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III 

POVZETEK 

Namen magistrske naloge je narediti načrten pregled domače in tuje strokovne literature ter 

relevantne zakonodaje na področju bančništva in finančnih institucij, pregledati osnovne 

parametre, vzvode in vzroke finančne krize in empirično preveriti, kakšen je bil vpliv 

finančne krize na poslovanje bank v Evropski uniji z več aspektov. Pomembne ugotovitve 

raziskave kažejo, da so imele banke v svojih bilancah v času krize večje število slabih 

kreditov kot pred krizo. Banke v privatnem lastništvu, ki so imele višje količnike kapitalske 

ustreznosti, so imele boljše izhodišče pred pričetkom krize, kar jim je nekoliko olajšalo 

izpolnjevanje bolj restriktivnih regulatornih zahtev kasneje. Ugotovitve so tako v teoretičnem 

delu kot kasneje s potrditvijo v empirični raziskavi pripeljale do dognanja, da EU regulator in 

zakonodaja stremita k dejstvu, da se finančni količniki v bilancah bank povišajo, da se pravila 

delovanja bank še bolj jasno definirajo in da se poročanje glede poslovanja bank poveča in 

bolj natančno opredeli, vse v želji zagotoviti potrebno samostojnost bank in neodvisnost od 

morebitne zunanji pomoči. 

Ključne besede: bančništvo, banke, finančna kriza, kapitalska ustreznost, likvidnost, 

donosnost. 

SUMMARY 

The purpose of the master’s thesis is to perform a carefully planned overview of domestic and 

foreign literature as well as relevant legislation in the field of banking and financial 

institutions, to review the basic parameters, levers and causes for the financial crisis and 

empirically test what was the influence of the financial crisis on the conduct of business in the 

European union from several aspects. Important ascertainments show that banks in their 

balance sheets had a bigger number of bad loans in time of the crisis as they had before the 

crisis. Privately owned banks which had higher capital adequacy ratios had a better starting 

point before the beginning of the crisis, which relieved a bit the implementation of more 

restrictive regulatory demands later. Through theoretical part and later with the confirmation 

in the empirical research the ascertainments led to the discovery that EU regulator and 

legislation strive after the fact that financial ratios in the balance sheets of the banks are raised 

that the rules of the functioning of the banks are even more clearly defined and that the 

reporting with regards to the conduct of business of the banks are intensified and determined 

more clearly: all with the goal to ensure the necessary independence of the bank and 

independence of eventual need of external help. 

Keywords: banking, banks, financial crisis, capital adequacy, liquidity, profitability. 
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1 UVOD 

Svetovna finančna in gospodarska kriza se je začela konec leta 2007 v Združenih državah 

Amerike (v nadaljevanju ZDA) na trgu drugorazrednih hipotekarnih posojil in se je kmalu 

razširila na preostali del sveta, kjer je prizadela večino gospodarstev. K nastanku krize je 

prispevalo več dejavnikov, ki so se medsebojno prepletali, dopolnjevali in spodbujali. 

Finančna kriza je nastopila kot presenečenje, saj je večina mislila, da so krize v razvitih 

gospodarstvih stvar preteklosti, ki se sedaj pojavljajo le še na razvijajočih se trgih.  

1.1 Opredelitev predmeta proučevanja 

Finančna kriza je še posebej prizadela bančni sektor in sprožila več vprašanj o njegovi 

pripravljenosti in sposobnosti soočanja s krizo. Beltratti in Stulz (2009) sta v svojem delu 

poudarila več vidikov in se spraševala, ali je bilo slabo poslovanje bank posledica finančnega 

cunamija, ki je trge prizadel nepričakovano, ali pa so bile nekatere banke že v izhodišču bolj 

dovzetne za velike izgube. Avtorja trdita, da so se številni opazovalci strinjali, da je 

neustrezno uravnavanje prispevalo ali celo povzročilo propad bank. Vendar, če je bila to 

težava, bi pričakovali, da bodo spremembe uravnavanja finančnih institucij v posameznih 

državah v pomoč pri pojasnjevanju uspešnosti poslovanja bank v času krize. Drugi opazovalci 

so kritizirali način upravljanja bank in menili, da bi boljše korporativno upravljanje pripeljalo 

do boljšega poslovanja bank med krizo. Beltratti in Stulz (2009) sta prav tako poudarila, da je 

mogoče, da so se banke na krizo odzvale različno zaradi dejavnikov, ki so posebni za 

posamezne banke oziroma njihovo delovanje (npr. bilance, struktura financiranja in donosnost 

banke v času krize) in ne zaradi razlogov, povezanih z načinom upravljanja bank ali 

regulacijo.  

Empirične študije o uspešnosti poslovanja bank v času krize se pretežno osredotočajo na 

delovanje bank in bančnega sistema v ZDA in Evropi. Schildbach in Wenzel (2013) sta 

raziskovala uspešnost ameriških in evropskih bank ter ugotovila, da so bile finančne 

institucije (in v splošnem tudi finančni trgi) v ZDA v jedru finančne krize med leti 2007 in 

2009. Ugotovila sta, da ni nobeno presenečenje, da so prav ZDA od vseh svetovnih trgov 

utrpele največjo škodo, saj je skupna vrednost odpisov v ameriških finančnih institucijah v 

obdobju 2007–2010 presegla 1,1 bilijona USD. Odpisi so prav tako močno prizadeli finančne 

institucije v Evropi, kjer je njihova vrednost znašala 0,5 bilijona USD. Od nastopa krize je 

tržna kapitalizacija bank z obeh celin strmo padala. V manj kot dveh letih sta tako indeksa 

Down Jones Banks Index v ZDA in njegov evropski ekvivalent Down Jones Stoxx 600 Banks 

izgubila približno 80 % tržne vrednosti. Oba indeksa sta svojo najnižjo raven dosegla v marcu 

leta 2009. Zaradi obsežne vladne pomoči in pomoči centralnih bank sta se zaupanje in 

likvidnost počasi vrnila na trge. Tržna kapitalizacija evropskih in ameriških bank je tako 

ustrezno rasla do konca leta 2009. Od poletja 2011 dalje pa je zaznati močna razhajanja z 

delnicami – v ZDA so doživljali le začasen zaostanek, v Evropi pa so doživeli padec brez 
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okrevanja zaradi evropske dolžniške krize. Razlogi za razhajanja med omenjenimi dogodki 

izhajajo iz makroekonomskih razlik (ameriško gospodarstvo beleži gospodarsko rast že od 

leta 2010), odločitev, ki jih sprejemajo posamezne banke, in institucionalnih razlik. 

Noeth in Sengupta (2012) sta raziskovala vlogo in delovanje globalnih evropskih bank v času 

finančne krize, pri čemer sta izhajala iz ugotovitev Shambaugha (2012). Njuno raziskovanje 

temelji na tezi, da je kriza v evro-območju skupek treh medsebojno povezanih kriz, in sicer 

ekonomske recesije (kriza rasti), bančne krize in krize, ki temelji na krizi izdanih državnih 

obveznic oziroma dolžniške krize (angl. sovereing debt crises). Avtorja pri tem poudarita, da 

pojem več povezanih kriz ni nič novega: že od leta 1980 so študije poudarjale primere internih 

finančnih kriz, ki so bile združene z zunanjim ravnovesjem plačilne krize, na več razvijajočih 

se trgih in v državah v razvoju (glejte npr. Kaminsky in Reinhart 1999). Trgi v razvoju v 

Latinski Ameriki in Aziji so se s tako dvojno krizo soočili preko ostre devalvacije njihove 

lokalne valute. Kriza v evro-območju je nekoliko drugačna od kriz v Latinski Ameriki in 

Aziji. Prvič, glavnina zunanjega dolga v Latinski Ameriki in Aziji ni bila vrednotena v njihovi 

domači valuti, za razliko od držav v težavah iz evrskega območja, kjer je bila večina 

dolžniških obveznosti (zasebnih in javnih) vrednotena v evro-valuti. Nadalje, večina 

dolžniških obveznosti latinsko-ameriških in azijskih gospodarstev je bila sredi 1990-ih let do 

drugih držav izven regije, medtem ko so dolžniške obveznosti zasebnega in javnega sektorja 

držav v težavah iz evro-območja večinoma usmerjene h kreditorjem iz drugih delov evro-

območja. Neposreden učinek tega je, da navkljub pretresom na dolžniških trgih ne moremo 

govoriti o (večjem) razvrednotenju evro-valute, kot smo mu bili priča v državah Latinske 

Amerike in Azije v 1990-ih letih. 

Empirične študije, ki se ukvarjajo z analizo vpliva finančne krize na poslovanje posameznih 

bank, večinoma potrjujejo negativne učinke na poslovanje bank. Lindblom in Willesson 

(2011) sta analizirala učinke finančne krize na donosnost 110 bank v Evropski uniji (v 

nadaljevanju EU) in pokazala, da se je ROE v povprečju znižal za 7,4 odstotne točke, 10 % 

bank pa je v obdobju analize med leti 2007 in 2009 prenehalo poslovati. Avtorja prav tako 

pokažeta, da je bil učinek krize na donosnost bank v povprečju manjši v državah Vzhodne 

Evrope. Beltratti in Stulz (2009) sta analizirala učinek finančnega zloma na poslovanje 98 

bank iz različnih delov sveta in pokazala, da so banke, ki so v letu 2006 izkazovale najvišje 

donose, v času krize doživele največji padec donosnosti. Avtorja prav tako pokažeta, da so 

banke, katerih uprave so bile bolj naklonjene lastnikom, izkazovale slabše poslovanje v času 

krize. Na drugi strani so banke, ki so delovale v državah s strožjim uravnavanjem glede 

kapitalske ustreznosti bank, v času krize poslovale bolje.  

Slabo poslovanje bank oziroma slaba ekonomska zmogljivost, kot trdita Noeth in Sengupta 

(2012), vodi do slabih posojil in nižjih davčnih prihodkov. Slaba posojila manjšajo bilančno 

vsoto banke, kar ima negativne učinke na gospodarsko rast (Bernanke in Getler 1995). V 

skrajnih primerih lahko slaba posojila povzročijo stečaje bank, kar zahteva sprejem ustreznih 
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ukrepov in sanacij s strani držav (v obliki dokapitalizacij obstoječih bank, unovčenja javnih 

depozitnih sredstev, danih za zavarovanje ali obojega) (Reinhart in Rogoff 2009). Večje 

sanacije skupaj z znižanimi davčnimi prihodki imajo negativen učinek na javne finance, saj 

večje dolžniško breme zmanjša gospodarsko rast zaradi šibkih spodbud (višje neposredne 

davčne stopnje) ali zniža javne investicije (Reinhart in Rogoff 2010). Nadalje, 

neizpolnjevanje javnega dolga lahko negativno vpliva na zdravje finančnih institucij z večjim 

deležem javnega dolga (Noeth in Sengupta 2012).   

Gorton (2012) trdi, da je eden izmed pomembnih dejavnikov za gospodarsko rast preobrazba 

finančnega sistema, oblik bank in denarja, torej spremembe bančnega sistema. Odsotnost teh 

sprememb bo pustila bančni sistem ranljiv pred krizo. Gorton (2012) zato trdi, da sta največji 

izziv na področju ekonomije razumevanje in preprečevanje finančnih kriz. Finančna kriza 

20072008 tako daje možnost za izboljšanje razumevanja kriz. Po Gortonu (2012) so vse 

finančne krize prizadele bančno delovanje, ker je bančni dolg – v vseh oblikah – občutljiv in 

izpostavljen nenadnim izstopom imetnikov dolžniških papirjev bank. Sedanja kriza sproža 

vprašanja o teoriji krize, empirično preučevanje krize pa predstavlja izziv zaradi majhnih 

vzorcev in nepopolnih podatkov (Gorton 2012, 1–2).  

V nalogi smo se poleg finančnega vidika krize oziroma vpliva krize na poslovanje bank 

usmerili še na vidik korporativnega upravljanja bančnih institucij z vidika vrste lastništva. 

Gonzalez-Garcia in Grigoli (2013) sta raziskovala banke v državnem lastništvu in njihovo 

fiskalno disciplino ter ugotavljala, da je sodelovanje vlade v bančnem sistemu še vedno 

pogosto, kljub velikemu številu privatizacij v zadnjih štirih desetletjih (Gonzalez-Garcia in 

Grigoli 2013; Sherif, Borish in Gross 2003). Čeprav študije kažejo na negativen učinek 

državnega lastništva na poslovanje bank (glejte npr. Beltratti in Stulz 2009), je po 

Gerscenkronu (1962) tradicionalno glavni argument v korist državnega lastništva bank, da 

lahko država na ta način spodbuja razvoj določenih sektorjev ali regij, katerim zasebne banke 

ne bi namenjale pozornosti (t. i. razvojni pogled). Stališče nacionalizacije poslovnih bank in 

ustvarjanja novih državnih bank je imelo močno podporo po drugi svetovni vojni, hkrati pa je 

nasprotna stran – politični pogled – poudarila, da lahko politika uporablja banke v državni 

lasti za svoje lastne interese in za financiranje projektov, za katere se pričakuje, da bodo 

odplačani z glasovi volivcev (Krueger 1974; Shleifer in Vishny 1994).  

Rus v uvodu Smernic OECD (2009, 3) trdi, da so dogodki globalne finančne krize jeseni 2008 

močno spremenili razmerje med državo in gospodarstvom ter razmerje med državo in 

bankami. Navkljub neodgovornemu ravnanju nekaterih bank v času pred krizo z namenom 

maksimiziranja kratkoročnih dobičkov sedaj država prav te rešuje za vsako ceno. Državni 

denar za reševanje bank ni šel le v klasične banke, kot je Citibank, ki je prejela 350 milijard 

USD državnega denarja, temveč tudi v nekdanji investicijski banki Goldman Sachs in Morgan 

Stanley, ki sta se oportunistično preoblikovali v komercialni banki z namenom pridobitve 

državne pomoči. Povečanje državne lastnine v bankah je opaziti tudi v evropskih državah. Na 



 

4 

primer, nemška banka Commerzbank je z 10 milijardami evrov dokapitalizacije povečala 

lastniški delež države na 25 odstotkov (OECD 2009, 3). Podobno se je zgodilo tudi v 

Sloveniji. Na primer, največja slovenska banka NLB d. d. je konec leta 2013 pristala v 100-

odstotni lasti Republike Slovenije (konec leta 2012 je bila še v posredni in neposredni lasti 

države v višini 58 odstotkov). Enako se je zgodilo z Novo kreditno banko Maribor d. d., v 

kateri se je državni lastniški delež v letu 2013 povečal na 79 odstotkov (v letu 2012 je bilo 

lastništvo države še v višini 51 odstotkov) (NLB d. d. 2013; Nova KBM d. d. 2013). 

Finančna kriza se je različno odrazila v uspešnosti bank v posameznih državah EU (glejte 

Lindblom in Willesson 2011). Nekatere države EU, med njimi tudi Slovenija, so močno 

občutile učinke finančne krize v finančnem sektorju. V nadaljevanju se osredotočimo na 

Slovenijo. V poročilu o razvitosti finančnega sektorja 2014, ki ga pripravlja UMAR (2014), je 

pojasnjeno, da se je razvitost slovenskega finančnega sektorja v primerjavi z evropskim 

povprečjem v zadnjih letih precej znižala. To je posledica slabega stanja slovenskega 

bančnega sistema in izredno plitvega trga kapitala, ki je tudi v primerjavi z novimi državami 

članicami EU izredno slabo razvit. Slabo razvit finančni sistem vpliva na manjšo dostopnost 

do virov financiranja in dodatno zavira okrevanje gospodarstva. Skladno s poročilom se je 

vrednost kazalnika bilančne vsote glede na BDP v letu 2013 že četrtič zapored znižala. 

Dosegla je 112,7 % BDP, kar je za skoraj 18 odstotnih točk manj kot leta 2012. Znižanje je 

tokrat predvsem posledica za 13,8 % nižje vrednosti bilančne vsote bank, medtem ko je bilo 

znižanje nominalnega BDP minimalno (0,1 %). Znižanje je bilo predvsem posledica čiščenja 

bančnih bilanc ob koncu leta in nadaljnjega hitrega krčenja kreditne aktivnosti do nebančnih 

sektorjev. Banke so se še naprej razdolževale pri tujih bankah, manj pa tudi pri domačih 

bankah. V primerjavi s preteklim letom pa so se leta 2013 močno okrepili tudi odlivi vlog 

gospodinjstev, medtem ko je država z novimi depoziti blažila likvidnostne pritiske na 

slovenski bančni sistem, vendar se je njihov obseg ob koncu leta zaradi dokapitalizacije 

bančnega sistema v višini 2,8 mrd. EUR občutno znižal na 1,3 mrd. EUR. V letu 2012 (zadnji 

razpoložljivi podatki) je Slovenija po kazalniku bilančne vsote glede na BDP dosegala manj 

kot 40 % evropskega povprečja, kar je sicer nekoliko več kot leto prej. V EU se je vrednost 

kazalnika znižala izraziteje kot v Sloveniji, čeprav se je obseg bilančne vsote znižal manj kot 

v Sloveniji, kar je bila posledica ugodnejših gibanj BDP v EU kot pri nas. Večina novih držav 

članic ima še vedno nižjo vrednost kazalnika (izjemi sta Malta in Ciper), a se je razlika v 

zadnjem letu precej znižala (UMAR 2014). 

V nalogi smo predstavili ogrodje finančne krize in ukrepe, ki so bili sprejeti s strani pristojnih 

institucij za želeni pozitivni izhod iz krize. Dotaknili smo se morebitnega vpliva lastništva na 

upravljanje bank in primerjali banke glede na poslovanje v izbranih državah. Omenjena 

teoretična izhodišča smo poskušali povezati in odgovoriti na v nadaljevanju zastavljene cilje 

in hipoteze. 
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1.2 Namen, cilji in hipoteze 

Namen magistrske naloge je predstaviti vzroke finančne krize in ukrepe na področju 

bančništva v EU kot odziv na krizo ter oceniti, ali se je poslovanje bank v času krize 

poslabšalo, pri čemer banke ločujemo po vrsti lastništva in lokaciji.  

Cilji magistrske naloge so: 

 na podlagi pregleda znanstvenih in strokovnih člankov in drugih publikacij predstaviti 

koncept finančne krize in ukrepe za omilitev njenih negativnih učinkov na področju 

bančništva; 

 prikazati poslovanje bank v EU pred krizo in v času krize ter oceniti, ali se je uspešnost 

poslovanja bank poslabšala; 

 preučiti korelacije med vrstami lastniškega kapitala in uspešnostjo poslovanja bank; 

 poiskati morebitne vzporednice med tem, ali lahko ena banka uspešneje posluje, če 

posluje v državi znotraj EU, ki je gospodarsko bolj razvita, in obratno; 

 predstaviti ugotovitve, ki so odraz stanja bank v raziskovanem obdobju. 

V prvi vrsti smo z raziskavo želeli preko finančnih podatkov in kazalnikov prikazati 

poslovanje posameznih bank v EU v dveh različnih obdobjih, tj. pred in v času krize. Z 

raziskavo smo ugotavljali, ali sta poslovanje in učinkovitost banke res povezana z vrsto 

lastništva. Banke v državnem lastništvu so vodene s strani države, ki pa kot lastniki do skupne 

lastnine naj ne bi imeli enako skrbnega odnosa kot do zasebne lastnine. Zato je del raziskave 

namenjen ugotavljanju učinkovitosti poslovanja bank glede na vrsto lastništva (tj. državnega 

ali zasebnega). V zadnjem delu empirične analize smo preverjali, ali obstajajo razlike v 

učinkovitosti med bankami, katerih glavna enota ali subsidiarna enota ima sedež v državah 

Severne in Srednje Evrope (krajše SZSEU), in bankami v državah iz Južne Evrope (krajše 

JEU). Med države SZSEU smo uvrstili (iz nabora držav, ki so bile izbrane za raziskavo) 

Avstrijo, Belgijo, Dansko, Finsko, Francijo, Irsko, Luksemburg, Madžarsko, Nemčijo, 

Nizozemsko, Slovenijo, Švedsko in Veliko Britanijo. Med države JEU pa (iz nabora držav, ki 

so bile izbrane za raziskavo) Grčijo, Italijo, Portugalsko in Španijo. Države JEU (Grčija, 

Italija, Portugalska in Španija) so v zadnjem obdobju imele velike finančne težave, katerih 

skupni imenovalec je bil naraščajoč proračunski primanjkljaj, združen s slabo gospodarsko 

rastjo. 

Skladno z omenjenim smo preverjali veljavnost naslednjih hipotez: 

1. Banke so, glede na merjene kazalnike, bolj uspešno poslovale pred krizo kot v času krize. 

2. Banke v državni lasti, glede na merjene kazalnike, v povprečju slabše poslujejo kot banke 

v zasebni lasti. 

3. Banke v državah SZSEU, glede na merjene kazalnike, poslujejo boljše kot banke v 

državah JEU. 
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Hipotezi pod zaporedno številko 2 in 3 sta poleg primerjave, omenjene v hipotezi, obsegali 

tudi primerjavo glede na čas, tj. pred krizo in v času krize. 

Metode za preverjanje hipotez smo prikazali v nadaljevanju dela. Razširjeno so predstavljene 

v podpoglavju 4.1.2.  

V slovenski literaturi je bilo nekaj že napisanega o obravnavani temi (Štiblar 2008, 2010; 

Kavčič in Schöner 2014), vendar smo na tem mestu želeli obogatiti slovensko literaturo in 

osredotočeno zbrati tujo literaturo, ki bo okrepljeno pripomogla k razumevanju predstavljene 

problematike, in na večjem vzorcu evropskih bank preveriti vpliv finančne krize na njihovo 

poslovanje. Tema naloge je zastavljena nekoliko širše, saj s tem želimo pokazati, kako so 

stvari, ki vplivajo na poslovanje, medsebojno prepletene in povezane.  

1.3 Metode raziskovanja 

Magistrska naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. Teoretični del je deduktivne 

narave in temelji na analitičnem raziskovanju. V teoretičnem delu smo uporabili metode 

raziskovanja, kot so opisovanje, primerjanje in analiza, pri čemer smo izhajali iz pregleda 

strokovne in znanstvene literature tujih in domačih avtorjev. Na ta način smo predstavili 

tematiko preteklih finančnih kriz, ukrepe, ki so bili sprejeti z namenom blaženja posledic 

finančnih kriz, razmišljanja, kako se izkazuje vrsta lastništva na poslovanje banke in 

obravnavali banke glede na sedež oziroma državo, iz katere prihajajo. 

Empirični del je namenjen preverjanju zastavljenih hipotez, zato smo s pomočjo finančnih 

kazalnikov raziskali in analizirali stanje v bankah v posameznih držav v EU pred začetkom 

krize (glede na razpoložljivost podatkov smo vzeli dve obdobji, in sicer: finančni podatki za 

zaključeno leto 2006 ali 2007) in v času nje (prav tako smo glede na razpoložljivost finančnih 

podatkov vzeli dve obdobji, tj. za zaključeni leti 2012 ali 2013). Banke smo razlikovali glede 

na vrsto lastništva (tj. banke v državnem ali zasebnem lastništvu), v nadaljevanju pa še na 

lokacijo oziroma glede na to, iz katere države banke izhajajo. 

V tej točki smo le osnovno pojasnili metode raziskovanja, bolj natančno smo metode opisali v 

podpoglavju 4.1 z naslovom Metodološki okvir raziskave. 

1.4 Predpostavke in omejitve  

Ugotavljanje vzrokov in reševanje problematike finančne krize, ki je trenutno še vedno 

prisotna v državah članicah EU, zajemata širok nabor analiz in ukrepov. V nalogi smo se 

osredotočili na vpliv finančne krize na poslovanje bank v državah EU in primerjavo med 

vrstami lastništva teh bank. Za pridobitev ustreznega in uporabnega rezultata bo treba 

analizirati večje število podatkov in jih ustrezno tudi medsebojno primerjati.  
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V našem primeru smo se pri analiziranju podatkov osredotočili predvsem na vse javno 

dostopne vire (pridobljene na spletnih straneh: Bankscope, finančni podatki posameznih 

bank ...). Vsi drugi podatki, ki bi jih še dodatno želeli analizirati, so v večini primerov 

poslovna tajnost in so tudi označeni z oznako zaupno, zato javnosti niso dostopni in jih brez 

posebnih pooblastil ni mogoče pridobiti. Kljub vsemu omenjenemu smo na podlagi izkušenj 

poskušali korektno predstaviti pridobljene podatke. 

Omejitev je predstavljalo ugotavljanje natančnega lastništva izbranih bank. Nekatere banke so 

v neposrednem lastništvu pravnih oseb, te pa so v lastništvu države in zaradi tega na prvi 

pogled ni videti, da je banka v lasti države. Raziskovanje tega je zahtevalo precej dodatnega 

časa, na koncu pa bi lahko v nekaterih primerih (zelo močno razvejano lastniško strukturo, ki 

je ni mogoče dokončno ugotoviti) povzročilo tudi nekoliko izkrivljene podatke oziroma 

končne rezultate analize (npr. nekatere francoske banke so v delnem lastništvu javnih podjetij, 

za katere pa ne obstajajo javno dostopni podatki o njihovem lastništvu). 
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2 PREDSTAVITEV BANČNEGA SISTEMA V EU 

To poglavje obsega širši pregled nad delovanjem bančnega sistema v EU. V prvem delu smo 

zaobjeli temo zgodovine in značilnosti bančnega sistema, upravljanje bančne institucije z 

vidika lastništva ter predstavili vidike poslovanja banke glede na lokacijo (poslovanje v 

državah znotraj EU, ki so gospodarsko bolj razvite in obratno).   

2.1 Zgodovina razvoja in temeljne značilnosti bančnega sektorja v EU 

S poglavjem zgodovina bančnega razvoja in temeljne značilnosti bančnega sistema v EU smo 

želeli na kratko prikazati zgodovinski razvoj bančništva. Večji poudarek smo namenili 

bančništvu danes in pregledu funkcij banke. Kratko smo predstavili organiziranost bančništva 

v EU in določila, ki jih banke morajo upoštevati. 

2.1.1 Zgodovina razvoja bančništva 

Izraz banka izhaja iz italijanskega poimenovanja »banco«, kar pomeni klop. Poimenovanje 

izhaja iz dejstva, da so v času, ko je bil prvi bančni posel menjava kovancev, za preštevanje 

denarja uporabljali velike mize ali klopi (Ribnikar 1999, 205). 

Zametki bančništva segajo že v čas Egipta, kjer so se bančni posli nanašali predvsem na 

blagovno menjavo (in s tem na upravljanje z denarjem), in v čas Babilona. V slednjem je 

bančništvo povezano z obstojem templjev, kamor so prebivalci shranjevali zlato, da bi ga 

zaščitili pred tatovi. Prvi zapisi o posojilih, ki so jih dajali svečeniki, segajo tako že v čas 18. 

stoletja pr. n. št., v čas babilonskega kralja Hamurabija. Posojila so bila po večini v obliki 

semen, posojilo pa je bilo odplačano z žetvijo. Sporazum o posojilu je bil zapisan na glinenih 

tablah, del sporazuma pa je bil tudi dogovor o plačilu (fiksnih) obresti. Hamurabijev zakonik 

je ob fiksnih obrestih določal tudi izplačilo kreditov in odpise kreditov, posegal pa je tudi na 

ostala področja, povezana z ekonomskim življenjem prebivalcev. Hamurabijev zakonik je 

tako postavil osnutke prvih zakonskih določil o bančnem poslovanju (Hoggson 1926, 26–32).  

Ob omembi blagovne menjave z njo povezujemo tudi pojmovanje, da je blagovna menjava 

pomenila že nastanek denarja. Ko se je neko blago na splošno začelo uporabljati kot menjalni 

posrednik, blagovni denar tako ni predstavljal le zlata, temveč so vlogo denarja prevzele tudi 

druge vrste blaga (Ribnikar 1969, 7). 

Razvoj bančništva se je okrepil v stari Grčiji, kjer so nastali tudi prvi zametki varčevalno 

depozitnih oddelkov. Takratna Grčija je bila razdeljena v več neodvisnih držav in mest, ki so 

bila pogosto v vojni. To je bilo negotovo obdobje za grško ljudstvo, zato so se zatekali v 

templje, ki so predstavljali varno zatočišče za molitev in kasneje tudi za shranjevanje 

bogastva, denarja, dragih kamnov, srebrnih in zlatih tablic in pomembnejših dokumentov. 
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Takšna oblika shranjevanja predstavlja zametke današnjih trezorjev in funkcije današnjih 

bank z domačo in zunanjo trgovino (Hoggson 1926, 33–39). Hkrati s shranjevanjem se je 

razvilo tudi posojanje bogastva za obresti, s čimer so se ukvarjali tako svečeniki kot 

premožnejši posamezniki. 

V stari Grčiji so začeli denar tudi kovati, in ta je bil naslednik blagovnega denarja. Prve 

kovance je izdala država Lidija v 7 st. pr. n. št., kasneje pa so jih kovali v Grčiji in Rimu. Za 

razliko od blagovnega denarja je bil kovani denar toliko vreden, kolikor je bila vredna kovina, 

iz katere je bil narejen, kar so imenovali kovna prostost. V Grčiji je tako nastal nov poklic – 

trapezit, ki se je ukvarjal s preverjanjem kovancev in njihovo menjavo (Ribnikar 1969, 10; 

Veselinović 2003, 9). 

Poslovanje z denarjem se je iz Grčije hitro razvijalo in širilo še na druge dežele, predvsem v 

stari Rim. Razširila sta se sprejemanje depozitov in dajanje kreditov, to nalogo so v starem 

Rimu opravljali mensarji, podobno kot so to počeli trapeziti v Grčiji. Z razširitvijo bančništva 

v starem Rimu je povezano tudi oblikovanje knjigovodstva in dopolnitev pravnih predpisov o 

denarnem poslovanju (Veselinović 2003, 9). V starorimskem cesarstvu, natančneje v severni 

Italiji, se je tako začela evropska zgodovina bančništva, kjer je bila menjava kovancev prvi 

bančni posel (Veliki splošni leksikon 1997, 328). 

Razvoj bančništva je v obdobju križarskih pohodov malo zastal, kasneje pa se je zaradi novo 

izkazanih potreb izoblikoval nov poklic – poklic posojevalca denarja, ki je zbiral depozite za 

dajanje kreditov (Veselinović 2003, 10). Z izoblikovanjem novega poklica je zamrl tudi kovni 

denar, naslednik blagovne menjave, saj ga je nadomestil papirni denar. Vloga posojevalca je 

bila pravzaprav, da je sprejemal zlatnike v hrambo, lastniku zlatnikov pa izdal potrdilo. Ko so 

posojevalci ugotovili, da je za dnevna izplačila kovancev dovolj imeti le določen delež 

vplačanih kovancev v shrambi, so začeli izdajati dodatna potrdila brez kritja, torej so izdajali 

kredite. S hrambo zlatnikov je torej posojevalec imel možnost, da je lahko dajal tudi posojila, 

s čimer je pričel povečevati denarni obtok (Ribnikar 1969, 13). 

Hoggson (1926, 39–44) trdi, da so kasneje bankirji kot popestritev dnevne rutine izumili 

dodatno ponudbo menjavi kovancev in začeli z odpiranjem računov, sprejemanjem depozitov, 

izdajo menic, zagotavljanem kreditnih pisem, izdajanjem kreditov in prejemanjem hipotek, 

kar je predstavljalo današnje bančne blagajnike in njihove pomočnike.  

Velik prelom v razvoju bančništva v Evropi je nastopil v srednjem veku, pomembno vlogo pri 

tem pa je imela italijanska družina Medici iz Firenc. Firence so bile v času 13. in 14. stoletja 

eno izmed najbogatejših mest v Italiji in so bile v tistem času organizirane v cehe. Lorenzo di 

Medici je kot bankir in mecen ter eden izmed članov ceha mesta Firence vodil vse denarne 

posle mesta. Bančni ceh je za tekoče opravljanje bančnih poslov medse sprejemal tudi druge 

ljudi, ki pa so morali izpolnjevati določene pogoje in v ceh prinesti mesečno rento. Člani ceha 

so določali, na katerih trgih se bo trgovalo, tako domačih in tujih, in s čim se bo trgovalo, kar 
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je predstavljalo pomembno obdobje za razvoj mednarodnega bančništva. Sistem bančnega 

ceha iz Firenc so tako preko ustanavljanja novih agencij prenesli od Londona do 

Konstantinopla (današnjega Istanbula). Organiziranost bančnega ceha iz časov Lorenza di 

Medicija tako predstavlja temelj današnjega bančništva in bančne ustanove kot takšne 

(Hoggson 1926, 7179).  

Nadaljnji razvoj bančništva v Evropi je povezan z razvojem držav. Tako so vzpon na 

bančnem področju doživele države, kot so Španija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Francija in 

druge. Z rojstvom nacionalnega dolga in ustanovitvijo centralne banko je svoj razcvet 

doživela Anglija. Anglija je bila leta 1694 prva država, ki je ustanovila centralne banke (angl. 

Bank of England). Centralna banka Anglije je prva izdala papirnate bankovce, ki so krožili 

kot denar, v obliki, kot jih poznamo danes in krite z zlatom države. Pri tem je lahko izdala 

toliko denarja, kot ga je bilo kritega z imetjem države, prednost izdanega denarja pa je bila še 

ta, da ga je sprejemal in z njim plačeval vladar, kar mu je dalo še dodatno vrednost (Hoggson 

1926, 895).  

K razvoju bančništva je pomembno prispeval tudi razvoj Amsterdama v 17. stoletju. 

Amsterdam je bil v tistem obdobju središče mednarodnega trgovanja, saj je bil glavna 

tranzicijska luka med severom in jugom, izvozni in uvozni posli pa so dosegali visoke 

številke. V mesto je tako pritekal denar različnih valut in vrednosti, kar pa je bil osnovni 

razlog za ustanovitev amsterdamske centralne banke (angl. Bank of Amsterdam), ki je 

delovala na način komercialne menjave denarja in tudi urejala nadzor nad finančnimi 

zadevami, da bi preprečila različne finančne zvijače. Nekatere finančne zvijače so se vseeno 

uveljavile in jih poznamo še danes. Uporabljale so se različne finančne inovacije: terminske 

pogodbe (angl. futures) in opcije (angl. options), manipuliranje s cenami izdelkov v zaledju in 

trga na splošno. Da je vse to lahko delovalo, so ustanovili svojo borzo, ki je delovala na 

podoben način kot danes (Hoggson 1926, 97102).  

Od 17. stoletja do danes so se finančne institucije še dodatno razvijale. Kot vidimo iz 

zgodovine, je bančništvo tesno povezano z razvojem gospodarstva. Z globalnim razvojem 

gospodarstva in globalizacijo ter s tem krepitvijo mednarodne trgovine in kapitalskih tokov se 

je razvijal tudi globalni finančni trg. Prvi val globalizacije je trajal od leta 1870 do leta 1914, 

ko je mednarodna trgovina rasla 4  odstotke na letni ravni in je bruto družbeni proizvod 

naraščal od 10 odstotkov do preko 20 odstotkov v letu 1914. V obdobju približevanja prve 

svetovne vojne se je prvi val globalizacije umirjal in se zaključeval, kar je vodilo v »veliki 

preobrat« (angl. »Great Reversal«). Glede na gospodarsko in politično stanje, ki je sledilo 

velikemu preobratu ob zaključku druge svetovne vojne, so se zmagoviti zavezniki odločili 

ustvariti nov mednarodni sistem za spodbujanje svetovne trgovine in blaginje, ki je privedel 

do ustanovitve dveh mednarodnih finančnih institucij: Mednarodnega denarnega sklada (angl. 

International Monetary Fund, v nadaljevanju IMF) in Svetovne banke (angl. World Bank, v 
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nadaljevanju WB) (Mishkin 2005, 1). To je tudi zaznamovalo začetek drugega vala 

globalizacije. 

