotekarnih kreditih, medtem ko pri kratkoro nih 

kreditih podjetjem in potrošniških kreditih takega približevanja ni bilo opaziti, saj so ostali na 

enaki ravni ali pa se je se raven celo zvišala. S pomo jo -konvergence, ki meri hitrost 

približevanja proti izbrani vrednosti, so merili Baele idr. (2004) približevanje obrestnih mer 

proti tistim v Nem iji. V panelni regresijski analizi so avtorji ugotovili konvergenco obrestnih 

mer za obdobje 1995–2003. Ko so obdobje razdelili na dva dela, pa se je leta 1999 izkazalo, 

da se je hitrost konvergence pokazala le za srednje- in dolgoro ne kredite podjetjem ter 

hipotekarne kredite (Baele idr. 2004). 

Po Baeleu idr. (2004, povz. po Jagri  2013) bi lahko raziskovanje ban ne integracije temeljilo 

na meri, ki bi odražala vsebovanost novic v obrestnih merah. Izra uni Baelea idr. (2004) so 

pokazali, da je za obdobje 1994–1996 za kratkoro ne kredite podjetjem mogo e s skupnimi 

dejavniki pojasniti le 9 % variance, medtem ko se je ta delež v kasnejšem obdobju, do 2003, 

pove al kar na 32 %. Podoben porast so zabeležili tudi pri obrestnih merah za srednje- in 

dolgoro ne kredite (Baele idr. 2004). Pri obrestnih merah za potrošniške in hipotekarne 

kredite prebivalstvu sprememb v opazovanem obdobju avtorji niso zaznali in so poro ali o 

razmeroma nizkem deležu variabilnosti, ki jo pojasnijo skupni dejavniki (Baele idr. 2004).     

Napredek v ban ni integraciji je po Baeleu idr. (2004, povz. po Jagri  2013) mogo e 

opazovati tudi s prou evanjem prisotnosti oziroma postopnega zmanjšanja ovir za vstop na 

trg, pri emer gre za indikatorje, ki temeljijo na koli ini. Tak primer indikatorja so ezmejni 

tokovi, za katere so Baele idr. (2004) grafi no pokazali naraš anje ezmejnega kreditiranja 

podjetjem, ki niso banke, dodatno pa še veliko opaznejše naraš anje ezmejne aktivnosti 

medban nega trga za analizirano obdobje 1990–2003. Po Adamu idr. (2002, povz. po Jagri  

2013) lahko v skupino koli inskih indikatorjev uvrstimo tudi delež sredstev v rokah tujih 

bank in delež tujih bank na doma em trgu v skupni bilan ni vsoti sektorja. Adam idr. (2002, 

povz. po Jagri  2013) so predlagali še opazovanje deleža tujih obveznosti v skupni bilan ni 

vsoti nacionalnega ban nega sektorja, ki ga je mo  primerjati z deleži, ki bi jih banke imele, 

e bi lahko pridobivale le finan ne vire na doma em trgu.      
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Gropp in Kashyap (2010, povz. po Jagri  2013) sta razvrstila študije ban ne integracije glede 

na uporabljeno metodologijo. Najprej so tu študije, ki uporabljajo podatke o obsegu 

neposrednega ezmejnega poslovanja bank na segmentu ban ništva na drobno (Gropp in 

Kashyap 2010). Za tovrstno opazovanje integracije sta ugotovila, da morda neposredni 

ezmejni tokovi v poslovanju z gospodinjstvi ne bodo visoki, zato posledi no integracija in 

zato kljub prisotnosti ban ne integracije le-ta ne bo zaznana (Gropp in Kashyap 2010). 

Pogoste so tudi študije, ki kot indikator ravni integracije opazujejo ezmejne prevzeme in 

združitve (pregled literature v Koehlerju 2009a in 2009b, povz. po Groppu in Kashyapu 

2010). Tako v primeru prve obravnave kot tudi drugega predlaganega indikatorja po Groppu 

in Kashyapu (2010) niti ne gre za potreben niti za zadosten pogoj, da bi lahko sklepali o 

prisotnosti finan ne integracije. V zadnjo skupino pa sta avtorja uvrstila študije, ki raziskujejo 

raven integriranosti na podlagi obrestnih mer ban ništva na drobno (Gropp in Kashyap 2010, 

povz. po Jagri  2013).  

Kot ustreznejšo mero za ban no integracijo sta predlagala Gropp in Kashyap (2010) kazalnik 

ROA, saj bi bila konvergenca ROA pri akovana le v okoliš inah, kadar: i) je tržiš e 

konkuren no ter ii) u inkovito deluje korporativni nadzor. Avtorja sta pri akovala, da bo v 

primeru visoke donosnosti na celotna sredstva na trg vstopil nov konkurent, ki bo donosnost 

znižal, ter da bo v primeru prenizke dosežene donosnosti takšna banka prevzeta od 

u inkovitejše. Na podatkih za obdobje 1994–2006 za 36.501 bank in hranilnic sta primerjala 

ROA v Nem iji, Španiji, Franciji, Italiji, Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike, pri 

emer je bila zadnja vklju ena zgolj zaradi primerjave (Gropp in Kashyap 2010). V študiji 

razlikujeta med bankami, z delnicami katerih se trguje na borzi, ter drugimi. Za prve sta 

avtorja ugotovila, da prihaja do konvergence proti povpre ni stopnji donosnosti na sredstva za 

Evropo. Na tej podlagi sta zato sklepala, da se zdi, da evropske banke, ki so uvrš ene na 

borzo, delujejo na integriranem ban nem trgu. Po drugi strani pa sta za banke in hranilnice, ki 

niso uvrš ene na borzo, zaznala zelo veliko razliko v povpre ni donosnosti med analiziranimi 

državami (Gropp in Kashyap 2010). Za to skupino bank in hranilnic avtorja tudi nista našla 

ustreznega dokaza za prisotnost integracije, saj donosnost na celotna sredstva ne konvergira 

proti skupni ravnovesni vrednosti (Gropp in Kashyap 2010). Poleg tega sta izpostavila 

nezadostno integracijo znotraj posameznih držav med bankami, ki so uvrš ene na borzo, in 

tistimi, ki niso (Gropp in Kashyap 2010).  

2.4.3 U inki ban ne integracije 

Tudi e za ezmejno poslovanje ne bi bilo trgovinskih in monetarnih ovir, to nujno še ne bi 

pomenilo, da bo do ekonomske integracije dejansko prišlo (Pérez, Salas-Fumas in Saurina 

2005), saj je veliko dejavnikov, ki bodo vplivali na uspeh integracije. Pomembno vlogo igrajo 

institucionalni dejavniki in okoliš ine v investitorjevi doma i državi ter v tujini kakor tudi 

spodbude, ki so prisotne za to, da se nekdo sploh odlo i za ezmejno poslovanje (Pérez, 
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Salas-Fumas in Saurina 2005). Pérez, Salas-Fumas in Saurina (2005) so predlagali, kateri 

dejavniki bi lahko pojasnili razlike med obsegom ezmejnih ban nih tokov v posameznih 

državah. Zaradi doseganja ekonomije obsega že na doma em trgu bo tako v velikih državah 

po Pérezu, Salas-Fumas in Saurini (2005) pri akovati ve ji delež doma ega ban nega sektorja 

oziroma manjšo prisotnost tujih bank, kot bo to v manjših državah. Podobno bi potem lahko 

sklepali, da bodo banke iz majhnih držav ve ji delež naložb usmerile v tujino kot ban ni 

sektorji iz velikih držav (Pérez, Salas-Fumas in Saurina 2005). Glede na zna ilno 

segmentiranost finan nega sektorja bodo države, kjer predstavlja relativno ve ji delež 

finan nega sektorja prav ban ni sektor, zaradi komparativnih prednosti, ki izhajajo iz 

konkuren nosti celotnega ban nega sektorja, lažje nastopale na tujih trgih kot tiste, ki so 

doma izpostavljene nižji ravni konkuren nosti. Pérez, Salas-Fumas in Saurina (2005) so 

predpostavljali tudi, da bodo v ban nih sektorjih, kjer se dosegajo višji donosi, le-ti privabili 

nove konkurente, pri emer bodo iz zelo konkuren nega trga posamezni ponudniki tudi 

izstopali, zaradi esar naj bi zelo konkuren en doma i ban ni trg deloval kot ovira za vstop 

tujih konkurentov na doma i ban ni trg. Nekonkuren ni ban ni sektor lahko zaradi želje po 

ohranitvi visoke donosnosti izgradi druga ne vstopne ovire, kot denimo gosto mrežo ban nih 

poslovalnic, tesen odnos med komitenti in banko, visoke stroške menjave banke (Pérez, 

Salas-Fumas in Saurina 2005).    

Vplive integracije ban nega sektorja je mogo e najti na razli nih podro jih. Pogosto se 

omenja u inek na konkuren nost ban nega sektorja. Baltzer idr. (2008) so izpostavili splošno 

prepri anje, da mo no integriran finan ni sistem znižuje stroške kapitala in izboljšuje 

u inkovitost alokacije finan nih virov. Po drugi strani je vprašanje u inka integracije 

ban nega sektorja pomembno z vidika klju ne vloge, ki jo imajo po Baeleu idr. (2004) banke 

pri transmisiji monetarne politike v realni sektor, saj so prav banke nasprotne stranke v 

operacijah monetarne politike in so prav banke kreditodajalec gospodinjstvom in podjetjem, 

med drugim prav na osnovi dobljenih kreditov od centralne banke.     

Po Barrellu, Ficu in Geraldu (2011) je bilo pri akovano, da bo integracija finan nega trga EU 

vodila v u inkovitejšo rabo kapitala v evropskem gospodarstvu ter dvig konkuren nosti. 

Posledi no naj bi to vodilo v nižanje stroškov kapitala, pove anje investicij in tudi višje 

gospodarske rasti. Barrell, Fic in Gerald (2011) na osnovi ekonometri ne študije trdijo, da bi 

znižanje stroškov financiranja za 1 odstotno to ko pomenila pove anje BDP-ja evroobmo ja 

za 0,5 % v štirih letih ter za 0,75 % na dolgi rok. Korist bi se tako izkazala v pove anju 

u inkovitosti znotraj sektorjev kakor tudi u inkovitejši alokaciji med sektorji (Barrell, Fic in 

Gerald 2011).  

Po Walknerju in Raesu (2005) je vstop tujih bank prisilil doma e banke k pove anju 

konkuren nosti ter izboljšanju storitev. Walkner in Raes (2005) predvidevata, da bi ban na 

integracija v državah vzhodne in srednje Evrope, ki so se uniji pridružile 2004, predstavljala 

pritisk na konkuren nost njihovih ban nih sistemov, zaradi esar naj bi primerjalno visoki 
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pribitki postopoma uplahnili. e to ne bi bilo podprto tudi z znižanjem stroškov na drugi 

strani, bi lahko takšni pritiski ogrozili finan no stabilnost (Walkner in Raes 2005). 

Kadar deluje banka v vsaj dveh razli nih državah, sta videla Walkner in Raes (2005) možen 

pozitiven u inek na makroekonomsko stabilnost, saj lahko banka uvaža kapital na trg, kjer je 

kreditno povpraševanje mo no, hkrati pa je doma e narodno gospodarstvo zaš iteno pred 

specifi nimi šoki te banke zaradi geografske razpršenosti delovanja banke, kar se kaže v 

zmanjšani nestanovitnosti ban nih naložb in posledi no stabilnejših kreditnih pogojih za 

kreditojemalce. Vendar pa sta dopuš ala tudi drugo možnost, in sicer da banke s pretežno 

ezmejnim delovanjem prenehajo s kreditno aktivnostjo na tistih trgih, kjer je gospodarstvo v 

zastoju, ter prenesejo svojo aktivnost na rasto e in obetavnejše trge (Walkner in Raes 2005). 

V primeru takšnega ravnanja je prišlo do finan ne ranljivosti mati ne banke, saj lahko izgube 

na ravni skupine povzro ijo zaostritev kreditnih pogojev za podružnice in h erinske banke v 

tujini. Na teoreti ni ravni sta tako možna oba u inka, stabilizacija kot tudi destabilizacija 

makroekonomskega okolja kot posledica vstopa tujih bank na trg. Vendar pa po Walknerju in 

Raesu (2005) ve ina empiri nih študij nakazuje neto pozitivne u inke kreditne aktivnosti tujih 

bank na doma o makroekonomsko stabilnost.    

Ban no integracijo je mogo e opazovati tudi glede na konvergenco ban ne u inkovitosti, kar 

je v svoji študiji za obdobje 1994–2005 raziskoval Weill (2009). Cilj ban ne integracije je 

uresni itev zakona ene cene, zaradi esar bi banke za podobne storitve zahtevale primerljivo 

pla ilo, kar pa bi banke lahko dosegle le ob konvergenci stroškovne u inkovitosti bank (Weill 

2009). Stroškovna u inkovitost meri, kako podobni so stroški za enak nabor produktov med 

analizirano banko in naju inkovitejšo banko (Weill 2009). Weill (2009) raziskuje ban no 

integracijo na panelnih podatkih z dvema konceptoma konvergence: -konvergenco, ki 

predpostavlja, da imajo države z nižjo ravnijo ban ne u inkovitosti hitrejše stopnje rasti kot 

države z višjo ravnijo ban ne u inkovitosti, ter -konvergenco, ki je zaznana, kadar se raven 

ban ne u inkovitosti v vsaki posamezni državi približuje povpre ju analizirane skupine držav. 

Rezultati študije so pokazali, da je do ban ne integracije v analiziranem obdobju prišlo ter da 

je prišlo do izboljšanja stroškovne u inkovitosti v vseh lanicah EU, kar Weill (2009) 

pripisuje pozitivnemu u inku integracije in pri akuje dodatno pospešitev tega procesa v 

prihodnosti.  

Koristi ban ne integracije po Walknerju in Raesu (2005) bi se lahko kazale v številnih drugih 

vidikih, saj naj bi ban na integracija v EU nujno vodila v konsolidacijo tako na ravni znotraj 

držav lanic kot ezmejno, kar bi se kazalo v strukturnih prilagoditvah v bolj konkuren nem 

okolju in možnosti doseganja ve je ekonomije obsega pri poslovanju. Walkner in Raes (2005)  

sta izpostavila, da številne empiri ne študije nakazujejo, da uspešna ban na konsolidacija 

pove uje koristi komitentov z zmanjšanjem aktivnih obrestnih mer in dostopnosti kreditov 

kakor tudi zaradi dviga pasivnih obrestnih mer na daljši rok. Glede morebitnega dviga 

u inkovitosti v okviru konsolidirane banke sta Walkner in Raes (2005) ugotovila, da v 
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literaturi ni tako jasnih zaklju kov. Odsotnost pove ane u inkovitosti sta pripisala razli nim 

oviram v okviru ban nih prevzemov in združitev. V splošnem pa sta ugotovila, da lahko 

ban ni prevzemi izboljšajo sektorsko u inkovitost in odpornost proti ekonomskim šokom 

(Walkner in Raes 2005). Konsolidacija tako lahko predstavlja pot k odpravi presežnih 

kapacitet, saj je konsolidacija lahko boljša alternativa za banko, ki posluje slabo, kot pa njen 

propad (Walkner in Raes 2005).   

Koncept -konvergence in -konvergence sta uporabili tudi Casu in Girardone (2008), da bi 

preverili hitrost, s katero se ban ni trgi EU integrirajo, in sicer za obdobje 1997–2003. Gre za 

neuravnoteženi panelni vzorec, ki že zajema vpliv priklju itve Avstrije, Finske in Švedske 

leta 1995, ne zajema pa obdobja po letu 2004, ko se je priklju ila deseterica novih lanic 

(Casu in Girardone 2008). Casu in Girardone (2008) sta na osnovi svojih rezultatov ugotovili, 

da je v analiziranem obdobju prisotna konvergenca med državami glede u inkovitosti. Vendar 

pa so rezultati pokazali tudi, da se je stroškovna u inkovitost za povpre je EU 15 v 

analiziranem obdobju zmanjševala ter da kadar so analizirali razlike med državami, je ostajala 

najnižja vrednost stroškovne u inkovitosti ves as približno enaka, vendar pa se je pomembno 

zmanjševala dosežena najvišja stroškovna u inkovitost (Casu in Girardone 2008). Avtorici sta 

na osnovi teh rezultatov postavili trditev o tem, da so bili u inki integracije morda 

nevtralizirani s poslabšanjem stroškovne u inkovitosti naju inkovitejših bank. Da bi trditev 

podkrepili, sta uporabili koncept -konvergence in pokazali, da je v analiziranem obdobju do 

konvergence v stroškovni u inkovitosti dejansko prišlo. Študija Casu in Girardone (2008) s 

pomo jo koncepta -konvergence je tudi pokazala, da se hitrost konvergence v analiziranem 

obdobju pove uje. Casu in Girardone (2010) sta v študiji konvergence stroškovne 

u inkovitosti, kjer sta s konceptoma -konvergence in -konvergence pokazali, da gre za 

približevanje držav proti evropskemu povpre ju, prišli tudi do nekaterih zaklju kov, ki so v 

nasprotju s številnimi drugimi avtorji. Uvedba evra po njunem naj ne bi imela u inka na 

pospeševanje konvergence in izboljšanje u inkovitosti. Evropska integracija v analiziranem 

obdobju, 1997–2003, naj ne bi imela pozitivnega u inka na stroškovno u inkovitost, saj 

rezultati nakazujejo vztrajanje neu inkovitosti oziroma pomanjkanje konvergence proti 

najboljši praksi (Casu in Girardone 2010).   

Po Barrellu, Ficu in Geraldu (2011) je integracija ban nega sektorja EU potekala predvsem s 

prevzemi in združitvami ter ustanavljanjem podružnic, ki so tako omogo ale ezmejno 

širjenje storitev. Obe poti sta pomenili rast velikosti bank, zaradi esar je integracijo mo  

analizirati tudi iz vidika velikosti podjetja, ki je v ban ništvu tesno povezana s stroški kapitala 

(Barrell, Fic in Gerald 2011). Po Barrellu, Ficu in Geraldu (2011) je to kanal, po katerem bi 

banke lahko vplivale na doma o ekonomijo, vendar pa v tržnih strukturah, kot je denimo 

oligopol, banke zaradi svoje tržne mo i te koristi ne bodo posredovale naprej svojim 

komitentom. Barrell, Fic in Gerald (2011) so tak u inek integracije analizirali skozi razmerje 

med velikostjo banke in neto obrestno maržo. Tipi no bodo majhne banke svojo kreditno 

aktivnost usmerjale predvsem v majhne kredite, to so krediti podjetnikom, mikro podjetjem 
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ter gospodinjstvom, saj ustvarjajo ti pri akovano višjo stopnjo donosa (Barrell, Fic in Gerald 

2011). Velike banke lahko ustvarijo ekonomijo obsega, hkrati pa lahko ponudijo širši nabor 

produktov, po drugi strani pa lahko majhne banke svoje potrebe po financiranju zadostijo že s 

privabljanjem majhnih in cenenih depozitov, medtem ko so velike banke odvisne od 

nestanovitnega finan nega trga na debelo (Barrell, Fic in Gerald 2011). Iz navedenega Barrell, 

Fic in Gerald (2011) predpostavljajo, da bo neto obrestna marža pri majhnih bankah prej višja 

v primerjavi z maržo velikih bank. Podatki iz razvitih gospodarstev tudi kažejo, da se je neto 

obrestna marža zniževala skoraj v celotnem obdobju 1993–2008, kar je po Barrellu, Ficu in 

Geraldu (2011) lahko pokazatelj rasti velikosti posameznih bank ali pa dviga konkuren nosti 

sektorja. V letih 2007 in 2008 so avtorji opazili mo no dvigovanje marže v evropskih državah 

(Barrell, Fic in Gerald 2011).  

Integracija ban nega sektorja v t. i. novih lanicah EU, ki jih predstavljajo deseterica, ki se je 

priklju ila EU v letu 2004, ter Bolgarija in Romunija, ki sta se uniji pridružili leta 2007, je 

bila predstavljena v študiji Baltzerja idr. (2008). Študija analizira podatke o obrestnih merah 

za hipotekarne kredite, potrošniške kredite kot tudi podatke o kratkoro nih, srednjero nih in 

dolgoro nih kreditih podjetjem. Leta 2003 je bilo v povpre ju ve  kot 70 % ban ne bilan ne 

vsote v lasti tujcev, torej nerezidentov, kar je predstavljalo ve  kot 95 % na eškem, v 

Estoniji, Litvi in na Slovaškem, medtem ko je bil ta delež v Sloveniji 36 % in le 12 % na 

Cipru (Baltzer idr. 2008). V baltski regiji je bila mo na prisotnost skandinavskih bank, 

medtem ko so bile v srednjeevropskih državah prisotne predvsem banke iz Avstrije in Italije 

(Baltzer idr. 2008). Avtorji so zaznali padanje standardnega odklona obrestnih mer v 

opazovanem obdobju, na podlagi esar so identificirali pove evanje integracije v obravnavani 

skupini držav. Študija vklju uje tudi merjenje indikatorja beta konvergence v primerjavi z 

Nem ijo (Baltzer idr. 2008). V panelni regresiji so avtorji prou evali obrestne mere za 

depozite in kredite razli nih ro nosti. Konvergenco obrestnih mer avtorji so zaznali za vse 

analizirane spremenljivke, razen vezanih depozitov po letu 2001 (Baltzer idr. 2008). Dodatno, 

za kratkoro ne kredite podjetjem in hipotekarne kredite gospodinjstvom, se je po letu 2001 

konvergenca statisti no zna ilno pospeševala (Baltzer idr. 2008). Za kratkoro ne, 

srednjero ne in dolgoro ne kredite podjetjem kot tudi za vezane vloge so avtorji zaznali vse 

ve ji delež variance, pojasnjene s skupnimi dejavniki, in dosegajo ravni, ki so primerljive s 

tistimi za evroobmo je, predstavljenimi v Baeleu idr. 2004 (povz. po Baltzerju idr. 2008).  

Sørensen in Gutiérrez (2006, povz. po Jagri  2013) sta se s pomo jo hirerarhi ne analize gru  

osredoto ila na stopnjo homogenosti ter tako implicitno na stopnjo integracije ban nega 

sektorja v državah lanicah evroombo ja ter njegov razvoj v obdobju 1998–2004. V študiji sta 

tako podrobneje analizirala vprašanje, katere države težijo k oblikovanju gru  in so si zato 

glede na strukturo podobne, ter spremljala dinami no sestavo gru  (Sørensen in Gutiérrez 

2006, povz. po Jagri  2013). Njuna klju na ugotovitev je bila, da so od uvedbe evra države 

lanice postale bolj homogene, etudi med njimi ostajajo pomembne razlike, zaradi esar 

vidita avtorja velik pomen v prihodnjem raziskovanju tukaj odprtega vprašanja Sørensen in 
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Gutiérrez (2006, povz. po Jagri  2013). Dejstvo, da finan ne strukture v evroobmo ju niso 

popolnoma harmonizirane, avtorjev ni presenetilo, saj sta izhajala iz ugotovitev študij, kot sta 

Cabral, Dierick in Vesala (2002) in Baele idr. (2004), ki obe izpostavljata, da je ban ni sektor 

najmanj integriran del finan nega sistema (Sørensen in Gutiérrez 2006). 

Sørensen in Gutiérrez (2006) sta uporabila dve metodi hierarhi ne analize gru . Avtorja sta 

zaznala približevanje gru , kar razumeta kot vse ve jo homogenost ekonomske in finan ne 

strukture od za etka EMU. Študija je pokazala, da zahodne in centralnoevropske države, kot 

so Nem ija, Francija, Belgija ter do dolo ene mere tudi Avstrija, Italija, Nizozemska, kažejo 

tendenco vklju evanja v isti gru i, kar sta avtorja pripisala realni ekonomski konvergenci 

navedenih držav in v splošnem podobnim finan nim sistemom teh držav (Sørensen in 

Gutiérrez 2006).  

Vendar pa se ob uporabi razli nih metod v študiji rezultati tudi nekoliko razlikujejo. Tak 

primer sta denimo Avstrija in Italija, ki sta vselej v isti gru i, kadar je uporabljena metoda 

brez glajenja, po drugi strani pa metoda z uporabo glajenja razvrsti navedeni državi v razli ne 

gru e (Sørensen in Gutiérrez 2006). Lo eno gru o tvorita Španija in Portugalska. Podobno 

tudi Irska in Gr ija, ki sta ob za etku opazovanega obdobja tvorili lo eno gru o, nato pa je 

postajala Irska vse bolj podobna zahodnoevropskim državam, Gr ija pa peloponeški gru i 

(Sørensen in Gutiérrez 2006). Avtorja sta našla tudi podobnosti med finskim in danskim 

finan nim sistemom kakor tudi med finsko in peloponeško gru o. Sørensen in Gutiérrez 

(2006) sta svojo študijo izvedla na ve jem številu harmoniziranih indikatorjev ter nekaterih 

cikli nih indikatorjih, za katere avtorja predpostavljata neposreden ali posreden vpliv na 

obnašanje bank. Avtorja sta izpostavila velik pomen izbora spremenljivk. Rezultat tvorijo 

podatki sami, zaradi esar se morebitna izpustitev ali vklju itev katere pomembne 

spremenljivke pomembno odraža v dobljenem rezultatu (Sørensen in Gutiérrez 2006).  

2.5 Implikacije za razvoj mikro in makro modela topologije ban nega sektorja 

Predstavljen pregled literature je pokazal, da na podro ju analize ban ne integracije obstaja 

nekaj odprtih vprašanj, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. Najprej izpostavimo, da se zdi 

obravnava vprašanja integracije v literaturi zelo ozka, saj ve ina študij izhaja iz pretirano ozke 

opredelitve integracije. Menimo, da na tak na in ni mogo e zajeti vseh vidikov ban ne 

integracije in so lahko dobljeni rezultati osiromašeni ali v skrajnem primeru celo zgrešijo 

bistvo vprašanja. Podobno parcialnost opažamo tudi z metodološkega vidika, saj študije 

pogosto zajemajo le nekaj indikatorjev (ali celo zgolj enega), tako da poskušajo na proces 

ban ne integracije, ki je izjemno kompleksen pojav, sklepati na osnovi zelo majhnega nabora 

spremenjivk. To pomeni, da na celoto sklepajo zgolj na osnovi delnih informacij. 

Ugotavljamo tudi, da metodološke rešitve obi ajno temeljijo na zbiru strogih predpostavk, ki 

pa jih avtorji raziskav pri izvedbi razsikav le deloma upoštevajo ali pa njihov pomen v celoti 
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zanemarijo. Med klju ne predpostavke lahko uvrš amo linearnost in normalno porazdelitev 

prou evanih spremenljivk. 

Pri analizi rezultatov raziskav ugotovljamo, da so ti pogosto mo no podvrženi u inkom 

multikolinearnosti. Ve ina uporabljenih metod je izjemno ob utljiva na prisotnost 

multikolinearnosti. Zato avtorji pogosto izlo ajo potencialno zanimive spremenljivke, 

uporabljajo razli ne transformacije podatkov, ugotavljamo pa celo tudi, da se na problem 

multikolinearnosti sploh ne ozirajo.  

Študije, ki raziskujejo fenomen evropske ban ne integracije, zajemajo praviloma krajša 

asovna obdobja in v mnogih primerih zelo omejen nabor držav. S tem ni mogo e nata neje 

opredliti dinamike, niti obsega integracijskih procesov, saj se ta odvija skozi daljše asovno 

obdobje in zajema celoten prostor Evropske unije, intenzivneje pa zagotovo vsaj obmo je 

evra. V ve  primerih ugotavljamo tudi, da so raziskovalci države, ki pomembno izstopajo po 

svojih lastnostih in/ali za katere ni na voljo dovolj podatkov, iz raziskav v vlogi osamelca 

izlo ili, kar prostorsko analizo dodatno zožuje.  

V mnogih raziskavah smo opazili, da izbor metode pogojuje rezutate raziskave. Metode, ki 

zahtevajo opredelitev odvisne spremenljivke, s tem vsiljujejo možne izide raziskave. Podobno 

velja za obi ajne metode na podro ju analize gru , ki zahtevajo predhodno dolo itev 

maksimalnega števila gru . 

V okviru pregleda literature smo oblikovali naslednja stališ a glede zahtev za pravilno 

izvedbo analize integracijskih procesov.  

Analiza mora obravnavati integracijski proces na mikro in makro ravni na enak na in ter 

mora omogo ati neposredno primerljivost rezultatov.  

Da bi zagotovili neposredo primerljivost med dvema modeloma ter njunimi rezultati, morata 

biti oba metodološko primerljiva, sicer ne bi šlo za dve ravni istega pojava, temve  dva 

razli na metodološka pristopa. 

Analiza mora dopuš ati prisotnost nelinearnih zvez in nenormalne porazdelitve obravnavanih 

spremenljivk. Analiza tudi ne sme biti ob utljiva na prisotnost multikolinarnosti in prisotnost 

osamelcev.  

Pregled literature kaže, da so praviloma prav to tudi zna ilnosti finan nih spremenljivk. Ker 

uporabljamo v disertaciji pretežno prav finan ne spremenljivke, se zdi nujno, da je temu 

prilagojena izbira metodologije. Statisti ne zna ilnosti uporabjene baze pa so natan neje 

preverjene in predstavljene v nadaljevanju.  

Analiza mora dopuš ati uporabo neuravnovešenega panela podatkov. 
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e želimo izvesti takšno študijo na im daljšem asovnem oknu ter zajeti države, ki so se 

postopoma vklju evale v evropske integracijske procese, bo šlo nujno za analizo na podlagi 

podatkov, ki bodo neuravnovešeni panel. Vsak druga en poskus bi zmožnost poglobljene 

dinami ne analize bistveno zmanjšal.  

Analiza ne sme vsiljevati strukture rezulatov. 

Izbrana metoda ne sme temeljiti na principu, da raziskovalec vnaprej opredeli velikost ali 

lastnosti gru , ki bodo rezultat modeliranja podatkov. Tudi dolo anje gru  na osnovi 

subjektivne presoje pri dolo anju kriti nih vrednosti za razlo evanje gru  ni dopustno, saj s 

tem raziskovalec prav tako vsiljuje obliko kon nega rezultata. 

Integracijski proces mora biti ocenjen na zadostnem številu spremenljivk, ki kažejo razli ne 

lastnosti ban nega sektorja. 

Da bi se izognili pristranskosti zaradi selektivnega izbora indikatorjev, ki lahko potencialno 

kažejo na integracijske procese, je smiselno zagotoviti bazo, ki bo temeljila na im ve jem 

številu pojasnjevalnih spremenljivk. S tem bo zagotovljen celovitejši opis lastnosti ban nih 

sektorjev. 

Analiza mora dopuš ati oceno dinamike integracijskega procesa. 

Integracijski proces se nujno odvija v asu, zato metode, ki ne omogo ajo predstavitve 

procesa skozi daljše asovno obdobje, niso ustrezne.  

V nadaljevanju predstavljamo metodološki pristop, ki po naši oceni v zadostni meri izpolnjuje 

vse navedene zahteve. Na tak na in si prizadevamo izdelati celovito in nepristransko oceno 

integracijskega procesa v evropskem ban nem sektorju. 
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3 METODE ZA ANALIZO BAN NE INTEGRACIJE 

V poglavju 2 smo ob pregledu literature ugotovili, da se za namen raziskovanja ban ne 

integracije uporablja ve  vrst metod, od preproste grafi ne analize posameznih indikatorjev, 

do statisti nih in ekonometri nih metod, kakor je denimo regresijska analiza, s pomo jo 

katere se spremlja npr. konvergenca indikatorja ali ve  indikatorjev. Med študijami pa smo 

opazili tudi takšne, ki uporabljajo za raziskovanje ban ne integracije analizo gru  (glej npr. 

Sørensen in Gutiérrez 2006). V nadaljevanju predstavljamo zna ilnosti metod iz skupine 

analize gru , ki izkazujejo utemeljenost primernosti prav te skupine metod za raziskovanje 

ban ne integracije.   

3.1 Analiza gru  

Analiza gru  razvrš a opazovane enote v skupine, t. i. gru e. Vendar pa se termin analiza gru  

ne nanaša na dolo eno statisti no metodo, temve  predstavlja družino tehnik in algoritmov, ki 

imajo nekatere skupne lastnosti, npr., da praviloma ne predpostavljajo nobene specifi ne 

porazdelitve podatkov (Norušis 2011, 361). Namen analize gru  je prepoznati homogene 

skupine opazovanih enot (Mooi in Sarstedt 2011, 238). Razvrš anje temelji zgolj na podatkih 

in medsebojnih povezavah med njimi, ki jih je mogo e razbrati iz podatkov samih (Tan, 

Steinbach in Kumar 2006, 490). V gru e se zatorej razvrstijo podobne ali medsebojno 

povezane opazovane enote. Hkrati velja tudi, da se enote, ki so bile razvrš ene v posamezno 

gru o, tudi im bolj razlikujejo od opazovanih enot v drugih gru ah (Tan, Steinbach in Kumar 

2006, 490). Ve ja kot je podobnost znotraj gru , boljše bo razlikovanje med gru ami in boljši 

bo tudi rezultat analize gru  (Tan, Steinbach in Kumar 2006, 490). V številnih primerih v 

praksi gre lahko za nabor podatkov, ne da bi o njih že imeli tudi kakršnokoli znanje, t. i. a 

priori znanje, zaradi esar tudi ni mogo e vnaprej opredeliti, kakšne naj bodo posamezne 

gru e (Zhang in Li 2003). Poleg analize gru  so poznane številne tehnike razvrš anja 

opazovanih enot v skupine, pri katerih so lastnosti skupin poznane že vnaprej. e se denimo 

delijo pacienti v skupine po boleznih z uporabo npr. diskriminantne analize, je nujno poznana 

diagnoza za vsako od skupin. Glede na te znane lastnosti so pacienti zgolj dodeljeni 

najustreznejši skupini (Norušis 2011, 361). Natan neje bi lahko opredelili še, da analiza gru  

ne pozna razlike med odvisno in neodvisnimi spremenljivkami, saj raziskuje nabor neodvisnih 

odnosov med spremenljivkami in oblikuje nabor gru  tako, da se zmanjša obseg opazovanih 

enot v gru e (Burns in Burns 2009, 554).   

3.1.1 Opredelitev analize gru  

Številne pojave opisuje zelo veliko število podatkov, kar odpira nove izzive pri njihovem 

razumevanju. Analiza gru  pogosto predstavlja šele za etek raziskovalnega procesa, katerega 

kon ni cilj je lahko druga en (Tan, Steinbach in Kumar 2006, 487). Ne glede na to, ali se 
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analiza gru  uporablja zaradi razumevanja nekega pojava ali uporabe delitve pojavnih oblik v 

gru e, je že dlje prisotna in izjemno pomembna na številnih podro jih: psihologija in 

družbene vede, biologija in taksonomija vrst, informacijska tehnologija, medicina, 

okoljevarstvene vede ipd. (Tan, Steinbach in Kumar 2006, 487). Izjemno pomembna postaja 

za poslovne vede. V poslovni praksi je precej prisotna v marketinških aktivnostih, npr. za 

razvrš anje strank kakor tudi za razvrš anje trgov (Mooi in Sarstedt 2011, 237), v finan nem 

sektorju za ugotavljanje profitabilnosti produktov ali tipov transakcij (Burns and Burns 2009,  

554), vendar tudi v drugih sektorjih zaradi dviga u inkovitosti, denimo pri marketinških 

akcijah, u inkovitosti v poslovanju ipd. (Burns in Burns 2009, 554). Analiza gru  je lahko 

orodje, s katerim podjetje prepoznava kupce s podobnimi nakupovalnimi navadami, da bi v 

svojih marketinških akcijah zajela prav tiste kupce, kjer je verjetnost uspeha najve ja (Burns 

in Burns 2009, 554). 

Analiza gru  je zelo priljubljena, njeno razširjenost pa gre po Sambandamu (2003) pripisati 

ve  dejavnikom, med najpomembnejšimi naj bi bila enostavnost uporabe te metode. Široka 

uporabnost analize gru  izvira tudi iz dejstva, da jo je mogo e uporabiti tako za fenomene, ki 

so opisani z nominalnimi podatki, intervalnimi kakor tudi panelnimi podatki (Green, Carmone 

in Smith 2011), eprav je potek analize gru  treba morebiti prilagoditi posamezni vrsti 

podatkov.  

Analiza gru  ne vsiljuje omejitev glede lastnosti baze podatkov, kar pa po drugi strani ne 

pomeni, da je njena uporaba možna na kakršnihkoli podatkih. Po mnenju Mooia in Sarstedta 

(2011, 238) bo npr. tržna segmentacija, ki je izvedena s pomo jo analize gru , manj 

subjektivna kot pa delitve v skupine, ki bi temeljile npr. na poslovni praksi, obi ajih in 

izkušnjah v poslovanju. Vendar pa bo na kakovost kon ne rešitve pomembno vplivala 

odlo itev glede števila gru  kakor tudi, ali so oblikovane gru e pravzaprav statisti no zna ilne 

(Korobow in Stuhr 1991). Analizo gru  je zato treba ozna iti kot tehniko, ki je hkrati 

statisti na, vendar tudi in predvsem raziskovalna (Sørensen in Gutiérrez 2006; Hair idr. 

1998). 

Analiza gru , katere osnovni namen je razumevanje nekega pojava, posnema osnovno 

lovekovo nagnjenje, ki razumevanje sveta gradi prav na oblikovanju skupin in iskanju 

podobnosti znotraj teh (Tan, Steinbach in Kumar 2006, 487). Kadar gre za razumevanje 

skupin, predstavljajo gru e potencialne razrede, medtem ko z analizo gru  ozna ujemo 

tehnike iskanja teh razredov (Tan, Steinbach in Kumar 2006, 487). Ko uporabljamo analizo 

gru  z namenom uporabe v praksi, kot je to v marketingu, se s pomo jo izbranih tehnik dolo i 

prototip za vsako gru o (Tan, Steinbach in Kumar 2006, 489). Ta predstavlja najtipi nejšega 

predstavnika vsake gru e in v nadaljevanju služi kot osnova za analizo ali za obdelavo 

podatkov. V tem pogledu je analiza gru  na in iskanja najbolj reprezentativnih predstavnikov 

skupin (Tan, Steinbach in Kumar 2006, 489).  
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eprav je literatura o analizi gru  precej obširna (glej Burns in Burns 2009; Norušis 2011), je 

analiza gru  povezana tudi z nekaterimi pomanjkljivostmi. Tan, Steinbach in Kumar (2006, 

490) izpostavljajo, da v številnih primerih uporabe analize gru  pojem gru a ni zadovoljivo 

opredeljen. Težave, ki nastopijo ob opredelitvi gru e, se lepo kažejo na sliki 1, ki prikazuje 

dvajset to k in tri razli ne na ine, kako so te razvrš ene v gru e (Tan, Steinbach in Kumar 

2006, 490). Razli ne oblike to k na sliki ozna ujejo posamezne gru e. Slika deli podatke na 

dve, štiri ali šest gru , vendar je mogo e zaznati delitev vsake od dveh ve jih skupin 

podskupine (Tan, Steinbach in Kumar 2006, 490). V primerjavi rešitev je smiselno izpostaviti 

delitev v štiri gru e, ki se zdi najmanj ustrezna, kot je prikazano na sliki. Prikaz pokaže, da je 

najboljša opredelitev gru e vselej odvisna od vrste podatkov in želenih rezultatov (Tan, 

Steinbach in Kumar 2006, 490). Opisana izmuzljivost najustreznejše opredelitve gru e pa 

razkriva še eno vprašanje, povezano z uporabo analize gru , kot ugotavljata tudi Burns in 

Burns (2009, 555), in sicer, da vnaprej števila gru , ki so v podatkih prisotne, praviloma ne 

poznamo. V ta namen predlagata dvostopenjsko raziskovanje podatkov. V tem procesu sta 

najprej izvedla hierarhi no analizo gru  po Wardovi metodi, v kateri sta uporabila kot mero 

razdalje kvadratno evklidsko razdaljo (Burns in Burns 2009,  555). Namen prve faze je 

ugotoviti, kakšno bi bilo lahko optimalno število gru . V drugi fazi sta izvedla analizo gru  

ponovno, vendar sta uporabila podatek o želenem številu gru  (Burns in Burns 2009, 555).    

Da je vnaprejšnje dolo anje števila gru  pomemben problem analize gru , se strinjata tudi 

Mooi in Sarstedt (2011, 239), saj je to le redko vnaprej zelo o itno. Dodatno pa sta videla še 

pomemben trade-off v izbiri med majhnim številom gru  in delitvijo v veliko gru  (Mooi in 

Sarstedt 2011, 239). Kadar se podatki razdelijo v malo gru , bodo te praviloma lažje 

razumljive in v praksi uporabnejše, medtem ko omogo a delitev v veliko gru  prepoznavanje 

ve  segmentov ter natan nejše razlikovanje med segmenti (Mooi in Sarstedt 2011, 239).  

Razdelitev podobnih podatkov v skupine je lahko izvedena s pomo jo številnih tehnik. 

Analizo gru  lahko razumemo kot eno izmed teh, denimo kot obliko klasifikacije, saj tudi 

analiza gru  ustvarja ozna evanje skupin, vendar pri tem dodeljevanju oznak druga kot 

klasifikacija izhaja zgolj iz podatkov (Tan, Steinbach in Kumar 2006, 490). Klasifikacija, ki 

je po Tanu, Steinbachu in Kumarju (2006, 491) nadzorovan proces, v okviru katerega so 

podatki s pomo jo modela razvrš eni v skupine. Oznake razredov so bile znane že vnaprej, 

tako da je modelsko dolo ena le potrebna podobnost v lastnostih, da lahko neki podatek spada 

v posamezno skupino, glede na to, kakšne so bile lastnosti tistih enot, za katere je 

raziskovalec vedel, v katero skupino spadajo (Tan, Steinbach in Kumar 2006, 491). Prav 

zaradi te razlike analizo gru  Tan, Steinbach in Kumar (2006, 491) razumejo kot 

nenadzorovana klasifikacija. Burns in Burns (2009, 553) sta videla razliko v tem, da analiza 

gru  pravzaprav pridobiva novo znanje, saj gre za orodje, s katerim iz opazovanih podatkov 

pridobimo informacijo o smiselni razdelitvi, medtem ko je klasifikacaja zgolj razvrstitev že 

med skupine, katerih obstoj je raziskovalcu že znan. 
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Slika 1: Razdelitev podatkov v razli no število gru  

Vir: Tan, Steinbach in Kumar 2006, 491. 

Do dodatnih zapletov v pojmovanju prihaja tudi zaradi nedosledne rabe izrazoslovja. Tan, 

Steinbach in Kumar (2006, 491) so opazili, da se izraza segmentacija in razdelitev podatkov 

v asih uporabljata kot sopomenki za analizo gru , pogosteje pa kot poimenovanje pristopov, 

ki niso del analize gru . Izraz razdelitev se uporablja predvsem v povezavi z delitvijo grafov v 

podgrafe, medtem ko se segmentacija pogosteje nanaša na delitev podatkov v skupine z 

uporabo preprostih orodij, denimo vizualna delitev npr. slike na osnovi intenzivnosti pik ali 

barv (Tan, Steinbach in Kumar 2006, 491). Tudi delitev ljudi le na osnovi posamezne 

lastnosti (npr. spola) bi prej razumeli kot enostavno segmentacijo in ne analizo gru , eprav je 

meja pogosto težko dolo ljiva (Tan, Steinbach in Kumar 2006, 491).   

 

Originalni podatki

Štiri gru e

Dve gru i

Šest gru
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3.1.2 Metode grupiranja 

Analiza gru  je poimenovanje namena uporabe katerekoli od celotne družine metod, ki se 

med seboj mo no razlikujejo. Mooi in Sarstedt (2011, 238) delita analize gru  v tri skupine: 

hierarhi ne metode, razvrstitvene metode (natan neje k-srednje vrednosti) in dvostopenjske 

analize gru , ki so kombinacija prvih dveh. Burns in Burns (2009, 555) kot najpogostejšo 

statisti no metodo za »iskanje homogenih skupin v podatkih merljivih lastnosti« navajata 

hierarhi no analizo gru . Tudi Tan, Steinbach in Kumar (2006, 491) menijo, da temelji 

najpogostejše razlikovanje med razli nimi vrstami analiz gru  prav v tem, ali so gru e 

ugnezdene ali ne, oziroma gre pri tej delitvi za hierarhi no analizo gru  ali ne. Neugnezdena 

analiza gru  je delitev niza podatkov v gru e tako, da se te ne delijo naprej in je vsak podatek 

razvrš en v natanko eno gru o. Takšna delitev ima le eno raven. Na sliki 1 je prikazana prav 

taka analiza gru , kjer sta sprva dve gru i na naslednji ravni razdeljeni naprej. Na drugi strani 

pa gre za hierarhi no analizo gru , kadar se posamezna gru a deli na dodatne gru e, ki 

pravzaprav predstavljajo njene podmnožice (Tan, Steinbach in Kumar 2006, 492).  

Rezultat hierarhi ne analize gru  je grafi no prikazan z dendogramom, ki je drevesu podobna 

slika, iz katere je mogo e razbrati razdelitve posamezne gru e v njene podgru e (Sørensen in 

Gutiérrez 2006). Iz dendograma pa je mogo e razbrati tudi razdalje med posameznimi 

gru ami (Sørensen in Gutiérrez 2006).  

Hierarhi na analiza gru  lahko poteka od spodaj navzgor, kar imenujemo združevalna 

hierarhi na analiza gru , ali od zgoraj navzdol, kar je metoda cepitve (Norušis 2011, 363). V 

prvem primeru je vsaka enota razporejena v svojo gru o, nato pa se postopoma podobne 

gru e družijo, dokler niso na koncu vse enote združene v eni sami gru i (Norušis 2011, 363). 

Pri razdvajajo i analizi gru  poteka proces ravno obratno, tako da so sprva vse enote 

razporejene v zgolj eno samo gru o, ki se v vsakem koraku razdeli, dokler ni na koncu vsaka 

enota v svoji gru i (Norušis 2011, 363). Za uporabo takšnega procesa je treba dolo iti ve  

kriterijev, ki na koncu oblikujejo dejanski algoritem. To vklju uje vsaj odlo itve glede 

kriterija podobnosti oziroma mere razdalje, kriterij, ki dolo a, katere gru e se v posameznih 

korakih združujejo oziroma razdružujejo ter število gru  (raven delitve oz. združitve), ki bo 

kon ni rezultat, saj predstavljata tako prva kot zadnja raven povsem trivialno rešitev in je 

dejanska rešitev nekje vmes (Norušis 2011, 364).  

V okviru hierarhi ne analize gru  je treba opredeliti, kako so si podatki podobni oziroma 

razli ni, kar se kvantitativno izrazi s pomo jo ocen razdalj med pari podatkov, tako da pomeni 

manjša razdalja ve jo podobnost in ve ja razdalja manjšo podobnost (Mooi in Sarstedt 2011, 

239). Glede vprašanje podobnosti je Norušisova (2011, 364) izpostavila, da veljata dva 

koncepta, po katerih lahko ugotavljamo, kako zelo so opazovane enote podobne. Po prvem 

konceptu gre za razdaljo med dvema enotama, po drugem konceptu pa ugotavljamo ujemanje 

med lastnostmi elementov. Manjša kot je razdalja, bolj podobna sta si dva elementa in ve je 
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je ujemanje. Za oba koncepta obstaja ve  matemati nih opredelitev mer. Vendar pa je 

Norušisova (2011, 364) opozorila, da so lahko nekatere mere, med katerimi je tudi evklidska 

razdalja, primerne samo za zvezne spremenljivke, medtem ko so druge primerne le za 

diskretne. Burns in Burns (2009, 555) sta izbrala v svoji raziskavi kvadratno evklidsko 

razdaljo, ki pa ni edina mera razdalje, uporabljiva v ta namen, saj se pogosto uporablja tudi 

evklidska razdalja (Sørensen in Gutiérrez 2006), med pogosteje uporabljanimi pa so tudi 

Mahalanobis, ki vklju uje standardizacijo podatkov, ali denimo Manhattan. Tudi Sørensen in 

Gutiérrez (2006) sta v svoji študiji uporabila kvadratno evklidsko razdaljo, s imer je dan 

ve ji poudarek osamelcem, kar se jima zdi koristno v študiji, saj predvidevata, da je 

podobnost med obravnavanimi državami v njunem primeru pri vseh lastnostih zelo velika in 

bo tako šele na osnovi osamelcev mogo e pridobiti dobro delitev.    

V okviru hierarhi ne analize gru  gre za širše poimenovanje, e upoštevamo, da je mogo e 

uporabiti ve  algoritmov delitve podatkov kot najpogosteje uporabljane za združevalne 

hierarhi ne analize gru  (Mooi in Sarstedt 2011, 250): single linkage (najbližji sosed), 

complete linkage (najbolj oddaljen sosed), average linkage (razdalja je opredeljena kot 

povpre je razdalj med vsemi pari med dvema gru ama) ter centroid (razdalja med dvema 

gru ama je enaka razdalji med sredinama teh dveh gru ).  

Standardna hierarhi na analiza gru  poteka v vsaki fazi neodvisno od rezultata delitve (ali 

združitve) v prejšnji fazi, kar lahko vodi v volatilnost analize gru , ki je lahko npr. posledica 

prisotnosti osamelcev (Sørensen in Gutiérrez 2006). V svoji študiji sta Sørensen in Gutiérrez 

(2006) zato uporabila glajeno metodo, ki upošteva razdalje med posameznimi podatki skozi 

vse faze, zato so prepoznani osamelci, pa tudi med seboj povezani med podatki porazdeljeni 

deli istega pojava.    

Razlikovanje v analizah gru  lahko temelji tudi na kriteriju, ali je razdelitev lahko tudi delna, 

kar pomeni, da obstaja možnost, da se neki podatek ne razvrsti v nobeno od gru , za kar vidijo 

Tan, Steinbach in Kumar (2006, 493) uporabno vrednost v primerih, ko so v podatkih prisotni 

osamelci, šum ali preprosto nezanimive enote, ki dejansko ne spadajo v nobeno od sicer dobro 

opredeljenih gru . Nasprotje tovrstni analizi gru  je analiza gru , ki vsak podatek razvrsti v 

eno od gru  ali celo ve  gru , kadar je dovoljeno prekrivanje (Tan, Steinbach in Kumar 2006, 

493). 

Metodologijo analize gru  bi lahko delili tudi po kriteriju, ali gre za analizo gru , kjer so 

gru e izklju ujo e ali prekrivajo e se (Tan, Steinbach in Kumar 2006, 492). Tako je v 

primeru izklju ujo ih se gru  ali tudi ekskluzivnih ena opazovana enota lahko dodeljena samo 

in izklju no eni gru i, medtem ko je pri prekrivajo ih se oziroma neekskluzivnih posamezna 

opazovana enota lahko dodeljena ve  gru am hkrati (Tan, Steinbach in Kumar 2006, 492). 

Kadar raziskovalec vnaprej opredeli želeno število gru , ki se med seboj ne prekrivajo, lahko 

uporabi številne algoritme, med najpogostejšimi je algoritem k-srednje vrednosti, ki bo 
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podatke razdelil v natanko k-gru e, tako da se bodo te med seboj v najve ji možni meri 

razlikovale (Burns in Burns 2009, 557). Green, Carmone in Smith (2011) navajajo nekatere 

primere, ko se dovolitev prekrivanja zdi zelo smiselna. Ti se nanašajo na izdelke, ki 

konkurirajo v razli nih kategorijah izdelkov, npr. izbrana zobna krema je lahko razvrš ena v 

ve  gru , saj vklju uje tako u inek beljenja zob, prepre evanja kariesa, prepre evanja 

obolevanja dlesni ipd. Green, Carmone in Smith (2011). Takšni primeri so pogosti tudi pri 

hrani in pija i, kjer je poseganje v ve  produktov kategorij obi ajno. Green, Carmone in 

Smith  (2011) opozorjajo tudi na številne pomanjkljivosti, ki se pri uporabi prekrivajo ih se 

gru  pojavijo v praksi, med njimi »je težko izdelati algoritem, ki u inkovito upošteva vse 

možnosti prekrivanja, še posebej v primeru velikih vzorcev«. Ve ina algoritmov »privede do 

prevelikega števila gru  s pretirano prekrivnostjo« (Green, Carmone in Smith 2011).   

3.1.3 Ovrednotenje rezultatov analize gru  

Preden se vprašamo, kako ovrednotiti kakovost dobljene rešitve, se ustavimo pri razumevanju 

dobljenega rezultata. Mooi in Sarstedt (2011, 240) vidita v kon nem koraku analize gru  

potrebo po interpretaciji posameznih gru  ter njihovemu poimenovanju, kar pomeni, da 

poiš emo srednjo vrednost oziroma tipi ne predstavnike posameznih gru . Vendar pa Mooi in 

Sarstedt (2011, 260) opozarjata, da je treba v tem delu analize gru  predhodno preveriti še 

stabilnost in veljavnost dobljene rešitve.  

Ker je cilj analize gru  praviloma pridobiti novo znanje o raziskovanem fenomenu, bi se 

lahko zdelo ocenjevanje kakovosti gru  nesmiselno oziroma nemogo e po etje, saj kako naj 

presodimo kakovost ne esa, esar ne poznamo oziroma o emur spoznanja šele pridobivamo 

(Tan, Steinbach in Kumar 2006, 532). eprav je to vsekakor potrebno (Mooi in Sarstedt 2011, 

260), je videti precej težko, saj se zdi, da je zaradi velike raznolikosti algoritmov analize gru  

in predvsem raznolikosti v rezultatih treba te ocenjevati z razli nimi merami (Tan, Steinbach 

in Kumar 2006, 532). Ocenjevanje dobljene razvrstitve je v asih že sestavni del procesa 

analize gru , kar velja za analizo gru  s pomo jo algoritmov nadzorovanega razvrš anja ali 

klasifikacije. Za tak primer so na voljo uveljavljene mere in postopki ocenjevanja kakovosti 

modela, na primer, to nost (accuracy), pa tudi postopki navzkrižnega preverjanja, eprav 

enotno sprejetega na ina, kako to izvesti, ni (Tan, Steinbach in Kumar 2006, 532).  

