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  III 

POVZETEK 

 

Republika Slovenija je do vstopa v evroobmočje izdajala obveznice pretežno na avkcijski način 

na domačem trgu, kasneje je bil med strateškimi cilji njenega zadolževanja vsebovan tudi cilj 

širjenja investitorske baze na integriranem trgu državnih obveznic v evroobmočju, gradnje 

krivulje donosnosti ter pospeševanja sekundarne likvidnosti državnih obveznic. Za dosego teh 

ciljev je bil avkcijski način izdajanja obveznic spremenjen v sindiciranega, uvedena je bila 

elektronska trgovalna platforma MTS Slovenija. V tej nalogi je opisan sindicirani način 

izdajanja slovenskih državnih obveznic v letih 2007 in 2008, primerjava višine stroška takšnega 

zadolževanja z zadolževanjem izbranih držav EMU pa je pokazala, da se je Republika 

Slovenija kot nova članica evroobmočja in nova izdajateljica na integriranem trgu državnih 

obveznic v teh letih v primerjavi z izbranimi, že uveljavljenimi državami izdajateljicami v 

EMU, zadolžila najmanj ugodno. Na področju analize sekundarnega trgovanja z »benchmark« 

obveznicami izbranih držav EMU je bil cilj z multivariatno regresijsko analizo preveriti, ali 

obstaja povezava med donosnostmi slovenskih in nemških 10-letnih »benchmark« obveznic na 

sekundarnem trgu ter obrestno mero euribor in višino CDS. Predpostavke multivariatne 

regresije niso bile izpolnjene, zato slednje ni bilo smiselno izvesti, temeljna teza s predpostavko 

o povezanosti med donosnostmi in obrestnimi merami ni bila potrjena. 

 

Ključne besede: obveznice Republike Slovenije, »benchmark« obveznice, zadolževanje, 

sindicirani način izdajanja, strošek izdaje, donosnost obveznice, MTS Slovenija, EMU 

 

SUMMARY 

 

Before entering EMU government bonds of the Republic of Slovenia were issued mainly via 

auctions in the domestic market. Later on one of the strategic goals was broadening the 

investors' base on the common government bond market in the eurozone, building the yield 

curve and enhancing the secondary liquidity of Slovenian government bonds. To achieve this 

goal auction method of bond issuance was replaced by a sindicated one, a special designated 

electronic trading platform MTS Slovenia was introduced. In this thesis the sindicated method 

of issuing Slovenian government bonds in 2007 and 2008 is described, and the comparison of 

the costs of syndicated issues of government bonds in observed EMU countries showed that 

Slovenia's cost of borowing in those two years was the highest. Within the analysis of the 

secondary trading with the observed EMU countries' »benchmark« bonds the goal was to use 

multiple regression to see whether there is correlation between yields of Slovenian and German 

10-year government benchmark bonds on the secondary market, euribor and CDS. The 

preconditions for running multiple regression were not fulfilled, therefore the later was not run, 

and the main thesis presuming there is correlation between the yields and interest rates could 

not be confirmed. 

 

Key words: Republic of Slovenia bonds, »benchmark« bonds, borrowing, syndicated 

issuance method, cost of borrowing, yield, MTS Slovenia, EMU 
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1 UVOD 

 

Trgi obveznic povezujejo izdajatelje z dolgoročnimi potrebami financiranja z 

investitorji, pripravljenimi plasirati sredstva v dolgoročne vrednostne papirje, ki nudijo 

kuponsko obrestno mero oziroma plačila obresti za določena obrestna obdobja do 

zapadlosti. Razvit trg obveznic nudi širok nabor priložnosti za financiranje potreb 

privatnega sektorja in državnih proračunov, pri čemer trg državnih vrednostnih papirjev 

tipično ustvarja priložnosti tudi za ostale izdajatelje. Trg državnih vrednostnih papirjev je 

definiran kot trg tržnih vrednostnih papirjev, izdanih s strani države za potrebe financiranja 

državnega proračuna (IMF 2001, 2).  

Republika Slovenija se za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov 

in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb in za 

odplačila glavnic državnega dolga lahko zadolžuje doma in v tujini v obsegu, ki ga letno 

določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Zadolževanje lahko obsega 

posojila ali izdajanje vrednostnih papirjev. Republika Slovenija se od leta 1997 zadolžuje 

pretežno z izdajanjem dolgoročnih vrednostnih papirjev – obveznic.   