IMF predstavlja enega od globalnih vej bančništva in zagotavlja stabilnost mednarodnega 

monetarnega sistema (IMF b.l. a).
1
 Na drugi strani je WB danes pomemben vir finančne in 

tehnične pomoči državam v razvoju po vsem svetu. To ni banka v običajnem pomenu besede, 

ampak nastopa kot partner za zmanjšanje revščine in podporo razvoju (WB b.l.).
2
 

Poleg ustanovitve obeh omenjenih institucij je bil sklenjen tudi Splošni sporazum o carinah in 

trgovini (angl. General Agreement on Tariffs and Trade, v nadaljevanju GATT), katerega 

naslednica je Svetovna trgovinska organizacija (angl. World Trade Organization, v 

nadaljevanju WTO). Te nove institucije so bile ustvarjene za spodbujanje globalizacije. Ko se 

je svetovno gospodarstvo vrnilo na normalno raven do konca leta 1950, so se mednarodna 

trgovina in s tem učinki globalizacije krepili. Od leta 1973 do danes se je obseg svetovne 

trgovine povečeval na letni ravni v višini 11 % letno, pretoki kapitala med državami so močno 

narasli od 5 % pretoka do današnjih 21 odstotkov v primerjavi s svetovnim BDP (Mishkin 

2005, 1).  

2.1.2 Struktura in funkcija bančnega sistema 

V splošnem je banka opredeljena kot finančna ustanova, njena dejavnost pa se nanaša na 

opravljanje finančnega posredništva. Da banka lahko začne poslovati, mora pridobiti 

dovoljenje centralne banke tiste države, v kateri želi poslovati (Veselinović 2003, 12). 

Finančne ustanove oziroma finančne institucije, med katere štejemo tudi banke, lahko najprej 

opredelimo kot podjetja, katerih dejavnost je usmerjena v finančne posle v najširšem smislu, 

                                                 

1 IMF je bil ustanovljen leta 1944, danes njegovo članstvo zastopa 188 držav vsega sveta in ohranja 

osrednjo vlogo v okviru mednarodne finančne strukture. Poslanstvo IMF-ja je zagotoviti stabilnost 

mednarodnega monetarnega sistema, kar ureja na tri načine: sledenje svetovnemu gospodarstvu in 

gospodarstvu v državah članicah; kreditiranje države s plačilno-bilančnimi težavami; in dajanju 

praktične pomoči članom (IMF b.l.a). 

2
 WB je bila ustanovljena leta 1944 in nastopa kot zadruga, v katero je danes vključenih 188 držav z 

vsega sveta. Banka ponuja nizke obresti kreditov, od nič do nizke obrestne kredite, in nepovratna 

sredstva za države v razvoju. To podpira širok nabor naložb na področjih, kot so izobraževanje, 

zdravstvo, javne uprave, infrastrukture, razvoj finančnega in zasebnega sektorja, kmetijstva in 

upravljanja z viri okolja in narave. Nekateri njihovi projekti so sofinancirani z vladami, drugimi 

večstranskimi ustanovami, poslovnimi bankami, izvoznokreditnimi agencijami in zasebnimi vlagatelji 

(WB b.l.). 



 

12 

kar pomeni proizvodnjo in prodajo različnih finančnih proizvodov in storitev (Ribnikar 1999, 

192). 

Finančne institucije lahko razdelimo glede na institucije, katerih osnovno merilo predstavlja 

način prenosa finančnih sredstev, to je prenosa sredstev od varčevalcev do posojilojemalcev 

(Slika 2) (Ribnikar 1999, 192). Mehanizem za prenos sredstev predstavljajo finančni trgi, na 

katerih delujejo finančne institucije. Okolje, v katerem delujejo, so tisti del finančnega okolja, 

ki je pomemben za sprejemanje finančnih odločitev. Ena od zelo pogostih delitev finančnih 

trgov je splošna delitev finančnih trgov, ki jo zelo pogosto navajajo različni avtorji. Mramor 

prikazuje delitev, kot je razvidna na spodnji sliki, in sicer najprej finančne trge deli na trg 

denarja in trg kapitala, nato jih deli na trg posojil in trge vrednostnih papirjev (Mramor 1993, 

75). 

 

Slika 1: Splošna delitev finančnih trgov 

Vir: Mramor 1993, 75. 

Finančni sistem oziroma finančni trgi sestavljajo torej mehanizem, kjer gre za transfer tistega 

dela finančnih prihrankov (največkrat te ustvarja prebivalstvo), ki ga subjekti ne porabijo za 

svoje nefinančne naložbe (npr. nepremičnine, opremo, znanje). Da je finančni sistem 

učinkovit, mora zagotoviti prenos finančnih prihrankov na takšen način, da je učinkovitost 

prihrankov največja. S tem finančni trgi in finančne institucije omogočajo povezavo 

gospodarstva s prihodnostjo in s tem nastopajo kot posrednik med varčevalci in vlagatelji 

(Mramor 1993, 65). 

V nadaljevanju je na sliki 2 predstavljena delitev finančnih institucij, pri kateri najprej ločimo 

delitev na finančne posrednike in na agentske finančne institucije (institucije upravljanja s 
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kapitalom). Finančni posredniki se v nadaljevanju delijo na depozitne (denarne posrednike) in 

nedepozitne finančne posrednike (izvedene finančne institucije). Tako med depozitne 

finančne posrednike spadajo banke (komercialne banke, univerzalne banke, hranilnice …). 

Kot vidimo s spodnje slike, se nedepozitni finančni posredniki delijo še dalje in tako ločimo 

pogodbene finančne posrednike (kot so zavarovalnice) in investicijske finančne posrednike 

(kot so investicijski skladi). 

 

Slika 2: Institucionalna delitev finančnih institucij 

Vir: Ribnikar 1999, 195. 

Nekateri avtorji finančni sistem in s tem bančni sistem delijo drugače. Med njimi Hubbard in 

O'Brien (2012) trdita, da današnji bančni sistem temelji na treh pomembnih komponentah:  

 finančnih sredstvih,  

 finančnih institucijah ter  

 centralnih bankah in drugih finančnih regulatorjih.  

Finančna sredstva predstavljajo vse, kar je vrednega za posameznika ali podjetje in zavezo 

lastnika sredstev po plačilu nekomu drugemu z denarjem – primer je bančni račun. Bančni 

tekoči račun predstavlja finančno sredstvo, ker predstavlja zavezo banke, da izplača znesek 

denarja, ki je enak številčni vsoti denarja na računu. V splošnem ločimo finančna sredstva na 
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lastniška in tista, ki to niso. Predvsem pa v današnjem bančništvu ločujemo med naslednjimi 

petimi finančnimi sredstvi (Hubbard in O'Brien 2012, 3): 

 denar (poleg denarja v obliki kovancev in papirja se upoštevajo tudi sredstva na tekočih 

računih), 

 delnicami, 

 obveznicami, 

 zunanjo izmenjavo in 

 krediti, zavarovanimi z vrednostnimi papirji. 

Eden izmed najpomembnejših finančnih posrednikov v omenjenem procesu so komercialne 

banke (angl. Commercial Banks) ali t. i. univerzalne banke, ki opravljajo dejavnosti 

finančnega posredništva.
3
 Komercialne banke igrajo ključno vlogo v finančnem sistemu 

(Hubbard in O'Brien 2012, 4). Komercialne banke so s strani centralne banke pooblaščene za 

opravljanje funkcije bančnih storitev, med katere prištevamo aktivnosti sprejemanja depozitov 

s strani komitentov banke in plasiranja kreditov iz prejetih sredstev. Banka
4
 omenjene 

aktivnosti počne za lastni račun, opravlja pa še dodatne storitve (kot so: faktoring, izdajanje 

garancij, trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, izdajanje in upravljanje s plačilnimi 

instrumenti – kartice, čeki, oddajanje sefov …), za katere je pridobila dovoljenje centralne 

banke in so skladne z zakonom (Veselinovič 2003, 15).  

Na omenjeni način banke opravljajo svojo temeljno funkcijo, tj. funkcijo finančnega 

posredništva – najemanje depozitov in plasiranje kreditov. Poleg omenjenega banke 

predstavljajo povezovalno funkcijo med trgom denarja in kapitalom (glej slika 1), predvsem 

to velja za poslovne banke. Poslovne banke opravljajo funkcijo preoblikovanja ročnosti 

sredstev na način zbiranja prihrankov s tem, ko prodajajo kratkoročne finančne instrumente, 

                                                 

3 Univerzalna banka opravlja vse bančne posle, ki so v določenem okolju najbolj razširjeni in je za njih 

pridobila dovoljenje centralne banke, regulatorja. V nasprotju z univerzalno banko pa specializirane 

banke opravljajo samo določene vrste bančnih poslov, če izda dovoljenje centralna banka, lahko 

opravljajo tudi druge finančne storitve (Veselinovič 2003, str. 13). 

4 Banka opravlja različno vrsto poslov, ki jih ločimo v tri skupine: pasivne, aktivne in nevtralne posle. 

Med pasivne posle prištevamo depozitne vloge komitentov, kredite komitentom prištevamo med 

aktivne posle, med nevtralne posle pa prištevamo npr. plačilni promet. Poimenovanje poslov je 

vsebinsko odvisno od dejstva, na kateri strani bilance banka prikaže omenjene posle. Nevtralnega 

posla ne moremo uvrstiti v nobeno od omenjenih skupin, zato tudi temu primerno poimenovanje. Ker 

banka za omenjene aktivnosti zaračunava ali plača neko nadomestilo, poimenovano kot obrestna mera, 

ki jo pri aktivnih poslih imenujemo aktivna obrestna mera, pri pasivnih pa pasivna obrestna mera, 

absolutno razliko med obema vrstama poslov imenujemo obrestna marža (Veselinovič 2003, 34). 
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na drugi strani pa del teh prihrankov investirajo v nakup dolgoročnih finančnih instrumentov 

(kot npr. dolgoročnih obveznic podjetij) (Mramor 1993, 75).  

Poleg bančnih finančnih posrednikov ločimo še nebančne finančne posrednike, kot so 

varčevalne banke (angl. Savings Banks) in kreditno varčevalne banke (angl. Loans, Savings 

Banks) ter kreditne zadruge (angl. Credit Unions), ki pa imajo drugačno pravno ureditev od 

klasičnih bank, ne glede na to, da omenjene »ne banke« delujejo na podoben način jemanja 

depozitov in dajanja kreditov. Med druge nebančne finančne posrednike štejemo tudi 

zavarovalnice, pokojninske sklade, vzajemne sklade (angl. Mutual Funds), sklade tveganega 

kapitala in investicijske banke (Hubbard in O'Brien 2012, 7). 

Med vsemi nebančnimi finančnimi posredniki smo v nadaljevanju izpostavili le nekatere, ki 

se glede na podatke lastne raziskave največkrat pojavljajo v evropskem prostoru. Omenjeni 

posredniki se pojavljajo kot samostojne institucije ali so del bančne institucije ali pa večje 

finančne skupine, katere vodilni člen je banka kot finančni posrednik (npr. pokojninski skladi, 

vzajemni skladi in investicijske banke).  

Pokojninski skladi (angl. Pension funds) so skladi, v katerih posamezniki varčujejo za čas 

upokojitve, predstavljajo pa eno izmed najpomembnejših oblik varčevanja. Pokojninski skladi 

investirajo prispevke delavcev in podjetij v delnice, obveznice in hipoteke z namenom 

oplemenitenja denarja, ki ga morajo kot pokojninski dodatek izplačati ob delavčevi 

upokojitvi. Pokojninski skladi so za posameznike pomemben vir finančne varnosti, za banke 

pa vir sredstev, ki jih te plasirajo v nadaljnje finančne instrumente (Hubbard in O'Brien 2012, 

8). 

Vzajemni skladi (angl. Mutual funds) pridobivajo denar s prodajo deležev vlagateljem. 

Vzajemni skladi investirajo denar v portfelj finančnih sredstev, kot so delnice in obveznice, za 

svoje storitve pa običajno zaračunajo provizijo za upravljanje. Z nakupom delnic v vzajemnih 

skladih varčevalci zmanjšajo stroške, ki bi nastali, če bi se odločili za nakup velikih 

posameznih delnic in obveznic podjetij. Majhni varčevalci, ki imajo dovolj denarja samo za 

nakup nekaj posameznih delnic in obveznic, lahko prav tako znižajo svojo naložbeno tveganje 

z nakupom delnic v vzajemnih skladih, saj s tem močno razpršijo svoje tveganje. Poleg tega 

so vzajemni skladi pripravljeni odkupiti svoje delnice v vsakem trenutku in s tem varčevalcem 

omogočiti enostaven dostop do njihovega denarja (Hubbard in O'Brien 2012, 8). 

Investicijske banke (angl. Investments banks) se od komercialnih bank razlikujejo v tem, da 

ne sprejemajo vezanih vlog in redko posojajo neposredno gospodinjstvom. Namesto tega se 

osredotočajo na svetovanje podjetjem za izdajo delnic in obveznic ali svetujejo pri združitvah 

z drugimi podjetji. Omenjene banke prav tako sodelujejo pri prevzemanju tveganja, kjer s 

sodelovanjem pri prodaji delnic ali obveznic podjetja in postavljanju priporočene tržne cene, 

nato z nadaljnjo prodajo vrednostnih papirjev naredijo razliko v ceni in ustvarjajo dobiček. V 

poznih 1990-ih so investicijske banke povečale svoj pomen kot finančni posredniki z močno 
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vpetostjo v postopke listinjenja posojil, zlasti hipotekarnih posojil. Investicijske banke so prav 

tako začele sodelovati v lastniškem trgovanju (angl. proprietary trading), pri katerem so upale 

na dobiček z nakupom in prodajo vrednostnih papirjev (Hubbard in O'Brien 2012, 8). 

Med finančne institucije pripoznamo še institucije trga vrednostnih papirjev, na katerem sta 

združena tako denarni kot kapitalski trg. Na denarnem trgu se trguje s kratkoročnimi 

vrednostnimi papirji (med katere prištevamo blagajniške in komercialne zapise, zakladne 

menice, kratkoročne obveznice, depozitne vloge …), medtem ko se na kapitalskih trgih trguje 

z dolgoročnimi vrednostnimi papirji (kot so obveznice in delnice). Poleg omenjenih poznamo 

še izpeljane finančne instrumente, ki so proizvod izpeljave iz omenjenih poslov (Veselinovič 

2003, 128).  

Primarna funkcija trga kapitala je, da povečuje obseg varčevanja na način, da to usmerja v 

naložbe, ki so bolj produktivne. Kot že zgoraj prikazano (slika 1) je prepoznana razdelitev 

trga kapitala
5
 vrednostnih papirjev še na primarni in sekundarni trg. Torej trgovanje z novimi 

izdajami finančnih oblik imenujemo primarni finančni trg, na katerem različne entitete 

(posamezniki, banke, finančne institucije, državne institucije) izdajo t. i. finančne oblike, 

preko katerih želijo priti do novega denarja za financiranje izdatkov (sveže likvidnosti). 

Trgovanje na sekundarnem trgu pa označujemo kot trgovanje z že obstoječimi finančnimi 

oblikami, kar za lastnika takšnega instrumenta pomeni, da pred dospetjem svojo terjatev 

spremeni nazaj v denar (Mramor 1993, 71). 

Tretjo komponento bančnega sistema predstavljajo centralne banke. Centralna banka je 

institucija, zadolžena za izvajanje monetarne politike na določenem območju, posamezni 

državi ali skupnosti večjega števila držav (npr. EU). Namen centralne banke je, da zagotovi 

čvrstost nacionalne valute in obenem izvaja nadzor drugih finančnih institucij v okviru 

svojega delovanja (Hubbard in O'Brien 2012, 10). 

V nadaljevanju v preglednici povzemamo kratko predstavitev delovanja in naloge centralne 

banke. 

  

                                                 

5 V svetu poznamo tri najpomembnejše finančne trge, tako imenovane finančne bloke (borze), to so 

ameriški z New Yorkom kot vodilnim finančnim središčem, evropski z Londonom in azijski s Tokiom 

(Veselinovič 2003, 128).  
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Preglednica 1: Delovanje centralne banke 

 

Vir: Štiblar 2010, 38; Bobek 1989, 29. 

Kot izhaja iz zgornje preglednice, je za vodenje denarne politike v okviru evroobmočja 

pristojna Evropska centralna banka (angl. European Central Bank, v nadaljevanju ECB). ECB 

deluje v okviru enotnega mehanizma nadzora, ki vključuje tudi pristojne nacionalne organe in 

je pristojna za nadzor skrbnega in varnega poslovanja kreditnih institucij v evroobmočju in v 
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sodelujočih državah članicah zunaj evroobmočja. Zadolžena je za vodenje monetarne politike 

za 16 držav, ki sestavljajo Evropsko monetarno unijo ali Evrosistem ter uporabljajo evro kot 

svojo skupno valuto. S tem prispeva k varnosti in trdnosti bančnega sistema ter k stabilnosti 

finančnega sistema v EU in v vsaki sodelujoči državi. Kot že omenjeno v zgornji preglednici, 

je glavni cilj Evrosistema ohranjati stabilnost cen oziroma varovati vrednost evra (ECB b.l.a). 

Stopnja neodvisnosti centralne banke in drugih finančnih regulatorjev se razlikuje od države 

do države. ECB je načeloma neodvisna, medtem ko sta japonska centralna banka (angl. Bank 

of Japan) in Centralna banka Anglije (angl. Bank of England) tradicionalno manj neodvisni, 

čeprav sta v poznih 1990-ih obe postali bolj samostojni in bolj osredotočeni na stabilnost cen. 

Pritiski za neodvisnost centralne banke sledijo ciljem imeti nizko inflacijo, ki so se v zadnjih 

letih povečali. Dejansko je v večini industrializiranega sveta centralna banka neodvisna od 

političnega procesa in se vse bolj uveljavlja kot način organiziranega denarnega organa. 

Centralna banka mora biti sposobna voditi politiko brez neposrednega vmešavanja vlade in 

določiti cilje, za katere je mogoče odgovarjati. Najpomembnejši primer takega cilja je cilj 

nizke inflacije (Hubbard in O'Brien 2012, 400).  

2.1.3 Bančništvo v EU 

V nadaljevanju bomo na kratko predstavili bančništvo v EU danes. 

Cilj postopne uresničitve ekonomske in monetarne unije (angl. Economic and Monetary 

Union, v nadaljevanju EMU) je Evropski svet potrdil junija 1988. V odboru so sodelovali 

guvernerji centralnih bank takratne Evropske skupnosti (ES) in Alexandre Lamfalussy, 

takratni generalni direktor Banke za mednarodne poravnave (angl. Bank for International 

Setlement, v nadaljevanju BIS) ter drugi strokovnjaki z bančnega področja. Nastalo je 

Delorsovo poročilo s predlogom, da se EMU uresniči v treh ločenih in razvojno povezanih 

korakih (ECB b.l.c).  

V preglednici 2. smo predstavili glavne faze razvoja uresničitve EMU oziroma bančništva v 

EU, ki se je razvijalo v treh ključnih fazah. 
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Preglednica 2: Razvoj EMU 

 

Vir: ECB b.l.c. 

Pogodba o EU oziroma t. i. Maastrichtska pogodba je bila podpisana v Maastrichtu na 

Nizozemskem 7. februarja 1992 in je začela veljati 1. novembra 1993 (Evropski parlament 

b.l.). Ta sporazum je pomenil podroben in postopen pristop k monetarni uniji in ga je bilo 

treba izpolniti med letoma 1994 in 1999 (Hubbard in O'Brien 2012, 401). Poleg omenjenega 

so bila v pogodbi opredeljena jasna pravila za oblikovanje enotne valute v okviru nove EMU. 

Eno od vodil je bilo združiti enotni trg v EU (prost pretok blaga in kapitala) z neodvisnimi 

domačimi monetarnimi politikami in fiksnimi menjalnimi tečaji. Kot izhaja tudi iz zgornje 

preglednice, so znotraj Pogodbe o EU, znotraj katere so določene tudi naloge Evropskega 

sistema centralnih bank (angl. European System of Central Banks, v nadaljevanju ESCB) in 
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Evrosistema. Med drugim se pogodba večinoma nanaša na ESCB in ne na Evrosistem, ker je 

bila napisana ob domnevi, da bo valuta vseh držav enkrat evro (ECB b.l.d.). 

Pomembna razlika med ESBC in Evrosistemom je v državah, ki so vključene v oba sistema. 

Tako so v ESBC vključene ECB in nacionalne centralne bank vseh držav članic EU, medtem 

ko so v Evrosistem vključene ECB in nacionalne centralne banke tistih držav članic EU, 

katerih valuta je evro (ECB b.l.d).  

Trenutno izvršilnemu odboru ECB, ki šteje šest članov, od leta 2011 predseduje Mario 

Draghi. Člane odbora imenujejo voditelji držav in vlade na osnovi priporočil Sveta ministrov 

za gospodarstvo in finance, in sicer po posvetovanju z Evropskim parlamentom in Svetom 

ECB. Člani izvršilnega odbora imajo osemletni neobnovljiv mandat. Člani sodelujejo tudi pri 

upravljanju ECB in so guvernerji centralne banke svoje države (Hubbard in O'Brien 2012, 

401).  

Stabilnost cen je tako, poleg politike ECB, temeljni cilj celotne EU. Temeljne naloge ECB v 

skladu s Pogodbo o EU so opredeljevati in izvajati denarno politiko evroobmočja, opravljati 

devizne posle, uravnavati uradne devizne rezerve držav evroobmočja in nuditi podporo 

nemotenemu delovanju plačilnih sistemov. Poleg tega je ECB poklicana za dodatne naloge, ki 

izhajajo iz skrbnosti za nadzor nad poslovanjem kreditnih institucij, ustanovljenih v 

sodelujočih državah članicah, nad izdajanjem bankovcev v evroobmočju, akumulacijo 

statističnih podatkov za opravljanje nalog ESBC, izvedbo politik pristojnih organov za 

področje nadzora ter sodelovanjem na mednarodnih in evropskih trgih (ECB b.l.b).  

Znotraj EU obstajajo še številni drugi organi, pomembni za bančni sistem EU in njenih držav 

članic. Eden izmed najpomembnejših in najstarejših organov je Svet za ekonomske in 

finančne zadeve (angl. Economic and Financial Affairs Council, v nadaljevanju ECOFIN), 

kjer se združijo nadzorniki, finančni ministri in centralni bančniki iz držav članic EU. Pregled 

pomembnejših organov bančnega delovanja znotraj EU in njihovih nalog je predstavljen v 

spodnji preglednici. 
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Preglednica 3: Ključni organi v bančnem sektorju EU 

 

Vir: Jackson 2009, 31. 

EU in njeni organi so sprejeli vrsto direktiv, ki zagotavljajo osnovni okvir poslovanja bank v 

državah članicah EU, s čimer države usklajujejo finančne uredbe EU in te integrirajo v 

posamezne finančne sektorje svoje države. 

Začetki uravnavanja bančnega trga v EU so se začeli z ustanovitvijo Banke za mednarodne 

poravnave v Baslu (angl. Bank for International Settlements, v nadaljevnaju BIS) leta 1930. 

BIS je banka centralnih bank vseh držav, med njimi tudi držav EU, ki so ji s svojo zakonodajo 

podrejene. Danes BIS nastopa kot regulator varnosti poslovanja bank na način postavljanja 

omejitev in predpisov s področja kapitalske ustreznosti, finančne varnostne mreže in 

bančnega nadzora. Deluje na način, da je treba sprejete predpise še integrirati v zakonodajni 
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sistem posamezne države. Ključni dokumenti, ki jih je BIS sprejela, so bančni dogovori ali 

standardi BIS (angl. accords, standards). Prvotni standard BIS I (Basel I) je bil sprejet leta 

1988, nasledil ga je BIS II (Basel II), sprejet leta 2004, kasneje pa je sledil BIS III (Basel III), 

sprejet leta 2010, obstajajo pa že govorice o še ostrejši zakonodaji v obliki BIS IV (Basel IV) 

(Štiblar 2015, 7). 

Baselski odbor za bančni nadzor (angl. Basel Commitee on Banking Supervision), ki 

predstavlja upravljavski organ BIS, je sprejel že vrsto pravil, ki jih prenašajo oziroma so jih 

prenesle v svojo zakonodajo članice BIS. Skladno s trenutno aktualnim sporazumom Basel III 

sta Evropski parlament in Svet Evropske unije tako sprejela novo kapitalsko direktivo in 

uredbo, ki jo poznamo pod imenom »paket CRD IV«,
6
 ki ga sestavljata Uredba o kapitalskih 

zahtevah (angl. Capital Requirements Regulation, v nadaljevanju CRR
7
) in Direktiva o 

kapitalskih zahtevah – četrta izdaja (angl. Capital Requirements Directive – v nadaljevanju 

CRD
8
) (Doles 2013, 1). Več o paketu »CRD IV« in o konkretnih spremembah standardov je 

predstavljeno v nadaljevanju naloge v preglednici št. 5. 

Struktura paketa »CRD IV« temelji na izpolnjevanju pravil Basel III, ki vključuje nove 

standarde, ki določajo minimalne kapitalske zahteve. V nadaljevanju so prikaz, shema 

osnovnih načel in sprememb Basel III. 

  

                                                 

6 Direktiva 2006/48/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju 

dejavnosti kreditnih institucij, Uradni list EU, št. L 177/1 in Direktiva 2006/49/ES Evropskega 

Parlamenta in Sveta o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij, Uradni list 

EU, št. L 177/201 predstavljata implementacijo sporazuma Basel II v EU. 

7 Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za kreditne 

institucije in investicijska podjetja, Uradni list EU, št. L 176/1 z dne 26. junija 2013. 

8 Direktiva 2013/36/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in 

bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij Uradni list EU, št. L 176/338 z dne 

26. junija 2013. 
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Preglednica 4: Baselski odbor za bančni nadzor – Basel III 

 

Vir: BIS 2011, Basel III. 

Basel III je bil sprejet leta 2010, njegova uveljavitev je bila načrtovana v letih 2013-2015, ta 

rok je bil kasneje podaljšan do leta 2019. Cilj Basel III je bil nadgraditi Basel II in s tem 

okrepiti bančne kapitalske zahteve, povečati bančno likvidnost in zmanjšati obremenitev bank 

z zadolžitvijo. Tako kot Basel II je tudi Basel III sestavljen iz treh stebrov, kot je razvidno iz 

zgornje preglednice, kjer prvi steber predstavljajo kapitalske in likvidnostne zahteve. Poseben 

poudarek je pri tveganjih, kjer so posebej izpostavljeni sekuritizacija, trgovanje z derivati, 

kreditno tveganje in izpostavljenost do nasprotne stranke. Drugi steber je usmerjen na 

upravljanje s tveganji in nadzorovanje teh, tretji steber pa se posveča zahtevam po razkritju 

podatkov (Štiblar 2015, 9, 10).  

Novi standard Basel III je prinesel precej sprememb, največ na področju kapitalskih zahtev, 

predvsem pa je bolj zaostril pogoje glede višine kapitala in njegove ustreznosti. Bistvene 

spremembe, ki jih prinaša Basel III in bodo imele vpliv na poslovanje bank, predstavljamo v 

spodnji preglednici. 
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Preglednica 5: Ključne spremembe novih baselskih standardov 

 

Vir: Koritnik 2015. 
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2.2 Upravljanje bančne institucije z vidika lastništva 

V bančnem sektorju postaja lastništvo vse bolj pomemben dejavnik z vidika upravljanja. 

Upravljanje je posledično povezano s procesi konsolidacij in strukturnih sprememb ter 

vplivom tujega kapitala na banko in na celotni bančni sektor v neki državi. Zaradi omenjenih 

procesov se odnosi med lastniki spreminjajo. Možnih lastnikov bank je lahko več vrst: tuji 

lastniki, država, posamezniki, finančne in nefinančne institucije. Ker je namen naloge 

ugotoviti, kako na poslovanje bank vplivata državno in zasebno lastništvo, v nadaljevanju 

podajamo pregled teoretičnih in empiričnih analiz. Po ugotovitvah Leaven-a (1999) najboljša 

banka ni le najučinkovitejša kot »proizvajalka« posojil, temveč je banka, ki združuje visoko 

učinkovitost ob nizkem tveganju. Odločitev, koliko tveganja bo banka prevzela, je nedvomno 

v rokah upravljavskega odbora banke oziroma usmeritev lastnika. 

Kot je prikazano v podpoglavju 2.1.2., ekonomski subjekti (posamezniki, podjetja, finančne 

institucije, država itd.) pridobivajo denarna sredstva, ki jih delno potrošijo za tekočo porabo, 

preostali del (prihranke) pa lahko naložijo. Prihranke lahko naložijo realno, finančno ali preko 

finančnih institucij (Mramor 1993, 111). Odločitev, katero naložbo izbrati, je velikokrat težka 

– najprej morajo upravljavci določiti vrste naložb, med katerimi bodo izbirali, nato morajo 

izbrati naložbo in določiti način, kako bodo do nje prišli (Mramor 1993, 139). Vse omenjene 

aktivnosti so pogoj za uspešno upravljanje ekonomskega subjekta, v našem primeru finančne 

institucije. 

Študije so pokazale, da ni enoznačnega odgovora na vprašanje, kakšen je osnovni cilj ali 

namen poslovanja podjetja z vidika upravljanja (ali je obstoj podjetja podrejen lastnikom ali 

vsem deležnikom). Kot ugotavljata Dolenc in Stubelj (2013, 185–202), iz študij izhaja, da je 

osnovni namen poslovanja odvisen tako od splošnega sistema korporacijskega upravljanja kot 

tudi od posameznih elementov takšnega upravljanja. Pomembno vlogo ima pri tem tudi 

lastništvo podjetja, saj je verjetno v podjetjih z večinsko državnim lastništvom ali lastništvom 

zaposlenih odnos do namena poslovanja podjetja drugačen kot pri podjetjih z osredotočenim 

zasebnim lastništvom. 

Kot omenjeno, na upravljanje pomembno vpliva vidik lastništva. Lastništvo je po definiciji 

družbeni fenomen, katerega vsebina odseva potrebe družbe, norme in dogovore, najpogosteje 

pa se lastništvo opredeli kot skupek pravic. Pojem lastništvo ima določene pomene, 

zavzemanje za določeno vrsto lastništva ima vpliv na zavzemanje za določene principe, 

družbene odnose, organizacije itd. Tako ločimo oblike lastništva glede na nosilca lastniške 

pravice (družbena, državna, skupna, kolektivna, zasebna lastnina) in glede na predmet 

lastništva (predmeti za osebno rabo, sredstva za proizvodnjo, kapital itd.) (Kanjuo-Mrčela, 

1999, 19–20). 

Raziskava La Porta, Lopez-de-Silanesa in Schleiferja (2000) je pripeljala do zaključkov, da so 

banke, katerih lastnik je država, še posebej značilne za države z nizkimi dohodki na 
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prebivalca, z nerazvitimi finančnimi sistemi, nedejavnimi vladami in s slabim varstvom 

lastninskih pravic, to je povezano tudi s kasnejšim finančnim razvojem, nižjo rastjo dohodka 

na prebivalca in še posebej z nižjo rastjo produktivnosti. V bolj demokratičnih državah je 

manj državnega lastništva (La Porta, Lopez-de-Silanes in Schleifer, 2000). 

Kovač (1991, 250) je strnil in definiral različne pravice iz lastništva na način različnih funkcij 

lastništva. Tako je opredelil štiri funkcije lastništva: funkcijo upravljanja (kdo upravlja 

sredstva), funkcijo nadzora (kdo in na kateri način nadzoruje funkcije v ekonomskem 

subjektu), funkcijo prilastitve (kdo si prilašča sadove dela) in funkcijo tveganja (kdo pokriva 

negativne rezultate poslovanja), kjer se od lastniškega sistema pričakuje, da te štiri funkcije 

zadovoljuje.  

Različni avtorji različno interpretirajo oblike in funkcije lastništva. Ena od interpretacij govori 

o dveh vrstah lastniških sistemov: zasebna lastnina (individualna ali združena – delničarska) 

in javna lastnina (kolektivna ali splošna – državna), med tema dvema pa loči še med 

kooperativno ali zadružno lastnino (Kovač, 1991). Kanju-Mrčela (1999, 4755) loči med 

zasebno, delničarsko in državno lastnino, kjer ugotavlja pozitivno sprejetost zasebne lastnine, 

kadar to povezujemo z dejavnostjo človeka in ne z izkoriščevalsko funkcijo lastniških pravic. 

Na drugi strani opredeli delničarsko lastnino kot nosilca pravic in obveznosti, ki pripadejo z 

lastništvom nad delnico; po ugotovitvah je delničarska oblika bližje javnemu ali družbenemu 

kot zasebnemu lastništvu. Državno lastnino pa skozi zgodovinski pregled prepozna kot 

posledico enakomernejše porazdelitve dobrin ter ekonomske in politične moči; državna 

lastnina naj bi nastopala kot dejavnik družbenega spreminjanja, ne pa kot končni cilj.
9
  

V nadaljevanju besedila bomo predstavili različne avtorje in njihove vidike ter ugotovitve, ki 

se nanašajo na različne vrste lastništev in upravljanja poslovanja pravnih subjektov, s 

poudarkom na bančnem sektorju, kar bo tudi osnovni namen analize v nalogi. 

Raziskave so pokazale, da zaradi boljšega ločevanja lastništva in nadzora podjetja z javnim 

lastništvom kažejo drugačne težave kot podjetja v zasebni lasti. Banke, ki so v zasebni lasti 

oziroma njihove delnice kotirajo na borzi, so dodatno podvržene tržnim silam glede 

prevzemanja tveganj, in sicer v smislu, da imajo manjše možnosti vpliva na vedenje glede 

prevzemanja količine tveganja, s čimer posledično vplivajo na spremembe lastništva. Po drugi 

strani imajo banke, ki so nagnjene k javnemu lastništvu, različne cilje v smislu rasti, tveganja, 

donosa in strategije. Za razliko od zasebnega kapitala je javni kapital bolj likviden in se zato 

lahko poviša ob nižjih stroških. Če je namen bank v javni lasti, da bi dostopale do kapitalskih 

trgov, posledično s tem njihovo financiranje omogoča hitrejše možnosti za rast, na drugi 

                                                 

9 Avtorica ugotavlja, da se je skozi zgodovino pokazalo, da se uvajanje državne lastnine ne zmanjšuje, 

ampak se osredotočenost ekonomske moči nadaljuje, posebej, če je povezana s politično močjo. 
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strani pa so lahko bolj dovzetne za prevzemanje večjih tveganj kot banke v zasebni lasti 

(Barry, Lepetit in Tarazi, 2009, 23). 

Estrin, Hanousek, Kocenda in Svejnar (2009) ugotavljajo, da po dveh desetletjih, odkar so se 

začele množične privatizacije podjetij na območju Srednje in Vzhodne Evrope, še vedno ni 

mogoče potrditi, da so privatizirana podjetja bistveno bolj učinkovita. Njihove ugotovitve 

kažejo, da privatizacija sama po se sebi še ne zagotavlja boljšega delovanja (vsaj ne na kratek 

ali srednji rok). Tuje lastništvo predvsem kaže na pozitiven vpliv na zmogljivosti podjetja, 

učinek privatizacije na domače lastnike pa se odrazi po več letih.  

Barry, Lepetit in Tarazi (2009, 2) menijo, da se bančni sistemi v zadnjih 20 letih soočajo z 

velikimi spremembami. S finančno deregulacijo in povezovanjem trga je bil obseg dejavnosti 

bank preoblikovan, kar pomeni prehod iz tradicionalnih posredniških izdelkov na paleto novih 

vrst poslovanja. Ti trendi so privedli do številnih konsolidacij v bančni industriji in posledično 

do znatnih sprememb v lastništvu in kapitalskih strukturah. V zadnjih dvajsetih letih se je 

prav tako občutno povečalo institucionalno lastništvo v navadnih delnicah, kar bi posledično 

lahko pomenilo spremembe v upravljanju podjetij in vedenju, v smislu prevzemanja tveganj v 

bankah. 