Ne glede na izbor metode analize gru  bo ta lahko podobnost ugotavljala samo na osnovi 

lastnosti (dimenzij), ki jih bomo o opazovanih enotah vklju ili v analizo, kar bo odvisno od 

ustreznosti nabora spremenljivk. Poleg ustreznosti nabora spremenljivk pa Norušisova (2011, 

365) opozorja na vprašanje standardizacije spremenljivk, saj naj bi te na im bolj enak na in 

vplivale na mere razdalje. e bodo skale spremenljivk bistveno razli ne, bodo tiste z ve jimi 

absolutnimi vrednostmi v ve ji meri vplivale na zaznano podobnost med opazovanimi 

enotami (Norušis 2011, 365).    
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eprav se pri analizi gru  ne uporablja predhodno znanje o delitvi opazovanih enot, so kljub 

temu uporabljene nekatere predpostavke. Med njimi je najpomembnejša, da se opazovane 

enote dejansko razlikujejo in tvorijo heterogeno skupino opazovanih enot ter da posledi no 

med njimi obstajajo gru e (Green, Carmone in Smith 2011). Skoraj vsak algoritem iskanja 

gru  bo v danem naboru podatkov podal neko delitev, tudi e bi bila podatkovna baza 

popolnoma homogen nabor podatkov. Ta nevarnost je posledica dejstva, da algoritmi 

praviloma nimajo predvidenega konca brez vsake delitve (Tan, Steinbach in Kumar 2006, 

532), zaradi esar morajo o zadostni heterogenosti podatkov presoditi raziskovalci že vnaprej. 

Do te nevarnosti pa ne pride pri uporabi samoorganizirajo ih se mrež (glej poglavje 3.2 in 

naslednja), kjer raziskovalec vnaprej ne dolo i števila gru  (Zhang in Li 1993). Kadar podatki 

ne tvorijo gru , jih mreža ne bo razdelila, temve  jih bo razporedila po prostoru enakomerno, 

tako da ti ne bodo lo eni z lo evalnimi linijami, ki bi v obliki praznega prostora nastali med 

gru ami, e bi te bile (Zhang in Li 1993).  

Na sliki 2 (Tan, Steinbach in Kumar 2006, 534) je grafi no prikazan položaj trivialnosti 

dobljene rešitve analize gru . Primer je prikazan na vzorcu, ki je sestavljen iz 100 to k (prikaz 

A). Te tvorijo homogeno skupino, saj so to ke po kvadratu razporejene enakomerno in 

naklju no. Poleg originalnega vzorca so na sliki prikazani rezultati analize gru , opravljeni s 

tremi algoritmi analize gru : DBSCAN (prikaz B), k-srednje vrednosti (prikaz C), in complete 

link (prikaz D). Ker je DBSCAN v vzorcu prepoznal 3 gru e, so Tan, Steinbach in Kumar 

(2006, 532) tudi za preostala dva algoritma, ki zahtevata vnaprejšnji izbor števila gru , izbrali 

enako število, to je 3 gru e. Slika 2 nam tako nazorno prikaže, da je potrebna previdnost pri 

uporabi analize gru , saj lahko metode gru e »poiš ejo«, etudi te v podatkih dejansko sploh 

ne obstajajo. 

Eden od pomembnih vidikov preverjanja kakovosti izvedene analize gru  je sposobnost 

razlikovati, ali je porazdelitev podatkov dejansko nenaklju na (Tan, Steinbach in Kumar 

2006, 533). Poleg morebitnega dejanskega neobstoja gru  lahko obstajajo še drugi dejavniki, 

zaradi katerih bi bili dobljeni rezultati lahko pristranski. Tak primer je prisotnost 

multikolinearnosti v podatkih. Sambandam (2003) vidi multikolinearnost kot naraven 

problem v analizi gru . Še posebej so za kolinearnost ob utljive metode, ki uporabljajo mere 

razdalj, tako kot npr. hierarhi na analiza gru . etudi v analizi gru  ni odvisne spremenljivke, 

bodo zaradi multikolinearnosti nekatere lastnosti podatkovne baze zastopane ve kratno 

(Sambandam 2003). Zelo verjetno bo to vplivalo tudi na kon no rešitev, e se s takšnimi 

vprašanji raziskovalec ne bo ukvarjal že predhodno (Sambandam 2003).  
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Slika 2: Analiza gru  naklju no porazdeljenih to k 

Vir: Tan Steinbach in Kumar 2006, 534. 

Uporabo izjemno velikega števila spremenljivk v analizi gru  odstvetujeta tudi Mooi in 

Sarstedt (2011, 242) in opozarjata, da je pri velikem številu spremenljivk verjetnost, da so te 

zelo razli ne, vse manjša. Kadar je med spremenljivkami visoka stopnja multikolinearnosti, 

so nekatere lastnosti zastopane ve kratno (Burns in Burns 2009, 242). To povzro a težave 

tudi pri regresijski analizi, saj je težko oceniti vpliv posamezne spremenljivke na odvisno 

spremenljivko, zaradi esar ocene beta koeficientov niso ve  ustrezne (Sambandam 2003). 

etudi v analizi gru  ni odvisne spremenljivke in je zato problem druga en, pa ta vendarle 

obstaja. Dobljena rešitev bo pristranska, saj bodo spremenljivke, ki so med seboj povezane, 

odsevale isto lastnost podatkov, ki bo tako dobila pri oblikovanju rešitve preveliko težo 

(Sambandam 2003).  
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eprav je multikolinearnost relativno preprosto zaznati, pa je druga e pri reševanju težav, ki 

nastopijo zaradi prisotnosti multikolinearnosti (Sambandam 2003). Ena od možnosti je, da 

uporabimo uporabimo denimo tehniko PCA z namenom zmanjšanja dimenzionalnosti. 

Vendar pa  je vsako zmanjševanje dimenzionalnosti hkrati tudi zmanjševanje informacij o 

pojavu, ki ga raziskujemo (Sambandam 2003). Razen v trivialnem primeru popolne 

kolinearnosti med vsaj dvema spremenljivkama ali pri zelo visoki korelaciji v vseh drugih 

primerih, ko gre za zmerno povezanost, vsaka dodatna spremenljivka izboljša opis pojava 

(Sambandam 2003). Odprto ostaja vprašanje, kolikšna je tista korelacija med 

spremenljivkami, zaradi katere bo rezultat analize gru  pristranski. Sambandam (2003) je 

izvedel simulacijske izra une z uporabo k-srednjih vrednosti in dveh spremenljivk in 

ugotovil, da bi za namene analize gru  lahko kot visoko korelacijo lahko ozna ili vrednosti 

pri korelacijskem koeficientu nad 0,5. Da bi bila izpustitev spremenljivk smiselna, naj bi bila 

korelacija med spremenljivkama zelo visoka, recimo nad 0,8 (Sambandam 2003).   

Ne glede na to, da v ve ini primerov tehnike analize gru  niso ob utljive na standardne 

predpostavke, katerih veljavnost je nujna pri uporabi klasi nih statisti nih metod, pa je 

vsekakor uporabnost tistih tehnik analize gru , ki zahtevajo ve  ali strožje predpostavke o 

podatkih, manjša, zato je njihova uporaba v praksi lahko precej omejena. V primeru problema 

multikolinearnosti je Sambandam (2003) predlagal uporabo tistih metod analize gru , ki so na 

ta problem manj ob utljive. Metoda naj ne uporablja mer razdalj. Sambandam (2003) je 

predlagal  SOM-e in odlo itvena drevesa (npr. CHAID).  

Preverjanje stabilnosti in validacija naj bi bili opravljeni pred interpretacijo dobljenih 

rezultatov (Mooi in Sarstedt 2011, 260). Mooi in Sarstedt (2011, 260) sta opredelila 

preverjanje stabilnosti dobljene rešitve, tako da se je na istih vhodnih podatkih uporabilo ve  

vrst algoritmov analize gru . Kot stabilno analizo gru  sta ozna ila takšno, pri kateri so 

razlike med dobljenimi rešitvami z drugimi vrstami algoritmov za raziskovalca sprejemljivo 

majhne (Mooi in Sarstedt 2011, 260). Drug pogosto uporabljan na in preizkušanja stabilnosti 

v ta namen je delitev vzorca na dva dela ter uporaba enakih izhodiš nih parametrov kot v 

analizi gru , v kateri je bil uporabljen celotni vzorec, na obeh delih podatkovne baze 

lo eno(Mooi in Sarstedt 2011, 260). Pri tem se primerjata lo eno dobljeni rešitvi z analizo 

gru  na celotnem vzorcu, tako da se ugotavljajo razlike med njima (Mooi in Sarstedt 2011, 

260). Na stabilnost dobljene rešitve pri hierarhi nih analizah gru  pa bi lahko vplival tudi 

vrstni red podatkov v vhodni bazi, zato naj bi raziskovalec analizo na prerazporejenih 

podatkih ve krat ponovil in primerjal rezultate (Mooi in Sarstedt 2011, 260).  

Za validacijo dobljene rešitve je treba dolo iti kriterij ustreznosti (Mooi in Sarstedt 2011, 

260), kar je odvisno od namena uporabe analize gru  in lahko zajema nabor ukrepov: 

- ali je v podatkih prisotna naravna težnja oblikovanja gru , to je, ali v podatkih dejansko 

obstaja razlikovanje, ki ni naklju no (Tan, Steinbach in Kumar 2006, 533); 

- ali je izbrano ustrezno število gru  (Tan, Steinbach in Kumar 2006, 533); 



 

53 

- kako je bila opredeljena podobnost med opazovanimi enotami (ustreznost konkretne 

izbrane mere razdalje za izbran primer oziroma ustreznost mere ujemanja, kadar je bila 

namesto razdalje uporabljena mera ujemanja) (Green, Carmone in Smith 2011); 

- oceniti, kako dobro se rezultati analize gru  prilegajo razpoložljivim podatkom, brez 

upoštevanja dodatnih informacij (Tan, Steinbach in Kumar 2006, 533); 

- kako dobro je mogo e deskriptivno opredeliti posamezne gru e ter kaj je mogo e trditi o 

njihovi statisti ni zna ilnosti (Green, Carmone in Smith 2011); 

- pomembnost posameznih spremenljivk za posamezno gru o ter za kon no rešitev v celoti 

(Norušis 2011); 

- primerjava lastnosti v analizi gru  s teoreti no utemeljenimi vplivi spremenljivk, ki v 

analizi niso bile uporabljene (Mooi in Sarstedt 2011, 260); 

- primerjava rezultatov z drugimi analizami istega fenomena in znanimi rezultati, kot so 

npr. oznake gru  v drugih opravljenih razvrstitvah (Tan, Steinbach in Kumar 2006, 533); 

- primerjava dveh vrst klasifikacij, ki izhajata iz predstavljenih podatkov, da bi ugotovili, 

katera od razvrstitev je boljša (Tan, Steinbach in Kumar 2006, 533). 

eprav je mogo e razviti razli ne numeri ne mere za oceno razli nih vidikov kakovosti, pa 

ostaja odprtih nekaj dilem, s kateri se soo a raziskovalec. Prvi , izbrana mera kakovosti ima 

lahko precej omejeno podro je uporabnosti. Denimo, ve ina razpoložljivih del s podro ja mer 

za ocenjevanje naravnih teženj gru  je prilagojenih za dvo- ali tridimenzionalne prostorske 

podatke. Drugi , uporabnost neke mere je nujno povezana z razpoložljivostjo okvira za njeno  

razlago. Kadar je rezultat npr. število, je treba odgovoriti, kaj takšno število pomeni – dobro 

ali slabo klasifikacijo. Pogosto se v ta namen uporabijo statisti ne porazdelitve, tako da 

poskušamo odgovoriti, kolikšna je verjetnost, da je dobljena vrednost zgolj naklju na. 

Navsezadnje, e je neka mera pretirano zapletena za uporabo ali pa je pretirano zapletena 

interpretacija njenih rezultatov, potem bo taka mera za uporabo manj primerna (Tan, 

Steinbach in Kumar 2006, 533). 

Zaklju ni korak analize gru  je vsebinska interpretacija dobljenega rezultata, kar lahko 

pomeni raziskovanje prototipov gru  oziroma njihovih srednjih vrednosti (Mooi in Sarstedt 

2011, 261). S tem korakom naj bi ugotovili, ali se gru e tudi vsebinsko in konceptualno 

razlikujejo. Smiselno poimenovanje gru  lahko predstavlja dodaten izziv, ki odkriva kakovost 

dobljene rešitve (Mooi in Sarstedt 2011, 261).   

3.1.4 Metode, ki temeljijo na analizi glavnih komponent (PCA) 

Za izvedbo analize gru  je, kot smo pokazali, raziskovalcem na voljo veliko število tehnik. 

Med najpogosteje uporabljanimi tehnikami analize gru  je po mnenju Norušisove (2011) 

hierarhi na analiza gru  ter analiza, temelje a na k-means, medtem ko navajajo Tan, 

Steinbach in Kumar (2006) med najpogostejšimi regresijo in analizo glavnih komponent (v 

nadaljevanju PCA). Vendar pa zaradi prostorske komplekstnosti te niso najprimernejše za 
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analizo velikih podatkov baz (Norušis 2011; Tan, Steinbach in Kumar 2006). V tem primeru 

je tehniki mogo e uporabiti na manjšem delu baze ali na prototipih razredov. Stiskanje 

podatkov v obliki vektorske kvantizacije, kjer je vsakemu podatku pripisana oznaka 

prototipnega podatka, se pogosto uporablja v slikovnih, zvo nih in video podatkih. V teh 

primerih gre namre  za podatke, ki so si mo no podobni, zaželeno je zmanjšanje koli ine 

podatkov in sprejemljiva je tudi manjša izguba podatkov. Pogosto uporabljan pristop pa je 

iskanje najbližjih sosedov, ki je ra unsko intenzivnen proces, saj zahteva izra un razdalj med 

vsemi podatki. e se nahaja najbližji podatek znotraj iste gru e, še ne govorimo o najbližjem 

sosedu, temve  ga iš emo v drugih najbližjih gru ah. Kadar so podatki relativno blizu 

svojemu prototipnemu vektorju, je mogo e poiskati najbližjega soseda s pomo jo ra unanja 

razdalj med dvema pripadajo ima se prototipnima vektorjema, kar mo no zmanjša število 

potrebnih izra unov (Tan, Steinbach in Kumar 2006). Zhang in Li (1993) med najpogosteje 

uporabljanimi klasi nimi algoritmi razvrš anja navajata c-means in k-means ter algoritem 

ISODATA.  

Izbira tehnike analize gru  bo med drugim odvisna od velikosti podatkovne baze, ki jo želi 

raziskovalec analizirati, saj bodo nekatere med njimi primernejše za analizo podatkov manjših 

dimenzij in obsega, medtem ko bodo druge prvenstveno bolje delovale na velikih 

podatkovnih bazah (Norušis 2011, 363). Uporabnost posameznih tehnik bo odvisna tudi od 

drugih lastnosti analiziranih podatkov, saj kot opozorjata Zhang in Li (1993) veljajo za 

posamezne algoritme nekatere posebne predpostavke, npr. glede porazdelitve podatkov. Ob 

neizpolnjevanju teh predpostavk je lahko rezultat, ki bi ga dobili ob neprimerni rabi PCA, 

povsem zavajajo  in napa en. V nadaljevanju bomo izpostavili predpostavke, ki se nanašajo 

na PCA, saj se ta pojavlja med pogosteje uporabljanimi tehnikami analize gru . Shlens (2009) 

izpostavlja tri. Prvi , vprašanje linearnosti. PCA izhaja iz predpostavke, da so povezave med 

spremenljivkami linearne, kar pomeni, da jih je mogo e izraziti kot linearno kombinacijo 

vektorjev. Drugi , visoke vrednosti variance. Ta predpostavka izraža stališ e, da so v 

podatkih z visoko variance prisotne pomembne dinami ne lastnosti, medtem ko so majhne 

vrednosti variance znak prisotnosti šuma v podatkih (Shlens 2009). Ter tretji , ocenjene 

komponente so ortogonalne in zato neodvisne druga od druge, s imer se v rezultat vnaša 

subjektivnost. Kadar je izbranih ve je število komponent, postane interpretacija rezultatov vse 

težja (Shlens 2009). Primer uporabe analize PCA smo zasledili tudi pri študiju finan nih 

strukturnih indikatorjev, na tej podlagi sta Bijlsma in Zwart (2013) države EU razdelila v 

gru e. 

eprav so standardne statisti ne metode, ki jih je mogo e uporabiti za zmanjšanje 

dimenzionalnosti podatkov, u inkovite in dokaj enostavne, pa so podvržene številnim 

dodatnim omejitvam, med njimi tudi slabi sposobnosti vizualizacije podatkov. Z vidika 

uporabnosti rezultatov analize gru  ni pomembno zgolj razvrš anje elementov, temve  veliko 

bolj, v kolikšni meri in na kakšen na in se pojavljajo podobnosti, kdaj se dogajajo prehodi 
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elementov med gru ami, e gre za analizo panelnih podatkov (Tan, Steinbach in Kumar 

2006).   

Zhang in Li (1993) sta predlagala, da bi za analizo gru  lahko uporabili Kohonenov SOM, ter 

utemeljujeta, da ima prav ta metoda nekatere pomembne prednosti glede na klasi ne tehnike 

in metode analize gru , kar bi bilo za razvrš anje lahko koristno. Med prednostmi sta 

izpostavila, da naj bi bolje odgovarjala nespecifi nim porazdelitvam podatkov, kakor tudi, da 

je potrebnega manj vnaprejšnjega znanja o podatkih. Tako gre tudi za pripomo ek v analizah 

visokodimenzionalnih podatkovnih povezav (Zhang in Li 1993). Takšno uporabo SOM-a za 

namen analize gru  sta poimenovala Zhang in Li (1993) »SOMA« oz. »SOM Analysis«. 

Podobno so pokazali uporabnost SOM-a v situaciji, kadar vemo o novih podatkih malo ali 

ni , tudi Kaski, Nikkilä in Kohonen (2003) z namenom, da podatke raziskovalec šele spozna 

oziroma na tak na in za ne svojo raziskavo.  

Številne študije v literaturi s podro ja financ so pokazale, da so v finan nih podatkih zelo 

pogosto prisotne nelinearne povezave in odvisnosti, zaradi esar se zdi utemeljeno, da se ti 

fenomeni raziskujejo s tehnikami, ki ne predpostavljajo linearnosti. Temu sledimo tudi v tem 

delu, kjer želimo v nadaljevanju izvesti analizo gru  s tehniko, ki spada v družino nevronskih 

mrež. S tem se ne odpovedujemo možnosti, da bi morebitne linearne povezave ostale 

neodkrite, vendar pa smo s tem dopustili možnost zaznave morebitnih nelinearnih 

funkcionalnih odnosov med spremenljivkami. Izbrano tehniko obravnavamo podrobneje v 

nadaljevanju.  

3.2 Samoorganizirajo e se nevronske mreže 

Samoorganizirajo e se mreže (SOM) so vrsta umetnih nevronskih mrež, ki jih je razvil in 

predstavil Teuvo Kohonen17 v zgodnjih 80. letih prejšnjega stoletja, odtlej pa so bile 

velikokrat predmet teoreti nih raziskav (Zhang in Li 1993), izboljšav in nadgradenj ter 

uporabe v praksi po vsem svetu. Samo do leta 2000 je bilo na podro ju samoorganizirajo ih 

se mrež objavljenih preko 4000 znanstvenih objav (Kohonen 2001, V). 

Kohonen (2001, 106) je predstavil SOM, kot »u inkovito orodje za vizualizacijo 

visokodimenzionalnih podatkov«. Kohonen (2001, 106) je opredelil kot mrežo, ki iz vhodnih 

podatkov ustvari graf, ki odraža topološke in porazdelitvene lastnosti podatkov iz vhodnega 

                                                 

 
17 Kohonen (2001) v prvi izdaji iz leta 1995 sistemati no prikazuje vsa temeljna vprašanja, povezana s 
SOM mrežami, etudi je osnovno idejo in številne dopolnitve avtor objavil v mnogih lankih in na 
konferencah. Zaradi obsega njegovih del je prav ta knjiga neprecenjiva, saj prav njen utemeljitelj s tem 
vnaša na podro je ve jo preglednost. Sami uporabljamo v tem delu tretjo izdajo knjige iz leta 2001, ki 
jo je avtor dopolnil s številnimi klju nimi novosti, ki so se dotlej pojavile na podro ju. 
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prostora. Na tak na in preslika »nelinearne statisti ne povezave med visokodimenzionalnimi 

podatki v enostavne geometri ne povezave na mrežo, ki je obi ajno dvodimenzionalna« 

(Kohonen 2001, 106).  

Kot klju no razliko med SOM-i in konvencionalnimi modeli je izpostavil Rojas (1996, 391), 

in sicer, »da pravilnega rezultata ni mogo e a priori opredeliti zaradi esar ni mogo a uporaba 

številskih mer jakosti napake razvrš anja«. Da se o lastnostih podatkov ne predpostavlja 

skoraj ni esar, je po Sambandamu (2003) pomembna prednost SOM-ov. Prav zaradi te je 

uporaben na razli nih podatkovnih bazah. Tehnike iz skupine nevronskih mrež so po de 

Bodtu idr. (2002) izjemno obetavno analiti no orodje, predvsem zaradi vsebovane 

nelinearnosti. Klju ni prednosti SOM-a sta tudi njihova ra unska u inkovitost in intuitivnost 

razumevanja rezultatov (Pampalk, Widmer in Chan 2004). 

Intuitivnost razumevanja podatkov izhaja iz dejstva, da nevroni mreže tvorijo sliko, ki je 

podobna zemljevidu, ki smo ga navajeni brati (Schmidt 2008). Prednost SOM-a za namen 

vizualizacije vidi Schmidt (2008) tudi, ker je prikaz mreže mo  opazovati po spremenljivkah 

lo eno, s imer se tvori ve je število zaporednih slik, te pa bi skupaj predstavljale sliko 

ve dimenzionalnega prostora, zaradi esar nudi SOM boljši vpogled v podatke v primerjavi s 

tradicionalnimi metodami (Schmidt 2008).   

V SOM-u se uporablja proces nenadzorovanega u enja. Kljub temu sta Zhang in Li (1993) 

ugotovila, da do takrat predstavljeno uporabo samoorganizirajo ih se mrež, ki so jih 

raziskovalci uporabili v namen prepoznavanja vzorcev v podatkih, v zaklju ni fazi ve inoma 

dodatno uporabijo katerega od mehanizmov nadzorovanega u enja utežnih vektorjev. Vendar 

je standardni SOM primer nenadzorovanega u enja, emur sledi tudi naše delo.   

SOM-i so pogosto uporabljan algoritem na podro ju analiziranja obsežnih podatkovnih zbirk 

(Pampalk, Widmer in Chan 2004). Uporabljajo se na številne na ine. Najstarejši primeri 

uporabe  sodijo na podro je prepoznavanja vzorcev (Zhang in Li 1993). Da se SOM-i 

najpogosteje uporabljajo zaradi zmanjšanja dimenzionalnosti podatkov ter vizualizacije 

podatkov, ugotavlja Schmidt (2008) in vidi prednost uporabe SOM-a pred drugimi tehnikami 

za analizo podatkov v njegovi hkratni zmožnosti zmanjšanja dimenzionalnosti podatkov ter 

razdelitve podatkov v gru e.  

Avtor SOM-ov Kohonen (2002, 9) ugotavlja, da je do leta 2002 izšlo ve  kot 4000 

znanstvenih publikacij, povezanih s SOM-i. Najpomembnejša podro ja uporabe SOM-ov vidi 

v (Kohonen 2002, 9):  

- statisti ni analizi v velikih podatkovnih bazah, še posebej v procesu odkrivanja novega 

znanja v podatkovnih bazah, 

- analizi in nadzoru industrijskih procesov ter strojev, 

- optimizaciji telefonskega prometa in demodulaciji digitalnih signalov, 

- uporabi v medicini ter biologiji. 
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Poleg teh pa je navedel tudi konkretne primere uporabe, npr. vse od leta 1985 v finski lesni 

industriji: finska obdav itev gozdov iz leta 1992 je temeljila na kategorizaciji s pomo jo 

SOM-a, omenil pa je tudi uporabo v financah in marketingu ter makroekonomskem 

modeliranju, v fiziki, kriminologiji, na podro ju urejanja dokumentarnega gradiva in ne 

nazadnje tudi v projektu Hubble Space Telescope (Kohonen 2002, 9). 

Podobnosti med podatki se iz visokodimenzionalnega vhodnega prostora s pomo jo SOM-a 

postopoma prevedejo v prostorska razmerja nizkodimenzionalne nevronske mreže (Ritter 

1999). Nevroni SOM-a so vozliš a mreže, ki jo lahko razumemo kot podobnostni graf 

(Kohonen 2002, 1). V primeru manjšega SOM-a nevroni odslikavajo ve ji del vhodnega 

prostora, medtem ko nevroni v ve jih mrežah lahko odslikavajo manjše dele vhodnega 

prostora (Schmidt 2008). Ne glede na velikost SOM-a pa vselej velja, da bodo podobni 

elementi iz vhodnega prostora razporejeni med nevrone, ki so si v mreži blizu (Pampalk, 

Widmer in Chan 2004), oziroma da bodo pari, ki so si v vhodnem prostoru blizu tudi v mreži, 

preslikani v isto vozliš e ali v vozliš a v soseš ini (Kohonen 2002, 1). 

S topologijo je opredeljena oblika mreže, medtem ko njeno velikost dolo a število nevronov. 

Praviloma je število nevronov manjše od števila vhodnih podatkov, vendar pa je to lahko tudi 

ve je. Veelenturf (1995, 226) je pokazal, da je lahko ve je število nevronov od števila 

vhodnih podatkov v nekaterih primerih uporabno, saj lahko s pomo jo SOM-a tako izvedemo 

interpolacijo podatkov (Veelenturf 1995, 227–228). Kadar je število nevronov ve je od 

vhodnih podatkov, bo nujno ostalo nekaj nevronov praznih, vendar bodo njihovi utežni 

vektorji v fazi u enja prilagojeni, saj bodo podvrženi vplivu sosednjih nevronov. Na tak na in 

bodo ti predstavljali interpolirane vrednosti med njim in sosednjimi nevroni (Veelenturf 1995, 

227–228). Do takšnega u inka lahko pride tudi v primeru, ko je vhodnih podatkov ve  kot 

nevronov, a kljub temu nekaj nevronov ostane praznih, kar je pogosto nezaželena 

interpolacija (Veelenturf 1995, 228), v primeru analize gru  pa gre za zaželen pojav, saj so 

tako bolje vidne lo evalne linije med gru ami (Zhang in Li 1993). 

SOM-i so podvrženi tudi nekaterim slabostim. Najpogosteje se omenjata vnaprej dolo ena 

velikost in oblika mreže. De Bodt idr. (2002) pa so med znanimi omejitvami videli problem 

lokalnih minimumov ter hitrost konvergence. Na standardni SOM se nanašajo kritike o njeni 

nezmožnosti prikazovanja hierarhi nih povezav (Pampalk, Widmer in Chan 2004) ter 

diskretna narava SOM-a, kadar je zveznost v obravnavanem primeru zelo pomembna (Ritter 

1999). Pomembno pa velja upoštevati še navedbo de Bodta idr. (2002), da zanesljivost 

njihovih rezultatov v literaturi ni v zadovoljivi meri prou evana, v aplikacijah pa se 

raziskovalci zanašajo na ustrezne in primerne izbire parametrov (de Bodt idr. 2002).   

Pomanjkljivosti klasi nega SOM-a so vzrok za obilno raziskovanje, katerega namen je iskanje 

novih razli ic SOM-a, tako da bi bile te odpravljene. Nekatere smeri sprememb je predlagal 

že sam Kohonen, v literaturi pa številni avtorji predlagajo svoje, povsem druga ne razli ice.  
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3.2.1 U enje 

Kot velja za druge tipe umetnih nevronskih mrež, poteka tudi u enje SOM-a na osnovi 

podatkov iz vhodnega prostora (Kohonen 2001, 111). Vsak vhodni vektor opisuje po eno 

opazovano enoto, tako da vsebuje podatke o njenih zna ilnostih. Vhodne vektorje tvori 

vsakega po n-elementov, kar predstavlja n-dimenzionalnost podatkov (Kohonen 2001, 110). 

Vsak nevron v mreži je opredeljen z utežnim vektorjem, katerega velikost je enaka velikosti 

vhodnih vektorjev, torej n. Podobnost med vhodnimi vektorji in utežnimi vektorji nevronov 

bodo opredelile preslikavo predstavljenih podatkov v mrežo (Kohonen 2001, 110). 

U enje SOM-a je proces, ki poteka v ve  epohah. Znotraj vsake epohe potekajo posamezni 

koraki u enja ali u ne iteracije (Rojas 1996). V vsakem u nem koraku je mreži predstavljen 

po en vektor (Rojas 1996). Celoten proces u enja sestavlja ve  epoh, v katerih iste podatke po 

druga nem, praviloma naklju nem vrstnem redu, mreži predstavimo ponovno (Kohonen 

2001, 110). Proces u enja pa bi dodatno lahko razdelili na dve fazi (Kohonen 2001, 143). Cilj 

prve faze je dose i dolo eno mero urejenosti mreže, medtem ko je druga faza faza kon ne 

konvergence za doseganje zadovoljive statisti ne to nosti. Praviloma je ve ina ra unskega 

asa porabljena prav za drugo fazo (Kohonen 2001, 143).  

Izbrani vektor iz vhodnega prostora (x(t)) sproži pri vsakem od nevronov razli no mo no 

reakcijo, katere jakost je odvisna od podobnosti vhodnega elementa in posameznega nevrona. 

Medsebojno tekmovanje med nevroni bo sebi v prid odlo il nevron, ki je najbolj podoben 

vhodnemu elementu (Kohonen 2001, 110). Zmagovalni nevron je imenovan tudi najbolje 

ujemajo a se enota (Best Matching Unit, BMU). Podobnost je opredeljena z razdaljo, ki je 

praviloma evklidska, med vhodnim vektorjem (x(t)) in utežnim vektorjem nevrona (mi(t)). 

Manjša kot je razdalja, ve ja je podobnost med nevronom in vhodnim elementom (Kohonen 

2001, 110). Iskanje zmagovalnega nevrona je opredeljeno kot iskanje najbližjega utežnega 

vektorja mi(t) vhodnemu vektorju x(t) (Kohonen 2002, 2): 

 

Ko bo dolo en zmagovalni nevron, bodo njegove vrednosti ter vrednosti nevronov v njegovi 

soseš ini ustrezno prilagojene. Z vsako iteracijo nevroni vse bolje odslikavajo vhodne 

podatke, ki jih prejemajo, tako da se celotna mreža na koncu vse bolj približuje stanju, ki 

dejansko odseva zna ilnosti vhodnega prostora (Kohonen 2001, 111). Po kon anem u enju bo 

vsak nevron SOM-a predstavljal del vhodnega prostora. Obseg prilagoditve v posamezni 

iteraciji je podan s stopnjo u enja ( ), ki jo je mogo e v procesu u enja tudi spreminjati, 

ter s funkcijo soseš ine (hci) (Kohonen 2001, 111). Ni povsem jasno, kako naj se stopnja 

u enja  spreminja znotraj prve faze u enja mreže, saj se v tisti fazi hkrati zmanjšuje tudi 

obseg soseš ine (Kohonen 2001, 143). Medtem ko je za drugo fazo u enja ob predpostavki 

konstantnega obsega soseš ine Kohonen (2001, 143) prepri an, da je mogo e zapisati neke 

vrste optimalni na in spreminjanja . Na osnovi teoreti nega razmisleka je Kohonen (2001, 
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144) matemati no izpeljal optimalni na in spreminjanja vrednosti stopnje u enja v 

konvergen ni fazi u enja, ko se funkcija soseš ine   v asu ne spreminja (Kohonen 2001, 

145): 

 

Ker gre za matemati no izpeljavo, je Kohonen (2001, 145) opozoril, da zapisani na in 

spreminjanja stopnje u enja ne bo nujno najbolje deloval, zato je predlagal, da bi bila 

vrednost  v SOM-u lahko tudi za vse nevrone enaka neki povpre ni optimalni stopnji. Na 

osnovi empiri nih izra unov sta Mulier in Cherkassky (1994, povz. po Kohonen 2001, 145) 

predlagala naslednjo funkcijo spreminjanja vrednosti stopnje u enja: 

 

kjer sta A in B ustrezno izbrani konstanti (Kohonen 2001, 145).  

Algoritem u enja SOM-a je opredeljen z na inom posodobitve utežnih vektorjev. Ta je 

opredeljena tako, da naj se posodobitev zmagovalnega nevrona (mc(t)) ter vseh nevronov v 

njegovi soseš ini (mi(t)) v standardnem SOM-u zgodi po ena bi (Kohonen 2002, 3):  

 

kjer je t teko a iteracija u enja. Funkcija soseš ine (hci(t)) deluje podobno kot glajenje jedra, 

ki ima maksimum v  nato vrednosti monotono padajo. Obi ajno tudi vrednost hci(t) v 

naslednjih vzorcih vhodnih podatkov (t) monotono pada, tako da postaja soseš ina vse ožje 

opredeljena (Kohonen 2002, 3). Da bi dosegli konvergenco, je po Kohonenu (2001, 111) 

nujno, da velja za funkcijo soseš ine  , ko gre . Obi ajno je 

, kjer sta  in  lokaciji utežnih vektorjev zmagovalnega nevrona 

(c) in i-tega nevrona. Z ve anjem razdalje , velja za funkcijo soseš ine   

(Kohonen 2001, 111).  

Za funkcijo soseš ine Kohonen (2001, 111) ugotavlja, da se v literaturi pogosto pojavljata dve 

preprosti rešitvi. Prva je opredeljen nabor nevronov  okoli zmagovalnega nevrona c, pri 

emer je mogo e ta nabor opredeliti v obliki funkcije asa  funkcija soseš ine je 

opredeljena s stopnjo u enja , ko gre za nevron znotraj soseš ine ( ), ter  

, kadar gre za nevrone zunaj nje, torej kadar velja  , pri emer obi ajno tako 

stopnja u enja kakor radij soseš ine monotono pada (Kohonen 2001, 111). 

Kot drugi tip soseš ine, ki naj bi se v literaturi pogosto uporabljal, je opredelelil Kohonen 

(2001, 111) z zapisom, ki temelji na Gaussovi funkciji: 
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kjer je  parameter, ki dolo a širino soseš ine. Tudi za to funkcijo pa velja, da sta oba 

parametra, stopnja u enja  in , monotono padajo i funkciji asa (Kohonen 2001, 

111). Sicer obi ajno zmanjševanje velikosti soseš ine je treba med u enjem uporabljati 

previdno v primeru uporabe SOM-a z namenom prepoznavanja gru  v podatkih, saj lahko 

premajhna soseš ina vodi v preve  specifi no preslikavanje lastnosti posameznih vhodnih 

podatkov (Zhang in Li 1993). Da se soseš ina ne sme zmanjšati na pretirano majhno število, 

potrjujejo tudi njuni empiri ni izsledki.  

Spreminjanje soseš ine pa ne sledi enakemu gibanju med celotnim procesom u enja. V prvi 

fazi procesa u enja se obseg soseš ine praviloma zmanjšuje. Nevroni zunaj soseš ine niso 

posodobljeni, zatorej je vrednost funkcije soseš ine zanje vselej enaka ni  (Kohonen 2001, 

111). Medtem ko praviloma v drugi fazi u enja obseg soseš ine ostaja konstanten (Kohonen 

2001, 143). e se za ne u enje z dovolj široko opredeljeno soseš ino, ne glede na to, ali je ta 

opredeljena s polkrogom okoli zmagovalnega nevrona  ali s standardnim odklonom 

funkcije soseš ine , praviloma u enje mreže naj ne bi kon alo v polstabilnih 

konfiguracijah (Kohonen 2001, 145). Do težav pride pri funkciji soseš ine, ki se v asu ne 

spreminja in opredeljuje zelo majhno soseš ino. e je funkcija soseš ine konkavne oblike, 

lahko obstajajo takšna polstabilna stanja mreže, ki bodo u enje upo asnila. Kadar pa bo v 

za etku u enja opredeljena konveksna funkcija soseš ine z velikim standardnim odklonom, 

bo urejanje mreže skoraj zagotovo potekalo nemoteno (Kohonen 2001, 146). 

V procesu u enja je število u nih epoh vnaprej dolo eno. Želja raziskovalca je, da u enje 

traja, dokler ni dosežena konvergenca. Na konvergenco bo vplivalo ve  dejavnikov, med 

njimi (Rojas 1996, 398): velikost soseš ine, oblika funkcije soseš ine kakor  tudi na in 

spreminjanja obeh med procesom u enja. Konvergenca mreže je pri Kohonenovih mrežah 

zelo kompleksno teoreti no vprašanje, ki še ni raziskano v zadovoljivi meri18 (De Bodt,  

Cottrell in Verleysen 2002). V literaturi so za dolo ene tipe mrež, predvsem enostavnejših 

oblik, znani pogoji stabilnosti, ko mreža doseže dolo eno raven urejenosti (Rojas 1996, 401). 

Za primer enodimenzionalnega Kohonenovega SOM-a, ki je sestavljen iz enega nevrona ter je 

vhodni prostor prav tako enodimenzionalni interval , velja algoritem u enja (Rojas 1996, 

401): 

 

                                                 

 
18 Ve  o teoreti nih lastnostih SOM-ov glej De Bodt, Cottrell in Verleysen (2002).  
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kjer sta  ter  vrednosti utežnega vektorja v dveh zaporednih korakih u enja,  pa je 

naklju no število na intervalu . e je vrednost parametra stopnje u enja , 

potem vrednosti uteži nikoli ne padejo iz intervala  (Rojas 1996, 401). Ker je  

pri akovana vrednost vrednosti x prav tako omejena, je tudi pri akovana vrednost odvoda x 

po t enaka 0, zato velja za pri akovano vrednost x (Rojas 1996, 402): 

 

Podobno Rojas (1996, 402–407) pokaže tudi za enostavno dvodimenzionlno Kohonenovo 

mrežo. Kohonen (2001, 143) na osnovi empiri nih izkušenj poda svoje opazovanje, da je 

obi ajno po okoli 1000 u nih epohah dosežena okvirna urejenost mreže.   

Pred za etkom procesa u enja SOM-a je treba dolo iti za etne vrednosti utežnih vektorjev 

nevronov. Ker je vprašanje za uspešnost u enja SOM-a zelo pomembno, lahko zaradi 

podobnosti delovanja SOM-a in lovekovih možganov postavimo vprašanje, kako je z 

izhodiš nimi vrednostmi pri u enju možganov, eprav tam težko govorimo o za etnih 

vrednostih utežnih vektorjev. Kohonen (2001, 189) predvideva, da so te najverjetneje 

dolo ene v genskem materialu, vendar tudi, da so lahko spremenjene.  

Za etne vrednosti utežnih vektorjev v SOM-u so v obi ajnih primerih lahko dolo ene 

naklju no, tako da za etno razvrš anje vhodnega prostora nima vsebinskega pomena in se 

šele postopoma mreža pripližuje odslikavi vhodnega prostora (Kohonen 2001, 109). Vendar 

pa z naklju no izbranimi za etnimi vrednostmi ne bo nujno dosežena najboljša ali najhitrejša 

rešitev (Kohonen 2001, 142). Možni so tudi druga ni na ini dolo anja za etnih vrednosti, kar 

lahko med drugim skrajša as, ki je potreben, da bi dosegli konvergenco mreže (Kohonen 

2001, 109). 

Pri drugem na inu izbora za etnih vrednosti izhaja Kohonen (2001, 142) iz razmisleka, da je 

vsak urejen izbor za etnih vrednosti lahko boljši od naklju nega. Predlaga postopek, pri 

katerem se najprej na osnovi avtokorelacijske matrike, ki ima najve je vrednosti lastnih 

vektorjev, dolo ita vrednosti dveh lastnih vektorjev, ki predstavljata osi dvodimenzionalnega 

linearnega prostora, na osnovi katerega se dolo ijo za etne vrednosti utežnih vektorjev, tako 

za pravokotno kakor tudi šestkotno mrežo (Kohonen 2001, 142–143).    

3.2.2 Topologija 

Ker je kon ni cilj u enja, da se nevroni, ki so si v mreži blizu, nau ijo reagirati na signale, ki 

so si podobni oziroma so povezani (Rojas 1996, 392), bo morala mreža nujno izkazovati 

topološko podobnost z vhodnimi podatki. Prav lastnost SOM-a, da ima topologijo, ki ohranja 

lastnosti izvornih podatkov, je še posebej uporabna, kadar se mreža uporablja za analizo gru  

(Zhang in Li 1993). Posamezni vhodni vektor se bo preslikal natanko v en sam nevron, 
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vendar je temu nevronu lahko dodeljenih ve  vhodnih vektorjev. Prav prostorska podobnost 

sosednjih nevronov omogo a prepoznavanje gru , ne da bi vnaprej opredelili kon no število 

gru  (Zhang in Li 1993). Podobnosti med podatki v obliki gru  bodo tako lepo vidni na 

osnovi gostote porazdelitve, kot jo za svoj primer 159 vhodnih podatkov prikažeta Zhang in 

Li (1993) v razvrstitvi v SOM-e s 25 nevroni, razporejenimi v kvadratno topologijo 5 x 5. Iz 

slike 3 je razvidno, da tvori njun SOM 3 gru e (Zhang in Li 1993): 

 

Slika 3: V kvadratni topologiji gostota porazdelitve tvori gru e 

Vir: Zhang in Li 1993. 

V gru ah bodo nevroni izkazovali visoko gostoto porazdelitve vhodnih podatkov, medtem ko 

bodo gru e med seboj lo ene s t. i. dolinami, ki predstavljajo lo evalne linije (Zhang in Li 

1993). Iz predstavljena izhaja, da etudi je topologija vnaprej dolo ena, s tem vnaprej ni 

dolo eno število gru , kar je velika prednost uporabe SOM-a za analizo gru  (Zhang in Li 

1993). 

Topologija SOM-a ima biološko ozadje. Podobnost nevronske mreže biološki nevronski 

mreži je pri SOM-u bistveno ve ja kot pri ostalih umetnih nevronskih mrežah (Veelenturf 

1995, 170). Študij možganov pokaže, da so pri procesiranju podatkov tudi ti razdeljeni na 

podro ja, tako da se ohranja topološka struktura (Rojas 1996, 393). Kohonenov SOM ima 

tako poleg matemati nega ozadja tudi biološko ozadje, kajti številne možganske strukture 

imajo linearne ali pa tudi prostorske topologije (Rojas 1996, 392). Kot primer izpostavlja 

Rojas (1996, 393) vprašanje sposobnosti prostorskih (tridimenzionalnih) možganskih struktur, 

da obdelajo ve dimenzionalne podatke, kot se to pojavi npr. pri vidu, kjer gre poleg 3 

receptorjev, namenjenih barvi, še za številne druge informacije, kot so denimo informacije o 

strukturi, položaju ter površini predmeta.  

Topološka podobnost z možgani je bistveno ve ja, kot je to pogosto predpostavljeno, saj 

primerjava pokaže, da obe temeljita na istem preprostem principu (Kohonen 2001, 188). 

Vendar pa je SOM podoben možganom le v nekaj milimetrov velikosti, pri tem pa ni znano, 

ali bi bilo mogo e po enakem principu graditi veliki SOM ali kombinirati ve plastne mreže 

(Kohonen 2001, 188).  

3 10 2 0 3

2 8 1 0 12

0 1 0 1 23

1 18 7 1 5

6 32 21 2 0



 

63 

Pri uporabi SOM-ov na realnih podatkih raziskovalci pogosto sploh ne vedo, kakšna je 

dejanska dimenzionalnost njihovega vhodnega prostora. Rojas (1996, 399) pokaže, da je kljub 

n-dimenzionalnosti vhodnega prostora mogo e, da je dejanska dimenzionalnost vhodnih 

podatkov nižja od n. Vnaprej zato ni možno ugotoviti, kakšna je idealna dimenzionalnost 

mreže za konkreten obravnavani realni podatkovni problem (Rojas 1996, 399). Je pa v 

nekaterih primerih uporabe lahko bistvenega pomena, da je m-dimenzionalne podatke s 

pomo jo SOM-a možno pretvoriti v želeno n-dimenzionalnot ter ob tem ohraniti topološke 

zna ilnosti podatkov (Veelenturf 1995, 226).    

Kohonen (2001, 110) dovoljuje razli ne oblike mrež: pravokotno, šestkotno, dopuš a pa tudi 

nepravilne oblike, vendar kot naju inkovitejšo v vizualizaciji spozna šestkotno. Kohonen 

(2001, 159–160) vidi vzrok za preferiranje šestkotne oblike, ker so v taki obliki manj pogoste 

vodoravne in navpi ne povezave, kakor je to v pravokotni obliki mreže. Kohonen (2001, 200) 

pa vidi možnost uporabe cikli nih oblik, denimo kolobarnih dvodimenzionalnih vektorjev, 

kakor tudi sfer, še posebej, kadar je mogo e sklepati, da v podatkih obstaja cikli nost. Za 

primer, kjer bi lahko predpostavljali obstoj cikli nosti v podatkih, navaja Kohonen (2001, 

350) glasbene podatke oziroma harmonije.   

Kohonenova mreža ima vnaprej opredeljeno topologijo (Rojas 1996, 400). Topologija mreže 

pa ima velik vpliv na zmožnosti mreže v procesu u enja, zaradi esar vidimo v potrebi po 

vnaprejšnjem izboru topologije za raziskovalca kriti en korak. Miikkulainen in Blackmore 

(1993, 450) se sprašujeta, ali sploh lahko dvodimenzionalna topologija ustrezno preslika 

ve dimenzionalni prostor vhodnih podatkov. Praznine v prostoru vhodnih podatkov lahko v 

preslikavi izginejo zaradi zveznosti mreže, tako da se vanje dejansko umestijo vozliš a, ki so 

v prostoru vhodnih podatkov nezasedena (Miikkulainen in Blackmore 1993, 450). Na tak 

na in lahko topologija SOM-a mo no popa i predstavo o topologiji vhodnega prostora 

(Miikkulainen in Blackmore 1993, 450).  

Dvodimenzionalna topologija klasi nega Kohonenovega SOM-a pa ima po Pampalku idr. 

(2004, 132) še dodatno pomanjkljivost, saj ta ni sposobna ustrezno prikazati hierarhi nih 

povezav v prostoru vhodnih podatkov, kar je posebej pomembno zaradi pogoste pojavnosti 

hierarhi nih odnosov v podatkih pri uporabi. Uporabnost klasi nega SOM-a je zato zelo 

omejena v primerih, kjer je odkrivanje hierarhi nih odnosov izklju ni namen ali eden od 

namenov analiziranja podatkov (Pampalk, Widmer in Chan 2004, 132).  

3.2.3 Robni u inki 

V obi ajni topologiji SOM-a, ki je pravokoten ali šestkoten, velja za notranje nevrone, da 

imajo v pravokotni mreži vselej po štiri sosede, medtem ko imajo v šestkotni topologiji po 

šest sosedov (Wu in Takatsuka 2006, povz. po Schmidt 2008). e primerjamo položaje 

posameznih nevronov v mreži, je mogo e ugotoviti, da imajo tisti na robu mreže manjše 
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število sosedov. V prosecu u enja imajo posledi no nevroni z manj sosedi tudi manj 

možnosti, da bi sami postali zmagovalni nevroni ali da bi se znašli v soseš ini kakšnega 

zmagovalnega nevrona (Wu in Takatsuka 2006, povz. po Schmidt 2008). 

Do robnega u inka19 tako pride zaradi asimetrije v arhitekturi mreže (Andreu, Crespo in 

Valiente 1997, 1341–1342). Neenakost položaja nevronov v mreži oziroma manjše število 

sosedov povzro a motnje v robnem delu mreže, saj pride v procesu u enja do asimetrije pri 

prilagajanju utežnih vektorjev (Andreu, Crespo in Valiente 1997, 1341–1342). Robni nevroni 

so pogosteje povle eni proti sredini mreže, zaradi esar je evklidska razdalja med dvema 

nevronoma v sredini mreže ve ja od evklidske razdalje med robnim nevronom in njegovim 

najbližjim sosedom, ki spada med notranje nevrone (Andreu, Crespo in Valiente 1997, 1341–

1342).   

Do robnih u inkov po Kohonenu (2001, 350) ne pride v primeru cikli nih SOM-ov (sfer, 

toroidov ipd.), saj so vsi nevroni umeš eni glede na sosednje nevrone simetri no. Kljub temu 

pa takšne oblike niso brez pomanjkljivosti. Kohonen (2001, 350) opozarja, da so podatki, ki 

imajo v vhodnih podatkih robne položaje, lahko preslikani na nasprotne strani v mreži, tj. 

zrcaljeni. Vesanto (2005) pa opozarja tudi na upoštevanje splošnega pravila, da naj topologija 

mreže odseva topologijo podatkov. 

Preden podrobneje predstavimo razli ice sferi nih SOM-ov, se ustavimo še pri drugi 

alternativi cikli ne topologije, to je torusu. Zaradi zmanjševanja robnega u inka predstavljajo 

toroidni SOM Andreu, Crespo in Valiente (1997, 1342–1343), svojo razli ico pa tudi Ito, 

Miyoshi in Masuyama (2000, 241), vendar ugotavljajo, da toroid v primerjavi z 

dvodimenzionalno mrežo ne predstavlja tako u inkovitega na ina vizualizacije, saj za bralca 

razumevanje takšne mreže ni tako intuitivno. Po Ritterju (1999, 3) bi lahko omogo ala precej 

intuitivno razumevanje sfera, kar izvira iz dejstva, da smo ljudje navajeni brati geografske 

karte, ki temeljijo na krogli.  

3.3 Sferi ni SOM 

Kot smo videli v prejšnjih poglavjih, je za etek SOM-ov, temeljil na mreži, ki leži v ravnini 

(Kohonen 2001, od 105 naprej). Kljub prevladovanju mrež, ki ležijo v evklidski ravnini, se v 

številnih aplikacijah pojavljajo oblike višjih dimenzionalnosti (Ritter 1999, 2). Ritter (1999, 

2) navaja naravni primer podatkov višje dimenzionalnosti, to so podatki o geografski legi na 

                                                 

 
19 Iz rpno se z robnimi u inki ukvarja Schmidt (2008). Zakaj pride do robnega u inka, kako se ta 
izraža v razli nih topologijah in kakšen je njegov u inek na u enje mreže, predstavljamo v lanku 
Jagri a in Žunka (2013).  
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Zemlji. Ti dejanski podatki so porazdeljeni po sferi, zaradi esar bi bila tudi najustreznejša 

oblike mreže prav sferi na topologija. Klju na prednost sferi nega SOM-a je po mnenju 

Sangole in Leontitsisa (2006) prav možnost, ki jo takšna topologija daje, da se kompleksni 

visokodimenzionalni podatki slikovno predstavijo s pomo jo tridimenzionalne sferi ne 

mreže. 

Sferi ni SOM ima topologijo ukrivljenega neevklidskega prostora, v katerem ni mogo e 

preslikati poljubne razdalje v prostoru  ne da bi pri tem prišlo do izkrivljanja dejanskih 

razdalj na sferi (Ritter 1999, 3). Tako kot v ravnini je tudi na sferi razdalja med dvema 

to kama opredeljena kot najkrajša pot, ki ju povezuje (Ritter 1999, 3). Do bistvenega 

razlikovanja pride, ker je pri sferi ni topologiji ta pot ukrivljena in zavzema obliko loka, ki 

leži na površini. Za SOM sferi ne topologije velja, da razdalja med poljubnima to kama 

nikoli ne more prese i  (Ritter 1999, 3). Soseš ina nevronov je krožna s polmerom r, katere 

velikost pa raste po asneje kot krožna soseš ina ravninske mreže, ki raste v skladu s  

(Ritter 1999, 3).  

Kot smo že opisali v prejšnjem poglavju 3.2.3, pride pri SOM-ih v ravnini do robnega u inka. 

Tega povzro i neenako število nevronov v soseš ini nevronov v notranjosti mreže v 

primerjavi s številom nevronov v soseš ini robnih nevronov (Nishio idr. 2006). e bi nevrone 

enakomerno porazdelili po sferi, bi se sicer temu u inku lahko s pomo jo sferi nega SOM-a 

izognili, vendar takšna topologija ni brez pomanjkljivosti. Ena od težav je nezmožnost izbire 

poljubnega števila nevronov (Nishio idr. 2006; Schmidt 2008; Jagri  2013; Jagri  in Žunko 

2013). Obstaja veliko število razli ic sferi nih SOM-ov, vendar se te v svojih lastnostih, 

prednostih in pomanjkljivostih tudi bistveno razlikujejo in so zato primerne za uporabo v 

razli nih situacijah. Predstavitev vseh sferi nih SOM-ov ni namen tega dela, zato smo se v 

predstavitvi omejili. Ker sami uporabimo optimizirani sferi ni SOM, se zdi  relevantna 

predstavitev zgolj razli ic sferi nih SOM-ov, ki predstavljajo temelj sferi nih SOM-ov 

(poglavje 3.3.1) oziroma idejno izhodiš e mreže OSS-SOM (v poglavjih 3.3.2 in 3.3.3). 

3.3.1 Sferi ni SOM na osnovi ikozaedra 

Prvi je predstavil idejo o sferi nem SOM-u v konkretni obliki Ritter (1999). Da bi lahko 

ustvarili sferi ni SOM, je treba uporabiti takšno mrežo vozliš , katere topologija s 

povezavami med vozliš i dovolj dobro posnema obliko sfere (Ritter 1999, 3). Le pet 

geometrijskih teles, ki so poznana pod imenom pravilna ali platonska telesa (poimenovana po 

filozofu Platonu), lahko po mnenju Ritterja (1999, 3) tvorijo ustrezne mozai ne oblike za 

posnemanje sferi ne topologije (glej sliko 4): tetraeder, kocka, oktaeder, dodekaeder in 

ikozaeder. Pravilna oglata telesa so pravilni poliedri, njihova lastnost pa je, da so vse mejne 

ploskve skladni pravilni mnogokotniki, ki se v ogliš ih stikajo z vselej istim številom ploskev 

(Bronštejn in Semendjajev 1967, 198). Vsako od petih teles je mogo e opisati s številom 

ogljiš , številom robov in številom mejnih ploskev (Bronštejn in Semendjajev 1967, 199). 
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Slika 4: Platonska telesa 

Opomba: Pomen ozna b je naslednji: A – tetraeder, B – kocka, C – oktaeder, D – ikozaeder, E – 

dodekaeder. 

