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POVZETEK 

Tehnologija vpliva na najrazličnejša področja, med drugim tudi na področje financ. Vpliv se 

kaže v pojavljanju novih proizvodov in storitev, prav tako pa so spremembe vidne v zahtevah 

in pričakovanjih potrošnikov. V magistrski nalogi predstavljajmo alternativne možnosti 

financiranja malih in srednje velikih podjetij, ki so omogočene preko fintech – z uporabo 

finančne tehnologije. Predstavljajo alternativo bančnemu in drugemu financiranju, ki je bilo v 

preteklosti najpogostejši način financiranja podjetij. Empirična analiza predstavlja poznavanje 

in razširjenost uporabe fintech med slovenskimi malimi in srednje velikimi podjetji ter 

primerjavo z drugimi državami. Iz empirične analize je razvidno, da slovenska podjetja že 

poznajo alternativne možnosti financiranja, omogočene preko fintech, vendar pa v uporabi 

zaostajajo za drugimi državami.  

Ključne besede: fintech – finančna tehnologija, financiranje podjetij, množično financiranje, 

medsebojno posojanje, financiranje s tveganim kapitalom, mala in srednje velika podjetja. 

SUMMARY 

Technology has an impact on various areas, including finance. The impact is reflected in the 

occurrence of new products and services, and the changes are noticed in the demands and 

expectations of consumers. The master’s thesis presents alternative possibilities of financing 

for small and medium-sized companies. These possibilities are made possible through the use 

of financial technology – fintech – and are an alternative to bank financing and other sources 

of financing, which were the most common way of corporate financing in the past. The 

empirical analysis describes, how known and widespread the use of fintech is among small 

and medium-sized companies in Slovenia and in comparison to other countries. Clearly, 

Slovenian companies are already familiar with the alternative possibilities of financing, 

provided by fintech, however, regarding the usage of these alternatives, companies in 

Slovenia are lagging behind other countries. 

Keywords: fintech – financial technology, corporate financing, crowdfunding, peer-to-peer 

lending, venture capital funding, small and medium-sized companies. 

UDK: 336:334.012.61(043.2) 





V 

ZAHVALA 

Rada bi se zahvalila mentorici doc. dr. Suzani Laporšek za vso strokovno vodenje, nasvete in 

podporo skozi pisanje magistrskega dela.  

 





VII 

VSEBINA 

1 Uvod ..................................................................................................................................... 1 

1.1 Opredelitev problema in teoretična izhodišča .............................................................. 1 

1.2 Namen in cilj magistrskega dela .................................................................................. 5 

1.3 Raziskovalna vprašanja ................................................................................................ 6 

1.4 Predvidene metode za doseganje ciljev ....................................................................... 6 

1.5 Predpostavke in omejitve magistrskega dela ............................................................... 7 

2 Financiranje MSP ............................................................................................................... 8 

2.1 Opredelitev MSP .......................................................................................................... 8 

2.2 Financiranje MSP ......................................................................................................... 9 

2.2.1 Življenjski cikel podjetja ................................................................................. 9 

2.2.2 Notranji in zunanji viri financiranja .............................................................. 10 

2.2.3 Lastniški in dolžniški viri financiranja ...........................................................11 

2.2.4 Finančni življenjski cikel podjetja ..................................................................11 

2.2.5 Izzivi MSP v povezavi s financiranjem ......................................................... 14 

2.3 Alternativni viri financiranja ...................................................................................... 16 

3 Fintech ............................................................................................................................... 21 

3.1 Zgodovina in razvoj fintech ....................................................................................... 21 

3.1.1 Fintech 1.0; 1866−1967 ................................................................................. 21 

3.1.2 Fintech 2.0; 1967–2008 ................................................................................. 22 

3.1.3 Fintech 3.0; 2008–danes (v razvitih državah) in 3.5 v razvijajočih se trgih .. 23 

3.2 Področja fintech ......................................................................................................... 24 

3.2.1 Spremembe na trgu finančnih proizvodov in storitev .................................... 28 

3.2.2 Fintech proizvodi in storitve .......................................................................... 29 

3.3 Fintech viri financiranja MSP .................................................................................... 36 

3.3.1 Množično financiranje, posojanje na trgu in spletno financiranje s  

tveganim kapitalom ....................................................................................... 39 

3.3.2 Primerjava fintech virov financiranja z drugimi viri financiranja ................. 55 

3.4 Izzivi, ki jih prinaša fintech ........................................................................................ 57 

4 Analiza fintech proizvodov in storitev med MSP v Sloveniji ....................................... 62 

4.1 Demografski podatki sodelujočih podjetij in oseb, ki so izpolnjevale vprašalnik ..... 63 

4.2 Poznavanje in uporaba fintech proizvodov in storitev med MSP v Sloveniji ............ 64 

4.3 Poznavanje in uporaba fintech za pridobitev alternativnih virov financiranja med 

MSP v Sloveniji ......................................................................................................... 66 

4.4 Dejavniki, ki vplivajo na izbiro vira financiranja ...................................................... 68 

4.5 Dostopnost in razpoložljivost informacij glede fintech ............................................. 69 

4.6 Razširjenost uporabe fintech po svetu ....................................................................... 71 

4.6.1 Bančništvo in plačila...................................................................................... 71 

4.6.2 Finančno upravljanje ..................................................................................... 72 



VIII 

4.6.3 Fintech financiranje ....................................................................................... 73 

4.6.4 Zavarovanja ................................................................................................... 76 

4.6.5 Sprejetje fintech ............................................................................................. 76 

4.7 Naložbe v fintech ....................................................................................................... 77 

5 Sklep ................................................................................................................................... 81 

Literatura ................................................................................................................................ 85 

Priloge ...................................................................................................................................... 95 

 

  



IX 

SLIKE 

Slika 1:  Finančni življenjski cikel podjetja ........................................................................... 12 

Slika 2:  Financiranje MSP glede na življenjski cikel ........................................................... 15 

Slika 3:  Ključni trendi rasti fintech področij ......................................................................... 25 

Slika 4:  Teoretični pristop k fintech platformam .................................................................. 27 

Slika 5:  Množično zunanje izvajanje, množično financiranje in množično investiranje ...... 39 

Slika 6:  Oblike množičnega financiranja .............................................................................. 40 

Slika 7:  Model investicijskega množičnega financiranja z računom, ločenim od stranke.... 43 

Slika 8:  Notarski model investicijskega množičnega financiranja ....................................... 43 

Slika 9:  Model investicijskega množičnega financiranja z zajamčenim vračanjem ............. 44 

Slika 10:  Model lastniškega množičnega financiranja ............................................................ 44 

Slika 11:  Tradicionalno bančno posojanje, posojanje na trgu – model neposrednega 

financiranja in posojanje na trgu – model bančnega partnerstva ............................. 46 

Slika 12:  Delitev tveganega kapitala ....................................................................................... 50 

Slika 13:  Trg tveganega kapitala ............................................................................................. 51 

Slika 14:  Cikel tveganega kapitala .......................................................................................... 52 

Slika 15:  Velikost podjetij in pravnoorganizacijska oblika sodelujočih podjetij .................... 63 

Slika 16:  Pridobitev informacij glede finančnih proizvodov in storitev, katerih pridobitev  

in uporaba temelji na spletu ..................................................................................... 68 

Slika 17:  Dejavniki, ki vplivajo na izbiro med tradicionalnimi viri financiranja in 

alternativnimi viri financiranja ................................................................................ 69 

Slika 18:  Dostopnost/razpoložljivost informacij o finančnih proizvodih in storitvah, ki jih 

pridobivamo in/ali uporabljamo na spletu ............................................................... 70 

Slika 19:  Dostopnost ponudbe možnosti pridobivanja financiranja za podjetja preko spleta  

v Sloveniji ................................................................................................................ 70 

Slika 20:  Zanimanje za uporabo finančnih proizvodov in storitev, ki temeljijo na spletu ..... 71 

Slika 21:  Odstotek uporabe fintech proizvodov in storitev v kategoriji bančništva in plačil . 72 

Slika 22:  Odstotek uporabe fintech proizvodov in storitev v kategoriji finančnega  

upravljanja ............................................................................................................... 73 

Slika 23:  Odstotek uporabe fintech proizvodov in storitev v kategoriji financiranja ............. 73 

Slika 24:  Odstotek uporabe fintech proizvodov in storitev v kategoriji zavarovanja ............. 76 

Slika 25:  Glavni cilji fintech podjetij in bank ......................................................................... 80 

PREGLEDNICE 

Preglednica 1: Alternativni viri zunanjega financiranja MSP .................................................. 4 

Preglednica 2:  Opredelitev mikro, malih in srednje velikih podjetij v EU .............................. 8 

Preglednica 3:  Opredelite mikro, majhnih in srednje velikih podjetij v Sloveniji ................... 8 

Preglednica 4:  Fintech podjetja .............................................................................................. 24 



X 

Preglednica 5:  Alternativni modeli financiranja MSP ........................................................... 37 

Preglednica 6:  Prednosti in slabosti tveganega kapitala ......................................................... 53 

Preglednica 7:  Regija sodelujočih podjetij glede na sedež podjetja. ...................................... 63 

Preglednica 8:  Dejavnost sodelujočih podjetij ....................................................................... 64 

Preglednica 9:  Poznavanje in uporaba fintech proizvodov in storitev med MSP v  

Sloveniji ......................................................................................................... 65 

Preglednica 10: Poznavanje in uporaba fintech za pridobitev alternativnih virov  

financiranja med MSP v Sloveniji ................................................................. 66 

Preglednica 11: Velikost in pravnoorganizacijska oblika podjetij, ki poznajo in uporabljajo 

fintech proizvode in storitve ........................................................................... 67 

Preglednica 12: Velikost in pravnoorganizacijska oblika podjetij, ki poznajo in uporabljajo 

fintech za pridobitev alternativnih virov financiranja .................................... 68 

Preglednica 13: Razširjenost digitalnih plačil severnoameriških trgovcev .............................. 72 

Preglednica 14: Vrednost transakcij posameznih alternativnih virov financiranja v Evropi ... 74 

Preglednica 15: Odstotek sprejetja fintech med posameznimi državami ................................. 76 

Preglednica 16: Število naložb v fintech podjetja v Evropi med leti 2010 in 2019 ................. 77 

Preglednica 17: Število novoustanovljenih fintech podjetij in vrednost investicij .................. 77 

Preglednica 18: Naložbe v fintech sektor v Evropi in po svetu ............................................... 78 

Preglednica 19: Vrednost naložb tveganega kapitala v fintech zagonska podjetja .................. 78 

Preglednica 20: Dejavniki, ki motijo bančni sektor ................................................................. 79 

 



XI 

KRAJŠAVE 

API Application Programming Interface 

GDPR  General Data Protection Regulation 

mPOS  Mobile Point-of-Sale 

MSP  mala in srednje velika podjetja 

P2P  Peer-to-peer 

POS  Point-of Sale 

PSD2  Payment Service Directive 2 

 

 





 

1 

1 UVOD 

Podjetja se pri poslovanju neprestano srečujejo z različnimi finančnimi proizvodi in 

storitvami ter v okviru tega tudi iskanja (njim) ustreznih virov financiranja. Izbor finančnih 

proizvodov in storitev na strani podjetij je povezan z več dejavniki, med drugim s 

poznavanjem finančnega okolja in možnosti ter tudi stopnjo rasti podjetja in z življenjsko 

fazo, v kateri je podjetje. 

1.1 Opredelitev problema in teoretična izhodišča 

Ponudba finančnih proizvodov in storitev se je v zadnjih letih močno spremenila, predvsem 

zaradi razvoja finančnih tehnologij in digitalizacije. Digitalizacija in finančne tehnologije 

močno spreminjajo finančno industrijo in se razvijajo v resno alternativo tradicionalnemu 

bančnemu sektorju. V posameznih segmentih finančne industrije je tako na voljo veliko 

finančnih proizvodov in storitev, ki gradijo na digitalni tehnologiji in masovnih podatkih, in 

jih kupci oziroma uporabniki ne morejo dobiti pri svoji banki ali drugi finančni instituciji. 

Nebančni, predvsem tehnološko vodeni ponudniki vedno bolj vstopajo na finančne trge z 

namenom nuditi enostavne finančne proizvode in storitve. Ponudba finančno-tehnoloških 

podjetij oziroma fintech (ta termin uporabljamo v nadaljevanju) tako obsega vse od digitalnih 

plačilnih rešitev in informacijskih storitev, varčevanja in pravice do deponiranja prek 

sodobnega spletnega bančništva, večkanalnega svetovanja in trgovanja z vrednostnimi papirji, 

pa tudi do preprostih rešitev financiranja in uporabe združljive finančne programske opreme 

(Dapp 2014, 1). 

V zadnjem desetletju smo priča izjemno hitri rasti fintech podjetij in uporabnikov njihovih 

proizvodov in storitev, zaradi česar so strokovnjaki fintech poimenovali kar fenomen tega 

časa. Da je tema oziroma področje res aktualno, tako z raziskovalnega kot tudi s praktičnega 

vidika uporabnikov in potencialnih uporabnikov, priča tudi dejstvo, da se je termin fintech na 

Googlovi lestvici priljubljenosti iskanja (lestvica se giblje od 0 do 100) od vrednosti 0 na 

vrednost 100 povzpel v obdobju petih let (med leti 2011 in 2016) (Google 2020). 

Arner, Barberis in Buckley (2015, 1) razumejo fenomen fintech kot finančno podprte 

tehnološke rešitve. Po njihovem mnenju fenomen fintech ni omejen le na nekatere bančne 

dejavnosti (npr. financiranje) ali poslovne modele (npr. posojila med fizičnimi osebami, 

vloge), ampak zajema vrsto izdelkov in storitev, ki jih banke tradicionalno zagotavljajo 

svojim strankam. McAuley (2015) pojav razlaga širše in ga opredeljuje kot ekonomsko 

industrijo, sestavljeno iz podjetij, ki uporabljajo tehnologijo za doseganje čim učinkovitejšega 

finančnega sistema. 

Stroka pri oblikovanju definicije fintech ni enotna. Kot izhaja iz pregleda, ki ga je pripravil 

OECD (2018, 10), (mednarodne) organizacije fintech opredeljujejo oziroma poimenujejo 
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različno: 

− Evropski parlament: financiranje, ki ga omogočajo nove tehnologije; 

− Ameriški nacionalni ekonomski svet (angl. US National Economic Council): inovacije v 

finančni tehnologiji; 

− Odbor za finančno stabilnost (angl. Financial Stability Board, FSB): digitalno 

omogočene finančne inovacije; 

− Hongkonško združenje za management (angl. Hong Kong Management Association, 

HKMA): novo nastale digitalne tehnologije, sprejete v finančni industriji; 

− Mednarodna organizacija nadzornikov trga vrednostnih papirjev (angl. International 

Organization of Securities Commissions, IOSCO): raznoliki inovativni poslovni modeli 

in nastajajoče tehnologije, ki lahko preoblikujejo industrijo finančnih storitev. 

Če povzamemo, fintech je v splošnem oznaka za hiter razvoj finančnih proizvodov in storitev, 

ki jih večinoma poganjajo digitalne tehnologije. Fintech je tako postal sinonim za podjetja, ki 

zagotavljajo katero od osnovnih tehnologij ali finančnih proizvodov ali storitev. Opazimo pa 

lahko tudi zavajajočo konotacijo, po kateri fintech podjetja vključujejo samo zagonska 

podjetja. Domneva, da so med fintech podjetji le start-up podjetja, zanemarja obstoj velikega 

števila dobro uveljavljenih ponudnikov (OECD 2018, 10). 

Kot izhaja iz zgornjega pregleda, soglasja o opredelitvi fintech in kategorizaciji fintech 

proizvodov in storitev ni, kar kaže na potrebo po oblikovanju celovitega okvira za 

razumevanje digitalizacije finančnih proizvodov in storitev. Čeprav je potrebno osnovno 

razumevanje tehnologije, bodo glavni pomisleki oblikovalcev politike in regulatorjev uporaba 

digitalnih tehnologij in njihovih posledic na poslovne modele, organizacijske procese in 

družbo kot celoto (OECD 2018, 10). 

Fintech je v letih po finančni krizi doživel visoko rast. Od leta 2008 so se globalne naložbe v 

ta sektor potrojile iz 930 milijonov ameriških dolarjev na več kot tri milijarde ameriških 

dolarjev v letu 2014. V letu 2018 so naložbe v fintech dosegle nov rekord: 112 milijard 

ameriških dolarjev je bilo namenjenih inovativnim podjetjem, ki se ukvarjajo s tehnološkimi 

inovacijami v finančnem sektorju, kar je močno povečanje v primerjavi z 51 milijardami 

ameriških dolarjev v letu 2017 (KPMG 2019). 

Podjetje Ernst & Young Global (EY 2019, 8) od leta 2015 opravlja globalno raziskavo o 

razširjenosti fintech, pri čemer v raziskavo vključi države, kjer je uporaba fintech največja. 

Kot izhaja iz raziskave, je leta 2015 15,5 % digitalno aktivnih uporabnikov uporabljalo vsaj 

dva fintech proizvoda/storitvi. Najvišji odstotek (29 %) so zabeležili v Hongkongu, 

evroobmočje pa je močno zaostajalo (npr. v Nemčiji 12,3 %, v Združenem kraljestvu pa 

14,3 %). V letu 2019 je bil odstotek sprejetja fintech med fizičnimi osebami že 64 %, pri tem 

pa je izstopala Kitajska s 87 %. V obdobju od 2015 do 2019 so največje rasti uporabe fintech 

beležile naslednje države: Hongkong (iz 29 % v letu 2015 na 67 % v letu 2019), Singapur (iz 
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15 % v letu 2015 na 67 % v letu 2019), ZDA (iz 17 % v letu 2015 na 46 % v letu 2019), 

Združeno kraljestvo (iz 14 % v letu 2015 na 71 % v letu 2019), Avstralija (iz 13 % v letu 

2015 na 58 % v letu 2019) in Kanada (iz 8,2 % v letu 2015 na 50 % v letu 2019) (EY 2019, 

8).  

Slovenija v raziskavo, ki jo izvaja podjetje Ernst & Young Global, ni bila vključena, 

podatkov, ki bi sistematično in celovito obravnavali razširjenost fintech v Sloveniji, pa ni. Za 

Slovenijo so tako pretežno na voljo podatki o uporabi mobilnega bančništva. Po podatkih 

raziskave All Finance podjetja Valicon se je število uporabnikov mobilnih bank iz 24 % v letu 

2016 povzpelo na 51 % v letu 2019; 35 % komitentov uporablja digitalne plačilne sisteme, 

kot so PayPal, Google Pay ipd. (Valicon 2019). Po podatkih NLB (2019, 25) 34,2 % njihovih 

komitentov uporablja mobilno banko. 

Arner, Barberis in Buckley (2016, 24) navajajo pet področij, na katera posega oziroma deluje 

fintech: 

− finance in naložbe (v tej kategoriji je treba poudariti pomembnost množičnega 

financiranja (angl. crowdfunding) in tveganega kapitala (angl. venture capital) kot 

alternativnega vira financiranja podjetij);  

− notranje finančno poslovanje in upravljanje tveganj (t. i. regtech);  

− plačila in infrastruktura (npr. čezmejni elektronski plačilni sistemi);  

− varnost podatkov in monetizacija;  

− razvoj vmesnikov za kupce (povezano s tekmovanjem s tradicionalnim bančnim 

sektorjem; tehnološka podjetja lahko izkoristijo svoje obstoječe baze strank za uvajanje 

novih finančnih proizvodov in storitev). 

Baselski odbor za bančni nadzor (angl. Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) 

(BCBS 2018, 9) je osnoval kategorizacijo fintech inovacij. Novosti je razdelil na naslednja 

področja:  

− krediti, depoziti in zbiranje kapitala (množično financiranje, posojilne tržnice, mobilne 

banke in kreditno ocenjevanje);  

− plačila, obračuni in poravnave storitev: maloprodaja (mobilne denarnice, medsebojni 

prenosi in digitalne valute) in veleprodaja (B2B prodajno mesto, valutna veleprodaja in 

platforme za digitalno izmenjavo);  

− storitve upravljanja naložb (visokofrekvenčno trgovanje, e-trgovanje in robo-svetovanje);  

− zavarovanje (povezava do mobilnih naprav, masovni podatki, izboljšana cenovna 

tveganja in nove pogodbe).  

Nadalje, novosti na področju storitev tržne podpore vključujejo (BCBS 2018, 9):  

− zbirniki portalov in podatkov;  

− ekosistemi (infrastruktura, odprtokodni programi in API-ji);  

− podatkovne aplikacije (analiza masovnih podatkov, strojno učenje in napovedno 
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modeliranje);  

− blockchain tehnologija in pametne pogodbe;  

− varnost (identifikacija stranke in preverjanje pristnosti); 

− računalništvo v oblaku;  

− internet stvari in mobilna tehnologija in  

− umetna inteligenca (roboti, avtomatizacija v financah in algoritmi). 

Po podatkih podjetja Ernst & Young Global (EY 2019) je v letu 2019 fintech proizvode in 

storitve uporabljalo 25 % malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju MSP) (v raziskavo 

je bilo vključenih 1000 podjetij iz petih držav, kjer je fintech najbolj razširjen). V največji 

meri MSP uporabljajo bančne in plačilne storitve (56 %) in pa finančne storitve (46 %). 89 % 

MSP, ki uporabljajo fintech, je pripravljenih podatke deliti s fintech podjetji. 

Kot izhaja iz zgornjega pregleda novosti, fintech nudijo MSP vrsto inovativnih proizvodov in 

storitev ter, še posebej na razvitih finančnih trgih, predstavljajo pomembno podporo 

poslovanju MSP. 

Ena od pomembnih storitev, ki jih ponuja fintech, je tudi podpora oziroma dostop do t. i. 

alternativnih virov financiranja. Slednji predstavljajo pomemben vir v zgodnji fazi in v fazi 

razširitve podjetja, še posebej za MSP, ki se, kot navajajo Ruzzier idr. (2008, 262), pogosto 

srečujejo s težavami financiranja. Težave financiranja malega gospodarstva v Sloveniji so, po 

mnenju Ruzzierja idr. (2008, 262), predvsem predraga finančna sredstva, omejene možnosti 

dostopa do finančnih sredstev, omejitve pri najemanju posojil v tujini, nepoznavanje drugih 

oblik financiranja podjetij (npr. financiranje s tveganim kapitalom, financiranje z zastavo 

vrednostnih papirjev) ter pomanjkanje drugih virov financiranja (npr. skladi tveganega 

kapitala ali viri za samozaposlitev). Še posebej se je dostop MSP do finančnih sredstev otežil 

v času finančne krize. To je dodatno prispevalo k razvoju alternativnih oblik financiranja in s 

tem tudi za razmah fintech proizvodov in storitev.  

Kot je bilo že omenjeno zgoraj, lahko podjetja izbirajo med različnimi viri financiranja. V 

preglednici 1 so naštete alternativne možnosti izbire virov financiranja MSP.  

Preglednica 1:  Alternativni viri zunanjega financiranja MSP  

Nizko 

tveganje/donos 

Nizko tveganje/donos Srednje tveganje/donos Visoko tveganje/donos 

Financiranje na 

podlagi sredstev 

Alternativni dolg Hibridni instrumenti Lastniški instrumenti 

‒ posojila na 

podlagi sredstev 

‒ faktoring 

‒ naročilnice 

‒ skladiščnice 

‒ korporativne 

obveznice 

‒ listinjeni dolg 

‒ krite obveznice 

‒ zasebno plasiranje 

‒ podrejena 

posojila/obveznice 

‒ tihe udeležbe 

‒ sodelujoča posojila 

‒ pravice do udeležbe  

‒ zasebni kapital 

‒ tvegani kapital 

‒ poslovni angeli 

‒ specializirane 

platforme za javno  

se nadaljuje 
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Nizko 

tveganje/donos 

Nizko tveganje/donos Srednje tveganje/donos Visoko tveganje/donos 

Financiranje na 

podlagi sredstev 

Alternativni dolg Hibridni instrumenti Lastniški instrumenti 

‒ leasing ‒ množično 

financiranje – 

crowdfunding 

(dolg) 

pri dobičku 

‒ zamenljive 

obveznice 

‒ obveznice z nalogi 

‒ mezzaninske 

finance 

kotacijo MSP 

‒ crowdfunding 

(lastniški kapital) 

Vir: OECD 2013, po OECD 2015. 

Uporaba finančne tehnologije omogoča uporabnikom dostop do hitrejših, cenejših in 

posamezniku oziroma podjetjem prilagojenih rešitev. Ne glede na to pa se zdi, da sta pomen 

in pomembnost digitalnih strukturnih sprememb še vedno podcenjena. Slovenske banke so 

sicer začele v svoje finančne proizvode in storitve vključevati tudi finančne tehnologije (tudi 

preko sodelovanja s fintech podjetji), a je ta proces še precej počasen, še posebej, če ga 

primerjamo z razvojem fintech v svetu. Kot izhaja iz trendov razvoja fintech v svetu, bo 

fintech v (bližnji) prihodnosti izredno pomemben del finančnega sistema.  

1.2 Namen in cilj magistrskega dela 

Namen magistrske naloge je proučiti področje finančne tehnologije (fintech), s posebnim 

poudarkom na poznavanju in uporabi fintech proizvodov in storitev med MSP v Sloveniji in 

uporabi fintech kot možnosti za pridobitev alternativnega financiranja. Gre za relativno novo 

tematiko, ki je za raziskovalce zelo zanimiva in pomembna, saj ima v zadnjem obdobju velik 

vpliv na finančno in bančno področje, s tem pa tudi na poslovanje podjetij.  

Cilji teoretičnega dela magistrske naloge so: 

− opredeliti fintech; 

− predstaviti zgodovino in razvoj fintech; 

− predstaviti nabor proizvodov in storitev, ki jih ponuja fintech, in področja, na katera 

fintech posega; 

− pregledati (alternativne) možnosti financiranja MSP, ki jih ponuja fintech, in podrobneje 

preučiti najpogostejše oblike financiranja MSP s/preko fintech, kot so množično 

financiranje, financiranje s tveganim kapitalom in posojanje na trgu (angl. marketplace 

lending oz. P2P lending); 

− preučiti, v čem se fintech podjetja razlikujejo od bank in kakšne so prednosti in slabosti 

fintech financiranja v primerjavi z drugimi vrstami financiranja MSP;  

− predstaviti izzive, ki jih prinaša fintech (npr. vpliv na finančne trge, regulacija). 
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Cilji empiričnega dela magistrske naloge so:  

− predstaviti stanje in trende razvoja in razširjenosti fintech podjetij ter njihovih proizvodov 

in storitev v Sloveniji, Evropi in svetu; 

− analizirati poznavanje in razširjenosti uporabe fintech proizvodov in storitev, s 

poudarkom na uporabi fintech za pridobitev virov financiranja med MSP v Sloveniji, in 

ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na odločitev MSP o izbiri med tradicionalnimi viri 

financiranja in alternativnimi viri financiranja, ki jih je mogoče pridobiti z rabo fintech. 

1.3 Raziskovalna vprašanja 

V magistrski nalogi bomo odgovorili na naslednja raziskovalna vprašanja: 

− V kolikšni meri slovenska MSP poznajo (in uporabljajo) fintech proizvode in storitve in 

katere?  

− V kolikšni meri slovenska MSP poznajo (in uporabljajo) fintech za pridobitev 

alternativnih virov financiranja in katere?  

− Kakšne so značilnosti podjetij, ki v večji meri uporabljajo fintech proizvode in storitve 

oziroma uporabljajo fintech za pridobitev alternativnih virov financiranja?  

− Kateri dejavniki vplivajo na izbiro med tradicionalnimi viri financiranja in alternativnimi 

viri financiranja, ki jih je mogoče pridobiti z rabo fintech?  

− Kakšna je dostopnost/razpoložljivost informacij glede fintech in možnosti, ki so ponujene 

v Sloveniji?  

Za namen priprave odgovorov na raziskovalna vprašanja smo podatke zbrali z anketnim 

vprašalnikom, ki smo ga izvedli na vzorcu slovenskih MSP (podrobnejši opis metode zbiranja 

podatkov in metod analize je v naslednjem poglavju in v poglavju, kjer predstavljamo 

pridobljene rezultate). Na podlagi zbranih podatkov smo Slovenijo postavili v mednarodni 

primerjalni kontekst; primerjali smo jo z drugimi državami, in sicer na podlagi ugotovitev 

tujih študij oziroma študij tujih podjetij, kot je Ernst & Young Global. 

1.4 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Magistrska naloga obsega teoretični in empirični del.  

Teoretični del temelji na pregledu domače in tuje literature s področja fintech in rabe fintech 

proizvodov in storitev in uporabe fintech za pridobitev alternativnih virov financiranja 

podjetij. Z uporabo metod deskripcije in kompilacije smo preučili strokovno in znanstveno 

literaturo s področja, pri čemer smo se osredotočili na naslednje vsebine: predstavitev fintech, 

njegove zgodovine in razvoj, predstavitev področij, na katerih deluje fintech, predstavitev 

proizvodov in storitev, ki jih ponuja fintech, predstavitev fintech financiranja podjetij, med 

katerimi podrobneje predstavljamo množično financiranje, tvegani kapital in posojanje na 
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trgu, ter predstavitev izzivov, ki jih prinaša fintech. 

Empirični del magistrske naloge je sestavljen iz dveh sklopov. V prvem sklopu smo 

analizirali stanje o poznavanju in razširjenosti uporabe fintech ter proizvodov in storitev, ki 

jih ponuja fintech, med slovenskimi MSP. Ob tem smo analizirali značilnosti podjetij, ki v 

večji meri uporabljajo fintech proizvode in storitve, v smislu dejavnosti, velikosti in starosti 

podjetja ter regije poslovanja (tj. glede na sedež podjetja). V nadaljevanju smo se osredotočili 

na uporabo fintech za pridobitev alternativnih virov financiranja med slovenskimi MSP. Tudi 

tukaj smo pregledali značilnosti podjetij, ki v večji meri uporabljajo fintech za pridobitev 

alternativnih virov financiranja. Poleg poznavanja in razširjenosti uporabe fintech za 

pridobitev virov financiranja smo skušali odgovoriti tudi na dodatna podvprašanja, kot je, 

kateri dejavniki vplivajo na izbiro med alternativnimi viri financiranja in drugimi oblikami 

financiranja. Ugotovitve temeljijo na podatkih, ki smo jih zbrali z anketnim vprašalnikom, in 

analizirali z rabo opisnih statistik.  

V drugem sklopu smo svoje pridobljene podatke primerjali z mednarodno raziskavo podjetja 

Ernst & Young Global (EY 2019) o razširjenosti fintech med MSP. Prav tako predstavljamo 

trende na tem področju. Podatke smo pridobili iz poročil podjetij KPMG International 

Cooperative (KPMG), Deloitte, Capgemini in Boston Retail Partners, podatkovnih baz in 

poročil Statiste, Evropskega združenja za finančno upravljanje (angl. European Financial 

Management Association – EFMA) in podatkov raziskav Cambridge Judge Business School 

in The Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF).  

1.5 Predpostavke in omejitve magistrskega dela 

Za namen te raziskave smo se omejili le na financiranje MSP v Sloveniji. Za takšno omejitev 

smo se odločili, ker, kot je že bilo omenjeno zgoraj, se MSP pogosto srečujejo s težavami 

financiranja in imajo, v primerjavi z velikimi podjetji, manj možnosti pri izbiri virov 

financiranja. 

Omejitev empiričnega dela magistrske naloge se nanaša predvsem na zagotovitev 

reprezentativnega vzorca ter pridobivanje kontaktov. Največjo omejitev pa predstavlja 

odzivnost, saj je raziskava potekala v obdobju, ko je bilo poslovanje podjetij omejeno zaradi 

COVID-19. Zaradi tega smo se soočili s problemom pridobivanja podatkov oziroma nizko 

odzivnostjo. Anketni vprašalnik je bil poslan na 2500 elektronskih naslovov, od tega se jih je 

123 odzvalo in rešilo vprašalnik. Nizka odzivnost vodi v težave pri posploševanju empiričnih 

ugotovitev na celotno populacijo MSP v Sloveniji. 

Omejitev predstavlja tudi poznavanje termina fintech. Kljub vsakodnevni uporabi bančnih in 

finančnih proizvodov in storitev za določene ne vemo, da spadajo med fintech proizvode 

oziroma storitve oziroma ne vemo, da določen vir financiranja spada med fintech. 
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2 FINANCIRANJE MSP 

Na začetku poglavja bomo opredelili MSP. 

2.1 Opredelitev MSP 

MSP so opredeljena v Priporočilu Komisije z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, majhnih 

in srednje velikih podjetij 2003/361/EC (Uradni list EU L124/36, v nadaljevanju Priporočilo 

Komisije 2003/361/EC). Razdelitev se uporablja predvsem pri razvrščanju podjetij za 

koriščenje ukrepov in podpore, ki jih Evropska komisija pripravlja in ponuja MSP. V 

priporočilu so MSP razdeljena v tri skupine, upoštevajoč naslednje kriterije: povprečno 

število zaposlenih, vrednost premoženja podjetja oziroma aktive v bilanci stanja in letni čisti 

prihodki od prodaje (glej spodnjo preglednico). Podjetje spada v posamezno kategorijo, če 

izpolnjuje dva od treh pogojev. 

Preglednica 2: Opredelitev mikro, malih in srednje velikih podjetij v EU 

Velikost/Kriterij Število zaposlenih Vrednost aktive Čisti prihodki od prodaje 

Srednje veliko < 250 < 50 milijonov evrov < 43 milijonov evrov 

Majhno < 50 < 10 milijonov evrov < 10 milijonov evrov 

Mikro < 10 < 2 milijona evrov < 2 milijona evrov 

Vir: Priporočilo Komisije 2003/361/EC. 

V Sloveniji so MSP opredeljena in razvrščena glede na kriterije, opredeljene v 55. členu 

Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno 

besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS, v 

nadaljevanju ZGD-1). Tudi po tej razdelitvi spada podjetje v posamezno kategorijo, če 

izpolnjuje dva od treh pogojev. Kriteriji so enaki kot v Priporočilu Komisije 2003/361/EC, le 

da so posamezne kategorije vrednostno opredeljene drugače (glej spodnjo preglednico). 