Eden od osnovnih ciljev zadolževanja z obveznicami Republike Slovenije, navedenih v 

Programu financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2008,
1
 je, poleg 

sledenja ostalim strateškim opredelitvam, doseganje stroška zadolževanja, ki bi bil 

primerljiv stroškom zadolževanja z obveznicami v drugih državah Evropske monetarne 

unije (EMU), ki imajo podobno oceno kreditnega tveganja kot Republika Slovenija. Ocena 

kreditnega tveganja v veliki meri vpliva na doseganje stroška zadolževanja države, vendar 

pa je pri slednjem potrebno upoštevati tudi druge dejavnike, ki ravno tako vplivajo na 

oblikovanje stroška ob izdaji. 

Faktorji, ki jih teorija (glej npr. Bernoth 2006, 1-4) omenja kot glavne pri oblikovanju 

stroška izdaje posamezne državne obveznice, so kvantitativni in kvalitativni: ocena 

kreditnega tveganja države, makroekonomski kazalci kot so stopnja gospodarske rasti, 

                                                 
1
 Glavna strateška cilja zadolževanja Republike Slovenije, navedena v  programih financiranja državnega 

proračuna Republike Slovenije od leta 2000 dalje, sta zagotavljanje financiranja izvrševanja proračuna in 

minimiziranje stroška financiranja. Ta dva strateška cilja se z leti nista spreminjala, medtem ko so se ostali 

cilji zadolževanja s časom spreminjali, v odvisnosti od stopnje razvitosti domačega finančnega trga in 

strukture portfelja dolga (v letu 2002 je bil eden glavnih strateških ciljev poleg omenjenih dveh zagotavljanje 

čim večjega deleža financiranja proračunskih potreb na domačem finančnem trgu brez izpodrivanja drugih 

sektorjev gospodarstva ter zniževanje valutnega tveganja in stroška servisiranja dolga s povečanjem deleža 

evra v valutni strukturi tujega dolga, v naslednjih letih je postal eden od glavnih strateških ciljev uporaba 

strukture standardiziranih instrumentov, ki bi zagotavljala postopno oblikovanje referenčne krivulje donosa 

državnih vrednostnih papirjev in prispevala k izpolnitvi pogojev maastrichtskega kriterija dolgoročnih 

obrestnih mer, v letu 2006 pa je prišel v ospredje cilj aktivnega vključevanja v skupni evropski trg državnih 

vrednostnih papirjev in širitev tujega investitorskega zaledja, ki se je ohranjal tudi naprej). 



UVOD 

2 

višina BDP na prebivalca, stopnja inflacije, višina oziroma delež dolga državnega 

proračuna v BDP, potrebni obseg refinanciranja dolga proračuna v posameznem fiskalnem 

letu, proračunski saldo, tudi število obstoječih vrednostnih papirjev države ter likvidnost le-

teh na sekundarnem trgu, stroški trgovanja, ne nazadnje pa tudi politične razmere v državi 

in predvsem zaupanje investitorjev v izdajatelja in njegovo zmožnost odplačila dolga. 

Države v evroobmočju, kamor od 1. januarja 2007 spada tudi Slovenija, izdajajo 

obveznice na avkcijski način, sindicirani način ali s kombinacijo obeh. Izbira načina izdaje 

je pogojena z različnimi dejavniki, kot so velikost izdaje, likvidnost obstoječih obveznic, 

obstoječe investitorsko zaledje, možnosti tehnične izvedbe izdaje, tržne razmere, strateški

cilji izdajatelja, sam način izdaje pa poleg zgoraj omenjenih faktorjev tudi lahko vpliva na 

strošek zadolževanja. 

Eden od pomembnih dejavnikov, ki poleg že omenjenih tudi v veliki meri opredeljuje 

strošek novega zadolževanja, je tržna cena oziroma donosnost obstoječih obveznic na 

sekundarnem trgu. Pri sekundarnem trgovanju z izdanimi obveznicami je zato pomembna 

čim večja tržna učinkovitost, kar pomeni, da se različne informacije, ki so na voljo 

različnim udeležencem na trgu, pravilno odrazijo v tržni ceni obveznic.  

Primerjava stroškov zadolževanja z državnimi obveznicami oziroma primerjava tržnih 

cen ali donosnosti različnih državnih obveznic na sekundarnem trgu se navezuje na ceno 

oziroma donosnost referenčne državne »benchmark« obveznice.  