Vir: Prilagojeno po Bronštejn in Semendjajev 1967, 198. 

Kot je razvidno iz slike 4 in kot je predstavil Ritter (1999, 3), predstavljajo platonska telesa 

precej grobo posnemanje sfere. Zato Ritter (1999, 3) razmišlja o prilagoditvi teh teles na tak 

na in, da bi ta pod pogojem, da smo pripravljeni sprejeti rahlo odstopanje od gladke površine 

krogle, predstavljala boljše posnemanje sfere. Rešitev vidi v ideji  postopka rekurzivne 

razdelitve trikotnikov ikozaedra, s imer bi prišli do mozai ne sferi ne mreže z zadovoljivo 

razporeditvijo (Ritter 1999, 3). V vsakem koraku bi razdelili vsak trikotnik na štiri manjše, 

kot prikazuje slika 5. Takšne na novo ustvarjene središ ne to ke telesa se dvignejo oziroma 

jih projiciramo na površino krogle (Ritter 1999, 3). Na tak na in bi lahko ustvarili natan nejše 

posnemanje sfere, ki temelji na ikozaedru, vendar takšno telo ni ve  pravilno po opredelitvi 

platonskih teles, saj se pove a število ploskev, ki se stekajo v novoustvarjena ogljiš a, v 

primerjavi s številom ploskev, ki se stekajov v izvornih ogljiš ih (Ritter 1999, 3). 
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Slika 5: Rekurzivna delitev trikotnikov ikozaedra 

Opomba: n – število delitev, N – število vozliš  mozai ne mreže. 

3.3.2 Sferi ni SOM na osnovi vija nice 

O itna pomanjkljivost tovrstne metode posnemanja sferi ne topologije je v omejenem naboru 

izbire , ki je število vozliš  mozai ne mreže (Saff in Kuijlaars 1997). e takšno telo 

uporabljamo kot topologijo SOM-a, se soo imo z nefleksibilnostjo pri izbiri števila nevronov 

oziroma velikosti mreže.20 Saff in Kuijlaars (1997) so opozorili na pomembno dodatno 

pomanjkljivost, to je, da vozliš a niso porazdeljena po mreži asimptoti no enakomerno. Že po 

prvi delitvi je mogo e opaziti, kako se mestoma nevroni zgostijo (Saff in Kuijlaars 1997), 

soseš ine pa niso ve  enako velike.  

V izognitev neurejenosti porazdelitve nevronov je bilo v literaturi predstavljenih že veliko 

algoritmov, ki bi dosegli enakomerno porazdelitev na sferi. Saff in Kuijlaars (1997) sta 

zaznala, da je vprašanje enakomerne porazdelitve to k po sferi že pritegnilo pozornost 

raziskovalcev z razli nih podro ij, med drugim biologov, kemikov, fizikov. Eno od možnih 

smeri iskanja rešitve so temelje  na vija nici predstavili Nishio idr. (2006, povz. po Jagri  

2013). Vija nica, ki poteka po sferi z enotskim polmerom, je dolo ena z ena bo (Nishio idr. 

2006):  

 

                                                 

 
20 O pomenu precejšnje nefleksibilnosti v velikosti mreže v Ritterjevi rešitvi ter nekaterih kasnejših 
izboljšav v konkretnem topološkem kontekstu sferi nega SOM-a tudi v Nishio idr. (2005), Schmidt 
(2008) in Jagri  (2013). 
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V zgornji ena bi ozna uje k število obratov vija nice. Sferi ne koordinate  in  je mogo e s 

pomo jo naslednjih treh ena b pretvoriti v ortogonalne koordinate (Nishio idr. 2006).  

 

 

 

Geometrijska predstavitev odnosa med sferi nimi in ortogonalnimi koordinatami je prikazana 

na sliki 6. 

Slika 6: Razmerja med osmi , , ,  

Vir: Prilagojeno po Nishiu idr. (2005, 325).  

Za opredelitev vija nice na sferi Nishio idr. (2006) uporabljajo koncept nevronskega intervala 

in razmika vija nice. Na sliki 7 je prikazan primer vija nice, ki poteka po sferi. Na desni 

strani slike sta prikazana nevronski interval in razmik vija nice.   

 

Slika 7: Vija nica na sferi 

Vir: Prilagojeno po Nishiu idr. (2005, 325). 
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Za vrednost parametra  so Nishio idr. (2006) izbrali  , pri emer je  število nevronov. Za 

vrednosti parametra  ni omejitev. Nato so izra unali dolžino vija nice . Ker je bil analiti en 

izra un prezahteven, so ga avtorji izra unali numeri no. Nevrone so razporedili po sferi v 

enakih intervalih, tako da je veljalo  (Nishio idr. 2006).  

Dolžina spirale je po Nishiu idr. (2006) praviloma sorazmerna s , v obi ajnem intervalu 

vrednosti . Pokazati je možno, da je razmik vija nice praviloma obratno sorazmeren s . Ko 

so v izra unih Nishia idr. (2006) vrednost  dolo ili kot , je bilo razmerje med nevronskim 

intervalom (  in razmikom vija nice  dolo eno za vsako vrednost  in je konstantno 

(Nishio idr. 2005): 

 

in 

 

zato 

 

 

 

3.3.3 Sferi ni SOM na osnovi posplošenega spiralnega seta 

Druga en predlog, kako dose i enakomerno porazdelitev nevronov po sferi, so predstavili v 

Nishio idr. (2005), pri emer so uporabili metodo, ki je predstavljena v Rakhmanov, Saff in 

Zhou (1994, povz. po Saff in Kuijlaars 1997). Rešitev Rakhmanova, Saffa in Zhouja (1994) 

ima še posebej za velike  pomembne prednosti v primerjavi z razporejanjem to k po sferi na 

osnovi delitve ikozaedra (Saff in Kuijlaars 1997). Ob ozna evanju to k na sferi s pomo jo 

sferi nih koordinat  so dolo ili Saff in Kuijlaars (1997):   
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Tako da se nabor to k  imenuje posplošen spiralni set na  (Saff in 

Kuijlaars 1997) in ga podrobneje predstavljamo v nadaljevanju. 

Geometrijsko so lahko to ke na sferi, ki so jih dobili na osnovi spiralnega seta, interpretirali 

na naslednji na in (Saff in Kuijlaars 1997). e kroglo razdelimo na  vodoravnih ravnin v 

razmiku  to k, oblikujejo te  krožnic na sferi, tako da sta prva in zadnja pola sfere 

in imata obliko to ke (Saff in Kuijlaars 1997). Vsaki krožnici dodelimo po eno to ko, ki jo 

avtorji imenujejo spiralna to ka (Saff in Kuijlaars 1997). Da dobijo k-to spiralno to ko, se 

pomikajo od  to ke, opredeljene z zapisom , po krožnici za fiksno 

dolžino, ki je od  neodvisna, naprej in nato navzgor na naslednjo krožnico, kjer se nahaja 

ta to ka  (Saff in Kuijlaars 1997). 

Fiksna razdalja je vrednost, ki jo je treba dodeliti . Rezultat Habichta in 

van der Waerdena (1951, povz. po Saff in Kuijlaars 1997) narekuje, da bi bila najboljša 

rešitev blizu naslednje vrednosti (Saff in Kuijlaars 1997): 

 

kar je 

 

Da so Saff in Kuijlaars (1997) v opredelitvi posplošenega spiralnega seta izbrali manjšo 

konstanto, kot bi to izhajalo iz ena b (3) in (4), utemeljujejo s svojimi numeri nimi 

preizkušanji. To razumejo kot prilagoditev dejstvu, da se razdalje nekoliko zmanjšajo, kadar 

so to ke šestkotnika preslikane pravokotno iz tangencialne ravnine na sfero (Saff in Kuijlaars 

1997). 

Da bi imeli splošnejšo opredelitev, sta Saff in Kuijlaars (1997) predlagala namesto konstante 

3,6  uvedbo parametera  in se je tako prilagodila njegova vrednost, da bo ustrezala uporabi 

(Saff in Kuijlaars 1997):  

 

 

Saff in Kuijlaars (1997) sta prepri ana, da kadar je število to k  manjše od 12000, imajo 

spiralne to ke  energijo v razumnem obsegu.  
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Na tem mestu bi nas lahko zanimalo, kako predlagana rešitev rešuje problem neurejenosti 

porazdelitve nevronov po sferi. Jagri  in Žunko (2013) sva predstavila simulacijske izra une, 

s katerimi s pomo jo treh razli nih mer neurejenosti preverjamo razmerje med parametrom C 

Saffa in Kuijlaarsa (1997), velikostjo mreže (N – število nevronov) ter neurejenostjo mreže. 

Mere, ki jih v ta namen uporabljamo, so: (i) mera neurejenosti, kot jo opredeljujejo Nishio idr. 

(2005), ki jo podrobneje predstavimo v poglavju 3.3.4, (ii) Gaussovo mero neurejenosti21, ki 

jo podrobneje predstavimo v poglavju 3.4.2, ter (iii) mera neurejenosti, ki je izražena kot 

maksimalna varianca. Simulacijski izra uni ob upoštevanju vseh treh mer so pokazali, da 

vrednosti parametra C ne bi bilo mogo e dolo iti fiksno na tak na in, da bi vrednost konstante 

zagotavljala najmanjšo neurejenost pri vseh velikostih mreže (Jagri  in Žunko 2013). 

Optimalna vrednost parametra C se tako spreminja in je odvisna od števila nevronov v sferi. 

Vendar pa naši izra uni kažejo tudi, da bi bilo mo  za parameter C dolo iti razpon vrednosti, 

pri katerih doseže mreža boljšo urejenost (Jagri  in Žunko 2013).    

3.3.4 Diagnostika 

Do razlikovanja med zna ilnostmi soseš in med dejanskimi podatki ter rezultirajo o mrežo 

pride zaradi številnih in v literaturi dobro poznanih težav, med njimi so obrati, u inek metulja, 

zrcaljenja in druge (de Bodt, Cottrell in Verleysen 2002). Poleg teh pa je pomembna 

pomanjkljivost standardnega SOM-a neenako število nevronov v soseš inah notranjih in 

robnih nevronov, kar se imenuje robni u inek (glej poglavje 3.2.3). eprav sferi ni SOM 

nima robov, ki bi povzro ali robne u inke, do robnih u inkov vendarle lahko pride, saj se 

število nevronov v soseš ini kljub temu lahko razlikuje (Nishio idr. 2006). V sferi ni 

topologiji ne bi bilo robnih u inkov, e bi poljubno število nevronov po sferi uspeli 

razporediti popolnoma enakomerno (Nishio idr. 2006). V prejšnjem poglavju smo prikazali 

nekatere smeri možnih rešitev. V Jagri u in Žunku (2013) je predstavljen primer soseš ine na 

sferi nem SOM-u, kjer je velikost soseš ine opredeljena s polmerom . 

V nadaljevanju nas zanima, kako izraziti urejenost v SOM-u. Nishio idr. (2005) so v  svoji 

študiji opredelili urejenost porazdelitve nevronov po sferi, kadar za vsak nevron v mreži velja, 

da ima enako število nevronov v soseš ini kot katerikoli drug nevron v mreži. e je to 

izpolnjeno, doseže mreža popolno urejenost (Nishio idr. 2005).  

V nadaljevanju nas zanima, kako kvantitativno odgovoriti na vprašanje, ali so v izbranem 

sferi nem SOM-u nevroni razporejeni enakomerno. Nishio idr. (2005) so opredelili koncept 

                                                 

 
21 Gaussova mera neurejenosti je bila v literaturi prvi  predstavljena v lanku Jagri a (2013).   
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neurejenosti22 s pomo jo variance, ki jo prikazuje spodnja ena ba, kjer je  število 

nevronov v polmeru  s središ em v nevronu .  je varianca  za vse nevrone 

(Nishio idr. 2005): 

 

kjer je varianca  lahko samo realno pozitivno število. Zavzame pa lahko tudi vrednost 

ni , kar se bo zgodilo, kadar je število nevronov v soseš ini  enako za vse nevrone  

(Nishio idr. 2005). Da bi bila lahko vrednost polmera  poljubna, so Nishio idr. (2005) 

opredelili mero neurejenosti na na in, kot prikazuje naslednja ena ba (Nishio idr. 2005): 

 

kjer je  dolžina tetive središ nega kota . Mera neurejenosti lahko zavzame le 

vrednosti, ki so realna pozitivna števila ali ni . Ve ja kot je urejenost mreže, manjša je 

vrednost mere neurejenosti. Kadar je v mreži dosežena popolna urejenost, je mera 

neurejenosti enaka ni  (Nishio idr. 2005). Vendar pa predstavljen na in merjenja neurejenosti 

po predlogu Nishia idr. (2005) ni edina možnost zaznave neurejenosti. Druga možnost bi bila 

izraziti neposredno kar maksimalno varianco. Sami pa menimo, da je v dolo enih primerih 

ustreznejše merjenje s pomo jo Gaussove mere neurejenosti (Jagri  2013), ki jo 

predstavljamo v poglavju 3.4.2.  

3.3.5 Velikost mreže 

Uporaba klasi nega SOM-a vklju uje potrebo po sprejemu odlo itve glede (Vesanto 2005) 

dimenzije mreže in oblike mreže, kar predstavlja topologijo mreže, ter tudi glede velikosti 

mreže. Pakkanen, Oja in Iivarinen (2004) vidijo v potrebi po vnaprejšnjem izboru velikosti 

mreže  pomembno pomanjkljivost metode, ki vodi v veliko izgubo asa zaradi potrebnega 

velikega števila poskusnih izra unov.  

Odlo itev o velikosti je odvisna od velikosti podatkovne baze, ki je na voljo za u enje mreže, 

kakor tudi namena, za katerega se bo mreža uporabljala. V splošnem velja, da se bodo 

                                                 

 
22 Natan neje predstavljamo mero neurejenosti po predlogu Nishio idr. (2005) in Nishio idr. (2006) 
vklju no s kritiko te mere že v Jagri u (2013), kjer je kot odgovor na pomanjkljivost predstavljena tudi 
ideja nove mere neurejenosti – Gaussova mera neurejenosti. V tem delu je mera neurejenosti 
predstavljena bralcu le kot orodje za lažje ocenjevanje primernosti izbrane topologije mrež na mikro in 
makro modela.  
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raziskovalci odlo ili za manjše mreže, kadar je njihov namen klasifikacija, in za ve je število 

nevronov, kadar je glavni namen slikovni prikaz visokodimenzionalnih podatkov (Schmidt 

2008).  

Da naj bi bila mreža kar se da velika, je predlagal Vesanto (2005).23 Funkcijo ustreznega 

posploševanja in glajenja pri preslikavi pa naj zagotovi odlo itev o ustrezni velikosti 

soseš ine (Vesanto 2005). Vendar pa je zelo velika mreža povezana z ra unsko 

intenzivnostjo, zaradi esar je Vesanto (2005) posvaril pred dobesednim sledenjem navodilu, 

ki ga je podal glede preferiranja velikih mrež. V orodju SOM toolbox kot izhodiš no število 

nevronov predlaga velikost mreže enako  , kjer je  število vhodnih vektorjev, to je 

velikost vzorca. Vesanto (2005) pa je zapisal tudi, da sam v lastnih raziskavah obi ajno izbere 

velikost mreže med 100 in 500 nevroni.  

Priporo ilo po Vesantu (2005) sta nekoliko predruga ila Wendel in Buttenfield (2010), saj 

razumeta kot primerno velikost mreže takšno, da ustreza , kjer je  število 

nevronov,  velikost vzorca ter  število spremenljivk. Podrobneje svojega razmisleka sicer 

nista utemeljila, vendar se nam zdi njuno priporo ilo precej smiselno. V Vesantovi (2005) 

formuli namre  ni upoštevana dimenzionalnost podatkov, to je število spremenljivk, kar po 

našem prepri anju pomembno vpliva na ustreznost izbora velikosti mreže.   

Druga no priporo ilo je pri Breretonu (2012), ki je predlagal, da naj bi bila mreža trikratnik 

velikosti vzorca. Svoje priporo ilo utemeljuje z možnostjo dobre porazdelitve po mreži, ki jo 

s tem pridobijo vhodni vektorji. Kljub temu se lahko v isti nevron razvrsti tudi po ve  

vektorjev, ki so si o itno tako zelo podobni (Brereton 2012). Na tak na in se preslikajo 

vektorji tudi v primeru, ko je število nevronov bistveno manjše od velikosti vhodnega 

prostora (Brereton 2012). Po drugi strani pa tudi v nasprotnem primeru, kadar je število 

nevronov bistveno ve je od vhodnega prostora, to po Vesantu (2005) za ustreznost preslikave 

ne bo predstavljajo ovir, a le ob predpostavki, da bo velikost soseš ine izbrana ustrezno. 

Velikost klasi nega SOM-a je prilagodljiva in naj bo odvisna od velikosti vhodnega prostora 

(Kohonen 2001, 160). V primeru sferi nega SOM-a pa velikost ni povsem prilagodljiva, saj je 

njegova fleksibilnost odvisna od metode, s katero so bili nevroni porazdeljeni po sferi. Nishio 

idr. (2005) so analizirali sferi ni SOM, ki ga je z rekurzivno razdelitvijo ikozaedra predlagal 

Ritter (1999, povz. po Nishiu idr. 2005). Ugotovili so, da bi takšno razvrš anje nevronov 

omogo alo zgolj nekatere velikosti mreže po naslednjem pravilu (Nishio idr. 2005): 

 

                                                 

 
23 O primerni velikosti mreže in napotkih v literaturi je predstavljeno tudi v Jagri u in Žunku (2013).   
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kjer je n število delitev ikozaedra. Tovrsten proces delitve ikozaedra se izraža v 

eksponentnem naraš anju števila nevronov, zaradi esar ne omogo a poljubne velikosti mreže 

(Nishio idr. 2005), kar je prikazano na sliki 8. Wu and Takatsuka (2006, povz. po Schmidtu 

2008) sta predstavila izboljšanje Ritterjevega algoritma, tako da sta namesto rekurzivne 

razdelitve prvotni ikozaeder s posameznimi koraki ponovno razdelila v vsaki iteraciji.  

Najve jo možno fleksibilnost v izbiri velikosti mreže bi raziskovalcu lahko ponujala takšna 

metoda, ki bi uspela po sferi razvrstiti katerokoli poljubno izbrano število nevronov. Metoda, 

ki jo predlagajo Rakhmanov, Saff in Zhou (1994, povz. po Schmidtu 2008), lahko porazdeli 

poljubno število to k na površini krogle, vendar pa tej rešitvi Wu in Takatsuka (2005, povz. 

po Schmidtu 2008) nasprotujeta, saj njuna mreža ne izpolni pogoja enovite urejenosti 

nevronov (Schmidt 2008). 

 
Slika 8: Možne velikosti mreže po Ritterjevi metodi  

Opomba: n – število delitev, N – število nevronov. 

Sferi ni SOM na osnovi vija nice, kot ga predstavljajo Nishio idr. (2005), ima pred sferi nim 

SOM-om na osnovi ikozaedra bistveno prednost, saj omogo a dolo itev poljubnega števila 

nevronov. Kar pa je še bistveno pomembnejše, Nishio idr. (2005) so ugotovili, da je na tak 

na in dosežena bistveno boljša, to je manj neurejena, razporeditev nevronov po sferi v 

primerjavi z delitvijo na osnovi ikozaedra. Urejenost razvrš anja primerjajo na osnovi mere 

neurejenosti, ki je opisana v poglavju 3.3.4. Med seboj primerjajo mreži z enakim številom 

nevronov (preglednica 2), to pa dolo a mreža na osnovi ikozaedra, saj je ta v izbiri velikosti 

omejena (Nishio idr. 2005).  

 

0 1 2 3 4 5
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

n

N



 

75 

Preglednica 2: Primerjava dveh sferi nih SOM-ov glede na urejenost, ki jo izraža mera 
neurejenosti po Nishiu idr. (2005) 
N   Neurejenost 

Število delitev v 

ikozaedru 

Število 

nevronov 

Mreža na osnovi 

ikozaedra 

Mreža na osnovi 

vija nice 

0 12 0.0000 0.3611 

1 42 0.4253 0.4539 

2 162 2.8707 1.3165 

3 642 3.9360 2.3874 

4 2562 10.4419 4.4689 

5 10242 82.1324 9.5022 

Vir: Nishio idr. (2005, 328). 

Kot ugotavlja Schmidt (2008) »metode za razporeditev to k na sferi, ki omogo ajo izbiro 

poljubne velikosti mreže, rezultirajo v nekoliko bolj nepravilnih topoloških rešitvah«. V 

literaturi tudi ni nobene vsebinske razprave o teh nepravilnostih ter njihovih u inkih na proces 

u enja mreže (Schmidt 2008).   

3.3.6 Parametri u enja 

U enje sferi nega SOM-a se od standardnega SOM-a bistveno ne razlikuje (Sangole in 

Leontitsis 2006). Da bi lahko proces u enja primerjali in analizirali kot klju ne parametre v 

u enju vsakega SOM-a, sta Sangole in Leontitsis (2006) opredelila:24 število epoh u enja, 

algoritem u enja in funkcijo soseš ine ter polmer za etne soseš ine oz. njegovo opredelitev.  

Vhodni vektorji so v procesu u enja mreži predstavljeni v naklju nem vrstnem redu. 

Predstavljenemu nevronu najbližji nevron temu ustrezno prilagodi svoj utežni vektor, emur 

sledi tudi prilagoditev vseh tistih nevronov, ki spadajo v njegovo vplivno obmo je, to je 

soseš ino (Sangole in Leontitsis 2006). U enje poteka v epohah. Potrebno število epoh u enja 

je povezano s konvergenco mreže. Sangole in Leontitsis (2006) sta v svoji raziskavi kot 

ustrezno opredelila število epoh u enja v intervalu med 50 in 1000. Konvergenco sta 

opredelila kot fazo u enja, ko ni ve  zaznanih pomembnih sprememb v utežnih vektorjih 

(Sangole in Leontitsis 2006).  

Prilagoditev uteži je tako kot v standardnem SOM-u tudi v sferi nem SOM-u odvisna od 

postavljene stopnje u enja. Sangole in Leontitsis (2006) sta predlagala, upoštevajo  pravilo 

                                                 

 
24 O u enju standardnega SOM-a govorimo v poglavju 3.2.1. 
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“ ez palec”, opredelitev stopnje u enja  v obliki od asa odvisne padajo e funkcije (Sangole 

in Leontitsis 2006): 

 

kjer je  konstanta na intervalu , obi ajno pa zavzame vrednost 0,1,    je oznaka 

trenutne epohe u enja, tako da velja , in  je vnaprej dolo eno 

skupno število epoh u enja (Sangole in Leontitsis 2006). Po številnih ra unskih poskusih sta 

avtorja prišla do zaklju ka, da je dobra izbira za etne velikosti soseš ine v sferi nem SOM-u 

polmer , ki naj se razprostira ez polovico sferi nega SOM-a. Funkcijo soseš ine  sta 

opredelila Sangole in Leontitsis (2006) kot funkcijo:  

 

kjer je  trenutni polmer in  za etni polmer sosešine. S približevanjem proti koncu u nega 

procesa, ko se stopnja u enja  približuje proti ni , se prilagajanje soseš ine umiri (Sangole in 

Leontitsis 2006). Vendar pa sta Sangole in Leontitsis (2006) tudi opozorila, da ugotovitve 

glede zapisanih priporo enih vrednosti parametrov niso univerzalne, saj so parametri precej 

odvisni od lastnosti podatkov. Zaradi navedenega je smiselno prenehati s procesom u enja, 

kadar ni opaznih sprememb v ve  zaporednih epohah u enja (Sangole in Leontitsis 2006).  

3.4 Implikacije za razvoj mikro in makro modela topologije ban nega sektorja 

3.4.1 Optimiziran spiralni sferi ni SOM 

V poglavju 3.3.3 smo predstavili idejo sferi nega SOM-a na osnovi posplošenega spiralnega 

seta po Nishio idr. (2005), ki uporabljajo metodo po Saff in Kuijlaars (1997). Ta predlagata 

dosego ustrezne razporeditve to k po sferi s pomo o optimizacije ustreznega kriterija, kot je 

“posplošena energija” (Saff in Kuijlaars 1997), tako da prou ujeta splošen primer problema 

najmanjše energije. To ke na sferi opazujemo kot Fekete to ke, to so na sferi tiste to ke, ki 

minimizirajo Coulombovo energijo (Saff and Kuijlaars 1997, povz. po Jagri  2013):   

 

Predlagamo, da na opisano situacijo pogledamo, kakor da gre za Thomsonov problem (Jagri  

2013). Da bi dosegli naš cilj, ki je porazdeliti nevrone v sferi tako, da bo mreža dosegala im 

ve jo urejenost, predlagamo uporabo algoritma relaksacije sil, ki ga podrobneje predstavimo 

že v Jagri  (2013). Vendar pri tem upoštevamo lastnost algoritma, da poskuša ta sile 

predvsem uravnotežiti, ne pa tudi zmanjšati Columbove energije neposredno. Navedeno nujno 
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vodi k rešitvi, ki je obi ajno le lokalni minimum. Zaradi te lastnosti algoritma relaksacije sil 

je za naš cilj smiselno postopek za eti z analiti no pridobljeno distribucijo to k. Po primerjavi 

obi ajnih razporeditev nevronov na sferi, npr. ikozaedra, vija nice itd., v ta namen 

predlagamo uporabo razporeditve na osnovi posplošenega spiralnega seta (Jagri  2013).  

V naslednjem koraku predlagamo uporabo algoritma relaksacije sil z namenom optimizirati 

izhodiš no porazdelitev nevronov. e kot izhodiš no razporeditev uporabimo takšno, ki 

temelji na posplošenem spiralnem setu, bo optimizacijski algoritem praviloma premikal le 

to ke na polih, saj se prav tam pojavijo nedoslednosti zaradi zavojev spirale. To ke okoli 

ekvatorja bodo praviloma ohranile svoje izhodiš ne pozicije (Jagri  2013).  

Ker sta Thomsonov problem, ki ga rešuje algoritem relaksacije sil, in sferi na porazdelitev 

nevronov z najnižjo neurejenostjo, ki jo poskušajo reševati porazdelitve na osnovi vija nice, 

posplošenega spiralnega seta in druge, zgolj povezani, ne pa tudi enaki vprašanji, neposredna 

uporaba standardnega algoritma relaksacije sil ni najustreznejša (Jagri  in Žunko 2013). Zato 

smo iskali rešitev tako, da smo poskušali spremeniti algoritem relaksacije sil, tako da bi ta 

bolje odgovarjal našemu vprašanju, to je optimizaciji razporeditve nevronov.25 Ra unsko smo 

preizkusili ve  sprememb Coulombove sile in razli nih vrednosti konstante  ter pri tem 

spremljali Coulombovo energijo nevronov in neurejenost tako porazdeljenih nevronov. Naši 

empiri ni rezultati so pokazali, da doseže optimizacijski algoritem boljšo rešitev 

zastavljenega vprašanja, e v algoritmu uporabimo naslednjo spremenjeno silo med nevroni: 

 

Tako predlagamo v optimizacijskem procesu v okviru OSS-SOM uporabo spremenjenega 

algoritma relaksacije sil, ki ima v imenovalcu namesto potence 3 enotsko potenco. Naši 

empiri ni izra uni so pokazali tudi, da je rešitev najboljša, kadar je vrednost konstante  

enaka 0,2 za vse iteracije. Dodatno se je izkazalo, da je problem rešen bolje, kadar uporabimo 

predlagano spremembno, kljub temu da naš predlog vodi k ve ji Coulombovi energiji. V 

predlaganem pristopu algoritem Coulombovo energijo v vsaki ponovitvi znižuje, vendar pa 

pri vsaki naslednji iteraciji ni nujno tudi vse manjša neurejenost (Jagri  in Žunko 2013).  

                                                 

 
25 Zasnova nove metode »optimizirani spiralni sferi ni SOM (OSS-SOM« ter ideja o tem, da bi bila 
prav ta metoda lahko primerna za merjenje ban ne integracije, je predstavljena v lanku Jagri a 
(2013).  
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eprav je z uporabo spremenjenega algoritma zmanjševanje Coulombove energije delcev v 

simulacijskih izra unih26 o itno vidno, kar pomeni, da algoritem dejansko vodi delce v vse 

boljšo energetsko porazdelitev, pa nimamo nadzora nad optimalnostjo urejenosti porazdelitve. 

Izkaže se, da se neurejenost v prvih nekaj sto iteracijah vztrajno zmanjšuje, vendar vnaprej ni 

mogo e vedeti, v kateri iteraciji bo dosegla najnižjo raven. Iz navedenega razloga smo s 

pomo jo algoritma sproti spremljali neurejenost v posamezni iteraciji. Ob koncu procesa 

u enja smo imeli za najboljšo porazdelitev nevronov tisto, v kateri je bila dosežena minimalna 

neurejenost. V simulacijskih izra unih s 100 000 iteracijami za mrežo z 42 nevroni se je kot 

najboljša porazdelitev mreže izkazala tista, ki je dosežena okoli 30 000 iteracije. V nadaljnjih 

iteracijah za ne neurejenost ponovno naraš ati. Na tem mestu opozarjamo na izjemno 

ra unsko intenzivnost takšnega eksperimenta, zato smo naslednji simulacijski izra un izvedli 

s smiselno bistveno ve jim številom nevronov, in sicer N = 2562. Izvedli smo 11 000 iteracij, 

za kar smo porabili približno 60 ur, a kljub temu še nismo uspeli dose i lokalnega minimuma 

v meri neurejenosti. To pomeni, da je vsaka od izvedenih iteracij predstavljala izboljšanje, to 

je zmanjšanje neurejenosti mreže (Jagri  in Žunko 2013).  

Izhajajo  iz rezultatov ekperimentalnih izra unov, zadostuje okoli 1000 iteracij, saj se glede 

na opravljene ra unske simulacije prav v teh prvih iteracijah neurejenost najbolj zniža. Iz 

prakti nih razlogov, to je manjše ra unske intenzivnosti, pa je takšno število iteracij 

najverjetneje za raziskovalca sprejemljivo tudi ob ve jem številu nevronov, saj ra unski 

proces tudi ne bo trajal nerazumno dolgo. Ugotovili smo tudi, da se z uporabo tukaj 

predlaganega algoritma doseže bistveno izboljšanje v razporeditvi v primerjavi z izhodiš no 

razporeditvijo na osnovi posplošenega spiralnega seta. Cilj zmanjševanja neurejenosti v mreži 

zasledujemo, ker pomeni manjša neurejenost manj robnih u inkov. Tako lahko utemeljeno 

trdimo, da odpravljamo pomembno šibkost standardnega SOM-a, saj z uporabo predlaganega 

algoritma odpravljamo robne u inke (Jagri  in Žunko 2013).  

 

3.4.2 Gaussova mera neurejenosti 

Doslej smo pokazali, da je kakovost razporeditve nevronov po sferi izražena s im manjšo 

neurejenostjo mreže. Da bi prisotnost neurejenosti lahko izrazili, potrebujemo mere 

neurejenosti. Standardno mero, ki so jo predstavili Nishio idr. (2005), smo natan neje 

obravnavali v poglavju 3.3.4. Takšna mera vselej ni najustreznejša. Za dolo itev neurejenosti 

                                                 

 
26 Podrobneje so simulacijski izra uni predstavljeni v lanku Jagri a in Žunka (2013), kjer so podani 
tudi grafi ni prikazi rezultatov simulacij. 
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razporeditve nevronov na sferi je treba upoštevati dvoje vprašanj (Jagri  2013).27 Prvo se 

nanaša na tip razdalje, ki jo uporablja standardna mera neurejenosti. V primeru uporabe 

evklidske razdalje na sferi ni topologiji pravzaprav pride do napake, saj ne izra unamo 

dejanske razdalje. Medtem ko so nevroni nameš eni na površini krogle, pa merimo najkrajšo 

razdaljo, ki ne poteka nujno po površini, temve  poteka skozi notranjost sfere. e vzamemo 

ekstremni primer razdalje med to kama na polih, bo evklidska razdalja dolžina daljice, ki gre 

skozi središ e, kar je premer sfere. Dejanska razdalja med tema to kama, kadar bi se v teh 

to kah nahajala nevrona, bi bila razdalja, ki bi jo opisali po površini sfere. Namesto ravnih 

linij evklidske geometrije je zato primerneje uporabiti geodetske razdalje (Jagri  2013). 

Najustreznejši na in je, da za izra un razdalj uporabimo kosinusni zakon (Jagri  2013). 

Razdaljo izra unamo po znanem pravilu iz geometrije (Bronstein 2001): 

 

Kadar je razdalja med dvema to kama majhna, se pri uporabi te ena be lahko pojavijo napake 

pri zaokroževanju. Zato se lahko uporabi ena ba “haversine” (Sinnott 1984) ali pa 

Vincentyjeva ena ba (Vincenty 1975). V obi ajno velikih mrežah ne prihaja do velike napake 

zaradi zaokroževanja in jo je posledi no mogo e zanemariti. Za ponazoritev smo prera unali 

razliko v primeru mreže optimiziranega spiralnega sferi nega SOM-a, ki ima 2562 nevronov, 

kar bi po številu nevronov odgovarjalo etrti ravni rekurzivne delitve ikozaedra. Najve ja 

razlika med izra unom razdalje na osnovi sferi nega kosinusnega zakona in izra unom na 

osnovi Vincentyjeve ena be je 3.114e-012. eprav je razlika majhna, bomo kljub temu za 

namen izra una ustreznejše mere neurejenosti predlagali izra unavanje razdalje po 

Vincentyjevi ena bi.  

Drugo vprašanje, o katerem je treba razmisliti, je zaradi pomembnega vpliva na razporeditev 

nevronov algoritem u enja sferi nega SOM-a oz. funkcija soseš ine, ki jo ta algoritem 

vklju uje (Jagri  2013). Izhajajmo iz naslednjega Kohonenovega (2001, 110) pojasnila o 

u enju SOM-a, po katerem bodo nevroni, ki so si topološko blizu, v fazi u enja sprejemali 

informacije od istih vhodnih podatkov. Navedeno bo povzro ilo lokalne relaksacijske u inke 

kakor tudi poenotenje utežnih vektorjev nevronov v soseš ini, kar bo v kontinuiranem u enju 

pripeljalo do globalnega razvrš anja. Osrednjo vlogo v relaksacijskem procesu ima tako 

imenovana funkcija soseš ine, kar pomeni glajenje jeder, opredeljeno z nevroni (Kohonen 

2001, 110). 

                                                 

 
27 Pomisleki glede pomanjkljivosti mere neurejenosti po Nishiu idr. (2005) ter predlog primernejšega 
na ina merjenja neurejenosti je izražen v lanku Jagri a (2013). Podrobnejša razprava o 
pomanjkljivostih pa je predstavljena v lanku Jagri a in Žunka (2013).  
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Kadar je mera neurejenosti opredeljena kot varianca števila nevronov v soseš ini, bi bila kot 

takšna primerna le, e bi bili vsi nevroni v soseš ini zmagovalnega nevrona posodobljeni z 

enako utežjo, kar bi veljalo, e bi uporabili soseš ino kvadratne oblike. Druga pogosto 

uporabljana in po našem mnenju primernejša je Gausova funkcija za funkcijo soseš ine:  

 

kjer je  parameter stopnje u enja v asu t. Ta funkcija zagotavlja boljšo lokalno 

relaksacijo, saj uporablja u inek pojemanja (Jagri  in Žunko 2013).   

Kadar se v u enju standardnega in tudi sferi nega SOM-a uporabi Gaussova funkcija 

soseš ine, standardna mera neurejenosti ni ve  primerna. Nevroni so posodobljeni v skladu z 

oddaljenostjo od zmagovalnega nevrona, kar mora nujno upoštevati tudi mera neurejenosti. 

Zato (Jagri  2013) predlagamo novo mero neurejenosti, tako da ta temelji na uporabi 

Gaussove funkcije. Naj bo celotni u ni u inek vsota funkcije soseš ine -tega nevrona ob 

upoštevanju parametra u enja :  

 

eprav to ne predstavlja dejanskega skupnega u nega u inka v celotnem procesu u enja, kajti 

ta bi bil pomnožen s funkcijo stopnje u enja v asu  menimo, da je za izražanje urejenosti 

razporeditve nevronov tak pomislek zanemarljiv (Jagri  2013). e izra unamo u ni u inek za 

vse nevrone in upoštevamo zadnjo ena bo ob upoštevanju u nega parametra  lahko 

opredelimo neurejenost kot varianco le-teh (Nishio idr. 2005): 

 

e so nevroni razporejeni popolnoma pravilno, lahko govorimo o popolni urejenosti 

razporeditve in bo varianca ( ), ki je opredeljena z zadnjo ena bo, enaka ni , saj je skupen 

u ni u inek za vse enak (Jagri  2013). Kadar razporeditev ni idealna, bo varianca pozitivna, 

saj se skupen u ni u inek od nevrona do nevrona razlikuje. Ker je takšna mera neurejenosti 

odvisna od parametra u enja , predlagamo v Jagri  (2013) neodvisno mero neurejenosti, 

podobno kot to predlagajo Nishio idr. (2005): 

 

Glede na zapisano je predlog, kot smo ga predstavili (Jagri  2013), smiseln in utemeljen: 
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. 

Neurejenost, ki je integralna vrednost enotnosti od minimalne vrednosti parametra u enja 

 do najve je še smiselne vrednosti u nega parametra  (  za 

enotsko sfero). Za takšno vrednost u nega parametra je u inek zmanjševanja za to ke na polih 

izjemno majhen, tako da so skoraj vsi nevroni na sferi posodobljeni z enakimi utežmi. 

Posledi no bi sferi ni SOM vhodne vektorje težko razvrstil ustreznemu nevronu. Dejanski 

najmanjši in najve ji u ni parameter  v u nem procesu je treba izbrati z veliko skrbnostjo. O 

Kohonenovih ugotovitvah glede ustrezne izbire stopnje u enja, kot to velja za standardni 

Kohonenov SOM, je ve  zapisano v poglavju 3.2.1. Pri izbiri vrednosti u nega parametra pa 

je smiselno upoštevati tudi število nevronov ter velikost vhodnega prostora.  
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4 MODELI  

V predhodnih poglavjih smo predstavili teoreti na in metodološka izhodiš a predstavljene 

raziskave. V tem poglavju natan neje predstavljamo posamezne korake empiri nega dela. 

Izkazalo se je, da so pristopi v raziskovanju izbranega vprašanja v literaturi zelo razli ni, saj 

je finan na in ožje ban na integracija pojav, ki neposredno ni merljiv in nanj zato sklepamo 

zgolj posredno. Pri tem sklepanju se pojavi vprašanje, katere spremenljivke oziroma 

indikatorji ga opisujejo oziroma izražajo. Z vprašanjem ustreznosti nabora indikatorjev se 

ukvarjamo v tem poglavju, tako da predstavimo indikatorje in spremenljivke, ki so bile 

uporabljene v finan nih ali ban nih raziskavah ter so izkazale informacijsko vrednost ali 

napovedno mo . V tem smislu menimo, da so takšne spremenljivke s stališ a ekonomske 

teorije smiselne, da jih vklju imo v nabor spremenljivk tudi v naši raziskavi.   

Ker je cilj raziskave (vzporedno) izdelati dva modela, to sta mikro in makro model, je 

obravnava v nadaljevanju utemeljena za vsakega od njiju posebej. Mooi in Sarstedt (2011, 

240) sta izpostavila izjemen pomen izbire ustreznih spremenljivk v analizi gru , etudi je po 

njunem prepri anju temu vprašanju pripisana premajhna pomembnost. Kadar se uporablja 

analiza gru  v marketinške namene, je izbor spremenljivk pogosto kombinacija ob utka in 

razpoložljivosti, na nekaterih drugih podro jih uporabe v poslovnih vedah so te lahko že na 

osnovi preteklih raziskav dobro opredeljen nabor relevantnih spremenljivk (Mooi in Sarstedt 

2011, 241).    

Po drugi strani pa nabora ne bo opredelila le ekonomska teorija o finan ni integraciji, temve  

tudi metodologija, s pomo jo katere želimo svoje hipoteze preverjati. V našem primeru smo 

izbrali metodologijo, ki nima predpostavk glede statisti nih lastnosti podatkov. Sørensen in 

Gutiérrez (2006), ki sta za raziskovanje finan ne integracije prav tako kot mi uporabila 

analizo gru , vendar sta izbrala metodo hierarhi ne analize gru , sta izpostavila izjemno velik 

pomen pravilnega izbora spremenljivk prav zaradi dejstva, da analiza gru  ne vklju uje 

nobenih vnaprejšnjih omejitev in nobenih dolo enih struktur. Nabor spremenljivk bo namre  

v celoti opredelil strukturo rezultata, zaradi esar lahko izpustitev kakšne pomembne 

spremenljivke ali vklju itev kakšne vsebinsko neustrezne pomeni bistveno spremembo v 

rezultatu (Sørensen in Gutiérrez 2006).   

4.1 Metodološki pristop   

Primeri uporabe SOM-a, ki so predstavljeni v Deboecku in Kohonenu (1998, povz. po 

Deboecku 2013), kažejo, da ni nekega splošno veljavnega posebnega na ina ali optimalne 

metode uporabe SOM-a. Deboeck (2013) je prepri an, da velja tudi za SOM-e, podobno kot 

to velja za druge vrste umetnih nevronskih mrež, da je uspešna uporaba mrež predvsem 

povezana s pridobljeno izkušenostjo bolj kakor z upoštevanjem trdnih znanstvenih dokazov. 

Proces ustvarjanja SOM-a je namre  precej kompleksen in po prepri anju Deboecka (2013) ni 
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mogo e v zadovoljivi meri najti vseh napotkov številnih karakteristik tega procesa.28 Vsaj za 

naslednje lastnosti tega procesa novonastajajo ega SOM-a pa so vodila znana (Deboeck 

2013): velikost vektorja oz. mreže, skaliranje vhodnih podatkov, za etne vrednosti v 

algoritmu, velikost soseš ine, vrednost stopnje u enja in barvno kodiranje mreže. Deboeck 

(2013) je zato predlagal opredelitev procesa v ve  korakih, s imer bi zagotovil celovitost 

pogleda na uporabo SOM-a. Posamezne korake pa v nadaljevanju analiziramo tudi s pomo jo 

ugotovitev drugih avtorjev, ki se ukvarjajo zgolj z deli tega procesa. Nabor analiziranih 

korakov smo prilagodili svojemu delu, tako da odraža potek uporabe SOM-a v tem delu, 

eprav bi bil v drugih primerih uporabe tak nabor lahko nekoliko druga en. 

1. Opredelitev namena analize 

Prvi korak uporabe SOM-a je opredelitev namena njene uporabe (Deboeck 2013). Ker je 

namen naše raziskave analiza gru  in vizualizacija, v prvem koraku izhajamo iz alternativne 

primerjave razpoložljivih metod. Kot je predstavljeno v poglavju 3 v pregledu lastnosti 

metodologij, prikažemo razmislek, ki nas v to ki 3.4 pripelje do konkretne metodološke 

opredelitve, za katero menimo, da najbolje ustreza našemu namenu. 

2. Podatkovni viri in njihova kakovost 

Izjemen pomen pripisuje Deboeck (2013) kakovosti podatkov in poudarja, da naj se 

visokokavostni podatki zagotovijo z uporabo verodostojnih virov. Izpostavi pa tudi, da se 

pomen tega vprašanja ne sme podcenjevati. Tudi mi smo temu vprašanju posvetili ustrezno 

pozornost, saj smo podatke zbrali iz statisti nih baz podatkov mednarodnih organov in 

agencij29 ter iz poro il, v katerih podatke o svojem poslovanju objavljajo banke.   

3. Obseg podatkov in nabor spremenljivk 

Uporaba metod, kot so nevronske mreže, ki temeljijo na tekmovalnem u enju, lahko po 

prepri anju Deboecka (2013) botruje dolo eni meri lenobnosti in raziskovalca zapelje v 

skušnjavo, da bi uporabil namesto skrbno odbranih zgolj relevantnih spremenljivk kar vse 

spremenjivke, ki so mu na voljo o raziskovalnem pojavu. Izjemno pomembno je upoštevanje 

znanja in strokovnih prepri anj, ki o raziskovalnem vprašanju na predmetnem podro ju že 

obstajajo (Deboeck 2013). V našem delu smo se pri izboru spremenljivk opirali na raziskave, 

ki na obravnavanem podro ju evropske finan ne in ban ne integracije ter analiz ban nega 

poslovanja že obstajajo (Adam idr. 2002; Baele idr. 2004; Casu in Girardone 2008; Ekinci, 

                                                 

 
28 Da je napotke o primerni izbiri parametrov mreže težko najti, kaj šele na enem mestu, sta ugotovila 
Wendel in Buttenfield (2010), ki sta predstavita dober priro nik o tem, kako u inkovito oceniti SOM. 
Vendar pa tukaj zbrana priporo ila ne zajemajo celotnega procesa modeliranja s pomo jo SOM-a, saj 
zajemajo le korake ocenitve mreže, kar mi predstavimo v koraku št. 6: Opredelitev parametrov SOM-
a.    
29 To so ECB, IMF, WB, Eurostat.  
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Kalemli-Özcan in Sørensen 2009; Inklaar idr. 2011; Manna 2004; ECB 2009 in številne 

druge). Pri oblikovanju baze podatkov smo izhajali še iz nekaterih naslednjih prepri anj, ki 

temeljijo na naših izkušnjah iz preteklih raziskav: 

- izbirali smo le takšne spremenljivke, ki se za raziskovani fenomen zdijo relevantne in 

smiselne; 

- uporabljali smo kombinacije ve  spremenljivk, denimo koli nike; 

- izjemen poudarek smo dali izhodiš nemu analiziranju podro nega strokovnega znanja in 

preteklih raziskav; 

- izhajali smo iz predpostavke, da podatki niso bili normalno porazdeljeni.  

4. Predprocesiranje podatkov 

V tej fazi se je treba po priporo ilu Deboecka (2013), ki je smiselno tudi za naš primer, 

odlo iti glede predprocesiranja vsake posamezne spremenljivke. Glede pomena 

predprocesiranja podatkov v literaturi sta našla Ku niar in Zaj c (2011) ve  vrst razlag, in še 

posebej razlag o nujnosti tega koraka v primeru uporabe nevronskih mrež (Bishop 1996; 

Famili idr. 1997; Marciniak, Korbicz in Ku  2000; Masters 1996; Waszczyszyn 2010, vsi 

povz. po Ku niar in Zaj c 2011). Po njunem prepri anju v številnih primerih potreba po 

predprocesiranju sploh ni matemati no utemeljena, pa je to kljub temu smiselno, saj lahko 

izboljša proces u enja. Dodatno pa sta še opozorila, da je oblika predprocesiranja tudi 

pomemben dejavnik za kasnejšo uporabno vrednost nevronske mreže (Bishop 1996; Famili 

idr. 1997; Marciniak, Korbicz in Ku  2000, vsi povz. po Ku niar in Zaj c 2011).   

Podatkovna baza lahko zmeraj vsebuje tudi napake, celo v primeru, ko so bili podatki 

pridobljeni v obliki poizvedbe v statisti ni bazi podatkov, zato je treba po Hollmenu (1996) 

napake iz podatkov odstraniti. Podatki se filtrirajo ob upoštevanju podro nih strokovnih 

dognanj in zdravorazumskega ravnanja (Hollmen 1996). Napake se lahko pojavijo v razli nih 

oblikah. Hollmen (1996) je navedel primer, ko lahko napake povzro i neustrezno 

ozna evanje. Npr., e so v podatkovni bazi manjkajo i podatki ozna eni z vrednostjo 0, je to 

treba ustrezno upoštevati pri interpretaciji krivulje gostote porazdelitve. V SOM-ih je mogo e 

uporabiti vhodne podatke, ki imajo manjkajo e vrednosti (Samad in Harp 1992; povz. po 

Hollmen 1996). Možen pristop k reševanju vprašanja manjkajo ih vrednosti je tudi 

odstranitev tistih vektorjev, ki vsebujejo manjkajo e podatke, vendar pa se v primeru takšnega 

ravnanja zmanjšuje vhodni prostor za u enje SOM-a (Hollmen 1996).       

      

Kadar so v bazi podatkov nominalne spremenljivke, uporaba mer za razdalje z namenom 

ugotavljanja podobnosti ni ve  primerna, saj kot je ugotovil Hollmen (1996) v takem primeru 

ni mo  trditi, da sta si bolj podobni skupini 9 in 10, v primerjavi  s skupinama 1 in 10. V teh 

primerih je treba uporabiti druga ne na ine kodifikacij (Hollmen 1996). Lastnosti podatkov 

mora biti mo  kvantificirati, saj SOM simboli nih zapisov ne more uporabiti v svojem 

algoritmu u enja. Te je zato treba ob upoštevanju mere podobnosti, ki bo uporabljena, 

pretvoriti (Ritter in Kohonen 1989, povz. po Hollmen 1996).   
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V okviru predprocesiranja podatkov in pred u enjem mreže je naslednji smiselni korak tudi 

skaliranje podatkov. To pomeni, da se za vhodne podatke in ciljne vrednosti, zadnje le, kadar 

sploh obstajajo, uporabi takšna matemati na transformacija, da bodo vrednosti vseh vhodnih 

podatkov vselej znotraj danega intervala vrednosti (Mathworks 2013). e so vrednosti  

kon na realna števila in ob predpostavki, da vrednosti vseh opazovanih enot niso enake, lahko 

za transformacijo v interval [-1, 1] uporabimo naslednji algoritem (Mathworks 2013):  

 

 

 

kjer so vektorji  izvorne vrednosti vhodnega prostora in  transformirane vrednosti na želem 

intervalu, zato je  in . Ker je proces u enja tako opravljen na 

transormiranih podatkih, je transformacijo treba opraviti za vse nove podatke tudi kasneje v 

fazi uporabljanja mreže (Mathworks 2013). V tem smislu vidijo v (Mathworks 2013) položaj 

predpocesiranja kot sestavni del celotne mrežne postavitve, tako da je umeš en za vhodnim 

prostorom in pred nevronsko mrežo. Podobno sledi tudi postprocesiranje, kadar je treba za 

razumevanje rezultata te pretvoriti v izvorno obliko.  

5. Relevantnost podatkovnega vzorca  

Raziskovalec naj bi po Deboecku (2013) uporabil relevanten vzorec glede na 

reprezentativnost za raziskovalno vprašanje. Temu vprašanju smo tudi mi namenili kriti en 

razmislek. Ker je klju ni namen naše raziskave odkriti morebitne gru e ter raven 

integriranosti evropskega ban nega sektorja, smo u enje mreže izvedli na celotnem vzorcu, ki 

smo ga v prejšnjih korakih opredelili kot relevantnega. Vhodnih vektorjev, ki v vzorcu 

predstavljajo osamelce, iz vzorca nismo odstranili, saj smo ocenili, da so za u enje SOM-a ti 

pomembni. Kot navaja tudi Deboeck (2013), lahko predstavljajo osamelci pomembno 

nasprotje, kar lahko izostri razlikovanja med posameznimi gru ami.  

6. Opredelitev parametrov SOM-a 

V tem koraku je po Deboecku (2013) na vrsti sprejem odlo itev glede parametrov, ki bodo 

opredeljevali lastnosti SOM-a: velikost mreže, razmerje velikosti stranic, želena stopnja 

natan nosti mreže. Velike mreže imajo zaradi ve jega števila nevronov tudi ve  možnosti za 

ve jo natan nost, medtem ko se v majhnih mrežah na manjše število nevronov preslikajo 

ve je gru e oziroma ve je število vhodnih vektorjev (Deboeck 2013). Upoštevajo  namen 

naše raziskave, si v našem primeru želimo prej ve jo natan nost od manjše. Poleg tega želimo 

tudi primerjati dva razli na modela, to je model za makro topologijo in model za mikro 

topologijo. Na temelju geometrijskega glediš a verjamemo, da bi bilo koristno uporabiti v 

obeh primerih enako velikost mreže. Da bi ta morala biti enaka, pa je utemeljeno tudi z 

dejstvom, da želimo oba modela med seboj tudi primerjati.  
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V literaturi najdemo številne napotke glede primerne izbire velikosti mreže, ki jih najdemo v 

obliki pravil » ez palec«. Nekaj splošnih toreti nih izhoš  glede velikosti mreže smo 

predstavili že v poglavju 3.3.5. Ker zapisano predstavlja zgolj priporo ila » ez palec«, smo v 

tem delu zaradi namena raziskave sledili potrebi po dovolj visoki natan nosti mreže in 

kon no velikost mreže dolo ili na osnovi predhodnih simulacijskih ocen modelov z razli nim 

številom nevronov.   

Poleg velikosti mreže je v okviru tega koraka treba sprejeti tudi druge odlo itve o strukturi 

mreže, med njimi najpomembnejše: topologijo mreže, to je obliko in dimenzije mreže, 

algoritem u enja mreže, funkcijo soseš ine, stopnjo u enja in njeno spreminjanje, število 

epoh u enja ipd. Nekatere prakti ne napotke napotke najdemo že v Kohonen (2001, 142–

161), pregledno zbrane pa tudi pri Wendlu in Buttenfieldu (2010).    