Členitev je za slovenska podjetja pomembna predvsem zaradi izpolnjevanja različnih 

obveznosti, ki se za posamezne kategorije razlikujejo (poročila ipd.). 

Preglednica 3: Opredelite mikro, majhnih in srednje velikih podjetij v Sloveniji 

Velikost/Kriterij Število zaposlenih Vrednost aktive Čisti prihodki od prodaje 

Srednje veliko < 250 < 20 milijonov evrov < 40 milijonov evrov 

Majhno < 50 < 4 milijone evrov < 8 milijonov evrov 

Mikro < 10 < 350.000 evrov < 700.000 evrov 

Vir: ZGD-1. 

Vloga MSP v gospodarstvu ni zanemarljiva. Po podatkih Statističnega urada RS je v letu 

2018 v Sloveniji poslovalo 200.174 podjetij (od tega je bilo 61.840 gospodarskih družb, 

26.597 drugih pravnih oseb in 111.737 fizičnih oseb), zaposlovala so 914.224 oseb in 
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ustvarila 117.041 milijonov EUR prihodka (SURS 2019). 99,8 % podjetij v Sloveniji je 

spadalo v kategorijo MSP. 65 % prihodkov v državi ustvarijo prav ta podjetja, zaposlujejo pa 

skoraj 70 % ljudi (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 2019). Na podlagi kriterija 

števila zaposlenih se je v letu 2018 94,9 % podjetij uvrščalo med mikro podjetja (SURS 

2019). MSP predstavljajo največji delež med podjetji tako v Sloveniji, Evropi kot tudi po 

svetu, zato je njihova vloga v gospodarstvu velika. 

MSP velikim podjetjem predstavljajo konkurenco, posameznikom pogosto prvo zaposlitev, 

podjetnikom pa prvi korak v svet podjetništva. Za celotno gospodarstvo so MSP sprožilci 

novih idej. OECD (2017, 5) je MSP opisal kot ključne akterje v gospodarstvu in širšem 

ekosistemu podjetij. Po njihovem mnenju je omogočanje, da se prilagodijo in uspevajo v bolj 

odprtem okolju ter bolj aktivno sodelujejo pri digitalni preobrazbi, bistvenega pomena za 

pospešitev gospodarske rasti in bolj vključujočo globalizacijo. Opažajo, da MSP v vseh 

državah na vseh stopnjah razvoja igrajo pomembno vlogo pri doseganju ciljev trajnostnega 

razvoja s spodbujanjem vključujoče in trajnostne gospodarske rasti, zagotavljanjem zaposlitve 

in dostojnega dela za vse, spodbujanjem trajnostne industrializacije in spodbujanjem inovacij 

ter zmanjšanjem neenakosti dohodka. Po podatkih OECD (2019, 3) predstavljajo MSP 99 % 

vseh podjetij in med 50 in 60 % celotne dodane vrednosti. Po njihovih podatkih so bila MSP v 

vseh regijah in mestih glavna gonila ustvarjanja delovnih mest, še posebej po krizi leta 2008. 

V mestnih in podeželskih območjih pogosto prispevajo k identiteti in socialni koheziji 

lokalnih skupnosti.  

2.2 Financiranje MSP 

V nadaljevanju bomo predstavili življenjski cikel podjetja, vire financiranja ter finančni 

življenjski cikel podjetja. Na koncu poglavja pa se bomo osredotočili na izzive, povezane s 

financiranjem, s katerimi se soočajo MSP. 

2.2.1 Življenjski cikel podjetja 

Pümpin in Prange (1995, 23) povezujeta izvor življenjskega cikla podjetij z biologijo. Po 

njunih navedbah je ta razvojni proces značilen za posamezne dele organizma kot za celotno 

populacijo. Pučko (2003, 48) življenjski cikel podjetja primerja z življenjskim ciklom 

proizvoda. Navaja pet faz življenjskega cikla podjetja: rojstvo, rast, doba zrelosti, upadanje in 

smrt. Življenjski cikel podjetja je povezan z rastjo in razvojem podjetja. Ruzzier idr. (2008, 

167) opisujejo razvoj kot kvalitativne spremembe v smislu raznih izboljšav, rast pa kot 

kvantitativno večanje podjetja. Poudarjajo, da rast vedno pomeni tudi razvoj v nekem smislu. 

Ločujejo med notranjo in zunanjo rastjo podjetja. Notranja rast pomeni večanje obsega 

poslovanja že obstoječega podjetja ali ustanovitev novega. Zunanja rast pa je, ko pride do 

združitve podjetij ali njihovega prevzema. Management mora spremljati krivuljo rasti in 
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razvoja podjetja, da s pravo strategijo, projekti, letnimi plani poslovanja in drugimi 

aktivnostmi preprečuje upadanje rasti in razvoja, opozarja Hauc (2007, 117).  

2.2.2 Notranji in zunanji viri financiranja 

Skozi celotno poslovanje se podjetje srečuje s potrebo po finančnih sredstvih. V osnovi vire 

financiranja delimo na notranje in zunanje. Najpogostejša notranja vira financiranja sta: 

− nerazdeljeni čisti dobiček – predstavlja enega najpomembnejših virov samofinanciranja 

podjetja. Filipič in Markovič-Hribernik (2000, 174) govorita o odvisnosti dobička 

podjetja od obsega proizvodnje in prodaje, ravni cen, višine stroškov materialnih 

sredstev, ki so bili porabljeni, z delom ustvarjene vrednosti in asortimaja proizvodnje; 

− amortizacija – le tisti del stroškov, preoblikovanih v proizvode, ki so bili tudi prodani in 

plačani, predstavlja vir financiranja v obliki amortizacije. Preostali del amortizacije pa je 

v zalogah nedokončane proizvodnje, gotovih izdelkih in terjatvah do kupcev (Filipič in 

Markovič-Hribernik 2000, 176).  

Filipič in Markovič-Hribernik (1998, 177) navajata še: financiranje iz racionalizacij – sprosti 

se del vezanega kapitala in se usmeri v druge naložbe; financiranje iz naslova spremembe 

premoženja; financiranje iz rezerv; sprostitev sredstev zaradi povečanega koeficienta 

obračanja gibljivih sredstev; sredstva, ki nastanejo z zmanjšanjem davkov in davčnimi 

olajšavami; sredstva, ki nastanejo s postopkom dezinvestiranja, in začasna prosta sredstva v 

obliki presežkov likvidnostnih sredstev nad izdatki, kot možne notranje vire financiranja. 

Podjetje pa se ob nezadostnih notranjih virih financira tudi z zunanjimi finančnimi viri. 

Najpogostejši zunanji viri financiranja so (Radek 2006, 74): 

− kapitalski vložki – s kapitalskimi vložki pridobi podjetje nepovratni lastniški kapital. 

Oblika kapitalskega vložka je odvisna od pravnoorganizacijske oblike podjetja. Pri 

družbah z omejeno odgovornostjo gre za vložke družbenikov v podjetje, pri delniški 

družbi pa za izdajo navadnih ali prednostnih delnic, navaja Nekrepova (2013, 95);  

− krediti; 

− subvencije; 

− leasing – Stupica (2005, 189) leasing opisuje kot obliko financiranja, ko leasingodajalec 

kupi ali proizvede predmet leasinga in ga da leasingojemalcu v uporabo, ta pa zanj 

plačuje najemnino, dogovorjeno s pogodbo o leasingu. Kot glavno slabost leasinga 

Nekrepova (2013, 97) vidi v tem, da je kot tuji vir financiranja pogosto dražji od kredita. 

Kot prednosti leasinga pred ostalimi dolžniškimi viri financiranja pa našteva: 

leasingojemalec dobi v uporabo določeno opremo, za kar ne potrebuje takoj velikih 

finančnih sredstev; z leasingom se ne povečuje zadolženost podjetja, kajti v 

računovodskih izkazih se ne pojavi nova obveznost; če je bila v pogodbi dogovorjena 

fiksna najemnina, ni rizika glede spreminjanja obrestne mere na finančnem trgu; 
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− faktoring – OECD (2015, 23) opisuje faktoring kot dobaviteljev mehanizem 

kratkoročnega financiranja, pri katerem podjetje – prodajalec prejme denar od 

specializirane ustanove – faktorja v zameno za svoje terjatve, ki so posledica prodaje 

blaga ali opravljanja storitev strankam – kupcem; 

− forfeiting – gre za odkup/prodajo izvoznih terjatev. Pri tej obliki financiranja je zelo 

pomembno zavarovanje z ustreznimi instrumenti zavarovanja. Za izvoznika pomeni 

takojšnje plačilo opravljenih storitev oziroma v tujino prodanega blaga (Tratnik in Ferčič 

2002, 441). 

2.2.3 Lastniški in dolžniški viri financiranja 

Vire financiranja glede na pravice, ki jih pridobijo upniki, delimo na dolžniške in lastniške 

vire ter vedno pogostejše hibridne vire. Dolžniško financiranje upnikom ne daje glasovalne 

pravice, podjetje pa obvezuje, da redno plačuje obresti in tudi glavnico, kot je pogodbeno 

dogovorjeno, medtem ko lastniško financiranje daje glasovalno pravico, podjetja pa ne 

obvezuje k obveznemu izplačilu dividend (Bertoncelj 2008, 48–49). Stubelj, Dolenc in 

Laporšek (2016, 69–70) kot prednosti dolžniškega financiranja v primerjavi z lastniškim 

navajajo: plačane obresti dolgov so davčno priznani odhodek in so tako davčni ščit (angl. tax 

shield). S plačilom obresti se zniža davčna osnova za davek od dohodkov pravnih oseb, zaradi 

česar je davčna obveznost podjetja nižja, medtem ko plačila dividend oziroma izplačila 

dobička ne zmanjšujejo davčne osnove; obveznosti plačila dolga so bolj ali manj fiksne in 

znane vnaprej, ne glede na rezultate poslovanja; če se zadolži, podjetju ni treba zagotoviti tega 

dela kapitala lastnikom in se mu hkrati ni treba odpovedati delu nadzora nad podjetjem, saj 

upniki v normalnih pogojih poslovanja ne morejo vplivati na poslovne in druge odločitve v 

podjetju. Kot slabosti dolžniškega financiranja pa navajajo (Stubelj, Dolenc in Laporšek 2016, 

70): obresti iz naslova dolžniškega financiranja so brezpogojna obveznost podjetja, ne glede 

na uspešnost poslovanja, njihovo neplačilo pa lahko vodi v stečaj podjetja; banke odobritev 

posojila običajno pogojujejo z določenimi omejitvami poslovanja oziroma omejitvenimi 

zavezami (na primer glede tveganja, nadaljnjega zadolževanja itd.), kar lahko omeji nadaljnje 

poslovanje podjetja in iskanje tržnih priložnosti; dolžniško financiranje povečuje zadolženost 

podjetja in tveganja, kar zvišuje zahtevane stopnje donosa tako za lastniški kot dolžniški 

kapital in lahko zmanjša vrednost podjetja. 

2.2.4 Finančni življenjski cikel podjetja 

Katero obliko financiranja bo podjetje izbralo, je odvisno od stopnje finančnega življenjskega 

cikla podjetja. Finančni življenjski cikel je običajno razdeljen v sedem stopenj, imenovanih 

investicijske stopnje (Tajnikar 1997, 106). Tajnikar (2000) pravi, da se te stopnje vsaj delno 

ujemajo z življenjskim ciklom podjetja, saj kažejo, kakšen kapital potrebuje podjetje v 

posamezni fazi življenjskega cikla in tudi kakšna finančna sredstva lahko podjetje pridobi v 
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posamezni fazi svojega življenjskega cikla, saj podjetje ne more dostopati do vsake vrste 

finančnih sredstev v vseh fazah življenjskega cikla (Tajnikar 1997, 106). 

 

Slika 1: Finančni življenjski cikel podjetja 

Vir: Tajnikar 2000, 186. 

Semenski kapital (angl. seed capital) – je potreben kadar obstaja podjetniška ideja in mogoče 

tudi vzorčni izdelek ali storitev, vendar še nista razvita do tiste faze, da bi ju lahko poskusno 

proizvajali (Tajnikar 1997,107). Podjetje v svoji zgodnji fazi potrebuje manjše zneske, ki so 

potrebni za razvoj poslovne ideje in pripravo poslovnega načrta ter nato za ustanovitev 

podjetja (Stupica 2005, 18). Ruzzier idr. (2008, 263) omenjajo izraz 4F – founders 

(ustanovitelji), friends (prijatelji), family (družina) in fools (naivneži) kot vir lastniškega 

kapitala v tej fazi. Bernet idr. (2009, 61) pravijo, da je na začetku cikla rasti financiranje MSP 

močno odvisno od začetnih notranjih financ (lastniškega kapitala) in zunanjih vlagateljev, na 

primer poslovnih angelov. Ti so po definiciji visoki neto vrednostni posamezniki, ki vlagajo 

neposredno v MSP prek lastniške pogodbe. Poslovni angeli včasih delujejo kot majhna 

investicijska skupina, v kateri usklajujejo svoje naložbene dejavnosti.  

Zagonski kapital (angl. start up capital) – predstavlja kapital, ki ga podjetje potrebuje za 

razvoj izdelka in začetno trženje. Tveganje vlagatelja je že dokaj sprejemljivo za večino 

finančnih institucij (Stupica 2005, 221). Tajnikar (1997, 109) pravi, da so v tej fazi finančna 

sredstva namenjena izpopolnitvi proizvoda, razvijanju serijske proizvodnje ter pripravi 

ustrezne strojne opreme, orodij, surovin, materialov, polizdelkov in delovne sile, ki 

omogočajo normalno proizvodnjo. Ko se osebni skladi izčrpajo, so potrebni zunanji viri 

financiranja. Tudi na tej stopnji so naložbe v MSP še vedno preveč tvegane in podjetje ni 

dovolj veliko za tvegane kapitaliste, zato so še vedno pomembni poslovni angeli, ki poleg 

finančnih sredstev prispevajo še svoje strokovno znanje in stike (IOSCO 2015, 13).  

Zgodnji kapital (angl. early stage finance) – Tajnikar (1997, 109) ugotavlja, da je začetek te 

faze povezan s pridobivanjem prvega izkupička od prodaje. Podjetje financ ne potrebuje zgolj 

za dokončanje proizvoda ali storitve in za nakup ustrezne proizvodne opreme, temveč tudi 

zato, da financira tekočo proizvodnjo, ki še vedno prinaša izgubo in zahteva dodatna finančna 

sredstva, da jo ohrani in tudi poveča. Stupica (2005, 222) pravi, da je to najzgodnejša faza v 
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razvoju podjetja, ko je večina osnovnih dejavnikov podjetja – trg, managerski tim, izdelek 

itd., že prisotnih. IOSCO (2015, 13) poudarja, da ko MSP preide zgodnje faze, potrebuje 

dodatno vložitev kapitala za financiranje rasti. Na tej stopnji se MSP še vedno ne morejo 

kvalificirati za dolžniško financiranje zaradi svoje odvisnosti od neopredmetenih sredstev, 

nezmožnosti vlagateljev, da ocenijo svoje prihodnje možnosti rasti, nizke donosnosti in 

kratkih dosežkov, zaradi česar so MSP v teh fazah neprimerna tudi za zbiranje kapitala prek 

javne kotacije. Tvegani kapitalisti igrajo pomembno vlogo pri lajšanju ovir financiranja MSP 

v tej fazi. Pred vlaganjem intenzivno pregledajo podjetje in ga nato tudi spremljajo.  

Drugi krog financiranja (angl. second round finance) – je namenjen investicijam za doseganje 

optimalnega obsega proizvodnje. Vlagateljev prvi vložek kapitala v rastoče podjetje ni nujno 

tudi zadnji, zato mora biti pripravljen ponovno investirati oziroma poiskati dodatne vlagatelje 

(Stupica 2005, 222). Poleg ostalih oblik kapitala vedno večjo vlogo pridobiva dolžniški 

kapital, pomembno pa postaja tudi financiranje s strani dobaviteljev in kupcev. Zaradi 

preglednosti podjetij v tej fazi postajajo ta zanimiva za vlagatelje tveganega kapitala (Tajnikar 

1997, 111). Bernet idr. (2009, 63) ugotavljajo, da ko podjetja dovolj zrastejo in dosegajo 

določeno stopnjo proizvodnje, njihove bilance stanja že odražajo znatna, otipljiva poslovna 

sredstva, ki jih lahko zastavijo kot zavarovanje in jamstvo, kar jim omogoča, da lahko poleg 

tveganega kapitala izkoristijo tudi vire za pridobitev dolžniškega financiranja. Komercialne, 

zadružne in banke hranilnice, specializirane finančne družbe in druge finančne institucije 

skupaj zagotavljajo večino financiranja zunanjega dolga. V kasnejših fazah, ko podjetje že 

vzpostavi uspešnost in lahko zagotovi zavarovanje in informacije o svoji učinkovitosti ter 

postane preglednejše, lahko dostopa do listinjenega dolga in javno kotira na trgih kapitala. 

Med dolžniške vire financiranja, do katerih lahko podjetje dostopa, spadajo bančna posojila, 

mezzanin financiranje in dolžniški vrednostni papirji (IOSCO 2015, 3). 

Kapital za razširitev (angl. expansion capital) – Tajnikar (1997, 111–112) ga deli na kapital 

za preobrat in nadomestitveni kapital. Kapital za preobrat se vlaga v podjetja, ki so zašla v 

težave in se jih skuša rešiti, nadomestitveni kapital pa je potreben za nakup deleža v podjetju s 

strani drugih tveganih investitorjev ali delničarjev. Gre za investicije v proizvodne 

zmogljivosti, na nove trge, v dodatni obratni kapital, v izboljšave proizvodov, v zaposlovanje 

nove specializirane delovne sile, v novo organizacijo podjetja, včasih pa se z njim 

nadomeščajo nekatere oblike finančnih sredstev iz zgodnejših faz. Za rastoča podjetja so 

značilni visoki donosi, investicije pa so manj tvegane in zato zanimive za investitorje.  

Odkup podjetja (angl. management buy out – MBO) – omogoča managementu podjetja, da 

pridobi že obstoječe poslovanje. V razvitem svetu je to najbolj priljubljena oblika 

investicijskih skladov tveganega kapitala (Stupica 2005, 223). Po mnenju Tajnikarja (1997, 

113) so le redko sredstva za takšne nakupe krediti oziroma določena oblika dolžniškega 

kapitala. Stupica (2005, 223) navaja še primer odkupa podjetja s strani nekoga zunaj podjetja 

(angl. management buy in – MBI). Kot možne vire za nakup podjetja Tajnikar (1997, 113) 
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navaja lastni kapital managerjev, ki podjetje kupujejo (kar je mogoče le v primerih, ko so 

managerji pred tem že kot lastniki in podjetniki zaslužili ustrezna sredstva pri drugih 

podjetniških podvigih), kapital tveganih kapitalistov in dolžniški kapital.  

Premostitveno financiranje (angl. bridge finance) – je po opisu Stupice (2005, 223) oblika 

kapitala, ki v večini držav pomeni most med tradicionalnim bančnim posojilom, ki na lestvici 

zavarovanj zaseda najvišje mesto, in lastniškim financiranjem, ki ne zahteva nobenega 

zavarovanja. S to obliko financiranja sklad tveganega kapitala »pripravi« podjetje za javno 

prodajo ali notranji odkup. Tajnikar (1997, 114) pravi, da gre za prehodno obliko financ, ki 

omogoča ohranitev vseh pozitivnih razvojnih vidikov in uspehov podjetja, po drugi strani pa 

morajo biti te finance tudi izhodišče za financiranje, ki nastane s prihodom novih lastnikov.  

2.2.5 Izzivi MSP v povezavi s financiranjem 

Zbiranje financ je še posebej zahtevno za MSP, saj po navedbah Stiglitz in Weiss (1981, po 

EconStor 2003, 24) trpijo zaradi posojilnega razmerja, kar pomeni, da ne dobijo toliko 

posojila, kot si želijo, čeprav so pripravljena plačati obresti in sprejeti druge pogoje 

posojilodajalcev. Posledice težje dostopnosti MSP do kapitalskih trgov se kažejo v tem, da se 

podjetja, ko izčrpajo notranje vire, močno zanašajo na kreditne trge za financiranje 

investicijskih projektov. Poleg kreditnega razmerja se MSP pri financiranju spopadajo še z 

naslednjimi težavami, naštetimi v nadaljevanju (EconStor 2003, 24–25):  

− asimetrija informacij;  

− manj kreditne zgodovine;  

− manj stroge zahteve glede poročanja, zato so informacije o njih manj dostopne;  

− MSP niso popolnoma odprta glede svoje poslovne in lastniške strukture (podjetja včasih 

oklevajo, ali bi javno objavila lastništvo), možnosti rasti in strateške usmeritve;  

− pogosto imajo MSP manj zavarovanj, ki bi upnike ščitila pred učinki slabe izbire.  

Pogoji financiranja MSP so manj ugodni kot za velika podjetja. IAI (2015, 5–6) ugotavlja, da 

so bile obrestne mere v obdobju od 2002–2015 za nova poslovna posojila MSP (pod milijon 

evrov) v povprečju višje za 1,1-odstotne točke od tistih za večja posojila. Glavni razlog je v 

nepreglednosti MSP ter fiksnih stroških, povezanih s kreditno oceno in spremljanjem. Po 

navedbah IAI (2015, 7) so se v kriznih razmerah finančne pomanjkljivosti MSP še bolj 

zaostrile. Dolgotrajna gospodarska in finančna recesija je močno vplivala na sposobnost 

evropskih MSP, da ustrezno financirajo svoje podvige, tako zaradi poslabšanega dostopa do 

kreditov kot zaradi omejene razpoložljivosti alternativnih virov financiranja. Med letoma 

2008 in 2015 so se nova bančna posojila močno zmanjšala za vsa podjetja, zmanjšanje pa je 

bilo za MSP še večje v primerjavi z večjimi podjetji (po njihovih opažanjih je bil tok posojil 

pod milijon evrov za 25 odstotkov manjši kot pred krizo, medtem ko je bil za posojila večjega 

zneska 15 odstotkov manjši), kar odraža težje pogoje financiranja MSP. Evropska komisija 

(2016, 5) poudarja, da MSP potrebujejo pomoč pri spopadanju s težavami:  
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− nedelovanja trga – lahko se kažejo kot težave pri dostopu do finančnih sredstev (zlasti 

tvegani kapital), naložb v raziskave, inovacije ali pomanjkanje sredstev za izpolnjevanje 

okoljskih predpisov,  

− strukturne ovire – pomanjkanje vodstvenega in strokovnega znanja, togi predpisi na trgu 

dela in pomanjkljivo poznavanje priložnosti za širitev na mednarodni ravni.  

Težave in izzivi, ki se pojavljajo v povezavi s financiranjem MSP, so, kot je bilo že 

omenjeno, odvisni od faze življenjskega cikla, v katerem je podjetje. V različnih fazah MSP 

iščejo in dostopajo do različnih virov financiranja. 

 

Slika 2: Financiranje MSP glede na življenjski cikel  

Vir: Cardullo 1999. 

IAI (2015, 5) je na podlagi raziskave ugotovil, da se MSP v veliki meri opirajo na bančni dolg 

zaradi strukturnih pomanjkljivosti pri dostopu do nebančnih zunanjih virov financiranja. 

Dostop MSP do kapitalskih trgov pogosto ovirajo razmeroma višji fiksni stroški kotiranja 

(delnic) in njihova omejena preglednost do zunanjih vlagateljev. Na drugi strani so banke, 

zlasti manjše, strukturno opremljene za reševanje težav, ki izhajajo iz asimetrije informacij. 

Evropska komisija (2019, 2) navaja, da obstajajo velike razlike v financiranju MSP med 

državami članicami Evropske unije. Čeprav se je dostop MSP do bančnih posojil po svetovni 

finančni krizi v veliki meri povrnil, se MSP še vedno spopadajo s težavami, kot so 

informacijska asimetrija, visoki transakcijski stroški pri servisiranju MSP ter pomanjkanje 

finančnih spretnosti oziroma znanja med lastniki MSP. Poudarjajo, da v večini držav članic 

Evropske unije finančne vrzeli obstajajo predvsem za zgodnje faze in inovativne poslovne 

modele, saj njihov profil tveganja in njihova kapitalska struktura zahtevata drugačne pristope 

financiranja v primerjavi s financiranjem tradicionalnih MSP. Zaradi omenjenih razlogov jih 

vlagatelji obravnavajo drugače. Dostop do financiranja za MSP se je po krizi poslabšal v več 

državah, je zabeležil OECD (2013), zlasti zaradi višjih obrestnih mer in večjih zahtev po 

zavarovanju, prav tako pa so evropska MSP strukturno bolj obremenjena. Poleg tega je kriza 



 

16 

močno vplivala na njihovo sposobnost zbiranja sredstev, saj so banke zmanjšale ponudbo 

kreditov, medtem ko nebančno financiranje večini MSP ni bilo na voljo. Evropska unija je 

zato usmerila svoje politike na dolgoročne naložbe in na ugodnejše okolje za financiranje 

MSP, tudi z ustanovitvijo Unije kapitalskih trgov. Na nacionalni ravni je večina vlad 

zagotovila poroštva in okrepila vlogo nacionalnih razvojnih bank (IAI 2015, 1). 

Po navedbah Evropske komisije (2018, 3) se MSP v evropskih državah že zatekajo k 

alternativnim oblikam financiranja, vendar pa se določene države spopadajo s težavami na 

posameznih področjih financiranja MSP in inovativnih razvojnih projektov (kot je npr. 

digitalna preobrazba MSP). Težava je v financiranju nizko vrednih ali neopredmetenih naložb 

ter tudi financiranje nekaterih posebej tveganih naložb, ki jih podjetja zaradi pomanjkanja 

financiranja prelagajo. Določene države se spopadajo s težavami pri iskanju financiranja iz 

drugega ali tretjega kroga za MSP (lažje najdejo partnerje in instrumente, ki jih podpirajo na 

začetku, kot so jamstveni skladi za podporo posojila). Po ocenah Evropske komisije (2018) 

prag znaša približno milijon EUR: ko MSP presežejo ta prag, morajo poiskati zasebnega 

partnerja, na primer lastniški sklad, ali poslovnega angela, ki jih želi podpreti. 

2.3 Alternativni viri financiranja  

Spodbujanje kapitalskih trgov za MSP in razvoj drugih alternativnih poti financiranja, ki 

dopolnjujejo posojila bank, ima pomembno vlogo pri financiranju MSP. Skozi svoj razvoj se 

podjetja zatekajo k različnim virom financiranja od bančnih posojil, poslovnih angelov, 

tveganega kapitala, skladov zasebnega kapitala in kapitalskih trgov. Še vedno pa obstajajo 

vrzeli v financiranju MSP zaradi omejene razpoložljivosti finančnih virov. 

Finančna kriza je postavila v ospredje pomisleke glede zmogljivosti MSP za dostop do 

tradicionalnih bančnih posojil (Casey in O'Toole 2013, 2). Evropska komisija (2013, 15) 

navaja, da so v preteklosti večino dolžniškega financiranja, nefinančnih podjetij v Evropi, 

predstavljala posojila bank. Delež bančnega financiranja je v državah članicah Evropske unije 

v primerjavi z mednarodno velik, kar odraža večjo odvisnost evropskega gospodarstva od 

bančnega posredništva. Medtem ko je zaupanje v banke med krizo izginilo, se je medbančni 

trg kot neposredni vir bančne likvidnosti in financiranja izsušil, kar je opozorilo na tveganja. 

Mnoge banke so začele povečevati tveganje pri svojem poslovanju, da bi se prilagodile 

pritiskom v svojem financiranju z razdolževanjem v svojih bilancah stanja, s povečanjem 

lastniškega kapitala, odtujitvijo sredstev ter spremembami v strukturi financiranja.  

Rupeika-Apoga (2014, 513) ugotavlja, da alternativna sredstva za MSP pomagajo podjetjem, 

katerih lastniki ne morejo dobiti tradicionalnih virov financiranja. Običajno so nova podjetja 

tista, ki iščejo alternativno financiranje, saj še ne poslujejo dovolj dolgo, da bi s finančnimi 

institucijami vzpostavila kreditne profile. Podjetje potrebuje za financiranje pri komercialni 

banki stabilne finančne kazalnike in kreditno zgodovino, česar pa novoustanovljena podjetja 
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nimajo. MSP morajo plačevati višjo premijo na tveganje, lahko dobijo posojila krajših 

ročnosti in potrebujejo večje zavarovanje. Problematična je tudi razpoložljivost kapitalskih 

trgov za trgovanje z delnicami in obveznicami za MSP. Samo podjetja z dobrimi 

računovodskimi izkazi, pozitivno kreditno zgodovino in dobrim ugledom lahko denar 

neposredno privabijo prek kapitalskih trgov (Rupeika-Apoga in Saksonova 2018, 44). Dostop 

do alternativnega financiranja skupaj s tradicionalnimi finančnimi viri predstavlja enega 

najpomembnejših izzivov za nova MSP po vsem svetu. Zagotavljanje obstoja in rasti novih 

MSP zahteva razumevanje finančnih potreb MSP in alternativno financiranje je eno izmed 

njih (Rupeika-Apoga 2014, 513).  

OECD (2013; 2015) navaja naslednje zunanje alternativne vire financiranja, ki jih v 

nadaljevanju na kratko opisujemo: 

− posojila na podlagi sredstev (angl. asset-based lending – ABL) – so pridobljena na 

podlagi zavarovanj s terjatvami, zalogami, opremo ali drugim opredmetenim sredstvom 

posojilojemalca (Heitmann 2004, 22). Izposojeni znesek je odvisen od ocenjene vrednosti 

sredstev, ne pa od kreditne sposobnosti podjetja, ob upoštevanju enostavnosti prodaje 

sredstev (OECD 2015, 19). Posojilo na podlagi neopredmetenih sredstev (angl. intangible 

asset–based lending – IABL) uporablja za zavarovanje intelektualno lastnino ali druga 

neopredmetena sredstva. Posojilo je mogoče podpreti s tokom prihodkov, vezanih na 

posamezno intelektualno premoženje ali na celoten portfelj podjetja (OECD 2015, 20); 

− financiranje naročil (angl. purchase order finance) – Ekonomska komisija Združenih 

narodov za Evropo (angl. United Nations Economic Commission for Europe – UNECE) 

(UNECE 2018, 6) ugotavlja, da financiranje naročil pokriva potrebe prodajalca po 

obratnem kapitalu, vključno z nabavo surovin, delovne sile, stroškov pakiranja, 

zavarovanja in drugih stroškov pred odpremo, ki prodajalcu omogočajo izvedbo dobave 

kupcem. Financiranje se zagotovi na podlagi naročil (potrjenih s strani kupca ali 

nepotrjenih), napovedi povpraševanja ali z njimi povezanih komercialnih pogodb. 

Pokriva ga lahko bančna kreditna linija ali drugi finančni agent, ki skrbi za neposredno 

plačilo dobavitelju. Financiranje naročil omogoča MSP, da kreditno tveganje prenesejo 

na bolj kreditno sposobnega kupca, ki je pogosto večje podjetje ali vladna ustanova 

OECD (2015, 26–27); 

− skladiščnice (angl. warehouse receipts) – USAID (2009, 11) jih opredeljuje kot 

mehanizem financiranja na osnovi sredstev, pri katerem se posojila zavarujejo z blagom, 

deponiranim v skladišču. Proizvajalci blaga in trgovci blago deponirajo v skladišče, ki 

ponuja varno skladiščenje in izda potrdilo, ki potrjuje, da ima določeno količino blaga, ki 

ustreza določenim standardom. Blago se uporabi kot zavarovanje za posojilo, s katerim 

posojilodajalec pridobi pravico na blagu in ga ni mogoče prodati, dokler posojilo ni 

odplačano. Znesek, ki si ga lahko podjetje izposodi, je običajno 50–80 % vrednosti blaga. 