Pri preverjanju povezave med lastniško strukturo bank in pobudo za prevzem tveganja so 

raziskave ugotovile močno povezanost med upravljanjem delniškega lastništva (delež delnic, 

ki so v lastništvu menedžerjev) in prevzemanjem tveganja. Poleg tega raziskave kažejo, da so 

banke, ki so jih vodili delničarji oziroma lastniki, prevzemale več tveganja kot banke, ki so jih 

vodili menedžerji. Številne študije, kot pravijo Saunders, Strock in Travlos (1990), so 

ugotovile pomemben vpliv strnjenega lastništva na prevzem tveganja, vendar brez kakršne 

koli skladnosti med takšno vrsto razmerja (Saunders, Strock in Travlos 1990). 

Nasprotno, Sulivan in Spong (2007) v svoji raziskavi kažeta, da v primeru, ko so banke 

vodene s strani najetih menedžerjev, obstaja pozitivna povezanost z bančnim tveganjem, kar 

pomeni, da najeti menedžerji upravljajo svoje banke bolj skladno z interesi lastnikov, saj bi v 

primeru neuspeha to vplivalo na njihov ugled, posledično pa bi lahko ob neuspehu ostali brez 

svoje zaposlitve. 

Shleifer in Vishny (1986) sta prestavila nekoliko drugačen pogled. Osredotočila sta se na 

primerjavo uspešnosti bank (dobičkonosnosti in kakovosti bilance) v državnem lastništvu z 

bankami v zasebni lasti (domače in tuje banke). Lastniki bank v državni lasti lahko, v svoji 

stalni skrbi za stroškovno učinkovitost, privedejo do šibkih vodstvenih spodbud in napačne 

razporeditve zaposlenih po delovnih mestih glede na znanja. Posledično sta ugotavljala, da 

menedžerji vlagajo manj truda v svoje delo kot njihovi kolegi, ki izhajajo iz bank v zasebnem 

lastništvu, ali pa lastne vire preusmerijo v svojo lastno korist, kot npr. skrb za lastno kariero. 

Banke v državnem lastništvu so manj učinkovite zaradi namernega usmerjanja sredstev le 

tistim, ki podpirajo politične vire, ki podpirajo njih. 



 

28 

Leaven (1999) je raziskoval uspešnost bank glede na vrsto lastništva v času azijske krize, tj. 

med leti 19921996. V raziskavi je ugotavljal, ali so banke s tujim lastništvom prevzemale 

veliko manj tveganja kot banke, ki so bile v družinski lasti. Prav tako so po njegovem mnenju 

med bolj tvegane banke spadale banke v zasebnem lastništvu oziroma v lasti podjetij (angl. 

»company-owned banks«). Leaven (1999) je ugotovil, da so imele banke, ki so bile 

prestrukturirane, nadpovprečno visoko rast kreditov, te pa so bile v večini primerov v 

družinskem lastništvu in skoraj nikoli v tujem. Iz študije izhaja, da so banke v družinskem in 

zasebnem lastništvu manj naklonjene prevzemanju tveganj. Iz študije prav tako izhaja, da bi 

morali spodbuditi vstop tujega lastništva v banke, s čimer bi morebiti lahko vplivali na 

manjšo količino prevzemanja tveganj bank (Laeven 1999, 25). 

Podobno so tudi Berger in drugi (2005) ter Iannotta, Giacomo in Sironi (2007) pokazali, da 

imajo banke v državni lasti slabšo kakovost posojil in prevzemajo večje tveganje v primeru 

neplačila kot banke v zasebni lasti. Iannotta, Giacomo in Sironi (2007) prav tako poudarjajo, 

da so se vzajemne banke (angl. mutual banks
10

) in banke v državnem lastništvu izkazale kot 

manj donosne od bank v zasebnem lastništvu. Poleg tega so ugotovili, da imajo banke v 

državnem lastništvu slabšo kakovost posojil in prevzemajo višje tveganje v primeru neplačila, 

medtem ko so imele vzajemne banke boljšo kakovost posojil in nižjo bilančno tveganje kot 

banke v zasebnem in državnem lastništvu (Ianotta, Giacomo in Sironi, 2007).  

Xiaochi in Zhang (2006) sta analizirala vpliv lastništva na uspešnost kitajskih bank med leti 

19972004. Njune ugotovitve so pokazale, da so bile največje štiri banke, ki so v državni 

lasti, manj donosne, učinkovite in so imele slabšo kakovost premoženja kot druge banke. 

Micco, Panizza in Yanez (2007) so analizirali povezavo med lastništvom in uspešnostjo bank, 

pri čemer so ločevali med bankami v državah v razvoju in v razvitih državah. Raziskava je 

obsegala 179 bank, ugotovili pa so, da so banke v državnem lastništvu v državah v razvoju 

imele nižjo učinkovitost in večje stroške kot banke v zasebni lasti. Analiza ni pokazala močne 

povezave med lastništvom in učinkovitostjo bank iz razvitih držav.  

Poleg tega so nekatere študije pokazale, da banke pod nadzorom iz tujine kažejo višjo 

zmogljivost kot druge banke, zlasti v državah v razvoju (Barry, Lepetit in Tarazi, 2009, 4 po 

Claessens, Demirguc-Kunt in Huizinga, 2001; Bonin, Hasan in Wachtel, 2005; Micco, 

Panizza in Yanez, 2007). Nasprotno ugotavljata Fries in Taci (2002), ki sta analizirala 

uspešnost poslovanja bank v šestnajstih državah med leti 1994 do 1999. Rezultati njune 

                                                 

10 »Mutual« banka je finančna institucija, zasnovana s strani centralne ali regijske vlade, brez 

kapitalskih deležev, ki bi bili v lastništvu članov fonda, ki deleže vplačajo v skupni sklad. Iz tega 

fonda se izplačujejo garancije, krediti in drugo. Dobiček po odbitkih je razdeljen med člane fonda. 

Institucija je namenjena zagotavljanju varnega mesta za varčevanje posameznikov in investiranje teh 

prihrankov v hipoteke, kredite, delnice, obveznice in druge vrste vrednostnih papirjev, poleg tega pa se 

dobiček ali izguba, ki nastaneta iz investiranja, delita med upravljavce posla (tj. med člane fonda). 
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študije so pokazali na negativno povezanost tujega lastništva z realno rastjo kreditiranja bank, 

posledično pa je imela večja prisotnost tujih bank v finančnem sektorju posamezne države 

pozitiven učinek na realno rast posojil.  

Andrianova, Demetriades in Shortland (2010) so preučevali drugačen vidik državnega 

lastništva. Njihove ugotovitve kažejo namreč na to, da banke v državni lasti lahko bolj 

učinkovito mobilizirajo varčevanje kot zasebne banke, kadar je postopek izvrševanja 

depozitnih pogodb v zasebnem sektorju šibek. Poleg tega po njihovem mnenju večje število 

empiričnih študij kaže, da so banke v državnem lastništvu v različnih državah odigrale 

pozitivno vlogo v procesu gospodarske rasti (Andrianova, Demetriades in Shortland, 2010). 

Nadalje so Andrianova, Demetriades in Shortland (2010) po vzoru študije La Porta, Lopez-

de-Silani in Shleifer (2002) predstavili politični vpliv na banke v državnem lastništvu. 

Menijo, da se sovražnost proti bankam, ki so v državni lasti, odraža preko opredelitve, znane 

kot »politični pogled na banke v državnem lastništvu«. Njihovo mnenje je, da so to banke, ki 

so bile ustanovljene na pobudo politikov in ki jih uporabljajo za krepitev svoje politične moči 

z namenom, da bi nudile usluge političnim podpornikom in podjetjem, v lastništvu 

vlade/države. V zameno politiki prejemajo glasove in druge usluge. Ta hipoteza tudi 

predpostavlja, da politično motivirane banke sprejemajo slabe odločitve glede odobravanja 

posojil, glede odločitev, ki izhajajo iz nedonosnih posojil, glede finančne nestabilnosti in 

počasnejše rasti banke. Politični pogled na banke v državni lasti je podprt z empiričnimi 

dokazi v študiji, pripravljeni s strani La Porta, Lopez-de-silanija in Shleiferja (2002), ki 

odkrivajo negativno povezanost med vladnim/državnim lastništvom bank in povprečnimi 

stopnjami rasti le-teh (Andrianova, Demetriades in Shortland, 2010 po La Porta, Lopez-de-

silani in Shleifer 2002). 

Andrianova, Demetriades in Shortland (2009) v drugi raziskavi pokažejo, da je stališče, da je 

banka v državnem lastništvu škodljiva za gospodarsko rast, neupravičeno. Njihove ugotovitve 

namreč kažejo, da so banke v državnem lastništvu izkazovale višjo dolgoročno rast. Trdijo, da 

je poleg dobro znanih zunanjih učinkov in druge tržne nepopolnosti, ki zagotavljajo razloge 

za vladno intervencijo v finančnem sistemu, nedavna svetovna finančna kriza dodala še 

novega, t. i. skrajno moralno vedenje. Poznavalci oportunističnih bank takšno vedenje vidijo 

kot grožnjo za spodbujanje rasti vloge bank. Po njihovem mnenju bi posledice takšnega 

vedenja lahko pripeljale do novih načinov poslovanja kot iskanje zaslužka, in sicer na način 

privabljanja novih nadarjenih posameznikov za neproduktivne in špekulativne dejavnosti. 

Njihove ugotovitve kažejo, da tudi v 21. stoletju banke v državnem/lastništvu, tako v državah 

v razvoju kot v razvitih državah, igrajo "razvojno" vlogo. (Andrianova, Demetriades in 

Shortland, 2009).  

Kot izhaja iz študij, na uspešnost bank pomembno vplivajo odločitve, ki jih sprejema 

upravljavski odbor institucije. Različne analize, ki smo jih povzeli, prikazujejo različne 
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ugotovitve glede usmerjanja učinkov na vrste lastništva pri poslovanju in učinkovitosti 

finančnih institucij. Že iz teorije namreč izhaja, da je pomembno, kakšne usmeritve glede 

končnega učinka poslovanja banke dajo lastniki. 

2.3 Geografska lokacija bančne institucije 

Predmetna magistrska naloga bo raziskovala tudi morebitne vzporednice ali razlike v 

učinkovitosti bank glede na to, iz katerih držav prihajajo. V empirični analizi, ki sledi, smo 

države za lažjo primerljivost združili v dve skupini, in sicer glede na državo, iz katere izhaja 

lastništvo banke. Prvo skupino smo zaradi lažje terminologije poimenovali banke iz držav 

Severne in Srednje Evrope (v nadaljevanju SZSEU) in bo vključevala Avstrijo, Belgijo, 

Dansko, Finsko, Francijo, Irsko, Luksemburg, Madžarsko, Nemčijo, Nizozemsko, Slovenijo, 

Švedsko in Veliko Britanijo. Druga skupina zajema banke iz držav Južne Evrope (v 

nadaljevanju JEU) in bo združevala Grčijo, Italijo, Portugalsko in Španijo. Le-te so v obdobju 

zajema podatkov za raziskavo imele velike finančne težave, katerih skupni imenovalec je bil 

naraščajoč proračunski primanjkljaj, združen s slabo gospodarsko rastjo. V nadaljevanju na 

kratko povzemamo nekaj študij o razmerah v bančnem sektorju v obravnavanih državah. 

Težave bančnega sektorja so se v svetovni zgodovini pojavile že večkrat, treba pa se je 

zavedati, kako pomembna je povezava med ranljivostjo bančnega sektorja in ekonomije na 

splošno. Kot bomo videli iz primerov v nadaljevanju, ima vsaka kriza skozi zgodovino neke 

lastne si značilnosti in specifike, zakaj in kako se je razvila. Vsaka pa izhaja iz tesne 

povezanosti s težavami ekonomije posamezne države ali skupnosti držav, ki so medsebojno 

povezane.   

Dermiguc-Kunt, Detragiach in Tressel (2008) v raziskavi opozarjajo na situacijo, da številne 

države v procesih nadgradnje ureditve in nadzora bank ugotavljajo, da je uskladitev nadzora 

kompleksen in zahteven proces, saj ni jasnega odgovora na to, kaj točno sta dobra ureditev in 

nadzor. Boone, Johnson in Kwak (2009) prikazujejo slabosti v finančnem sektorju, ki se po 

njihovem mnenju kažejo v številnih dimenzijah, ki v gospodarstvih pridejo do izraza šele, ko 

nastopijo krizne razmere. V času, ko je kreditni balon počil, so številne države občutile velik 

porast pri podaljševanju ročnosti domačih kreditov, naložbe in poraba so se povečale, finančni 

vzvod podjetij in gospodinjstev je močno porastel. Ob nenadni spremembi pogojev 

podaljševanja ročnosti kreditov so se potrošniki in podjetja znašli v stiski dramatičnega 

razdolževanja, kar je posledično vodilo do upada BDP-ja. 

Danielsson (2008) ugotavlja povezave in vloge različnih držav. Kot pomemben element 

delovanja bančnega sektorja in gospodarstva v Veliki Britaniji in na Nizozemskem navaja 

bližino Islandije, ki je privlačna destinacija za britanske in nizozemske vlagatelje, kar je 

posledično prispevalo k širitvi islandskega finančnega sektorja. Podobno je doživela Vzhodna 

Evropa v času svojega razcveta, ki ga bolj oddaljena gospodarstva niso uživala. Investicije so 
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načeloma spodbujale hitro širitev sosednjih gospodarstev, vendar so te posledično povzročile, 

da so bile države bolj izpostavljene preobratu globalne zaustavitve podaljševanja kreditov za 

investiranje. 

Rose in Spiegel (2009) sta raziskovala posledice finančne krize držav, pri čemer sta kot 

pomembne dejavnike obravnavala spremembe nihanja trgovanja na centralni borzi, odstotni 

delež spremembe menjalnega tečaja in spremembe bonitetnih ocen posameznih držav. 

Ugotovila sta, da so vsi dejavniki močno pozitivno povezani. Nadalje je raziskava pokazala, 

da je številne države kriza še posebej močno prizadela, še posebej Islandijo. Padec Islandije je 

bil še posebej izrazit (od marca 2009 je bila napoved, da se bo BDP Islandije skrčil za 

12 odstotkov v letu 2009). Padci so bili izraziti tudi v številnih drugih državah, vključno z 

baltskimi državami (Estonija, Latvija in Litva), Ukrajini, Irski, Koreji, Novi Zelandiji, Veliki 

Britaniji in Madžarski. Vse te države se pojavljajo na vrhu seznama kriznih držav iz njune 

raziskave.  

Pregled finančne stabilnosti, ki ga je ECB pripravila v novembru 2014, zajema raziskavo bank 

v EU, v kateri so uporabljeni izbrani bilančni podatki za večji vzorec bank EU. Raziskava 

obsega opazovano obdobje od julija 2007 do maja 2014. Za vsak prikazani presek je 

izračunan indeks agregatne občutljivosti – AV-indeks (angl. Agregate Vulnerability index), ki 

predpostavlja možnost zloma posamezne države.
11

 Raziskava ugotavlja, da se je v letih 2007 

AV-indeks vztrajno povečeval do približno 39 % bančnega kapitala, svoj vrhunec pa je 

dosegel septembra 2008 v višini 52,5 %, tj. v času zloma Lehman Brothers. AV-indeks je 

nato začel padati z doseženo minimalno vrednostjo v maju 2010 ob izbruhu dolžniške krize v 

evrskem območju. Od septembra 2011 do maja 2012 je trend stagniral, indeks se je stabiliziral 

na približno 35 %, kar je najverjetneje odraz širjenja dolžniške krize v območju evra. Po tem 

obdobju se je indeks zniževal skoraj neprekinjeno (ECB 2014b). 

Poleg AV-indeksa raziskava dalje analizira in razdeli bančni sektor glede na sistematičnost 

bančnega sektorja vsake države članice evroobmočja, kar omogoča oceno, koliko vsaka 

država prispeva k šibkosti glede morebitnega zloma bančnega sektorja evroobmočja. 

Raziskava ugotavlja, da banke v skupini držav Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Nemčija, 

Luksemburg, Nizozemska in Slovenija največ prispevajo k indeksu AV (70,7 %), medtem ko 

je prispevek k AV-indeksu bank v drugi skupini držav – Grčija, Irska, Italija, Portugalska in 

                                                 

11 Z uporabo podatkov iz bilance stanja posamezne banke je bila za vključitev v pregled razvita 

posebna funkcija, ki predpostavlja odstotek skupne ranljivosti za banke evroobmočja. To ranljivost so 

v raziskavi izmerili preko AV-indeksa, ki predstavi, koliko kapitala je v bančnem sistemu izničenega 

po šoku in v času, ko pride do likvidacijske spirale. Glavna prednost AV-indeksa je, da je izračunan na 

podlagi podatkov iz bilance stanja posameznih bank, zelo primeren pa je za spremljanje in pravočasno 

opozarjanje, zaradi česar ga je mogoče uporabiti kot sistemski ukrep, za merjenje tveganja in kot 

kazalnik zgodnjega opozarjanja (ECB 2014b). 
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Španija – v povprečju manjši (20,3 %). Treba je omeniti, da je prispevek bančnega sektorja 

posamezne skupine držav drugačen od deleža bančnega sektorja te skupine, saj je ta izračunan 

kot delež celotnega evrskega območja glede na sredstva bančnega sektorja. Delež držav prve 

skupine je 59,6 %, medtem ko je v drugi skupini držav le 31,2 %. Tako so banke držav prve 

skupine bolj sistemske od bank v drugi skupini držav, ne le zato, ker imajo največji delež 

sredstev, ampak tudi zato, ker imajo velik delež nelikvidnih sredstev (ECB 2014b, 106). 

Zunanji dolg je eden izmed pomembnejših kazalnikov zadolženosti in finančnega stanja neke 

države, saj nam prikazuje, koliko je posamezna država zadolžena v tujini, z drugimi 

besedami, to je dolg, ki ga država dolguje upnikom iz tujine. Omenjeno pomembno vpliva na 

»finančno kondicijo« vsake države in s tem na njihove finančne organizacije in/ali banke v 

posamezni državi, kar smo kot pomemben vidik poudarjali tudi v tej nalogi. Zmanjševanje 

zadolženosti ni priliv nekega drugega domačega sektorja in v resnici pomeni odliv izven 

domačega gospodarstva, tj. v tujino. Bruto zunanji dolg neke države je torej vsota obveznosti 

na določeni dan, ki jih imajo rezidenti do nerezidentov, in vključuje obveznosti plačila 

glavnice in obresti, ki jih bodo dolžniki (rezidenti) morali plačati v prihodnosti (Noč 2010). 

V nadaljevanju je na sliki 3 prikaz stanja zadolženosti držav v obdobju naše raziskave. S slike 

je razvidno, da je bila v vseh prikazanih letih najbolj zadolžena Grčija, ki sta ji sledili Italija in 

Portugalska. V omenjenem pregledu velja izpostaviti Irsko, ki je močan preskok naredila v 

obdobju 2006/2007 do 2012/2013 in svojo zadolženost povečala za 100 %. V povprečju na 

ravni EU tako med leti 2006 in 2013 beležimo povečevanje zadolženosti – ta se je okvirno 

povečala za dobrih 25 % (Priloga 1). 

 

Slika 3: Bruto državni dolg držav EU in EMU – pregled (dolg kot % BDP) 

Vir: IMF, b.l.b. 

Omeniti velja, da se je v začetku leta 2014 kakovost bančne bilančne vsote na kreditnem trgu 

evroobmočja izboljšala, zlasti v tistih državah, kjer so banke prestale stresne teste. Vendar so 

banke v teh državah ostale obremenjene z velikimi in naraščajočimi deleži slabih kreditov, kar 
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je predvsem posledica previsoke zadolženosti podjetij in upočasnitve gospodarske rasti. To 

breme omejuje dobičkonosnost in sposobnost bank, da zagotavljajo kredite. Oblikovalci 

politik na območju evra se bodo morali soočiti s težko nalogo pospešenega čiščenja bilanc 

bank in bilanc podjetij, ne da bi to imelo vpliv na pričakovanja glede okrevanja trgov. Države 

morajo to območje zavarovati tudi pred možnostjo nadaljnjega omejevanja razdolževanja 

domačih kreditov in izogibanja prelivanja čezmejnih kreditnih pogojev iz drugih gospodarstev 

(IMF 2014).  

Kriza državnega dolga v evroobmočju je ponazorila, da obremenitve kreditno-likvidnostnega 

tveganja v javnem sektorju prav tako predstavljajo tveganje tudi za finančno stabilnost države. 

Potrebe po državnem financiranju za leto 2015 ostajajo pomemben dejavnik v številnih 

državah evroobmočja glede na količino odkupljenih državnih vrednostnih papirjev do 

septembra 2014. Številčnost državnih obveznic s kratko- in srednjeročno zapadlostjo ostaja v 

evroobmočju še naprej visoka, čeprav z velikimi razlikami med državami. Podatki kažejo, da 

so s koncem septembra 2014 obveznice z dospelostjo do enega leta predstavljale približno 

20 % vseh neporavnanih dolžniških vrednostnih papirjev oziroma 15,5 % BDP-ja v 

evroobmočju. V povprečju so imele preostale državne obveznice v evroobmočju ročnost 6,3 

leta, njihova zapadlost pa se je gibala v razponu od 3,2 leta na Cipru do 12 let na Irskem (ECB 

2014a). 

Visoka zadolženost države povzroča negativen vpliv na finančno stabilnost. Kot vidimo iz 

lastne predstavljene raziskave, so države, ki jih naša raziskava pojmuje kot države JEU, tj. 

Grčija Italija, Portugalska in Španija, ene izmed držav s povečanim bruto državnim dolgom, 

izstopata predvsem Grčija in Italija in izstopata v obeh primerjanih obdobjih.  

Oktobra 2014 je ECB opravila stresne teste med 130 evropskimi bankami (testi so bili 

opravljeni na podlagi zaključenih finančnih podatkov za leto 2013). Rezultati so pokazali, da 

25 bankam ni uspelo opraviti testiranja, od teh bank bo 13 bank moralo zagotoviti večje 

kapitalske blažilnike in povečati svoj kapital. Med njimi je največji padec doživela italijanska 

banka Banca Monte dei Paschi di Siena (ki je najstarejša banka na svetu). Med bankami, ki 

niso opravile testiranja, prevladujejo italijanske banke, v to skupino so se umestile tudi tri 

grške banke. V to skupino sta se prav tako uvrstili dve slovenski banki, in sicer Nova 

Ljubljanska banka in Nova kreditna banka Maribor, a s pojasnilom, da sta obe banki v letu 

2014 že sprejeli ukrepe za izboljšanje strukturne likvidnosti in ohranitev zadržanega dobička, 

kar bo pokrilo identificirane izgube (Chan, Quinn in Martin 2014 in Ewing 2014).   

Kot vidimo iz različnih študij, na poslovanje posamične države in banke vpliva veliko 

dejavnikov, ti pa kažejo na to, da so se nekatere države resnično znašle v težavah. Posledično 

bi lahko domnevali, da banke, ki prihajajo iz držav v težavah, težje premagujejo že tako 

zahtevno okolje delovanja. Podrobno se bomo s temi vprašanji ukvarjali v nadaljevanju 

empiričnega dela naloge.  
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3 FINANČNA KRIZA V BANČNEM SEKTORJU V EU 

Naslednje poglavje se osredotoča na pregled finančnih kriz v zgodovini. V prvem delu smo 

povzeli najpomembnejše finančne krize skozi zgodovino in poskušali prikazati vzroke za 

sedanjo krizo. Tako smo znotraj posameznih podpoglavij na kratko prikazali vsebinske 

razlike med krizami bančnega sistema, pojasnili, kako je prišlo do krize, kakšne so bile 

njihove značilnosti in ekonomske posledice. Večjo pozornost smo usmerili na zadnje krizno 

obdobje, preostale smo predstavili na kratko z bistvenimi poudarki. 

V drugem delu poglavja smo se osredotočili na ukrepe za izhod iz evropske finančne krize, ki 

so bili sprejeti s strani nadzornih organov (ECB), na zahteve bančne unije kot odziv na 

evropsko dolžniško krizo in na druge ukrepe.   

3.1 Finančne krize v zgodovini in vzroki za sedanjo krizo 

Močno povečanje mednarodne mobilnosti kapitala v zadnjih štiridesetih letih je odraz procesa 

sprostitve kapitalskih tokov, čigar posledice so vse bolj pogoste finančne krize. Glede na 

zgodovinske izkušnje so mednarodni tokovi kapitala in finančne krize močno medsebojno 

povezani, saj so obdobjem hitre rasti mednarodnih tokov kapitala sledila obdobja finančnih 

kriz oziroma obdobja, ko so bili tokovi kapitala ali v celoti prekinjeni ali močno zmanjšani 

(Mrak 2002). 

Povezanost med tokovi kapitala in finančnimi krizami se kaže tako v razvitih kot v manj 

razvitih državah. V obdobju tridesetih let po letu 1970 so jim bile tako izpostavljene vse 

pomembnejše industrijsko razvite države.
12

 ZDA so tako konec 1970-ih zašle v bančno krizo, 

kasneje, v drugi polovici osemdesetih in devetdesetih, pa so se ukvarjale z reševanjem borzne 

krize. Japonska, kjer se je kriza začela s padcem cen nepremičnin, se s krizo sooča že od 

začetka 1990-ih let. Od takrat dalje se je gospodarski proces ustavil in gospodarstvo je ostalo 

šibko (Mishkin 2004). Podatki za leto 2012 kažejo, da je neto delež japonskega dolga v BDP 

znašal približno 134 odstotkov. Za primerjavo navajamo ZDA, kjer je delež dolga znašal 87 

odstotkov, in Veliko Britanijo, kjer je znašal 82 odstotkov BDP-ja. Delež dolga na Japonskem 

je bil višji od južnoevropskih držav, ki so bile v krizi (Parker 2014). 

V prvi polovici devetdesetih let je do krize prišlo tudi v Evropi, ki se je začela z valutnimi 

krizami in v katero so bile vključene Velika Britanija, Španija in Italija. Tudi v nekaterih 

skandinavskih državah je prišlo do bančnih kriz. Zadnja evropska finančna kriza, ki se je 

začela leta 2008, je bila pravzaprav kriza državnega dolga, kot bomo videli v nadaljevanju 

                                                 

12 V manj razvitih državah velja poudariti obsežno dolžniško krizo v začetku 1980-ih let, krizo v 

Mehiki ter v Aziji, Rusiji, Braziliji Turčiji in Argentini (Mrak 2002). 
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podpoglavja 3.1.3. Tako je v času omenjene krize v Evropi večina držav evroobmočja 

predvidela finančno pomoč za finančne institucije, z namenom obvarovati finančno stabilnost 

in preprečiti kreditni krč. Vsota ukrepov za bruto finančni sektor je znašala 8 % BDP-ja 

evroobmočja, od katerih je bilo do sedaj vrnjenih le 3,3 %. Javnofinančni stroški ukrepov, 

sprejetih za finančno pomoč v obdobju od 2008 do 2014, so povzročili proračunski 

primanjkljaj, ki se je povečal z 1,8 % na 4,8 % BDP. Za nekatere posamezne države v 

celotnem evroobmočju je bil vpliv v času krize na javni dolg precejšen. Države evroobmočja 

so v omenjenem obdobju uporabljale različne podporne ukrepe v svojih državah, vključno z 

bančnimi dokapitalizacijami, zagotavljale so državne kredite, bile aktivne na oslabljenih 

sredstvih, podržavljale banke in dodeljevale državna poroštva. Vpliv ukrepov vlad v različnih 

državah je različno vplival na dolg in primanjkljaj držav. Velikost teh ukrepov pomoči je zelo 

neenoten med državami evroobmočja, ti ukrepi pa so prispevali k povečanju javnofinančnega 

dolga evroobmočja, ki se je med letom 2008 povečal za 27 odstotnih točk in je do konca leta 

2014 znašal 92 % BDP-ja. Okrevanje držav evroobmočja je še vedno v teku (ECB Economic 

Bulletin 2015). 

Mrak (2002) opredeljuje, da si pod finančno krizo različni avtorji predstavljajo različne 

pojave. Tako nekateri pojem finančna kriza razumejo kot valutno krizo, drugi bančno krizo, 

naslednji dolžniško krizo, nekateri pa njihove različne kombinacije. 

Finančna kriza je s poslovnega vidika situacija, v kateri ponudba denarja zaostaja za 

povpraševanjem po denarju. To pomeni, da se likvidnost zmanjšuje, ker se denar umika iz 

bank, zaradi česar banke prodajajo svoje naložbe, z namenom nadomestitve primanjkljaja 

(Business Dictionary 1a).  

Krizo lahko opredelimo tudi z gospodarskega vidika, in sicer je to položaj, v katerem 

gospodarstvo posamezne države doživi nenaden padec količine delovanja, ki ga je prinesla 

finančna kriza. Tisto gospodarstvo, ki se sooča z krizo, bodo najverjetneje doleteli padec 

BDP-ja, premajhen obseg likvidnostnih sredstev in naraščanje ali padec cen zaradi inflacije ali 

deflacije. Nadaljevanje krize pa se lahko odraža v obliki recesije ali depresije (Business 

Dictionary 1b). 

Spodaj smo opredelili in povzeli nekaj elementov, ki označujejo krizo, kot jih je predstavil 

Mrak (2002). 
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Preglednica 6: Elementi, ki označujejo krizo 

 

Vir: Mrak 2002. 

Ali gre dejansko za finančno krizo in ali je neka država v finančni krizi, še ne pomeni 

vsakokratne spremembe cen in drugih neravnotežij. Ali gre za finančno krizo, torej ni odvisno 

le od omenjenih sprememb, temveč je odvisno od sposobnosti ekonomske politike, da 

spremembe izvede na »mehak« način, in od čvrstega finančnega sistema. Od kombinacije 

omenjenih dejavnikov je odvisno, kako je država ranljiva in torej izpostavljena finančni krizi 

(Mrak 2002). 

Podobno kot Mrak (2002) tudi Kaminskyjeva in Reinhartova (1999) ocenjujeta, da ločimo 

najmanj tri vrste kriz, in sicer dolžniško, valutno in bančno krizo, ki pa se večkrat pojavljajo 

hkrati, kot na primer dvojna kriza ozirom »twin crisis«.  

Tako razlikujemo med naslednjimi vrstami kriz: 

 Valutna kriza je posledica zunanje ali notranje ekonomske neuravnoteženosti, rezultat 

česar je devalvacija/depreciacija valute. Umiritev neuravnoteženosti in odločitev za 

zaščito znižanja valute državo prisilita, da tečaj financira iz deviznih rezerv in/ali s 

povišanjem obrestne mere. Zaradi močne povezave deviznega tečaja s plačilno bilanco ji 

pogosto rečemo tudi plačilno-bilančna kriza (Kaminsky in Reinhart 1999, 474). 

 Bančna kriza običajno nastane, ko zaradi poslabšanja naložbenega portfelja bank oziroma 

povečanja obsega slabih posojil banke ne morejo več poravnavati svojih obveznosti ali pa 

morajo države posredovati v obliki finančne pomoči. Bančna kriza nastane v okolju, kjer 

je uravnavanje nad bankami pomanjkljivo, banke pa posojajo denar osebam, ki kreditno 

niso zmožne oziroma potrošijo denar za investicije, ki ekonomsko niso upravičene, zaradi 

česar občuten delež posojilojemalcev ni več zmožen vračati posojil. Če banke nimajo 
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dovolj velikih rezervacij za ta posojila, se jim krči kapital in posledično postanejo 

nesolventne. Če je takšnih bank več oziroma je njihovo število sicer majhno, skupna 

aktiva teh bank pa pomeni večji delež bančnega sektorja, take dogodke lahko označimo 

kot bančno krizo (Kaminsky in Reinhart 1999). 

 Dolžniška kriza, v kateri država ni več zmožna reprogramirati starih kreditov in/ali 

pridobiti novih sredstev, zaradi česar je primorana bodisi v objavo odloga na 

odplačevanje posojil v tujini bodisi v sinhrono ureditev težave s tujimi posojilodajalci, in 

to na način prestrukturiranja dolžniških obveznosti (Mrak, 2002, 574). 

Laeven in Valencia (2012) sta med leti 1970 in 2011 naštela 147 bančnih kriz, pri čemer sta 

ugotavljala, da so se bančne krize razvile predvsem v razvitih gospodarstvih. Bordo, 

Eichengreen, Klingebiel in Martinez-Peria (2001) sta analizirala obdobje 120 let od leta 1880 

do leta 2000 in pokazala, da se je pogostost pojavljanja kriz od leta 1973 povečala vsaj za 

dvakrat. Podobno trdita tudi Schularick in Taylor (2009, 12), ki pokažeta, da je bila pojavnost 

bančne krize v obdobju 1945–1971 skoraj nična, od leta 1971 dalje pa je bil pojav krize bolj 

pogost.  

Pogosto se kriza pojavi najprej v eni obliki in nato preide v drugi tip finančne krize. Bančne 

krize so bile tako predhodnice valutnih kriz v Turčiji in Venezueli sredi devetdesetih let. V 

Argentini in Čilu se je finančna kriza v začetku osemdesetih pričela z bančno krizo in nato 

prešla v dolžniško krizo v Mehiki in Kolumbiji pa je leta 1982 izbruhnila dolžniška kriza, ki 

je prešla v bančno krizo. Vrstni red posameznih tipov kriz nikakor ne pomeni vedno enake 

posledične povezave med njimi, kljub prepletenosti posameznih tipov finančnih kriz (Mrak 

2002).  

V nadaljevanju bomo pokazali primere krize po letu 1990, ki se zaradi zgoraj naštetih in 

omenjenih razlogov lažje primerjajo s krizo današnjega časa. Krize devetdesetih let so bile 

podobne krizi današnjega časa predvsem zaradi mednarodne povečane mobilnosti kapitala, ki 

je takrat šele dobro nastajala. Eden od razlogov podobnosti je tudi dejstvo, da so izhajale 

predvsem iz krize finančno-kapitalskih delov plačilne bilance. Za krize devetdesetih let je bilo 

tudi značilno, da je do njih prišlo zaradi izgube zaupanja tujih kreditorjev ali vlagateljev v 

državo, kar je povzročilo nenadne odtoke kapitala iz države in prekinitev ali omejen dostop 

države do svežih finančnih sredstev (Mrak 2002). 

3.1.1 Mehiška kriza 

Ena izmed kriz po letu 1990 je mehiška kriza, ki se je zgodila v letih 1994 in 1995. Po 

dolžniški krizi, ki jo je Mehika doživela v osemdesetih letih, je država doživela v devetdesetih 

letih nov pretres. Izmed pomembnejših razlogov, ki so pripeljali do finančne krize v Mehiki, 

velja poudariti predvsem dva: (i) visoke kratkoročne obveznosti do tujine in (ii) prekinitev 

zaupanja v državo, kot posledica povečanja makroekonomskih neravnotežij v državi zaradi 

slabše pripravljenosti bančnega sektorja na valutne šoke. Kot dodaten razlog za povečanje 
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krize velja poudariti še dejstvo, da so v letu 1994, ko se je približeval izbruh krize v Mehiki, 

mednarodni trgi imeli le malo dostopnih informacij o pritisku na devizne rezerve države in o 

virih za njihovo dopolnitev. Zaradi povečevanja dvomov v sposobnost Mehike za 

odplačevanja dolgov novi vlagatelji niso bili pripravljeni kupovati državnih obveznic, zato je 

bil pritok svežega kapitala prekinjen (Mrak 2002).     

Mehiška vlada je leta 1994 financirala svoje kratkoročne potrebe z zakladnimi menicami, t. i. 