7. Razgrnitev rezultatov   

Po kon anem procesu u enja SOM-a sledi interpretacija rezultatov. Po Deboecku (2013) 

pregled dobljenega rezultata med drugim vklju uje prou itev deleža nevronov, ki jim je bil v 

procesu u enja dodeljen del vhodnega prostora oziroma kakšen od vhodnih nevronov. V 

nadaljevanju pa vklju uje interpretacija rezultatov tudi prou itev vrednosti utežnih vektorjev, 

srednjih vrednosti gru , kadar te sestavlja ve  nevronov, število gru , ki jih je mreža 

oblikovala oziroma prepoznala, kakor tudi velikost posamezne gru e v smislu velikosti 

vhodnega prostora, ki se preslika v posamezno gru o (Deboeck 2013). Navedena priporo ila 

Deboecka (2013) se nanašajo na branje dvodimenzionalne mreže, v našem primeru pa smo 

uporabili razli ico sferi nega SOM-a, ki je tridimenzionana mreža. Da bi bilo branje rezultata 

mreže v obliki vizualizacije na papirju u inkovitejše, smo najprej morali uporabiti poseben 

postopek, s pomo jo katerega smo na osnovi tridimenzionalnega koordinatnega sistema sfere 

nevrone na sferi projicirali, to je razgrnili v dvodimenzionalno sliko. Po Point Grey Researchu 

(2013) bi za preslikanje tridimenzionalnega koordinatnega sistema lahko uporabili ve  

razli nih metod. V našem primeru smo uporabili radialno projekcijo (Snyder 1993, 5–8). Gre 

za eno najpogosteje uporabljanih metod, dobljeni graf pa je enostaven za uporabo (Point Grey 

Research 2013). To ke v sferi nem koordinatnem sistemu ozna imo s koordinatami (X, Y, Z) 

(Point Grey Research 2013). Rezultirajo i graf po preslikavi pa ima dve koordinati, tako da 

ozna uje theta ( ) vodoravno os in phi (  navpi no os. Preslikavo iz tridimenzionalnega 

sistema lahko zapišemo (Point Grey Research 2013): 
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V preslikavi uporabimo funkcije iz standardnega nabora v programskem paketu MATLAB, to 

sta funkciji ATAN2 in ACOS. Funkcija ATAN2(X,Y) pretvori vhodni vektor v vektor 

identi ne velikosti, kot sta X in Y, elemente pa pretvori v inverzno vrednost tangensa, tako da 

ležijo v intervalu  (Mathworks 2013). Funkcija ACOS pretvori koli nik  v njegovo 

inverzno kosinusno vrednost (arccosine), tako da se vrednosti iz intervala  pretvorijo na 

interval  (Mathworks 2013). 

Tako sta  koordinati dobljene preslikave. Vrednosti koordinate  so na intervalu 

 in vrednosti koordinate  na intervalu  (Point Grey Research 2013). Da bi 

položaje posameznih nevronov pretvorili, je potreben še naslednji korak postopka po Point 

Grey Researchu (2013), to je ustrezno skaliranje vrednosti. Prednosti opisanega procesa so 

številne, med njimi denimo, da se bodo vse to ke izvornega sferi nega koordinatnega sistema 

pojavile na enem samem grafu (Point Grey Research 2013). Tudi predstavnost grafa ob 

njegovem branju je enostavna, saj podobno kot pri branju zemljevida, navpi na os grafa 

odgovarja dolžini sfere in vodoravna os širini sfere. Pomanjkljivost tega postopka pa je, da 

postane slika ob polih raztegnjena (Point Grey Research 2013), zaradi esar se bodo na sliki 

zdeli nevroni bližje polov bolj oddaljeni, kot so dejansko na sferi.   

8. Interpretacija rezultatov    

V zadnjem koraku je treba vsebinsko interpretirati dobljeni rezultat. Nekaj napotkov glede 

interpretacije rezultatov je podal za standardni SOM že Kohonen (2001, 166–170). Po 

Deboecku (2013) vsebuje ta korak prou itev posameznih vrednosti utežnih vektorjev, 

poimenovanje dobljenih gru , kadar je to smiselno, povzemanje rezultata in kriti no 

ovrednotenje. V okviru tega koraka pa Deboeck (2013) spomni tudi na pomen opravljene 

validacije dobljene mreže. Tudi za namen naše študije se zdi v zaklju nem koraku takšna 

validacija nujna, zato opravimo primerjavo rezultatov z drugimi študijami iz predmetnega 

podro ja kakor tudi z rezultati naših predhodnih raziskav. Da bi lahko rezultat u inkovito 

interpretirali, smo vsakemu vhodnemu vektorju pripisali poimenovanje, ki je sestavljeno iz 

kratice imena države ter opazovanega leta. Poimenovanj konkretnih bank v mikrotopološki 

karti ne pripisujemo, saj namen raziskovanja ni analiza premikanja posameznih bank, temve  

skupine bank, ki izvirajo  iz iste države ter tako predstavljajo ban ni sektor te države. 

Zbirne statistike smo pripravili v zadnjem koraku na osnovi opravljega postprocesiranja. 

Posebno pozornost v okviru tega procesa smo posvetili povezavi med utežnimi vektorji in 

posameznimi spremenjivkami.  

Ne nazadnje pa je treba na koncu tudi kriti no ovrednotiti kakovost dobljenih rezultatov. 

Deboeck (2013) pri uporabi SOM-a za namen analize gru  predlaga tri kriterije vrednotenja 

kakovosti:  

- število gru , 

- kakovost analize gru , 
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- stabilnost analize gru .  

Ocenjujemo, da je za oceno kakovosti dobljene rešitve v našem primeru predvsem klju no 

vprašanje ocena položaja posamezne države na zemljevidu in posledi no stopnje integracije 

ban nega sektorja v EU. Kot smo že predstavili, so bile v preteklosti izdelane razli ne mere 

stopnje integriranosti. Opredelitev mere je pri tem predvsem odvisna od uporabljene metode. 

To velja tudi za našo raziskavo. 

Ker v tem delu uporabljamo sferi ni SOM (OSS-SOM), ki ima natan no opredeljeno 

geometrijsko strukturo, lahko to lastnost s pridom uporabimo pri opredelitvi mere 

integriranosti. Zato predlagamo opredelitev mere integriranosti z naslednjim zapisom: 

 

kjer je  stopnja integriranosti v asu  za skupino držav oziroma bank, ki zajema j lanov. 

Mera je ujeta v interval med  . Bližje kot je mera integriranosti vrednosti 1, ve ja 

je stopnja integriranosti v opazovani skupini držav oziorma bank.  

je funkcija za merjenje razdalje med položajema dveh držav oziroma bank na sferi nem 

SOM-u. Za izra un razdalj uporabimo kosinusni zakon, da ustrezno upoštevamo ukrivljenost 

prostora. Razdaljo izra unamo po znanem pravilu iz geometrije (Bronstein 2001): 

 

kjer je  položaj -te države oziroma banke v asu  na mreži sferi nega SOM-a. 

Položaj je dolo en na osnovi identifikacije zmagovalnega nevrona (BMU-ja) za -to državo. 

V izra unu razdalje pomeni parameter  število držav oziroma bank v opazovani skupini in  

polmer sfere.  

Iz opredelitve mere integriranosti izhaja, da ta temelji na izra unu povpre ne vrednosti 

povpre nih oddaljenosti opazovanih držav oziroma bank od ostalih držav oziroma bank v 

opazovani skupini. V vseh simulacijah, ki smo jih izvedli, smo vrednost polmera sfere  

vedno zadržali na 1. Tako so rezultati izra una mere za razli ne konfiguracije sfere lahko 

primerljivi. Vendar pa smo se na koncu odlo ili, da bosta imela mikro in makro modela enako 

konfiguracijo. To omogo a še ve jo primerljivost rezultatov.  

Dodatno je predlagana mera integriranosti fleksibilna tudi v smislu poljubnega dolo anja 

opazovane skupine in asovnega obdobja. Tako je mo  meriti integriranost po posameznih 

presekih ali pa za izbrano skupino za daljše asovno obdobje. 
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Ker je mera ujeta v interval, omogo a jasno interpretacijo dobljenih rezultatov. To je še 

posebej pomembno v primeru, ko imamo opravka s razli nimi konfiguracijami sferi nega 

SOM-a. Mera ima tudi pomembno predpostavko, ki mora biti izpolnjena, da lahko podamo 

nepristransko oceno stopnje integriranosti. Veljati namre  mora, da je razporeditev nevronov 

na sferi simetri na. Zato je še posebej pomembno, da se za izra un modelov uporabi 

optimiziran spiralni sferi ni SOM. Ta namre  zagotavlja zadostno urejenost nevronov na 

mreži, da ni ve  pomembnih vplivov na mero integriranosti. 

4.2 Indikatorji integracije  

Da bi pripravili smiselni nabor spremenljivk v bazi podatkov za oba modela, smo izhajali iz 

nabora spremenljivk v literaturi. Sistemati no raziskuje in spremlja finan no integracijo v 

Evropi ECB, ki je prvi  objavila nabor indikatorjev septembra 2005 (ECB 2013a, 9). Vsako 

leto je analiza bolj poglobljena, tako da je nabor indikatorjev leta 2013 precej obsežen (ECB 

2013a, S1). Finan no in ban no integracijo pa so z razli nimi pristopi prou evali že številni 

drugi avtorji ali skupine raziskovalcev (Adam idr. 2002; Manna 2004; Babecký, Komárek in 

Komárková 2010, Sørensen in Gutiérrez 2006 in številni drugi). Njihove izbore spremenljivk 

predstavljamo v tem poglavju.  

Spremenljivke, ki opisujejo poslovanje bank, zna ilnosti nacionalnih ban nih sektorjev, cene 

ban nih storitev ipd., bi lahko uporabili neposredno, lahko pa se iz ve  spremenljivk tvori 

indikator, npr. v obliki koli nika. Povezanost indikatorjev z ban no integracijo pa se domneva 

na osnovi ugotovitev v ekonomski teoriji. Pogosto se indikatorji tudi povezujejo v vsebinske 

sklope. Tak primer je tudi študija Sørensena in Gutiérreza (2006), ki sta uporabila nabor 

harmoniziranih ban nih indikatorjev kakor tudi cikli nih indikatorjev, za katere predvidevata, 

da imajo posreden ali neposreden vpliv na vedenje in strukturo ban nega sektorja. 

Uporabljene spremenljivke sta delila v tri skupine (Sørensen in Gutiérrez 2006): i) dejavniki, 

ki vplivajo na ponudbo in povpraševanje po kreditih in vlogah, kar avtorja imenujeta cikli ni 

dejavniki; ii) dejavniki, ki izražajo prevladujo o ban no strukturo, kar imenujeta strukturni 

dejavniki, ter tretja skupina iii) dejavniki, ki izražajo cenovno politiko bank, kar imenujeta 

cenovni dejavniki.  

Manna (2004), ki se v svoji raziskavi prvenstveno ukvarja prav z razvojem statisti nih 

indikatorjev integracije ban nega sektorja evroobmo ja, je opozoril na pomen harmonizirane 

opredelitve podatkov za posamezne države, da bi le-te lahko uporabili. Dodatno pa je avtor 

opozoril tudi na vpliv konsolidiranih oz. nekonsolidiranih podatkov, pri emer poudarja, da so 

praviloma v bazah podatkov mednarovnih institucij raziskovalcem na voljo nekonsolidirani 

podatki in kot taki praviloma uporabljeni v ve ini študij s podro ja integracije (Manna 2004). 

Konsolidirane baze podatkov po Mannu (2004) po obsegu ne dosegajo nekonsolidiranih. 



 

90 

Manna (2004) izhaja iz podatkov v agregiraniih bilancah stanja nacionalnih ban nih sektorjev 

evroobmo ja. Frekvenca podatkov je mese na, za nekatera vprašanja pa predlaga etrtletne 

podatke. Osem indikatorjev je razdelil v tri skupine (Manna 2004): (i) mere obsega ezmejne 

aktivnosti bank znotraj evroobmo ja, (ii) mere distribucije ezmejne aktivnosti bank znotraj 

evroobmo ja, (iii) ter mere, ki opisujejo finan no vlogo londonskega finan nega centra. Svoje 

sestavljene indikatorje je pridobil Manna (2004) s prera uni šestih spremenljivk, ki jih 

natan neje obravnavamo znotraj posameznih skupin indikatorjev v pregledu po literaturi.     

Iz zakona ene cene so izhajali v študiji finan ne integracije v asih finan ne nestabilnosti 

Babecký, Komárek in Komárková (2010), tako da so uporabili dve vrsti mer, to so mere, ki 

temeljijo na cenovnih indikatorjih, ter mere, ki temeljijo na novicah oziroma informacijah na 

finan nih trgih. Babecký, Komárek in Komárková (2010) interpretirajo uporabo mer tako, da 

bodo lahko na vse ve jo integriranost finan nih trgov sklepali, kadar bodo cene finan nih 

instrumentov v ve ji meri podvržene skupnim, to je globalnim dejavnikom, in v manjši meri 

lokalnim dejavnikom. Avtorji študije pri akujejo tudi, da bodo v pogojih »ve je integriranosti 

posamezni segmenti finan nega trga manj pogosto vir asimetri nih šokov« (Babecký, 

Komárek in Komárková 2010). V okviru cenovnih indikatorjev so uporabili koncepta -

konvergence ter -konvergence. Zanju so uporabili formulacijo in interpretacijo, 

predstavljeno v študiji finan ne integracije v Adamu idr. (2002, povz. po Babecký, Komárek 

in Komárková 2010). S pomo jo -konvergence raziskovalec ugotavlja hitrost, s katero se 

odpravljajo razlike v donosnostih na razli nih trgih, pri emer je mo  na proces integracije 

sklepati, kadar je koeficient negativen, na osnovi absolutne vrednosti tega indikatorja pa je 

mogo e sklepati na hitrost konvergence. V primeru pozitivne vrednosti koeficienta bi šlo za 

divergenten proces, torej oddaljevanje finan nih trgov drug od drugega (Babecký, Komárek 

in Komárková 2010).  

Koncept -konvergence je namenjen prepoznavanju razpršenosti v donosih na primerljive, to 

je identi ne finan ne instrumente na razli nih finan nih trgih (Babecký, Komárek in 

Komárková 2010). Mere, ki temeljijo na informacijah, so v študiji Babeckýja, Komárka in 

Komárkovo (2010) povzete po postopku, ki so ga predstavili Baele idr. (2004, povz. po 

Babecký, Komárek in Komárková 2010), in predstavlja na in opazovanja ob utljivosti cen 

finan nih instrumentov na objave lokalnih novic ter njihovo ob utljivost na objavo globalnih 

novic. Podobno kot pri konceptu konvergence tudi tukaj absolutna vrednost indikatorja 

nakazuje ve jo integracijo trgov. Vendar pa negativne vrednosti parametra v tem primeru 

kažejo asimetri ne reakcije na novice oziroma informacijske šoke (Babecký, Komárek in 

Komárková 2010). Finan ni trg so razdelili na ve  segmentov, tako da so lo eno opazovali 

denarni trg, valutni trg, delniški trg in trg državnih obveznic, na katerem so kot primerjalne 

obveznice z najnižjim tveganjem uporabljene nemške državne obveznice (Babecký, Komárek 

in Komárková 2010). V študiji Babeckýja, Komárek in Komárková (2010) so vklju ene 

naslednje države: eška, Madžarska, Poljska, Velika Britanija, Švedska ter evroobmo je, kot 

primerjalni državi pa sta mestoma uporabljeni Nem ija ter ZDA. Opazovano obdobje je 
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trajalo od januarja 1999 do julija 2010, uporabili pa so tedensko frekvenco podatkov, 

prera unanih kot povpre ja dnevnih vrednosti.  

Vpliv uvedbe skupne valute evra na finan no integracijo je raziskoval Lane (2008b). Ker je 

izhajal iz predpostavke, da se integracija po posameznih segmentih finan nega sektorja 

mo no razlikuje, je raziskoval vsakega posebej. Študija v veliki meri analizira izsledke drugih 

raziskovalcev za posamezni segment finan nega trga, temu pa doda nekatere indikatorje, ki 

jih analizira grafi no in tabelari no. Nabor spremenljivk zato ni celovit, saj je avtor oblikoval 

zaklju ke na osnovi celovitega pregleda raziskav in ugotovitev drugih in te zgolj dopolnil s 

spremenljivkami, ki jih je empiri no tudi pokazal. V raziskavi je Lana zanimalo (2008b) 

opazovano obdobje od leta 1999–2007, eprav so nekatere spremenljivke prikazane tudi za 

bistveno daljše obdobje. Spremenljivke uporabi v opisani vlogi dopolnitve. Za nekatere sta 

podani le dve vrednosti, npr. za etek in konec obdobja, druge imajo bistveno višjo frekvenco 

(Lane 2008b).  

Inklaar idr. (2011) so izhajali iz dognanj v študijah o finan ni integraciji, ki sta jih opravili 

ECB (2010c) in EK (2009b). Delitvi na tržne segmente po ECB so smiselno sledili Inklaar 

idr. (2011) pri opredelitvi indikatorjev, tako da delijo v okviru finan nega trga na debelo na tri 

segmente, to so trg obveznic, kapitalski trgi in medban ni trg. V okviru finan nega trga na 

drobno pa so obravnavali zgolj ban ni trg (na drobno). Indikatorji so opredeljeni vsebinsko, 

sestavlja jih lahko ve  spremenljivk. Viri spremenjivk so razli ne mednarodne institucije in 

poro ila, med drugim ECB, IMF, BIS, CIPS (Inklaar idr. 2011).  

Indikatorje integracije lahko razvrstimo z upoštevanjem ve  kriterijev. Schäfer (2009) jih je 

delil glede na to, ali so izra unani na podlagi statisti nih podatkov dejanske poslovne 

aktivnosti ali pa temeljijo na anketiranju bank ter tudi ban nih komitentov. Schäfer (2009) je 

videl namen uporabe anketnih odgovorov v pridobivanju informacij o ezmejni strategiji bank 

ali denimo nagnjenja ban nih komitentov do poslovanja s tujimi bankami. Indikatorje pa bi 

lahko delili še na kvalitativne in kvantitativne, te pa lahko nadalje delimo koli inske in 

cenovne (Schäfer 2009).  

Naša delitev se od predstavljene razlikuje, saj jih delimo na makro in mikro indikatorje. 

Makro indikatorji so podatki o ban nem sektorju na agregatni ravni, medtem ko mikro 

indikatorji opisujejo poslovanje posamezne banke. V nadaljevanju predstavljamo posamezne 

spremenljivke, ki so bile v literaturi uporabljene pri raziskovanju evropske finan ne 

integracije. Spremenljivke so lahko uporabljene neposredno v vlogi indikatorja ali pa s 

pomo jo prera unov iz ve  spremenljivk tvorimo indikator. Pogosto avtorji indikatorje 

smiselno povezujejo v skupine.  
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4.2.1 Makro indikatorji  

O tem, ali sta ban na sektorja dveh držav lanic povezana, bi lahko sodili na osnovi 

indikatorjev, ki izhajajo iz podatkov o nacionalnih ban nih sektorjih na agregatni ravni. 

Vendar pa se moramo v ta namen najprej ustaviti pri vprašanju, kako ban ni sektor neke 

države opredeliti z vidika sestave ekonomskih subjektov, ki jih sem vštevamo. Evropski 

ban ni sektor se s svojo enovitostjo pojavi navzven, ko svoje skupne interese izraža s 

pomo jo EBF, kar obsega okoli 4500 evropskih bank (EBF 2013a) iz kar 31 držav, torej že 

tudi presega meje EU.  

Za formalno opredelitev evropskega ban nega sektorja sledimo opredelitvi sektorja denarnih 

finan nih institucij (MFI). V Uredbi ECB (EU) št. 883/2011 z dne 25. avgusta 2011 o 

spremembi Uredbe (ES) št. 25/2009 o bilanci stanja sektorja denarnih finan nih institucij 

(ECB/2008/32) (ECB/2011/12) (Uradni list EU, št. 228/ 2011) so denarne finan ne institucije 

v lenu 1, prvi alineji, opredeljene:    

Denarna finan na institucija (MFI) pomeni reziden no podjetje, ki spada v katerega koli 

od naslednjih sektorjev:  

(i) centralne banke;  

(ii) kreditne institucije, kakor so opredeljene v lenu 4(1) Direktive 2006/48/ES;30  

(iii) druge MFI, tj. (1) druge finan ne institucije, katerih dejavnost je (i) sprejemanje vlog 

in/ali bližnjih substitutov za vloge od subjektov, ki niso MFI; ter (ii) dajanje posojil in/ali 

vlaganje v vrednostne papirje za svoj ra un, vsaj v ekonomskem smislu; ali (2) tiste 

institucije za izdajo elektronskega denarja, ki se v glavnem ukvarjajo s finan nim 

posredništvom v obliki izdajanja elektronskega denarja;  

(iv) skladi denarnega trga (SDT), kakor so opredeljeni v lenu 1a.  

Kar zadeva merilo iz to ke (iii)(1)(i) zgoraj, stopnja zamenljivosti med instrumenti, ki jih 

izdajo druge MFI, in vlogami pri kreditnih institucijah dolo a njihovo razvrstitev med 

MFI, pod pogojem, da izpolnjujejo merilo iz to ke (iii)(1)(ii). 

 

 

 

 

 

                                                 

 
30 Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 za etku opravljanja in 
opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L 177, 30. 6. 2006, str. 1-200). 
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Preglednica 3: Število MFI v posameznih državah v evroobmo ju in EU 

Država Število MFI na prese ni datum Sprememba (v %) 

 
1 jan. 

1999 

1 jan. 

2001 

1 maj 

2004 

1 jan. 

2010 

1 jan. 

2011 

1 jan. 

2012 

1 jan. 1999 

do 1 jan. 

2012 

1. maj 2004 

do 1 jan. 

2012 

1 jan. 2011 do 

1 jan. 2012 

Belgija 
153 142 126 121 123 122 -20,3 -3,2 0,8 

Nem ija 
3.280 2.782 2.268 2.018 1.999 1.956 -40,4 -13,8 -2,2 

Estonija - - 25 38 37 37 - 48,0 - 

Gr ija 
102 105 100 89 83 79 -22,5 -21,0 -4,8 

Irska 
96 211 294 727 696 590 514,6 100,7 -15,2 

Španija 
608 571 512 427 413 415 -31,7 -18,9 0,5 

Francija 
1.938 1.764 1.577 1.298 1.206 1.147 -40,8 -27,3 -4,9 

Italija 
944 884 854 833 808 785 -16,8 -8,1 -2,8 

Ciper - - 409 156 153 143 - -65,0 -6,5 

Luksemburg 
676 662 586 630 602 554 -18,0 -5,5 -8,0 

Malta - - 17 29 32 33 - 94,1 3,1 

Nizozemska 
668 620 484 305 300 297 -55,5 -38,6 -1,0 

Avstrija 
910 866 827 821 806 783 -14,0 -5,3 -2,9 

Portugalska 
228 223 205 169 164 159 -30,3 -22,4 -3,0 

Slovenija - - 27 28 28 29 - 7,4 3,6 

Slovaška - - 28 40 43 44 - 57,1 2,3 

Finska 
354 362 396 383 370 358 1,1 -9,6 -3,2 

Evroobmo je 
9.856 9.193 8.230 8.076 7.865 7.533 -23,6 -8,5 -4,2 

Bolgarija - -  36 36 37 - - 2,8 

eška - - 79 68 67 67 - -15,2 - 

Danska 
216 213 206 167 164 164 -24,1 -20,4 - 

Latvija - - 52 74 76 72 - 38,5 -5,3 

Litva - - 74 88 90 95 - 28,4 5,6 

Madžarska - - 238 246 246 251 - 5,5 2,0 

Poljska - - 659 714 710 703 - 6,7 -1,0 

Romunija - -  51 55 55 - - - 

Švedska 
179 177 255 212 205 205 14,5 -19,6 - 

Velika Britanija 
556 541 457 422 407 405 -27,2 -11,4 -0,5 

EU 
10.909 10.124 10.756 10.192 9.921 9.587 -12,1 -10,9 -3,4 

Vir: ECB 2013 . 

Seznam MFI sestavljajo nacionalne centralne banke in ECB, ter je javnosti dosegljiv na 

spletnih straneh nacionalnih bank za posamezne države oziroma dnevno osvežen na straneh 
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ECB-ja (ECB 2013c). V preglednici 3 prikazujemo, kolikšno je število vseh MFI v 

posameznih državah. V skupnem seštevku so upoštevane tudi centralne banke, vklju no z 

ECB (ECB 2013 ). 

V okviru opredelitve denarnih finan nih institucij vidimo, da so kreditne institucije le del 

sektorja denarnih finan nih institucij. Te predstavljajo najve ji delež vseh MFI, na prese ni 

datum 1. januarja 2012 v evroobmo ju kar 82,4 % po številu institucij oziroma 84 % v EU 

(ECB 2013 ). Med kreditne institucije spadajo poslovne banke, hranilnice, vzajemne 

hranilnice, poštne banke ipd. Na sliki 9 prikazujemo število denarnih finan nih institucij brez 

centralnih bank. Lepo je vidno, da kreditne institucije prevladujejo tudi v vsaki posamezni 

državi.  

 
Slika 9: Prevladujo i položaj kreditnih institucij med MFI 

Opomba: Temnosive barve so ozna ene kreditne institucije, zmerno sive barve so ozna eni skladi 

denarnega trga in svetlosive barve druge institucije. Pomen krajšav: BE – Belgija, DE – Nem ija, EE – 

Estonija, GR – Gr ija, IE – Irska, ES – Španija, FR – Francija, IT – Italija, CY – Ciper, LU – 

Luksemburg, MT – Malta, NL – Nizozemska, AT – Avstrija, PT – Portugalska, SI – Slovenija, SK – 

Slovaška, FI – Finska, BG – Bolgarija, CZ – eška, DK – Danska, LV – Latvija, LT – Litva, HU – 

Madžarska, PL – Polska, RO – Romunija, SE – Švedska, UK – Velika Britanija. 

Vir: ECB 2013 . 

Tudi v skupini kreditnih institucij sestava ni enakomerna, saj mo no prevladujejo poslovne 

banke. Teh je po oceni EBF (2013b) ez 80 % vseh kreditnih institucij evropskega ban nega 

sektorja. Slika 10 pokaže, da med vsemi denarnimi finan nimi institucijami dale  

prevladujejo kreditne institucije, saj je teh kar 71 % vseh MFI-jev. Preostali delež tvorita dve 
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skupini institucij, in sicer so 13 % vseh MFI-jev kreditne institucije, ki niso poslovne banke, 

in 16 % so takšni MFI-ji, ki niso kreditne institucije (mednje štejemo tudi centralne banke, 

sklade denarnega trga itd.) (EBF 2013b). Agregatnih podatkov za takšno ožje opredeljeno 

skupino poslovnih bank, ki so v ospredju zanimanja tega dela, v statisti ni bazi ECB-ja ni, saj 

ta znotraj MFI-jev vklju uje lo eno podatke le za kreditne institucije skupaj. Vendar pa se 

prikaz števila posameznih tipo institucij znotraj MFI vidi tudi v ECB (2013d). Kot vidimo iz 

podatkov na sliki 10, predstavljajo poslovne banke kar 85 % vseh kreditnih institucij, zaradi 

esar se pri sestavi makro baze podatkov zadovoljimo z agregatnimi podatki, ki se nanašajo 

na skupino vseh kreditnih institucij, eprav je v ospredju našega prou evanja integracija 

nekoliko ožje skupine, to so poslovne banke in so takšni podatki kot približek zanje.  

 
Slika 10: Struktura MFI glede na tip institucije 

Vir: EBF 2013b. 

V preglednici 4 prikazujemo število poslovnih bank po državah lanicah v letih 2009 in 2010 

po podatkih EBF (2013b). Zaradi razli ne velikosti držav število ni neposredno primerljivo, 

kljub temu pa lahko izpostavimo Nem ijo z ve  kot 2000 bankami, kar je predvsem posledica 

tamkajšnjega ban nega modela lokalnih bank. Temu zgledu sledi tudi Avstrija, ki ima prav 

tako zelo veliko bank glede na število prebivalcev (EBF 2013b).  

V nadajevanju smo pregledali literaturo, da bi podali pregledni nabor spremenljivk, ki so jih 

pri raziskovanju finan ne in ban ne integracije uporabljali v literaturi. Na ta na in se naše 

delo naslanja na izsledke ekonomske teorije in empiri nih študij. Iz pregleda spremenljivk 

bomo izhajali pri oblikovanju svojega nabora. 

 

 

MFI, ki niso 
kreditne 

institucije: 16 %

Kreditne 
institucije, ki 
niso poslovne 
banke: 13 %

Poslovne banke: 
71 %



 

96 

 

Preglednica 4: Število poslovnih bank v državah EU 

Država 

Število 
poslovnih 
bank, 
2009 

Število 
poslovnih 
bank, 
2010 

Belgija 102 105 

Nem ija 2121 2093 

Gr ija 66 62 

Španija 352 337 

Estonija 16 15 

Francija 313 305 

Irska 80 78 

Italija 788 760 

Ciper 155 152 

Luksemburg 149 147 

Malta 19 23 

Nizozemska 93 86 

Slovaška 26 29 

Slovenija 22 19 

Avstrija 855 843 

Finska 325 313 

Portugalska 43 37 

Bulgarija 30 30 

eška  39 41 

Danska 149 123 

Madžarska 47 45 

Latvija 29 31 

Litva 11 22 

Polska 643 646 

Romunija 42 42 

Švedska 117 114 

Velika Britanija  332 327 

Vir: EBF 2013b. 

Delež ezmejnih ban nih aktivnosti  

Spremenljivka, ki kaže delež ezmejnih aktivnosti ali temu zelo podobna spremenljivka, se 

pri raziskovanju finan ne in ban ne integracije pogosto pojavlja v literaturi. Manna (2004) je 

opredelil ta indikator za šest sklopov poslovanja posebej: depoziti nebank, krediti nebankam, 

medban ni depoziti, imetja v vrednostnih papirjih razen delnic, katerih izdajateljice so banke, 

imetja v vrednostnih papirjih razen delnic, katerih izdajateljice so nebanke, ter imetja v 

delnicah. Vrednosti indikatorja so na intervalu [0,1], kjer pomeni vrednost 0, da ban ni sektor 
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izbrane države ne izvaja nobenih ezmejnih aktivnosti, ter 1, e predstavlja ezmejno 

poslovanje celotno aktivnost ban nega sektorja izbrane države (Manna 2004).  

Podoben indikator so uporabili v študiji finan ne integracije Inklaar idr. (2011). Indikator 

ezmejne aktivnosti ban nega sektorja evroobmo ja, ki ga izrazijo v odstotku od celotne 

aktivnosti (doma e in s tujino) za razli ne produkte bank iz evroobmo ja, so spremljali za 

obdobje od 1999–2008. V okviru tega indikatorja so spremljali Inklaar idr. (2011) naslednje 

spremenljivke: medban ne vloge, medban ni krediti, neban ne vloge, krediti nefinan nim 

podjetjem, imetja v vrednostnih papirjih, ki niso delnice, katerih izdajateljice so banke in 

posebej tudi nebanke (Inklaar idr. 2011). Tudi Lane (2008b) je v svojo študijo vklju il 

ezmejno aktivnost bank kot indikator, saj je uporabil delež ezmejnih medban nih kreditov 

med bankami iz držav evroobmo ja v vseh medban nih kreditih, delež ezmejnih medban nih 

kreditov med bankami iz držav evroobmo ja in bankami preostalega sveta v vseh medban nih 

kreditih. 

ECB (2013a, S10) kot drugi indikator denarnega trga spremlja delež ezmejnih transakcij 

med lanicami evroobmo ja v sistemu TARGET2 po številu transakcij in njihovi vrednosti. V 

okviru TARGET2 poravnalnega sistema druge generacije se v realnem asu in v bruto 

zneskih poravnajo tako pla ila med nasprotnimi strankami, ki imajo ra une pri isti centralni 

banki, kakor tudi med tistimi, ki jih imajo pri centralnih bankah v razli nih državah lanicah 

(ECB 2013a, S10 in S11). Med doma e transakcije se vštevajo tudi pla ila v okviru operacij 

denarne politike Evrosistema, zato te zmanjšujejo delež ezmejnih pla il (ECB 2013a, S10 in 

S11). 

Deleži sredstev tujih podružnic in bank v tuji lasti  

Kot indikator uporablja ECB (2013a, S22) razpršenost deležev sredstev tujih podružnic in 

bank v tuji lasti v vseh sredstvih ban nega sektorja. V naboru indikatorjev je ta indikator edini 

v skupini strukturnih indikatorjev za ban ni sektor. Sredstva podružnic bank iz drugih držav 

evroobmo ja ter bank v lasti tujih bank iz drugih držav lanic evroobmo ja so primerjana s 

sredstvi celotnega nacionalnega ban nega sektorja (ECB 2013a, S22). Indikator je izra unan 

za vsako državo evroobmo ja posebej, nato pa je podana razpršenost, ki je opredeljena s 

koncem prvega kvartila (25. percentil) ter z mediano (50. percentil) ter koncem tretjega 

kvartila (75. percentil). Indikator izra unava ECB z letno frekvenco in opazuje obdobje od 

leta 1999 naprej (ECB 2013a, S22). V ECB-ju s pomo jo tega indikatorja zaznajo, da ostaja 

delež ezmejnih bank in ban nih podružnic precej omejen, ter tudi da se je za ela mediana v 

asu finan ne krize postopoma zniževati (ECB 2013a, S22).   

Za opazovanje internacionalizacije in odprtosti evropskega ban nega sektorja predlagajo 

Inklaar idr. (2011) dve skupini indikatorjev. Prvi prikazuje tržni delež tujih sredstev v celotnih 

sredstvih bank s sedežem v državah evroobmo ja in naj bi izražal internacionalizacijo 
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Evropskega ban nega sektorja. Drugi pa preko tržnega deleža tujih obveznosti v celotnih 

obveznostih bank s sedežem v državah evroobmo ja izkazuje odprtost evropskega ban nega 

sektorja (Inklaar idr. 2011).  

Lane (2008b) je v svoji pregledni študiji predlagal uporabo dveh indikatorjev, ki sta vsebinsko 

povezana z zgoraj navedenim, to sta: število tujih ban nih skupin glede na število vseh bank v 

nacionalnem ban nem sektorju ter kot drugi delež tujih ban nih skupin v bilan ni vsoti 

nacionalnega ban nega sektorja. Tudi Barrell, Fic in Gerald (2011) so izdelali indikator, s 

pomo jo katerega analizirajo tržne deleže tujih podružnic in bank v tuji lasti. Bijlsma in Zwart 

(2013) sta uporabila kot indikator tuja sredstva bank kot delež v BDP-ju. Dodatno pa sta 

uporabila še indikator, ki pravzaprav predstavlja tri lo ene indikatorje, in sicer sredstva bank 

v tuji lasti, zadružnih bank in bank, ki so uvrš ene na borzo, v deležu celotnega ban nega 

sektorja za vsako od navedenih skupin bank posebej (Bijlsma in Zwart 2013).  

V svoji študiji ve  ekonomskih fenomenov, poleg integracije tudi u inkovitost ban nega 

sektorja, so Inklaar idr. (2011) uporabili tržni delež tujih bank (preko podružnic ali h erinskih 

bank) v izbranem nacionalnem ban nem trgu glede na njegovo celotno bilan no vsoto kakor 

tudi v številu podružnic in bank za EU-27. Prav odpiranje ban nih podružnic in h erinskih 

bank je po mnenju Inklaarja idr. (2011) najbolj uporabljan mehanizem pove evanja 

ezmejnega poslovanja bank. Hkrati avtorji študije menijo tudi, da predstavljajo ve ji deleži 

prisotnosti tujih bank na doma em trgu indikator za ve jo finan no integracijo.  

ezmejni prevzemi, združitve ter portfeljske naložbe  

Število ezmejnih prevzemov in združitev bank v evroobmo ju je spremenljivka, ki jo je v 

svoji analizi uporabil Lane (2008a). Druga e sta ravnala Bijlsma in Zwart (2013), saj sta 

uporabila spremenljivko, ki izraža obseg ezmejnih prevzemov in združitev kot odstotek 

BDP-ja. V primeru spremenljivk, ki jih uporabita Bijlsma in Zwart (2013), ne gre zgolj za 

prevzeme in združitve bank, temve  tudi drugih vrst podjetij.  

Za zaznavo intenzivnosti ezmejnih portfeljskih naložbenj evroobmo ja je Lane (2008a) 

opazoval delež evrskega obmo ja v vseh ezmejnih portfeljskih naložbah, posebej za dolgove 

in posebej za sredstva, pa tudi naložbe in obveznosti do tujine v deležu BDP-ja. Tudi Bijlsma 

in Zwart (2013) sta uporabila kot indikator delež ezmejnih naložb in obveznosti, ki jih imajo 

banke, merjen v odstotku BDP-ja. 

Obseg poslovanja na medban nem trgu  

ECB (2013a, S1) spremlja v okviru kategorije denarnega trga tudi dogajanje na medban nem 

trgu. Kot indikator je uporabil dve spremenljivki. Prva je dnevni obseg poslov na 

medban nem trgu in drugi je 30-dnevna drse a sredina dnevnega obsega v poslih 
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medban nega trga EONIA (ECB 2013a, S5). Spremenljivki temeljita na podatkih o obsegu 

medban nih poslov EONIA bank. Po ECB-ju (2013a, S5) ima »zmanjšanje dnevnega števila 

bank, ki poslujejo na EONIA medban nem trgu, poleg tega, da predstavlja signal za 

morebitno ve jo fragmentacijo trga, velik vpliv na vrednosti izra unanih indikatorjev.«  

Na aktivnost bank na denarnem trgu se nanaša še indikator, ki ga v skupini koli inskih 

indikatorjev spremlja ECB (2013a, S7 in S8). Gre za aktivnost bank pri zadolževanju na 

zavarovanem in nezavarovanem trgu evroobmo ja, merjeno kot povpre ni dnevni obseg, kar 

v ECB-ju spremljajo indeksirano (za leto 2002 = 100). Ta indikator sestavljata dve 

spremenljivki, in sicer posebej za zavarovani trg, kjer gre za repo posle, ter posebej za 

nezavarovani trg. Indikator temelji na podatkih iz raziskave Euro Money Market Survey, ki jo 

letno izvaja ECB. Za etne vrednosti se nanašajo na podatke o povpre nem dnevnem obsegu v 

drugem kvartalu vsakega leta glede na bazno leto 2002 (ECB 2013a, S7 in S8).  

Obrestne mere na medban em trgu  

Kot indikator za prou evanje finan ne in ban ne integracije je v literaturi pogosto uporabljen 

podatek o obrestnih merah na medban nem trgu. Babecký, Komárek in Komárková (2010) 

uporabljajo kot spremenljivko trimese no medban no obrestno mero ter obrestne mere v 

zamenjavah na denarnem trgu. Lane (2008b) je v analizo vklju il kar tri indikatorje, ki se 

nanašajo na obrestne mere denarnega trga. Prva je razpršenost obrestnih mer z zapadlostjo ez 

no , merjena kot standardni odklon obrestnih mer na denarnih trgih analiziranih držav za 

nezavarovane terjatve z zapadlostjo ez no  (Lane 2008b). Druga spremenljivka je 

razpršenost obrestnih mer z enomese no zapadlostjo, merjena kot standardni odklon obrestnih 

mer na denarnih trgih analiziranih držav za nezavarovane terjatve z zapadlostjo 1 meseca 

(Lane 2008b). Tretja pa razpršenost obrestnih mer z enoletno zapadlostjo, merjena kot 

standardni odklon obrestnih mer na denarnih trgih analiziranih držav za nezavarovane terjatve 

z zapadlostjo 1 leta (Lane 2008b).  

ECB (2013a, S4) spremlja standardni odklon povpre ne obrestne mere za nezavarovana 

medban na posojila bank iz držav evroobmo ja (EONIA ter 1-mese ni in 12-mese ni 

EURIBOR). Za vsako državo evroobmo ja je izra unan netehtani standardni odklon 

povpre ne dnevne obrestne mere za nezavarovana posojila (EONIA ter EURIBOR). Kadar 

ima banka, ki poro a o doseženi obrestni meri, sedež v izbrani državi, se njeni posli 

upoštevajo pri tem izra unu ne glede na to, ali je tudi nasprotna stranka iz iste države. Analiza 

razpršenosti po ECB (2013a, S4) prispeva »k oceni stanja integracije in oceni morebitnih 

tržnih segmentacij«. Hkrati opozarjajo, da pove anja v standardnem odklonu ni mogo e kar 

poenostavljeno razumeti kot znak zmanjševanja integracije, saj na vrednosti te spremenljivke 

pomembno vplivajo tudi nekateri drugi dejavniki. ECB prikaže ta indikator na treh ravneh, in 

sicer naprej za skupino držav brez težav (Avstrija, Belgija, Nem ija, Finska, Francija, 
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Luksemburg, Nizozemska), nato posebej za države s težavami (Španija, Gr ija, Irska, Italija, 

Portugalska) ter nazadnje za vse analizirane države skupaj (ECB 2013a, S4).  

Poleg navedenega indikatorja pa ECB (2013a, S6) spremlja tudi standardni odklon povpre ne 

medban ne obrestne mere v pogodbah o povratnem nakupu (repo) bank iz držav evroobmo ja 

(EUREPO) (ECB 2013a, S6). Za vsako državo evroobmo ja je izra unan netehtani standardni 

odklon povpre ne dnevne obrestne mere za zavarovana posojila v obliki pogodbe o 

povratnem nakupu (repo), saj dobi banka za dan kredit od nasprotne stranke najboljše 

zavarovanje (EUREPO). Kadar ima banka, ki poro a o doseženi obrestni meri, sedež v izbrani 

državi, se njeni posli upoštevajo pri tem izra unu ne glede na to, ali je tudi nasprotna stranka 

iz iste države. Analiza razpršenosti po ECB-ju (2013a, S6) prispeva »k oceni stanja 

integracije in oceni morebitnih tržnih segmentacij«. Hkrati opozarjajo, da pove anja v 

standardnem odklonu ni mo  kar poenostavljeno razumeti kot znak zmanjševanja integracije, 

saj na vrednosti te spremenljivke pomembno vplivajo tudi nekateri drugi dejavniki. ECB 

(2013a, S6) prikaže ta indikator v obliki dveh spremenljivk, in sicer obrestne mere za kredite 

z 1-mese no zapadlostjo in 12-mese no zapadlostjo. Analizirajo tri skupine držav, najprej 

tiste brez težav (Avstrija, Belgija, Nem ija, Finska, Francija, Luksemburg in Nizozemska), 

nato posebej za države s težavami (Španija, Gr ija, Irska, Italija in Portugalska) ter nazadnje 

za vse analizirane države skupaj (ECB 2013a, S6). 

V okviru ban nega trga ECB (2013a, S23) med indikatorje, ki merijo aktivnost, vklju i 

kredite bankam. Indikator izraža izpostavljenost bank iz naslova kreditov bankam v odstotku 

od celotne kreditne izpostavljenosti. Glede na rezidentstvo dolžnika se spremljajo tri skupine, 

in sicer doma i rezidenti, rezidenti iz drugih lanic evroobmo ja, ter rezidenti preostalih držav 

EU (ECB 2013a, S23).  

Na drugi strani pa ECB spremlja tudi indikator depozitov bank, ki izraža v izpostavljenosti iz 

naslova depozitov v bankah delež tistih depozitov, ki so jih vpla ale druge banke. Glede na 

rezidentstvo so spremljane tri skupine bank vpla nic, in sicer so v prvi skupini doma e banke, 

torej sta obe banki iz iste države, v drugi skupini so banke vpla nice iz drugih držav 

evroobmo ja in v tretji so banke iz drugih držav EU (ECB 2013a, S23). Manna (2004) je med 

uporabljenimi spremenljivkami vklju il medban ne depozite, kar je naprej uporabil za 

prera un svojih indikatorjev.  

Krediti nebankam 

Ta indikator uporablja za spremljanje finan ne integracije evroobmo ja tudi ECB, ki 

opredeljuje indikator tako, da ta izraža izpostavljenost bank iz naslova kreditov nebankam v 

odstotku od celotne kreditne izpostavljenosti. Glede na rezidentstvo dolžnika v ECB-ju 

spremljajo tri skupine, in sicer doma i rezidenti, rezidenti iz drugih lanic evroobmo ja ter 
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rezidenti preostalih držav EU. Indikator temelji na nacionalnih agregiranih statistikah iz 

bilanc stanja, ki so poro ane ECB-ju (ECB 2013a, S23 - S24).     

Tak indikator sta uporabila tudi Sørensen in Gutiérrez (2006) v skupini indikatorjev, ki jih 

imenujeta strukturni indikatorji. Indikator imenujeta »kreditno tveganje nasproti nefinan nim 

podjetjem« in ga opredeljujeta kot delež kreditov nefinan nim podjetjem v celotnih sredstvih 

(Sørensen in Gutiérrez 2006).  

ECB (2013a, S25) uporabi še dodaten indikator, ki prikazuje medletno rast obsega 

kreditiranja nefinan nih podjetij z ban nimi krediti v odstotkih na treh ravneh. Najprej je rast 

prikazana za evroobmo je, nato pa lo eno za skupino držav z javnofinan nimi težavami ter 

tistimi brez težav (ECB 2013a, S25). Divergenca med državami v rasti obsega kreditiranja 

nefinan nih podjetij po ECB-ju (2013a, S25) kaže na »pove ane razlike v povpraševanju po 

kreditih in/ali razlike v dostopnosti do kreditov v razli nih državah evroobmo ja, odseva 

razlike v ekonomskem okolju in pri akovanih prihodnjih razmerah kakor tudi potencialnih 

disparitetah v stanju doma ega ban nega sektorja in bonitetni oceni države«. 

Kot samostojen indikator sta tudi Sørensen in Gutiérrez (2006) uporabila medletne stopnje 

rasti ban nih kreditov nefinan nim podjetjem. Tak indikator pa sta uvrstila v skupino 

cikli nih indikatorjev.  

V študiji podobnosti finan nih trgov sta uporabila Bijlsma in Zwart (2013) dva indikatorja, ki 

sta podobna indikatorju »kreditov nebankam«, in sicer obseg ban nih kreditov nefinan nim 

podjetjem, vendar druga e kot zgoraj opisani pristopi. Bijlsma in Zwart (2013) tega izrazita 

kot delež v BDP-ju. Dodatno pa v nabor indikatorjev vklju ita tudi obseg ban nih kreditov 

zasebnemu sektorju, izražen prav tako relativno, in sicer kot delež BDP-ja.  

Obrestne mere za kredite nebankam 

V skupini indikatorjev, ki merijo aktivnost na ban nem trgu, vklju ijo v ECB-ju obrestne 

mere na nove kredite podjetjem. Ozadje uporabe tega indikatorja vidijo v ECB-ju (2013a, 

S24) zaradi u inka integracije na zniževanje stroškov financiranja podjetij in konvergenci 

obrestnih mer med državami evroobmo ja. Indikator prikazuje obrestne mere na nove kredite 

podjetjem. Povpre na obrestna mera je prikazana za celotno evroobmo je skupaj ter posebej 

za skupini držav, ki so v javnofinan nih težavah, ter tistih, ki niso (ECB 2013a, S24). 

Lane (2008a) je v svoj nabor spremenljivk vklju il spremenljivko, ki izraža ezmejno 

razpršenost obrestnih mer za zadolževanje podjetij. ECB (2013a, S28) pa v okviru cenovnih 

indikatorjev za ban ni trg uporablja standardni odklon obrestnih mer novih ban nih kreditov 

nefinan nim podjetjem. Standardni odklon je izra unan za tehtano povpre no obrestno mero 

po posameznih državah evroobmo ja za kredite nefinan nim podjetjem, in sicer za dve 

skupini kreditov (ECB 2013a, S28). V prvi so krediti z ro nostjo do vklju no enega leta in 
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obsegom do vklju no 1 milijona evrov. V drugi skupini so krediti z ro nostjo do vklju no 1 

leta in obsegom ez 1 milijon evrov. Kot uteži so upoštevani deleži posamezne države v 

obsegu kreditne aktivnosti celotnega evroobmo ja (ECB 2013a, S28). V ECB-ju (2013a, S27) 

v primeru ve je integracije pri akujejo bolj homogene produkte ter posledi no manjši 

standardni odklon. Vendar pa hkrati opozarjajo, da se razlike v obrestnih merah lahko 

pojavijo tudi zaradi drugih vzrokov in ne zgolj zaradi manjše stopnje integriranosti, kot so 

(ECB 2013a, S27): razlike v okoliš inah na nacionalnih trgih, kar vklju uje tudi razlike v 

ravneh kreditnega in obrestnega tveganja, velikosti podjetij, sektorsko strukturo, stopnjo 

razvitosti kapitalskega trga, institucionalne dejavnike, v okviru katerih so davki, regulacija in 

nadzor, ter finan ne strukture, kar lahko vklju uje denimo delež financiranja podjetij na 

ban nem trgu ali konkuren nost. 

Ban ni krediti in finan no premoženje gospodinjstev 

V skupini strukturnih indikatorjev sta uporabila Sørensen in Gutiérrez (2006) delež kreditov 

gospodinjstvom v celotnih sredstvih bank ter ga poimenovala kreditno tveganje iz naslova 

izpostavljenosti do gospodinjstev. V okviru skupine cikli nih indikatorjev pa Sørensen in 

Gutiérrez (2006) spremljata še medletno rast obsega ban nih kreditov gospodinjstvom, 

izraženo v odstotkih.  

Bijlsma in Zwart (2013) sta med indikatorje vklju ila razli ne vrste finan nega premoženja 

gospodinjstev: finan na sredstva gospodinjstev, depoziti gospodinjstev, delnice in drugi 

lastniški instrumenti v lasti gospodinjstev, zavarovanja in tehni ne rezerve v lasti 

gospodinjstev. Vsi indikatorji so izraženi relativno, to je kot delež BDP-ja. 

Obrestne mere za gospodinjstva  

V skupini indikatorjev ban nega trga, ki merijo aktivnost, ECB (2013a, S25) vklju uje 

pasivne obrestne mere na depozite gospodinjstev. Indikator prikazuje razpršitev, kvartilni 

razmik in povpre no vrednost obrestih mer za depozite, ki jih v banke vpla ajo gospodinjstva. 

Obrestne mere so agregirane, upoštevajo  izpostavljenosti po posamezni obrestni meri (ECB 

2013a, S25). Pove evanje razpršitve ima ECB (2013a, S25) za znak pove evanja 

fragmentacije ban ništva na drobno.  

Kot indikator pa so uporabljene tudi aktivne obrestne mere za gospodinjstva. Lane (2008b) je 

v svoji analizi uporabil spremenljivko, ki izraža ezmejno razpršenost obrestnih mer za 

zadolževanje gospodinjstev. ECB (2013a, S28) pa uporabi v okviru cenovnih indikatorjev 

tudi standardni odklon obrestnih mer novih ban nih kreditov gospodinjstvom. Izra unana je 

tehtana povpre na obrestna mera po posameznih državah evroobmo ja za tri skupine 

kreditov: potrošniški krediti z ro nostjo med 1 in 5 leti, stanovanjski krediti s spremenljivo 

obrestno mero ter ro nostjo do 1 leta ter stanovanjski krediti ro nosti od 5 do 10 let (ECB 
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2013a, S28). Kot uteži so upoštevani deleži posamezne države v obsegu kreditne aktivnosti 

celotnega evroobmo ja  (ECB 2013a, S28). Kot indikator se za vse tri asovne vrste uporablja 

standardni odklon opisane spremenljivke (ECB 2013a, S28). 

Naložbe bank v dolžniške vrednostne papirje 

Tak indikator je v literaturi uporabljen pogosto, obi ajno pa je opredeljen precej ožje oziroma 

razdeljen v podskupine. Inklaar idr. (2011) so opredelili skupino indikatorjev, tako da ta 

prikazuje relativni pomen naložb, ki jih imajo banke s sedežem v evroobomo ju, v dolžniške 

instrumente, katerih izdajateljice so banke ali nebanke (lahko tudi države) iz drugih držav 

lanic evroobmo ja in EU-27, za obdobje 1999–2008. S pomo jo tega indikatorja je mogo e 

dinami no opazovati evolucijo geografske diverzifikacije izbora nasprotnih strank pri 

naložbah bank iz evroobmo ja oziroma obsega ezmejnega poslovanja na tem naložbenem 

segmentu (Inklaar idr. 2011). Pove anje deleža ezmejnega poslovanja z izdajatelji teh 

instrumentov iz držav lanic evroobmo ja je za Inklaarja idr. (2011) znak pove evanja 

finan ne integracije obravnavanega prostora. Indikator so spremljali s pomo jo štirih 

podskupin, tako da lahko pridobijo relevantne deleže za: (i) naložbe v dolžniške instrumente 

doma ih izdajateljev, (ii) naložbe v dolžniške instrumente izdajateljev iz držav evroobmo ja, 

(iii) naložbe v dolžniške instrumente izdajateljev iz držav lanic EU-27 ter (iv) naložbe v 

dolžniške instrumente izdajateljev iz preostalih držav sveta (ne EU) (Inklaar idr. 2011). 

Dodatno pa so Inklaar idr. (2011) ta indikator spremljali ne le za ban ne naložbe, temve  

posebej tudi za neban ne institucije. Podobno pa tudi ECB (2013a, S19 in S20) vklju uje v 

okviru trga vrednostnih papirjev, v skupini koli inskih indikatorjev dva podobna indikatorja, 

to sta delež ban nih ezmejnih naložb v dolžniške vrednostne papirje, katerih izdajateljice so 

države in podjetja iz evroobmo ja ter EU in drugi, delež naložb investicijskih skladov v 

dolžniške vrednostne papirje iz drugih držav evroobmo ja ter ostalega sveta. 

Prvi indikator meri delež ezmejnih naložb v obveznice, ki jih imajo banke (ECB 2013a, 

S19). Indikator lo eno spremlja delež ezmejnih naložb v obveznice, katerih izdajateljic so 

države iz evroobmo ja, ter katerih izdajatelji so podjetja iz evroobmo ja. V naslednji skupini 

je prikazan še skupni delež teh naložb (ECB 2013a, S19). V zadnji skupini je prikazan delež 

ezmejnih naložb v obveznice, katerih izdajateljice so države in podjetja iz držav lanic EU, 

ki niso lanice evroobmo ja (ECB 2013a, S19). 

Drugi indikator ECB-ja iz te skupine je delež naložb investicijskih skladov v dolžniške 

vrednostne papirje iz drugih držav evroobmo ja ter ostalega sveta. Namen ECB-ja o 

vklju itvi tega indikatorja je oceniti doprinos investicijskih vlagateljev k evropski finan ni 

integraciji (ECB 2013a, S20). Indikator predstavlja delež naložb investicijskih skladov iz 

evroobmo ja v vrednostne papirje, ki niso delnice, kar vklju uje tudi papirje denarnega trga, 
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katerih izdajatelji so rezidenti drugih držav evroobmo ja oziroma v drugem primeru rezidenti 

drugih držav (ECB 2013a, S20). 

