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POVZETEK 

V raziskavi so predstavljene ključne vloge in funkcije mednarodnih bonitetnih agencij, ki jih 

imajo na mednarodnih finančnih trgih. Na finančnih trgih bonitetne agencije zagotavljajo 

informacijsko in regulativno funkcijo, medtem ko je mogoče njihov vpliv opredeliti s treh 

vidikov: z vidika konkurenčnosti, z vidika brezpogojnega zaupanja in s stroškovnega vidika. 

Glavnino trga predstavljajo tri največje bonitetne agencije, katerih tržni deleži se pred 

evropsko dolžniško krizo in po njej niso bistveno spremenili. Osnovno izhodišče raziskave je 

predpostavka, da sprememba bonitetne ocene vpliva na stroške zadolževanja držav oziroma 

refinanciranja dolgov države. Tuje raziskave kot tudi lastna raziskava niso podale enoznačnih 

zaključkov glede vpliva znižanja dolgoročne bonitetne ocene države na stroške zadolževanja 

držav. V raziskavo so vključene akcije znižanj bonitetnih ocen držav PIIGS in Slovenije pri 

treh glavnih bonitetnih agencijah: Moody's Investors Service, Standard&Poor's in Fitch 

Ratings. 

Ključne besede: bonitetna ocena, bonitetna agencija, konflikt interesov, donos do zapadlosti, 

evropska finančna kriza, države PIIGS in Slovenija, strošek zadolževanja. 

 
 

SUMMARY 

In this study, the key roles and functions that the international credit rating agencies have on 

international financial markets are presented. On financial markets, credit rating agencies 

provide informative function as well as regulatory function, while it is possible to identify 

their impact in three ways, namely in terms of competitiveness, in terms of unconditional trust 

and in terms of cost. The bulk of the market is covered by the three major rating agencies, 

whose market share before and after the European debt crisis have not changed significantly. 

The basic premise of the research is the assumption that a change in credit ratings affects the 

cost of borrowing or refinancing the debt of the country. Both external as well as own 

research do not provide clear conclusions about the impact of the reduction of long-term 

sovereign rating on government borrowing costs. The study includes downgrades of PIIGS 

countries and Slovenia by the three major rating agencies Moody's Investors Service, 

Standard&Poor's and Fitch Ratings. 

Keywords: credit rating, credit rating agency, conflict of interest, yield to maturity, European 

financial crisis, PIIGS countries and Slovenia, cost of borrowing. 
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1 UVOD 

V uvodnem delu magistrske naloge bomo opredelili raziskovalni problem, opisali namen, 

cilje, hipotezo raziskave in raziskovalna vprašanja, predstavili metode raziskovanja ter 

predpostavke in omejitve. 

1.1 Opredelitev problema 

Čeprav je od samega začetka največje svetovne finančne krize minilo že več kot sedem let, o 

pravih vzrokih krize le malokdo govori in piše. V zadnjih nekaj letih se svetovna politika in 

strokovna javnost ukvarjata predvsem in zgolj s posledicami finančnodolžniške krize ter z 

njeno sanacijo. V javnosti največkrat beremo in poslušamo o težavah bančnega sistema, 

nujnem varčevanju, preveliki javni porabi držav, vse večji brezposelnosti in trojki: 

Mednarodnem denarnem skladu, Evropski uniji in Evropski centralni banki (ECB). 

Pretirana javna poraba držav v zadnjih nekaj desetletij je kar nekaj evropskih držav privedla 

na rob bankrota. Sprva smo govorili o tako imenovanih problematičnih državah PIGS 

(Portugalska, Irska, Grčija in Španija), ki se jim je kasneje pridružila še Italija (PIIGS). Vse 

po vrsti, z izjemo Italije, so zaprosile za mednarodno finančno pomoč. K poglabljanju težav 

so pripomogle še bonitetne agencije, ki so v strahu, da ne bi ponovile napak iz leta 2007 in 

2008, pospešeno opravljale predvsem preglede držav in bank. Visoka javna poraba in 

vprašljiva zmožnost vračanja mednarodnih posojil ter izpolnjevanje dogovorjenih obveznosti 

so vodili do hitrih nižanj bonitetnih ocen držav pri mednarodnih bonitetnih agencijah. 

Drastični padci bonitetnih ocen držav in težave bančnih sistemov v več evropskih državah so 

privedli do situacije, ko se zaradi zaostrenih posojilnih razmer in rastočih donosov na izdane 

državne obveznice države niso bile več sposobne samostojno zadolževati na trgu. Mednarodni 

skupnosti sta tako ostali dve možnosti: stečaj obrobnih držav evroobmočja (z zelo verjetno 

verižno reakcijo na celotno evroobmočje) ali mednarodna finančna pomoč z zaostrenimi 

pogoji. Trojka, ki je evrosistem sicer rešila pred morebitnim finančnim zlomom, je imela za 

(obrobne) države evroobmočja hude posledice. Strogo varčevanje, nižanje javne porabe, 

nižanje pokojnin in plač v javnem sektorju, številna odpuščanja v zasebnem in deloma v 

javnem sektorju, rezi v socialne transferje ter prodaja državnega premoženja so načeli bruto 

domači proizvod teh držav in jih pahnili kar nekaj let, če ne desetletij nazaj.  

Glasne so bile kritike na račun delovanja in priznanje napak Mednarodnega denarnega sklada 

(MDS) glede ostrih varčevalnih ukrepov v primeru Grčije, ki so državo spravili na kolena. V 

svojem poročilu je MDS (Mo. B. 2013) priznal napake, ki so privedle do globoke recesije in 

še višje brezposelnosti ter poslabšanja gospodarskega položaja v Grčiji. Bistvene napake naj 

bi se bile zgodile pri prvem paketu pomoči (110 milijard evrov) v letu 2010, za neuspešnega 

pa so pri MDS ocenili tudi drugi paket pomoči Grčiji v letu 2012 (130 milijard evrov), 
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katerega del je bil tudi delni odpis dolga pri zasebnih vlagateljih. Evropska komisija je 

odločno zavrnila kritike Mednarodnega denarnega sklada (STA 2013), češ da bi moral biti 

grški dolg prestrukturiran že ob začetku krize in ne šele v letu 2012, ter navedbe označila za 

neutemeljene.  

Sicer ukrepi in ustrezna ekonomska politika kažejo tudi svetlo plat zgodbe, saj so se države, 

ki so prejele mednarodno finančno pomoč, dokaj hitro ponovno vrnile na finančne trge. Tako 

je Portugalska, ki ji je bila v letu 2011 odobrena finančna pomoč, že v januarju 2013 izdala za 

2,5 milijarde evrov petletnih obveznic in v maju 2013 še desetletno obveznico (Bloomberg 

2016). Podobno velja za Irsko, ki je po podatkih Bloomberga pričela izdajo zakladnih menic 

(ZM) že v septembru 2012, ko je izdala prve trimesečne ZM potem, ko je prejela mednarodno 

finančno pomoč. 

Posamezniki so sicer opozorili na vlogo in pomen bonitetnih agencij, ki jih imajo te na 

finančni sektor, vendar njihovih opozoril niso vzeli resno. Industrija bonitetnih ocen je tako 

tekla svojo pot, trg bonitetnih agencij je deloval bolj ali manj brez konkretnega nadzora, 

pojavila sta se inflacija bonitetnih ocen in vse splošno zanašanje izključno na bonitetne ocene, 

izdane pri bonitetnih agencijah. Vlagatelji so povsem zaupali bonitetnim agencijam, lastna 

presoja je izgubila pomen in bila odrinjena na stranski tir. 

Šele v zadnjih nekaj letih so raziskovalci pričeli odkrivati dejanske vzroke, kje in kaj se je 

zalomilo na trgu bonitetnih ocen. Jasno je, da del odgovornosti za nastalo situacijo nosijo 

bonitetne agencije in njihovi vodilni, ki so izdajali bonitetne ocene in mnenja za nekaj, kar še 

sami niso ustrezno razumeli. Ugotavlja in išče se odgovornost vodilnih pri bonitetnih 

agencijah, proučujejo se njihova vloga, pomanjkljivosti v metodologijah ter spreminja 

zakonodaja, ki ureja nadzor nad trgom bonitetnih agencij.  

V raziskavi smo se osredinili predvsem na vpliv in vlogo, ki ju imajo bonitetne agencije na 

mednarodnem finančnem trgu, s poudarkom na čas pred evropsko dolžniško krizo in med njo. 

Ko govorimo o vplivu bonitetnih agencij, imamo v mislih trojni vidik: vidik konkurenčnosti, 

vidik brezpogojnega zaupanja in stroškovni vidik. Ko govorimo o vplivu z vidika 

konkurenčnosti, imamo v mislih konkurenčnost na trgu bonitetnih ocen, kjer imajo 

prevladujoči tržni delež veliki trije: Fitch Ratings, Moodys Investors Service in Standard & 

Poors. Drugič, govorimo o vplivu z vidika brezpogojnega zaupanja, kjer so investitorji v 

celoti in povsem brezpogojno verjeli in se zanašali na bonitetne ocene, dodeljene pri 

bonitetnih agencijah. Investitorji so se namreč pri investicijskih odločitvah odločali na podlagi 

ocen, pridobljenih pri bonitetnih agencijah, in v celoti zanemarili lastno presojo ustreznosti 

investicijskih odločitev.  

In tretjič, vpliv bonitetnih ocen na stroške zadolževanja držav. Jasno je, da so se z 

zniževanjem bonitetnih ocen držav poslabševali pogoji zadolževanja na mednarodnih trgih, 

zahtevana donosnost državnih obveznic in cene CDS-ov pa so strmo naraščale. Na podlagi 
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zbranih podatkov smo poskušali potrditi ali zavreči trditev, da imajo spremembe bonitetnih 

ocen vpliv na stroške zadolževanja držav. 

Po teoriji je bilo pričakovati, da znižanje bonitetne ocene posamezni državi negativno vpliva 

na makroekonomsko okolje ter s tem na slabše pogoje poslovanja in zadolževanja. To se 

odrazi predvsem pri oteženem dostopu do tujih finančnih virov, država se tako vse težje in 

tudi bistveno dražje zadolžuje. Zato je bilo smiselno pričakovati, da se znižanje bonitetne 

ocene kaže v obliki rasti zahtevanih donosov na izdane državne vrednostne papirje. In 

nasprotno, dvig bonitetne ocene za državo pomeni pozitiven signal za mednarodno 

ekonomsko okolje, dostop in pogoji za novo zadolževanje so lažji in enostavnejši, zaradi 

česar je bilo pričakovati, da bodo zahtevani donosi na izdane državne obveznice padli. 

Iz zbranih podatkov je razvidno, da so zahtevani donosi opazovanih držav po izbruhu 

finančne krize močno porasli. Prav tako so se vse opazovane države spoprijele s precej hitrim 

znižanjem bonitetnih ocen pri vseh najpomembnejših bonitetnih agencijah. Vpliv aktivnosti 

agencij so v preteklosti že proučevali na podatkih azijske krize med letoma 1997 in 1998 ter 

podatkih mehiške krize med letoma 1994 in 1995. Izsledki opravljenih raziskav niso pokazali 

neposrednega vpliva znižanja bonitetnih ocen pri bonitetnih agencijah na stroške zadolževanja 

držav. Na osnovi teorije in opravljenih preteklih raziskav smo pričakovali, da omenjene 

hipoteze ne bomo mogli potrditi. Predvidevali smo lahko, da obstajajo drugi pomembnejši 

dejavniki, ki imajo neposreden vpliv na stroške zadolževanja držav. 

1.2 Izhodiščne raziskave in teoretična izhodišča 

Vlogo bonitetnih agencij pri dodeljevanju bonitetnih ocen in vpliv sprememb bonitetnih ocen 

na kapitalski trg so proučevali že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. S problemom 

natančnosti, korektnosti, časovne primernosti in z vplivom objave bonitetnih ocen se torej ne 

srečujemo prvič, temveč se je omenjeni problem pojavil že v času razvoja azijske finančne in 

valutne krize med letoma 1997 in 1998.  

V prvi raziskavi (Reisen in Maltzan 1999, 5–18) sta avtorja proučevala povezavo med 

bonitetnimi ocenami in pribitki nad donosi dolarskih obveznic med letoma 1989 in 1997 ter 

ali lahko tri vodilne bonitetne agencije (Moodys, Standard & Poors in Fitch) pospešijo ali 

zavrejo tako imenovane cikle boom-bust. V raziskavi, v kateri sta opazovala obdobje 

tridesetih dni pred objavo namere spremembe bonitetne ocene in po njej, sta ugotovila znaten 

vpliv treh najpomembnejših agencij na kapitalske trge, posebno ko gre za usklajeno ukrepanje 

(znižanje ali zvišanje bonitetne ocene) bonitetnih agencij. Poleg tega so opravili tudi vzročni 

test Granger, ki je pokazal, da so spremembe bonitetnih ocen medsebojno povezane s 

spremembami donosov obveznic.  
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V povzetku raziskave avtorja ugotavljata (Reisen in Maltzan 1999, 18), da lahko z zgodnjimi 

signali glede spremembe bonitetne ocene pri bonitetni agenciji le-te vplivajo na razpoloženje 

med investitorji na trgu. Nadalje ugotavljata, da lahko spremembe v pribitkih vplivajo na 

spremembe bonitetnih ocen, če so slednje močno sprejete pri tržnih udeležencih. Na podlagi 

zadnje omenjenega ni bilo mogoče trditi, da bi bil trg povsem neodvisen od vpliva bonitetnih 

ocen. Reisen in von Maltzan se tudi strinjata, da so lahko spremembe bonitetnih ocen 

sprožilci ciklov boom-bust. 

S problematiko vpliva bonitetnih agencij na dinamiko razvoja zadnjih finančnih kriz se je v 

svoji raziskavi ukvarjal tudi Kräussl (Kräussl 2003, 2). Avtor se je v raziskavi ukvarjal z 

vprašanjem vpliva spremembe bonitetne ocene na donose obveznic in kratkoročno likvidnost 

na trgu. Na podlagi empiričnih rezultatov Kräussl ugotavlja, da nenadno znižanje bonitetne 

ocene ne nujno prispeva k dinamiki finančne krize, kar je povsem v nasprotju z zagovorniki 

teorije ciklov boom-bust.  

Nadalje ugotavlja, da aktivnosti bonitetnih agencij v času cikla boom-bust prinašajo tri 

pomembne posledice. Prvič, v nasprotju s prepričanjem ostro znižanje bonitetnih ocen na 

primeru Koreje v času azijske krize med letoma 1997 in 1998 ne nujno vpliva na stopnjevanje 

finančne krize. Drugič, previdno in postopno znižanje bonitetne ocene na primeru Mehike in 

krize mehiškega pesa med letoma 1994 in 1995 lahko stopnjuje razvoj finančne krize. Tretjič, 

če bonitetne agencije opravljajo skrben in pravočasen pregled, začetno znižanje bonitetne 

ocene ne bo privedlo do začetka »bust« faze v ciklu, in nasprotno, začetno zvišanje bonitetne 

ocene ne bo povzročilo »boom« faze posojilnega cikla. 

Cantor in Parker sta v svoji študiji proučevala vlogo bonitetnih agencij in sprejela dva 

pomembna zaključka (Cantor in Parker 1996, 50–51). Prvič, vpliv napovedi spremembe 

bonitetne ocene na pribitke donosov je bil mnogo močnejši za naložbe s špekulativno oceno 

(angl.: Speculative Grade) kot pri naložbah, ki so spadale v investicijski razred (angl.: 

Investment Grade) naložb. In drugič, napoved morebitnega zvišanja bonitetne ocene države se 

je odrazila v pričakovani smeri, to je v znižanju donosov na obveznice, medtem ko v primeru 

napovedi morebitnega znižanja bonitetne ocene vpliva na rast donosov na obveznice niso 

mogli potrditi.  

Avtorji, ki so v zadnjih letih proučevali vzroke nastanka finančne krize in vlogo, ki so jo pri 

tem imele bonitetne agencije, navajajo bolj ali manj iste kritike na račun dela bonitetnih 

agencij. Bahena v analizi (Bahena 2010, 18) vloge bonitetnih agencij povzema kritike dela le-

teh, ki so bile ugotovljene pri ameriškem regulatorju (angl.: Security and Exchange 

Commission – SEC) v letu 2008. Pri SEC je bil ugotovljen znaten porast obsega in 

kompleksnosti izvedenih denarnih instrumentov, ki jim agencije niso bile kos. Ob tem se 

največ kritik nanaša na problem konflikta interesov, dominantni delež ameriških bonitetnih 

ocen in pomanjkanja transparentnosti v postopkih dodeljevanja bonitetnih ocen.  
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Pri analizi pojava konflikta interesov navajajo dva problema (Bahena 2010, 19). Prvič, 

problem uporabe pristopa »izdajatelj plača«, kar pomeni, da so bonitetne agencije za izdajo 

bonitetnih ocen plačane pri izdajateljih vrednostnih papirjev. Iz naslova plačil pri izdajateljih 

za dodelitev bonitetne ocene tri najvplivnejše bonitetne agencije ustvarijo večino svojih 

prihodkov, Roberts navaja, da njihov delež predstavlja med 90 % in 95 % vseh njihovih 

prihodkov (Roberts 2009, 2). In drugič, bonitetne agencije so svojim strankam pričele 

ponujati nasvete, s katerimi metodami in kako izboljšati svoje bonitetne ocene za izdane 

vrednostne papirje.  

Nadalje SEC ugotavlja prevlado ameriških bonitetnih agencij pri ocenjevanju in dodeljevanju 

bonitetnih ocen podjetjem in državam ter s tem vsiljevanja in prilagajanja poslovnih idej 

ameriškim poslovnim idejam, in to vse z namenom pridobitve boljše bonitetne ocene. 

Predvsem japonska in nemška vlada sta izrazili zaskrbljenost nad odvisnostjo od ameriških 

bonitetnih agencij in uvoza ameriških poslovnih praks v njuni poslovni okolji. Posledično so 

vlade teh držav pričele postopno spreminjati zakonske predpise, s čimer so želele omejiti moč 

in vpliv ameriških bonitetnih agencij, ter postopno oblikovati svoje lastne nacionalne 

bonitetne agencije. 

Po mnenju SEC (Bahena 2010, 19) daleč največji problem predstavlja pomanjkanje 

transparentnosti pri dodeljevanju bonitetnih ocen. Bonitetne agencije namreč določajo 

bonitetne ocene na podlagi lastne metodologije zbiranja podatkov, pri čemer objavo bonitetne 

ocene spremlja zgolj skromna izjava ključnih povzetkov, običajno brez objave specifik in 

drugih poglobljenih analiz, ki načeloma ostanejo nerazkrite. Tako običajno ključni in 

najpomembnejši vidiki procesa dodelitve bonitetne ocene ostanejo nerazkriti, pogosto celo 

slabo dokumentirani.  

Roberts v svoji raziskavi kritizira tudi odnos NRSRO (angl.: Nationaly Recognized Statistical 

Rating Organizations), ki se je zanašala na napačne, nepopolne, zmotne in popačene 

kvantitativne modele (Roberts 2009, 3). Osrednji problem je nastal, ko so popačeni modeli 

privedli do nezanesljivih bonitetnih ocen. Kot enega izmed vzrokov krize Fons in Partnoy 

omenjata pomanjkanje nadzora nad trgom bonitetnih agencij ter preveliko in izključno 

zanašanje na bonitetne ocene, izdane pri bonitetnih agencijah (Fons in Partnoy 2009, 1). 

Avtorja navajata nekaj priporočil za prihodnost in obstoj trga bonitetnih ocen (Fons in 

Partnoy 2009, 1). Edina pot, ki jo vidita, je zmanjšanje vpliva oziroma vloge bonitetnih ocen 

na finančnih trgih, nadalje pa predlagata, da izvedeni instrumenti in pogodbe naj ne bi 

vsebovali sprožilcev bonitetnih ocen (angl.: Rating Triggers), predvsem pa je ključnega 

pomena lastna presoja, ki so jo investitorji v času pred krizo povsem zanemarili. 
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1.3 Namen in cilji raziskave 

Namen magistrske naloge je podrobneje proučiti vlogo bonitetnih agencij, ki so jo imele in jo 

imajo v času evropske dolžniške krize, ter tveganja, ki jih dejansko ocenjujejo bonitetne 

agencije. Pretežni del magistrske naloge proučuje delovanje trga bonitetnih agencij in njihove 

vloge v času pred dolžniško krizo in med njo. Uvodoma so predstavljena tudi teoretična 

izhodišča s področij deželnega in suverenega tveganja, metodologij bonitetnih ocenjevanj, 

mednarodnih kreditnih ocen, gibanja donosov na državne vrednostne papirje itd.  

Ob tem smo proučili tudi pravni okvir delovanja bonitetnih agencij v Evropi in ZDA ter 

predstaviti regulatorje trga, ki opravljajo nadzor nad delovanjem bonitetnih agencij. 

Predstavili smo temeljne spremembe, ki so bile sprejete na področju delovanja, regulacije in 

nadzora nad trgom bonitetnih ocen od ZDA in EU. V magistrski nalogi smo predstaviti potek 

in razvoj finančne krize, vzroke za njen nastanek in vlogo, ki so jo pri tem imele bonitetne 

agencije. Med raziskovalci, strokovnjaki in investitorji obstaja prepričanje, da je prav 

dinamika hitrega zniževanja bonitetnih ocen pripomogla k poglabljanju likvidnostnih težav na 

trgu in zahtev po zviševanju kapitalske ustreznosti. 

Nadalje smo opravili primerjavo aktivnosti bonitetnih agencij pri spremembah bonitetnih 

ocen pred evropsko dolžniško krizo in med njo po posameznih gospodarskih sektorjih in 

državah. Menili smo namreč, da so bonitetne agencije reagirale bistveno prepozno oziroma ne 

v zadostni meri, saj je imela banka Lehman Brothers še dan pred bankrotom najvišjo možno 

bonitetno oceno AAA pri vseh najpomembnejših bonitetnih agencijah. Mnogi avtorji ob tem 

dodajajo, da so se na trgu zgodili konflikt interesov, površno in pavšalno presojanje, uporaba 

napačnih pristopov presoje, pomanjkanje transparentnosti pri dodeljevanja bonitetnih ocen in 

ne nazadnje tudi zavestna spoznanja zaposlenih v bonitetnih agencijah o dodeljevanju 

bonitetnih ocen tveganim izvedenim produktom.  

Zaradi omenjenih kritik so se v preteklih nekaj letih porodile vse glasnejše zahteve po 

odškodninski odgovornosti bonitetnih agencij za povzročene finančne izgube, ki so nastale 

zaradi drastičnih znižanj bonitetnih ocen v zelo kratkem časovnem obdobju. Iz sodne prakse 

je mogoče razbrati, da se je v preteklih letih kar nekaj držav odločilo za dokazovanje škod na 

sodišču, ki so jih z drastičnimi znižanji bonitetnih ocen povzročile bonitetne agencije. 

Nekateri analitiki menijo, da bi lahko bili odškodninski zahtevki enormno visoki, zaradi česar 

je prišlo v nekaj primerih celo do izvensodnih poravnav med bonitetnimi agencijami ali 

investitorji, nekateri avtorji pa celo omenjajo možnost propada bonitetnih agencij zaradi 

morebitnih finančnih odškodninskih zahtevkov.  

V empiričnem delu smo proučili morebiten vpliv aktivnosti (znižanje obstoječe bonitetne 

ocene) bonitetnih agencij na stroške zadolževanja držav, saj so donosi na izdane dolžniške 

vrednostne papirjev opazovanih evropskih držav v času dolžniške krize močno porasli. 
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Namen empiričnega dela je bil ugotoviti morebitni vpliv izbranih faktorjev na ceno 

zadolževanja. 

Vpliv akcij bonitetnih agencij so že proučevali v več raziskavah, pri čemer so se raziskovanja 

nanašala na azijsko krizo v letih 1997 in 1998 ter mehiško krizo v letih 1994 in 1995. Izsledki 

opravljenih raziskav so pokazali, da neposrednega oziroma izrazitega vpliva znižanja 

bonitetnih ocen pri bonitetnih agencijah na stroške zadolževanja ni mogoče potrditi.  

V magistrski nalogi smo poskušali zasledovati naslednje zastavljene cilje: 

– ugotoviti, katera so tista tveganja, ki jih bonitetne agencije pred izdajo bonitetne ocene 

spremljajo in nad njimi opravljajo kasnejši nadzor; 

– ugotoviti dejavnike, ki na podlagi teoretičnih izhodišč vplivajo na stroške zadolževanja 

držav; 

– ugotoviti vlogo bonitetnih agencij na trgu, ki so jih te imele v času pred dolžniško krizo 

in med njo, ter pregledati glavne kritike na račun bonitetnih agencij pri podeljevanju 

bonitetnih ocen; 

– ugotoviti bistvene spremembe na področju regulacije in nadzora bonitetnih agencij pri 

regulatorjih trga bonitetnih agencij; 

– ugotoviti prispevek bonitetnih agencij k razvoju finančne krize in ali so drastični rezi v 

bonitetne ocene pri bonitetnih agencijah privedli do panike na trgu; 

– ugotoviti, ali je bila dinamika sprememb bonitetnih ocen mnogo večja po izbruhu 

finančne krize in ali so bonitetne agencije v ključnih trenutkih reagirale prepozno; 

– ugotoviti, ali imajo odločitve v zvezi s spremembo bonitetnih ocen vpliv na stroške 

zadolževanja držav in kakšne so te posledice. 

1.4 Temeljno vprašanje ter raziskovalna vprašanja in hipoteze 

Z raziskovanjem in analizo zbranih podatkov smo v raziskavi poskušali odgovoriti na 

naslednje temeljno vprašanje magistrske naloge: 

R0: Kakšna je bila vloga bonitetnih agencij in njihova odgovornost za finančne posledice v 

času pred evropsko dolžniško krizo in med njo? 

Hkrati smo ob iskanju odgovora na zastavljeno temeljno raziskovalno vprašanje poskušali 

odgovoriti še na naslednja raziskovalna vprašanja: 

R1: Ali je bil na trgu prisoten konflikt interesov ob zahtevi izdajatelja po plačilu bonitetne 

ocene ob njeni izdaji? 

 



 8 

R2: Ali je bil vpliv bonitetnih agencij prevelik in uporabljen napačen pristop za dodeljevanje 

bonitetnih ocen? 

R3: Ali so bonitetne agencije reagirale pravočasno in ali je bil monitoring bonitetnih ocen 

dovolj dosleden? 

R4: Ali so drastična in prehitra nižanja bonitetnih ocen poglobila in intenzivirala dolžniško 

krizo? 

R5: Ali je mogoče del krivde pripisati funkciji nadzora in regulatorju trga ter kako so na krizo 

reagirali regulatorji trga bonitetnih agencij v Evropi in ZDA? 

R6: Kako je kriza bonitetnih ocen vplivala na nezaupanje in ugled bonitetnih agencij? 

Poleg omenjenih raziskovalnih vprašanj smo preverili hipotezo vpliva aktivnosti bonitetnih 

agencij na stroške zadolževanja držav oziroma ali se akcija bonitetne agencije (znižanje 

bonitetne ocene) odrazi na spremembi cene zadolževanja oziroma zahtevani donosnosti do 

zapadlosti opazovanega državnega dolžniškega papirja opazovane države.  

H1: Aktivnosti bonitetnih agencij statistično značilno vplivajo na spremembe donosov 

opazovanih držav. 

1.5 Predstavitev raziskovalnih metod 

Pri raziskavi smo uporabili več različnih raziskovalnih metod, ki se bodo med seboj 

dopolnjevale.  

V teoretičnem delu raziskave smo proučili teoretična izhodišča, strokovno literaturo, članke in 

prispevke domačih in tujih avtorjev različnih inštitutov in raziskovalnih centrov, ki so 

proučevali in analizirali tematiko s področja vloge, delovanja in reguliranja bonitetnih agencij 

ter vpliva določanja bonitetnih ocen na stroške zadolževanja držav. 

V empiričnem delu raziskave smo uporabili naslednje metode raziskovanja: 

– metoda deskripcije, s katero smo opredelili ključne teoretične pojme, empirična dejstva, 

odnose med pojavi, in sicer tako v uvodnem teoretičnem delu kot tudi pri analizi 

podatkov, prav pa smo s to metodo podrobneje predstavili vlogo, delovanje, regulacijo 

bonitetnih agencij; 

– komparativna metoda, s katero smo pregledali in primerjali definicije, teoretična 

izhodišča, izsledke in ugotovitve opravljenih opazovanj, analiz in raziskav različnih 

avtorjev, opravljenih v preteklih letih, s poudarkom na podobnostih in razlikah med 

njimi; 
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– metoda kompilacije, s katero smo povzeli rezultate tujega znanstvenoraziskovalnega dela 

in predstavili tudi stališča, zaključke in spoznanja drugih raziskovalcev, ob tem pa smo 

dodali lastno vrednost; 

– metoda analize, s katero smo poskušali razčleniti kompleksne tvorbe na njihove sestavne 

dele in tako znanstveno raziskovanje spoznali na bolj enostaven način; 

– metoda sinteze – uporabili smo jo v celotni magistrski nalogi, uvodoma smo jo 

uporabljali pri iskanju teoretičnih izhodišč, po drugi strani pa tudi pri podajanju in 

oblikovanju sklepnih ugotovitev, misli in predlogov; 

– zgodovinska metoda, s katero smo analizirali dogajanje v preteklosti, predvsem pri 

razvoju mehiške in azijske krize ter pri razvoju in poteku dogodkov v času evropske 

finančnodolžniške krize. 

Glavni vir zbiranja sekundarnih podatkov za lastno raziskavo je bila informacijska baza 

sistema Bloomberg, s katerim so bili zbrani podatki za opazovana obdobja po posameznih 

državah in izbrane dolžniške vrednostne papirje držav.  

Ugotavljanje in presojo vpliva aktivnosti bonitetnih agencij na stroške zadolževanja držav 

smo opravili z uporabo metode analize časovnih vrst. V okviru analize časovnih vrst smo v 

raziskavi poskušali ugotoviti, ali izbrane akcije bonitetnih agencij vplivajo na spremembe 

donosov vrednostnih papirjev, pri čemer pa je sama metodologija podrobneje opisana v 

poglavju 7.3 magistrske raziskave. Osnovni namen opazovanja časovnih vrst je opazovati 

časovni razvoj pojavov in iskati zakonitosti tega gibanja (Korenjak Černe 2003, 1). 

Ugotovljene zakonitosti omogočajo napovedovanje nadaljnjega razvoja in s tem povezano 

sprejemanje ustreznih ukrepov. 

V raziskovanju se analize časovnih vrst najpogosteje uporabljajo, ko vzorec opazovanj zajema 

50 zaporednih enot ali več. Eden glavnih ciljev analize časovnih vrst je identificirati oziroma 

ugotoviti vzorce v nizu opazovanih enot v daljšem časovnem obdobju, ki so med seboj 

povezani oziroma odvisni, ter istočasno izločiti vpliv časa. Mnogi avtorji poskušajo v svojih 

raziskavah z analizo časovnih vrst ugotoviti vpliv ene ali več intervencij na opazovani vzorec, 

gre za t. i. intervencijsko analizo. Prav tako se analiza časovnih vrst pogosto uporablja za 

napovedovanje prihodnjih dogodkov v vzorcu. 

Ob tem smo v delo vključili lastne izkušnje in znanje s področja bančništva, bonitetnih ocen 

in zadolževanja držav. V zaključku raziskave smo podali sklepne ugotovitve in povzetke. 

1.6 Omejitve in predpostavke 

V procesu raziskave omenjenega raziskovalnega problema smo naleteli na določene omejitve 

v raziskovanju in zaradi obsega raziskave morali določiti predpostavke opazovanega vzorca 

podatkov. 
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V raziskavi smo se omejili na opazovano obdobje pred izbruhom evropske dolžniške krize in 

po njem. Podatke o gibanju donosov državnih vrednostnih papirjev in akcijah bonitetnih 

agencij smo opazovali in zbrali za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2015. Izjema 

so bili podatki za Slovenijo, kjer je opazovano obdobje krajše in se zajem podatkov začne šele 

z junijem 2010. Vsi podatki so bili zbrani na dnevni osnovi.   

V raziskavi smo opazovali le nekaj najbolj ranljivih držav, ki so imele v času evropske 

dolžniške krize največ težav. Prav pri teh državah so zahtevani donosi do zapadlosti na 

državne vrednostne papirje v času krize najbolj naraščali, prav tako so bile bonitetne agencije 

najbolj aktivne prav pri spremljanju najbolj problematičnih držav. Gre za tako imenovane 

države PIIGS: Portugalsko, Irsko, Italijo, Grčijo in Španijo. Zaradi primerjave smo v 

raziskavo vključili še Slovenijo. 

Pri spremljanju aktivnosti bonitetnih agencij za opazovane države smo se odločili za 

spremljanje le treh najvplivnejših bonitetnih agencij, ki imajo hkrati prevladujoči tržni delež 

na trgu bonitetnih ocen držav in finančnih instrumentov. V opazovanje akcij so bile vključene 

bonitetne agencije Fitch Ratings, Moody's Investors Service in Standard & Poors.  

Pri izboru dolžniških vrednostnih papirjev za opazovane države, ki smo jih uporabili za nabor 

sekundarnih podatkov za obdelavo, smo se odločili za spremljanje uradnih 10-letnih obveznic 

(angl.: Benchmark). Obveznice Benchmark so tiste, katerih nominalna vrednost je ob izdaji 

znašala vsaj eno milijardo evrov. Ker je opazovano obdobje sorazmerno dolgo, se je pri 

nekaterih državah zgodilo (Italija, Irska, Španija), da je država izdala drugo uradno 

obveznico. V takšnem primeru smo obstoječo obveznico zamenjali z novo izdano obveznico. 

Prav tako se je zgodilo (portugalska obveznica), da je bila uradna desetletna obveznica, ki je 

bila sicer izdana za obdobje npr. šestnajstih let, ker pa je do zapadlosti deset let, se upošteva 

kot uradna desetletna obveznica. Sprememba obveznice se je zgodila tudi v primeru Grčije. 

Vzroka za zamenjavo grške obveznice sta bila odpis obstoječih terjatev in izdaja novih 

državnih obveznic. 

Vsi podatki, zbrani za sekundarno analizo, so bili pridobljeni na dnevnem nivoju. Tako so bile 

dnevno zabeležene spremembe donosov opazovanih dolžniških vrednostnih papirjev kot tudi 

dnevne aktivnosti bonitetnih agencij za opazovane države. 

Glede na razpoložljivost podatkov na dnevnem nivoju smo se v raziskavi omejili zgolj na 

opazovanje sprememb bonitetnih ocen. Druge dejavnike, ki bi sicer potencialno lahko vplivali 

na stroške zadolževanja držav, pa smo smiselno upoštevali le pri interpretacijah rezultatov, 

medtem ko njihovega dejanskega vpliva nismo ocenjevali. 

V delu analize, ki se nanaša na monitoring bonitetnih agencij in spremljanje števila akcij 

bonitetnih agencij pred začetkom finančne krize in po njem, smo se omejili na akcije, ki so jih 

tri najpomembnejše bonitetne agencije izvedle na območju zahodne in vzhodne Evrope. Ob 
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tem smo v nabor podatkov zajeli akcije, ki se nanašajo na spremembe kratkoročnih in 

dolgoročnih bonitetnih ocen, ter ocene prihodnjih obetov. Prav tako smo se pri opazovanju 

omejili na finančni sektor, sektor industrije in sektor države. V nabor bonitetnih ocen smo 

vključili spremembe oziroma akcije, ki zajemajo naslednje kategorije: naložbeni razred (angl.: 

Investment Grade – IG), visoki donosi (angl.: High Yield), padli angeli (angl.: Fallen Angels) 

in vzhajajoče zvezde (angl.: Rising Stars). Pri omenjenem monitoringu smo spremljali 

obdobje akcij bonitetnih agencij od leta 2003 do 1. septembra 2015. 

Pri pregledu strokovne literature smo ugotovili, da je literature s področja izbrane teme 

sorazmerno malo in da se je z obravnavano tematiko ukvarjalo le nekaj avtorjev. Med 

proučevanjem literature smo našli prispevke istih avtorjev, ki so opravljali raziskave v 

različnih časovnih obdobjih. Omenjena tematika je izključno v tujem jeziku, zato v seznamu 

literature prevladujejo publikacije in prispevki tujih avtorjev. Ob pregledu literature in 

opravljenih raziskav nismo našli gradiva, ki bi obravnavalo tematiko iz slovenskega prostora.  

1.7 Struktura magistrske naloge 

Magistrska naloga je sestavljena iz osmih poglavij. V uvodnem poglavju smo opredelili 

problematiko raziskovanja in predstavili načrt raziskave. Drugo poglavje je v celoti 

namenjeno teoretičnim izhodiščem za raziskavo. Predstavljene so teorije suverenega in 

deželnega tveganja, donosov dolžniških vrednostnih papirjev ter koncept bonitetne ocene. V 

tretjem poglavju smo opredelili osrednjo vlogo bonitetnih agencij, predstavili trg bonitetnih 

agencij in najpomembnejše vrste mednarodnih bonitetnih ocen. Četrto poglavje obravnava 

vlogo in funkcije mednarodnih bonitetnih agencij, dogodke preteklih finančnih kriz, kritike na 

račun delovanja bonitetnih agencij ter poslovne modele in konflikt interesov. Peto poglavje 

obravnava obstoječi pravni okvir in regulacijo trga bonitetnih agencij v ZDA in EU. 

Šesto in sedmo poglavje magistrske naloge sta v celoti namenjeni analitičnemu raziskovanju. 

V šestem poglavju smo analizirali potek finančnodolžniške krize in njene ključne dogodke. 

Ob tem smo analizirali obseg aktivnosti bonitetnih agencij v času pred dolžniško krizo in med 

njo po posameznih opazovanih državah in sektorjih. Z omenjeno analizo smo želeli ugotoviti 

časovne zamike aktivnosti bonitetnih agencij ter prikazati, da sta bila obseg akcij in 

intenzivnost sprememb bonitetnih ocen po letu 2008 bistveno večja kot pred krizo. V 

zadnjem, sedmem poglavju smo poskušali analizirati, ali aktivnosti (akcije) bonitetnih agencij 

(znižanje bonitetne ocene) vplivajo na gibanje donosov opazovanih vrednostnih papirjev po 

posameznih državah in s tem na stroške zadolževanja opazovanih držav. 

V osmem, sklepnem poglavju smo zapisali ključne ugotovitve in podali odgovore na temeljno 

raziskovalno vprašanje in druga vprašanja, na katera smo poskušali odgovoriti v magistrski 

nalogi. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA SUVERENEGA TVEGANJA 

V tem poglavju bomo opredelili teoretična izhodišča dveh pojmov, in sicer deželno in 

suvereno tveganje, ki sta osnovi presojanj bonitetnih agencij. Prav tako bomo opredelili tudi 

načine presojanja suverenega tveganja, med katere sodijo koncept bonitetne ocene, donos 

dolžniškega vrednostnega papirja ter zamenjava kreditnega tveganja. 

2.1 Deželno in suvereno tveganje 

V odprtih tržnih gospodarstvih menjava med ekonomskimi subjekti poteka odprto, kar 

pomeni, da ekonomski subjekti (upniki in dolžniki) izvirajo iz različnih ekonomskih okolij 

oziroma držav. Upniki se tako poleg običajnega kreditnega tveganja (tveganja neizpolnitve 

obveznosti nasprotne stranke) spoprijemajo še z dodatnim tveganjem nasprotne stranke, ki ga 

pogosto določajo družbenoekonomske, politične in institucionalne razmere ekonomskega 

okolja. Prav te pa lahko vplivajo na prost pretok kapitala in neizpolnitev obveznosti med 

nasprotnima strankama. V literaturi najpogosteje srečamo izraza deželno in suvereno 

tveganje, ki se ju pogosto posplošuje in ju je smiselno ločiti. 

2.1.1 Deželno tveganje 

Deželno tveganje, v literaturi pogosto tudi državno tveganje (Štular 2011, 2), je tveganje, da 

upnik, ki je nerezident, zaradi ekonomskega ali družbenopolitičnega položaja v ekonomskem 

okolju ne bo uspel povrniti svojih terjatev (največkrat finančnih) do dolžnikov iz te države. 

Ribnikar deželno tveganje definira kot tveganje, da dolžniki niso pripravljeni ali celo 

sposobni poravnati svojih obveznosti, in sicer najpogosteje zaradi političnih ali ekonomskih 

razmer v državi, pri čemer dolžnik in upnik ne prihajata iz iste države (Ribnikar 1998, 44–46). 

Deželno tveganje zajema vsa tveganja, ki so posledica političnih, pravnih in ekonomskih 

sprememb v ekonomskem okolju oziroma državi ter povzročajo ekonomsko škodo 

gospodarskim subjektom. Tipični kazalniki deželnega tveganja so plačilna nesposobnost, 

devalvacija valute, politična nestabilnost, ki se kaže v pogosti menjavi oblasti, rast davčnih 

bremen (novi davki), dodatno zadolževanje države itd. 

Deželno tveganje lahko razdelimo v dve skupini (Štular 2011, 2): 

– politično tveganje – tveganje nepripravljenosti plačil, 

– ekonomsko tveganje – tveganje nesposobnosti plačil. 
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Politično tveganje – tveganje nepripravljenosti plačil 

Politična tveganja predstavljajo verjetnost, da se bodo v državi zgodili vladni ukrepi oziroma 

politične spremembe, ki bodo negativno vplivale na ekonomsko okolje in poslovanje 

ekonomskih subjektov (Štular 2011, 2). Na to vrsto tveganja ekonomski subjekti v 

mednarodnem okolju ne morejo vplivati, zato nosijo ime tudi nekomercialna tveganja.  

Politično tveganje je mogoče razvrstiti glede na ukrepe, ki so privedli do njihovega nastanka 

(Štular 2011, 2–3): 

– vojne, revolucije in politični konflikti, ki ovirajo poslovne procese ekonomskih subjektov 

pri nabavi surovin, proizvodnji in distribuciji izdelkov ali storitev; 

– razlastitev in odvzem lastninskih pravic, pri čemer si vlada pridržuje pravico, da 

ekonomskim subjektom na svojem ozemlju odvzame premoženje;  

– ugrabitve in terorizem so politični dejavniki, ki zavirajo poslovno aktivnost v neki državi. 

Teroristične napade in ugrabitve običajno izvajajo skupine, ki niso zadovoljne z 

obstoječo politično in gospodarsko situacijo, njihov glavni cilj pa so družbene in politične 

spremembe; 

– korupcija oziroma prisvojitev javnih dobrin v zasebno korist. Pri tem je najbolj razširjen 

nepotizem, ta namesto da bi služil v javno dobro, služi zasebnim interesom. Med 

korupcijo se uvršča še patronažo, klientelizem in kronizem; 

– spremembe vladnih politik pri ključnih elementih poslovanja mednarodnih podjetij; 

– transferna tveganja, ki se pojavljajo v obliki prepovedi plačil v tujino, moratoriji plačil in 

prepoved menjave domače valute v tujo konvertibilno valuto (Makovec Brenčič idr. 

2009, 122). 

Ekonomsko tveganje – tveganje nesposobnosti plačil 

Makroekonomsko okolje države je za ekonomske subjekte ključnega pomena, saj zagotavlja 

ekonomski okvir za njihovo delovanje (Štular 2011, 3). Makovec Brenčičeva razvršča 

dejavnike, ki vplivajo na ekonomsko okolje, na naslednji način (Makovec Brenčič 2009, 122): 

– denarna politika, ki se najpogosteje odraža v stopnji inflacije države, v stabilnosti 

kratkoročnih in dolgoročnih obrestnih mer, razvitosti kapitalskih trgov; 

– davčna politika, ki se najpogosteje odraža v velikosti javnofinančnega primanjkljaja in 

javnega dolga v bruto domačem proizvodu (BDP) države; 

– devizna politika, ki vpliva na stabilnost deviznega tečaja. Pri tem igrata pomembno vlogo 

višina deviznih rezerv in uravnoteženost plačilne bilance. Ob tem so pomembni še 

pokritost uvoza države z njenim izvozom in viri financiranja države; 

– zunanjetrgovinska politika, ki se kaže v stopnji liberalizacije trgovine in višini izvoza 

države; 
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– rast BDP med obdobji in v primerjavi z državami, ki so na podobni stopnji razvoja. 

2.1.2 Suvereno tveganje 

Ribnikar kot vrsto deželnega tveganja opredeljuje še suvereno tveganje, ki je ožji pojem od 

deželnega tveganja (Ribnikar 1998, 44–46). O suverenem tveganju govorimo (Štular 2011, 3), 

kadar država kot posojilojemalec ne more ali ne želi izpolnjevati svojih obveznosti zaradi 

razlogov, ki običajno niso povezani s tveganji, ki nastajajo pri zadolževanju države. Bistvo 

suverenega tveganja je v tem, da ima suvereni dolžnik imuniteto pred sodnimi postopki proti 

njemu iz naslova neizpolnjevanja obveznosti. 

Nadalje Ribnikar dodaja, da je suvereno tveganje tisto, ki so mu izpostavljene predvsem 

banke (Ribnikar 1998, 44–46). Štular dodaja, da so tuje države po mednarodnem pravu 

suverene in jih brez njihovega soglasja ni mogoče tožiti. Verjetnost neizpolnjevanja 

obveznosti sicer obstaja, vendar je danes malo verjetno, da bi država brez razloga prenehala 

odplačevati svoje zunanje dolgove. Bankrot države ima namreč poleg ekonomskih stroškov še 

politične stroške, zato je malo verjetno, da bi brez razloga države bankrotirale nasproti tujini 

oziroma zgolj zato, da bi se izognile vračilu glavnice in plačilu obresti (Štular 2011, 4). 

Mednarodni finančni in investicijski slovar (Wiley 2010) suvereno tveganje opredeljuje tudi 

kot pravno ali politično tveganje, da bo naložba v drugi državi postala ničvredna zaradi 

političnih nemirov, ki lahko povzročijo propad poslovnega okolja ter prisilijo novo vlado v 

prevzem in zaseg premoženja v tuji valuti. Prav pomanjkanje močnega in pravičnega sodnega 

sistema, ki vpliva na izpolnjevanje mednarodnih pogodb in zavez, preprečuje vladi, da bi 

preprečila ali vsaj omejila prenos denarja iz ene države v drugo. 

2.2 Presojanje suverenega tveganja v mednarodnem okolju 

V mednarodnem poslovnem okolju se z ocenjevanjem in presojanjem suverenega tveganja v 

največji meri ukvarjajo mednarodne bonitetne agencije, ki ocenjujejo tveganja za različne 

oblike finančnega dolga (premoženja, instrumente) za različne ekonomske subjekte (države, 

podjetja). Bonitetne agencije po individualni presoji ekonomskega subjekta izdelajo in 

objavijo bonitetne ocene (ocene tveganja), ki jih lahko razumemo kot subjektivne ocene o 

tveganju, da izdajatelj dolga ne bo sposoben poplačati v dogovorjenem roku. 

Poleg subjektivnih bonitetnih ocen bonitetnih agencij lahko suvereno tveganje ocenjujemo in 

merimo tudi na podlagi tržnih kazalnikov. V praksi se pri analizi suverenega tveganja 

najpogosteje uporabljata donos do zapadlosti izdanih vrednostnih papirjev in premija za 

tveganje zamenjav kreditnega tveganja. 
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2.2.1 Koncept bonitetne ocene (ocene tveganja) bonitetnih agencij 

Bonitetne ocene so na mednarodnih finančnih trgih vse pomembnejši instrument presojanja 

suverenega tveganja izdajatelja nekega finančnega instrumenta. Smoter bonitetne ocene je, da 

vlagatelju pokaže čim realnejšo sliko tveganja, ki za vlagatelja predstavlja izbrani instrument 

(vrednostni papir) ali ekonomski subjekt (posameznik, podjetje, država). 

Vlogo bonitetne ocene lahko opredelimo kot (Doles 2010, 164): 

– oceno kreditne sposobnosti posameznika, pravne osebe ali države, ki je narejena na 

podlagi celotne kreditne zgodovine posojilojemalca ter sedanjih in preteklih finančnih 

sredstev in obveznosti, 

– finančni pokazatelj potencialnim vlagateljem v dolžniške vrednostne papirje, 

– napoved verjetnosti posojilodajalcu oziroma investitorju, da bo posojilojemalec lahko 

poplačal posojilo ali izdajo vrednostnega papirja, 

– veliko tveganje (v primeru slabe bonitetne ocene) zamude ali celo nevračila posojila, kar 

lahko vodi do visokih obrestnih mer ali celo zavrnitve odobritve posojila pri 

potencialnem upniku.   

Pomembno je poudariti, da bonitetna ocena, izdana pri bonitetni agenciji za instrument ali 

ekonomski subjekt, ne pomeni tudi priporočila oziroma svetovanja pri nakupu, prodaji ali 

zadržanju naložbe. Bonitetna ocena torej ni: 

– način določanja »dobrih« ali »slabih« podjetij in bank, 

– priporočilo za »nakup« ali »prodajo« določene naložbe, 

– revizija. 

V tem se bonitetne ocene v osnovi razlikujejo od analiz analitikov, finančnih svetovalcev in 

revizorjev, ki usmerjajo vlagatelje v izbrane naložbe. Bistvo določitve bonitetne ocene je, da 

je ta neodvisna, nepristranska in izdelana na osnovi analize relevantnih podatkov za 

posamezni instrument ali ekonomski subjekt. 

Bonitetne agencije svoje ugotovitve o tveganju naložbe/dolga oziroma plačilne sposobnosti 

izdajatelja izrazijo preprosto z oceno tveganja oziroma bonitetno oceno. Bonitetna ocena je 

torej samo mnenje o relativnem tveganju, da določena obveznost ne bo poplačana (Lampe 

2007, 39). 

Vsaka bonitetna agencija ima svojo lestvico in simbole ocenjevanja ekonomskih subjektov z 

željo zadolževanja na mednarodnem finančnem trgu. Simboli, ki jih bonitetne agencije 

uporabljajo, so mednarodno prepoznavni in splošno priznani, se pa ti med agencijami rahlo 

razlikujejo. Večina agencij uporablja črkovne simbole (od A do D), poleg črk pa se 

uporabljajo tudi številčne oznake (od 1 do 3) ter oznake +/-, ki še podrobneje določajo oceno 

tveganja (Lampe 2007, 39). 
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Več o konceptu določanja bonitetnih ocen, dejavnikih, ki jih bonitetne agencije upoštevajo pri 

ocenjevanju suverenega tveganja, in določitvi bonitetne ocene, vrstah mednarodnih bonitetnih 

ocen, delovanju trga bonitetnih agencij in njihove vloge v mednarodnem finančnem okolju 

smo zapisali in predstavili v tretjem poglavju magistrske naloge. 

2.2.2 Donosi dolžniških vrednostnih papirjev 

Eden izmed pokazateljev suverenega tveganja je zahtevani donos, ki ga izdani vrednostni 

papir prinaša. Donos na vrednostne papirje je najpogosteje določen kot obrestna mera, ki pa je 

odvisna od več dejavnikov, med njimi najpomembnejša: obstoječa obrestna mera (strošek 

denarja, ki ga oblikujeta ponudba in povpraševanje po denarju na trgu) in bonitetna ocena, 

določena pri bonitetni agenciji.   

Obveznica je dolžniški vrednostni papir, ki odraža dolžniško upniško razmerje med 

izdajateljem obveznice in njenim kupcem (Štular 2011, 7). Obveznico izda izdajatelj 

(posojilojemalec), in sicer za določen čas, z rednim časovnim izplačilom obresti v obliki 

kupona (ki je natančno določen na datum izdaje in se izplačuje do dospetja obveznice), in jo 

ob zapadlosti tudi poplača. Imetnik obveznice ni solastnik izdajatelja, temveč njegov upnik. 