Za razumevanje pojma in pomena »benchmark« obveznice je potrebno najprej 

opredeliti sam izraz »benchmark«. Izraz »benchmark« sta K. M. Morris in V. B. Morris 

(1999, 79) definirala kot katerokoli vrednost, katerokoli raven, ki se lahko vzame kot 

osnovo za primerjavo. Prati in Schinasi (1997, 284-285) sta pred uvedbo enotne valute evro 

objavila, da bodo donosnosti francoskih državnih vrednostnih papirjev verjetno dobile 

status standarda ali merila (»benchmark«) na finančnih trgih.
2
 Buckley (1992, 663) govori o 

standardnem vrednostnem papirju (angl. »benchmark security«) kot o vrednostnem papirju, 

ki se izbere za standard. Uporabi se ga kot vodilo za druge izdaje vrednostnih papirjev, ki 

so podobni izbranemu standardnemu vrednostnemu papirju. Moles in Terry (1999, 43) 

govorita o standardni obveznici (angl. »benchmark bond«), ki naj bi odražala tržne 

razmere. Fabozzi in drugi (1994, 234-235) pravijo, da je krivulja donosnosti državnih 

vrednostnih papirjev standard za določanje cen obveznic in za določanje donosnosti na trgu 

dolgov nasploh. Značilnost vseh primerov, kjer se omenja merilo ali standard za donosnosti 

obveznic, je znana standardna »benchmark« obrestna mera za vse možne ročnosti 

dolžniškega vrednostnega papirja, ki jo lahko odčitamo iz krivulje donosnosti državnih 

vrednostnih papirjev (Ribnikar 2001, 51). 

                                                 
2
 McCauley in White (1997) sta menila, da bo funkcijo standarda ali merila prevzela krivulja donosnosti pri 

zamenjavah (angl. »swap yield curve«). 
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Vsaka država si prizadeva za razvit in transparenten finančni trg in sama kot osnovno 

gonilo razvoja tržne infrastrukture izdaja dolžniške vrednostne papirje – obveznice. 

Nominalna vrednost izdaje državne obveznice je praviloma višja od nominalnih vrednosti 

izdanih obveznic drugih izdajateljev, zato je na trgu tudi med najbolj likvidnimi 

vrednostnimi papirji, njihova donosnost predstavlja donosnost netvegane naložbe. Zaradi 

omenjenega državne obveznice predstavljajo »benchmark« na trgu obveznic v državi. Tako 

kot znotraj posamezne države pa tudi na skupnem evropskem trgu državnih obveznic, ki je 

širši pojem, obstaja standardna ali »benchmark« obveznica za posamezne ročnosti. Na 

skupnem trgu državnih obveznic v okviru evroobmočja se kot standard oziroma 

»benchmark« obveznica za 10-letno ročnost navadno uporablja nemška državna obveznica 

(BUND), za druge ročnosti pa lahko tudi francoska državna obveznica; na skupnem 

evropskem trgu državnih obveznic sta namreč Nemčija in Francija največji izdajateljici 

državnih obveznic.  

Ko torej primerjamo donosnost oziroma višino stroška zadolževanja z določeno 

»benchmark« obveznico izbrane države z donosnostjo referenčne državne »benchmark« 

obveznice, primerjavo izrazimo z višino pribitka oziroma razmika (v bazičnih točkah) 

donosnosti te obveznice nad donosnostjo referenčne državne »benchmark« obveznice, in 

sicer na kapitalskem trgu, v okvir katerega se umešča proučevana država. V primeru 

Republike Slovenije je to skupni evropski trg državnih obveznic, referenčna državna 

»benchmark« obveznica, napram kateri se meri donosnost slovenske državne obveznice, pa 

je nemška ali francoska državna »benchmark« obveznica. Strošek zadolžitve z določeno 

obveznico pa je sicer lahko izražen tudi drugače, tj. z razmikom pod/nad ceno obrestne 

zamenjave, t.i. »midswap rate«.  

V tej raziskavi se bomo osredotočili na slovenske dolgoročne državne vrednostne 

papirje – državne »benchmark« obveznice, z ročnostjo 10 let, izdane na sindicirani način na 

skupnem evropskem trgu državnih vrednostnih papirjev. Glavni namen raziskave je 

umestiti zadolževanje z »benchmark« obveznicami Republike Slovenije kot nove 

izdajateljice EMU v zadolževanje z »benchmark« obveznicami izbranih, že uveljavljenih 

EMU držav, v skupnem trgu državnih vrednostnih papirjev EMU, predvsem z vidika načina 

in stroška zadolževanja, ter opredeliti povezanost med gibanjem cen »benchmark« 

obveznic Republike Slovenije in gibanjem cen »benchmark« obveznic izbranih držav 

Evropske monetarne unije na sekundarnem trgu. 