Med stroške posojilojemalca spadajo stroški obresti, davki in pristojbine za shranjevanje; 

− korporativne obveznice (angl. corporate bonds) – Ameriška komisija za vrednostne 
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papirje in borzo (angl. U.S. Securities and Exchange Commission – SEC) (SEC 2016, 1) 

jih pojmuje kot dolžniški vrednostni papir. Na obveznico vlagatelj prejme le dogovorjene 

obresti in ob zapadlosti glavnico, ne glede na to, kako donosno je podjetje ali kako visoka 

bo cena njegovih delnic, ne pridobi pa lastniškega kapitala. V stečaju imajo vlagatelji v 

obveznice prednost pred delničarji pri terjatvah do premoženja družbe;  

− listinjeni dolg (angl. securitised debt) – Jobst (2005, 3–4) ugotavlja, da dolžniški 

vrednostni papirji, izdani v transakcijah listinjenja, večinoma predstavljajo nižje stopnje 

naložbenega tveganja, kot je prvotna izpostavljenost kreditnemu tveganju, saj je listinjeni 

dolg zavarovan s številnimi varnostnimi mehanizmi proti kreditnemu in likvidnostnemu 

tveganju (zavarovanja s prenosom kreditnega tveganja z gotovinskim popustom, 

garancijami skozi strukturo denarnih tokov, zunanjimi garancijami tretjih oseb); 

− krite obveznice (angl. covered bonds) – Dinca (2014, 72) jih opredeljuje kot hibridni 

finančni instrument, ki je mešanica zavarovanih podjetniških obveznic in hipotekarnih 

vrednostnih papirjev. So obveznost izdajatelja in se ujemajo z lastnostmi nekritih 

obveznic, vendar so za rezervno zaščito zavarovane z vrednostnimi papirji, ki jih izdajo 

finančne institucije, in so zavarovani z lastnino izdajatelja;  

− zasebno plasiranje (angl. private placements) – pomeni prodajo in nakup kapitala družbe 

s strani omejene skupine vlagateljev, v obliki delnic, obveznic ali drugih vrednostnih 

papirjev. Gre za neregistrirano ponudbo. Medtem ko se mora podjetje pred javno prodajo 

vrednostnih papirjev registrirati pri komisiji za vrednostne papirje in borzi, je zasebno 

plasiranje izvzeto iz te zahteve (Zinn 2019); 

− podrejena posojila/obveznice (angl. subordinated loans / bonds) – po navedbah OECD 

(2015, 64) je podrejeni dolg sestavljen iz posojil ali obveznic, pri katerih se 

posojilodajalec strinja, da bodo višji ali zavarovani upniki v celoti plačani, preden bodo 

plačane obresti ali glavnica podrejenega posojila. Gre za nezavarovana posojila, ki so v 

primeru stečaja poplačana za prednostnimi posojili, vendar pred lastniki delnic. Obrestna 

mera je običajno določena in ni odvisna od finančnega stanja podjetja. Vlagatelju 

ponujajo občasna plačila obresti (kuponi) in popolni odkup ob zapadlosti; 

− tihe udeležbe (angl. silent participations) – vlagatelj – tihi partner – sodeluje v 

komercialnih poslih druge osebe z zagotavljanjem kapitala, v zameno pa je udeležen pri 

razdelitvi dobička družbe. Prednost financiranja je, da tiho partnerstvo na splošno ne bo 

razvidno za zunanje sodelavce. Ni zahteve po vpisu tihega partnerstva v register 

korporacij (razen pri tihi udeležbi delniških družb) in njegovega statusa ni mogoče 

prepoznati iz trgovskega imena podjetja. Prednost tihe udeležbe je tudi v prilagodljivosti 

strank pri pogodbeni zasnovi udeležbe in se lahko prilagodi individualnim potrebam 

vlagatelja in podjetja, ki išče kapital (MZS lawyers 2019); 

− sodelujoča posojila (angl. participating loans) – OECD (2015, 64) kot njihovo značilnost 

navaja odvisnost prejemkov vlagateljev od rezultatov podjetja dolžnika, saj prejemki niso 

vnaprej določeni, ampak je plačilo povezano s prodajo, prometom, dobičkom ali ceno 

delnice podjetja. V primeru stečaja vlagatelji delijo rezultate likvidacije enako kot drugi 
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upniki posojil; 

− pravice do udeležbe pri dobičku (angl. profit participation rights) – so del lastniških 

naložb, ki imetniku dajejo pravico do premoženja družbe (npr. udeležba v dobičku ali 

presežku pri likvidaciji, vpis novih delnic). Lastnik pravice do udeležbe v dobičku ni 

delničar družbe in ni upravičen do lastninskih pravic, vključno z glasovalnimi pravicami 

in pravicami do udeležbe na skupščini delničarjev družbe. Pravice niso zakonsko 

določene in jih je zato mogoče v veliki meri pogajati in prilagajati (OECD 2015, 64–65); 

− zamenljive obveznice (angl. convertible bonds) – Kenny (2020) jih opisuje kot 

obveznice, ki jih izdajo korporacije in jih je po lastni presoji imetnika obveznic mogoče 

pretvoriti v delnice družbe izdajateljice. Obstaja možnost višjega donosa kot je donos 

navadnih delnic, vendar manjši donos kot je donos navadnih korporativnih obveznic. 

Višji donosi so povezani z možnostjo pretvorbe obveznic v delnice in naraščajoča cena 

osnovne delnice poveča vrednost zamenljivih vrednostnih papirjev. Če družba deluje 

slabo, vlagatelj ne bo spremenil vrednostnih papirjev v delnice in bo imel le donos 

zamenljivih obveznic, prav tako imajo zamenljive obveznice datum zapadlosti, ko 

vlagatelj prejme glavnico, zato so tudi tveganja izgube manjša. Vlagatelji so v primeru 

stečaja poplačani za imetniki navadnih obveznic, kar pa predstavlja večje tveganje (CFI 

2018); 

− obveznice z nalogi – nakupni boni (angl. bonds with warrants) – imetniku dajejo pravico 

do nakupa določenega števila delnic po vnaprej določeni ceni in se od zamenljivega dolga 

razlikujejo po tem, da jih je mogoče trgovati ločeno od vrednostnih papirjev, s katerimi 

so povezani. Nakupni boni so običajno krajšega trajanja od zamenljivih obveznic. 

Njihova vrednost je razlika med ceno, po kateri je mogoče delnico kupiti z 

uveljavljanjem naloga. Vrednost tega instrumenta je mogoče določiti s tržnim 

postopkom, v katerem se podjetje javno prodaja ali se proda zunanjim vlagateljem s 

pripojitvijo ali združitvijo ali pa se določi s tehniko vrednotenja, določeno v pogodbi 

(OECD 2015, 65);  

− mezzaninske finance (angl. mezzanine finance) – po mnenju Giurca (2010, 60–61) je to 

hibridni instrument, ki združuje prednosti dolga in lastniškega kapitala ter predstavlja 

alternativni vir za financiranje zagona in širitve MSP, inovacij in poslovnih prenosov. 

Lastniški kapital je eden izmed najdražjih virov kapitala, zato je mezzaninski kapital 

lahko privlačen alternativni način za pridobitev kapitala. Podjetja se za takšno 

financiranje odločijo, če izpolnjujejo naslednje zahteve: imajo nezadostne možnosti 

financiranja iz lastnih virov ali posojil; imajo zdrav finančni položaj, stabilen denarni tok 

in stabilno rast dobička; imajo usmerjeno poslovno strategijo in dolgoročne razvojne 

možnosti; imajo ustrezne finance, računovodstvo in odprto informacijsko politiko. 

Preostale alternativne možnosti financiranja (zasebni kapital, tvegani kapital, poslovni angeli, 

specializirane platforme za javno kotacijo MSP in množično financiranje) so opisane v 

naslednjih poglavjih, kjer opisujemo fintech kot alternativo za financiranje MSP. Financiranje 
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z leasingom in faktoringom pa smo opisali že v poglavju, kjer smo naštevali zunanje vire 

financiranja podjetja.  



 

21 

3 FINTECH 

Kerenyi (2018, 20) fintech opredeljuje kot finančno tehnologijo, eno najbolj inovativnih, 

najpomembnejših in potencialno najhitrejših sprememb finančnih proizvodov in storitev, saj 

spreminja način poslovanja finančnih podjetij in preoblikuje dolžniške in lastniške trge, 

plačila, kreditne ocene, skladnosti s predpisi, osebne finance in mnoge druge vidike finančnih 

proizvodov in storitev. Fintech predstavlja razvoj gospodarstva kot rezultat globalizacije, 

njegov cilj pa je pomagati stranki pri uporabi podatkov, hkrati pa zagotoviti nove možnosti in 

podjetja za zmanjšanje stroškov (Arume in Gregorio 2017, 2). Anshari idr. (2018, 236) s 

fintech opisujejo inovativno uporabo tehnologije za zagotavljanje finančnih proizvodov in 

storitev, ki uporabnikom na prijazen in udoben način nudi upravljanje financ v skladu s 

tradicionalnimi metodami. Poleg tega s fintech poimenujejo prihodnost bančništva in financ, 

ki zagotavlja tehnologijo ponudnikom finančnih proizvodov in storitev. Za inovativnega velja, 

saj z njim zlahka povežemo vse akterje v poslovni liniji v enotno platformo.  

Učinkovita uporaba informacij in padajoči transakcijski stroški, zahvaljujoč spletnim 

tehnologijam, utirajo pot številnim novim ponudnikom (npr. digitalnim ekosistemom ali 

zagonskim podjetjem). Zaradi ogromnega dosega strank, digitalne infrastrukture in priročne 

ponudbe za nakupovanje na enem mestu lahko novi ponudniki marsikatero stranko banke 

prevzamejo s preprostimi digitalnimi finančnimi storitvami v obliki aplikacij ali spletnih 

storitev. Razpon proizvodov in storitev novih ponudnikov je (še) omejen (Dapp 2014, 18). 

3.1 Zgodovina in razvoj fintech 

Fintech je zadnji dve desetletji predmet zanimanja številnih raziskovalcev, saj se je njegova 

rast v tem obdobju hitro večala. Njegova zgodovina in začetki pa segajo veliko dlje, zato v 

nadaljevanju opisujemo zgodovino in mejnike v razvoju financ in finančne tehnologije.  

3.1.1 Fintech 1.0; 1866−1967 

Finance in tehnologija sta od nekdaj medsebojno povezana in se krepita. Tehnologijo so v 

financah prvič uporabili za gradnjo sistemov za evidentiranje državnih financ, plačevanje 

davkov in upravljanje kmetijske proizvodnje. Leta 1866 je bil položen prvi čezatlantski 

telegrafski kabel, ki je povezal New York, Pariz in London (Chanter 2019). V poznem 19. 

stoletju so tehnologije, kot so telegraf, železnice in parne ladje, podpirale čezmejne finančne 

povezave. Tehnološki razvoj se je po prvi svetovni vojni hitro nadaljeval (Arner, Barberies in 

Buckley 2016, 22). Leta 1918 so Ameriške banke zveznih rezerv (angl. US Federal Reserve 

Banks) razvile službo skladov Fedwire (angl. Fedwire Funds Service), da so lahko med njimi 

v realnem času prenašale sredstva (Chanter 2019). V drugi svetovni vojni (od 1938–1945) so 

sredstva, uporabljena za razvijanje in dešifriranje kod za varno komunikacijo, privedla do 

preboja v računalništvu. Alan Turing je leta 1950 začel svoj časopis z naslovom: "Ali lahko 
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stroji mislijo?" (Chanter 2019). Leta 1946 so bile izumljene kreditne kartice, prva je bila 

predstavljena tako imenovana Charg-It kartica. Za tem je leta 1950 izšla kartica Diners Club, 

leta 1958 American Express, leta 1966 pa je bilo ustanovljeno Medbančno združenje kartic 

(angl. Interbank Card Association – ICA; sedaj Mastercard) (Chanter 2019). 

3.1.2 Fintech 2.0; 1967–2008 

V poznih šestdesetih in sedemdesetih letih so elektronski plačilni sistemi hitro napredovali. 

Leta 1967 se je začelo gibanje k digitalizaciji. Prvi bankomat (angl. Automated teller machine 

– ATM) je v Veliki Britaniji izumil Barclays, prvi ročni kalkulator pa je izumil Texas 

Instruments (Chanter 2019). V Veliki Britaniji je bil leta 1968 ustanovljen Medbančni 

računalniški urad in je bil osnova današnjih avtomatiziranih klirinških storitev bankirjev 

(Arner, Barberies in Buckley 2016, 23). Medbančni plačilni sistem obračunavanja bruto 

poravnave je bil v ZDA ustanovljen leta 1970 in je omogočal, da se transakcije med bankami 

odvijajo v realnem času in poravnajo ena za drugo (Chanter 2019). Fedwire je na začetku 

sedemdesetih postal elektronski sistem. Glede na potrebo po medsebojnem povezovanju 

domačih plačilnih sistemov je bilo leta 1973 ustanovljeno Društvo medbančnih finančnih 

telekomunikacij po vsem svetu (Arner, Barberies in Buckley 2016, 23).  

V New Yorku je bila leta 1971 ustanovljena prva elektronska borza na svetu (angl. National 

Association of Securities Dealers Automated Quotations – NASDAQ), leta 1973 pa je sledila 

ustanovitev društva za svetovno medbančno finančno telekomunikacijo (angl. Society for 

Worldwide Interbank Financial Telecommunication – SWIFT), ki je finančnim institucijam 

po vsem svetu omogočalo pošiljanje in prejemanje varnih transakcij (Chanter 2019). Leta 

1974 je propadla banka Herstatt, kar je opozorilo na tveganja zaradi povečanja mednarodnih 

finančnih povezav. Ta kriza je sprožila prvo veliko regulativno osredotočenje na fintech, in 

sicer z ustanovitvijo Baselskega odbora za bančni nadzor, ustanovljenega s strani Banke za 

mednarodne poravnave leta 1975. To pa je privedlo do številnih mednarodnih sporazumov 

(Arner, Barberies in Buckley 2016, 23). V letu 1980 je bilo v ZDA uvedeno spletno 

bančništvo. Leta 1981 je bilo ustanovljeno podjetje Bloomberg, ki je kasneje postalo 

najvrednejše svetovno podjetje za zasebne informacijske storitve na svetu. Največji zlom 

borze, imenovan "Črni ponedeljek", se je zgodil 19. 10. 1987. Učinki strmoglavljenja so bili 

jasen kazalnik, da so svetovni trgi tehnološko povezani. Reakcija je privedla do uvedbe 

''odklopnikov'' za nadzor hitrosti sprememb cen in vodila regulatorje vrednostnih papirjev po 

vsem svetu, da so ustvarili mehanizme za podporo sodelovanju. Poleg tega so Enotni evropski 

akt, ki je bil sprejet leta 1986, finančni proces liberalizacije Velikega poka iz leta 1986 v 

Veliki Britaniji in Maastrichtska pogodba iz leta 1992 postavili izhodišče za popolno 

medsebojno povezanost finančnih trgov EU do začetka 21. stoletja (Arner, Barberies in 

Buckley 2016, 23). Leta 1993 je Citigroup začel projekt konzorcij za finančne storitve (angl. 

Financial Services Technology Consortium), od koder izvira izraz finančna tehnologija 

(Arner, Barberies in Buckley 2016, 3). 1995 je Wells Fargo opravil preverjanje računa na 

https://en.wikipedia.org/wiki/Automated_teller_machine
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svetovnem spletu (Arner, Barberies in Buckley 2016, 11).  

Podjetje Confinity inc. (najbolj znano kot ustvarjalec PayPal) je bilo ustanovljeno 1998, sprva 

kot podjetje za plačila Palm Pilot in kriptografijo. V letu 2001 je imelo osem ameriških bank 

že več kot milijon spletnih strank. 2005 sta bili v Veliki Britaniji ustanovljeni ING Direct in 

HSBC Direct, prvi popolnoma spletni banki brez fizičnih podružnic. Leta 2007 je bil 

predstavljen iPhone. Zdaj moč sodobnega pametnega telefona presega moč sobnega IBM-

ovega računalnika iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja (Chanter 2019). Regulativni pogled 

med fintech 2.0 je bil ta, da čeprav je bilo e-bančništvo digitalna različica tradicionalnega 

modela, je ustvarilo nova tveganja. Tehnologija je odpravila potrebo, da so vlagatelji fizično 

prisotni v poslovalnici, po drugi strani pa bi takojšnji umik lahko povečal stres finančnih 

institucij. Regulatorji so ugotovili, da spletno bančništvo ustvarja nova kreditna tveganja 

(Arner, Barberies in Buckley 2016, 23). 

3.1.3 Fintech 3.0; 2008–danes (v razvitih državah) in 3.5 v razvijajočih se trgih 

V razvitih državah se je med letoma 2007–2008 začel fintech 3.0. V tem času je bila podoba 

bank, zlasti v Veliki Britaniji in ZDA, močno pretresena (Arner, Barberies in Buckley 2016, 

23). Zaradi posledic svetovne gospodarske krize je leta 2008 fintech sektor dobil priliv 

sredstev iz treh razlogov:  

1. mnogi zaposleni v finančnem sektorju so bili odpuščeni, zato so si poiskali delo v fintech 

zagonskih podjetjih;  

2. po tem, ko so bile sprejete številne regulativne spremembe, kar je znatno povečalo 

stroške skladnosti, se je veliko podjetij obrnilo na fintech, kjer so iskali učinkovitejše 

rešitve;  

3. zaupanje v večje finančne institucije se je zmanjšalo in ljudje so iskali alternativne 

finančne možnosti (Chanter 2019).  

Najpomembnejši mejniki v tem obdobju so naslednji (Chanter 2019):  

− leta 2009 je Satoshi Nakamoto predstavil Bitcoin. Pomagal je utirati pot kriptovalutam in 

tehnologiji veriženja blokov – blockchain, 

− leta 2010 so bile uvedene brezkontaktne kartice, ki so omogočale hitrejša in enostavnejša 

plačila, 

− Google je leta 2011 razvil Google denarnico (angl. Google Wallet),  

− 2014 je bil s strani Apple predstavljen Apple Pay,  

− leta 2015 je bila uvedena kriptovaluta Ethereum s pametnimi pogodbami,1 

− v letu 2018 se je globalna naložba finech zvišala na rekordnih 111,8 milijarde ameriških 

dolarjev.  

 
1 Pametna pogodba je računalniški protokol, namenjen digitalnemu olajšanju, preverjanju ali 

uveljavljanju pogajanj ali izvajanju pogodb. Pametne pogodbe omogočajo izvajanje verodostojnih 

transakcij brez tretjih oseb (Rosic 2017). 
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V Aziji in Afriki je bil nedavni razvoj finančnih tehnologij spodbujen z namernimi 

odločitvami vladnih politik za dosego gospodarskega razvoja. Dobo v teh regijah označujemo 

kot fintech 3.5 (Arner, Barberies in Buckley 2016, 24). Fintech se je v Afriki pojavil na 

začetku 21. stoletja, predvsem na podlagi dveh dejavnikov; nerazvite ravni bančnih in 

finančnih storitev in hitrega širjenja mobilnih telefonov. Največ 20 % afriških gospodinjstev 

ima dostop do formalnih ali polformalnih finančnih storitev v primerjavi s 60 % azijskih 

gospodinjstev. Mobilni denar – zagotavljanje osnovnih storitev plačevanja in varčevanja prek 

e-denarja, posnetega na mobilni telefon – je dosegel svoj največji uspeh v Keniji in v zadnjem 

času tudi v Tanzaniji. Mobilni denar je znatno spodbudil gospodarski razvoj, saj je zagotovil 

možnost za varčevanje denarja, varno nakazilo denarja njihovim družinam, varno plačevanje 

računov in varno prejemanje plačil države. Najbolj znana zgodba o uspehu v Afriki je M-

Pesa, lansirana s strani Vodafone, ki se je začela leta 2007. V manj kot petih letih so plačila, 

opravljena prek M-Pesa, presegla 43 % kenijskega BDP (Arner, Barberies in Buckley 2016, 

24). 

Današnja fintech podjetja lahko razdelimo v tri skupine: zagonska podjetja, samorogi in 

GAFA. Njihove značilnosti so naštete v preglednici v nadaljevanju.  

Preglednica 4: Fintech podjetja 

Zagonska podjetja Samorogi (angl. unicorns) GAFA 

Mala in srednje velika podjetja. 

Nedavno ustanovljena. 

Tehnološko povezane zelo 

specifične tržne niše. 

Visok potencial. 

Vrednost podjetja presega 

milijardo ameriških dolarjev. 

Zasebno podjetje. 

Ne kotirajo na borzi. 

Veliko število strank. 

Kratica, ki pomeni Google, 

Amazon, Facebook in Apple. 

Ene izmed 10 največjih 

kapitalskih družb na svetu. 

Mlada podjetja. 

Digitalni monopoli. 

Vir: Hernandez idr. 2018, 203. 

3.2 Področja fintech 

Danes lahko mnogi (spletni uporabniki) kupci sami poiščejo temeljne informacije. Velike 

količine informacij o finančni industriji so na voljo na spletnih forumih, na primerjalnih 

portalih in v neposredni izmenjavi s strokovnjaki na socialnih medijih. Splet ima pomembno 

vlogo v finančnem sektorju z vidika učinkovite in hitre uporabe informacij, saj je kot 

množični medij vedno bolj dostopen množici in je razmeroma enostaven za uporabo. 

Običajno so informacije, ki jih najdemo na spletu, brezplačne in nekatere se lahko pridobi tudi 

v realnem času. Za banke, ki so veljale za največje ponudnike finančnih storitev, pa to 

pomeni, da zdaj veliko strank tudi od njih pričakuje bolj visoko personalizirane informacije in 

kakovostnejše svetovalne storitve. To velja zlasti za preproste finančne proizvode in storitve, 

ki podjetnika in gospodinjstva izpostavljajo le nizki stopnji tveganja (Dapp 2014, 17). Tudi 

finančne institucije so povečale uporabo informacijske tehnologije v svojih notranjih 
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operacijah in postopoma nadomestile večino oblik papirnega poslovanja. Od osemdesetih let 

prejšnjega stoletja se je nadaljevala informatizacija in razvila tehnologija za upravljanje in 

obvladovanje notranjih tveganj (Arner, Barberies in Buckley 2015, 10).  

Uporaba spleta pa je pripomogla k rasti fintech. KPMG (2014, 11) kot poglavitne razloge za 

hitro rast in razvoj fintech navaja digitalizacijo, padajoče stroške računalništva, zmanjšanje 

stroškov, tehnološke inovacije, vseprisotnost podatkov ter spremenjeno vedenje strank.  

 

Slika 3: Ključni trendi rasti fintech področij 

Vir: KPMG 2014, 11. 

Dapp (2014, 7) ugotavlja, da je z ekonomskega vidika digitalizacijo in njen vpliv mogoče 

pripisati trem gonilnim silam:  

− povečanje shranjevanja in uporabe neopredmetenih (digitalnih) informacijskih dobrin 

(učinek digitalizacije); 

− viralna-internetna in eksponentna globalna rast podatkov znotraj virtualnih omrežij 

(učinek omrežja); 

− razširjen doseg svetovnega spleta (učinek prodora). 

Tehnologija je sama odpravila ovire za vstop na trg fintech; nikoli ni bilo lažje in ceneje 

začeti novega podjetja za finančne storitve kot danes, saj je potrebno le malo kapitala. Vse je 

na zahtevo "kot storitev" prek računalništva v oblaku, kjer koli po svetu in ne zahteva velikih 

predhodnih naložb. Nekatere vodilne finančne institucije spodbujajo ta val inovacij z 

odpiranjem obstoječih sistemov prek novih vmesnikov za programiranje aplikacij (angl. 

Application programming interfaces – API), ki lahko pomagajo pri gradnji novih fintech 

globalnih programskih aplikacij (Hayward in Pollari 2015).  

API-ji so pomembni dejavniki odprtega bančništva, ker omogočajo tretjim osebam (na primer 

fintech podjetjem in razvijalcem) dostop do bančnih sistemov in podatkov znotraj 

nadzorovanega okolja. Izmenjava informacij poganja inovativnost ter s tem sodelovanje med 

bankami in fintech, kar prinaša strankam koristi, izkušnje in zadovoljstvo (Capgemini 2019, 

12). ADBI (2019, 19–20) pojmuje API kot standarden in dogovorjen način za integracijo 

dveh ali več sistemov in postavlja standard izmenjave podatkov, s čimer zagotavlja, da 

''zainteresirane'' strani "govorijo" isti jezik. Uporaba API-ja zagotavlja bolj varen in pregleden 

način sporočanja informacij med sistemi. API se lahko šteje za »pogodbo« med sistemi – tudi 
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ko je sistem spremenjen (na primer zaradi selitve ali nadgradnje), podatki, ki jih zagotavlja 

sistemski API, ohranjajo isto naravo in strukturo. Kadar organizacija trdi, da ima odprt API, s 

tem omogoča dostop do svojega sistema ne le svojim partnerjem, temveč tudi širši javnosti. 

Dostop je zagotovljen na podlagi določenih pogojev in ni nujno brezplačen in neomejen. 

Odprto bančništvo – ADBI (2019, 18–19) pravi, da bodo banke morda pripravljene 

organizirati takšno delitev, če so na določenem vodilnem položaju ali igrajo vlogo izzivalca in 

so dobro opremljene z visoko tehnologijo. Banke lahko s svojo pobudo uveljavijo več 

pristojnosti pri odločitvah o določitvi standardov. Drug očiten dejavnik, ki sili banke k 

odpiranju svojih sistemov in izmenjavi informacij, je vloga regulatorjev. V Evropi je v 

začetku 2018 začela veljati Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 

2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 

2007/64/ES (Uradni list EU, št. L 337/35, v nadaljevanju PSD2). Direktiva je vplivala na več 

kot 9.000 bank v 30 državah (članice Evropske unije in druge evropske države, ki se 

pridružujejo prostovoljno).  

Odprto bančništvo za MSP – bankam ali fintech omogoča dostop do različnih računov ene 

same osebe. V mnogih primerih obstajajo povezave med lastnikom MSP in bančnim računom 

podjetja. Če finančna institucija lahko dostopa do podatkov o bančnem računu lastnika MSP 

in o zgodovini transakcij, to nudi dodatno informacijo, ki jo je mogoče uporabiti za 

učinkovitejšo oceno kreditne sposobnosti MSP. To je lahko še bolj pomembno, če je MSP 

vključen v čezmejno trgovino in/ali uporablja plačilne sisteme drugih proizvajalcev, kot sta 

PayPal ali TransferWise (ADBI 2019, 23).  

To je prineslo možnost za hitro rast in razvoj fintech podjetij in porast finančnih platform, ki 

so začele delovati in pokrivati večino finančnih področij. Carney (2017, 3) kot poglavitni 

razlog za hitro rast fintech pripisuje njegovemu potencialu za ločevanje bančništva na njegove 

glavne naloge: poravnavo plačil, izvajanje transformacije ročnosti, delitev tveganja in 

dodelitev kapitala. To možnost izkoriščajo novi ponudniki plačilnih storitev, zbiralci – 

agregatorji, robotski svetovalci, posojilodajalci in inovativne platforme za trgovanje.  

Internetne platforme imajo tri bistvene sestavine (Dhar in Stein 2017, 33): 

− so odprte in dovoljujejo enostavno sodelovanje, 

− izvajajo ključne poslovne in operativne procese, od katerih nekateri običajno kažejo 

mrežne učinke, ki se povečujejo z rastjo udeležbe, 

− poslovne procese samodejno izvajajo s pomočjo omogočene tehnologije (ta lahko zajema 

in ustvari ogromne količine podatkov, ki povečajo vrednost platforme). 

Slika 4 predstavlja ključne udeležence na fintech področju, dejavnike, ki vplivajo na razvoj 

platform, ter glavne trende, ki se pojavljajo na tem področju.  
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Slika 4: Teoretični pristop k fintech platformam 

Vir: Ivashchenko idr. 2018, 87. 

Podjetje KPMG opravlja raziskave na področju fintech. V svojih raziskavah omenjajo 

naslednja najbolj pokrita fintech področja (KPMG 2019, 79):  

− plačila in transakcije – podjetja, katerih poslovni model se vrti okoli uporabe tehnologije 

za zagotavljanje prenosa vrednosti kot storitve;  

− digitalne valute (kriptovalute) angl. cryptocurrency in tehnologija porazdeljene knjige 

blockchain;  

− posojanje – nebančno podjetje, ki uporablja tehnološko platformo za posojanje denarja, 

pogosto uporablja alternativne podatke in analitiko, ali katero koli podjetje, katerega 

primarna dejavnost vključuje zagotavljanje podatkov in analitike spletnim 

posojilodajalcem ali vlagateljem v spletna posojila; 

− naložbeno bančništvo/trgi kapitala – podjetja, katerih primarna dejavnost vključuje vrste 

finančnega posredništva, ki so jih v preteklosti izvajale investicijske banke; 

− insurtech – podjetja, katerih osnovna dejavnost vključuje novo uporabo tehnologije, da bi 

ponudila neposredno ceno, distribucijo ali ponudbo zavarovanja;  

− upravljanje bogastva/naložbene platforme – podjetja katerih osnovna dejavnost vključuje 
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ponujanje storitev upravljanja premoženja ali upravljanja naložb z uporabo tehnologije za 

povečanje učinkovitosti, nižje pristojbine ali različne ponudbe v primerjavi s 

tradicionalnim poslovnim modelom. Vključuje tudi tehnološke platforme za male 

vlagatelje, ki so namenjene izmenjavi idej in vpogledov, pridobljenih s pomočjo 

kvantitativnih in kvalitativnih raziskav; 

− osebne finance – podjetja, ki nudijo tehnološko usmerjene storitve za izboljšanje financ 

strank, s tem da jim omogočajo nadziranje porabe, prihrankov, bonitetne ocene ali davčne 

obveznosti, ali izkoriščanje tehnologije za ponujanje osnovnih bančnih storitev na 

drobno, kot so preverjanje ali varčevalni računi zunaj tradicionalnih bank; 

− B2B fintech – podjetja, ki podjetjem ali finančnim ustanovam ponujajo tehnološko 

vodene rešitve in storitve (npr. programsko opremo za avtomatizacijo finančnih procesov, 

dobro finančno varnost – razen blockchain, overjanje, pa tudi tradicionalne in alternativne 

podatke, ki jih finančne ali druge institucije in podjetja uporabljajo za sprejemanje 

strateških odločitev); 

− regtech – podjetja, ki nudijo tehnološko vodeno storitev za olajšanje in racionalizacijo 

skladnosti s predpisi in poročanjem ter zaščito pred prevarami zaposlenih in kupcev. 

3.2.1 Spremembe na trgu finančnih proizvodov in storitev 

Dapp (2015, 4) ugotavlja, da novi kanali distribucije in komunikacije povzročajo spremembe 

v zahtevah kupcev, ki zahtevajo moderne in sodobne proizvode in storitve. Želeni proizvodi 

in storitve naj bi v največji možni meri izpolnili določene zahteve, kot so: 

− preprosti (intuitivni) in enostavni za uporabo; 

− zagotovijo hiter in varen dostop; 

− personalizirani in združljivi z dopolnilnimi storitvami; 

− če je mogoče, dostopni iz enega samega vira – digitalne platforme. 

Industrija prehaja od ločevanja k ponovnemu povezovanju storitev in odprto bančno znanje 

lahko obvlada kratkoročne operativne prednosti. Štirje temeljni premiki v industriji 

spreminjajo paradigme (Capgemini 2019, 4):  

− odmik od izdelkov do poudarka na uporabniški izkušnji; 

− manj pomena za sredstva in več za podatke; 

− skupni dostop namesto lastništva; 

− partnerstvo namesto gradnje ali nakupa. 

Že vrsto let prioriteta mnogih potrošnikov ni več lastništvo (digitalnih) izdelkov, temveč le 

dostop do njih. Dostopamo do glasbe in filmov, ki pa jih ne shranjujemo več na svoje naprave 

(Dapp 2015, 4–5). Dapp (2014, 10–11) je digitalni razvoj in spremembe v finančni industriji 

opisal v obliki stopenj oziroma faz:  

− prva faza: tehnološki napredek ustvarja nove potrebe spletne porabe, uporabo medijev in 
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komunikacijske zahteve na internetu. Potrošniki nove tehnologije prilagajajo in jih 

vključujejo v svoje vsakdanje življenje; 

− druga faza: sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) nadomešča 

ustaljene dolgoletne (analogne) procese in osebne izkušnje z inteligentnimi programskimi 

rešitvami s pomočjo sodobne analize podatkov in inteligentnih algoritmov; 

− tretja faza: tradicionalni poslovni modeli občutijo pritisk; prodaja in dobiček se 

zmanjšujeta. Vzpostavljene vire prihodkov tradicionalnih podjetij nadomestijo druga 

poslovna področja; 

− četrta faza: tržni delež lastnikov se zmanjša; novi igralci povečujejo svoj tržni delež; 

konkurenca postaja vse hujša, kjer so ljudje pripravljeni škodovati drug drugemu, da bi 

uspeli. Sodelujoči izvajajo boleče procese prilagajanja in stroškovno intenzivne reforme; 

− peta faza: prihaja do konsolidacije trga; nekatera podjetja izginejo s trga. Na trg vstopijo 

novi, v glavnem nefinančni akterji, se uveljavijo in ustvarijo svoj prvi dobiček. 

Fenwick, McCahery in Vermeulen (2018, 105) in drugi ugotavljajo, da je fintech motil ali 

moti sektor finančnih proizvodov in storitev na vsaj tri načine. Prvič: spletne platforme, ki se 

razlikujejo od tradicionalnih kanalov financiranja, omogočajo finančnim ponudnikom 

ponudbo širokega nabora novih proizvodov in storitev, ki odstranjujejo posrednike in upravne 

plasti, da bi transakcije naredile učinkovitejše in manj nagnjene k napakam. Na ta način se 

finančne storitve decentralizirajo in poenostavijo. Drugič: omrežni dostop do finančnih 

storitev omogoča hitrejši dostop do vseh vrst transakcij, od preverjanja finančnega stanja, 

plačil ter umika in prenosa sredstev. Tretjič: dejavnosti finančnih institucij v zakulisju se 

preoblikujejo. Deloma gre za uporabo masovnih podatkov za zagotavljanje učinkovitejše 

storitve, hkrati pa podjetjem omogoča uporabo tehnologije za učinkovitejše obvladovanje 

pravnega tveganja.  

3.2.2 Fintech proizvodi in storitve 

V nadaljevanju opisujemo glavne fintech proizvode in storitve ter njihove značilnosti.  

Spletne banke brez fizične poslovalnice – zaradi enostavnosti in praktičnosti se je njihova 

uporaba razširila. Tretji odstavek 37. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2, Uradni 

list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZdavNepr, 111/13, 

22/14 odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 

66/19 in 145/20 – odl. US) slovenskim podjetjem določa, da morajo imeti pri ponudniku 

plačilnih storitev, ki ga lahko izberejo sami, odprt transakcijski račun. Zakonsko ni 

opredeljeno, da morajo imeti račun odprt v Sloveniji, zato lahko izbirajo med domačimi in 

tujimi bankami, tudi spletnimi. Račun pa morajo prijaviti Fursu (Smrekar 2018). Določene 

domače fizične banke že ponujajo del storitev preko spleta, obstajajo pa spletne banke, ki vse 

svoje proizvode in storitve ponujajo le na spletu in nimajo fizične poslovalnice.  
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Plačila in transakcije – plačilne storitve se tradicionalno opirajo na gotovino, debetne in 

kreditne kartice ter nakazila. Digitalna plačila predstavljajo največji del finančno-tehnološke 

panoge. Podjetja fintech v velikem obsegu zagotavljajo domače in čezmejne plačilne storitve 

s pomočjo digitalnih denarnic (angl. digital wallet ali e-Wallet) in elektronskega denarja 

(angl. electronic money ali e-Money). Tehnična podjetja prevzamejo kos prihodkov od plačil 

in v mnogih primerih celoten podatek o transakcijah s strankami (Carney 2017, 3). Anshari 

idr. (2018, 237) pogon digitalne tržnice, omogočene s fintech, pripisujejo množični uporabi 

pametnih telefonov, saj so postali vodilna naprava digitalnega trga in se uporabljajo tudi kot 

orodje za upravljanje poslovanja na daljavo. Tehnologije plačevanja s pametnimi čipi 

(imenovani EMV – za Europay, MasterCard in Visa) narekujejo potrebo po zamenjavi 

starejših terminalov na prodajnih mestih; in NFC-tehnologije (visokofrekvenčne 

komunikacijske tehnologije kratkega dosega) omogočajo plačila z nameščanjem naprav v 

neposredni bližini (Brummer in Gorfine 2014, 3). Mobilna prodajalna mesta (angl. mobile 

point-of-sale – mPOS), plačilni avtomati in čitalci nadomeščajo tradicionalne terminale na 

prodajnem mestu (angl. point-of-sale – POS), saj imajo slednji kar nekaj pomanjkljivosti (so 

dražji, predstavljajo dolgoročno obveznost, uporabniški vmesniki imajo kar nekaj omejitev, 

prav tako pa morajo trgovci slediti vsem zahtevam skladnosti). MPOS je sodoben način 

sprejemanja plačilnih kartic s pomočjo strojne tehnologije šifriranja, ki mora zagotoviti 

visoko varnost in nizke stroške za trgovce. Fintech podjetja poskušajo v ta sektor vpeljati 

napredno tehnologijo (npr. prstni odtisi, blockchain ...), ki bi omogočala kakovostne storitve 

prenosa denarja. Banke za podobne storitve zaračunavajo visoke provizije, fintech podjetja pa 

te storitve izvajajo stroškovno učinkovito (Brummer in Gorfine 2014, 3). Obdelovalci spletnih 

plačil (na primer PayPal, Google Checkout, Google Pay, Amazon Payments, Dwolla, Stripe, 

WePay, Sorve in drugi) so podjetja, ki jih trgovci uporabljajo za obravnavo transakcij s 

kreditnimi karticami. Obdelovalci spletnih plačil veliko pozornost namenjajo preprečevanju 

goljufij in tako poskušajo zaščititi tako prodajalce kot tudi kupce. Med seboj se razlikujejo 

glede na poslovni model, cene in glede na storitve, ki jih ponujajo.  