Obveznica imetniku prinaša tri vire prihodkov: 

– izplačilo kuponov pri izdajatelju, 

– kapitalski dobiček ali izgubo ob dospetju obveznice (oziroma ob prodaji ali reodkupu), 

– prihodke iz naslova reinvestiranja izplačanih kuponov. 

Strošek izdajatelja obveznice se meri z donosom do zapadlosti (Štular 2011, 7), ki: 

– je letni strošek in ga plača izdajatelj, če se v trenutku izdaje, ko velja donos do zapadlosti, 

financira po tržnih pogojih, 

– izenačuje sedanjo vrednost prejetih kuponskih obresti in glavnice s trenutno tržno ceno 

obveznice, 

– ne upošteva stroškov izdaje obveznice, 

– je donos vlagatelja, ki obveznico kupi in jo ima v posesti do dospetja. 

V teoriji dolžniških vrednostnih papirjev se srečujemo z naslednjimi donosi (Doles 2010, 

165): 

– kuponski donos (angl.: Coupon Yield, Coupon Rate ali Nominal Yield), 

– trenutni donos (angl.: Current Yield ali Current Return) in 

– donos do zapadlosti (angl.: Yield to Maturity ali True Yield).   
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Kuponski donos 

Kuponski donos pogosto imenujemo tudi nominalni donos in se izraža kot kuponska obrestna 

mera. Povedano drugače, kuponski donos je kupon (C), izražen kot delež od nominalne 

vrednosti glavnice (F). 

Kuponski donos = letno kuponsko izplačilo/nominalna vrednost glavnice = C/F 

Pri čemer je: 

C = letno kuponsko izplačilo, 

F = nominalna vrednost glavnice. 

Izračun kuponskega donosa na primeru nemške obveznice DBR 2 ¼ 09/04/2020: 

– letne kuponske obresti = 1.000.000 EUR x 0,0225 = 22.500 EUR, 

– kuponski donos = 22.500 EUR / 1.000.000 EUR = 0,0225 = 2,25 %. 

Kuponski donos nemške obveznice DBR 2 ¼ 09/04/2020 znaša 2,25 %. 

 

 

Slika 1: Opisna stran 6-letne nemške državne obveznice DBR 2 1/4 09/04/2020 

Vir: Bloomberg 20161. 

Trenutni donos 

Po primarni izdaji se z obveznicami trguje na sekundarnem trgu, kar pomeni, da se lahko 

kupujejo ali prodajajo po ceni, ki je višja ali nižja od t. i. par vrednosti (angl.: Par Value  = 

                                                 
1 Podatki so pridobljeni s pomočjo Bloomberg informacijskega sistema, ki širši javnosti ni neposredno 
dostopen preko svetovnega spleta. Uporabniki (najpogosteje v bankah, zavarovalnicah in drugih 
finančnih organizacijah) do Bloomberg informacijskega sistema dostopajo s pomočjo svojega 
uporabniškega imena in gesla. 
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100 % nominalne vrednosti). Posledično je donos takšne obveznice drugačen od kuponskega 

oziroma nominalnega donosa. Takšen donos imenujemo trenutni donos. 

Cena obveznice se giblje v nasprotni smeri obrestne mere. Za obveznice, katerih cena je nad 

(pod) nominalno vrednostjo, je trenutni donos nižji (višji) od nominalnega donosa. 

Obveznica, ki se prodaja po ceni, ki je nižja od par vrednosti, pomeni, da se prodaja po 

diskontu, in nasprotno, če se prodaja po ceni, ki je višja od par vrednosti, pomeni, da se 

prodaja s premijo. 

Preglednica 1: Razmerje med kuponsko obrestno mero in trenutnim donosom 

Razmerje Obveznica se prodaja 

Kuponska obrestna mera = donos, ki ga zahteva trg po par vrednosti 

Kuponska obrestna mera < donos, ki ga zahteva trg z diskontom 

Kuponska obrestna mera > donos, ki ga zahteva trg s premijo 

Vir: Doles 2010. 

Trenutni donos predstavlja delež letnega kuponskega izplačila (C) glede na tržno ceno (P). 

Trenutni donos = letno kuponsko izplačilo/tržna cena = C/P 

Pri čemer je: 

C = letno kuponsko izplačilo, 

P = tržna cena. 

Izračun trenutnega donosa na primeru nemške obveznice DBR 2 ¼ 09/04/2020: 

– letne kuponske obresti = 1.000.000 EUR x 0,0225 = 22.500 EUR, 

– tržna cena = 111,29 %; 1.000.000 EUR x 1,1129 = 1.112.900 EUR, 

– trenutni donos = 22.500 EUR / 1.112.900 EUR = 0,020217 = 2,0217 %. 

Trenutni donos nemške obveznice DBR 2 ¼ 09/04/2020 pri ceni 111,29 znaša 2,0217 %, kar 

je niže od nominalnega oziroma kuponskega donosa. Če bi se z omenjeno obveznico trgovalo 

pri ceni 97,85 % (torej pod par vrednostjo), bi trenutni donos znašal 2,2994 % (22.500 EUR / 

978.500 EUR = 0,022994 = 2,2994 %), kar je nad kuponskim donosom.  

Donos do zapadlosti 

Donos do zapadlosti (tudi donos do dospetja) obveznice ali drugega dolžniškega vrednostnega 

papirja je v praksi najbolj priljubljen prikaz donosa na trgu. 

Donos do zapadlosti je obrestna mera, ki sedanjo vrednost denarnih tokov iz obveznice 

izenači z njeno tržno ceno, povečano za natečene obresti. Donos do zapadlosti upošteva 
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dohodek od kuponov in morebitni kapitalski dobiček ali izgubo, ki jo bo investitor prejel s 

posedovanjem obveznice do zapadlosti (Doles 2010, 167). In sicer: če je bila obveznica 

kupljena s premijo, bo ustvaril izgubo, in nasprotno, če je bila kupljena z diskontom, bo 

ustvaril dobiček. Donos do zapadlosti upošteva tudi ponovno reinvestiranje izplačanih 

kuponov, vendar po obrestni meri, ki je enaka donosu do zapadlosti. 

Spodnja formula prikazuje razmerje oziroma povezavo med ceno obveznice na sekundarnem 

trgu in donosom do zapadlosti. 

Cena obveznice = C1/(1+Y)1 + C2/(1+Y)2 + … + Cn/(1+Y)n + P/(1+Y)n 

Pri čemer je: 

C = izplačilo kupona v obdobju, 

P = glavnica ali par vrednost, 

n = število let do zapadlosti, 

Y = donos do zapadlosti (obrestna mera). 

Če preuredimo, je: 

cena obveznice = C x ((1- (1/(1+Y)n))/Y) + (M/(1+Y)n) 

Približek Y % = (C + ((P - cena obveznice)/n)) / ((P + cena obveznice)/2) 

Približek izračuna donosa do zapadlosti na primeru nemške obveznice DBR 2 ¼ 09/04/2020: 

– datum poravnave: 4. 9. 2014, 

– datum zapadlosti: 4. 9. 2020 (6-letna obveznica), 

– kuponska obrestna mera: 2,25 %, 

– letne kuponske obresti = 1.000.000 EUR x 0,0225 = 22.500 EUR, 

– cena obveznice = 111,29 % (111,29 % x 1.000.000 EUR = 1.112.900 EUR), 

– glavnica oziroma par vrednost ob zapadlosti = 1.000.000 EUR (100 % x 1.000.000 EUR 

= 1.000.000 EUR), 

– frekvenca izplačil kupona = 1, 

– izračun donosa do zapadlosti: (22.500 + (1.000.000 - 1.112.900) / 6)) / ((1.000.000 + 

1.112.900) / 2) = 3.683,3333333 EUR / 1.056.450 EUR = 0,003486519317 ≈ 0,34865 %. 

Približni donos do zapadlosti nemške obveznice DBR 2 ¼ 09/04/2020 na dan poravnave 

znaša 0,34865 %. 

Državni dolžniški vrednostni papirji so izpostavljeni več tveganjem, med njimi 

najpomembnejše pa je že prej omenjeno suvereno tveganje oziroma verjetnost, da obveznosti 

ne bodo poplačane. Gre za t. i. tveganje neizpolnitve oziroma neizplačila. Premija za tveganje 
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neizpolnitve je enaka donosnosti tvegane naložbe, ki je zmanjšana za donosnost netvegane 

naložbe z enako ročnostjo zapadlosti (Štular 2011, 7).  

Ker so državni dolžniški vrednostni papirji še posebno izpostavljeni suverenemu tveganju, je 

poznavanje bonitetne ocene vrednostnega papirja toliko pomembnejše. Po teoriji je 

pričakovati, da višja ko je bonitetna ocena, manjša je verjetnost neizpolnitve obveznosti, in 

nasprotno, nižja ko je bonitetna ocena, večja je verjetnost neizpolnitve pogodbenih 

obveznosti. 

Preglednica 2: Razmerja med donosi na obveznice 

Če imetnik obveznice plača Razmerje med donosi 

manj kot par vrednost (z diskontom) donos do zapadlosti > trenutni donos > kuponski donos 

par vrednost donos do zapadlosti = trenutni donos = kuponski donos 

več kot par vrednost (s premijo) donos do zapadlosti < trenutni donos < kuponski donos 

Vir: Doles 2010. 

Prav tako velja, da višji ko so donosi do zapadlosti za posamezni vrednostni papir, večje je 

suvereno tveganje oziroma tveganje neizpolnitve obveznosti, in nasprotno, nižji ko je donos 

do zapadlosti, večja je verjetnost, da bo dolžnik svoje obveznosti ob zapadlosti poplačal. 

Donos do zapadlosti na vrednostni papir določene ročnosti za državo kaže, kakšen bi bil v 

določenem trenutku strošek (obrestna mera) novega zadolževanja ali refinanciranja starih 

dolgov. Hkrati z rastočimi obrestmi raste tudi tveganje neizpolnitve obveznosti. Vlagatelji v 

dolžniške vrednostne papirje na rastoče donose do zapadlosti postanejo pozorni predvsem v 

času finančnih in dolžniških kriz, ko pri naložbah postanejo bolj konservativni, in to zaradi 

strahu pred izgubo svojih prihrankov.  

Nam najbolj znano je prav dogajanje v času evropske dolžniške krize, ki ji bo namenjen 

dobršen del raziskave, podrobno analizo donosov do zapadlosti pa smo predstavili v poglavju 

7.3 magistrske raziskave. 

2.2.3 Zamenjava kreditnega tveganja 

Suvereno tveganje lahko merimo in ocenjujemo tudi na podlagi premije za tveganje 

zamenjave kreditnega tveganja (angl.: Credit Default Swap oziroma CDS). Posli zamenjave 

kreditnega tveganja spadajo med izvedene finančne instrumente in so najbolj priljubljen in 

uporaben kreditni izvedeni finančni instrument, v praksi pa je najpogostejša klasična oblika 

(angl.: Plain Vanilla) zamenjave kreditnega tveganja. 

Izdajatelj (prodajalec) zamenjave kreditnega tveganja oziroma CDS-a (ki temelji na 

obveznici) kupcu CDS-a v zameno za premijo jamči, da mu bo pokril morebitne izgube, ki bi 



  

21 

nastale v primeru bankrota oziroma plačilne nesposobnosti izdajatelja obveznice, na podlagi 

katere je bil izdan CDS (Štular 2011, 7). Premija, ki jo prejme izdajatelj CDS-a in jo plača 

kupec CDS-a, bolj raste, če je večja verjetnost, da izdajatelj obveznice ne bo sposoben 

poplačati svojih obveznosti. Premijo za tveganje CDS lahko imenujemo tudi neposredna tržna 

mera suverenega tveganja (Blakey 2013, 136).  

S posli zamenjave kreditnega tveganja se trguje na neorganiziranem trgu, bolj znanim pod 

izrazom OTC (angl.: Over The Counter) oziroma trg preko okenc. Če se vlagatelj v državne 

obveznice odloči, da se bo zavaroval pred suverenim tveganjem, kupi CDS na obveznico, ki 

jo ima v portfelju, suvereno tveganje izpolnitve državne obveznice pa se prenese na 

izdajatelja CDS-a (Štular 2011, 7). Takšno ravnanje kaže na to, da je vlagatelj v določeno 

obveznico nenaklonjen tveganju in predvideva možnost neizpolnitve obveznosti izdajatelja 

obveznice, zato je del letnih kuponskih obresti, ki jih pridobi pri izdajatelju obveznice, 

pripravljen nameniti za plačilo premije izdajatelju CDS-a. V praksi se običajno premije 

plačujejo izdajatelju četrtletno za čas trajanja zavarovanja. Če izdajatelj obveznice ne bi 

poplačal svojih obveznosti, bo te ob nastanku kreditnega dogodka poplačal izdajatelj CDS-a. 

V takšnih primerih gre za tako imenovane »krite« zamenjave kreditnega tveganja, saj je v 

ozadju obveznica ali drugi finančni instrument. 

Na OTC-trgu pa mnogo več transakcij poteka s tako imenovanimi golimi zamenjavami 

kreditnega tveganja. V tem primeru gre za to, da vlagatelj trguje s CDS-i, v ozadju pa sam ni 

lastnik vrednostnega papirja, na katerega je izdan CDS. Prav te vrste trgovanja je največ, 

pogosto pa nominalna vrednost pogodb CDS presega vrednost osnovnega dolga, kar kaže na 

to, da je večina pogodb CDS golih (Turnbull in Wakeman 2012, 1). Blakey v svoji raziskavi 

ugotavlja, da več kot 80 % vseh pogodb CDS predstavljajo goli CDS-i in jih zaradi tega sploh 

ne uvršča med finančne instrumente (Blakey 2013, 136). 

Pri golih CDS-ih gre predvsem za špekulacije, s katerimi se spodbujajo strah in dodatna 

tveganja pred neizplačilom obveznosti (Blakey 2013, 144). Špekulanti lahko namerno 

povečujejo povpraševanje po CDS-ih, s čimer vplivajo na dvig premije za izdani CDS, ki je 

vezan na neki vrednostni papir. Na drugi strani pa trg višje stroške premij lahko interpretira 

kot prvi znak težav izdajatelja vrednostnega papirja, ki pa v resnici morebiti sploh nima težav. 

In bolj ko se zvišuje cena CDS-a oziroma premije, bolj se trg približuje kreditnemu dogodku, 

ki je definiran v pogodbi. 

Glavne točke zamenjave kreditnega tveganja se vselej gibljejo okoli naslednjih parametrov: 

– določitev kreditnega dogodka, 

– določitev plačila zaščite pred tveganjem, 

– določitev referenčnega premoženja in 

– določitev plačila v primeru neizpolnitve obveznosti. 
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Pomembna lastnost CDS-a je, da se, čeprav cena oziroma premija slednjega narašča, nakup 

CDS-a praktično nikoli ne izplača, vse dokler nista določena kreditni dogodek oziroma 

poplačilo obveznosti iz pogodbe. Plačilo ob prekinitvi se običajno nanaša na vrednost 

povrnitve ali na delež povrnitve predmeta, ki je predmet pogodbe. 

2.3 Krivulja donosnosti 

Krivulja donosnosti (angl.: Yield Curve) je razmerje med obrestno mero (stroški novega 

zadolževanja) in časom do dospetja za določenega posojilojemalca v določeni valuti. 

Ekonomisti krivulje donosnosti uporabljajo za razumevanje in pojasnjevanje gospodarskih 

razmer in so običajno znane za nekaj določenih dospetij, medtem ko jih je za preostala 

dospetja mogoče izračunati s močjo interpolacije obrestnih mer. Krivulja donosnosti je 

skupek dolžniških vrednostnih papirjev z enakim kreditnim tveganjem za celoten spekter 

ročnosti. Krivulje se najpogosteje prikazujejo z grafičnim prikazom, kjer se kot najkrajša 

obrestna mera prikazuje »spot« obrestna mera ter običajno vse do ročnosti 30 let.  

Krivulja donosnosti torej opisuje terminsko strukturo obrestnih mer za določen vrednostni 

papir oziroma instrument, ki ga običajno izda država. Za krivuljo donosnosti je značilno troje 

(Doles 2010, 12): 

– da se obrestne mere vrednostnih papirjev različnih ročnosti gibljejo skupaj v času, 

– da je krivulja donosnosti naraščajoča, če so kratkoročne obrestne mere nizke, ter 

– da je krivulja donosnosti običajno naraščajoča. 

Krivulja donosnosti (Mishkin 2006, 63) lahko ima eno izmed naslednjih oblik: 

– naraščajoča (normalna) krivulja => ima pozitiven naklon, saj so v normalnih 

gospodarskih okoliščinah dolgoročne obrestne mere višje od kratkoročnih obrestnih mer, 

običajno se oblikuje v ekonomskem okolju, ki je v konjunkturi; 

– padajoča (inverzna) krivulja => ima negativen naklon, kar pomeni, da so dolgoročne 

obrestne mere nižje od kratkoročnih obrestnih mer, običajno se oblikuje v ekonomskem 

okolju, za katero se pričakuje, da bo padlo v recesijo; 

– vodoravna (ravna) krivulja => razlike med dolgoročnimi in kratkoročnimi obrestnimi 

merami so zelo majhne ali jih praktično ni, ekonomski subjekti na trgu ne pričakujejo, da 

bi v prihodnosti lahko nastale spremembe (rast ali padec) kratkoročnih obrestnih mer. 

V teoriji najbolj poznana je normalna krivulja donosnosti (angl.: Normal Yield Curve), katere 

ime pove, da donosi naraščajo s podaljšanjem zapadlosti ročnosti vrednostnega papirja. 

Povedano drugače, naklon normalne krivulje je pozitiven, kar kaže na to, da investitorji v 

prihodnje pričakujejo rast gospodarstva, ki je pogojena tudi s pričakovanji rastoče inflacije. 

Pričakovanja rastoče inflacije vodijo k pričakovanjem, da bo centralna banka strmela k 
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restriktivni denarni politiki in posledično dvigovanjem kratkoročnih obrestnih mer v 

prihodnosti, kar bi omejilo gospodarsko rast in znižalo inflacijska pričakovanja. 

Normalna krivulja donosnosti se oblikuje v normalnih tržnih razmerah, v katerih vlagatelji na 

splošno verjamejo, da v prihodnosti ne bo nobenih večjih sprememb v gospodarstvu in bo 

gospodarstvo še naprej naraščalo po normalni stopnji. V takšnih razmerah vlagatelji 

pričakujejo višje donose na instrumente s fiksnim donosom z daljšo ročnostjo. Trg namreč 

pričakuje, da bodo dolgoročni vrednostni papirji s fiksnim donosom ponudili višji donos kot 

kratkoročni vrednostni papirji, saj kratkoročni instrumenti na splošno nosijo manjše tveganje 

kot dolgoročni instrumenti. Nadalje, daljši ko je čas do dospetja, več časa je in posledično več 

negotovosti, s katero je soočen imetnik vrednostnega papirja, preden ta zapade v izplačilo. 

Zato je normalno, da mora za naložbo v instrument z daljšo ročnostjo biti investitor poplačan 

za dodatno tveganje, ki ga je prevzel (Doles 2010, 13).  

 

 

Slika 2: Normalna krivulja donosnosti za Slovenijo in Nemčijo po letih 

Vir: Bloomberg 2016. 

Na sliki 2 prikazujemo normalno krivuljo donosnosti za Nemčijo in Slovenijo po letih, in 

sicer ročnosti od enega meseca do trideset let. Pri tem je povsem normalno, da je EUR-

krivulja za Slovenijo bistveno višje, kot je EUR-krivulja Republike Nemčije, saj so zahtevani 

donosi določene ročnosti za obe državi različni, kar pa je neposredno povezano z zunanjo 

mednarodno dolgoročno bonitetno oceno države. Višja ko je bonitetna ocena države, nižji 

bodo zahtevani donosi, in nasprotno, nižja ko bo bonitetna ocena, višji bodo zahtevani donosi.  
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3 BONITETNE AGENCIJE 

Bonitetne agencije imajo vse pomembnejšo vlogo v ekonomskem okolju, saj so vpete v 

praktično vse najpomembnejše sfere delovanja globalnega bančnega trga in trgov različnih 

finančnih instrumentov. Osnovna vloga bonitetne agencije je dodelitev bonitetne ocene 

ekonomskemu subjektu, izdajatelju dolžniškega instrumenta ali posameznemu finančnemu 

instrumentu. Uporabniki bonitetnih ocen so vlagatelji, kreditojemalci, vlade držav, ki jih 

uporabljajo pri sprejemanju naložbenih in finančnih odločitev.  

O bonitetnih agencijah in bonitetnih ocenah se v zadnjih letih veliko govori tako v širšem 

evropskem gospodarskem okolju kot tudi v Sloveniji in drugod po svetu. Dolžan ugotavlja, da 

je predvsem veliko govora o vplivu bonitetnih ocen na finančne trge in cene finančnih 

instrumentov, o učinkovitosti bonitetnih ocen pri presoji kreditnih tveganj ter o neodvisnosti 

bonitetnih agencij in potrebi po dodatni regulaciji njihovega delovanja (Dolžan 2013, 33). 

3.1 Opredelitev pojmov 

V nadaljevanju so predstavljeni osnovni pojmi, povezani z bonitetnimi agencijami in 

bonitetnimi ocenami, nastanek in razvoj bonitetnih agencij, najpomembnejše bonitetne ocene 

in analiza današnjega trga bonitetnih agencij. 

Bonitetna agencija 

Bonitetna agencija (angl.: Credit Rating Agency) je pravna oseba, katere redna in glavna 

dejavnost je izdaja bonitetnih ocen na profesionalni podlagi (Komisija Evropskih skupnosti, 

2008). V osnovi je to storitveno podjetje, ki investitorjem prodaja lastno znanje o kvaliteti 

potencialnih naložb oziroma tveganju nakupa naložbe, ki se najpogosteje pojavljajo v obliki 

državnih in komercialnih dolžniških vrednostnih papirjev, depozitov, delnic in drugih oblik 

finančnega dolga.  

Bonitetne agencije zgolj podajajo splošno sprejete ocene o relativnem tveganju, da potencialni 

dolžnik ne bo sposoben poplačati svojih obveznosti v dogovorjenem roku. Z izdano oceno 

bonitetna agencija investitorjem zgolj sporoča svoje mnenje o varnosti in tveganosti neke 

naložbe v primerjavi z drugimi naložbami iste vrste. Pomembno je, da sta izdana ocena in 

mnenje bonitetne agencije neodvisna, nepristranska in oblikovana na podlagi analize 

relevantnih podatkov o posamezni naložbi oziroma dolžniku. 

Bonitetna ocena 

Bonitetna ocena (angl.: Credit Rating) pomeni mnenje o kreditni sposobnosti subjekta, dolga 

ali finančne obveznosti, dolžniških vrednostnih papirjev, prednostnih delnic ali drugega 
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finančnega instrumenta ali izdajatelja takega dolga ali finančne obveznosti, dolžniških 

vrednostnih papirjev, prednostnih delnic ali drugega finančnega instrumenta, ki se izda na 

podlagi uveljavljenega in opredeljenega sistema razvrščanja bonitetnih kategorij (Komisija 

Evropskih skupnosti 2009). 

Bonitetna ocena je v splošnem merilo verjetnosti stečaja določenega ekonomskega subjekta. 

Bonitetne ocene so običajno definirane z bonitetnimi razredi oziroma z bonitetnimi 

kategorijami (Dolžan 2013, 33), ki jih predstavljamo v naslednjih poglavjih. Boniteta sicer 

izhaja iz latinske besede bonus (dober, sposoben) oziroma bonitas, kar pomeni dobroto in 

ugodnost. Slovar slovenskega knjižnega jezika boniteto opredeljuje kot posebno korist, 

ugodnost in prednost (SSJK 2008). 

Bonitetna kategorija 

Bonitetna kategorija pomeni ocenjevalni simbol, kot je črka ali številka, ki ji lahko sledijo 

dodatni identifikacijski znaki, ki se uporabljajo pri bonitetnem ocenjevanju za zagotovitev 

relativne mere tveganja, tako da je mogoče razlikovati med različnimi značilnostmi tveganj 

pri vrstah ocenjevanih subjektov, izdajateljev ali finančnih instrumentov ali drugih sredstev 

(Komisija Evropskih skupnosti 2009). 

3.2 Nastanek in razvoj bonitetnih agencij  

Začetek razvoja delovanja bonitetnih agencij sega v drugo polovico devetnajstega stoletja, v 

daljno leto 1860, ko je bila ustanovljena prva predhodnica bonitetne agencije Standard & 

Poor′s, katere ustanovitelj je bil Henry Varnum Poor. V letu 1906 je bila oblikovano podjetje 

Standard Statistics, ki je še istega leta objavilo prve bonitetne ocene za podjetja, državni dolg 

in prve državne obveznice ter druge finančne informacije o podjetjih v ZDA (Finney 2014, 1). 

Leta 1941 se je podjetje Standard Statistics kapitalsko povezalo s podjetjem Poor′s 

Publishing, kar je vodilo do oblikovanja bonitetne agencije Standard&Poor′s Corporation, pod 

tem imenom pa jo poznamo še danes in velja za najstarejšo bonitetno agencijo.  

V letu 1900 je bila ustanovljena bonitetna agencija Moody′s, hkrati pa so bile tega leta za 

investitorje prvič objavljene informacije in statistike o delnicah podjetij, obveznicah za 

finančne institucije, državne institucije ter rudarsko, predelovalno in prehrambno industrijo. 

Lastnik John Moody′s je ob ustanovitvi podjetja izdal priročnik z informacijami in 

statističnimi podatki o delnicah in obveznicah državnih in finančnih institucij ter drugih 

podjetij, poimenovan Moody′s Manual of Industrial and Miscellaneous Securities, ki je postal 

znan po celotnih ZDA. Podjetje je nato zaradi borznega zloma v letu 1907 propadlo. 

V letu 1909 se je John Moody′s vrnil na finančne trge in istega leta oblikoval preprost sistem 

za rangiranje vrednosti naložb v vrednostne papirje, ki se v veliki meri uporablja še danes. 
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Omenjeni sistem vrednotenja je John Moody′s prvič uporabil pri analitičnem vrednotenju 

kreditnega tveganja za obveznice ameriških železnic, ki so bile zbrane v Moody′s Analyses of 

Railroad Investments in so bile narejene na lastno pobudo, brez kakršnihkoli zahtev od 

izdajateljev finančnih instrumentov ali takratnih vladnih institucij. Razvoj je v letu 1914 

pripeljal do ustanovitve bonitetne agencije Moody′s Investors Service, ki je v nadaljnjih 

desetih letih ocenjevala že praktično celoten trg ameriških državnih obveznic. V sedemdesetih 

letih dvajsetega stoletja so pri Moody′s Investors Service začeli ocenjevati komercialne 

papirje in bančne depozite, postopno pa se je oblikovala agencija, kot jo poznamo danes. 

Del zgodovinskega razvoja trga bonitetnih ocen je bila tudi predhodnica današnje bonitetne 

agencije Fitch, ki je bila postavljena v New Yorku in se je prvotno ukvarjala zgolj z 

izdajanjem finančnih statistik. Leta 1913 je John Knowles Fitch ustanovil podjetje Fitch 

Publishing Company in javnosti predstavil relevantne statistične finančne podatke za 

industrijski sektor, ki so bili zbrani v delih The Fitch Bond Book in The Fitch Stock and Bond 

Manual. Izdaje finančnih statističnih podatkov je agencija začela v New York School of 

Economics, v letu 1924 pa je agencija objavila bonitetno lestvico od AAA do D, ki jo 

uporablja še danes.  

V letu 1989 je bonitetna agencija Fitch dobila novo vodstvo, pod katerim je dosegala rast in 

širitev produktov zunaj meja ZDA. S ciljem postati globalna bonitetna agencija se je v letu 

1997 združila z londonsko agencijo IBCA, ki je pospešila prisotnost in obseg delovanja 

agencije po vsem svetu. V letu 2000 je agencija Fitch Publishing Company prevzela še dva 

konkurenta na trgu, in sicer agenciji Thomas BankWatch in Duff & Phelps Credit Ratings 

Company (Finney 2014, 1). 

Bonitetne agencije so začele pridobivati pomen takoj po gospodarskem zlomu, ki se je zgodil 

leta 1929, in v času t. i. velike depresije, ki je temu sledila. Hiter razvoj glavnih treh agencij 

se je začel v prvi polovici 20. stoletja. Prvi pomembnejši korak se je zgodil v letu 1931, ko je 

ameriški bančni nadzorni urad za državne in tuje banke (angl.: OCC – Office of the 

Comptroller of the Currency) oblikoval formule, ki so temeljile na bonitetnih ocenah. Vloga 

agencij se je še okrepila leta 1936, ko je OCC ameriškim bankam omejil nakupe tistih 

vrednostnih papirjev, ki so imeli nižjo bonitetno oceno. 

Razvoj bonitetnih ocen, kot jih bonitetne agencije poznajo danes, izvira iz ZDA, kjer je Henry 

Varnum Poor prvi objavil priročnik Manual ameriških železnic. Temu so sledili še pri agenciji 

Moody′s, kjer so v letu 1900 pripravili prvi priročnik korporacijskih vrednostnih papirjev, 

med letoma 1909 in 1916 pa so pričeli tudi ločeno objavljati bonitetne ocene za podjetja in 

železnice. Leta 1918 je Moody′s objavil prvo publikacijo z naslovom Government and 

Municipal, temu so sledili še pri agencijah Poor′s leta 1922 in Fitch leta 1924. V nasprotju z 

ZDA pa razvoja bonitetnih ocen na območju Evrope, vsaj v 19. in 20. stoletju, ni bilo oziroma 

se z njihovim razvojem v Evropi niso nikoli ukvarjali. Občasno se so bonitetne ocene 

pojavljale pri komercialnih bankah, pa še te so se uporabljale zgolj v interne namene. 
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Hiter razvoj bonitetnih agencij in njihova širitev zunaj meja ZDA sta bila v bistvu posledica 

hitre globalizacije in dejstva, da do danes ni znane alternative, ki bi finančnim subjektom 

omogočala zadolževanje na mednarodnih finančnih trgih. Dejstvo ostaja, da se banke, 

podjetja in druge finančne organizacije in investitorji brez bonitetne ocene, pridobljene pri 

bonitetni agenciji, niso sposobni zadolžiti niti niso pripravljeni investirati v instrumente, ki so 

brez bonitetne ocene (Finney 2014, 2). 

Pomemben mejnik v razvoju bonitetnih agencij predstavlja leto 1975, ko je ameriška 

Komisija za trg vrednostnih papirjev (angl.: Securities and Exchange Commision – SEC) 

začela uradno priznavati samo bonitetne ocene izbranih bonitetnih agencij, ki jih je imenovala 

NRSRO (angl: Nationally Recognized Statistical Rating Organizations). Bonitetne agencije s 

tem statusom so poznane kot nacionalno priznane statistične bonitetne organizacije. S tem so 

odgovorili na kreditno krizo, ki se je začela leta 1970, ter ustvarili razmere za množično 

uporabo bonitetnih ocen v ZDA. Po mnenju mnogih strokovnjakov so s tem pripomogli k 

uveljavitvi bonitetnih blagovnih znamk, zaradi česar je strokovna javnost podvomila o takem 

konceptu delovanja in o vlogi NRSRO, ki jo ima ta pri nastanku oligopolov na trgu bonitetnih 

agencij ter posledično manjši kvaliteti in zanesljivosti bonitetnih agencij in vse večjem vplivu 

agencij, ki so bile vključene v NRSRO. 

3.3 Analiza trga bonitetnih agencij 

Po raziskavi (Estrella 2000, 15), ki so jo opravili pri Banki za mednarodne poravnave, obstaja 

predvidevanje, da po svetu deluje okrog 130 različnih bonitetnih agencij, medtem ko viri 

industrijskega sektorja ocenjujejo, da bi se lahko število bonitetnih agencij gibalo blizu 150. 

Po njihovi oceni naj bi se število glavnih igralcev na trgu v prihodnje zmanjšalo, medtem ko 

naj bi, globalno gledano, število le-teh naraščalo, in to predvsem na manj razvitih finančnih 

trgih. Raziskava je bila opravljena na podlagi podatkov, pridobljenih pri centralnih bankah v 

državah G10,2 z izjemo Luksemburga, k 26 proučevanim bonitetnim agencijam pa sta bili 

vključeni še dve bonitetni agenciji zunaj območja držav G10. Po novejših podatkih MDS 

(Jeram 2012, 2) pa naj bi po svetu delovalo okoli 74 bonitetnih agencij, delež ki ga 

obvladujejo »velike tri« pa naj bi znašal nekaj čez 90 %. 

Glede na zbrane podatke v raziskavi je mogoče povzeti, da obstajajo velike razlike v velikosti 

bonitetnih agencij, katerih velikost se meri: 

– glede na število zaposlenih ali  

– glede na število izdanih bonitetnih ocen.  

                                                 
2 Belgija, Kanada, Francija, Italija, Japonska, Nizozemska, Velika Britanija, ZDA, Nemčija, Švedska, 
Švica in pridruženi član Luksemburg. 
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Obseg obeh elementov pa je odvisen od tega, ali je bonitetna ocena izdana na podlagi 

intenzivnega analitičnega pristopa ali pa proces izdelave bonitetne ocene temelji na uporabi 

javnih podatkov, ki so vključeni v statistične modele. Ob tem je prvi pristop omejen na 

izdelavo določenega števila bonitetnih ocen prav zaradi omejenih potreb po delovni sili, 

medtem ko drugi pristop omogoča popolno pokritost trga, saj uporablja statistične modele in 

zahteva manjše število usposobljenih kadrov. Estrella dodaja, da oba pristopa izpolnjujeta vse 

kriterije objektivnosti, ažurnosti in odzivnosti na spremembe na trgu (Estrella 2000, 15).  

3.3.1 Industrija bonitetnih agencij danes 

Industrija bonitetnih agencij kot jo poznamo danes, se je pričela v letu 1909 z bonitetno 

agencijo Moody′s, v letu 1924 pa sta na trg vstopili še bonitetni agenciji S&P in Fitch, a kljub 

temu je industrija bonitetnih agencij ostala koncentrirana. Do leta 1970 je prevladoval 

poslovni model »investitor plača« (angl.: Investor – pays business model), po letu 1970 pa je 

sledil prehod na poslovni model »izdajatelj plača« (angl.: Issuer – pays business model). V 

letu 1975 je Komisija za trg vrednostnih papirjev iz ZDA vzpostavila status NRSRO 

bonitetnih agencij in leta 2000 je bonitetna agencija Fitch postala tretja globalna agencija 

(OECD 2010, 5). 

V letu 2010 je bilo pri NRSRO priznanih enajst bonitetnih agencij (OECD 2010, 5), med 

njimi največje tri (S&P, Moody′s, Fitch), v oktobru 2011 pa je japonska bonitetna agencija 

Rating and Investment Information Inc. (R&I) prostovoljno odstopila od statusa NRSRO. 

Trenutno so na trgu bonitetnih agencij naslednje agencije s statusom NRSRO: Standard & 

Poor′s (S&P), Moody′s Investors Service, Fitch Ratings, Kroll Bond Rating Agency (KBRA), 

A. M. Best Company (AMBC), Dominion Bond Rating Service (DBRS), Japan Credit Rating 

Agency (JCR), Egan-Jones Rating Company (EJR), Morningstar Credit Ratings 

(MORNINGSTAR), HR Ratings. 

Kot ugotavljajo pri OECD, ostaja industrija bonitetnih agencij globalni posel, ki ga na trgu 

nadzira le nekaj igralcev (OECD 2010, 12). Dve ameriški bonitetni agenciji, ki sta na trgu že 

od začetka dvajsetega stoletja (Moody′s in S&P), obsegata preko 80 % celotnega trga (vsaka 

po 40 % trga). Kot tretja je na globalni trg vstopila »francoska« bonitetna agencija Fitch 

Ratings (s sedežema v New Yorku in Londonu) in je pomemben igralec postala šele po letu 

2000, danes pa obvladuje okrog 15 % trga (Jeram 2012, 2). Slednja je del skupine Fitch 

Group (Fitch Ratings in Fitch Solutions), katere 60% delež je v lasti podjetja Fimalac S.A., ki 

ima od leta 1997 sedež v Parizu, zaradi česar jo v raziskavi uvrščajo med evropske agencije.  

Bonitetna agencija Fitch je v zadnjih letih rasla predvsem s prevzemi številnih manjših 

bonitetnih agencij, vključno iz IBCA in Duff & Phelps. Vsi trije vodilni igralci tako nadzirajo 

več kot 94 % celotnega svetovnega trga, kar ugotavlja tudi Karel Lannoo (2010, 67) v svoji 

študiji za OECD. Tako visoke tržne deleže agencije vzdržujejo s prevzemi manjših agencij, ki 
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jih je bilo med letoma 2000 in 2008 po svetu več kot 30 (Jeram 2012, 2). Močan oligopolni 

položaj vodilnih treh bonitetnih agencij je mogoče pripisati tudi specifičnim tržnim 

značilnostim, ki je bil dodatno utrjen še z regulatorno licenco, ki so jo vodilne bonitetne 

agencije pridobile pri Komisiji za trg vrednostnih papirjev (SEC) v ZDA. 

Jeram dodaja, da imajo manjše agencije vidno vlogo le v regionalnih okvirih in tržne niše 

iščejo s specializacijo za ocenjevanje posameznih tipov finančnih instrumentov (Jeram 2012, 

2). Še bolj dih jemajoč pa je podatek o lastniški strukturi bonitetnih agencij Moody′s in S&P. 

Devet podjetij, ki ima v lasti 38 % odstotkov bonitetne agencije S&P, si lasti še 53 % 

lastništva v bonitetni agenciji Moody′s. 

Avtorji študije OECD (2010, 12) sicer ugotavljajo, da so vsi trije veliki igralci po letu 2007 

utrpeli velik in resen upad prihodkov in dobička, kar je bilo najbolj evidentno pri bonitetni 

agenciji Fitch, ki je utrpela največji padec prihodkov in dobička. Kot je razvidno iz 

preglednice 3, so dohodki bonitetne agencije Fitch v obdobju 2007–2009 upadli za skoraj 26 

%, medtem ko jim je dobiček upadel za kar 70 %. 

Preglednica 3: Promet in neto dobički treh največjih bonitetnih agencij 

V mio 
USD 

 2006 delež 2007 delež 2008 delež 2009 delež ∆ 07-
09 

Moody′s promet 2.037,1 37,4 % 2.259,0 36,8 % 1.775,4 34,4 % 1.797,2 35,8 % -20,4 

 dobiček 753,9 n.a. 701 55,6 % 461,6 55,4 % 407,1 54,3 % -41,9 

S&P promet 2.750,0 50,5 % 3.046,2 49,7 % 2.653,3 51,4% 2.610 52,0 % -14,3 

 dobiček n.a. n.a. 440,16 34,9 % 327,8 39,3 % 307,4 41,0 % -30,2 

Fitch promet 655,6 12,1 % 827,4 13,5 % 731,2 14,2 % 613,5 12,2 % -25,9 

 dobiček n.a. n.a. 120,2 9,5 % 44 5,3 % 35,8 4,7 % -70,2 

Vir: Povzeto po Lannooju (2010, 68) in lastni preračuni. 

Lannoo (2010, 68) ugotavlja, da lahko to potrdi ugotovitev, da več konkurence na trgu ne 

pomeni nujno tudi izboljšanja kakovosti, ampak da novinci, v tem primeru bonitetna agencija 

Fitch, poskušajo pritegniti tržni delež s kratkoročno strategijo. Ob tem je zanimivo dejstvo, da 

se tržni deleži treh največjih bonitetnih agencij v obdobju 2006–2009 niso bistveno spremenili 

in so bili bolj ali manj konstantni. Tržni delež bonitetne agencije Moody′s se tako giblje okrog 

36 %, S&P je vse skozi vodilna agencija z nekaj več kot polovičnim tržnim deležem, Fitch pa 

ima v opazovanem obdobju nekaj več kot 12% tržni delež. 
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3.3.2 Geografska in panožna struktura trga 

Gledano širše, obstajajo bonitetne agencije, ki poskušajo delovati globalno in poskušajo 

pokriti ves trg s pomočjo uporabe statističnih modelov, pri čemer gre predvsem za bonitetne 

agencije, ki imajo svoje sedeže v ZDA. Na drugi strani pa se pojavljajo agencije, ki poskušajo 

iskati tržne niše, in sicer s sektorsko ali geografsko specializiranostjo. Avtor raziskave 

(Estrella 2000, 15), narejene pri Mednarodni banki za poravnave, posebej omenja švedske 

bonitetne agencije, ki naj bi bile predvsem regijsko specializirane, njihov fokus pa je 

usmerjen na švedski in nordijski trg. 

V osnovi je mogoče trg bonitetnih agencij razdeliti glede na geografsko usmerjenost 

njihovega delovanja, pri čemer Estrella (2000, 15) deli bonitetne agencije v tri skupine: 

– nacionalne => te vrste bonitetnih agencij so prisotne na Švedskem, kjer številne 

uporabljajo statistične modele za določanje bonitetnih ocen na praktično celotnem 

nacionalnem tržišču;  

– regionalne => te vrste bonitetnih agencij so izključno osredotočene na točno določeno 

regionalno območje, npr. bonitetna agencija Capital Intelligence je osredotočena na 

Mediteran, Azijo in pacifiško območje ter srednjo in vzhodno Evropo; 

– globalne => te vrste bonitetnih agencij delujejo praktično po celotnem trgu in so običajno 

največji igralci na trgu bonitetnih agencij. To so predvsem za bonitetne agencije s 

sedežem v ZDA in so priznane pri NRSRO. 

Vodilne bonitetne agencije (S&P, Moody′s, Fitch) so poleg geografskega območja ZDA s 

svojimi bonitetnimi ocenami prisotne še v Evropi, Aziji, Latinski Ameriki in tudi Afriki, kjer 

imajo v industriji bonitetnih ocen prav tako prevladujoče tržne deleže. 

Pri Banki za mednarodne poravnave (Estrella 2000, 15) ugotavljajo, da se je občutno 

spremenila struktura trga glede na geografski izvor naročnika izdelave bonitetne ocene. V letu 

1998 je pri agenciji Moody′s kar 62 % naročnikov bonitetnih ocen prihajalo iz ZDA, sledili so 

naročniki iz Velike Britanije s 5,6 %, Japonske s 5,5 % in Kanade s 3,8 %. V zadnjih letih vse 

hitreje narašča število naročnikov iz EU in hitro razvijajočih se trgov.  

Sodeč po podatkih agencije Moody′s, je število naročnikov iz evropskih držav od leta 1980 

letno poraslo za okrog 20 %, medtem ko je delež naročnikov iz preostalih držav skupaj rastel 

v povprečju za manj kot 6 %. Število naročnikov iz držav v razvoju se je med letoma 1993 in 

1998 na letni ravni povečevalo za kar 45 %, pri čemer je večina teh bonitetnih ocen padlo v 

tako imenovani špekulativni razred. 

Trg bonitetnih agencij se je sčasoma spreminjal tudi na področju strukture glede na 

gospodarsko panogo naročnika bonitetne ocene in števila podeljenih bonitetnih ocen. Še v 

začetku dvajsetega stoletja je večina naročnikov izdelave bonitetnih ocen prihajala iz 
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transportnih in javnih podjetij (Carty 1997, 4). V letu 1920 je Moody′s več kot polovico 

bonitetnih ocen izdelal za transportna podjetja, sledila so komunalna, industrijska in finančna 

podjetja. Delež ocenjenih transportnih podjetij je z leti konstantno upadal, v januarju 1997 pa 

je delež le-teh znašal le še 4 % vseh ocenjenih podjetij.  

Po drugi strani pa se je vse skozi povečeval delež industrijskih podjetij, ki je porasel s 14 % v 

letu 1920 na 44 % v 1997. Bonitetna agencija Moody′s je šele leta 1971 pričela dovoljevati 

bonitetne ocene bankam, delež finančnih institucij v strukturi vseh ocenjenih podjetij se je 

nato z leti pomembno povečeval, v letu 1997 pa je delež le-teh dosegel 35 %. V letu 1999 je 

bilo 39 % vseh bonitetnih ocen izdelanih za industrijska podjetja, sledila so finančna podjetja, 

ki niso banke, in sicer s 17 %, šele na tretjem mestu so bile banke, za katere je bilo izdelanih 

14 % vseh bonitetnih ocen. 

V raziskavi, ki so jo opravili pri bonitetni agenciji Moody′s (Carty 1997, 3), so opazovali 

obdobje med letoma 1920 in 1997, izsledki raziskave pa so pokazali občuten padec števila 

dodeljenih bonitetnih ocen podjetjem po letu 1920, ki so z izdajami obveznic nastopala na 

trgu. Kot pojasnjujejo, je padec slednjih mogoče pripisati omejevanju odhodkov podjetij 

javnega sektorja po nastopu velike depresije in druge svetovne vojne ter konsolidaciji financ v 

železniških in javnogospodarskih panogah. Po letu 1950 se je število ocenjenih podjetij 

pričelo povečevati, občutno pa je njihovo število naraslo med letoma 1980 in 1990.  

Avtorji porast v osemdesetih pripisujejo razvoju trga »smeti« obveznic (angl.: Junk) v ZDA, 

ki je pritegnil nov sklop izdajateljev na trgu javnih obveznic. Nadalje ugotavljajo, da je rast 

števila ocenjenih podjetij v devetdesetih letih primarno posledica širitve delovanja bonitetne 

agencije Moody′s na novih trgih zunaj ZDA. Bonitetna agencija Moody′s je šele v letu 1994 

za podjetja ponovno izdelala enako število bonitetnih ocen kot v letu 1920. Delež podjetij z 

bonitetno oceno in s sedežem zunaj ZDA je v letu 1930 znašal 15 % in je upadal vse do leta 

1970, kasneje pa je sledila postopna rast deleža teh podjetij. Nivo iz leta 1930 so pri agenciji 

Moody′s presegli šele januarja 1990, ko je ta delež znašal 18 %. 

V nadaljevanju so predstavljeni izsledki raziskave Mednarodne banke za poravnave (Estrella 

2000, 34), kjer so v raziskavo vključili štiri največje bonitetne agencije: S&P, Moody′s, Fitch 

in DCR India, bolj poznano pod imenom Duff & Phelps credit Rating Co. V raziskavi so 

oblikovali štiri skupine regij: ZDA, drugo skupino so sestavljale Evropa, Srednji vzhod in 

Afrika, tretjo Azija, zadnja skupina pa je vključevala države Latinske Amerike. V analizi so 

proučevali štiri panoge: bančni sektor (banke), sektor industrije (podjetja), zavarovalniški 

sektor (zavarovalnice) in države. Podatki so zbrani za leto 2000.  

Podatke so predstavili z dveh vidikov, in sicer: 

– absolutnega – kot število ocenjenih subjektov v regiji; 
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– relativnega – kot razmerje med številom ocenjenih subjektov v regiji pri posamezni 

bonitetni agenciji in celotnim številom podeljenih bonitetnih ocen tej skupini subjektov v 

regiji. 

 

ZDA Evropa, Srednji
vzhod, Afrika

Azija Latinska
Amerika

120
73

3
52

170

308

35 38

668

596

248

148

320 338

60 45

DCR Fitch Moody's S&P
 

Slika 3: Število podeljenih bonitetnih ocen bankam v bančnem sektorju 

Vir: Estrella 2000, 34. 

S slike 3 je razvidno, da je imela pri podeljevanju bonitetnih ocen v bančnem sektorju vodilno 

vlogo bonitetna agencija Moody′s, bila je namreč vodilna bonitetna agencija v vseh štirih 

opazovanih regijah, njen primat pa je še posebno izrazit na trgih Azije in Latinske Amerike. 

Med državami EU je bilo največ bonitetnih ocen bankam dodeljenih v naslednjih državah: 

Francija (250), Nemčija (140), Velika Britanija (127), Italija (108), Španija (94), Avstrija (50) 

in Nizozemska (46). Med vsemi državami, ki so bile zajete v raziskavo, izstopajo ZDA, kjer 

je bilo bankam podeljenih 1.278 bonitetnih ocen, medtem ko je bilo japonskim bankam 

podeljenih 120 bonitetnih ocen. 
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Slika 4: Število podeljenih bonitetnih ocen podjetjem v sektorju industrije 

Vir: Estrella 2000, 34. 

Pri podeljevanju bonitetnih ocen podjetjem v sektorju industrije sta v ospredju bonitetni 

agenciji Moody′s in S&P, ki sta na trgih ZDA, Evrope, Srednjega vzhoda in Afrike bolj ali 
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manj izenačeni, na trgih Azije ohranja prevladujoči položaj bonitetna agencija Moody′s. Med 

državami tudi v tem segmentu ohranjajo primat ZDA, saj je bilo ameriškim podjetjem 

podeljenih 5.548 bonitetnih ocen, med državami Evropske unije pa so vodilna podjetja Velike 

Britanije, katerim je bilo podeljenih 400 bonitetnih ocen. 

Na podlagi podatkov s slike 5 je mogoče trditi, da ostaja zavarovalniški trg z vidika 

podeljevanja bonitetnih ocen precej nerazvit, z izjemo zavarovalnic, ki delujejo na območju 

ZDA in Evrope. Daleč največ bonitetnih ocen je bilo izdelanih za ameriške zavarovalnice, 

sledijo zavarovalnice evropskih držav. Iz podatkov izhaja tudi dejstvo, da ima primat pri 

ocenjevanju zavarovalnic bonitetna agencija S&P, še zlasti v ZDA in Evropi. 

 

ZDA Evropa, Srednji
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Amerika
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Slika 5: Število podeljenih bonitetnih ocen zavarovalnicam v zavarovalniškem sektorju 

Vir: Estrella 2000, 35. 

Pri podeljevanju bonitetnih ocen tveganja držav (angl.: Sovereign Ratings) ohranja vodilno 

vlogo bonitetna agencija Moody′s, medtem ko ji, vsaj na evropskem trgu, dokaj izenačeno 

sledita bonitetni agenciji S&P in Fitch. Zaradi največjega števila držav in razvitega 

kapitalskega trga je največ bonitetnih ocen dodeljenih prav evropskim državam. 
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Slika 6: Število podeljenih bonitetnih ocen državam 

Vir: Estrella 2000, 34. 
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3.4 Mednarodne bonitetne ocene 

Bonitetne agencije svoje ugotovitve glede tveganosti naložbe (dolga) oziroma plačilne 

sposobnosti izdajatelja finančnega instrumenta izrazijo z bonitetno oceno tveganja. Bonitetna 

ocena je samo mnenje o relativnem tveganju, da obveznost izdajatelja ne bo poplačana 

(Lampe 2007, 39). Vsaka bonitetna agencija ima svojo lestvico in simbole ocenjevanja 

ekonomskih subjektov, ki so mednarodno prepoznavni in priznani, vendar se med agencijami 

nekoliko razlikujejo. 

Andrew Fight (2000, 5) navaja razloge, zakaj je dobro, da ima izdajatelj dolžniškega papirja 

bonitetno oceno: 

– enostavnejši dostop do kapitalskega trga; vsako podjetje, ki si želi vstopiti na kapitalski 

trg in se zadolžiti z dolžniškimi vrednostnimi papirji, potrebuje bonitetno oceno, izdelano 

v mednarodno priznani bonitetni agenciji. Enostavnejši dostop pomeni, da se lahko 

ekonomski subjekti zadolžijo pod ugodnejšimi cenovnimi pogoji, ročnost najema je 

mnogo bolj fleksibilna, poveča se tudi nabor oblik virov zadolževanja; 

– pridobitev ugleda na trgu; z bonitetno oceno si lahko podjetje ali država pridobi ugled, 

kar mu/ji omogoča lažji vstop na svetovne finančne trge; 

– nižji stroški financiranja in finančna fleksibilnost; relativno nepoznano podjetje si lahko z 

bonitetno oceno bistveno zniža stroške financiranja obveznosti in se na ta način zadolži 

ugodneje kot podjetje brez izdelane bonitetne ocene. Širši dostop do virov omogoča večjo 

fleksibilnost pri najemu finančnih sredstev, večjo frekvenco in minimizacijo stroškov 

zadolževanja; 

– razlikovanje od konkurence; v poslovnem okolju z več konkurenti na trgu (npr. bančni in 

zavarovalniški trg ter avtomobilska industrija) je lahko bonitetna ocena tista, ki podjetje 

loči od preostalih tržnih udeležencev. 