ECB (2013a) pa v skupini indikatorjev, ki se nanašajo na ban ni trg, uporablja tudi 

indikatorje, ki merijo aktivnost. To so naložbe bank v vrednostne papirje, ki so jih izdale 

banke. Prikazan je delež izpostavljenosti iz naslova naložb v vrednostne papirje izdajateljic 

bank v celotni izpostavljenosti bank vlagateljic. Indikator je razdeljen v dve skupini, in sicer 

so glede na rezidentstvo izdajatelja v prvi skupini banke izdajateljice vrednostnih papirjev iz 

drugih držav evroobmo ja, v drugi skupini pa so banke izdajateljice iz drugih držav EU (ECB 

2013a, S23). 

Tudi Manna (2004) je uporabil v svoji študiji spremenljivke iz te skupine, in sicer kar dve od 

šestih: imetja v vrednostnih papirjih razen delnic, katerih izdajateljice so banke, ter imetja v 

vrednostnih papirjih razen delnic, katerih izdajateljice so nebanke. Na osnovi teh (in drugih) 

spremenljivk sestavlja Manna (2004) indikatorje.   

Lane (2008a) je v svoj nabor vklju il naložbe bank iz evroobmo ja v dolžniške vrednostne 

papirje, katerih izdajateljice so banke iz drugih držav evroobmo ja, ter naložbe bank iz 

evroobmo ja v dolžniške vrednostne papirje, katerih izdajateljice so banke iz držav 

preostalega sveta.  

Naložbe bank in nebank v lastniške instrumente 

Med zgolj šestimi spremenljivkami, ki jih je v svoji študiji uporabil Manna (2004), je uporabil 

spremenljivko, ki izraža imetja bank v delnicah na osnovi podatkov o nacionalnih ban nih 

sektorjih na agregatni ravni.   

Na naložbe v delnice se nanašata še dva indikatorja, ki ju v skupini koli inskih indikatorjev o 

trgu vrednostnih papirjev uporablja ECB (2013a, S20). Vendar pa se ta dva ne nanašata 

neposredno na banke kot investitorice. Prvi indikator prikazuje delež naložb investicijskih 

skladov v delnice, izdane v drugih državah evroobmo ja ter ostalega sveta. Indikator 

predstavlja delež naložb investicijskih skladov iz evroobmo ja v lastniške vrednostne papirje 

razen lastniških deležev ali enot premoženja v investicijskih skladih. Izdajatelji papirjev so 

rezidenti drugih držav evroobmo ja oziroma v drugem primeru rezidenti drugih držav (ECB 

2013a, S20). Drugi indikator je delež ezmejnih naložb v lastniške vrednostne papirje med 

državami evroobmo ja. Indikator meri integracijo delniških trgov v evroobmo ju in je 

razdeljen na dve ravni. V prvi meri deleže naložb, ki jih imajo rezidenti evroobmo ja v 

delnicah iz drugih lanic evroobmo ja (ob izvzetju centralnih bank). V drugi skupini so deleži 

naložb v delnice izdajateljev iz evroobmo ja, ki jih imajo nerezidenti evroobmo ja (kjer so 

prav tako izvzete centralne banke) (ECB 2013a, S21).  
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Prevzemanje tveganja in solventnost bank 

Sørensen in Gutiérrez (2006) sta vklju ila v okviru skupine strukturnih indikatorjev 

spremenljivko, ki naj bi izražala stopnjo nenaklonjenosti tveganju, predlagala pa izra un v 

obliki deleža kapitala in rezerv v celotnih sredstvih. Da bi zajeli informacijo o prevzemanju 

kreditnega tveganja, so Inklaar idr. (2011) uporabili nadomestilo, ki ga v ta namen banka 

zara una, ter ga izrazili kot obrestni razmik med tržnimi obrestnimi merami za razli ne 

kategorije kreditov in donose na državne obveznice enakih zapadlosti.  

V analize evropske integracije so pogosto vklju ene tudi spremenljivke, ki se nanašajo na 

likvidnostno tveganje. Sørensen in Gutiérrez (2006) sta vklju ila pokazatelja likvidnostnega 

tveganja v okviru skupine strukturnih indikatorjev. To je izraženo s presežnimi ban nimi 

likvidnostnimi rezervami v obliki deleža sredstev v gotovini in visoko likvidnih vrednostnih 

papirjev v vseh sredstvih banke.  

Znotraj študije finan ne integracije so uporabili Inklaar idr. (2011) za opazovanje stabilnosti 

bank v evroobmo ju celo vrsto sestavljenih indikatorjev, povezanih s tveganostjo banke. Tako 

so uporabili (Inklaar idr. 2011): 

- delež slabih kreditov v vseh kreditih kot indikator tveganosti, saj izraža relativni pomen 

slabih kreditov;  

- delež rezervacij za slabe kredite glede na vse kredite; 

- delež temeljnega kapitala glede na tveganju prilagojeno aktivo, indikator, ki nakazuje 

solventnost banke;  

- razmerje kapitala glede na vsa sredstva, ki kaže kapitalizacijo banke; 

- Z-indikator, ki izraža, ali se banka približuje nevarnosti propada, pri emer pomeni višja 

absolutna vrednost Z-indikatorja nižjo verjetnost propada. 

Podobna indikatorja, ki se nanašata na tveganost poslovanja bank, so vklju ili v študijo tudi 

Mamatzakis, Staikouras in Koutsomanoli-Fillipki (2005), in sicer kapitalski delež ter delež 

rezervacij za izgube iz kreditov v bilan ni vsoti. Ob indikatorja izrazijo na agregatni ravni.  

Na tveganost poslovanja bank gre sklepati tudi na osnovi indikatorja, ki ga uporablja ECB 

(2013a, S26), saj gre za standardni odklon v CDS-premiji na ban ne obveznosti. Indikator 

izraža lo eno za dve skupini držav netehtani standardni odklon povpre ne dnevne CDS-

premije v bazi nih to kah, ki jih izdajatelji poslov kreditnih zamenjav zahtevajo za ban ne 

obveznosti. V prvi skupini so države brez javnofinan nih težav, v drugi skupini pa tiste, ki 

imajo javnofinan ne težave. V vzorcu je zajet panel tistih bank, ki sodelujejo v EONII (ECB 

2013a, S26). 
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Spremembe v kreditnih standardih 

V okviru spremenljivk, ki se nanašajo na ban ni trg, spremlja (ECB 2013a, S26) tudi zelo 

zanimiv indikator, ki temelji na anketiranju. Gre za spremenljivko, ki izraža spremembe v 

kreditnih pogojih. Glede na odgovore bank v anketi v ECB-ju (2013a, S27) ugotavljajo neto 

delež bank, ki poro ajo o zaostrovanju kreditnih pogojev, tako da se od deleža tistih bank, ki 

poro ajo o zaostrovanju kreditnih standardov, odšteje delež tistih, ki poro ajo o rahljanju teh 

pogojev. Kon na vrednost indikatorja je ugotovljena z upoštevanjem tehtanih vrednosti z 

agregatnim obsegom izpostavljenosti (ECB 2013a, S26). Spremembe v kreditnih standardih 

banke v anketi ocenjujejo tako za kredite in kreditne linije podjetjem in posebej za kredite 

gospodinjstvom, katerih namen je financiranje nakupa nepremi nine. V okviru tega 

indikatorja je podanih ve  spremenljivk, in sicer standardni odklon za celotno evroobmo je 

ter neto odstotek bank za tri skupine držav. V prvi je zajeto celotno evroobmo je, v drugi in 

tretji pa so države evroobmo ja lo ene v skupino držav z javnofinan nimi težavami in take 

brez njih (ECB 2013a, S27). 

Obrestni razmiki in obrestna marža 

V skupini cenovnih indikatorjev sta uporabila Sørensen in Gutiérrez (2006) kot indikator 

obrestno maržo bank. To sta opredelila kot razliko med tehtanim povpre jem obrestnih mer 

na aktivni in pasivni strani. V svoji študiji sta tudi Bijlsma in Zwart (2013) med 23 indikatorji 

vklju ila neto obrestno maržo, ki sta jo opredelila kot neto obrestni prihodki glede na vse 

naložbe. Obrestno maržo so uporabili tudi Inklaar idr. (2011), in sicer v vlogi pokazatelja 

u inkovitosti ban nega sektorja. Medtem ko so uporabili obrestni razmik kot indikator v 

skupini opazovanja stabilnosti bank v evroobmo ju. Razumeli so ga kot nadomestilo za 

prevzemanje tveganja neusklajenosti zapadlosti, to pa izrazili v obliki razlike med donosi na 

državne obveznice enakih zapadlosti, kot so izpostavljenosti v kreditih banke, ter 

kratkoro nimi medban nimi obrestnimi merami (Inklaar idr. 2011). Obrestne razmike sta 

uporabila v okviru cenovnih indikatorjev tudi Sørensen in Gutiérrez (2006), in sicer obrestni 

razmik med donosnostjo 10-letne državne obveznice in 3-mese nim EURIBOR-jem.  

Trgi obveznic in delniški trgi 

V tej skupini najprej predstavljamo indikatorje, ki se nanašajo na donosnost kapitalskih trgov. 

Babecký, Komárek in Komárková (2010) so v svoji študiji uporabili donosnosti na petletne 

državne obveznice ter borzne delniške indekse. Sørensen in Gutiérrez (2006) sta uporabila v 

skupini cenovnih indikatorjev donosnost 10-letne državne obveznice, v skupini cikli nih 

indikatorjev pa tudi indeks rasti cen nepremi nin.   

Lane (2008a) je vklju il spremenljivke, ki se nanašajo na obseg dolžniškega trga. Prva 

spremenljivka zajema obseg novih izdaj dolžniških vrednostnih papirjev nebank, brez 
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izvedenih finan nih instrumentov. Druga Lanova (2008a) spremenljivka so evrski dolgoro ni 

dolžniški papirji, katerih kupci so iz drugih držav, ter tretja, ki meri obseg izdaj vrednostnih 

papirjev denominiranih v evrih, katerih izdajatelji so iz neevrskih držav. 

Za analizo ban nega sektorja je najbrž zanimivejša spremenljivka, ki sta jo vklju ila Sørensen 

in Gutiérrez (2006) in je v odstotkih izražena letna stopnja rasti izdaj dolžniških vrednostnih 

papirjev, katerih izdajateljice so banke. Ta indikator sta Sørensen in Gutiérrez (2006) 

vklju ila v skupino strukturnih indikatorjev. V okviru trga obveznic sta uporabila Bijlsma in 

Zwart (2013) spremenljivko, ki meri velikost obvezniškega trga podjetij kot izdajateljic v 

odstotku BDP-ja.  

V nadaljevanju predstavljamo še šest indikatorjev, ki jih ECB (2013a, S1) spremlja za trg 

vrednostnih papirjev. Prvi indikator je razpršenost 5-letne CDS-premije v evroobmo ju. 

Indikator je izra unan lo eno za tri segmente CDS-trga, ki tako tvorijo homogene skupine s 

primerljivim kreditnim tveganjem: državni papirji, poslovne banke in telekomunikacijska 

podjetja. Iz vseh segmentov sta izvzeti Gr ija in Irska (ECB 2013a, S12). etudi odseva 

CDS-premija strošek zavarovanja dolga pred nepla ilom izdajatelja, jo je po ECB-ju (2013a,  

S12) mogo e razumeti tudi kot približek stroškov financiranja. Razpršenost se izra una kot 

standardni odklon. Višja kot je razpršenost, nižja je raven integracije na ravni evroobmo ja v 

financiranju teh sektorjev (ECB 2013a, S12). 

Drugi indikator iz te skupine je razpršenost delniških donosov v evroobmo ju po državah in 

sektorjih (ECB 2013a, S13). Indikator zajema obdobje od leta 1973 naprej, z mese no 

frekvenco. Temelji na delniških indeksih na trgih posameznih držav lanic in sektorjev. Pri 

izra unu je razpršenost glajena s pomo jo Hodrick-Prescottovega filtra. Na popolnoma 

integriranem finan nem trgu investitorji ne bodo dobili premije za sektorsko ali geografsko 

razpršitev (ECB 2013a, S13).  

Tretji indikator je delež variance kapitalskih donosov na trgih držav evroobmo ja, ki ga 

pojasnijo šoki na delniški trgih v evroobmo ju ter ZDA. Indikator odraža ob utljivost doma e 

volatilnosti kapitalskih trgov na šoke iz ZDA ter šoke, ki so zna ilnost celotnega 

evroobmo ja, tako da poda njegov delež (ECB 2013a, S14). Indikator sledi izra unu in 

interpretaciji, ki jo podajo Baele idr. (2004; povz. po ECB 2013a, S14): »Pomemben vpliv 

integracije je, da bodo cene finan nih instrumentov reagirale zgolj na skupne novice. e ni 

ovir v mednarodnem investiranju, je obi ajno mo  popolnoma lokalne šoke nevtralizirati s 

pomo jo razpršitve naložb v  razli ne regije. Lokalni šoki zato ne bodo všteti v sistemati no 

tveganje.«  

etrti indikator je intenzivnost prenosa šokov iz ZDA in evroobmo ja v posamezne države 

lanice. Indikator primerja, v kolikšni meri so v posamezne države preneseni šoki, ki so 

zna ilnost celotnega evroobmo ja, ter šoki iz ZDA, ki so uporabljeni v vlogi približka za 

globalne dejavnike. Za šoke evroobmo ja velja, da so skorajda v celoti preneseni na 
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posamezne trge, kar gre razumeti kot znak mo ne integracije med kapitalskimi trgi 

evroobmo ja (ECB 2013a, S15). Prenos globalnih šokov je bistveno manjši in se je gibal med 

20 in 40 %, vendar je po dogodkih z Lehman Brothersom narastel na blizu 60 % (ECB 2013a, 

S15). 

Peti indikator ECB-ja v skupini cenovnih indikatorjev trga vrednostnih papirjev je razpršitev 

donosnosti desetletnih državnih obveznic držav evroobmo ja. Indikator prikazuje povpre no 

razpršenost donosov obveznic evroobmo ja. Iz izra una tega indikatorja so izvzete Gr ija, 

Ciper, Estonija, Luksemburg, Malta in Slovenija, zaradi prenizke frekvence podatkov (ECB 

2013a, S16). Na trgu, ki je mo no integriran, bo razpršitev donosov majhna, medtem ko bo 

visoka na fragmentiranem trgu (ECB 2013a, S16). 

Šesti indikator so CDS-premije za države in banke v evroobmo ju ter v ZDA. Izra un ban ne 

CDS-premije v evroobmo ju vklju uje tehtano povpre je CDS-premij za po eno banko iz 

vsake države lanice, tehtane s kapitalskim klju em te lanice. CDS-premija za države 

evroobmo ja je prav tako izra unana kot tehtano povpre je. Vse premije se nanašajo na 

petletno zapadlost (ECB 2013a, S17). Indikator prikazuje odvisnost ban ne CDS-premije od 

CDS-premije za državne obveznosti z dnevno frekvenco. Za primerjavo je izdelan indikator 

tudi za ZDA, tako da je opazovana odvisnost ban ne CDS-premije, izra unane kot mediana 

za osem najve jih ameriških bank, od državne CDS-premije (ECB 2013a, S17). 

Na delniški trg se nanaša tudi nekaj spremenljivk, ki sta jih uporabila Bijlsma in Zwart (2013) 

v svoji študiji podobnosti finan nih trgov. Med njimi so: tržna kapitalizacija delniškega trga 

kot delež BDP-ja, promet na delniškem trgu kot odstotek BDP-ja, bruto izdaja kotirajo ih 

delnic kot odstotek BDP-ja, prve javne ponudbe delnic kot odstotek BDP-ja.  

Donosnost bank in tržne strukture 

Posebej natan no opazujejo u inkovitost ban nega sektorja v študiji Inklaar idr. (2011). Kot 

indikatorje so tako vklju ili kazalnike, kot so: tržna koncentracija, izražena s tržnim deležem 

petih najve jih bank (CR5), Hirschman-Herfindahlov indeks, Lernerjev indeks, Boonov 

indikator. Hirschman-Herfindahlov indeks sta uporabila tudi Sørensen in Gutiérrez (2006) in 

ga vklju ila v skupino strukturnih indikatorjev. Tudi Bijlsma in Zwart (2013) sta uporabila v 

študiji podobnosti finan nih trgov mere konkuren nosti, in sicer tržno koncentracijo, izraženo 

s tržnim deležem treh najve jih bank (CR3), in Hirschman-Herfindahlov indeks. Navedena 

dva indeksa sta uporabila v študiji tudi Mamatzakis, Staikouras in Koutsomanoli-Fillipki 

(2005). U inkovitost poslovanja bank sta zajela Bijlsma in Zwart (2013) tudi s spremenljivko, 

ki predstavlja razmerje med stroški in prihodki bank.  

Bijlsma in Zwart (2013) pa sta vklju ila tudi spremenljivko, ki predstavlja mero dobi konosti 

bank: ROA pred davki. Mere donosnosti bank so uporabili kot indikator stabilnosti bank v 
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evroobmo ju tudi Inklaar idr. (2011), saj so vklju ili tako donos na aktivo (ROA), ki naj bi po 

Inklaarju idr. (2011) odseval kapaciteto nacionalnega ban nega sistema v ustvarjanju donosa 

glede na obseg sredstev v upravljanju, ter donos na kapital (ROE), ki naj bi po Inklaarju idr. 

(2011) odseval kapaciteto nacionalnega ban nega sistema v ustvarjanju donosa glede na 

obseg sredstev, ki so jih lastniki investirali v banke. Mamatzakis, Staikouras in 

Koutsomanoli-Fillipki (2005) so vklju ili nekatere kazalnike, ki so z navedenimi povezani: 

delež obrestnih prihodkov v bilan ni vsoti, delež celotnih prihodkov v bilan ni vsoti ter delež 

kreditov v bilan ni vsoti. 

Velikost bank in ban nega sektorja 

V tej skupini so vse tiste spremenljivke, ki nakazujejo velikost bank. Sørensen in Gutiérrez 

(2006) sta opredelila indikator, ki izraža povpre no velikost bank. Ta je izra unana kot 

bilan na vsota celotnega nacionalnega ban nega sektorja, razdeljena na število vseh bank. 

Bijlsma in Zwart (2013) pa sta vzela v študiji podobnosti finan nih trgov kot indikator 

velikost ban nega sektorja kot delež BDP-ja. Mamatzakis, Staikouras in Koutsomanoli-

Fillipki (2005) so uporabili spremenljivko, ki izraža velikost ban nega sektorja s pomo jo 

skupne bilan ne vsote vseh bank v državi, izražene v denarnih enotah.  

Tržni deleži po vrstah MFI 

Bijlsma in Zwart (2013) sta uporabila kot indikatorje tržne deleže vzajemnih bank in tržne 

deleže bank, ki so uvrš ene na borzo.  

Geografska razpršenost nasprotnih strank 

ECB (2013a, S8) v skupini koli inskih indikatorjev trga denarja spremlja indikator, ki izraža 

v odstotkih deleže nasprotnih strank v zavarovanih in nezavarovanih transakcijah na 

denarnem trgu glede na njihov geografski izvor. ECB (2013a, S8) se pri tem indikatorju opira 

na raziskavo Euro Money Market Survey in razdeli obseg vseh poslov na tri skupine glede na 

izvor nasprotne stranke: doma e, evroobmo je in druge.  

Podobno je predlagal Inklaar (Inklaar idr. 2011) in spremljal geografsko razdelitev, vendar za 

investicije in obveznosti evropskega ban nega sektorja, v evroobmo ju (ali tudi v EU) v 

primerjavi z deležem za preostali svet. V okviru navedenega indikatorja gre za raziskovanje 

internacionalizacije izbranega evropskega ban nega sektorja, saj gre za analizo vseh vlog 

nerezidentov in kreditov nerezidentom v vseh valutah ali samo v tujih valutah (Inklaar idr. 

2011). Pri kreditih v nobenem primeru ne gre za vrednostne papirje, katerih cena je podvržena 

pogajanjem. Podobno so tudi vloge samo vse tiste, ki niso podvržene pogajanjem med 

nasprotnima strankama, denimo instrumenti, kot so vnaprej pripravljena potrdila o vlogi. 
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Indikator tako vklju uje spremenljivke dveh tipov (Inklaar idr. 2011): prvi  so to sredstva, ki 

jih izbrani ban ni sektor investira v tujino (v druge države lanice evroobmo ja, v obmo je 

EU ter v druge države sveta), kot druga spremenljivka so to sredstva, ki jih izbrani ban ni 

sektor prejme iz tujine (iz drugih držav lanic evroobmo ja, iz obmo ja EU ter iz drugih 

držav sveta).  

Izvor nasprotnih strank je zanimal v raziskavi tudi Lana (2008a). Vklju il je skupino 

spremenljivk, ki izražajo delež poslov denarnega trga, ki se opravi z doma imi nasprotnimi 

strankami. Kot posamezno spremenljivko je vklju il deleže poslov z doma imi nasprotnimi 

strankami za naslednje vrste poslov na denarnem trgu: nezavarovane terjatve, pogodbe o 

povratnem nakupu, kratkoro ni vrednostni papirji, dogovori o terminskih obrestnih merah, 

valutne zamenjave, obrestne zamenjave, obrestne zamenjave ez no  in medvalutne 

zamenjave obrestnih mer (Lane 2008a). 

Inklaar idr. (2011) pa so opazovali v študiji finan ne integracije spremenljivko, ki so jo 

uvrstili v skupino indikatorjev za opazovanje stabilnosti bank v evroobmo ju in kaže 

izpostavljenost evropskega ban nega sektorja naložbam izdajateljev iz držav s težavami: 

Gr ija, Irska in Portugalska, v odstotku celotnih sredstev (Inklaarja idr. 2011).    

Sodelovanje v instrumentih monetarne politike Evrosistema 

V skupini indikatorjev denarnega trga spremlja ECB tudi posamezne podatke o sodelovanju 

bank v instrumentih monetarne politike Evrosistema. Prvi indikator meri sodelovanje v 

evrosistemovih operacijah odprtega trga in odprti ponudbi Evrosistema. Za pripravo tega 

indikatorja uporabijo v ECB-ju (2013a, S9) dnevne podatke iz likvidnostnih operacij, tako da 

so upoštevani podatki iz operacij z zapadlostmi enega do šestih mesecev, medtem ko so 

izvzeti podatki o uporabi mejnega posojila Evrosistema. V okviru drugega indikatorja pa ECB 

(2013a, S10) spremlja uporabo ezmejnih zavarovanj v Evrosistemovih operacijah odprtega 

trga, to je kadar nasprotna stranka Evrosistema v operacijah odprtega trga kot zavarovanje 

uporabi finan ni instrument, katerega izdajatelj je iz druge države kot tiste, kjer ima sedež 

nasprotna stranka (ECB 2013a, S10). V ECB-ju uporabljajo za pripravo tega indikatorja 

podatke iz podatkov baze »Use of Collateral Database«. Podatki kažejo trend zniževanja 

deleža uporabe ezmejnih zavarovanj (ECB 2013a, S10).   

Drugi indikatorji 

Raziskovalci vklju ujejo še številne druge indikatorje. Tiste, ki so uporabljeni manj pogosto, 

predstavljamo v tej skupini. Za Lana (2008a) je relevanten indikator, kolikšen je uvoz in 

kolikšen je izvoz finan nih storitev v deležu BDP-ja. Babecký, Komárek in Komárková 

(2010) so uporabili kot eno izmed le štirih spremenljivk bilateralne menjalne te aje 

nacionalnih valut glede na ameriški dolar. ECB (2013a, S19) uporablja tudi segmentacijo 
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kapitalskega trga. Indikator meri prisotnost segmentacije trga v posamezni državi, tako da 

kapitalski trg analizirane države razdeli na sektorje. Za vsak mesec se izra una razlika v 

vrednotenju izbranega sektorja za izbrano državo od povpre ja evroobmo ja za isti sektor. V 

analizi ECB-ja so razdeljene države v dve skupini, na tiste brez (javnofinan nih) težav ter tiste 

s težavami, in za vsako skupino izra unajo mediano. Višje vrednosti tega indikatorja 

pomenijo, da je trg manj integriran, medtem ko je nižja vrednost indikatorja znak višje 

integracije (ECB 2013a, S19).  

Med 19 spremenljivkami, ki sta jih uporabila Sørensen in Gutiérrez (2006), so v skupini 

cikli nih indikatorjev tudi nekatere, ki jih drugod nismo zasledili, npr. realna rast BDP-ja, 

realna rast potrošnje gospodinjstev, realna rast ustvarjanja bruto fiksnega kapitala, indikator 

industrijskega zaupanja ter indikator potrošniškega zaupanja. Poleg cikli nih indikatorjev pa 

sta Sørensen in Gutiérrez (2006) kot posebnost uporabila še sestavljen indikator, ki je uvrš en 

med strukturne indikatorje. Tega sta opredelila kot razmerje vsote medban nih depozitov in 

dolžniških vrednostnih papirjev, katerih izdajateljice so banke, glede na depozite neban nega 

sektorja.  

Med indikatorji, ki jih uporabijo v ECB-ju (2013a, S29), najdemo še transakcije direktnih 

obremenitev in kreditnih transferjev v formatu SEPA v evroobmo ju. Indikator predstavlja na 

mese ni ravni delež kreditnih transferjev in transakcij direktnih obremenitev v SEPA formatu 

glede na vse tovrstne transakcije v evroobmo ju. Po prepri anju v ECB-ju uporaba SEPA 

instrumentov olajša in pospeši ustvarjanje integriranega pla ilnega trga na drobno (ECB 

2013a, S29).   

Na osnovi pregleda literature glede vprašanja primernih spremenljivk smo v nadaljevanju 

pregledali dosegljive statisti ne baze podatkov in pripravili predizbor spremenljivk, ki je 

predstavljal izhodiš ne zbrane podatke. Tak nabor predstavljamo v preglednici 5.  

Preglednica 5: Zbrani izhodiš ni podatki  

N Spremenljivka 
Opis (kot je podan v statisti ni 
bazi vira) Vir Opombe 

1 Kreditne institucije 
Število, stanje ob koncu 
obdobja  ECB 2013e 

2 
Število poslovalnic kreditnih 
institucij   

Število, stanje ob koncu 
obdobja  ECB 2013e 

3 
Število poslovalnic kreditnih 
institucij v tuji lasti  

(po opredelitvi v doma em 
pravnem redu): Število, stanje 
ob koncu obdobja  ECB 2013e 

4 
Število ban nih uslužbencev v 
doma ih bankah   Stanje ob koncu obdobja  ECB 2013e 

5 Sredstva/Obveznosti  

MFI brez ESCB: v milijonih 
EUR, stanje ob koncu obdobja 
in sprememba v odstotkih  ECB 2013e 

6 Krediti  

Sektor nasprotne stranke ni 
opredeljen, MFI brez ESCB, v 
milijonih EUR, stanje ob 
koncu obdobja in sprememba 
v odstotkih ECB 2013e 
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N Spremenljivka 
Opis (kot je podan v statisti ni 
bazi vira) Vir Opombe 

7 
Doma i krediti, odobreni v ban nem 
sektorju (% BDP) 

Doma i krediti, ki jih je 
odobril ban ni sektor, 
vklju uje bruto zneske 
kreditov, odobrenih vsem 
sektorjem. Izjema so krediti 
državi, ki so podani z neto 
vrednostjo. Ban ni sektor 
vklju uje vse denarne oblasti, 
poslovne banke in druge 
ban ne institucije, za katere 
ima IMF dosegljive podatke. 
Primeri drugih ban nih 
institucij so hranilnice in 
hipotekarne banke ter 
gradbenokreditna združenja.  WB 2013a 

Katalog virov: 
Svetovni 
razvojni 
indikatorji  

8 Krediti državi   

MFI brez ESCB, v milijonih 
EUR, stanje ob koncu obdobja 
in sprememba v odstotkih  ECB 2013e 

9 
Krediti denarnim finan nim 
institucijam (MFI)   

(medban ni krediti): V 
milijonih EUR, stanje ob 
koncu obdobja in sprememba 
v odstotkih ECB 2013e 

10 
Delež slabih kreditov v vseh kreditih 
(%) 

Slabi ban ni krediti glede na 
bruto znesek vseh kreditov 
(vklju no s slabimi krediti 
pred zmanjšanjem zaradi 
kreditnih oslabitev). Znesek 
slabih kreditov je podan na 
bruto osnovi, kar pomeni 
celotna izpostavljenost, ne 
zgolj dolgovan znesek.  WB 2013a  

Katalog virov: 
Svetovni 
razvojni 
indikatorji. 
Poro ilo o 
globalni 
finan ni 
stabilnosti. 

11 Depoziti   

Sektor nasprotne stranke ni 
opredeljen, MFI brez  ESCB, 
v milijonih EUR, stanje ob 
koncu obdobja in sprememba 
v odstotkih ECB 2013e 

12 Depoziti strank, ki so MFI   

(medban no sprejemanje 
depozitov): MFI brez  ESCB, 
v milijonih EUR, stanje ob 
koncu obdobja in sprememba 
v odstotkih  ECB 2013e 

13 
Depoziti strank, ki niso MFI in ne 
država  

MFI brez  ESCB, v milijonih 
EUR, stanje ob koncu obdobja 
in sprememba v odstotkih ECB 2013e 

14 Depoziti države   

MFI brez  ESCB, v milijonih 
EUR, stanje ob koncu obdobja 
in sprememba v odstotkih ECB 2013e 

15 Kapital in rezerve   

MFI brez  ESCB, v milijonih 
EUR, stanje ob koncu obdobja 
in sprememba v odstotkih ECB 2013e 

16 
Razmerje med kapitalom bank in 
sredstvi (%) 

Koli nik med kapitalom in 
rezervami bank ter bilan no 
vsoto. Kapital in rezerve 
vklju ujejo sredstva, ki so jih 
vpla ali lastniki, zadržane 
dobi ke, splošne in posebne 
rezerve, rezervacije in 
presežek iz prevrednotenja. WB 2013a  

Katalog virov: 
Svetovni 
razvojni 
indikatorji. 
Poro ilo o 
globalni 
finan ni 
stabilnosti. 



 

113 

N Spremenljivka 
Opis (kot je podan v statisti ni 
bazi vira) Vir Opombe 
Bilan na vsota vklju uje vsa 
sredstva, finan na kot tudi 
realna.  

17 

Razmerje med krediti in depoziti 
(brez kreditov in depozitov strank, ki 
so MFI)   

Celotni krediti, zmanjšani za 
kredite strankam, ki so MFI, 
glede na razliko med vsemi 
depoziti, zmanjšanimi za 
depozite strank, ki so MFI.  

Lastni 
prera uni 
podatkov iz 
baze ECB 
2013e 

18 Herfindahl index  

Frekvenca, na letni ravni; 
Opredelitev ban nega 
sektorja: kreditne institucije 
(po opredelitvi prava 
Skupnosti); strukturni 
statisti ni indikator: 
Herfindahlov index za 
kreditne institucije po bilan ni 
vsoti  ECB 2013e 

Ime 
podatkovnega 
niza: Strukturni 
statisti ni 
ban ni  
indikatorji 

19 

Delež petih najve jih kreditnih 
institucij v bilan ni vsoti sektorja 
(CR5) 

Frekvenca, na letni ravni; 
Opredelitev ban nega 
sektorja: kreditne institucije 
(po opredelitvi prava 
Skupnosti); strukturni 
statisti ni indikator: delež 
petih najve jih kreditnih 
institucij v bilan ni vsoti 
sektorja  ECB 2013e 

Ime 
podatkovnega 
niza: Strukturni 
statisti ni 
ban ni  
indikatorji 

20 ATM 

Število na milijon 
prebivalcev; Frekvenca, na 
letni ravni; vrsta informacije: 
število terminalov   ECB 2013e 

Ime 
podatkovnega 
niza: Statistika 
pla ilnih in 
poravnalnih 
sistemov 

21 
Vrzel doma ih kreditov glede na 
BDP – letno povpre je  

Frekvenca, na kvartalni ravni; 
Valuta: evro; Instrument 
finan nega trga: Kredit; 
Identifikator finan nega trga: 
Vrzel doma ih kreditov glede 
na BDP; Tip podatka: 
koli nik. ECB 2013e 

Ime 
podatkovnega 
niza: Monitor 
tveganj;  Vir 
podatkov 
finan nega trga: 
ECB 

22 
Indeks globine informacij o kreditni 
sposobnosti  

Indeks pojasni zmožnost, 
obseg in kakovost 
pridobivanja informacij o 
kreditni sposobnosti v javnih 
zbirkah kakor tudi kreditnih 
birojih. Vrednosti 0 pomeni 
najnižjo raven in vrednost 6 
najvišjo.  WB 2013b  

Katalog virov: 
Svetovni 
razvojni 
indikatorji v 
okviru projekta 
Doing Business. 

23 Bruto doma i proizvod (BDP) 
V teko ih cenah, v milijonih 
EUR 

Eurostat 
2013  

24 Prebivalstvo  Število 
Eurostat 
2013 

25 Površina km2 
Eurostat 
2013 

Opomba: Podatki niso desezonirani. 
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Tako predstavljene spremenljivke smo transformirali v potencialne indikatorje, to je 

izra unali koli nike, da bi pridobili relevantne in primerljive informacije o nacionalnih 

ban nih sektorjih. V preglednici 6 so pri koli nikih zapisane tudi zaporedne številke iz 

originalnih spremenljivk iz preglednice 5. Pri sestavi indikatorjev smo si pomagali s 

pregledom literature, ki je bil že podan v tem poglavju. V preglednici 6 prikazujemo tudi 

informacijo o tem, ali smo pripravljeni indikator kasneje dejansko tudi vklju ili v bazo 

podatkov. Tistim, ki smo jih uvrstili v podatkovno bazo, smo dodelili ime spremenljivke, ki 

smo ga uporabljali kasneje v postopku u enja SOM-a. Za tiste indikatorje, ki smo jih izlo ili, 

smo v preglednici 6 zapisali razlog take odlo itve. Za vse spremenljivke pa ne glede na 

njihovo morebitno relevantnost, ki bi izhajala iz ekonomske teorije velja, da so bile v kon no 

bazo vklju ene na osnovi kvalitativnega pregleda podatkov. Ta vklju uje poleg reševanja 

vprašanja manjkajo ih in nezanesljivih podatkov tudi analizo koreliranosti med 

spremenljivkami.  

Že pri pregledu predpostavk v uvodnem poglavju smo opozorili na pomen asovne in 

vsebinske dosegljivosti podatkov. Pri odlo itvi, ali posamezni indikator vklju iti v kon no 

bazo podatkov, smo tako tehtali smiselnost vklju itve tudi na podlagi dejstva, ali je tak 

indikator dosegljiv v dovolj velikem obsegu, tako v prostorskem kakor asovnem smislu. 

Podatek o pokritosti po posameznih indikatorjih je razviden iz preglednice 6. Ko smo sestavili 

kon no bazo podatkov, pa je bilo relevantno vprašanje tudi, ali smo s takšnim izborom 

dosegli dovolj enakomerno zastopanost podatkov v bazi v agregatnem smislu po letih. Tako je 

država vklju ena v bazo podatkov, e so za izbrano leto na voljo vrednosti vseh indikatorjev. 

Pregled zastopanosti posameznih držav po letih je podan v preglednici 7. 
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Preglednica 6: Seznam potencialnih indikatorjev in njihov izbor  

N Indikator 
Pokritost v 
vzorcu (%) Vklju enost Ime spremenljivke 

1 
Prebivalstvo glede na število kreditnih 
institucij (24 / 1) 96,84  DA X01MA 

2 
Prebivalstvo glede na število poslovalnic 
kreditnih institucij (24 / 2 ) 96,55  DA X02MA 

3 

Delež poslovalnic kreditnih institucij v tuji 
lasti glede na vse poslovalnice kreeditnih 
institucij (3 / 2) 92,24 DA X03MA 

4 
Prebivalstvo glede na število ban nih 
uslužbencev v doma ih bankah (24 / 4)    97,13 DA X04MA 

5 
Koli nik sredstva glede na obveznosti v 
BDP-ju (5 / 23) 84,77 DA X05MA 

6 Krediti  / BDP  (6 / 23) 84,48 NE – visoka korelacija 

7 
Doma i krediti, odobreni v ban nem 
sektorju (v % BDP) (7) 100,00 DA X06MA 

8 Krediti državi / Krediti (8 / 6) 83,62 DA X07MA 

9 
Delež kreditov denarnim finan nim 
institucijam (MFI) v vseh kreditih (9 / 6) 83,62 DA X08MA 

10 Delež slabih kreditov v vseh kreditih (10) 95,40 DA X09MA 

11 Delež depozitov v BDP (11 / 23) 84,77 NE – visoka korelacija 

12 
Delež depozitov strank, ki so MFI, v vseh 
depozitih (12 / 11) 83,62 NE – visoka korelacija 

13 
Delež depozitov strank, ki niso MFI ali 
država, v vseh depozitih (13 / 11) 84,77 DA X10MA 

14 
Delež depozitov države v vseh depozitih  
(14 / 11) 83,62 DA X11MA 

15 
(Kapital in rezerve) / (Sredstva/obveznosti) 
(15 / 5) 83,91 DA X12MA 

16 Razmerje med kapitalom bank in sredstvi   95,98 DA X13MA 

17 Razmerje med krediti in depoziti (17) 83,62 DA X14MA 

18 Herfindahl index (18) 97,99 DA X15MA 

19 CR5 (19) 97,99 DA X16MA 

20 ATM (20) 99,71 DA X17MA 

21 Vrzel doma ih kreditov glede na BDP (21) 84,77 

NE – nezanesljivi podatki, statisti no 
nezna ilna korelacija z ostalimi 
spremenljivkami, potrebna pretvorba iz 
kvartalnih v letne vrednosti  

22 
Indeks globine informacij o kreditni 
sposobnosti (22) 68,97 

NE – slaba pokritost (podatki na razpolago 
od 2004) 

23 
Površina glede na število kreditnih institucij 
(25 / 1) 97,13 DA X18MA 

24 
Površina glede na število poslovalnic 
kreditnih institucij (25 / 2) 97,13 DA X19MA 

25 
Površina glede na število ban nih 
uslužbencev v doma ih bankah    97,70 DA X20MA 

Opomba: Koli nik v imenu indikatorja se nanaša na številke spremenljivk v preglednici 5.  
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Preglednica 7: Prisotnost podatkov po državah v vzorcu po letih  
 Leto Pokritost (v 

%) Država 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Avstrija             100 

Belgija             100 

Bolgarija             67 

Ciper             33 

eška             83 

Nem ija             100 

Danska             75 

Estonija             33 

Španija             100 

Finska             100 

Francija             100 
Velika 
Britanija             100 

Gr ija             100 

Madžarska             58 

Irska             100 

Italija             100 

Litva             67 

Luksemburg             92 

Latvija             75 

Malta             42 

Nizozemska             100 

Polska             67 

Portugalska             100 

Romunija             67 

Švedska             92 

Slovenija             58 

Slovaška             50 

Pokritost  
(v %) 

44 52 56 63 78 85 89 93 100 100 100 100 80 

4.2.2 Mikro indikatorji  

Pomen raziskovanja s podatki na ravni posameznih ekonomskih subjektov naraš a. Borgioli, 

Gouveia in Labanca (2013) ugotavljajo, da je prav finan na kriza postavila v ospredje pomen 

mikro baz podatkov. V svoji študiji analizirajo konsolidirano bazo ban nih podatkov ECB-ja 

in za namen spremljanja finan ne stabilnosti oblikujejo tri predpostavke (Borgioli, Gouveia in 

Labanca 2013). 

Prva predpostavka se ukvarja z vprašanjem, kako razli ni so rezultati ban ne analize, kadar ta 

temelji na konsolidiranih in kadar temelji na nekonsolidiranih podatkih, saj pravi, da so 

nekonsolidirani podatki gostujo e države dober približek za konsolidirane podatke doma e 

države. Borgioli, Gouveia in Labanca (2013) ugotavljajo, da je relevantnost konsolidacije 

podatkov zelo razli na med državami, saj je za nacionalne ban ne sisteme, ki so precej zaprti 
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in niso pretirano vpeti v globalno finan no strukturno spremljanje po principu gostujo e 

države, dejansko dober približek. Vendar pa hkrati opozorjajo, da to za ve ino držav EU ne 

drži, saj so te med seboj mo no lastniško povezane (Borgioli, Gouveia in Labanca 2013).  

Druga predpostavka je, da agregatni podatki povedo le malo o makrobonitetni analizi. 

Borgioli, Gouveia in Labanca (2013) ugotavljajo, da je zbiranje mikropodatkov vse 

intenzivnejše ter da so ti vse bolj uporabljani mikropodatki. Opozarjajo, da ob tem ne gre 

prezreti velikega pomena agregatnih podatkov, saj so prepri ani, da so agregirani podatki 

indikator pri ugotavljanju, kje in kako naj se iš ejo nadaljnje informacije (Borgioli, Gouveia 

in Labanca 2013). 

Tretja predpostavka v analizi Borgiolija, Gouveie in Labance (2013) pa se nanaša na 

(ne)zadostnost spremljanja zgolj velikih ban nih skupin. etudi predstavljajo doma e velike 

ban ne skupine v EU kar 75 % bilan ne vsote evropskega ban nega sektorja, Borgioli, 

Gouveia in Labanca (2013) menijo, da za namen raziskovanja finan ne stabilnosti ne 

zadostuje zgolj spremljanje velikih ban nih skupin, temve  je nujno vklju iti tudi srednje 

velike in majhne banke. Takšno prepri anje Borgioli, Gouveia in Labanca (2013) 

utemeljujejo ne le zaradi nezanemarljivega deleža v bilan ni vsoti, temve  predvsem, ker je 

vedenje velikih ban nih skupin, merjeno po bilan ni vsoti, le zelo slab približek obnašanja 

majhnih bank zaradi bistvene razlike v poslovnem modelu med majhnimi in velikimi 

bankami.  

Z vprašanjem, ali lahko precej enostavni indikatorji ban nega poslovanja ustrezno prepoznajo 

kompleksen pojav v banki, se ukvarjajo Neudorfer, Sigmund in Trachta (2011), ki so v 

pregledu literature ugotovili, da se uporablja profitabilnost poslovanja banke kot splošen 

indikator za zmožnost banke spopadati se s težavami. Vendar pa avtorji tudi izpostavljajo, da 

mora biti merjenje uspešnosti ban nega poslovanja ustrezno in upoštevati v ban nih poslih 

prevzeto tveganje. Enostavni indikatorji, ki izhajajo neposredno iz javno dostopnih bilan nih 

podatkov bank, tvorijo po ugotovitvah Neudorferja, Sigmund in Trachta (2011) zadovoljiv 

nabor pri odkrivanju šibkih bank.     

V študiji ruskega ban nega sektorja, v kateri sta Shumsky in Yarovoy (1998) v statisti ni 

analizi za 1800 bank z uporabo standardnega SOM-a analizirala visokodimenzionalne 

podatke o poslovanju bank v letu 1994, je uporabljenih v izhodiš u 30 bilan nih postavk. Z 

uporabo analize PCA sta te podatke skr ila, tako da sta jih v naslednjem koraku uporabila 10. 

S hierarhi no analizo gru  analizirata peruanski ban ni prostor, ki obsega 15 poslovnih bank,  

Terrones in Vargas (2013). Analiza temelji na 16 finan nih indikatorjih, ki jih avtorja 

razvrš ata v 7 skupin (Terrones in Vargas 2013).    

V nadaljevanju nas zanima, katere spremenljivke, ki bi za našo študijo lahko predstavljale 

mikro indikator, so bile že uporabljene v literaturi raziskovanja ban nega sektorja in za katere 

se je v literaturi morebiti izkazalo, da imajo napovedno mo . Vendar pa vselej ni mogo a 
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neposredna primerjava, saj se ra unovodske kategorije v asu spreminjajo, razlikujejo pa se 

lahko tudi v istem asovnem trenutku med razli nimi državami.  

Mere donosnosti  

Zelo pogosto so uporabljani v literaturi kazalniki donosnosti bank. Gropp in Kashyap (2010) 

sta razvila nov pogled na ban no integracijo, katerega temelj je konvergenca donosnosti bank. 

Njun razmislek temelji na dveh izhodiš nih predpostavkah. Konvergenco namre  pri akujeta, 

e bo struktura ban nega sektorja, da si bodo banke konkurirale s svojimi storitvami ter da 

obstaja u inkovit nadzor nad delovanjem podjetij. V teh pogojih sta videla Gropp in Kashyap 

(2010) možnost, da bo doseganju visokih donosov bank sledila možnost vstopa novih bank, ki 

bo na trgu stopnjo donosa zniževala do njenega ravnovesja. Kadar pa neka banka 

ravnovesnega donosa ne bo dosegala, bo prevzeta od u inkovitejšega konkurenta (Gropp in 

Kashyap 2010). ROA sta vzela za mero donosnosti in na njenem temelju opredelila 

integracijo, tako da je ban ni trg integriran, e obstaja takšna vrednost dolgoro nega 

ravnovesnega ROA, h kateri težijo vse banke. 

V študiji odkrivanja sprememb v finan nih institucijah sta tudi Whalen in Thomson (1988) 

med drugim uporabila kazalnike donosnosti: ROA, RORAA ter ROA b. t. V naboru 

indikatorjev, ki merijo uspešnost ban nega poslovanja, so uporabili Neudorfer, Sigmund in 

Trachta (2011) ve  indikatorjev,  RORAA ter ROAE. ROE so uporabili v svoji analizi tudi 

Borgioli, Gouveia in Labanca (2013).  

etudi so takšne mere v literaturi pogosto uporabljane, pa je pri njihovi uporabi nujno 

upoštevati, kaj te o poslovanju banke dejansko izražajo. Kot so predstavili v ECB-ju (2010a, 

5), je visoka vrednost kazalnika ROE lahko posledica ali visoke profitabilnosti poslovanja ali 

pa odraža omejen obseg kapitala. Ta kazalnik ni ob utljiv na tveganost oziroma ne izkazuje 

vzdržne donosnosti banke (ECB 2010a, 5). Ob razstavitvi kazalnika se pokaže, da lahko 

finan ni vzvod pomembno poviša vrednost ROE, po drugi strani pa ni vklju enih drugih 

elementov, ki bi izkazovali tveganost poslovanja, denimo solventnost ali delež tveganih 

naložb, zaradi esar ECB napotuje k uporabi dodatnih indikatorjev, ki bi temeljili na uporabi 

podatkov o poslovanju banke in kvalitativnih informacijah (ECB 2010a, 5 - 6).  

Kot dobro dopolnilo predlaga ECB (2010a, 9) uporabo RAROC oz. RORAC, ali tej meri 

podobno RORAA oz. RAROA. Na tak na in lahko banka alocira kapital posameznim enotam 

glede na tveganje pri svojem poslovanju, kar pa uporabi kot orodje za oceno poslovanja pri 

dodeljevanju kapitala posameznim enotam glede na njihovo pri akovano dodano vrednost. V 

tej smeri je šla uporaba drugega para mer uspešnosti poslovanja v študiji Neudorferja, 

Sigmunda in Trachte (2011), ki so jih izvedli iz izkaza uspeha. Uporabili so koli nike med 

istim dobi kom in tveganju prilagojeno aktivo ter istim dobi kom in bilan no vsoto. 
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Tržne in ekonomske mere uspešnosti poslovanja  

V tej skupini so indikatorji, ki odražajo, kako poslovanje banke ocenjujejo kapitalski trgi 

glede na ocenjeno knjižno ali ekonomsko vrednost (ECB 2010a, 10). Tudi Neudorfer, 

Sigmund in Trachta (2011) so v svoj nabor vklju ili indikator iz te skupine, ki naj bi odražal 

donosnost poslovanja banke, to je rast cene delnice na letni ravni, podatke pa zajemajo na 

konec leta. Med najpogosteje uporabljanimi pa so v ECB-ju (2010a, 10) izpostavili: (i) 

koli nik dividend in presežek vrednosti delnice nad tržno vrednostjo delnice, (ii) koli nik P/E, 

ki izraža razmerje med finan nim izidom banke in tržno ceno delnice, (iii) koli nik P/B, ki 

primerja tržno vrednost delniškega kapitala in njegovo knjižno vrednost, ter (iv) premija v 

poslih kreditne zamenjave (CDS), ki odraža strošek zavarovanja nezavarovane obveznice za 

dano asovno obdobje, katere izdajateljica je analizirana banka (ECB 2010a, 10). 

Med ekonomskimi merami uspešnosti poslovanja banke v ECB-ju (2010a, 9) so izpostavili 

dve skupini, kjer prva temelji na donosu glede na obseg investiranih sredstev, in druga, ki je 

povezana s tveganjem, ki ga je banka s svojim poslovanjem prevzela. V prvi skupini je med 

najpogosteje uporabljanimi mera, ki je povezana s konceptom oportunitetnih stroškov, to je 

ekonomska dodana vrednost, ki so jo v ECB-ju (2010a, 9) opredelili kot donos na obseg 

investiranih sredstev, ki je zmanjšan za dva zmnožka. Prvi je zmnožek tehtanega povpre nega 

stroška kapitala in investiranega kapitala, drugi pa je zmnožek tehtanega povpre nega stroška 

dolžniškega kapitala in neto dolga (ECB 2010a, 9).    

Druge mere u inkovitosti poslovanja 

Whalen in Thomson (1988) sta uporabila neto obrestno maržo ter razmerje med operativnimi 

stroški in povpre no aktivo. Neto obrestno maržo so v ECB-ju (2010a, 9) opredelili kot 

razmerje med neto obrestnimi prihodki glede na bilan no vsoto oziroma kot razmerje med 

neto obrestnimi prihodki glede na naložbe, ki generirajo obrestne prihodke. ECB (2010a, 9) je 

predstavil še dodatne indikatorje, ki se pogosto uporabljajo za merjenje uspešnosti poslovanja 

banke. Prvi tak indikator je razmerje med operativnimi stroški in operativnimi prihodki 

neupoštevajo  oslabitve. Tak indikator odraža sposobnost banke, da generira dobi ke ob 

danem prihodkovnem toku (ECB 2010a, 9).  

Velikost in rast banke   

Nekateri indikatorji odražajo posredno ali neposredno informacije o velikosti in rasti 

poslovanja banke. Whalen in Thomson (1988) sta kot indikator uporabila medletno stopnjo 

rasti bilan ne vsote. Pri prou evanju dejavnikov, ki vplivajo na kakovost bonitetnih ocen 

bank, so Hau, Langfield in Marques-Ibanez (2012) raziskovali povezavo med kakovostjo 

ocen in zna ilnostmi bank. Pri tem so uporabili informacijo o velikosti bank, ki je bila 
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izražena kot naravni logaritem bilan ne vsote. Neudorfer, Sigmund in Trachta (2011) so 

uporabili spremenljivko, ki izraža rast obsega kreditov.   

Kakovost aktive 

S pomo jo indikatorjev, ki bi izražali tveganost poslovanja in prevzemanje tveganja banke, 

poskušamo zajeti vzroke v razli ni donosnosti poslovanja bank. Whalen in Thomson (1988) 

sta uporabila naslednje spremenljivke: neto odpisi kreditov in lizingov glede na povpre no 

izpostavljenost iz kreditov in lizingov, teko a popla ila glede na odpise v prejšnjem obdobju, 

slabi krediti in terjatve iz naslova lizinga glede na najkakovostnejši kapital, oslabitve glede na 

povpre no stanje aktive. Neudorfer, Sigmund in Trachta (2011) so prav tako uporabili 

razmerje med oslabitvami in bilan no vsoto. Da bi merili nepri akovane izgube, so uporabili 

razmerje med tveganju prilagojeno aktivo in bilan no vsoto. Da bi zajeli informacije o 

kakovosti aktive, Borgioli, Gouveia in Labanca (2013) zanimajo slabi in dvomljivi krediti ter 

dolžniški papirji v portfelju. Pri uporabi indikatorja, ki kaže delež slabih kreditov in slabih 

dolžniških vrednostnih papirjev v bilan ni vsoti, opozarjajo na previdnost zaradi razlik v 

nacionalnih opredelitvah oslabitev, kakor tudi na previdnost pri dinami nih primerjavah. V 

anketi, ki so jo v ECB-ju (2010a, 12) izvedli med ban nimi analitiki, svetovalci in rating 

agencijami, so med indikatorji ban nega poslovanja ban ni analitiki in svetovalci med 

najpomembnejše razvrstili tudi delež oslabitev glede na celoten obseg kreditov, medtem ko so 

v rating agencijah ta indikator uvrstili v tretjo etrtino znotraj kategorije indikatorjev, ki 

izražajo kreditno tveganje (ECB 2010a, 12).  

Poslovni model banke   

Poslovni model banke je bil v študiji Haua, Langfielda in Marques-Ibaneza (2012) zajet s 

pomo jo informacije o strukturi sredstev. Ta je izražena s pomo jo dveh spremenljivk. Prva 

predstavlja delež kreditov v bilan ni vsoti in ponazarja pomen klasi nega ban nega 

poslovnega modela. Druga predstavlja približek za zajem obsega investicijskega ban ništva, 

kar so izrazili kot razmerje med neto prihodki od trgovanja ter izvedenih finan nih 

instrumentov glede na bilan no vsoto. Neudorfer, Sigmund in Trachta (2011) so za zajem 

informacije o razli nih poslovnih modelih bank uporabili razmerje med obrestnimi prihodki 

glede na bilan no vsoto ter razmerje med neobrestnimi prihodki glede na bilan no vsoto. 