Internetne platforme za spletno menjavo valut in prenos denarja – med državami ali podjetji 

omogočajo menjavo oziroma dobavo v varnem centraliziranem okolju. Večina teh spletnih 

mest ima univerzalni pretvornik valut, aplikacijo, ki vpletenim stranem omogoča pretvorbo 

vrednosti valut na podlagi dnevnih tečajev (RapidAPI 2020). Primeri takšnih platform so 

Oanda, XE, Transferwise, Trawelex in druge. 

Trgovanje z vrednostnimi papirji, poravnave in trgovanje z izvedenimi finančnimi 

instrumenti, ki ne kotirajo na uradnih borzah – aplikacije omogočajo uporabnikom nakup in 

prodajo z le nekaj kliki. Informacijsko-tehnološka in telekomunikacijska podjetja iščejo 

priložnosti za zmanjšanje ali odpravo uporabe vmesnih členov med tradicionalnimi 

institucijami (Arner, Barberies in Buckley 2016, 24).  

Digitalne in elektronske valute – kriptovalute – Škraba (2019) jih opisuje kot valute, ki 
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obstajajo samo na računalnikih, saj ni oprijemljivih bankovcev ali kovancev. Kriptovalute 

spadajo med decentralizirano vrsto virtualnega denarja, kjer imajo nadzor nad ponudbo 

denarja različni viri. Vrednost in zalogo teh valut urejajo uporabniki sami in ni odvisna od 

drugih osrednjih organov, centralne banke ali drugega administratorja, zato so teoretično 

imune na vmešavanje in manipulacijo vlade. Za pretvorbo podatkov o transakcijah se 

uporablja tehnika za varno šifrirano komunikacijo t. i. kriptografija. Le-ta omogoča pretvorbo 

podatkov o transakcijah, hkrati pa se uporablja kot mehanizem proti ponarejanju kriptovalut. 

Kriptovalute so decentralizirani sistemi, ki temeljijo na tehnologiji veriženja podatkovnih 

blokov (angl. blockchain). To je javna knjiga transakcij, ki jo vzdržuje in posodablja na tisoče 

ljudi (rudarjev) po vsem svetu. Transakcije so javno dostopne, vendar je zagotovljena 

anonimnost. S tehnologijo blockchain naj bi bil odpravljen problem dvojne porabe 

(angl. double-spending problem), saj namesto kopiranja omogoča distribucijo sredstev – 

transakcij ni možno podvajati, s čimer se prepreči ustvarjanje novih kovancev iz nič. 

Rudarjenje je razpršen sistem doseganja soglasja (angl. distributed consensus system). Kadar 

želi nekdo opraviti transakcijo, vsakdo v decentralizirani mreži prejme kopijo te transakcije. 

Vsi člani omrežja morajo potrditi to transakcijo, s tem pa se zmanjša ali celo odpravlja 

možnost goljufije. Rudarjenje se uporablja za potrjevanje transakcij, ki čakajo na vključitev v 

blockchain in tako se doseže kronološka razvrstitev transakcij. Transakcijo preverijo in 

potrdijo omrežni rudarji, da pa je potrjena, mora ustrezati pravilom šifriranja in biti 

zapakirana v blok. Pri tem ni nobenega uradnega ali vladnega organa, ki bi celoten proces 

kontroliral. Kriptovalute obstajajo samo v digitalni obliki, na verigi podatkovnih blokov, 

uporabniki pa do svojih kovancev dostopajo s tako imenovanimi javnimi in zasebnimi ključi 

preko digitalne denarnice. Javni naslov denarnice lahko uporabnik deli z drugimi, drugi del pa 

je zasebni ključ, ki mora ostati nerazkrit. Danes obstaja že več kot 2000 kriptovalut. Prva 

ustanovljena je bila Bitcoin in je še danes najbolj prepoznavna. Lagarde (2017, 5) pravi, da za 

zdaj virtualne valute predstavljajo le malo ali nič izziva obstoječemu vrstnemu redu fiatnih 

valut in centralnih bank, saj so še preveč nestanovitne, tvegane in energijsko intenzivne, in ker 

osnovne tehnologije še niso razširljive – številne so preveč nepregledne za regulatorje, v 

nekatere pa so vdrli.  

Množični podatki – množično zbiranje podatkov in analitika po mnenju Brummer in Goffine 

(2014, 4) omogočata ponujanje inovativnih in poceni proizvodov in storitev s strani fintech 

ponudnikov. Algoritmične taktike trgovanja se opirajo na kompleksno združevanje podatkov 

in analitiko. Na voljo je vedno več podatkov – o cenah, proizvodnji, brezposelnosti, prav tako 

pa so na voljo podatki o vedenju ljudi, ki jih podjetja izkoriščajo, da svoje proizvode in 

storitve približajo njihovim željam. Dapp (2014, 25–26) poudarja, da pogosteje in dlje ko 

podjetja spremljajo svoje stranke na lastnih platformah in lastnih omrežjih za ustvarjanje 

vrednosti, ter opazujejo, merijo in ocenjujejo njihovo vedenje: 

− bolj obsežen bo nabor podatkov (osebni podatki), iz katerega je mogoče pridobiti nove 

ugotovitve v obliki verjetnosti; 



 

32 

− lažje bo v prihodnosti ponuditi več novih individualiziranih proizvodov in storitev na 

podlagi izračunanih verjetnosti in sodobnih algoritmov; 

− učinkovitejši bo učinek zaklepanja (angl. the loch-in effect), kjer podjetje ustvari okolje, 

ki ga je izredno težko zapustiti kljub potrošnikovi želji; 

− višji bodo stroški zamenjave za stranke. 

Varnost podatkov – zaradi digitalizacije finančne industrije je le-ta postala še posebej ranljiva 

za kibernetsko kriminaliteto in vohunjenje (Arner, Barberies in Buckley 2016, 24). 

Pomembno je, da podjetja ustvarijo sisteme, ki zaščitijo uporabnike na najboljši možen način. 

Monetizacija spletnih strani/platform pomeni, da se z njihovo pomočjo ustvari zaslužek. V 

nadaljevanju so predstavljeni najpogostejši načini zaslužka oziroma glavne kategorije 

plačnikov, na katere se opirajo programske rešitve (Fintechnews Switzerland 2018): 

− potrošniki: očitna izbira in najbolj preprost model zaslužka; 

− prodajalci – tretje osebe: običajno plačujejo za oglaševanje in povezave na fintech 

platformi in želijo dostop do potrošnikov;  

− upravičenci – tretje osebe: uporaba aplikacije ustvarja neposredno denarno in posredno 

vrednost za zunanje organizacije (na primer delodajalci, ki vidijo povečanje 

produktivnosti s finančnimi wellness oz. zdravstveni programi. Sami pridobijo direktno 

vrednost – na primer denar ali posredno vrednost, kot so zdravje ljudi, zmanjšanje 

prometa ali spodbujanje produktivnosti). Druga oblika pa je, ko platforma dviguje 

prihodke z zbiranjem in prodajo anonimnih podatkov o potrošnikih trgovcem ali drugim 

zunanjim organizacijam ter jim omogoča dostop do resničnega vpogleda (npr. platforma 

Mint). 

Notranje finančno poslovanje in obvladovanje tveganj – hiter razvoj sektorja je prinesel tudi 

nove izzive in tveganja, s katerimi se morajo podjetja ustrezno soočati in jih obvladovati. Od 

leta 2008 so si finančne institucije prizadevale za izgradnjo boljših sistemov skladnosti za 

obvladovanje velikega obsega sprememb v zakonodaji, ki so bile posledica svetovne 

gospodarske krize. Zato so finančne institucije veliko vlagale v informacijsko tehnologijo za 

upravljanje tveganj in povečanje dobička (Arner, Barberies in Buckley 2015, 19). Wilsonova 

(2019) opredeljuje naslednja tveganja, s katerimi se soočajo fintech podjetja:  

− tveganje prevare; 

− tveganje trgovca; 

− regulativno tveganje; 

− boj proti pranju denarju in preprečevanju financiranja terorizma; 

− potrošniška tveganja; 

− kibernetska varnost in zasebnost podatkov; 

− kreditno tveganje in operativno tveganje in 

− tveganje zunanjega izvajanja. 
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Potrošniški vmesnik – ponuja največ možnosti za konkurenco s tradicionalnim finančnim 

sektorjem, saj lahko tehnološka podjetja izkoristijo svoje obstoječe stranke kot podlago za 

uvajanje novih finančnih proizvodov. Ta pojav se najbolj kaže v državah v razvoju. Bates 

(2017, 6) ugotavlja, da bančništvo postaja nefizična potrošniška izkušnja – interakcije s 

ponudniki se preusmerijo na spletne kanale, transakcije se preusmerijo na elektronski denar. 

Vseprisotnost mobilnih telefonov – tako pametnih kot funkcijskih telefonov – je osnova za to 

spremembo, tudi v državah, kjer dostop do bančništva ni bil zelo razširjen. Ponudba spletnega 

vmesnika za izdajo in sledenje e-računov ter integracija tega vmesnika z bančnim računom 

podpira MSP in finančnim institucijam ali fintech omogoča zagotavljanje kreditnih storitev na 

podlagi terjatev, kot je financiranje s faktoringom (ADBI 2019, 23). 

Robo svetovanje, umetna inteligenca – pričakovati je bilo, da bodo povečana računalniška 

moč in umetna inteligenca prispevali k avtomatizaciji ponavljajočih se nalog, ki jih izvajajo 

ljudje. Navaretti idr. (2017, 100) opisujejo robo-svetovalce kot računalniške programe, ki 

ustvarjajo naložbene nasvete glede na informacije, ki jih imajo o strankah, in uporabljajo 

orodja za strojno učenje. Predstavljajo poceni alternativo človeškim svetovalcem, in če so 

pravilno programirani, se izognejo nekaterim običajnim navzkrižjem interesov. Robo 

svetovanje je še vedno v začetkih in predstavlja le majhen delež glede na splošno finančno 

svetovanje. Dapp (2014, 31) pravi, da se stranke, ki ne dobijo posojila od svoje banke, lahko 

zatečejo k internetnim kreditnim aplikacijam, ki jim omogočajo dostop do določenega obsega 

posojila prek pametnih telefonov. Stranka je vodena prek standardiziranega programa 

bonitetnih ocen in po odobritvi prejme zahtevano vsoto. Odločitev za posojilo sprejema 

algoritem samostojnega učenja, ki ga napajajo različni nabori podatkov. Med drugim je na 

primer pri fizičnih osebah upoštevano, ali vedno pravočasno plačajo svoje (spletne) račune ali 

knjige, ki jih kupijo na Amazonu. 

Insurtech – pojavljati so se začela zagonska podjetja, ki uporabljajo digitalno tehnologijo in 

predstavljajo odnos med zavarovanjem in tehnologijo. Temeljijo na uporabi novih digitalnih 

proizvodov in storitev, ki dajejo dodano vrednost podjetjem, tradicionalnim zavarovalnicam 

pa predstavljajo močno konkurenco. Storitve segajo od zavarovanj avtomobilov, koles in 

drugega premoženja do zdravstvenega zavarovanja v le nekaj urah (Bennett 2020).  

Regulativne tehnologije (angl. regtech) – so opredeljene kot aplikacija fintech za regulativne 

namene in pomagajo zmanjševati stroške izpolnjevanja obveznosti/skladnosti in izboljšati 

notranje upravljanje tveganj ter med drugim zasledovati regulativne cilje, kot sta zaščita 

potrošnikov ali preprečevanje pranja denarja (FBS 2017, po Navaretti idr. 2017, 43). 

Finančno upravljanje – podjetja se vedno bolj nagibajo k računovodstvu in vodenju 

poslovanja v oblaku, do katerega lahko preko interneta dostopajo kjer koli in kadar koli, saj 

programi niso naloženi na računalnikih podjetja, ampak na oddaljenem strežniku. Spletna 

orodja za obračun plač omogočajo uporabnikom obračun plač v skladu z veljavno 

zakonodajo, elektronsko evidenco prisotnosti, vodenje ur zaposlenih, dopustov in drugih oblik 
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odsotnosti, pripravo in obračun potnih nalogov, dnevnic in kilometrin, vodenje kadrovske 

evidence in evidence pokojninskih in drugih zavarovanj. Aplikacije morajo temeljiti na 

veljavni zakonodaji in upoštevati vse veljavne predpise na področju varovanja osebnih 

podatkov. Zagotavljanje storitev z dodano vrednostjo – vključitev preprostih knjigovodskih 

rešitev v bančni račun – podjetnikom omogoča, da se osredotočijo na svoje podjetje in 

porabijo manj časa in truda za reševanje birokratskih vprašanj. To je še bolj pomembno za 

samostojne podjetnike in mikro podjetja. Poleg tega so takšne spletne rešitve integrirane 

neposredno s storitvami internetnega bančništva in omogočajo MSP, da samo v nekaj klikih 

izvedejo plačila davkov in plač. Za finančno institucijo ali fintech to ne pomeni le, da bo MSP 

pogosteje uporabljal njihovo storitev, ampak jim je na voljo tudi veliko dodatnih informacij o 

MSP, na podlagi katerih lahko ustrezno prilagodijo svoje storitve (ADBI 2019, 23). 

Spletno fakturiranje – online faktura in spletna orodja za upravljanje računov postajajo med 

trgovci vedno bolj uporabljeni, saj je vedno več platform in aplikacij, do katerih lahko 

dostopamo tudi preko tablic in mobilnih telefonov. Ponujajo vse od spletnega fakturiranja, 

izstavljanje predračunov in dobavnic, vpogled v dokumente, vpogled v stanje zalog, tiskanje, 

kopiranje in obdelavo dokumentov, dostop do podatkov o subjektih in drugo (odvisno od 

ponudnika). Po navedbah Svetovnega ekonomskega foruma (2015, 20) je verjetnost plačila 

neposredno povezana s hitrostjo pošiljanja računa, ne glede na pogoje fakture. Portali za 

upravljanje e-računov pomagajo dobaviteljem, da spodbudijo kupce k predčasnim plačilom, 

čeprav čas plačila še vedno ostane po presoji kupca.  

Dostop do e-trgovine – finančne institucije ali fintech lahko MSP ponudijo, da prodajajo svoje 

blago preko spleta. MSP pomagajo, da v samo nekaj klikih vzpostavijo spletno trgovino, ne 

da bi potrebovali kakršen koli oglas, varnostni sistem ali plačilne storitve. Te e-trgovine se 

lahko povežejo tudi z nekaterimi ponudniki storitev drugih proizvajalcev, na primer za 

shranjevanje blaga, dostavo, zavarovanje in prevod opisov izdelkov za prodajo v tujino ali 

tujcem. Te pobude ni nujno, da prihajajo od bank, vendar jih lahko spodbudijo obstoječi 

akterji za e-trgovino. S tem je zagotovljen boljši dostop do financiranja za končne kupce kot 

tudi za MSP, saj lahko finančni akter svojim strankam zagotovi posojilo, s katerim lahko 

pridobijo blago ali storitve, prodane na spletu (ADBI 2019, 24). 

Platforme za spremljanje proračuna – predstavljajo rešitve za sledenje svojim financam in 

porabi; uporabnik lažje spremlja svoje prilive, plačila in mesečno porabo. Platforme, ki 

ponujajo spletno spremljanje denarnega toka in orodja za upravljanje likvidnosti, so 

namenjene hitri, učinkoviti in enostavni preglednosti nad financami podjetja, da lahko 

podjetja pravočasno prepoznajo presežke in primanjkljaje in ustrezno načrtujejo prihodnost 

(Bizzloans 2019).  

Zavarovanje – spletna mesta za primerjavo zavarovanj omogočajo ponudnikom primerjavo 

različnih zavarovanj na enem mestu. Večinoma ne omogočajo sklepanja zavarovanj, saj ne 

gre za zavarovalnice, ampak le možnost preusmeritve na želeno zavarovalnico. Zavarovalnice 
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spletnim agregatorjem za primerjavo zavarovanj plačujejo provizijo, ki temelji na sklenjenih 

zavarovanjih preko spleta. To je poostrilo konkurenco med zavarovalnicami, saj se njihovi 

proizvodi oziroma storitve v osnovi ne razlikujejo, največje razlike pa so v cenah oziroma 

premijah (Money and Pensions Service 2020). 

Spletne platforme za finance in naložbe – podjetnikom, zagonskim podjetjem in MSP 

omogočajo zbiranje sredstev na spletu neposredno od množice. Fintech sega od alternativnih 

mehanizmov financiranja do financiranja same tehnologije in uporabe tehnologije v finančnih 

transakcijah (Arner, Barberis in Buckley 2016, 24). Banke so se in se vedno bolj odmikajo od 

financiranja MSP, zato močno spletno posojanje podjetjem z nizkimi dohodki in malim 

mladim podjetjem olajša pridobitev kreditov in njihovo zavarovanje brez državne podpore 

(OECD 2015). Rast alternativnih spletnih posojil je tradicionalnim bankam in tveganim 

kapitalistom prinesla novo konkurenco in tradicijo poslovanja posojil zavira na številne 

načine – ne le s prinašanjem konkurence na trg, ustvarjanjem učinkovitosti, ki zmanjšuje 

spletno tveganje, hkrati pa MSP dela bolj donosne. Pomembna posledica novih modelov 

financiranja je zmanjšanje sistemskega tveganja in bolj raznolike možnosti posojanja 

(Fenwick, McCahery in Vermeulen 2018, 105). 

Spletno financiranje faktur – spletni faktoring (odkup/prodaja terjatev preko spleta) omogoča 

MSP, da svoje še nezapadle in zapadle fakture prodajo na spletu. MSP tako pridejo do 

likvidnostnih sredstev v čim hitrejšem času. Ob prodaji fakture podjetje plača provizijo, ki je 

odvisna od tveganja, zneska in oblike faktoringa. ADBI (2019, 13–14) ugotavlja, da porast 

platform za e-trgovanje omogoča nove možnosti financiranja faktur in morda tudi podaljša 

rok posojanja. Dostopnejši komercialni podatki (na primer o značilnem zaostanku pri 

poravnavi računov), zagotovljeni prek odprtih programskih vmesnikov (API-jev), lahko 

omogočijo združevanje plačilnega tveganja za portfelj paketov računov manj znanih kupcev. 

Teoretično lahko več maloprodajnih platform na spletu posojilojemalcem MSP omogoči, da 

zagotovijo zavarovanje za financiranje računov z obstoječo ali celo pričakovano prodajo na 

platformi. Širša ponudba trgovskih računov in natančnejši vpogled v trgovinske odnose med 

podjetji bi lahko omogočili tudi faktoring v več plasteh dobavne verige glavnega kupca. 

Zmanjšanje zaostanka med proizvodnjo in plačilom bi lahko zmanjšalo finančni stres in 

spodbudilo rast MSP. Platforme za financiranje računov po navadi ne odobrijo posojil iz 

lastne bilance, imajo pa sredstva tretjih oseb, ki jih prerazporejajo. Financiranje dobavne 

verige je eden izmed načinov za izboljšanje obratnega kapitala MSP. Medtem ko financiranje 

računov običajno ne temelji na sodelovanju nasprotne stranke, pa financiranje dobavne verige 

vključuje visoko stopnjo sodelovanja in povezovanja med manjšim dobaviteljem in kupcem 

na drugi strani. Dobavitelji imajo možnost, da se odločijo za zgodnejše plačilo računov, račun, 

ki ga na koncu plača kupec, pa običajno premosti tretji ponudnik financiranja. Veliki kupec 

lahko optimizira svoj položaj obratnega kapitala tako, da svoje plačilne pogoje podaljša na 90 

dni in dlje, ne da bi dobavitelju MSP povzročil finančni pritisk. Odnosi z dobavitelji so 

okrepljeni, saj jim ni več treba sodelovati z ločenim podjetjem za faktoring terjatev, ker lahko 
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uporabljajo isto integrirano platformo, ki jo uporabljajo za e-izdajanje računov in 

samopostrežne storitve (Svetovni ekonomski forum 2015, 21). 

Spletne tržnice, agregatorji in posredniki – pomenijo spletno trgovanje z različnimi proizvodi 

in storitvami. Razlika med spletno trgovino in platformami – spletnimi tržnicami je, da so pri 

slednjih na enem mestu dostopne informacije o istem proizvodu oziroma storitvi s strani več 

ponudnikov, tako da imajo kupci možnost primerjave. Najbolj poznane spletne tržnice so 

Amazon, Target, Etsy, Bonanza, Alibaba, eBay, Walmart, Google Express in druge. Nekatere 

platforme ponujajo MSP, ki ponujajo svoje blago na teh platformah, posojila in obratni 

kapital. Platforme zaradi spremljanja dnevnih transakcij trgovca lažje ocenijo tveganje, 

posojilojemalci pa lahko posojila vračajo neposredno iz prihodkov, ustvarjenih na platformi. 

Svetovni ekonomski forum (2015, 19) kot potencialno slabost takšnih platform navaja majhno 

konkurenco. Uveljavljenih je manj večjih ponudnikov, kar lahko omejuje zdravo konkurenco. 

Ker je od zunaj oblika posojanja manj pregledna, jo je težje regulirati.  

V nadaljevanju, v poglavju 3.3.1 predstavljamo več o fintech možnostih za pridobitev 

alternativnih virov financiranja preko množičnega financiranja, posojanja na trgu in preko 

spletnega financiranja s tveganim kapitalom.  

3.3 Fintech viri financiranja MSP 

Usman idr. (2016, 38) opisujejo internet kot medsebojno povezano globalno omrežje, ki 

omogoča nemoten prenos informacij med milijardami globalnih uporabnikov in je bil v 

zadnjih nekaj letih uporabljen v kombinaciji z napredno analitiko, za odpravljanje nekaterih 

ovir, povezanih s posojanjem MSP. Po njihovem mnenju se lahko pri posojanju MSP 

uporabljajo nove tehnologije na več načinov: MSP je mogoče oceniti z novimi viri finančnih 

informacij; obrazce je mogoče poenostaviti in do njih dostopati preko spleta; kreditne ocene 

se lahko izvedejo v kratkem času z uporabo objektivnih meril; financiranje se lahko izplača v 

realnem času; odplačilne sheme je mogoče prilagoditi položaju posameznega posojilojemalca 

– MSP; spletna posojila je mogoče prilagoditi potrebam MSP.  

Usman idr. (2016, 38) ugotavljajo, da MSP običajno nimajo velikih denarnih rezerv, zato 

majhna posojila za obratna sredstva lahko rešijo težave z denarnim tokom, s katerimi se 

običajno srečujejo. Potrebe po majhnih posojilih za obratna sredstva, ki jih tradicionalne 

banke pogosto ocenijo kot preveč tvegana ali z nizkim dobičkom, se lahko zapolni s spletnim 

posojanjem s pomočjo tehnologij. Tradicionalna posojila pogosto zahtevajo, da potencialni 

posojilojemalci zagotovijo varno zavarovanje, preden pridobijo financiranje, kar je lahko za 

MSP težko, zlasti za neopredmetene izdelke. Velik odstotek posojil na spletu je 

nezavarovanih, kar pomeni, da ne zahtevajo zavarovanja. Dostop MSP do posojil ima za 

posledico rast in razvoj podjetij. Alternative za financiranje projektov in podjetij s pomočjo 

sodobnih internetnih tehnologij postajajo vse bolj uveljavljene. Alternativni viri financiranja 
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pomagajo in bodo pomagali odpraviti ozko grlo, ki se kaže v pomanjkanju likvidnosti 

oziroma finančnih virov za podjetja. Konkurenca, ki je nastala na finančnem trgu, z možnimi 

alternativami za pridobitev virov financiranja lahko v veliki meri ublaži ranljivosti MSP, ki pa 

so še toliko bolj očitne med krizo. V nadaljevanju v preglednici navajamo najpogostejše 

alternativne modele financiranja MSP. 

Preglednica 5: Alternativni modeli financiranja MSP 

Alternativni modeli 

financiranja 

Definicija 

Posojanje na trgu/P2P za 

podjetja 

Posamezniki ali institucionalni financerji dajejo posojila poslovnim 

posojilojemalcem. 

Posojila podjetjem iz bilanc 

stanja 

Subjekt preko platforme zagotavlja posojilo neposredno poslovnemu 

posojilojemalcu. 

Posojanje na trgu/P2P za 

podjetja, zavarovana z 

nepremičninami 

Posamezniki ali institucionalni financerji poslovnemu 

posojilojemalcu zagotovijo posojilo, zavarovano s premoženjem. 

Množično financiranje 

nepremičnin 

Posamezniki ali institucionalni financerji zagotavljajo financiranje 

lastniškega kapitala ali podrejenega dolga za nepremičnine. 

Trgovanje z računi Posamezniki ali institucionalni financerji od podjetij kupujejo 

račune – terjatve. 

Množično financiranje na 

podlagi lastniškega kapitala 

Posamezniki ali institucionalni financerji odkupujejo kapital, ki ga 

prodaja podjetje. 

Množično financiranje na 

podlagi nagrad 

Podporniki zagotavljajo finančna sredstva posameznikom, 

projektom ali podjetjem v zameno za nedenarne nagrade ali izdelke. 

Množično financiranje na 

podlagi donacij 

Donatorji zagotavljajo sredstva projektom, posameznikom ali 

podjetjem na podlagi človekoljubnih ali državljanskih motivov, ne 

da bi pričakovali denarno ali materialno nagrado. 

Vir: Wardrop idr. 2016, 30. 

Poleg zgoraj omenjenih alternativnih možnosti za pridobitev finančnih sredstev, ki so 

podrobneje opisane v naslednjem poglavju, pa dobro alternativo bančnemu posojanju 

predstavlja tudi javna kotacija MSP, ki je omogočena preko specializiranih platform (angl. 

specialised platforms for public listing of SMEs). Mednarodna organizacija nadzornikov trga 

vrednostnih papirjev (IOSCO 2015, 23) vidi v uvrstitvi MSP na kapitalske trge naslednje 

prednosti za podjetja: 

− boljši dostop do kapitala za rast z možnostmi zbiranja sredstev v času kotacije in v 

poznejših fazah; 

− večjo prepoznavnost na trgu, kar ima za posledico povečano poslovanje, večje zaupanje 

med kupci in dobavitelji podjetja ter izboljšan ugled podjetja; 

− večjo preglednost in prepoznavnost med institucionalnimi skladi in javnostjo, ki investira; 

− izboljšano korporativno upravljanje in pretok informacij, in sicer kot rezultat zahtev za 

uvrstitev na trge;  
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− spodbujanje motivacije in lojalnosti zaposlenih prek programov delniških opcij; 

− zbiranje sredstev na kapitalskih trgih po kotaciji z izdajo novih vrednostnih papirjev, saj 

so vlagatelji pogosto pripravljeni zagotoviti nadaljnje financiranje, ko podjetje raste; 

− spodbude za večjo udeležbo tveganega kapitala, tako da se jim zagotovi izhodna pot. 

Poleg zgoraj navedenih so strokovnjaki s področja finančnih storitev povzeli še naslednje 

prednosti kotacije MSP (SME Listing 2018): 

− dostop do kapitala in možnosti financiranja – MSP s tem razširijo možnosti financirana z 

lastniškim kapitalom, kar pa pomeni tudi zmanjšanje dolžniškega bremena, nižje stroške 

financiranja in uravnotežene bilance stanja; 

− valuta za prevzeme in združitve – delnice, ki kotirajo na borzi, delujejo kot valuta; lahko 

se uporabljajo kot valuta za nakup oz. kot alternativa denarnemu nadomestilu za 

pridobitev obstoječih podjetij/sredstev. Uporaba delnic kot valute je lahko davčno 

učinkovito in stroškovno učinkovito sredstvo za financiranje nakupa; 

− kotiranje na borzi lahko pomeni boljše ovrednotenje podjetja; 

− učinkovita porazdelitev tveganja za vlagatelje – vlagajo tisti, ki si to lahko privoščijo, ko 

pa želijo izstopiti, lahko izstopijo. Ta mehanizem predstavlja tudi večjo trdnost in 

vlaganje v bolj tvegane dejavnosti z višjimi izplačili;  

− tržno usmerjene pregledne platforme za trgovanje zagotavljajo pripravljen in enostaven 

vstop in izstop za strateške vlagatelje. Kotiranje vlagateljem ne ponuja samo prožnosti pri 

vstopu in izstopu, temveč tudi zaupanje, potrebno za takšno transakcijo; 

− davčne ugodnosti; zakon o davku od dohodka ponuja podjetjem ugodnosti, če njihove 

delnice kotirajo na priznanih borzah, vključno z MSP. Pogosto se davčne ugodnosti 

izkažejo za enega pomembnih dejavnikov za uvrstitev na seznam; 

− vidnost – izdelava profilov; priprave na javno izdajo najverjetneje povečajo 

prepoznavnost podjetja. Večja ozaveščenost javnosti, pridobljena z medijskim 

poročanjem in raziskave, ki jih poročajo analitiki naložb, omogočajo MSP večjo vidnost; 

− primerjalna vrednost družbe – vrednost družbe, ki ne kotira na borzi, morda ne bo 

ustrezno ovrednotena, če ni tržno usmerjenega mehanizma. Družbe, ki kotirajo na borzi, 

se trgujejo in tržne sile naj bi določile pošteno vrednost ali skoraj pošteno vrednost;  

− spodbujevalni mehanizem za zaposlene – zaposleni v MSP lahko sodelujejo v lastništvu, 

kar lahko ima koristi tako za družbo kot za zaposlene; večja zavezanost zaposlenih za 

uspešnost in uspeh, prav tako pa je to lahko mehanizem za ohranjanje talentov;  

− ugodnost za podjetja v dobavni verigi – podjetja v dobavni verigi (kupci ali dobavitelji) 

lahko prevzamejo strateški delež kot del rasti in širitve. Tudi podjetja v isti poslovni liniji, 

ki načrtujejo širitev poslovanja, lahko prevzamejo delež v MSP, ki kotira na borzi.  
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3.3.1 Množično financiranje, posojanje na trgu in spletno financiranje s tveganim 

kapitalom 

Množično financiranje (crowdfunding) – njegov koncept izvira iz koncepta crowdsourcinga – 

množičnega zunanjega izvajanja. Kleemann, Rieder in Voss (2008, 6) govorijo o množičnem 

zunanjem izvajanju, kadar podjetje, usmerjeno v dobiček, odda posebne naloge, ki so bistvene 

za ustvarjanje ali prodajo svojega izdelka širši javnosti (množici) v obliki odprtega klica po 

internetu, z namenom, da animira posameznike, da prispevajo k procesu proizvodnje podjetja 

brezplačno ali za bistveno manj, kot je ta prispevek vreden za podjetje.  

 

Slika 5: Množično zunanje izvajanje, množično financiranje in množično investiranje 

Vir: Hadegorn in Pinkwart 2013, 8. 

Fenwick, McCahery in Vermeulen (2018, 108) pojmujejo množično financiranje kot metodo 

zbiranja finančnih sredstev, pri kateri lahko zagonska podjetja prek interneta neposredno ali 

posredno prodajo delnice ali lastniški kapital večji skupini vlagateljev. Zgodovinsko gledano 

se je množično financiranje razvilo iz načina financiranja kreativnih projektov (knjig, filmov 

in iger) v novo vrsto podjetniških financ. Množično financiranje podjetjem v zgodnji fazi 

omogoča, da zberejo "tvegani kapital" iz velike skupine posameznikov, pri čemer se izognejo 

tradicionalnim postopkom zbiranja sredstev, ki vključujejo dolga obdobja skrbnega pregleda, 

naporna pogajanja glede vrednotenja podjetja in premoženja ter pogajanja glede pogodbenih 

pogojev. Množični vlagatelji, ki vlagajo razmeroma majhne zneske prek spletnih platform ali 

družbenih omrežij, kot so Facebook, Twitter in LinkedIn, potrebujejo manj pogodbene zaščite 

– majhni naložbeni zneski ne upravičujejo tesne udeležbe v procesu rasti zagonskih podjetij 

(Fenwick, McCahery in Vermeulen 2018, 109). Dapp (2014, 23) pravi, da se lahko vsak 

prijavi za financiranje projekta s pomočjo javne internetne kampanje, saj so pravila 

množičnega financiranja sorazmerno preprosta in izpolnjujejo, trenutno zelo razširjeno, željo 

po praktičnosti in udeležbi. Pobudniki najprej predstavijo svoj projekt ali ideje (na primer v 

obliki videoposnetka na dani platformi). Projekt mora navdihniti čim širšo skupino 

potencialnih vlagateljev (postati mora viralen), da bo kolektivni način zbiranja sredstev postal 

viden čim večji množici. Dostopnost in hitrost sta ključna dejavnika nastanka in razvoja 

platform, drugi dejavnik, ki lahko vpliva na porast platform za množično financiranje, pa je 

možnost pridobivanja informacije o tveganjih, ki jih je mogoče razlagati kot učinkovite 

signale kakovosti projektov in s tem vplivati na verjetnost uspeha financiranja (Ahlers idr. 