Bonitetne agencije razlikujejo med tremi vrstami bonitetnih ocen (Kacafura 2009, 12): 

– kreditna bonitetna ocena, 

– nekreditna bonitetna ocena in  

– druge bonitetne ocene. 

3.4.1 Kreditna bonitetna ocena 

Kreditna bonitetna ocena (angl.: Credit Rating) je najpomembnejša bonitetna ocena med 

ocenami bonitetnih agencij, v praksi pa jo najdemo tudi pod izrazom bonitetna ocena 

kreditnega tveganja ali bonitetna ocena plačilne sposobnosti (Kacafura 2009, 12). Takšna 

bonitetna ocena predstavlja mnenje bonitetne agencije o kreditnem tveganju konkretnega 

dolga ali izdajatelja tega dolga do celote oziroma mnenje o sposobnosti, da bo izdajatelj 
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pravočasno poplačal konkretno finančno obveznost in vse njegove preostale finančne 

obveznosti. 

Kadar je govor o plačilni sposobnosti izdajatelja za določeno finančno obveznost, 

razpravljamo o kreditni bonitetni oceni izdaje, če pa se ocenjuje splošna plačilna sposobnost 

izdajatelja, govorimo o kreditni bonitetni oceni izdajatelja.  

Kreditno bonitetno oceno je glede na ročnost mogoče deliti na: 

– kratkoročno kreditno bonitetno oceno izdaje oziroma izdajatelja in 

– dolgoročno kreditno bonitetno oceno izdaje oziroma izdajatelja, 

pri čemer je ločnica med eno in drugo oceno eno leto. 

Ob tem je treba poudariti, da je dolgoročna kreditna bonitetna ocena najpomembnejša in 

najpogosteje uporabljena bonitetna ocena mednarodnih bonitetnih agencij ter je mednarodno 

primerljiva in omogoča primerjavo med bonitetnimi agencijami. Po drugi strani pa je 

kratkoročna ocena zgolj mednarodno primerljiva, ni pa je mogoče primerjati med bonitetnimi 

agencijami. 

3.4.2 Nekreditna bonitetna ocena  

V praksi bonitetne agencije poleg kreditnih ocen izdajajo še nekreditne bonitetne ocene (angl.: 

Non-credit Rating) in vrsto drugih bonitetnih ocen. Takšne bonitetne ocene so sicer 

mednarodno primerljive, vendar jih med bonitetnimi agencijami ni mogoče primerjati, saj 

uporabljajo različne lestvice ocen in metodologije ocenjevanj.  

Najpogosteje uporabljene nekreditne bonitetne ocene (Kacafura 2009, 12) so: 

– bonitetna ocena kvalitete vodstva, 

– bonitetna ocena kvalitete storitve, 

– bonitetna ocena tržnih tveganj, 

– bonitetna ocena kvalitete portfelja investicij itd. 

3.4.3 Druge bonitetne ocene 

Po podatkih Bloomberga (2016) je med drugimi bonitetnimi ocenami (angl.: Other Ratings) 

najbolj pogosto uporabljena bonitetna ocena prihodnjih pričakovanj oziroma obetov (angl.: 

Outlook) in je lahko pozitivna, negativna ali stabilna. Manj poznane bonitetne ocene 

(Kacafura 2009, 30) so še: 

– bonitetna ocena podpore, 

– bonitetna ocena finančne moči, 
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– pogojna bonitetna ocena, 

– začasna bonitetna ocena, 

– ocenjena bonitetna ocena,  

– interna bonitetna ocena itd. 

Glede na plačljivost oziroma neplačljivost za izdelavo bonitetne ocene ločimo med: 

– ocenami brez naročila stranke (angl.: Unsolicited), ki so sicer brezplačne za izdajatelja 

(neplačljiva ocena), vendar so izdelane na podlagi javno znanih in dostopnih podatkov 

(spletne strani, polletna in četrtletna poročila), sama bonitetna ocena pa je zaradi 

omejenih razpoložljivih podatkov običajno slabša oziroma nižja, kot bi bila drugače. 

Delno takšna ocena prisili izdajatelja k izdelavi ocene na podlagi naročila. Bonitetne 

agencije takšne bonitetno oceno označijo z oznako pi (angl.: Public Information). 

– ocenami z naročilom stranke (angl.: Solicited); te vrste bonitetnih ocen so za izdajatelja 

sicer plačljive, vendar analiza izdajatelja poteka na podlagi javnih in notranjih informacij. 

Običajno analiza temelji na informacijah, pridobljenih od izdajatelja, ki pa so lahko tudi 

zaupne narave.  

Pred nadaljevanjem razprave je treba opozoriti na posploševanje uporabe termina bonitetnih 

ocen v praksi. Najpogosteje se termin bonitetna ocena enači in zamenjuje s terminom 

dolgoročna kreditna bonitetna ocena izdajatelja. Slednja je resda najpomembnejša in glavna 

bonitetna ocena, vendar le ena izmed vseh tistih, ki jih podeljujejo bonitetne agencije. V 

nadaljevanju smo se osredinili na dolgoročno kreditno bonitetno oceno izdajatelja. 

3.4.4 Lestvica mednarodnih bonitetnih ocen 

Bonitetne ocene se v praksi prikazujejo na lestvici, pri čemer bonitetne agencije uporabljajo 

simbole od A do D. Ob tem bonitetna ocena z oznako AAA (Aaa) predstavlja najboljšo 

oceno, torej najmanj tvegano naložbo, medtem ko bonitetna ocena D predstavlja najslabšo 

oziroma najbolj tvegano naložbo. Poleg črkovnih simbolov se v praksi uporabljajo še številke 

od 1 do 3 ter oznake +/-, katerih namen je podati še bolj prefinjeno oziroma natančno oceno. 

Pri tem znak + pomeni uvrstitev v zgornjo tretjino posamezne skupine, medtem ko znak - 

pomeni uvrstitev v spodnjo tretjino skupine. 

Lampetova (2007, 39) dodaja, da znotraj lestvice ocen obstaja ločnica, ki bonitetne ocene 

ločuje na: 

– ocene netvegane (investicijske) stopnje in 

– ocene tvegane stopnje. 

V nadaljevanju podajamo primerjalno lestvico mednarodnih bonitetnih ocen dolgoročnega 

kreditnega tveganja izdajatelja za pet pomembnejših bonitetnih agencij: S&P, Moody′s, Fitch, 
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Capital Intelligence in Dominion Bond Rating Service (DBRS). Vse bonitetne agencije 

izdajajo 21 bonitetnih ocen ali več, pri čemer vse uporabljajo 10 ocen investicijskih stopenj, 

medtem ko je število neinvesticijskih oziroma špekulativnih stopenj različno, 11 ali več. 

Črkovni simboli nad ločnico ocenjujejo tveganje izdanega instrumenta kot sprejemljivo za 

investicijo, medtem ko simboli pod ločnico signalizirajo investitorjem visoko stopnjo 

tveganosti in neprimernosti za investiranje. Tržni regulatorji običajno zahtevajo, do so 

naložbe ocenjene z minimalno investicijsko stopnjo netvegane naložbe, kar pomeni z BBB- 

oziroma Baa3 ali višje. Uspeh prodaje dolžniških instrumentov je danes v veliki meri odvisen 

od prejete bonitetne ocene, ki je praktično prvi pogoj za iskanje zunanjega vira financiranja. 

Bonitetne agencije uporabljajo mednarodno prepoznavne simbole, vendar se ti med seboj 

razlikujejo, njihova medsebojna absolutna primerljivost pa je celo vprašljiva. Bonitetne 

agencije v svojih poročilih navajajo, da so njihove bonitetne ocene edinstvene in medsebojno 

neprimerljive, in to predvsem zaradi specifičnosti uporabljene metodologije in definicij. 

Predvsem z vidika edinstvenosti bonitetne ocene bonitetne agencije bi lahko bila bonitetna 

ocena nesmiselna, saj nam prav primerljivost bonitetnih ocen med bonitetnimi agencijami 

podaja celotno sliko o tveganosti posamezne naložbe (Lampe 2007, 39). 

Bonitetne ocene bonitetnih agencij služijo za pomoč potencialnim kreditodajalcem in kupcem 

obveznic pri oceni tveganosti naložbe. Z oceno se zmanjša asimetrija informacij, ki bi jo bili 

bodoči kreditodajalci in investitorji deležni. Vsi vlagatelji namreč ne premorejo toliko znanja, 

da bi lahko sami ocenili tveganost posla, poleg tega marsikateri vlagatelji ne premorejo dovolj 

finančnih sredstev za izdelavo bonitetne ocene, katere proces izdelave zahteva tudi veliko 

časa. 
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Preglednica 4: Primerjalna lestvica mednarodnih bonitetnih ocen 

S&P Fitch C&I Moody′s DBRS Opis 

AAA AAA AAA Aaa AAA  

Prime 

Zelo dobra: odlična, najvišja 
boniteta, zelo majhno 
tveganje. 

AA+ AA+ AA+ Aa1 AA high  

High 
Grade 

Zelo dobra do dobra: velika 
verjetnost plačila obveznosti. 

AA AA AA Aa2 AA 

AA- AA- AA- Aa3 AA low 

A+ A+ A+ A1 A high  

Upper 
Medium 
Grade 

Dobra do zadovoljiva: 
primerna sposobnost 
plačevanja finančnih 
obveznosti, veliko dobrih 
signalov za investiranje, 
vendar tudi nekaj elementov, 
ki bi se lahko izkazali za 
negativne v primeru 
gospodarskih sprememb. 

A A A A2 A 

A- A- A- A3 A low 

BBB+ BBB+ BBB+ Baa1 BBB high  

Lower 
Medium 
Grade 

Zadovoljiva: primerna 
sposobnost plačevanja 
finančnih obveznosti, hkrati pa 
obstajajo tudi špekulativni 
elementi in pomanjkljiva 
zaščita v primeru večjih 
gospodarskih sprememb. 

BBB BBB BBB Baa2 BBB 

BBB- BBB- BBB- Baa3 BBB low 

BB+ BB+ BB+ Ba1 BB high Non 
Investment 
Grade 
Speluative 

Zadostna: zelo zmerna 
plačilna sposobnost tudi v 
dobrem gospodarskem okolju, 
verjetnost zamude pri plačilu 
obveznosti še vedno obstaja. 

BB BB BB Ba2 BB 

BB- BB- BB- Ba3 BB low 

B+ B+ B+ B1 B high  

Highly 
Speculative 

Pomanjkljiva: obstajajo 
majhna jamstva za plačilo 
obveznosti, velika verjetnost, 
da bo nastala zamuda pri 
plačilu obveznosti. 

B B B B2 B 

B- B- B- B3 B low 

CCC+ CCC+ CCC+ Caa1 CCC Substantial 
Risks 

Nezadostna: najnižja kvaliteta, 
nezadostna zaščita vlagateljev, 
pogosto zamujanje pri plačilih, 
velika nevarnost plačilne 
nesposobnosti. 

CCC CCC CCC Caa2 CC Extremely 
Speculative 

CCC- CCC- CCC- Caa3 C In default 
with little 
prospect 
for 
recovery 

CC CC CC Ca  

C C C C  

D DDD D  D  

In default 

Plačilna nesposobnost: 
neprestano zamujanje pri 
plačilih.  DD    

 D    

Vir: Bloomberg 2016, lastni prikaz. 
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4 VLOGA MEDNARODNIH BONITETNIH AGENCIJ 

Bonitetne agencije so ekonomski subjekti v zasebni lasti, katerih glavna vloga je presojanje 

tveganja velikih izdajateljev dolga (vključno z državnim dolgom) in finančnih instrumentov, 

ki jih izdajatelji izdajajo vlagateljem (Bahena 2010, 1). Bonitetne agencije ovrednotijo 

verjetnost, da ocenjeni ekonomski subjekt ne bo izpolnil svojih splošnih obveznosti do 

upnikov (bonitetna ocena izdajatelja) ali obveznosti, povezanih s konkretnim vrednostnim 

papirjem (bonitetna ocena instrumenta) (Jeram 2012, 2). Bonitetne agencije naj bi torej 

finančnim (kapitalskim) trgom ponujale neodvisno mnenje o bonitetni oceni določenega 

izdajatelja oziroma dolga. Posledično je krog uporabnikov bonitetnih ocen, ki vključujejo 

investitorje, izdajatelje, državne institucije, zelo širok; cilji in nameni uporabnikov pa različni. 

Bahema (2010, 1) navaja, da bonitetne agencije merijo sposobnost in pripravljenost, da bo 

dolžnik poplačal svoje obveznosti iz naslova izdanih dolgov. Bonitetna ocena torej ni mera 

vrednosti ali donosnosti finančnega instrumenta, prav tako pa se je ne sme enačiti s priporočili 

analitikov, kot so: »Kupi«, »Prodaj« ali »Drži«. Bonitetne ocene na lestvicah bonitetnih 

agencij so koristne predvsem zato, ker so mednarodno priznane in sprejete ter standardizirane 

po sektorjih, finančnih instrumentih, državah in tudi v času, saj se bistveno niso spremenile. 

Dodeljena bonitetna ocena je torej tista, ki pomaga pri oceni, ali je ekonomski subjekt 

primeren za naložbo in kakšna je cena takšne investicije. 

Vloga bonitetnih agencij je ključna in pozitivna za izdajatelje kot tudi investitorje (Jeram 

2012, 2). Zahtevani donosi ob izdaji ter posledično stroški izdaje in komercialni uspeh izdanih 

dolžniških instrumentov so namreč močno odvisni od njihove bonitetne ocene. Za izdajatelje, 

ki niso redno prisotni na kapitalskih trgih, je pridobitev bonitetne ocene postala prvi pogoj za 

uspešno zadolžitev ob pomoči zunanjega vira. 

Primarno vlogo na trgu imajo dve ameriški bonitetni agenciji iz ZDA (S&P in Moody's) in 

tretja, bonitetna agencija Fitch, vse tri pa skupaj obvladujejo okrog 95 % celotnega trga 

bonitetnih ocen. Preostale bonitetne agencije, po svetu jih je med 70 in 130 (ocene se namreč 

razlikujejo), pa so bolj kot ne specializirane za ocenjevanje točno določenih instrumentov, 

industrijskih sektorjev ali regionalnih oziroma nacionalnih trgov. Podrobneje je tržna 

segmentacija predstavljena v tretjem poglavju magistrske raziskave. 

Proces dodelitve bonitetne ocene je pri večini najpomembnejših bonitetnih agencij enak. Kot 

navaja Bahema (2010, 2), bonitetna ocena temelji na kvalitativnih in kvantitativnih 

vrednostih. Med kvantitativne dejavnike lahko spadajo:  

– finančni položaj izdajatelja, še posebno denarni tok, ki se nanaša na poplačilo obveznosti 

iz finančnih dolgov;  

– podatki, ki jih bonitetna agencija pridobi za gospodarski sektor, konkurenčna podjetja in 

celotno narodno gospodarstvo ter 
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– pravno mnenje, ki se nanaša na proces dodelitve bonitetne ocene.  

Med kvalitativne dejavnike lahko spadajo:  

– podatki izdajatelja o vodstvu (menedžmentu) podjetja, poslovnih politikah, napovedih za 

poslovno okolje in računovodskih standardih;  

– zbrani podatki bonitetne agencije o konkurenčnosti podjetja, kakovosti vodstva 

(menedžmenta), dolgoročnih napovedih za posamezno dejavnost (panogo) in 

gospodarsko okolje, v katerem ekonomski subjekt posluje. 

Zaradi vse prej omenjenega je dejstvo, da bonitetne agencije pomembno vplivajo na 

delovanje finančnih trgov in na zaupanje investitorjev v finančne in kapitalske trge. Kot je 

zapisal Dolžan (2013, 34), je pri tem bistveno, da se dejavnost bonitetnega ocenjevanja izvaja 

v skladu z načeli integritete, preglednosti, odgovornosti in dobrega vodenja, neodvisnosti, 

objektivnosti, kredibilnosti in odkritosti. Vse to lahko zagotovi, da so bonitetne ocene 

objektivne in primerne kakovosti, hkrati pa morajo biti ažurne, strokovne in nepristranske, saj 

le tako zagotovijo ustrezno oceno kreditnega tveganja.  

4.1 Funkcije bonitetnih agencij 

Generalno gledano, lahko bonitetnim agencijam pripišemo dve osrednji funkciji, ki ju 

opravljajo na mednarodnih finančnih trgih (Dovžan 2013, 34): 

– informacijsko funkcijo in 

– regulativno funkcijo. 

V okviru informacijske funkcije gre za zagotavljanje informacij o tveganjih v zvezi s 

poplačilom finančnih obveznosti iz dolgov, ki jih bonitetne agencije zagotavljajo 

ekonomskim subjektom in zainteresirani širši javnosti. Dovžan (2013, 34) dodaja, da 

bonitetne agencije na ta način izboljšujejo informiranost na finančnih trgih in posledično 

povečujejo učinkovitost slednjih, saj z blaženjem asimetrije informacij znižujejo stroške 

neinformiranosti, in to pri izdajateljih kot tudi investitorjih. Vloga bonitetnih agencij pri 

informiranju ekonomskih subjektov naj bi bila velika, saj se prav slednji zelo razlikujejo pri 

možnosti izdelave lastnih bonitetnih ocen. Dovžan (2013, 34) v svojem prispevku  dodaja, da 

naj bi bil celotni izdani dolg, ki ga ocenjujejo bonitetne agencije, ocenjen na 40 bilijonov 

ameriških dolarjev. 

V okviru regulativne funkcije pa se z zakonodajo, ki ureja delovanje bonitetnih agencij, 

izvajata regulacija delovanja finančnih trgov, ki se kaže npr. v določanju sprejemljive ravni 

tveganj, izračunavanje kapitalske ustreznosti itd. Torej gre za uporabo bonitetnih ocen, ki se 

uporabljajo v zakonodaji in tako regulirajo mednarodni finančni sistem. 
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Angleška centralna banka je v svojem finančnem poročilu (Bank of England 2007, 56) 

posebej omenila tri glavne funkcije, ki jo imajo bonitetne agencije v mednarodnem finančnem 

sistemu, in sicer: 

– bonitetne agencije lahko pomagajo omiliti asimetrijo informacij na kapitalskih trgih med 

vlagatelji in podjetji, ki iščejo zunanje informacije => v odsotnosti bonitetnih agencij bi 

lahko pomanjkanje informacij manjše vlagatelje odvrnilo od naložb, saj je lahko lastno 

pridobivanje ustreznih informacij za primernost investicije izjemno drago. Bonitetna 

ocena neke tretje nevtralne osebe omogoči malim vlagateljem, ki si teh informacij sicer 

ne bi utegnili privoščiti, da vstopijo na trg kapitala. Zunanja bonitetna ocena torej lahko 

pripomore tudi k nižjim stroškom kapitala; 

– bonitetna ocena je lahko koristno uporaben mehanizem za reševanje nekaterih glavnih 

problemov agenta (upravljavca) => vlagatelji lahko omejijo obseg tveganja in določijo 

zgornjo mejo tveganj za naložbe, v katere upravljavci (pokojninski skladi, življenjske 

zavarovalnice, denarni trg, vzajemni skladi …) vlagajo. Poleg tega je lahko dostop do 

nekaterih finančnih trgov ali poslovnih modelov omenjen na izdajatelje z bonitetno 

oceno, ki je višja od minimalno zahtevane; 

– bonitetna ocena se lahko uporabi za reševanje skupinskih problemov med razpršenimi 

vlagatelji v obveznice => za posamezne vlagatelje bi lahko bila spremljanje in sprožitev 

prestrukturiranja dolgov podjetja v težavah povsem neracionalna in ekonomsko 

nesprejemljiva. Če bi vlagatelji dopustili, da podjetje posluje naprej brez potrebnega 

ukrepanja, bi to lahko vplivalo na znižanje vrednosti naložbe investitorjev. Prav znižanje 

bonitetne ocene izdajatelja ali dolga je lahko jasen signal posameznim investitorjem, da ti 

sprejmejo potrebne ukrepe, ki lahko vodijo k prestrukturiranju dolga podjetja, ki je zašlo 

v težave.  

Poleg ključnih funkcij bonitetnih agencij naj na tem mestu omenimo še uporabnost bonitetnih 

ocen v praksi. Slednje so namreč vse splošno sprejemljive in mednarodno priznane. Mrak 

(2008, 31) v svojem prispevku navaja, da dosedanje izkušnje v praksi kažejo, da v 

mednarodnem finančnem okolju brez bonitetne ocene vsaj ene od treh najbolj priznanih 

bonitetnih agencij izdajatelj ne more izdati dolžniških vrednostnih papirjev oziroma se na trgu 

ne more zadolžiti kako drugače. To sicer ne pomeni, da izjeme niso mogoče, vendar je cena, 

ki jo plača izdajatelj, izjemno visoka. 

Mrak (2008, 31) navaja, da so bonitetne ocene uporabne na naslednjih področjih: 

– pri izdaji dolžniških vrednostnih papirjev in zadolževanju => kot sem že omenil, je 

bonitetna ocena prvi pogoj, da se lahko izdajatelj na mednarodnih finančnih trgih zadolži 

po normalnih tržnih pogojih. Hkrati pa se z boljšo bonitetno oceno poveča povpraševanje 

po vrednostnem papirju tako pri primarni izdaji kot kasneje na sekundarnem trgu, prav 

tako pa lahko izdajatelj pričakuje ugodnejšo ceno izdaje vrednostnega papirja oziroma 

nižjo obrestno mero zadolževanja. Poleg tega visoka bonitetna ocena vpliva tudi na 
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ročnost in obseg izdaje dolžniških finančnih instrumentov ter na ponudbe 

(povpraševanja) vlagateljev. Prav tako lahko izdajatelj z dobro bonitetno oceno vstopi na 

mednarodne finančne trge, četudi vlagatelji (kupci) ne poznajo jezika, ekonomskega in 

kulturnega okolja izdajatelja, poslovne etike, zakonodajnega okvira države ali 

računovodskih standardov; 

– kot orodje pri analizi kreditnega tveganja => bonitetne ocene se uporabljajo pri kreditnih 

analizah v podjetjih oziroma so eno izmed orodij, ki jih investitorji uporabljajo pri 

obvladovanju tveganj. Bonitetne ocene so merilo pri internih politikah upravljanja 

premoženja in pri naložbenih strategijah; 

– kot orodje oziroma sprožilec v kreditnih pogodbah med investitorji in izdajatelji => 

bonitetne ocene izdajateljev vrednostnih papirjev ali kreditojemalcev so vse pogosteje 

vključene v kreditno-finančne pogodbe med investitorji in ekonomskimi subjekti, in sicer 

v obliki minimalne stopnje bonitetne ocene, ki jo morajo ekonomski subjekti dosegati. V 

mednarodnem okolju jih imenujemo sprožilci (angl.: Rating Triggers). Če dolžnik ne 

ohranja zahtevane bonitetne ocene pri mednarodno priznani bonitetni agenciji, lahko 

sprožilci pospešijo poplačilo finančnih obveznosti oziroma dolga. Sprožilci v 

mednarodnih kreditnih pogodbah so se pogosto aktivirali v času evropske 

finančnodolžniške krize, ko so države, posledično pa bančne in kreditne institucije v 

državah izgubljale visoke bonitetne ocene.  

– orodje reguliranja bančnega sistema in medbančnih operacij evrosistema => bonitetne 

ocene so tudi regulatorno orodje, saj lahko banke z Direktivo o kapitalskih zahtevah, ki jo 

določa Basel 2, pri tehtanju kreditnega tveganja uporabljajo zgolj bonitetne ocene 

mednarodno priznanih bonitetnih agencij. Bonitetne ocene pa so tudi merilo bonitetnega 

okvira evrosistema, ki določa, katero premoženje je zastavljivo za zavarovanje pri 

Evropski centralni banki.  

Ob pozitivnih koristih, ki jih investitorjem prinašajo bonitetne ocene, pa se pojavljajo tudi 

negativni učinki. Ti so najpogosteje posledica napačnega razumevanja vloge in vsebine 

bonitetnih ocen, ki lahko vodijo do njihove napačne uporabe in zlorab. Kovačeva (2006, 8) 

navaja, da se negativni učinki pojavljajo predvsem na razvijajočih se kapitalskih trgih, kjer so 

lahko bonitetne ocene bližnjica do hitrejšega razvoja kapitalskega trga. V strokovni javnosti 

se pojavlja izraz »topla greda«.  

V praksi se ta pojavlja v obliki uvedbe ocen kreditnega tveganja na podlagi političnih pobud, 

ki je sicer prisotna tudi na razvitih kapitalskih trgih. Najpogosteje v obliki uporabe ocen 

pooblaščene ocenjevalne agencije za domače instrumente; pogodbenih klavzul, ki omogočajo 

nakupe instrumentov samo na podlagi določenih ocen; in licenčnih režimov, ki omogočajo 

ustanovitev lokalnih bonitetnih agencij. 
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4.2 Izkušnje iz preteklih finančnih kriz 

Bonitetne agencije so imele pomembno vlogo v času razvoja praktično vseh pomembnejših 

gospodarskih kriz dvajsetega in enaindvajsetega stoletja. V nadaljevanju bomo predstavili 

vpletenost bonitetnih agencij v pretekle svetovne krize in predstavili njihov položaj. 

4.2.1 Velika gospodarska kriza leta 1929 

Vpliv so začele pridobivati hitro po zlomu trga obveznic in delnic, ta se je pojavil po izbruhu 

velike gospodarske krize v letu 1929, za katerega so vlagatelji okrivili prav bančni sektor. Kot 

povzema Smajla (2009, 2), so bonitetne agencije svoj vpliv znotraj ameriškega finančnega 

sistema okrepile po veliki krizi in z regulatornimi zagotovili pri bančnih nadzornikih. Že v 

letu 1931 je ameriški bančni nadzorni urad za državne in tuje banke (OCC) oblikoval formule, 

ki so temeljile na bonitetnih ocenah, za namene vrednotenj ameriških obveznic. 

Po letu 1930 so mnogi zaupanje in rešitev videli prav v bonitetnih agencijah, ki so po mnenju 

vlagateljev svoje delo opravljale bistveno boljše kot trg. Same so se pojavile v vlogi 

regulatorja, in kot navaja Smajla (2009, 2), so vlagatelje oskrbovale z informacijami o 

dogajanjih na finančnih trgih in hkrati pomagale pri odkrivanju prevarantov. Največ zlorab in 

prevar vlagateljev je bilo v zavarovalnih bankah, bonitetne agencije pa so postopno začele 

ščititi upnike. 

Ker je na trgu veljalo popolno nezaupanje in mnenje, da finančne institucije ne znajo pravilno 

določiti cene finančnim instrumentom, so bonitetne ocene vse bolj pridobivale pomen in 

postopno postale dragoceno in politično sprejemljivo orodje, ki je bilo v rokah nadzornih 

organov. Nalogi bonitetnih agencij sta bili spodbujanje in ohranjanje morale v bančnih 

institucijah, kar so delali v pričakovanju in prepričanju, da bodo preprečili poglabljanje 

likvidnostne krize in propad bank. Vse skupaj z namenom povrnitve ugleda, kar pa se je 

izkazalo za povsem neučinkovito.  

Po mnenju Smajlove (2009, 2) naj bi bilo povsem drugačno tudi tedanje poslovno okolje, 

zaradi česar je bil konflikt interesov bistveno drugačen, kot ga poznamo danes. Po mnenju 

vlagateljev so investicijske in poslovne banke podlegle navzkrižju interesov, saj so igrale 

dvojno vlogo. Banke so se namreč pojavljale v vlogi nadzornika trga in hkrati v vlogi 

prodajalca oziroma izdajatelja vrednostnih papirjev. 

4.2.2. Mehiška kriza 1994–1995; kriza mehiškega pesa 

V osemdesetih letih dvajsetega stoletja je bilo mehiško gospodarstvo podvrženo močnim 

zunanjim ekonomskim in političnim pritiskom. Mehiško gospodarstvo je leta 1982 prizadela 

dolžniška kriza, temu pa je v letu 1986 sledila še naftna kriza, katere vzrok je bil padec cen 
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nafte na svetovnih trgih (Whitt 1996, 2). To se je močno poznalo v mehiškemu gospodarstvu, 

ki je v pretežni meri slonelo na črpanju in izvozu nafte. Po izgubljenem desetletju, kot ga 

imenuje Whitt (1996, 2), oziroma letih stagnacije gospodarske aktivnosti in visoke inflacije je 

leta 1985 nastopila postopna liberalizacija gospodarstva, vlada pa je konec leta 1987 sprejela 

program stabilizacije gospodarstva in gospodarstvo usmerjala pod tržnimi pogoji, uveden je 

bil prost pretok kapitala. 

Liberalizacija mehiškega gospodarstva je vrh dosegla med letoma 1991 in 1992, ko je vlada 

privatizirala 18 državnih bank, ki so bile podržavljene v času dolžniške krize. Gospodarstvo je 

v začetku devetdesetih let doseglo vzdržne ravni inflacije, na podlagi tujih investicij je v 

obdobju 1990–1994 priteklo v državo ogromno kapitala, mehiška centralna banka pa je 

dosegala vztrajno naraščanje deviznih rezerv v ameriških dolarjih. Leta 1994 je Mehika 

pristopila še k severnoameriškemu prostotrgovinskemu sporazumu NAFTA, in kot pravi 

Whitt (1996, 1), je vse kazalo, da so težki časi za mehiško gospodarstvo le še zgodovina. 

V manj kot dvanajstih mesecih po pristopu k trgovinskem sporazumu NAFTA se je Mehika 

spoprijela z gospodarsko katastrofo. Mehiška vlada je 20. decembra 1994 objavila devalvacijo 

mehiškega pesa in bila prisiljena opustiti fiksni tečaj pesa nasproti ameriškemu dolarju. To je 

neprijetno presenetilo vlagatelje in ekonomske subjekte ter povzročilo paniko na trgu, ki je 

samo še podpihovala prodajo mehiške valute. Finančna kriza (avtorji Sachs, Tornell in 

Velasco (1996, 153) govorijo o »tekila efektu« oziroma »tekila krizi«), ki je sledila, je 

vrednost mehiškega pesa razpolovila, spodbudila spiralo rasti visoke inflacije in obrestnih mer 

ter pognala mehiško gospodarstvo v recesijo.  

Whitt (1996, 2–4) meni, da je bila »tekila kriza« posledica nesrečnih kombinacij zunanjih 

vplivov (ameriška centralna banka je namreč leta 1994 povečala dolarske obrestne mere), 

nestabilne politične situacije in neustrezne vladne ekonomske politike (neustrezen in premalo 

odločen odziv vlade, prepozen dvig obrestnih mer pri mehiški centralni banki).  

V začetku leta 1995 je mehiški vladi postalo jasno, da brez hitre povrnitve zaupanja 

investitorjev in pritoka novih posojil Mehika ne bo sposobna poplačati obveznosti državnega 

dolga. Mehika je 2. januarja 1995 pridobila kreditno linijo, vredno 18 milijard ameriških 

dolarjev, polovico je odobrila vlada ZDA, drugo polovico pa druge vlade pomembnejših 

držav in nekaj večjih zasebnih bank. 12. januarja 1995 je Clintonova administracija Mehiki 

odobrila 40 milijard ameriških dolarjev garancij za posojila, zaradi brezupnega položaja pa je 

31. januarja sledila še 51 milijard ameriških dolarjev vredna pomoč. Od tega je vlada ZDA 

prispevala 20 milijard, MDS 18 milijard ter Banka za mednarodne poravnave in druge banke 

13 milijard ameriških dolarjev. 7. februarja je sledila avkcija obveznic, pri kateri je donos 

dosegel 21 %. V začetku julija si je Mehika od ZDA izposodila še dodatnih 12,5 milijarde 

dolarjev in 10 milijard od MDS. Do konca leta 1995 si je Mehika postopno povrnila ugled in 

poplačala vse dotlej zapadle obveznosti. 
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Mehika se je med letoma 1994 in 1995 morala spoprijeti še z znižanji dolgoročne bonitetne 

ocene države pri bonitetnih agencijah S&P in Moody′s. Roman Kräussl (2003, 18) je v svoji 

študiji  analiziral vpliv nepričakovanih znižanj dolgoročnih bonitetnih ocen na vzpenjajočih se 

(rastočih) trgih v času krize, izrecno na primeru Mehike in Južne Koreje, ki sta utrpeli 

posledice finančne krize in bili hkrati novi članici držav OECD. V analizo so bili zajeti 

podatki za sedem mesecev pred izbruhom krize mehiškega pesa (december 1994–januar 

1995), to je od junija 1994. Rezultati simulacije so pokazali, da ni bilo pomembnejših razlik v 

dolgoročnih bonitetnih ocenah zunanjega dolga Mehike, dodeljenih pri bonitetnih agencijah 

S&P in Moody′s, v analizo pa je bila zajeta povprečna bonitetna ocena obeh agencij. 

V empirični analizi so želeli pokazati, kako znižanje dolgoročne bonitetne ocene Mehike za 

eno stopnjo vpliva na rast pribitkov na mehiške evroobveznice, in sicer v obdobju od začetka 

junija 1994 do konca maja 1996. Empirični rezultati (Kräussl 2003, 18) so pokazali, da je bil 

velik del naraščanja pribitkov na mehiške evroobveznice zaznan v začetku leta 1995, kar je 

mogoče pripisati negativnim spremembam dolgoročne bonitetne ocene Mehike. Dejstvo je 

namreč bilo, da Mehika 23. decembra 1994 pri bonitetni agenciji S&P ni bila zgolj 

postavljena na t. i. kreditni pregled z negativnimi prihodnjimi obeti (angl.: Negative outlook), 

temveč je 10. februarja 1995 sledilo tudi znižanje dolgoročne bonitetne ocene z BB+ na BB. 

Dodatno so nato 23. marca 1995 pri bonitetni agenciji S&P ponovno prihodnje obete določili 

za negativne, vse skupaj pa je več kot očitno le še poslabšalo krizo mehiškega pesa. 

Kräussl (2003, 18–19) dodaja, da so zgoraj navedeni rezultati v skladu z zaključki, ki sta jih 

postavila že avtorja Reisen in von Maltzan leta 1999: da so bonitetne ocene agencij 

povzročitelj rasti zahtevanih donosov na obveznice in da bonitetne ocene prispevajo k 

dinamiki finančnih kriz. Povedano drugače, poslabšanje bonitetne ocene države v začetni fazi 

recesije dodatno okrepi oziroma pospeši razvoj krize na trgu. Vendar pa to ne velja v vseh 

primerih nastajajočih tržnih kriz, kar v nadaljevanju prikazujemo na korejskem primeru. 

4.2.3 Azijska kriza 1997–1998; kriza bonitetnih ocen 

Tretje pomembnejše in predvsem izjemno turbulentno obdobje za bonitetne agencije je bila t. 

i. azijska kriza v hitro razvijajočih se azijskih državah. Med julijem 1997 in novembrom 1998 

smo bili priča največjim in najbolj nenadnim znižanjem bonitetnih ocen v sodobni zgodovini 

podajanja bonitetnih ocen državam. Med najpomembnejšimi bonitetnimi agencijami se je za 

to obdobje uveljavil izraz »bonitetna kriza« oziroma »kriza bonitetnih ocen« (Kräussl 2003, 

27), saj je bilo pri dolgoročnih bonitetnih ocenah držav doseženo znižanje bonitetne ocene za 

kar tri stopnje ali celo več.  

Iz preglednice 5 so razvidna znižanja dolgoročnih bonitetnih ocen držav, ki so bile v času 

azijske krize tudi najbolj prizadete. Tako sta Indonezija in Južna Koreja izgubili vsaka po 

osem bonitetnih stopenj, Malezija je zdrsnila za pet stopenj, medtem ko je bonitetna ocena 
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Tajske padla za štiri bonitetne stopnje. Treba je poudariti, da je bonitetna agencija Moody′s 

pri znižanju bonitetnih ocen uvrstila Indonezijo, Južno Korejo in Tajsko v neinvesticijski 

razred, prav tako pa je v špekulativni razred uvrstila Indonezijo in Južno Korejo tudi bonitetna 

agencija S&P, Maleziji in Tajski pa so dodeli najnižjo še možno investicijsko stopnjo 

bonitetne ocene (Kräussl 2003, 27). 

Kräussl (2003, 8) dodaja, da so se posledično na trgu pri tržnih udeležencih pojavile kritike na 

račun delovanja bonitetnih agencij, in sicer: 

– bonitetne agencije naj bi površno in ohlapno predvidevale ranljivost vzhodnoazijskih 

držav, ki so na koncu podlegle azijski gospodarski krizi, 

– bonitetne agencije naj bi se prepočasi in pozno odzvale na negativna gospodarska 

gibanja. 

Preglednica 5: Bonitetne ocene agencije S&P po državah v času azijske krize 

Država 1. 7. 1997 30. 11. 1998 

Indonezija BBB CCC+ 

Južna Koreja AA- BB+ 

Malezija A+ BBB- 

Tajska A BBB- 

Vir: Kräussl 2003, 27. 

To namreč pomeni, da so se bonitetne agencije z znižanjem bonitetnih ocen odzvale šele po 

začetku krize, s čimer so povečevale tržna cenovna nihanja in dodatno pospeševale 

nestabilnost trga. Po koncu azijske krize naj bi številne pomanjkljivosti v določanju bonitetnih 

ocen postale še veliko bolj očitne. Kräussl (2003, 8) navaja, da je Mednarodni denarni sklad 

kritiziral pomanjkljivosti v statističnih metodologijah in opozoril na potrebo po znatnih 

izboljšavah v tehnikah ocenjevanja tveganj, kot so npr. obsežne analize scenarijev, analize 

občutljivosti in izvedbe stresnih testov. Kakorkoli, zgoraj naštete temeljne pomanjkljivosti v 

postopkih ocenjevanja kažejo, da bi bilo treba poiskati načine za izboljšanje postopkov 

dodelitve bonitetnih ocen. 

Na prihajajočo azijsko krizo naj bi bili namigovali tako tržni analitiki kot tudi cene 

premoženja, čeprav, kot navaja Kräussl (2003, 8), se pribitki na donose državnih vrednostnih 

papirjev azijskih držav z nastopom azijske krize niso bistveno povečali. Tako kot pri 

bonitetnih ocenah je glavnino poslabšanja donosov bilo mogoče opaziti šele kasneje. Poleg 

tega so raziskave, ki so bile opravljene med tržnimi analitiki tik pred začetkom azijske krize 

in objavljene v Institutional Investorju in Euromoneyju, pokazale, da so taisti analitiki dali 

veliko na kredibilnost bonitetne ocene za vse azijske države, ki so bile uvrščene v investicijski 

razred pri bonitetnih agencijah S&P in Moody′s. Povsem drugačni so bili rezultati te iste 

raziskave po končanju azijske krize. Vse to kaže, da v Aziji trgi kot tudi analitiki in bonitetne 
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agencije niso uspeli napovedati finančne krize in pravočasno zaznati porasta tveganja 

nepoplačila obveznosti izdajatelja (Kräussl 2003, 9). 

Kot povzema Kräuss (2003, 9) v svoji raziskavi, so se največja znižanja bonitetnih ocen 

zgodila tik po razkritju novih informacij, ki bi potencialno lahko imele pomemben vpliv na 

kratkoročno likvidnost ocenjenega državnega dolga.  

Kräuss (2003, 9) dodaja, da so pri bonitetni agenciji Moody′s med drugim navedli, da so bila 

največja znižanja bonitetnih ocen azijskih držav v času azijske krize posledica: 

– poročil tajske centralne banke o višini terminskih deviznih pozicij, 

– plasiranja lastnih deviznih rezerv korejske centralne banke pri korejskih bankah, kar je 

nakazovalo, da so bile omenjene banke nelikvidne, in 

– naraščanja političnih nemirov v Indoneziji. 

Močna znižanja dolgoročnih bonitetnih ocen azijskih držav v času azijske krize kažejo, da so 

bonitetne agencije zgolj obravnavale verjetnost nepoplačila svojih finančnih obveznosti do 

vlagateljev. Tveganje nepoplačila je bilo namreč po izbruhu krize bistveno večje kot pred 

začetkom azijske krize. Takšna argumentacija aktivnosti se zdi smiselna, saj azijska kriza 

zagotovo ni imela pozitivnega vpliva na sposobnost in pripravljenost prizadetih držav, da le-te 

v celoti in pravočasno odplačajo svoj zunanji dolg. Trdimo lahko, da dolgoročne bonitetne 

ocene držav, pripravljene pri bonitetnih agencijah, zgolj nakazujejo možnost nepredvidljivih 

dogodkov, ki zagotovo vplivajo na tveganje neplačila finančnih obveznosti države. Prav to pa 

je najpomembnejša naloga bonitetnih agencij. 

Da bi znižanje dolgoročne bonitetne ocene vselej vplivalo na rast pribitkov zahtevanih 

donosov obveznic, je Kräuss (2003, 19–20) zavrnil z analizo južnokorejskega primera. 

Proučeval je vpliv znižanja dolgoročne bonitetne ocene Južne Koreje za eno stopnjo na 

kratkoročno mednarodno likvidnostno pozicijo države, ki je bila podana kot razlika med 

mednarodnimi deviznimi rezervami in kratkoročnim dolgom Južne Koreje, in sicer v obdobju 

od začetka marca 1997 do konca februarja 1999.  

Na tem mestu naj omenimo, da se je Južna Koreja v času azijske krize med letoma 1997 in 

1998 soočila z največjim in najagresivnejšim znižanjem dolgoročne bonitetne ocene v vsej 

zgodovini podeljevanja bonitetnih ocen. Bonitetna agencija S&P je namreč 24. oktobra 1997 

znižala dolgoročno korejsko bonitetno oceno z AA- na A+, nato 25. novembra 1997 na A-, 1. 

decembra 1997 na BBB-, 22. decembra istega leta pa je bonitetna ocena padla v špekulativni 

razred. Gledano skupaj, je Južna Koreja v samo dveh mesecih izgubila kar 8,3 bonitetne 

stopnje. Rezultati raziskave (Kräuss 2003, 19-20) so pokazali, da je imelo ostro znižanje 

korejske dolgoročne bonitetne ocene le majhen vpliv na kratkoročno likvidnostno pozicijo 

Južne Koreje. Poleg tega se je v sredini januarja 1998 dolgoročna bonitetna ocena Južne 

Koreje pričela postopno zviševati in je bila ponovno uvrščena v investicijski razred.  
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Ti isti empirični rezultati so celo pokazali, da je poslabšanje bonitetne ocene pripomoglo k 

izboljšanju kratkoročne likvidnostne pozicije države. Poleg tega bi lahko povzeli, da je oster 

padec bonitetne ocene pripomogel k hitrejšemu končanju finančne krize. Rezultati vektorske 

analize na primeru Južne Koreje delno kažejo strinjanje z rezultati raziskave avtorjev Reisna 

in von Maltzana, ki navajata, da znižanje dolgoročne bonitetne ocene ali zgolj najave njenega 

znižanja ne prispeva nujno k pospeševanju finančnodolžniške krize. 

4.3 Kritike delovanja bonitetnih agencij 

Kredibilnost delovanja bonitetnih agencij in podeljevanje bonitetnih ocen je bilo precej 

omajano že v devetdesetih letih dvajsetega stoletja, ko sta se pojavili azijska in mehiška kriza, 

pri katerih bonitetne agencije naj ne bi bile opravile svojega dela. Kot smo opisali v 

predhodnih dveh poglavjih, se bonitetne agencije naj ne bi bile pravočasno odzvale s 

korekcijami bonitetnih ocen prizadetih držav, investitorjem pa naj ne bi zagotovile 

pravočasnih informacij o nevarnosti nepoplačila izdanih obveznosti izdajateljev. Kot pravi 

Mrak (2002, 325), so s kasnejšimi spremembami bonitetnih ocen po izbruhu krize bonitetne 

agencije delovale prociklično in so z nespremenjenimi bonitetnimi ocenami pritok kapitala le 

še spodbujale, in to do zadnjih trenutkov. Temu so sledili ostro znižanje bonitetnih ocen in 

pospešen, paničen beg kapitala iz prizadetih držav. Bonitetnim agencijam se očita cel kup 

pomanjkljivosti in slabosti, investitorjem pa neprevidnost pri uporabi bonitetnih ocen. 

Zadnji odmevnejši dogodek znotraj EU se je zgodil novembra 2011. Bonitetna agencija S&P 

je pomotoma znižala najvišjo bonitetno oceno zunanjega dolga Republike Francije AAA 

(Oakley in Carnegy 2011). Pri S&P so napako priznali. Dogodek je zahtevani donos na 

desetletne francoske državne obveznice v samo enem dnevu dvignil za kar 27 odstotnih točk, 

na 3,46 %. 

4.3.1 Kritična presoja 

Zadnja finančnodolžniška kriza zagotovo ni bila prva niti zadnja, v kateri se je pojavila kriza 

bonitetnih ocen, zagotovo pa je bila ena najobsežnejših. Vse od začetka krize so mnogi, 

vključno s SEC in zvezno vlado ZDA, kritizirali poslovno prakso mednarodnih bonitetnih 

agencij. Bahena (2010, 18) navaja, da je komisija SEC v avgustu 2007 vodila intenzivno 

preiskavo poslovne prakse treh največjih bonitetnih agencij. V juliju 2008 so bili objavljeni 

prvi izsledki preiskave (Bahena 2010, 18), največ kritik pa so bonitetne agencije dobile 

zaradi: 

– konflikta (navzkrižja) interesov, 

– dominantnega položaja ameriških podjetij v industriji bonitetnih ocen in 

– pomanjkanja preglednosti (transparentnosti). 
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Konflikt (navzkrižje) interesov 

Glavna kritika bonitetnih agencij je bila, da so se bonitetne agencije znašle v nezdružljivem 

navzkrižju interesov, in sicer zaradi tesnega odnosa bonitetnih agencij z bankami, ki so 

izdajale vrednostne papirje, ki so jih nato ocenjevale bonitetne agencije. Večina teh bonitetnih 

ocen je bila naročena in plačana pri izdajatelju, ki je bil nato ocenjen. Ko gre za naročeno 

izdelavo bonitetne ocene, je tako manj jasno, ali bonitetne agencije služijo širši javnosti ali 

subjektu, ki je ocenjen in je za izdelavo bonitetne ocene tudi plačal. 

Bahena (2010, 18) dodaja, da velike bonitetne agencije glavnino svojih prihodkov ustvarijo iz 

pristojbin, ki jih plačajo izdajatelji za izdelavo bonitetnih ocen, naročene bonitetne ocene pa 

predstavljajo kar 98 % vseh izdelanih bonitetnih ocen. Ko je finančni instrument ocenjen, se 

lahko izdajatelj odloči, ali bo bonitetno oceno objavil ali ne; bonitetne agencije pa so plačane 

samo v primeru, če se izdajatelj dejansko odloči za objavo takšne bonitetne ocene. Posledično 

ni pričakovati, da bi bonitetna agencija namenoma izdelala slabo bonitetno oceno, saj je od 

nje tudi plačana, plačila izdajateljev pa predstavljajo pomemben del dobičkov bonitetnih 

agencij.  

Avtorica povzema še drugi tip navzkrižja interesov, ki je povezan s svetovalno dejavnostjo 

bonitetnih agencij. Bonitetne agencije so namreč opravljale svetovalno dejavnost (seveda za 

plačilo), izdajateljem pa svetovale, kako izboljšati lastno bonitetno oceno. Preiskava SEC, ki 

jo navaja Bahena (2010, 19), je pokazala na resne pomanjkljivosti glede poskusov bonitetnih 

agencij pri odpravljanju obeh vrst navzkrižja interesov. Podrobneje smo navzkrižje interesov 

predstavili v nadaljevanju, in sicer v poglavju 4.5.3 magistrske raziskave. 

Dominantni položaj ameriških bonitetnih agencij 

Dodatno skrb predstavlja prevladujoč položaj ameriških bonitetnih agencij na trgu bonitetnih 

agencij, ki je izdajatelje finančnih instrumentov in vlade po svetu prisilil, da so se ti 

prilagodili ameriškim poslovnim idealom, vse z namenom pridobiti višjo bonitetno oceno. 

Bonitetne agencije so tem izsledkom ugovarjale, češ da so modeli vrednotenja neodvisni od 

lokacije izdajatelja in pravnega sistema, v katerem je registriran izdajatelj. Bahena (2010, 19) 

navaja, da so prav vlade nekaterih držav, predvsem Nemčije in Japonske, bile prepričane, da 

je visoka bonitetna ocena odvisna od pripravljenosti sprejema ameriških poslovnih idej. Prav 

te vlade so sprejele pravne omejitve, s katerimi so želele omejiti vpliv in moč ameriških 

bonitetnih agencij, ter se nagibale k oblikovanju svojih nacionalnih bonitetnih agencij. 

Položaj na trgu bonitetnih agencij smo podrobneje predstavili v poglavju 3.3 magistrske 

raziskave. 
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Pomanjkanje preglednosti 

Tretji očitek bonitetnim agencijam, ki ga je podala preiskava ameriške SEC (Bahena 2010, 

19), je pomanjkanje preglednosti oziroma transparentnosti v delovanju bonitetnih agencij. 

Bonitetnim agencijam je bilo očitano, da te zagotovijo zgolj informacije o metodologiji 

podeljevanja bonitetnih ocen in izdelajo sporočila za javnost, v katerih so običajno navedene 

zgolj ključne predpostavke, na katerih temelji bonitetna ocena. Kljub temu pa velika večina 

podrobnosti kot tudi kvalitativna analiza, ki se tiče bonitetne ocene, ostaneta nerazkriti. 

Kritiki dodajajo, da bonitetne ocene ustrezno ne razkrijejo ravni, na kateri spremljajo 

obstoječo bonitetno oceno, niti kdaj ali zakaj bi spremenili obstoječo bonitetno oceno. 

Poročilo SEC iz leta 2008 torej razkriva in potrjuje, da bonitetne agencije vedno ne razkrijejo 

najpomembnejših vidikov bonitetnega procesa pregleda bonitetne ocene. Hkrati pa dodajajo, 

da bi lahko bili politika in postopki, še zlasti s področja strukturiranih finančnih instrumentov, 

bolje dokumentirani. 

Načet ugled in dinamika aktivnosti bonitetnih agencij 

Večji kritiki delovanja bonitetnih agencij sta bili njihova dinamika in odzivnost na dogodke v 

gospodarstvu. Avtorja Fons in Partnoy3 (2009, 1) ocenjujeta odzivni čas bonitetnih agencij 

kot škandalozno dolg glede na minimalne spremembe, ki so jih bonitetne agencije izvedle. V 

prispevku navajata primer bonitetne agencije S&P, ki je v začetku marca 2009 znižala 

bonitetno oceno podjetja General Electric za zgolj eno stopnjo, in sicer z AAA na AA+. 

Mnogi so bili ob znižanju šokirani, saj je bila najvišja možna bonitetna ocena odvzeta enemu 

najbolj cenjenih in uglednih ameriških podjetij. Ob tem sta drugi dve bonitetni agenciji 

bonitetno oceno celo potrdili, in to navkljub temu, da so dividende podjetja General Electrica 

upadle za kar dve tretjini, cena delnice pa je v enem letu iz 40 USD upadla pod nivo 7 USD. 