Neudorfer, Sigmund in Trachta (2011) pa so uporabili tudi razmerje velikosti trgovalne knjige 

glede na bilan no vsoto. Whalen in Thomson (1988) sta uporabila razmerje med kapitalskimi 

dobi ki ali izgubami iz vrednostnih papirjev glede na povpre no aktivo.  
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Financiranje in likvidnost 

Likvidnost in financiranje so posredno izrazili Neudorfer, Sigmund in Trachta (2011) z 

razmerji med likvidnimi sredstvi in bilan no vsoto ter razmerjem med depoziti neban nega 

sektorja in bilan no vsoto, pri emer so se zgledovali po študiji Ratnovskega in Huanga 

(2009, povz. po Neudorferju, Sigmundu in Trachti 2011). Temu paru so dodali Neudorfer, 

Sigmund in Trachta (2011) še dve spremenljivki, in sicer razmerje med krediti in depoziti 

nebank ter razmerje med dolgoro nimi viri in bilan no vsoto. Strukturo virov so izrazili Hau, 

Langfield in Marques-Ibanez (2012) kot delež vsote depozitov in kratkoro nih virov v 

bilan ni vsoti. Razmerja, ki izražajo vodoravno finan no strukturo, sta uporabila Whalen in 

Thomson (1988): razmerje med najkakovostnejšim kapitalom in povpre nim stanjem aktive, 

povpre na donosna aktiva glede na dolžniške obveznosti, razmerje med vsoto kreditov in 

vrednostnih papirjev glede na vse vire sredstev. Borgioli, Gouveia in Labanca (2013) so za 

likvidnost analizirali indikator v obliki razmerja med krediti in depoziti.   

Kapitalska struktura in finan ni vzvod 

Hau, Langfield in Marques-Ibanez (2012) so pri prou evanju dejavnikov, ki vplivajo na 

kakovost bonitetnih ocen bank, predlagali uporabo finan nega vzvoda kot informacije o 

kapitalski strukturi. Tako so uporabili razmerje med bilan no vsoto in knjižno vrednostjo 

lastniškega kapitala. Whalen in Thomson (1988) sta uporabita razmerje med nestanovitnimi 

obveznostmi glede na vse vire sredstev in tudi neto odvisnost od virov. Borgioli, Gouveia in 

Labanca (2013) so kot indikator kapitalske ustreznosti uvrstili koli nik temeljnega kapitala 

(Tier 1), medtem ko predlagajo za vzvod indikator v obliki razmerja med sredstvi in 

kapitalom.  

Drugi indikatorji 

Kot indikator je bila v študiji Neudorferja, Sigmunda in Trachta (2011) uporabljena tudi 

slamnata spremenljivka, ki odraža informacijo, ali je banka prejela katerokoli vrsto državne 

pomo i, z namenom, da bi se izognila propadu, razen likvidnostnih ukrepov centralne banke. 

V nadaljevanju pa predstavljamo sestavo in nabor spremenljivk baze podatkov tega dela. Pri 

naboru spremenljivk smo izhajali iz zgoraj predstavljenih spremenljivk, ki se v literaturi 

pogosto uporabljajo. Dodatno smo upoštevali tudi študijo Serrana-Cince (1998), ki analizira 

obnašanje hranilnic v Španiji s pomo jo klasi nega SOM-a, za kar je uporabil 30 finan nih 

indikatorjev. Tako smo sestavili nabor 19 spremenljivk, za katere smo menili, da lahko na 

temelju ekonomske teorije dovolj zanesljivo trdimo, da relevantno opisujejo zna ilnosti in 

poslovanje neke banke. Nabor 19 spremenljivk prikazujemo v preglednici 8 ter v nadaljevanju 

podajamo njihovo razlago. 
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Finan ne kazalnike lahko glede na njihovo vsebino razdelimo v ve  skupin. Razporeditev 

kazalnikov v skupine je v literaturi ve . Delitev treh skupin sta uporabila npr. Kumbirai in 

Webb (2010), in sicer: profitabilnost, znotraj katere sta uporabila 3 kazalnike, likvidnost, 

znotraj katere sta prav tako uporabila 3, nazadnje sta uporabila tudi 1 kazalnik iz skupine 

kakovosti aktive. K tem skupinam bi lahko dodali še ve  skupin oz. jih iz njih izlo ili, to sta 

kapital in finan ni vzvod ter denarni tok. Kot naslednjo skupino lahko dodamo kazalnike 

vodoravne strukture, ki merijo razmerje med depoziti in posameznimi vrstami sredstev. 

Obi ajnejša je delitev v 5 skupin oziroma podobno veliko število skupin. Npr. 

Selvavinayagam (1995) je predstavil finan ne kazalnike ban nega poslovanja v skupinah: 

kazalniki donosnosti, produktivnost zaposlencev, likvidnost, kapitalska ustreznost in kakovost 

aktive. Indikatorje v 5 oziroma 6 skupinah je uporabil tudi v analizi finan nih izkazov 

finan nega sektorja za obdobje 2006–2010 centralne banke v Pakistanu (State Bank of 

Pakistan 2010). Nekateri kazalniki se lahko uporabljajo tudi na agregirani ravni z namenom 

opisa nacionalnega ba nega sektorja, kar smo opisali v poglavju 4.2.1. Na tak na in se 

uporabljajo denimo kazalniki kapitalske ustreznosti, profitabilnosti, kreditne kakovosti v 

številnih študijah, glej npr. ECB (2010b) ter Kirikal, Sõrg in Vensel (2004).   

Preglednica 8: Seznam spremenljivk v mikro bazi 

Spremenljivka Oznaka 

Kreditne oslabitve/ iste obresti X01MI 

Kapital/Bilan na vsota X02MI 

Kapital/Neto vrednost kreditov X03MI 

Kapital/Kratkoro ne finan ne obveznosti do neban nega sektorja X04MI 

Kapital/Obveznosti X05MI 
iste obresti/Naložbe X06MI 

Obrestna marža X07MI 

isti neobrestni prihodki/Povpre na aktiva X08MI 

Operativni stroški in oslabitv/Povpre na aktiva X09MI 

Izredni prihodki, zmanjšani za izredne odhodke in davek/Povpre na aktiva X10MI 

ROA X11MI 

ROE X12MI 

Stroški/Neto prihodki (CIR) X13MI 

Rezultat pred davki, pove an za kreditne oslabitve/Povpre na aktiva X14MI 

Neto krediti neban nemu sektorju/Bilan na vsota X15MI 
Neto krediti neban nemu sektorju/Kratkoro ne finan ne obveznosti do 
neban nega sektorja X16MI 

Neto krediti neban nemu sektorju/Obveznosti X17MI 

Likvidna sredstva/Kratkoro ne finan ne obveznosti do neban nega sektorja X18MI 

Likvidna sredstva/Obveznosti X19MI 

Spremenljivka X01MI sodi v skupino spremenljivk, ki kažejo kakovost aktive, saj primerja 

oslabitve kreditov glede na iste obresti, in prikazuje sposobnost banke spopadanja z 
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okoliš inami poslabšanja kreditne kakovosti. e bo vrednost tega razmerja pod 1, je 

poslovanje banke uspešno, saj tudi v primeru poslabšanja kakovosti naložb to pokriva s 

teko imi prihodki istega portfelja.  

Nekaj spremenljivk, ki smo jih izbrali, podaja razli ne poglede na vlogo kapitala v banki. 

Spremenljivka X02MI je klasi ni kazalnik, ki podaja razmerje med velikostjo (celotnega) 

kapitala in bilan no vsoto. O kakovosti kapitala in njegovi absorpcijski zmožnosti še tukaj ne 

moremo sklepati, daje pa vpogled v obseg celotnega kapitala, ki ga ima banka v ta namen na 

voljo. Spremenljivka X03MI primerja kapital glede na neto vrednost kreditov. To razmerje 

kaže kapital, ki je razpoložljiv za absorbcijo izgub, e se kreditni portfelj v prihodnosti 

dodatno poslabša, saj so v imenovalcu oslabitve od bruto kreditov že odvzete. Spremenljivka 

X04MI spada v skupino kazalnikov navpi ne finan ne strukture, saj izraža razmerje med 

kapitalom in kratkoro nimi viri. Po Paisu (2009) merita spremenljivki, ki ju ozna ujemo s 

X02MI ter X04MI, finan ni vzvod banke, saj je uporabila avtorica v svoji raziskavi prav ti 

dve razmerji. Kazalnik finan nega vzvoda je lahko tudi obratna vrednost te, ki jo uporabljamo 

tukaj, npr. Chen idr. (2012) so uporabili razmerje med bilan no vsoto in kapitalom banke. V 

našem primeru je dodano še razmerje med kapitalom in obveznostmi (skupaj), kar je 

ozna eno s spremenljivko X05MI.    

V naslednjem sklopu so spremenljivke, ki izražajo profitabilnost poslovanja banke in stroške 

banke. Spremenljivka X06MI je koli nik istih obresti in naložb. Naložbe vklju ujejo vsa 

sredstva, ki prinašajo donos. Ta so opredeljena kot bilan na vsota, zmanjšana za postavke, kot 

so: denar v blagajni in stanje na ra unih pri centralni banki, opredmetena osnovna sredstva, 

neopredmetena sredstva in dobro ime, sredstva iz ustavljenega poslovanja ter druga sredstva. 

Tej spremenljivki je podobna spremenljivka X07MI, obrestna marža, ki primerja iste obresti, 

kar so prihodki od obresti, zmanjšani za odhodke za obresti, glede na povpre no aktivo. Ta je 

opredeljena kot aritmeri na sredina31 med aktivo na zadnji dan preteklega obdobja (t-1) ter 

obdobja t (Pais 2009). Spremenljivka X08MI je razmerje med istimi neobrestnimi prihodki, 

ki med drugim vklju ujejo opravnine in provizije ter dividende ter realizirane dobi ke in 

povpre no aktivo. Pais (2009) tolma i, da višji kot je ta koli nik, uspešnejša je banka pri 

doseganju dohodka iz netradicionalnih ban nih poslov. Spremenljivka X09MI je razmerje 

med neobrestnimi stroški, ki vklju ujejo operativne stroške, to so administrativni stroški in 

amortizacija, ter kreditne oslabitve glede na povpre no aktivo. Pais (2009) je pojasnil to 

razmerje v okviru skupine kazalnikov konkuren ne prednosti, ki je tem ve ja, im nižja je 

vrednost tega razmerja, saj kaže u inkovitost banke pri pridobivanju kreditojemalcev in 

                                                 

 
31Tako izra unana povpre na aktiva je zgolj dober približek tisti, ki jo izra unajo banke neposredno in 
je opredeljena v Navodilu za izra un kazalnikov poslovanja bank in hraninic (Uradni list RS, št. 28/07 
in 21/09) kot “seštevek aktive (skupaj sredstva) po mesecih + december prejšnjega poslovnega 
leta/število mesecev”.  



 

124 

njihovi kakovosti ter spremljavi pla il teh kreditov. Vendar pa je Pais (2009) opozoril tudi, da 

nizka vrednost tega kazalnika ne nastopi zgolj pri »dobrih« bankah, saj se lahko pojavi tudi 

pri takih institucijah, ki svoje kredite v obliki listinjenja oddajo in zato ne vlaga bistvenih 

naporov v spremljanje kreditov. O stroškovni u inkovitosti govori tudi spremenljivka X10MI, 

ki predstavlja razmerje med rezultatom, ki ni del rednega poslovanja, to so prihodki iz 

ustavljenega poslovanja in drugi izredni prihodki, zmanjšani za odhodke iz ustavljenega 

poslovanja, ter drugi izredni odhodki ter dodatno zmanjšani še za davek na dohodek pravnih 

oseb, ter povpre no aktivo v imenovalcu. S to spremenljivko merimo vpliv davkov ter 

enkratnih oziroma dogodkov, ki so manj pogosti in niso del rednega poslovanja banke.    

Spremenljivka X11MI izraža kazalnik ROA, spremenljivka X12MI pa izraža kazalnik ROE,  

obe spadata med mere profitabilnosti poslovanja banke (Pais 2009). ROA je v Navodilu za 

izra un kazalnikov poslovanja bank in hranilnic (Uradni list RS, 28/07 in 21/09) opredeljen 

kot razmerje »Dobi ek ali izguba iz rednega in ustavljenega poslovanja/Povpre na aktiva« in 

ROE (ibid.) kot razmerje »Dobi ek ali izguba iz rednega in ustavljenega 

poslovanja/Povpre ni lastniški kapital«. Kumbirai in Webb (2010) sta ga tehni no razložila 

kot znesek dobi ka, ki ga generira 1 denarna enota bilan ne vsote, kar pomeni, da je njegova 

višja vrednost znak ve je profitabilnosti banke. Po Ahmedu (2009, povz. po Kumbiraiu in 

Webbu 2010) ROA prikazuje sposobnost pridobivanja virov (avtor je tukaj izpostavil 

predvsem depozitne vire) po zmernih cenah in te investirati v naložbe z višjo donosnostjo. 

ROE je po Kumbiraiu in Webbu (2010) celo najpomembnejši indikator ban ne profitabilnosti 

in potenciala rasti, saj prikazuje stopnjo donosa na enoto lastniškega kapitala, ki so ga v 

banko investirali lastniki. V poglavju 3.6.2 smo izrazili nekatere pomisleke, ki se pojavljajo v 

literaturi, glede pretirane zaverovanosti v informacijsko mo  navedenih kazalnikov. Ker sta 

kazalnika kljub temu v literaturi in praksi v veliki meri prisotna, ju vklju ujemo tudi tukaj.  

Med mere profitabilnosti banke lahko uvrstimo tudi spremenljivko X14MI, ki primerja 

dobi ek ali izgubo pred obdav itvijo, ki mu doda kreditne oslabitve, s povpre no aktivo.   

 

Spremenljivka X13MI je prav tako kot v prejšnjem odstavku opisane spremenljivke eden od 

standardnih ban nih kazalnikov kazalnik stroškovne u inkovitosti (CIR – cost to income 

ratio), ki primerja stroške poslovanja banke z njenimi prihodki. Nižja vrednost tega razmerja 

pomeni boljše poslovanje banke, saj prikazuje kazalnik, kolikšni so stroški banke, da ta 

generira enoto prihodkov (Kumbirai in Webb 2010). 

Spremenljivke X15MI, X16MI ter X17MI kažejo kreditno intenzivnost poslovanja banke. 

Tako primerja X15MI, kolikšen delež bilan ne vsote predstavljajo krediti strankam, ki niso 

banke. Spremenljivka X16MI prikazuje vodoravno finan no strukturo financiranja naložb v 

kredite s kratkoro nimi viri strank, ki niso banke, ter drugih kratkoro nih virov.  
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Slika 11: Struktura uporabljenega vzorca mikro baze glede na ra unovodske standarde 
(levo) in stopnjo konsolidacije (desno) 

Ker izvirajo podatki iz razli nih let, ki pokrivajo prav uvajanje uporabe standardov IFRS, v 

sestavljeni bazi niso vsi podatki poro ani po tem standardu. Razmerje prikazuje slika 11 

(levo), na kateri vidimo, da prevladujejo podatki, poro ani v skladu s standardi IFRS. V bazi 

podatkov je manjši delež podatkov nekonsolidiranih, kot prikazuje slika 11 (desno). 

Preglednica 9: Zastopanost bank po državah v vzorcu glede na as    
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Skupaj 

Avstrija 2 2 0 2 4 4 4 4 5 5 5 5 42 

Belgija 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 44 

Bolgarija 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 57 

Ciper 3 4 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 34 

eška 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 40 

Nem ija 4 4 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 52 

Danska 1 1 0 1 5 5 5 5 5 5 5 5 43 

Estonija 3 1 1 2 2 2 3 3 4 4 3 3 31 

Španija 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

Finska 0 0 0 0 2 4 4 4 5 5 4 4 32 

Francija 0 0 0 0 1 5 5 5 5 5 5 5 36 
Velika  
Britanija 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

Gr ija 0 0 0 1 5 5 5 5 5 5 5 5 41 

Madžarska 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 58 

Irska 0 0 0 0 2 5 5 5 5 5 5 5 37 

Italija 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 35 

Litva 3 3 2 4 3 5 5 5 5 5 4 5 49 

Luksemburg 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 4 51 

Latvija 1 2 2 2 4 4 5 5 5 5 5 4 44 

Malta 3 3 1 2 2 2 2 3 1 3 3 3 28 

Nizozemska 0 0 0 0 3 5 5 5 5 5 5 5 38 

Polska 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

Portugalska 0 0 1 1 2 3 5 4 5 5 5 5 36 

Romunija 0 0 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 48 

Švedska 0 0 1 1 2 3 4 4 4 4 4 3 30 

Slovenija 0 0 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49 

Slovaška 0 1 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 45 

Skupaj 40 41 41 59 95 116 118 121 124 125 120 120 1120 

IFRS
86%

Lokalni 
GAAP
14%

Konsolidirani
81%

Nekonsolidirani
19%
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Sestava vzorca je sledila dvema kriterijema v fazi zbiranja podatkov. Prvi je bil, da naj banka 

spada po tržnem deležu med najve je v državi. Postavili smo omejitev, da naj bo to najve  5 

bank, vendar ne nujno prvih 5 najve jih, glede na tržni delež leta 2011 pa naj bodo vsaj med 

10 najve jimi. Drugi kriterij je bil, da je banka na enak na in obstajala skozi im daljše 

obdobje. Tako smo denimo banko, ki je nastala z združitvijo ali prevzemom drugih bank, 

upoštevali kot novo banko, saj njen položaj in zna ilnosti v ekonomskem smislu niso povsem 

primerljive s predhodnicami. Takšnih novih bank v vzorec nismo vklju ili, etudi nasledstvo 

v poslovanju obstaja. S pomo jo drugega kriterija sma zagotovili, da je vzorec ohranil im 

stabilnejšo zasnovo, saj bi omejitev na zgolj prvih 5 najve jih leta 2011 pomenila bistveno 

ve je število izpadlih bank.   

V preglednici 9 prikazujemo, kako se spreminja velikost vzorca skozi as, tako da nastane 

neuravnotežen vzorec, ki je v drugi polovici bistveno ve ji, saj smo sestavo gradili od zadnjih 

let baze proti njenemu asovnemu za etku. Skupaj zajema vhodni prostor 1120 zapisov o 

poslovanju posamezne banke, kar predstavlja vhodne vektorje za kasneje oblikovano mrežo. 

Najve  zapisov je zbranih za leto 2009, to so zapisi o poslovanju 125 bank.   

4.3 Makro model topologije ban nega sektorja 

Po oblikovanju kon ne baze podatkov smo pristopili k naslednjemu koraku raziskave, ki 

pomeni prehod v fazo modeliranja. V tej fazi je naša odlo itev o tem, kateri metodološki 

pristop bomo izbrali, že sprejeta, to je optimizirani sferi ni SOM. Vsi nadaljnji koraki zato 

temeljijo na tej odlo itvi in upoštevajo metodološka priporo ila in predpostavke izbranega 

pristopa.  

4.3.1 Predprocesiranje  

Vse izbrane spremenljivke smo pred statisti no analizo najprej transformirali v koeficiente. S 

tem smo dosegli primerljivost podatkov v asu in med državami znotraj posameznega 

preseka. Postopek transformacije je sledil naslednjemu zapisu: 

 

kjer je  originalna vrednost makro indikatorja ,  transformirana vrednost makro 

indikatorja ,  oznaka spremenljivke ( ),  posamezna opazovana enota (

),  velikost vzorca za posamezno spremenljivko ( ) in  povpre je 

indikatorja v državah EU (velikost in sestava EU se v opazovanem obdobju 2000–2011 zaradi 

širitev spreminja).  
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etudi so bile številne izvorne spremenljivke izražene v denarnih enotah ali v denarnih enotah 

v kombinaciji z nekimi drugimi enotami, potrebe po deflacioniranju ni bilo. Spremenljivke 

smo namre  pretvorili v indikatorje, ki so izraženi kot razmerja ali pa sploh niso podani v 

denarnih enotah.  

Po transformaciji smo opravili statisti no analizo podatkov, ki jo prikazujemo v preglednici 

10. Na tej osnovi lahko podamo ve  ugotovitev. Za ve ino spremenljivk je zna ilna izrazita 

asimetrija, ki kaže prisotnost dolgih repov v njihovih porazdelitvah. To potrjujejo tudi visoki 

razponi med minimalnimi in maksimalnimi vrednostmi posameznih spremenljivk. Med vsemi 

dvajsetimi izbranimi spremenljivkami lahko le za 2 spremenljivki ugotovimo, da imata 

porazdelitev, ki je po koeficientu asimetrije in koeficientu sploš enosti podobna normalni 

porazdelitvi, to sta X10MA (Delež depozitov strank, ki niso MFI ali država, v vseh depozitih) 

in X16MA (Delež 5 najve jih kreditnih institucij v bilan ni vsoti sektorja – CR5). Takšno 

ugotovitev je potrdila tudi statistika Jarque-Bera, saj le pri teh dveh spremenljivkah ni bilo 

mogo e zavrniti  ni elne domneve (H0), da sta normalno porazdeljeni.  

Preglednica 10: Statisti na analiza vhodnih spremenljivk makro modela 

 
 Sredina 

 Maksi- 
mum 

 Mini- 
mum 

 Standardni 
odklon 

 Asimetrija 
 Sploš e-
nost 

Statistika 
Jarque-
Bera 
 

 Verjetnost 
(P) za 
statistiko 
JB 

 Vsota 
kvadratov 
odklonov 

X01MA 1,00 10,42 0,04 1,71 2,85 13,00 1560,76 0,00 823,48 

X02MA 1,33 3,39 0,40 0,63 0,61 2,63 19,18 0,00 112,40 

X03MA 1,48 55,83 0,12 8,36 4,29 21,40 4859,36 0,00 19692,89 

X04MA 1,12 3,18 0,12 0,50 0,91 5,08 90,35 0,00 69,58 

X05MA 0,85 11,43 0,12 1,81 4,17 20,38 4382,13 0,00 923,44 

X06MA 0,88 2,43 0,12 0,39 0,69 3,95 33,15 0,00 43,75 

X07MA 0,68 2,72 0,03 0,53 1,22 4,70 104,33 0,00 78,27 

X08MA 0,78 2,43 0,14 0,44 1,27 5,41 144,82 0,00 54,77 

X09MA 0,82 5,75 0,03 1,04 1,84 6,77 328,21 0,00 306,49 

X10MA 1,09 1,58 0,48 0,25 -0,02 2,29 5,99 0,05 17,17 

X11MA 1,07 10,36 0,14 1,74 2,23 9,13 678,67 0,00 850,78 

X12MA 1,16 3,24 0,53 0,43 1,27 5,72 163,76 0,00 51,76 

X13MA 0,94 1,95 0,41 0,27 0,50 3,09 12,01 0,00 21,23 

X14MA 1,00 2,53 0,40 0,41 1,54 6,21 232,86 0,00 46,90 

X15MA 0,92 3,57 0,15 0,61 1,44 5,69 183,68 0,00 106,33 

X16MA 1,01 1,66 0,35 0,30 -0,08 2,41 4,41 0,11 25,20 

X17MA 0,89 2,15 0,20 0,41 0,69 3,11 22,61 0,00 46,32 

X18MA 1,11 13,34 0,03 2,47 2,22 8,56 597,51 0,00 1726,89 

X19MA 1,08 12,92 0,15 3,31 2,18 6,53 371,66 0,00 3088,19 

X20MA 1,16 11,66 0,06 2,52 2,17 7,05 414,80 0,00 1786,40 

Opomba: Število opazovanih enot za vsako spremenljivko je 283. 

V okviru statisti ne analize smo se dotaknili tudi vprašanja prisotnosti osamelcev oziroma 

ekstremnih vrednosti. S tega vidika še posebej izstopajo spremenljivke X01MA (Prebivalstvo 

glede na število kreditnih institucij), X05MA (Koli nik sredstva glede na obveznosti v BDP-
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ju), X11MA (Delež depozitov države v vseh depozitih), X18MA (Površina glede na število 

kreditnih institucij), X19MA (Površina glede na število poslovalnic kreditnih institucij) in 

X20MA (Površina glede na število ban nih uslužbencev v doma ih bankah).   

V nadaljevanju nas je zanimala porazdelitev podatkov, eprav metoda optimiziranega 

sferi nega SOM-a ne izhaja iz kakšne predpostavljene porazdelitve. Pri preverjanju, ali 

podatki sledijo normalni porazdelitvi si bomo pomagali s kvantil-kvantilnim grafom. Filliben 

in Heckert (2012) sta opredelila graf, imenovan kvantil-kvantilni (q-q) graf kot grafi no 

tehniko, s pomo jo katere primerjamo, kako so podatki izbrane spremenljivke porazdeljeni v 

primerjavi s teoreti no porazdelitvijo. Graf primerja izbrane podatke in teoreti ne vrednosti 

po kvantilih (Filliben in Heckert 2012). Kadar bi analizirani podatki popolnoma sovpadali s 

porazdelitvijo teoreti ne porazdelitve, bi se to ke grafa q-q nahajale na diagonali, zato je v 

grafu orientacijsko tudi narisana 45° linija (Filliben in Heckert 2012).  

 

Slika 12: Analiza porazdelitve po posameznih spremenljivkah (graf q-q) 

Opomba: Na abscisni osi so kvantili porazdelitve izbrane spremenljivke, na ordinatni osi so kvantili 

normalne porazdelitve. 
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Prednosti kvantil-kvantilnega grafa vidita Filliben in Heckert (2012) tudi v dejstvu, da 

velikost vzorca ni pomembna, zato ni nujno enako velik kot obseg predpostavljenih vrednosti, 

ki so porazdeljene po teoreti ni porazdelitvi. Še pomembnejša prednost pa je, da se hkrati 

preverjajo ve  zna ilnosti porazdelitve, vzporedni premiki, preskoki v vrednostih, spremembe 

v asimetriji kakor tudi prisotnost osamelcev (Filliben in Heckert 2012). V naši bazi podatkov 

nas zanima, ali so podatki porazdeljeni normalno, esar ne pri akujemo, saj za finan ne 

podatke to ni zna ilno.  

Na sliki 12 prikazujemo grafi no analizo porazdelitve spremenljivke v primerjavi s teoreti no 

normalno porazdelitvijo s pomo jo grafov q-q. Tako kot smo opazili že pri osnovni statisti ni 

analizi je tudi tukaj razvidna porazdelitev v obliki rke S, ki je zna ilna za finan ne 

spremenljivke. Takšna oblika krivulje je zna ilna za podatke, ki niso normalno porazdeljeni in 

nakazuje prisotnost debelih repov. Na grafih v sliki 12 je vidna tudi prisotnost ekstremnih 

vrednosti. Ker ocenjujemo, da kažejo ekstremne vrednosti predvsem pomembne specifi nosti 

posameznih ban nih sektorjev, jih ne smemo izlo iti iz vzorca, kar je pri ekonometri nih 

analizah sicer obi ajen postopek priprave baze podatkov.  

V predhodnih poglavjih smo pokazali, da za razliko od klasi nih metod za analizo gru  

izbrana metoda ni ob utljiva na prisotnost multikolinearnosti med spremenljivkami. Kljub 

temu želimo podrobneje raziskati korelacijo, saj s pomo jo korelacijske analize dobimo 

dodaten vpogled v informacijsko vrednost posameznih spremenljivk v vzorcu.  

Korelacija po opredelitvi Morningstara (2013) izraža, kako mo na je povezava med dvema 

spremenljivkama. Kot meri korelacije se najpogosteje uporabljata dva pristopa, Pearsonov 

koeficient korelacije in Spearmanov koeficient korelacije rangov. Pearsonov koeficient 

korelacije izraža jakost linearne povezanosti med dvema normalno porazdeljenima 

spremenljivkama (Morningstar 2013). Pri finan nih podatkih je uporaba te mere v ve ini 

primerov primerna za podatke o donosih (Morningstar 2013). Pearsonov koeficient korelacije 

med spremenljivkama x in y zapišemo kot (Morningstar 2013): 

 

kjer sta  in  standardna odklona spremenljivk  ter ,  je kovarianca med 

spremenljivkama  in . Kadar predpostavka o normalni porazdelitvi ni izpolnjena, je 

primernejša uporaba Spearmanovega koeficienta korelacije rangov, saj ta o porazdelitvi 

podatkov ne predpostavlja ni esar (Morningstar 2013). Tako je ta metoda primerna tudi, 

kadar so prisotni osamelci kakor tudi kadar med spremenljivkami ni linearne povezanosti 

(Morningstar 2013). 

Za izra un Spearmanovega koeficienta korelacije rangov se podatkom najprej dodelijo rangi, 

temu pa sledi izra un Pearsonovega koeficienta korelacije, tako da se kot vhodni podatki 
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uporabijo rangi. Na visoko stopnjo povezanosti lahko sklepamo, kadar imajo podatki v 

primerjanih podatkovnih serijah enake ali zelo podobne range (Morningstar 2013). Vendar pa 

takšna razlaga povezanosti dveh spremenljivk temelji na predpostavki, da gre za monotono 

povezanost, kar pomeni, da obe spremenljivki postopno naraš ata ali pa postopno naraš anje 

ene spremlja postopno padanje druge (Lund Research 2013). Tako pridobimo zgolj 

informacijo o tem, da povezanost obstaja, ne pa tudi, kakšne oblike je morebitna povezanost, 

torej ali gre za linearno ali nelinearno povezanost (Morningstar 2013).  

Kljub temu v Morningstaru (2013) priporo ajo uporabo Pearsonovega koeficienta korelacije 

za vse podatke, ki so normalni porazdelitvi vsaj blizu, saj se pri pretvorbi izvornih podatkov v 

pripadajo e range za potrebe izra una Spearmanovega koeficienta korelacije ranga izgubi v 

podatkih raven natan nosti. Monotono, vendar pa bo kljub vsemu možno prepoznati 

nelinearno povezanost zgolj z uporabo Spearmanovega koeficienta korelacije ranga (Lund 

Research 2013). 

Vrednost Spearmanovega koeficienta zavzame vrednosti na intervalu , tako da je 

jakost povezave izražena z absolutno vrednostjo in je tem ve ja, im bližje je absolutna 

vrednost vrednosti  oziroma tem šibkejša, im bližje je absolutna vrednost vrednosti 0 (Chok 

2010), predznak pa izraža smer povezanosti. V preglednici 11 je izra un Pearsonovega 

koeficienta korelacije. Opazimo lahko, da obstajajo le štirje pari, ki imajo vrednost 

korelacijskega koeficienta nad 0,8, kar se obi ajno šteje kot mejna vrednost za visoko 

koreliranost. Ker se vsi pari pojavijo pri razli nih spremenljivkah, smo ocenili, da nadaljnje 

izlo anje takih spremenljivk ni smiselno, medtem ko smo že v predhodnih korakih izlo ili 

spremenljivke, ki so izkazovale visoko povezanost z ve  drugimi spremenljivkami (glej 

preglednico 12). Prvi korelacijski par tvorita spremenljivki X01MA (Prebivalstvo glede na 

število kreditnih institucij) ter X18MA (Površina glede na število kreditnih institucij). Drugi 

par tvorita X03MA (Delež poslovalnic kreditnih institucij v tuji lasti glede na vse 

poslovalnice kreditnih institucij) in X05MA (Koli nik sredstva glede na obveznosti v BDP-

ju). Tretji korelacijski par tvorita spremenljivki X15MA (Herfindahl indeks) in X16MA 

(Delež 5 najve jih kreditnih institucij v bilan ni vsoti sektorja (CR5)). etrti par tvorita 

spremenljivki X19MA (Površina glede na število poslovalnic kreditnih institucij) in X20MA 

(Površina glede na število ban nih uslužbencev v doma ih bankah). Glede na vsebino 

posamezne spremenljivke vidimo, da tvorijo pare spremenljivke, ki sodijo v iste vsebinske 

sklope, vendar pa bi odstranitev posameznih spremenljivk lahko predstavljala veliko izgubo 

informacijske vrednosti, kar podrobneje analiziramo z analizo PCA. 

Na osnovi rezultatov v preglednici 11 ugotavljamo še, da obstaja veliko število statisti no 

nezna ilnih vrednosti korelacijskih koeficientov, za katere ni mogo e zavrniti ni elne 

domneve H0, da je populacijska vrednost korelacijskega koeficienta enaka 0. Na osnovi 

navedenega sklepamo, da ni smiseno izlo ati posameznih spremenljivk iz vzorca, saj bi s tem 

osiromašili informacijsko vrednost vzorca kot celote. Iz tega tudi izhaja, da o itno obstajajo 
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razli ni dejavniki, ki relevantno vplivajo na razvoj in s tem lastnosti ban nih sektorjev v 

Evropi.   

Da bi preverili, ali je mogo e zaznati tudi nelinearne zveze med posameznimi 

spremenljivkami, smo izvedli izra un Spearmanovega koeficienta korelacije ranga, ki 

dopuš a oceno nekaterih tipov nelinearnih zvez. Na osnovi rezultatov, ki jih prikazujemo v 

preglednici 12, lahko ugotovimo, da se pojavi pet parov spremenljivk s posebej visoko 

vrednostjo Spearmanovega koeficienta korelacije ranga. S sivo barvo so v preglednici posebej 

ozna ene vrednosti korelacijskega koeficienta, ki so višje od 0,8. Ista para, kot ju je prepoznal 

Pearsonov koeficient korelacije, sta le dva, to je povezanost spremenljivk X15MA in 

X16MA, ter povezanost spremenljivk X19MA ter X20MA. Dodatno pa se pojavijo trije pari. 

Prvi par predstavljata spremenljivki X04MA (Prebivalstvo glede na število ban nih 

uslužbencev v doma ih bankah) ter X05MA (Koli nik sredstva glede na obveznosti v BDP-

ju). Drugi dodatni par tvorita spremenljivki X05MA (Koli nik sredstva glede na obveznosti v 

BDP-ju) ter X06MA (Doma i krediti, odobreni v ban nem sektorju v % BDP-ja). Tretji 

dodatni par pa tvorita spremenljivki X18MA (Površina glede na število kreditnih institucij) ter 

X20MA (Površina glede na število ban nih uslužbencev v doma ih bankah). e upoštevamo 

dejstvo, da je korelacijska analiza izvedena na panelnih podatkih, za katere obi ajno velja, da 

že nizke vrednosti korelacijskih koeficientov kažejo mo no povezanost med spremenljivkami, 

lahko sklenemo, da v opazovanem vzorcu o itno obstajajo nelinearne zveze, ki pa jih klasi ne 

statisti ne metode ne morejo ovrednotiti. To dodatno potrjuje eno od temeljnih predpostavk 

tega dela, da je prav uporaba metod na osnovi SOM-a ustrezna izbira pri analizi integracije 

ban nega sektorja v Evropi.   
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V okviru osnovne statisti ne analize smo izvedli tudi analizo glavnih komponent, katere 

glavni namen je oblikovanje novih umetnih spremenljivk, ki so med seboj ortogonalne. S 

pomo jo teh spremenljivk smo nato poskušali pojasniti variabilnost originalnih spremenljivk. 

V obi ajnih ekonometri nih analizah lahko na tak na in zaobidemo problem 

multikolinearnosti. V našem primeru pa je bil temeljni cilj druga en, in sicer predvsem 

analiza homogenosti vzorca. Na osnovi rezultatov, ki jih prikazujemo na sliki 13, lahko 

ugotovimo, da posamezne izra unane glavne komponente nosijo manjše prispevke k 

pojasnjevanju variabilnosti celotnega vzorca, kot je to sicer zna ilno za vzorce, ki temeljijo na 

asovnih vrstah. Zato ocenjujemo, da bi vsako dodatno zmanjšanje števila originalnih 

spremenljivk bistveno vplivalo na kakovost vzorca.    

 

Slika 13: Analiza glavnih komponent v makro bazi podatkov 

Opomba: Na abscisni osi je prikazana zaporedna številka lastne vrednosti. Graf zgoraj levo prikazuje 

lastne vrednosti, zgoraj desno razlike v lastnih vrednostih, spodaj levo pa kumulativni prispevek 

lastnih vrednosti k pojasnitvi variance.  

Na osnovi predstavljene osnovne statisti ne analize smo prišli do naslednjih sklepov:  

1. Prevladujo a ve ina spremenljivk v vzorcu ni normalno porazdeljena.  

2. V vzorcu so prisotne nelinearne zveze. 
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3. Spremenljivke so izrazito heterogene. 

4. Osamelci imajo pomembno vlogo pri pojasnjevanju lastnosti ban nih sektorjev.  

Neposredna uporaba vzorca v procesu u enja nevronske mreže bi negativno vplivala na 

u inkovitost u enja. Zaradi lastnosti optimizacijskega  postopka, ki je uporabljen v procesu 

u enja, je smiselno izbrane spremenljivke še dodatno transformirati. Zato je predstavljen 

nabor spremenljivk v zadnjem koraku predprocesiranja še skaliran v interval vrednosti med   

–1 in 1. Izbrana transformacija sodi med linearne transformacije zato ne vpliva na statisti ne 

lastnosti posameznih spremenljivk. S tem ohranimo vse klju ne lastnosti originalnega vzorca 

in hkrati omogo imo u inkovitejše u enje nevronske mreže. Uporabili smo naslednji 

postopek: 

 

kjer je  transformirana vrednost makro indikatorja ,  skalirana transformirana 

vrednost makro indikatorja ,  maksimum transformiranega makro indikatorja , 

 minimum transformiranega makro indikatorja ,  oznaka spremenljivke (

) ter  posamezna opazovana enota ( ).  

4.3.2 Arhitektura mreže 

Baza podatkov, na osnovi katere bo ocenjen model, zajema 283 opazovanih enot v obdobju 

2000–2011. Vsaka opazovana enota je opisana z 20 spremenljivkami. Upoštevajo  priporo ila 

v literaturi glede velikosti, bi lahko mreža zajemala velikosti, ki se med seboj tudi pomembno 

razlikujejo. Po priporo ilu Vesanta (2005) bi velikost v našem primeru znašala 84 nevronov, 

kar bi izhajalo iz naslednjega izra una: 

 

kjer je  število nevronov v mreži,  velikost vzorca. Po priporo ilu Wendla in Buttenfielda 

(2010) bi bila mreža ve ja in bi vsebovala 376 nevronov po naslednjem izra unu (ob enakem 

pomenu spremenljivk  in  kot v zgornjem zapisu ter , ki ozna uje število spremenljivk): 

 

Po Breretonovem priporo ilu (2012), ki govori o trikratniku velikosti vzorca, bi bilo primerno 

število nevronov v mreži 849, kar je najve  med predstavljenimi priporo ili. 

Kakor smo pojasnili že v poglavju 3.3.5, v literaturi ni teoreti no utemeljenih priporo il, 

zaradi esar je smiselno, da se pravila » ez palec« vzamejo zgolj kot izhodiš e. S pomo jo 
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simulacijskih izra unov smo poskušali delovanje izbrane razli ice SOM-a na konkretnem 

primeru spoznati tako, da bi lažje dolo ili primerno velikost mreže za raziskovano vprašanje. 

Upoštevajo  dejstvo, da želimo dose i primerljivost rezultatov z modelom mikro topologije, 

smo upoštevali tudi velikost mikro baze podatkov in izhodiš nih priporo il glede velikosti, ki 

jih predstavljamo v to ki 4.4.2.  

V okviru izvedenih simulacij smo se tako odlo ili za velikost mreže, ki jo sestavlja  

nevronov. Pri tem smo sledili ideji, da ve je število nevronov omogo a višjo resolucijo 

mreže. S tem smo se vede oddaljili od predstavljenih priporo il » ez palec«. Ker pa so 

simulacije pokazale, da so rezultati zelo stabilni, imamo takšno velikost za smiselno. 

Identificirane gru e se pojavijo že na mrežah, ki imajo bistveno manj nevronov, vendar je 

jasnost razlo evanja slabša. Dodatno velja tudi omeniti, da so vsa navedena priporo ila 

namenjena uporabi klasi nega SOM-a (dvodimenzionalnega), kar ni nujno najbolj optimalno 

tudi za sferi ni SOM.  

Po odlo itvi o številu nevronov je sledila topološka postavitev po sferi. Izhodiš ni položaj 

nevronov pred optimizacijo je bil dolo en na osnovi algoritma za posplošeni spiralni set.    

 
Slika 14: Varianca števila sosednjih nevronov glede na polmer po Gaussovi meri 

neurejenosti (levo) in meri neurejenosti po Nishiu idr. (2005) (desno) 

Opomba: Na abscisni osi je podan polmer sfere. 

Kot je bilo razloženo v poglavju 3.4.1, bomo za doseganje bolj urejene topološke razporeditve 

nevronov po sferi uporabili optimizacijski postopek. Pred njegovo aplikacijo bomo preverili 

prisotnost neurejenosti v mreži. Za etna vrednost Gaussove mere neurejenosti, ki se izra una 

na osnovi variance števila sosednjih nevronov (glej primer na sliki 14), znaša: 
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Optimizacijski postopek za postavitev nevronov na sferi nato izvedemo v 400 iteracijah. 

Postopek je ra unsko intenziven, zato ni mogo e preveriti u inka optimizacije ez vse meje, 

temve  se je treba v številu iteracij omejiti. Da bi bila takšna omejitev lahko smiselna, sproti 

spremljamo zmanjševanje neurejenosti v mreži. 

Da smo optimizacijski postopek izvedli prav v 400 iteracijah, je bila odlo itev, ki je smiselno 

temeljila na zmanjševanju v neurejenosti. Zaradi ra unske intenzivnosti smo ocenili, da je v 

tem koraku rezultat optimizacije dosegel zadovoljivo raven urejenosti v mreži glede za namen 

raziskave. Ko smo rezultat optimizacijskega procesa preverili še kvantitativno, je omejitev 

ve  kot upravi ena, saj smo ugotovili, da smo v izvedenem optimizacijskem postopku dosegli 

bistveno izboljšanje mere neurejenosti. Ta je padla na bistveno nižjo vrednost in znaša: 

 

Takšen rezultat predstavlja 7,85 % prvotne ravni mere neurejenosti oziroma 92,14 % 

zmanjšanje njene vrednosti. Verjetno bi lahko z ve  iteracijami dosegli še dodatno izboljšanje 

mere, vendar bi bila smiselnost takega po etja zaradi ra unske intenzivnosti vprašljiva.  

Kon no, to je optimizirano topološko postavitev nevronov na sferi prikazujemo na sliki 15. 

Ker so na sliki posebej ozna eni nevroni, ki nimajo popolne topološke postavitve, se tako tudi 

vizualno prepri amo, da je optimizacijski proces dejansko rezultiral v mreži, v kateri mo no 

prevladujejo nevroni, ki imajo popolno topološko postavitev, kar pomeni enako število 

nevronov v soseš ini. Ker je nevronov z druga nim številom nevronov v soseš ini zelo malo 

in so na sliki 15 ozna eni z belo barvo, je neurejenost celotne mreže izjemno nizka.     
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Slika 15: Postavitev nevronov na sferi 

Opomba: Nevroni, ki so na sliki ozna eni s svetlo barvo, nimajo popolne topološke postavitve.  

4.3.3 Postopek ocenjevanja 

Po opredelitvi topoloških zna ilnosti mreže smo lahko prešli v fazo u enja mreže. Za njegovo 

izvedbo smo morali sprejeti številne odlo itve glede parametrov u enja, kar smo opisali v 

to ki 4.1. Upoštevajo  vsa teoreti na izhodiš a, ki smo jih podali v to ki 3.3.6, smo sprejeli 

naslednje odlo itve.  

Število u nih epoh znaša 1000 v fazi urejanja (»prva« Kohonenova faza) ter 20.000 v fazi 

konvergence (»druga« Kohonenova faza). V u nem algortimu smo dolo ili kot za etno 

vrednost stopnje u enja vrednost 0,1. V procesu u enja je bila uporabljena inverzna funkcija 

zmanjševanja vrednosti parametrov u enja. Za etne vrednosti uteži so bile izbrane naklju no 

v intervalu . 

Za etno velikost soseš ine v fazi urejanja smo dolo ili , s imer je bil dosežen 

postopen u inek zadušitve na hemisferi. V fazi konvergence je za etna velikost soseš ine 

dolo ena kot  kar je tretjina maksimuma 

prve naslednje diagonale ob glavni diagonali matrike razdalj med nevroni, ki se mu prišteje 

pribitek, tako da je zajet vsaj prvi najbližji sosed.  
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Slika 16: Prikaz ocenjenega optimiziranega spiralnega sferi nega SOM-a makro modela 

s sprednje strani (levo) in s hrbtne strani (desno) 

Kot funkcijo soseš ine smo uporabili Gaussovo funkcijo soseš ine. Uporabljen je model 

frekven no ob utljivega zmagovalnega nevrona. Vrstni red izbire podatkovnega vektorja je 

naklju en. V vsaki epohi so uporabljeni vsi vektorji, v vsaki iteraciji po eden. Vse 

predstavljene odlo itve temeljijo na teoreti nih metodoloških izhodiš ih, ki smo jih 

predstavili v to ki 3.3, zato posameznih odlo itev na tem mestu podrobneje ne utemeljujemo. 

Rezultate u enja bomo predstavili skozi ve  slik in tako osvetlili razli ne vidike procesa 

u enja. Na sliki 16 smo najprej prikazali ocenjeno mrežo s pomo jo metode Glimp. Ker gre 

za uporabo tridimenzionalne mreže, je prikaz rezultatov na papirju nekoliko otežen, zato 

podajamo prikaz nau enega sferi nega SOM-a vselej dvakratno, pri emer menjavamo zorni 

kot pogleda. Na sliki 16 je tako na levi strani prikazan pogled na ocenjeno mrežo iz sprednje 

strani in na desni strani pogled od zadaj. Na sliki je mogo e opaziti evalvirana obmo ja, ki so 

med seboj jasno lo ena z dolinami. Ta obmo ja predstavljajo observacije s podobnimi 

lastnostmi. To lahko interpretiramo kot ve je gru e, saj po opredelitvi najmanjšo možno 

gru o predstavlja posamezni nevron. Posamezni grebeni oziroma posamezne doline 

predstavljajo nevrone (majhne gru e) s podobnimi lastnostmi, ki tako tvorijo ve je gru e. 

Slika 16 kaže o itno mo no prisotnost gru  v opazovanem vzorcu.  
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Slika 17: Porazdelitev zmagovalnih nevronov na optimiziranem spiralnem sferi nem 

SOM-u makro modela s sprednje strani (levo) in s hrbtne strani (desno) 

Informacije, ki smo jih dobili na osnovi slike 16, smo dopolnili s prikazom zmagovalnih 

nevronov (BMU), kar smo prikazali na sliki 17. Gre le za prikaz tistih nevronov, ki se 

odzovejo na vhodne podatke. Iz slike 17 je razvidno, da so zmagovalni nevroni razporejeni 

predvsem na grebenih. To indicira, da imajo doline predvsem funkcijo lo evanja ve jih gru .  
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Slika 18: Histogram števila vektorjev, za katere je posamezni nevron BMU v makro 

modelu 

Opomba: x-os – zaporedna številka nevrona, y-os – frekvenca (število zadetkov). 

Zmagovalni nevroni se med seboj razlikujejo ne le po položaju na sferi, temve  tudi po številu 

vhodnih vektorjev, na katere se odzovejo. Na temelju slike 18 smo lahko ugotovili, da se ve ji 

del zmagovalnih nevronov odzove na en vhodni vektor, prisotni pa so tudi zmagovalni 

nevroni, ki se odzovejo na 2 vhodna vektorja pa tudi vse do 5 vhodnih vektorjev. Odzivnost 

zmagovalnih nevronov na majhno število vhodnih vektorjev je rezultat razmerja med številom 

vseh nevronov v mreži in velikostjo vhodnega prostora. Takšno razmerje nam dopuš a visoko 

resolucijo mreže in s tem jasnejše razlo evanje gru . Simulacije, ki smo jih izvedli na mrežah 

manjših velikosti, so pokazale enake rezultate, vendar zaradi razlogov, navedenih v 

predhodnem poglavju, predstavljamo le rezultate arhitekture, ki vsebuje 1000 nevronov. 
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Slika 19: Histogrami utežnih vektorjev v makro modelu 

Opomba: Na abscisni osi je prikazana velikost uteži, na ordinatni osi frekvenca. Od desne proti levi si 

v posameznih vrsticah sledijo utežni vektorji za spremenljivke X01MA do X03MA, X04MA do 

X06MA, X07MA do X09MA, X10MA do X12MA, X13MA do X15MA, X16MA do X18MA, 

X19MA doX20MA. 

Proces u enja dejansko predstavlja prilagajanje vrednosti v utežnem vektorju posameznega 

nevrona vhodnim vektorjem. Zato mora porazdelitev vrednosti posameznih uteži posnemati 

dejanske porazdelitve posameznih pojasnjevalnih spremenljivk modela. Da bi navedeno lahko 

preverili, smo izdelali histograme za posamezne uteži (slika 19) ter jih primerjali s histogrami 

porazdelitev v vhodnem prostoru za posamezne pojasnjevalne spremenljivke (slika 20). 
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Slika 20: Histogrami vhodnega prostora za posamezne spremenljivke makro modela 

Opomba: Na abscisni osi je prikazana vrednost spremenljivke, na ordinatni osi pa frekvenca. Od desne 

proti levi si v posameznih vrsticah sledijo histogrami spremenljivk X01MA do X03MA, X04MA do 

X06MA, X07MA do X09MA, X10MA do X12MA, X13MA do X15MA, X16MA do X18MA, 

X19MA doX20MA. 

Primerjava parov histogramov na slikah 19 in 20 je pokazala, da porazdelitve utežnih 

vektorjev v veliki meri odražajo porazdelitve v vhodnem prostoru. Opazili smo lahko tudi, da 

se ekstremne vrednosti oziroma osamelci ohranjajo v porazdelitvah vrednosti uteži, kar 

pripisujemo predvsem dejstvu, da je število nevronov bistveno ve je od števila vhodnih 

vektorjev. Pri mrežah, kjer je to število nevronov manjše, prihaja do efekta dušenja 

ekstremnih vrednosti in s tem krajšanja repov porazdelitve. Posledi no postajajo porazdelitve 

bolj simetri ne. Ta u inek ne pomeni, da je mreža z ve jim številom nevronov podvržena 

u inku pomnjenja, saj so posamezni nevroni, ki se odzivajo na ekstremne vrednosti vhodnih 

vektorjev, smiselno uvrš eni v gru e. Zato predstavljen u inek kaže le na povišano resolucijo 

mreže.     
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4.3.4 Obrazložitev rezultatov makro modela 

Za lažjo interpretacijo rezultatov makro modela smo sfero najprej razpeli s pomo jo radialne 

projekcije. Rezultat tega procesa je prikazan na sliki 21, na kateri so ozna eni tudi zmagovalni 

nevroni. Sliko interpretiramo podobno kot zemljevid. Pri interpretaciji moramo biti še posebej 

pozorni na robove, saj zgornji in spodnji rob predstavljata pole sfere. Tako so to ke, ki se na 

projekciji ob skrajnem zgornjem ali skrajnem spodnjem robu zdijo oddaljene, na sferi 

dejansko povsem skupaj. Desni in levi rob pa moramo pri pojasnjevanju rezulatov povezati, 

saj se robova stikata. Tako so to ke, ki so blizu levega robu, dejansko povsem ob to kah na 

desnem robu. Upoštevajo  te posebnosti, lahko v nadaljevanju podrobneje analiziramo 

rezultate.  

 
Slika 21: 3D-prikaz razpete sfere makro modela 

Razpeto sfero smo v naslednjem koraku preslikali na ravnino, pri emer so grebeni in doline 

prikazani z nivojnicami. Na osnovi dobljenih rezultatov smo opazili, da je mogo e razpoznati 

dve gru i, kar bi lahko razumeli kot prvo raven analize gru  v hierarhi ni analizi gru . Na 

sliki 22 smo zmagovalne nevrone lo eno prikazali za obe gru i, in sicer gru o starih (na levi 

strani) in gru o novih lanic, ki ji je priklju ena še Gr ija (na desni strani). Iz slike izhaja, da 

obstaja jasna lo itev teh dveh skupin držav. Izhajajo  iz analize gru , bi pomenilo 

razlo evanje dveh velikih skupin držav, da so si ban ni sektorji znotraj vsake od skupin med 

seboj bolj podobni, kot so podobni ban nim sektorjem iz druge skupine. Sferi ni SOM je na 
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osnovi izbranih makro indikatorjev, ki odražajo agregatne lastnosti nacionalnih ban nih 

sektorjev in ne upoštevajo njihove profitabilnosti ter u inkovitosti poslovanja sektorjev, 

razvrstil tiste, ki so si podobni v iste nevrone ali nevrone, ki so si blizu. Analizo gru  makro 

modela v nadaljevanju vsebinsko komentiramo in jo smiselno primerjamo z rezultati drugih 

študij glede na primerljivost baz podatkov in število gru .  

Slika 22: Zmagovalni nevroni dveh gru  v makro modelu – gru a starih lanic (levo) ter 

gru a novih lanic (desno) 

Prvi gru i bi lahko dodelili ime gru a starih lanic EU, saj vanjo uvrš amo Avstrijo, Belgijo, 

Dansko, Finsko, Francijo, Nem ijo, Irsko, Italijo, Luksemburg, Nizozemsko, Portugalsko, 

Švedsko, Španijo in Veliko Britanijo. Drugo veliko gru o lahko opredelimo kot gru o novih 

lanic, saj jo razen Gr ije sestavljajo nove lanice. V to gru o uvrš amo Bolgarijo, Ciper, 

eško, Estonijo, Gr ijo, Madžarsko, Latvijo, Litvo, Malto, Poljsko, Romunijo, Slovaško in 

Slovenijo. Ker temelji razvrstitev v modelu na uporabljenih 20 spremenljivkah, ni mogo e 

pri akovati enake homogenosti pri vrednosti vseh uporabljenih spremenljivk, kar je razvidno 

tudi iz slik utežnih ravnin v Prilogi 1. Na položaj države na sferi namre  vpliva ujemanje 

vrednosti po posameznih spremenljivkah z vrednostmi uteži nevronov. Na osnovi te lastnosti 

je tako mogo e po posameznih spremenljivkah opredeliti karakteristi na obmo ja na sferi. V 

ta namen smo v okviru postprocesiranja rezultatov modela skalirali vrednosti posameznih 

uteži v razpon, ki so jih zajemali koeficienti spremenljivk, tako da je mo  vrednosti uteži 

interpretirati kot koeficiente. Z uporabo radialne projekcije smo izdelali zemljevide, kjer 

nivojnice in barve prikazujejo velikost opazovane uteži glede na položaj nevrona na 

zemeljevidu. Ker je vhodni prostor tvorilo 20 spremenljivk, je bilo treba izdelati po opisanem 

postopku 20 zemljevidov, ki jih vse prikazujemo v Prilogi 1. Analiza zemljevidov je 

pokazala, da obstaja izjemno kompleksna struktura porazdelitve vrednosti uteži po 

posameznih nevronih. To potrjuje naše prepri anje, da metode, ki omogo ajo delitev gru  na 

osnovi linearnih tehnik, v takšnih primerih niso ustrezne. Uteži in s tem spremenljivke bi 

lahko v grobem delili v dve ve ji skupini, in sicer v skupino spremenljivk, kjer je na karti eno 

izrazito obmo je z nadpovpre no vrednostjo utežnega vektorja, in eno obmo je z izrazito 
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podpovpre nimi vrednostmi (najo itnejši predstavniki te skupine so X04, X19 in X20). V 

drugo skupino pa sodijo uteži in s tem spremenljivke, kjer obstaja ve  obmo ij z 

nadpovpre no visokimi oziroma nadpovpre no nizkimi vrednostmi.  