Cetes z ročnostjo do enega leta. Ko se je obrestna mera za Cetes v letu 1994 povečala, kar se 

je na trgu odrazilo z zaskrbljenostjo nad preohlapno fiskalno politiko, je vlada začela 

zagotavljati sredstva za svoje potrebe preko izdajanja kratkoročnih vrednostnih papirjev, t. i. 

Tesobonos. Ti so bili vezani na valuto USD, obrestne mere so bile nizke, a je na drugi strani 

bila Mehika izpostavljena tečajnemu tveganju. Mehiška vlada je zaradi Tesonobos morala 

braniti menjalni tečaj pesa, zaradi česar bi centralna banka morala zaostriti monetarno 

politiko, da bi prepričala trge, da se peso ne bi razvrednotil. V primeru zaostritve monetarne 

politike bi omejila gospodarsko rast, ki je že bila pod povprečno ravnijo, s čimer bi dodatno 

zaostrila težave bank, ki so se utapljale pod težo slabih posojil. Ob dilemi, ali slediti notranjim 

ali zunanjimi ciljem, je Mehika fiksirala devizni tečaj. Peso je tako devalviral za 15 % (Bordo 

in Schwartz 1996). 

Bojazen, da bi eventualen moratorij Mehike na odplačevanje zunanjih dolgov povzročil krizo 

države in vodil v globalno finančno krizo, je bil razlog, da se je v reševanje mehiške krize 

vključila mednarodna skupnost, in sicer na čelu z IMF in ZDA. Reševanje so izvedli na način 

zagotovitve večjega finančnega paketa, s katerim so podprli gospodarske reforme v državi, ki 

so bile usmerjene v odpravo neravnotežij v državi (Mrak 2002). 

Mehika si je precej hitro opomogla. Leta 1995 je izvedla drastična prilagajanja, že leta 1996 

se je država vrnila v področje normalne gospodarske rasti. Država je v teh letih obnovila tudi 

dostop do mednarodnih virov financiranja, obnovilo se je zaupanje tujih vlagateljev, kar je 

Mehiki posledično omogočilo hitro stabilizacijo valute in postopno zniževanje obrestnih mer 

(Mrak 2002). 

3.1.2 Ruska kriza 

Obdobje krize se je v Rusiji začelo v letu 1998, kmalu pa je vplivalo tudi na druge države 

Vzhodne Evrope. Rusko krizo povezujejo z azijsko, a je glede na začetek najbolj sorodna 

krizam pred azijsko in mehiško.
13

  

                                                 

13 Ruska kriza je podobna azijski krizi. Azijska država, ki je veljala za zelo uspešno, je leta 1997 zašla 

v finančno krizo. Kriza je imela vpliv na večji del azijske regije, najbolj pa je vplivala na Japonsko. 

Glavni razlogi za prehod v krizno obdobje so bili predvsem štirje: spremembe v zunanjem okolju – 
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Vzroki za nastanek ruske finančne krize so se začeli pojavljati s tem, ko je centralna banka 

omogočila bankam, da so do svežih kreditnih sredstev lahko dostopale po dejansko negativni 

obrestni meri. Ta sredstva so se pretežno namenila financiranju primanjkljajev v proračunu 

države in sektorju podjetništva, brez resnejših strukturnih sprememb (posegi v davčni sistem 

in socialne transferje) (Mrak 2002).  

Pred krizo, tj. v letu 1996, je Rusija financirala proračunski primanjkljaj z izdajo kratkoročnih 

vrednostnih papirjev, t .i. GKO (rus. Gosudarstvennoye Kratkosrochnoye Obyazatyelstvo; 

angl. Government Short-Term Commitments, v nadaljevanju GKO) in dolgoročnimi 

obveznicami, t. i. OFZ (rus. Obligatsyi Federal'novo Zaima; angl. Federal Loan Obligations, v 

nadaljevanju OFZ). Omenjeni papirji so se izdajali le na domačem trgu, denominirani v 

domači valuti (rubljih). Zaradi ekonomske neuravnoteženosti v državi je Rusija pospešeno 

začela z zadolževanjem na mednarodnih finančnih trgih. Obenem je skoraj v celoti odpravila 

omejitve na kapitalske tokove, zaradi česar so tuji vlagatelji začeli kupovati domače 

obveznice, ki so takrat imele še visoke donose. Konec leta 1997 so tako tuji vlagatelji 

posedovali že skoraj eno tretjino celotnega obsega izdanih GKO in OFZ. Zaradi različnih 

političnih dogodkov v državi, vključujoč politično krizo vlade, in šokov iz tujine, ki so se 

izkazovali kot relativno nizke cene nafte, se je na začetku leta 1998 Rusija vse bolj soočala s 

težavami pri prodaji GKO in OFZ (Mrak 2002). 

Kriza v Rusiji je izbruhnila avgusta 1998, država pa je z željo po reševanju situacije objavila 

nekaj ukrepov, preko katerih je želela reševati valutno, bančno in dolžniško krizo. Dogodke 

(ko država ni bila več sposobna refinancirati GKO papirjev, zmanjševanje deviznih rezerv, 

porušenje zaupanja tujih vlagateljev v državo, kar je povzročilo kaos na domačem finančnem 

trgu …), ki so se nenadzorovano vrstili, so ruske oblasti skušale zajeziti s podpisom 

programa, ki so ga sklenile skupaj z EBRD in IMF z namenom ekonomske stabilizacije 

države. Eden od pogojev programa IMF je bil, da mora Rusija sprejeti spremembe na 

področju davčne politike, prestrukturiranje finančnega sektorja in strukturne reforme v drugih 

sektorjih gospodarstva ter prestrukturirati dela GKO. Del sredstev naj bi zagotovil tudi 

EBRD, vendar ruski parlament ni sprejel davčne reforme, zato je bilo črpan le del sredstev 

IMF (Mrak 2002). 

Ruska kriza je bila izredno draga. Leta 1998 se je realna proizvodnja v Rusiji znižala za 

4,9 %, inflacija je znašala 84 %. Vsi ruski trgi, delnice, obveznice in valute so propadli, borze 

                                                                                                                                                         

znižanje stopnje rasti izvoza, slabost v vodenju makroekonomske politike, slabosti v finančnih 

sistemih ter kratkoročni dolgovi bank in podjetij. Reševanje krize je podobno kot v Mehiki, azijska 

država je reševanje izvedla s kombinacijo programov ekonomske stabilizacije, v sodelovanju z IMF, 

in finančnimi paketi, ki jih je mednarodna skupnost pripravila kot pomoč pri izvajanju teh programov 

(Mrak 2002). 
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so izgubile več kot 75 % svoje vrednosti. Neposredne tuje naložbe v državo so bile dražje, 

zaupanje zahoda (tujine) glede uspešno sprejete reforme pa je bilo nizko. Zaradi 

neučinkovitega tržnega sistema in povečanja javnega dolga je bila država še posebej 

občutljiva na nihanje cen nafte in nihanje v menjalnih tečajih. Na splošno je ruska občutljivost 

v krizi izhajala iz visokega javnega dolga in zmanjšanega obsega prihodkov, po drugi strani 

pa počasen odziv IMF ne bi razbremenil Rusije pritiskov zaradi visokega obsega kratkoročnih 

posojil in odliva kapitala. Ker ruska vlada in IMF nista mogla učinkovito zgraditi zaupanja 

tujih vlagateljev, je večina izgubila pričakovanja glede učinkovitosti države. Rusija bi se 

lahko izognila krizi, če bi sprejela verodostojne zaveze, podprte z likvidnostno podporo in 

finančnim inženiringom (Jianan 2009). 

V prvi polovici leta 1999 je Rusija začela usklajevati sodelovanje in iskati načine za ureditev 

odnosov s tujimi upniki. Tako je začela pogovore o prestrukturiranju dolga do Pariškega in 

Londonskega kluba, na kar je kot posledico prestrukturiranja dolga le sklenila novo "stand-

by" (slo. na razpolago) kreditno pogodbo. Pri tem je bil pogoj, da država aktivno pristopi k 

izvedbi fiskalne reforme, preoblikovanju finančnega sektorja in ureditvi strukturnih reform v 

gospodarskem sektorju (Mrak 2002). 

3.1.3 Ameriška kriza 

Od propada trga z nepremičninami v letu 2007, ko se je začela kriza v ZDA, teče že slabih 

osem let, odkar je začel rasti največji val bančne krize po »Veliki depresiji« (angl. »Great 

Depression«).  

Po Kovaču (2007) ima kriza v ZDA tri izhodišča: (i) neprava makroekonomska politika, ki 

izvira iz zniževanja dajatev in rednega zmanjševanja obrestnih mer, kar naj bi stimuliralo rast 

gospodarstva; (ii) odkrivanje višjih dohodkov in proizvajanje novih dolžniških instrumentov, 

utemeljenih na piramidnem sistemu slabih kreditov in (iii) slabo pregledni trgi zaradi 

precejšnje številčnosti udeležencev in slabega gospodarjenja s tveganji (Kovač 2007). 

Dodatno so k nastanku krize pripomogli presežna likvidnost, država s spodbujanjem lastništva 

nepremičnin, uporaba novih zapletenih finančnih inovacij in znižanje uravnavanja. 

Kriza v ZDA se je začela na trgu z nepremičninami. V letu 2006 se je gradbena aktivnost v 

ZDA zmanjšala izraziteje, kot so se zniževale cene stanovanj, ki pa so nato padle za več kot 

30 %. To je bil največji padec cen od leta 1930 na nacionalni ravni v ZDA. Zadolženost 

gospodinjstev se je v zadnjih desetletjih povečala za skoraj 50 %, v zadnji fazi razcveta so 

hitro naraščala še posojila posojilojemalcev z nizkimi dohodki. Realno gospodarstvo se je 

upočasnilo, ko so se gospodinjstva odzvala na padec cen stanovanj s povečanjem svojih 

prihrankov. Poleg tega so kreditne institucije konec leta 2006 začele z zaostrovanjem 

posojilnih pogojev (zaostrile so pogoje refinanciranja kreditov, cene obrestnih mer za kredite 

so se povečale, zahtevale so dodatna zavarovanja, ki jih nekateri kreditojemalci niso mogli 
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zagotoviti). Padec domačega povpraševanja je bil poleg drugih dogodkov delno izravnan, saj 

se je rast izvoza še vedno povečevala (Norgren 2010). 

Pojavile so se težave pri odplačevanje kreditov in nezmožnost zagotovitve dodatnih 

zavarovanj, s čimer so se banke na veliko začele ukvarjati. Velike finančne institucije in 

investicijske banke z Wall Streeta so videle problematične hipotekarne naložbe kot priložnost, 

zato so same pridobile znanje in sposobnosti za prevzem hipotek in so začele tekmovati z 

vladnimi podjetji. To tekmovanje je privedlo do višjih cen zadolževanja, ki se plačajo v 

primeru vse bolj tveganih posojil, to pa se je zgodilo v občutljivem obdobju, ko bi morali 

kreditodajalci zahtevati višje premije za tveganje oziroma zavarovanja. Do leta 2006 so druge 

nevladne finančne organizacije imele v svojih knjigah približno 60 % vseh listinjenih hipotek. 

Tveganje listinjenja
14

 se je tako širilo na vse dele celotnega gospodarstva, vsi hipotekarni 

agenti in vlagatelji so se vključili v zadolževalni in posojilni proces (Bolton 2009). 

Ker kreditojemalci niso bili zmožni več odplačevati svojih dolgov, se je proces počasi začel 

razpletati, vendar v negativno smer. Upočasnitev povpraševanja je bila v skladu z običajnim 

padcem do izbruha finančne krize, ki se je začela v letu 2007. Posledično izdajalci listinjenih 

instrumentov niso bili zmožni izplačevati svojih donosov. Na tej točki je več finančnih 

institucij propadlo, cene lastniških stanovanj so padle, zasebni sektor je zmanjšal svoj dolg 

prvič od leta 1955 in težave v financiranju trgovine so prispevale k 25-odstotnem padcu 

izvoza. Finančni sektor ni mogel več podpirati normalne kreditne aktivnosti, kar je prizadelo 

realno gospodarstvo na več področjih (avtomobilski sektor je utrpel močan padec prodaje 

avtomobilov, industrijska proizvodnja se je zmanjšala za 15 % – največji padec po drugi 

svetovni vojni, razmere na trgu dela so se poslabšale in stopnja brezposelnosti je dosegla 

najvišjo raven od začetka 1980-ih) (Norgren 2010). 

Kot odziv so z začetkom finančne krize vlagatelji začeli z iskanjem novih naložb, kamor bi 

lahko premaknili svoj denar. Vlagatelji so bežali stran od delniških trgov, trgov proizvodov in 

vseh drugih tveganih naložb. ZDA so izdajale zakladne menice, kar so vlagatelji prepoznali 

kot edino varno naložbo. Ker je zakladnica ZDA povečevala svoj vložek kapitala z namenom, 

da bi izplačala ves svoj program pomoči, so vlagatelji tako kupili zakladne menice države 

ZDA po neprimerljivo visoki ceni. Ker so vlagatelji kupili zakladne menice, se je cena 

                                                 

14
 V sredini 90-tih je bilo listinjenih približno 25 % vseh drugorazrednih hipotek; do leta 2005 pa je 

bilo skoraj 75 % hipotekarnih kreditov listinjenih, ki so bili vsi drugorazredne hipoteke. Kapital za vsa 

ta posojila z visokim tveganjem je prihajal od podjetij, ki so jih financirale vlade (angl. Government 

Sponsored Enterprises – GSE). na začetku leta 2000 sta monopol nad listinjenjem takšnih posojili 

imela Fannie Mae in Freddie Mac, ki sta financirala približno 80 % vseh listinjenih hipotek (Bolton 

2009). 
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dvignila, donos se je znižal. Največji donos menice je bil februarja 2007, ko se je ustavil na 

višini 5,27 %, en teden, preden je podjetje New Century Financial oznanilo, da ne bo sprostilo 

svoje obveznice ob dogovorjenem času. Predmetno je to pomenilo padec zaupanja in s tem 

povezan padec donosa, ki se je tako znižal iz 1,37 % na 0,36 %, samo v pičlih treh dneh (to se 

je zgodilo septembra 2008) (Bolton 2009). 

Kot odziv na dogodke v krizi je ameriška centralna banka (angl. Federal Reserve, v 

nadaljevanju FED) znižala obrestno mero na skoraj nič in predstavila obsežne likvidnostne 

ukrepe. Vlada je sprožila dva svežnja ukrepov fiskalnih spodbud za skoraj 1 milijardo 

dolarjev. Likvidnostne težave na trgu so prisilile centralne banke, da so začele zagotavljati 

likvidnosti v različnih oblikah (Norgren 2010). Prvotna taktika ameriške centralne banke in 

zakladnice (angl. Treasury), ki sta jo uporabili, je bila, da sta zagotovili toliko likvidnih 

sredstev, kot jih je bilo le mogoče. To sta naredili s kupovanjem likvidnih in nelikvidnih 

vrednostnih papirjev s strani podjetij in finančnih institucij, kar je vključevalo zakladne 

menice in hipotekarne obveznice. Nakup zakladnih menic je zagotovil denar, likvidnostna 

sredstva in zavarovanja, kupovanje hipotekarnih obveznic pa je prineslo olajšanje (Bolton 

2009).  

Po letih izredno hitrega širjenja drugorazrednih posojil, katerih posledica je bilo listinjenje, je 

vrednost povezanega hipotekarnega premoženja hitro padala, ko se je vzporedno poslabševal 

stanovanjski trg. Razvoj finančnih instrumentov je privedel do zelo velikih kreditnih izgub in 

ogrožen je bil obstoj bank in hipotekarnih institucij, ne samo v ZDA, ampak tudi v nekaterih 

evropskih državah. Do poletja 2008 je je kazalo, da je listinjenje hipotekarnih posojil postalo 

mlinski kamen za banke in druge imetnike teh sredstev (Norgren 2010). 

Izgube na nepremičninskem trgu v ZDA so povzročile nezaupanje trga v dve državni podjetji 

Fannie Mae in Freddie Mac, zaradi česar je ameriška vlada septembra 2008 morala prevzeti 

nadzor nad podjetji. Številne finančne institucije – v največ primerih investicijske banke in 

skladi varovanja pred tveganji (angl. hedge funds) – so se zanašali na kratkoročna posojila, s 

katerimi so zagotavljali svoje poslovanje. V številnih primerih so bili ti kratkoročni krediti 

zavarovani s sredstvi te iste institucije ali z njenimi delnicami, kreditni pogoji pa so 

dovoljevali, da so upniki odpoklicali posojilo, če se je vrednost zavarovanja dovolj zmanjšala 

(ali pa se odločili, da ne bodo podaljšali financiranja pod istimi pogoji) (Bolton 2009). Vsi 

omenjeni razlogi so bili povod, da je teden dni kasneje banka Lehman Brothers
15

 vložila 

                                                 

15 Banka Lehman Brother je bila zato, da bi zadovoljila zahteve upnikov, prisiljena svoja sredstva, 

vrednostne papirje, ki jih je imela v svojem portfelju, prodajati po znižani ceni. Prodaja nelikvidnih 

sredstev je tako še dodatno zniževala vrednost papirjev, vse to pa je bilo narejeno zaradi zahtev 

upnikov k poplačilu oziroma vrnitvi zavarovanja vlagateljem. Ko se je omenjeni proces začel, ga je 

bilo težko zaustaviti, tako je cena delnice v nekaj dneh padla skoraj za 100 % (primer: Bear Stearns 

cena delnice je padla s $ 57 na $ 30 in nazadnje na $ 2 v nekaj dneh). Vlada se je takrat odločila, da 
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predlog za stečaj, kar je povzročilo globalno izgubo zaupanja v finančni sistem. Razlika med 

obrestnimi merami za medbančna posojila in za kratkoročne zakladne menice ameriške vlade 

se je povečala, cene delnic so se znižale, trg kreditiranja je zamrznil. Institucije, ki so 

potrebovale denar, so morale prodati svoje vložke po ceni, ki jo je v tistih okoliščinah ponujal 

trg, kar pa je potiskalo cene premoženja še nižje, zaradi česar je prišlo do še večjega števila 

prodaje premoženja. To je privedlo do začaranega kroga cenovne deflacije sredstev (Norgren 

2010). 

Na večji del ekonomije v ZDA so ti dogodki vplivali zgodovinsko. V četrtem četrtletju 2007 

se je gospodarstvo v ZDA krčilo: bruto domači proizvod (BDP) se je zmanjšal na letni ravni 

za -0,2 %. Eno leto pozneje, ko je bila finančna kriza v polnem zagonu, se je BDP zmanjšal 

na letni osnovi v višini za 6,3 % in to se je nadaljevalo tudi v prvem četrtletju leta 2009, in 

sicer z medletno izgubo 5,5 %. Od junija 2009 je nacionalna stopnja brezposelnosti znašala 

9,5 %, tako je bilo 14,7 milijona Američanov brezposelnih. Približno polovica teh, 7,2 

milijona jih je izgubilo svoja delovna mesta, saj se je recesija začela decembra 2007, stopnja 

brezposelnosti pa se je skoraj podvojila s 4,9 % na 9,5 %. Stopnja brezposelnosti je bila junija 

2009 najvišja mesečna stopnja od leta 1983 in tretja najvišja od leta 1941. Medtem ko se je 

stopnja sprememb upočasnila, so bile številke še vedno slabe. Težave, ki so se začele v 

finančnih institucijah, so se tako hitro in dramatično razširile na širšo ekonomijo (Bolton 

2009). 

Sčasoma so tudi Ameriške centralne banke in vlade obnovile neko zaupanje in finančni trgi so 

začeli ponovno delovati bolj gladko. Delniški trg je začel okrevati in do sredine leta 2009 je 

sledil še preostali del gospodarstva. Gospodarstvo v ZDA je ponovno postalo aktivno, rast naj 

bi se po takratnih napovedih povečala za 3 % v letu 2010 (Norgren 2010). 

Gospodarstvo v ZDA je sedaj v vzponu in skupaj z zasebnim sektorjem trenutno vodi. Pri 

gospodinjstvu se odstotek neto deleža gospodinjstev v BDP-ju v ZDA znatno povečuje od 

padca v letu 2008, ki se je do leta 2014 povečal za 75 odstotnih točk. Proces fiskalne 

konsolidacije oziroma vložitev zveznega proračunskega primanjkljaja do bolj vzdržne ravni je 

v veliki meri končan, medtem ko na stanovanjskih trgih še obstajajo možnosti za izboljšave, 

saj le-ti ne delujejo tako kot pred začetkom krize. Prav tako obstajajo možnosti za izboljšanje 

na trgu dela, ki so sicer še daleč od vrednosti pred obdobjem krize (Lane 2014).  

Kot omenjeno, je listinjenje hipotekarnih posojil postajalo mlinski kamen za banke in druge 

imetnike teh sredstev, poleg tega se je zmanjševalo agregatno povpraševanje v ZDA, vključno 

                                                                                                                                                         

banki ne bo pomagala z davkoplačevalskim denarjem, kar je bil eden od glavnih razlogov za 

predložitev predloga za stečaj banke, saj banka tako ni bila več zmožna izplačevati svojih upnikov 

(Norgren 2010). 
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s krizo, kar pa je posledično povzročilo, da se je kriza razširila po vsem svetu (Norgren 2010). 

Finančna kriza je močno udarila v EU, in sicer sredi septembra 2008. Medtem ko je 

medsebojna povezanost med evropskimi bankami omogočila povečanje trgovinskega 

bančništva in s tem povečanje čezmejnega sodelovanja z bankami, se je s tem povečalo tudi 

tveganje. Ker je finančna kriza prizadela Evropo, so bile banke izven tega območja občutljive 

na negativna dogajanja. Prva banka, ki je utrpela negativne učinke krize, je bila belgijska 

banka Fortis-Group s sedežem v Bruslju in Utrechtu na Nizozemskem.
16

 Kljub temu da je bila 

banka Fortis-Group največja banka v Belgiji in druga največja na Nizozemskem, ki ji je 

pripadalo 20 največjih finančnih institucij v Evropi, jo je bilo treba delno nacionalizirati, 

zatem je bila banka Fortis-Group razdeljena na nizozemski in belgijski del. Prav tako 

problematičen je bil propad za francosko-belgijske banke Dexia. To je bila ena izmed 

največjih svetovnih bank, specializiranih za lokalno kreditiranje. Še decembra 2012 ji je 

Evropska komisija odobrila že drugi multi-milijardni belgijski in francoski načrt za reševanje. 

To so storili iz bojazni, da bi imel lahko skupni propad banke Dexia enak negativni učinek kot 

Lehman propad banke Brothers (European Commission 2014). 

Kriza v EU 

V finančni krizi med leti 2007 in 2009 je bil bančni sektor v EU izredno prizadet, zaradi česar 

so morale vlade velik del letnega BDP nameniti reševanju bank. V prvi polovici leta 2009 so 

sheme finančnega reševanja, jamstva in izdajanje bančnih vrednostnih papirjev, nakupi 

bančnih sredstev, zamenjave in druga jamstva za reševanje krize znašali skupno 22 % BDP 

Evropske unije in 29 % BDP ZDA. Bančni sektor v ZDA je moral odpisati več kot 600 

milijard $ sredstev in tako je izgubil več kot 1 bilijon $ tržne vrednosti delnic po obdobju od 

leta 2007 do leta 2008. Razmere v britanskem bančništvu so bile prav tako problematične. 

Finančne injekcije v banke v Veliki Britaniji, predvsem v tiste, ki so bile označene kot 

»prevelike, da bi propadle«, so tako znašale £ 50 milijard v letu 2009. Medtem ko so bančni 

reševalni svežnji začasno stabilizirali bančni sektor in tudi finančne trge, niso predvideli 

odgovorov na vprašanja, ki se tičejo ostalih konceptov reševanja, kot npr. podrejenih 

instrumentov, vplačila delničarjev v kapital bank, izplačila dividend, ki so predmet določil, ki 

se šele uvajajo in o katerih smo bolj podrobno že pisali v točki 2.1.2 Struktura in funkcija 

bančnega sistema (CRD IV) (European Commission 2014). 

Dolžniška kriza v evroobmočju je najbolj prizadela Grčijo leta 2010, kriza je kasneje 

prizadela najprej Irsko in Portugalsko, še kasneje Španijo in Italijo, s čimer se je izkazalo, da 

je dolžniška kriza prav toliko tudi bančna kriza. V številnih primerih držav je kriza imela  

                                                 

16 Od sredine leta 2008 se je Skupina Fortis začela soočati s hudimi likvidnostnimi težavami in 

vrednost njenih delnic je hitro začela padati. Težava je še poslabšala predhodni prevzem nizozemske 

banke ABN Amro, ki je še dodatno osiromašila kapital banke Fortis-Group. Od začetka leta 2008 je 

bilo približno 3 % depozitov zadržanih v banki in kasneje odpisanih (European Commission 2014).  
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veliko več povezave z zadolženostjo zasebnega sektorja kot z javnim dolgom, z izjemo Grčije 

(glej tabelo 6 spodaj). Kriza v Španiji in težave bank na Irskem so bile posledica 

gospodinjskih dolgov. Ker so se cene stanovanj v Španiji v obdobju od leta 1997 do leta 2008 

povečale za 120 %, so imele banke v svojih knjigah vrednotene prevelike obveznosti do 

zavarovanja danega dolga. Namesto da bi banke dokapitalizirali lastniki, se je država odločila, 

da jih bo rešila sama z davkoplačevalskim denarjem, saj je verjela, da so banke prevelike, da 

bi jih lahko pustili propasti. Tako se je kriza predvsem zasebnega bančnega sektorja 

spremenila v krizo državnega dolga. Edina izjema kopičenja velikih zasebnih dolgov je bila 

Grčija. Javni dolg Grčije je znašal 115 % BDP v letu 2007 v primerjavi s 70-odstotno 

zadolženostjo gospodinjstev. Sčasoma je grški javni dolg "poskočil v nebo" in je znašal več 

kot 160 % BDP v letu 2012 (European Commission 2014). 

Preglednica 7: Javni dolg kot odstotek BDP (leta 2007) v primerjavi z dolgom 

gospodinjstev in nepridobitnih institucij kot odstotek BDP (leta 2007) 

 

Vir: European Commission 2014. 

Finančna kriza je povzročila izgubo zaupanja ljudi v bančni sistem. Kljub določenemu 

napredku nad uravnavanjem bank v EU in ZDA (z uveljavitvijo zakonodaje Dodd-Frank
17

) se 

bančni sektorji še naprej soočajo z velikimi izzivi. Ekonomisti so prišli do številnih priporočil 

in predlogov novih reform, začenši z vladnim posredovanjem za lajšanje stiske banke glede 

slabih naložb, vse v smeri, da bi dala vlada bankam nov začetek, da bi bili stroški za 

davkoplačevalce nizki in da bi hkrati okrnili moralno tveganje. Medtem ko je odstranitev 

slabih naložb bistvenega pomena za krepitev banke, obstajajo druga strukturna vprašanja, ki 

so potrebna za stabilizacijo bančnega sistem, kot so dokapitalizacije bank, zagotavljanje 

kapitalske ustreznosti, zahteve po dodatni kapitalski ustreznosti za sistemsko pomembne 

banke, spodbujanje konkurence v bančnem sektorju in ustvarjanje sistema reševanja bank, ki 

je ključnega pomena pri preprečevanju širjenja negativnih vplivov in zmanjšanju morebitne 

                                                 

17 Zakon o Dodd-Franku na finančne reforme je bil ustanovljen v ZDA (angl. DODD-FRANK act) in je zakon, 

ki vzpostavlja poseben neodvisen organ ali agencijo, odgovorno za varstvo potrošnikov. Agencijo je postavila 

FED (centralne banke ZDA), z jasnim nemenom zagotoviti zaščito ameriških potrošnikov, da dobijo jasne in 

točne informacije, ki jih potrebujejo pri sprejemanju hipotek, kreditnih kartic in drugih finančnih proizvodov 

(Ganić 2012). 
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prihodnje bančne krize, prav tako je pomembno tudi vprašanje upravljanja podjetij (European 

Commission 2014). 

Evropska komisija je evidentirala, da je leta 2012 vrednost italijanskih in španskih državnih 

obveznic začela nevzdržno rasti, s čimer se je povečala špekulacija o izstopu Grčije iz 

evroobmočja. Evropske države in njihovi voditelji so se odločili, da bodo Evropo povezali 

preko štirih novih institucij, in sicer: fiskalne unije, bančne unije, ekonomske in politične 

unije, ki bodo razdeljene na različne mehanizme za reševanje težav (European Commission 

2014). 

Bančna unija bi pomenila skupni okvir za bančni nadzor, reševanje kriz in deponiranje 

zavarovanja, fiskalna unija bi vključevala ustanovitev dolžniških instrumentov za zadostitev 

povpraševanja vlagateljev, gospodarska unija bi spremljala, ocenjevala in usklajevala 

strukturne reforme na nacionalni in evropski ravni, kot so zakonodaja o plačilni 

nesposobnosti, finančnih uredbah, predpisih in delovnem pravu, politična unija pa bi uredila 

reprezentativnost Evropskega parlamenta, ki bi bil sposoben izvajati ustrezno demokratičen 

nadzor in ustrezne podzakonske funkcije (European Commission 2014). 

Načrt za dokončanje takšne bančne unije se je začel z enotnim nadzornim mehanizmom (angl. 

single supervisory mechanism), ki mu je sledila resolucija bančništva (angl. EU-wide banking 

resolution mechanism) in na koncu še garancijska shema posameznih depozitov (angl. single 

deposit guarantee scheme), vse osnovane z namenom prelomiti pretekli začarani krog med 

povezanostjo z bankami in vladami držav (European Commission 2014).   

Leto 2014 je bilo prelomno, saj se je začelo z gradnjo bančne unije, saj je bilo treba pretekle 

prakse prelomiti. Njen osnovni temelj predstavlja regulatorni okvir s skupnimi pravili za vse 

banke v vseh 28 državah članicah. Skupna pravila bodo pripomogla k preprečevanju bančne 

krize, o katerih bomo pisali v nadaljevanju (European Commission 2014).   

3.2 Ukrepi, sprejeti za rešitev krize v EU 

V tem poglavju smo se osredotočili na ukrepe, ki jih je ECB sprejela kot odziv na finančno 

krizo.  

Kot prikazano v podpoglavju 3.1, je bila kriza v Evropi posledica dogodkov v ameriškem 

bančnem sektorju. Rast ameriškega gospodarstva se je upočasnila, zaradi česar veliko 

Američanov ni bilo več zmožno odplačevati hipotekarnih kreditov na nepremičnine. 

Posledično so banke, ki so vlagale v izpeljane finančne instrumente (katerih osnova so bili 

hipotekarni krediti teh strank), začele izgubljati denar. Ker so bili vlagatelji oziroma banke, ki 

so vlagale, z vsega sveta, se je učinek razširil po vsem svetu, posledično tudi v Evropo 

(Evropska komisija b.l.a). 
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Kot že omenjeno v točki 3.1.3., kjer smo na kratko opisali tudi problematiko evropske krize, 

se je reševanje bank tako čez noč razširilo in postalo težava držav oziroma vladnih institucij, 

ki so želele pomagati, vendar se je takšna pomoč izkazala kot zelo drag ukrep. Na takšen 

način je skoraj bankrotirala Irska, ki so ji nato na pomoč priskočile sočlanice EU s finančno 

pomočjo. Evropska komisija (b.l.a) je preko omenjenih dogodkov zaznala, da se je EU 2009 

znašla v recesiji, saj je takratna kriza bančnega sektorja prešla tudi na države. Naenkrat se je 

pojavilo nezaupanje v nekatere države, da bodo same uspešno rešile težave svojih bank, 

zaradi nevarnosti propada banke je postalo vprašanje zdravih javnih financ vedno bolj 

pomembno. Bančna kriza je tako postala kriza državnega dolga. 

V več primerih je nestabilnost državnih financ omejevala gospodarsko rast nekaterih držav, 

kar je zmanjševalo pritok prihodkov iz obdavčitve in povečevalo javni dolg. Višji dolg je 

pomenil dražja posojila za zadolžene vlade, kar je še okrepilo finančno nestabilnost. 

Posledično Grčiji in pozneje Irski, Portugalski, Španiji in Cipru ni uspelo več najemati posojil 

na finančnih trgih po razumnih obrestnih merah. To je bil razlog, da so EU zaprosile za 

pomoč, kar je pripeljalo do ustanovitve mehanizmov za reševanje krize in skupnih finančnih 

varoval, ki so bolj podrobno že omenjeni v točki 2.1.3. EU je tako zagotovila obsežna 

finančna sredstva, ki jih lahko države članice območja evra, ki so v finančnih težavah, 

uporabijo v nujnih primerih (Evropska komisija b.l.a). 

Po Štiblarju (2015) je svetovna dolžniška kriza posledica stanja, ko mejna količina 

posojilojemalcev – držav ni več zmožna odplačevati svojih kreditov. Ob takšnih dogodkih se 

izkaže, da primanjkuje bolj konkretna ureditev na področju mednarodnega bančnega 

poslovanja, zaradi česar je bila v preteklosti ustanovljena Banka za mednarodne poravnave v 

Baslu (BIS). BIS tako med svoje ključne dokumente šteje standarde BIS, ki so bili sprejeti že 

v več oblikah, zadnji so bili BIS III, ki so nastali še v času krize leta 2010 (uveljavite do leta 

2019), govori pa se že o ostrejši zakonodaji v obliki BIS IV.  

Basel III (t. i. BIS III), tj. paket CRR in CRD IV, je v fazi uveljavitve in se prenaša v 

zakonodajo v vseh državah, CRR se v Sloveniji neposredno uporablja že od 1 januarja 2014, 

CRD IV pa je v slovensko zakonodajo prenesena z novim zakonom o bančništvu (ZBan-2), ki 

je stopil v veljavo s 13. maja 2015 (Koritnik 2015). 

Kot smo omenili že v točki 2.1.3, je ena izmed najpomembnejših organizacij za uravnavanje 

bančnega trga v EU EBA, ki je bila ustanovljena zato, da bi izvajala nadzor nad bankami, 

vključno z nadzorom dokapitalizacije bank. Njena ustanovitev je bil eden izmed ukrepov za 

preprečevanje popolnega zloma bančnega sistema.  

Poleg EBA in BIS sta bila v okviru ukrepov za uravnavanje finančnih storitev ustanovljena še 

dva evropska nadzorna organa, ki usklajujeta delo državnih regulativnih organov in 

zagotavljata dosledno uporabo pravil na ravni EU. Med omenjenimi sta Evropski organ za 

vrednostne papirje in trge (angl. European Securities and Markets Authority – ESMA) 
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(nadzoruje kapitalske trge) ter Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (angl. 

European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA) (nadzoruje 

zavarovalnice). EU je za rešitev krizne problematike v nadaljevanju uporabila še dva dodatna 

vidika: (i) najprej je uvedla začasne mehanizme za pomoč, ki so omogočili takojšen odziv na 

krizo; (ii) kot dolgoročen ukrep pa je pripravila in vzpostavila stalne instrumente za pomoč in 

preprečitev ponovitve krize za v prihodnje, ki jih bomo pojasnili v nadaljevanju (Evropska 

komisija b.l.b). 

Kot kratkoročni ukrep je EU ustanovila dva finančna mehanizma za pomoč državam območja 

evra, ki so imele hude težave s pridobivanjem posojil. Ko Grčija ni mogla več dostopati do 

financiranj po tržnih cenah, je EU s hitrim posredovanjem združila dvostranska posojila 

evropskih držav s sredstvi Evropske komisije. Ustanovila je dva začasna sklada:  

 evropski mehanizem za finančno stabilizacijo in  

 evropski instrument za finančno stabilnost.  

Oba skupaj sta zagotovila za 500 milijard evrov posojil in sta odraz solidarnosti območja evra 

in držav EU (Evropska komisija b.l.b). 