2015, po Fenwick, McCahery in Vermeulen 2018, 12). Platforme poleg tega, da omogočajo 

dostop do informacij o kreditnem ocenjevanju potencialnih posojilojemalcev, omogočajo 
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vlagateljem, s sprotnim obveščanjem o ponudbah, diverzifikacijo svojega portfelja naložb 

(Fenwick, McCahery in Vermeulen 2018, 109). 

S finančnega vidika je množično financiranje povezano s finančnimi naložbami (Navaretti idr. 

2017, 52). V primerjavi s tradicionalnim bančnim financiranjem je gibanje množičnega 

financiranja še vedno na skromni količinski ravni. Dapp (2014, 24) poudarja, da bi banke 

morale ohranjati razvoj teh alternativnih virov financiranja in razmisliti o možnostih, ki jih 

imajo na voljo za svetovanje in negovanje novoustanovljenih podjetij, ne le finančno, zlasti v 

zgodnjih fazah ustanovitve. Številna zagonska podjetja se razvijejo v glavne akterje na 

mednarodnih trgih z izrazito potrebo po sofisticiranih finančnih rešitvah. Srednjeročno do 

dolgoročno bodo platforme za množično financiranje verjetno vedno bolj prevzemale tržne 

deleže bank, ne samo v teh zgodnjih fazah financiranja podjetij.  

Množično financiranje predstavlja več izzivov, saj zahteva izkušnje pri pripravi napovedi za 

manjše vlagatelje. Poleg tega običajno ni pogovorov ena na ena z ''zainteresiranimi'' vlagatelji. 

V primeru, da bi bile vse ustrezne informacije na voljo vnaprej, bi posledično to lahko vodilo 

k zaupnosti in preglednosti. Za razliko od poslovnih angelov in tveganih kapitalistov 

investitorji, ki uporabljajo platforme za množično financiranje, običajno ne spremljajo in ne 

podpirajo poslov v obdobju po naložbah (Fenwick McCahery in Vermeulen 2018, 113).  

Fenwick, McCahery in Vermeulen (2018, 111) omenjajo dva modela zbiranja sredstev z 

množičnim financiranjem: 

− "Vse-ali-nič" (angl. ''All-Or-Nothing'' – AON) ali fiksni model financiranja, ki ga je 

sprejela večina platform. Zbiratelju sredstev omogoča, da obdrži vsa prejeta sredstva, le v 

primeru, če se do konca obdobja kampanje doseže določen cilj;  

− ''Obdrži vse'' (angl. ''Keep-It-All'' – KIA) model financiranja. Zbiralcem sredstev 

omogoča, da ohranijo kateri koli zbrani denar, tudi če so dosegli le del zastavljenega 

praga. V tem modelu se zbiralcem sredstev zaračunajo višje pristojbine za denar, ki so ga 

zbrali v neuspešni kampanji.  

 

Slika 6: Oblike množičnega financiranja  

Vir: IOSCO 2014, 8. 

Fenwick, McCahery in Vermeulen (2018, 110) platforme za množično financiranje delijo v 

štiri kategorije: 
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− množično financiranje na podlagi donacij;  

− množično financiranje na osnovi nagrad; 

− množično financiranje na podlagi posojil; 

− množično financiranje na osnovi lastniškega kapitala.  

Množično financiranje na osnovi nagrad; je najbolj razširjen model množičnega financiranja. 

Po navedbah Gregorio in Araume (2017, 15) je za to obliko množičnega financiranja 

značilno, da ponuja materialno in nematerialno nagrado kot nasproten prispevek k prejetim 

prispevkom. Nagrada/korist je lahko v obliki proizvodov, storitev (umetniške, kulturne ali 

poslovne) ali druga ugodnost ali omenjene zasluge v filmu. Financerji/vlagatelji si lahko 

zagotovijo izdelek ali storitev, še preden se ta pojavi na trgu, po ugodnejši ceni, kot je nato 

prodajna cena na trgu. Oblika financiranja je kot vrsta prednaročila oziroma predprodaje 

izdelka.  

Ena najstarejših in največjih platform za množično financiranje na osnovi nagrad je 

Kickstarter. Deluje tako, da mora podjetje, ki zbira sredstva, navesti ciljni znesek množičnega 

financiranja. Dostop do zbranega denarja je omogočen le pod pogojem, da je bil cilj dosežen. 

V nasprotnem primeru so podpornikom vrnjena sredstva z bančnim nakazilom. O projektu je 

na voljo video posnetek, poleg tega pa so dostopne informacije o zastavljenem znesku 

financiranja, znesku podpor in preostalem času financiranja – zbiranja sredstev (Kickstarter 

2020).  

Množično financiranje na podlagi donacij; če vlagatelji upoštevajo model, ki temelji na 

donaciji, na splošno prispevajo k dobrodelnemu, ustvarjalnemu ali socialnemu projektu, ne da 

bi v zameno pričakovali nadomestilo (Fenwick, McCahery in Vermeulen 2018, 110). Za 

množično financiranje na podlagi donacij je značilno, da ga izvajajo nevladne organizacije, 

združenja ali zasebna združenja. Glavni cilj donacij je povezan z dobrodelnimi projekti 

(Gregorio in Araume 2017, 14). 

Množično financiranje na podlagi posojil in lastniškega kapitala lahko skupaj poimenujemo 

investicijsko množično financiranje oziroma množično investiranje. Če podjetja rastejo in so 

uspešna, vlagatelji običajno prejmejo finančni donos. V modelu, ki temelji na posojilih, bodo 

prejeli nazaj naložbo in obresti, katerih stopnja je odvisna od stopnje tveganja (Fenwick, 

McCahery in Vermeulen 2018, 110). Množično financiranje na osnovi posojil ponuja 

obrestno mero za prejet denar, in sicer kot nasprotno nadomestilo prejetim prispevkom. 

Obrestna stopnja je splošno znana kot cena denarja in pri tej vrsti množičnega financiranja 

mora prejemnik vrniti prejeti denar z dodano določeno obrestno mero (Gregorio in Araume 

2017, 15). Vlagatelji, ki prispevajo denar prek platform za množično financiranje na osnovi 

lastniškega kapitala, posredno ali neposredno postanejo upravičeni lastniki ali delničarji 

zagonskega podjetja (Fenwick, McCahery in Vermeulen 2018, 110). Množično financiranje, 

ki temelji na kapitalu, omogoča vlagateljem sodelovanje v podjetju in uživanje njegovih 
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koristi v obliki povračil za vloženi prispevek (Gregorio in Araume 2017, 15). Velik vpliv na 

dinamiko vedenja vlagateljev predstavlja njihov javni profil. Kadar vlagatelji izberejo javni 

profil, lahko te informacije vodijo do več ponudb in tudi zanimanja drugih vlagateljev 

(Fenwick, McCahery in Vermeulen 2018, 112). 

FR (angl. finacial reward) – finančno nagradno množično financiranje je manifestacija 

tržnega vlaganja, ki predstavlja pomemben del industrije fintech. FR množično financiranje 

vključuje bodisi posojilne transakcije, pri katerih posojilodajalci pričakujejo, da bodo ob 

koncu posojilnega obdobja prejeli glavnico in obresti ali lastniške transakcije, pri katerih 

zasebno podjetje prek medijev oziroma spletnih platform ponuja vrednostne papirje splošni 

javnosti. Razlikujemo med posojilnimi (LB; loan-based) sredstvi, ki se običajno imenujejo 

medsebojno posojanje (uporablja se tudi izraz P2P), in kapitalskim oziroma investicijskim 

množičnim financiranjem (IB; investment-based), ki se nanaša na obveznice in druge 

dolžniške vrednostne papirje (IOSCO 2014, po Navaretti idr. 2017, 124). 

IOSCO (2014, 16) platforme za investicijsko množično financiranje razlikuje glede na 

poslovne modele. Poslovni modeli so odvisni od regulativnega sistema in načel, po katerih 

delujejo (nekateri sledijo načelom, ki so jih postavile skupine za samoregulacijo, kot je 

finančno združenje P2P). V svojem poročilu opisuje naslednje poslovne modele:  

− model računa, ločenega od stranke (angl. client segregated account model); 

− notarski model (angl. notary model); 

− model zajamčenega vračanja (angl. guaranteed return model); 

− model lastniškega množičnega financiranja (angl. equity crowd-funding model). 

Model računa, ločenega od stranke – pri tem modelu so preko posredniške platforme združeni 

posamezni posojilodajalci s posameznimi posojilojemalci, med posamezniki z malo udeležbo 

pa se sklene pogodba s strani posredniške platforme. Vsa sredstva posojilodajalcev in 

posojilojemalcev so ločena od bilance stanja platforme in gredo prek računa pravno ločene 

stranke, do katerega platforma v primeru propada nima nobenih zahtevkov. Pogodbena 

obveznost med posojilojemalcem in posojilodajalcem še vedno velja tudi v primeru neuspeha 

platforme. Pristojbine plačujejo platformi tako posojilodajalci kot posojilojemalci. 

Posojilojemalec plača nadomestilo za nastanek (bodisi pavšalno nadomestilo bodisi kot 

odstotek financiranega zneska posojila), ki je odvisno od kategorije tveganja; zamudne 

pristojbine in administrativne stroške. Posojilodajalec pa mora plačati administrativno 

provizijo in dodatno pristojbino, če se odloči za uporabo katere od avtomatiziranih 

zaračunljivih storitev, ki jo platforma lahko nudi (npr. zbiranje poplačil posojila, predhodne 

ocene kreditne sposobnosti posojilojemalca idr.) (IOSCO 2014, 17). 
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Slika 7: Model investicijskega množičnega financiranja z računom, ločenim od stranke 

Vir: IOSCO 2014, 17. 

Notarski model – v tem modelu posojila izvirajo iz partnerske banke in so distribuirane prek 

platforme. Ta model odraža regulativne zahteve, ki jih morajo posojilodajalci dosegati (npr. 

imeti licenco). Posojila, ki jih je izdala partnerska banka, se hranijo v njeni bilanci stanja en 

do dva dni, preden jih platforma kupi in proda množici (financerjem) v obliki zapiskov 

(''notary'' izhaja iz izdaje zapiskov namesto pogodb), ki ponekod veljajo kot varščina za 

posojilo. Vlagatelji prejemajo odplačila, ki so neposredno povezana z uspešnostjo osnovnega 

posojila in sorazmerna z njihovo začetno naložbo. Tveganje neplačila posojila je 

preusmerjeno na posojilodajalce, banka, ki je posojilo odobrila, in platforma tveganja ne 

nosita (Jenik, Lyman in Nava 2017, 12). Najbolj znani platformi, ki uporabljata takšen model, 

sta Prosper in Lending Club.  

 

Slika 8: Notarski model investicijskega množičnega financiranja 

Vir: IOSCO 2014, 18. 

Model zajamčenega vračanja – Jenik, Lyman in Nava (2017, 12–13) pravijo, da pri tem 

modelu vračilo jamči tretji ponudnik, ki učinkovito zavaruje naložbo. Model je podoben 

modelu, v katerem platforma ustvari rezervni sklad, iz katerega se krijejo zapadla posojila, 

vendar se v tem primeru rezervni sklad financira iz obveznih prispevkov, ki se zaračunajo 

zbiralcem posojil (ali vlagateljem). To je model posojanja na trgu, ki posojilodajalcem 

omogoča, da prek posredniške platforme vlagajo v posojila podjetij po določeni stopnji 

donosa naložbe, ki jo zagotavlja posredniška platforma. Obstajata dve različici tega modela: 

model zajamčenega vračila brez povezave in model avtomatiziranega zajamčenega vračanja 

(IOSCO 2014, 19). 
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Slika 9: Model investicijskega množičnega financiranja z zajamčenim vračanjem 

Vir: IOSCO 2014, 19. 

Model lastniškega množičnega financiranja – posameznim in institucionalnim vlagateljem 

omogoča vlaganje v podjetja, ki ne kotirajo na borzi, v zameno za deleže podjetij, v katera 

investirajo. Primeren je zlasti za zagonska podjetja in MSP. Če je dosežen cilj naložbe, se 

dogovor sklene med skupino financerjev, izdajateljem in platformo. Platforma zaračuna 

provizijo na podlagi zbranega zneska in v nekaterih primerih na podlagi prihodnjega dobička 

(Jenik Lyman in Nava 2017, 17). IOSCO (2014, 20) pravi, da vlagatelji z vlaganjem 

prevzamejo tveganje propada podjetja, vendar pričakujejo, da bodo dobili donos v obliki 

dividend ali kapitalskih dobičkov. Platforme se financirajo s provizijo v višini odstotka 

zneska, ki ga na platformi zbere podjetje, ki išče naložbo. Za to vrsto zagonskih naložb ni na 

voljo sekundarnega trga, zaradi česar je financiranje lastniških deležev posebej nelikvidno. 

Zaradi strogih regulativnih zahtev, ki veljajo za urejanje javnih ponudb kapitala, je zelo malo 

platform za množično financiranje kapitala. Primer za tovrstno platformo je Crowdcube v 

Veliki Britaniji. 

 

Slika 10: Model lastniškega množičnega financiranja 

Vir: Bolander 2016. 

Jenik, Lyman in Nava (2017,17) povzemajo še naslednje poslovne modele platform za 

lastniško množično financiranje, ki jih je opredelil Gabison (2015): klubski model, kjer 

platforme združijo potencialne financerje kot člane zaprtega ''investicijskega kluba'', da se 

izognejo urejanju javne ponudbe in zaščiti vlagateljev; model sodelovanja (znan tudi kot 

model lastništva ali model vozila), pri katerem platforme ustvarijo tako imenovano posebno 

namensko vozilo za združevanje denarja, ki ga je treba vložiti v posamezen projekt; model 

soinvesticije in model, ki ga vodijo vlagatelji. V slednjem modelu (znan tudi kot sindikalno 

financiranje) se vodilni vlagatelj neposredno dogovori o naložbenih pogojih s podjetjem, ki 

zbira finance in vloži svoj denar. Nato je množica povabljena k sofinanciranju skupaj z 
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glavnim vlagateljem. To daje drugim financerjem zaupanje za vlaganje skupaj s 

profesionalnimi vlagatelji, saj je kapitalsko financiranje za neizkušene financerje lahko zelo 

zapleteno. Platforma išče pogodbe in je odgovorna za skrb in upravljanje naložb; po navadi 

pridobiva, preverja in organizira naložbe ter jih predstavlja potencialnim vlagateljem, vlaga pa 

tudi lastna sredstva. Nekatere od teh platform obdržijo tudi prednostne pravice in zagotavljajo 

okvir za pomoč pri zbiranju vlagateljev za prihodnje kroge investiranja.  

Posojanje na trgu – Milne in Parboteeah (2016, 2) izraz "peer to peer" opredeljujeta kot 

enakovredno interakcijo med dvema stranema brez potrebe po osrednjem posredniku. Izraz 

izvira iz področja računalniškega povezovanja in opisuje omrežje, kjer lahko kateri koli 

računalnik deluje kot odjemalec ali strežnik do drugih računalnikov v omrežju, ne da bi se 

moral povezati s centraliziranim strežnikom. Poleg posojanja na trgu imajo tudi druge 

alternativne oblike financiranja lastnosti P2P. Med njimi so kriptovalute, ki so neodvisne od 

finančnih institucij, vlad in centralnih bank, množično financiranje je po zasnovi P2P in P2P 

platforme za financiranje računov (Milne in Parboteeah 2016, 3). Začetek posojanja na trgu 

sega v leto 2005, ko je bila ustanovljena platforma Zopa, leta 2010 pa je bila ustanovljena 

platforma Funding Circle, ki je ponujala posojila vlagateljev, namenjena malim podjetjem 

(Fintech Switzerland 2016).  

Medsebojno posojanje na trgu se je razširilo na različne segmente posojilnega trga. Nekatere 

družbe za posojanje na trgu so usmerjene v posebne vrste posojil (Mateescu 2015, 3–4): 

− potrošniška posojila; namenjena so refinanciranju dolgov, prenovi stanovanj, večjim 

nakupom, posojila, namenjena zdravju, avtomobilska posojila, posojila za poplačilo dolga 

na kreditni kartici. Posojila so večinoma manjše vrednosti z dobo vračila od 3 do 5 let; 

− posojila za mala podjetja; namenjena izključno za posojanje malim podjetjem. V 

nekaterih primerih posojilodajalci malih podjetij sodelujejo z bankami, ki so se 

dogovorile, da jim bodo odobrile posojila, ki ne ustrezajo njihovim kreditnim merilom;  

− študentska posojila; dve vrsti platform, ki ponujata študentska posojila: konsolidacija 

študentskega dolga ali neposredna posojila študentom za kvalificirane diplomske 

programe in  

− posojila za nepremičnine; posojila so običajno zavarovana z nepremičninami, 

posamezniki pa se lahko registrirajo kot posojilodajalci le, če so kvalificirani kot 

"akreditirani" vlagatelji. 

V finančnem svetu je model posojanja z enakim ali enakovrednim trgom ali P2P razumljen 

kot oblika financiranja množic, ki temelji na dolgu (Fenwick, McCahery in Vermeulen 2018, 

115). Mateescuejeva (2015, 2) izraz P2P uporablja za opisovanje spletnih trgov, na katerih 

posojilodajalci (vlagatelji) lahko posojajo posameznikom ali malim podjetjem. Posojanje na 

trgu predstavlja kredite brez bančnega posredništva, kjer posamezniki in podjetja vlagajo v 

mala podjetja. Platforme pogosto zagotavljajo razvrstitev podjetij na podlagi algoritmov, ki 

temeljijo na uporabi velikih podatkov (Navaretti idr. 2017, 99). FDIC (2015, 13) je definiral 
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dva osnovna modela posojanja na trgu, ki sta predstavljena v spodnji sliki. Neposredni model, 

kjer družbe za posojanje na trgu opravijo vse elemente transakcije, vključno z zbiranjem vlog 

za posojilojemalce, dodeljevanjem bonitetnih ocen, oglaševanjem zahteve za posojilo, 

združevanjem posojilojemalcev z ''zainteresiranimi'' vlagatelji, nastankom posojila in 

servisiranjem vseh zbranih plačil posojila. Posredni model pa pomeni, da družbe za posojanje 

na trgu s sporazumom o sodelovanju sodelujejo s partnersko banko. V teh primerih družba za 

posojanje na trgu zbira zahtevke posojilojemalcev, jim dodeli bonitetni razred in ponudi 

obresti vlagateljem, nato pa izpolnjene pakete za posojila napoti na partnersko banko, ki da 

posojilo posojilojemalcu. Partnerska banka običajno hrani posojilo v svojih knjigah 1–2 dni, 

preden ga proda podjetju za posojanje na trgu. Družba nato izda vlagateljem varnostne 

opombe v zneska nakupa. Posojilojemalčeva odplačilna obveznost se prenese na podjetje za 

posojanje na trgu.  

 

 

 

Slika 11: Tradicionalno bančno posojanje, posojanje na trgu – model neposrednega 

financiranja in posojanje na trgu – model bančnega partnerstva 

Vir: FDIC 2015, 13. 
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Platforme pa se med seboj razlikujejo tudi glede na pretok sredstev. V modelu posrednega 

pretoka upravljavci platform zbirajo denar od vlagateljev, ga zadržijo vsaj nekaj časa, nato pa 

ga usmerijo v MSP. V nekaterih primerih platforme namenijo del sredstev za ustvarjanje 

rezerv za izgube (sredstva za rezervacijo). V modelu neposrednega pretoka upravljavci 

platform ne prevzemajo lastništva nad sredstvi. Denar se namesto tega usmerja neposredno od 

vlagateljev do posojilojemalcev MSP (Svetovni ekonomski forum 2015, 13). 

Svetovni ekonomski forum (2015, 13) glede na tveganje, ki ga prevzemajo različne platforme, 

opisuje naslednje poslovne modele posojanja na trgu:  

− posojilodajalci iz bilance stanja – posojajo denar iz lastne kapitalske osnove in sami 

prevzemajo kreditno tveganje;  

− tržni posojilodajalci, ki olajšujejo povezave med posojilodajalci in posojilojemalci, 

vendar ne prevzemajo kreditnega tveganja;  

− hibridni model; v tem primeru posojilodajalec del ali večino posojila posodi neposredno, 

preostali del pa financira prek platforme. 

Če posojilodajalci sledijo modelu posojil v bilanci stanja, veljajo za bolj raznolike finančne 

institucije, ki v nasprotju s tržnim modelom ali hibridnim modelom posojanja na trgu zadržijo 

nekatera posojila v svoji bilanci stanja in so tudi manj finančno odvisne od neposredno 

prodanih posojil. Model posojanja na trgu nudi višjo stopnjo donosa, kot jo ponujajo 

tradicionalne banke (Fenwick, McCahery in Vermeulen 2018, 116). 

Po navedbah Svetovnega ekonomskega foruma (2015, 2) posojanje na trgu prinaša prednosti 

predvsem za mala podjetja v storitvenih dejavnostih, saj imajo takšna podjetja pogosto precej 

stabilne denarne tokove, vendar nimajo oprijemljivega zavarovanja, ki bi ga lahko uporabili 

za zavarovanje bančnih posojil. Pri posojanju na trgu zavarovanje ni nujno potrebno in 

nezavarovana posojila predstavljajo največji delež posojil. Posojilojemalci se ne financirajo 

preko zelo zavarovanih in reguliranih finančnih virov, ampak namesto tega črpajo sredstva od 

maloprodajnih ali institucionalnih vlagateljev z večjim apetitom za tveganje. Posojilodajalci 

uporabljajo inovativne modele kreditnega ocenjevanja. Takšni modeli so močno podprti s 

podatki, uporabljajo polavtomatske metode ocene tveganja in uporabljajo netradicionalne 

podatke (npr. ocena podjetja na spletnih platformah, lastnikovo socialno omrežje, satelitski 

podatki ter ocene stopnje bogastva na posameznem območju).  

Posojanje na trgu ima v primerjavi z npr. bančnim financiranjem kar nekaj prednosti, zato ima 

potencial za hitro rast (Milne in Parboteeah 2016, 4):  

− ponujanje boljših stopenj donosa, kot so na voljo za bančne depozite, in relativno nizke 

pristojbine za posojilojemalce; 

− zagotavljanje kredita posojilojemalcev, ki nimajo dostopa do bančnih posojil;  

− zaznavanje, da je posojanje na trgu bolj odgovorno in ima večjo družbeno vrednost od 

običajnega bančništva in  
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− tehnične inovacije, ki izboljšujejo kakovost in hitrost storitev tako posojilojemalcem kot 

posojilodajalcem. 

Poleg prednosti, ki jih za MSP prinaša posojanje na trgu, pa se pojavlja tudi nekaj 

pomanjkljivosti (Svetovni ekonomski forum 2015, 16–17): 

− vlagateljem morda primanjkuje izkušenj in preudarnosti za reševanje naložb z visoko 

stopnjo tvegana; 

− preveč enostaven dostop do kapitala preko posojanja na trgu, lahko na trgu spodbudi 

neuspehe nedonosnih podjetij z odobritvijo nadaljnjih kreditov; 

− ker gre za posojanje z manj oziroma brez stikov, so spletne goljufije bolj verjetne;  

− zavarovanje kredita je slabše oziroma ga ni, zato je tveganje neplačila večje;  

− pomanjkanje zgodovinskih podatkov za usmerjanje modelov tveganj, zlasti za 

novoustanovljene platforme.  

Milne in Parboteeah (2016, 22–23) opozarjata na naslednja tveganja, ki se pojavljajo pri 

posojanju na trgu in jim bo morala biti v prihodnosti namenjena pozornost:  

− zabeležene in razkrite visoke stopnje neplačil preteklih posojil, ki jih spremljajo rezervni 

skladi za izgube iz posojil, ki posojilodajalcem ponudijo nadomestilo za neplačilo;  

− izzivi pri razvoju večje stopnje preglednosti in najboljših praks operativnih procesov v 

zvezi z izterjavo izgubljenih posojil. Banke imajo specializirane enote za izvajanje 

takšnih nalog. Pri posojanju na trgu pa večina platform poudarja, da imajo zelo visoke 

bonitetne standarde in da posojajo le visokokakovostnim posojilojemalcem, kadar so 

pričakovane stopnje neplačila izredno nizke, zato to zanje ni pomembno vprašanje; 

− industrija se mora soočiti s tveganji zaradi neuspeha na platformi, bodisi zaradi stečaja 

zaradi velikih finančnih izgub ali zaradi izpada poslovanja;  

− vlagatelji se morajo zavedati tudi možnosti znižanja cen posojila na trgu, ki je posledica 

umika sredstev s strani institucionalnih vlagateljev, ki so podvrženi vrednotenju njihovih 

naložb v posojanju na trgu;  

− prisotna je nevarnost goljufij, kibernetske kriminalitete in operativnih izpadov.  

Tvegani kapital – Rooneyjeva (2019) navaja, da kar nekaj uveljavljenih podjetij, med njimi 

tudi American Express in Google, vlagajo sredstva v naložbe tveganega kapitala v podjetja v 

njihovi zgodnji fazi. Že od začetka jih spremljajo, saj jih vidijo kot potencialne možnosti za 

prevzem. Z njimi lahko ustanovijo strateško partnerstvo, ti pa se učijo od njihove tehnologije. 

Številna hitro rastoča tehnološka podjetja (npr. Cisco Systems) so začela vlagati v zunanja 

podjetja, ki so zanje izvajala raziskave in razvoj. Zunanji tvegani kapital je postal praktična 

alternativa za zunanje izvajanje določenih pomembnih dejavnosti podjetij. Razširjenost 

interneta in razumevanje njegovih posledic sta sprožila vse večji interes podjetij za tvegani 

kapital (Gompers in Lerner 2001, 150). Spletna podjetja želijo svoje interese kar najbolj 

uskladiti z vlagatelji in podjetniki. Podjetja za spletni tvegani kapital, namesto da bi imela 

enotne velike sklade, ki imajo na stotine milijonov do nekaj milijard dolarjev vsak, po navadi 
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ustvarijo veliko majhnih skladov, ki so namenjeni hitremu razporejanju kapitala. To omogoča 

učinkovite ad hoc naložbe in diverzifikacijo ter večjo likvidnost, kar je ključno za naložbe v 

visoko tvegano in relativno nelikvidno kategorijo sredstev, kot je tvegani kapital 

(FundersClub 2017). Razlika med tradicionalnim podjetjem za tvegani kapital in spletno 

platformo tveganega kapitala je v tem, da so vlagatelji bolj izpostavljeni vnaprej preverjenim 

priložnostim, ki so bile v preteklosti predstavljene le skupini premožnih posameznikov. 

Tajnikar (2000, 214–216) in Stupica (2005, 214) tvegani kapital opisujeta z naslednjimi 

značilnostmi:  

− je trajen, kar pomeni, da investitor ne zahteva povračila za svoj vloženi znesek. V zameno 

pridobi lastniški delež podjetja; 

− investitor nudi pomoč oziroma aktivno sodeluje pri poslovodenju podjetja; 

− donosi, ki jih zahtevajo investitorji, so izredno visoki, saj poleg prevzemanja visokega 

tveganja tudi sodelujejo pri poslovodenju podjetja; 

− značilne so visoke stopnje potrpežljivosti, saj lahko do prvih donosov traja nekaj let; 

− sredstva v takšna podjetja predstavljajo dolgoročno investicijo; 

− uporablja se za financiranje zgodnejših faz rasti in razvoja podjetja; 

− vpetost tveganega kapitala v poslovanje podjetja je odvisna od višine investicije, višja kot 

je investicija, večja je vpetost v poslovanje;  

− doseganje ciljev tveganega kapitala vpliva na vrednost investicije tveganega kapitala;  

− kadar poslovni strategiji tveganega kapitala in podjetja, v katerega se vlaga, nista 

usklajeni, je vpetost tveganega kapitala v poslovanje večja;  

− vpetost tveganega kapitala v poslovanje je odvisna tudi od negotovosti poslovnega okolja 

podjetja.  

Tvegan kapital je poseben vir kapitala, ki ga štejemo med trajni kapital, vendar ima lastnosti, 

ki ga delno ločijo od drugih oblik trajnega kapitala. Nadomešča ali dopolnjuje lahko bančni 

kapital, lastniški trajni kapital in tudi državne podpore pri nastajanju novih proizvodov, 

uvajanju novih visokih tehnologij in nastajanju nove zaposlenosti (Stupica 2005, 21). Zider 

(1998, 133–134) pravi, da so vlagatelji v sklade tveganega kapitala običajno zelo velike 

ustanove, kot so pokojninski skladi, finančne družbe, zavarovalnice in drugi, ki majhen delež 

svojih sredstev vložijo v visoko tvegane naložbe. Ker te naložbe predstavljajo majhen del 

portfelja institucionalnih vlagateljev, imajo tvegani kapitalisti veliko širine. Tisto, zaradi česar 

te institucije vlagajo v sklad, niso posamezne naložbe, temveč celotna uspešnost podjetja, 

sklada in njihovo zaupanje v same partnerje. Dokler lahko tvegani kapitalisti zapustijo 

podjetje in industrijo, preden je ta na višku, lahko dobijo izredne donose s sorazmerno 

majhnim tveganjem. Institucionalne naložbe za zagotavljanje likvidnosti so običajno 

zagotovljene v razmeroma kratkem času, ugotavlja Zider (1998, 134). 

Tvegani kapital delimo na formalni in neformalni. Med neformalni tvegani kapital spadajo 

poslovni angeli, formalni tvegani kapital pa predstavljajo skladi tveganega kapitala. 
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Slika 12: Delitev tveganega kapitala 

Vir: Žugelj idr. 2001, 42. 

Garner, Owen in Conway (1994, po Žugelj idr. 2001, 71) so opredelili naslednje oblike 

tveganega kapitala: 

− zasebno partnerstvo; 

− javni skladi tveganega kapitala; 

− korporacijski skladi tveganega kapitala; 

− skladi investicijskih bank; 

− državni in paradržavni skladi tveganega kapitala.  

Poslovni angeli (angl. business angels) – Ramadani (2009) povzema definicije poslovnih 

angelov različnih avtorjev; Fiti, Markovska in Bateman (1999) opredeljujejo poslovne angele 

kot posameznike, ki imajo na voljo finančna sredstva in so pripravljeni vlagati v podjetniške 

ideje; Mason in Harrison (2008) poslovnega angela opredeljujeta kot posameznika, ki deluje 

sam ali v formalnem ali neformalnem sindikatu in vlaga svoj denar neposredno v podjetje, s 

katerim nima družinske povezave, po naložbi pa aktivno sodeluje v poslu (na primer kot 

svetovalec ali član upravnega odbora); sam pa poslovne angele opisuje kot zasebne 

investitorje, ki so med svojim aktivnim delom pridobili bogastvo in izkušnje ter so 

pripravljeni vlagati v nova podjetja, da bi pomagali mladim podjetnikom in hkrati ustvarjali 

dobiček. Naložbe jim predstavljajo tveganje, vendar tudi izziv. Poslovni angeli v zadnjem 

obdobju zelo pogosto delujejo na spletnih platformah za medsebojno sodelovanje med 

vlagatelji in podjetniki. 

Skladi tveganega kapitala – vanje investirajo banke, pokojninske in druge finančne institucije 

ter premožni posamezniki. Sredstva sklada upravljajo upravljavci, ki iščejo primerne naložbe. 

Vsak sklad ima lastno naložbeno politiko (izbiro panoge, podjetij, v katera vlaga, idr.). Poleg 

investicij pa sklad podjetnikom, s svojim znanjem in mrežo strokovnjakov, pomaga pri rasti. 

Investicije tveganega kapitala so v večji meri izvedene preko skladov ali družb tveganega 

kapitala, zato je nemogoče razbrati, kdo so investitorji (eVEM 2019). 

Zider (1998, 135) govori o štirih glavnih akterjih industrije tveganega kapitala: 

− podjetniki, ki potrebujejo sredstva;  

− vlagatelji, ki želijo visoke donose;  

− investicijski bankirji, ki potrebujejo podjetja za prodajo;  

− tvegani kapitalisti, ki zaslužijo z urejanjem trga za druge tri. 
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Slika 13: Trg tveganega kapitala 

Vir: Zider 1998, 135. 

Chesbrough (2002, 6–10) opredeljuje štiri vrste naložb tveganega kapitala, ki podjetjem 

pomagajo razmišljati o svojih naložbenih strategijah: 

− gonilne naložbe – zanje je značilna strateška usmeritev in tesne povezave med 

ustanavljanjem in poslovanjem investicijske družbe. Tesna povezanost teh naložb s 

trenutnimi procesi podjetja pomeni, da bodo te naložbe ohranile sedanjo strategijo;  

− omogočajoče naložbe – vlaga se predvsem iz strateških razlogov, vendar podjetja ne veže 

tesno z lastnim poslovanjem. Gre za komplementarnost – spodbujanje razvoja 

dobaviteljev, kupcev in drugih proizvajalcev, ki izdelujejo blago in storitve, ki spodbujajo 

povpraševanje po proizvodih in storitvah podjetja; 

− nujne naložbe – so naložbe v zagonska podjetja, ki so tesno povezana z njegovimi 

operativnimi zmogljivostmi, vendar ponujajo malo za izboljšanje trenutne strategije. Če 

se poslovno okolje premakne ali če se strategija podjetja spremeni, lahko takšno novo 

podjetje nenadoma postane strateško dragoceno. Raziskovanje potenciala takega trga je 

zelo težko; 

− pasivne naložbe – naložbe tveganega kapitala niso povezane z lastno strategijo družbe in 

so le ohlapno povezane z operativnimi zmogljivostmi korporacije. Posledično korporaciji 

primanjkuje sredstev za aktivno napredovanje lastnega poslovanja s temi naložbami.  

Gompers in Lerner (2001) govorita o ciklu tveganega kapitala, ki je predstavljen v naslednji 

sliki.  
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Slika 14: Cikel tveganega kapitala  

Vir: Gompers in Lerner 2001, 152. 

Pogosto se tvegani kapital zamenjuje z zasebnim lastniškim kapitalom (angl. private equity).  