Podrobnejšo analizo položaja posamezne države ter njeno gibanje v asu lahko opazujemo na  

sliki 24. Gre za prikaz posameznih zmagovalnih nevronov, ki smo jih ozna ili z dvodelnimi 

šiframi. Prva dva znaka šifre ozna ujeta ime države, druga dva znaka pa letnico. V primeru, 

da zmagovalni nevron reagira na ve  vhodnih vektorjev, je ob njem zapisanih ve  šifer. Že na 

osnovi predhodne analize smo ugotovili, da je mogo e države na osnovi njihovega položaja 

na mreži razdeliti v dve veliki gru i. Ker gre za dinami no analizo, je delitev zgolj okvirna 

oziroma bolj ali manj stabilna. Ti dve ve ji gru i bomo zato v nadaljevanju analizirali 

podrobneje glede na manjše gru e, ki jih tvorijo, ter glede na asovno stabilnost sestave.  

Na sliki 23 smo najprej analizirali gru o starih lanic. Ugotovili smo, da je ta sestavljena iz 

ve  manjših gru . Prva predstavlja ve je, relativno stabilno jedro, ki se tvori okrog Nem ije. 

To jedro sestavljajo še Avstrija, ki je skozi celotno opazovano obdobje zelo blizu Nem ije, 

Francija, za katero je zna ilno približevanje podro ju, ki ga zasedata Avstrija in Nem ija, ter 

Italija, ki se postopno oddaljuje od tega obmo ja. Te države so se uvrstile v isto, etudi 

mnogo širšo skupino, v analizi Borgiolija, Gouveie in Labanca (2013). Vse navedene države 

imajo mo no razvit ban ni sektor in spadajo med najve je evropske ban ne trge (Benincampi 

in Masala 2012), z nekaterimi posebnostmi. Avstrijske banke so strateško usmerjene v 

srednje- in jugovzhodno evropsko regijo (Kogler in Rossmanith 2012). Tudi druge države te 

gru e imajo precej ezmejnega poslovanja, vendar je to regijsko bolj razpršeno. Veliko 

francoskih bank deluje celo zunaj EU. V obdobju pred krizo nemški in francoski ban ni 

sektor nista izkazovala tako visokih stopenj rasti ban nega sektorja (merjeno v bilan ni vsoti) 

kot nekatere druge, tudi vzhodnoevropske države, sta pa beležila rahlo rast tudi po za etku 

krize (EK 2012b, 61). Skupno obema je tudi, da so njune banke mo no prisotne v 

luksemburškem ban nem  prostoru (De Cillia 2012).  
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eprav v državah te gru e prevladuje doma e lastništvo bank, lahko razlikovanja opazimo 

tudi v strukturi lastništva. Medtem ko je za francoski ban ni sektor tradicionalno pomemben 

delež lastništva v rokah proizvodnih in trgovskih podjetij, imajo ve ino v lasti velike ban ne 

skupine (Brack 2012). Medtem ko so druge države v gru i predvsem v prvem valu reševale 

banke, so bile italijanske banke prizadete predvsem šele v drugem valu, ko je bil padec 

gospodarske aktivnosti v realnem sektorju, ter v tretjem valu zaradi slabšanja italijanskega 

javnofinan nega položaja, ki je pove al deželne obrestne pribitke (Benincampi in Masala 

2012). Italija v hierarhi ni analizi gru  ban nega sektorja Sørensena in Gutiérreza (2006) tvori 

najbolj homogeno gru o z Avstrijo, medtem ko sta Francija in Nem ija, razen enega leta, 

vselej v isti gru i.  

Naslednjo ve jo gru o znotraj nadrejene gru e starih lanic tvorijo Belgija, Danska in 

Nizozemska, ki zasedajo podro je severnega pola sfere. Tudi tukaj opazimo pomembno  

odstopanje od ugotovitev naših predhodnih raziskav, kjer je bila navedena trojica v gru i še s 

Švedsko in Finsko; ti sta v tem modelu povsem lo eni od navedene trojice držav. V študiji 

Sørensena in Gutiérreza (2006) je Nizozemska, predvsem pa Belgija, blizu držav, ki smo jih 

ozna ili kot jedro (Nem ija, Francija), vendar je tukaj treba upoštevati as navedene raziskave 

in dejstvo, da v njuno študijo ni bila vklju ena Danska. Danska je leta 2008 v parlamentu 

potrdila prvi sklop pomo i bankam v obliki garancij. Leta 2010 in 2011 so sledili še dodatni 

ukrepi za reševanje in konsolidacijo sektorja (Aastrup 2012). Vendar pa sta svojim bankam 

nudili rešilne bilke tudi Nizozemska in Belgija. Trojica kljub temu na prvi pogled ne deluje 

povsem homogeno, saj Danska v nasprotju z Nizozemsko in Belgijo ni lanica EMU, pa tudi 

njen ban ni sektor je navzven manj odprt v primerjavi z drugima dvema (Aastrup 2012; 

Holdtgrefe 2012).  

Še dva zanimiva para držav sta se pojavila, tako da vsak par tvori lo eno gru o. Prvi je par 

držav Iberskega polotoka (Portugalska in Španija), drugi pa je skandinavski par (Finska in 

Švedska). Oba para imata na sferi zelo zanimiv položaj. Obe dvojici držav se namre  stikata z 

drugo veliko gru o, to je gru o novih lanic EU (Malta, Ciper, Gr ija in Estonija, Litva, 

Latvija). Na tak na in predstavljata mostove med gru ama na prvi hierarhi ni ravni. 

Portugalska in Španija sta v samostojni gru i skoraj celotno opazovano obdobje v študiji 

Sørensena in Gutiérreza (2006), ki to pripisujeta kulturno-zgodovinski podobnosti ter 

združitvam in prevzemom med bankami v obeh sektorjih. Vendar pa je podobnost velika tudi 

v kasnejšem obdobju, etudi je bil španski ban ni sektor v krizi bolj neposredno prizadet in 

podvržen sektorskemu prestrukturiranju (EK 2012b, 70), medtem ko je bil sprva portugalski 

ban ni sektor precej odpornejši proti u inkom globoke gospodarske krize, ki je doletela 

državo, tako da so bili državni ukrepi uporabljeni šele zelo pozno. Vendar pa je pomemben 

delež ezmejne aktivnosti usmerjen prav na Iberski polotok (Mota in Flores 2012).  

Švedska in Finska sta v primerjavi tržnih deležev bank glede na doma e ali tuje lastništvo 

precej razli ni, saj na Švedskem mo no prevladujejo doma e banke (ECB 2010b, 20), razen v 
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segmentu investicijskega ban ništva, kjer je tržni delež tujih bank precej pomemben (Nilsson 

2012). Vendar pa je zaznana podobnost ban nih sektorjev vidna tudi na podlagi drugih 

indikatorjev. Zanimivo je, da se podobnost pojavi, etudi prav ti indikatorji v našem makro 

modelu sploh niso vklju eni, in sicer sta obe državi v enako dobrem položaju na repu lestvice 

glede deleža slabih posojil (EBF 2012, 10). Njuna gru a meji na gru o baltskih držav Litve, 

Latvije in Estonije, kar kaže njuno regionalno usmerjenost in intenzivno integracijo tega 

prostora. Baltska gru a je tako pravzaprav prva od štirih podgru  gru e, ki jo na najvišji 

hierarhi ni ravni imenujemo gru a novih lanic. Tudi v študiji Borgiolija, Gouveie in Labanca 

(2013) je zaznano nekaj podobnega, saj se je Finska uvrstila celo v gru o novih lanic, 

vklju no z baltskimi državami. 

V makro modelu gre pri drugi gru i za gru o novih lanic, h kateri se je primešala Gr ija, kar 

vsebinsko sploh ne presene a. Gr ija je v študiji Sørensena in Gutiérreza (2006) tvorila lastno 

gru o. Veliko gru o, ki jo imenujemo gru a novih lanic, lahko razdelimo v štiri ve je 

podgru e. Prvo tvorijo Gr ija, Slovenija in Malta. Zanimivo, da je poleg podobnosti v 

indikatorjih, uporabljenih v  makro modelu, zaznati podobnost med Gr ijo ter Sovenijo tudi v 

relativno velikem tržnem deležu doma ih bank, esar ni mogo e trditi za Malto (ECB 2010b,  

20). Videti je, da Malta ostaja v tej skupini druga na, saj do 2012 še ni zaprosila za nobeno 

odobritev državne pomo i ali reševanja bank (EK 2012c, 28). Tudi v gru i novih lanic lahko 

eno od podgru  imenujemo kot jedro, ki ga tvorijo Poljska, Madžarska, eška, Slovaška, 

Bolgarija in Romunija. Skupina je precej podobna po prevladujo i prisotnosti tujih bank (glej 

ECB 2010b, 20), vendar te lastnosti ne utemeljuje naš model, ki je podobnosti odkril na 

osnovi drugih makro indikatorjev. Madžarska je sicer v tej gru i postavljena na rob skupine. 

Nahaja se na skrajnem južnem polu sfere, zaradi esar se na radialni projekciji zdi, da se 

precej premika, a je to zgolj navidezno, pravzaprav pa gre za premike ob polu. Madžarska ima 

edina od držav v tej gru i tudi banko, ki je bila likvidirana oz. v njenem primeru 

prestrukturirana (EK 2012c, 42).    

Ciper predstavlja v gru i novih lanic samostojno podgru o, ki se po svojem položaju nekako 

vriva v prazen prostor med podgru ami starih lanic. Samosvojost Cipra je težko primerjati z 

drugimi študijami, saj ga te le redko vklju ujejo. Vendar pa so to otoško državo Borgioli, 

Gouveia in Labanca (2013) vklju ili v gru o »starih« ter opozorili na bistveno odstopanje 

Cipra, predvsem po velikosti ban nega sektorja v BDP-ju.  
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 Preglednica 13: Premiki držav po sferi v makro modelu 
STARE LANICE 

AT BE DE FI FR GE IR IT LU NE PT SE SP UK 

2001 0,00 0,11 0,00 0,23 0,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,23 0,18 

2002 0,00 0,14 0,00 0,23 0,00 0,23 0,26 0,00 0,23 0,12 0,23 0,22 0,12 

2003 0,00 0,11 0,14 0,14 0,00 0,25 0,18 0,12 0,22 0,11 0,12 0,12 0,44 

2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,11 0,00 0,11 0,00 0,22 0,22 0,11 0,18 

2005 0,11 0,00 0,11 0,00 0,11 0,11 0,54 0,13 0,23 0,30 0,12 0,11 0,14 0,16 

2006 0,12 0,11 0,15 0,11 0,60 0,00 0,11 0,00 0,11 0,12 0,00 0,14 0,12 0,00 

2007 0,23 0,00 0,11 0,11 0,00 0,11 0,11 0,32 0,11 0,11 0,25 0,11 0,13 0,15 

2008 0,23 0,00 0,34 0,27 0,00 0,00 0,15 0,11 0,00 0,35 0,12 0,12 0,19 0,11 

2009 0,12 0,11 0,23 0,00 0,11 0,00 0,23 0,26 0,00 0,19 0,11 0,00 0,20 0,00 

2010 0,00 0,11 0,12 0,00 0,11 0,11 0,68 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 

2011 0,00 0,15 0,00 0,00 0,16 0,00 0,22 0,12 0,11 0,00 0,11 0,11 0,00 0,11 

Maksimum 0,23 0,15 0,34 0,27 0,60 0,11 0,68 0,32 0,23 0,35 0,25 0,23 0,23 0,44 

Vsota 0,81 0,86 1,06 0,63 1,88 0,34 2,76 1,60 0,91 1,76 1,40 1,28 1,58 1,58 

NOVE LANICE 

BG CY CZ ES GR HU LA LI MA PL RO SK SL 

2001 0,13 

2002 0,20 

2003 0,00 0,11 

2004 0,46 0,11 0,15 

2005 0,11 0,00 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 

2006 0,11 0,12 0,00 0,00 0,11 0,11 0,11 0,00 0,12 

2007 0,34 0,12 0,11 0,15 0,00 0,15 0,23 0,11 0,00 0,11 

2008 0,00 0,00 0,37 0,21 1,69 0,00 0,13 0,11 0,11 0,00 0,00 

2009 0,11 0,11 0,12 0,00 0,17 0,20 1,24 0,24 0,12 0,34 0,24 0,33 0,55 

2010 0,16 0,11 0,11 0,00 0,56 0,17 0,11 0,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

2011 0,11 0,00 0,11 0,00 0,23 0,12 0,22 0,17 0,00 0,00 0,00 0,12 0,20 

Maksimum 0,34 0,11 0,46 0,00 0,56 0,21 1,69 0,24 0,13 0,34 0,24 0,33 0,55 

Vsota 0,95 0,23 1,05 0,00 2,10 0,86 3,64 0,68 0,36 0,91 0,58 0,56 1,10 
Pomen krajšav: AT – Avstrija, BE – Belgija, DE – Danska, FI – Finska, FR – Francija, GE – Nem ija, 

IR – Irska, IT – Italija, LU – Luksemburg, NE – Nizozemska, PT – Portugalska, SE – Švedska, SP – 

Španija, UK – Velika Britanija, BG – Bolgarija, CY – Ciper, CZ – eška, ES – Estonija, GR – Gr ija, 

HU – Madžarska, LA – Latvija, LI – Litva, MA – Malta, PL – Poljska, RO – Romunija, SK –

Slovaška, SL – Slovenija. 

 

Da bi lažje analizirali dinamiko spreminjanja lastnosti posameznih ban nih sektorjev,  nas v 

nadaljevanju zanimajo premiki držav po sferi v asu, kar je prikazano v preglednici 13. e je 

izra unani premik 0,00, pomeni, da se država po sferi ni premikala in je bil vhodni vektor za 

vsako leto dodeljen istemu zmagovalnemu nevronu kot že njemu predhodni. Vrednost 
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premika izraža razdaljo med zmagovalnima nevronoma v zaporednih letih, merjeno kot 

razdaljo na sferi. Ve ji premiki zaradi topološke urejenosti mreže pomenijo ve je 

razlikovanje. Ugotovili smo lahko, da so najve ji posami ni premiki zna ilni za Francijo in 

Irsko med starimi lanicami ter za Latvijo, Gr ijo in Slovenijo med gru o t. i. novih lanic. 

Spremljamo še skupni premik in ugotovili smo, da je seštevek vseh premikov izstopajo  pri 

istih državah, to sta med starimi lanicami Irska in Francija, v gru i t. i. novih pa Latvija, 

Gr ija in Slovenija. Ve ji premiki nakazujejo, da je v opazovanem asovnem obdobju prišlo 

do ve jih sprememb v lastnostih ban nega sektorja. Spremembe so relativno ve je v 

primerjavi s spremembami, ki so jih doživeli ban ni sektorji drugih držav. 

S stališ a ocenjevanja stanja dosežene integracije nas zanima informacija o homogenosti 

skupin. To smo izrazili numeri no in tako dobili mero integracije za celoten evropski ban ni 

sektor ter lo eno za obe veliki gru i. Rezultate izra unov prikazujemo v preglednici 14. Ker 

na mero integracije vpliva število opazovanih enot, smo v preglednici s sivo obarvali tista 

polja, kjer se je število opazovanih enot po posameznem preseku spreminjalo. Podobno kot 

ugotavljajo v literaturi (npr. ECB 2013a), tudi naše ugotovitve kažejo, da za celotni ban ni 

sektor EU v letih 2008 do vklju no 2011 ni bilo mogo e zaznati napredka v procesu 

integracije. To se kaže še posebej pri skupini starih lanic, kjer se je mera integriranosti le 

minimalno pove ala s 51,94 % leta 2008 na 52,12 % leta 2011. V skupini novih lanic se je 

homogenost in s tem integriranost nekoliko bolj pove ala, saj se je s 60,65 % leta 2008 

dvignila na 64,15 % leta 2011. 

Preglednica 14: Mera stopnje integracije po letih v makro modelu    
Celoten vzorec Nove lanice Stare lanice 

Leto It 
Število zajetih 
držav It 

Število zajetih 
držav It 

Število zajetih 
držav 

2000 51,73 % 12 100,00 % 1 54,31 % 11 

2001 50,64 % 14 100,00 % 1 52,76 % 13 

2002 49,57 % 15 68,01 % 2 52,45 % 13 

2003 49,30 % 17 56,12 % 3 53,26 % 14 

2004 48,68 % 21 73,71 % 7 52,43 % 14 

2005 48,79 % 23 70,04 % 9 53,34 % 14 

2006 49,13 % 24 71,17 % 10 53,74 % 14 

2007 49,36 % 25 68,09 % 11 53,19 % 14 

2008 49,68 % 27 60,65 % 13 51,94 % 14 

2009 49,38 % 27 63,20 % 13 52,74 % 14 

2010 49,69 % 27 63,69 % 13 52,37 % 14 

2011 49,65 % 27 64,15 % 13 52,12 % 14 
Opomba: S sivo barvo so ozna ena leta, kjer glede na število zajetih držav vzorec ni popoln. 

Mero integriranosti lahko uporabimo tudi kot indikator razpršenosti posamezne države na 

sferi. Zaradi lažje interpretacije od mere integriranosti odštejemo 1 in tako dobljeno novo 

mero interpretiramo v smislu, da e je vrednost blizu 0, je država ves as na istem mestu. 
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Kadar je vrednost 1 (oz. 100 %), to pomeni, da je država razpršena po celi sferi. Preglednico 

15 smo zaradi spreminjanja strukture vzorca skozi as razdelili v tri sklope, in sicer analizo 

razpršenosti za države, ki so v vzorcu prisotne v celotnem obdobju, za države, ki so v vzorcu 

prisotne vsaj od leta 2005, ter za države, ki so v vzorcu prisotne vsaj od leta 2007 naprej.  

Preglednica 15: Razpršenost držav po sferi v makro modelu  
Od 2000 Od 2005 Od 2007 

Država Id Število zajetih enot Za etek Id Število zajetih enot 

Avstrija 6,35 % 12 2000 5,96 % 7 2,92 % 5 

Belgija 6,05 % 12 2000 4,76 % 7 4,56 % 5 

Bolgarija 6,17 % 8 2004 6,61 % 7 4,45 % 5 

Ciper 4,21 % 4 2008 4,21 % 4 4,21 % 4 

eška 8,06 % 10 2002 4,59 % 7 3,63 % 5 

Danska 5,82 % 9 2003 6,36 % 7 5,34 % 5 

Estonija 0,00 % 4 2008 0,00 % 4 0,00 % 4 

Finska 3,97 % 12 2000 4,25 % 7 3,40 % 5 

Francija 13,61 % 12 2000 8,98 % 7 4,34 % 5 

Nem ija 3,22 % 12 2000 2,97 % 7 2,17 % 5 

Gr ija 11,64 % 12 2000 11,85 % 7 12,50 % 5 

Madžarska 6,58 % 7 2005 6,58 % 7 7,56 % 5 

Irska 12,84 % 12 2000 9,98 % 7 12,15 % 5 

Italija 8,69 % 12 2000 7,94 % 7 5,29 % 5 

Latvija 19,15 % 9 2003 21,33 % 7 24,00 % 5 

Litva 5,30 % 8 2004 5,79 % 7 6,30 % 5 

Luksemburg 6,08 % 11 2001 4,54 % 7 3,53 % 5 

Malta 4,53 % 5 2007 4,53 % 5 4,53 % 5 

Nizozemska 7,41 % 12 2000 6,04 % 7 5,56 % 5 

Poljska 5,00 % 8 2004 5,43 % 7 5,40 % 5 

Portugalska 6,70 % 12 2000 5,12 % 7 4,71 % 5 

Romunija 4,54 % 8 2004 4,71 % 7 4,20 % 5 

Švedska 6,42 % 11 2001 6,10 % 7 4,96 % 5 

Slovaška 5,36 % 6 2006 5,36 % 6 5,84 % 5 

Slovenija 12,46 % 7 2005 12,46 % 7 12,76 % 5 

Španija 7,42 % 12 2000 5,75 % 7 5,04 % 5 
Velika  
Britanija 7,22 % 12 2000 4,93 % 7 5,07 % 5 

Opomba: S sivo barvo so ozna ena države, kjer vzorec ni popoln. 

e opazujemo prvo skupino držav v preglednici 15 je najmanj razpršena Nem ija, najbolj pa 

Francija. V vzorcu, ki zajema države, ki so prisotne od leta 2005 naprej, je ponovno najmanj 

razpršena Nem ija, najbolj pa Latvija. V tretjem vzorcu, to je opazovano okno od leta 2007 

naprej, je ponovno Nem ija najmanj razpršena po sferi, najbolj pa podobno kot v prejšnjem 

odbobju Latvija. Med državami, ki izstopajo po visoki razpršenosti, bi lahko navedli Gr ijo, 

Irsko ter Slovenijo. Zanimivo je, da tudi s pomo jo tega prikaza v ospredje stopajo premiki 

pri istih lanicah. 
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4.4 Mikro model topologije ban nega sektorja 

Predstavitev modeliranja bo sledila ve  korakom, kot so bili teoreti no utemeljeni v poglavju 

4.1 in kakor je bilo to storjeno za makro model topologije ban nega sektorja. 

4.4.1 Predprocesiranje  

Podobno kot v procesu oblikovanja makro baze podatkov smo tudi spremenljivke mikro baze 

podatkov obravnavali na enak na in, kar pomeni, da smo vse izbrane spremenljivke pred 

statisti no analizo najprej transformirali v koeficiente. S tem smo dosegli primerljivost 

podatkov v asu in med bankami znotraj posameznega preseka. Postopek transformacije je 

sledil naslednjemu zapisu: 

 

kjer je  originalna vrednost mikro indikatorja ,  transformirana vrednost mikro 

indikatorja ,  oznaka spremenljivke ( ),  posamezna opazovana enota (

),  velikost vzorca za posamezno spremenljivko ( ). Po opravljeni 

transformaciji bi po potrebi opravili še deflacioniranje, vendar to ni bilo potrebno, saj so vse 

spremenljivke koli niki, oziroma tiste, ki niso koli niki pa tudi niso izražene v denarnih 

enotah.  

Preglednica 16: Statisti na analiza spremenljivk mikro modela 

 Mediana  Maksimum  Minimum 
 Standardni 
odklon 

 
Koeficent  
asimetrije 

 Koeficient 
sploš enosti 

 Jarque-
Bera p 

 Vsota 
stand.  
odklona 

X01MI 0,58 34,72 -33,51 2,41 3,02 94,82 395120,00 0,00 6519,59 

X02MI 0,89 7,78 -0,52 0,66 4,00 33,13 45352,47 0,00 484,94 

X03MI 0,66 33,07 -0,30 2,02 9,91 124,72 709779,30 0,00 4586,64 

X04MI 0,84 17,26 -0,36 1,09 9,02 113,93 589432,50 0,00 1319,35 

X05MI 0,83 20,34 -0,43 1,10 10,91 168,50 1300369,00 0,00 1362,84 

X06MI 0,85 9,24 -0,29 0,81 3,40 25,09 24928,17 0,00 735,60 

X07MI 0,88 9,11 -0,29 0,76 3,51 29,01 33867,72 0,00 638,28 

X08MI 0,83 9,87 -1,02 0,85 2,75 19,44 14019,54 0,00 802,85 

X09MI 0,84 5,23 -0,02 0,72 2,03 9,33 2643,37 0,00 574,29 

X10MI 0,71 58,81 -10,97 2,83 11,01 193,37 1713839,00 0,00 8936,89 

X11MI 1,03 20,96 -32,44 2,54 -3,20 47,45 94116,67 0,00 7198,95 

X12MI 1,46 9,18 -129,42 5,12 -17,14 399,61 7395569,00 0,00 29298,83 

X13MI 0,95 11,04 0,02 0,50 9,98 169,38 1310513,00 0,00 278,23 

X14MI 0,81 10,23 -5,58 0,95 2,93 29,89 35333,03 0,00 1008,60 

X15MI 1,08 1,76 0,02 0,37 -0,59 2,81 65,69 0,00 149,94 

X16MI 0,95 8,39 0,01 0,59 4,81 49,75 106310,30 0,00 389,98 

X17MI 1,08 2,94 0,02 0,38 -0,28 3,70 37,49 0,00 159,72 

X18MI 0,74 24,95 0,00 1,31 10,44 158,85 1153915,00 0,00 1924,49 

X19MI 0,83 4,01 0,00 0,70 1,42 5,21 603,78 0,00 546,31 

Opomba: Število opazovanih enot za vsako spremenljivko je 1120. 
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V preglednici 16 prikazujemo statisti no analizo spremenljivk v mikro bazi podatkov po 

opravljeni transformaciji. Statisti na analiza spremenljivk je pokazala, da prihaja pri vseh 

spremenljivkah do bistvenega odstopanja mediane od povpre ne vrednosti, ki je za vse 

spremenljivke 1,00, kar je posledica na ina transformacije spremenljivk. Takšno odstopanje 

je zna ilno za asimetri no porazdelitev, kar se odraža tudi v vrednosti koeficientov asimetrije. 

Še posebej intenzivno asimetrijo je mogo e zaznati pri spremenljivkah X03MI (Kapital/Neto 

vrednost kreditov), X04MI (Kapital/Kratkoro ne finan ne obveznosti do neban nega 

sektorja), X05MI (Kapital/Obveznosti), X10MI (Izredni prihodki, zmanjšani za izredne 

odhodke in Davek/Povpre na aktiva), X12MI (ROE) in X18MI (Likvidna 

sredstva/Kratkoro ne finan ne obveznosti do neban nega sektorja).  

Pri analizi koeficienta asimetrije je zanimiva tudi ugotovitev, da je med spremenljivkami 

prisotna tako asimetri nost v desno kakor tudi asimetri nost v levo. Dodatno lahko 

ugotovimo, da je asimetrija v levo zna ilna za manjše število spremenljivk, in sicer X11MI 

(ROA), X12MI (ROE), X15MI (Neto krediti neban nemu sektorju/Bilan na vsota) in X17MI 

(Neto krediti neban nemu sektorju/Obveznosti). Odstopanje lastnosti porazdelitev 

spremenljivk se ne kaže zgolj v asimetriji, temve  tudi v koeficientu sploš enosti. Tudi v tem 

primeru vrednosti bistveno odstopajo od koeficienta sploš enosti, ki je zna ilna za normalno 

porazdelitev, še posebej pa to velja za tiste spremenljivke, ki imajo tudi visoke absolutne 

vrednosti koeficienta asimetrije. Predstavljene ugotovitve se odražajo tudi v rezultatih Jarque-

Berovega testa normalne porazdelitve. Pri vseh spremenljivkah lahko namre  zavrnemo 

ni elno domnevo (H0), da so normalno porazdeljene. Ker je število opazovanih enot za 

posamezno spremenljivko zelo visoko (1120), je tudi zanesljivost Jarque-Berovega testa 

visoka.  

Podobno kot smo predstavili kvantil-kvantilne grafe primerjave dejanske porazdelitve 

spremenljivk s teoreti no normalno porazdelitvijo že za spremenljivke v makro bazi 

podatkov, jih na sliki 24 predstavljamo še za spremenljivke v mikro bazi podatkov. Analiza 

grafov je pokazala, da spremenljivke niso normalno porazdeljene ter da je oblika krivulje pri 

ve ini spremenljivk v obliki rke S, kar je v literaturi poznano kot zna ilno za finan ne 

spremenljivke. Empiri no je že Deakin (1976) pokazal, da finan ni koli niki ne sledijo 

normalni porazdelitvi. Analiza naših podatkov na sliki 24 je pokazala tudi veliko ve jo 

prisotnost osamelcev, kot je to v primeru analize spremenljivk makro baze podatkov. 
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Slika 24: Analiza porazdelitve po posameznih spremenljivkah (grafi q-q) 

Opomba: Na abscisni osi so kvantili porazdelitve izbrane spremenljivke, na ordinatni osi so kvantili 

normalne porazdelitve. 

V nadaljevanju nas zanima, kako so spremenljivke v bazi med seboj povezane. Vsebinsko 

izhajajo spremenljivke iz ve  sklopov, zato bi povezanost pri akovali predvsem znotraj teh 

sklopov. V preglednici, ki prikazuje vrednosti Pearsonovega koeficienta, lahko na osnovi 

kriterija, da gre za pomembno linearno zvezo, e je vrednost koeficienta nad 0,8, 

identificiramo 4 pare spremenljivk. Prvi par tvorita spremenljivki X02MI (Kapital/Bilan na 

vsota) in X05MI (Kapital/Obveznosti). Drugi par tvorita X04MI (Kapital/Kratkoro ne 

finan ne obveznosti do neban nega sektorja) in X05MI (Kapital/Obveznosti). V navedenih 

dveh parih gre za spremenjivke, ki sodijo v isto skupino indikatorjev, to je skupino, ki izraža 

navpi no finan no strukturo, zato je povezanost lahko pri akovana. Tretji par predstavljata 

spremenljivki X06MI ( iste obresti/Naložbe) in X07MI (Obrestna marža), ki obe primerjata 

iste obresti, prva z delom aktive oziroma druga s celotno aktivo. etrti par povezanih 

spremenljivk, kot gre sklepati na osnovi Pearsonovega koeficienta, tvorita spremenljivki 

X15MI (Neto krediti neban nemu sektorju/Bilan na vsota) ter X17MI (Neto krediti 

neban nemu sektorju/Obveznosti). Obe spremenljivki primerjata v števcu neto kredite 

neban nemu sektorju, medtem ko imata v imenovalcu prva bilan no vsoto in druga le njen 
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del, tako da se vidi na in financiranja te kategorije kreditov. Tako kot je bilo to zna ilno že za 

rezultate korelacijske analize makro spremenljivk, se tudi tukaj pojavlja ve je število 

statisti no nezna ilnih vrednosti korelacijskih koeficientov. To kaže, da posamezne 

spremenljivke opisujejo razli ne vidike poslovanja bank, zato bi bila redukcija števila 

pojasnjevalnih spremenljivk z vidika opredelitve potencialnih gru  nesmiselna.  

Ker Pearsonov korelacijski koeficint zazna le linearno zvezo med dvema spremenljivkama, 

smo podobno kot v primeru makro baze podatkov izra unali še Spearmanov koeficient 

korelacije ranga. Izra une prikazujemo v preglednicah 17 in 18. Rezulati kažejo, da je 

prisotno ve je število mo nih nelinearnih zvez, ki so v preglednicah 17 in 18 ozna ene s 

sivimi celicami. Takšne zveze se deloma pojavijo pri vseh parih, katerih visoko linearno 

povezanost je pozakal že Pearsonov koeficient. Povezanost pa se pojavi še pri dodatnih parih. 

Prvi tak par sta spremenljivki X02MI (Kapital/Bilan na vsota) ter X04MI 

(Kapital/Kratkoro ne finan ne obveznosti do neban nega sektorja). Dodatno povezanost 

spremenljivke X06MI ( iste obresti/Naložbe) pokaže koeficient s spremenljivko X09MI 

(Operativni stroški in oslabitve/Povpre na aktiva). Na neko obliko nelinearne povezanosti 

pokaže tudi med spremenljivkama X11MI (ROA) ter X12MI (ROE), kaj ni nepri akovano, 

saj gre tudi v tem primeru za spremenljivki iz istega vsebinskega sklopa, v tem primeru 

profitabilnosti. Spremnljivka X15MI (Neto krediti neban nemu sektorju/Bilan na vsota) 

izkazuje povezanost, tokrat nelinearno, še z drugo spremenljivko iz istega vsebinskega sklopa, 

to je s spremenljivko X16MI (Neto krediti neban nemu sektorju/Kratkoro ne finan ne 

obveznosti do neban nega sektorja). Povezava pa obstaja tudi med drugima dvema 

spremenljivkama te skupine, to sta X16MI (Neto krediti neban nemu sektorju/Kratkoro ne 

finan ne obveznosti do neban nega sektorja) in X17MI (Neto krediti neban nemu 

sektorju/Obveznosti). Vsebinsko pa ne presene a tudi zaznana povezanost, etudi nelinearna, 

za par spremenljivk X18MI (Likvidna sredstva/Kratkoro ne finan ne obveznosti do 

neban nega sektorja) ter X19MI (Likvidna sredstva/Obveznosti).  
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V primeru vseh parov povezanih spremenljivk velja, da se pari pojavljajo znotraj istih 

vsebinskih kategorij finan nih kazalnikov, kjub temu pa to ne pomeni, da bi bilo upravi eno 

obdržati zgolj po enega predstavnika iz vsakega vsebinskega sklopa, saj je treba preveriti, 

kakšno bi bilo z odstranjevanjem informacijsko osiromašenje celotne baze. Bolj utemeljeno je 

vprašanje, kako prisotnost nelinearnih povezanosti v mikro bazi vpliva na nadaljni potek 

modeliranja. Tako kot na primeru makro podatkov nas zaznava nelinearnosti tudi tukaj utrjuje 

v prepri anju, da je za analizo integracije ban nega sektorja v Evropi primerna le takšna 

metoda, ki je temu dejstvu prilagojena. V poglavju 3.4 smo utemeljili, da ima metoda OSS-

SOM takšne lastnosti, ki omogo ajo zaznavo nelinearnih zvez v bazi.  

 

Slika 25: Analiza glavnih komponent v mikro bazi podatkov 

Opomba: Na abscisni osi je prikazana zaporedna številka  lastne vrednosti. Graf zgoraj levo prikazuje 

lastne vrednosti, zgoraj desno razlike v lastnih vrednostih, spodaj levo pa kumulativni prispevek 

lastnih vrednosti k pojasnitvi variance.  

Na sliki 25 so prikazani rezultati opravljene analize glavnih komponent. Tudi analiza glavnih 

komponent je pokazala, da je prispevek posamezne komponente k pojasnjevanju celotne 
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variabilnosti vzorca manjši, kot je to obi ajno pri asovnih vrstah. To je dodatni indikator 

heterogenosti vzorca. Pri tem ocenjujemo, da dodatno zmanjšanje števila spremenljivk ne bi 

izboljšalo kakovosti rezultatov analize. 

Predstavljen nabor spremenljivk je bil v zadnjem koraku predprocesiranja še skaliran v 

interval . Za skaliranje smo uporabili postopek, ki ga opisuje naslednji zapis: 

 

kjer je  transformirana vrednost mikro indikatorja ,  skalirana transformirana 

vrednost mikro indikatorja ,  maksimum transformiranega mikro indikatorja , 

 minimum transformiranega mikro indikatorja ,  oznaka spremenljivke (

),  posamezna opazovana enota ( ).  

4.4.2 Arhitektura mreže 

V okviru postavitve arhitekture mreže mikro modela smo najprej preverili, kakšno število 

nevronov bi odgovarjalo velikosti baze podatkov, ki vsebuje 1120 opazovanih enot, glede na 

razpoložljiva priporo ila » ez palec«. Po priporo ilu Vesanta (2005) bi takšnemu vzorcu 

odgovarjala mreža s 167 nevroni:  

 

kjer je  število nevronov v mreži,  število observacij v vzorcu. Ve je število bi izhajalo iz 

priporo ila po Wendlu in Buttenfieldu (2010):  

 

kjer smo uporabili enak pomen spremenljivk kot v prejšnjem primeru,  pa ozna uje število 

spremenljivk. Po Breretonovem (2012) priporo ilu pa naj bi imela mreža v našem primeru kar 

3360 nevronov, saj priporo a trikratnik velikosti vzorca. 

Kot smo zapisali že v poglavju 4.3.2, smo želeli poiskati takšno velikost, ki bi hkrati vsaj 

zadovoljivo odgovarjala obema bazama, da bi si s tem zagotovili primerljivost modelov. 

Upoštevali smo tudi dejstvo, da se vsa priporo ila pravzaprav nanašajo na dvodimenzionalno 

mrežo, zato jih imamo v našem primeru zgolj kot izhodiš e za razmislek in preizkušanja. Na 

osnovi simulacijskih izra unov smo glede na stabilnost pri obeh modelih ugotovili, da bi bila 

ustrezna velikost mreže . Podobno kot pri makro modelu smo tudi pri mikro modelu 

polmer sfere zadržali na .   
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Izhodiš ni položaj izbranega števila nevronov je bil po sferi porazdeljen na osnovi algoritma 

za posplošeni spiralni set. Kot smo ugotovili že v teoreti nem delu v poglavju 3.3.3, urejenost 

mreže na tak na in ne bo idelana. Vrednost Gaussove mere neurejenosti postavitve nevronov 

na osnovi algoritma za posplošeni spiralni set znaša:  

 

Kot že v primeru postavitve arhitekture mreže makro modela smo tudi v tukaj izvedli 

optimizacijski postopek v 400 iteracijah. S tem postopkom smo zmanjšali neurejenost 

nevronov, saj je po opravljeni zadnji iteraciji dosežena naslednja vrednost Gaussove mere 

neurejenosti:  

 

Opazili smo, da se je neurejenost bistveno zmanjšala. V podrobnejši analizi pa videli tudi, da 

smo po 400 iteracijah prišli do popolnoma enakega rezultata kot v primeru optimizacije 

makro modela. S tem lahko popolnoma izklju imo vpliv topologije pri primerjavi rezultatov 

med modeloma.  

4.4.3 Postopek ocenjevanja 

Po sprejetju odlo itev glede topoloških zna ilnosti mreže smo v nadaljevanju sprejeli še 

odlo itve v okviru algoritma u enja. Tudi tukaj smo sledili primerljivosti z makro modelom, 

zato smo sledili istim parametrom u enja. Tudi v tem primeru znaša število u nih epoh 1000 

v fazi urejanja (»prva« Kohonenova faza) ter 20000 v fazi konvergence (»druga« 

Kohonenova faza). Kot za etna vrednost stopnje u enja je izbrana vrednost 0,1. Tako kot že v 

makro modelu je tudi tukaj uporabljena inverzna funkcija zmanjševanja vrednosti parametrov 

u enja, za etne vrednosti uteži pa so izbrane naklju no, na intervalu . 

Za etno velikost soseš ine v fazi urejanja je , v fazi konvergence pa kot 

, kar je tretjina maksimuma prve naslednje 

diagonale ob glavni diagonali matrike razdalj med nevroni, ki se mu prišteje pribitek, tako da 

je zajet vsaj prvi najbližji sosed. Uporabljena sta Gaussova funkcija soseš ine in model 

frekven no ob utljivega zmagovalnega nevrona. Vrstni red izbire podatkovnega vektorja je 

naklju en, tako da je v vsaki epohi uporabljen celoten vzorec. Teoreti na metodološka 

izhodiš a za odlo itve glede parametrov u enja so predstavljena v to ki 3.3. 
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Nau ena mreža je prikazana z metodo Glimp na sliki 26. Ker je statisti na analiza mikro 

spremenljivk pokazala, da so vse spremenljivke veliko bolj zaznamovane s prisotnostjo 

ekspremnih vrednosti, kot je to bilo mogo e ugotoviti za makro bazo, se ta lastnost odraža 

tudi na prikazu rezultatov s pomo jo metode Glimp. Tako je razgibanost površine sfere 

navidezno manjša, kot je to bilo mogo e zaznati pri makro modelu, saj metoda Glimp pri 

prikazu rezultatov ne duši ekstremnih vrednosti. Posledi no lahko na sliki zaznamo predvsem 

obmo ja z izrazito koni astimi vrhovi oziroma bodicami. Prav ta izrazita odstopanja 

prepre ijo lepši prikaz razgibanosti preostale površine sfere. Ne glede na to pomanjkljivost 

metode Glimp pa lahko sfero razdelimo na dve ve ji obmo ji, in sicer na obmo je, ki je 

izrazito dvignjeno nad površino, ter na obmo je, ki je zaznamovano z veliko kotanjo. Takšna 

topološka diferenciacija kaže izjemno mo ne razlike med bankami, ki se nahajajo v enem ter 

drugem delu. 

Slika 26: Prikaz ocenjenega optimiziranega spiralnega sferi nega SOM-a mikro modela 

s sprednje strani (levo) in s hrbtne strani (desno) 

Rezultate smo v nadaljevanju nadgradili še s prikazom položaja zmagovalnih nevronov, kar 

prikazujemo na sliki 27. Opazna je bistvena razlika glede na rezultate, ki smo jih dobili pri 

makro modelu. Zmagovalni nevroni so namre  bolj razpršeni po sferi. Ve ja razpršitev 

nevronov po sferi je predvsem rezultat manj ugodnega razmerja med številom vseh nevronov 

v mreži in velikostjo vhodnega prostora. S tem je resolucija mreže nižja.  
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Slika 27: Porazdelitev zmagovalnih nevronov na optimiziranem spiralnem sferi nem 
SOM-u makro modela s sprednje strani (levo) in s hrbtne strani (desno) 

Ugotovitev iz slike 27 potrjuje tudi na sliki 28 prikazani graf števila vektorjev, ki jih je 

posamezni nevron pritegnil kot njihov zmagovalni nevron. Slika 28 prikazuje vseh 1000 

nevronov, ki so v mreži. Podobno kot pri makro modelu je tudi tukaj velik delež zmagovalnih 

nevronov, ki se odzovejo zgolj na en vhodni vektor. Prisotni pa so tudi zmagovalni nevroni, ki 

se odzovejo na 2 pa vse do vklju no 17 vhodnih vektorjev. Ve je število odzivov na vhodne 

vektorje je torej predvsem rezultat nižje resolucije mreže. Kljub nižji resoluciji mreže smo se 

odlo ili zadržati izbrano arhitekturo mreže predvsem iz dveh razlogov:  

1. Na ta na in je zagotovljena ve ja primerljivost rezultatov. 

2. Kompleksnejša arhitektura mreže (ve je število nevronov) drasti no pove a potrebno 

ra unsko mo  za ocenjevanje mreže.  

 

 



 

160 

Slika 28: Histogram števila vektorjev, za katere je posamezni nevron BMU v mikro 
modelu 

Opomba: x-os – zaporedna številka nevrona, y-os – frekvenca (število zadetkov). 

U inek nižje resolucije mreže je lepo viden tudi pri primerjavi histogramov za posamezne 

utežne vektorje v primerjavi s histogrami za posamezne spremenljivke, kar prikazujeta sliki 

29 in 30.  
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Slika 29: Histogrami utežnih vektorjev v mikro modelu 

Opomba: Na abscisni osi je prikazana velikost uteži, na ordinatni osi frekvenca. Od desne proti levi si 

v posameznih vrsticah sledijo utežni vektorji za spremenljivke X01MI do X03MI, X04MI do X06MI, 

X07MI do X09MI, X10MI do X12MI, X13MI do X15MI, X16MI do X18MI, v zadnji vrstici X19MI. 

V primerjavi slik 29 in 30 smo lahko opazili, da pri velikem številu utežnih vektorjev prihaja 

do bistvenega dušenja ekstremnih vrednosti. Posledi no se pove uje tudi simetrija v 

porazdelitvi vrednosti posameznih uteži.  
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Slika 30: Histogrami vhodnega prostora za posamezne spremenljivke mikro modela 

Opomba: Na abscisni osi je prikazana vrednost spremenljivke, na ordinatni osi pa frekvenca. Od desne 

proti levi si v posameznih vrsticah sledijo histogrami spremenljivk X01MI do X03MI, X04MI do 

X06MI, X07MI do X09MI, X10MI do X12MI, X13MI do X15MI, X16MI do X18MI, v zadnji vrstici 

X19MI. 

4.4.4 Obrazložitev rezultatov mikro modela 

Podobno kot pri makro modelu smo tudi pri mikro modelu zaradi lažje interpretacije sfero 

razpeli s pomo jo radialne projekcije. Ko smo analizirali razpeto sfero t. i. mikro modela, smo 

na sliki 31 videli, da obstaja dvoje izrazitih podro ij na sferi, in sicer vzdignjeno obmo je, ki 

je na zgornji polovici karte, torej ob severnem polu sfere, ter kotanja, ki se nahaja na spodnji 

polovici karte. S tem smo prišli do podobne ugotovitve kakor že v makro modelu, to je, da 

obstajata dve gru i, etudi tokrat tvorijo gru e banke. Ker vsako lanico opisuje ve  bank, je 

vhodnih vektorjev bistveno ve  kakor v makro modelu, zaradi esar je tako prepri ljiva 

delitev v dve skupini še bolj zanimiva. Zanimiva je ugotovitev, da je površina zaznamovana z 

izjemno koni astimi vrhovi oziroma bodicami, kar je po našem mnenju posledica mo nega 

vpliva osamelcev. Razpeto mrežo smo v naslednjem koraku preslikali na ravnino, kamor smo 

vrisali nivojnice, ki ponazarjajo razgibanost mreže.  
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Slika 31:  3D-prikaz razpete sfere mikro modela 

V nadaljevanju nas zanima domicil bank v eni in drugi gru i. Da bi lahko rezultate 

neposredno primerjali z analizo gru  makro modela, smo na sliki 32 levo s to kami ozna ili 

zmagovalne nevrone za banke iz starih lanic ter na desni strani slike za banke iz gru e novih 

lanic, ki ji je dodana Gr ija. Na sliki je opazno, da obstaja res izrazito obmo je položaja bank 

iz starih lanic, ki se nahaja na zgornji polovici sfere, ter obmo je, ki ga pokrivajo banke iz 

prevladujo ih novih lanic, ki se nahaja na spodnji polovici sfere. To nas vodi do ugotovitve, 

da se ban ni sektorji starih ter novih lanic ne razlikujejo zgolj po agregatnih lastnostih ter s 

tem predvsem fizi nih indikatorjih (npr. število poslovalnic, število zaposlenih, število ter 

deleži doma ih in tujih bank), temve  je te razlike mogo e zaznati tudi na ravni poslovanja 

posameznih bank z uporabo finan nih kazalnikov.  
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Slika 32: Primerjava položaja bank iz gru e starih lanic (levo) in gru e novih lanic 

(desno) 

Takšen rezultat pomeni, da se poslovanje posameznih bank iz obmo ja ene ter iz obmo ja 

druge lanice razlikuje, kar nakazuje prevlado dejavnikov, ki vplivajo na poslovanje bank in 

so povezani z nacionalnim prostorom, v katerem banka posluje. V nasprotnem primeru bi 

morale obstajati tako v eni kakor v drugi gru i banke, ki bi se po svojih zna ilnostih bolj 

približale kakšni od bank iz druge gru e.  

Preglednica 19: Mera stopnje integracije po letih za mikro model 
Celoten vzorec Nove lanice Stare lanice 

Leto It Število zajetih bank It Število zajetih bank It Število zajetih bank 

2000 56,27 % 40 60,72 % 25 62,28 % 15 

2001 55,09 % 41 59,99 % 26 59,44 % 15 

2002 56,23 % 41 63,14 % 30 54,37 % 11 

2003 53,56 % 59 62,38 % 42 57,22 % 17 

2004 49,63 % 95 56,57 % 52 57,08 % 43 

2005 50,11 % 116 53,67 % 54 57,75 % 62 

2006 50,78 % 118 54,05 % 55 57,19 % 63 

2007 51,70 % 121 56,43 % 57 56,19 % 64 

2008 53,39 % 124 61,14 % 56 57,34 % 68 

2009 52,44 % 125 60,55 % 58 54,12 % 67 

2010 53,18 % 120 60,95 % 54 55,56 % 66 

2011 55,04 % 120 63,16 % 55 57,17 % 65 

Na sliki 32 bi bilo vidno bistveno ve je pomešanje. Pri tem je seveda res, da je meja med 

obmo jem, na katerem so banke iz starih lanic, ter obmo jem, na katerem so banke iz novih 

lanic, manj izrazita, kot je bilo to mogo e zaznati v makro modelu. To pripisujemo dejstvu, 

da smo zaradi omejenih zmožnosti lahko za vsako državo zbrali podatke o poslovanju le nekaj 

bank. Tako smo sprejeli predpostavko, da izbrane banke v zadostni meri predstavljajo 

lastnosti bank v opazovani državi.  
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Na enak na in kot že v primeru makro modela smo v preglednici 19 analizirali stopnjo 

integracije po letih. Ker smo intenzivnejše integracijske procese zaznali znotraj obeh velikih 

gru  v makro modelu, nas je zanimalo, ali tak pojav kažejo tudi rezultati mikro modela. 

Preglednico 19 smo zato razdelili v tri dele, in sicer analizo integracije za celoten vzorec, za 

nove lanice posebej ter za stare lanice posebej. Tudi tukaj velja, da je mera integriranosti 

ob utljiva za število opazovanih enot v vzorcu. Zato je smiselno opazovati dobljene rezultate 

nekje od leta 2005 naprej, ko se velikost vzorca in podvzorcev dovolj ustali. Upoštevajo  to 

dejstvo, lahko zapišemo, da je za celoten vzorec od leta 2005 do 2011 zaznan dvig mere 

stopnje integracije, kar lahko razumemo kot pove anje podobnosti v poslovanju bank. 

Pove ana integriranost in s tem homogenost sta zna ilni predvsem za banke iz novih lanic 

EU, kjer se je mera integriranosti pove ala s 53,67 % leta 2005 na 63,16 % leta 2011. 

Preglednica 20: Razpršenost držav v mikro modelu      
Gru a  
starih lanic 

Gru a 
novih lanic  

Država Id Število zajetih enot Za etek Država Id Število zajetih enot Za etek 

Avstrija 25,11 % 42 2000 Bolgarija 36,29 % 57 2000 

Belgija 34,68 % 44 2000 Ciper 50,91 % 34 2000 

Nem ija 40,04 % 52 2000 eška 35,68 % 40 2000 

Danska 40,42 % 43 2000 Estonija 40,77 % 31 2000 

Španija 25,05 % 40 2004 Gr ija 33,17 % 41 2003 

Finska 44,54 % 32 2004 Madžarska 29,57 % 58 2000 

Francija 11,62 % 36 2004 Litva 38,13 % 49 2000 
Velika  
Britanija 34,87 % 40 2004 Latvija 41,47 % 44 2000 

Irska 45,28 % 37 2004 Malta 46,58 % 28 2000 

Italija 29,82 % 35 2005 Poljska 40,58 % 40 2004 

Luksemburg 18,05 % 51 2000 Romunija 22,30 % 48 2002 

Nizozemska 28,15 % 38 2004 Slovenija 39,50 % 49 2002 

Portugalska 48,20 % 36 2002 Slovaška 47,24 % 45 2001 

Švedska 22,25 % 30 2002 

V preglednici 20 prikazujemo mere razpršenosti po državah v mikro modelu. Najbolj 

razpršeni državi sta Portugalska med starimi lanicami ter Ciper med novimi. Najmanj 

razpršeni sta Francija med starimi in Romunija med novimi lanicami. 
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Slika 33: Položaji bank po posameznih državah za stare lanice 

Opomba: Vrstni red slik za države po vrstah: v prvi (Avstrija, Belgija, Nem ija), v drugi (Danska, 

Španija, Finska), v tretji (Francija, Velika Britanija, Irska), v etrti (Italija, Luksemburg, Nizozemska) 

ter v zadnji (Portugalska in Švedska). 

Ker je pri mikro modelu ve  podatkov za vsako državo in za vsako leto, je tako vhodnih 

vektorjev bistveno ve , saj ni enega predstavnika za sektor, temve  ve  bank, predstavnic 

sektorja. Posledi no je preglednost nad rezultati za posamezno državo iz doslej prikazanih 

rezultatov manjša v primerjavi s preglednostjo v makro modelu. Zato na slikah 33 in 34 

grafi no prikazujemo položaje bank za vsako državo posebej. Te smo uporabili tudi za 

izra un mere razpršenosti držav. Iz prikazov na slikah smo ugotovili, da je med starimi 

lanicami najmanjša razpršenost zaznana pri Franciji, najve ja pa pri Portugalski (slika 33). 

Med novimi lanicami je najmanjša razpršenost prisotna za Romunijo, najve ja za Ciper 

(slika 34). Rezultatov, ki smo jih dobili z analizo razpršenosti bank po državah, ni mogo e 

neposredno primerjati z analizo razpršenosti na osnovi makro modela, saj podvzorci ne 
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zajemajo konstanstnega števila opazovanih enot in temeljijo na predpostavki, da zajete banke 

v zadostni meri predstavljajo lastnosti bank v izbrani državi.  

 
Slika 34: Položaji bank po posameznih državah za opredeljeno gru o novih lanic 

Opomba: Vrstni red slik za države po vrstah: v prvi (Bolgarija, Ciper, eška), v drugi (Estonija, 

Gr ija, Madžarska), v tretji (Litva, Latvija, Malta), v etrti (Portugalska, Romunija, Slovenija) ter v 

peti Slovaška.  

Rezultati grafi nih prikazov na slikah 33 in 34 kažejo nekatere pomembne ugotovitve, 

denimo, da so francoske banke na karti zelo skupaj, medtem ko je za irske banke vidna mo na 

razpršenost. Med novimi lanicami smo opazili zelo zna ilno podobnost med romunskimi 

bankami, medtem ko je za Slovenijo vidna velika razpršenost. Zanimivo je, da se tako po 

razpršenosti kakor tudi po legi kaže podobnost med slovenskimi in grškimi bankami, 

podobnost pa je zaznati tudi s ciprskimi bankami.     