Kot dolgoročne ukrepe je EU uvedla strožja pravila za boljši nadzor nad državnim dolgom in 

deficitom. Države so podpisale novo fiskalno pogodbo, s katero je okrepila zaupanje in 

omejila letni strukturni deficit na 0,5 % BDP. Evropska komisija je s tem zagotovila 

upoštevanje omejitve dolga in deficita in da državni proračuni ne bi ogrožali drugih evropskih 

gospodarstev. S pogodbo in zavezo držav bo EU spremljala, da bodo države (Evropska 

komisija b.l.b): 

 skrbele in zagotavljale zdrave javne finance, 

 zagotavljale konkurenčnost in spodbujale rast, 

 sprejemale potrebne makroekonomske ukrepe za preprečitev neravnovesij, 

 sprejemale ukrepe za spodbujanje rasti (strategija Evropa 2020: EU bo postala pametno, 

trajnostno in vključujoče gospodarstvo) ter 

 sprejemale in spremljale zahteve glede gospodarskih reform. 

Ključne spremembe, ki so bile sprejet in bodo konkretno vplivale na poslovanje bank, smo že 

omenili v tabeli 5 (glejte poglavje 2.1.3). Standardi opredeljujejo predvsem korenite 

spremembe na področju zahtev glede kapitalske ustreznosti bank (novi in višji kapitalski 

količniki ter dodatni kapitalski blažilniki) in pomemben vidik uvedbe nove direktive BRRD 

(angl. Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD). Z omenjeno direktivo bo uveden 

novi količnik MREL (bolj podrobno opisano v točki 2.1.3.), katerega glavni namen je 

reševanje bank s sredstvi upnikov. Vzporedno pa bo uveden količnik TLAC, ki bo določal 

minimalno sposobnost pokrivanja izgub in je predviden kot dodatna kapitalska zahteva poleg 

minimalnih kapitalskih količnikov; torej bi banke morale po minimalnem kapitalskem 

količniku najprej zagotavljati ustrezen količnik TLAC, nato pa še kapitalske blažilnike in 
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dodatne zahteve regulatorja (Koritnik 2015). Omenjene ukrepe bomo podrobneje obravnavali 

v nadaljevanju. 

3.2.1 Kapitalske zahteve 

Kapital lahko opredelimo na različne načine. Računovodska opredelitev kapitala
18

 ni enaka 

opredelitvi, ki se uporablja za namene regulatornega kapitala. Za namene bonitetnih zahtev za 

banke se kapital ne pridobi zgolj z odštevanjem vrednosti obveznosti institucije (kaj dolguje) 

od njenih sredstev (kar ima v lasti). Regulatorni kapital je bolj konservativen od računovodske 

vrste kapitala, saj so minimalne vrednosti predpisane s strani regulatorja. Le kapital, ki je v 

vsakem trenutku na voljo brezplačno za nadomestitev izgub, se lahko kvalificira kot 

regulatorni kapital (European Commission 2013). 

Kapitalska ustreznost je primeren delež med kapitalom in tvegano aktivo oziroma pove, 

koliko nepričakovanih izgub lahko banka pokrije s svojim čistim premoženjem/kapitalom. Ta 

je pomembna tako za banko na posamezni osnovi (mislimo predvsem na likvidnostni vidik 

poslovanja) kot za celoten bančni sistem (sistemsko zaupanje v banke). Z ustrezno višino 

kapitala naj bi banka znižala tveganje nesolventnosti, posledično naj bi to pomenilo tudi 

znižanje stroškov za imetnike depozitov. Banka naj bi pokrivala tudi višino nepričakovanih 

izgub, ki se lahko pripetijo, oziroma naj bi bila z ustrezno višino kapitala čim bolj varna 

(Remškar in Šuler 2001).  

Ko se posamezne banke odločajo o višini kapitala, morajo upoštevati več dejavnikov, in sicer, 

da je višina kapitala zadostna, torej da si banka zagotavlja solventnost. Po drugi strani pa 

višina kapitala vpliva na dobičkonosnost banke, zato lastniki ne kažejo zanimanja, da bi bil 

prevelik. Poleg omenjenega morajo banke zadostiti tudi regulatornim okvirjem, zato mora 

njihov kapital ustrezati vsaj minimalnim kapitalskim zahtevam (Remškar in Šuler 2001). 

Kapitalske zahteve za banke in investicijska podjetja so del enotnega pravilnika bančne unije, 

z njimi pa se v okviru zakonodaje EU izvaja sporazum Basel III, katerega pravila sestavljata: 

uredba o kapitalskih zahtevah – CRR in direktiva o kapitalskih zahtevah – CRD IV. Obe se v 

članicah EU uporabljata od 1. januarja 2014 dalje (Evropski svet b.l).   

Skladno z Uredbo o kapitalskih zahtevah (CRR) morajo banke rezervirati dovolj kapitala za 

kritje nepričakovanih izgub in ohranitev lastne solventnosti v času krize. Glavno načelo je, da 

                                                 

18 Iz računovodskega vidika predstavlja kapital obveznost do lastnika. Slovenski računovodski standard 8 

definira kapital podjetja kot njegovo obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če podjetje preneha delovati. 

Opredeljen je z zneski, ki so jih vložili lastniki, in z zneski, ki so se pojavili pri poslovanju (dobički) in pripadajo 

lastnikom. Zmanjšujejo ga izguba pri poslovanju, odkupljene lastne delnice in lastni poslovni deleži ter dvigi 

(izplačila) (Finančni slovar, b.l.a). 
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je znesek zahtevanega kapitala odvisen od tveganja, ki velja za sredstva posamezne banke 

oziroma, bolj, kot so sredstva tvegana, več kapitala mora rezervirati banka. 

Direktiva o kapitalskih zahtevah (CRR) predpisuje višine posamezne vrste kapitala, in sicer: 

 navadni lastniški kapital oziroma skupni kapital Tier 1 (angl. CET 1), v vrednosti najmanj 

4,5 % navadnega lastniškega kapitala, s katerim lahko banka nadaljuje svoje poslovanje 

in ostane solventna in je najkakovostnejši; 

 dodatni kapital Tier 1 (angl. Additional Tier 1) v vrednosti 1,5 % skupne izpostavljenosti 

tveganju banke, zagotavljajo ga z navadnim kapitalom oziroma s hibridnimi instrumenti; 

 kapital Tier 2 (angl. Tier 2), v vrednosti 2 % skupne izpostavljenosti tveganju banke, 

zagotavljajo ga s podrejenimi instrumenti. 

Celoten znesek kapitala, ki ga morajo imeti banke in investicijska podjetja, bi moral biti vsaj 

8 % tveganja prilagojenih sredstev. Delež najkakovostnejšega kapitala, navadnega lastniškega 

temeljnega kapitala, bi moral biti 4,5 % tveganja prilagojenih sredstev (več je razvidno spodaj 

s Slike 4) (Evropski svet b.l.).  

Z zagotavljanjem zadostne višine kapitalske ustreznosti si finančna institucija zagotavlja 

plačilno solventnost na dolgi rok. Merjenje kapitalske ustreznosti se redno izvaja pri finančnih 

institucijah, in sicer zaradi njihove narave poslovanja, poleg tega pa je z vsemi novo 

sprejetimi zakonodajami opredeljena zahtevana višina kapitalske ustreznosti. Finančne 

institucije morajo zagotoviti ustrezno raven kapitalske ustreznosti tudi zato, da lahko 

normalno poslujejo in zagotovijo varnost denarnih sredstev svojih komitentov (European 

Commission 2011). 

Če je finančna institucija kapitalsko neustrezna, morajo lastniki izvesti aktivnosti in jo 

dokapitalizirati oziroma mora vodstvo izvesti finančno prestrukturiranje preko postopka 

prisilne poravnave. V nasprotnem primeru lahko finančna institucija postane trajno nelikvidna 

in mora biti dokončno likvidirana s stečajnim postopkom (European Commission 2013 in 

Finančni slovar b.l.a). Namen kapitala je absorbirati nepričakovane izgube, da bi lahko v 

obdobju nepričakovanih izgub normalno poslovala. Več, kot ima banka kapitala, več izgub 

lahko prenese, preden se pripeti nesolventnost. Če podjetje dolguje več sredstev, kot jih ima v 

lasti (njegovo premoženje je vredno manj od njenih obveznosti), in ne more plačati svojega 

dolga, postane insolventno. Če ima banka manj regulatornega kapitala od tistega, ki je 

potreben, lahko nadzorniki sprejmejo ukrepe za preprečevanje plačilne nesposobnosti 

(European Commission 2013). 

Chan in Benedict (2011) sta ugotavljala, da je osnovna naloga kapitala banke predvsem v tem, 

da absorbira njene nepričakovane izgube, zato posledično zadostna količina kapitala povečuje 

zaupanje vanjo. Standardi BIS III (Basel III), ki so bili sprejeti z namenom izboljševanja 

bančnega sektorja in povečevanja obrambe bančnega sektorja z namenom vsrkanja šokov, ki 
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izhajajo iz finančnih pretresov, so bili sprejeti predvsem zaradi zmanjševanja tveganj za 

katero koli prelivanje učinka iz finančnega sektorja v realno gospodarstvo. 

Spodaj na sliki 4 smo prikazali kapitalske zahteve, kot jih predpisuje Basel III, kjer 

predvideva povečanje določenih posameznih količnikov in uvedbo dodatnih varnostnih in 

protickličnih pribitkov. 

 

Slika 4: Prikaz skupnih kapitalskih zahtev po CRR /CRD IV (Pilar 1; po prehodnem 

obdobju) 

Vir: European Commission 2013; Koritnik 2015. 

Direktiva o kapitalskih zahtevah (CRR) v nadaljevanju predpisuje tudi vrednosti za kapitalske 

blažilnike, in sicer:  

 Varovalni kapitalski blažilnik (angl. Capital conservation buffer) zahteva v fiksni višini 

2,5 % celotnega zneska kapitala. Banke ga morajo zagotoviti z navadnim lastniškim 
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temeljnim kapitalom, namen rezerve pa je ohraniti kapital banke. Če banka ne bo 

upoštevala te rezerve, bo morala omejiti ali prenehati izplačevanje dividend ali bonusov.  

 Proticiklični kapitalski blažilnik je bonitetno orodje, uvedeno z namenom, da bi preprečili 

negativni vpliv gospodarskega cikla na posojilno dejavnost bank (zahtevane vrednosti do 

2,5 %).  

 Blažilnik za sistemsko pomembno banko oziroma rezerva za sistemska tveganja. Njen 

namen je preprečiti in ublažiti dolgoročna neciklična sistemska tveganja, ki bi lahko 

imela resne negativne posledice za realno gospodarstvo (zahtevane vrednosti od 1 do  3 

% vseh izpostavljenosti ter do 5 % za domače izpostavljenosti in izpostavljenosti do 

tretjih držav, ne da bi za to potrebovale predhodno odobritev Evropske komisije). 

 Rezerva za sistemsko pomembne svetovne institucije je bila ustanovljena za banke, ki jih 

zadevni organ prepozna kot sistemsko pomembne svetovne institucije, da bi se zavarovali 

pred večjim tveganjem, ki ga pomenijo le-te za svetovni finančni sistem in morebitne 

posledice zaradi njihovega propada (seznam bank je dogovorjen na srečanju skupine G-

20, merila vključujejo velikost banke, čezmejne dejavnosti in medsebojno povezanost, 

zahtevane vrednosti znašajo med 1 in 3,5 % navadnega lastniškega temeljnega kapitala 

tveganja prilagojenih sredstev, odvisno od sistemske pomembnosti institucije). 

 Rezerva za druge sistemsko pomembne institucije (angl. Pilar 2) je rezerva za vključitev 

institucij, pomembnih za države članice, in institucije, ki so pomembne za EU (zahtevane 

vrednosti: zgornja meja rezerve je 2 % tveganja prilagojenih sredstev) (Evropski svet, 

b.l.). 

Nova pravila Basel III se osredotočajo na pet osnovnih področij reform (Chan in Benedict 

2011): 

 povečevanje kakovosti in doslednosti kapitala: zagotavljanje, da je kapital Tier 1 v večini 

sestavljen iz navadnih delnic, imenovanih »Common Equity Tier 1« (CET 1) in »Non-

common Equity Tier 1 kapital« (poznan kot dodatni Tier 1 kapital). Omenjena vrsta 

kapitala je predmet strožjih pogojev in mora biti sposobna na osnovi predpostavke 

podpirati banko. Minimalni količnik skupnega kapitala oziroma minimalna kapitalska 

zahteva je ostala v višini 8 %, sestavljen pa je z navadnega kapitala (CET1) in do največ 

1,5 % hibridnih instrumentov (Dodatni kapital Tier 1) ter do največ 2 % podrejenih 

instrumentov (Kapital Tier 2); 

 poviševanje stroškov s prevzemom tveganja pri poslih zakladništva (kot npr. derivati, 

repo posli in financiranje dejavnosti vrednostnih papirjev) – za njih bodo veljale višje 

kapitalske zahteve; 

 omejevanje višine finančnih količnikov (razvidno s slike. 4); 

 spremembe pri višinah in vrstah proticikličnih in kapitalskih blažilnikov; 

 spremembe profila banke na likvidnostnem področju, Basel III bo zahteval bistveno več 

likvidnosti kot trenutno. 
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Pravila Basel III, ki se nanašajo na pravila glede minimalnih deležev kapitalskih zahtev, bodo 

morala biti uvedena v pravno uravnavanje posameznih držav v obdobju med leti 2013 in 

2015, pravila, nanašajoč se na kapitalske pribitke, pa v obdobju med leti 2016 in 2019 (Chan 

in Benedict 2011). 

3.2.2 Likvidnost 

V letu 2007, ko se je začela zgodnja likvidnostna faza finančne krize, je veliko bank – kljub 

ustrezni ravni kapitala – še vedno zaznavalo težave, ki so izhajale iz uravnavanja likvidnosti. 

Bančni sistem se je znašel pod hudim stresom, potrebni so bili nujni ukrepi centralnih bank, ki 

podpirajo delovanje denarnih trgov in v nekaterih primerih posameznih institucij (BIS 2013). 

Kriza je pokazala, da institucije niso imele dovolj likvidnih sredstev (npr. denarja ali drugih 

sredstev, ki jih je mogoče hitro pretvoriti v gotovino brez ali z malo izgubo vrednosti). Ko je 

kriza prizadela trge, je številnim podjetjem primanjkovalo likvidnosti, kar je prispevalo k 

propadu številnih finančnih institucij. Basel III uvaja dva nova standarda na področju 

likvidnosti, ob čemer upošteva dejavnik opazovalnega obdobja, da bi lahko opredelili in 

obravnavali možne neželene posledice. Baselski odbor predvideva morebitne spremembe 

standardov pred letom 2015 ali letom 2018 (European Commission 2013). 

Uredba CRR/CRD uvaja dva nova standarda likvidnostnih rezerv:  

 količnik potencialnih likvidnostnih težav (angl. Liquidity Coverage Ratio – LCR), ki 

opredeljuje obseg prostih likvidnostnih rezerv banke, ki lahko pokrijejo neto denarne 

odlive v roku enega meseca v primeru stresnih okoliščin in 

 količnik zagotavljanja dolgoročne strukturne likvidnosti (angl. Net Stable Funding Ratio 

– NSFR), ki opredeljuje, da ima institucija sprejemljiv znesek financiranja za podporo 

sredstev in aktivnosti v srednjeročnem obdobju (več kot eno leto) (European Commission 

2013). 

Minimalne vrednosti kazalnika LCR so morale biti uvedene v obdobju do leta 2015, kazalnik 

NSFR pa do leta 2018. (BIS 2013). 

Preglednica 8: Minimalne vrednosti kazalnika LCR, ki mora biti uveden skladno z 

uredbo glede na časovnico 

 1. januar 

2015 

1. januar 

2016 

1. januar 

2017 

1. januar 

2018 

1. januar 

2019 

Minimalna 

vrednost kazalnika 

LCR 

60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

 Vir: BIS 2013. 
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Časovnico z različnim datumi uvedbe posameznih kazalnikov v regulativo držav so pripravili 

predvsem kot varovalo, da ne bi prišlo do morebitnih negativnih učinkov, ki bi jih reforme 

morebiti lahko imele na krhko gospodarsko okrevanje, če bi vse uvedli naenkrat (Chan in 

Benedict 2011). 

3.2.3 Transparentnost in kakovost informacij 

Transparentnost se nanaša na postopek preglednosti informacij, s katerim so informacije o 

obstoječih pogojih, odločitvah in dejanjih dostopne, vidne in razumljive. Preglednost prispeva 

k učinkovitemu dodeljevanju sredstev z zagotavljanjem, da bodo udeleženci na trgu dobili 

dovolj informacij za ugotavljanje tveganj in za razlikovanje med podjetji, državami in 

okoliščinami. Poleg tega preglednost pomaga razširiti informacije o pričakovanjih trga, s 

čimer lahko pomaga stabilizirati trge v obdobjih negotovosti in prispeva k učinkovitosti 

napovedi politike (BIS 1998). 

Glede preglednosti obstajajo omejitve, ki se nanašajo predvsem na kakovost informacij. 

Nekatere kategorije informacij so drage v postopku pridobivanja oziroma priprave in njihova 

redkost pri razkrivanju je lahko upravičena. Poleg tega je lahko težava tudi v zaupnosti 

podatkov, saj so lahko nekateri označeni kot »Zaupno« (primer notranje razprave politike). 

Pri določanju ustrezne stopnje preglednost morajo pred koristmi odtehtati stroški (BIS 1998).  

Povečana preglednost glede dejavnosti institucij, ki delujejo na multinacionalni ravni, zlasti 

kar zadeva dobiček, davke in subvencije v različnih jurisdikcijah, je bistvenega pomena za 

pridobitev zaupanja državljanov EU v finančnem sektorju. Po direktivi CRD IV bodo morale 

države članice zagotoviti, da bodo njihove finančne institucije razkrile informacije za javnosti. 

Evropska komisija bo ob uvedi vseh usmeritev direktive najprej ocenila potencialni vpliv 

nekaterih od teh obveznosti objave in po potrebi dala predlog za spremembo obsega in/ali 

načine razkritja (Evropska komisija b.l.b). 

Preglednost finančnih sistemov je pomembna z vidika razkritja informacij, ki bodo lahko 

zagotovile, da se bodo institucije odgovorno odzvale do njihovih upravnih odborov, 

vlagateljev, delničarjev, regulatorja in drug interesnih skupin. Prednost transparentnosti je 

pomembna predvsem z vidika spopadanja z goljufijami in korupcijo, izboljšanja učinkovitosti 

trga in zaščite vlagateljev (Transperency International EU Office 2011). 

3.2.4 Upravljanje s tveganji in nadzor 

Upravljanje s tveganji na splošno zajema proces prepoznavanja tveganj banke, merjenje 

izpostavljenosti do teh tveganj (če je mogoče), zagotavljanje učinkovitega načrtovanja 

kapitala in spremljanja tvegane izpostavljenosti in ustreznih kapitalskih potreb za tekoče 

potrebe, redno sprejemanje ukrepov za nadzor ali ublažitev izpostavljenosti tveganju ter 
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poročanje višjemu vodstvu in upravnemu odboru o izpostavljenosti tveganjem banke in 

poziciji kapitala (BIS 2011). 

BIS
19

 predstavlja upravljanje s tveganji banke kot neločljivo povezano z operativnimi 

tveganji, ki jih banka zaznava v vsakodnevnem poslovanju, v vseh bančnih proizvodih, 

dejavnostih, procesih in sistemih. Učinkovito upravljanje z operativnimi tveganji je bilo 

vedno temeljni element upravljanja s tveganji banke. Učinkovitost upravljanja s tveganji je v 

najvišji meri odraz učinkovitosti uprave in višjega menedžmenta banke pri upravljanju 

svojega portfelja izdelkov, dejavnosti, procesov in sistemov (BIS 2011). 

Kapitalske zahteve so mišljene z namenom, da bodo institucije postale občutljive na tveganja 

in zato zahtevajo ukrepe za uravnavanje kreditnega tveganja, kot so dodatni vložki. Takšne 

ukrepe lahko bodisi razvije vsaka banka sama ali jih razvije specializirana institucija, katere 

naloga je, da oceni tveganje (npr. bonitetne agencije). Finančna kriza je poudarila, da so 

banke prevzele tveganje, ki ga niso prav razumele, in se obenem preveč sklicevale na ocene 

tveganja, ki so ga podale zunanje bonitetne agencije, ki jih je le nekaj. Ko se je kriza začela, 

se je izkazalo, da so se bonitetne agencije motile, kar je bilo dokazano predvsem na področju 

ocen tveganja listninjenja. Bonitetne agencije so prilagodile svoje ocene tveganja, zaradi 

katerih so banke poizkušale zapustiti trge istočasno. Ta prilagoditev bank je bila sicer 

zaželena, vendar se ja zgodila tako nasilno, da je bila ogrožena finančna stabilnost bank 

(European Commission b.l.c).  

Odbor za finančno stabilnost (angl. Financial Stability Board – FSB) je oktobra 2010 

predlagal načela za zmanjšanje zanašanja finančnih institucij na ocene bonitetnih agencij, kar 

je skupina G20 novembra 2010 tudi potrdila. 

Evropska komisija je povzela načela FSB, ki zajema pet vrst delovanja finančnih trgov:  

 nadzor bank,  

 politike upraviteljev investicijskih in institucionalnih vlagateljev,  

 operacije centralne banke,  

 zahteve po kritju zasebnega sektorja in  

                                                 

19 Baselski odbor za bančni nadzor (angl. Basel Committee on Banking Supervision – BCBS) ima 

nalogo razvijati mednarodne minimalne standarde glede kapitalske ustreznosti bank. Njegov sedeć je 

Banka za mednarodne poravnave (angl. Bank for International Setlement – BIS) v Baslu v Švici. Člani 

BCBS prihajajo iz Argentine, Avstralije, Belgije, Brazilije, Kanade, Kitajske, Francije, Nemčije, Hong 

Konga, Indije, Indonezije, Italije, Japonske, Koreje, Luksemburga, Mehike, Nizozemske, Rusije, 

Savdske Arabije, Singapurja, Južne Afrike, Španije, Švedske, Švice, Turčije, Velike Britanije in ZDA. 

Evropska komisija, Evropski bančni organ (EBA) in Evropske centralne banke so opazovalci 

institucije (European Commission b.l.e). 
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 zahteve po razkritju izdajateljev vrednostnih papirjev (European Commission b.l.c).  

Cilj načel je zmanjšati učinke visokih ocen bonitetnih agencij, ki lahko okrepijo procikličnosti 

in povzročijo sistemske motnje. Prav tako Baselski odbor za bančni nadzor deluje v smeri 

doseganja skladnosti s cilji G20 in FSB, da zmanjšanja sistematično zanašanje na zunanje 

bonitetne ocene, v prvi vrsti osredotočeno na proces listinjenja, kjer je tako zanašanje 

prevladujoče. Hkrati predlagajo tudi zmanjšanje odvisnosti od bonitetnih ocen agencij v 

regulatornem kapitalskem okviru.  

Povzamemo lahko, da smo želeli poudariti ključne dejavnike, kar nakazujejo osnovni predlogi 

Basell III za močnejše banke in finančne institucije, ki so predvsem: 

 več in bolj kvaliteten kapital, 

 bolj uravnotežena likvidnost v institucijah, 

 s strani nadzornikov dodatno preverjanje stopnje finančnih vzvodov v institucijah, 

 dodatne kapitalske zahteve za transakcije izvedenih finančnih instrumentov in 

 uvedba dodatnih kapitalskih blažilnikov. 

Kot že pojasnjeno, je najbolj temeljna sprememba v regulativah ta, da pri izvajanju sporazuma 

Basel III v EU prehajamo iz uni-dimenzionalnega tipa, kjer imamo samo kapital kot bonitetno 

referenco, na več dimenzionalno uravnavanje in nadzor, kjer imamo kapital, likvidnost in 

razmerje finančnega vzvoda – kar je pomembno, saj ti zajemajo celotno bilanco stanja bank. 

Poleg tega pa imamo tudi precej čistejše opredelitve in bolj realne cilje (European 

Commission 2013). Prav ti pa vodijo v bolj pregledne bilance bank in lažji nadzor ter v 

izogibanje dogodkom, ko bi davkoplačevalci morali znova biti prisiljeni reševati svoje banke. 
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4 PRIMERJALNA ANALIZA POSLOVANJA BANK V DRŽAVAH ČLANICAH 

EU TER ANALIZA VPLIVA FINANČNE KRIZE 

Del naloge, ki sledi vnaprej se bo osredotočil na pregled in primerjavo poslovanja bank in 

analize vpliva finančne krize, ob čemer bomo preverjali zastavljene hipoteze. V prvem delu 

bomo prikazali osnovo za črpanje podatkov za raziskavo, samo metodo raziskovanja in 

vsebinsko predstavili kazalnike, ki so nam služili za primerjavo v raziskavi. Nato pa bomo 

predstavili postavljene hipoteze in rezultate, ki smo jih z analizo pridobili. 

4.1 Metodološki okvir raziskave 

V nadaljevanju bomo predstavili in utemeljili vidike raziskave, osnovo, ki bo služila za izbor  

podatkov, na podlagi katerih bo opravljena raziskava, in tudi način, kako bodo omenjeni 

podatki obdelani. Raziskovane populacije, tj. banke v EU, zaradi prevelike obsežnosti in 

številčnosti podatkov ne bomo mogli pregledati v celoti, zato bomo izbrali določeno število 

bank in podatkov, ki bodo predstavljali vzorec za raziskavo. 

V empirični analizi bomo preverjali veljavnost naslednjih hipotez: 

1. Banke so, glede na merjene kazalnike, bolj uspešno poslovale pred krizo kot v času krize. 

2. Banke v državni lasti, glede na merjene kazalnike, v povprečju slabše poslujejo kot banke 

v zasebni lasti. 

3. Banke v državah JEU, glede na merjene kazalnike, poslujejo slabše kot banke v državah 

SZSEU. 

Hipotezi pod zaporednima številkama 2 in 3 bosta poleg primerjave, omenjene v hipotezi, 

obsegale tudi primerjavo glede na čas, tj. pred krizo in v času krize. 

4.1.1 Podatkovna osnova  

Kot izhodišče pri izboru vzorca bank za raziskavo je služila raziskava revije The Banker z 

naslovom »Top 1000 World Banks«. Ker je mejnik raziskave leto 2012 oz. 2013, smo nabor 

bank opravili v raziskavi, ki jo je predmetna revija naredila leta 2012. V omenjeni raziskavi 

revija The Banker naredi izbor večjih bank v posamezni državi, kot osnova za izbor pa jim 

služi podatek o višini Tier 1 kapitala banke (izbor vključuje 1000 bank na svetu, katerih 

podatki so, poleg podatka o višini Tier 1 kapitala, vsebinsko podprti še z drugimi podatki, npr. 

z bilančno vsoto banke, dobičkom in ostalimi kazalniki, ki služijo za pregled banke, na 

podlagi tega pa so  nato razvrščene še po posameznih državah). Banke, ki so bile 

izpostavljene v raziskavi revije »The Banker«, so nam služile le kot osnova za izbor, s čimer 

smo bili usmerjeni k izbiri bank, ki so po posameznih državah večje, sistemsko pomembne in 

kot takšne lažje primerljive glede na pomembnost banke za državo. 
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Ker bomo v prvem delu empirične analize analizirali poslovanje bank pred krizo in v času 

krize, smo morali določiti merila, ki jih bomo uporabili v analizi. Kot že znano, je kriza 

nastopila proti koncu leta 2007, zato smo kot obdobje pred krizo določili leto 2007 oz. glede 

na razpoložljive in dostopne podatke pri nekaterih bankah tudi zaključeno leto 2006. Na enak 

način smo za obdobje v času krize določili leto 2012 oz. leto 2013.  

Razlog, da smo za analizo izbrali podatke za obdobje 2006–2007 in 2012–2013, izhaja iz 

dejstev, da se je s pokom finančnega balona v letih 2007 in 2008 začela finančna kriza v 

ZDA, ki je, kot je razvidno iz teoretičnega dela, kasneje posledično vplivala na Evropo. Leti 

2012 in 2013 pa sta pomembni predvsem z vidika, da je imela EU v tem obdobju ponovno 

najnižjo stopnjo rasti BDP-ja na letni ravni po začetku krize konec leta 2007, kar je razvidno s 

spodnje slike. Omenjeno dejstvo nam je služilo kot izhodišče glede nabora podatkov, saj je 

bilo stanje v EU v letih 2012 in 2013 tako na najnižji ravni, preden se je pričel vzpon stopnje 

rasti BDP-ja. Kot je razvidno s spodnje slike, so pozitivne smernice poviševanja stopnje rasti 

v EU sicer nižje kot v ZDA, vendar se trend nadaljuje. 

 

Slika 5: Prikaz stopnje rasti BDP v % na letni ravni, primerjava med EU in ZDA 

Vir: Bloomberg b.l. 

S slike je prav tako razvidno, da ZDA po močnem padcu, ki je trajal nekje do konca leta 2009, 

v naslednjih letih niso zapadle v ponovno krizno obdobje (stopnja rasti BDP je najnižje padla 

na vrednost 0,9 % v prvem kvartalu leta 2013, nato pa so stalno beležili rahlo rast BDP-ja). Za 

razliko od ZDA pa je EU v letih 2012 in 2013 ponovno beležila močan upad rasti BDP-ja, 

vrednosti so se ponovno znašle precej pod ničlo. Eden od razlogov za razliko v stopnji rasti 

BDP  med ZDA in EU je nedvomno  ukrep kvantitativnega sproščanja, ki ga je izvedel FED 

takoj po začetku krize.  



 

59 

Kvantitativno sproščanje predstavlja izreden ukrep monetarne politike in je proces, pri 

katerem centralna banka aktivo prične s tiskanjem denarja, da bi kupovala premoženje. Ena 

od nalog centralnih bank je tudi, da vzdržujejo višino inflacije. Pred finančno krizo v obdobju 

2008–2009 so centralne banke uravnavale inflacijo s prilagajanjem obrestne mere, po kateri si 

banke izposojajo denar preko noči. Za izvedbo kvantitativnega sproščanja pa so centralne 

banke pričele ustvarjati denar z nakupi vrednostnih papirjev (državnih in drugih obveznic) pri 

lastnikih  (kot so banke, pokojninski in investicijski skladi) z elektronskim denarjem, ki prej 

ni obstajal. S tovrstnim ukrepom centralna banka vpliva na znižanje stroškov financiranja 

bank, kar naj bi posledično banke spodbudilo, da bi povečale obseg kreditiranja, kar ima 

lahko pozitivne učinke na gospodarstvo (povečanje potrošnje, inflacije ter ustvarjanje novih 

delovnih mest). Ponavadi se centralna banka odloči za kvantitativno sproščanje takrat, ko se 

ključna obrestna mera približuje ničli in kakšen drug ukrep, ki bi vplival na višino obrestnih 

mer v bankah ter spodbudil posojanje ter posledično potrošnjo, ni na voljo. Ob pričetku krize 

so velike centralne banke, kot sta FED in Centralna banka Anglije, čez noč znižale obrestne 

mere z namenom, da bi spodbudile gospodarstvo. Vendar tudi zniževanje obrestnih mer 

skoraj do ničelne vrednosti ni povzročilo okrevanja. Centralne banke so zato pričele z 

eksperimentiranjem z drugimi orodji, da bi banke spodbudile k večjemu kreditiranju 

gospodarstva. Eno od orodij  je bilo tudi kvantitativno sproščanje. Danes so obrestne mere (na 

državne obveznice, hipoteke, podjetniški krediti) po vsej verjetnosti nižje kot bi bile brez 

kvantitativnega sproščanja. Če bi kvantitativno sproščanje prepričalo trge, da centralne banke 

resnično želijo pristopiti k boju proti deflaciji in visoki brezposelnosti, bi se lahko 

gospodarska rast povečala že z zaupanjem (The Economist 2015 in Finančni slovar b.l.b). 

ECB je pričela s programom kvantitativnega sproščanja, ko je 22. januarja 2015 objavila 

razširjen program nakupa vrednostnih papirjev na nakupe obveznic, ki so jih izdale države v 

euro območju, agencije in evropske institucije, kar je pomenilo, da je tudi EU pričela z 

omenjenim programom. Skupaj naj bi nakupi vrednostnih papirjev znašali 60 milijard EUR 

na mesec in naj bi trajali predvidoma vsaj do septembra 2016. S tem bo program omogočal 

ohranjanje stabilnosti cen, s čimer naj bi ECB ukrepala proti tveganjem daljšega obdobja 

nizke inflacije. Sklep ECB-ja je bil sprejet v razmerah, ko so bile vrednosti večine kazalnikov 

dejanske in pričakovane inflacije v euro območju najnižje. To je zahtevalo odziv monetarne 

politike, saj bi možni učinki na višino plač in cen lahko posredno negativno vplivali na 

srednjeročno gibanja cen. Kvantitativno sproščanje je pomembno tudi zato, ker njegovi učinki 

običajno povečajo vlaganje v investicije in potrošnjo, naposled pa pomagajo tudi k vrnitvi 

inflacijskih stopenj proti 2 % (ECB 2015). 

Če bi ukrepe ECB-ja poskušali primerjati z enakimi ukrepi, ki so jih ZDA sprejele že s 

ponovitvami, bi lahko rekli, da so ti ukrepi ZDA pomagali pri izhodu iz krize, kar pomeni, da 

lahko podobno pričakujemo tudi v EU. Če bo temu res tako, bi lahko omenili, da je EU takšne 

ukrepe morebiti sprejela prepozno in bi bilo morda smiselno, da bi jih že pred dvema ali tremi 

leti. 
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Vsa omenjena dejstva so nam služila kot izhodišče za nabor podatkov, s čimer v nadaljevanju 

raziskave želimo izpostaviti in prikazati stanje v bančnem sistemu EU-ju v obeh presečnih 

obdobjih, ki smo ju izbrali za raziskavo. 

Da pa bo časovni okvir možno primerjati, smo morali  izbrati podatke, ki so lahko služili 

primerjavi. V empirični analizi bomo tako obravnavali naslednje finančne kazalnike: 

 kazalnik slabih kreditov v % (angl. Impaired Loans/Gross Loans), 

 kazalnik donosnosti povprečja lastniškega kapitala – ROAE (angl. Return on Average 

Equity), 

 kazalnik donosnosti povprečne bilančne vsote – ROAA (angl. Return on Average 

Assets), 

 kazalnik učinkovitosti (angl. Cost to Income Ratio), 

 kazalnik temeljnega kapitala (angl. Tier 1 Ratio), 

 količnik kapitalske ustreznosti (kapital/tveganju prilagojena aktiva – angl. Total Capital 

Ratio),  

 kazalnik neto kreditov glede na celotne depozite v % (angl. Net Loans to Total Deposits), 

 kazalnik deleža kreditov v bilančni vsoti (angl. Net Loans to Total Assets), 

 višina bilančne vsote (angl. Total Assets),  

 višina kapitala (angl. Equity) in  

 znesek dobička/izgube (angl. Net Income).  

Zgoraj omenjene finančne podatke za vse izbrane banke smo pridobili iz spletne baze 

Bankscope, Bureau Van Dijk
20

 in jih bomo podrobneje predstavili v točki 4.2.1.  

Ker se druga hipoteza navezuje na vrsto lastništva banke, smo banke izbrali tudi glede na 

vrsto lastništva, in sicer smo jih ločili na državno in zasebno lastništvo. Omenjeni dejavnik je 

služil kot dodaten pogoj pri pripravi nabora bank. Podatke o lastništvu smo pridobili iz 

spletne baze Bankscope. V primeru, da podatki tam niso bili dostopni ali pa je bilo lastništvo 

nejasno, smo podatke poiskali na spletnih straneh bank ali jih pridobili iz javno objavljenih 

letnih poročil. 