Fons in Partnoy (2009, 1) sta se ob tem spraševala, kako to, da so se leto dni po začetku krize 

predstavniki regulatorjev kot tudi investitorji še naprej povsem zanašali na bonitetne ocene, 

izdelane pri bonitetnih agencijah. Trdita namreč, da prav nihče ni mogel biti v večji zmoti kot 

prav bonitetni agenciji S&P in Moody′s. Slednji sta namreč banko Lehman Brothers le mesec 

pred stečajem ovrednotili z bonitetno oceno A. 

V nadaljevanju navajamo nekaj primerov, ko bonitetne agencije niso opravile svoje primarne 

vloge oziroma niso reagirale pravočasno in niso uspele dovolj hitro prilagoditi bonitetnih ocen 

ob poslabšanju razmer na trgu. Bonitetne agencije so posledično postale tarča obtožb zaradi 

metodoloških napak in konflikta interesov, kar je vodilo k povečanju nezaupanja udeležencev 

trga v zanesljivost bonitetnih ocen. Med najbolj znanimi primeri, ki so odzvanjali še ne tako 

dolgo nazaj, so zlom ameriškega energetskega podjetja Enron, ameriške investicijske banke 

                                                 
3 Jerome S. Fons je svetovalec in nekdanji izvršilni direktor pri bonitetni agenciji Moody′s, medtem ko 
je Frank Partnoy profesor prava na univerzi v San Diegu. 
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Lehman Brothers, islandskih bank Glitnir Banki, Kaupthing bank, Landsbanki itd. Vsi primeri 

so namreč močno omajali ugled bonitetnih agencij ter povzročili vse splošno pomanjkanje 

zaupanja do bonitetnih agencij in njihovih bonitetnih ocen (Bahena 2010, 6).  

Bahena (2010, 6) povzema, da je vsem znanim krizam in stečajem gigantskih podjetij skupno 

to, da je bil načet ugled bonitetnih agencij ter da so se pojavile zahteve po reformah in 

regulaciji delovanja bonitetnih agencij. Vendar ko so se strasti investitorjev pomirile, sta se 

povrnila tudi vpliv in ugled bonitetnih agencij, in le malo je bilo narejenega za spremembe 

zakonodaje in predpisov. Poglejmo nekaj najbolj znanih finančnih zlomov in reakcije 

bonitetnih agencij, ki so dogajanje tudi spremljale. 

4.3.2 Zlom podjetja Enron 

Enron je veljal za razvpito ameriško energetsko družbo s sedežem v ameriški zvezni državi 

Teksas, katerega stečaj se je pričel 30. novembra 2001. Poleg poslovanja z električno 

energijo, zemeljskim plinom, papirjem in celulozo so se v podjetju ukvarjali z investicijskim 

poslovanjem, vendar samo do konca leta 2001, ko je bilo razkrito, da so vrsto let prikazovali 

prirejene poslovne rezultate. Primer Enron še danes velja za enega najboljših primerov, ki je 

ustvaril dvom o verodostojnosti in ažurnosti delovanja bonitetnih agencij. 

Za preživetje Enrona je bila ključna bonitetna ocena, ki je izdani dolg podjetja ohranjala na 

ravni nizko tveganih instrumentov. Padec bonitetne ocene bi bil za podjetje poguben zaradi 

dveh razlogov: 

– prvič, ker bi banke in kreditne institucije prenehale odobravati nove kredite, in 

– drugič, ker bi se aktivirali »sprožilci«, kar bi povzročilo zahtevo po hitrejšem 

poplačevanju že najetih posojil. V primeru padca bonitetne ocene bi moral Enron takoj 

poplačati 690 milijonov ameriških dolarjev dolga, njegova hčerinska podjetja pa za 3,9 

milijarde ameriških dolarjev obveznosti, kar pa Enron v danem trenutku ni bil sposoben 

poravnati. 

8. novembra 2001 so v Enronu priznali napihovanje finančnih podatkov in popravili finančne 

izkaze. Kljub dobičku podjetja je postalo jasno, da Enron ne more ohraniti bonitetne ocene na 

ravni nizko tveganih instrumentov in da jo bo treba znižati. Bonitetne agencije so bile pod vse 

večjim pritiskom, da se odzovejo ali pa tvegajo izgubo ugleda. Postopek pregleda bonitetne 

ocene so prvi sprožili pri bonitetni agenciji Moody′s, in sicer 16. oktobra 2001, šele 29. 

oktobra pa je bonitetna ocena Enrona padla za eno stopnjo, z Baa1 na Baa2. 

Proces je zastal, ko je energetsko podjetje Dynegy napovedalo prevzem Enrona, vendar pod 

pogojem, da Enron obdrži bonitetno oceno na ravni nizko tveganih dolžniških instrumentov. 

9. novembra 2001 je Moody′s bonitetno oceno znižal za še eno stopnjo, na Baa3, kar je 

najnižja stopnja nizko tveganih instrumentov (Bloomberg 2016), istega dne je bonitetno 



 52 

oceno znižal še S&P (z BBB na BBB-), medtem ko so pri Fitchu potrdili obstoječo bonitetno 

oceno Enrona pri BBB-. 

Preglednica 6: Bonitetne ocene izdanega dolga podjetja Enron 

Standard & Poor′s4 

Bonitetna ocena obveznice 

Fitch 

Bonitetna ocena obveznice 

Moody′s 

Bonitetna ocena obveznice 

NR 31. 3. 2003 NR 19. 7. 2004 WR 29. 8. 2003 

D 3. 12. 2001 D 3. 12. 2001 Ca 3. 12. 2001 

CC 30. 11. 2001 CC 28. 11. 2001 B2 28. 11. 2001 

B- 28. 11. 2001 BBB- 9. 11. 2001 Baa3 9. 11. 2001 

BBB- 9. 11. 2001 BBB- 5. 11. 2001 Baa2 29. 10. 2001 

BBB 1. 11. 2001 BBB+ 25. 10. 2001 Baa1 16. 10. 2001 

BBB+ 1. 2. 1999 BBB+ 1. 2. 1999 Baa1 23. 3. 2000 

Vir: Bloomberg 2016. 

Ob razkritju o vnaprej plačanih posojilih je postalo jasno, da je bila Enronova bonitetna ocena 

brezpredmetna in nelegitimna. Vse tri bonitetne agencije, Moody′s, Fitch in S&P, so 28. 

novembra 2001 hkrati znižale bonitetno oceno Enrona na raven tveganih dolžniških 

instrumentov in podjetju zadale dokončen udarec. Cena delnice je padla na 1 ameriški dolar 

(Meehan in King 2001, 1), podjetje Dynegy pa je takoj preklicalo aktivnosti glede združitve 

podjetij. Enron je čez noč ostal brez virov financiranja in strateškega partnerja, zato mu ni 

preostalo drugega, kot da je 30. novembra 2001 razglasil stečaj, 2. decembra 2001 pa je bila 

podana zahteva za zaščito pred upniki, torej stečaj. 

Kot je razvidno iz predhodne preglednice 6, je bonitetna agencija Moody′s še dan po začetku 

stečaja, 3. decembra 2001, ocenila izdani dolg Enrona z bonitetno oceno Ca, bonitetni 

agenciji S&P in Fitch pa z bonitetno oceno D kot stečaj (angl.: Default). Po mnenju kritikov 

bi se to moralo zgoditi bistveno prej, ne pa šele dan po stečaju podjetja. 

Zlom podjetja Enron v letu 2001 je pretresel vlagatelje in povzročil padec zaupanja v 

delovanje bonitetnih agencij. Te namreč v drugi polovici leta 2001 niso uspele oklestiti 

bonitetne ocene Enrona, čeprav se je kreditna in plačilna sposobnost podjetja v tem času 

drastično poslabšala. Ko so bonitetne agencije vendarle znižale bonitetne ocene Enrona, in 

sicer le štiri dni pred stečajem podjetja (28. 11. 2001), je bilo slednje že v hudi stiski. Bahena 

(2010, 6) dodaja, da je znižanje bonitetne ocene naposled uničilo še tisto malo, kar je ostalo 

od delnic podjetja, štiri dni kasneje je podjetje razglasilo stečaj. Zlom Enrona je lep primer, 

kako so se bonitetne agencije znašle pod pritiskom kapitalskega trga, saj je bilo prevzemno 

                                                 
4 Bonitetna agencija S&P je edina pripravila dolgoročno bonitetno oceno izdajatelja (LT Foreign 
Issuer Credit), ki je identična bonitetni oceni izdanega dolga. Dodani sta še dve predhodni oceni 
BBB+ (8. 12. 1995) in BBB (22. 8. 1989). 
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podjetje Dynegy tisto, ki je prevzem Enrona pogojevalo z ohranitvijo investicijske stopnje 

bonitetne ocene. To sicer nikoli ni bilo dokazano, vendar je bilo jasno, da bonitetne agencije 

več kot mesec dni niso reagirale, čeprav je bila kritična ekonomska situacija podjetja Enron 

bonitetnim agencijam dobro znana. 
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Slika 7: Gibanja bonitetne ocene izdajatelja Enron 

Vir: Bloomberg 2016. 

4.3.3 Bankrot banke Lehman Brothers Holdings 

Banka Lehman Brothers je bila v času svojega propada četrta največja ameriška naložbena 

banka s kar 25 tisoč zaposlenimi po vsem svetu, a se je v letu 2008 sesula pod težo slabih 

naložb. Za banko je bilo ključno leto 2007, ko so zaprli lastno podružnico BNC Mortgage, ki 

se je ukvarjala z izdajo drugorazrednih hipotekarnih posojil. Banka je bila največja žrtev 

slabih hipotekarnih posojil v ZDA in je bila povzročitelj finančne krize v letu 2008. 

Zaradi krize na nepremičninskem trgu v letu 2008 je banka Lehman Brothers Holdings 9. 

junija objavila izgubo drugega četrtletja v višini 2,8 milijarde ameriških dolarjev. Banka je 

nosila bonitetne ocene nivoja A, podeljene v bonitetni agenciji S&P, praktično do razglasitve 

svojega finančnega zloma. 10. septembra 2008 je banka objavila izgubo tretjega četrtletja, in 

sicer v višini 3,9 milijarde ameriških dolarjev, kar je kazalo na ranljivost njenega finančnega 

položaja. 

10. septembra 2008 je bonitetna agencija Moody′s naznanila pregled bonitetne ocene banke 

Lehman Brothers Holdings in poudarila, da mora banka prodati svoj večinski delež 

strateškemu partnerju, s čimer bi se izognila padcu bonitetne ocene. Kljub realizirani 3,9-

milijardni izgubi bonitetna agencija Moody′s tistega dne ni spremenila bonitetne ocene, 

temveč jo je potrdila na nivoju A2, in to štiri dni pred stečajem banke (Investopedia 2015, 1). 
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O usodi banke Lehman Brothers so odločali konec tedna, 13. in 14. septembra 2008, med 

drugim so se dogovarjali z Bank of America in Barclasy Bank o prevzemu oziroma nakupu 

banke, vendar sta obe zaradi prezadolženosti banke Lehman Brothers odstopili od pogajanj. 

Eden izmed razlogov naj bi bil tudi ta, da ameriška centralna banka ni bila pripravljena 

zagotavljati sredstev za tekoče poslovanje banke, vse dokler prodaja le-te ne bi bila 

zaključena. Potem ko sta ameriška vlada in ameriška centralna banka dali jasno vedeti, da ne 

bosta reševali banke Lehman Brothers Holdings, je postalo jasno, da je propad banke 

neizbežen. 15. septembra 2008 je banka objavila namero za stečaj, t. i. Chepter 11. S 639 

milijardami premoženja in 619 milijardami dolgov, od tega 155 milijard dolarjev v 

obveznicah banke, se je začel največji stečaj v zgodovini, s čimer so presegli stečaje podjetij 

WorldCom in Enron (Investopedia 2015, 1). 

Velikih kritik so ob objavi stečaja banke Lehman Brothers Holdings dobile bonitetne 

agencije, ki so izjemno medlo reagirale na objave negativnih poslovnih rezultatov v drugem 

in tretjem četrtletju leta 2008. Bonitetna agencija S&P je sicer 2. junija (osem dni pred objavo 

poslovnih rezultatov za drugo četrtletje – 10. junija) znižala bonitetno oceno za eno stopnjo, 

in sicer z A+ na A. Dan pred objavo, 9. junija, je tudi bonitetna agencija Fitch znižala 

bonitetno oceno zgolj za eno stopnjo, in sicer z AA- na A+. Šele tretji dan po objavi 

poslovnih rezultatov, 13. junija, pa je reagirala bonitetna agencija Moody's, ki pa bonitetne 

ocene ni spremenila, temveč je potrdila skoraj pet let staro bonitetno oceno A1, ki jo je 

nazadnje pregledala oktobra 2003. 

Bonitetne agencije niso ostreje reagirale niti pred objavo poslovnih rezultatov za tretje 

četrtletje leta 2008 oziroma po njej (10. septembra 2008), ko je izguba banke Lehman 

Brothers Holdings dosegla že 3,9 milijarde ameriških dolarjev. Bonitetna agencija Fitch je 

dan pred objavo poslovnih rezultatov (9. septembra) zgolj potrdila obstoječo bonitetno oceno 

pri A+, na dan objave poslovnih rezultatov je Moody's potrdil bonitetno oceno A2 

(primerjalno gledano,5 je to bonitetna ocena A), medtem ko je bonitetna agencija S&P 

reagirala šele čez tri dni (12. septembra) in potrdila obstoječo bonitetno oceno pri A. 

15. septembra 2008 je sledil stečaj banke Lehman Brothers Holdings, bonitetnim agencijam 

pa ni preostalo drugega, kot da bonitetno oceno izdajatelja le drastično znižajo z investicijskih 

stopenj na nivo stečaja. Tako so pri S&P bonitetno oceno znižali za kar šestnajst bonitetnih 

razredov, in sicer z A na SD, medtem ko je agencija Fitch znižala bonitetno oceno z A+ na D, 

kar je za sedemnajst razredov nižja bonitetna ocena. Bonitetna ocena izdajatelja je tako čez 

noč padla iz investicijskih stopenj v stopnjo »stečaj«, izdani dolg pa je ostal brez vrednosti. 

Vse skupaj kaže, da bonitetne agencije v primeru Lehman Brothers Holdingsa niso ravnale 

korektno in pravočasno, kot bi morale. 

 

                                                 
5 Zaradi potrebe po medsebojni primerjavi bonitetnih ocen bonitetnih agencij sem izdelal primerjalno 
numerično lestvico bonitetnih ocen, ki je razvidna iz Priloge 1. 
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Slika 8: Gibanje bonitetne ocene izdajatelja Lehman Brothers Holdings 

Vir: Bloomberg 2016. 

Še najmanj razumljiva sta bila odločitev in ravnanje bonitetne ocene Moody's, ki je bonitetno 

oceno znižal z A2 na zgolj B3 (primerjalno gledano, z A na B-), ki je ena izmed visoko 

špekulativnih bonitetnih ocen v špekulativnem oziroma neinvesticijskem razredu. In vse to na 

dan, ko je banka že uradno začela stečajni postopek. Šele tri mesece po začetku stečaja banke 

so pri Moody's znižali bonitetno oceno na C, kar pomeni stečaj z možnostjo okrevanja. 

Preglednica 7: Bonitetne ocene izdajatelja Lehman Brothers Holdings Inc. 

Standard & Poor′s 

Dolgoročna bonitetna ocena 
izdajatelja 

Fitch 

Dolgoročna bonitetna ocena 
izdajatelja 

Moody′s 

Bonitetna ocena izdajatelja 

NR 25. 9. 2008 NR 27. 10. 2008 WR 10. 12. 2008 

D 16. 9. 2008 D 15. 9. 2008 C 8. 12. 2008 

SD 15. 9. 2008 A+ 9. 9. 2008 B3 15. 9. 2008 

A 12. 9. 2008 A+ 9. 6. 2008 A2 10. 9. 2008 

A 9. 9. 2008 AA- 28. 6. 2007 A2 17. 7. 2008 

A 2. 6. 2008 A+ 20. 6. 2001 A1 13. 6. 2008 

A+ 11. 10. 2005 A 19. 11. 1997 A1 22. 10. 2003 

A 18. 12. 1998 A- 1. 7. 1991 A2 24. 6. 2003 

A 14. 1. 1998 BBB+ 1. 1. 1990 A2 3. 11. 2000 

A 23. 3. 1993 A 7. 1. 1989 A3 14. 9. 2000 

Vir: Bloomberg 2016.  
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4.3.4 Sesutje islandskega bančnega sistema 

Dogodki, povezani z zlomom banke Lehman Brothers Holdings v septembru 2008, so povsem 

paralizirali medbančni denarni in posojilni trg, kar je usodno vplivalo na islandski bančni 

sistem. Prva je bila na udaru Glitnir banka, ki se je soočila z zaprtjem kratkoročnih in 

dolgoročnih kreditnih linij, zaradi česar se je bila primorana obrniti po pomoč k islandski 

centralni banki. Pri Glitnir banki so islandsko centralno banko zaprosili za kratkoročno 

posojilo, ki so ga pri islandski centralni banki zavrnili. Ta tudi sama ni bila sposobna 

zagotoviti dovolj likvidnostnih sredstev za normalno likvidnost bančnega sistema. 

Islandski vladi ni preostalo drugega, kot da banko nacionalizira ali pa takoj začne njen stečaj. 

Ker vlada ni bila pripravljena prevzeti visokih dolgov banke, so se odločili za nacionalizacijo 

banke in 6. oktobra 2008 pričeli postopek prisilne poravnave, s čimer so pridobili 75% delež v 

banki. Slednji je vodil do dokončnega stečaja banke, ki se je zgodil 26. novembra 2008. Samo 

dan po začetku prisilne poravnave Glitnir banke je bila v prisilno poravnavo poslana še banka 

Landsbanki, medtem ko naj bi se banki Kaupthing uspelo obdržati. Vendar je kmalu za tem 

islandska centralna banka dala jasen signal, da Islandija ne bo poravnala obveznosti do 

britanskih vlagateljev, britanska vlada pa se je odzvala z zasegom premoženja islandskih bank 

v Veliki Britaniji. To je bilo usodno še za tretjo islandsko banko Kaupthing, katere prisilna 

poravnava se je pričela 9. oktobra 2008. Islandski parlament je 7. oktobra 2008 spremenil 

zakonodajo, po kateri je domače poslovanje treh islandskih bank prevzela država, medtem ko 

je poslovanje v tujini prepustila starim bankam. Na pogorišču starih bank so zrastle tri nove, 

in sicer New Bank of Iceland, Landsbanki; New Kaupthing Banki in New Glitnir banka. 
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Slika 9: Gibanje bonitetnih ocen izdajateljev islandskih bank 

Vir: Bloomberg 2016. 

Ob zlomu islandskega bančnega sistema si bonitetne agencije niso smele privoščiti 

podobnega spodrsljaja, kot se je zgodil v primeru stečaja banke Lehman Brothers Holdings, 
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zaradi česar so pospešeno zniževale bonitetne ocene vseh treh islandskih bank. Aktivnosti 

bonitetnih agencij v primeru treh največjih islandskih bank so prikazane na sliki 9. Prav vse 

tri največje bonitetne agencije kot tudi bonitetna agencija R&I so pričele postopno zniževati 

bonitetne ocene že v začetku leta 2008. 

Tako so bonitetne agencije S&P, Fitch in R&I v zadnjih dneh septembra znižale bonitetne 

ocene izdajateljev bank Glitnih, Kaupthing in Landsbanki, vendar so te ostale v zadnjih dveh 

razredih investicijskih stopenj, in to navkljub temu, da je bilo do začetka postopka prisilnih 

poravnav le še teden dni. Vse prej omenjene bonitetne agencije so drastično znižale bonitetne 

ocene izdajatelja vseh treh islandskih bank šele v dnevih začetka prisilnih poravnav, to je bilo 

med 7. in 10. oktobrom 2008.  

Preglednica 8: Bonitetne ocene izdanega dolga propadlih islandskih bank 

Glitnir Banki HF6 

Moody′s – bonitetna ocena 

obveznice 

Kaupthing Bank HF7 

Moody's – bonitetna ocena 

obveznice 

Landsbanki HF8 

Moody's – bonitetna ocena 

obveznice 

WR 20. 11. 2009 WR 13. 7. 2010 WR 12. 3. 2009 

C 8. 10. 2008 C 9. 10. 2008 C 10. 3. 2009 

Ba1 30. 9. 2008 B1 8. 10. 2008 Caa2 4. 11. 2008 

A3 28. 2. 2008 A3 30. 9. 2008 Caa2 8. 10. 2008 

A1 30. 1. 2008 A3 28. 2. 2008 A2 30. 9. 2008 

A1 10. 4. 2007 A2 15. 8. 2007 A2 28. 2. 2008 

Aa1 3. 4. 2007 A2 10. 4. 2007 Aa3 30. 1. 2008 

Aa1 24. 2. 2007 Aa2 3. 4. 2007 Aa3 10. 4. 2007 

A2 18. 7. 2006 Aa2 24. 2. 2007 Aaa 3. 4. 2007 

Vir: Bloomberg 2016. 

Drastična znižanja bonitetnih ocen izdajatelja (kot tudi izdanega dolga, glej preglednico 8) so 

se torej zgodila šele na dan, ko je bilo javno znano, da so bili zoper vse tri banke uvedeni 

postopki prisilnih poravnav, ki so se nekaj mesecev kasneje končali s stečaji vseh treh bank. 

Več kot očitno je, da tudi v tem primeru bonitetne agencije svoje primarne vloge niso opravile 

korektno.  

                                                 
6 Bonitetne ocene za bančno obveznico GLBIR 6,693 15/06/16 izdajatelja Glitnir Banki HF pod 
oznako ISIN US379308AA70. 
7 Bonitetne ocene za bančno obveznico KAUP 5,901 29/06/49 izdajatelja Kaupthing Bank HF pod 
oznako ISIN XS0194859277. 
8 Bonitetne ocene za bančno obveznico LANISL 0,000 21/12/09 izdajatelja Landsbanki HF pod 
oznako ISIN XS0208211911. 
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Izdajatelji, ki so imeli dan prej še bonitetno oceno investicijskega razreda, so čez noč pristali 

v bonitetnih razredih »smeti« ali celo dobili bonitetno oceno D kot stečaj. To je še najbolj 

razvidno v primeru bonitetne agencije Moody's, ki je bonitetno oceno izdajatelja banke 

Landsbanki, na dan začetka postopka prisilne poravnave, znižala za kar 12 bonitetnih 

razredov, z A2 na Caa2 (primerjalno gledano, z A na CCC)9, dokončno pa je bonitetno oceno 

izdajatelja znižala v bonitetni razred D oziroma NR (angl.: Not Rated) šele pet mesecev po 

začetku postopka prisilne poravnave (na sliki 9, zelena črta).  

Vse tri najpomembnejše bonitetne agencije so konec septembra znižale tudi bonitetne ocene 

izdanega dolga (obveznic) izdajateljev Glitnir Banki HF, Kaupthing Bank HF in Landsbanki 

HF. Pregled znižanja bonitetnih ocen pri bonitetni agenciji Moody′s za izdani dolg vseh treh 

islandskih bank podajamo v preglednici 8. 

4.4 Kritična presoja ravnanja vlagateljev 

Kljub vsemu bi bilo povsem neutemeljeno prenesti vsa bremena zadnje finančnodolžniške 

krize zgolj na ramena bonitetnih agencij. Čeprav bonitetne agencije niso dajale (niti ne dajejo) 

priporočil o nakupu, prodaji ali imetju nekega finančnega instrumenta v posesti, so mnogi 

investitorji njihova priporočila jemali ali razumeli točno tako. Jeram (2012, 2) trdi, da so 

bonitetne ocene pridobile pomembno vlogo predvsem zaradi svoje domnevne objektivnosti. 

Največji vpliv ima njihova uporaba v statutih, politikah in metodologijah investicijskih in 

pokojninskih skladov, zavarovalnic, zasebnih skladov ter bank, ki svoje dolgoročne naložbene 

politike omejujejo s pravili investiranja. 

Z namenom doseganja večje učinkovitosti so ekonomski subjekti namesto opravljanja lastnih 

poglobljenih analiz varnosti naložb le-te prenesli na bonitetne agencije, sami pa so določili, da 

morajo biti nove načrtovane investiciji uvrščene višje od določenega bonitetnega razreda. 

Jeram (2012, 2) dodaja, da so investitorji v želji po čim večji učinkovitosti sčasoma 

opravljanje notranjih presoj in ocen povsem opustili in se povsem zanašali na bonitetne ocene 

bonitetnih agencij. Poleg tega so investitorji povsem zanemarili druge vrste tveganj, kot so 

tržna in likvidnostna tveganja, ki pa jih bonitetne agencije pri določitvi bonitetne ocene ne 

upoštevajo (presojajo zgolj kreditno tveganje). 

Podobno ugotavlja tudi Bahena (2010, 17), ki trdi, da vlagatelji niso ustrezno opravili lastnega 

pregleda izdajatelja in pregledali ozadja vsebine bonitetne ocene. Mnogi izmed njih niso niti 

prebrali utemeljitve bonitetne ocene in razkritih dokumentov, ki jih bonitetne agencije 

objavijo ob izdaji vsake bonitetne ocene. Namesto tega so se oprli in zanesli izključno na 

objavljeno bonitetno oceno izdajatelja ali izdanega dolga. To je bilo še zlasti očitno pri 

                                                 
9 Zaradi potrebe po medsebojni primerjavi bonitetnih ocen bonitetnih agencij smo izdelali primerjalno 
numerično lestvico bonitetnih ocen, ki je razvidna iz Priloge 1. 
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strukturiranih finančnih instrumentih, saj je njihova sestava tako kompleksna, da onemogoča 

neodvisne bonitetne ocene varnosti naložb. 

Avtorja Fons in Partnoy (2009, 1) navajata, da je razlog absolutnega zanašanja na bonitetno 

oceno zelo enostaven in ga je mogoče pripisati slabim regulatornim pravilom. Število 

finančnih regulatornih pravil, ki so temeljila na bonitetni oceni, se je drastično povečalo 

predvsem v 20. stoletju. Avtorja navajata primera, kjer so lahko denarni skladi investirali 

izključno v obveznice dveh najvišjih bonitetnih kategorij, ter situacijo, kjer so banke z višjo 

bonitetno oceno imele nižje kapitalske zahteve. Jeram (2012, 3) meni, da gre za posledico 

zakonodaje, ki zahteva, da finančne institucije in investitorji uporabljajo bonitetne ocene za 

merilo med dobrimi in slabimi naložbami. Na mednarodni ravni so takšne zahteve 

implementirane v baselskih kriterijih, ki pri določitvi stopnje tveganja naložb in zahtevanih 

kapitalskih rezervah predvidevajo uporabo bonitetnih ocen zunanjih bonitetnih agencij. 

Sčasoma so bonitetne ocene postale nadvse ranljive, vendar ne zaradi svoje natančnosti, 

temveč ker so povsem odklenile finančne trge. Institucionalni vlagatelji so se zanašali in 

vključevali bonitetne ocene v pogodbe, čeprav to ni bilo zakonsko zahtevano. V praksi so se v 

pogodbah pojavili sprožilci bonitetnih ocen, ki jih posojilodajalci vključujejo v kreditne 

pogodbe. Nehote se je pojavilo globalno sistemsko tveganje, ki bi lahko privedlo do propada 

celotnega finančnega sistema.  

Fons in Partnoy (2009, 1) dodajata, da so se bonitetne agencije ujele v lastno bonitetno past. 

Ker se je vedno več regulatorjev in institucij zanašalo na bonitetne ocene, so bonitetne 

agencije postajale vse bolj nenaklonjene zniževanjem bonitetnih ocen. Vsako znižanje 

bonitetne ocene je lahko vodilo do aktiviranja bonitetnih sprožilcev, kar pa je oziroma bi 

imelo občutne finančne posledice za izdajatelja finančnega instrumenta. Omenjena avtorja 

zaključujeta, da je v času krize vsako zniževanje bonitetnih ocen ekonomskega subjekta pri 

bonitetni agenciji mogoče primerjati z izstreljenim nabojem v srce podjetja. 

Poleg zgoraj navedenega so mnogi vlagatelji obravnavali bonitetne ocene izdajateljev kot 

absolutne resnice. Prepričani so namreč bili, da imajo bonitetne agencije pri izdelavi bonitetne 

ocene neomejen dostop do informacij v gospodarskih družbah (izdajateljih), podobno kot 

revizorji. Bahena (2010, 17) navaja primer hipotekarnih obveznic, kjer bonitetne agencije 

nimajo vpogleda v posamezne posojilne mape ali v podatke o posameznem posojilojemalcu. 

Bonitetne agencije od izdajateljev prejmejo zgolj seznam s kreditnimi značilnostmi, na 

podlagi katerih so izdane hipotekarne ali krite obveznice. Posledično je povsem normalno, da 

če bo bonitetna agencija prejela nepopolne in popačene (netočne) informacije o podjetju, ki ga 

ocenjuje, bo tudi izdelana bonitetna ocena nepopolna in netočna. Lahko trdimo, da je 

bonitetna ocena tako natančna, kot so natančni podatki, ki so zajeti v izračun oziroma 

izdelavo bonitetne ocene. Podobno v svojem finančnem poročilu ugotavlja in izpostavlja 

angleška centralna banka (Bank of England 2007, 56) da vlagatelji v zadnji finančnodolžniški 

krizi niso povsem upoštevali, da bonitetne ocene bonitetnih agencij kažejo zgolj kreditno 
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tveganje izdajatelja ali izdanega dolga. Dodaja, da so vse druge karakteristike povsem zaobšli, 

jih spregledali in nanje niso bili pozorni. Iskanje visoko donosnih naložb je privedlo do 

spoznanja, da so investitorji, ki so iskali najvišje donose znotraj določenega bonitetnega 

razreda, pozabili na dejstvo, da so višji donosi nadomestilo za sprejem dodatnega tveganja, ki 

pa je bil pri vlagateljih povsem spregledan. 

Pri angleški centralni banki (Bank of England 2007, 56) dodajo, da je, zgodovinsko gledano, 

bistveno večja verjetnost, da se bo bonitetna ocena prej znižala (za več kot en bonitetni 

razred) pri strukturiranih produktih kot pri podjetniških obveznicah. 

Če povzamemo, je ravnanje investitorjev mogoče kritizirati zaradi naslednjih razlogov: 

– bonitetna ocena ne predstavlja priporočila za nakup, prodajo ali držanje finančnih 

instrumentov v posesti, 

– ker so se ti izključno in slepo zanašali na izdelane bonitetne ocene in jih obravnavali kot 

absolutne resnice, 

– ker so povsem zanemarili lastno delo in kreditno presojo podjetij ter povsem obšli 

likvidnostna in tržna tveganja, 

– pretirane rabe bonitetnih ocen in njihovo vključevanje v obliki bonitetnih sprožilcev v 

kreditne pogodbe, ti pa so povzročili sistemsko tveganje obstoja in zloma globalnega 

finančnega sistema. 

4.5 Poslovni modeli in konflikt interesov 

Bonitetne agencije opravljajo svojo dejavnost po svetu preko svojih podružnic, ki so 

registrirane po posameznih pomembnejših državah in so organizirane kot zasebne 

gospodarske družbe. Njihove matične družbe, ki so po večini registrirane v ZDA, pa so 

organizirane kot javne delniške družbe. Kot je že bilo zapisano, se postopki in merila 

delovanja bonitetnih agencij razlikujejo, kljub temu pa je treba še enkrat poudariti, da 

bonitetne ocene ne pomenijo sodbe o kakovosti subjektivne kreditne sposobnosti, temveč so 

relativne in odražajo le položaj glede na preostale ocenjevane subjekte. Jeram (2012, 1) 

dodaja, da bonitetna ocena AA pomeni le, da je subjekt s takšno oceno bolj kreditno sposoben 

od tistega, ki ima bonitetno oceno BB. Kar pa je bistveno, pove pa ne, kakšna in kolikšna je 

njegova sposobnost poplačila obveznosti. 

Bonitetne agencije nekatere bonitetne ocene za ekonomske subjekte pripravijo na lastno 

pobudo (Jeram 2012, 2), in sicer na podlagi javno dostopnih podatkov in informacij. V tem 

primeru ni posebej definiranega pogodbenega razmerja med bonitetno agencijo in 

izdajateljem finančnega instrumenta (Dolžan 2013, 37), zato v takšnih primerih govorimo o 

nenaročenih, torej prostovoljnih bonitetnih ocenah (angl.: Unsolicited Ratings). Takšne 



  

61 

bonitetne ocene so javnosti dostopne brezplačno. Jeram (2012, 2) navaja tudi, da raziskave 

kažejo, da so takšne bonitetne ocene načeloma nižje od plačljivih bonitetnih ocen. 

Prostovoljne bonitetne ocene bonitetne agencije pripravljajo zaradi dveh razlogov: 

– ocenjevanje različnih finančnih instrumentov in izdajateljev poveča ugled in kakovost 

bonitetne agencije; 

– z neizraženo grožnjo izdaje slabe bonitetne ocene bonitetne agencije prisilijo izdajatelje k 

naročilu bonitetne ocene, kar pa vpliva tudi na povečanje prihodkov agencij. 

Upravičeno obstaja bojazen, da bi bonitetne agencije z dodelitvijo slabe bonitetne ocene 

spodbudile izdajatelje pred javno objavo k naročilu in izdelavi bonitetne ocene, kar bi vodilo 

k boljši bonitetni oceni.  

Dolžan (2013, 37) navaja, da pa sta se v svetu razvila dva poslovna modela, po katerih 

delujejo bonitetne agencije, ki pa se med seboj razlikujeta zgolj po tem, kakšno je razmerje 

med bonitetno agencijo in izdajateljem oziroma investitorjem, tudi uporabnikom, ter kako to 

vpliva na javno dostopnost bonitetnih ocen. Oba poslovna modela temeljita na plačljivosti 

bonitetnih ocen (angl.: Solicited Ratings). 

To sta naslednja načina delovanja: 

– model naročnine (uporabnik plača) (angl: Subscription model), pri katerem izdelavo 

bonitetne ocene plača uporabnik, torej investitor; in 

– model, kjer izdelavo bonitetne ocene plača izdajatelj finančnega instrumenta (angl.: 

Issuer-pays model), ki je zainteresiran za javno objavo bonitetne ocene, izdelane pri 

bonitetni agenciji. 

4.5.1 Model naročnine (uporabnik plača) 

Pri modelu naročnine – uporabnik plača (angl.: Subscription Model) – gre za način, kjer 

uporabnik naroči in posebej pridobi bonitetno oceno, in sicer za plačilu le-te, pridobljena 

bonitetna ocena pa ni javno dostopna. Model naročnine je bil prevladujoči model principa 

delovanja bonitetnih agencij do začetka 70. let 20. stoletja, torej vse do trenutka, ko so 

predvsem zaradi finančnih koristi bonitetne agencije prevzele model, pri katerem je izdajatelj 

sam plačal izdelavo bonitetne ocene. Danes model naročnine uporabljajo zgolj manjše 

bonitetne agencije (Jeram 2012, 2). 

Omenjeni model ima dve najpomembnejši slabosti. Prva je v dostopnosti bonitetnih ocen, saj 

bonitetne ocene niso javno dostopne in so dosegljive samo naročnikom, ki so zanje plačali. 

Posledično lahko model povzroči, da se na trgu oblikujeta dve skupini vlagateljev. Prva, torej 

tista, ki razpolaga z bonitetno oceno instrumenta, in druga, ki te ocene nima, zato pa se lahko 

na trgu zgodi asimetrija informacij (napačne ali popačene informacije). 
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Druga slabost modela naročnine pa je izločitev izdajatelja finančnega instrumenta iz procesa 

izdelave bonitetne ocene, kar pomeni, da se izdelava bonitetne ocene pripravi na podlagi 

javno dostopnih podatkov. Javno zbrani podatki pa lahko občutno zmanjšajo informacijsko in 

kakovostno vrednost na ta način pridobljene bonitetne ocene. Druga slabost, torej izločitev 

izdajatelja iz procesa, niti ni tako slaba, če zadevo pogledamo z vidika konflikta interesa. S 

tem je izločena možnost, da bi lahko izdajatelj s prikrivanjem ali popačenjem podatkov 

kakorkoli vplival na bonitetno oceno. 

Jeram (2012, 2) izpostavlja še tretjo slabost tega modela. Če bi bonitetne agencije delovale 

izključno na podlagi tega modela, bi veliko finančnih instrumentov ostalo neocenjenih, saj 

povpraševanje po njih ne bi bilo dovolj veliko za naročilo izdelave bonitetne ocene. S tem pa 

bi bila ogrožena osrednja vloga bonitetnih agencij, in sicer povečanje likvidnosti na finančnih 

trgih. 

4.5.2 Model izdajatelj plača 

To je model, kjer izdelavo bonitetne ocene plača izdajatelj nekega finančnega instrumenta, ki 

jo potrebuje za uspešno trženje svojega instrumenta (Jeram 2012, 2). Model izdajatelj plača 

(angl.: Issuer Pays Model) je vse od 70. let 20. stoletja najpomembnejši model delovanja 

vodilnih bonitetnih agencij. Model omogoča širšo dostopnost bonitetne ocene vlagateljem, kar 

je v trenutku izdaje finančnega instrumenta še posebno v interesu izdajatelja, saj želi, da je z 

njo seznanjen čim širši krog vlagateljev. Takšne bonitetne ocene so torej javne. Poleg tega 

model omogoča sodelovanje izdajatelja, torej naročnika, pri izdelavi bonitetne ocene, kar 

pomeni, da so informacije, uporabljene v procesu izdelave bonitetne ocene, toliko bolj 

kakovostne.  

Osrednja slabost tega modela pa je prisotnost navzkrižja interesov, saj bonitetne agencije 

ocenjujejo svoje plačnike. V manjših bonitetnih agencijah lahko izdajatelj velikega števila 

instrumentov predstavlja večino vseh njenih dohodkov. Jarem navaja (2012, 2), da bi bilo 

naivno pričakovati, da bi bonitetna agencija take vrste instrumente ocenjevala brez premisleka 

o lastni usodi in obstoju, kar dokazuje tudi dejstvo, da večji izdajatelji redno prejemajo boljše 

bonitetne ocene od manjših izdajateljev. 

4.5.3 Konflikt (navzkrižje) interesov 

Model izdajatelj plača omogoča nastanek navzkrižja (konflikta) interesov oziroma nasprotij. 

Konflikt interesov pa je tudi ena najpogostejših kritik, ki jo je mogoče srečati pri raziskovanju 

delovanja bonitetnih agencij, in hkrati eden najpogosteje omenjenih razlogov za razvoj in 

izbruh zadnje finančnodolžniške krize, ki je samo še dodatno poglobila nezaupanje 

investitorjev v delovanje bonitetnih agencij. Izdajatelj finančnega instrumenta je ob plačilu za 

izdelavo bonitetne ocene zainteresiran, da mu mednarodna bonitetna agencija dodeli čim 
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višjo, torej boljšo bonitetno oceno. Izdajatelji lahko celo spodbujajo bonitetne agencije k 

povišanju bonitetne ocene, in to tako, da se poslužujejo dodatnih storitev, ki jih bonitetna 

agencija opravlja. Dolžan (2013, 37) dodaja, da bi v primeru nezadovoljstva naročnika z 

dodeljeno bonitetno oceno ta lahko v prihodnje plačal in naročil izdelavo bonitetne ocene pri 

drugi, konkurenčni bonitetni agenciji. Seveda obstaja verjetnost, da bo naročnik podatke 

priredil in popravil, preden se bo obrnil na konkurenco. V praksi se pogosto v teh primerih 

uporablja izraz nakup bonitetne ocene (angl.: Ratings shopping). 

Oblakova (2009, 87) navaja tri možne rešitve pojava nakupa bonitetne ocene, vendar nadalje 

tudi sama ugotavlja, da te ne privedejo do učinkovite odprave problema: 

– povečanje konkurenčnosti => regulatorne zahteve po povečanju konkurenčnosti bi sicer 

odpravile pomanjkanje konkurence, vendar ne bi rešile problema nakupa bonitetne ocene. 

Oblakova (2009, 87) dodaja, da bi več agencij celo okrepilo pojav nakupa bonitetne 

ocene. Izdajatelj bi imel možnosti pridobiti več bonitetnih ocen v senci kot prej, več 

bonitetnih agencij bi povečalo število podeljenih bonitetnih ocen, pojavila bi se 

pristranskost, in to predvsem zaradi želje nakupa čim boljše bonitetne ocene;  

– obveznost razkritja ocen => dobra rešitev, vendar je v praksi težko regulirati prenos 

podatkov, saj je meja med bonitetno oceno in neformalnim nasvetom hitro zabrisana; 

– uvedba monopola => z uvedbo ene bonitetne agencije bi bil nakup bonitetne ocene sicer 

nemogoč, vendar bi bonitetna agencija težko podeljevala zanesljive ocene. 

Verjetnost, da bi izdajatelj v prihodnje izbral drugo bonitetno agencijo, je sorazmerno majhna. 

Vlagatelji na mednarodnih finančnih trgih ob izdaji vrednostnih papirjev običajno zahtevajo 

vsaj dve različni bonitetni oceni izdajatelja ali izdaje vrednostnega papirja, s tem pa se 

izdajatelju močno omeji možnost izbiranja med mednarodnimi bonitetnimi agencijami. 

Dolžan (2013, 37) dodaja, da je v letih pred izbruhom finančne krize dejansko obstajala večja 

verjetnost nastanka konflikta interesov, in to predvsem na trgu strukturiranih finančnih 

instrumentov. Pri slednjih se je namreč predvsem zaradi njihove kompleksnosti in zahtevnosti 

ter s tem povezanimi visokimi stroški uveljavilo pravilo ene bonitetne ocene, izdelane pri 

mednarodni bonitetni agenciji. Poleg tega so pri izdajah na trgu strukturiranih finančnih 

instrumentov prevladovale velike investicijske banke, ki so lahko imele prav zaradi svoje 

velikosti in obsega poslovanja večji vpliv na bonitetne agencije pri izdelavi bonitetnih ocen. 

Navzkrižje interesov pa ni nujno, da se zgodi v razmerju med bonitetno agencijo in 

izdajateljem, temveč se lahko pojavi tudi v razmerju med naročnikom (zanj ni nujno, da je 

tudi izdajatelj) bonitetno agencijo, ki ima dostop do zaupnih podatkov o izdajatelju. Lahko se 

pojavi dilema, ali te zaupne podatke prodati naročniku. Posledično so se v ameriškem kot tudi 

v evropskem gospodarskem prostoru zgodili pritiski in težnje po dodatni regulaciji poslovnih 

modelov bonitetnih agencij, ki jih opisujemo v naslednjem poglavju magistrske raziskave. 
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5 PRAVNI OKVIR IN REGULACIJA TRGA BONITETNIH AGENCIJ 

Mednarodne bonitetne agencije, pa tudi področje njihovega delovanja, so vse do izbruha 

zadnje finančnodolžniške krize veljale za ene najbolj nenadzorovanih mednarodnih institucij, 

ki so bile brez neposrednega nadzora. Glavni cilj regulacije finančnih institucij je v prvi vrsti 

zaščita nosilcev odgovornosti pred morebitnimi izgubami, ki bi lahko nastale v primeru 

plačilne nesposobnosti dolžnika. V tem delu magistrske naloge želimo predstaviti pravno 

ureditev delovanja bonitetnih agencij v ZDA kot tudi v Evropi oziroma EU. 

5.1 Obstoječa pravna ureditev v ZDA 

Na kratko najprej poglejmo pravni red in ureditev v ZDA. Po mnenju kritikov je prav pravni 

red ZDA tisti, ki je največ prispeval k začetku evropske finančne in dolžniške krize ter krize 

delovanja bonitetnih agencij. Vse do leta 1975 je bilo popolnoma nejasno, katere bonitetne 

agencije je na območju ZDA treba uporabiti v regulatorne namene. Prav zaradi tega razloga je 

v letu 1975 SEC iz ZDA vzpostavila status bonitetnih agencij NRSRO, ki so ga potrdili tudi 

ameriški kongres ter druge regulatorne in finančne institucije. 

Bonitetna agencija pridobi status NRSRO agencije s t. i. Non Action Letter, torej pismom, ki 

ji ga je podelila komisija SEC in je javno objavljen, tako da je širše dostopen in se nanj lahko 

zanesejo tudi drugi zakonsko regulirani ekonomski subjekti. Bonitetna agencija, ki želi 

pridobiti status NRSRO, mora izpolnjevati najpomembnejši kriterij, to je splošna sprejetost 

bonitetne agencije na območju ZDA pri glavnih uporabnikih bonitetnih ocen. Ob tem 

komisija SEC preveri še zmogljivosti in zanesljivost bonitetnih ocen bonitetne agencije ter 

tudi druge relevantne kriterije (SEC 2015). 

Po podatkih OECD (2010, 5) iz leta 2010 je bilo pri NRSRO priznanih enajst bonitetnih 

agencij, med njimi največje tri (S&P, Moody′s, Fitch), v oktobru 2011 pa je japonska 

bonitetna agencija Rating and Investment Information Inc. (R&I) prostovoljno odstopila od 

statusa NRSRO. Seznam agencij s statusom NRSRO je naveden v poglavju 3.3.1 te raziskave. 

5.1.1 Reforma bonitetnih agencij 2006 

Predvsem zaradi kritik, da je pristop registracije bonitetnih agencij pri komisiji SEC nejasen 

in netransparenten ter da obstaja pomanjkanje nadzora nad bonitetnimi agencijami NRSRO, je 

ameriški kongres 29. septembra 2006 sprejel zakon oziroma reformo, imenovano CRARA 

(angl.: Credit Rating Agency Reform Act) (The Senate and House of Representatives of the 

United States of America 2006). Novi zakon je od komisije SEC zahteval vzpostavitev jasnih 

smernic, ki bodo natančno določale pogoje, po katerih se bonitetne agencije lahko 

kvalificirajo kot bonitetne agencije NRSRO. 
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Nova reforma iz leta 2006 je v industrijo bonitetnih agencij vpeljala naslednje spremembe: 

– komisija SEC je pridobila dodatno moč pri reguliranju internih procesov bonitetnih 

agencij v zvezi s preprečevanjem navzkrižja interesov med naročniki in bonitetno 

agencijo ter v zvezi s shranjevanjem dokumentacije; 

– o dodelitvi statusa bonitetne agencije NRSRO ne odloča več osebje komisije SEC, 

temveč posebej za to oblikovane glasovalne komisije; 

– komisija SEC je dobila izrecno prepoved regulacije metodologij in tehnik, ki jih 

uporabljajo bonitetne agencije pri svojem delu; 

– vsaka bonitetna agencija s kredibilno bazo strank lahko zaprosi za status NRSRO, kar 

velja za največji napredek sprejete reforme iz leta 2006. 

Reforma iz leta 2006 vsaki bonitetni agenciji, ki dejavnost ocenjevanja kreditnega tveganja 

opravlja vsaj tri leta, omogoča, da poda zahtevo za pridobitev statusa NRSRO. Ob tem morajo 

bonitetne agencije predložiti še podatke o uspešnosti podeljevanja bonitetnih ocen za 

kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno obdobje. Od bonitetnih agencij pa se zahtevajo tudi 

pridobitev izjav strank o kakovosti izdelanih bonitetnih ocen in dokazila plačil strank.  

Nova reforma je v primerjavi s starim sistemom nacionalnega priznavanja privedla do precej 

večje liberalizacije trga z vidika konkurence, kljub temu pa še naprej obstaja možnost nadzora 

nad trgom. Komisija SEC še naprej ohranja možnost zavrnitve bonitetne agencije, če ta ne 

razpolaga z zadostnimi finančnimi viri. Reforma je uvedla tudi številne dodatne zahteve s 

področja preglednosti navzkrižja interesov, ki pa niso takšne narave, da bi neposredno 

omejevale konkurenco. Novi zakon ni posegel v področje modelov delovanja bonitetnih 

agencij, saj bonitetnim agencijam dopušča uporabo kvalitativnih in kvantitativnih poslovnih 

modelov.  

Reformi iz leta 2006 je sledila uvedba dodatnih pravil (SEC 2009) s področja delovanja 

bonitetnih agencij, in sicer: 

– izboljšanje kakovosti izdelave bonitetnih ocen, 

– zagotavljanje višje varnosti vlagateljev, 

– izboljšave na področju transparentnosti izdelave bonitetnih ocen, 

– doseganje višje konkurenčnosti na trgu bonitetnih agencij, 

– sprejem odgovornosti bonitetnih agencij za lastno opravljeno delo ter 

– zmanjšanje uporabe bonitetnih ocen v regulatorne namene in v vladnih določilih. 

5.1.2 Kodeks IOSCO 

V prejšnjem stoletju je delovanje bonitetnih agencij po večini temeljilo na samoregulaciji. Kot 

posledica kritik zaradi pomanjkanja nadzora nad regulacijo trga in industrije bonitetnih 
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agencij je bilo pri Mednarodnem združenju nadzornikov trga vrednostnih papirjev v letu 2003 

izdelano Poročilo o delovanju bonitetnih agencij (IOSCO 2003a). Poročilu je v istem letu 

sledila izdaja načel v zvezi z aktivnostmi bonitetnih agencij (IOSCO 2003b). 

V letu 2004 sta sledila objava in sprejetje kodeksa osnovnih načel ravnanja za bonitetne 

agencije, imenovanega Kodeks IOSCO (IOSCO 2004). Kodeks IOSCO (2004, 3) je v grobem 

razdeljen na tri glavna področja, ki opredeljujejo upravljanje družb in s tem povezana pravila 

za zagotavljanje: 

– kakovosti in integritete bonitetnega procesa, 

– neodvisnosti in izogibanja navzkrižju interesov in 

– prevzemanja odgovornosti bonitetni agencij do vlagateljev na trgu in izdajateljev 

vrednostnih papirjev. 

Kodeks IOSCO, ki sicer temelji na neobvezujočih načelih, so v veliki večini v svoje kodekse 

ravnanja implementirale vse najpomembnejše bonitetne agencije, vključno z največjimi tremi: 

Moody′s, S&P in Fitch, ter hkrati navedle razloge, zakaj določenih vidikov niso 

implementirale. Kodeks namreč nikoli ni bil zavezujoč za bonitetne agencije niti ni vseboval 

mehanizma za njegovo izvrševanje. 

Mednarodno združenje nadzornikov trga vrednostnih papirjev je bilo po izbruhu 

finančnodolžnike krize prisiljeno pripraviti spremembe Kodeksa IOSCO in leta 2008 so ga 

temeljito prenovili. Spremembe so se v veliki meri nanašale na strukturirane finančne 

instrumente, ob tem pa nova različica Kodeksa IOSCO ni uvedla novih pravil o metodologiji. 

Nova različica kodeksa je uvedla obsežne zahteve po razkritjih, katerih osnovni namen je 

enostavnejši vpogled investitorjev in nadzornikov v strukturo bonitetnih ocen.  

5.2 Obstoječa pravna ureditev v Evropski uniji 

Še bistveno bolj ohlapna je bila pravna ureditev delovanja bonitetnih agencij znotraj EU, prav 

tako pa večina držav članic EU ne ureja dejavnosti poslovanja bonitetnih agencij in pogojev 

za izdajo bonitetnih agencij. Evropska politika je postala na industrijo bonitetnih agencij 

pozorna šele po škandalu podjetja Enron v ZDA leta 2001. Evropski parlament je v letu 2004 

sprejel resolucijo o vlogi in metodah bonitetnih agencij in hkrati pozval Evropsko komisijo, 

da oceni potrebo po sprejetju ustrezne pravne regulative.  