Evropska banka za obnovo in razvoj (angl. European Bank for Reconstruction and 

Development – EBRD) (EBRD 2015, 52) pravi, da se zasebni kapital zunaj javnih trgov 

zagotavlja podjetjem z visoko stopnjo rasti, zagonskim in mladim podjetjem v zgodnji fazi 

razvoja in v nekaterih primerih podjetjem, ki potrebujejo finančni preobrat. Zasebni vlagatelji 

običajno pridobijo deleže družbe, nadzorne pravice in pravico imenovanja direktorjev. V 

nadaljevanju so naštete ključne razlike med tveganim kapitalom in zasebnim kapitalom 

(Richards 2019): 

− faza vlaganja – podjetja z lastniškim kapitalom kupujejo uveljavljena podjetja, tvegani 

kapitalisti pa običajno vlagajo v zagonska podjetja in podjetja v zgodnjih fazah rasti; 

− vrste podjetij, v katera se vlaga – podjetja z lastniškim kapitalom imajo pogosto različne 

portfelje, ki pokrivajo vse panoge, od zdravstva do gradbeništva, prevoza do energije. 

Tvegani kapitalisti pa so običajno osredotočeni na tehnološka podjetja; 

− velikost posla – po navadi so naložbe z zasebnim lastniškim kapitalom veliko višje. 

Številne ponudbe tveganega kapitala v prvih krogih so manjše, poznejši krogi 

financiranja pa so veliko večji; 

− pridobljeni odstotek – zasebne kapitalske družbe običajno kupijo celotno družbo, medtem 

ko tvegani kapitalisti pridobijo le del. Kadar zasebni lastniški kapital ne pridobi 100 %, 

pa si zagotovi vsaj večinski delež in dejansko zahteva neodvisnost podjetja; 

− apetit za tveganje – tvegani kapitalisti pričakujejo, da večina podjetij, ki jih podpirajo, na 

koncu ne bo uspela, zato njihova vlaganja/tveganje zaščitijo tako, da vlagajo majhne 

zneske v veliko podjetij. Za zasebno lastniško vlaganje pa je značilno razmeroma majhno 

število naložb, zato ciljajo na zrela podjetja, saj je verjetnost neuspeha majhna;  

− struktura – medtem ko skladi tveganega kapitala vlagajo le denar, podjetja zasebnega 

kapitala financirajo prevzeme s kombinacijo denarja in dolga. Tvegani kapitalisti iščejo 

hitrejšo donosnost manjših naložb, zato prestrukturiranje dolgov ni izvedljiva možnost; 

− razlike v vračanju – za tvegane kapitaliste je donosnost odvisna od uspeha vrhunskih 

podjetij v njihovem portfelju, medtem ko donos zasebnega kapitala lahko prihaja iz vseh 
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vrst podjetij, tudi tistih, ki niso tako znana;  

− vključenost v operacije – medtem ko si podjetja zasebnega kapitala običajno prizadevajo 

za izboljšanje in razširitev podjetij, ki jih kupujejo, so tvegani kapitalisti bolj tesno 

povezani s podjetji in so bolj motivirani za pomoč na osebni ravni;  

− trud – delo v zasebnih kapitalskih podjetjih vključuje naloge, kot so vrednotenje podjetij, 

analiza finančnih izkazov in povezovanje z odvetniki, bankirji in računovodji. Tvegani 

kapital pa je proces, ki temelji na odnosih in se večina časa nameni za stike;  

− plačilo – večji potencial za višji donos ima zasebni kapital. So tudi izjeme, kjer tvegani 

kapital ustvari velike donose, ko se majhna naložba spremeni v veliko bogastvo;  

− kultura – tvegani kapital ima bolj sproščeno vzdušje, ki združuje ljudi iz različnih okolij v 

primerjavi z zasebnim kapitalom. Podjetja, financirana s tveganim kapitalom, običajno 

delujejo v okviru običajnega delovnika, medtem ko podjetja zasebnega kapitala zahtevajo 

zahteven delovnik. Zasebni kapital privabi ambiciozne in neusmiljene posameznike, ki so 

odločeni, da se za vsako ceno uvrstijo na vrh;  

− izhod – za zasebne vlagatelje obstajajo naslednji možni načini: premaknejo se v hedge 

sklade, da lahko v krajšem času ustvarijo spodobno donosnost naložbe ali pa preidejo na 

tvegani kapital. Za tvegane kapitaliste obstajajo naslednji načini izhoda: začetna javna 

ponudba (IPO), s katero lahko ustvarijo donos in izstopijo; združitve in prevzemi. 

Tvegani kapitalisti se pred tveganjem zaščitijo s sofinanciranjem z drugimi podjetji. Značilno 

za tvegani kapital je "vodilni" vlagatelj in več "sledilcev". Izjemoma se zgodi, da je podjetje 

financirano s strani le enega tveganega kapitalista. Takšni odnosi zagotavljajo nadaljnjo 

diverzifikacijo portfelja – to je možnost vlaganja kapitala v več poslov, prav tako pa 

zmanjšajo delovno obremenitev partnerjev tveganega kapitala, saj v daljšem obdobju skupaj 

sodelujejo pri upravljanju posla in ocenjevanju tveganj. Prisotnost več podjetij tveganega 

kapitala pa daje tudi večjo verodostojnost (Zider 1998, 135).  

Tvegani kapital ima tako prednosti kot slabosti, ki jih predstavljamo v spodnji preglednici. 

Preglednica 6: Prednosti in slabosti tveganega kapitala 

Prednosti tveganega kapitala Slabosti tveganega kapitala 

‒ Lahko se zberejo velike količine kapitala. 

‒ Vlagatelji nudijo pomoč pri obvladovanju 

tveganja.  

‒ Za razliko od posojil ni rednih mesečnih 

plačil v obliki obresti.  

‒ Ni potrebna zastava osebnih sredstev s strani 

ustanoviteljev.  

‒ Na voljo je izkušeno vodstvo in svetovanje – 

številni uspešni ustanovitelji zagonskih 

podjetij postanejo partnerji v podjetjih 

‒ Poveča se kapital s strani novih vlagateljev, 

s tem pa ustanovitelji izgubijo večinsko 

lastništvo v svojem podjetju ter nadzorno in 

odločevalsko moč, ki so jo prej imeli kot 

večinski lastniki.  

‒ Iskanje vlagateljev je lahko moteče –

zbiranje sredstev lahko traja več mesecev.  

‒ Financiranje je redko in ga je težko pridobiti 

– ena od možnosti finančne pomoči so 

inkubatorji ali pospeševalci.  

se nadaljuje 
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Prednosti tveganega kapitala Slabosti tveganega kapitala 

tveganega kapitala, ko zapustijo svoje 

podjetje.  

‒ Možnosti mreženja – partnerji v podjetju s 

tveganim kapitalom porabijo kar 50 % 

svojega časa za gradnjo svoje mreže za 

pomoč podjetjem, v katera vlagajo.  

‒ Možnosti sodelovanja s strokovnjaki v 

industriji in drugimi zagonskimi podjetji, ki 

ga lahko ponudi podjetje za tvegani kapital 

in strokovnjaki iz njegove mreže.  

‒ Na voljo je pomoč pri najemanju in 

ustvarjanju ekipe – podjetja za tvegani 

kapital pomagajo, da se ključni ljudje 

postavijo na pravo mesto, da pomagajo pri 

rasti.  

‒ Večina podjetij s tveganim kapitalom ima 

stike z javnostmi in mediji. Javna 

izpostavljenost lahko privede do opažanja 

potencialnih zaposlenih, strank, partnerjev in 

drugih podjetij tveganega kapitala, ki se 

zanimajo za zbiranje sredstev. 

‒ Skupni stroški financiranja so visoki.  

‒ Potrebna sta formalna struktura poročanja in 

upravni odbor, kar podjetju olajša rast in 

preglednost, vendar pa omeji prožnost 

podjetja in zmanjša količino nadzora, ki ga 

imajo ustanovitelji.  

‒ Potrebna je obsežna skrbnost in previdnost – 

partnerji tveganega kapitala morajo 

pregledovati zagonska podjetja, ker vanje 

vlagajo denar, ki pripada zunanjim 

vlagateljem. Treba je oceniti podjetja in 

preveriti, ali obstaja trg, na katerem bo 

mogoče razširiti obseg poslovanja. Opraviti 

morajo tudi temeljitejši pregled ozadja ter 

finančnega in pravnega položaja zagonskih 

podjetij, v katera želijo vlagati.  

‒ Vlagatelji pričakujejo, da bodo podjetja hitro 

rasla in bodo hitro postala donosna, kar 

lahko pomeni pritisk za ustanovitelje.  

‒ Sredstva se sprostijo postopoma glede na 

uspešnost zagonskega podjetja, ko doseže 

‒ Pomoč pri zbiranju naslednjih krogov 

financiranja – podjetjem tveganega kapitala 

je v interesu, da bi podjetje zbralo dodatna 

sredstva ob višji ceni. Podjetja tveganega 

kapitala si pogosto pridržujejo pravico do 

naložb v prihodnje kroge financiranja in 

prispevajo dodaten kapital, ko zagonsko 

podjetje raste ali pa podjetje seznanijo z 

drugimi možnimi tveganimi vlagatelji. 

določene mejnike, ki so lahko v obliki ciljev 

prihodkov, pridobitev strank in drugih 

meritev, ki jih določi podjetje za tvegani 

kapital.  

‒ Ob slabih rezultatih lahko ustanovitelji 

izgubijo poslovanje. Da bi zmanjšali 

tveganje, morajo sprejeti nasvete odbora in 

pogosto komunicirati o načrtih in ciljih. 

‒ Pogajalska moč je za zagonska podjetja 

redka – le v redkih okoliščinah se preveč 

vlagateljev zanima za vlaganje in takrat 

lahko postavljajo pogoje. 

Vir: Shirshikov 2019. 

Zider (1998, 138) poudarja, da tvegani kapitalisti ne iščejo samo dobrih idej, ampak tudi 

dobre menedžerje v določenih panogah, katerih vrednost je odvisna od naslednjih pogojev:  

− število ljudi v hitro rastočih panogah, ki so usposobljeni za delovna mesta; 

− sam položaj (izvršni direktor, vodja raziskav in razvoja, tehnik); 

− ujemanje človekovih sposobnosti, ugleda in spodbud;  

− pripravljenost tvegati;  

− sposobnost prodaje samega sebe; 



 

55 

− poslovne izkušnje (po možnosti s preteklimi uspešnimi vlaganji). 

3.3.2 Primerjava fintech virov financiranja z drugimi viri financiranja 

Fintech je prinesel kar nekaj sprememb v finančni prostor, ki imajo za posledico pozitivne kot 

tudi negativne učinke. Potencialne prednosti fintech za širšo družbo (Butler 2020):  

− z nižjimi stroški dela, omogočanjem novih trgov in novih izdelkov in storitev lahko 

fintech ustvari velike količine bogastva, saj zadeva vse vidike življenja in poslovanja. 

Fintech pomaga tako imenovanim nebančnim ljudem, da se pridružijo formalni 

ekonomiji, dostopajo do kreditov in jim zagotavlja poštene pogodbene pogoje;  

− fintech demokratizira gospodarstvo, saj odpravlja več ovir, ki so geografske, časovne in 

gospodarske narave. Tehnologije, kot so platforme za množično financiranje, začetna 

ponudba kovancev in drugo, omogočajo množici, da sodeluje v naložbenih priložnostih; 

− fintech spodbuja preglednost – zdaj je mogoče z inteligentnimi stroji odkrivati vzorce 

zlorabe ali sumljivih dejavnosti v merilu, ki ga človek sam ne more doseči.  

Fintech možnosti za pridobitev virov financiranja prinašajo kar nekaj koristi, ne smejo pa se 

zanemariti tveganja, ki jih prinaša takšna oblika financiranja. Svetovni ekonomski forum 

(2015, 7) kot največja tveganja navaja: 

− omejena zaščita vlagateljev; 

− zagotavljanje sredstev za nezanesljive posojilojemalce; 

− možnost sistematičnega tveganja zaradi nezadostne ureditve tega sektorja. 

Potencialne slabosti za širšo družbo, ki jih prinaša fintech (Butler 2020):  

− nekateri ljudje zaostajajo – ključni dejavnik zaostanka je strah pred avtomatizacijo v vseh 

sferah življenja. Z napredkom strojnega učenja in robotskih tehnologij se potreba po 

človeškem delu drastično zmanjšuje, zaradi tega lahko ljudje čutijo zaskrbljenost;  

− prispeva lahko h globalni neenakosti – za delovanje fintech so potrebni širokopasovni 

internet, podatkovni centri, pametni telefoni, mobilni brezžični dostop in druga napredna 

sodobna infrastruktura. Kljub nenehnemu zniževanju stroškov teh tehnologij obstajajo 

revne države, kjer ljudje nimajo sredstev za nakup potrebne tehnologije; 

− fintech lahko uniči zasebnost, saj digitalizira naše vedenje z analizo množičnih podatkov. 

Tisti, ki imajo dostop do uporabnikovih finančnih informacij, si lahko ustvarijo tudi sliko 

gibanja, sliko o tem, kdo so uporabnikovi prijatelji in kakšne nakupe podpira;  

− lahko konča neformalno gospodarstvo – teoretično morajo vsi v družbi plačevati svoje 

davke. Obstaja ogromno ljudi, ki bodisi dopolnjujejo formalne dohodke v sektorju ali 

živijo v celoti od neformalne trgovine. Več oblik fintech resno ogroža sposobnost 

neformalnega sektorja, saj evidentiranje in digitalizacija vseh transakcij pomeni, da se 

država podrobno seznani s finančnimi dejavnostmi vseh. To bo zagotovo omogočilo čim 

večjo obdavčitev. Morda bo to na dolgi rok pripomoglo k boljši družbi kot celoti, 



 

56 

kratkoročno in srednjeročno pa bi lahko vodilo v osiromašenje najbolj ranljivih članov 

družbe, saj so podvrženi davčnemu bremenu, ki ga preprosto ne morejo obvladati. 

Fintech je olajšal nastanek zagonskih podjetij, ki ponujajo alternativni vir finančnih storitev. 

Posojilodajalci fintech začenjajo izzivati tradicionalne poslovne modele na številne načine – 

ne le s prinašanjem konkurence na korporativni trg, ustvarjanjem učinkovitosti in konkurence, 

ki zmanjšuje tveganje na spletu, ampak ustvarjajo tudi večjo donosnost MSP (Svetovni 

ekonomski forum 2015, po Fenwick, McCahery in Vermeulen 2018, 106). Povsod nastajajo 

podjetja, ki temeljijo na aplikacijah in ponujajo širok spekter finančnih storitev.  

Ker številne fintech rešitve le spreminjajo ali digitalizirajo obstoječo finančno storitev in ne 

predstavljajo resnične tehnološke inovacije, lahko njihove poslovne modele v nekaterih 

primerih zlahka kopirajo obstoječe finančne organizacije. Na primer, številne banke svojim 

strankam zdaj že ponujajo osebna orodja za finančno upravljanje, ki vključujejo preverjanje 

računov, varčevanje, ter tudi druge inovacije fintech, kot je obveščanje o bančnih nakazilih 

prek besedilnih sporočil. Medtem ko bi se fintech podjetniki morali osredotočiti na inovacije 

in svoje edinstveno prodajno mesto, morajo obenem poskrbeti, da njihove ideje ne bodo 

zlahka skopirale sedanje finančne organizacije. V nekaterih primerih je smiselno, da fintech 

podjetje sodeluje z uveljavljenimi finančnimi organizacijami, tehnološkimi podjetji in 

velikimi ekosistemi (Haddad in Hornuf 2018, 96). Ključna prednost obstoječih finančnih 

podjetij je njihova baza strank, njihovo poznavanje razvoja panoge in obstoječih predpisov. 

Ključna prednost fintech podjetij pa je, da jih obstoječi sistemi ne zadržujejo in so pripravljeni 

tvegati. Posledice zaporednih združitev bank so se kazale v tem, da so velike banke obstale z 

zastarelimi tehnologijami. Fintech zagonska podjetja imajo priložnost zgraditi sisteme od 

začetka, prav tako si delijo kulturo učinkovitega operativnega oblikovanja, ki je številni 

nosilci dejavnosti nimajo (Philippon 2016, 15).  

Glavni izziv tega časa je, da se uveljavljene banke razvijejo v primarno digitalno platformo 

zasnovan ekosistem in hkrati razmislijo o sklenitvi potencialnih strateških povezav z 

zunanjimi ponudniki finančnih storitev po celotni verigi vrednosti (Dapp 2015, 13). Za 

povečanje učinkovitosti morajo ustaljene banke in fintech podjetja razmisliti o štirih stebrih, 

preden začnejo partnerstvo: ljudje, finance, posel in tehnologija (Capgemini 2019, 21–22): 

− ljudje (pravi ljudje na ustreznih položajih) so ključni, če želi podjetje spodbujati 

inovacije, rast, širitev in uspešno sodelovanje, ki je formula za uspeh. Najuspešnejše 

skupine imajo mešanico zaposlenih z močno poslovno žilico in tistih z dobrim tehničnim 

znanjem. Da bi bilo sodelovanje produktivno, morata obe partnerici biti prilagodljivi in si 

prizadevati za kompromis med hierarhično banko in horizontalnim upravljanjem;  

− finance – optimalen kapital in realna pričakovanja glede donosa. Udeleženci potrebujejo 

ustrezen kapital za vlaganje v partnerstvo in preizkušen model za ustvarjanje in 

ohranjanje pozitivnega denarnega toka v bližnji prihodnosti;  

− posel (zgodnja vleka, merljiv uspeh) – poslovna vleka in preizkušen poslovni model, 
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sprejemanje kupcev in ustvarjanje vrednosti obsegajo temelj vsakega možnega 

sodelovanja. Ustvariti je treba vrednostni predlog s količinsko merljivimi rezultati;  

− orodja in tehnologije za sodelovanje – biti morajo varna in omogočati sodelovanje brez 

trenja ter tudi razširljivost. Partnerski sistemi bi se morali varno vključiti s pomočjo 

tehnologije. Dostopne informacije morajo biti točne, pravočasne in skladne s predpisi. 

Tehnologija bi morala biti razširljiva, ne da bi to vplivalo na trenutne sisteme.  

3.4 Izzivi, ki jih prinaša fintech 

Wirth (2017) ugotavlja, da so za fintech zagonska podjetja značilni naslednji izzivi, ki 

predstavljajo prednosti kot tudi slabosti:  

− majhne vodstvene ekipe, ki imajo omejeno zmogljivost za reševanje številnih nalog, 

potrebnih za uveljavitev novega podjetja. Po drugi strani pa so fintech zagonska podjetja 

sposobna hitreje sprejemati in izvajati odločitve ter hitro prilagajati svojo ponudbo 

potrebam na trgu, in sicer na podlagi spremljanja potreb strank in povratnih informacij; 

− omejene kreditne in/ali zagonske izkušnje lahko pomenijo, da zagonska podjetja morda 

ne bodo popolnoma razumela pravil, ki urejajo odplačevanje kreditov potrošnikov z 

regulativnega stališča. Prednost pa je v tem, da fintech podjetja niso ujeta v tradicionalni 

okvir družb za finančne storitve, ki vnaprej določajo, kako se uporabljajo kreditni modeli 

ali kako servisirati kupce; 

− pomanjkljiva finančna sredstva, zaradi česar ne morejo pridobiti nadarjenih ljudi in 

orodij, potrebnih za premik podjetja na naslednjo raven, obenem pa omejena finančna 

sredstva prisilijo zagonska podjetja, da se osredotočajo na kritične elemente poslovanja;  

− neznani ciljni trg ali nerazviti poslovni model onemogočata prenos izdelka na trg. Brez 

določenega ciljnega trga je težje določiti velikost priložnosti in o njej poročati 

vlagateljem. Določitev ciljnega trga in razvoj poslovnega modela sta pogosto prvi stvari, 

na katere se osredotočajo fintech zagonska podjetja. Prednost pa je v tem, da se lahko 

zagonska podjetja zlahka usmerijo k drugemu konceptu, poslovnemu modelu ali ciljnemu 

trgu, če se jim ponudi priložnost;  

− zmožnost analize podatkov: tudi če ima podjetje najnaprednejši sistem, ima težave, če 

nima pravega talenta za analizo podatkov in pridobivanje dejanskih vpogledov. Po drugi 

strani pa tehnološko nezmogljiv sistem lahko odvrne analitične talente na zelo 

konkurenčnem trgu dela. Poleg tega neprimerni sistemi ne podpirajo potrebe po hitrem 

prepoznavanju ključnih dejavnikov. Prednost pa je v tem, da se podjetjem, ki razvijajo 

svoje zmogljivosti za analizo podatkov, ni treba ukvarjati s starinskimi sistemi in 

integracijami, kar zavira tradicionalna podjetja za finančne storitve; 

− pritisk vlagateljev za hitro vzpostavitev poslovanja in realizacijo prihodkov lahko privede 

do prezgodnjega uvajanja izdelkov, da bi dosegli roke in se izognili oviram pri prihodnjih 

naložbah. Pritisk vlagateljev pa lahko privede tudi do učinkovitosti in osredotočenosti na 

to, da bi ustvarili uspešen izdelek. Prav tako lahko vlagatelji pomagajo z neposrednim 
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financiranjem najnujnejših pobud in svojimi izkušnjami pri svetovanju glede določitve 

prednostnih nalog;  

− omejena praksa s finančno skladnostjo in predpisi; če podjetja ne poznajo predpisov in ne 

delujejo v skladu z njimi, lahko to privede do morebitnih sodnih sporov, glob in pregona 

s strani regulatornih organov. 

Dapp (2014, 35) predvideva, da bo digitalizacija vplivala tudi na potrebne kvalifikacije 

osebja. Ustvarili se bodo novi poklici, programi usposabljanja in akademski programi, ker so 

številni dogodki in učinki interneta na finančno industrijo še vedno v veliki meri neraziskani. 

Izdelane bodo nove poklicne kategorije (npr. strokovnjaki za analizo podatkov ali 

strokovnjaki za algoritme). Za učinkovito uvajanje sodobnih tehnologij in metod analize 

podatkov bo potrebno usposobljeno osebje, pa tudi ustrezna ali na novo usmerjena vodstvena 

znanja. Možnosti se bodo za manj kvalificirane poslabšale v digitaliziranem delovnem okolju, 

postalo pa bo tudi bolj zahtevno za visoko kvalificirano osebje in odločevalce. Njihovo 

usposabljanje bo moralo biti širše in interdisciplinarno, da bodo lahko reševali zapletena 

vprašanja in hitro sprejemali prave odločitve na podlagi številnih virov informacij.  

Poleg drugih komponent, ki tvorijo privlačen ekosistem za fintech, imajo tudi regulativno 

okolje in uredbe pomemben vpliv na stopnjo naložbe in pomembno vplivajo na pripravljenost 

podjetij, da začnejo poslovati v eni državi in ne v drugi (Fenwick, McCahery in Vermeulen 

2018, 120). Fenwick, McCahery in Vermeulen (2018, 119) regulativno reagiranje držav na 

področju fintech delijo v dve skupini:  

− reaktivno – države, v katerih se nič ne dela, ni regulativnega pogovora ali ukrepanja oz. 

države, v katerih je fintech delno ali razdrobljeno urejen;  

− proaktivno – države, v katerih se fintech posveča precejšnja regulativna pozornost. Taka 

pozornost je lahko v obliki posvetovalnih dokumentov, belih dokumentov ali konferenc.  

Po mnenju Brummerja in Gorfineja (2014, 4–6) ima lokalna ureditev finančnih trgov in 

storitev svoje prednosti in tudi edinstveno poznavanje lokalnih udeležencev na trgu. 

Opozarjata pa, da bi bilo takšno ureditev treba uskladiti in v največji možni meri 

racionalizirani z drugimi državnimi, zveznimi in celo mednarodnimi predpisi. Podvajanje in 

nepotrebne neskladnosti med regulativnimi režimi nepotrebno zvišujejo stroške skladnosti in 

premalo zaščitijo vlagatelje in potrošnike. Naštevata nekaj motečih lastnosti fintech, ki 

pozivajo k novi regulativi pristopov in procesov: 

− način in hitrost sprejemanja inovacij ter njihova adaptacija – ključna značilnost fintech je 

obsežna uvedba tehnologije, tehnologov in računalniških/podatkovnih strokovnjakov v 

finančno področje. Enostavnost in hitrost informacij imata za posledico preprostost in 

hitrost inovacij;  

− disintermediacija – fintech platforme pogosto obidejo obstoječe posrednike ali 

izpodbijajo tradicionalno razumevanje, kako takšni posredniki služijo svojemu namenu v 

zvezi s finančnimi trgi ali finančnimi transakcijami; 
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− industrijska konvergenca, ki poganja fintech – mobilne in internetne platforme niso 

vezane na specifične industrijske panoge in geografska območja, zato se odpirajo 

pomembna vprašanja in izzivi za regulatorje, ki se morajo usklajevati z drugimi 

regulativnimi organi, prav tako morajo regulatorji pogledati in celovito preučiti 

dejavnosti za preprečevanje vrzeli v predpisih;  

− nizki stroški in nizke ovire za vstop – kar je dobro za hitrost in dinamiko inovacij, vendar 

predstavlja izziv za regulatorje, ki morajo usmeriti in izvajati regulativni okvir tako, da ne 

preprečuje inovacij in hkrati zagotavlja ustrezno zaščito vlagateljev ali kupcev; 

− uporaba brezmejne platforme – internet ni omejen z geografskimi mejami in tako ustvarja 

enoten svetovni trg, na katerem lahko posamezniki sodelujejo v vseh različicah 

gospodarske dejavnosti, kar pa odpira resna vprašanja glede mednarodnega usklajevanja 

predpisov in shem za izpolnitev ustreznih mednarodnih regulativnih ciljev; 

− demokratizacija finančnih in naložbenih priložnosti – glavne koristi fintech inovacij so 

zmanjševanje transakcijskih stroškov, spodbujanje globalne finančne vključenosti in 

večanje priložnosti. Regulatorji morajo biti sposobni hitro reagirati na tržni razvoj, ki ima 

lahko pomemben, takojšen vpliv na milijone ljudi. To zahteva predvidevanje, 

prilagodljivost, usklajevanje, izobraževanje in sodelovanje vseh udeležencev na trgu. 

Regulatorji so se naučili lekcije iz finančne katastrofe leta 2008 in poskušali popraviti 

obstoječi finančni sistem. Na primer, pred krizo je bančna ureditev večinoma temeljila na 

razmerjih RWA (angl. Risk-Weighted Assets), ki so bila postavljena precej nizko. Današnja 

ureditev pa je precej drugačna (Philippon 2016, 10–11): 

− razmerja RWA so bistveno višja – RWA predstavlja kreditnemu tveganju prilagojene 

zneske izpostavljenosti;  

− obstaja več meritev, vključno s preprostim finančnim vzvodom, količnikom likvidnosti in 

proticikličnimi blažilniki; 

− obstajajo doplačila za SIFI – Sistemsko pomembna finančna institucija (SIFI) je banka, 

zavarovalnica ali druga finančna institucija, za katero ameriški zvezni regulatorji menijo, 

da bi resno ogrozila gospodarstvo, če bi propadla, zato jim je treba naložiti dodatna 

regulativna bremena, da bi preprečili njihov propad; 

− sistemska ureditev tveganja sega tudi izven bančništva; 

− regulatorji izvajajo stroge stresne teste.  

Regulatorji ustvarijo tako imenovani regulativni peskovnik, v katerem olajšajo in spodbudijo 

prostor za eksperimentiranje. To omogoča preizkušanje novih tehnološko vodenih storitev 

pod nadzorom regulatorjev in zagotavlja, da se lahko zberejo pomembni podatki za oceno 

tveganja v varnem okolju. Takšni podatki lahko nato olajšajo regulativno reformo, ki temelji 

na dokazih (Fenwick, McCahery in Vermeulen 2018, 119). 

Fintech pokriva veliko področij, zato morajo fintech podjetja zagotavljati svoje storitve v 

skladu s predpisi, ki pokrivajo posamezno finančno področje. Npr. ureditev množičnega 
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financiranja na podlagi posojil spada pod bančno ureditev, vendar te platforme svoje izdelke 

ponujajo tudi na sekundarnih trgih. Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Direktive 2002/92ES in 

Direktive 2011/61EU (MiFiD-II, Uradni list EU, št. L 173/349) in Uredba (EU) št. 600/2014 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in 

spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (MiFIR, Uradni list EU, št. L 173/84) sta od 3. januarja 

2018 dalje postavila regulativni okvir za investicijska podjetja. Direktiva 2000/31/EC 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev 

informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o 

elektronskem poslovanju) (Uradni list EU, št. L 178/1) se uporablja za e-poslovanje, 

Direktiva 2002/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o trženju 

finančnih storitev potrošnikom na daljavo in o spremembi Direktive Sveta 90/619/EGS ter 

direktiv 97/7/ES in 98/27/ES (Uradni list EU, št. L 271/16) ureja področje trženja na daljavo s 

storitvami financiranja potrošnikov, Direktiva 2009/110/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 16. septembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega 

in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja ter o spremembah direktiv 

2005/60/ES in 2006/48/ES in razveljavitvi Direktive 2000/46/ES (Uradni list EU, št. L 267/7) 

ureja elektronski denar in še ogromno drugih predpisov, ki se nanašajo na posamezno 

področje.  

Varnost in varstvo osebnih podatkov je eden najpomembnejših vidikov urejanja in obdelave 

finančnih transakcij. Izgubo podatkov v banki, zlasti osebnih podatkov stranke, mnogi 

ocenjujejo veliko slabše v primerjavi z izgubo podatkov s strani podjetja zunaj finančnega 

sektorja. V najslabšem primeru lahko uhajanje osebnih podatkov v finančnem sektorju trajno 

konča odnos stranke z banko, ker je izgubljeno potrebno zaupanje (Dapp 2015, 13). Zato se v 

ospredje postavljajo vprašanja varstva potrošnikov, zlasti glede zasebnosti podatkov in 

kibernetske varnosti. Tendenca je, da imajo kupci več nadzora nad svojimi podatki. To je 

razvidno iz PSD2 in Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 

2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 

podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (Uradni 

list EU, št. L 119/1, v nadaljevanju GDPR) ter pobud, kot sta odprto bančništvo in pojav 

komercialnih bančnih agregatorjev (Navaretti idr. 2017, 105). 

PSD2, ki je stopila v veljavo 14. septembra 2019, je nadomestila Direktivo 2007/64/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o plačilnih storitvah na notranjem 

trgu in o spremembah direktiv 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES in 2006/48/ES ter o 

razveljavitvi Direktive 97/5/ES (Uradni list EU, L 319/1). Namenjena je povečanju 

konkurence na področju spletnih plačil. PSD2 prisili banke, da na zahtevo svojih strank delijo 

podatke o plačilu z drugimi. Banke, hranilnice, družbe za izdajo elektronskega denarja in 

plačilne institucije (vsi obstoječi ponudniki plačilnih storitev v EU) in tudi novi ponudniki 

bodo morali izpolnjevati z zakonodajo določene zahteve oziroma pridobiti ustrezno 
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dovoljenje nadzornega organa, da bodo lahko ponudili dve novi plačilni storitvi (Svet idej 

2019):  

− storitev odreditve plačil (angl. Payment initiation service) – kadar lastnik plačilnega 

računa, ki ga ima odprtega pri drugem ponudniku plačilnih storitev, vendar dostopnega 

preko spleta, zahteva izvedbo plačila, ga ponudnik storitve opravi. Prav tako ob 

dovoljenju lastnika računa, zaradi opravljanja internetnih plačil, dostopa do podatkov o 

njegovem plačilnem računu. Sredstva plačnika bodo še vedno posedovali ponudniki 

plačilnih storitev, pri katerih imajo plačniki odprt račun; 

− storitev zagotavljanja informacij o računih (angl. Account information service) – da 

lastniki plačilnih računov lažje spremljajo stanje na svojih računih in urejajo osebne 

finance, lahko od ponudnika storitve zagotavljanja informacij o računih zahtevajo 

informacije o vseh svojih računih ne glede, pri katerem finančnem ponudniku ima odprte. 

GDPR, ki je začela veljati 25. 5. 2016, je uredba, s katero naj bi učvrstili in poenotili zaščito 

podatkov o vseh osebah znotraj Evropske unije. Njen cilj je, da se v vseh državah članicah EU 

poenotijo pravice posameznikov in omogoči usklajeno izvajanje ukrepov na področju varstva 

osebnih podatkov. Uredba je zavezujoča tudi za vsa tuja podjetja, ki razpolagajo z osebnimi 

podatki državljanov EU. Posledica uredbe je poenoteno varstvo pravic vseh ljudi v EU 

(Wikipedia 2018). Samo tisti, ki lahko stranke trajno in verodostojno prepričajo, da so njihovi 

podatki varni (na primer, da jih ne bodo prodali tretjim osebam in jih ne bodo uporabljali za 

druge neposlovne projekte), lahko še naprej ostajajo na finančnem trgu in celo ustvarijo rast 

(Dapp 2015, 14).  