Banke seveda niso vse v 100 % državni ali zasebni lasti, ampak je lastništvo je  pri nekaterih 

zelo razpršeno, zato smo kot kriterij za banko v državnem lastništvu upoštevali dejstvo, da 

ima banka najmanj 25 % državnega lastništva.
21

 V nabor so bile vključene tudi povezane 

                                                 

20 Spletna baza Bankscope združuje več kot 30 tisoč bank, pri katerih so združeni finančni podatki in 

količniki bank, podatki o lastništvih in shemah lastniške strukture, vodstva posameznih bank in njihovi 

kontakti, podatki o bonitetnih ocenah bank in držav idr. (Bureau Van Dijk b.l.). 

21 V primeru, kjer lastnik razpolaga z več kot 25 % lastništva, govorimo o kontrolnem deležu, kar 

omogoča ali prepreči sprejetje določenih odločitev. Za tiste banke, ki bi glede na lastništvo sodile v 

rang nad 50 % posamezne vrste lastništva, pa bi pomenilo, da ima vlagatelj kapitala večinski delež v 
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enote drugih bank, ki samostojno in neodvisno poslujejo na posameznem tržišču oz. v državi. 

Zban-2 jih opredeljuje kot osebe v posebnem razmerju z banko, tj. pravne osebe, v katerih 

ima banka kvalificiran delež (Zban-2 2015). Pri opredelitvi skupine povezanih oseb za 

potrebe te naloge smo izhajali iz definicije skupine povezanih oseb (delničar, odvisna družba 

in obvladujoča oseba), ki jo opredeljujejo Zakoni in računovodski standardi (Zakon o trgu 

finančnih instrumentov, Zakon o gospodarskih družbah, Slovenski računovodski standardi, 

Zakon o bančništvu).
22

 

V tretjem delu empirične analize smo opravili razvrstitev bank in držav v dve skupin: na 

banke, ki delujejo na trgih iz držav severne in srednje Evrope (v nadaljevanju SZSEU), ter na 

tiste, ki delujejo v državah južne Evrope. V prvo oz. drugo skupino smo države uvrstili po 

teritorialnem principu. V skupino SZSEU držav smo vključili Avstrijo, Belgijo, Dansko, 

Finsko, Francijo, Irsko, Luksemburg, Madžarsko, Nemčijo, Nizozemsko, Slovenijo, Švedsko, 

Veliko Britanijo, v skupino JEU pa smo uvrstili Grčijo, Italijo, Portugalsko in Španijo. 

Države JEU (Grčija, Italija, Portugalska in Španija) so imele v zadnjem času velike finančne 

težave, katerih skupni imenovalec je bil naraščajoč proračunski primanjkljaj, združen s slabo 

gospodarsko rastjo, o čemer smo pisali že v poglavju 2.3. 

Glede na vse omenjeno smo končni podatkovni okvir oblikovali na osnovi odločitve, da se za 

analizo izbere večje komercialne banke iz vsake izbrane države. Iz vsake države smo izbrali 

od 3 do 4 banke; skupno je bilo torej v nabor vključenih 61 bank. Analiza finančnih podatkov 

in nabor sta bila narejena v drugi polovici leta 2013 (na podlagi podatkov za zaključeno leto 

2012) oz. zaradi pomanjkanja podatkov nekaterih bank, ki so zaključene podatke objavile za 

leto 2013, še v prvi polovici leta 2014. Ko smo pridobivali finančne podatke, smo na ta dan 

pridobivali tudi podatke o lastništvu posamezne banke. Imenski seznam vseh v raziskavo 

vključenih bank je tako razviden v prilogi 2. 

                                                                                                                                                         

posamezni banki, kar omogoča vpliv na upravljanje družbe, pravico do udeležbe v dobičku in pravico 

do sorazmernega dela premoženja ob njenem prenehanje (Slovar borznih izrazov b.l.).  

22 Zakonodaja predstavlja odvisno družbo: kot družba, v kateri ima druga oseba večino glasovalnih 

pravic, ima pravico imenovati ali razrešiti večino članov organa vodenja ali nadzora, lahko sama 

nadzoruje večino glasovalnih pravic v skladu z dogovorom, sklenjenim z drugimi delničarji ali 

družbeniki ali  družbo, v kateri ima druga oseba pravico izvajati prevladujoč vpliv ali dejansko izvaja 

prevladujoč vpliv.  Pragovi pomembnega deleža so deleži glasovalnih pravic v posamezni javni 

družbi, ki pripadajo posameznemu delničarju ter predstavljajo 5, 10, 15, 20, 25 odstotkov, 1/3, 50 ali 

75 odstotkov vseh glasovalnih pravic v tej javni družbi (Zakon o trgu finančnih instrumentov – ZTFI 

2007). 
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4.1.2 Metode raziskovanja 

Za preverjanje hipotez smo uporabili več statističnih metod. Za namen preverjanja hipoteze 1, 

s katero preverjamo, kako so banke poslovale pred krizo in v času krize, smo najprej izvedli 

faktorsko analizo,
23

 s čimer smo ugotavljali, ali so zveze med opazovanimi spremenljivkami 

pojasnljive z manjšim številom posredno opazovanih spremenljivk ali faktorjev. Na podlagi 

tega smo kazalnike združili v štiri skupine. Nadaljevali smo  z metodo glavnih komponent 

(angl. Principal Component Analysis – PCA),
24

 s pomočjo katere smo integrirali 

spremenljivke v skupne, t. i. glavne komponentne, z namenom zmanjšanja količine 

spremenljivk, saj so iz ekonomskega vidika nekateri kazalniki med seboj odvisni. V tretjem 

koraku smo uporabili t-test za dva odvisna vzorca (angl. Paired Samples T-Test), s katerim 

smo ugotavljali, ali v obdobju pred krizo in v času krize obstajajo statistične značilne razlike 

med kazalniki. T-test za dva odvisna vzorca smo uporabili, ker v predmetnem primeru 

analiziramo pojav za isti vzorec v dveh različnih situacijah. 

S hipotezo 2 preverjamo, kako so poslovale banke v državni lasti glede na merjene kazalnike 

v primerjavi z bankami v zasebni lasti. Analizo v okviru preverjanja hipoteze 2 smo prav tako 

najprej pričeli z izvedbo faktorske analize, sledila je metoda glavnih komponent, v zadnjem 

koraku pa smo uporabili t-test za dva neodvisna vzorca (angl. Independent Samples T-Test). S 

t-testom smo preverjali obstoj statistično značilnih razlik med bankami v državni in bankami 

                                                 

23 Pri faktorski analizi gre za proučevanje povezav med spremenljivkami na takšen način, da 

poizkušamo najti novo množico spremenljivk, ki predstavljajo to, kar je skupnega opazovanim 

spremenljivkam, t. i. sintetičnim spremenljivkam. Z drugimi besedami: faktorska analiza poskuša 

racionalizirati kompleksnost povezav med množico opazovanih spremenljivk z razkritjem skupnih 

razsežnosti ali faktorjev, ki omogočajo vpogled v osnovno strukturo podatkov. S faktorsko analizo 

nato ugotovimo, ali so zveze med opazovanimi spremenljivkami pojasnljive z manjšim številom 

posredno opazovanih spremenljivk ali faktorjev/indikatorjev. Večja je soodvisnost med 

spremenljivkami, ki jih opazujemo, manjše je število faktorjev, ki pojasnjujejo velik del celotne 

variance (Košmelj 1983).   

24 Metoda PCA je statistična tehnika, ki razčlenjuje recipročno soodvisnost spremenljivk z namenom, 

da se število spremenljivk zmanjša. Ob tem bistven nabor spremenljivk preslikamo v množico novih 

spremenljivk, ki jih imenujemo glavne komponente. Glavnih komponent je toliko, kolikor je osnovnih 

spremenljivk in so med seboj neodvisne (pravokotne). Glavne komponente se izražajo kot linearna 

kombinacija osnovnih spremenljivk in ohranjajo njihovo skupno variabilnost. Prva glavna 

komponenta je določena tako, da pojasni kar se da velik del celotne variance osnovne spremenljivke. 

Druga glavna komponenta je določena tako, da je neodvisna od prve in pojasni kar se da velik del še 

nepojasnjene variance. Postopek se obnavlja, dokler ni pojasnjena varianca za vse opazovane 

spremenljivke (Košmelj 1983).  
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v zasebni lasti. Ker opazujemo dve neodvisni skupini znotraj vzorca, smo v tem primeru 

uporabili t-test za dva neodvisna vzorca. 

Analiza v okviru preverjanja hipoteze 3, s katero preverjamo poslovanje bank v državah 

SZSEU, ki naj bi glede na merjene kazalnike poslovale boljše kot banke v državah JEU, je 

potekala na enak način kot preverjanje hipoteze 2. Najprej smo naredili faktorsko analizo, 

sledila je metoda glavnih komponent ter t-test za dva neodvisna vzorca.  

Pri preverjanju hipotez 2 in 3 smo t-test naredili po dvakrat, za obdobja 2006/2007 in 

2012/2013. 

4.1.3 Kazalniki  

V nadaljevanju prikazujemo vsebinski vidik kazalnikov, ki smo jih uporabili v empirični 

analizi. Tako Golin (2001) in Kobe (1997) finančne kazalnike razvrščata v štiri skupine:  

 kazalniki kvalitete aktive, 

 kazalniki donosnosti in učinkovitosti, 

 kazalniki kapitalske moči in ustreznosti, 

 kazalniki likvidnosti. 

Skupine kazalnikov podrobneje opredeljujemo v nadaljevanju. 

 

Kazalniki kvalitete aktive 

Golin (2001) ugotavlja, da so pri analiziranju kvalitete aktive ključni štirje kazalniki:  

 povečevanje količine posojil, 

 del slabih posojil v celotnih posojilih, 

 pokrivanje slabih posojil z rezervacijami, 

 del rezervacij in kapitala v primerjavi s slabimi posojili. 

Po mnenju Golina (2001) je eden izmed pomembnejših kazalnikov kazalnik slabih posojil 

(angl. Impaired Loans/Gross Loans
25

). Ta je izkazan v odstotkih in prikazuje delež slabih 

posojil v celotnih posojilih banke. Kazalnik predstavlja odstotek deleža, po katerem banka 

posodi denar posojilojemalcem, ki pa posojila ne vračajo. Opredelimo ga kot (Golin 2001): 

                                                 

25 Slaba posojila (angl. Impaired Loans) so po Mednarodnih standardih računovodskega poročanja 

(angl. International Financial Reporting Standards – IFRS) opredeljena kot oslabljeni krediti, kar je 

najboljši ukrep za problematična posojila. Posojilo se šteje za oslabljeno, če obstajajo objektivni 

dokazi o oslabitvah (tj. škodnih dogodkih) in omenjeni dogodek ali dogodki vplivajo na ocene o 

prihodnjih denarnih tokovih iz posojila (IFRS, 2001). 
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Kazalnik slabih posojil =  
Vsa slaba posojila

Vsa posojila
 × 100 

Za lažjo primerjavo, predvsem z bankami na domačem trgu ali bančnimi sistemi drugih držav 

oz. bankami, ki delujejo na drugih trgih, je Golin (2001) opredelil okvire za primerjavo 

kazalnika: 

 pod 2 % – zelo dobro, 

 od 2 do 5% – dobro, 

 od 5 do 10% – še ugodno, 

 od 10 do 20% – pripelje do zmernih težav, 

 preko 20% – pripelje do zelo tehtnih težav. 

Kazalniki donosnosti in učinkovitosti 

Golin (2001) opredeljuje dva bistvena kazalnika za merjenje donosnosti; donosnost 

lastniškega kapitala (angl. Return on equity – ROE) in donosnost sredstev (angl. Return on 

Assets – ROA). 

ROE je eden izmed najpomembnejših kazalnikov in se izračuna kot (Golin 2001): 

ROE =
Čisti dobiček

Lastniški kapital
 

Kazalnik kaže, kako uspešno banka pridobiva prihodek, ekonomičnost poslovanja in 

načrtovanje davkov. Lastnik banke si s predmetnim kazalnikom lahko ustvari širšo sliko glede 

poslovanja banke, saj kazalnik predstavlja pomembnejše poročilo o učinkovitosti banke v 

pregledanem obdobju (Kobe 1997). 

Kazalnik donosnosti sredstev (angl. Return on Assets-ROA) je opredeljen kot (Golin 2001): 

ROA =
Čisti dobiček

Bilančna vsota
 

Kazalnik  kaže, kako uspešno so izrabljena sredstva banke, med katera se štejejo finančna 

sredstva, ki predstavljajo vloge komitentov, kot tudi realna sredstva (tj.  zaposleni, oprema, 

mreža poslovalnic, lastne nepremičnine banke), ki prinašajo prihodke banki. Kazalnik 

prikazuje učinkovitost banke (Kobe 1997). 

Drugi, predvsem tuji avtorji so mnenja, da je glavni kazalnik za presojo kakovosti vodstva 

bank donos na povprečno aktivo (angl. Return on Average Assets – ROAA), ki je opredeljen 

kot čisti dobiček, deljen s povprečno aktivo. Kazalnik nudi informacijo, koliko dobička lahko 

vodstvo banke ustvari z neko maso aktive. Drugi kazalnik, s katerim se meri donosnost, je 

donos na povprečni kapital (angl. Return on Average Equity – ROAE), ki lastniku banke 
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sporoča, kakšno je bilo poslovanje vodstva banke in ali je bilo poslovanje v korist lastniku ter 

tudi višino prirasta k danemu kapitalu (Kidwell in otali 2012).  

Omenjena kazalnika se uporabljata predvsem za analiziranje bančnih in ostalih finančnih 

institucij oz. njihovih finančnih podatkov. Zaradi omenjenega razloga smo v analizo vključili 

prav ta dva finančna kazalnika: 

𝑅𝑂𝐴𝐴 =
Č𝑖𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑜𝑏𝑖č𝑒𝑘 𝑝𝑜 𝑑𝑎𝑣𝑘𝑖ℎ

𝑃𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑛𝑎 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛č𝑛𝑎 𝑣𝑠𝑜𝑡𝑎
 

𝑅𝑂𝐴𝐸 =
Č𝑖𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑜𝑏𝑖č𝑒𝑘 𝑝𝑜 𝑑𝑎𝑣𝑘𝑖ℎ

𝑃𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑛𝑖 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖š𝑘𝑖 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

Po vsebini kazalnika izkazujeta donosnost banke takrat, kadar konstanto rasteta glede na 

ostale tekmece, s katerimi se banka v določenem okolju primerja, ob dejstvu, da naj se  ostale 

okoliščine ne bi spreminjale oz. naj se ne bi povečevalo tveganje (Golin 2001). 

Za merjenje učinkovitosti različni avtorji navajajo tri načine izračunavanja kazalnika 

učinkovitosti (angl. Cost to Income Ratio): stroški v primerjavi s prihodki, stroški v 

primerjavi z bilančno vsoto in bilančna vsota v primerjavi s številom redno zaposlenih (Golin 

2011 in Kobe 1997). V naši analizi smo uporabili način izračuna, pri katerem se stroške 

primerja s prihodki, ker smo pri učinkovitosti želeli prikazati vidik stroškov glede na prihodke 

banke: 

𝐾𝑎𝑧𝑎𝑙𝑛𝑖𝑘 𝑢č𝑖𝑛𝑘𝑜𝑣𝑖𝑡𝑜𝑠𝑡𝑖 =
𝑆𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖 (𝑑𝑒𝑙𝑎, 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑗𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑎)(𝑏𝑟𝑒𝑧 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑗)

𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠𝑡𝑛𝑖 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖 + 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠𝑡𝑛𝑖 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖
 

Kazalniki kapitalske moči in ustreznosti 

Ena od pomembnih nalog kapitala bank je vsrkavanje izgub, s čimer se posledično zaščiti 

komitente, ki varčujejo, in ostale, ki s svojim zaupanjem v institucijo pomagajo ohranjati 

finančno trdnost bančnega ustroja. Posledica omenjene naloge kapitala je v zavzemanju 

povečevanja dela kapitala v bilančni vsoti s strani regulatorja (Kobe 1997). 

Kot smo zapisali že v poglavju 3.2.1, je Basel III v zakonodajo EU sprejet preko uredbe o 

kapitalskih zahtevah – CRR in direktive o kapitalskih zahtevah – CRD IV. CRR direktiva je v 

slovenski zakonodaji že aplicirana od januarja 2014, medtem ko se CRD IV  uporablja od 

marca 2015, ko je v veljavo stopil Zban-2 (Koritnik 2015). 

V poglavju 3.2.1 omenjamo, da bi moral biti celoten znesek kapitala, ki ga morajo imeti 

banke in investicijska podjetja, vsaj 8 % tveganja prilagojenih sredstev, kar je minimalna 

kapitalska zahteva. Od tega naj bi delež najkakovostnejšega kapitala, navadnega lastniškega 

temeljnega kapitala, tj. skupni kapital Tier 1, znašal 4,5 % tveganja prilagojenih sredstev. 
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Dodatni kapital Tier 1 naj bi znašal najmanj 1,5 %, Kapital Tier 2 pa najmanj 2 % (Evropski 

svet b.l.). Minimalni količnik skupnega kapitala v višini 8 % se zagotavlja z navadnim oz. 

skupnim kapitalom ter do največ 1,5 % hibridnih instrumentov in do največ 2 % 

subordiniranih instrumentov (Koritnik 2015). 

Za vključitev posameznih elementov v instrument kazalnika kapitalske moči morajo biti 

izpolnjeni vsi zgoraj omenjeni pogoji (Basel komite za bančni nadzor – BIS 2011).  

Količnik kapitalske ustreznosti (angl. Total Capital Ratio) se preračuna kot razmerje med 

kapitalom in vsoto tveganju prilagojene aktive (The New Basel Capital Accord 2001): 

 

     
kapital (nespremenjen)

kreditna tveganja + tržna tveganja + operativna tveganja
= količnik kapitalske ustreznosti (min. 8 %)  

Količnik kapitalske ustreznosti (Total Capital Ratio) Golin (2001) izračunava na naslednji 

način: 

𝐾𝑜𝑙𝑖č𝑛𝑖𝑘 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑠𝑘𝑒 𝑢𝑠𝑡𝑟𝑒𝑧𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =
𝑇𝑖𝑒𝑟 1 + 𝑇𝑖𝑒𝑟 2 × 100

𝑇𝑒ℎ𝑡𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑣𝑒𝑔𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Višji kot so omenjeni  kazalniki, bolj je banka solventna. Prehodno obdobje prilagajanja na 

novo regulativo se zaključuje konec leta 2019. Če banke ne bodo izpolnile zahtevanih  

količnikov, bodo morale spoštovati omejitve pri izplačilih v povezavi s kapitalom, 

kapitalskimi instrumenti ter pri izplačilu variabilnih prejemkov (Koritnik 2015). 

Kazalniki likvidnosti 

Kako hitro se naložbe banke spremenijo v denar, kažejo kazalniki likvidnosti. Likvidnost je 

zelo pomembna za regulatorja, saj posledično vpliva na stabilnost finančnega sistema. 

Donosnost in likvidnost sta povezani obratnosorazmerno, saj naložbe, ki so likvidne, 

prinašajo nižji donos, medtem ko so naložbe, ki so donosne, manj likvidne. Med likvidne 

naložbe štejemo denar, državne obveznice, kratkoročne tržne obveznice, tržne vrednostne 

papirje (Kobe 1997). 

Likvidnostne razmere izbranih bank bomo v nalogi analizirali s proučevanjem dveh 

kazalnikov, in sicer kazalnika deleža kreditov v bilančni vsoti (angl. Net Loans to Total 

Assets) in kazalnika neto kreditov glede na celotne depozite (angl. Net Loans to Total 

Deposits). 

Kazalnik deleža kreditov v bilančni vsoti nam pove, koliko posojil banke je likvidnih, s čimer 

izvemo kvaliteto kreditov, ki jih je banka plasirala svojim komitentom in je zelo jasen 

pokazatelj likvidnosti banke (Kobe 1997): 
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𝐷𝑒𝑙𝑒ž 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑣 𝑣 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛č𝑛𝑖 𝑣𝑠𝑜𝑡𝑖 =
𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 (𝑛𝑒𝑏𝑎𝑛č𝑛𝑒𝑚𝑢 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑗𝑢)

𝐵𝑖𝑙𝑎𝑛č𝑛𝑎 𝑣𝑠𝑜𝑡𝑎
 

Še bolj natančno lahko izmerimo likvidnost s kazalnikom neto kreditov glede na celotne 

depozite komitentov, ki je opredeljen kot (Golin 2001):  

𝐷𝑒𝑙𝑒ž 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑣 𝑣 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖ℎ =
𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 (𝑛𝑒𝑏𝑎𝑛č𝑛𝑒𝑚𝑢 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑗𝑢)

𝐷𝑒𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜𝑣 (𝑛𝑒𝑏𝑎𝑛č𝑛𝑒𝑚𝑢 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑗𝑢)
 

Depoziti naj bi bili  bistven in najcenejši del financiranja banke, kar se posledično aplicira kot 

močno vplivanje na likvidnostno situacijo banke. Posledično se višji del depozitov 

nebančnega sektorja izkazuje kot bolj stabilno in zanesljivo financiranje banke. Način, kako 

banka pridobi svoje vire financiranje, kaže na sposobnost in ugled banke, s čimer se povečuje 

zaupanje komitentov (Golin 2001). 

4.2 Rezultati empirične analize poslovanja bank v izbranih državah iz območja EU 

V tem poglavju smo želeli prikazati vsebinski vidik proučevanih finančnih kazalnikov, ki so 

po našem predvidevanju in ugotovitvah ključni za prikaz finančnega stanja poslovanja 

posamezne banke. Primerjava podatkov bo tako narejena na osnovi 11 različnih podatkov, ki 

so med najbolj uporabljenimi finančno računovodskimi kategorijami za primerjavo. Mednje 

jih uvrščata tudi Golin (2001) in Kobe (1997).  V nadaljevanju smo s pomočjo empirične 

metode preverjali, kakšen je bil vpliv finančne krize na poslovanje bank v Evropski uniji z 

več aspektov, in sicer z vidika poslovanja bank pred pričetkom krize in v času krize. Vidik 

vpliva finančne krize na poslovanje bank smo pregledali še z vidika vrste lastništva, kot tudi 

glede na države, v katerih so matične banke locirane. 

4.2.1 Proučevani finančni kazalniki 

Empirična analiza uspešnosti poslovanja bank izhaja iz proučevanja finančnih izkazov v EU. 

Poslovanje banke se šteje za uspešno, če zadosti kriterijem, ki jih je določilo vodstvo, oz. če 

zadosti pričakovanjem lastnika. Nedvomno med pričakovanja lastnika spada to, da vloženi 

kapital v nek poslovni subjekt prinaša dobiček in da podjetje oz. banka raste. Omenjeno lahko 

vidimo iz bilance stanja, iz katere tako dobimo podatke o imetju, investicijah, financiranju in 

kapitalu banke. Izkaz poslovnega izida vsebuje podatke glede gospodarskega vidika 

poslovanja banke, pri čemer nas zanima vidik poslovnega izda. 

Poleg omenjenega smo v tej raziskavi proučevali tudi vidik poslovanja banke, ki se kaže 

preko kazalnikov, izkazanih v odstotkih, in prikazuje odnos med izbranimi računovodskimi 

postavkami v finančnih izkazih. Finančni kazalniki so v pomoč pri oceni, kakšnemu tveganju 

je banka izpostavljena in kakšna je dobičkonosnost banke. Prav tako so omenjeni kazalniki v 
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pomoč vodstvu pri planiranju bodočih aktivnosti za upravljanje in poslovanje banke. Kot že 

bolj natačno prikazano v točki 4.1.3, finančne kazalnike razvrščamo v štiri skupine (Golin, 

2001 in Kobe, 1997):  

 kazalniki kvalitete aktive, 

 kazalniki donosnosti in učinkovitosti, 

 kazalniki kapitalske moči in ustreznosti, 

 kazalniki likvidnosti. 

Vrednosti kazalnikov, ki smo jih uporabili v empirični analizi, bomo z vsebinskega vidika na 

kratko predstavili v nadaljevanju.  

Kazalniki kvalitete aktive 

Kazalnik, ki ga uvrščamo med kazalnike kvalitete aktive in je bil v raziskavo vključen kot 

reprezentativen kazalnik tega, je bil kazalnik slabih kreditov v %. Kazalnik prikazuje delež, ki 

nam pove, koliko kreditov, od vseh danih kreditov, ki jih je banka dala, kreditojemalci ne 

vračajo.V obdobju 2006/2007 je povprečna vrednost kazalnika slabih kreditov znašala 2,78 

%, v obdobju 2012/2013 pa 11,44 %. Povprečne vrednosti prikazujejo, da je povrečna 

vrednost v prvem raziskovanem obdobju boljša vrednost kazalnika v vzorcu izbranih bank, 

medtem ko v drugem raziskovalnem odboju prikazane povrečne vrednosti prikazujejo, da je 

prišlo do zmernih težav v vzorcu izbranih bank (primerjano na povprečne pridobljene 

vrednosti v izbranih obdobjih).  

Kot kazalnike donosnosti in učinkovitosti smo izbrali naslednje tri kazalnike, ki so 

predstavljali omenjeno skupino: kazalnik donosnosti povprečja lastniškega kapitala – ROAE 

v %, kazalnik donosnosti povprečne bilančne vsote – ROAA v % in kazalnik učinkovitosti  v 

%.  

V obdobju 2006/2007 je povprečna vrednost kazalnika donosnosti povprečja lastniškega 

kapitala znašala 16,93 %, v obdobju 2012/2013 pa –11,38 %. V drugem raziskovanem 

obdobju je bil povprečni donos na povprečni lastniški kapital negativen, kar pomeni, da ni 

prinesel donosa lastnikom kapitala. Povprečna vrednost kazalanika donosnosti povprečne 

bilančne vsote je v obdobju 2006/2007 znašala 1,74 %, v obdobju 2012/2013 pa –1,40 %, kar 

kaže na to, da je bil v drugem raziskovanem obdobju negativen donos na povprečno bilančno 

vsoto. 

Povprečna vrednost kazalnika učinkovitosti je v obdobju pred krizo znašala 55,53 %, v 

obdobju 2012/2013 pa se je zvišala na 69,94 %, kar kaže na to, da so bili v drugem 

raziskovanem obdobju stroški dela višji kot obseg prihodkov, ki so jih zabeležile banke, kar 

pomeni, da so imele banke nižje (obrestne in neobrestne) prihodke, kot so bili njihovi stroški 

(dela, amortizacije in materiala). 
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Kazalniki kapitalske moči in ustreznosti 

Med kazalniki kapitalske moči in ustreznosti smo obravnavali naslednja dva kazalnika: 

kazalnik temeljnega kapitala (Tier 1 Ratio) v % in  količnik kapitalske ustreznosti (Total 

Capital Ratio %).  

V obdobju 2006/2007 je bila povprečna vrednost kazalnika temeljnega kapitala 7,84 %, v 

obdobju 2012/2013 pa se je vrednost zvišala na 11,68 %. Iz podatkov izhaja, da so bile v 

drugem raziskovanem obdobju vrednosti kazalnika temeljnega kapitala precej višje kot v 

prvem obdboju. Omenjeno nakazuje na dejstvo, da so imele banke ob višjem kazalniku boljšo 

kapitalsko ustreznost, kar vpliva na ustreznost za regulatorja in boljšo sposobnost banke v 

primeru potrebnega kritja realiziranih izgub. 

V obdobju 2006/2007 je bila povprečna vrednost količnika kapitalske ustreznosti 10,34 %, v 

obdobju 2012/2013 pa 15,15 %. Tudi povprečna vrednost količnika kapitalske ustreznosti je 

bila v drugem raziskovanem obdobju precej višja kot v prvem obdboju.  

V analizi so tako prikazane povprečne vrednosti izbranih bank. V točki 3.2.1. smo omenili, da 

je celoten znesek kapitala, ki bi ga morale imeti banke in investicijska podjetja, vsaj 8 % 

tveganju prilagojenih sredstev. 

Kazalniki likvidnosti 

V skupini kazalnikov likvidnosti smo obravnavali kazalnik neto kreditov glede na celotne 

depozite v % in kazalnik deleža kreditov v bilančni vsoti v %.  

V obdobju 2006/2007 je bila povprečna vrednost kazalnika neto kreditov glede na celotne 

depozite 61,02 %, v obdobju 2012/2013 pa 58,34 %. Omenjeno kaže na to, da so bile v 

drugem raziskovanem obdobju vrednosti kazalnika neto kreditov glede na celotne depozite 

precej višje kot v prvem obdboju, saj so vrednosti kazalnika manjše v drugem opazovanem 

obdobju (vsebinska pojasnila kazalnika so bolj podrobno predstavljena v točki 3.2.). 

V obdobju 2006/2007 je povprečna vrednost kazalnika deleža kreditov v bilančni vsoti 

znašala 51,80 %, v obdobju 2012/2013 pa 52,07 %, kar kaže na to, da so bile v drugem 

raziskovanem obdobju vrednosti kazalnika neto kreditov glede na bilančno vsoto bolj 

likvidne, vrednosti kazalnika so bile precej višje kot v prvem opazovanem obdboju.  

Poleg omenjenih kazalnikov smo v raziskavo vključili tudi podatke o višini bilančne vsote, 

kapitala in dobička/izgube posamezne banke v izbranih primerjalnih obdobjih. Izbrani podatki 

so pomembni z vidika spremljanja rasti ali padca in lahko že na prvi pogled opozorijo na 

ključna dogajanja v banki (podatki so bili vključeni v podatkovno bazo, ki smo jo obdelali s 

pomočjo SPSS analize).  
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V nadaljevanju so na slikah 6 in 7 prikazane povrečne vrednosti kazalnikov v dveh  

opazovanih obdobjih.  

 

Slika 6: Številčne povprečne vrednosti kazalnikov v obdobju opazovanja v letih 2006 in 2007 

 

Slika 7: Številčne povprečne vrednosti kazalnikov v obdobju opazovanja v letih 2012 in 2013 

4.2.2 Uspešnost poslovanja bank pred krizo in v času krize 

V prvem delu empirične analize smo z opisnimi statistikami preverjali povprečne vrednosti 

izbranih kazalnikov v raziskavi, ki jih za obdobje 2006/2007 prikazujemo v spodnji 

preglednici in smo jih grafično že prikazali v točki 4.2.1., Slika 6. V preglednici je prikazan 

tudi stadnardni odklon od dobljenih povprečnih vrednosti za prikazano obdobje.  
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Preglednica 9: Povprečne vrednosti kazalnikov za obdobje 2006/2007 

Kazalniki / 

            obdobje 2006/2007 Povprečje v % 

Standardni 

odklon v 

% 

Kazalnik slabih kreditov v % 2,78 5,03 

Kazalnik donosnosti povprečja lastniškega kapitala – ROAE v % 16,93 9,92 

Kazalnik donosnosti povprečne bilančne vsote – ROAA v % 1,74 3,51 

Kazalnik učinkovitosti v % 55,53 11,82 

Kazalnik temeljnega kapitala (Tier 1 Ratio) v % 7,84 4,59 

Količnik kapitalske ustreznosti v % (Total Capital Ratio) 10,34 5,01 

Kazalnik neto kreditov glede na celotne depozite v %  61,02 20,59 

Kazalnik deleža kreditov v bilančni vsoti v % 51,80 17,13 

 

Enako smo preverjali za obdobje 2012/2013, kar je prikazano v naslednji preglednici in v 

predhodni točki (Slika 7). 

 

Preglednica 10: Povprečne vrednosti kazalnikov za obdobje 2012/2013 

 Kazalniki / 

            obdobje 2012/2013 Povprečje v % 

Standardni 

odklon v 

% 

Kazalnik slabih kreditov v % 11,44 10,84 

Kazalnik donosnosti povprečja lastniškega kapitala – ROAE v % –11,38 47,62 

Kazalnik donosnosti povprečne bilančne vsote – ROAA v % –0,40 1,76 

Kazalnik učinkovitosti v % 69,94 40,24 

Kazalnik temeljnega kapitala (Tier 1 Ratio) v % 11,68 4,65 

Količnik kapitalske ustreznosti v % (Total Capital Ratio) 15,15 6,75 

Kazalnik neto kreditov glede na celotne depozite v %  58,34 19,32 

Kazalnik deleža kreditov v bilančni vsoti v % 52,07 16,93 

 

Oblikovanje sintetičnih kazalnikov 

V nadaljevanju analize smo zaradi kompleksnosti podatkov oblikovali nove sintetične 

kazalnike, glede na vsebinsko povezanost kazalnikov. Tako smo združili analizirane 

kazalnike in s faktorsko analizo ustvariti nove spremenljivke. Te niso direktno primerljive s 

posameznimi kazalniki oz. njihovimi opisnimi statistikami, ki prikazujejo povrečne vrednosti 

in standardne odklone posameznih kazalnikov. 

Sintetične spremenljivke smo ustvarili s faktorsko analizo, pri kateri je prvi faktor določen 

tako, da pojasni kar se da velik del variance vseh opazovanih spremenljivk, ki ga imenujemo 

celotna varianca. Drugi faktor je izbran tako, da ni odvisen od prvega faktorja in razloži kar se 
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da velik del ostale, še nepojasnjene variance. Večja je odvisnost med opazovanimi 

spremenljivkami, manjše je število faktorjev, ki pojasnjujejo velik del celotne variance 

(Košmelj 1983).    

Kot že omenjeno v poglavju 4.1.1, teorija navaja postopek faktorske analize v treh stopnjah 

(Košmelj 1983): 

 analiza odvisnosti spremenljivk, 

 določitev faktorjev, 

 določitev enostavnih in vsebinsko opredeljenih faktorjev. 

Skladno s teorijo smo najprej preverjali odvisnost izbranih spremenljivk s pomočjo programa 

SPSS. Iz preglednic komunalitet (glejte prilogo 3, preglednica I) je vidno, da »Kazalnik slabih 

posojil« ni imel nič skupnega z ostalimi, saj njegova vrednost ni dosegala mejne vrednosti 

komunalitete v višini 0,5. Ker smo ga obravnavali samostojno, smo ga izločili iz nadaljnje 

analize. 

Iz preglednice faktorskih uteži v preglednici II (v prilogi 3, preglednica II) je razvidno, da je 

bil »Kazalnik učinkovitosti« slabo povezan s celoto. Hkrati je bil povezan s prvim in drugim 

faktorjem; bil je bipolaren. Tudi tega smo izločili in obravnavali samostojno. 

Iz zadnje preglednice faktorskih uteži, preglednice III (v prilogi 3, preglednica III), smo lahko 

razbrali, kateri kazalniki sodijo skupaj. S tem so bili vsi pogoji za nadaljevanje raziskave 

izpolnjeni. 

Faktorji, ki smo jih dobili, z vsebinskega vidika še niso bili sprejemljivi  za končno 

interpretacijo raziskave, zato smo s pomočjo metode glavnih komponent (metoda PCA)  

interpretirali podatke.  

Pri metodi PCA gre za prenos danega niza opazovanih spremenljivk v nov niz sintetičnih 

spremenljivk, to je glavnih komponent, ki niso odvisne med seboj. Z metodo PCA 

komponente zapovrstjo odrejamo tako, da linearna kombinacija spremenljivk, s katero 

opredelimo prvo glavno komponento na način, da v največji meri opredeljuje celotno 

varianco. Druga komponenta je opredeljena kot druga najboljša linearna kombinacija s 

stališča še nepojasnjene variance s predpogojem, da druga komponenta ni odvisna od prve. 

Omenjeno pomeni, da moramo z drugo komponento pojasniti čim večji delež celotne 

variance, ki ga nismo pojasnili s prvo komponento. Ravnanje ponavljamo, dokler ni 

razjasnjena varianca za vse spremenljivke, ki jih opazujemo (Košmelj 1983). 