Odbor evropskih regulativnih organov za področje vrednostnih papirjev – CESR (angl.: 

Committee of European Securities Regulators) – je tehnična priporočila za Evropsko komisijo 

izdelal v marcu 2005 in ji hkrati svetoval, naj ne uvede dodatne regulacije nad obstoječo 

industrijo bonitetnih agencij in naj sprejme ustrezen nadzor nad izvajanjem standardov, ki so 

bili določeni v Kodeksu IOSCO. Dana priporočila so pri Evropski komisiji upoštevali in v 

decembru 2005 razglasili, da nove zakonodaje ne bo, da pa bo obstoječa ureditev temeljila na 
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obstoječih direktivah in samoregulaciji v skladu s Kodeksom IOSCO. Kot navaja Jeram 

(2012, 3), je bila Evropska komisija prepričana, da je kombinacija samoregulacije in veljavne 

zakonodaje EU uspešna in zadostna. 

Dolžan (2013, 35) navaja, da je danes na območju Evropske unije trg delovanja bonitetnih 

agencij urejen s Kodeksom IOSCO (IOSCO 2004), ki naj bi ga bonitetne agencije spoštovale, 

kot tudi z naslednjimi direktivami, ki so veljavne v skupnem prostoru EU: 

– Direktiva 2003/6/ES o trgovanju z notranjimi informacijami (Ur. list EU, št. L 96/16) => 

direktiva o zlorabi trga, ki obravnava trgovanje z notranjimi informacijami in tržne 

manipulacije, hkrati pa tržnim udeležencem nalaga pošteno predstavitev investicijskih 

priporočil in razkritje dostopa do notranjih informacij. Bonitetne agencije morajo razkriti 

vse interese in navzkrižja interesov v zvezi s finančnimi instrumenti ali izdajatelji, za 

katere se bonitetne ocene izdelajo; 

– Direktiva 2006/48/ES o začetku opravljanja in o opravljanju dejavnosti kreditnih 

institucij (Ur. list EU, št. L 177/1) => direktiva o trgu finančnih instrumentov, ki se 

nanaša na bonitetne agencije, ki v okviru svojih aktivnosti ponujajo tudi investicijsko 

svetovanje. Direktiva bonitetnim agencijam nalaga strogo ločevanje investicijskega 

svetovanja od opravljanja bonitetne dejavnosti na način, da obstranske aktivnosti ne 

vplivajo na kakovost in objektivnost bonitetnih ocen; 

– Direktiva 2006/49/ES o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij 

(Ur. list EU, št. L 177/201) => direktiva o kapitalskih zahtevah, ki temelji na baselskih 

kriterijih in predvideva uporabo zunanjih bonitetnih ocen pri določanju uteži tveganja, na 

podlagi katerih se nato določijo kapitalske zahteve za bančne institucije in investicijske 

družbe. Direktiva določa uporabo »priznanih« zunanjih bonitetnih ocen in hkrati določa 

merila za določitev tega statusa. Med ta merila spadajo objektivnost in neodvisno 

določanje bonitetnih ocen, njihovo redno pregledovanje ter transparentnost poslovanja in 

ustrezna razkritja metodologij;  

– Uredba 1060/2009/ES o bonitetnih agencijah (Ur. list EU, št. L 302). 

5.2.1 Uredbi Evropske unije o bonitetnih agencijah CRA I in CRA II 

Dogodki, povezani s finančnodolžniško krizo v Evropi in svetu, so hitro spodkopali mnenja in 

priporočila Odbora evropskih regulativnih organov za področje vrednostnih papirjev – CESR, 

Evropska komisija pa ja ugotovila, da je finančna kriza pokazala, da samoregulacija ne deluje 

(Jeram 2012, 4). Na predlog zainteresirane javnosti je Evropska komisija že v sredini leta 

2008 pričela pogovore o urejanju bonitetnih agencij. 

V letu 2009 je Evropski parlament sprejel Uredbo ES 1060/2009 Evropskega parlamenta in 

Sveta o bonitetnih agencijah (Ur. list EU, št. L 302), imenovano tudi CRA I, ki je bila 

implementirana v pravni red držav članic Evropske unije. Osnovni namen uredbe je bila 
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uvedba obvezne registracije bonitetnih agencij in neprestan nadzor nad njimi. Uredba ureja 

navzkrižje interesov, kakovost izdelanih bonitetnih ocen in transparentnost bonitetnega 

procesa. Edina razlika je v tem, da so bila določila Kodeksa IOSCO zgolj prostovoljne 

narave, medtem ko so določila uredbe pravno zavezujoča. Dolžan (2013, 35) dodaja, da je 

eden od ciljev uredbe tudi zagotovitev primerljivosti bonitetnih ocen, izdanih znotraj 

Evropske unije. 

V letu 2010 je Evropska komisija ustanovila neodvisni evropski organ za vrednostne papirje 

in trge, imenovan ESMA – European Securities and Markets Authority, katerega glavna 

naloga je bila varovati stabilnost finančnega sistema znotraj EU in istočasno okrepiti zaščito 

vlagateljev. Ustanovitev organa ESMA in neučinkovitost držav članic pri implementaciji 

Uredbe CRA I (Uredba ES 1060/2009) na ravni držav sta Evropsko komisijo prepričali, da je 

v maju 2011 sprejela novelo Uredbe o bonitetnih agencijah, in sicer Uredbo št. 513/2011 o 

spremembi Uredbe št. 1060/2009 o bonitetnih agencijah (Ur. list EU, št. L 145/30), 

imenovano CRA II. Novela uredbe je prenesla nadzor na osrednji organ EU, torej na ESMA, 

bonitetne agencije pa so postale prve finančne ustanove, ki so postale regulirane neposredno 

na ravni EU. 

Osrednji namen uredb CRA I (Uredba ES 1060/2009) in CRA II (Uredba ES 513/2011) je 

zahteva po registraciji vseh bonitetnih agencij, ki želijo, da njihove bonitetne ocene v 

regulatorne namene uporabljajo kreditne institucije, investicijska podjetja, banke, 

zavarovalnice, ki poslujejo na območju EU. Jeram (2012, 4) navaja, da se bonitetne ocene, 

izdelane v tretjih državah, lahko znotraj EU uporabijo tudi brez odobritve organa ESMA, 

vendar pod strogimi pogoji. Tuja agencija mora namreč biti registrirana in pod nadzorom v 

tretji državi. Poleg tega pa mora ESMA podpisati sporazum s tujim nadzornim sistemom, 

bonitetne ocene pa ne smejo imeti sistemskega vpliva na finančno stabilnost evropskih trgov. 

V skladu z uredbama CRA I (Uredba ES 1060/2009) in CRA II (Uredba ES 513/2011) 

morajo bonitetne agencije izpolnjevati naslednja merila, prepovedi in zahteve: 

1. organizacijske zahteve (zahteve za pridobite statusa): 

– zahteve po visokem ugledu, znanju in izkušnjah vodstva bonitetnih agencij, ki zagotavlja 

premišljeno in skrbno upravljanje, 

– bonitetne agencije morajo biti organizirane tako, da njihovi poslovni interesi ne 

zmanjšujejo neodvisnosti in natančnosti bonitetnega procesa, 

– vsaj tretjino vodstva morajo sestavljati osebe, ki niso neposredno vključene v neposredni 

bonitetni proces, 

2. operativne zahteve (razkritje dejanskih in potencialnih navzkrižij interesov): 

– zagotavljanje neodvisnosti analitikov tudi z orodjem rotacije, 

– dohodki analitikov morajo biti neodvisni od uspešnosti poslovanja bonitetnih agencij, 

hkrati imajo prepoved trgovanja z instrumenti ocenjevanega podjetja, 
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– javnosti morajo razkriti imena ocenjevanih podjetij in z njimi povezanih oseb, 

3. prepoved opravljanja svetovalnih storitev za ocenjevane subjekte, z izjemo, da lahko 

bonitetne agencije opravljajo pomožne storitve, kot so tržne napovedi, ocene 

gospodarskih gibanj, analize oblikovanja cen itd., ki pa jih morajo objaviti hkrati z objavo 

bonitetne ocene, 

4. razkritja metodologij, modelov in ključnih predpostavk ocenjevanj: 

– bonitetne ocene morajo temeljiti na poglobljeni analizi vseh dostopnih informacij, 

– bonitetne ocene morajo biti jasno predstavljene in opremljene z informacijami o 

uporabljeni metodologiji, 

– metodološki pristopi morajo biti strogi, sistematični in ustaljeni, bonitetne agencije pa so 

jih dožne enkrat letno ažurirati, 

5. zagotovitev ustreznih evidenc in arhivov, ki jih ima organ ESMA pravico pregledati. 

Najpomembnejša izboljšava novele uredbe je uvedba osrednjega nadzornega organa Evropske 

unije ESMA nad registriranimi bonitetnimi agencijami, ki opravljajo bonitetno dejavnost na 

prostoru EU ter morajo ves čas svojega poslovanja izpolnjevati določila in zahteve iz Uredbe 

CRA II (Uredba ES 513/2011, členi 21-25). ESMA trenutno nadzoruje 42 bonitetnih 

agencij,10 ki delujejo na območju EU (ESMA 2015). 

Jeram (2012, 4) dodaja, da ima ESMA za zagotavljanje nadzora vse pristojnosti za izvedbo 

vseh potrebnih preiskav, kar vključuje dostop do izjemno širokega nabora informacij in 

pregleda komunikacij, ki potekajo med bonitetnimi agencijami in strankami v postopkih. V 

primeru preiskave je ESMA dolžna od pristojnega nacionalnega sodišča pridobiti odločbo, 

sodišče pa lahko preveri, ali je zahteva po informacijah verodostojna ter ali so morda ukrepi 

pretirani in morebiti samovoljni. Sodiščem držav članic pa ni dovoljeno, da bi presojali, ali je 

zahteva potrebna, niti ne smejo zahtevati podatkov od ESMA.  

Poleg tega da je ESMA nadzorni organ, ima pravico do izrekanja sankcioniranja v primeru, če 

bi se kršila določila uredbe. ESMA ima v skladu z uredbo CRA II (Uredba ES 513/2011) 

pravico odrediti bonitetnim agencijam naslednje sankcije: 

– odvzem že pridobljene registracije, 

– prepoved izdajanja bonitetnih ocen, 

– prepoved nadaljnje uporabe že izdanih bonitetnih ocen, 

– zahteva po ustavitvi izvajanja kršitev in 

– izstavitev naloga pa plačilo globe. 

                                                 
10 Podatek, pridobljen na spletni strani ESMA (http://www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-
certified-CRAs), zadnji datum posodobitve 10. julij 2015. 
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V primeru večkratnih in zaporednih kršitev ima ESMA pravico izreči periodične kazni, ki 

znašajo do treh odstotkov dnevnih prihodkov bonitetne agencije. Je pa te kazni mogoče podati 

za obdobje največ šestih mesecev. V primeru pritožb zaradi zakonitosti izrečenih kazni odloča 

Sodišče EU, ki lahko razveljavi ali pa celo spremeni njeno višino.  

Jeram (2012, 4) zaključuje, da je cilj uredb CRA I in CRA II zagotoviti neodvisne in 

kakovostne bonitetne ocene ter učinkovitost in transparentnost delovanja bonitetnih agencij na 

območju EU. Izvajanje le-te pa naj bi uporabnikom olajšalo odločitev o tem, ali bonitetnim 

agencijam in njenim ocenam zaupati, finančnim trgom povrniti ugled in sprostiti kreditne trge 

v korist širšega gospodarstva. 

5.2.2 Uredba Evropske unije o bonitetnih agencijah CRA III 

S poglabljanjem finančnodolžniške krize je Evropska komisija ob številnih znižanjih 

bonitetnih ocen izdanega dolga držav evroobmočja kritizirala bonitetne agencije predvsem 

zaradi kakovosti objavljenih bonitetnih ocen in načina njihove javne objave. Za Evropsko 

komisijo je bilo sporno predvsem predolgo vzdrževanje visoke grške bonitetne ocene. 

Bonitetna agencija Moody's je namreč še v oktobru 2009 ocenila grški izdani dolg z bonitetno 

oceno A1, kar je na lestvici peta najvišja bonitetna ocena. Leto kasneje pa se je bonitetna 

ocena Grčije znašla v območju špekulativnih naložb in pridobila status »smeti«.  

Problematika na trgu je postala tako resna, da je Evropska komisija že pred začetkom 

veljavnosti Uredbe CRA I in pred sprejemom Uredbe CRA II pozvala zainteresirano javnost, 

naj poda predloge za novo novelo CRA III. Kljub pozivom k bolj umirjenemu spreminjanju 

zakonodaje (Jarem 2012, 4) je Evropska komisija ocenila, da so ukrepi nujni. Evropska 

komisija je pozvala k iskanju rešitev zaradi sistemske odvisnosti od bonitetnih ocen, nizke 

stopnje konkurence v industriji bonitetnih ocen ter k vzpostavitvi odškodninske odgovornosti 

bonitetnih agencij za izdane bonitetne ocene. Osnovni cilj Uredbe ES št. 462/2013 o 

spremembi Uredbe ES št. 1060/2009 o bonitetnih agencijah – CRA III (Ur. l. EU, št. L146/1), 

ki je bila sprejeta 21. maja 2013, je bil zmanjšati pretirano zanašanje na zunanje bonitetne 

ocene, zmanjšati navzkrižje interesov, povečati zaupanje investitorjev in preglednost 

poslovanja, zmanjšati nestabilnost na finančnih trgih in okrepiti konkurenco v dejavnosti 

(Dolžan 2013, 35). 

Komisija je spremembe v Uredbi ES št. 462/2013 – CRA III  razdelila v štiri sklope: 

– krepitev kakovosti bonitetnih ocen => novela prinaša razkrivanje ozadja opravljanja 

bonitetnega procesa, jasno razlago metodologije in javno objavo morebitnih napak v 

procesu izdelave bonitetne ocene. Bonitetne agencije morajo svoje stranke o nameravani 

spremembi bonitetne ocene obvestiti vsaj en delovni dan pred objavo. Z novelo uredbe je 

Evropska komisija želela odpraviti tudi navzkrižje interesov, vendar se ni odločila za 

posege v spremembe poslovnih modelov bonitetnih agencij, temveč v prepoved 
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navzkrižnega lastništva v bonitetnih agencijah. Evropska komisija je delničarju, ki ima v 

lasti vsaj 5 % kapitala ene bonitetne agencije, hkrati prepovedala več kot 5% delež v 

drugi bonitetni agenciji. Drugi konkreten poseg v svobodno delovanje trga je omejitev 

najdaljšega možnega trajanja pogodbenega razmerja med bonitetno agencijo in 

ekonomskim subjektom, ki ga ocenjuje. Bonitetna agencija lahko za subjekt pripravi 

največ deset zaporednih bonitetnih ocen oziroma lahko ima pogodbeno razmerje 

sklenjeno za največ tri leta, nato pa mora poslovni odnos prekiniti za štiri leta; 

– povečanje konkurence na trgu => Evropska komisija uvaja pravilo kroženja, ki bi 

spodbudilo nastanek novih bonitetnih agencij. Vendar Jeram (2012, 6) opozarja, da 

razvoj nove bonitetne agencije ni tako preprost, zastavlja se namreč vprašanje, ali je nova 

bonitetna agencija sposobna oceniti zapletene strukturirane finančne instrumente. Ob tem 

se pozablja na tradicijo in ugled, ki omogočata lažji dostop do kakovostnih informacij. S 

tega zornega kota bi se znalo zgoditi, da bi subjekti predvsem na razvijajočih se trgih 

zahtevali izdelavo bonitetne ocene pri vsaj eni od velikih treh bonitetnih agencij; 

– znižanje pretiranega zanašanja investitorjev na bonitetne ocene => Evropska komisija želi 

znižati zanašanje investitorjev izključno na bonitetne ocene in okrepiti lastno kreditno 

presojo, ki so jo ekonomski subjekti v preteklosti povsem zanemarili. Jeram (2012, 6) v 

svojem prispevku navaja t. i. učinek pečine, ko padec bonitetne ocene sproži brezglavo 

razprodajo določenega finančnega instrumenta. Po Uredbi CRA III mora izdajatelj 

vsakega strukturiranega instrumenta pridobiti vsaj dve bonitetni oceni dveh nepovezanih 

bonitetnih agencij;  

– odškodninska odgovornost bonitetnih agencij => slednje enoznačno ni mogoče pripisati 

bonitetnim agencijam, saj te zgolj izdelajo mnenja o kreditni sposobnosti ekonomskih 

subjektov. Trdijo namreč, da so bonitetne ocene zgolj mnenja in da izdajatelje le 

razvrščajo glede na verjetnost neplačila in ne določajo, kolikšna je ta verjetnost. Jeram 

(2012, 7) dodaja, da je težava tudi v pomanjkanju pogodbene podlage, ki je potrebna za 

določitev obveznosti in presojo kršitev. 

Obstaja sicer možnost nepogodbene odškodninske odgovornosti, vendar jo omogoča zgolj 

francoska pravna ureditev, v preostalih državah članicah EU pa je nepogodbena odškodninska 

odgovornost zgolj teoretično možna, pogoji zanjo pa so nadvse zapleteni in celo v pristojnosti 

sodišč, končna verjetnost njenega uspeha pa po večini majhna. Evropska komisija je v uredbo 

zapisala določbo, ki zahteva, da ima vsak investitor, ki je utrpel škodo zaradi bonitetne ocene, 

ki je bila pripravljena v nasprotju (s kršitvijo) določili Uredbe ES št. 462/2013 – CRA III, 

pravico zahtevati povračilo povzročene škode. Bonitetne agencije tako niso odgovorne za 

napačne ali popačene bonitetne ocene, temveč za kršitve določil uredbe, ki so bile povzročena 

naklepno, torej zavestno in malomarno. Jeram (2012, 7) dodaja, da Uredba CRA III ne 

določa, kako naj sodišča določijo velikost škode in soodgovornost tožnika. 
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6 ANALIZA AKTIVNOSTI BONITETNIH AGENCIJ 

V nadaljevanju bomo predstavili dejavnike zadnje finančne krize ter razvoj dogodkov v ZDA 

in Evropi. Prav tako bomo predstavili metodologijo zajema in obdelave podatkov ter izsledke 

analize aktivnosti bonitetnih agencij pred evropsko dolžniško krizo in po njej. 

6.1 Dejavniki finančne krize in razvoj dogodkov v ZDA 

Začetek zadnje fin ančne krize, ki je prešla v bančno in dolžniško krizo evropskih držav, 

sega v ZDA in se jo povezuje s pokom nepremičninskega balona v ZDA. Hkrati se pogosto 

omenja še prezadolženost podjetij in nesolventnost bank, ki se je zgodila zaradi pohlepa in 

pokvarjenosti finančnih institucij. Nepremičninski balon je bil zgolj pika na i, ki je svetovno 

gospodarstvo pripeljal do finančne katastrofe. Cene nepremičnin so v ZDA med letoma 1997 

in 2006 poskočile za kar 124 %, gradnja ni uspela dohajati občutno večjega povpraševanja, 

cene nepremičnin pa so porasle do točke, kjer ni bilo več osnove za rast. V letu 2006 so cene 

dosegle vrh, sredi leta pa je sledil popravek cen navzdol. Nazoren je podatek, da je delež 

lastniških nepremičnin v ZDA poskočil s 64 % v letu 1994 na skoraj 70 % v letu 2004. 

V nadaljevanju smo se osredinili na štiri ključne dejavnike, ki so privedli do poka 

nepremičninskega balona v ZDA in nato do izbruha zadnje finančne krize (Ramić 2010, 1): 

– vloga ameriških državnih organov => eno ključnih vlog so odigrali državni organi, ki so 

poskušali urediti nepremičninski trg in ljudem omogočiti lastništvo nad nepremičninami. 

V letu 1977 je bil sprejet zakon, ki je preprečeval diskriminacijo bančnih uslužbencev do 

prosilcev za kredit. Finančne institucije so morale začeti dajati posojila tudi prosilcem s 

slabšimi dohodki, kar je za banke pomenilo večjo izpostavljenost tveganju, da posojila ne 

bodo vrnjena. Še posebno sta bili izpostavljeni obe hipotekarni agenciji Freddie Mac in 

Fannie Mae, ki sta morali vse bolj popuščati. V letu 2003 je bila sprejeta dodatna 

zakonodaja, ki je posojilojemalcem omogočala celo subvencijo pri nakupu nepremičnine. 

Posledično je sledilo višje povpraševanje, temu pa naraščanje cen nepremičnin. 

– zlom balona dot.com => veliki investitorji so pred pokom balona dot.com pospešeno 

vlagali v hitrorastoča internetna podjetja, ob zlomu v letu 2000, ko je NASDAQ padel za 

celih 70 %, pa so čez noč ostali brez možnosti za investiranje in zaslužek. Priložnost so 

videli v nepremičninskem trgu, ki je pred tem že nekaj let rasel. Ogromne količine 

denarja so tako pritekle na nepremičninski trg, kar je dodatno pripomoglo k višanju cen 

nepremičnin. 

– padec obrestnih mer => pok balona dot.com, podjetniški škandali in prevare, teroristični 

napad 11. septembra so izjemno spodkopali ameriško gospodarstvo. Z namenom oživitve 

narodnega gospodarstva je ameriška centralna banka (angl.: FED – Federal Reserve 

System) v letu 2003 znižala ključno obrestno mero na vsega 1 %, kar je bila najnižja 

raven v zadnjih 45 letih. Posledično so padle obrestne mere na dolgoročna posojila, ki so 
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bila ugodna kot še nikoli, povpraševanje se je le še okrepilo, cena pa so ponovno imele 

vzgon za rast. 

– sprememba pravil o obveznih rezervah => ameriška vlada je v letu 2004 odpravila 

omejitev glede obveznih rezerv in posledično petim največjim institucijam pustila proste 

roke pri dodatnem zadolževanju, ki je bilo po večini namenjeno vlaganju v sklade, ki so 

bili vezani na nepremičnine. Ko je udarila finančna kriza, so tri institucije od petih 

propadle oziroma so jih kupila druga podjetja ali država. 

Vse dokler so se nepremičnine v ZDA prodajale za med in dokler so lahko posojilojemalci 

plačevali svoje obroke hipotekarnih posojil, večjih težav ni bilo. Obrat je sledil v letu 2004, 

ko je FED začel dvig ključne obrestne mere, kar je bil korak v smeri katastrofe. Kar 80 % 

šibko kreditno sposobnih posojilojemalcev je imelo posojila, vezana na spremenljivo obrestno 

mero, posledično pa so zaradi dviga obrestnih mer imeli višje mesečne obroke. Ko 

posojilojemalci niso več zmogli plačevati obveznosti, so bili prisiljeni prepustiti nepremičnine 

bankam. V letu 2007 je bilo takšnih posojilojemalcev kar 5,59 %, kar je bilo največ v zadnjih 

20 letih. Banke so se tako znašle s kupom nepremičnin, nepremičninski trg se je že počasi 

ohlajal. Ponudba nepremičnin je kmalu presegla povpraševanje, cene nepremičnin pa so 

začele pospešeno padati.  

Pojavil se je še en fenomen – tudi posojilojemalcem, ki so svoje obveznosti redno 

poplačevali, je vrednost stanovanjske enote močno padla. Tako so ostali s posojilom, ki je 

bilo mnogo višje, kot je bila vrednost stanovanjske enote. Sledilo je to, da so tudi kreditno 

sposobni posojilojemalci prenehali plačevati obveznosti in prepustili nepremičnine bankam. 

Banke so obtičale s slabimi posojili, veliki nepremičninski skladi pa z nepremičninami, ki 

niso ustvarjali nobenega prihodka. Sledilo je strmoglavljenje vrednosti točk nepremičninskih 

skladov. 

Najprej so bili na udaru investicijske banke in gradbena podjetja, ki so bila povezana z 

nepremičninskimi posli. Slednja so imela v lasti milijarde dolarjev posojil, ki pa jih niso več 

vračala. Hkrati pa na drugi strani banke niso mogle več dajati novih posojil, kar je bil njihov 

bistveni vir dohodkov. Sredi poletja 2008 je cena surove nafte in drugih surovin dosegla 

rekordne vrednosti, ameriški dolar pa je proti evru zdrsnil na daleč najnižji nivo po uvedbi 

evra. Po septembru 2008 so si kritični dogodki začeli slediti z neverjetno hitrostjo. 15. 

septembra 2008 se je zgodil eden ključnih dogodkov, bankrotirala je banka Lehman Brothers, 

ki je država ni želela rešiti, na ta način pa opozorila udeležence na trgu, naj ne računajo na 

pomoč države. Eden za drugim so si nato slediti bankroti investicijskih bank: Merrill Lynch, 

Fannie Mae, Freddie Mac, Washington Mutual, Wahowia in AIG, kar je privedlo do kolapsa 

bančnega sistema. 

Po kolapsu bančnega sistema je FED ameriško gospodarstvo stimulirala s finančno injekcijo, 

vredno kar 1.000 milijard ameriških dolarjev. Dodatno je država odkupila slaba 
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nepremičninska posojila in delno razbremenila banke. Poleg tega je FED dodatno znižal 

ključno obrestno mero za ameriško gospodarstvo, in sicer na najnižjo možno raven. Cilji 

finančne stimulacije gospodarstva naj bi bili odprava kreditnega krča, povrnitev zaupanja v 

finančni sistem in banke, okrepitev gospodarstva in povečanje likvidnosti podjetij. Ameriške 

banke so pričele prodajati svoje terjatve v obliki CDO (angl.: Collateralised Debt Obligation).  

Ameriške banke so sicer vedele, da posojilojemalci ne bodo sposobni poplačati hipotekarnih 

kreditov, a se na to niso bistveno ozirale, saj so tveganja prenesle na kupce novih CDO-jev. 

Investitorji, ki so prihajali z vsega sveta, so se pri teh naložbah hudo opekli, zaradi 

medsebojne povezanosti mednarodnih finančnih trgov pa se je finančna kriza hitro razširila iz 

ZDA in prešla v svetovno finančno krizo. 

Čas je pokazal, da so bile bonitetne ocene, dodeljene pri CDO in ABS, povsem napačne. 

Bonitetne agencije so se znašle pod valom kritik, da naj bi zavestno izdajale napačne in 

previsoke bonitetne ocene strukturiranim vrednostnim papirjem, ki so bili kriti s 

problematičnimi posojili in z njimi povezanimi stroški. Zaradi vsesplošnega zanašanja 

vlagateljev na bonitetne ocene so ti po znižanju bonitetnih ocen vrednostnih papirjev povsem 

izgubili zaupanje v bonitetne ocene strukturiranih finančnih instrumentov. Ker vlagatelji niso 

več zaupali bonitetnim agencijam, sami pa niso bili sposobni pripraviti ustrezne kreditne 

analize, so se povsem umaknili s trga strukturiranih finančnih instrumentov. Vlagatelji so 

začeli vlagati samo še v državne obveznice, kar je vplivalo na znižanje zahtevane donosnosti 

in rast cen državnih vrednostnih papirjev. 

6.2 Evropska dolžniška kriza in časovni razvoj dogodkov 

Evropske banke in države seveda niso ostale imune na razvoj dogodkov v ZDA. Prav 

nasprotno, evropski finančni sistem je bil za tovrstne dogodke še posebno občutljiv in 

izpostavljen. Prvi znaki finančne krize v Evropi so se pojavili leta 2008, sredi oktobra istega 

leta pa so bili pri centralnih bankah sprejeti prvi ukrepi za sanacijo posledic finančne krize. 

V nadaljevanju podajamo časovni potek ključnih dogodkov11 (Hertling 2012, 1) med letoma 

2008 in 2012, ki so povezani z evropsko dolžniško krizo in zajemajo ključne ukrepe za 

odpravo in blažitev posledic finančne krize: 

2008 

V septembru in oktobru 2008 so bile pri centralnih bankah in državah deležne državne 

pomoči naslednje banke: Kaupthing, Glitnir, Landsbanki (Islandija), Hypo Real Estate 

(Nemčija), Bradford & Bingley (Združeno kraljestvo), Dexia (v Franciji in Belgiji) in Fortis 

(v Belgiji, Luksemburgu in na Nizozemskem). Obenem se je okrepila tudi kriza 

                                                 
11 Časovni potek pripravlja James Hertling iz podjetja Bloomberg in se sproti po potrebi dopolnjuje. 
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nepremičninskega trga, najbolj pa so bili obremenjeni nepremičninski trgi Združenega 

kraljestva, Irske in Španije. 

Oktobra 2008 Islandija prejme finančno pomoč od Ruske federacije v višini 4 milijard USD, 

v novembru je sledila še pomoč MDS v višini 2,1 milijarde USD in skandinavskih držav v 

višini 2,5 milijarde USD. 

30. septembra 2008 Irska kot prva država uvede polno državno poroštvo za vse bančne 

depozite in obveznosti irskih bank. Donos 10-letne irske državne obveznice doseže 4,59 %. 

Nekaj dni kasneje poroštvo uvede še Grčija, temu pa sledijo še druge države članice EU 

zaradi nevarnosti nelojalne konkurence in bega depozitov v države, kjer so vzpostavili polno 

državno poroštvo za depozite. 

V oktobru 2008 se sestanejo voditelji držav članic EU s predstavniki Evropske komisije in 

ECB, kjer razpravljajo o prihodnjih korakih za rešitev krize. Francija se je po ameriškem 

vzoru zavzemala za skupno akcijo vseh držav članic, temu pa je nasprotovala Nemčija, ki bi v 

skupni reševalni sklad morala plačati daleč največ sredstev. Posamezne države so oblikovale 

posebne lastne sklade za garancije in dokapitalizacijo bank.  

Še isti mesec večina največjih držav članic z dokapitalizacijami in državnimi garancijami 

rešujejo svoje vodilne banke, zavarovalnice in druge finančne ustanove. Velika Britanija in 

Francija dokapitalizirata in nacionalizirata svoje najpomembnejše banke, nacionalizacija bank 

pa se zgodi tudi na Islandiji, v Belgiji, na Irskem, Nizozemskem, v Italiji, Španiji, v 

skandinavskih deželah ter v Avstriji in Nemčiji. 

2009 

V letu 2009 se finančna kriza razširi iz bančnega sektorja na raven države, v ospredju 

političnega dogajanja vstopi Grčija. Januarja 2009 S&P zniža bonitetno oceno Grčije z A na 

A-, kar je posledica pešajočih javnih financ in vse šibkejšega svetovnega gospodarstva. 

Zahtevani donos na 10-letne grške državne obveznice poskoči na 5,43 %. V decembru 2009 

bonitetna agencija S&P zniža bonitetno oceno Grčije z A- na BBB+, kar je le tri razrede nad 

statusom »smeti«. 

2010 

V januarju 2010 Grčija predstavi triletni načrt, ki bi pripeljal grški proračunski primanjkljaj v 

dovoljene razpone, ki jih določajo proračunska pravila EMU. Ob tem predsednik ECB 

napove, da Grčija ne bo deležna posebne obravnave pri ECB. 

21. januarja 2010 grški premier izjavi, da Grčija ne bo potrebovala pomoči iz reševalnega 

paketa. Pojavijo se prvi dvomi o vzdržnosti grških javnih financ, zahtevani donos na 10-letne 

grške državne obveznice doseže nivo 6,248 %, kar je najvišje v evroobmočju. 



 76 

Evropski komisar Joaquin Almunia v Davosu 29. januarja 2010 izjavi, da ne obstaja 

nikakršen »plan B« za Grčijo in da ta ne bo bankrotirala. Hkrati poudari, da znotraj 

evroobmočja bankrot države ni mogoč. 11. februarja je sklican prvi izredni sestanek 

voditeljev Evropske unije na temo Grčije. Evropska unija se strinja, da je potrebno odločno in 

usklajeno delovanje s ciljem zaščite finančne stabilnosti v evroobmočju. V marcu se začnejo 

pogovori finančnih ministrov evroobmočja, ki iščejo nujna posojila za pomoč Grčiji. 

Bonitetna agencija S&P potrdi bonitetno oceno Grčije pri BBB+, prihodnje obete pa opredeli 

za negativne. 

Sredi marca 2010 grški premier zaprosi evropske partnerje, da naj v enem tednu pripravijo 

predlog pomoči za Grčijo, istočasno pa namigne, da bi za podporo lahko zaprosili tudi 

Mednarodni denarni sklad. 

8. aprila 2010 zahtevani donos na 10-letne grške državne obveznice doseže nivo 7,4 %. 12. 

aprila se finančni ministri evroobmočja dogovorijo za posojilo v skupni vrednosti do 30 

milijard evrov, dodatnih 15 milijard evrov pa naj bi zagotovil MDS. Grčija prične 21. aprila 

uradne pogovore z mednarodnimi posojilodajalci oziroma trojko (EU, ECB in MDS) o 45 

milijard evrov vredni finančni pomoči. 

22. aprila bonitetna agencija Moody's zniža bonitetno oceno Grčije za eno stopnjo, in sicer z 

A2 na A3. Bonitetna agencija S&P nato 27. aprila kot prva zniža bonitetno oceno Grčije na 

raven »smeti«. S&P zniža še bonitetno oceno Portugalske na A-. 

2. maja 2010 voditelji evroobmočja dosežejo načelni dogovor o rešilni pomoči Grčiji, vredni 

kar 110 milijard evrov, v zameno pa Grčija privoli v stroge varčevalne ukrepe v višini 30 

milijard evrov, ki bi jih izvedla v naslednjih treh letih. 6. maja grški parlament potrdi 

proračunske reze, zahtevani donos na 10-letne grške državne obveznice doseže nivo 12 %. 

Med 7. in 8. majem so potekali pogovori in usklajevanja evropskih voditeljev o ustanovitvi 

sklada, namenjenega zajezitvi dolžniških kriz držav članic EU. 10. maja je bil dosežen 

dogovor o oblikovanju rešilnega sklada EFSF, vrednega 750 milijard evrov, namenjenega 

državam članicam EU, ki bi se znašle v dolžniški stiski. Hkrati se je ECB zavezal k odkupu 

državnih in podjetniških obveznic. 

18. maja Grčija prejme prvi del pomoči v obliki posojila, vrednega 14,5 milijarde evrov, in to 

le dan pred zapadlostjo v izplačilo državne obveznice v višini 8,5 milijarde evrov. 

14. junija je bonitetna agencija Moody's znižala bonitetno oceno Grčije na raven »smeti«. 

Mesec dni kasneje se Grčija prvič po prejemu pomoči uspešno zadolži na trgu in izda za 1,62 

milijarde evrov šestmesečnih ZM. 

Ob koncu leta 2010 se dolžniška kriza v evroobmočju še dodatno zaostri. Evropska unija 

potrdi 85 milijard evrov vredno finančno pomoč za Irsko. 
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16. decembra 2010 izvršilni odbor MDS odobri Irski posojilo v višini 22,5 milijarde evrov in 

je del mednarodne pomoči, ki jo odobri EU. Ključni del programa je zagotavljanje likvidnosti 

irskih bank s pomočjo ECB ter povrnitev zaupanja in finančna stabilnost Irske. Dogovor je 

predvidel temeljito prestrukturiranje irskega bančnega sistema in zagotovitev vzdržnih javnih 

financ. Irska se je z nacionalnim načrtom za konsolidacijo javnih financ zavezala zagotoviti 

prihranke v višini 15 milijard evrov za obdobje 2011–2014 oziroma kar 9 % BDP. 

2011 

11. marca 2011 voditelji EU dosežejo dogovor in razširijo pristojnosti sklada EFSF ter mu 

omogočijo kupovanje dolžniških vrednostnih papirjev na primarnem trgu. Istočasno je bil 

med EU in Grčijo dosežen dogovor o znižanju obrestne mere za grška posojila za 100 

bazičnih točk za naslednje triletno obdobje in podaljšanje zapadlosti dolgov za 7,5 leta. 

6. aprila 2011 portugalski premier uradno zaprosi EU za finančno pomoč. 

16. maja 2011 EU uradno odobri 78 milijard evrov vredno finančno pomoč za Portugalsko, od 

katerih 52 milijard zagotovi EU, 26 milijard pa MDS. Finančna pomoč je oblikovana tako, da 

Portugalski zagotovi manevrski prostor in se ji nekaj časa ni treba zadolževati na trgu. V 

zameno za pomoč Portugalska sprejme gospodarske reforme s ciljem višje konkurenčnosti, 

konsolidacije javnih financ in stabilizacije bančnega sektorja. 

Konec maja 2011 grška vlada odobri nove varčevalne ukrepe, vredne dodatnih 6 milijard 

evrov. 13. junija bonitetna agencija S&P zniža bonitetno oceno Grčije na CCC, kar je bila v 

tistem trenutku najnižja bonitetna ocena katerekoli države evroobmočja. 

2. septembra 2011 inšpektorji mednarodnih posojilodajalcev (EU, ECB, MDS) odpovedo peti 

pregled grških javnih financ in gospodarstva, saj je bila zaznana zamuda pri implementaciji 

napovedanih davčnih in strukturnih reform v državi. 

11. oktobra 2011 inšpektorji mednarodnih posojilodajalcev vendarle podajo poročilo petega 

pregleda grškega gospodarstva, na podlagi katerega podajo pozitivno mnenje za odobritev 

šeste tranše pomoči Grčiji, vredne 8 milijard evrov. 21. oktobra grška vlada v parlamentu ne 

potrdi reformnih predlogov. Zahtevani donos na 10-letne grške obveznice doseže 25 %. 

26. in 27. oktobra 2011 je potekal 14. vrh voditeljev držav članic EU v zadnjih 21 mesecih. 

Voditelji so se dogovorili o povišanju začasnega sklada EFSF do 1 milijarde evrov, prisilili 

zasebni sektor k odpisu 50 % vrednosti grških obveznic, od evropskih bank zahtevali dvig 

kapitalske ustreznosti za dodatnih 106 milijard evrov ter podaljšali drugi paket pomoči Grčiji 

v višini 130 milijard evrov. 

Grški premier je 31. oktobra 2011 napovedal razpis referenduma o drugem paketu pomoči 

Grčiji in tako evropske politike dodatno obremenil. Dan kasneje so močno zdrsnili borzni 
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indeksi in cene obveznic, in to predvsem zaradi skrbi ob neuspehu in zavrnitvi referenduma, 

kar pa bi Grčijo pahnilo v bankrot. Zahtevani donos na 2-letne grške obveznice je 1. 

novembra dosegel rekordni nivo pri 84,7 %. 

1. novembra 2011 je Mario Draghi na čelu ECB nasledil Jean-Clauda Tricheta. 

2. novembra voditelji EU odpovedo izplačilo pomoči Grčiji in zahtevajo, da se Grčija izreče 

glede ohranitve evra. Grški premier dan kasneje odpove napovedani grški referendum, 

odstopi kot premier in da možnost oblikovanju vlade narodne enotnosti. 

5. decembra bonitetna agencija S&P napove znižanje bonitetne ocene Nemčiji, Franciji in 

preostalim trinajstim državam članicam evroobmočja. 

8. decembra ECB zniža ključno obrestno mero evroobmočja na najnižjo raven pri 1 % in 

evropskim bankam ponudi neomejene količine denarja za triletno obdobje.  

Sredi decembra 2011 zahtevani donos na 10-letne grške obveznice doseže nivo 32 %, na 

italijanske 6,47 %, španske 5,77 % in na nemške 10-letne obveznice 2,07 %. 

2012 

6. januarja 2012 ECB prične odkup španskih in italijanskih državnih obveznic, in to po tem, 

ko zahtevani donos na 10-letne italijanske obveznice doseže 7,12 %. 

Finančni ministri evroobmočja 21. februarja 2012 dosežejo dogovor o drugem paketu pomoči 

Grčiji. Dogovor predvideva odpis terjatev za imetnike grških obveznic v višini 53,5 %. Štiri 

dni kasneje Grčija uradno zaprosi investitorje za zamenjavo obstoječih grških obveznic za 

nove obveznice, kar pomeni največje prestrukturiranje dolgov neke države v celotni 

zgodovini. 

27. februarja 2012 bonitetna agencija S&P zniža bonitetno oceno Grčije na SD. 

9. marca Grčiji pripravi rekonstrukcijo državnega dolga v višini 95,7 %.  

2. maja bonitetna agencija S&P umakne bonitetno oceno SD in jo dvigne na CCC. 

10. maja Kraljevina Španija nacionalizira banko Bankia S.A., ki preide v državno upravljanje. 

9. junija 2012 Španija uradno zaprosi Evropsko unijo za 100-milijardno pomoč, namenjeno 

reševanju španskih bank. 

25. junija Ciper uradno zaprosi Evropsko unijo za pomoč. 

5. junija Irski prvič po 22 mesecih, odkar je prejela mednarodno finančno pomoč, uspe izdati 

zakladne menice.  
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26. junija predsednik ECB Mario Dragi izjavi, da bo ECB naredila vse, da reši in ohrani 

skupno evropsko valuto. Posledično se okrepijo delniški trgi in cene obveznic. Irska se po 22 

mesecih prvič uspešno zadolži z izdajo državnih obveznic. 

5. julija 2012 ECB zniža ključno obrestno mero za evroobmočje na nivo 0,75 %. 

2013 

8. maja 2013 ECB zniža ključno obrestno mero za evroobmočje na nivo 0,50 %. 

7. novembra 2013 ECB zniža ključno obrestno mero za evroobmočje na nivo 0,25 %. 

6.3 Izhodišča in metodologija raziskave 

V nadaljevanju magistrske raziskave smo se posvetili analizi aktivnosti bonitetnih agencij, ki 

so jih opravljale v času pred evropsko dolžniško krizo in med njo. V raziskavo so zajeti 

podatki aktivnosti bonitetnih agencij od leta 2003 do konca avgusta 2015. Zaradi lažje analize 

podatkov smo definirali obdobje pred evropsko dolžniško krizo in med njo. Glede na 

dogodke, povezane s stečajem banke Lehman Brothers v letu 2008 in kasnejšim prehodom 

finančne krize v Evropo, smo za obdobje pred evropsko dolžniško krizo opredelili obdobje od 

leta 2003 do konca 2007. Čas evropske dolžniške krize pa od začetka 2008, ko so se začele 

kazati posledice finančne krize tudi v Evropi. 

Vir podatkov, ki so bili zbrani v analizo aktivnosti bonitetnih agencij, je bil informacijski 

sistem Bloomberg (2016). Zajeti so podatki iz Bloombergove funkcije RATT. Na tem mestu 

naj dodamo, da se podatki občasno spreminjajo in dopolnjujejo, podatki, uporabljeni v analizi, 

pa so bili nazadnje posodobljeni konec avgusta 2015. 

V okviru aktivnosti bonitetnih agencij so bile upoštevane vse akcije bonitetnih agencij v zvezi 

z zvišanjem, znižanjem in dodelitvijo nove bonitetne ocene. V okviru vrste oziroma tipa 

bonitetne ocene so bili zajeti vsi razpoložljivi tipi: dolgoročne in kratkoročne bonitetne ocene 

ter tudi opredelitev prihodnjih obetov (pozitivni, negativni ali stabilni). V nabor podatkov so 

vključene bonitetne ocene naslednjih področij: investicijski razred, visoki donosi (angl.: High 

Yield), padajoče zvezde (angl.: Fallen Angels) in vzhajajoče zvezde (angl.: Rising Stars). 

V analizo aktivnosti bonitetnih agencij so bile vključene zgolj največje tri bonitetne agencije: 

S&P, Moody′s in Fitch. Kot smo ugotovili že pri analizi trga bonitetnih agencij v poglavju 3.3 

magistrske raziskave, so velike tri bonitetne agencije tiste, ki zajemajo več kot 90 % trga, 

zaradi česar smo se pri naboru podatkov osredinili zgolj na te tri bonitetne agencije. 

Glede na to, da se magistrska raziskava nanaša na proučevanje aktivnosti bonitetnih agencij v 

času pred evropsko dolžniško krizo in med njo, so bili v nabor vključeni podatki in aktivnosti 

bonitetnih agencij, ki jo jih te izvedle na območju vzhodne in zahodne Evrope. 
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Prav tako so zaradi obsega področij, na katerih delujejo bonitetne agencije, v analizo 

vključena zgolj tri delovanja, in sicer finančni sektor, sektor industrije ter sektor države. 

Podrobneje so bili zbrani še podatki za nekatere države PIIGS (Portugalska, Irska, Italija, 

Grčija in Španija). Ločeno so bili na razpolago zgolj podatki za Irsko, Italijo, Grčijo in 

Španijo, medtem ko za Portugalsko na tej ravni ločenih podatkov ni bilo mogoče pridobiti. 

6.4 Analiza aktivnosti bonitetnih agencij pred evropsko dolžniško krizo in med njo 

V tem poglavju bomo predstavili analizo aktivnosti bonitetnih agencij po različnih 

gospodarskih sektorjih v času pred evropsko dolžniško krizo in med njo, in sicer v finančnem 

sektorju, sektorju industrije in sektorju države. 

6.4.1 Analiza bonitetnih aktivnosti po sektorjih 

V preglednici 9 so zbrani podatki o aktivnostih bonitetnih agencij S&P, Moody′s in Fitch, ki 

smo jih uporabili pri nadaljnji analizi. Zbrani podatki se nanašajo na obdobje pred evropsko 

dolžniško krizo, torej od leta 2003 do leta 2007, in so ločeni po sektorjih: finančni sektor, 

sektor industrije in sektor države. 

Preglednica 9: Aktivnosti bonitetnih agencij po sektorjih v času pred dolžniško krizo 

  2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 

Zahodna 

Evropa 

Finančni sektor 1.322 868 1.984 2.104 2.058 8.336 

Sektor industrije 162 179 210 205 242 998 

Sektor države 92 119 75 179 81 546 

Skupaj zahodna 1.576 1.166 2.269 2.488 2.381 9.880 

Vzhodna 

Evropa 

Finančni sektor 317 270 314 349 478 1.728 

Sektor industrije 571 568 599 733 801 3.272 

Sektor države 158 178 165 214 89 804 

Skupaj vzhodna 1.046 1.016 1.078 1.296 1.368 5.804 

Evropa Skupaj 2.622 2.182 3.347 3.784 3.749 15.684 

Vir: Bloomberg 2016. 

Če na sliki 10 analiziramo obdobje pred dolžniško krizo, torej od leta 2003 do začetka leta 

2008, opazimo, da so bile aktivnosti bonitetnih agencij precej konstantne in enakomerne. Po 

obsegu pregledov in aktivnosti (zvišanje, znižanje, izdaja nove bonitetne ocene) izstopa zgolj 

finančni sektor zahodne Evrope. Iz tega je mogoče sklepati, da je finančni sektor zahodne 



  

81 

Evrope bistveno bolj razvit kot finančni sektor vzhodne Evrope, posledično pa so bile 

bonitetne agencije na finančnem trgu zahodne Evrope bistveno bolj aktivne.  

Če primerjamo med seboj sektorja industrije, vidimo, da so bile bonitetne agencije bolj 

aktivne na vzhodnoevropskem trgu. To je mogoče pripisati pospešenemu razvoju in odprtju 

vzhodnoevropskih gospodarstev po največji širitvi EU na vzhod, ki se je zgodila v maju leta 

2004. Podjetjem vzhodnoevropskih držav so se odprla nova tržišča, vstop v EU pa je prinesel 

prost pretok kapitala, podjetja so lažje dostopala do virov financiranja v zahodni Evropi in po 

svetu, kar pa ni mogoče brez ustrezne bonitetne ocene. 

Podobno bi lahko trdili tudi za sektor države, saj so bonitetne agencije opravile bistveno več 

akcij na trgu vzhodnoevropskih držav kot pa v zahodni Evropi. Razlog je lahko podoben, novi 

trgi, prost pretok kapitala, pospešen razvoj kapitalskih trgov, vzhodnoevropske države pa so 

možnosti zadolžitve iskale na razvitih tujih kapitalskih trgih. 

Bistveno bolj živahno je bilo dogajanje po prehodu finančne krize iz ZDA v Evropo. Kot smo 

prikazali v razvoju dogodkov, ki so predstavljeni v poglavjih 6.1 in 6.2, so se težave pričele 

konec leta 2008, vrhunec pa dosegle v letu 2009. Sicer velja poudariti, da v letu 2008 glede na 

leto 2007, kljub stečaju banke Lehman Brothers, ni bila zaznana bistveno višja aktivnost 

bonitetnih agencij v finančnem sektorju vzhodne in zahodne Evrope. 
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Slika 10: Aktivnosti bonitetnih agencij po sektorjih 

Vir: Bloomberg 2016. 

Razvoj finančne krize je mogoče razbrati s slike 10, v letu 2009 se je namreč zgodil izrazit 

skoka aktivnosti bonitetnih agencij (podatki so zbrani v preglednici 10). Zanimivo je, da je 

največji porast prav v finančnem sektorju zahodne Evrope, ki je bil v letu 2009 tudi najbolj 

izpostavljen in na udaru. Opaznejši porast aktivnosti bonitetnih agencij je bilo zaznati še v 

sektorju industrije in finančnem sektorju vzhodne Evrope. Dejstvo je, da niti finančni sektor 
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vzhodne Evrope ni ostal imun za posledice finančne krize. Znani so prevzemi 

vzhodnoevropskih bank od bank držav zahodne in srednje Evrope, velike finančne izgube in 

umiki (predvsem avstrijskih bank) iz vzhodne Evrope. V letu 2009 ni bilo opaznejših 

premikov v sektorju države, kar kaže na to, da je finančna kriza zajela sektor države kasneje 

kot bančni sektor. 

Evropska dolžniška kriza svoj vrhunec doseže v letu 2011. Kot izhaja s slik 10 in 11, je v letu 

2011 na udaru predvsem evropski finančni sektor, med najbolj izstopajočimi primeri pa je bila 

mednarodna finančna pomoč Španiji, ki je bila namenjena reševanju španskega bančnega 

sistema. Temu so sledili še stresni testi znotraj evropskih sistemskih bank in zahteve Evropske 

komisije po dodatnih dokapitalizacijah ključnih sistemskih bank znotraj evroobmočja. V letu 

2011 se poveča aktivnost bonitetnih agencij v sektorju industrije vzhodnoevropskih držav, kar 

kaže na prehod krize iz finančnega sektorja v realni sektor gospodarstva. 

V letih 2011 in 2012 je opazen porast aktivnosti bonitetnih agencij v sektorju države, ki je bil 

v omenjenih letih bistveno večji kot v vseh predhodnih in naslednjih letih. To je mogoče 

pripisati grški krizi in iskanju dogovora o finančni pomoči za Grčijo, ki se je znašla pred 

bankrotom. V 2011. za finančno pomoč zaprosijo še Irska in Portugalska, v 2012. pa še 

Španija in Ciper, katerega bančni sistem se zlomi pod težo grške krize. Posledično padejo vse 

bonitetne ocene omenjenih držav. 

Preglednica 10: Aktivnosti bonitetnih agencij po sektorjih v času med dolžniško krizo 

  2008 2009 2010 2011 2012 2008-2012 
Zahodna 

Evropa 

Finančni sektor 2.149 3.634 2.020 4.133 3.011 14.947 

Sektor industrije 220 256 175 268 274 1.193 

Sektor države 133 194 312 703 688 2.030 

Skupaj zahodna 2.502 4.084 2.507 5.104 3.973 18.170 

Vzhodna 

Evropa 

Finančni sektor 408 643 315 717 542 2.625 

Sektor industrije 761 1.093 802 1.688 1.504 5.848 

Sektor države 243 214 137 169 198 961 

Skupaj vzhodna 1.412 1.950 1.254 2.574 2.244 9.434 

Evropa Skupaj 3.914 6.034 3.761 7.678 6.217 27.604 

Vir: Bloomberg 2016. 

Kot izhaja s slik 10 in 11, se po dokaj mirnih letih 2013 in 2014 evropska dolžniška kriza 

ponovno razplamti v začetku leta 2015. To lahko pripišemo grški politični nestabilnosti in 

krizi, država pa se v prvi polovici leta 2015 znajde v tehničnem bankrotu. Bonitetne agencije 
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v letu 2015 ponovno okrepijo aktivnosti na področju finančnega sektorja. Slednje je še 

posebno jasno razvidno s slike 12, prav tako pa lahko trdimo, da so bile bonitetne agencije 

bistveno bolj aktivne na območju zahodne kot v vzhodni Evropi. 
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Slika 11: Aktivnosti bonitetnih agencij v zahodni in vzhodni Evropi 

Vir: Bloomberg 2016. 