Tudi za mikro model smo izdelali utežne ravnine, ki so prikazane v Prilogi 2. Ker je v bazi 19 

spremenljivk, je v prikazu tudi 19 utežnih ravnin. Ugotovili smo lahko, da so le-te v ve ini 

primerov veliko bolj razgibane, kot to velja za utežne ravnine makro modela. V splošnem  



 

168 

smo opazili, da utežne ravnine delijo zemljevid na dva dela, to sta pola sfere. To še posebej 

velja za uteži spremenljivk X02MI, X05MI, X06MI, X07MI, X08MI, X09MI, X14MI, 

X15MI, X17MI, X18MI in X19MI.          
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5 UGOTOVITVE 

5.1 Preverjanje hipoteze 

Banke zagotovo odražajo dogajanje v ekonomskem okolju, v katerem delujejo, vendar nanj 

tudi vplivajo, tako da ga sooblikujejo (Mersch 2013). Z realizacijo sistemskega tveganja 

2007–2008 se je v Evropi za ela finan na, gospodarska in nato še dolžniška kriza, ki so 

mo no prizadele tako realni sektor kakor tudi finan ni in ban ni sektor (ECB 2013b, 50–

73).32 V zaostrenih ekonomskih pogojih se je izkazala potreba po vnaprej pripravljenih 

kriznih in reševalnih ukrepih in kot je izpostavil Mersch (2013), v Evropi številni od teh 

mehanizmov niso bili na voljo. Reševanje se je sprva odvijalo v nacionalno vodenih ukrepih z 

evropsko koordinacijo. Evropski ban ni sektor je bil šele v integracijskem procesu, ki se je 

posledi no upo asnil, celo fragmentiral. Vendar pa je ban na integracija klju nega pomena za 

nadaljnji razvoj evropske integracije. V uvodniku poro ila o Finan ni integraciji v Evropi je 

ECB o pomenu  procesa finan ne integracije zapisala (2013a, 8): 
»Finan na integracija spodbuja gladek in uravnotežen prenos denarne politike v celotnem 

evroobmo ju. Poleg tega je ta pomembna za finan no stabilnost ter je med razlogi za spodbujanje 

dobro delujo ih pla ilnih sistemov. Neodvisno od vpliva na cenovno stabilnost Evrosistem prav 

tako podpira cilj vzpostavitve enotnega trga EU, katerega klju ni element je finan na 

integracija.«    

Tudi sami ocenjujemo ban no integracijo kot proces, ki ob upoštevanju procesov uvedbe 

enotne valute, ustvarjanja enotnega trga finan nih storitev ter prostega pretoka kapitala 

predstavlja klju ni gradnik evropskih integracijskih procesov za nadaljevanje uspeha 

evropske integracije. Vendar pa mo no integriran finan ni ter ožje ban ni prostor lahko 

obstaja le v spremenjeni sektorski infrastrukturi, saj se zaradi integracije spreminja prostor, v 

katerem banke delujejo. Integriran finan ni prostor spreminja pogoje finan ne stabilnosti, 

med drugim s kopi enjem dejavnikov tveganj ter novih sistemskih tveganj, kar vklju no z 

nekaterimi ukrepi in odzivi EK in Evrosistema opisujemo v poglavju 2.4.3. Ugotavljamo, da 

se pogoji delovanja bank kot posledica integracijskih procesov posebej intenzivno 

spreminjajo prav v zadnjih letih, ko je šele aktualna finan na kriza pokazala pomembne 

pomanjkljivosti procesa ban ne integracije.  

Iz edinstvene vloge ban nega sektorja v narodnem gospodarstvu izhaja poseben na in nadzora 

tega sektorja, ki velja za najbolj reguliran sektor v narodnem gospodarstvu. Takšen poseben 

položaj ban nega sektorja se z integracijo ne zmanjša, temve  prav nasprotno, ob analizi 

                                                 

 
32 V ECB-ju (2013b), razdelek 3.1 »The Euro area banking sector: Along the path to a new post-crisis 
world«  je predstavljena analiza stanja velikih bank in ban nih skupin z vidika njihovega poslovanja, 
sistemskega tveganja in finan ne stabilnosti.  



 

170 

spreminjajo ih se tveganj v ban nem poslovanju se izkaže, da je proces integracije ve  

nacionalnih sektorjev v enovit ban ni sektor pove al ranljivost sektorja. Spremenjenemu 

položaju ban nega sektorja se morata nujno prilagoditi njegovo reguliranje in nadziranje. 

Podobno ugotavljajo tudi v ECB-ju (2013a, 37), da je »obstoje a struktura nadzora na 

nacionalni ravni ter z zgolj dogovorjenim sodelovanjem med nacionalnimi organi premalo 

robustna in je kot taka neustrezna za višjo raven finan ne integracije v EU.« Kljub 

intenzivnejšemu sodelovanju med nacionalnimi organi zaradi ustanovitve Evropskega 

ban nega organa (EBA) in Evropskega sistema finan nega nadzora Komisija v 

obrazložitvenem memorandumu (EK 2012d, 2) predloga podro ne uredbe ugotavlja, da »… 

nadzor nad bankami v veliki meri ostaja v pristojnosti držav lanic, zaradi esar ne more 

slediti povezanim ban nim trgom. Pomanjkljivosti pri nadzoru so že v za etku ban ne krize 

bistveno na ele zaupanje v ban ni sektor EU in prispevale k zaostrovanju napetosti na trgu 

državnih dolžniških vrednostnih papirjev v evroobmo ju.« Na poti proti ban ni uniji je bil kot 

prvi korak izbrano poenoteno nadziranje ban nega sektorja preko Enotnega nadzornega 

mehanizma (SSM), ki naj bi (ibid., 2): »zagotovil, da bo ban ni nadzor na celotnem 

evroobmo ju spoštoval stroge skupne standarde, …«. Vendar pa je spreminjanje pogojev 

delovanja ban nega sektorja po etje, ki ni brez nevarnosti, na kar podrobneje opozarjamo v 

poglavju 2.3.2, med drugim izpostavimo pomisleke Bucha, Körnerja in Weigerta (2013) o 

zadostni meri neodvisnosti v operacijah monetarne politike, e hkrati nadzor nad bankami 

izvaja ECB. 

Zaradi tradicionalno poudarjene vloge ban nega sektorja v evropski finan ni infrastrukturi je 

tako še posebej nujno raziskovanje vprašanj (i) evolucije procesa ban ne integracije ter (ii)  

trenutnega stanja integracijskih procesov, ki naj oba nudita izhodiš e za razmislek o 

prihodnjem poglabljanju teh procesov. Proces ban ne integracije je izjemno kompleksen 

pojav, obenem pa po pregledu literature ugotavljamo, da je njegovo neposredno zaznavanje 

povsem izmuzljiva naloga. Tako se odpira vprašanje, kako natan no sploh poznamo proces, 

za katerega nedvoumno vemo, da je izjemnega pomena, saj vklju no s finan no stabilnostjo 

vpliva na blaginjo prebivalcev. Da bi lahko podali ugotovitve o evoluciji in stanju 

integracijskih procesov, nas je najprej zanimalo, kako proces ban ne integracije zaznavamo.  

Pri preverjanju postavljene hipoteze tega dela: »Mikro in makro topologiji ban nega sektorja 

v državah Evropske unije omogo ata oceno integriranosti sektorja.« smo izhajali iz 

metodološkega pristopa, ki smo ga predstavili v poglavju 3. Da bi preverili, ali je lahko sploh 

smiselna obravnava integracije ban nega prostora v EU s topološkim prikazom, smo 

podrobneje analizirali obstoje e raziskave tega procesa. Pregled raziskovanja evropske 

ban ne integracije smo predstavili v poglavju  2. Ugotovili smo, da je bilo raziskovanje tega 

podro ja prevladujo e s fragmentarnim metodološkim orodjem. Zmožnost videnja celovitosti 

integracijskega procesa je lahko vprašljiva, še posebej ob upoštevanju kompleksnosti 

analiziranega pojava. Naša ugotovitev se nanaša tudi na institucionalno in sistemati no 

raziskovanje tega vprašanja, ki ga opravlja ECB. Tudi ta v svojem metodološkem pristopu ne 
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odstopa, temve  nadaljuje in dopolnjuje delo posameznih raziskovalcev in raziskovalnih 

skupin na tem podro ju. Ugotovili smo in v analizi mer ban ne integracije osvetlili pomen 

posameznih indikatorjev ter sproti opozarjali na omejenost pogleda posameznih indikatorjev 

ali nepovezane slike skupine indikatorjev.   

Z analizo konvencionalne metodološke obravnave smo ugotovili, da bi izboljšanje merjenja 

integracije predstavljal na in, ki bi omogo al celovitost pogleda na proces integracije. 

Preverjamo, ali je topologija, izdelana z metodo OSS-SOM, predstavljala takšno celovitost 

obravnave raziskovalnega pojava. V hipotezi sta zastavljeni dve vrsti topologij, mikro in 

makro, vendar pri preverjanju, ali je obravnava s topologijo kot taka lahko relevantna, delitev 

na mikro in makro še nima bistvenega vpliva. Ugotovili smo, da je v obeh primerih s pomo jo 

izbrane kvantitativne metode (OSS-SOM) nabor indikatorjev uporabljen kot celota, ki tvori 

vhodni prostor modela. Na tak na in je bila dosežena celovitost, ki se izraža skozi lastnosti 

uporabljene metode iz družine nevronskih mrež, optimizirani spiralni sferi ni SOM. Z 

uporabo te metode kon nemu rezultatu a-priori nismo vsiljevali relativnega pomena 

posameznega indikatorja, s imer smo dosegli tudi objektivnost pri raziskovnju tega 

fenomena. Ker gre za pojav, ki je bil intenzivno raziskovan, bi v nasprotnem primeru lahko 

prišlo do pristranskosti zaradi ugotovitev iz preteklih obdobij. Ker pa se je pojav skozi as 

mo no spreminjal, ocenjujemo, da je nevtralnost v tem pogledu izjemnega pomena, saj model 

na novo ovrednoti dejansko stanje. Nabor indikatorjev, ki mu je bil pri tem na voljo, pa je 

utemeljen na osnovi pojavnosti v literaturi prou evanja ban ne integracije. Vendar pa je bil 

njegov kon ni nabor dopolnjen tudi z oceno vsebinske relevantnosti za raziskovani pojav, kot 

ga vidimo tudi sami, saj želimo prepre iti izklju itev informacij samo zaradi dejstva, ker ta na 

tem podro ju še ni bila uporabljena. Topologija je preslikava ve dimenzionalnega vhodnega 

prostora, katerega dimenzionalnost je dolo ena z obsegom uporabljenih indikatorjev v 

tridimenzionalni sferi ni prostor. Pomen posameznega indikatorja je kljub temu razpoznaven, 

saj je v primerjavi kon nega modela in posameznega utežnega vektorja mo  ugotoviti 

relativno prekrivnost posameznega indikatorja z oceno celotnega pojava. Preslikava s 

pomo jo nevronske mreže iz ve dimenzionalnega vhodnega prostora v tridimenzionalni 

izhodni prostor tako predstavlja želeno celovitost v raziskovanju opisanega pojava.      

Naše metodološke ugotovitve tako utemeljujejo ustreznost topološke obravnave fenomena z 

vidika nevarnosti fragmentarne obravnave. V nadaljevanju smo preverjali, kakšen je pomen 

obravnave s pomo jo dveh vrst topologij, to sta mikro in makro topologija. Naše ugotovitve 

so pokazale, da z uporabo mikro in makro topologije ustvarjamo dve ravni opazovanja ban ne 

integracije. Delitev na obe ravni izhaja iz ugotovitev ekonomske teorije o lastnostih 

makroekonomskih, to je agregatnih podatkov, ter na drugi strani mikroekonomskih podatkov, 

ki opisujejo posamezni ekonomski subjekt. Izhajali smo s stališ a, da pojav, kot ga zaznamo 

na posamezni od teh dveh ravni, ni nujno enak. Da se informacija o razlikah med obema 

ravnema ne bi izgubila, smo za naše kon ne ugotovitve uporabili izsledke obeh topologij. 

Prva raven raziskovanja je zgolj proces ban ne integracije, kot ga zaznamo, kadar opazujemo 
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lanice kot ekonomske prostore, katerih lastnosti so opisane izklju no z agregatnimi 

sektorskimi indikatorji. Takšen zorni kot je za prou evanje integracijskih procesov ban nih 

sektorjev obi ajnejši. Druga raven predstavlja mikroekonomsko raven, saj se indikatorji 

nanašajo na zna ilnosti posameznih bank. Naši rezultati so pokazali na številne skupne 

ugotovitve obeh topologij. Delitev na dve topologiji tako zagotavlja ohranitev dveh razli nih 

zornih kotov, ne da bi bila zmožnost pridobivanja kon ne ugotovitve oškodovana.  

V nadaljevanju smo želeli preveriti postavljeno hipotezo v delu, ki se nanaša na trditev o tem, 

da topološki pristop z metodo OSS-SOM omogo a oceno integriranosti ban nega sektorja. 

Rezultati obeh izdelanih modelov, makro topologije in mikro topologije, so z dinami no 

analizo pokazali potek integracijskega procesa. Ban ni prostor se v obeh modelih deli v dve 

gru i, to je v gru o starih lanic EU in gru o novih lanic, ki se ji je priklju ila Gr ija. 

Razdelitev na ti dve skupini držav niti ne presene a toliko, e upoštevamo tradicionalne 

evropske delitve na sever-jug ter vzhod-zahod. Deloma lahko presene a zgolj dejstvo, da je 

takšno delitev o itno mogo e zaznati tudi v ban nem sektorju. Arnaboldi in Casu (2011) sta 

izpostavila kritike enotnega trga, po katerih ta kljub dolo enim podobnostim v vrednotah in 

nekaterih elementih skupne evropske kulture ne more u inkovito delovati na obmo ju, na 

katerem so kulturne in premoženjske razlike tako zelo velike. Da se je takšna delitev pojavila 

tudi v ban nem sektorju, sami pripisujemo vplivu, ki ga ima kulturno okolje na ban ništvo, 

saj gre za dejavnost, ki temelji na zaupanju in je tesno povezana z obi aji v lokalnem in 

nacionalnem poslovnem okolju, ki vselej niso nujno tudi del pravne ureditve ban ništva.    

Primerjajmo, ali so podobno razdelitev na dve gru i zaznale tudi predhodne študije ban ne 

integracije v literaturi. Pri analizi finan ne integracije je ECB tradicionalno spremljal 

vrednosti indikatorjev za posamezne države in povpre je vseh (glej ECB 2011, S1–S19). Ker 

so ocenili, da takšen prikaz ne pojasni fenomena v zadostni meri, so uvedli v poro ilu za leto 

2012 tudi prikaz indikatorjev glede na dve skupini (ECB 2013a, S3). Delitev v dve skupini so 

opravili glede na razmik obrestnih mer državnih obveznic nasproti nemškim, tako da so dobili 

skupino držav, ki imajo javnofinan ne težave ter makroekonomska nesorazmerja, ter tiste, ki 

jih nimajo. V prvi skupini so Ciper, Gr ija, Irska, Italija, Portugalska, Slovenija in Španija, v 

drugi pa preostale lanice evrooobmo ja (ECB 2013a, S3). Ker ECB raziskuje finan no 

integracijo glede na segmente finan nega trga, nas zanimajo njihove ugotovitve, ki se 

nanašajo le na ban ni sektor evroobmo ja glede na takšno delitev. Banke s sedeži v državah 

brez težav imajo boljše možnosti, da na medban nem trgu poslujejo z nasprotnimi strankami 

iz drugih evrskih držav (ECB 2013a, S8). Banke iz držav brez težav v Evrosistem v ve ji meri 

odlagajo odve no likvidnost, medtem ko tiste s sedeži v državah s težavami likvidnost pri 

Evrosistemu rpajo, predvsem s pomo jo 3-letnih operacij dolgoro nega refinanciranja (ECB 

2013a, S9). Pomembno razliko so zaznali tudi v višini obrestnih mer za ban ne komitente ter 

zaostrovanju kreditnih standardov (ECB 2013a, S25–S27). Vendar pa takšna delitev lahko 

odseva zgolj povišano stopnjo deželnega tveganja, saj predstavljena delitev ne temelji na 
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izsledkih morebitne analize gru . Zagotovo pa kaže razlikovanje v pogojih poslovanja 

ban nih sektorjev v obeh skupinah držav.  

Na osnovi konsolidiranih ban nih podatkov ECB-ja so Borgioli, Gouveia in Labanca (2013) v 

evropskem ban nem sektorju ob upoštevanju kriterijev velikosti ban nega sektorja in 

lastniške strukture identificirali štiri skupine držav: 

- Skupina držav iz srednje in vzhodne Evrope: Bolgarija, eška, Estonija, Madžarska, 

Litva, Latvija, Poljska, Romunija in Slovaška; ter dve državi izven navedene geografske 

regije: Belgija in Finska. Razen zadnjih dveh, ki imata nekoliko ve je ban ne sektorje, je 

v vseh ostalih državah velikost ban nega sektorja pod 200 % BDP-ja (Borgioli, Gouveia 

in Labanca 2013). 

- V drugi skupini sta Irska in Malta z bistveno ve jima ban nima sektorjema (med 700 in 

800 % BDP-ja) in pretežno tujimi bankami (Borgioli, Gouveia in Labanca 2013). 

- V državah tretje skupine ban ni sektor tvorijo pretežno ban ne skupine v doma i lasti. V 

tej skupini so: Avstrija, Ciper, Danska, Francija, Nem ija, Gr ija, Italija, Nizozemska, 

Portugalska, Slovenija, Španija, Švedska in Velika Britanija. Po velikosti je ta skupina 

precej heterogena, saj je najmanjši ban ni sektor prav v Sloveniji (149 % BDP-ja) in 

najve ji na Cipru (706 % BDP-ja) (Borgioli, Gouveia in Labanca 2013). 

- V etrti skupini se nahaja samo Luksemburg, kjer imajo tuje banke 92 % bilan ne vsote 

sektorja, ki je tudi dale  najve ji v EU, saj znaša 1857 % BDP-ja (Borgioli, Gouveia in 

Labanca 2013).      

V primerjalni študiji sprememb v strukturi finan nih trgov sta Bijlsma in Zwart (2013) države 

EU razdelila v 3 gru e glede na podobnost struktur finan nega trga: prva skupina je tržno 

naravnava, druga je ban no intenzivna in tretja je vzhodnoevropska skupina držav. Zna ilnost 

prve skupine držav je, da so bolje razvile kapitalske trge, kot je to zna ilno za drugi dve 

skupini. V tej skupini so depoziti gospodinjstev v bankah manjši od depozitov v drugi skupini 

držav. Ban ni sektor je prav tako mo an kot v prvi skupini, vendar so zanj zna ilni predvsem 

visoki deleži ezmejnih naložb in obveznosti (Bijlsma in Zwart 2013). Za tretjo gru o, gru o 

vzhodnoevropskih držav pa sta navajala Bijlsma in Zwart (2013) naslednje skupne 

zna ilnosti: visoka profitabilnost, velik delež tujih bank, majhni ban ni sektorji, nizka raven 

depozitov gospodinjstev kot delež BDP-ja.      

Rezultati mikro in makro topologije so pokazali prisotnost dveh gru .33 Do konca 

opazovanega obdobja se gru i nista združili, torej ni prišlo do popolne integracije, zato je 

postala zanimiva predvsem dinami na analiza, kar izdelani topologiji v nadaljevanju 

                                                 

 
33 Rezultati mikro in makro topologije so bili predstavljeni na konferenci SSEM EuroConference 2014 v 

Budimpešti, v prispevku Jagri  et al. (2014).  
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omogo ata. S tem smo pokazali na utemeljenost postavljene teze v delu, ki se nanaša na 

zmožnost analize procesa ban ne integracije prav s topologijo. Topologija nam je omogo ala 

analizo asovne stabilnosti sestave obeh gru  ter zasledovanje približevanja in oddaljevanja 

posameznih enot, s imer je mogo e zasledovati potek integracijskega procesa.    

Rezultate dinami ne analize obeh modelov, mikro in makro topologije (glej poglavji 4.3.4 in 

4.4.4), smo primerjali z ugotovitvami raziskovalcev in institucij v literaturi. Ti so nakazovali 

intenziviranje procesa integracije v obdobju  po uvedbi evra ter zastoj ali celo nazadovanje v 

procesu integracije v obdobju krize (glej poglavje 2). V EK (2012b, 61) so poudarili celo, da 

so kriza ter pretežno nacionalni odzivi na reševanje ban nega sektorja zaustavili integracijski 

proces. Cœuré (2013) je opozoril na zaznano deintegracijo, denimo na medban nem trgu ter v 

ezmejni ban ni aktivnosti, in opozoril, da lahko takšen proces, ko se enkrat sproži, postane 

samoizpolnjujo . Ocenjujemo, da je za asovno ustreznost in u inkovitost sprejemanja 

ukrepov evropske ekonomske politike zato nujno poglobljeno in široko poznavanje stanja in 

dinamike integracijskih procesov.  

Dinami na analiza makro topologije je pokazala, da se okoli Nem ije tvori relativno stabilno 

jedro, v katero spadajo še Avstrija, Francija in Italija. Zanimivost rezultatov naše raziskave je, 

da se je Luksemburg na sferi umestil ob rob jedrne gru e starih lanic ter da ta položaj zaseda 

precej stabilno. V tem se ta raziskava razlikuje od drugih. Denimo Bijlsma in Zwart (2013) 

sta ga v svoji PCA-analizi finan nih struktur v Evropi identificirala kot osamelca in ga zato 

izlo ila. Izlo ila sta ga tudi Sørensen in Gutiérrez (2006), vendar zaradi pomanjkanja 

podatkov. Kot osamelca oziroma edinega predstavnika zadnje izmed štirih gru  so 

Luksemburg identificirali Borgioli, Gouveia in Labanca (2013). V eno naših predhodnih 

raziskav (Jagri  in Špes 2010), ki smo jo opravili na druga ni bazi podatkov ter z druga no 

metodologijo, je imel Luksemburg prav tako poseben položaj, vendar je tvoril skupno gru o z 

Veliko Britanijo in Irsko. Takšno razlikovanje v rezultatih pripisujemo robnim u inkom, 

zaradi katerih jasno razlo evanje ni mogo e. S tukaj uporabljeno sferi no mrežo ter 

optimizacijo v razvrš anju pa so robni u inki pomembno zmanjšani. V rezultatih makro 

modela pa smo opazili, da Luksemburgu še vedno ostaja blizu Irska, saj je ob njegovem robu. 

Tako je Irska skoraj presenetljivo umeš ena, saj ban ni sektor spada v tukaj analiziranem 

obdobju med bolj prizadete v krizi. Po podatkih EK (2012b, 69) je imela najvišji obseg 

pomo i za reševanje bank relativno glede na velikost države in velikost ban nega sektorja. 

Irska je tvorila samostojno gru o v analizi Sørensena in Gutiérreza (2006).  

Dinami na analiza rezultatov makro topologije je pokazala tudi, da Irska, ki se nahaja na 

širšem obmo ju, a še vedno ob Luksemburgu, tega na neki na in zasleduje, vendar pa 

Luksemburg sam izkazuje dolo eno konvergenco s Francijo. Dinami na analiza ob drugem 

robu jedrne gru e je pokazala odmikanje Italije od te gru e, saj se premika proti podro ju, ki 

ga zaseda Velika Britanija. Velika Britanija je tako umeš ena povsem druga e kakor v naših 

predhodnih analizah (Jagri  in Špes 2010) in ni v bližini Irske ali Luksemburga, temve  je 
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bližje jedrni skupini starih lanic. Velika Britanija ima edinstveno razmerje med pomenom 

finan nega (in ban nega) sektorja ter realnim sektorjem. Londonske banke predstavljajo 

finan no središ e (angl. hub) na globalni ravni. Manna (2004) je podatke o ban nem 

poslovanju z Londonom oblikoval v posebno skupino samostojnih indikatorjev za 

raziskovanje finan ne integracije. Vendar pa so tudi v Veliki Britaniji v želji bo stabilnejšem 

in bolj konkuren nem ban nem sektorju leta 2011 predstavili smernice strukturnih reform v 

sektorju, ki se ukvarja tudi z lo evanjem investicijskega ban ništva. Zanimivost v rezultatu 

makro topologije je tudi podgru a trojice Belgija, Danska in Nizozemska, ki se v taki obliki v 

rezultatih drugih študij ni pojavila.  

eprav v  našem modelu neposredno niso vklju eni indikatorji o tržnih deležih tujih bank in 

podružnic, se je pokazalo ujemanje med rezultati makro topologije in evropsko rangirno 

lestvico po podatkih ECB-ja (2010b, 20), kjer so si z rahlim odstopanjem Belgije tako države 

naše jedrne gru e kot tudi trojice Belgija, Danska in Nizozemska na lestvici zelo blizu.        

Druga raven našega raziskovanja temelji na poslovanju bank v lanicah. Sprejeli smo 

predpostavko, da lahko dobimo vpogled v ban ni sektor izbrane lanice, e ga opišemo na 

osnovi kazalnikov poslovanja ve  bank te lanice.  

Dobljeni rezultat pa ne presene a, temve  pokaže le, da se kulturno-zgodovinsko pogojeni 

vplivi na vodenje bank o itno odražajo v doseženih finan nih kazalnikih, saj smo v naši 

študiji uporabljali le-te, ne pa tudi informacij o omenjenih kulturnih, jezikovnih in drugih 

vplivih iz okolja. Arnaboldi in Casu (2011) sta ugotovila, da je korporativno upravljanje v 

evropskih bankah mo  povezati ne le z državo izvora in geografsko oddaljenostjo, temve  

tudi glede na pravni sistem v državi in glede na to, v katero jezikovno družino spada. Takšna 

povezava je za podjetja drugih sektorjev oziroma v splošnem v literaturi sicer dobro poznana 

(Arnaboldi in Casu 2011), a je v omenjeni študiji empiri no preverjena specifi no za evropske 

banke.34 Delitev na obe gru i v našem modelu je tako utrditev v prepri anju o pomenu, ki ga 

bodo imeli prav ti dejavniki v nadaljevanju procesa ban ne integracije.     

V gru i novih lanic smo zaznali spremembe v stopnji integriranosti, nasprotno pa pri bankah 

iz starih lanic pomembnejše spremembe v stopnji integriranosti ni bilo mogo e zaznati. Do 

takšne ugotovitve smo prišli na osnovi povsem druga ne podatkovne osnove, a z enako 

metodološko obravnavo kot v makro modelu, ugotovitve pa se precej ujemajo, sploh z vidika 

                                                 

 
34 Arnaboldi in Casu (2011) delita države v gru e glede na ve  kriterijev: pravni sistem, jezikovna 
družina, kulturno-geografska bližina in posamezne lastnosti korporativnega upravljanja opazujeta po 
navedenih gru ah. Opazovane lastnosti so tako velikost, spolna in narodnostna sestava upravnih 
odborov, starost in izobrazba, trajanje mandata ipd. Delitev na gru e ni statisti no utemeljena, zato 
neposredna primerjava njihovih rezultatov z nivojnicami, ki jih predstavljamo v prilogi, ne bi bila 
ustrezna. 
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dinamike. Naše rezultate je mo  deloma primerjati s študijo Groppa in Kashyapa (2010), ki 

sta uporabila druga en na in merjenja integracije od obi ajnega, saj sta raziskovala 

konvergenco v podatkih o donosnosti poslovanja posameznih bank (kazalnik ROA). V študiji 

sta uporabila podatke o poslovanju zelo velikega števila evropskih bank, a so vse le iz 5 

držav, to je starih lanic. Študija ugotavlja, da stopnje donosnosti ROA za banke iz starih 

lanic z najve jimi ban nimi trgi, ki kotirajo na borzah, konvergirajo k skupni povpre ni 

stopnji donosnosti. Takšna trditev pa ne velja za podvzorec bank, ki na borzi ne kotirajo, saj 

njihove stopnje donosnosti ne kažejo integracijskih teženj. Ker so v našem vzorcu zajete 

banke, ki na nacionalni ravni spadajo med ve je banke, smo tako bližje prvemu podvzorcu 

Groppa in Kashyapa (2010) in je zato ujemanje naših rezultatov za gru o starih lanic z njuno 

ugotovitvijo pri akovano.  

Prikazana analiza gru  je pokazala, da notranji trg na podro ju ban ništva še ni homogen, 

temve  obstajajo gru e, ki niso niti enako velike niti enako homogene. Zato lahko trdimo, da 

obstajajo skupine držav, med katerimi je sektorska integracija bolj intenzivna, in takšne, ki so 

povsem samosvoje in jih je integracijski proces z ban nega zornega kota zgolj oplazil. Med 

prvimi so to npr. Nem ija, Avstrija, Francija, medtem ko bi v drugo skupino lahko prištevali 

države, kot so Ciper, Velika Britanija, pa tudi Gr ija in Slovenija.  

Dinami na analiza je pokazala, da je proces integracije ban nih trgov tako heterogene skupine 

držav tekel po asi, a vztrajno naprej, vse do krize, ki kaže tudi v naših rezultatih zaviralne 

u inke za nadaljnjo integracijo. Ker gre za izjemno kompleksen proces, ki ga po našem 

mnenju literatura ocenjuje na pogosto preve  ozkem naboru finan nih indikatorjev, je 

dejansko poznavanje stanja integracije ban nih sektorjev težka naloga.  

V disertaciji smo poskušali zajeti kompleksnost pojava, tako da smo izbrali dva zelo razli na 

zorna kota ter ju med seboj primerjali. Prvi zorni kot se ukvarja z zna ilnostmi sektorja 

lanice. Drugi zorni kot pa ekonomske subjekte (v tem primeru banke) iz razli nih lanic 

primerja med seboj neposredno. S tem bi lahko izklju ili možnost, da ne bi zaznali 

neposredne povezanosti med predstavniki sektorja v razli nih lanicah, ker bi celoviti 

sektorski pogled takšno možnost zakrival. Da bi bila primerjava med obema modeloma lahko 

ustrezna, smo pri obeh modelih metodološko ravnali povsem enako v vseh korakih. Tudi 

izbor metodologije in metodološko obravnavo pojava smo premišljeno izbirali glede na 

zaznano specifi nost pojava, v kar smo vklju ili nenormalne porazdelitve podatkov, 

nelinearne odvisnosti med spremenljivkami, vpliv robnih u inkov ipd.    

Na osnovi primerjave rezultatov tako lahko zapišemo, da sta oba modela sinhrono pokazala 

nekatere klju ne ugotovitve disertacije:  

- Prepri ani smo, da ban ni sektorji lanic EU še ne predstavljajo integriranega ban nega 

prostora. Da je proces finan ne integracije še vedno v teku in tako še ni dosegel najvišje 

stopnje integracije, je mo no prisotno stališ e v literaturi (npr. Cœuré 2013, Sapir in 

Wolff 2013, Gropp in Kashyap 2010). 
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- Nekateri deli ban nega trga EU so med seboj intenzivneje integrirani. Obrnjenost 

navznoter velja še posebej za gru o starih lanic in gru o novih, ki ji glede na rezultate 

tega dela pripisujemo tudi Gr ijo.  

- Vztrajanje heterogenosti ban nega sektorja se ne kaže le na osnovi agregatnih lastnosti 

nacionalnih ban nih sektorjev (makro model), temve  je izrazito prisotna tudi v rezultatih 

in zna ilnostih poslovanja bank (mikro model). V primerjavi je vidno ujemanje v analizi 

gru , iz esar lahko sklepamo dvoje. Bolj podobne so sektorske lastnosti, bolj podobno 

bo tudi poslovanje posameznih bank znotraj gru . Takšna informacija je povedala, da na 

poslovanje banke še vedno bolj vplivajo nacionalni dejavniki oziroma dejavniki, ki so 

skupni eni gru i, kakor pa skupni evropski dejavniki. Specifi nim nacionalnim 

dejavnikom se prilagodijo tudi tuje banke, ki vstopajo na trg v drugi državi.   

- Kulturno-zgodovinski dejavniki mo no vplivajo na potek procesa evropske ban ne 

integracije, na kar je dobljeni rezultat analize gru  zelo jasno pokazal, saj tako makro kot 

mikro topologija izjemno mo no spominjata na kulturno-zgodovinsko grupacijo držav. V 

tem dejstvu vidimo pomemben izziv za nosilce ekonomske politike pri prizadevanjih za 

uspeh nadaljnje ban ne integracije v Evropi in napredovanju notranjega trga.    

- S povsem druga nim metodološkim pristopom, a prav tako izhajajo im iz vzorca bank, 

sta zaznala vztrajanje vpliva nacionalnih posebnosti kljub prizadevanjem po evropski 

finan ni integraciji tudi Arnaboldi in Casu (2011).       

- Dinami na analiza je pokazala, da se je povezanost pove evala znotraj obeh skupin 

intenzivneje, ne pa tudi med njima, kar lahko vodi do dezintegracije prostora kot celote. 

Dezintegracijske nevarnosti finan ni integracije je zaznala tudi ECB (2013a, 9).  

- Proces integracije ban nih sektorjev je v asu krize zastal, medtem ko se je povezanost 

znotraj obeh gru  celo pove evala. V kriznih obdobjih so vzgibi za uporabo 

protekcionisti nih ukrepov držav ve ji. Številne banke so svoje okrevanje izvedle tudi s 

pomo jo zmanjševanja ezmejnih aktivnosti in dezinvestiranja ezmejnih naložb, kar 

smiselno pojasni vsaj zastoj v napredovanju integracije. S tem se je orientiranost na 

podobne trge (evropske regije) pove ala, kar morebiti pojasnjuje povezovanje tistih 

ban nih sektorjev, ki so si že v izhodiš u bolj podobni. 

- Nosilci ekonomske politike bi lahko spreminjanje posameznega ban nega sektorja  

ovrednotili na osnovi podatka o smeri in intenzivnosti zabeleženih premikov.  

- Ocenjujemo, da bo prihodnost ban ne integracije poleg poenotenja v pravilih delovanja, 

nadzoru in reševanju zelo odvisna od uspeha prizadevanj nosilcev ekonomske politike po 

poenotenju drugih (mehkih) dejavnikov v poslovnem okolju bank. 

Pomen nadaljevanja finan ne integracije v EU je v literaturi nesporen (Cœuré 2013).  

Arnaboldi in Casu (2011) pripisujeta uspešni finan ni integraciji v EU številne pozitivne 

u inke, med njimi: pove anje prihodkov, izboljšave v tehnologiji in obvladovanju tveganj, 

izboljšan dostop do finan nih virov in poglabljanje kapacitet finan nih trgov. Temu 

prepri anju se nesporno pridružujemo in vidimo v ban ni integraciji smiseln in nujen cilj 

prizadevanj nadaljnjih evropskih integracijskih procesov. Zaradi zaznane upo asnitve procesa 
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integracije, deloma celo dezintegracijskih simptomov, ugotavljamo za nadaljevanje procesa 

integracije nekaj odprtih dilem. Izhajajo  iz naših rezultatov, bi morali nosilci evropske 

ekonomske politike posvetiti ve  pozornosti zaskrbljujo emu trendu oblikovanja dveh skupin 

držav ter še vedno prisotnih ve  manjših gru  znotraj obeh ve jih skupin in sprejeti ukrepe, ki 

bi pospešili širše harmonizacijske procese, zaradi esar bi tudi vsi nadaljnji ukrepi delovali 

uravnoteženo. Ban na unija in poenotenje nadzora nad delovanjem bank je izjemno 

pomemben korak na tej poti, vendar pa ta ni zadosten35. Razvoj nacionalnega ban nega 

sektorja je mo no pogojen z dejavniki, ki ostajajo v nacionalnih pristojnostih, denimo 

obdav itev poslovanja bank, u inkovitost zaš ite upniškega položaja itd. Pomemben korak, ki 

bo pripomogel ne le k poglabljanju evropske integracije, temve  tudi k pospešitvi ban ne 

integracije, je videti v prizadevanjih po novi arhitekturi EMU, ki so bila izražena junija 2012 

na vrhu vodij evrske skupine, ki predvideva v prihodnosti 4 unije (Mersch 2013): ban na 

unija, fiskalna unija, ekonomska unija in politi na unija. Vendar pa spremembe v regulativi 

niso presene enje, saj po Marcinkowski (2012) vsaka kriza izzove val regulativnih sprememb, 

ki sledijo raziskanim vzrokom in poskušjo vzpostaviti preventivne mehanizme pred 

naslednjimi krizami.  

etudi je ban ni sektor odvisen od stanja gospodarske aktivnosti, nacionalne ban ne tradicije, 

poslovnih norm in kulture, integracija ban nega sektorja ni neodvisna od napredka celovite 

evropske integracije. Poglobljena ban na integracija potrebuje tudi napredek v poenotenju in 

poglobitvi sodelovanja med lanicami na nekaterih drugih podro jih, ki so za poslovanje bank 

klju ne, kot denimo u inkovitost ezmejne pravne zaš ite banke v položaju upnice, ezmejno 

sodelovanje in izmenjave podatkov o dolžnikih, odprava posebnih ureditev v nekaterih 

lanicah, ki predstavljajo škodljivo konkurenco v evropskem ban nem prostoru (Avstrija, 

Luksemburg, Velika Britanija), izmenjava ban nih podatkov v dav ne namene ipd.       

V prihodnje pri akujemo, da se bodo spremembe v sektorju zagotovo dogajale kot posledica 

globalnih dejavnikov. Tako denimo EK (2012b, 65) pri akuje, da se bo kljub negotovosti 

sektorska konsolidacija nadaljevala, za kar vidijo ve  razlogov. Prvi je v tržni strukturi. V 

številnih evropskih državah je ban ni sektor še vedno precej razdrobljen, zato bo iskanje 

sinergij in ekonomije obsega še naprej vzpodbujalo konsolidacijo (EK 2012b, 65). Zaradi 

doseganja želenih ravni donosnosti EK (2012b, 65) pri akuje konsolidacijo tudi v obliki 

odprodaje nestrateških naložb bank. Vendar pa so dezinvestiranje napovedale po podatkih EK 

                                                 

 
35 Podrobneje o vlogi in pomenu ban ne unije za poglobitev evropske finan ne integracije ter 
pomanjkljivostih trenutnega predloga ban ne unije v Buch, Körner in Weigert (2013). Še posebej 
avtorji opozorijo na pozornost pri ustreznosti vrstnega reda uvajanja posameznih elementov ban ne 
unije in možnosti moralnega hazarda pri posameznih ukrepih. Zelo utemeljeni se nam zdijo njihovi 
pomisleki glede vodenja tako denarne politike kakor nadzora bank pod isto streho v ECB-ju, saj to ni 
nujno in zato dajemo prednost rešitvi, ki bi pomenila institucionalno lo itev obeh funkcij.    
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(2012b, 65) tudi številne banke zaradi prevelike ezmejne ekspanzije v preteklih obdobjih ter 

pri akuje, da bodo njihovo mesto zavzeli novi igralci. Restrukturiranje ban nega sektorja pa 

je bilo in je pri akovano še v prihodnje tudi zaradi velikih državnih intervencij in programov 

reševanja bank (EK 2012b, 66).  

5.2 Prispevek k znanosti in stroki 

Ko govorimo o ban ni integraciji, razumemo povezovanje poslovanja bank v ožjem smislu. 

eprav so pogoji njihovega poslovanja v zelo tesni zvezi z dogajanjem na nekaterih drugih 

segmentih finan nega trga in se tam sre ujejo z drugimi vrstami finan nih institucij, je ban na 

integracija nesamostojen pojav, del finan ne integracije. Takšno stališ e utemeljuje celovitost 

metodološkega pristopa, da bi lahko o razvoju procesa evropske ban ne integracije podali 

nova spoznanja. Izdelali smo prvo topologijo evropskega ban nega prostora, ki ga sestavljata 

dve modelski ravni. Zaradi ravni agregiranosti imenujemo prvi model makro topologija in 

drugega mikro topologija. Rezultat vsakega od modelov je podan v obliki ocenjenega 

sferi nega SOM-a, s pomo jo katerega smo izvedli analizo gru , ki predstavlja na in 

zaznavanja ravni integriranosti obravnavanega ban nega prostora.          

Disertacija je prinesla še druge prispevke k znanosti in stroki na metodološkem podro ju. 

Metoda optimiziranega sferi nega SOM-a je prvikrat aplicirana na realne podatke, saj je bila 

pred tem uporabljena le na umetnih podatkih. Uporaba te metode na finan nih podatkih zato 

predstavlja z vidika vseh sprejetih odlo itev glede primernih topoloških zna ilnosti in 

odlo itev glede parametrov modeliranja pomemben prispevek k razvoju uporabe SOM-ov, saj 

so razpoložljiva teoreti na izhodiš a v literaturi za zdaj še nezadostna. Primeri uporabe služijo 

raziskovalcem za pridobivanje izkušenj in spoznanj o obnašanju posameznih vrst SOM-ov pri 

uporabi na realnih podatkih.    

S pomo jo posebnega prikaza utežnih ravnin, ki so podane v prilogah k disertaciji, smo 

odgovorili na temeljno kritiko uporabe nevronskih mrež, ki je poznana pod pojmom »model 

rne skrinjice«. Posamezne uteži so namre  prevedene v skalo posamezne pojasnjevalne 

spremenljivke, kar dopuš a neposredno interpretacijo pomena posamezne spremenljivke pri 

razvrš anju ban nih sektorjev na sferi.  

Pomemben prispevek metodološke narave pa se je pokazal tudi v predstavitvi novih mer, s 

pomo jo katerih kvantificiramo rezultate analize gru . Mera integriranosti v odstotkih za 

izbrani nabor opazovanih enot in v izbranem trenutku pove, ali so desegle popolno stopnjo 

integriranosti (100 %) oziroma ali ta sploh ni prisotna (0 %). Do dinami ne analize pojava pa 

smo prišli s pomo jo predstavljene mere razpršenosti, ki pokaže, ali se je v izbranem 

asovnem oknu izbrana opazovana enota, ki je v našem primeru nacionalni ban ni sektor 

izbrane države, razpršeno premikal po celotni sferi (100 %) oziroma do razpršenosti sploh ni 

prišlo (0 %). 
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Analiza rezultatov makro in mikro topologije je prinesla nekatera spoznanja, ki predstavljajo 

vsebinske prispevke k stroki. Takšen primer je podgru a v makro modelu, ki jo tvorijo Gr ija, 

Slovenija in Malta, ob svojem robu se plibližuje iberskemu paru iz gru e starih lanic. Takšno 

približevanje in umeš anje držav s težavami vidimo kot izjemno pomemben izsledek makro 

modela. eprav makro topologija ne temelji niti na javnofinan nih indikatorjih niti ne 

vklju uje indikatorjev o razmikih obrestnih mer ali donosnosti bank, kljub temu odkriva, da 

so si ban ni sektorji kot taki po svojih zna ilnostih podobni. Dinami na analiza v 

obravnavanem obdobju je pokazala, da se Slovenija in Gr ija premikata in prepletata po istem 

prostoru, saj kon a Slovenija pot tam, kjer jo je Gr ija za ela, medtem ko se Malta giblje ob 

njunem robu. Dinami na analiza, kot jo omogo a makro topologija, je zaradi tovrstnih 

izsledkov za nosilce ekonomske politike lahko dober pripomo ek pri odkrivanju smeri 

razvoja ban nega sektorja, ne le v prostoru, temve  lahko odkriva tudi podobnosti v asu. S 

tem se lahko utrdi zavedanje o ponovljivosti stvarnosti v asu, tako da ureditve in ukrepi, ki 

so bili že kdaj uporabljeni tudi v drugih ureditvah, ne potonejo v pozabo.  

Prispevek k stroki se kaže tudi v indikatorju, ki ga predlagamo na osnovi izdelane topologije. 

Na sferi je mogo e izvesti dinami no analizo premikov držav v topologiji tako, da se izra una 

razdalja med zmagovalnima nevronoma dveh zaporednih vhodnih vektorjev. Izra un te 

razdalje bi lahko uporabili kot indikator za nosilce ekonomske politike na nacionalni kakor 

tudi na evropski ravni. Spremljati ga je mogo e za premike med dvema zaporednima letoma 

ali za poljubno daljše obdobje, tako da se zaporedni premiki ocenjujejo kumulirano. Indikator 

se nanaša na spreminjanje sektorske strukture v asu. Nosilci politik pa lahko na osnovi tako 

zaznane dinamike natan neje ocenjujejo vzroke za spremembe ter prilagajajo sprejemanje 

ukrepov. 

Rezultati disertacije so prinesli nekatere pomembne ugotovitve. e neposredno primerjamo 

stopnjo integriranosti med starimi in novimi lanicami, lahko ugotovimo, da so nove lanice 

po svojih lastnostih nekoliko bolj homogene. Takšen rezultat nakazuje, da se skupina novih 

lanic ne integrira v enoten prostor, temve  postajajo vse bližje nove lanice med seboj. To ni 

najbolj želena smer integracije dveh gru , saj bi bila v prihodnje po našem prepri anju 

izjemno pomembna enakomerna integracija celotnega prostora.  

5.3 Možnosti za nadaljnje raziskovanje 

V disertaciji predstavljeni mikro in makro topologiji bi lahko predstavljali izhodiš e za 

nadaljnje raziskovalno delo. Modeliranje v okviru te disertacije je pokazalo smiselnost 

nadgradnje predvsem, zagotovo pa ne izklju no, na naslednjih podro jih. V prvi fazi se 

raziskovanje za ne z zbiranjem in pripravo podatkov. To bi v prihodnje lahko zajemalo še 

dodatne, vsebinsko smiselne indikatorje, npr. glede lastniške strukture bank, podatkov o 

obnašanju in prilagajanju tujih podružnic ipd. Tudi vklju itev podatkov o oblikah in obsegu 
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državnih pomo i bankam v težavah bi bila v prihodnje lahko zelo zanimiva za dinami no 

analizo. 

Ker gre za zelo kompleksen pojav, pa je smiselno raziskovanje v prihodnje usmeriti v 

poglobljeno analizo zgolj posameznih vprašanj. To ne pomeni, da bi bilo modeliranje lahko 

ožje, saj potem ni ve  mogo e zagotavljati celovitosti pristopa, kar smo z našo raziskavo 

posebej utemeljili. Zožitev analize bi lahko zajemala npr. zgolj izbrano državo v makro 

topologiji in njeno gibanje skozi as, skupino izbranih bank s kakšno skupno lastnostjo, npr. 

velikostjo, v mikro topologiji in njihovo gibanje skozi as. S spreminjanjem števila držav 

lanic EU in širitvijo evrskega obmo ja se razširja tudi število držav, ki naj bi jih tak model 

vklju eval.            
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6 SKLEP  

Disertacija na inovativen na in raziskuje proces evropske ban ne integracije, kar se kaže v 

njenem prispevku k znanosti in stroki. V prou evanju literature se pokažejo nekatera 

pomembna metodološka vprašanja, ki se nanašajo na uporabljene predpostavke, metode in 

izbor spremenljivk. Naša obravnava vprašanja integracije ban nega sektorja izhaja iz 

predpostavke, da gre za kompleksen proces, ki se kaže na ve  ravneh poslovanja v ban nem 

prostoru. Pojav obravnava na dveh ravneh, in sicer z mikro in makro modelom utemeljuje, da 

bi bilo sklepanje o integraciji na osnovi le nekaj ali celo samo enega indikatorja metodološko 

neustrezno. Zato predlagamo primerjalno obravnavo dveh dinami nih topologij evropskega 

ban nega sektorja. Prva temelji na agregatnih podatkih, druga pa na mikro podatkih 

evropskega ban nega sektorja. Obravnava s pomo jo topologij predstavlja za literaturo novo 

metodo za obravnavo tega, za evropsko politiko izjemno pomembnega fenomena. V nalogi 

predstavljamo tudi novo mero integracije, ki na intervalu med 0 in 100 številsko izrazi stopnjo 

doseganja integracije. S takšno mero lahko primerjamo intenzivnost procesa za evropski 

ban ni sektor kot celoto ali pa samo za posamezne dele.  

Da bi topologiji lahko izdelali, izhajamo iz obravnave vprašanja na osnovi analize gru . 

Znotraj tega pa smo izbrali metodo optimizirane spiralne sferi ne samoorganizirajo e se 

mreže, saj omogo ajo lastnosti te metode ustrezno obravnavo vprašanj, kot so: nelinearnost v 

podatkih, nenormalna porazdelitev podatkov, multikolinearnost, prisotnost osamelcev in 

neuravnovešenost panela. Pregled literature kaže, da so v številnih študijah integracije v zvezi 

s temi vprašanji izbrane neustrezne raziskovalne metode, kar vodi v pristranskost rezultatov. 

Naša raziskava tako uspešno odgovarja na ta vprašanja. Lastnosti metode smo predstavili 

primerjalno glede na klasi no Kohonenovo samoorganizirajo o se mrežo ter glede na druge 

razli ice sferi nih mrež. Zadnjo utemeljimo na Gaussovi meri neurejenosti.  

Predstavljena študija se od drugih razlikuje v obsegu zajetih držav, saj raziskuje evropsko 

ban no integracijo za celo EU-27 in ne zgolj za nabor lanic ali evroobmo je, kakor se 

pogosto pojavlja v literaturi. Prednost študije je tudi v asovnem oknu, ki ga naloga 

obravnava, saj zajema obdobje 2000–2011 za oba modela. Modela sta med seboj primerljiva, 

zaradi esar predstavljata komplementarno orodje za analizo ban ne integracije.    

Rezultati študije se v nekaterih ugotovitvah ujemajo z drugimi raziskovalci, prinašajo pa tudi 

nekatere pomembne nove ugotovitve in zaklju ke. Podobno kot že druge študije je tudi ta 

študija pokazala, da je proces približevanja in povezanosti bolj prisoten znotraj posameznih 

skupin držav (gru ) kakor pa v evropskem prostoru kot celoti. Študija je izraziteje pokazala, 

da se vpliv krize vidi še posebej v poglabljanju oziroma intenziviranju integracije znotraj 

dveh zna ilnih skupin, starih in novih lanic, pri emer se je v gru o novih uvrstila tudi 

Gr ija. Takšno obra anje navznoter je za proces integracije celotnega evropskega ban nega 

prostora zaskrbljujo e. Rezultati obeh topologij pokažejo tudi, da so si zelo blizu ban ni 

sektorji oziroma banke držav z javnofinan nimi težavami, eprav noben od modelov ni 
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vklju eval nobenih javnofinan nih podatkov. To kaže, da bodo za nadaljevanje ban ne 

integracije v evropskem prostoru kot celoti v prihodnje pomembni ukrepi nosilcev 

ekonomoske politike, ki bi poleg usklajevanja nadzora in reševanja bank intenzivneje 

približevali tudi druge dejavnike, ki vplivajo na poslovanje bank. Nacionalne posebnosti zelo 

o itno vplivajo na topološko razporeditev ban nega prostora, kar kaže na izjemen pomen 

kulturno-zgodovinskih dejavnikov za ban ni sektor. Rezultati študije se razlikujejo v 

umestitvi tipi nih osamelcev, ki v teh dveh modelih niso ve  tako prepri ljivi osamelci kot v 

primerjalnih študijah. 

Prizadevanje za uspešno nadaljevanje integracije ban nega procesa je za blaginjo in stabilnost 

v Evropi izjemnega pomena. Predstavljeno metodološko orodje je lahko zelo dober 

pripomo ek nosilcem ekonomske politike za natan nejše in bolj poglobljeno spremljanje 

poteka procesa ter zgodnje odkrivanje oddaljevanja od cilja tako na ravni med posameznimi 

nacionalnimi ban nimi sektorji kakor tudi na ravni posameznih bank in ban nih skupin.     
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Priloga 1 Utežne ravnine – makro model 

Priloga 2 Utežne ravnine – mikro model 
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UTEŽNE RAVNINE – MAKRO MODEL 
 

Legenda slik: Posamezna utežna ravnina prikazuje porazdelitev velikosti uteži glede na 

izbrano pojasnjevalno spremenljivko na enotski sferi. Za prikaz je uporabljena radialna 

projekcija. Dejanske vrednosti uteži so skalirane v razpon, kot ga zavzema posamezna 

pojasnjevalna spremenljivka. Abscisna in ordinatna os predstavljata koordinate uteži na 

enotski sferi (upoštevajo  radialno projekcijo). Na vsakem grafu je razložena barvna lestvica, 

s pomo jo katere se dolo a velikost uteži.  
 

Slika 1: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X01MA 
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Slika 2: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X02MA 

 
Slika 3: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X03MA 
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Slika 4: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X04MA 

 
Slika 5: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X05MA 
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Slika 6: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X06MA 

Slika 7: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X07MA 
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Slika 8: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X08MA 

 
Slika 9: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X09MA 
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Slika 10: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X10MA 
 

 
Slika 11: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X11MA 
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Slika 12: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X12MA 

 

 
Slika 13: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X13MA  
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Slika 14: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X14MA 

 
Slika 15: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X15MA 
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Slika 16: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X16MA 

 
Slika 17: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X17MA  
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Slika 18: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X18MA 

 

 
Slika 19: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X19MA  
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Slika 20: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X20MA 
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UTEŽNE RAVNINE – MIKRO MODEL 
 

Legenda slik: Posamezna utežna ravnina prikazuje porazdelitev velikosti uteži glede na 

izbrano pojasnjevalno spremenljivko na enotski sferi. Za prikaz je uporabljena radialna 

projekcija. Dejanske vrednosti uteži so skalirane v razpon, kot ga zavzema posamezna 

pojasnjevalna spremenljivka. Abscisna in ordinatna os predstavljata koordinate uteži na 

enotski sferi (upoštevajo  radialno projekcijo). Na vsakem grafu je razložena barvna lestvica, 

s pomo jo katere se dolo a velikost uteži.  

 

 
Slika 1: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X01MI 
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Slika 2: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X02MI 

 

 
Slika 3: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X03MI 
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Slika 4: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X04MI 

 

 
Slika 5: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X05MI 
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Slika 6: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X06MI 

 
 

 
Slika 7: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X07MI 
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Slika 8: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X08MI 

 
 

 
Slika 9: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X09MI 

  

-3 -2 -1 0 1 2 3

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

-3 -2 -1 0 1 2 3

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6



Priloga 2 

 

 

 

 
Slika 10: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X10MI 

 

 
Slika 11: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X11MI 
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Slika 12: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X12MI 

 

 
Slika 13: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X13MI 
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Slika 14: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X14MI 

 
 

 
Slika 15: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X15MI 
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Slika 16: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X16MI 

 

 
Slika 17: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X17MI 
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Slika 18: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X18MI 

 
 

 
Slika 19: Prikaz utežne ravnine za spremenljivko X19MI 
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