Izhajajoč iz predpostavke metode PCA smo v nadaljevanju določili glavne komponente, 

faktorje, ki smo jih razvrstili v 4 skupine sintetičnih kazalnikov. Združeni kazalniki so 

vsebinsko nedvomno povezani. Poimenovali smo jih sledeče: 
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 DENAR (v kazalniku smo združili podatke o bilančni vsoti, kapitalu in dobičku oz. 

izgubi banke), 

 DONOSNOST IN UČINKOVITOST (v kazalniku smo združili kazalnik donosnosti 

povprečja lastniškega kapitala – ROAE in kazalnik donosnosti povprečja bilančne vsote – 

ROAA),  

 KAPITALSKA MOČ IN USTREZNOST (v kazalcu smo združili kazalnik temeljnega 

kapitala in količnik kapitalske ustreznosti, 

 LIKVIDNOST (v kazalcu smo združili kazalnik neto kreditov glede na celotne depozite 

in kazalnik deleža kreditov v bilančni vsoti). 

Kot že omenjeno, smo, zaradi slabe povezave z ostalimi kazalniki, kazalnik slabih kreditov in 

kazalnik učinkovitosti samostojno vključili v nadaljnjo raziskavo.  

Ker preverjamo, ali se uspešnost poslovanja bank razlikuje pred krizo in v času krize, smo 

metodo PCA izvedli dvakrat, in sicer za obdobje: 

 2006/2007 in 

 2012/2013. 

Za vsak posamezni sintetični kazalnik in vsako izbrano opazovano obdobje smo po metodi 

PCA izmerili Kaiser-Meyer-Olkinovo mero.
26

  

V Prilogi 4 so prikazani rezultati analize za novo oblikovane sintetične kazalnike, za vsak 

kazalnik ločeno, prav tako pa je analiza narejena za vsako analizirano leto.  

Iz analize je razvidno, da je pri kazalniku DENAR (glej Priloga 4, preglednica IV in 

preglednica VIII) med združenimi spremenljivkami dokaj velika povezanost oz. povezanost 

še vedno obstaja. Iz podatka o celotni pojasnjeni varianci je razvidno, koliko oz. katere 

spremenljivke je smiselno zadržati v sami analizi, pri čemer obdržimo le tiste komponente, ki 

imajo lastno vrednost večjo od ena (Košmelj 1983). V obeh obdobjih je lastna vrednost prve 

komponente večja od ena in z njo lahko v obdobju 2006/2007 pojasnimo 93,99 % celotne 

variabilnosti, medtem ko v obdobju 2012/2013 pojasnimo 65,01 % celotne variabilnosti. 

Preglednica komunalitete nam pove, kolikšen delež variabilnosti posamične spremenljivke je 

možno pojasniti z vsemi upoštevanimi komponentami. V obdobju 2006/2007 so vse tri 

vključene komponente (Bilančna vsota, Kapital in Dobiček/Izguba) pojasnjene več kot 90 %, 

                                                 

26 Kaiser-Meyer-Olkinova mera adekvatnosti vzorca meri jakost celotne povezanosti med 

spremenljivkami: vrednost ima lahko med 0 in 1; zaželena je čim višja vrednost. Vrednosti pod 0,5 

običajno pomenijo, da vzorec oz. spremenljivka nista primerna za izvajanje faktorske analize (Košmelj 

1983). 
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medtem ko je v obdobju 2012/2013 komponenta Dobiček/Izguba pojasnjena le v višini 53 % 

(glej Priloga 4, preglednica IV in preglednica VIII). 

Matrika faktorskih uteži kaže korelacijske koeficiente med glavno komponento in posamezno 

spremenljivko. Večji kot je vpliv spremenljivke na posamično komponento, večja je faktorska 

utež po absolutni vrednosti, ob čemer mejo sprejemljivosti posameznih spremenljivk 

postavimo v višini 0,5 (Košmelj 1983). Za komponento DENAR lahko rečemo, da so nanjo 

pomembno vplivale vse spremenljivke v obeh izbranih obdobjih, le v obdobju 2012/2013 je 

bila spremenljivka Dobiček/Izguba tik nad mejno vrednostjo 0,55. 

Pri kazalniku DONOSNOST IN UČINKOVITOST (glej Priloga 4, preglednica V in 

preglednica IX) iz analize ugotavljamo, da povezanost med spremenljivkami obstaja, vendar 

je na mejni vrednosti. V obeh opazovanih obdobjih lahko pojasnimo nad 70 % celotne 

variabilnosti. Za komponento DONOSNOST IN UČINKOVITOST moramo omeniti, da sta 

nanjo pomembno vplivali obe spremenljivki v obeh izbranih obdobjih, v višini 0,84.  

Iz analize ugotavljamo, da pri kazalniku KAPITALSKA MOČ IN USTREZNOST (glej 

Priloga 4, preglednica VI in preglednica X) povezanost med spremenljivkami obstaja, vendar 

je na mejni vrednosti. V obdobju 2006/2007 lahko pojasnimo 98 % celotne variabilnosti, 

medtem ko v obdobju 2012/2013 pojasnimo 83,22 % celotne variabilnosti. V opazovanih 

obdobjih sta obe spremenljivki pojasnjeni v višini vrednosti komunalitete, v letih 2006/2007 s 

98,9 % in 2012/2013 z 83,2 %. Za komponento KAPITALSKA MOČ IN USTREZNOST 

izpostavljamo, da sta nanjo pomembno vplivali obe spremenljivki v obeh izbranih obdobjih, v 

višini 0,99 in 0,91.  

Opravljena anliza pokaže, da pri kazalcu LIKVIDNOST (glej Priloga 4, preglednica VII in 

preglednica XI) obstaja povezanost med spremenljivkami, vendar je na mejni vrednosti. V 

obdobju 2006/2007 lahko za kazalec LIKVIDNOST pojasnimo 98 % celotne variabilnosti, 

medtem ko v obdobju 2012/2013 tega lahko pojasnimo s 96 % celotne variabilnosti. V 

opazovanih obdobjih sta obe spremenljivki pojasnjeni v višini vrednosti komunalitete, v letih 

2006/2007 s 98,1 % in 2012/2013 s 96,6 %. Za komponento LIKVIDNOST moramo omeniti, 

da sta nanjo pomembno vplivali obe spremenljivki v obeh izbranih obdobjih, v višini 0,99 in 

0,98.  

Preverjanje hipotez 

V prvem delu empirične analize preverjamo naslednjo hipotezo: 

H1: Banke so, glede na merjene kazalnike, bolj uspešno poslovale pred krizo kot v času krize. 

V okviru analize bomo torej preverjali, ali je bila uspešnost poslovanja bank v EU, merjena z 

zgoraj opredeljenimi skupinami kazalnikov, v času pred krizo (tj. v letu 2006 oziroma 2007) 
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višja od uspešnosti poslovanja bank v času krize (tj. v letu 2012 oz. 2013). Zastavljeno 

hipotezo bomo preverjali pri stopnji značilnosti 5 %. 

Ker hipotezo preverjamo s sintetičnimi kazalci, smo opisne statistike predstavili po 

posameznih finančnih kazalcih, s pomočjo katerih dobimo bolj nazoren pregled nad 

posameznimi vrednostmi; povprečnim in standardnim odklonom, v primerjavi z dvema 

opazovanima obdobjema.  
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Preglednica 11: Primerjava opisnih statistik med opazovanimi obdobji 

 

Obdobje 2006/2007 Obdobje 2012/2013 

Kazalniki  Povprečje 

Stadnardni 

odklon Povprečje 

Stadnardni 

odklon 

Kazalnik slabih kreditov v % 2,78 5,03 11,44 10,84 

Kazalnik donosnosti povprečja lastniškega kapitala – ROAE v 

% 16,93 9,92 –11,38 47,62 

Kazalnik donosnosti povprečne bilančne vsote – ROAA v % 1,74 3,51 –0,40 1,76 

Kazalnik učinkovitosti v % 55,53 11,82 69,94 40,24 

Kazalnik temeljnega kapitala (Tier 1 Ratio) v % 7,84 4,59 11,68 4,65 

Količnik kapitalske ustreznosti v % (Total Capital Ratio) 10,34 5,01 15,15 6,75 

Kazalnik neto kreditov glede na celotne depozite v % 61,02 20,59 58,34 19,32 

Kazalnik deleža kreditov v bilančni vsoti v % 51,80 17,13 52,07 16,93 

 

Iz zgornje preglednice lahko vidimo, da so bile vrednosti nekaterih finančnih kazalnikov v 

obdobju 2006/2007 nižje kot v obdobju 2012/2013, prav tako je bil nižji standardni odklon. 

Spet drugi kazalniki, ki se nanašajo predvsem na donosnost, so bili višji v obdobju 

2006/2007, v primerjavi z drugim opazovanim obdobjem. Iz tega bi lahko sklepali, da so bile 

banke v obdobju 2006/2007 bolj dobičkonosne, natančneje pa smo to opazovali v okviru 

preverjanja hipoteze. 

Hipotezo smo preverjali s testom za dva odvisna vzorca (angl. Paired Samples T Test), saj 

opazujemo iste banke v dveh časovnih obdobjih (v dveh različnih situacijah). Pri odvisnih 

vzorcih tako preverjamo, ali je povprečna vrednost razlike vrednosti dveh spremenljivk pri 

istih enotah manjša ali večja (oziroma različna) od nič (Košmelj 1998).  

Ker preverjamo, ali je bila uspešnost poslovanja pred krizo višja kot po krizi, bomo glede na 

postavljeno hipotezo to preverjali z enostranskim t-testom.  

Pri prvih petih testih – parih so povprečne vrednosti razlike parov < 0, zato smo hipoteze 

postavili na spodaj omenjen način: 

H0: Banke so pred krizo kot v času krize poslovale manj uspešno ali enako.  

H1: Banke so bolj uspešno poslovale pred krizo kot v času krize. 

 2006/2007 2012/2013

 2006/2007 2012/2

0

1 013

:

:

H y y

H y y




 

V preglednici 12 so prikazani rezultati analize t-testa za dva odvisna vzorca sintetično 

pridobljenih kazalnikov in podatkov v dveh opazovanih obdobjih, in sicer 2006/2007 in 

2012/2013. Vrednosti stopnje statistične značilnosti (2-stranska) delimo z dve, saj smo za 

preverjanje hipoteze uporabili enostranski t-test. 



 

77 

Preglednica 12: Analiza izbranih kazalnikov t-test-a za dva odvisna vzorca (angl. Paired 

Samples T-test) v obravnavanih obdobjih 

 

 
Razlika parov 

t 

Stopnja  

prostosti 

Značilnost 

(2-

stranska)* Povprečje 

Par 1 DENAR (2006/2007) - DENAR (2012/2013) –,0110 –,236 60 0,814 

Par 2 Kazalnik slabih kreditov v % (2006/2007 ) – kazalnik slabih kreditov v % 

(2012/2013) 
–8,381 –5,986 60 0,000 

Par 3 DONOSNOST IN UČINKOVITOST (2006/2007) – DONOSNOST IN 

UČINKOVITOST (2012/2013) 
–,0436 –,258 60 0,797 

Par 4 Kazalnik učinkovitosti v % (2006/2007) – kazalnik učinkovitosti v % 

(2012/2013) 
–14,393 –2,654 60 0,010 

Par 5 KAPITALSKA MOČ IN USTREZNOST (2006/2007) – KAPITALSKA 

MOČ IN USTREZNOST (2012/2013) 
–,0146 –,088 60 0,930 

Par 6 LIKVIDNOST (2006/2007) – LIKVIDNOST (2012/2013) ,0119 ,140 60 0,889 

Opomba:* Podčrtane vrednosti nakazujejo na mejno vrednost stopnje značilnosti testov, ki je 

postavljena pri 0,05 

Kot izhaja iz preglednice 12, je pri kazalnikih denar, donosnost in učinkovitost, kapitalska 

moč in ustreznost stopnja statistične značilnosti p > 0,05, kar pomeni, da ničelne hipoteze ne 

moremo zavrniti. Iz tega izhaja, da pri 5 % stopnji značilnosti ne moremo trditi, da je 

uspešnost bank (merjena s kazalniki denar, kazalnik slabih kreditov, kazalnik učinkovitosti, 

donosnost in učinkovitost, kapitalska moč in ustreznost ter likvidnost) pred krizo večja od 

uspešnosti bank v času krize. 

Nasprotno izhaja iz t-testa pri kazalniku slabih kreditov in kazalniku učinkovitosti. Ker je 

stopnja značilnosti p ≤ 0,05, ničelno hipotezo zavrnemo in sprejmemo alternativno hipotezo. 

Pri paru LIKVIDNOST je vrednost povprečna razlika parov pozitivna, kar pomeni, da 

moramo ničelno in nasprotno hipotezo zapisati drugače: 

 2006/2007 2012/2013

 2006/2007 2012/2

0

1 013

:

:

H y y

H y y




 

Pri kazalniku likvidnost je statistična značilnost p > 0,05, kar pomeni, da ničelne hipoteze ne 

moremo zavreči. Iz tega izhaja, da pri 5 % stopnji značilnosti ne moremo trditi, da je bila 

likvidnost bank pred krizo slabša od likvidnosti bank v času krize. 

Iz analize sledi, da statistično značilna razlika obstaja samo pri kazalnikih slabih kreditov in 

kazalniku učinkovitosti, pri katerih smo lahko sklepali, da je bilo poslovanje bank pred krizo 

bolj uspešno. Povečanje obeh kazalnikov je prav tako vidno iz preglednice 11, kjer so 

prikazane opisne statisitke posameznik finančnih kazalnikov. Po vsebini povečanje obeh 

finančnih kazalnikov tako pomeni poslabšanje poslovanja banke, kar dodatno pritrjuje, da so 

banke glede na ta dva kazalnika slabše poslovale v obdobju krize. Za ostale kazalnike pa 

lahko le domnevamo, da so bili poslovanje (bilančna vsota, kapital, dobiček/izguba) in ostali 
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finančni kazalniki (kazalniki, nanašajoč se na donosnost, učinkovitost, kapitalsko moč in 

ustreznost ter likvidnost) ustreznejši v času, preden se je kriza pričela.  

4.2.3 Uspešnost poslovanja bank glede na lastništvo 

V tem podpoglavju predstavljamo rezultate analize, ki se nanašajo na drugo hipotezo. 

H2: Banke v državni lasti, glede na merjene kazalnike, v povprečju slabše poslujejo kot banke 

v privatni lasti. 

V analizi smo banke razdelili v dve skupini: na banke, ki so v večinski zasebni lasti in banke, 

pri katerih ima država kontrolni delež oz. so v lastništvu posamezne države (kot kriterij za 

banko v državnem lastništvu smo upoštevali dejstvo, da ima banka najmanj 25 % državnega 

lastništva). Ker smo banke opazovali pred krizo in v času krize, smo analizo naredili dvakrat, 

za opazovano obdobje 2006/2007 in obdobje 2012/2013. 

V okviru preverjanja hipoteze smo preverjali, ali je bila uspešnost poslovanja bank v državni 

lasti v EU, merjena z zgoraj opredeljenimi skupinami kazalnikov, v času pred krizo (tj. v letu 

2006 oziroma 2007) višja od uspešnosti poslovanja bank v privatnem lastništvu. Zastavljeno 

hipotezo bomo preverjali pri stopnji značilnostu 5 %.  

V nadaljevanju v preglednici predstavljamo opisne statistike po posameznih kazalnikih – 

vsebinski vidik je pojasnjen v točki 3.2. Kazalniki so predstavljeni v primerjavi z dvema 

vrstama lastništva v opazovanem obodbju pred krizo.  
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Preglednica 13: Primerjava opisnih statistik med vrstami lastništva za obdobje 

2006/2007 

 
Državno lastništvo Privatno lastništvo 

Kazalniki/opisne statistike 

Povprečje 
Standardni 

odklon 
Povprečje 

Standardni 

odklon 

Kazalnik slabih kreditov v % 1,72 1,85 3,28 5,83 

Kazalnik donosnosti povprečja lastniškega kapitalaROAE v 

% 14,32 7,52 18,21 10,76 

Kazalnik donosnosti povprečne bilančne vsote –ROAA v % 1,09 1,87 2,05 4,06 

Kazalnik učinkovitosti v % 58,56 12,39 54,05 11,40 

Kazalnik temeljnega kapitala (Tier 1 Ratio) v % 6,06 1,17 8,71 5,35 

Količnik kapitalske ustreznosti (kapital/tveganju prilagojena 

aktiva- Total Capital Ratio %) 8,00 0,78 11,47 5,85 

Kazalnik neto kreditov glede na celotne depozite v % 62,79 19,44 60,16 21,31 

Kazalnik deleža kreditov v bilančni vsoti v % 53,98 16,43 50,75 17,57 

 

Hipoteze smo zapisali na naslednji način: 

H0: Banke v državni lasti v povprečju poslujejo boljše ali enako kot banke v privatni lasti. 

H1: Banke v državni lasti v povprečju slabše poslujejo kot banke v privatni lasti. 

0   

1   

:

:

državna last privatna last

državna last privatna last

H y y

H y y



  

 

Predmetno hipotezo smo preverjali s t-testom za neodvisna vzorca (angl. Independent 

Samples T Testom). Z omenjenim testom preverjamo, ali se povprečna vrednost iste 

spremenljivke v skupini enot razlikuje od povprečne vrednosti v drugi skupini enot in 

analiziramo pojav za dve neodvisni skupine znotraj populacije. T-test za dva neodvisna 

vzorca (angl. Independent Samples T Test) izvedemo na način, da prvi del testa  izvedemo s 

pomočjo Levenovega testa (angl. Levene's Test). 

Pri t-testu, kjer analiziramo dva neodvisna vzorca, ločimo dva načina primerjav povprečij 

med skupinama: 

 če sta varianci v obeh skupinah enaki, 

 če se varianca v eni skupini razlikuje od variance v drugi skupini (Košmelj 1983). 
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Rezultati, ki nam omogočajo sklepanje o domnevi o povprečjih, se izpišejo posebej za primer, 

če sta varianci v obeh skupinah enaki in če nista enaki. Vrednosti, večje od 0, pomenijo, da 

ničelne hipoteze ne moremo zavrniti. S tem lahko rečemo, da sta varianci enaki in 

ugotavljamo, da tega ne moremo negirati, zato pravimo, da sta v takšnem primeru varianci 

enaki in nadaljujemo analizo s prvo vrstico v preglednici (glej preglednica 14). 

Obdobje 2006/2007 

Kot omenjeno, smo test izvedli dvakrat, zato v nadaljevanju prikazujemo rezultate obdobja 

2006/2007.  

Iz preglednice zgoraj je razvidno, da bomo v skupino vključili: 

 20 bank v državni lasti, 

 41 bank v privatni lasti. 
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Preglednica 14: Rezultati Levenovega testa za obdobje 2006/2007 

Opomba:* Podčrtane vrednosti nakazujejo na mejno vrednost stopnje značilnosti testov, ki je 

postavljena pri 0,05 

Ker je v prvem delu Levenovega testa pri vseh kazalnikih stopnja značilnosti p > 0,05, ničelne 

hipoteze o enakosti varianc ne zavrnemo. Domnevali smo, da so variance obeh skupin enake. 

Rezultate, ki nam omogočajo sklepanje o domnevi o povprečjih, smo upoštevali v vrstici 

»Enakost variance domnevano« oziroma v prvi vrstici. 

Za namen preverjanja hipoteze smo izvedli test enakosti povprečij. Glede na pozitivno razliko 

obeh povprečij (angl. Mean Diff.) pri spremenljivkah/kazalnikih: 

 likvidnost (2006/2007), 

 kazalnik učinkovitosti v % (2006/2007), 

smo postavili hipoteze na spodnji način: 

0   

1   

:

:

državna last privatna last

državna last privatna last

H y y

H y y



  

Kot izhaja iz preglednice 16, je pri kazalniku likvidnost in kazalniku učinkovitost, stopnja 

značilnosti p > 0,05, kar pomeni, da ničelne hipoteze ne moremo zavrniti, zato pri 5 % stopnji 

značilnosti ne moremo trditi, da je uspešnost bank v državni lasti v obdobju 2006/2007 večja 

od uspešnosti bank v zasebnem lastništvu.  

 

T-test za dva neodvisna vzorca (angl. Independent Samples T Test) 

 

Levenov Test T-test enakosti povprečij 

F 

Statistična 

značilnost t 

Stopnja 

pokritosti 

Značilnost (2-

stranska)* 

Razlika 

povprečij 

Razlika 

standardne 

napake 

DENAR (2006/2007) Enakost variance 

domnevano 
3,068 0,085 -1,450 59 0,152 -0,392 0,270 

Enakost variance 

ne domnevano 
  -1,580 47,297 0,121 -0,392 0,248 

DONOSNOST IN 

UČINKOVITOST 

(2006/2007) 

Enakost variance 

domnevano 
1,484 0,228 -1,466 59 0,148 -0,396 0,270 

Enakost variance 

ne domnevano 
  -1,824 58,992 0,073 -0,397 0,217 

KAPITALSKA MOČ IN 

USTREZNOST 

(2006/2007) 

Enakost variance 

domnevano 
0,372 0,544 -2,013 59 0,049 -0,536 0,266 

Enakost variance 

ne domnevano 
  -2,280 51,950 0,027 -0,536 0,235 

LIKVIDNOST (2006/2007) Enakost variance 

domnevano 
0,182 0,671 0,582 59 0,563 0,159 0,274 

Enakost variance 

ne domnevano 
  0,602 41,157 0,551 0,159 0,265 

Kazalnik učinkovitosti v % 

(2006/2007 ) 

Enakost variance 

domnevano 
0,035 0,852 1,411 59 0,163 4,515 3,198 

Enakost variance 

ne domnevano 
  1,371 35,088 0,179 4,515 3,293 

Kazalnik slabih kreditov v 

% (2006/2007 ) 

Enakost variance 

domnevano 
1,310 0,257 -1,268 59 0,210 -1,645 1,297 

Enakost variance 

ne domnevano 
  -1,691 54,150 0,097 -1,645 0,973 
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Pri ostalih kazalnikih: 

 denar (2006/2007), 

 donosnost in učinkovitost (2006/2007), 

 kapitalska moč in ustreznost (2006/2007), 

 kazalnik slabih kreditov v % (2006/2007); 

je bila razlika povprečij negativna, zato sta bili smiselni hipotezi: 

0   

1   

:

:

državna last privatna last

državna last privatna last

H y y

H y y



  

Za tri kazalnike je bila stopnja značilnosti pri t-testu p > 0,05. Kot izhaja iz podatkov v 

preglednici 14 pri kazalnikih denar, donosnost in učinkovitost in kazalnika slabih kreditov v 

%, ničelne hipoteze ne moremo zavrniti, zaradi česar pri stopnji značilnosti 5 % ne moremo 

trditi, da je uspešnost bank v državni lasti v obdobju 2006/2007 slabša v primerjavi z bankami 

v privatni lasti.  

Nasprotno izhaja iz t-testa pri kazalnikih kapitalska moč in ustreznost. Ker je stopnja 

značilnosti p ≤ 0,05, ničeno hipotezo zavrnemo in sprejmemo alternativno hipotezo, pri čemer 

s 5 % stopnjo značilnosti lahko trdimo, da sta kapitalska moč in ustreznost pri bankah v 

državni lasti manjši od bank v privatni lasti.  

Obdobje 2012/2013 

Kot omenjeno, smo analizo naredili dvakrat, zato predstavljamo opisne statistike v preglednici 

v primerjavi z dvema vrstama lastništva v opazovanem obodbju v času krize.  
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Preglednica 15: Primerjava opisnih statistik med vrstami lastništva za obdobje 

2012/2013 

 
Državno lastništvo Privatno lastništvo 

 

Povprečje 
Standardni 

odklon 
Povprečje 

Standardni 

odklon 

Kazalnik slabih kreditov v % 14,66 12,74 9,79 9,42 

Kazalnik donosnosti povprečja 

lastniškega kapitala – ROAE v % –38,55 55,59 2,54 36,43 

Kazalnik donosnosti povprečne 

bilančne vsote – ROAA v % –1,17 1,54 0,00 1,75 

Kazalnik učinkovitosti v % 87,99 61,64 60,70 13,54 

Kazalnik temeljnega kapitala (Tier 1 

Ratio) v % 12,50 7,12 11,26 2,58 

Količnik kapitalske ustreznosti 

(kapital/tveganju prilagojena aktiva 

– Total Capital Ratio %) 16,14 10,73 14,64 3,40 

Kazalnik neto kreditov glede na 

celotne depozite v % 58,07 20,68 58,48 18,82 

Kazalnik deleža kreditov v bilančni 

vsoti v % 51,49 18,11 52,64 16,51 

 

V nadaljevanju prikazujemo rezultate analize obdobja 2012/2013.  
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Preglednica 16: Rezultati Levenovega testa za obdobje 2012/2013 

T – test za dva neodvisna vzorca (angl. Independent Samples T Test) 

 

Levenov test T – test enakosti povprečij 

F 

Statistična 

Značilnost t 

Stopnja 

pokritosti 

Značilnost (2-

stranska)* 

Razlika 

povprečij 

Razlika 

standardne 

napake 

DENAR (2012/2013) Enakost 

variance 

domnevano 

10,33 0,002 
–

2,533 
60 0,014 –0,651 0,2572 

Enakost 

variance ne 

domnevano 

  
–

2,983 
58,912 0,004 –0,651 0,2184 

DONOSNOST IN 

UČINKOVITOST 

(2012/2013) 

Enakost 

variance 

domnevano 

5,496 0,022 
–

3,740 
60 0,000 -0,911 0,2437 

Enakost 

variance ne 

domnevano 

  
–

3,440 
32,542 0,002 -0,911 0,2649 

KAPITALSKA MOČ IN 

USTREZNOST 

(2012/2013) 

Enakost 

variance 

domnevano 

6,628 0,013 0,870 60 0,388 0,234 0,2689 

Enakost 

variance ne 

domnevano 

  0,669 22,560 0,510 0,234 0,3498 

LIKVIDNOST 

(2012/2013) 

Enakost 

variance 

domnevano 

0,106 0,746 
–

0,166 
60 0,869 -0,045 0,2705 

Enakost 

variance ne 

domnevano 

  
–

0,162 
38,231 0,872 -0,045 0,2762 

Kazalnik učinkovitosti v % 

(2012/2013) 

Enakost 

variance 

domnevano 

20,31 0,000 2,504 60 0,015 27,29 10,901 

Enakost 

variance ne 

domnevano 

  2,829 30,823 0,018 27,29 14,926 

Kazalnik slabih kreditov v 

% (2012/2013) 

Enakost 

variance 

domnevano 

8,992 0,004 1,696 60 0,095 4,862 2,871 

Enakost 

variance ne 

domnevano 

  1,536 31,358 0,135 4,868 3,169 

Opomba:* Podčrtane vrednosti nakazujejo na mejno vrednost stopnje značilnosti testov, ki je 

postavljena pri 0,05 

Ker je v prvem delu Levenovega testa pri vseh kazalnikih stopnja značilnosti p > 0,05, ničelne 

hipoteze o enakosti varianc ne zavrnemo. Domnevali smo, da so variance obeh skupin enake. 

Rezultate, ki nam omogočajo sklepanje o domnevi o povprečjih, smo upoštevali v vrstici 

»Enakost variance domnevano« oziroma v prvi vrstici. 

Ker je v prvem delu Levenovega testa pri vseh kazalnikih stopnja značilnosti p < 0,05, razen 

pri kazalniku likvidnost (2012/2013), kjer je stopnja zančilnosti p > 0,05, ničelno hipotezo o 

enakosti varianc zavrnemo pri vseh, razen pri kazalniku likvidnosti. Domnevamo, da so 

variance obeh skupin različne, razen pri kazalniku likvidnosti, kjer domnevamo, da so 

variance obeh skupin enake. Rezultate, ki nam omogočajo sklepanje o domnevi o povprečjih, 

upoštevamo v vrstici »Enakost variance ne domnevano« oziroma v drugi vrstici. Pri kazalniku 

likvidnost upoštevamo rezultate v vrstici »Enakost variance domnevano« oziroma v prvi 

vrstici. 
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Za namen preverjanja hipoteze smo izvedli test enakosti povprečij. Glede na pozitivno razliko 

obeh povprečij (angl. Mean Diff.) pri kazalnikih: 

 kapitalska moč in ustreznost (2012/2013), 

 kazalnik učinkovitosti v % (2012/2013), 

 kazalnik slabih kreditov v % (2012/2013) 

so smiselne hipoteze: 

0   

1   

:

:

državna last privatna last

državna last privatna last

H y y

H y y



  

Razlika povprečij v preglednici 18 je negativna pri kazalnikih: 

 denar (2012/2013), 

 donosnost in učinkovitost (2012/2013), 

 likvidnost (2012/2013), 

zato so smiselne hipoteze: 

0   

1   

:

:

državna last privatna last

državna last privatna last

H y y

H y y



  

Kot izhaja iz preglednice 16, je pri kazalnikih kapitalska moč in ustreznost in kazalnik slabih 

kreditov in likvidnost stopnja značilnosti p > 0,05. Ničelne hipoteze ne moremo zavrniti, zato 

pri stopnji značilnosti 5 % ne moremo trditi, da je uspešnost bank, merjena s kazalniki 

kapitalska moč in ustreznost ter kazalnikom slabih kreditov, v državni lasti v obdobju 

2012/2013 večja od uspešnosti bank v privatnem lastništvu. Pri stopnji značilnosti 5 % prav 

tako ne moremo trditi, da je glede na kazalnik likvidnost uspešnost bank v državni lasti v 

obdobju 2012/2013 manjša od uspešnosti bank v privatnem lastništvu. 

Nasprotno izhaja iz t-testa pri kazalnikih denar, donosnost in učinkovitost ter kazalnika 

učinkovitosti. Ker je stopnja značilnosti p ≤ 0,05, ničelno hipotezo zavrnemo in sprejmemo 

alternativno hipotezo.  

Iz analize sledi, da statistično značilna razlika v uspešnosti poslovanja v obdobju 2006/2007 

obstaja samo pri kazalnikih kapitalska moč in ustreznost, kjer lahko trdimo, da je uspešnost 

bank v državni lasti slabša v primerjavi z bankami v privatni lasti. Za obdobje 2012/2013 se 

statistično značilna razlika pokaže pri kazalnikih denar, donosnost in učinkovitost ter pri 

kazalniku učinkovitosti. Pri kazalniku učinkovitosti lahko trdimo, da je uspešnost bank v 

državni lasti v obdobju 2012/2013 boljša v primerjavi z bankami v privatni lasti. Pri 
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kazalnikih denar ter donosnost in učinkovitost lahko trdimo, da je uspešnost bank v državni 

lasti v obdobju 2012/2013 slabša v primerjavi z bankami v privatni lasti.  

4.2.4 Uspešnost poslovanja bank glede na regijo 

V tem podpoglavju predstavljamo rezultate analize, ki se nanašajo na tretjo hipotezo. 

H3: Banke v državah JEU, glede na merjene kazalnike, v povprečju slabše poslujejo kot 

banke v državah SZSEU. 

V tem podpoglavju želimo predstaviti rezultate analize, ki se nanašajo na tretjo zastavljeno 

hipotezo, ki je proučevala uspešnost poslovanja bank glede na regijo oz. izbrane skupine 

držav. V analizi smo banke razdelili na dve skupini: na banke, ki delujejo na trgih iz držav 

severne in srednje Evrope (v nadaljevanju SZSEU), ter na tiste, ki delujejo v državah južne 

Evrope.  V prvi oz. drugi sklop smo države izbrali po teritorialnem principu. V skupino 

SZSEU držav, izbranih za raziskavo, smo vključili Avstrijo, Belgijo, Dansko, Finsko, 

Francijo, Irsko, Luksemburg, Madžarsko, Nemčijo, Nizozemsko, Slovenijo, Švedsko, Veliko 

Britanij, v skupino JEU pa Grčijo, Italijo, Portugalsko in Španijo. Ker smo banke opazovali 

pred krizo in v času krize, smo analizo naredili dvakrat, za opazovano obdobje 2006/2007 in 

obdobje 2012/2013. 

V okviru preverjanja hipoteze smo torej preverjali, ali je bila uspešnost poslovanja bank v 

JEU, merjena z zgoraj opredeljenimi skupinami kazalnikov, v času pred krizo (tj. v letu 2006 

oziroma 2007) slabša od uspešnosti poslovanja bank v privatnem lastništvu. Zastavljeno 

hipotezo bomo preverjali pri stopnji značilnosti 5 %.  

Hipoteze smo zapisali na naslednji način: 

H0: Banke v državah JEU v povprečju poslujejo boljše ali enako kot banke v državah SZSEU. 

H1: Banke v državah JEU v povprečju poslujejo slabše kot banke v državah SZSEU. 

0

1

 

 

:

:

JEU SZSEU

JEU SZSEU

H y y

H y y




 

Predmetno hipotezo smo preverjali s t-testom za neodvisna vzorca (angl. Independent 

Samples T Testom), ki smo ga izvedli na na enak način, kot smo to naredili pri preverjanju 

druge hipoteze. 

Obdobje 2006/2007 
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Kot omenjeno, smo test izvedli dvakrat, zato v nadaljevanju prikazujemo rezultate obdobja 

2006/2007.  

V nadaljevanju smo predstavili opisne statistike v preglednici v primerjavi z bankami iz dveh 

proučevanih regij v opazovanem obodbju pred krizo, ki smo jih vsebinsko predstavili v točki 

3.2.  

Preglednica 17: Primerjava opisnih statistik med proučevanimi regijami za obdobje 

2006/2007 

 

SZSEU JEU 

 

Povprečje 
Standardni 

odklon 
Povprečje 

Standardni 

odklon 

Kazalnik slabih kreditov v % 2,67 5,68 3,19 1,79 

Kazalnik donosnosti povprečja 

lastniškega kapitala – ROAE v % 16,55 10,12 18,32 9,43 

Kazalnik donosnosti povprečne 

bilančne vsote – ROAA v % 1,71 3,70 1,83 2,81 

Kazalnik učinkovitosti v % 55,42 12,87 55,92 7,04 

Kazalnik temeljnega kapitala (Tier 1 

Ratio) v % 7,94 5,13 7,45 1,69 

Količnik kapitalske ustreznosti 

(kapital/tveganju prilagojena aktiva 

– Total Capital Ratio %) 10,28 5,62 10,55 1,86 

Kazalnik neto kreditov glede na 

celotne depozite v %  57,14 21,22 75,36 8,57 

Kazalnik deleža kreditov v bilančni 

vsoti v % 48,79 17,81 62,95 7,37 

 

V nadaljevanju prikazujemo rezultate analize obdobja 2006/2007.  

Iz preglednice je razvidno, da imamo: 

 13 bank v skupini držav JEU, 

 48 bank v skupini držav SZSEU. 