Čeprav se je obseg aktivnosti bonitetnih agencij po razmahu finančne krize v letih 2009, 2011 

in 2012 občutno povečal, pa se sama struktura aktivnosti znotraj sektorjev ni bistveno 

spremenila. Spremembo strukture pred evropsko dolžniško krizo in med njo prikazuje slika 

12. Zunanji kolobar grafikona prikazuje obdobje v času krize, torej med letoma 2008 in 2012, 

notranji kolobar pa obdobje pred evropsko dolžniško krizo, torej med letoma 2003 in 2007.  
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Slika 12: Struktura aktivnosti po sektorjih v zahodni in vzhodni Evropi 

Vir: Bloomberg 2016. 
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Kot izhaja s slike 12, je ostal delež aktivnosti bonitetnih agencij v zahodni Evropi znotraj 

finančnega sektorja (med evropsko dolžniško krizo) približno enak oziroma se je rahlo 

zmanjšal, in sicer s 84 % na 82 %. Zmanjšal se je tudi delež aktivnosti, ki so jih bonitetne 

agencije izvedle v sektorju industrije, in sicer z 10 % na 7 %. Glede na to, da se je tako v 

industrijskem kot tudi finančnem sektorju delež med dolžniško krizo zmanjšal, lahko 

sklepamo, da so bonitetne agencije že pred razvojem krize aktivneje opravljale revizije 

bonitetnih ocen. 

Obenem je na sliki 12 opazen porast deleža aktivnosti znotraj sektorja države, saj se je delež 

zvišal s 6 % na 11 %. Iz tega lahko sklepamo, da do izbruha evropske dolžniške krize 

vrednotenje bonitetnih ocen držav in njihovih izdanih dolgov ni bilo dovolj dosledno. Kot 

izhaja iz podatkov, so šele v obdobju po letu 2008 bonitetne agencije aktivneje opravljale 

preglede bonitetnih ocen problematičnih evropskih držav, med katerimi so bile Grčija, 

Španija, Portugalska, Irska, Italija, Slovenija in druge. 

S slike 12 je razvidna še struktura aktivnosti bonitetnih agencij v vzhodni Evropi. V 

primerjavi z zahodno Evropo je opazen za več kot polovico manjši obseg aktivnosti v 

finančnem sektorju, medtem ko delež aktivnosti v sektorju industrije predstavlja skoraj dve 

tretjini vseh aktivnosti. V primerjavi z obdobjem pred evropsko dolžniško krizo in med njo 

večjih premikov ni bilo zaznati. Padla sta tako deleža aktivnosti v finančnem sektorju kot tudi 

sektorju države (prvi s 30 % na 28 %, drugi pa s 14 % na 10 %). Povečal pa se je že tako 

prevladujoči delež v sektorju industrije, in sicer se je delež v celotni strukturi povišal s 56 % 

na 62 %. 

6.4.2 Analiza bonitetnih aktivnosti po državah 

V nadaljevanju raziskave smo zbrali aktivnosti bonitetnih agencij za posamezne evropske 

države, ki so bile v času evropske dolžniške krize najbolj izpostavljene, to so Irska, Italija, 

Grčija in Španija, za namene primerjave pa smo zbrali še podatke za Francijo in Belgijo. 

Ločenih in podrobnejših podatkov za Portugalsko in Slovenijo ni bilo na razpolago, zato 

državi nista vključeni v analizo. 

Na sliki 13 so zbrane aktivnosti bonitetnih agencij S&P, Moody′s in Fitch, ki so jih izvedle 

pred evropsko dolžniško krizo in med njo, pri bonitetnih ocenah izbranih držav oziroma 

njenih izdanih dolgovih in finančnih instrumentih. V obdobju pred evropsko dolžniško krizo, 

torej do leta 2008, ni bilo posebej izstopajočega delovanja bonitetnih agencij. Izjema je bila 

zgolj Italija, katere dolg so v letu 2006 še zlasti pogosto pregledovale bonitetne agencije. 

Akcij bonitetnih agencij je bilo 99, od tega so kar v 69 primerih (69,7 %) bonitetne agencije 

znižale bonitetno oceno, le 30-krat (30,3 %) pa so jo povišale. Najbolj aktivni sta bili 

bonitetni agenciji S&P in Fitch, ki sta bonitetne ocene znižali 33- oziroma 32-krat, medtem ko 

so pri Moody′s znižanje izvedli zgolj 4-krat. 
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Poglabljanje evropske dolžniške krize je razvidno že v letu 2009, ko se obseg bonitetnih 

aktivnosti poviša pri praktično vseh državah. Izjema sta Belgija (kjer aktivnosti praktično ni 

bilo) in Italija, katerih glavnina aktivnosti je bila opravljena že med letoma 2006 in 2009.  

Razmere se drastično poslabšajo v letu 2011, še posebno v Italiji in Španiji. Italija se namreč 

sredi leta 2011 znajde pod močnimi pritiski mednarodnih finančnih trgov, italijanska vlada pa 

trge miri s sprejetimi varčevalnimi ukrepi. Srž problema Italije postaneta javni dolg, ki dosega 

120 % BDP in je tretji najvišji v evroobmočju, ter nizka gospodarska rast, ki otežuje 

zniževanje javnega dolga. Poleg tega pa ima Italija tretji največji BDP v evroobmočju, kar bi 

lahko močno zamajalo stabilnost evra. Zahtevani donosi na 10-letne italijanske državne 

obveznice se v letu 2011 močno približajo 7 %, vse večja pa je bojazen, da bi se Italija 

pridružila Grčiji, Irski in Portugalski pri prejemu mednarodne finančne pomoči. Sredi 

novembra 2011 je italijanski predsednik vlade prisiljen odstopiti, italijanski parlament pa 

potrdi tehnično vlado. Ta je samo mesec dni po prevzemu oblasti predstavila kar 33 milijard 

evrov vreden paket varčevalnih in reformnih ukrepov, ki jih je parlament tudi potrdil. 
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Slika 13: Aktivnosti bonitetnih agencij za izbrane države 

Vir: Bloomberg 2016. 

Razvoj španske dolžniške krize se je pričel že v letih 2009 in 2010 ter stopnjeval v 2011. in 

2012., kar je razvidno tudi s slike 14. Mednarodni denarni sklad je Španijo v letu 2012 

opozoril, da je najmanj deset španskih bank, ki so že prejele državno pomoč, še vedno 

ranljivih ter da morajo nujno sprejeti ukrepe za krepitev svojih bilanc in boljše upravljanje. V 

grobem je bila podana ocena, da naj bi španski bančni sistem za konsolidacijo potreboval še 

dodatnih 100 milijard evrov. V nasprotju z Grčijo Španija ni bila med državami, ki bi bile 

dramatično zadolžene in bi nadpovprečno trošile. V letu 2008 je španski javni dolg znašal 60 

% BDP, državni proračun pa je imel presežek. Špansko dolžniško krizo in krizo španskega 

bančnega sistem, je podobno kot v Sloveniji sprožil t. i. pok nepremičninskega balona. V krizi 

se stanovanja niso več prodajala, ljudje so ostali brez zaposlitev, posledično se hipotekarna 
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posojila niso odplačevala, sledil je strm padec cen nepremičnin, banke pa so imele čez noč 

kup slabih posojil. 

Kot je razvidno s slike 14, ki prikazuje število akcij dvigov in znižanj bonitetnih ocen za 

posamezne države, se je zniževanje španskih bonitetnih ocen pričelo v letu 2009 (26-krat), 

nato postopno naraščalo v letih 2010 (72-krat) in 2011 (138-krat) ter vrhunec doseglo v letu 

2012, ko je bilo znižanj kar 172. V letu 2012 je bilo kljub drastičnim znižanjem zaznanih že 

33 dvigov bonitetnih ocen, še nekoliko več (49) pa je bilo pozitivnih korekcij v letu 2014. 
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Slika 14: Znižanja in zvišanja bonitetnih ocen za izbrane države 
Vir: Bloomberg 2016. 

Povsem drugače je potekalo znižanje italijanskih bonitetnih ocen, saj bonitetne agencije med 

letoma 2008 in 2010 niso agresivneje nastopale. Italijanska politična kriza je dosegla vrhunec 

v letu 2011, sledil je padec vlade, ki je bil posledica pritiskov mednarodnih finančnih trgov. 

Sredi novembra 2011 je sledilo oblikovanje tehnične vlade, bonitetne agencije pa so 

agresivno zniževale bonitetne ocene. Samo v letu 2011 je bilo zabeleženih 197 akcij znižanja 

bonitetnih ocen različnih finančnih instrumentov, leto kasneje pa 150. Zanimiva sta agresivno 

znižanje in skok med letoma 2010 in 2011, leta 2010 je bilo namreč zgolj 10 znižanj. Ob tem 

je na mestu vprašanje, ali so agencije reagirale pravočasno ali je bilo izrazito agresivno 

nižanje bonitetnih ocen v letu 2011 utemeljeno in ali takšno ravnanje ni dodatno pospeševalo 

italijanske dolžniške krize. V letih 2013 in 2014 se je delež znižanj postopno zmanjšal, 

opravljenih pa je bilo tudi nekaj pozitivnih korekcij bonitetnih ocen. 

Mnogo bolj mirno so bonitetne agencije spremljale irsko dolžniško krizo. V letu 2009, ko je 

imela Irska največje težave, je bilo znižanj bonitetnih ocen zgolj 30, v letu 2010, ko je Irska 

zaprosila za mednarodno pomoč, pa malenkost več, 36. Prav tako tudi v letu 2011 ni bilo 
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bistveno več akcij znižanj, zgolj 35. Na učinkovito irsko sanacijo dolžniške krize so se v letih 

2012 in 2014 odzvale tudi bonitetne agencije, prevladovale so namreč akcije zvišanj 

bonitetnih ocen.  

Da je Grčija konstantno vpletena v evropsko dolžniško krizo, kaže podatek, da so bonitetne 

agencije vse od 2009. dalje nadzirale grški javni dolg in grško nestabilno politično situacijo. 

Grčija je bila deležna znižanj bonitetnih ocen od leta 2009 do 2012, vključujoč obdobje, ko je 

prejela prvi paket mednarodne finančne pomoči. Leti 2013 in 2014 sta kazali na postopno 

okrevanje gospodarstev evroobmočja, med njimi tudi na sanacijo grških dolgov, Grčija pa je 

bila deležna celo dviga bonitetne ocene. V letu 2015 je vidno ponovno drastično število 

negativnih akcij bonitetnih ocen, kar je mogoče pripisati skrajno levi vladi, ki je nasprotovala 

ostrim varčevalnim ukrepom mednarodnih posojilodajalcev. Do septembra 2015 je bilo 

negativnih akcij 48, kar je enako kot v celotnem letu 2011. 

6.4.3 Analiza bonitetnih aktivnosti po bonitetnih agencijah 

Z analizo aktivnosti želimo ugotoviti angažiranost posameznih bonitetnih agencij po regijah, 

sektorjih in po državah, ki so imele največje dolžniške težave med evropsko dolžniško krizo. 

Na podlagi vzorca opazovanj želimo ugotoviti, ali ima posamezna agencija prevladujoči delež 

na posameznem segmentu delovanja. V delež in obseg aktivnosti posamezne bonitetne 

agencije so vštete vse aktivnosti povišanja, znižanja ali dodelitve nove bonitetne ocene za 

posamezni ekonomski subjekt ali finančni instrument, ki so jih bonitetne agencije izvedle od 

leta 2003 in do 1. septembra 2015. To velja za sektorsko in regijsko delitev, medtem ko so za 

posamezne države na razpolago podatki od leta 2005 dalje. Podobno raziskavo so opravili pri 

Mednarodni banki za poravnave, kjer so v raziskavo vključili: S&P, Moody′s, Fitch in Duff & 

Phelps credit Rating Co. V raziskavi so oblikovali štiri skupine regij: ZDA, drugo skupino so 

sestavljale Evropa, Srednji vzhod in Afrika, tretjo Azija, zadnja pa je vključevala države 

Latinske Amerike. V analizi so proučevali bančni sektor, sektor industrije, zavarovalniški 

sektor in države; podatki pa so bili zbrani za leto 2000. Izsledke te raziskave smo predstavili v 

poglavju 3.3.2. 
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Slika 15: Prisotnost bonitetnih agencij v finančnem sektorju zahodne in vzhodne Evrope 
Vir: Bloomberg 2016. 
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Na sliki 15 so prikazani deleži izvedenih aktivnosti bonitetnih agencij S&P, Moody′s in Fitch, 

ki so jih te opravile v finančnem sektorju zahodne in vzhodne Evrope v času pred evropsko 

dolžniško krizo in med njo. Kot je razvidno iz obeh grafikonov, ločenih za zahodno (ZE) in 

vzhodno Evropo (VE), je bila po obsegu aktivnosti v finančnem sektorju vodilna bonitetna 

agencija Moody's, kar velja tako za zahodno (44 %) kot tudi vzhodno Evropo (49 %). Vodilni 

bonitetni agenciji na obeh trgih sledi bonitetna agencija Fitch, ki dosega približno tretjinski 

delež, medtem ko najmanjši del trga zajema bonitetna agencija S&P. Kot izhaja s slike, je 

slednja v vzhodni Evropi zastopana z bistveno nižjim deležem kot v zahodni Evropi. 
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Slika 16: Prisotnost bonitetnih agencij v sektorju industrije zahodne in vzhodne Evrope 
Vir: Bloomberg 2016. 

Na sliki 16 so prikazani deleži izvedenih aktivnosti bonitetnih agencij S&P, Moody′s in Fitch, 

ki so jih te opravile v sektorju industrije zahodne in vzhodne Evrope v času pred evropsko 

dolžniško krizo in med njo. Podobno kot v finančnem sektorju je tudi v sektorju industrije 

vodilna bonitetna agencija Moody's, delež slednje pa se tako v zahodni kot tudi vzhodni 

Evropi giblje blizu 45 %. Sledi bonitetna agencija S&P, ki drugo mesto zaseda na obeh trgih. 

Opaziti je, da sta si v sektorju industrije vzhodne Evrope bonitetni agenciji S&P in Fitch zelo 

blizu, medtem ko je na trgu zahodne Evrope razlika bistveno večja. 
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Slika 17: Prisotnost bonitetnih agencij v sektorju države zahodne in vzhodne Evrope 

Vir: Bloomberg 2016. 

Če pogledamo obseg aktivnosti vseh treh bonitetnih agencij v sektorju države, vidimo, da je 

bonitetna agencija Moody′s v tem segmentu ne zaseda vodilnega mesta. Vodilno mesto 
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pripada bonitetni agenciji S&P, ki je vodilna v zahodni kot tudi vzhodni Evropi, njen delež pa 

je skoraj identičen in se giblje pri 36 % oziroma 37 %. Drugo mesto zaseda bonitetna agencija 

Moody's, ki na obeh trgih dosega približno tretjinski delež, medtem ko tretje mesto v obeh 

primerih pripada agenciji Fitch (s približno 30 %). 

Če med seboj primerjamo vse tri sektorje, lahko trdimo, da bonitetna agencija Moody′s 

izstopa tako v sektorju industrije kot tudi v finančnem sektorju, medtem ko na področju 

sektorja države tako izrazitega odstopanja ni opaziti. Delež aktivnosti znotraj sektorja države 

je dokaj sorazmerno porazdeljen med vse tri bonitetne agencije, z rahlo prednostjo bonitetne 

agencije S&P. Slednje lahko, sodeč po sliki 17, trdimo tako za trg zahodne kot tudi vzhodne 

Evrope. 

Struktura se bistveno ne spremeni niti v primeru, če pogledamo aktivnosti vseh treh bonitetnih 

agencij v vseh sektorskih segmentih skupaj. Še naprej, tako v zahodni kot tudi vzhodni 

Evropi, vodilno mesto ohranja bonitetna agencija Moody's. Sledi bonitetna agencija Fitch, ki 

je drugouvrščena zgolj v finančnem sektorju, medtem ko v preostalih dveh sektorjih zaseda 

zadnje mesto. Iz tega je mogoče sklepati, da je aktivnost bonitetne agencij Fitch, absolutno 

gledano, v finančnem sektorju toliko višja. Tretje mesto zaseda bonitetna agencija S&P. 

Bistvenih sprememb ni niti v primeru, če združimo vse aktivnosti bonitetnih agencij na trgih 

držav vzhodne in zahodne Evrope. Pričakovano je na prvem mestu bonitetna agencija 

Moody′s s 43% deležem vseh aktivnosti, sledi Fitch z 31 %, na tretje mesto pa se uvršča 

bonitetna agencija S&P s 26 %. Na podlagi zbranih podatkov je mogoče potrditi, da je 

bonitetna agencija Moody's vodilna po obsegu aktivnosti na trgih evropskih držav. 
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Slika 18: Prisotnost bonitetnih agencij v opazovanih sektorjih skupaj 

Vir: Bloomberg 2016. 

V nadaljevanju poglejmo še aktivnosti bonitetnih agencij v izbranih državah evroobmočja, ki 

jih je evropska dolžniška kriza najbolj prizadela. To so aktivnosti bonitetnih agencij, ki so jih 

te izvedle v zvezi z bonitetno oceno države in na bonitetnih ocenah izdanih državnih 

finančnih instrumentov. Prezentirati je mogoče države, za katere so bili na razpolago ločeni 

podatki, in sicer gre med aktualnimi državami PIIGS za Italijo, Irsko, Grčijo in Španijo. 
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Pričakovali bi, da bo vodilno mesto pripadlo bonitetni agenciji S&P, ki je bila v opazovanem 

obdobju vodilna v sektorju države tako v zahodni kot tudi vzhodni Evropi. Vendar kot izhaja 

s spodnje slike 19, to ni povsem tako. Na področju ocenjevanja bonitetnih ocen Irske in njenih 

instrumentov je bila v opazovanem obdobju na prvem mestu bonitetna agencija Moody′s z 

38% deležem vseh aktivnosti, tik za njo pa je bonitetna agencija S&P s 36% deležem. 

Bonitetna agencija Fitch je pričakovano na tretjem mestu (glede na najmanjši delež v sektorju 

države), na drugi strani pa na področju italijanskih državnih bonitetnih ocen presenetljivo 

zaseda vodilno mesto, in to kar s 45% deležem. Sledi bonitetna agencija Moody's, na zadnjem 

tretjem mestu pa je presenetljivo bonitetna agencija S&P z le 26% deležem.  

 

36%

38%

26%

Republika Irska

S&P Moody's Fitch
 

26%

29%

45%

Republika Italija

S&P Moody's Fitch
 

Slika 19: Aktivnosti bonitetnih agencij v zvezi z bonitetno oceno Irske in Italije 

Vir: Bloomberg 2016. 

Podobno je tudi v primeru Španije. Vodilno mesto po obsegu aktivnosti na področju bonitetne 

ocene španske države zaseda bonitetna agencija Moody′s, ki dosega 39% tržni delež. Sledi 

bonitetna agencija Fitch, vendar je tesno skupaj s tretjo bonitetno agencijo S&P. Vsaka od 

njiju dosega po 30% delež pri obsegu aktivnosti, povezanih s špansko bonitetno oceno. 
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Slika 20: Aktivnosti bonitetnih agencij v zvezi z bonitetno oceno Grčije in Španije 

Vir: Bloomberg 2016. 

Povsem drugačna je situacija v primeru Grčije, kar je razvidno s slike 20. Po pričakovanjih 

vodilno mesto zaseda bonitetna agencija S&P s kar 38% deležem, vendar ji tesno sledi 

bonitetna agencija Moody's s 36 %. Daleč zadaj, na tretjem mestu, je bonitetna agencija Fitch 

s 26 %. 
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6.5 Povzetek glavnih ugotovitev 

V šestem poglavju magistrske raziskave smo analizirali aktivnosti bonitetnih agencij S&P, 

Moody′s in Fitch, ki so jih izvedle v obdobju pred evropsko dolžniško krizo in med njo. Z 

analizo smo želeli ugotoviti spremembe, ki bi lahko nastale kot posledica finančnodolžniške 

krize. 

V okviru aktivnosti so bili zajeti vsi pregledi in aktivnosti zvišanja, znižanja in izdaje nove 

bonitetne ocene, pri čemer smo podatke zbrali in predstavili ločeno za zahodnoevropske in 

vzhodnoevropske države. Podatki so bili obdelani in analizirani po: 

– gospodarskih sektorjih: finančni sektor, sektor industrije in sektor države, 

– posameznih državah PIIGS (brez Portugalske), 

– posamezni bonitetni agenciji: S&P, Moody′s in Fitch. 

Z analizo podatkov smo prišli do zaključkov, ki jih povzemamo v nadaljevanju. 

V obdobju pred dolžniško krizo so bile aktivnosti bonitetnih agencij v opazovanih sektorjih 

precej konstantne in enakomerne. Po obsegu pregledov in aktivnosti izstopa zgolj finančni 

sektor zahodne Evrope. Sklepamo lahko, da je finančni sektor zahodne Evrope bistveno bolj 

razvit kot finančni sektor vzhodne Evrope, posledično pa, da so bile bonitetne agencije na 

finančnem trgu zahodne Evrope bistveno bolj aktivne. 

Iz primerjave sektorjev industrije lahko trdimo, da so bile bonitetne agencije bolj aktivne na 

vzhodnoevropskem trgu. To je mogoče pripisati pospešenemu razvoju in odprtju 

vzhodnoevropskih gospodarstev po največji širitvi EU na vzhod v letu 2004, podobno pa 

lahko trdimo tudi za sektor države. 

Razvoj finančne krize je v letu 2009 prinesel izrazit skok aktivnosti bonitetnih agencij. 

Največji porast aktivnosti je bil dosežen v finančnem sektorju zahodne Evrope, ki je bil v letu 

2009 tudi najbolj izpostavljen. Občutnejši porast aktivnosti je bil dosežen še v sektorju 

industrije in finančnem sektorju vzhodne Evrope. 

Evropska dolžniška kriza svoj vrhunec doseže v letu 2011, ko je na udaru evropski finančni 

sektor. Ob tem se v 2011. poveča aktivnost bonitetnih agencij v sektorju industrije 

vzhodnoevropskih držav, kar kaže na prenos krize iz finančnega sektorja v realni sektor 

gospodarstva. 

V letih 2011 in 2012 je dosežen porast aktivnosti bonitetnih agencij v sektorju države, ki je bil 

v omenjenih letih bistveno večji kot v vseh predhodnih in naslednjih letih. To je mogoče 

pripisati grški krizi, finančni pomoči za Irsko in Portugalsko ter v letu 2012 še za Španijo in 

Ciper. Aktivnost bonitetnih agencij se poveča še v letu 2015, kar je posledica grške politične 

nestabilnosti, ki privede Grčijo do tehničnega bankrota.  
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V primerjavi deleža aktivnosti bonitetnih agencij pred evropsko dolžniško krizo in med njo 

ugotavljamo, da se je delež aktivnosti bonitetnih agencij med dolžniško krizo, tako v 

finančnem sektorju kot tudi sektorju industrije, znižal. Predvidevamo lahko, da so bonitetne 

agencije že pred razvojem krize dosledno opravljale revizije bonitetnih ocen. Na drugi strani 

pa se je občutno povišal delež aktivnosti znotraj sektorja države. Na podlagi tega lahko 

predvidevamo, da do izbruha evropske dolžniške krize vrednotenje bonitetnih ocen držav in 

njihovih izdanih dolgov ni bilo dosledno ali da izdane bonitetne ocene niso bile odraz 

dejanskega stanja. 

Analiza aktivnosti po državah PIIGS je pokazala, da v obdobju pred evropsko dolžniško krizo 

ni bilo posebej izstopajočega delovanja bonitetnih agencij (izjema je bila Italija). Šele v letu 

2009 se je povečala aktivnost bonitetnih agencij pri praktično vseh državah PIIGS kot tudi pri 

Franciji in Belgiji. Razmere pa so se drastično poslabšale v letu 2011, še zlasti v Italiji in 

Španiji, delovanje bonitetnih agencij pa je bilo v letih 2009–2012 izjemno aktivno. Mnogo 

bolj mirno so bonitetne agencije spremljale Irsko, medtem ko je bila Grčija konstantno 

vpletena v aktivno spremljanje grškega javnega dolga in politične situacije vse od leta 2009 

dalje. 

Analiza aktivnosti po posameznih bonitetnih agencijah je pokazala, da je po obsegu aktivnosti 

v finančnem sektorju vzhodne in zahodne Evrope vodilna bonitetna agencija Moody′s, kar 

velja tudi za sektor industrije obeh regij. Drugačna je situacija v sektorju države, kjer ima 

vodilno mesto bonitetna agencija S&P, sledi ji bonitetna agencija Moody's. Na podlagi 

celotnega vzorca zbranih podatkov lahko trdimo, da je na trgu Evrope vodilna bonitetna 

agencija Moody's. 

V analizi aktivnosti bonitetnih agencij po posameznih državah PIIGS je bilo pričakovati, da 

bo vodilna prav bonitetna agencija S&P (glede na to, da je vodilna v sektorju države), vendar 

tega pri analiziranem vzorcu držav ne moremo trditi. Bonitetna agencija S&P je bila vodilna 

samo v primeru Grčije, pri preostalih vzorcih opazovanih držav pa bonitetni agenciji Moody′s 

in Fitch. 
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7 ANALIZA VPLIVA AKCIJ BONITETNIH AGENCIJ NA STROŠKE 

ZADOLŽEVANJA 

V tem poglavju bomo predstavili vzroke sprememb dolgoročnih bonitetnih ocen opazovanih 

držav PIIGS in Slovenije ter izhodišča in metodologijo obdelave podatkov opazovanega 

vzorca. Sledijo preizkusi domnev in povzetek ugotovitev empiričnega dela. 

7.1 Vpliv aktivnosti bonitetnih agencij na finančne trge 

Kot je bilo že v uvodnem delu magistrske raziskave povedano, se aktivnosti bonitetnih 

agencij odražajo na dveh oziroma treh ekonomskih kazalnikih, ki so neposredno povezani z 

zadolževanjem ekonomskih subjektov oziroma vplivajo na njihov strošek zadolževanja. Vpliv 

bonitetnih ocen se odraža pri: 

– donosu do zapadlosti (donos do dospetja) izdanega finančnega instrumenta, ki je bil s 

teoretičnega vidika predstavljen v poglavju 2.2.2 magistrske raziskave; 

– zamenjavah kreditnega tveganja, več o CDS-ih je bilo zapisano v poglavju 2.2.3 

magistrske raziskave;  

– kreditnem pribitku (angl.: CS – Credit Spread). 

Na trgu ni samo ene krivulje donosnosti, ki bi natančno opisovala stroške financiranja za vse 

tržne udeležence. Dejstvo je, da si različni ekonomski subjekti izposojajo denar po različnih 

stopnjah (zahtevanih donosih ob izdaji), kar je v veliki meri odvisno od bonitetne ocene. Višja 

ko je bonitetna ocena, nižji bodo stroški zadolževanja, in nasprotno, slabša ko je bonitetna 

ocena izdajatelja, višji donos bodo investitorji zahtevali ob izdaji. 

Smiselno je omeniti kreditni pribitek, ki predstavlja dodaten donos, ki ga prejme investitor za 

nakup podjetniških obveznic namesto primerljive državne obveznice. Kreditni pribitek se 

najenostavnejše prikaže kot krivulja donosnosti podjetniških obveznic glede na krivuljo 

donosnosti državnih obveznic. Podjetniški vrednostni papirji imajo namreč večje kreditno 

tveganje kot državne obveznice, zato je njihov donos višji, obratno sorazmerno pa njihova 

cena nižja. Jasno je, da so zahtevani kreditni pribitki podjetniškega sektorja (banke, podjetja 

in druge finančne institucije) bistveno višji od zahtevanih donosov za države. 

7.2 Analiza vzrokov sprememb bonitetnih ocen opazovanih držav 

V nadaljevanju magistrske raziskave smo se osredinili na suvereno tveganje držav, ki jih je 

evropska dolžniška kriza od leta 2008 do sredine 2013. tudi najhuje prizadela. Analiza se 

nanaša na tako imenovane države PIIGS (Portugalska, Italija, Irska, Grčija in Španija), 

primerjalno pa smo zbrali in analizirali še podatke za Slovenijo. Za začetek poglejmo, kaj se 

je dogajalo z dolgoročno bonitetno oceno opazovanih držav. Pri tem smo se osredinili zgolj 
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na bonitetno agencijo Moody's, za katero naj bi v praksi veljalo, da uporablja najstrožji 

metodološki pristop. 

Kot je razvidno s slike 21, so periferne države evroobmočja, kamor spadajo vse opazovane 

države PIIGS in tudi Slovenija, visoko dolgoročno bonitetno oceno zunanjega dolga ohranile 

vse do začetka leta 2010. Prva od perifernih držav, ki ji je bonitetna agencija Moody's znižala 

dolgoročno bonitetno oceno, je bila Irska. Sprva so se v negativno smer obrnili prihodnji obeti 

za irsko gospodarstvo, saj so se pojavile špekulacije, da bi lahko globalna finančna kriza huje 

prizadela irski finančni sektor. Čeprav je bila irska banka Anglo Irish Bank podržavljena, pa 

Irski v letu 2010 niso bistveno znižali bonitetne ocene. Razlog naj bi bil predvsem v 

odločnem političnem odzivu na finančno situacijo državi in dobra kondicija javnih financ 

pred krizo. Drastično večstopenjsko znižanje bonitetne ocene se je zgodilo ob koncu leta 

2010, ko je Moody's bonitetno oceno znižal za kar pet stopenj, z Aa2 na Baa1, prihodnji obeti 

pa so ostali še naprej negativni. Drastično znižanje bonitetne ocene se je zgodilo zaradi 

jasnejše slike obsega obveznosti irskega finančnega sektorja, šibke napovedi gospodarske 

aktivnosti in upada finančne moči Irske (MIS 2010d, 1). Zadnje občutljivo znižanje je sledilo 

v juliju 2011, ko se je vse bolj špekuliralo o tem, da bo Irska po pomoči od EU in MDS 

potrebovala še drugi paket pomoči, v katerega bo vključen tudi zasebni sektor. Bonitetna 

ocena je takrat padla z Baa3 na Ba1 (MIS 2011f, 1). 
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Slika 21: Gibanje dolgoročnih bonitetnih ocen opazovanih držav PIIGS 

Vir: Bloomberg 2016. 

Hitro po krizi na Irskem je postalo jasno, da bi lahko globalna finančna kriza prizadela tudi 

Grčijo. Februarja 2009 je Moody's nakazal, da bi se utegnile razmere poslabšati, saj so 

prihodnje obete spremenili iz pozitivnih v stabilne, hkrati pa opozorili, da bi javni dolg države 

lahko hitro presegel 100 % BDP države. Še istega leta se v decembru zgodi prvi padec 

bonitetne ocene za eno stopnjo, obeti poslovnega okolja pa so negativni. Glavnina akcij se 
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zgodi v letu 2010, ko se pojavijo špekulacije, povezane s spremembo pravil ECB glede 

odkupa in zastave državnih vrednostnih papirjev pri centralni banki. Obenem so vse glasnejše 

špekulacije, da je zunanji dolg države višji od napovedi in da bi bilo lahko servisiranje teh 

dolgov dražje od prvotnih napovedi. Junija 2010 bonitetne agencije drastično znižajo 

bonitetno oceno Grčije, Moody's zniža oceno za kar štiri stopnje, z A3 na Ba1. Glavni vzrok 

sta bili tveganje, povezano s programom pomoči trojke Grčiji, in tveganje, da bo Grčija 

sposobna izpeljati napovedane varčevalne programe (MIS 2010a, 1). 

Leto 2011 je bilo prelomno za obstoj grškega gospodarstva, saj so se konkretna nižanja 

bonitetne ocene vrstila ena za drugo. V marcu 2011 je Moody's znižal bonitetno oceno za tri 

stopnje, in sicer z Ba1 na B1, glavni razlogi za znižanje pa so bili nujni davčni ukrepi in 

prepotrebne strukturne reforme za stabilizacijo vzdržnega javnega dolga, pomanjkljiv in 

neučinkovit sistem zbiranja proračunskih prihodkov (utaje davkov in delo na črno) ter 

tveganja glede financiranja in pomoči EU in MDS po letu 2013, ko delovanje sklada za 

stabilnost EFSF ni bilo več zagotovljeno (MIS 2011a, 1). Drugo večje nižanje se zgodi v 

začetku junija 2011, ko bonitetna ocena pri agenciji Moody's ponovno pade za tri stopnje, z 

B1 na Caa1. Glavni vzrok za porast tveganja Moody's pripiše dvomu, ali bo Grčija uspela 

stabilizirati javni dolg brez novega prestrukturiranja dolga, v katerem bi del odpisa dolga 

utrpel tudi zasebni sektor. Istočasno se pojavi špekulacija, da obstaja 50% verjetnost, da bi 

Grčija odplačala svoj javni dolg (MIS 2011d, 1).  

Ob koncu julija 2011 sledi še zadnje večje znižanje, in sicer s Caa1 na Ca. Pri agenciji 

Moody's so ob tem prepričani, da se bo Grčija soočila z bankrotom in da ne bo sposobna 

poplačati svojega javnega dolga. Osrednji razlog znižanja je sodelovanje zasebnega sektorja 

pri prestrukturiranju dolga, pri čemer bi ti izgubili okrog 20 % vrednosti terjatev, kakršenkoli 

odpis obveznic pa pri Moody'su razumejo kot delni bankrot države. Ob tem pa bonitetna 

agencija ostaja naklonjena pomoči EU, ECB in MDS v višini 109 milijard evrov, saj bi ta 

pomenila večjo verjetnost stabilizacije in znižanje grškega javnega dolga ter posledično 

manjšo verjetnost širitve krize na periferne države evroobmočja (MIS 2011g, 1).  

Portugalska je v dolžniško krizo vstopila s tretjo najvišjo možno bonitetno oceno Aa2, a 

konec oktobra 2009 je Moody's prihodnje obete opredelil za negativne. Bonitetna agencija je 

menila, da se mora država spoprijeti s strukturnimi reformami, hkrati pa je opozorila na 

pomanjkanje interesa za oblikovanje strukturnih politik v državi. V juliju 2010 se je 

Portugalska soočila z dvostopenjskim znižanjem bonitetne ocene, z Aa2 na A1, glavna 

razloga pa so bili šibki obeti za gospodarsko rast in vse slabše stanje javnih financ. Glede 

javnega dolga so ocenili, da bi ta lahko na srednji rok še naraščal in se približal višini 90 % 

BDP (MIS 2010b, 1). 

Naslednje znižanje bonitetne ocene Portugalsko doleti v marcu 2011, in sicer za dve stopnji, z 

A1 na A3. Tudi tokrat navajajo podobne razloge: nizka rast BDP in šibka produktivnost, 

pomanjkanje strukturnih reform s poudarkom na trgu dela in konsolidacija javnih financ, ki 
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dotlej še ni dala rezultatov. Moody's je opozoril še na potrebo po sanaciji bančnega sistema, ki 

v tistem trenutku ni imel možnosti zadolževanja na kapitalskem trgu. Prav tako so menili, da 

bi bilo za državo boljše, če bi zaprosila za mednarodno pomoč evrosistema (MIS 2011c, 1). 

Sledilo je obdobje politične krize po odstopu portugalske vlade, vzrok za odstop je bila 

zavrnitev varčevalnih ukrepov v portugalskem parlamentu. Moody's je tako v aprilu znižal 

bonitetno oceno še za eno stopnjo, z A3 na Baa1. Pojavijo se špekulacije o sposobnosti in 

hitrosti oblikovanja politik, ki bi vodile v sanacijo javnih financ, Moody's pa je ocenil, da je le 

malo možnosti, da bi se bila Portugalska sposobna zadolžiti na mednarodnih trgih, enako pa 

tudi portugalske banke (MIS 2011č, 1). V začetku julija 2011 Portugalsko doleti največje 

znižanje bonitetne ocene, in sicer za štiri stopnje, z Baa1 na Ba2. Analitiki pri Moody'su 

ocenijo, da obstaja velika verjetnost, da bo Portugalska potrebovala še drugi paket pomoči. 

Vse večja pa je bila možnost, da bo moral del bremena nositi tudi zasebni sektor. Moody's je 

menil, da Portugalska ne bo uspela znižati primanjkljaja na ravni, določeni v posojilnih 

pogodbah z EU in MDS (MIS 2011e, 1). 

V drugo skupino problematičnih perifernih držav spadajo Italija, Slovenija in najbolj 

problematična med njimi, Španija. S slike 21 je razvidno, da je bilo gibanje dolgoročnih 

bonitetnih ocen vseh treh omenjenih držav od druge polovice leta 2011 dokaj podobno, še 

zdaleč pa ne tako drastično kot pri Grčiji, Portugalski in Irski.  

Španija se je vse do druge polovice leta 2011 ponašala z najvišjo bonitetno oceno Aaa. Šele v 

septembru 2010 je boniteta državi padla za eno stopnjo, z Aaa na Aa1. Za razlog so pri 

Moody'su navedli dolgo obdobje šibke gospodarske rasti, poslabšanje stanja javnih financ v 

času dolžniške krize in zahtevno prestrukturiranje španskega gospodarstva, ki je v največji 

meri temeljilo na gradbenem sektorju in nepremičninskem trgu, ki je bil naposled deležen 

velikega poka. Veliko kritik je Španija dobila tudi zaradi rigidnega trga dela, zaradi česar se je 

špansko gospodarstvo soočalo z eno najvišjih stopenj brezposelnosti v EU, še zlasti med 

mlajšo generacijo delovno aktivnega prebivalstva (MIS 2010c, 1). Sledilo je znižanje 

bonitetne ocene v marcu 2011, in sicer z Aa1 na Aa2. Glavni vzrok za znižanje so analitiki 

pripisali stroškom sanacije španskega bančnega sistema, za katere so ocenili, da bi lahko bili 

višji, kot je predvidela španska vlada, posledično pa bi stroški dodatno povečali že tako visok 

španski javni dolg. V ospredju so bili še naprej dvomi o sposobnosti oblasti, ali bi ta dosegla 

vzdržne in strukturno naravnane javne finance (MIS 2011b, 1). 

V drugi polovici oktobra 2011 je Španijo doletelo znižanje bonitetne ocene še za dve stopnji, 

in sicer z Aa2 na A1. Tokratno znižanje je bilo posledica nadaljevanja ranljivosti španskega 

gospodarstva in dejstva, da vlada ni izpeljala kredibilnih rešitev za sanacijo dolžniške krize. 

Obenem se je država spoprijemala z velikimi likvidnostnimi potrebami, prav tako pa celoten 

bančni sistem in zasebni sektor, ki nista imela možnosti zadolžitve na kapitalskih trgih. Le 

dan kasneje je Moody's znižal bonitetno oceno še petim španskim bankam. Analitike je skrbel 

tudi vpliv šibke globalne in evropske gospodarske rasti na špansko gospodarstvo kot tudi 
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likvidnost španskega bančnega sistema in dvom o tem, ali bo država uspela znižati 

proračunski primanjkljaj na ciljni nivo (MIS 2011i, 1).  

Španija se je v letu 2012 soočila še z dvema znižanjema, v začetku leta z A1 na A3, temu pa 

je sledilo v juniju 2012 najobčutnejše znižanje, ko je dolgoročna bonitetna ocena Španije 

padla za kar tri stopnje, z A3 na Baa3. Padec bonitetne ocene je bil posledica dejstva, da si je 

država morala pri Evropskem skladu za stabilnost (angl.: EFSF – European Financial Stability 

Facility) oziroma njegovem nasledniku, Evropskem mehanizmu za stabilnost (angl.: ESM – 

European Stability Mechanism) izposoditi do 100 milijard evrov, ki jih je namenila za 

dokapitalizacijo bančnega sistema. To je povečalo breme javnega dolga, ki se je vse od 

začetka krize močno povečal. Drugič, Španija je imela omejen dostop do virov financiranja na 

kapitalskih trgih, kar jasno nakazuje odvisnost od skladov EFSF in ESM, in dejstvo, da so bili 

kupci španskih državnih obveznic predvsem domače banke. In tretjič, špansko gospodarstvo 

je bilo še naprej šibko, kar je omejevalo vlado pri izvedbi fiskalnih reform (MIS 2012a, 1). 

Italija je visoko bonitetno oceno Aa2 obdržala vse do oktobra 2011, ko je bonitetna hiša 

Moody's prvič resneje znižala bonitetno oceno, in to kar za tri razrede, na A2. K občutnemu 

padcu bonitetne ocene je prispevalo dejstvo, da lahko države, ki imajo visok delež javnega 

dolga v BDP (med njimi tudi Italija), močno zamajejo zaupanje v finančno okolje držav 

evroobmočja, ki ga je dolžniška kriza samo še poglabljala. Drugič, povečano negativno 

tveganje za gospodarsko rast, ki je posledica makroekonomskih strukturnih slabosti, samo še 

dodatno slabi prihodnje obete. In tretjič, tveganje izvedbe in čas, potreben za izvedbo 

strukturnih reform za dosego ciljev davčne konsolidacije, ki je bila v največji meri posledica 

gospodarske in politične negotovosti (MIS 2011h, 1). V februarju 2012 je bonitetna ocena 

Italije padla še za eno stopnjo, na A3. Drugi občutni udarec okrog znižanja bonitetne ocene je 

Italija doživela v juliju 2012, ko je bonitetna ocena države padla še za dve dodatni stopnji, in 

sicer z A3 na Baa2. Znižanje je temeljilo na oceni, da se je Italija soočila z močnim 

naraščanjem stroškov financiranja na kapitalskem trgu, s čimer se ji je dostop do virov 

postopno odmikal. To je v veliki meri tudi posledica tveganj, ki izvirajo iz situacije v Grčiji in 

Španiji, kar je močno načelo bazo investitorjev. Drugi razlog pa je bilo kratkoročno 

poslabšanje gospodarskih obetov, saj je bila gospodarska rast še naprej šibka, brezposelnost 

pa še nekoliko višja, kar je še dodatno ustvarjalo tveganje za nedoseganje ciljev fiskalne 

konsolidacije (MIS 2012b, 1). 

Da so bile težave Slovenije na prvi pogled podobne kot v Španiji in Italiji, kaže tudi gibanje 

bonitetne ocene Slovenije na sliki 21. V opazovanem obdobju 2006–2013 bonitetna ocena 

Slovenije, dodeljena pri agenciji Moody's, dejansko nikoli ni bila nižja od obeh primerljivih 

držav. Vse do septembra 2011 je imela Slovenija bonitetno oceno Aa2, temu pa je sledil 

padec bonitetne ocene za eno stopnjo, na Aa3. Naslednje znižanje je sledilo že v decembru 

istega leta, ko je bonitetna ocena padla na A1. Glavni dejavniki znižanja, ki so jih pri 

Moody'su navedli, so bili tveganja in negotovosti, ki so izhajali iz morebitne potrebe po 
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nadaljnji podpori bančnega sistema, saj je naraščal pritisk na kakovost premoženja in 

dokapitalizacijo sistemskih bank v Sloveniji. Nadalje, povečanje srednjeročnega tveganja za 

šibko gospodarsko rast majhnega in odprtega slovenskega gospodarstva, ki izhaja iz potrebe 

po nadaljnjem razdolževanju in davčnih omejitev evroobmočja. Prav zniževanje javnega 

dolga je bil eden glavnih izzivov slovenske vlade. Tretji razlog za tveganja pa je bilo 

konstantno poslabševanje pogojev refinanciranja države, kar je bila posledica poglabljanja 

dolžniške krize v evroobmočju (MIS 2011j, 1). Znižanje bonitetne ocene Sloveniji je sledilo v 

februarju 2012, in sicer za eno stopnjo, z A1 na A2. Nato je v avgustu 2012 sledilo drugo 

večje znižanje, Moody's je namreč znižal bonitetno oceno države za kar tri stopnje, z A2 na 

Baa2, prihodnje obete pa opredelil za negativne. Ključni dejavniki znižanja so bili naslednji: 

prvič, potreba slovenskega bančnega sistema po nadaljnjih dokapitalizacijah, kar je 

povečevalo tveganje za poravnavo obveznosti države; drugič, strošek zadolževanja slovenske 

države se je povečal, dostop države do virov na trgu kapitala pa je postajal vse bolj omejen. 

To dokazuje dejstvo, da se je država zadolževala predvsem s kratkoročnimi izdajami in da je 

naraščala odvisnost od sredstev domačih bank, ki pa so bile vse bolj odvisne od likvidnosti pri 

ECB. Tretjič, slovensko gospodarstvo je bilo šibko, hkrati pa se je povečevala občutljivost za 

šoke, ki sta jih bila deležna sektor trgovine in podjetniški sektor. Prihodnji obeti so bili 

označeni kot negativni, saj se je povečevalo tveganje, da bo Slovenija morala zaprositi za 

zunanjo pomoč (MIS 2012c, 1).  

Konec aprila 2013 je Slovenija izgubila še dve stopnji in prvič v svoji zgodovini padla iz 

območja investicijskega razreda, in sicer z Baa2 na Ba1. V Moody'su so bili pri razlagi 

dejavnikov zelo kratki in konkretni, vzroki za znižanje pa so bili: državno lastništvo v 

slovenskem bančnem sektorju, izrazito poslabšanje javnofinančnega stanja in negotove 

možnosti financiranja, ki povečujejo verjetnost, da bo Slovenija morala zaprositi za zunanjo 

finančno pomoč (MIS 2013, 1). 

Ključni dejavniki znižanj bonitetnih ocen držav PIIGS kot tudi Slovenije so si bili v času 

evropske dolžniške krize bolj ali manj podobni: 

– šibka gospodarska rast in rast brezposelnosti delovno aktivnega prebivalstva, 

– izrazito poslabšanje javnih financ in strm porast deleža javnega dolga v BDP držav, 

– poslabšanje premoženja (aktive) bank, padanje kapitalske ustreznosti in dokapitalizacija 

sistemskih bank od države na račun povečanja javnega dolga, 

– rast zahtevanih donosov refinanciranja in s tem močno otežen dostop do finančnih virov, 

zadolževanja na trgu kapitala ter špekulacije o zunanji pomoči tretjih držav. 

7.3 Analiza gibanj zahtevanih donosov državnih obveznic opazovanih držav 

V nadaljevanju smo analizirali gibanje zahtevanih donosov na državne obveznice držav 

PIIGS in Slovenije, in sicer za obdobje od leta 2006 do konca 2015. Hkrati smo poskušal 
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ugotoviti, ali so akcije bonitetnih agencij neposredno vplivale na gibanje zahtevanih donosov 

in ali je njihovo ukrepanje že bilo vračunano oziroma ali je bil kakšen drugi makroekonomski 

dejavnik, ki je lahko vplival na spremembo zahtevanih donosov. Prav tako smo analizirali 

gibanje zahtevanih donosov ob posamezni akciji bonitetne agencije, in sicer tri dni pred 

posamezno akcijo bonitetne agencije (t-3) ter tri dni po njej (t+3). Za lažje razlikovanje smo 

spremembe navedli v oglatih oklepajih. Dejstvo je namreč, da so posamezne akcije bonitetnih 

agencij lahko delno pričakovane in bi lahko zahtevani donosi reagirali že pred samo akcijo 

bonitetne agencije. In nasprotno, lahko se zgodi, da bi zahtevani donosi na trgu reagirali šele 

po konkretni akciji bonitetne agencije. 

7.3.1 Izhodišča in metodologija obdelave podatkov 

Podatki o vrednostih zahtevanih donosov za opazovane države so bili pridobljeni z 

informacijskim sistemom Bloomberg. V analizo so zajeti državni vrednostni papirji ročnosti 

10 let, ki so imeli v trenutku nabora podatkov t. i. status uradne obveznice.12 Podatki so bili 

zbrani za obdobje od 1. januarja 2006 do 1. januarja 2016, in sicer za naslednje države: 

Portugalska, Italija, Irska, Grčija, Španija in Slovenija. Pri naboru podatkov za Slovenijo so 

bili podatki zajeti od 28. junija 2010, ko so bili na razpolago prvi podatki o desetletni državni 

obveznici benchmark, saj se Slovenija pred tem na kapitalskih trgih ni zadolžila za 10 let ali 

več ter v višini vsaj 1 milijarde evrov. Na tem mestu omenimo še posebnost zajema podatkov 

za Grčijo, katere obveznice so bile odpisane in izbrisane ter sredi marca 2012 izdane nove 

državne obveznice. Pri naboru zahtevanih donosov do zapadlosti so v nadaljevanju 

uporabljene in prikazane MID-vrednosti zahtevanih donosov na državne obveznice. 

Na strani podatkov o akcijah in gibanju dolgoročnih bonitetnih ocen držav PIIGS in Slovenije 

smo zajeli vrednosti treh vodilnih bonitetnih agencij: Moody's, Fitch in S&P. 

                                                 
12 Za analizo portugalskih donosov je bila uporabljena obveznica PGB 3,85 04/15/21, ISIN 
PTOTEYOE0007, ročnosti 23. 2. 2005–15. 4. 2021.  
Za  analizo italijanskih donosov je bila uporabljena obveznica BTPS 4,75 02/01/13, ISIN 
IT0003357982, ročnosti 2. 9. 2002–1. 2. 2013. 26. 8. 2011 je bila obstoječa obveznica zamenjana z 
obveznico BTPS 5,0 03/01/22, ISIN IT0004513641, ročnosti 1. 9. 2011–1. 3. 2022.  
Za analizo irskih donosov je bila uporabljena obveznica IRISH 5,0 04/18/13, ISIN IE0031256328, 
ročnosti 31. 1. 2002–18. 4. 2013. 21. 1. 2010 je bila obstoječa obveznica zamenjana z obveznico 
IRISH 5,0 10/18/20, ISIN IE00B60Z6194, ročnosti 21. 1. 2010–18. 10. 2020.  
Za analizo grških donosov je bila uporabljena obveznica GGB 5,9 10/22/22, ISIN GR0133002155, 
ročnosti 24. 4. 2002–22. 10. 2022. 15. 3. 2012 je bila obstoječa obveznica zamenjana z obveznico 
GGB 3,0 02/24/23, ISIN GR0128010676, ročnosti 24. 2. 2012–24. 2. 2023.  
Za analizo španskih donosov je bila uporabljena obveznica SPGB 3,15 01/31/16, ISIN 
ES00000120G4, ročnosti 20. 9. 2005–31. 1. 2016. 18. 1. 2011 je bila obstoječa obveznica zamenjana z 
obveznico SPGB 5,5 04/30/21, ISIN ES00000123B9, ročnosti 24. 1. 2011–30. 4. 2021.  
Za analizo slovenskih donosov je bila uporabljena obveznica SLOREP 4,375 02/06/19, ročnosti 6. 2. 
2008–6. 2. 2019. 
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Na sliki 22 so prikazani podatki o gibanju zahtevanih donosov na desetletne obveznice držav 

Portugalske, Italije, Irske, Grčije, Španije in Slovenije. Zahtevani donosi za posamezno 

državo odražajo reakcijo na posamezne dogodke, ki so se zgodili v času pred evropsko 

dolžniško krizo in med njo. Za lažjo analizo je v grafični prikaz vključen nivo zahtevanega 

donosa do zapadlosti pri vrednosti 7 %, ki je v praksi veljal za še zadnji vzdržni nivo obrestne 

mere, ki ga je posamezna država še sposobna refinancirati. V nasprotnem primeru je bilo 

namreč za posamezno državo finančno ugodneje, da je zaprosila za mednarodno finančno 

pomoč tretje države. 
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Slika 22: Gibanje vrednosti zahtevanih donosov držav PIIGS in Slovenije 

Vir: Bloomberg 2016. 