Regulativni izziv je, kako ohraniti enake konkurenčne pogoje med obstoječimi podjetji in 

novimi udeleženci, da se spodbujajo inovacije in ohrani finančna stabilnost. Novi ponudniki 

finančnih storitev ne bi smeli postati novo bančništvo v senci, zunaj regulativnega območja; 

kar je prispevalo k finančni krizi 2007–2009, s prikrivanjem sistemskih tveganj pod preprogo 

(Navaretti idr. 2017, 104). Fintech podjetniki morajo in bodo morali natančno spremljati 

prihajajoče spremembe v regulativnem okolju, saj bi to lahko ogrozilo jedro njihovih 

poslovnih modelov. Ko bo sledenje posameznikov na internetu mogoče le s priglašenim 

soglasjem posameznika, bodo fintech zagonska podjetja, ki svoje storitve gradijo na teh 

podatkih, morala prilagoditi svoje poslovne modele (Haddad in Hornuf 2018, 96).  
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4 ANALIZA FINTECH PROIZVODOV IN STORITEV MED MSP V SLOVENIJI 

Empirični del magistrske naloge je razdeljen na dva sklopa. V prvem sklopu empiričnega dela 

magistrske naloge smo se posvetili raziskavi stanja o poznavanju in razširjenosti uporabe 

fintech proizvodov in storitev ter uporabe fintech za pridobitev alternativnih virov 

financiranja med slovenskimi MSP. V drugem delu pa smo uporabo fintech v Sloveniji 

primerjali z drugimi državami. Za namen prvega dela empirične analize smo podatke pridobili 

z anketo, ki je bila usmerjena v MSP v Sloveniji. V vzorec je bilo vključenih 2500 podjetij, ki 

so bila po velikosti umeščena med MSP, ki so bila po standardni klasifikaciji institucionalnih 

sektorjev (SKIS) umeščena med domače zasebne nefinančne družbe in nefinančne družbe pod 

tujim nadzorom ter samozaposlene – delodajalce in so bila po pravnoorganizacijski obliki 

umeščena med družbe z omejeno odgovornostjo in samostojne podjetnike. Obe organizacijski 

obliki predstavljata večinski delež MSP v Sloveniji. Pri oblikovanju vzorca podjetij smo 

izhajali iz finančnega pomočnika Fi = Po. Upoštevajoč strukturno statistiko podjetij za leto 

2018 (priloga 1), ki je dosegljiva na podatkovnem portalu SURS-a in AJPES-a, smo iz 

seznama podjetij v vzorec naključno izbrali nabor podjetij, pri tem pa smo skušali oblikovati 

reprezentativni vzorec, ki je upošteval regijsko pokritost in pokritost po dejavnosti. Anketni 

vprašalnik (priloga 2) je bil anonimne narave in je bil podjetjem poslan po elektronski pošti. 

Kontakte podjetij smo zbrali iz poslovnega asistenta Bizi (oz. spletnih strani podjetij). 

Anketirance smo povabili k odgovarjanju na vnaprej pripravljena vprašanja, ki so bila tako 

odprtega kot zaprtega tipa. Povezava do anketnega vprašalnika je bila aktivna v obdobju med 

23. 4. 2020 in 2. 7. 2020. Prejeli smo 123 popolnoma rešenih anketnih vprašalnikov. Na 

odzivnost podjetij je v tem obdobju vplivala tudi situacija povezana s COVID-19. 

Anketni vprašalnik je v uvodu zajemal vprašanja, ki so se nanašala na značilnosti 

anketirancev (velikost podjetja; leto ustanovitve; regija – razdelitev na 12 statističnih regij; 

dejavnost – razdelitev glede na standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD).  

V prvem delu so se vprašanja nanašala na poznavanje in uporabo fintech ter poznavanje in 

uporabo fintech za pridobitev alternativnih virov financiranja. Anketirancem so bili ponujeni 

odgovori, na katere so odgovarjali z »da« ali »ne«.  

V nadaljevanju vprašalnika nas je zanimalo, kateri so dejavniki, ki vplivajo na izbiro med 

tradicionalnimi viri financiranja in alternativnimi viri financiranja. Uporabili smo pol odprti 

tip vprašanja. Anketiranci so imeli poleg navedenih trditev – dejavnikov, tudi možnost 

odgovora drugo, kjer so lahko pisno odgovoriti na zastavljeno vprašanje. 

V zadnjem delu vprašalnika, ki se je nanašal na dostopnost in razpoložljivost informacij glede 

fintech, so anketiranci označili stopnjo strinjanja s podano trditvijo. Strinjanje anketirancev s 

podano trditvijo smo merili s petstopenjsko Likertovo lestvico. 
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4.1 Demografski podatki sodelujočih podjetij in oseb, ki so izpolnjevale vprašalnik 

Anketni vprašalnik je v uvodu zajemal vprašanja, ki so se nanašala na značilnosti 

anketirancev. Zadnje vprašanje v anketnem vprašalniku pa se je nanašalo na funkcijo, ki jo v 

podjetju opravlja oseba, ki je izpolnjevala vprašalnik. Kot prikazuje spodnja slika, smo največ 

izpolnjenih vprašalnikov prejeli iz mikro podjetij (75; 61,0 %), najmanj pa iz srednje velikih 

podjetij (17; 13,8 %), pri tem pa so glede na pravnoorganizacijsko obliko prevladovale družbe 

z omejeno odgovornostjo (78; 63,4 %).  

  

Slika 15: Velikost podjetij in pravnoorganizacijska oblika sodelujočih podjetij 

Podjetja, ki so sodelovala v anketiranju, so bila ustanovljena v letih od 1943 do 2019, pri 

čemer je bila polovica podjetij ustanovljena pred letom 2001.  

Glede na regijsko pokritost, v vzorcu, ki so izpolnila vprašalnik, prevladujejo podjetja iz 

savinjske regije (30; 24,4 %) in osrednjeslovenske regije (30; 24,4 %), najmanj podjetij pa 

ima sedež v spodnjeposavski regiji (1; 0,8 %) in jugovzhodni Sloveniji (1; 0,8 %). 

Preglednica 7: Regija sodelujočih podjetij glede na sedež podjetja. 

Regija Frekvenca Odstotek 

Pomurska regija 5 4,1 

Podravska regija 10 8,1 

Koroška regija 12 9,8 

Savinjska regija 30 24,4 

Zasavska regija 3 2,4 

Spodnjeposavska regija 1 0,8 

Jugovzhodna Slovenija 1 0,8 

Osrednjeslovenska regija 30 24,4 

Gorenjska regija 16 13,0 

Notranjsko-kraška regija 2 1,6 

Goriška regija 11 8,9 

Obalno-kraška regija 2 1,6 

Skupaj 123 100,0 

61,0 %
25,2 %

13,8 %
Mikro (do 10

zaposlenih)

Majhno (med 10

in 49 zaposlenih)

Srednje (med 50

in 249

zaposlenih)

32,5 %

63,4 %

4,1 %

s. p.

d. o. o.

Drugo
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Preglednica spodaj prikazuje dejavnost podjetij, ki so sodelovala v anketi. Največ sodelujočih 

podjetij opravlja druge dejavnosti (23; 18,7 %), sledijo podjetja v informacijsko-

komunikacijski dejavnosti in druge dejavnosti, najmanj podjetij pa opravlja dejavnost 

rudarstva (1; 0,8 %), dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti 

(1; 0,8 %) in kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (1; 0,8 %). 

Preglednica 8: Dejavnost sodelujočih podjetij 

Dejavnost Frekvenca Odstotek 

Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 6 4,9 

Rudarstvo 1 0,8 

Predelovalne dejavnosti 4 3,3 

Oskrba z električno energijo, plinom in paro 2 1,6 

Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja 3 2,4 

Gradbeništvo 17 13,8 

Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil 10 8,1 

Promet in skladiščenje 5 4,1 

Gostinstvo 7 5,7 

Informacijske in komunikacijske dejavnosti 12 9,8 

Finančne in zavarovalniške dejavnosti 2 1,6 

Poslovanje z nepremičninami 2 1,6 

Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 3 2,4 

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 12 9,8 

Dejavnosti javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti 1 0,8 

Izobraževanje 9 7,3 

Zdravstvo in socialno varstvo 3 2,4 

Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 1 0,8 

Druge dejavnosti 23 18,7 

Skupaj 123 100,0 

Med sodelujočimi podjetji, ki so spadala med d. o. o., je bilo največ direktorjev in vodij 

računovodstva in financ, ki so izpolnjevali anketni vprašalnik, med s. p.-ji pa je bilo največ 

lastnikov oziroma samozaposlenih oseb. Celoten seznam funkcij, ki jih opravljajo osebe, ki so 

izpolnjevale vprašalnik, je priložen v prilogi 3.  

4.2 Poznavanje in uporaba fintech proizvodov in storitev med MSP v Sloveniji  

V prvem delu anketnega vprašalnika nas je zanimalo, kakšno je poznavanje in uporaba fintech 

proizvodov in storitev med MSP v Sloveniji, kar predstavlja tudi naše prvo raziskovalno 

vprašanje. Rezultati so prikazani v preglednici v nadaljevanju. 

V kolikšni meri slovenska MSP poznajo (in uporabljajo) fintech proizvode in storitve in 

katere?  
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Slovenska MSP najbolj poznajo in uporabljajo štiri od dvanajstih naštetih fintech proizvodov 

in storitev, in sicer: 

− spletne banke brez fizične poslovalnice, 

− mobilno plačevanje, 

− obdelovalce spletnih plačil (npr. PayPal, Google Checkout, Google Pay, Amazon 

Payments, Dwolla, Stripe, WePay, Sorve in druge) in  

− spletno fakturiranje (online faktura) in spletna orodja za upravljanje računov. 

Preglednica 9:  Poznavanje in uporaba fintech proizvodov in storitev med MSP v 

Sloveniji 

Fintech proizvod oziroma storitev 
N 

Poznam in 

uporabljam 

Poznam, a ne 

uporabljam 

Ne 

poznam 
Skupaj 

Uporaba spletne banke brez fizične 

poslovalnice 
123 

97 17 9 123 

79 % 14 % 7 % 100 % 

Spletne platforme za menjavo valut 123 
14 69 40 123 

11 % 56 % 33 % 100 % 

Mobilno plačevanje 123 
66 48 9 123 

54 % 39 % 7 % 100 % 

Obdelovalci spletnih plačil (npr. PayPal, 

Google Checkout, Google Pay, Amazon 

Payments, Dwolla, Stripe, WePay, Sorve 

in drugi) 

123 

66 47 10 123 

54 % 38 % 8 % 100 % 

Mobilna prodajalna mesta (mPOS – 

mobilno point-of-sale); plačilni avtomati 

in čitalci 

123 

40 62 21 123 

33 % 50 % 17 % 100 % 

Kriptovalute 123 
5 100 18 123 

4 % 81 % 15 % 100 % 

Spletno fakturiranje (online faktura) in 

spletna orodja za upravljanje računov 
123 

58 44 21 123 

47 % 36 % 17 % 100 % 

Spletni denarni tok in orodja za 

upravljanje likvidnosti 
123 

21 51 51 123 

17 % 41 % 41 % 100 % 

Spletno knjigovodstvo in spletna orodja 

za obračun plač 
123 

45 55 23 123 

37 % 45 % 19 % 100 % 

Robo svetovanje 123 
1 26 96 123 

1 % 21 % 78 % 100 % 

Spletne aplikacije za borzno trgovanje 123 
5 69 49 123 

4 % 56 % 40 % 100 % 

Spletna mesta za primerjavo zavarovanj 123 
7 56 60 123 

6 % 46 % 49 % 100 % 

* Pri vsakem rezultatu je prikazano število odgovorov in delež. S sivo so označene najpogosteje 

izbrane možnosti.  

Največ anketiranih pozna in uporablja spletne banke brez fizične poslovalnice (97; 79 %), 
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mobilno plačevanje (66; 54 %), obdelovalce spletnih plačil (66; 54 %) in spletno fakturiranje 

(58; 47 %). Največ anketiranih pozna, a ne uporablja kriptovalute (100; 81 %), spletne 

platforme za menjavo valut (69; 56 %) in spletne aplikacije za borzno trgovanje (69, 56 %). 

Največ anketiranih ne pozna robo svetovanja (96; 78 %) in spletnih mest za primerjavo 

zavarovanj (60; 49 %). 

4.3 Poznavanje in uporaba fintech za pridobitev alternativnih virov financiranja med 

MSP v Sloveniji  

Naše naslednje raziskovalno vprašanje se je nanašalo na poznavanje in uporabo fintech za 

pridobitev alternativnih virov financiranja med slovenskimi MSP. Rezultati so prikazani s 

preglednico v nadaljevanju. 

V kolikšni meri slovenska MSP poznajo (in uporabljajo) fintech za pridobitev alternativnih 

virov financiranja in katere?  

Anketirani zelo malo poznajo in hkrati uporabljajo posamezne možnosti za pridobitev 

alternativnih virov financiranja, katerih pridobitev temelji na spletu. 

Preglednica 10:  Poznavanje in uporaba fintech za pridobitev alternativnih virov 

financiranja med MSP v Sloveniji 

Fintech za pridobitve alternativnega vira 

financiranja N 

Poznam in 

uporabljam 

Poznam, a ne 

uporabljam 

Ne 

poznam Skupaj 

Posojanje na trgu/spletne posojilne platforme 
123 

2 64 57 123 

2 % 52 % 46 % 100 % 

Spletne tržnice, agregatorji in posredniki 
123 

7 56 60 123 

6 % 46 % 49 % 100 % 

Množično financiranje (crowdfunding) na 

principu donacij 
123 

2 70 51 123 

2 % 57 % 41 % 100 % 

Množično financiranje na principu nagrad 
123 

0 64 59 123 

0 % 52 % 48 % 100 % 

Množično financiranje na principu posojil 
123 

2 73 48 123 

2 % 59 % 39 % 100 % 

Množično financiranje na principu 

investiranja/lastniški kapital 
123 

2 78 43 123 

2 % 63 % 35 % 100 % 

Spletno financiranje s tveganim kapitalom 
123 

0 48 75 123 

0 % 39 % 61 % 100 % 

Spletno financiranje računov/faktur (odkup 

/prodaja terjatev preko spleta); spletni faktoring 
123 

10 67 46 123 

8 % 54 % 37 % 100 % 

* Pri vsakem rezultatu je prikazano število odgovorov in delež. S sivo so označene najpogosteje 

izbrane možnosti.  

Uporaba alternativnih možnosti financiranja je v Sloveniji nizka. Iz preglednice je razvidno, 
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da samo 10 (8 %) anketiranih pozna in uporablja spletno financiranje računov, 7 (6 %) 

anketiranih pa jih pozna in uporablja spletne tržnice, agregatorje in posrednike. Največ 

sodelujočih pozna a ne uporablja množičnega financiranja na principu investiranja/lastniški 

kapital (78, 63 %), množičnega financiranja na principu posojil (73, 59 %), množičnega 

financiranja na principu donacij (70, 57 %) in spletnega financiranja računov/faktur – spletni 

faktoring (67, 54 %). Največ anketiranih ne pozna spletnih tržnic, agregatorjev in posrednikov 

(60; 49 %) in spletnega financiranja s tveganim kapitalom (75; 61 %).  

Za odgovor na naše naslednje raziskovalno vprašanje smo pri najpogosteje uporabljenih 

fintech proizvodih in storitvah in fintech za pridobitev alternativnih virov financiranja 

opazovali, kakšne so značilnosti podjetij, ki to uporabljajo.  

Kakšne so značilnosti podjetij, ki v večji meri uporabljajo fintech proizvode in storitve 

oziroma uporabljajo fintech za pridobitev alternativnih virov financiranja?  

Preglednica 11:  Velikost in pravnoorganizacijska oblika podjetij, ki poznajo in 

uporabljajo fintech proizvode in storitve 

Fintech proizvod oziroma storitev Mikro 

podjetja 

Majhna 

podjetja 

Srednja 

podjetja 

S. p. D. o. o. 

Uporaba spletne banke brez fizične 

poslovalnice 

61 od 75 

81,3 % 

22 od 31 

70,97 % 

14 od 17 

82,35 % 

31 od 40 

77,5 % 

62 od 78 

79,49 % 

Uporaba mobilnega plačevanja 38 od 75 

50,67 % 

19 od 31 

61,29 % 

9 od 17 

52,94 % 

18 od 40 

45 % 

43 od 78 

55,13 % 

Uporaba obdelovalcev spletnih 

plačil 

41 od 75 

54,67 % 

18 od 31 

58,06 % 

7 od 17 

41,18 % 

21 od 40 

52,50 % 

43 od 78 

55,13 % 

Uporaba spletnega fakturiranja in 

spletnih orodij za upravljanje 

računov 

31 od 75 

41,33 % 

19 od 31 

61,29 % 

8 od 17 

47,06 % 

12 od 40 

30 % 

42 od 78 

53,85 % 

* V preglednici je predstavljeno število odgovorov in odstotek za posamezno značilnost, glede na 

število vseh sodelujočih s posamezno značilnostjo. 

Iz rezultatov je razvidno, da ni večjih razlik v poznavanju in uporabi fintech proizvodov in 

storitev med podjetji različnih velikosti ter med podjetji, ki po pravnoorganizacijski obliki 

spadajo med družbe z omejeno odgovornostjo in samostojnimi podjetniki. Prav tako ni razlik 

med podjetji različne starosti. Največ podjetij, ki uporabljajo fintech proizvode in storitve, 

spada v informacijske in komunikacijske dejavnosti ter druge dejavnosti. 
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Preglednica 12:  Velikost in pravnoorganizacijska oblika podjetij, ki poznajo in 

uporabljajo fintech za pridobitev alternativnih virov financiranja  

Fintech za pridobitev alternativnih 

virov financiranja 

Mikro 

podjetja 

Majhna 

podjetja 

Srednja 

podjetja 

S. p. D. o. o. 

Spletne tržnice, agregatorji in 

posredniki 

7 od 75 

9,33 % 

0 od 31 

0 % 

0 od 17 

0 % 

2 od 40 

5 % 

5 od 78 

6,41 % 

Spletno financiranje računov/faktur 

(odkup/prodaja terjatev preko 

spleta); spletni faktoring 

6 od 75 

8 % 

0 od 31 

0 % 

4 od 17 

23,53 % 

1 od 40 

2,5 % 

8 od 78 

10,26 % 

* V preglednici je predstavljeno število odgovorov in odstotek za posamezno značilnost, glede na 

število vseh sodelujočih s posamezno značilnostjo. 

Iz med sedmih podjetij, ki uporabljajo spletne tržnice agregatorje in posrednike, dve podjetji 

prihajata iz savinjske regije, pet pa iz goriške regije. Štiri podjetja spadajo med druge 

dejavnosti, po eno podjetje pa spada v gostinstvo, izobraževanje in zdravstvo in socialno 

varstvo. Izmed desetih podjetij, ki uporabljajo spletno financiranje računov/faktur, štiri 

spadajo v goriško regijo, dve v gorenjsko regijo, po eno pa v savinjsko, podravsko, 

osrednjeslovensko in obalno-kraško. Pet podjetij spada med druge dejavnosti, po eno pa med 

dejavnost oskrbe z vodo, gostinstvo, strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, druge 

raznovrstne dejavnosti in eno med izobraževanje. 

V primeru, da sodelujoči poznajo finančne proizvode in storitve, katerih pridobitev in uporaba 

temeljita na spletu, nas je zanimalo, kje so dobili informacije o njih oziroma kje so se 

seznanili z njimi. Največ anketiranih (90, 73,2 %) se je z njimi seznanilo preko spleta, 

najmanj anketiranih (2, 1,6 %) pa preko drugih medijev. 

 

Slika 16: Pridobitev informacij glede finančnih proizvodov in storitev, katerih 

pridobitev in uporaba temelji na spletu 

4.4 Dejavniki, ki vplivajo na izbiro vira financiranja 

Naše naslednje raziskovalno vprašanje se je nanašalo na izbiro vira financiranja. Uporabili 
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smo pol odprti tip vprašanja. Anketiranci so imeli poleg navedenih trditev – dejavnikov, tudi 

možnost odgovora drugo, kjer so lahko pisno odgovorili na zastavljeno vprašanje. Možno je 

bilo izbrati več odgovorov. Rezultati so predstavljeni v nadaljevanju.  

Kateri dejavniki vplivajo na izbiro med tradicionalnimi viri financiranja in alternativnimi viri 

financiranja, ki jih je mogoče pridobiti z rabo fintech?  

Po mnenju sodelujočih je ključni dejavnik, ki vpliva na izbiro med tradicionalnimi in 

alternativnimi viri financiranja, ki jih je mogoče pridobiti s fintech, cena oziroma strošek 

financiranja, drugi pomembni dejavnik pa je po njihovem mnenju časovni vidik – čas, ki je 

potreben za posamezno vrsto financiranja. Največ sodelujočih (87; 70,7 %) je ceno/stroške 

financiranja označilo kot najbolj ključni dejavnik, ki vpliva na izbiro med tradicionalnimi viri 

financiranja (bančno financiranje) in alternativnimi viri financiranja, ki jih je mogoče 

pridobiti preko spleta.  

 

Slika 17: Dejavniki, ki vplivajo na izbiro med tradicionalnimi viri financiranja in 

alternativnimi viri financiranja 

4.5 Dostopnost in razpoložljivost informacij glede fintech 

Zadnji del vprašalnika je bil povezan z našim zadnjim raziskovalnim vprašanjem. Anketiranci 

so označili stopnjo strinjanja s podano trditvijo. Strinjanje anketirancev s podano trditvijo smo 

merili s petstopenjsko Likertovo lestvico. 
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Kakšna je dostopnost/razpoložljivost informacij glede fintech in možnosti, ki so ponujene v 

Sloveniji? 

Glede na mnenje sodelujočih so informacij glede fintech malo oziroma delno dostopne. Po 

mnenju sodelujočih je ponudba možnosti pridobivanja financiranja za podjetja preko spleta v 

Sloveniji malo oziroma delno dostopna. Rezultate predstavljamo v nadaljevanju. 

Najprej nas je zanimalo, v kolikšni meri so, po mnenju sodelujočih, dostopne/razpoložljive 

informacije o finančnih proizvodih in storitvah, ki jih pridobivamo in/ali uporabljamo na 

spletu. Največ sodelujočih (45; 36,6 %) meni, da so informacije o finančnih proizvodih in 

storitvah, ki jih pridobivamo in/ali uporabljamo na spletu, delno dostopne/razpoložljive, 4 

(3,3 %) anketirani pa menijo, da te informacije niso dostopne/razpoložljive. 

 

Slika 18: Dostopnost/razpoložljivost informacij o finančnih proizvodih in storitvah, ki 

jih pridobivamo in/ali uporabljamo na spletu 

V nadaljevanju nas je zanimalo, v kolikšni meri je dostopna ponudba možnosti pridobivanja 

financiranja za podjetja preko spleta v Sloveniji. Največ sodelujočih (43; 35 %) meni, da je 

ponudba možnosti pridobivanja financiranja za podjetja preko spleta v Sloveniji malo 

dostopna, 5 (4,1 %) anketiranih pa meni, da ta ponudba v Sloveniji ni dostopna. 

 

Slika 19: Dostopnost ponudbe možnosti pridobivanja financiranja za podjetja preko 

spleta v Sloveniji 
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Na koncu nas je zanimalo, ali bi sodelujoče zanimala uporaba finančnih proizvodov in 

storitev, ki temeljijo na spletu. Največ anketiranih (53; 43,1 %) je zanimanje za uporabo 

finančnih proizvodov in storitev, ki temeljijo na spletu, označilo kot "nevtralno", 33 (26,8 %) 

anketiranih bi zanimala, 16 (13 %) pa bi zelo zanimala uporaba finančnih proizvodov in 

storitev, ki temeljijo na spletu.  

 

Slika 20: Zanimanje za uporabo finančnih proizvodov in storitev, ki temeljijo na spletu 

4.6 Razširjenost uporabe fintech po svetu 

Slovenijo smo želeli primerjati z drugimi državami, zato smo naše pridobljene podatke preko 

anketnega vprašalnika primerjali z mednarodno raziskavo podjetja Ernst & Young Global 

(EY 2019) o sprejetju fintech proizvodov in storitev med MSP. Njihova raziskava je bila 

narejena na 1000 podjetjih iz petih držav. Fintech proizvode in storitve so razdelili v štiri 

kategorije: bančništvo in plačila, finančno upravljanje, financiranje in zavarovanje. Stopnja 

uporabe za posamezno kategorijo je izračunana kot odstotek podjetij, ki so uporabljala vsaj en 

proizvod ali storitev v posamezni kategoriji, splošno sprejetje fintech pa je odstotek podjetij, 

ki v vsaki od štirih kategorij uporabljajo vsaj en proizvod. V nadaljevanju predstavljamo 

rezultate, prav tako pa pri posameznih kategorijah predstavljamo trende rasti. 

4.6.1 Bančništvo in plačila 

V kategoriji bančništva in plačil so se podjetja opredelila glede uporabe spletnih platform za 

menjavo valut; spletnih bank brez fizične poslovalnice; obdelovalcev spletnih plačil; mobilnih 

prodajnih mest mPos ter mobilnega plačevanja. Slovenija ima v tej kategoriji visok odstotek 

sprejetja, in sicer 89 %. Najvišji odstotek v tej kategoriji je zabeležen na Kitajskem (92 %), 

sledijo Združene države Amerike (52 %), Mehika (49 %), Južna Afrika (47 %), najnižji 

odstotek med opazovanimi državami pa je bil zabeležen v Združenem kraljestvu (41 %) (EY 

2019, 24–25). 
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Slika 21: Odstotek uporabe fintech proizvodov in storitev v kategoriji bančništva in 

plačil 

Vir: EY 2019, 24–25. 

Raziskava podjetja Boston Retail Partners2 (2019) daje podatek o razširjenosti različnih 

načinov digitalnih plačil, ki jih severnoameriški trgovci sprejemajo oz. jih nameravajo 

sprejeti. Njihovi rezultati so prikazani v spodnji preglednici v nadaljevanju. 

Preglednica 13: Razširjenost digitalnih plačil severnoameriških trgovcev 

Način digitalnega plačila Odstotek sprejetja Nameravajo sprejeti v roku 

2 let 

Apple Pay 50 32 

Masterpass (digitalna denarnica Mastercarda) 45 25 

Visa Checkout 43 25 

Mobilna plačila preko POS terminalov 43 32 

PayPal 36 34 

Google Pay 34 39 

Chase Pay 28 26 

Zasebna plačila v zaprti zanki3  25 19 

Samsung Pay NFC 20 25 

Vir: BRP 2019, 18. 

4.6.2 Finančno upravljanje 

V kategoriji finančnega upravljanja so bili sodelujoči vprašani glede uporabe spletnega 

fakturiranja in spletnih orodij za upravljanje faktur; spletnega denarnega toka in orodij za 

upravljanje likvidnosti ter uporabe spletnega knjigovodstva in orodij za obračun plač. Tudi v 

 
2 Boston Retail Partners (2019), LLC (BRP) deluje kot maloprodajno svetovalno podjetje in je 

specializirano za prodajna mesta, e-trgovino, mobilne naprave, plačilno varnost, sodelovanje s 

strankami, trgovanje, upravljanje naročil, dobavno verigo in strategijo informacijske tehnologije ter 

svetovanje pri izvajanju.  
3 Zasebna plačila v zaprti zanki (npr. kartice z zaprto zanko so elektronska plačilna kartica, ki jo je 

mogoče uporabljati le pri določenem prejemniku plačila). 
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tej kategoriji je odstotek sprejetja med slovenskimi MSP visok (63 %). Na Kitajskem je 91 % 

podjetij, ki uporabljajo vsaj en proizvod oziroma storitev finančnega upravljanja, v Združenih 

državah Amerike 49 %, v Južni Afriki 43 %, v Združenem kraljestvu 37 %, najmanj 

uporabnikov proizvodov in storitev finančnega upravljanja pa je v Mehiki, in sicer 36 % (EY 

2019, 24–25).  

 

Slika 22: Odstotek uporabe fintech proizvodov in storitev v kategoriji finančnega 

upravljanja 

Vir: EY 2019, 24–25. 

4.6.3 Fintech financiranje 

V naslednji kategoriji so sodelujoči odgovarjali glede uporabe fintech za pridobitev 

financiranja: spletnih posojilnih platform; spletnih tržnic, agregatorjev in posrednikov; 

različnih oblik množičnega financiranja, spletnega financiranja faktur – spletni faktoring ter 

drugih oblik spletnega financiranja. V tej kategoriji Slovenija s 15 % zaostaja za ostalimi 

opazovanimi državami. Tudi v tej kategoriji izstopa Kitajska z 89 %, sledijo Združene države 

Amerike z 41 %, Združeno kraljestvo in Južna Afrika s 34 % ter Mehika z 31 % (EY 2019, 

24–25).  

 

Slika 23: Odstotek uporabe fintech proizvodov in storitev v kategoriji financiranja  

Vir: EY 2019, 24–25. 

Cambridge Judge Business School je skupaj s Cambridge Centre for Alternative Finance 

(2020) naredil raziskavo glede vrednosti transakcij posameznih alternativnih virov 
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financiranja v Evropi (brez Združenega kraljestva). Vrednosti so prikazane v spodnji 

preglednici. 

Preglednica 14:  Vrednost transakcij posameznih alternativnih virov financiranja v 

Evropi 

Alternativni način financiranja podjetij (v 

milijonih ameriških dolarjev) / Leto 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Medsebojno posojanje (P2P) 52,6 123,7 235,4 387,5 526,2 996,8 

Trgovanje z računi 1,2 8,8 89,5 278,7 604,3 803 

Množično financiranje nepremičnin / / 29,9 121,1 291,8 600,1 

Množično financiranje na podlagi 

lastniškega kapitala 

63,1 109,8 176,9 242 237,9 278,1 

Množično financiranje na podlagi nagrad 83,8 159,9 154,6 211,1 179,1 175,4 

Dolžniški vrednostni papirji 2,3 4,8 11,9 25,3 84,8 167,8 

Posojanje na trgu za nepremičnine  / / / 105,3 75,1 144,7 

Posojila iz bilanc stanja / / / / 24,4 80,5 

Množično financiranje na podlagi donacij / / 2,6 65,4 107 62,4 

Mini obveznice 14,9 21,7 24,1 35,9 59,90 42,8 

Vir: Cambridge Judge Business School in Centre for Alternative Finance 2020, 78. 

Od vseh možnih načinov alternativnega financiranja podjetij je množično financiranje 

najpogostejša izbira.4 Leta 2017 so podjetja zbrala 1875 milijonov ameriških dolarjev, leta 

2016 1246 in leta 2015 so zbrala 595 milijonov ameriških dolarjev preko evropskih platform 

za množično financiranje (brez Združenega kraljestva). V letu 2017 je financiranje podjetij 

predstavljalo 49 % celotnega alternativnega financiranja, kar je zmanjšanje v primerjavi z 

letom pred tem, ko je alternativno financiranje podjetij predstavljalo 55 % celotnega 

alternativnega financiranja. Kljub zmanjšanju pa se povečuje obseg posojil MSP. Podjetja so 

v letu 2018 zbrala 2624 milijonov ameriških dolarjev sredstev preko platform za množično 

financiranje, od tega 2125 milijonov ameriških dolarjev (81 %) preko dolžniških modelov, 

preko modelov, ki temeljijo na kapitalu, so zbrala 438 milijonov ameriških dolarjev (17 %), 

preko neinvesticijskih modelov pa 61 milijonov ameriških dolarjev (2 %). V letu 2018 

predstavlja to približno 34 % vseh alternativnih finančnih sredstev (Cambridge Judge 

Business School in Centre for Alternative Finance 2020, 84).  

Na dan 6. 5. 2020 je bilo preko Kickstarterja uspešno financiranih že 181.515 projektov, ki so 

 
4 Najvišje zneske sta preko množičnega financirana zbrala (Wikipedia 2020): 

‒ projekt EOS – zbran znesek 4.100.000.000 ameriških dolarjev na platformi Ethereum;  

‒ Star Citizen vesoljska bojna video igra razvijalca Chrisa Robertsa. V letu 2013 je projekt zbral 

9.061.882 ameriških dolarjev preko platforme Kickstarter in preko spletne strani razvijalca. V letu 

2014 pa je projekt zbral več kot 40.680.576 ameriških dolarjev na spletni strani Robertsa, kar ga 

je uvrstilo med Guinnessov svetovni rekord. 
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skupaj zbrali 4.945.594.973 ameriških dolarjev naložb (Kickstarter 2000).  

V nadaljevanju naštevamo nekaj največjih oziroma najbolj znanih posojilnih platform po 

svetu (Wilde 2019): Prospa, OnDeck, Funding Circle, Kabbage, Tyro, Fundbox, Capital 

Float.  

Posojanje na trgu in druge fintech finančne platforme imajo že velik vpliv na celoten finančni 

trg. V letu 2016 so fintech posojilodajalci zagotovili 8 % novih hipotekarnih posojil v ZDA, 

leta 2018 pa 38 % nezavarovanih osebnih posojil. Platforme so gospodarsko pomembne tudi 

pri financiranju MSP, predvsem na Kitajskem, v ZDA in Združenem kraljestvu. V ZDA je 

bilo preko platform odobrenih 15,1 % kreditov, v Veliki Britaniji pa so takšne platforme MSP 

odobrile 6,3 % posojil, enakovrednih bančnim kreditom. Obseg pa so dosegla tudi posojila, ki 

so jih odobrili bigtech – velike tehnološke platforme (podjetja, ki jih označujemo z GAFA in 

ostali tehnološki velikani). Medtem ko so fintech podjetja ustanovljena predvsem za finančne 

storitve, bigtech podjetja ponujajo finančne storitve kot del veliko širšega nabora dejavnosti. 

Nekateri so začeli preko platform posojati predvsem MSP in potrošnikom. Ponujena posojila 

so običajno kreditne linije ali majhna posojila s kratko ročnostjo do enega leta. Relativna 

velikost bigtech posojil se med državami zelo razlikuje. V večini celinske Evrope, Bližnjega 

vzhoda in Latinske Amerike je takšnih posojil precej malo, manj kot 1 %, v primerjavi s 

posojili bank in drugih posojilodajalcev. Medtem ko je skupni fintech (vključno z bigtech) na 

prebivalca na Kitajskem, v Koreji, Združenem kraljestvu in Združenih državah Amerike 

sorazmerno velik, bigtech predstavljajo največ fintech kreditov v Argentini in Koreji (BIS 

2019, 60; BIS 2020, 2). Porast bigtech financiranja pa je viden tudi v Keniji. 

Slovenska podjetja si lahko za financiranje projektov pomagajo z domačimi ali tujimi 

platformami za množično financiranje. V Sloveniji je bila prva takšna platforma Conda 

Slovenija in izvira iz avstrijske platforme Conda, ki deluje v več državah. 30. 3. 2016 pa je 

začela delovati prva slovenska platforma za nagradno množično financiranje Adrifund. 

Platforma za svoje delovanje uporablja sistem islandske platforme Karolina fund in deluje po 

sistemu vse ali nič. Slovenska podjetja so bila uspešna tudi pri uporabi tujih fintech platform. 