Preglednica 18: Rezultati Levenovega testa za obdobje 2006/2007 

 

 

Levenov test T-test enakosti povprečij 

F 

Statistična 

Značilnost t 

Stopnja 

pokritosti 

Značilnost (2-

stranska)* 

Razlika 

povprečij 

Razlika 

standardne 

napake 

DENAR (2006/2007) Enakost variance 

domnevano 
0,000 0,992 

-

0,078 
59 0,938 -0,0247 0,315 

Enakost variance 

ne domnevano 
  

-

0,084 
20,90 0,934 -0,0247 0,295 
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 Levenov test T-test enakosti povprečij 

F 

Statistična 

Značilnost t 

Stopnja 

pokritosti 

Značilnost 

(2-

stranska)* 

Razlika 

povprečij 

Razlika 

standardne 

napake 

DONOSNOST IN 

UČINKOVITOST 

(2006/2007) 

Enakost 

variance 

domnevano 

0,007 0,932 0,403 59 0,688 0,1269 0,314 

Enakost 

variance ne 

domnevano 

  0,400 18,84 0,693 0,1269 0,317 

KAPITALSKA MOČ IN 

USTREZNOST 

(2006/2007) 

Enakost 

variance 

domnevano 

0,559 0,458 -0,077 59 0,939 -0,0241 0,315 

Enakost 

variance ne 

domnevano 

  -0,110 39,55 0,913 -0,0241 0,220 

LIKVIDNOST 

(2006/2007) 

Enakost 

variance 

domnevano 

10,76 0,002 2,932 59 0,005 0,8637 0,294 

Enakost 

variance ne 

domnevano 

  4,587 50,27 0,000 0,8637 0,188 

Kazalnik učinkovitosti v 

% (2006/2007 ) 

Enakost 

variance 

domnevano 

1,477 0,229 0,133 59 0,894 0,4965 3,72 

Enakost 

variance ne 

domnevano 

  0,184 36,04 0,855 0,4965 2,69 

Kazalnik slabih kreditov v 

% (2006/2007 ) 

Enakost 

variance 

domnevano 

0,392 0,533 0,381 59 0,704 0,5739 1,50 

Enakost 

variance ne 

domnevano 

  0,611 53,19 0,544 0,5739 0,939 

Opomba:* Podčrtane vrednosti nakazujejo na mejno vrednost stopnje značilnosti testov, ki je 

postavljena pri 0,05 

Ker je v prvem delu Levenovega testa pri vseh kazalnikih stopnja značilnosti p > 0,05, ničelne 

hipoteze o enakosti varianc ne zavrnemo. Izjema je kazalnik likvidnosti, pri katerem je 

stopnja značilnosti p < 0,05, zato ničelno hipotezo o enakosti varianc zavrnemo.  Pri vseh 

kazalnikih, razen likvidnosti, smo domnevali, da so variance obeh skupin enake. Rezultate, ki 

nam omogočajo sklepanje o domnevi o povprečjih, smo upoštevali v vrstici »Enakost 

variance domnevano« oziroma v prvi vrstici, razen pri kazalniku likvidnost, kjer smo 

upoštevali upoštevali rezultate v vrstici »Enakost variance ne domnevano« oziroma v drugi 

vrstici.  

 

Za namen preverjanja hipoteze smo izvedli test enakosti povprečij. Glede na negativno razliko 

obeh povprečij (angl. Mean Diff.) pri kazalnikih: 

 denar (2006/2007), 

 kapitalska moč in ustreznost (2006/2007), so bile smiselne hipoteze: 

0

1

 

 

:

:

JEU SZSEU

JEU SZSEU

H y y

H y y
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Pri spremenljivkah: 

 donosnost in učinkovitost (2006/2007), 

 likvidnost (2006/2007), 

 kazalnik učinkovitosti v % (2006/2007), 

 kazalnik slabih kreditov v % (2006/2007) 

je bila razlika obeh povprečij pozitivna, zato so bile smiselne hipoteze: 

0

1

 

 

:

:

JEU SZSEU

JEU SZSEU

H y y

H y y



  

Kot izhaja iz preglednice 18, je pri kazalnikih denar, kapitalska moč in ustreznost, donosnost 

in učinkovitost, kazalnik učinkovitosti ter kazalnik slabih kreditov stopnja značilnosti p > 

0,05, zato ničelne hipoteze ne moremo zavrniti.  

Nasprotno izhaja iz t-testa pri kazalniku likvidnost. Ker je stopnja značilnosti p ≤ 0,05, 

ničelno hipotezo zavrnemo in sprejmemo alternativno hipotezo, pri čemer s 5 % stopnjo 

značilnosti lahko trdimo, da je uspešnost bank, merjena z izbranim kazalnikom, v regiji JEU v 

obdobju 2006/2007 večja od uspešnosti bank v regiji SZSEU (vsebine izbranih kazalnikov so 

opisane v točki 3.2.).  

Obdobje 2012/2013 

Kot omenjeno, smo analizo naredili dvakrat, zato v preglednici predstavljamo opisne statistike 

v primerjavi z bankami iz dveh proučevanih regij v opazovanem obodbju v času krize 

(vsebinsko smo kazalnike predstavili v točki 3.2.).  
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Preglednica 19: Primerjava opisnih statistik med proučevanimi regijami za obdobje 

2012/2013 

 

SZSEU JEU 

 

Povprečje 
Standardni 

odklon 
Povprečje 

Standardni 

odklon 

Kazalnik slabih kreditov v % 10,61 11,06 14,58 9,88 

Kazalnik donosnosti povprečja 

lastniškega kapitala – ROAE v % –13,81 42,15 –2,22 65,61 

Kazalnik donosnosti povprečne 

bilančne vsote – ROAA v % –0,31 1,90 -0,72 1,04 

Kazalnik učinkovitosti v % 70,88 44,49 66,44 18,29 

Kazalnik temeljnega kapitala (Tier 

1 Ratio) v % 11,88 5,11 10,91 1,67 

Količnik kapitalske ustreznosti 

(kapital/tveganju prilagojena aktiva- 

Total Capital Ratio %) 16,09 7,29 11,58 2,08 

Kazalnik neto kreditov glede na 

celotne depozite v %  55,64 20,79 68,52 7,55 

Kazalnik deleža kreditov v bilančni 

vsoti v % 49,80 18,23 60,45 5,92 

 

V nadaljevanju prikazujemo rezultate obdobja 2012/2013.  
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Preglednica 20: Rezultati Levenovega testa za obdobje 2012/2013 

T – test za dva neodvisna vzorca (angl. Independent Samples T Test) 

 

Levenov test T-test enakosti povprečij 

F 

Statistična 

Značilnost t 

Stopnja 

pokritosti 

Značilnost 

(2-stranska) 

Razlika 

povprečij 

Razlika 

standardne 

napake 

DENAR (2012/2013) Enakost variance 

domnevano 
0,001 0,982 ,010 60 0,992 0,0032 0,314 

Enakost variance 

ne domnevano   ,011 21,768 0,991 0,0032 0,285 

DONOSNOST IN 

UČINKOVITOST 

(2012/2013) 

Enakost variance 

domnevano 
0,092 0,762 ,023 60 0,981 0,0074 0,314 

Enakost variance 

ne domnevano   ,025 20,610 0,980 0,0074 0,295 

KAPITALSKA MOČ IN 

USTREZNOST 

(2012/2013) 

Enakost variance 

domnevano 
2,648 0,109 -1,41 60 0,162 -0,4379 0,309 

Enakost variance 

ne domnevano   -2,39 58,186 0,020 -0,4379 0,183 

LIKVIDNOST 

(2012/2013) 

Enakost variance 

domnevano 
16,594 0,000 2,072 60 0,043 0,6297 0,303 

Enakost variance 

ne domnevano   3,503 58,281 0,001 0,6297 0,179 

Kazalnik učinkovitosti v % 

(2012/2013) 

Enakost variance 

domnevano 
1,810 0,184 -,333 60 0,740 -4,436 13,3 

Enakost variance 

ne domnevano   -,529 51,237 0,599 -4,436 8,39 

Kazalnik slabih kreditov v 

% (2012/2013) 

Enakost variance 

domnevano 
0,245 0,622 1,175 60 0,245 3,968 3,37 

Opomba:* Podčrtane vrednosti nakazujejo na mejno vrednost stopnje značilnosti testov, ki je 

postavljena pri 0,05 

Ker je v prvem delu Levenovega testa pri vseh kazalnikih stopnja značilnosti p > 0,05, ničelne 

hipoteze o enakosti varianc ne zavrnemo. Izjema je kazalnik kapitalska moč in ustreznost, pri 

katerem je stopnja značilnosti p < 0,05, zato ničelno hipotezo o enakosti varianc zavrnemo.  

Pri vseh kazalnikih, razen pri kapitalski moči in ustreznosti, smo domnevali, da so variance 

obeh skupin enake. Rezultate, ki nam omogočajo sklepanje o domnevi o povprečjih, smo 

upoštevali v vrstici »Enakost variance domnevano« oziroma v prvi vrstici, razen pri kazalniku 

kapitalska moč in ustreznost, kjer smo upoštevali rezultate v vrstici »Enakost variance ne 

domnevano« oziroma v drugi vrstici. 

Za namen preverjanja hipoteze smo izvedli test enakosti povprečij. Glede na pozitivno razliko 

obeh povprečij (angl. Mean Diff.) pri kazalnikih: 

 denar (2012/2013), 

 donosnost in učinkovitost (2012/2013), 

 likvidnost (2012/2013), 

 kazalnik slabih kreditov v % (2012/2013), 

moramo hipotezi postaviti drugače: 

0

1

 

 

:

:

JEU SZSEU

JEU SZSEU

H y y

H y y



  

Glede na rezultate testa, negativne  razlike med povprečji (Mean Diff.) pri spremenljivkah:  
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 kapitalska moč in ustreznost (2012/2013) in 

 kazalnik učinkovitosti v % (2012/2013) 

Sta smiselni naslednji hipotezi: 

0

1

 

 

:

:

JEU SZSEU

JEU SZSEU

H y y

H y y



  

Kot izhaja iz preglednice 20, je pri kazalnikih denar, donosnost in učinkovitost, kazalnik 

slabih kreditov, kapitalska moč in ustreznost ter kazalnik učinkovitosti stopnja značilnosti p > 

0,05, zato ničelne hipoteze ne moremo zavrniti.  

Nasprotno izhaja iz t-testa pri kazalniku likvidnost. Ker je stopnja značilnosti p ≤ 0,05, 

ničelno hipotezo zavrnemo in sprejmemo alternativno hipotezo, pri čemer s 5 % stopnjo 

značilnosti lahko trdimo, da je uspešnost bank, merjena z izbranim kazalnikom, v regiji JEU v 

obdobju 2012/2013 večja od uspešnosti bank v regiji SZSEU.  

Primerjano lahko za kazalnik likvidnosti v obeh izbranih obdobjih (pred pričetkom krize in v 

času krize) s 5 % stopnjo značilnosti trdimo, da je uspešnost bank, merjena z izbranim 

kazalnikom, v regiji JEU večja od uspešnosti bank v regiji SZSEU. 

  



 

93 

5 SKLEP 

Namen magistrske naloge je bil z več vidikov predstaviti in prikazati poslovanje bank in 

finačnih institucij. V nalogi smo bralcu želeli s pomočjo domače in tuje strokovne literature 

ter relevantne zakonodaje prikazati osnovne parametre bančnega poslovanja v EU. Na podlagi 

raziskave in prikaza preteklih finančnih kriz, ki so se že zgodile, smo želeli prikazati vpogled 

v prepletenost makroekonomskega okolja, političnih odločitev, gospodarske razvitosti 

posameznega trga in bančnih institucij, ki jih lahko imajo na okolje posamezne države ali 

večih držav. Analiza s pomočjo kvantitativne analize v magistrski nalogi je bila namenjena 

prikazu morebitnega učinka finančne krize na poslovanje bank v EU. Analizo so vodile tri 

hipoteze, od katerih je preverjanje vsake hipoteze predstavljala neodvisen odgovor in 

svojevrsten vidik na raziskavo. Analizirali smo ključne podatke in kazalnike finančnih 

rezultatov bank, med njimi donosnost, kapitalsko ustreznost, likvidnost in kazalnik slabih 

kreditov.   

Prva hipoteza se je osredotočala na vprašanje uspešnosti poslovanja bank v obdobju pred 

krizo in v času krize. Rezultati kažejo na ugotovitve učinkov krize na poslovanje bank, saj 

smo z meritvami kazalnikov slabih kreditov in kazalnika učinkovitosti lahko potrdili, da je 

bilo poslovanje bank v obdboju pred krizo bolj uspešno. Glede na merjeno opisno statistiko 

sta se obe vrednosti kazalnikov povečali v obdobju krize, za ostale kazalnike pa lahko le 

domnevamo, da so bili podatki (bilančna vsota, kapital, dobiček/izguba) in ostali finančni 

kazalniki (kazalniki, nanašajoči se na donosnost, učinkovitost, kapitalsko moč in ustreznost 

ter likvidnost) ustreznejši v času, preden se je kriza pričela. 

Končni rezultati kažejo, da so imele banke v svojih bilancah v času krize večje število slabih 

kreditov, ki jih komitenti niso odplačevali, kot v času pred krizo. V času krize so bile banke 

manj stroškovno učinkovite, torej so se prihodki banke zmanjšali v povezavi s stroški, ki jih je 

banka imela za obratovanje. 

Druga hipoteza je vsebovala vprašanje gibanja uspešnosti poslovanja bank glede na vrsto 

lastništva banke. Analiza je bila narejena dvakrat, za obdobje 2006/2007 in obdobje 

2012/2013. Analiza je vključevala dva vidika, in sicer vpliv lastništva na poslovanje bank in 

učinek lastništva v dveh opazovanih obdobij. 

Omenjeno nakazuje na situacijo, da so imele banke v privatnem lastništvu z višjimi količniki 

kapitalske ustreznosti boljše izhodišče pred pričetkom krize, kar jim je nekoliko olajšalo 

izpolnjevanje regulatornih zahtev, ki so se po pričetku krize začele stopnjevati in zaostrovati. 

Prav tako rezultati kažejo v smeri hitrejše regeneracije oziroma hitrejše sposobnosti bank v 

privatnem lastništvu k prilagoditvi situaciji, ker pa so se v času krize izkazale z ustreznejšimi 

in višjimi vrednostmi omenjenih kazalcev in podatkov. 
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S tretjo hipotezo smo preverjali poslovanje bank po skupinah držav. Ena skupina bank je bila 

iz držav severne in srednje Evrope (SZSEU), druga iz držav južne Evrope (JEU). Tudi tukaj je 

bila analiza narejena dvakrat, za obdobje 2006/2007 in obdobje 2012/2013. Analiza je 

vključevala dve vrsti dejavnikov, in sicer vpliv teritorija, držav, iz katerih banke prihajajo, na 

njihovo poslovanje ter učinek teritorija na poslovanje bank v dveh opazovanih obdobij. 

S kazalniki likvidnost omenjeno nakazuje na situacijo, da so bili deleži neto kreditov v 

primerjavi s celotnimi depoziti v bilančni vsoti in deleži kreditov v primerjavi z bilančno 

vsoto višji, kar lahko interpretiramo na način, da so banke v severni in srednji Evropi v obeh 

opazovanih obdobjih postopale bolj restriktivno in so manj kreditirale v primerjavi z depoziti, 

ki so jih sprejemale, in celotno bilančno vsoto, ki so jo imele. 

Ugotovitve so tako v teoretičnem delu kot kasneje s potrditvijo v empirični raziskavi 

pripeljale do dognanja, da EU regulator in zakonodaja stremita k dejstvu, da se finančni 

količniki v bilancah bank povišajo, da se pravila delovanja bank še bolj jasno definirajo in da 

se poročanje glede poslovanja bank poveča in bolj natančno opredeli, vse v želji zagotoviti 

potrebno samostojnost bank in neodvisnost od morebitne potrebe po zunanji pomoči oz. 

preprečiti predvsem t. i. »injekcije« s strani davkoplačevalcev kot pomoč bankam v kriznih 

razmerah.  

Menimo, da opravljene analize ponujajo vpogled v pretekle in sedanje aktivnosti, ki se 

nanašajo na preteklo regulativo in spremembe, ki se že realizirajo na bančnem področju. Prav 

tako analize ponujajo vpogled v finančne kazalnike izbranih bank, s pomočjo katerih lahko 

dobimo zanimive ugotovitve glede poslovanja bank pred pričetkom krize in sedaj. Bralcu vse 

ugotovitve skoraj zagotovo lahko dajo kakšno novo spoznanje glede prepletenosti med 

finančnimi, regulatornimi in makroekonomskimi sistemi v EU. Ugotavljamo in se zavedamo, 

da je danes bančno okolje mnogo bolj regulirano, kot je bilo v času, preden se je kriza začela. 

Ob tem se nam odpira vprašanje, koliko regulatornih omejitev in zahtev je še smiselnih za 

normalno delovanje tako bančnega kot gospodarskega trga.  
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Podatki o bruto državnem dolgu držav EU in EMU (Vir: IMF 2015a) 

 Bruto državni dolg držav EU in EMU – pregled (dolg v % BDP) (Slika 3) 

Država/Leto 2006 2007 2012 2013 

Avstrija 67,04 64,81 81,73 81,21 

Belgija 90,77 86,90 103,99 104,55 

Ciper 59,64 53,71 79,50 102,21 

Estonija 4,37 3,65 9,71 10,07 

Finska 38,06 33,89 52,85 55,73 

Francija 64,24 64,19 89,23 92,42 

Nemčija 66,26 63,46 79,04 76,86 

Grčija 102,93 102,78 156,49 174,95 

Irska 23,78 23,97 121,69 123,32 

Italija 102,51 99,73 123,21 128,61 

Latvija 9,18 7,24 36,48 35,17 

Luksemburg 7,02 7,16 21,41 23,56 

Malta 64,62 62,39 67,42 69,22 

Nizozemska 44,63 42,55 66,52 68,61 

Portugalska 61,62 68,44 125,76 129,66 

Slovaška 30,69 29,84 52,11 54,60 

Slovenija 26,00 22,70 53,34 70,02 

Španija 38,91 35,51 84,44 92,09 

Območje evra 67,22 65,00 91,08 93,40 

Evropska 

unija 60,10 58,25 85,03 87,02 
 Vir: IMF, 2015a
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Podatki o lastništvu bank  

Avstrija Lastništvo 

Erste Group Bank AG zasebno 

Raiffeisen Bank International (RBI) zasebno 

Osterreichische Volksbanken več kot 40 % v državni lasti 

Hypo Alpe Adria Bank 100 % v državni lasti 

Belgija   

BNP Paribas Fortis zasebno 

KBC Group zasebno 

Dexia Bank Belgium (Belfius) več kot 50 % v državni lasti 

Dexia Bank Belgium (Belfius) – Blefius 

banque SA 100 % v državni lasti 

 Finska   

Nordea bank Finland zasebno 

OP Pohjola Group zasebno 

Francija   

BNP Paribas   zasebno 

Credit Agricole zasebno 

Societe Generale zasebno 

Dexia Credit Local de France več kot 5 0% v državni lasti 

Nemčija   

Deutsche bank zasebno 

Commerzbank zasebno 

Bayerische Landesbank 100 % v državni lasti 

DZ Bank zasebno 

Grčija   

National bank of Greece SA zasebno 

Piraeus Bank SA zasebno 

Eurobank Ergasias SA zasebno 

Alpha bank AE zasebno 

Irska   

Allied Irish Banks (AIB) 100 % v državni lasti 

Depfa Bank Plc 100 % v državni lasti 

Permanent TSB Plc v 99,2 % v državni lasti 

Italija   

Unicredit zasebno 

Intesa Sanpaolo zasebno 

Banca Monte dei Paschi di Siena zasebno 

UBI Banca zasebno 

Luksemburg   

BGL BNP Paribas  zasebno 

BCEE Luxembourg 

v državni lasti – večinski 

lastnik 

UniCredit Bank Luxemborug zasebno 

Deutsche Postbank International zasebno  

Nizozemska   
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ING Bank   zasebno 

Rabobank Group zasebno 

Royal Bank of Scotland NV (The) – RBS 

NV v 100 % državni lasti 

SNS Bank v 100 % državni lasti 

Portugalska   

Caixa Geral de Depositos v 100 % državni lasti 

Banco Espirito Santo zasebno 

Banco International do Funchai (BANIF) v 55,2 % v državni lasti 

Španija   

Banco Santander zasebno 

BBVA zasebno 

Švedska   

Nordea Bank zasebno 

SEB Bank zasebno 

Svenska Handelsbanken zasebno 

Sparbank Oresund zasebno 

V.Britanija   

HSBC Holdings zasebno 

Royal bank of Scotland 100 % v državni lasti 

Barclays zasebno 

National Westminster Bank Plc v 100 % državni lasti 

Slovenija   

Nova Ljubljanska banka 100 % v državni lasti 

Nova KBM v 79,44 % državni lasti 

Gorenjska banka zasebno 

Abanka Vipa dd, v 100 % državni lasti 

Madžarska   

OTP Bank zasebno 

CIB Bank zasebno 

K&H Bank zasebno 

MKB Bank Zrt v 75 % državni lasti 

Danska   

Danske bank zasebno 

Nykredit zasebno 

Nordea bank Denmark zasebno 

Vestjysk Bank A/S v 80,62 % državni lasti 

VIR: Bankscope, druga polovica leta 2013 
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Faktorska analiza 

Preglednica št. I (Faktorska analiza 1): 

 Ekstrakcija* 

Kazalnik slabih kreditov v %(Impaired Loans/Gross Loans) (2006/2007 ) 0,043 

Kazalnik donosnosti povprečja lastniškega kapitalaROAE v % (2006/2007 ) 0,295 

Kazalnik donosnosti povprečne bilančne vsote-ROAA v % (2006/2007 ) 0,261 

Kazalnik učinkovitosti (cost to income ratio) v % (2006/2007 ) 0,234 

Kazalnik temeljnega kapitala (Tier 1 Ratio) v % (2006/2007 ) 0,955 

Količnik kapitalske ustreznosti (kapital/tveganju prilagojena aktiva- Total Capital Ratio %) (2006/2007 ) 0,954 

Kazalnik neto kreditov glede na celotne depozite v % (Net loans to total deposits) (2006/2007 ) 0,923 

Kazalnik deleža kreditov v bilančni vsoti v %(Net Loans to total assets) (2006/2007 ) 0,921 

Bil. Vsota/mil EUR (2006/2007 ) 0,877 

Kapital/mil EUR (2006/2007 ) 0,919 

Dobiček/Izguba-mil EUR (2006/2007 ) 0,923 

* Podčrtane vrednosti nakazujejo na mejne vrednosti, na osnovi katerih se odločamo o vključitivi ali izločitivi kazalnikov v nove sintetične 

kazalnike  

 

Preglednica št. II (Faktorska analiza 2): 

 

 

Faktor* 

1 2 3 4 

Kapital/mil EUR (2006/2007 ) 0,951 -0,028 -0,110 -0,015 

Dobiček/Izguba-mil EUR (2006/2007 ) 0,944 -0,086 -0,140 0,058 

Bil. Vsota/mil EUR (2006/2007 ) 0,868 -0,046 -0,140 -0,010 

Kazalnik učinkovitosti (cost to income ratio) v % (2006/2007 ) 0,343 -0,323 0,135 -0,121 

Količnik kapitalske ustreznosti (kapital/tveganju prilagojena aktiva- Total Capital Ratio %) (2006/2007 

) 
-0,034 0,971 -0,002 0,094 

Kazalnik temeljnega kapitala (Tier 1 Ratio) v % (2006/2007 ) -0,082 0,970 -0,016 0,079 

Kazalnik neto kreditov glede na celotne depozite v % (Net loans to total deposits) (2006/2007 ) -0,199 0,005 0,934 -0,107 

Kazalnik deleža kreditov v bilančni vsoti v %(Net Loans to total assets) (2006/2007 ) -0,193 -0,065 0,931 -0,114 

Kazalnik donosnosti povprečja lastniškega kapitalaROAE v % (2006/2007 ) 0,013 0,007 0,013 0,535 

Kazalnik donosnosti povprečne bilančne vsote-ROAA v % (2006/2007 ) -0,022 0,136 -0,179 0,404 

* Podčrtane vrednosti nakazujejo na mejne vrednosti, na osnovi katerih se odločamo o vključitivi ali izločitivi kazalnikov v nove sintetične 

kazalnike  

 

 

Preglednica št. III (Faktorska analiza 3): 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin primernosti testa 0,707 

Bartlett's Test sferičnosti Približek Hi kvadrata 622,226 

df 36 

Sig. 0,000 
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 Ekstrakcija 

 Kazalnik donosnosti povprečja lastniškega kapitalaROAE v % (2006/2007 ) 0,580 

Kazalnik donosnosti povprečne bilančne vsote-ROAA v % (2006/2007 ) 0,501 

Kazalnik temeljnega kapitala (Tier 1 Ratio) v % (2006/2007 ) 0,954 

Količnik kapitalske ustreznosti (kapital/tveganju prilagojena aktiva- Total Capital Ratio %) (2006/2007 ) 0,953 

Kazalnik neto kreditov glede na celotne depozite v % (Net loans to total deposits) (2006/2007 ) 0,921 

Kazalnik deleža kreditov v bilančni vsoti v %(Net Loans to total assets) (2006/2007 ) 0,920 

Bil. Vsota/mil EUR (2006/2007 ) 0,866 

Kapital/mil EUR (2006/2007 ) 0,915 

Dobiček/Izguba-mil EUR (2006/2007 ) 0,920 

Skupna pojasnjena varianca 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Izvleček vsote faktorski uteži Rotriane rešitve faktorskih uteži 

Vsota 

% 

variance 

Seštevek 

% 

lastna vrednost 

kvadratov 

% pojasnjene 

variance 

Seštevek 

% Vsota 

% pojasnjene 

variance 

Seštevek 

% 

1 3,420 37,999 37,999 2,179 24,216 24,216 2,659 29,546 29,546 

2 2,161 24,006 62,005 3,049 33,875 58,091 1,908 21,203 50,749 

3 1,450 16,116 78,120 1,301 14,459 72,550 1,884 20,928 71,677 

4 1,229 13,657 91,778 0,399 4,431 76,981 0,477 5,304 76,981 

5 0,562 6,246 98,024       
6 0,086 0,957 98,981       
7 0,039 0,433 99,414       
8 0,035 0,388 99,803       
9 0,018 0,197 100,000       

 

 

Rotirana matrika faktorskih uteži 

 

Faktor* 

1 2 3 4 

Kapital/mil EUR (2006/2007 ) 0,951 -0,025 -0,094 -0,025 

Dobiček/Izguba-mil EUR (2006/2007 ) 0,946 -0,084 -0,123 0,047 

Bil. Vsota/mil EUR (2006/2007 ) 0,871 -0,047 -0,240 -0,005 

 Količnik kapitalske ustreznosti (kapital/tveganju prilagojena aktiva- Total Capital Ratio %) (2006/2007 

) 
-0,037 0,970 -0,012 0,104 

 Kazalnik temeljnega kapitala (Tier 1 Ratio) v % (2006/2007 ) -0,084 0,969 -0,028 0,088 

Kazalnik neto kreditov glede na celotne depozite v % (Net loans to total deposits) (2006/2007 ) -0,217 0,016 0,928 -0,108 

Kazalnik deleža kreditov v bilančni vsoti v %(Net Loans to total assets) (2006/2007 ) -0,210 -0,055 0,927 -0,116 

Kazalnik donosnosti povprečja lastniškega kapitalaROAE v % (2006/2007 ) 0,019 0,004 0,013 0,574 

Kazalnik donosnosti povprečne bilančne vsote-ROAA v % (2006/2007 ) -0,018 0,130 -0,179 0,517 

* Podčrtane vrednosti nakazujejo na mejne vrednosti, na osnovi katerih se odločamo o vključitivi ali izločitivi kazalnikov v nove sintetične 

kazalnike 
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Metoda glavnih komponent - PCA 

Preglednica št. IV: 

PCA za spremenljivko denar (2006/2007)  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin primernosti testa ,762 

Bartlett's Test sferičnosti Približek Hi kvadrata 233,317 

df 3 

Sig. ,000 

 

 Ekstrakcija 

Bil. vsota/mil EUR (2006/2007 ) ,911 

Kapital/mil EUR (2006/2007 ) ,954 

Dobiček/Izguba-mil EUR (2006/2007 ) ,955 

 

Skupna pojasnjena varianca 

Komponente 

Začetne lastne vrednosti Izvleček vsote faktorski uteži 

Vsota % variance Vsota % variance % pojasnjene variance Seštevek % 

1 2,820 93,985 93,985 2,820 93,985 93,985 

2 ,132 4,389 98,374    

3 ,049 1,626 100,000    

 

 

Faktorske uteži (osnovne rešitve) 

 
Komponente 

1 

Bil. Vsota/mil EUR (2006/2007 ) ,954 

Kapital/mil EUR (2006/2007 ) ,977 

Dobiček/Izguba-mil EUR (2006/2007 ) ,977 

 

Preglednica št. V:  

PCA za spremenljivko donosnost in učinkovitost (2006/2007)  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin primernosti testa ,500 

Bartlett's Test sferičnosti Približek Hi kvadrata 11,158 

df 1 

Sig. ,001 
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Komunalitete 

 Začeten Ekstrakcija 

Kazalnik donosnosti povprečja lastniškega kapitalaROAE v % (2006/2007 ) 1,000 ,708 

Kazalnik donosnosti povprečne bilančne vsote-ROAA v % (2006/2007 ) 1,000 ,708 

 

 

Skupna pojasnjena varianca 

Komponente 

Začetne lastne vrednosti Izvleček vsote faktorski uteži 

Vsota % variance Vsota % variance Vsota % variance 

1 1,417 70,836 70,836 1,417 70,836 70,836 

2 ,583 29,164 100,000    

 

Faktorske uteži (osnovne rešitve) 

 
Komponente 

1 

Kazalnik donosnosti povprečja lastniškega kapitalaROAE v % (2006/2007 ) ,842 

Kazalnik donosnosti povprečne bilančne vsote-ROAA v % (2006/2007 ) ,842 

 

Preglednica št. VI: 

PCA za spremenljivko kapitalska moč in ustreznost (2006/2007)  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin primernosti testa ,500 

Bartlett's Test sferičnosti Približek Hi kvadrata 184,211 

df 1 

Sig. ,000 

 

Komunalitete 

 Ekstrakcija 

Kazalnik temeljnega kapitala (Tier 1 Ratio) v % (2006/2007 ) ,989 

Količnik kapitalske ustreznosti (kapital/tveganju prilagojena aktiva- Total Capital Ratio %) (2006/2007 ) ,989 

 

 

Skupna pojasnjena varianca 

Komponente 

Začetne lastne vrednosti Izvleček vsote faktorski uteži 

Vsota % variance Vsota % variance Vsota % variance 

1 1,978 98,916 98,916 1,978 98,916 98,916 

2 ,022 1,084 100,000    

 

Faktorske uteži (osnovne rešitve) 

 

Komponente 

1 

Kazalnik temeljnega kapitala (Tier 1 Ratio) v % (2006/2007 ) ,995 

Količnik kapitalske ustreznosti (kapital/tveganju prilagojena aktiva- Total Capital Ratio %) (2006/2007 ) ,995 
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Preglednica št. VII: 

PCA za spremenljivko likvidnost (2006/2007)  

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin primernosti testa 0,500 

Bartlett's Test sferičnosti Približek Hi kvadrata 153,319 

df 1 

Sig. 0,000 

 

Komunalitete 

 Ekstrakcija 

Kazalnik neto kreditov glede na celotne depozite v % (Net loans to total deposits) (2006/2007 ) 0,981 

Kazalnik deleža kreditov v bilančni vsoti v %(Net Loans to total assets) (2006/2007 ) 0,981 

 

 

Skupna pojasnjena varianca 

Komponente 

Začetne lastne vrednosti Izvleček vsote faktorski uteži 

Vsota % variance Vsota % variance Vsota % variance 

1 1,963 98,147 98,147 1,963 98,147 98,147 

2 ,037 1,853 100,000    

 

Faktorske uteži (osnovne rešitve) 

 

Komponente 

1 

Kazalnik neto kreditov glede na celotne depozite v % (Net loans to total deposits) (2006/2007 ) ,991 

Kazalnik deleža kreditov v bilančni vsoti v %(Net Loans to total assets) (2006/2007 ) ,991 

 

Preglednica št. VIII: 

PCA za spremenljivko denar (2012/2013)  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin primernosti testa 0,508 

Bartlett's Test sferičnosti Približek Hi kvadrata 113,101 

df 3 

Sig. 0,000 

 

Komunalitete 

 Extraction 

Bil. vsota/mil EUR (2012/2013) ,946 

Kapital/mil EUR (2012/2013) ,948 

Dobiček/Izguba-mil EUR (2012/2013) ,557 
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Skupna pojasnjena varianca 

Komponente 

Začetne lastne vrednosti Izvleček vsote faktorski uteži 

Vsota % variance Vsota % variance Vsota % variance 

1 1,950 65,012 65,012 1,950 65,012 65,012 

2 ,972 32,388 97,399    

3 ,078 2,601 100,000    

 

 

Faktorske uteži (osnovne rešitve) 

 

Komponente 

1 

Bil. vsota/mil EUR (2012/2013) ,973 

Kapital/mil EUR (2012/2013) ,974 

Dobiček/Izguba-mil EUR (2012/2013) ,538 

 

Preglednica št. IX : 

PCA za spremenljivko donostnost in učinkovitost (2012/2013)  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin primernosti testa ,500 

Bartlett's Test sferičnosti Približek Hi kvadrata 10,484 

df 1 

Sig. ,001 

 

Komunalitete 

 Ekstrakcija 

Kazalnik donosnosti povprečja lastniškega kapitalaROAE v % (2012/2013) ,701 

Kazalnik donosnosti povprečne bilančne vsote-ROAA v % (2012/2013) ,701 

 

 

Skupna pojasnjena varianca 

Komponente 

Začetne lastne vrednosti Izvleček vsote faktorski uteži 

Vsota % variance Vsota % variance Vsota % variance 

1 1,402 70,097 70,097 1,402 70,097 70,097 

2 ,598 29,903 100,000    

 

 

Faktorske uteži (osnovne rešitve) 

 

Komponente 

1 

Kazalnik donosnosti povprečja lastniškega kapitalaROAE v % (2012/2013) 0,837 

Kazalnik donosnosti povprečne bilančne vsote-ROAA v % (2012/2013) 0,837 
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Preglednica št. X: 

PCA za spremenljivko kapitalska moč in ustreznost (2012/2013)  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin primernosti testa 0,500 

Bartlett's Test sferičnosti Približek Hi kvadrata 34,658 

df 1 

Sig. 0,000 

 

Komunalitete 

 Ekstrakcija 

Kazalnik temeljnega kapitala (Tier 1 Ratio) v % (2012/2013) ,832 

Količnik kapitalske ustreznosti (kapital/tveganju prilagojena aktiva- Total Capital Ratio %) (2012/2013) ,832 

 

 

Skupna pojasnjena varianca 

Komponente 

Začetne lastne vrednosti Izvleček vsote faktorski uteži 

Vsota % variance Vsota % variance Vsota % variance 

1 1,664 83,222 83,222 1,664 83,222 83,222 

2 ,336 16,778 100,000    

 

 

Faktorske uteži (osnovne rešitve) 

 

Komponente 

1 

Kazalnik temeljnega kapitala (Tier 1 Ratio) v % (2012/2013) 0,912 

Količnik kapitalske ustreznosti (kapital/tveganju prilagojena aktiva- Total Capital Ratio %) (2012/2013) 0,912 

 

Preglednica št. XI : 

PCA za spremenljivko likvidnost (2012/2013)  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin primernosti testa 0,500 

Bartlett's Test sferičnosti Približek Hi kvadrata 121,595 

df 1 

Sig. 0,000 

 

Komunalitete 

 Ekstrakcija 

Kazalnik neto kreditov glede na celotne depozite v % (Net loans to total deposits) (2012/2013) ,966 

Kazalnik deleža kreditov v bilančni vsoti v %(Net Loans to total assets) (2012/2013) ,966 
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Skupna pojasnjena varianca 

Komponente 

Začetne lastne vrednosti Izvleček vsote faktorski uteži 

Vsota % variance Vsota % variance Vsota % variance 

1 1,933 96,649 96,649 1,933 96,649 96,649 

2 ,067 3,351 100,000    

 

 

Faktorske uteži (osnovne rešitve) 

 

Komponente 

1 

Kazalnik neto kreditov glede na celotne depozite v % (Net loans to total deposits) (2012/2013) 0,983 

Kazalnik deleža kreditov v bilančni vsoti v %(Net Loans to total assets) (2012/2013) 0,983 

 

 

 