Kot je razvidno s slike 22, so si bili zahtevani donosi opazovanih držav do konca leta 2008 

zelo blizu, saj so tudi vse države imele podobno visoke bonitetne ocene. Situacija se je pričela 

slabšati proti koncu leta 2008 in v začetku leta 2009. V nadaljevanju raziskave se 

osredotočamo na vsako posamezno državo in poskušamo analizirati posamezne ključne 

dogodke, povezane s posamezno državo, in hkrati gibanje statusa dolgoročne bonitetne ocene, 

podeljene od treh najvplivnejših bonitetnih agencij. 

7.3.2 Analiza Portugalske 

Zahtevani donos do zapadlosti desetletnih portugalskih državnih obveznic se je do konca leta 

2009 gibal povsem normalno, brez opaznejših odstopanj, in sicer znotraj intervala med 3,8 % 

in 5 %, ob koncu leta 2009 pa dosegel 4,15 %. V luči grške dolžniške krize se je situacija 

prvič opazneje poslabšala v začetku maja 2010 (točka 1 na sliki 23), ko je donos presegel nivo 

6,1 % (7. 5. 2010). Porast zahtevanih donosov lahko povežemo tudi z znižanjem bonitetne 

ocene pri bonitetni agenciji S&P, ki je 27. aprila 2010 znižala bonitetno oceno Portugalske za 

dve stopnji, in sicer z A+ na A-, istočasno pa je 5. maja Moody's napovedal možnost nižanja 
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bonitetne ocene. Na dan znižanja, 27. aprila 2010, je zahtevani donos poskočil za 0,40 

odstotne točke (v nadaljevanju o. t.), in sicer s 5,28 % na 5,68 % [+0,22 o. t.]. 

Zahtevani donos je tako v slabem tednu poskočil za 0,98 o. t., in sicer s 5,15 % (1. 5. 2010) na 

6,12 % (7. 5. 2010). Naslednji opaznejši porast donosa do dospetja se zgodi 29. novembra 

2010, ko ta poraste nad 7 %, kar je bila v največji meri posledica dogodkov v Grčiji in na 

Irskem (točka 2 na sliki 23). Ob koncu marca 2011 (24. marca 2011 [+0,64 o. t.], 25. marca 

2011 [+0,62 o. t.] in 29. marca 2011 [+0,85 o. t.]) bonitetni agenciji S&P in Fitch občutno 

znižata dolgoročno bonitetno oceno, 5. aprila 2011 pa bonitetno oceno zniža še Moody's 

[+0,25 o. t.]. Zahtevani donos do zapadlosti v nekaj dneh poraste za 0,95 o. t., in sicer s 7,68 

% na 8,63 % (točka 3 na sliki 23). 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1.1.10 1.7.10 1.1.11 1.7.11 1.1.12 1.7.12 1.1.13 1.7.13 1.1.14 1.7.14 1.1.15 1.7.15 1.1.16

N
iv

o 
bo

n
it

et
ne

 o
ce

n
e

D
on

os
 d

o 
za

pa
dl

os
ti

 v
 %

Donos do zapadlosti nivo 7 % Moody's S&P Fitch

AA

AA-
A+

A-
BBB+

BBB-
BB+

BB
BB-

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

 

Slika 23: Gibanje donosa do zapadlosti in bonitetne ocene Republike Portugalske 

Vir: Bloomberg 2016. 

April 2011 je ključen pri reševanju finančnodolžniške krize na Portugalskem (točka 4 na sliki 

23). 6. aprila 2011 portugalski premier napove, da bo država uradno zaprosila za mednarodno 

pomoč pri MDS in EU (EFSF, ESM), in sicer kot tretja v vrsti po Grčiji in Irski, donos do 

zapadlosti pa doseže 8,42 %. 16. maja 2011 voditelji EU Portugalski uradno odobrijo 78 

milijard evrov vredno finančno pomoč. Zahtevani donos do zapadlosti doseže 28. aprila 2011 

9,51 %, nato na dan prošnje za pomoč doseže nivo 8,76 %, do konca maja pa se ponovno 

okrepi vse do nivoja 9,52 % (točka 5 na sliki 23). V juniju 2011 Portugalska uradno zaprosi 

za mednarodno pomoč MDS in EU po obrestni meri 5,1 %. 

6. julija 2011 bonitetna agencija Moody's zniža bonitetno oceno Portugalske za kar štiri 

stopnje, in sicer z Baa2 na Ba2, kar predstavlja status »smeti«. Ob tem pri Moody'su 

napovedo možnost, da bi lahko Portugalska sledila Grčiji in zaprosila še za drugi paket 

mednarodne pomoči. Donos do zapadlosti doseže novo najvišjo vrednost na dan znižanja 6. 

julija 2011, ko ta poskoči za 1,95 o. t., in sicer z 10,75 % na 12,70 % [+2,27 o. t.], 11. julija 
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2011 pa doseže nivo 12,94 % (točka 6 na sliki 23). 24. novembra 2011 tudi pri Fitchu znižajo 

bonitetno oceno v špekulativni razred, in sicer za eno stopnjo, z BBB- na BB+. Zahtevi donos 

do zapadlosti v enem dnevu poraste za 0,87 o. t. (z 10,94 % na 11,81 %) [+2,13 o. t.], do 

konca novembra pa ta poraste še za 1,60 o. t. in 30. novembra 2011 doseže 13,40 % (točka 7 

na sliki 23). 

Sredi januarja 2012 zahtevani donos do zapadlosti preseže 13 %. Bonitetna agencija S&P 16. 

januarja 2012 zniža bonitetno oceno še za dve stopnji, z BBB- na BB, zahtevani donos pa na 

dan znižanja poskoči za 1,86 o. t., in sicer z 11,91 % na 13,77 % [+1,78 o. t.] (točka 8 na sliki 

23). Najvišji zahtevani donos je bil dosežen 30. januarja 2012, ko ta doseže 16,58 %. 

Turbulentnemu obdobju je postopno sledilo obdobje padanja zahtevanega donosa do 

zapadlosti, vendar tega ni mogoče pripisati aktivnostim bonitetnih agencij, saj te do sredine 

leta 2014 niso spreminjale bonitetne ocene Portugalske. Zahtevani donos do zapadlosti je 

konec junija 2014 padel pod 3 %. 

7.3.3 Analiza Italije 

Zahtevani donos do zapadlosti desetletnih italijanskih državnih obveznic se je do sredine leta 

2011 gibal povsem normalno, brez opaznejših odstopaj, vsa večja nihanja v donosu pa so bila 

do sredine leta 2011 posledica dogodkov, povezanih z razvojem finančnodolžniške krize na 

Irskem, Portugalskem, v Španiji in Grčiji. V italijanskem gospodarstvu, ki velja za tretje 

najmočnejše gospodarstvo evroobmočja in bi zlahka zamajalo njegov obstoj, so se razmere 

občutneje poslabšale v drugi polovici leta 2011, ko se le-to znajde pod močnimi pritiski 

mednarodnih finančnih trgov. Za povrh pa Italijo, podobno kot Slovenijo, pretresa še politična 

kriza, njen glavni problem pa je javni dolg, ki presega 120 % BDP.  

Politična nestabilnost in visok javni dolg sta glavna razloga, da so reagirale tudi bonitetne 

agencije. Najprej je dolgoročno bonitetno oceno Italije za eno stopnjo znižala S&P, in sicer z 

A+ na A. Na dan znižanja 20. septembra 2011 je zahtevani donos do zapadlosti rahlo porasel 

(+0,13 o. t.), in sicer s 5,82 % na 5,95 % [+0,10 o. t.]. Dva tedna kasneje sta reagirali tudi 

ostali dve bonitetni agenciji, vendar se večje dnevno nihaje zahtevanega donosa ni zgodilo. 

Moody's je 5. oktobra 2011 znižal bonitetno oceno za tri stopnje, in sicer z Aa2 na A2 [-0,07 

o. t.], nato pa je 7. oktobra 2011 tudi Fitch znižal bonitetno oceno za eno stopnjo, z AA- na 

A+ [+0,13 o. t.] (točka 1 na sliki 24). 

Drugi paket znižanj italijanske bonitetne ocene se je zgodil v drugi polovici januarja 2012. 

S&P je 16. januarja 2012 znižal bonitetno oceno za dve stopnji, in sicer z A na BBB+. Kljub 

znižanju bonitetne ocene zahtevani donos do zapadlosti ni porasel, temveč je na dan znižanja 

padel za 0,02 o. t., s 6,62 % na 6,60 % [-0,61 o. t.; s 6,96 % na 6,35 %], kar je povsem v 

nasprotju s pričakovanji. Podobno je veljalo za reakcijo na znižanje bonitetne ocene pri 
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Fitchu, ki je bonitetno oceno prav tako znižal za dve stopnji, z A+ na A-, donos do zapadlosti 

pa se je v nasprotju s pričakovanji celo znižal za 0,15 o. t. [-0,49 o. t.] (točka 2 na sliki 24). 

To je dokaz, da so obstajali drugi dejavniki, ki so vplivali na porast zahtevanih donosov nad 7 

% v drugi polovici novembra 2011 (točka 3 na sliki 24). Na trgu so se v tem času pojavile 

špekulacije, da bi se Italija utegnila pridružiti Grčiji, Irski in Portugalski pri prošnji za 

mednarodno finančno pomoč. To je vodilo k padcu italijanske vlade 12. novembra 2011. Ob 

padcu vlade je zahtevani donos do zapadlosti znašal 6,80 %, v dneh po padcu pa je porasel 

vse do nivoja 7,52 % (25. 11. 2011). Italijanski parlament 16. novembra 2011 potrdi tehnično 

vlado Maria Montija, ta pa je predstavil paket varčevalnih in reformnih ukrepov, vreden 33 

milijard evrov, vlado pa vodil do volitev spomladi 2013. Zahtevani donos do zapadlosti je na 

dan imenovanja tehnične vlade dosegel 7,36 %. 
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Slika 24: Gibanje donosa do zapadlosti in bonitetne ocene Republike Italije 

Vir: Bloomberg 2016. 

Bonitetna agencija Moody's je 13. julija 2012 (točka 4 na sliki 24) znižala bonitetno oceno 

Italije še za dve stopnji, in sicer z A3 na Baa2. Na dan znižanja bonitetne ocene je zahtevani 

donos do zapadlosti porasel za 0,14 o. t. [+0,13 o. t.], je pa zato v desetih dneh po zadnji akciji 

porasel za 0,55 o. t., na 6,44 % (24. 7. 2012). 8. marca 2013 je Fitch znižal bonitetno oceno za 

eno stopnjo, z A- na BBB+, vendar je kljub temu zahtevani donos do zapadlosti na dnevnem 

nivoju ostal praktično nespremenjen. Glede na podatke je bilo znižanje pričakovano, saj je 

zahtevani donos dosegel vrh teden dni pred dejanskim znižanjem, ko je znašal 4,68 % (26. 2. 

2013) in nato do akcije bonitetne agencije padel za 0,31 o. t. (točka 5 na sliki 24). Podobno bi 

lahko trdili še za znižanje bonitetne ocene pri S&P, ki se je zgodilo 9. julija 2013, ko je na dan 

znižanja donos porasel zgolj za 0,04 o. t. in je znašal 4,19 % [+0,11 o. t.]. Znižanje je bilo tudi 

v tem primeru vnaprej pričakovano, saj je zahtevani donos dosegel najvišji nivo enajst 

delovnih dni pred tem, in sicer 24. junija 2013, ko je znašal 4,62 % (točka 6 na sliki 24). 
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V drugi polovici leta 2013 in vse do začetka leta 2015 je zahtevani donos do zapadlosti 

konstantno padal, čeprav se bonitetna ocena Italije ni spremenila v pozitivno smer. Tudi 

zadnje znižanje pri S&P v decembru 2014 na zadnji nivo investicijskega razreda ni poslabšalo 

situacije, saj je zahtevani donos samo še dodatno padel. Na dan znižanja 5. decembra 2014 je 

zahtevani donos glede na dan prej padel za 0,06 o. t., in sicer z 1,53 % na 1,47 % [+0,07 o. t.] 

(točka 7 na sliki 24). Lahko trdimo, da so obstajali drugi dejavniki, ki so vplivali na padec 

zahtevanega donosa v omenjenem obdobju. 

7.3.4 Analiza Irske 

Irska je bila prva izmed držav EU, ki jo je dolžniška kriza resno prizadela. V prvi polovici leta 

2008 je zahtevani donos do zapadlosti na desetletne irske državne obveznice porasel nad 4 %, 

naraščajoči pritisk z Islandije pa je od irskih oblasti zahteval, da so konec septembra 2008 

uvedle polno poroštvo za vse bančne depozite. Posledično so se zahtevani donosi umirili in 

padli pod 4 % (točka 1 na sliki 25). 

Večji skok zahtevanih donosov je opaziti sredi januarja 2009 (točka 2 na sliki 25), ko je 

bonitetna hiša S&P 14. januarja 2009 prva znižala bonitetno oceno Grčiji, šok pa je vplival 

tudi na porast irskih donosov do zapadlosti. V roku nekaj dni je zahtevani donos do zapadlosti 

presegel 5 %. V marcu 2009 je Irska prvič zabeležila znižanje bonitetne ocene pri S&P in 

Fitchu, vendar večjih nihanj zahtevanih donosov ni bilo. Donosi so 30. marca 2009 celo 

nekoliko padli (točka 3 na sliki 25) [-0,11 o. t.], kar kaže na to, da je bilo znižanje bonitetne 

ocene na trgu pričakovano. Tudi ko je Fitch 4. novembra 2009 znižal bonitetno oceno za kar 

dve stopnji, z AA+ na AA-, zahtevani donosi niso bistveno poskočili, zgolj za 0,02 o. t., na 

2,77 % (točka 4 na sliki 25) [-0,01 o. t.]. 

Naslednji večji šok se na finančnih trgih zgodi v januarju 2010, ko se začne zaostrovati grška 

kriza. Grčija sredi januarja predstavi proračun za tri leta, premier pa zavrne špekulacije o 

mednarodni pomoči. Pojavijo se dvomi o vzdržnosti grških javnih financ, kar se odrazi tudi 

pri porastu zahtevanega donosa irskih državnih obveznic, saj le-ta preseže 5 % (točka 5 na 

sliki 25). Naslednji opaznejši porast zahtevanih donosov je v maju 2010, ki je prav tako 

posledica grških dogodkov, saj Grčiji 2. maja 2010 odobrijo 110 milijard vredno mednarodno 

pomoč. Zahtevani donos irskega dolga 5. maja 2010 preseže 5,9 % (točka 6 na sliki 25). 

Situacija na Irskem se drastično poslabša v zadnjih treh mesecih leta 2010, kar analitiki 

pripisujejo kolapsu irskega gospodarstva po letu 2008. V letu 2010 je brezposelnost dosegla 

14 %, proračunski primanjkljaj pa je zrasel na 32 % BDP, kar je, zgodovinsko gledano, 

največji primanjkljaj držav evroobmočja. Posledično je začela strmo padati tudi dolgoročna 

bonitetna ocena Irske, in to še zlasti po avgustu 2010, glavni razlog pa je bila 100 milijard 

evrov težka luknja v irskem bančnem sektorju. Najprej 25. avgusta 2010 S&P zniža bonitetno 

oceno za eno stopnjo, zahtevani donosi pa se na dan znižanja okrepijo za 0,25 o. t., na 5,72 % 
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[+0,38 o. t.]. Nato bonitetno oceno Irski znižajo prav vse tri bonitetne agencije. 6. oktobra 

2010 Fitch zniža bonitetno oceno za eno stopnjo, na A+, zahtevani donos doseže 6,44 %. 

Slednji je zgolj 0,06 o. t. [+0,01 o. t.] višji kot dan pred znižanjem, kar kaže, da je bil padec 

bonitetne ocene pričakovan. 

Zahtevani donos nato strmo narašča, 1. novembra 2010 preseže psihološko mejo 7 %, samo 

deset dni kasneje pa ta doseže 8,89 % (11. 11. 2010). Irski vladi postane jasno, da bo morala 

zaprositi za mednarodno asistenco. Bonitetna agencija S&P 24. novembra 2010 zniža 

bonitetno oceno za dve stopnji, in sicer z AA- na A, zahtevani donos pa poraste za 0,45 o. t., 

na 8,86 % [+1,08 o. t]. Dan kasneje slednji preseže nivo 9 % (točka 7 na sliki 25).  
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Slika 25: Gibanje donosa do zapadlosti in bonitetne ocene Republike Irske 

Vir: Bloomberg 2016. 

Irska vlada nato 29. novembra 2010 z EU in MDS doseže dogovor o mednarodni finančni 

pomoči v znesku 67,5 milijarde evrov, dodatno ji je iz rezerv zagotovljenih še 17,5 milijarde 

evrov. Skupaj je vlada pridobila 85 milijard evrov pomoči, od katerih 34 milijard evrov nato 

nameni za sanacijo finančnega sektorja. Na dan dogovora s posojilodajalci zahtevani donos 

do zapadlosti irskih obveznic doseže 9,19 %. V decembru sledi občutno znižanje bonitetne 

ocene pri bonitetnih agencijah Fitch in Moodys, in sicer na BBB+ oziroma Baa1. Prvo 

znižanje 9. decembra 2010 ima za posledico celo rahlo znižanje donosa [-0,07 o. t.], medtem 

ko 17. decembra 2010, na dan znižanja, zahtevani donos poraste za 0,15 o. t. [+0,72 o. t.]. 

2. februarja 2011 bonitetna agencija S&P zniža bonitetno oceno še za eno stopnjo, vendar v 

nasprotju s pričakovanji zahtevani donosi padejo. Na dnevnem nivoju ta zdrsne za 0,19 o. t., 

na 8,64 % [-0,25 o.t.]. Kljub vsem ukrepom, ki jih je napovedala irska vlada, je v aprilu 2011 

bonitetna ocena ponovno upadla. Na dan znižanja 15. aprila 2011 je zahtevani donos porasel 

za 0,35 o. t. [+0,94 o. t.]. 13. julija 2011 je bonitetna agencija Moody's znižala bonitetno 

oceno države še za eno stopnjo, in sicer z Baa3 na Ba1. Ob bonitetni oceni države je status 
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»smeti« pripadel tudi bančnemu dolgu. Na dan znižanja bonitetne ocene je zahtevana 

donosnost poskočila za 0,63 o. t. in dosegla najvišji nivo pri 13,7 % [+1,14 o. t.] (točka 8 na 

sliki 25). V juliju 2011 je irski vladi s posojilodajalci uspelo doseči dogovor o znižanju 

obrestne mere, ki jo je Irska plačevala EU in MDS za pridobljeno posojilo. Obrestno mero ji 

znižajo s 6 % na 3,5 % do 4 % ter istočasno podaljšajo ročnost na 15 let. Irska je s tem 

ukrepom letno prihranila med 600 in 700 milijoni evrov, dogovor pa je ugodno vplival na 

znižanje zahtevane donosnosti (točka 9 na sliki 25). Ta je od 13. julija 2011 do 31. julija 2011 

zdrsnil za 3,09 o. t. in dosegel nivo 10,6 %. 

V drugi polovici leta 2012 so se gospodarske napovedi za Irsko izboljšale, postopno pa je 

pričela padati tudi zahtevana donosnost na desetletne obveznice. Slednja je v nekaj manj kot 

dveh letih padla z rekordnih 13,7 % na nekaj čez 3 % (točka 10 na sliki 25). 26. julija 2012 se 

je Irska prvič po prejemu mednarodne pomoči ponovno vrnila na kapitalske trge. Tako je 

izdala državne obveznice z ročnostjo 5 let po donosu 5,9 % in 8-letni dolžniški papir po 

donosu 6,1 %. Posledično so pričeli padati tudi zahtevani donosi na deset let (točka 11 na sliki 

25). V marcu 2013 je Irski uspelo izdati novo desetletno obveznico po donosu 4,3 %. V 

decembru 2013 je Irska dokončno izstopila iz programa pomoči pri EU in MDS (točka 12 na 

sliki 25), 17. januarja 2014 pa je Irska ponovno pri Moody'su pridobila investicijsko bonitetno 

oceno Baa3. Na dan dviga bonitetne ocene je zahtevani donos padel za 0,03 o. t., na 2,59 % [-

0,25 o. t.]. 

7.3.5 Analiza Grčije 

Za Grčijo je vse skozi veljalo, da pri bonitetnih agencijah ni bila nikoli deležna najvišjih 

mednarodnih bonitetnih ocen, in to v največji meri zaradi specifik grškega gospodarstva. 

Grčija je imela po letu 2000 najvišje stopnje rasti med državami evroobmočja, ki pa so bile 

dosežene na račun strukturnega primanjkljaja. Finančna kriza je grško gospodarstvo udarila 

po dveh bistvenih segmentih, in sicer v ribištvu in turizmu, ki sta močno občutljiva za 

gospodarske cikle. Pešajoče grške javne finance in šibko svetovno gospodarstvo sta bila 

glavna razloga, da je S&P 14. januarja 2009 znižal bonitetno oceno Grčije za eno stopnjo, in 

sicer z A na A-. Na dan znižanja bonitetne ocene je zahtevani donos poskočil za zgolj 0,03 o. 

t., na 5,72 % [+0,31 o. t. ], kar je bil takrat najvišji nivo v zadnjih nekaj letih (točka 1 na sliki 

26). Oktobra 2009 se oblikuje nova grška vlada, ki v proračunu za leto 2010 predvidi kar 

9,4% proračunski primanjkljaj. 22. oktobra 2009 bonitetna agencija Fitch zniža grško 

bonitetno oceno na A-, zahtevani donos na dan znižanja pa v nasprotju s pričakovanji pade za 

0,04 o. t. [-0,06 o. t.]. Temu je 16. decembra 2009 sledilo še znižanje pri bonitetni agenciji 

S&P, in sicer na nivo BBB+, kar je le tri razrede nad statusom »smeti«. Zahtevani donos do 

zapadlosti ponovno v nasprotju s pričakovanji na dan znižanja pade za 0,21 o. t., na 5,61 %, 

se pa, gledano za obdobje tri dni pred akcijo in tri dni po njej, ta poviša [+0,55 o. t.], kar je 

pričakovano. 
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V začetku januarja 2010 Grčija predstavi novi triletni proračun, grški premier pa 21. januarja 

2010 zatrdi, da država ne bo potrebovala zunanje pomoči. Zdi se, da temu nihče ni verjel, 

zahtevani donos poraste na nivo 6,29 %, kar je bilo v tistem trenutku najvišje v evroobmočju. 

Prične se prelomno leto 2010, ko se prvič omenjajo špekulacije o grškem bankrotu, kar pa EU 

zanika in zatrdi, da znotraj evroobmočja bankrot ni mogoč. V aprilu 2010 postane jasno, da se 

Grčija ni več sposobna zadolžiti na mednarodnih kapitalskih trgih. 21. aprila 2010 Grčija 

uradno začne pogovore z mednarodnimi posojilodajalci o 45 milijard evrov vrednem posojilu, 

ki zagotovi finančnim potrebam države do konca leta. Zahtevani donosi desetletnih obveznic 

porastejo na nivo 7,21 % (točka 2 na sliki 26). Dan kasneje Moody's zniža bonitetno oceno 

zgolj za eno stopnjo, na A3, zahtevani donos pa na dan znižanja (22. 4. 2010) poskoči za 0,46 

o. t., na 7,66 % [+1,67 o. t.]. Nekaj dni kasneje reagira še S&P, ki bonitetno oceno oklesti za 

tri stopnje, na BB+ oziroma na nivo »smeti«. Zahtevani donos 27. aprila 2010 še poskoči za 

0,29 o. t., na 8,63 % [+0,82 o. t.], dan kasneje pa preseže 9 % (točka 3 na sliki 26). Ob tem 

S&P poda oceno, da bi lahko investitorji izgubili med 30 % do 50 % svojega denarja. 
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Slika 26: Gibanje donosa do zapadlosti in bonitetne ocene Republike Grčije 

Vir: Bloomberg 2016. 

Prvega maja 2010 grška vlada privoli v stroge varčevalne ukrepe, s katerimi bi država 

privarčevala kar 30 milijard evrov, v zameno pa ji mednarodni posojilodajalci odobrijo 110 

milijard evrov vredno posojilo za obdobje treh let. 6. maja 2010 grški parlament potrdi 

reformni program, zahtevani donos na desetletno obveznico doseže 10,37 %, dan kasneje pa 

rekordnih 11,15 % (točka 3 na sliki 26). 14. junija 2010 pri Moody's znižajo bonitetno oceno 

za kar štiri stopnje, na Ba1 oziroma v razred »smeti«. Zahtevani donos na dan znižanja 

poskoči za 0,10 o. t., na 8,67 % [+1,40 o. t.], dan kasneje pa še za 0,84 o. t., na 9,50 %. Do 

konca sredine leta 2011 se zahtevani donos do zapadlosti giblje med 10 % in 11 %. 

V marcu 2011 Grčiji uspe doseči dogovor o znižanju obrestne mere za triletno posojilo za 1 % 

in istočasno ji podaljšajo ročnost odplačilo le-tega za 7,5 leta. 7. marca 2011 pri Moody'su 
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dodatno znižajo bonitetno oceno za tri stopnje, na B1. Zahtevani donos na dan znižanja 

poraste za 0,10 o. t., na 10,89 % [+0,76 o. t.], dan kasneje pa še za 0,47 o. t. in se povzpne na 

11,35 %. Ob koncu marca 2011 tudi S&P zniža bonitetno oceno še za dve stopnji, na BB-, kar 

na dan znižanja 29. marca 2011 ni bistveno vplivalo na rast zahtevanega donosa (zgolj +0,05 

o. t.) [+0,26 o. t.]. Ta konec marca doseže nivo 11,45 % (točka 4 na sliki 26). 

V drugi polovici aprila 2011 se začnejo razmere zaostrovati tudi drugod v evroobmočju. Za 

mednarodno pomoč namreč zaprosi Portugalska. To se pozna tudi pri rasti zahtevanega 

donosa na grške obveznice, ki konec aprila 2011 presežejo 14 %, 16. maja 2011 pa 

Portugalska uradno dobi mednarodno pomoč tretjih držav. V juniju 2011 se ponovno poslabša 

grška bonitetna ocena, ki jo sklestijo vse tri glavne bonitetne agencije (točka 5 na sliki 26). 

Fitch je 20. maja 2011 bonitetno oceno znižal za tri stopnje, na B+, zahtevani donos pa je na 

dan znižanja porasel za 0,45 o. t., na 14,76 % [+1,00 o. t.]. Dan kasneje je ta porasel še za 

0,47 o. t. in prvič dosegel nivo 15,22 %. V začetku junija 2011 Moody's bonitetno oceno prav 

tako zniža za tri nivoje, na Caa1, na dan znižanja 2. junija 2011 pa ta poraste za 0,14 o. t. in 

doseže 14,92 % [-0,14 o. t.]. 13. junija 2011 tudi pri S&P znižajo boniteto za tri stopnje, na 

CCC, zahtevani donos na dan znižanja 13. junija 2011 poskoči za 0,20 o. t., na 15,27 % 

[+1,14 o. t.], dva dni kasneje (16. 6. 2011) pa preseže nivo 16 %. Konec junija tudi S&P zniža 

bonitetno oceno še za tri stopnje, kar pa se ne odrazi v pričakovani smeri, saj na dan znižanja 

27. junija 2011 zahtevani donos pade za 0,04 o. t. [-0,60 o. t.]. V juliju 2011 sledijo nova 

znižanja bonitetne ocene pri bonitetnih agencijah, vendar te nimajo dodatnih negativnih 

učinkov na zahtevane donose. 

Že tako drastična situacija se poslabša v septembru 2011, ko inšpektorji mednarodnih 

posojilodajalcev odpovedo pregled grških javnih financ in gospodarstva, saj naj bi nastajale 

zamud pri implementaciji reform v državi. Zahtevani donos do zapadlosti od začetka 

septembra do sredine meseca poraste za kar 6,12 %, in sicer s 16,20 % na 22,33 %. V oktobru 

2011 grški parlament ne potrdi zahtevanih varčevalnih ukrepov, donos do zapadlosti pa 12. 

oktobra 2011 preseže 25 % (točka 6 na sliki 26). V oktobru 2011 trojka (EU, ECB in MDS) 

Grčiji ponudijo drugi paket pomoči v vrednosti 130 milijard evrov pod pogojem izvedbe 

reform in nižanja proračunskega primanjkljaja. Grški premier je sicer napovedal razpis 

referenduma glede drugega paketa pomoči, vendar je moral popustiti pod vse hujšim 

mednarodnim pritiskom. 

V začetku novembra 2011 Grčijo doleti še politična kriza. Grški premier odstopi, oblikuje se 

vlada narodne enotnosti. Zahtevani donosi do zapadlosti v zadnjih dveh mesecih leta 2011 

drastično porastejo in presežejo nivo 32 % (točka 7 na sliki 26). V februarju 2012 je med 

Grčijo in mednarodnimi posojilodajalci sklenjen dokončen dogovor o drugem paketu pomoči 

v višini 130 milijard evrov, država pa privoli v stroge varčevalne ukrepe. V marcu 2012 grška 

vlada dokončno bankrotira, saj ni sposobna servisirati svojega zunanjega dolga. Bonitetna 

agencija S&P 27. februarja 2012 razglasi bankrot države [+1,51 o. t.]. Zgodi se največji 
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bankrot v zgodovini, ki je hkrati dvakrat večji kot bankrot Rusije leta 1918. Najslabše jo 

odnesejo imetniki grških obveznic, ki morajo privoliti v 53,5% odpis nominalne vrednosti, v 

zameno pa dobijo nove grške obveznice in obveznice sklada EFSF z ročnostjo 11–30 let. Z 

izdajo novih obveznic se znižajo tudi zahtevani donosi na desetletne grške obveznice (točka 8 

na sliki 26). V Grčiji so izvedli največje svetovno prestrukturiranje dolga, odpisanih je bilo za 

107 milijard evrov terjatev, nivo grškega zunanjega dolga pa je padel s 350 na 240 milijard 

evrov v marcu 2012. 

7.3.6 Analiza Španije 

Špansko gospodarstvo do začetka finančno dolžniške krize ni imelo večjih težav. Španija je 

spadala v krog držav z relativno nizkim deležem javnega dolga v BDP. V letu 2010 je bil 

delež javnega dolga v BDP zgolj 60 %, kar je bilo manj od Italije, Irske, Grčije ter celo 

Nemčije in Francije. Španski javni dolg ni naraščal izključno na račun davčnih prihodkov iz 

naslova rasti nepremičninskega trga, ki je do leta 2010 izjemno cvetel. Posledično se je lahko 

Španija pohvalila z visoko bonitetno oceno AAA, ki sta ji jo vse do sredine leta 2010 

pripisovali bonitetni agenciji Fitch in Moody's. 

Zahtevani donos na desetletne španske obveznice se je v obdobju 2009 do začetka leta 2011 

gibal v intervalu med 3 % in 4 %. Prvič je zahtevani donos opazneje porasel v januarju 2009, 

ko je bonitetna agencija S&P znižala špansko bonitetno oceno zunanjega dolga za eno 

stopnjo, in sicer z AAA na AA+. Zahtevani donos je na dan znižanja 19. januarja 2009 

porasel za 0,09 o. t., na 3,88 % [+0,47 o. t.], do konca januarja pa dosegel 4,11 % (točka 1 na 

sliki 27). Šibka gospodarska rast, poslabšanje javnih financ in finančne moči vlade so bili 

glavni dejavniki znižanj španske bonitetne ocene v letu 2010. Prva je konec aprila 2010 

znižala bonitetno oceno agencija S&P, in sicer z AA+ na AA. Zahtevani donos je na dan 

znižanja 28. aprila 2010 porasel za 0,05 o. t., na 3,45 % [+0,06 o. t.]. Grška kriza se je 

prevalila in vplivala tudi na porast donosa španskih obveznic. Ko se je Grčija dogovorila za 

prvo 110 milijard evrov vredno posojilo, je zahtevani donos španskih obveznic 6. maja 2010 

dosegel 3,85 % (točka 2 na sliki 27). Sledilo je znižanje bonitetne ocene pri bonitetni agenciji 

Fitch, ki je 28. maja 2010 za eno stopnjo znižala špansko bonitetno oceno. Na dan znižanja je 

sicer v nasprotju s pričakovanji zahtevani donos padel za 0,03 o. t. [+0,45 o. t.]. Drugi 

opaznejši skok zahtevanega donosa v juniju 2010 je bil posledica znižanja grške bonitetne 

ocene na raven »smeti«. Španski donos je posledično 16. junija dosegel 4,22 % (točka 3 na 

sliki 27), kar je bilo za 0,17 o. t. več kot dan pred tem. Moody's je 30. septembra 2010 znižal 

špansko bonitetno oceno za eno stopnjo, zahtevani donos pa je na dan znižanja padel za 0,09 

o. t. [-0,11 o. t.]. Slednje kaže na to, da je bilo znižanje predvideno in zajeto v strošek 

zadolževanja ter da so bili drugi dejavniki tisti, ki so vplivali na zahtevani španski donos. 

Španija med krizo ni bila imuna za poslabšanje dolžniške krize v drugih državah 

evroobmočja. Porast zahtevanih donosov konec leta 2010 (točka 4 na sliki 27) je bil v največji 
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meri posledica grške situacije in dogovora o znižanju obrestne mere za posojilo. Posledično je 

zahtevani donos španskih obveznic vidno porasel in konec novembra 2010 dosegel 4,82 %. V 

začetku leta 2011 (točka 5 na sliki 27) pa je zahtevani donos porasel zaradi vse slabše 

situacije na Portugalskem. Ta je namreč sredi aprila 2011 uradno zaprosila za mednarodno 

pomoč, posledično je to vplivalo na porast donosa španskih obveznic. Slednji je sredi aprila 

2011 dosegel 5,40 %. 10. marca 2011 je Moody's znižal bonitetno oceno za eno stopnjo, 

zahtevani donos pa je na dan znižanja ostal nespremenjen, gledano širše obdobje, pa je celo 

padel [-0,18 o. t.]. 
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Slika 27: Gibanje donosa do zapadlosti in bonitetne ocene Kraljevine Španije 

Vir: Bloomberg 2016. 

Opazneje zahtevani donos poraste v juliju 2011, kar je v največji meri mogoče pripisati 

drastičnim nižanjem grške bonitetne ocene pri glavnih treh bonitetnih agencijah v juniju in 

juliju. Špekulacije o grškem bankrotu se poznajo tudi pri rasti zahtevanih donosov španskih 

obveznic, katerih donos do zapadlosti v juliju 2011 preseže 6 % (točka 6 na sliki 27). 

Podobno velja za dogajanje v oktobru 2011, ko Grčija vstopi v pogajanja za drugi, 130 

milijard evrov vreden paket pomoči (točka 7 na sliki 27). Zahtevani donos na desetletne 

španske obveznice konec oktobra preseže nivo 6,66 %. 

V oktobru 2011 vse tri bonitetne agencije znižajo bonitetno oceno Španije za dve stopnji. 

Prva zniža bonitetno oceno bonitetna agencija Fitch, in sicer na AA-, zahtevani donos pa celo 

pade za 0,02 o. t., na 4,97 % [+0,03 o. t.]. Sledi S&P, ki ravna identično kot bonitetna 

agencija Fitch, zahtevani donos na dan znižanja poraste za 0,09 o. t. [+0,37 o. t.]. Zadnji 

reagirajo še pri Moody'su in znižajo bonitetno oceno na A1, na dan znižanja donos poraste 

zgolj za 0,04 o. t. [+0,27 o. t.]. Opaziti je, da se zahtevani donosi ob vsaki posamezni akciji 

bonitetne agencije sicer bistveno niso povečali, so pa občutnejše spremembe v porastu 

donosa, če opazujemo obdobje tri dni pred akcijo bonitetne agencije in po njej.  
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Sledilo je leto 2012, ki je bilo za špansko gospodarstvo prelomno. Počil je nepremičninski 

balon, katerega posledice so v veliki večini prizadele španske banke. V začetku leta 2012 so 

ponovno ena za drugo reagirale vse tri bonitetne agencije, ki dolgoročno bonitetno oceno 

znižajo za dve stopnji. Tako S&P kot Fitch znižata bonitetno oceno na A, medtem ko 13. 

februarja na nivo A3 zniža bonitetno oceno še Moody's. Tudi v tem paketu znižanj večjih 

premikov zahtevanih donosov ni bilo. Ob prvi akciji je donos porasel za 0,09 o. t. [-0,34 o. t.], 

pri drugi akciji pa je bil padec višji, in sicer za 0,24 o. t. [-0,54 o. t.], kar je povsem v 

nasprotju s pričakovanji. Tudi o tem paketu nižanj lahko rečemo, da so obstajali drugi 

dejavniki, ki so vplivali na padec zahtevanih donosov. Od prve do zadnje akcije so zahtevani 

donosi upadli za 0,19 o. t., s 5,19 % na 5,00 % (točka 8 na sliki 27). 

V maju 2012 španska banka Bankia dobi 19 milijard evrov težko pomoč (država jo 

nacionalizira), španski regulator bančnega sistema pa v septembru 2012 naznani, da bi bančni 

sektor potreboval injekcijo v višini 59 milijard evrov, da bi zagotovili kapitalsko ustreznost 

španskih bank. Državna pomoč bankam in padec španske gospodarske rasti sta vodila k 

porastu javnega dolga države, kar je bil tudi glavni razlog za tretji krog agresivnega nižanja 

španske bonitetne ocene pri bonitetnih agencijah. 

Najprej je v aprilu 2012 S&P znižala bonitetno oceno za dve stopnji, na BBB+, zahtevani 

donos do zapadlosti pa je na dan znižanja 26. aprila 2012 porasel za zgolj 0,04 o. t., na 5,71 % 

[-0,17 o. t.]. Sledilo je junijsko znižanje bonitetne ocene za tri stopnje še pri Fitchu (na BBB) 

in Moody'su (na Baa3). Na dan znižanja pri Fitchu so donosi padli za 0,19 o. t., gledano širše 

obdobje, pa so se občutno okrepili [+0,33 o. t.]. Na dan znižanja pri Moody'su je zahtevani 

donos porasel za 0,04 o. t., gledano širše obdobje, pa je donos porasel za skoraj eno odstotno 

točko [+0,94 o. t.]. V razponu od prve akcije prve agencije do druge pa so donosi porasli za 

0,66 o. t., s 5,97 % na 6,63 % (točka 9 na sliki 27).  

Zahtevani donos do zapadlosti enega največjih gospodarstev evroobmočja (po obsegu večji 

od grškega, portugalskega in irskega skupaj) se je ob koncu maja in začetku junija 2012 

močno približal psihološkemu nivoju 7 %, 18. junija pa ga celo presegel (7,05 %). V juniju 

2012 postane Španija osrednji problem evroobmočja, saj se trg kapitala za Španijo prične 

zapirati. Voditeljem evroobmočja ne preostane drugega, kot da se 9. junija 2012 dogovorijo 

za 100 milijard evrov vredno finančno pomoč Španiji. Pomoč ni prešla neposredno v banke, 

temveč je bila prenesena v državni sklad, ki je nato skrbel za kapitalsko ustreznost španskih 

bank. 24. julija 2012 zahtevani donos do zapadlosti desetletnih španskih obveznic doseže 

zgodovinsko najvišjo vrednosti pri 7,54 %, nato pa se postopno umiri (točka 10 na sliki 27). 

10. oktobra 2012 bonitetna agencija S&P zadnjič zniža bonitetno oceno za dve stopnji. 

Zahtevani donosi na dan znižanja ostanejo nespremenjeni, gledano širše obdobje, pa celo 

padejo [-0,11 o. t.]. 
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7.3.7 Analiza Slovenije 

Po vstopu Slovenije v evroobmočje so se finančne razmere v gospodarstvu dodatno 

stabilizirale, kar je vodilu k padcu obrestnih mer na trgu kapitala. Posledično se je okrepila 

dejavnost gradbenega sektorja, ki se je obsežno zadolževal pri bankah slovenskega bančnega 

sistema. Ko je v letu 2009 finančna kriza udarila tudi slovensko gospodarstvo, podjetja niso 

več uspela servisirati svojih dolgov, v slovenskih bankah pa se je nabralo za več kot 6 milijard 

evrov slabih posojil.  

Poleg finančne krize, ki je dotolkla slovenski bančni sistem, je v Sloveniji leta 2011 nastopila 

še politična kriza. Zaradi nesoglasij je vlado v začetku maja zapustil prvi, 27. junija 2011 pa 

še drugi koalicijski partner, s čimer je vlada postala manjšinska. Zahtevani donos do 

zapadlosti na desetletne slovenske obveznice je od 1. maja do konca julija 2011, kot posledica 

politične nestabilnosti, porasel za 0,49 o. t., s 4,34 % na 4,83 % (točka 1 na sliki 28), v 

začetku avgusta pa presegel nivo 5 %. 20. septembra 2011 je bila vladi izglasovana 

nezaupnica, pričelo se je obdobje politične nestabilnosti, zahtevani donosi do zapadlosti pa so 

začeli postopno naraščati (točka 2 na sliki 28). 

V drugi polovici septembra 2011 reagirajo vse tri bonitetne agencije, ki slovensko bonitetno 

oceno znižajo za eno stopnjo. Med glavnimi razlogi znižanja sta bila politična nestabilnost in 

padec vlade, kar ogroža izvedbo ključnih gospodarskih reform; tveganje, da bo morala vlada 

ponuditi podporo slovenskemu bančnemu sistemu, ter vse šibkejša gospodarska rast. Prva 

dolgoročno bonitetno oceno Slovenije zniža agencija Moody's, in sicer na Aa3, na dan 

znižanja 23. septembra 2011 pa zahtevani donos na desetletne državne obveznice poraste za 

0,17 o. t., na 4,54 % [+0,35 o. t.]. Nato 28. septembra 2011 bonitetno oceno zniža še Fitch, in 

sicer na AA-, kar pa zahtevani donos dvigne zgolj za 0,02 o. t. [+0,05 o. t.]. Zadnja bonitetno 

oceno v oktobru zniža še bonitetna agencija S&P, zahtevani donos pa na dan znižanja 19. 

oktobra 2011 poskoči za 0,14 o. t., na 5,24 % [+0,17 o. t.]. 

Padec vlade in politična nestabilnost v Sloveniji ter hkratno sovpadanje s politično in 

finančno nestabilnostjo v Grčiji so bili glavni razlogi za porast zahtevanih donosov v 

novembru 2011 (točka 3 na sliki 28). V slabem mesecu dni od zadnje akcije bonitetne 

agencije se je zahtevani donos povišal za kar 2,25 o. t. in 17. novembra 2011 dosegel 

zgodovinsko visoko vrednost pri 7,48 %. S tem je bila presežena meja 7 %, ki velja za še 

vzdržen nivo, ki ga je država sposobna refinancirati. 

V prvi polovici leta 2012 bonitetne agencije dodatno v dveh paketih znižajo dolgoročno 

bonitetno oceno Sloveniji. Najprej 13. januarja 2012 bonitetno oceno zniža S&P na A+, 

zahtevani donos pa na dan znižanja poskoči minimalno, in sicer za 0,02 o. t., na 6,27 % 

[+0,13 o. t.]. Nato 27. januarja 2012 bonitetno oceno zniža Fitch, na dnevnem nivoju 

zahtevani donos ostane nespremenjen, gledano širši razpon, pa donos celo pade za skoraj pol 

odstotne točke [-0,46 o. t.], kar je ponovno v nasprotju s pričakovanji. Zadnji 13. februarja 



  

113 

2012 reagirajo še pri Moody'su in znižajo bonitetno oceno na A2. Zahtevani donos na 

dnevnem nivoju pade za 0,14 o. t., na 4,89 %, prav tako pade donos, gledano šestdnevni 

interval [-0,22 o. t.]. Torej tudi v tem primeru ne moremo trditi, da bi znižanje bonitetne 

ocene vplivalo na stroške zadolževanja. 

Osrednji razlogi znižanja ostajajo podobni tudi tokrat, in sicer: potreba slovenskega bančnega 

sistema po novi dokapitalizaciji; vse šibkejša gospodarska rast in krčenje zasebnega sektorja; 

ter naraščajoči stroški zadolževanja na trgu kapitala, s čimer se odmikajo možnosti 

refinanciranja državnega dolga. Kljub dodatnim nižanjem bonitetne ocene se zahtevani donos 

do zapadlosti v januarju 2012 ni krepko zvišal. 10. februarja 2012 je zaprisegla nova vlada, 

zahtevani donos do zapadlosti pa se je ustavil tik nad 5 % (točka 4 na sliki 28). S&P 8. marca 

2012 zniža bonitetno oceno še za eno stopnjo, kar pa nima vpliva na dvig zahtevanega 

donosa, saj ta na dan znižanja pade za 0,08 o. t., na 4,55 % [-0,09 o. t.]. 
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Slika 28: Gibanje donosa do zapadlosti in bonitetne ocene Republike Slovenije 

Vir: Bloomberg 2016. 

V avgustu 2012 ponovno reagirata bonitetni agenciji Moody's in Fitch. Glavne skrbi ostajajo 

kapitalsko oslabel bančni sistem, naraščajoči stroški servisiranja javnega dolga in šibka 

gospodarska rast. Pri Moody'su znižajo bonitetno ocene za kar tri stopnje, in sicer z A2 na 

Baa2, slab teden kasneje pa ukrepa še Fitch, ki zniža oceno z A na A-. V nasprotju s 

pričakovanji je na dan, ko je Moody's znižal bonitetno oceno, zahtevani donos padel za 0,08 

o. t. [+0,11 o. t.], že dan kasneje (3. 8. 2012) pa je porasel za 0,31 o. t., na 6,04 %. 8. avgusta 

2012, ko bonitetno oceno zniža še Fitch, se zahtevani donos okrepi še za 0,10 o. t., na 6,19 %, 

še bolj izrazit porast donosa je viden v širše opazovanem obdobju [+1,32 o. t.]. Pod vtisom 

100 milijard evrov vredne pomoči, ki jo v juniju 2012 prejme Španija za svoj bančni sistem, 

se pojavijo špekulacije, da bi podobno pomoč potreboval tudi slovenski bančni sistem. Sredi 

avgusta 2012 zahtevani donos na slovenske državne obveznice ponovno preseže kritični nivo 

7 % in doseže vrh pri 7,36 % (točka 5 na sliki 28). 
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Zahtevani donos na desetletne državne obveznice se nato do začetka leta 2013 stabilizira med 

4 % in 5 %. V februarju 2013 bonitetna agencija S&P zniža bonitetno oceno še za eno 

stopnjo, na A-, kar ne vpliva bistveno na zahtevani donos, ki celo pade za 0,05 o. t., na 4,41 % 

[-0,06 o. t.]. 27. februarja 2013 je slovenski vladi izglasovana konstruktivna nezaupnica, na 

mesto predsednice vlade pa izvoljena Alenka Bratušek. Vlada je bila pod njenim vodstvom 

potrjena 20. marca 2013, v drugi polovici marca pa so se zahtevani donosi drastično povečali. 

Samo v tednu dni se je zahtevani donos povišal za 1,75 o. t., s 4,44 % na 6,20 % (točka 6 na 

sliki 28). 

Konec aprila 2013 bonitetna agencija Moody's zniža bonitetno oceno Slovenije še za dve 

stopnji, in sicer z Baa2 na Ba1. Bonitetna ocena Slovenije tako prvič pade iz investicijskega 

razreda v t. i. špekulativni razred »smeti«. Kljub temu pa zahtevani donos ni dodatno porasel, 

temveč je celo padel za 0,01 o. t. in na dan znižanja dosegel 4,93 % [-0,22 o. t.] (točka 7 na 

sliki 28). Do konca leta 2013 zahtevani donos ponovno poraste in se giblje tik pod nivojem 6 

%. Sredi decembra 2013 slovenska vlada dokapitalizira vse tri sistemske banke slovenskega 

bančnega sistema: Novo LB, Novo KBM in Abanko. Te namreč 15. decembra 2015 prejmejo 

državno pomoč v obliki državnih obveznic Republike Slovenije in obveznic t. i. slabe banke, 

na katero banke prenesejo slabe terjatve. V zameno za državno pomoč bankam se slovenska 

vlada Evropski komisiji zaveže, da bo državne banke prodala in se tako izločila iz lastništva. 

Na dan dokapitalizacije slovenskih bank je zahtevani donos znašal nekaj čez 4 % (točka 8 na 

sliki 28), potem pa so se zahtevani donosi še zniževali in dodatno stabilizirali. Republika 

Slovenija se je v letih 2014 in 2015 na trgu kapitala zadolžila po stabilnih obrestnih merah in 

izdala državne obveznice ročnosti 10, 20 in 30 let. 

7.3.8 Povzetek glavnih ugotovitev in rezultati testiranja 

V zadnjem poglavju magistrske raziskave smo opravili analizo gibanja zahtevanih donosov 

do zapadlosti desetletnih državnih obveznic opazovanih držav in občutljivost gibanja le-teh za 

akcije treh najvplivnejših bonitetnih agencij. V analizo so bili vključeni zahtevani donosi do 

zapadlosti t. i. perifernih držav PIIGS in Slovenije.  

V proučevanje so bile vključene akcije bonitetnih agencij Moody's, Fitch in S&P. Ko 

govorimo o akcijah bonitetnih agencij, mislimo na akcije znižanj mednarodnih dolgoročnih 

bonitetnih ocen držav, pri čemer so izključene akcije, v katerih so bonitetne agencije 

napovedale pregled bonitetnih ocen opazovanih držav. 

Gibanje zahtevanih donosov do zapadlosti državnih obveznic in občutljivost le-teh za akcije 

bonitetnih agencij smo analizirali v dveh obdobjih. Prvič, zanimalo nas je, kaj se dogaja z 

zahtevanim donosom do zapadlosti na dan akcije znižanja bonitetnih ocen za eno ali več 

stopenj, ter drugič, kako se je gibal zahtevani donos do zapadlosti v obdobju treh dni pred 

znižanjem dolgoročne bonitetne ocene posamezne države in treh dni po njem. Z drugim 
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načinom zajema podatkov smo želeli zajeti reakcijo mednarodnih kapitalskih trgov na 

predvideno akcijo bonitetnih agencij, saj so določena znižanja bonitetnih ocen lahko vnaprej 

predvidena in pričakovana kot posledica drugih makroekonomskih dejavnikov, ki vplivajo na 

konkretno bonitetno oceno države. V praksi se pogosto dogaja, da kapitalski trgi določen 

dogodek predvidijo in v ceno vključijo morebitna pričakovanja, na drugi strani pa se lahko 

reakcije na konkretno akcijo izvedejo z nekajdnevnim zamikom. V izognitev temu smo zato 

prikazali spremembo zahtevanih donosov v intervalu treh dni pred posamezno akcijo 

bonitetnih agencij in tri dni po njej.  

V skladno s teorijo smo pričakovali, da bo vsako poslabšanje bonitetne ocene države, ki je 

posledica slabših makroekonomskih dejavnikov (padec gospodarske aktivnosti, negativne 

gospodarske rast, proračunski primanjkljaj, visok delež javnega dolga v BDP, visoka stopnja 

brezposelnosti in inflacije, rast zahtevanih donosov do zapadlosti, skromno povpraševanje ob 

izdaji dolga itd.), vplivala negativno, torej v obliki porasta zahtevanih donosov do zapadlosti 

za posamezno državo. Vsak dvig oziroma porast zahtevanih donosov namreč konkretno 

pomeni, da se strošek refinanciranja dolga države poviša. V praksi se je med evropsko 

dolžniško krizo pokazalo, da je še vzdržen nivo obrestne mere 7 %, kar pomeni, da je to 

strošek, ki ga je posamezna država še sposobna sama servisirati. V nasprotnem primeru pa je 

namreč za državo ugodneje, da zaprosi za mednarodno finančno pomoč, kar se je zgodilo v 

primeru Irske, Portugalske, Grčije in Španije. V času evropske dolžniške krize sta za pomoč 

zaprosila še Islandija in Ciper, vendar nista bila vključena v analizo. Italija in Slovenija pa sta 

bili državi, ki kljub izrazitim špekulacijam mednarodne pomoči nista potrebovali. 