Kar nekaj je slovenskih projektov, ki so s kolektivnim zbiranjem finančnih sredstev preko 

množičnega financiranja zbrali več kot 100.000 ameriških dolarjev. Najpogosteje uporabljeni 

platformi med slovenskimi podjetji sta Kickstarter in Indiegogo. Med sabo se razlikujeta v 

modelu zbiranja sredstev; Kickstarter uporablja model vse ali nič, Indiegogo pa model obdrži 

vse. Najvišje zbrane zneske so preko Kickstarterja zbrali naslednji slovenski projekti: FlyKly 

Smart Wheel (zbranih 701.239 ameriških dolarjev), MAG-LEV Audio | The First Levitating 

Turntable (552.178 ameriških dolarjev), GINA: Smart coffee instrument / by GOAT STORY 

(501.612 ameriških dolarjev). Preko Idiegogo pa so bili najvišji zbrani zneski: The SUP 

revolution: Self-inflating SipaBoards Air (289.191 ameriških dolarjev), NV: S-HOLDER 

(2017) (130.127 ameriških dolarjev) in Scoutee (96.406 ameriških dolarjev) (Fortuna 2018).  
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4.6.4 Zavarovanja 

V zadnji kategoriji zavarovanja so se sodelujoči opredelili glede uporabe spletnih mest za 

primerjavo zavarovanj. Kot v vseh prejšnjih kategorijah je tudi tukaj najvišji odstotek 

zabeležen na Kitajskem 62 %, sledijo Združene države Amerike z 31 %, Južna Afrika 26 %, 

Združeno kraljestvo 24 %, Mehika 23 % (EY 2019, 24–25), v Sloveniji pa je le 6 % podjetij, 

ki uporabljajo spletna mesta za primerjavo zavarovanj.  

 

Slika 24: Odstotek uporabe fintech proizvodov in storitev v kategoriji zavarovanja 

Vir: EY 2019, 24–25. 

4.6.5 Sprejetje fintech 

Kot zadnje smo izračunali in primerjali splošen odstotek sprejetja fintech med MSP; podjetje 

se šteje kot splošni uporabnik fintech, če v vseh štirih kategorijah uporablja en proizvod 

oziroma storitev. Odstotki sprejetja med posameznimi državami so prikazani v spodnji 

preglednici. V Sloveniji je manj kot 1 % (0,813 %) podjetij, ki v vseh štirih kategorijah 

uporabljajo vsaj en proizvod oziroma storitev, največ fintech uporabnikov je na Kitajskem, in 

sicer kar 61 % (EY 2019, 21).  

Preglednica 15: Odstotek sprejetja fintech med posameznimi državami 

Država Odstotek sprejetja 

Slovenija  1 % 

Združene države Amerike 23 % 

Združeno kraljestvo 18 % 

Južna Afrika 16 % 

Mehika  11 % 

Kitajska 61 % 

Vir: EY 2019, 21. 

62 %

23 %

26 %

24 %

31 %

6 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

Kitajska

Mehika

Južna Afrika

Združeno kraljestvo

Združene države Amerike

Slovenija



 

77 

4.7 Naložbe v fintech 

Zanimanje za vlaganja v fintech podjetja je veliko, kar kažejo tudi podatki v spodnji 

preglednici. Podjetje KPMG (2020) je skupaj s podjetjem CB Insights naredilo povzetek 

skupnega števila naložb v fintech podjetja v Evropi od leta 2010 do 2019, vključujoč naložbe 

tveganega kapitala, zasebnega kapitala ter prevzeme in združitve. Podatek za leto 2017 ni 

objavljen. Vsako leto se je število naložb v fintech podjetja povečevalo. 

Preglednica 16: Število naložb v fintech podjetja v Evropi med leti 2010 in 2019 

Leto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Število naložb 96 128 156 223 303 349 318 / 536 753 

Vir: KPMG 2020. 

Najvrednejša fintech zagonska podjetja so: Stripe,5 Ant Financial,6 Adyen,7 Klarna.8  

Podjetje Deloitte (2018) je v svojem poročilu predstavilo število novoustanovljenih fintech 

podjetij in vrednost investicij v ta podjetja po posameznih sektorjih (v milijardah ameriških 

dolarjev). Podatki so prikazani v preglednici v nadaljevanju. 

Preglednica 17: Število novoustanovljenih fintech podjetij in vrednost investicij 

         Sektor     /      Leto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bančništvo in 

kapitalski trgi 

Število podjetij 131 186 281 252 258 188 89 22 

Vrednost investicij 0,8 1,6 2 3,3 9,1 16,7 18 25,6 

Upravljanje z 

naložbami 

Število podjetij 23 44 54 57 65 32 15 3 

Vrednost investicij 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 1,2 0,8 1,7 

Zavarovanje Število podjetij 68 76 102 144 146 174 177 88 

Vrednost investicij 0,2 0,3 0,6 1,6 1,7 2,9 1,4 0,9 

Nepremičnine Število podjetij 73 82 149 187 255 180 66 21 

Vrednost investicij 0,6 0,8 1 1,7 2,9 5,6 7,1 4,9 

Vir: Deloitte 2018, 6. 

Statistika podjetja Fintech Global (2019) in Statista (2019), prikazana v nadaljevanju, 

 
5 Vredno 35 milijard ameriških dolarjev. Septembra 2019 je podjetje zbralo 250 milijonov dolarjev iz 

nekaterih najvidnejših tveganih skladov na svetu, kot sta Sequoia Capital in General Catalyst (Kumar 

2020). 
6 Je najvrednejše fintech podjetje in je del Alibaba Group (BABA). Njegova poslovna vrednost je bila 

ocenjena na 150 milijard dolarjev v letu 2018 (Kumar 2020; Bajpai 2020).  
7 Njegovi prihodki so se iz 98,5 milijona ameriških dolarjev v letu 2015 povečali na 496,9 milijona 

ameriških dolarjev v letu 2019. Njegove stranke so med drugimi Facebook, Uber, Netflix, Spotify, 

L'Oréal, Burberry, Symantec in Microsoft (Bajpai 2020). 
8 V letu 2019 je zbralo 460 milijonov dolarjev in je ocenjeno na 5,5 milijarde ameriških dolarjev, s 

čimer je uradno postalo najvišje ocenjeno zasebno podjetje fintech v Evropi (Darrah 2019).  
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prikazuje vrednost naložb v fintech sektor v Evropi med leti 2014 in 2017 ter vrednost naložb 

v fintech po svetu med 2011 in 2017 (v milijardah ameriških dolarjev). V Evropi je bila 

največja vrednost naložb, med opazovanimi leti, leta 2016 po svetu pa leta 2017. 

Preglednica 18: Naložbe v fintech sektor v Evropi in po svetu 

Leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Vrednost naložb v EU / / / 2,06 2,63 8,6 6,8 

Vrednost naložb po svetu 2,5 2,9 4 14,4 27,4 30,2 32,6 

Vir: Fintech Global 2019; Statista 2019. 

Podatki podjetja Accenture, predstavljeni v naslednji preglednici, kažejo vrednosti naložb 

tveganega kapitala (v milijardah ameriških dolarjev) v fintech zagonska podjetja med leti 

2010 in 2019. Vsa leta je bila zabeležena porast naložb tveganega kapitala v fintech zagonska 

podjetja, le leta 2019 je zabeležen rahel padec, v primerjavi z letom pred tem. 

Preglednica 19: Vrednost naložb tveganega kapitala v fintech zagonska podjetja 

Leto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Vrednost naložb 1,89 2,63 3,23 4,84 13,36 21,21 23,38 26,65 55,35 53,3 

Vir: Statista 2020. 

V nadaljevanju predstavljamo nekaj mejnikov, ki kažejo na vlogo fintech v finančnem 

prostoru: 

− v letu 2018 je bil fintech svetovni trg ocenjen na približno 127,66 milijarde ameriških 

dolarjev (The Bussiness Research Company 2019); 

− v letu 2019 so globalne naložbe v fintech znašale 137,5 milijarde ameriških dolarjev, leta 

2018 pa 141 milijard ameriških dolarjev (Samuel 2020); 

− naložbe v proptech so se iz 1,9 milijarde ameriških dolarjev v letu 2018 povečale na 

rekordnih 2,6 milijarde ameriških dolarjev v letu 2019, naložbe v fintech kibernetsko 

varnost so se v letu 2019 podvojile, in sicer iz 316,9 milijona ameriških dolarjev v letu 

2018 na 646,2 milijona ameriških dolarjev. Naložbe v blokchain in kriptovalute so v letu 

2019 padle na 4,7 milijarde ameriških dolarjev, v primerjavi s 6,3 milijarde ameriških 

dolarjev v letu 2018, naložbe v insurtech pa so se iz 3,2 milijarde ameriških dolarjev v 

letu 2018 povečale na 6,2 milijarde ameriških dolarjev v letu 2019 (Samuel 2020);  

− globalne fintech naložbe preko prevzemov in združitev so se v letu 2019 povečale iz 91 

milijard ameriških dolarjev na 97,3 milijarde ameriških dolarjev, čeprav je število poslov 

padlo iz 622 na 426 (Samuel 2020);  

− število fintech poslov globalnih tehnoloških velikanov – vključno z Alibaba Group, 

Alphabet, Apple, Baidu, IBM, Microsoft in Tencent – se je povečalo že peto leto, v letu 

2019 pa je bilo več kot 46 poslov vloženih 3,5 milijarde ameriških dolarjev (Samuel 

2020); 
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− v letu 2019 je skupno zasebno financiranje tveganega kapitala v ameriške fintech doseglo 

18 milijard ameriških dolarjev v primerjavi s 13 milijardami ameriških dolarjev v letu 

2018 (Kauflin 2020);  

− v letu 2019 je 24 fintech zagonskih podjetij zrastlo na vrednost, ki jih uvršča med 

podjetja samoroge (Singh 2020);  

− v letu 2019 je bilo opravljenih 83 mega rund financiranja9 po celem svetu (brez Evrope) 

(Singh 2020); 

− zagonska podjetja v jugovzhodni Aziji so v letu 2019 zbrala 993 milijonov ameriških 

dolarjev (Singh 2020).  

Podjetje Capgemini (2018) je v sodelovanju z EFMA (angl. European Financial Management 

Association) leta 2017 naredilo raziskavo med fintech podjetji in bankami, o načrtih za 

prihodnje medsebojno sodelovanje, ter 2018 raziskavo o dejavnikih, ki motijo bančni sektor 

(odgovarjali so bančni vodstveni delavci). Rezultati so predstavljeni v preglednici in sliki v 

nadaljevanju.  

Preglednica 20: Dejavniki, ki motijo bančni sektor 

Najpomembnejši dejavniki, ki motijo bančni sektor Odstotek10 

Pričakovanja kupcev 70,8 

Pritiski regulatorjev 58,3 

Vse večje povpraševanje po digitalnih kanalih 54,2 

Novo nastale tehnologije (npr. blockchain, umetna inteligenca itd.) 50 

Bančne storitve ponujene s strani fintech in bigtech podjetij 45,8 

Pritiski glede stroškov in provizij 33,3 

Pojav nebančnih sektorjev (kot so telekomunikacije in trgovci na drobno) v bančni 

vrednostni verigi 

29,2 

Makroekonomsko okolje 25 

Vir: Capgemini in EFMA 2018, 21. 

 
9 Mega pomeni, da je zbrana vrednost nad 100 milijonov. 
10 Vrednost predstavlja odstotek bančnih vodstvenih delavcev, ki so posamezni dejavnik ocenili s 6 ali 

7, na lestvici od 1 do 7.  
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Slika 25: Glavni cilji fintech podjetij in bank 

Vir: Capgemini in EFMA 2017, 17. 

Tudi v Sloveniji so podjetja, ki so se začela ukvarjati s ponujanjem fintech proizvodov in 

storitev. Nekaj jih naštevamo v nadaljevanju: Borza terjatev, Bitstamp,11 Cashila,12 Bitnik, 

Hal mBills, Halcom, Moneta, Comtrade, Moba NLB13 in druga.  

 
11 Oktobra 2018 je bilo podjetje prevzeto s strani belgijske investicijske družbe NXMH (Bitstamp 

2018).  
12 1. junija 2017 je podjetje Cashila prenehalo ponujati maloprodajne storitve. Svoje storitve so 

usmerili samo na podjetja (Lemark 2017). 
13 Moba NLB je bila s 1. julijem 2010 ukinjena (NLB 2011, 46).  
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5 SKLEP 

MSP se pogosto srečujejo s težavami pri pridobivanju potrebnih finančnih sredstev za svoje 

poslovanje, ki se kažejo v pomanjkanju ustreznih zavarovanj za posojila, pomanjkanju 

ustreznih informacij o posojilojemalcih, ki bi jih želeli potencialni posojilodajalci oziroma 

vlagatelji, da bi ocenili tveganje naložb, prav tako pa so pogoji za financiranje MSP slabši v 

primerjavi s pogoji za velika podjetja. Težavo predstavlja tudi nepoznavanje možnosti in 

pomanjkanje informacij o možnih virih financiranja. V zadnjem obdobju je tudi na finančnem 

področju prišlo do sprememb, začeli so se pojavljati novi ponudniki z novimi proizvodi in 

storitvami, ki želijo svojo ponudbo čim bolj približati zahtevam uporabnikov. S svojimi 

proizvodi in storitvami poizkušajo konkurirati zgodovinsko zelo uveljavljenim finančnim 

ponudnikom – bankam ter drugim. Finančni proizvodi in storitve postajajo vedno bolj 

pregledne, raznolike ter prilagojene posameznemu uporabniku. Ena ključnih prioritet fintech 

ponudnikov pa je postala tudi skrb za varnost uporabnika na spletu. V obtoku je vedno več 

informacij, zato je na področju varnosti podatkov in izmenjavi informacij v zadnjem obdobju 

tudi s strani regulativnih organov namenjene več pozornosti – v veljavi so novi predpisi, ki so 

namenjeni zaščiti uporabnikov. 

Več izbire, hitrost, cenovna ugodnost in manj zahtevni pogoji za odobritev so najpogosteje 

omenjene lastnosti, ki jih pripisujejo novim alternativnim virom financiranja, ki jih je mogoče 

pridobiti s fintech. Digitalizacija in internet sta obšla čakanje v vrstah, zamudno izpolnjevanje 

dokumentacije ter čas, ki je potreben za odobritev virov financiranja. Vse kar potrebujejo 

potencialni posojilojemalci, je dostop do spleta. Tam lahko najdejo informacije, poiščejo 

različne možnosti ter uredijo vse, kar je potrebno za financiranje. Platforme za financiranje 

imajo različna merila za posojila in potencialne vlagatelje ocenjujejo na podlagi različnih 

kriterijev. S pojavom fintech so posojila omogočena tudi MSP, ki do tradicionalnih posojil 

niso mogla dostopati. V tujini so medsebojno posojanje, množično financiranje in financiranje 

s tveganim kapitalom preko spleta najbolj uporabljene fintech možnosti alternativnega 

financiranja podjetij. Fintech podjetja ponujajo proizvode in storitve, ki sovpadajo s cilji 

podjetij po zniževanju stroškov in učinkovitem obvladovanju poslovanja. Fintech podjetja ne 

ponujajo le novo obliko pridobivanja finančnih sredstev, ampak podjetjem ponujajo velik 

nabor novih finančnih proizvodov in storitev na enem mestu, kar podjetjem olajša poslovanje 

in jih dela konkurenčnejše (npr. uporaba spletnih tržnic, mobilnega plačevanja, aplikacije za 

pomoč pri računovodstvu in financah podjetja, obračunu plač …). Z uporabo fintech 

proizvodov in storitev fintech ponudniki o podjetjih zbirajo informacije, ki jih s pomočjo 

sodobne podatkovne analitike uporabljajo za ocenjevanje podjetij (saj je ravno pomanjkanje 

informacij o podjetju kot potencialnemu posojilojemalcu pogosto razlog, da do finančnih 

virov ne morejo dostopati), prav tako pa uporaba platform omogoča lastnikom platform, da 

svoje proizvode in storitve še bolj približajo željam potrošnikov.  

Po podatkih raziskave Ernst & Young Global (EY 2019, 23) uporabniki fintech v tujini kot 
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glavne razloge, da se odločijo za uporabo fintech, navajajo njihove prednosti v dodatnem 

naboru funkcionalnosti in funkcij, razpoložljivost storitev 24 ur na dan, sedem dni v tednu ter 

enostavnost pri nastavitvi, konfiguraciji in uporabi proizvodov in storitev, medtem ko sta med 

slovenskimi MSP cena/stroški financiranja ter čas, ki je potreben za odobritev financiranja, 

glavna dejavnika, ki vplivata na izbiro med alternativnimi načini pridobitve virov financiranja 

ter drugim – bančnim financiranjem. Na podlagi raziskav je v tujini financiranje podjetij, ki je 

omogočeno preko fintech, že dobro sprejeto. V prihodnosti pa je pričakovati, da se bo to še 

povečalo, saj je raziskava Ernst & Young Global pokazala, da velik odstotek tistih podjetij, ki 

še niso uporabniki fintech, v prihodnosti to nameravajo postati. Podjetja so tudi vedno več 

informacij pripravljena deliti s fintech podjetji. 

Fintech je odpravil določene geografske ovire, kar pomeni, da lahko slovenska podjetja 

uporabljajo tuje platforme in dostopajo do proizvodov in storitev tujih fintech ponudnikov. 

Med proizvodi in storitvami, ki spadajo med fintech, je med slovenskimi MSP najbolj 

poznana in uporabljena spletna banka brez fizične poslovalnice, najmanj pa slovenska MSP 

poznajo robo svetovanje. Glede na najpogostejša kriterija, ki vplivata na izbiro vira 

financiranja med slovenskimi MSP, bi bilo pričakovati, da bo odstotek uporabe fintech za 

pridobitev alternativnih virov financiranja med slovenskimi MSP višji, saj je prednost 

takšnega financiranja ravno v cenovni ugodnosti ter hitrosti. Še vedno je v ospredju bančno 

financiranje. Poznavanje fintech za pridobitev alternativnih virov financiranja je med 

slovenskimi MSP že kar dobro, medtem ko je uporaba zelo nizka in podjetja zaostajajo v 

uporabi v primerjavi s tujino. Med slovenskimi MSP je najpogosteje uporabljeno spletno 

financiranje računov, najbolj poznane pa so različne oblike množičnega financiranja. 

Raziskava med podjetji je bila zaradi razmer, povezanih s COVID-19, otežena, saj smo se 

soočili z zelo nizko odzivnostjo. Na anketni vprašalnik smo izmed 2500 poslanih 

vprašalnikov prejeli 123 izpolnjenih, kar vodi v težave pri posploševanju empiričnih 

ugotovitev na celotno populacijo. Pri analizi prejetih odgovorov smo ugotovili, da med 

podjetji, ki poznajo oziroma poznajo in tudi uporabljajo fintech proizvode in storitve, ter 

fintech za pridobitev alternativnih virov financiranja ni večjih razlik glede na velikost, 

pravnoorganizacijsko obliko, starost ter geografsko lego podjetja. Mnenje med slovenskimi 

MSP je, da so informacije o fintech malo oziroma delno dostopne. Prav tako slovenska MSP 

ocenjujejo, da so možnosti pridobivanja financiranja za podjetja preko spleta v Sloveniji malo 

oziroma delno dostopne. 

Leto 2020 so zaznamovale razmere, povezane s COVID-19, ki so še bolj v ospredje postavile 

splet in digitalizacijo. Podjetja so bila in so zaradi razmer še primorana iskati rešitve, ki 

omogočajo poslovanje s čim manj stiki. Omejeno gibanje, omejeno število ljudi v prostorih in 

ostale omejitve so še bolj v ospredje postavili nujnost po opravljanju dela od doma. Svetovna 

finančna kriza, ki se je začela let 2008, je imela na finančni sektor velik vpliv – obseg posojil 

se je znatno zmanjšal, pogoji za financiranje podjetij pa so postali za mnoga podjetja 

nedosegljivi. O tem, kakšne bodo posledice trenutnih razmer, povezanih s COVID-19, še ne 
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moremo sklepati, se pa že vidijo določene posledice. Zaradi dolgotrajne negotovosti se je in 

naj bi se v prihodnosti število novo nastalih tehnoloških podjetij zmanjšalo, priložnost pa 

bodo dobili tisti, ki se bodo pripravljeni spopasti z izzivi. Spremenila se je tudi posojilna 

sposobnost podjetij, prihodki podjetij so padli, kar je privedlo do nezmožnosti odplačil 

posojil, veliko pa je takšnih podjetij, ki so bila primorana svoja vrata zapreti. Tudi na strani 

ponudbe je že bilo zaznati vpliv, zaradi negotovosti se je zmanjšal obseg vlaganj v fintech 

zagonska podjetja, prav tako se je zmanjšal obseg fintech možnosti financiranja.  

Za podjetja je ključnega pomena, da ob pojavu potreb po dodatnih finančnih sredstvih 

ukrepajo pravočasno. Od tega je odvisno njihovo nadaljnje poslovanje, prilagajanje na 

spremembe, ostajanje v stiku s konkurenco. Zato je pomembno, da poznajo in raziskujejo 

možnosti, ki jih imajo na trgu.  
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STRUKTURNA STATISTIKA PODJETIJ ZA LETO 2018 

Število podjetij glede na pravnoorganizacijske oblike 

 Podjetja Osebe, ki delajo Prihodek 

2018 2018 

2017 

2018 2018 

2017 

2018 2018 

2017 

Skupaj – podjetja število indeks število indeks Mio EUR indeks 

Pravnoorganizacijske oblike 200.174 102,3 914.224 103,7 117.041 107,5 

Gospodarske družbe 61.840 100,6 556.139 104,4 100.803 107,8 

Druge pravne osebe 26.597 97,5 198.321 101,9 9.383 105,2 

Fizične osebe 111.737 104,4 159.765 103,2 6.854 106,6 

Vir: SURS 2019. 

Glede na kriterij števila zaposlenih je največ podjetij, ki so poslovala v letu 2018, spadalo 

med mikro podjetja – 94,9 %, malih podjetij je bilo 3,8 %, velikih pa je bilo 1,1 % 

(Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 2019).  

Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po področjih dejavnosti SKD in po 

skupinah, stanje na dan 31. 12. 2018 
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2 (3 do 

9) 3 4 5 6 7 8 9 

Skupaj 215.354 72.922 471 93.937 2.753 8.814 24.101 12.356 

A Kmetijstvo in lov, 

gozdarstvo, ribištvo 3.658 498 91 1.056 1 498 515 999 

B Rudarstvo 106 72 1 31 – – – 2 

C Predelovalne dejavnosti 20.506 8.807 38 9.580 3 48 – 2.030 

D Oskrba z električno 

energijo, plinom in paro 1.529 679 5 393 – 2 – 450 

E Oskrba z vodo; ravnanje z 

odplakami in odpadki; 

saniranje okolja 465 360 23 76 1 4 – 1 

F Gradbeništvo 20.362 8.416 17 11.918 – 6 – 5 

G Trgovina; vzdrževanje in 

popravila motornih vozil 28.169 16.666 113 11.178 26 35 1 150 

H Promet in skladiščenje 9.085 4.084 5 4.975 2 3 – 16 

I Gostinstvo 11.684 3.835 8 5.622 16 28 2 2.173 

J Informacijske in 10.124 4.086 10 5.702 15 284 7 20 
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Področje dejavnosti SKD 
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komunikacijske dejavnosti 

K Finančne in zavarovalniške 

dejavnosti 2.445 1.449 3 985 2 6 – – 

L Poslovanje z 

nepremičninami 4.304 2.914 35 1.191 5 155 – 4 

M Strokovne, znanstvene in 

tehnične dejavnosti 36.581 14.665 62 19.131 58 867 11 1.787 

N Druge raznovrstne 

poslovne dejavnosti 8.011 2.457 14 4.901 19 122 18 480 

O Dejavnost javne uprave in 

obrambe; dejavnost obvezne 

socialne varnosti 2.908 18 4 35 1.344 37 1.470 - 

P Izobraževanje 7.419 823 15 4.251 838 1.047 203 242 

Q Zdravstvo in socialno 

varstvo 5.641 1.221 9 2.110 195 701 423 982 

R Kulturne, razvedrilne in 

rekreacijske dejavnosti 15.509 803 8 3.767 225 458 7.235 3.013 

S Druge dejavnosti 26.838 1.068 10 7.034 3 4.511 14.210 2 

T Dejavnost gospodinjstev z 

zaposlenim hišnim osebjem; 

proizvodnja za lastno rabo 1 1 – – – – – – 

U Dejavnost eksteritorialnih 

organizacij in teles 9 – – 1 – 2 6 – 

Vir: AJPES 2019. 
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Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije, po statističnih regijah in po skupinah, stanje 

na dan 31. 12. 2018 

Statistična regija 
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1 2 (3 do 9) 3 4 5 6 7 8 9 

Skupaj 215.354 72.922 471 93.937 2.753 8.814 24.101 12.356 

Pomurska 8.767 2.079 40 3.645 237 455 1.734 577 

Podravska 28.469 9.142 89 12.744 316 1.066 3.609 1.503 

Koroška 5.763 1.327 16 2.858 85 198 844 435 

Savinjska 23.464 7.218 53 10.525 340 780 3.092 1.456 

Zasavska 4.149 1.105 9 1.995 89 184 583 184 

Posavska 6.255 1.635 20 2.968 129 236 945 322 

Jugovzhodna Slovenija 11.403 2.772 26 5.493 214 526 1.749 623 

Osrednjeslovenska 73.968 31.628 104 28.553 623 3.220 6.065 3.775 

Gorenjska 20.823 5.945 42 10.213 225 794 2.086 1.518 

Primorsko-notranjska 4.870 1.192 12 2.336 88 282 660 300 

Goriška 12.505 3.452 27 5.986 246 499 1.385 910 

Obalno-kraška 14.918 5.427 33 6.621 161 574 1.349 753 

Vir: AJPES 2019. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani, 

sem Tina Javornik Kovše, študentka podiplomskega študija na Fakulteti za management 

Koper, in za potrebe raziskave vas prosim za sodelovanje. 

S posredovanim anketnim vprašalnikom želim pridobiti podatke glede alternativnih možnosti 

pridobivanja finančnih virov podjetij. Anketni vprašalnik je namenjen računovodjem, 

finančnikom, direktorjem oziroma lastnikom podjetij ter s. p.-jev. Prosim vas, da posredujte 

povezavo do ankete omenjenim v vašem podjetju. 

Vprašalnik je na tej povezavi: https://www.1ka.si/a/276094 

Sodelovanje v anketi je prostovoljno in anonimno. Vsi pridobljeni podatki bodo uporabljeni le 

za potrebe moje študijske raziskave. 

Ker je slovenski prostor omejen in število podjetij že tako ali tako majhno, je vaša pomoč 

zame neprecenljiva. Za sodelovanje in podane odgovore se vam že vnaprej zahvaljujem in vas 

lepo pozdravljam. 

Kratko ime ankete: tina javornik 

Dolgo ime ankete: Alternativni načini pridobivanja finančnih virov za mala in srednje velika 

podjetja v Sloveniji 

Število vprašanj: 13 Anketa je zaključena. 

Aktivna od: 23. 4. 2020 Aktivna do: 2. 7. 2020 

Avtor: tinaj Spreminjal: tinaj 

Dne: 23. 4. 2020 Dne: 2. 7. 2020 

Prosim, če si vzamete nekaj minut in s klikom na "Naslednja stran" začnete z izpolnjevanjem 

ankete. Hvala. 

Tina Javornik Kovše 

Q1 – Velikost podjetja: 

 mikro (do 10 zaposlenih) 

 majhno (med 10 in 49 zaposlenih) 

 srednje (med 50 in 249 zaposlenih) 

Q2 – Pravnoorganizacijska oblika podjetja: 

 s. p. 

 d. o. o. 

 drugo: 
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Q3 – Leto ustanovitve podjetja: 

XLOKACREGs – Regija (glede na sedež podjetja): 

 pomurska regija 

 podravska regija 

 koroška regija 

 savinjska regija 

 zasavska regija 

 spodnjeposavska regija 

 jugovzhodna Slovenija 

 osrednjeslovenska regija 

 gorenjska regija 

 notranjsko-kraška regija 

 goriška regija 

 obalno-kraška regija 

Q4 – Področje dejavnosti podjetja (razvrstitev po SKD): 

 kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 

 rudarstvo 

 predelovalne dejavnosti 

 oskrba z električno energijo, plinom in paro 

 oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja 

 gradbeništvo 

 trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil 

 promet in skladiščenje 

 gostinstvo 

 informacijske in komunikacijske dejavnosti 

 finančne in zavarovalniške dejavnosti 

 poslovanje z nepremičninami 

 strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 

 druge raznovrstne poslovne dejavnosti 

 dejavnosti javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti 

 izobraževanje 

 zdravstvo in socialno varstvo 

 kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 

 druge dejavnosti 

 dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo 

 dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles 
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Q5 – V nadaljevanju so našteti finančni proizvodi in storitve (katerih uporaba temelji na 

spletu). Pri vsakemu označite eno izmed naslednjih možnosti: poznam in uporabljam, 

poznam, a ne uporabljam oziroma ne poznam. 

 Poznam in 

uporabljam 

Poznam, a ne 

uporabljam 

Ne poznam 

Spletne platforme za menjavo valut:    

Mobilno plačevanje:    

Obdelovalci spletnih plačil (npr. PayPal, Google Checkout, 

Google Pay, Amazon Payments, Dwolla, Stripe, WePay, 

Sorve in drugi): 

   

Mobilna prodajalna mesta (mPOS – mobilno point-of-sale); 

plačilni avtomati in čitalci: 
   

Spletno fakturiranje (online faktura) in spletna orodja za 

upravljanje računov: 
   

Spletni denarni tok in orodja za upravljanje likvidnosti:    

Spletno knjigovodstvo in spletna orodja za obračun plač:    

Robo svetovanje:    

Spletne aplikacije za borzno trgovanje:    

Spletna mesta za primerjavo zavarovanj:    

Q6 – V nadaljevanju so naštete možnosti za pridobitev alternativnih virov financiranja, 

katerih pridobitev temelji na spletu. Pri vsakemu označite eno izmed naslednjim možnosti: 

poznam in uporabljam, poznam, a ne uporabljam oziroma ne poznam. 

 Poznam in 

uporabljam 

Poznam, a ne 

uporabljam 

Ne poznam 

Posojanje na trgu/spletne posojilne platforme:    

Spletne tržnice, agregatorji in posredniki:    

Množično financiranje (crowdfunding) na principu donacij:    

Množično financiranje na principu nagrad:    

Množično financiranje na principu posojil:    

Množično financiranje na principu investiranja/lastniški 

kapital: 
   

Spletno financiranje s tveganim kapitalom:    

Spletno financiranje računov/faktur 

(odkup/prodaja terjatev preko spleta); spletni faktoring: 
   

Q7 – V primeru, da poznate finančne proizvode in storitve, katerih pridobitev in uporaba 

temelji na spletu, kje ste dobili informacije o njih/kje ste se seznanili z njimi? 

 preko spleta 

 preko časopisa 

 preko drugih medijev 

 informacije sem dobil od znanca, poslovnega partnerja 
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 drugo: 

Q8 – Kateri dejavniki so za vas ključni in vplivajo na vašo izbiro med tradicionalnimi viri 

financiranja (bančno financiranje) in alternativnimi viri financiranja, ki jih je mogoče 

pridobiti preko spleta? Možnih je več odgovorov. 

 časovni vidik – čas, ki je potreben za posamezno vrsto financiranja 

 razpoložljivost storitev (24 ur na dan, 7 dni v tednu) 

 informacije – dostopnost/razpoložljivost informacij o posameznih možnostih financiranja 

 cena/stroški financiranja (finančno tveganje) 

 dostopnost vira financiranja za podjetje (kakšne pogoje mora podjetje izpolnjevati, da 

lahko pridobi vir financiranja) 

 poslovno tveganje (spremenljivost povpraševanja, spremenljivost nabavnih, prodajnih in 

tržnih cen, spremenljivost trga …) 

 davčni vidik (npr. obresti so davčno priznani odhodki …) 

 zaupanje v ponudnika in njegov ugled 

 združljivost ponujenih dodatnih storitev z vsakodnevnimi operacijami in infrastrukturo 

 drugo: 

Q9 – V kolikšni meri so dostopne/razpoložljive informacije o finančnih proizvodih in 

storitvah, ki jih pridobivamo in/ali uporabljamo na spletu? 

 nič (niso dostopne/razpoložljive) 

 malo 

 delno 

 precej 

 v celoti/popolnoma 

Q10 – V kolikšni meri je dostopna ponudba možnosti pridobivanja financiranja za podjetja 

preko spleta v Sloveniji? 

 nič (ni dostopna) 

 malo 

 delno 

 precej 

 v celoti/popolnoma dostopna 

Q11 – Ali bi vas zanimala uporaba finančnih proizvodov in storitev, ki temeljijo na spletu? 

 me sploh ne zanima 

 me ne zanima 

 nevtralno 

 me zanima 

 me zelo zanima 



Priloga 2 

 

Q12 – Kakšna je vaša funkcija/delovno mesto v podjetju: 

 





Priloga 3 

 

SEZNAM FUNKCIJ, KI JIH OPRAVLJAJO OSEBE, KI SO IZPOLNJEVALE 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Funkcija, ki jo opravljajo tisti, ki so izpolnjevali anketni vprašalnik Število Odstotek 

Administracija 1 0,8 

CFO 1 0,8 

Direktor 50 40,8 

Direktor financ 1 0,8 

Direktor, vendar delam 1 0,8 

Direktor, lastnik 1 0,8 

Ekonomist/računovodja 1 0,8 

Finance 6 4,9 

Finance/računovodstvo 1 0,8 

Finančnik 1 0,8 

Finančni referent 1 0,8 

Kadrovik 1 0,8 

Knjigovodja 1 0,8 

Komercialist 1 0,8 

Lastnik 7 5,7 

Lastnik in prokurist 1 0,8 

Lastnik podjetja 1 0,8 

Lastnik, direktor 2 1,6 

Nosilec dejavnosti 1 0,8 

Organizacija dela in finančno računovodska dela 1 0,8 

Poslovodja 2 1,6 

Prokurist 3 2,5 

Računovodja 11 9 

Samostojni podjetnik 4 3,3 

Samostojni referent za računovodstvo in finance 1 0,8 

Samozaposlen 2 1,6 

Upravljavec premoženja 1 0,8 

V. d. direktor 2 1,6 

Vodja 10 8,1 

Vodja financ in računovodske službe 5 4,1 

Zastopnica podjetja 1 0,8 

Skupaj 123 100,0 

 