Vzorec podatkov 

V opazovani vzorec je bilo vključenih 100 akcij znižanj bonitetnih ocen pri treh bonitetnih 

agencijah: Moody's, Fitch in S&P, za države PIIGS in Slovenijo. Ker smo analizirali obdobje 

razvoja evropske dolžniške krize, smo upoštevali samo akcije znižanj bonitetnih ocen držav, 

saj naj bi te po pričakovanju negativno vplivale na rast stroškov zadolževanja. Razrez po 

opazovanih državah pokaže, da je bila Grčija deležna kar 32 znižanj bonitetne ocene, Irska in 

Španija vsaka po 15 znižanj bonitetne ocene, Portugalska in Slovenija vsaka po 13 znižanj 

bonitetne ocene ter Italija 12 znižanj dolgoročne bonitetne ocene zunanjega dolga. 

Iz analize opazovanega vzorca podatkov izhaja, da se je v 63 primerih (63 %) zahtevani donos 

do zapadlosti na dan znižanja bonitetne ocene za eno ali več stopenj hkrati povišal v 

povprečju za vsaj 0,01 o. t. ali več. V 37 % primerov (37-krat) pa se je zgodilo, da se je 

zahtevani donos kljub znižanju bonitetne ocene za eno ali več stopenj znižal v povprečju za 

vsaj 0,01 o. t. ali več. Na podlagi tega lahko trdimo, da so bili v vsaj 37 % primerov prisotni 

še drugi dejavniki, ki so kljub padcu bonitetne ocene vplivali na znižanje zahtevanih donosov 

do zapadlosti. 
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Z namenom, da smo zajeli tudi pričakovanja kapitalskih trgov in pričakovane reakcije pred 

akcijo bonitetne agencije in po njej, smo opravili še opazovanje v obdobju treh dni pred akcijo 

znižanja bonitetne agencije in tri dni po njej. Tudi v tem primeru so rezultati analize precej 

podobni tistim pri opazovanju dnevnih sprememb. V 68 % vseh primerov (68 akcij) znižanj 

bonitetne ocene za vsaj eno ali več stopenj je prišlo v povprečju do porasta zahtevanih 

donosov do zapadlosti za vsaj 0,01 o. t. ali več. V 32 % primerov pa se je zgodilo, da se je 

zahtevani donos kljub znižanju bonitetne ocene za vsaj eno ali več stopenj znižal v povprečju 

za 0,01 o. t. ali več. Tudi v tem primeru lahko trdimo, da so bili v 32 % vseh primerov 

prisotni še drugi dejavniki, ki so kljub padcu bonitetne ocene vplivali na znižanje zahtevanih 

donosov do zapadlosti. 

Poleg tega se je v 49 % vseh opazovanih primerov zgodilo, da so ob znižanju bonitetne ocene 

za vsaj eno stopnjo ali več zahtevani donosi porasli v povprečju za vsaj 0,01 o. t. ali več; tako 

pri istodnevni spremembi kot tudi v primeru enotedenskega intervala (t+/- 3 dni od akcije 

bonitetne agencije). V 18 % vseh opazovanih primerov pa se je zgodilo, da kljub znižanju 

bonitetne ocene za eno ali več stopenj ni bilo porasta zahtevanih stopenj donosa do zapadlosti 

v povprečju za vsaj 0,01 o. t.; v nobenem od obeh opazovanih obdobju (niti pri istodnevni 

spremembi niti pri enotedenskem intervalu). 33 % pa je bilo takšnih primerov, v katerih je ob 

znižanju bonitetne ocene za eno ali več stopenj hkrati nastal porast zahtevanih donosov za 

vsaj 0,01 o. t. ali več; v vsaj enem izmed obeh opazovanih primerov (pri istodnevni 

spremembi ali v enotedenskem intervalu). 

Rezultati testiranja 

Ocena intervala zaupanja za oceno odstotka povišanja stroškov zadolževanja v primeru 

poslabšanja bonitetnih ocen. 

p % - z * se(p %) < P < p % + z * se(p %) ; α = 0,05  

pri α = 0,05 je z = 1,96; p% = 63 %; n = 100  

se (p %) = √ ((p %(100 – p %) / (n-1) = √ ((63(100 – 63) / (100 – 1) =  √ (2.331 / 99) ≈  

√ 23,5454  ≈ 4,852365. 

63 - 1,96*4,852365 < P < 63 + 1,96*4,852365  

53,49 < P < 72,51  

Na podlagi vzorca smo ocenili, da znaša delež akcij znižanj bonitetnih ocen opazovanih držav 

za eno ali več stopenj hkrati, v primeru katerih se je zahtevani donos povišal za 0,01 o.t. ali 

več, med 53,49 % in 72,51 %. Oceno smo postavili pri stopnji tveganja alfa je 0,05. 
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Preizkus domneve o vrednosti odstotka povišanj stroškov zadolževanja v primeru poslabšanja 

bonitetnih ocen. 

Na podlagi opazovanega vzorca je bilo ugotovljeno, da so se v 63 primerih akcij znižanj 

bonitetnih ocen za eno ali več stopenj hkrati stroški zadolževanja držav na dnevnem nivoju 

povišali za vsaj 0,01 odstotne točke ali več. S preizkusom smo želeli preizkusiti domnevo, da 

se ob znižanju bonitetne ocene držav v več kot polovici primerov povišajo stroški 

zadolževanja držav na dnevnem nivoju za vsaj 0,01 odstotne točke ali več. Preizkus smo 

opravili pri stopnji tveganja α = 0,05. 

Oblikovanje ničelne in alternativne domneve 

H0: p ≤ 0,50 

H1: p > 0,50 

Pravilo testiranja: ob stopnji tveganja α = 0,05 in enostranskem preizkusu je kritična vrednost 

standardizirane normalne spremenljivke 1,645. V kolikor je vrednost z manjša / večja od 

1,645, lahko zavrnemo ničelno domnevo.  

Izračun testa: ṕ = 0,63; p0 = 0,50; n = 100 => z = ? 

z =  (ṕ - p0) / √ ((ṕ (1 – ṕ)) / 100) = (0,63 – 0,50) / √ ((0,63(1 - 0,63)) / 100) ≈ 2,6926. 

Rezultat testa: z ≈ 2,6926 => z > z kritični => ničelno domnevo H0 lahko zavrnemo. 

Zaključek: Na podlagi vzorca akcij znižanj bonitetnih ocen opazovanih držav za eno ali več 

stopenj hkrati smo ocenili, da pri dovolj nizki stopnji tveganja alfa (α = 0,05) lahko zavrnemo 

ničelno domnevo H0, in smo sprejeli sklep, da v več kot polovici vseh akcij znižanj bonitetnih 

ocen za eno ali več stopenj hkrati pride na dnevnem nivoju do porasta stroškov zadolževanja 

za 0,01 odstotne točke ali več. 

Alternativno smo testirali še domnevo, da se ob znižanju bonitetne ocene držav v več kot 

dveh tretjinah primerov povišajo stroški zadolževanja držav na dnevnem nivoju za vsaj 0,01 

odstotne točke ali več. Tudi ta preizkus smo opravili pri stopnji tveganja α = 0,05. 

Oblikovanje ničelne in alternativne domneve 

H0: p ≤ 2/3 ≈ 0,6667 

H1: p > 2/3 ≈ 0,6667 

Ob enakih pogojih testa in postopku izračuna smo prišli do vrednosti z ≈ 0,75945. Na podlagi 

dobljenega rezultata (z ni večji od 1,645) ničelne domneve H0 ne moremo zavrniti. Na podlagi 

vzorca akcij znižanj bonitetnih ocen opazovanih držav za eno ali več stopenj hkrati, ni 

mogoče trditi, da bi v več kot dveh tretjinah primerov znižanj bonitetnih ocen za eno ali več 
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stopenj hkrati prišlo na dnevnem nivoju do porasta stroškov zadolževanja za 0,01 odstotne 

točke ali več. 

Preizkus domneve o vrednosti odstotka povišanj stroškov zadolževanja v primeru poslabšanja 

bonitetnih ocen (v enotedenskem intervalu). 

Preizkus domnev smo opravili še na vzorcu 100 opazovanj znižanj bonitetnih ocen 

opazovanih držav za eno ali več stopenj hkrati, kjer smo opazovali, ali se strošek zadolževanja 

držav poviša za 0,01 odstotne točke ali več v obdobju treh dni pred akcijo znižanja bonitetne 

ocene in treh dni po njej.  

Na podlagi opazovanega vzorca je bilo ugotovljeno, da so se v 68 primerih akcij znižanj 

bonitetnih ocen za eno ali več stopenj hkrati stroški zadolževanja držav v enotedenskem 

intervalu povišali za vsaj 0,01 odstotne točke ali več. S preizkusom smo želeli preizkusiti 

domnevo, da se ob znižanju bonitetne ocene držav v več kot polovici primerov povišajo 

stroški zadolževanja držav v obdobju treh dni pred akcijo in po njej za vsaj 0,01 odstotne 

točke ali več. Preizkus smo opravili pri stopnji tveganja α = 0,05. 

Oblikovanje ničelne in alternativne domneve 

H0: p ≤ 0,50 

H1: p > 0,50 

Pravilo testiranja in stopnja tveganja ostaja ista kot v prejšnjih primerih. 

Izračun testa: ṕ = 0,68; p0 = 0,50; n = 100 => z = ? 

z =  (ṕ - p0) / √ ((ṕ(1 – ṕ)) / 100) = (0,68 – 0,50) / √ ((0,68(1-0,68)) / 100) ≈ 3,8587. 

Rezultat testa: z ≈ 3,8587 => z > z kritični => ničelno domnevo H0 lahko zavrnemo. 

Zaključek: Na podlagi vzorca akcij znižanj bonitetnih ocen opazovanih držav za eno ali več 

stopenj hkrati smo ocenili, da pri dovolj nizki stopnji tveganja alfa (α = 0,05) lahko zavrnemo 

ničelno domnevo H0, in smo sprejeli sklep, da v več kot polovici vseh akcij znižanj bonitetnih 

ocen za eno ali več stopenj hkrati pride v obdobju treh dni pred akcijo in po njej do porasta 

stroškov zadolževanja za 0,01 odstotne točke ali več. 

Tudi na tem vzorcu smo preizkusili domnevo, da se ob znižanju bonitetne ocene držav v več 

kot dveh tretjinah primerov povišajo stroški zadolževanja držav v obdobju treh dni pred 

posamezno akcijo in po njej za vsaj 0,01 odstotne točke ali več. Preizkus smo opravili pri 

stopnji tveganja α = 0,05. 

Oblikovanje ničelne in alternativne domneve 

H0: p ≤ 2/3 ≈ 0,6667 

H1: p > 2/3 ≈ 0,6667 
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Ob enakih pogojih preizkusa in postopku smo prišli do vrednosti z ≈ 0,2858. Na podlagi 

dobljenega rezultata (z ni večji od 1,645) ničelne domneve H0 ne moremo zavrniti. Na podlagi 

vzorca akcij znižanj bonitetnih ocen opazovanih držav za eno ali več stopenj hkrati ni mogoče 

trditi, da bi v več kot dveh tretjinah primerov znižanj bonitetnih ocen za eno ali več stopenj 

hkrati prišlo v obdobju treh dni pred posamezno akcij in po njej do porasta stroškov 

zadolževanja za 0,01 odstotne točke ali več. 
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8 SKLEP 

Bonitetne agencije so bile in ostajajo tudi po evropski dolžniški krize ključni akterji v procesu 

zadolževanja na svetovnem kapitalskem trgu. Pred razvojem zadnje evropske dolžniške krize 

je industrija bonitetnih ocen tekla svojo pot, trg bonitetnih ocen pa je deloval bolj ali manj 

brez ustreznega nadzora. Pojavila se je poplava bonitetnih ocen, vse splošno izključno 

zanašanje na bonitetne ocene, izdelane pri bonitetnih agencijah. Vlagatelji so povsem zaupali 

bonitetnim agencijam, na drugi strani pa zanemarili lastno presojo tveganj, ki je izgubila svoj 

pomen in bila odrinjena na stranski tir. Šele v letih po razvoju in stabilizaciji krize so se 

raziskovalci pričeli ukvarjati z odkrivanjem dejanskih vzrokov, kje in kaj se je zalomilo na 

trgu bonitetnih ocen. Del odgovornosti za nastalo situacijo so pripisali bonitetnim agencijam, 

vendar pa je odgovornost za nastalo situacijo mogoče pripisati tudi vlagateljem, ki so pozabili 

na lastno razumno presojo. 

Glavni namen magistrske raziskave je bil proučiti, prikazati in povzeti vlogo bonitetnih 

agencij in njihov vpliv na stroške zadolževanja držav v času pred evropsko dolžniško krizo in 

med njo. S pomočjo raziskave in analize podatkov smo poskušali odgovoriti na temeljno 

raziskovalno vprašanje in druga dodatna raziskovalna vprašanja. V nadaljevanju podajamo 

povzetek glavnih ugotovitev in odgovore na temeljno vprašanje in dodatna raziskovalna 

vprašanja. 

Analiza trga bonitetnih agencije je pokazala izjemno koncentracijo tržnih deležev nekaj 

posameznih bonitetnih agencij, in sicer velikih treh: Moody's, S&P in Fitch, ki skupaj 

obvladujejo okrog 95 % celotnega trga. Moody's in S&P skupaj obvladujeta 80 % trga, 

medtem ko Fitch dosega okrog 15% tržni delež. Moody's in S&P sta na trgu prisotna že od 

začetka dvajsetega stoletja, medtem ko je Fitch postal pomemben igralec šele po letu 2000 s 

prevzemom nekaj manjših lokalnih bonitetnih agencij. Preostalih 5 % trga obvladujejo 

lokalne in regionalne bonitetne agencije, katerih število ni natančno znano, naj bi pa se gibalo 

med 70 in 130, po nekaterih ocenah tudi do 150. V prihodnje naj bi se število glavnih igralcev 

zmanjševalo, medtem ko naj bi, globalno gledano, število le-teh naraščalo, in to predvsem na 

manj razvitih finančnih trgih. Tržni deleži treh največjih bonitetnih agencij se v obdobju od 

začetka krize 2006–2009 niso bistveno spremenili in so bili bolj ali manj konstantni. V tem 

obdobju se je tržni delež bonitetne agencije Moody′s gibal pri 36 %, S&P je bil vseskozi 

vodilen z nekaj več kot polovičnim tržnim deležem, Fitch pa je imel v vsem opazovanem 

obdobju nekaj več kot 12% tržni delež. Glede na usmerjenost delovanja bonitetnih agencij pa 

je mogoče govoriti o treh skupinah bonitetnih agencij, o nacionalnih, regionalnih in globalnih. 

Iz analize trga iz leta 2000 izhaja, da sta bili v sektorju industrije v ospredju bonitetni agenciji 

Moody′s in S&P, ki sta bili na trgih ZDA, Evrope, Srednjega vzhoda in Afrike bolj ali manj 

izenačeni. V bančnem sektorju je imela vodilno vlogo bonitetna agencija Moody′s, saj je bila 

vodilna bonitetna agencija v vseh štirih opazovanih regijah. Na področju ocenjevanja 

zavarovalnic je imela primat bonitetna agencija S&P, še posebno v ZDA in Evropi. Pri 
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podeljevanju bonitetnih ocen tveganja držav je bila vodilna bonitetna agencija Moody′s, 

medtem ko sta ji, vsaj na evropskem trgu, dokaj izenačeno sledili bonitetni agenciji S&P in 

Fitch. 

Temeljno raziskovalno vprašanje (R0): Kakšna je bila vloga bonitetnih agencij in njihova 

odgovornost za finančne posledice v času pred evropsko dolžniško krizo in med njo? 

Bonitetne agencije so, imajo in bodo imele eno ključnih vlog in funkcij na mednarodnih 

finančnih trgih. Osrednji funkciji, ki jih imajo bonitetne agencije, sta informacijska in 

regulativna. V okviru informacijske funkcije bonitetne agencije zagotavljajo informacije o 

tveganjih v zvezi s poplačilom finančnih obveznosti in dolgov, ki jih bonitetne agencije 

zagotavljajo ekonomskim subjektom in zainteresirani širši javnosti. Bonitetne agencije na ta 

način izboljšujejo informiranost na finančnih trgih in tako povečujejo učinkovitost slednjih, 

saj z blaženjem asimetrije informacij znižujejo stroške neinformiranosti, in to pri izdajateljih 

kot tudi investitorjih. V okviru regulativne funkcije pa se z zakonodajo, ki ureja delovanje 

bonitetnih agencij, izvaja regulacija delovanja finančnih trgov, ki se kaže npr. v določanju 

sprejemljive ravni tveganj, izračunavanju kapitalske ustreznosti itd. 

Vpliv bonitetnih agencij v času pred evropsko dolžniško krizo, med njo in po njej lahko 

opredelim s treh vidikov, in sicer z vidika konkurenčnosti, z vidika brezpogojnega zaupanja in 

s stroškovnega vidika. Vpliv z vidika konkurenčnosti se kaže preko konkurence na trgu 

bonitetnih ocen, kjer imajo prevladujoči delež velike tri, in sicer Fitch, Moodys in S&P, ki 

obvladujejo okrog 95 % trga bonitetnih ocen. Tržni deleži bonitetnih agencij se v času med 

evropsko dolžniško krizo in po njej (lastna raziskava) glede na leto 2000 (raziskava Banke za 

mednarodne poravnave) niso bistveno spremenili in ostajajo bolj ali manj podobni. 

Drugič, vpliv z vidika brezpogojnega zaupanja, kjer so investitorji ob poplavi bonitetnih ocen 

in investicijskih priložnosti v celoti in povsem brezpogojno verjeli in se zanašali na bonitetne 

ocene, dodeljene pri bonitetnih agencijah. Po ocenah analitikov so se namreč investitorji v 

času pred krizo pri investicijskih odločitvah po večini odločali na podlagi ocen, pridobljenih 

pri bonitetnih agencijah, ter v veliki meri zanemarili lastno presojo ustreznosti investicijskih 

odločitev. Prav regulatorji trga pa so po izbruhu finančnodolžnike krize od investitorjev 

zahtevali nujnost izvedbe internih bonitetnih presoj posameznih investicijskih naložb. 

In tretjič, vpliv bonitetnih agencij na stroške zadolževanja držav. Osnovno izhodišče 

raziskave je bilo, da znižanje bonitetne ocene držav vpliva na poslabšanje pogojev 

zadolževanja na mednarodnih trgih oziroma na rast zahtevanih donosov državnih obveznic. 

Slednji namreč kažejo, po kolikšni obrestni meri oziroma kolikšen bi bil strošek 

refinanciranja obstoječih državnih dolgov. Doslej opravljene raziskave enoznačnega odgovora 

niso dale. Ugotovitve prve raziskave kažejo, da lahko z zgodnjimi signali glede spremembe 

bonitetne ocene pri bonitetni agenciji le-te vplivajo na razpoloženje med investitorji na trgu. 

To kaže, da trg vendarle ni povsem neodvisen od vpliva bonitetnih ocen. Izsledki druge 
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raziskave so pokazali, da nenadno znižanje bonitetne ocene ne nujno prispeva k dinamiki 

finančne krize, kar je v nasprotju z zagovorniki teorije ciklov boom-bust. Tudi avtorji v tretji 

znani raziskavi so prišli do dveh pomembnih zaključkov. Prvič, vpliv napovedi spremembe 

bonitetne ocene na pribitke donosov je bil mnogo močnejši za naložbe z oceno »špekulativni 

razred« kot pri naložbah, ki so spadale v skupino »investicijski razred« naložb. In drugič, 

napoved morebitnega zvišanja bonitetne ocene države se je odrazila v pričakovani smeri, to je 

v znižanju donosov na obveznice; medtem ko v primeru napovedi morebitnega znižanja 

bonitetne ocene vpliva na rast donosov na obveznice niso mogli potrditi. Če povzamemo, 

lahko trdimo, da so bonitetne ocene agencij delni povzročitelj rasti zahtevanih donosov na 

obveznice in da bonitetne ocene ne prispevajo nujno k dinamiki finančnih kriz.  

Tudi lastna raziskava na vzorcu 100 opazovanj, katere zaključki so predstavljeni v sedmem 

poglavju magistrske raziskave, niso podali enoznačnih zaključkov. V 63 % proučevanih 

primerov se je zahtevani donos do zapadlosti na dan znižanja bonitetne ocene za eno ali več 

stopenj hkrati povišal v povprečju za vsaj 0,01 o. t. ali več. V preostalih 37 % primerov pa se 

je zgodilo, da se je zahtevani donos kljub znižanju bonitetne ocene za eno ali več stopenj 

znižal v povprečju za vsaj 0,01 o. t. ali več. Na podlagi tega lahko trdimo, da so bili v vsaj 37 

% primerov prisotni še drugi dejavniki, ki so kljub padcu bonitetne ocene vplivali na znižanje 

zahtevanih donosov do zapadlosti. Tudi širši interval opazovanja ni postregel z bistveno 

drugačnimi ugotovitvami. V 68 % vseh primerov znižanj bonitetne ocene za vsaj eno ali več 

stopenj je prišlo v povprečju do porasta zahtevanih donosov do zapadlosti za vsaj 0,01 o. t. ali 

več. V 32 % primerov pa se je zgodilo, da se je zahtevani donos kljub znižanju bonitetne 

ocene za vsaj eno ali več stopenj znižal v povprečju za 0,01 o. t. ali več. Tudi v tem primeru 

lahko trdimo, da so bili pri 32 % vseh primerov prisotni še drugi dejavniki, ki so kljub padcu 

bonitetne ocene vplivali na znižanje zahtevanih donosov do zapadlosti. 

R6: Kako je kriza bonitetnih ocen vplivala na nezaupanje in ugled bonitetnih agencij? 

Vpliv so bonitetne agencije pridobile po zlomu trga obveznic in delnic, ki se je zgodil po 

izbruhu velike krize v letu 1929. Svoj vpliv znotraj ameriškega finančnega sistema so okrepile 

z regulatornimi zagotovili bančnih nadzornikov, kjer je glavno vlogo odigral ameriški bančni 

nadzorni urad za državne in tuje banke. Dodatno se je vpliv bonitetnih agencij okrepil po letu 

1936, ko je ameriški OCC omejil nakupe vrednostnih papirjev tistim bankam, katerih 

obveznice so imele prenizko bonitetno oceno. Prav v obdobju po letu 1930 so investitorji 

zaupanje in rešitev videli v bonitetnih agencijah, ki so po mnenju vlagateljev svoje delo 

opravljale bistveno boljše kot trg sam. Bonitetne agencije so se pojavile v vlogi regulatorja in 

so vlagatelje oskrbovale z informacijami o dogajanjih na finančnih trgih. Vpliv, bistveno bolj 

pa še ugled so bonitetne agencij izgubile v času mehiške krize med letoma 1994 in 1995 ter v 

času azijske krize med letoma 1997 in 1998, ko so bile države pri bonitetnih agencijah 

deležne ostrih in večstopenjskih, predvsem pa hitrih in nenadnih nižanj dolgoročnih 

bonitetnih ocen. Tretje obdobje, v katerem je trpel predvsem ugled bonitetnih agencij, pa je 
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bila evropska dolžniška kriza med letoma 2008 in 2013, ko so bile predvsem periferne države 

evroobmočja deležne hitrih nižanj dolgoročnih bonitetnih ocen.  

S kasnejšimi spremembami bonitetnih ocen po izbruhu kriz so bonitetne agencije resda 

delovale prociklično in so z nespremenjenimi bonitetnimi ocenami pritok kapitala le še 

spodbujale. Temu so sledila ostra znižanja bonitetnih ocen in pospešen, paničen beg kapitala 

iz prizadetih držav. Bonitetnim agencijam se očita del pomanjkljivosti in slabosti, 

investitorjem pa neprevidnost pri uporabi bonitetnih ocen in zanemarjanje lastne presoje. 

Smiselno je poudariti, da je vloga bonitetnih agencij ugotavljanje in obravnava verjetnosti 

nepoplačila finančnih obveznosti do vlagateljev in ne napovedovanje kriz. 

Med krizo se je pokazalo, da so bile bonitetne ocene, dodeljene strukturiranim instrumentom, 

povsem napačne. Glavni očitek bonitetnim agencijam je bil, da naj bi zavestno pripravljale 

napačne in previsoke bonitetne ocene strukturiranim vrednostnim papirjem, ki so bili kriti s 

problematičnimi posojili in z njimi povezanimi stroški. Zaradi vsesplošnega zanašanja 

vlagateljev na bonitetne ocene so vlagatelji po znižanju bonitetnih ocen tem vrednostnim 

papirjem povsem izgubili zaupanje v bonitetne ocene strukturiranih finančnih instrumentov. 

R3: Ali so bonitetne agencije reagirale pravočasno in ali je bil monitoring bonitetnih ocen 

dovolj dosleden? 

Pri praktično vseh večjih doslej znanih krizah (kriza velikega poka, mehiška kriza, azijska 

kriza, evropska dolžniška kriza) so se na trgu pri tržnih udeležencih pojavile kritike na račun 

delovanja bonitetnih agencij. Bonitetne agencije naj bi površno in ohlapno predvidele 

ranljivost deležnih držav, ki so na koncu podlegle gospodarski krizi, in drugič, bonitetne 

agencije naj bi se prepočasi in prepozno odzvale na negativna gospodarska gibanja. Različni 

avtorji se tako ne morejo izogniti kritiki, da so se bonitetne agencije z znižanjem bonitetnih 

ocen običajno odzvale šele po začetku krize, s čimer so zgolj povečale tržna cenovna nihanja 

in dodatno pospeševale nestabilnost na trgu.  

Avtorji so si večinoma edini, da tako trgi kot tudi analitiki in bonitetne agencije niso uspeli 

napovedati finančnih kriz in pravočasno zaznati porasta tveganja nepoplačila obveznosti 

izdajatelja. Napovedovanje kriz namreč ni naloga bonitetnih agencij. Zagotovo pa so bile 

bonitetne agencije dosledne pri monitoringu bonitetnih ocen držav, bank in podjetij. V praksi 

so najbolj znani primeri padlih ekonomskih subjektov, kot so Enron, Lehman Brothers 

Holding, islandske banke, države PIIGS.  

Močna znižanja dolgoročnih bonitetnih ocen ekonomskih subjektov v času kriz kažejo, da so 

bonitetne agencije zgolj obravnavale verjetnost nepoplačila finančnih obveznosti do 

vlagateljev. Tveganje nepoplačila je bilo namreč po izbruhu krize bistveno višje kot pred 

pričetkom krize. Takšna argumentacija aktivnosti se zdi smiselna, saj finančne krize zagotovo 

niso imele pozitivnega vpliva na sposobnost in pripravljenost prizadetih ekonomskih 
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subjektov, da le-ti v celoti in pravočasno servisirajo svoj zunanji dolg. Lahko trdimo, da 

dolgoročne bonitetne ocene ekonomskih subjektov, izdelanih pri bonitetnih agencijah, zgolj 

nakazujejo možnost nepredvidljivih dogodkov, ki močno vplivajo na tveganje neplačila 

finančnih obveznosti države. Prav slednje pa je tisto, kar je glavna naloga in kar naj bi delale 

bonitetne agencije. 

Večji kritiki delovanja bonitetnih agencij sta bili njihova dinamika in odzivnost na dogodke v 

gospodarstvu v času zadnje finančne krize. Avtorji so kritizirali odzivni čas bonitetnih agencij 

kot škandalozno dolg glede na minimalne spremembe, ki so jih bonitetne agencije izvedle. 

Sporno je bilo tudi dejstvo, da so se leto dni po začetku krize predstavniki regulatorjev kot 

tudi investitorji še naprej povsem zanašali na bonitetne ocene, izdelane pri bonitetnih 

agencijah. Bonitetne agencije naj bi neprimerno ukrepale v primerih General Electrica, 

stečajih Lehman Brothersa, Enrona in treh glavnih islandskih bank. 

R4: Ali so drastična in prehitra nižanja bonitetnih ocen poglobila in intenzivirala dolžniško 

krizo? 

Da bi znižanje dolgoročne bonitetne ocene vselej vplivalo na rast pribitkov zahtevanih 

donosov obveznic, ni mogoče trditi, kar sta pokazali analiza južnokorejskega primera in 

analiza opazovanih evropskih držav na lastnem vzorcu. Na lastnem opazovanem vzorcu se je 

v 63 % vseh proučevanih primerov zgodilo, da je se je zahtevani donos do zapadlosti na dan 

znižanja bonitetne ocene za eno ali več stopenj hkrati povišal v povprečju za vsaj 0,01 o. t. ali 

več. V preostalih 37 % primerov pa se je zgodilo, da se je zahtevani donos kljub znižanju 

bonitetne ocene za eno ali več stopenj znižal v povprečju za vsaj 0,01 o. t. ali več. 

Negativni odgovor na zastavljeno raziskovalno vprašanje poda tudi analiza južnokorejskega 

primera, ki je proučevala vpliv znižanja dolgoročne bonitetne ocene Južne Koreje za eno 

stopnjo na kratkoročno mednarodno likvidnostno pozicijo države. Južna Koreja se je med 

azijsko krizo spoprijela z največjim in najagresivnejšim znižanjem dolgoročne bonitetne 

ocene v vsej zgodovini podeljevanja bonitetnih ocen. Rezultati raziskave so pokazali, da je 

imelo ostro znižanje korejske dolgoročne bonitetne ocene le majhen vpliv na kratkoročno 

likvidnostno pozicijo Južne Koreje. Empirični rezultati so celo pokazali, da je poslabšanje 

bonitetne ocene pripomoglo k izboljšanju kratkoročne likvidnostne pozicije države. Poleg 

tega bi lahko povzeli, da je oster padec bonitetne ocene pripomogel k hitrejšemu končanju 

finančne krize. Rezultati analize korejskega primera tako delno kažejo strinjanje z rezultati 

raziskave avtorjev Reisna in von Maltzana, ki navajata, da znižanje dolgoročne bonitetne 

ocene ali zgolj najave znižanja le-te ne prispeva nujno k pospeševanju dolžniške finančne 

krize.  

R1: Ali je bil na trgu prisoten konflikt interesov ob zahtevi izdajatelja po plačilu bonitetne 

ocene ob njeni izdaji? 
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Pri svojem delu bonitetne agencije po večini dobijo največ kritik zaradi konflikta (navzkrižja) 

interesov, dominantnega položaja ameriških podjetij v industriji bonitetnih ocen in 

pomanjkanja preglednosti (transparentnosti). Konflikt interesov je zagotovo prisoten, v 

ospredju pa sta dva problema. Prvič, problem uporabe pristopa »izdajatelj plača«, kar pomeni, 

da so bonitetne agencije za izdajo bonitetnih ocen plačane od izdajateljev vrednostnih 

papirjev. Iz naslova plačil izdajateljev za dodelitev bonitetne ocene namreč tri najvplivnejše 

bonitetne agencije ustvarijo večino svojih prihodkov. Tako ni pričakovati, da bi bonitetna 

agencija namenoma izdelala slabo bonitetno oceno, saj je od nje tudi plačana. In drugič, 

problem, ki je povezan s svetovalno dejavnostjo bonitetnih agencij. Bonitetne agencije svojim 

strankam ponujajo nasvete, s katerimi metodami in kako izboljšati svoje bonitetne ocene za 

izdane vrednostne papirje. 

Konflikt interesov je ena najpogostejših kritik, ki jo je mogoče srečati pri raziskovanju 

področja delovanja bonitetnih agencij, ter hkrati eden najpogosteje omenjenih razlogov za 

razvoj in izbruh zadnje finančnodolžniško krize, ki je samo dodatno poglobila nezaupanje 

investitorjev do delovanja bonitetnih agencij. Izdajatelj finančnega instrumenta je ob plačilu 

za izdelavo bonitetne ocene zainteresiran, da mu mednarodna bonitetna agencija dodeli čim 

višjo, torej boljšo bonitetno oceno. Izdajatelji lahko celo spodbujajo bonitetne agencije k 

povišanju bonitetne ocene, in to tako, da se poslužujejo dodatnih storitev, ki jih bonitetna 

agencija opravlja. 

Z namenom odprave konflikta interesov je bila pri Evropski komisiji sprejeta dodatna 

regulacija trga delovanja bonitetnih agencij znotraj EU, vse glasnejše pa so bile zahteva po 

oblikovanju evropske bonitetne agencije. Na ravni Evropske unije je vprašanje navzkrižja 

interesov urejeno z Direktivo o zlorabi trga, medtem ko v ZDA z Uredbo o poštenem 

razkrivanju podatkov in Kodeksom IOSCO. 

R2: Ali je bil vpliv bonitetnih agencij prevelik in uporabljen napačen pristop za dodeljevanje 

bonitetnih ocen? 

Vpliv bonitetnih agencij je mogoče meriti tudi s tržno segmentacijo. To je problem 

oligopolnega položaja na trgu bonitetnih agencij, saj tri vodilne bonitetne agencije nadzirajo 

okrog 95 % celotnega trga. Tako visoke tržne deleže agencije vzdržujejo s prevzemi manjših 

agencij, ki jih je bilo med letoma 2000 in 2008 po svetu več kot 30. Močan oligopolni položaj 

vodilnih treh bonitetnih agencij je mogoče pripisati tudi specifičnim tržnim značilnostim, 

dodatno pa je bil utrjen še z regulatorno licenco, ki so jo vodilne bonitetne agencije pridobile 

pri Komisiji za trg vrednostnih papirjev v ZDA. 

Glede ustreznega poslovnega modela dodelitve bonitetnih ocen bonitetne agencije velike 

izbire nimajo. Aktualna sta dva postopka dodelitve bonitetnih ocen, in sicer prostovoljne 

bonitetne ocene in plačljive bonitetne ocene. Znotraj zadnje omenjenega pristopa pa sta se 

razvila še dva modela, in sicer model naročnine oziroma uporabnik plača; pri katerem 
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izdelavo bonitetne ocene plača uporabnik; ter model, kjer izdelavo bonitetne ocene plača 

izdajatelj finančnega instrumenta, ki je zainteresiran za javno objavo bonitetne ocene, 

izdelane pri bonitetni agenciji. Kateri model je pravi in ali bonitetne agencije uporabljajo 

napačen model, je težko trditi, saj ima vsak svoje prednosti in slabosti. Model naročnine je bil 

prevladujoči model principa delovanja bonitetnih agencij do začetka 70. let prejšnjega 

stoletja, torej vse do trenutka, ko so predvsem zaradi finančnih koristi bonitetne agencije 

prestopile na model, pri katerem je izdajatelj sam plačal izdelavo bonitetne ocene. Danes 

model naročnine (uporabnik plača) uporabljajo zgolj manjše bonitetne agencije. 

R5: Ali je mogoče del krivde pripisati funkciji nadzora in regulatorju trga ter kako so na krizo 

reagirali regulatorji trga bonitetnih agencij v Evropi in ZDA? 

Neposredno krivdo funkciji nadzora in regulatorju trga bonitetnih ocen težko pripišemo. Je pa 

res, da se je po izbruhu finančnodolžniške krize zgodila temeljita prenova nadzornih funkcij v 

ZDA in v Evropi. V ZDA je pričela veljati nova različica Kodeksa IOSCO, ki je uvedla 

obsežne zahteve po razkritjih, katerih osnovni namen je enostavnejši vpogled investitorjem in 

nadzornikom v strukturo bonitetnih ocen. Kodeks IOSCO, ki sicer temelji na neobvezujočih 

načelih, so v veliki večini v svoje kodekse ravnanja implementirale vse najpomembnejše 

bonitetne agencije. Kodeks nikoli ni bil zavezujoč za bonitetne agencije niti ni vseboval 

mehanizma za njegovo izvrševanje.  

V EU je organ CESR v letu 2005 pripravil tehnična priporočila za Evropsko komisijo in ji 

hkrati svetoval, da naj ne uvede dodatne regulacije nad obstoječo industrijo bonitetnih agencij 

in naj sprejme ustrezen nadzor nad izvajanjem standardov, ki so bili določeni v Kodeksu 

IOSCO. Evropska komisija v decembru 2005 ni uvedla nove zakonodaje, saj je bila 

prepričana, da je kombinacija samoregulacije in veljavne zakonodaje Evropske unije uspešna 

in zadostna. V letu 2009 je Evropski parlament sprejel Uredbo CRA I, ki je bila 

implementirana v pravni red držav članic Evropske unije, njen osnovni namen pa je bila 

uvedba obvezne registracije bonitetnih agencij in neprestan nadzor nad njimi. Uredba ureja 

navzkrižje interesov, kakovost izdelanih bonitetnih ocen in transparentnost bonitetnega 

procesa. Evropska komisija je v maju 2011 sprejela novelo Uredbe o bonitetnih agencijah, 

imenovano CRA II. Novela uredbe je prenesla nadzor znotraj Evropske unije na organ 

ESMA, bonitetne agencije pa so postale prve finančne ustanove, ki so regulirane neposredno 

na ravni Evropske unije. 

Problematika finančne krize znotraj EU je postala tako resna, da je Evropska komisija že pred 

začetkom veljavnosti Uredbe CRA I in pred sprejemom Uredbe CRA II podala predlog 

novele CRA III. Osnovni cilji Uredbe CRA III, ki je bila sprejeta 21. maja 2013, so bili 

zmanjšati pretirano zanašanje na zunanje bonitetne ocene, zmanjšati navzkrižje interesov, 

povečati zaupanje investitorjev in preglednost poslovanja, zmanjšati nestabilnost na finančnih 

trgih in okrepiti konkurenco v dejavnosti. V končnem predlogu evropske direktive in uredbe 
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je bila tudi ideja o ustanovitvi evropske bonitetne agencije, ki pa se ni ohranila in je bila 

kasneje opuščena. 

Poleg raziskovalnih vprašanj smo preverjali še hipotezo vpliva aktivnosti bonitetnih agencij 

na stroške zadolževanja držav oziroma ali se akcija znižanja bonitetne ocene odrazi pri 

spremembi cene zadolževanja oziroma rasti zahtevanega donosa do zapadlosti državnih 

vrednostnih papirjev.  

H1: Aktivnosti bonitetnih agencij statistično značilno vplivajo na spremembe donosov 

opazovanih držav. 

V opazovani vzorec je bilo vključenih 100 akcij znižanj bonitetnih ocen treh bonitetnih 

agencij: Moody's, Fitch in S&P, in sicer za države PIIGS in Slovenijo. Iz analize podatkov 

izhaja, da se je v 63 primerih (63 %) zahtevani donos do zapadlosti na dan znižanja bonitetne 

ocene za eno ali več stopenj hkrati povišal v povprečju za vsaj 0,01 o. t. ali več. V kar 37 % 

primerov (37-krat) pa se je zgodilo, da se je zahtevani donos kljub znižanju bonitetne ocene 

za eno ali več stopenj znižal v povprečju za vsaj 0,01 o. t. ali več. Na podlagi tega lahko 

trdimo, da so bili v vsaj 37 % primerov prisotni še drugi dejavniki, ki so kljub padcu bonitetne 

ocene vplivali na znižanje zahtevanih donosov do zapadlosti. 

Z namenom zajema pričakovanj kapitalskih trgov in pričakovanih reakcij pred akcijo 

bonitetne agencije in po njej smo opravili še opazovanje v obdobju treh dni pred akcijo 

bonitetne agencije in treh dni po njej. Tudi v tem primeru so rezultati analize dokaj podobni 

tistim pri dnevnih spremembah. V 68 % vseh primerov (68 akcij) znižanj bonitetne ocene za 

vsaj eno ali več stopenj je prišlo v povprečju do porasta zahtevanih donosov do zapadlosti za 

vsaj 0,01 o. t. ali več. V 32 % primerov pa se je zgodilo, da se je zahtevani donos kljub 

znižanju bonitetne ocene za vsaj eno ali več stopenj znižal v povprečju za 0,01 o. t. ali več. 

Tudi v tem primeru lahko trdimo, da so bili pri 32 % vseh primerov prisotni še drugi 

dejavniki, ki so kljub padcu bonitetne ocene vplivali na znižanje zahtevanih donosov do 

zapadlosti. 

Poleg tega se je v 49 % vseh opazovanih primerov zgodilo, da so ob znižanju bonitetne ocene 

za vsaj eno stopnjo ali več zahtevani donosi porasli v povprečju za vsaj 0,01 o. t. ali več; tako 

pri istodnevni spremembi kot tudi v primeru enotedenskega intervala (t+/- 3 dni od akcije 

bonitetne agencije). V 18 % vseh opazovanih primerov se je zgodilo, da kljub znižanju 

bonitetne ocene za eno ali več stopenj ni bilo porasta zahtevanih stopenj donosa do zapadlosti 

v povprečju za vsaj 0,01 o. t.; v nobenem od obeh opazovanih obdobij (niti pri istodnevni 

spremembi niti pri enotedenskem intervalu). 33 % pa je bilo takšnih primerov, v katerih je ob 

znižanju bonitetne ocene za eno ali več stopenj hkrati prišlo do porasta zahtevanih donosov za 

vsaj 0,01 o. t. ali več; v vsaj enem izmed obeh opazovanih primerov (pri istodnevni 

spremembi ali v enotedenskem intervalu). 
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Na vzorcu 100 opazovanj smo opravili tudi štiri preizkuse domnev o vrednosti odstotka 

povišanj stroškov zadolževanja v primeru poslabšanja bonitetnih ocen. S preizkusi smo želeli 

preizkusiti domneve, da se ob znižanju bonitetne ocene opazovanih držav v več kot polovici 

(v več kot dveh tretjinah) primerov povišajo stroški zadolževanja opazovanih držav na 

dnevnem nivoju (v enotedenskem intervalu) za vsaj 0,01 odstotne točke ali več. Preizkuse 

smo opravili pri stopnji tveganja α = 0,05. 

Na podlagi vzorca akcij znižanj bonitetnih ocen opazovanih držav za eno ali več stopenj 

hkrati smo ocenili, da pri dovolj nizki stopnji tveganja alfa (α = 0,05) lahko zavrnemo ničelni 

domnevi H0, in smo sprejeli sklep, da v več kot polovici vseh akcij znižanj bonitetnih ocen za 

eno ali več stopenj hkrati pride na dnevnem kot tudi na tedenskem nivoju do porasta stroškov 

zadolževanja za 0,01 odstotne točke ali več. 

V primeru dveh preizkusov smo želeli preizkusiti domnevi, da se ob znižanju bonitetne ocene 

opazovanih držav v več kot dveh tretjinah primerov povišajo stroški zadolževanja držav. 

Ničelnih domnev H0 v teh dveh preizkusih nismo uspeli zavrniti, kar pomeni, da ni mogoče 

trditi, da bi v več kot dveh tretjinah primerov znižanj bonitetnih ocen za eno ali več stopenj 

hkrati prišlo v obdobju treh dni pred posamezno akcijo in treh dni po njej kot tudi na dnevnem 

nivoju do porasta stroškov zadolževanja za 0,01 odstotne točke ali več. 

Glede na analizo vzrokov sprememb bonitetnih ocen za opazovane države PIIGS in Slovenijo 

(poglavje 7.3 magistrske raziskave) lahko predpostavimo, da so za vse države značilni bolj ali 

manj podobni dejavniki, ki poleg padca bonitetne ocene vplivajo na spremembo (rast ali 

padec) zahtevanih donosov do zapadlosti, in sicer: 

– šibka gospodarska rast in rast brezposelnosti delovno aktivnega prebivalstva, 

– izrazito poslabšanje javnih financ in strma rast deleža javnega dolga v BDP držav, 

– poslabšanje premoženja (aktive) bank, upadanje kapitalske ustreznosti in dokapitalizacija 

sistemskih bank v državi na račun povečanja javnega dolga,  

– omejen dostop do finančnih virov zadolževanja na trgu kapitala. 
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PRILOGE 

Priloga 1  Primerjalna numerična lestvica bonitetnih ocen  

Priloga 2 Opazovani vzorec znižanj bonitetnih ocen 
 
 



Priloga 1 

 
 

PRIMERJALNA NUMERIČNA LESTVICA BONITETNIH OCEN 

 
Fitch, S&P, R&I Moody's  

AAA Aaa 22 
AA+ Aa1 21 
AA Aa2 20 
AA- Aa3 19 
A+ A1 18 
A A2 17 
A- A3 16 
BBB+ Baa1 15 
BBB Baa2 14 
BBB- Baa3 13 
BB+ Ba1 12 
BB Ba2 11 
BB- Ba3 10 
B+ B1 9 
B B2 8 
B- B3 7 
CCC+ Caa1 6 
CCC Caa2 5 
CCC- Caa3 4 
CC Ca 3 
C C 2 
D  1 
NR WR 0 

 





Priloga 2 

 
 

OPAZOVANI VZOREC ZNIŽANJ BONITETNIH OCEN 
 

PORTUGALSKA 
t = 0 
dni 

spr. v 
donosu 

t = +/- 
3dni 

spr. v 
donosu 

t = 0 
dni 

t = +/- 
3dni 

29.1.2009 NE -0,08 NE -0,23 DA 12 10 

24.3.2010 DA 0,04 NE -0,04 NE 1 3 

27.4.2010 DA 0,40 DA 0,22 Skupaj 13 13 

23.12.2010 DA 0,08 DA 0,16 

24.3.2011 DA 0,04 DA 0,64 

25.3.2011 DA 0,12 DA 0,62 

29.3.2011 DA 0,08 DA 0,85 

1.4.2011 DA 0,11 DA 0,53 

5.4.2011 DA 0,16 DA 0,25 

6.7.2011 DA 1,95 DA 2,27 

24.11.2011 DA 0,87 DA 2,13 

16.1.2012 DA 1,86 DA 1,78 

14.2.2012 DA 0,08 NE -1,07 

ITALIJA 
t = 0 
dni 

spr. v 
donosu 

t = +/- 
3dni 

spr. v 
donosu 

t = 0 
dni 

t = +/- 
3dni 

18.10.2006 DA 0,02 DA 0,07 DA 7 8 

19.10.2006 DA 0,03 DA 0,07 NE 5 4 

20.9.2011 DA 0,13 DA 0,10 Skupaj 12 12 

5.10.2011 DA 0,03 NE -0,07 

7.10.2011 DA 0,02 DA 0,13 

6.1.2012 NE -0,02 NE -0,61 

27.1.2012 NE -0,15 NE -0,49 

14.2.2012 NE -0,03 DA 0,09 

13.7.2012 DA 0,14 DA 0,13 

8.3.2013 NE -0,02 NE -0,05 

9.7.2013 DA 0,04 DA 0,11 

5.12.2014 NE -0,06 DA 0,07 

IRSKA 
t = 0 
dni 

spr. v 
donosu 

t = +/- 
3dni 

spr. v 
donosu 

t = 0 
dni 

t = +/- 
3dni 

30.3.2009 DA 0,02 NE -0,11 DA 10 8 

9.4.2009 NE -0,02 NE -0,01 NE 5 7 

8.6.2009 DA 0,04 DA 0,28 SKUPAJ 15 15 

2.7.2009 NE -0,14 NE -0,32 

4.11.2009 DA 0,02 NE -0,01 

19.7.2010 DA 0,04 NE -0,03 

25.8.2010 DA 0,25 DA 0,38 

6.10.2010 DA 0,06 DA 0,02 

24.11.2010 DA 0,45 DA 1,08 

9.12.2010 NE -0,05 DA 0,07 

17.12.2010 DA 0,15 DA 0,72 
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2.2.2011 NE -0,19 NE -0,25 

1.4.2011 NE -0,24 NE -0,74 

15.4.2011 DA 0,35 DA 0,94 

13.7.2011 DA 0,63 DA 1,14 

GRČIJA 
t = 0 
dni 

spr. v 
donosu 

t = +/- 
3dni 

spr. v 
donosu 

t = 0 
dni 

t = +/- 
3dni 

14.1.2009 DA 0,03 DA 0,31 DA 20 25 

22.10.2009 NE -0,04 NE -0,06 NE 12 7 

8.12.2009 DA 0,17 DA 0,47 Skupaj 32 32 

16.12.2009 NE -0,21 DA 0,55 

22.12.2009 NE -0,14 DA 0,13 

9.4.2010 NE -0,12 DA 0,14 

22.4.2010 DA 0,46 DA 1,67 

27.4.2010 DA 0,29 DA 0,82 

14.6.2010 DA 0,10 DA 1,40 

7.3.2011 DA 0,10 DA 0,76 

29.3.2011 DA 0,05 DA 0,26 

9.5.2011 DA 0,02 NE -0,09 

20.5.2011 DA 0,45 DA 1,00 

2.6.2011 DA 0,14 NE 0,14 

13.6.2011 DA 0,20 DA 1,14 

27.6.2011 NE -0,04 NE -0,60 

13.7.2011 DA 0,07 DA 0,46 

25.7.2011 NE -0,15 NE -1,30 

22.2.2012 DA 0,76 DA 0,15 

28.2.2012 NE -0,06 DA 1,51 

5.3.2012 NE -0,74 DA 0,16 

9.3.2012 NE -0,02 DA 0,03 

18.5.2012 DA 0,17 DA 0,58 

5.12.2012 DA 0,10 NE -2,46 

2.6.2015 DA 0,43 DA 1,23 

27.3.2015 NE -0,02 DA 0,96 

15.4.2015 DA 0,24 DA 2,50 

29.4.2015 DA 0,27 NE -2,32 

10.6.2015 NE -0,05 DA 1,32 

29.6.2015 DA 4,70 DA 4,66 

30.6.2015 DA 0,36 DA 4,26 

1.7.2015 NE -0,26 DA 4,31 

ŠPANIJA 
t = 0 
dni 

spr. v 
donosu 

t = +/- 
3dni 

spr. v 
donosu 

t = 0 
dni 

t = +/- 
3dni 

19.1.2009 DA 0,09 DA 0,47 DA 8 9 

28.4.2010 DA 0,05 DA 0,06 NE 7 6 

28.5.2010 NE -0,03 DA 0,45 Skupaj 15 15 
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30.9.2010 NE -0,09 NE -0,11 

10.3.2011 NE -0,02 NE -0,18 

7.10.2011 NE -0,02 DA 0,03 

13.10.2011 DA 0,09 DA 0,37 

18.10.2011 DA 0,04 DA 0,27 

13.1.2012 DA 0,09 NE -0,34 

27.1.2012 NE -0,24 NE -0,54 

13.2.2012 DA -0,04 NE 0,13 

26.4.2012 DA 0,04 NE -0,17 

7.6.2012 NE -0,19 DA 0,33 

13.6.2012 DA 0,04 DA 0,94 

10.10.2012 NE -0,01 DA 0,11 

SLOVENIJA 
t = 0 
dni 

spr. v 
donosu 

t = +/- 
3dni 

spr. v 
donosu 

t = 0 
dni 

t = +/- 
3dni 

29.9.2011 DA 0,17 DA 0,35 DA 6 8 

28.9.2011 DA 0,02 DA 0,05 NE 7 5 

19.10.2011 DA 0,14 DA 0,17 Skupaj 13 13 

22.11.2011 NE -0,02 NE -0,14 

13.1.2012 DA 0,02 DA 0,13 

27.1.2012 NE 0,01 NE -0,46 

13.2.2012 NE -0,14 NE -0,22 

8.3.2012 NE -0,08 DA -0,09 

2.8.2012 NE -0,08 DA 0,11 

8.8.2012 DA 0,10 DA 1,32 

12.2.2013 NE -0,05 NE -0,06 

30.4.2013 NE -0,01 NE -0,22 

17.5.2013 DA 0,03 DA 0,14       

 
t = 0 
dni t = +/- 3dni      

DA 63 68    

NE 37 32    

Skupaj 100 100    

   

DA v % 63,0 68,0    

NE v % 37,0 32,0    

   

2x NE 18 18,0    

2X DA 49 49,0    

1X NE/DA 33 33,0    

100 100,0    

 
 
 
 