Temeljna cilja raziskave sta dva. Prvič, s področja primarnega trga oziroma 

zadolževanja je cilj opredeliti faktorje, ki so vplivali na strošek zadolževanja s prvima 

sindiciranima izdajama »benchmark« obveznic Republike Slovenije v prvih dveh letih 

članstva Republike Slovenije kot nove članice v EMU, torej v letih 2007 in 2008, določiti 

vpliv posameznega faktorja na strošek zadolževanja ter z vidika stroška zadolževanja 

umestiti posamezno »benchmark« sindicirano izdajo Republike Slovenije med izdaje 
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»benchmark« obveznic nekaterih starejših, na skupnem evropskem trgu državnih obveznic 

že uveljavljenih članic Evropske monetarne unije.  

Drugič, s področja sekundarnega trgovanja z »benchmark« obveznicami Republike 

Slovenije je cilj ugotoviti, ali je trend gibanja cen »benchmark« obveznic Republike 

Slovenije na sekundarnem trgu skladen s trendom gibanja cen »benchmark« obveznic na 

skupnem trgu državnih vrednostnih papirjev v okviru Evropske monetarne unije, in nadalje, 

ali je gibanje cen »benchmark« obveznic Republike Slovenije na sekundarnem trgu 

povezano s cenami »benchmark« obveznic, euriborjem in ostalimi dejavniki kot je npr: 

kreditni pribitek (CDS).
3
  

Raziskava v prvem delu najprej obsega opis pomena integracije evropskega trga 

državnih vrednostnih papirjev po prevzemu skupne valute evro za države izdajateljice in 

investitorje, pomen in način sindiciranega izdajanja državnih obveznic in njegove prednosti 

v primerjavi z avkcijskim načinom izdajanja, nadalje pa primerjavo stroška sindiciranega 

zadolževanja z »benchmark« obveznicami Republike Slovenije na primarnem trgu v prvih 

dveh letih po vstopu v EMU s stroškom zadolževanja z »benchmark« obveznicami 

izbranih, že uveljavljenih  držav EMU. Drugi del vsebuje analizo sekundarnega trgovanja z 

»benchmark« obveznicami Republike Slovenije, izdanimi na sindicirani način v prvih dveh 

letih po vstopu v EMU, primerjavo z izbranimi »benchmark« obveznicami držav EMU ter 

opis in pomen uvedbe elektronske trgovalne platforme MTS Slovenija, ki je bila 

vzpostavljena vzporedno s prvo sindicirano »benchmark« izdajo Republike Slovenije 

marca 2007 za namene uradnega vzdrževanja likvidnosti slovenskih državnih »benchmark« 

obveznic na sekundarnem trgu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 CDS (angl. »credit default swap spread«) oziroma posel zamenjave posojilnega tveganja je posebna vrsta 

izvedenega finančnega instrumenta. Z njim se imetniki obveznic zavarujejo za primer, da izdajatelj ne bo 

mogel izpolniti svojih obveznosti iz naslova obveznice. Pri prodaji izdajatelj CDS prejme premijo, v zameno 

pa kupcu jamči, da bo v primeru bankrota izdajatelja pokril morebitne kupčeve izgube glavnice. Cena 

zamenjave se izrazi v odstotku od tržne vrednosti obveznice. CDS razmik izdajatelja raste, ko se verjetnost 

njegovega bankrota povečuje. 
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2 PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH METOD IN PREDVIDENE   

 PREDPOSTAVKE TER OMEJITVE PRI OBRAVNAVANJU PROBLEMA 

 

 Prva temeljna teza s področja primarnega trga predpostavlja, da na strošek 

zadolževanja z obveznicami Republike Slovenije z različno močjo vpliva vrsta relevantnih 

faktorjev: ocena kreditnega tveganja države, stopnja gospodarske rasti, višina BDP p.c., 

stopnja inflacije, delež dolga državnega proračuna v BDP, potrebni obseg refinanciranja 

dolga, proračunski saldo, število že obstoječih vrednostnih papirjev države in likvidnost le-

teh na sekundarnem trgu. Preverjanje te temeljne teze oziroma iz nje izpeljanih hipotez bo 

zasnovano na podlagi kvantitativne analitične metode. V analizo bomo zajeli specifična 

dogodka zadolžitve Republike Slovenije z 11-letnimi »benchmark« obveznicami, izdanimi 

na sindicirani način na skupnem evropskem trgu državnih vrednostnih papirjev v letu 2007 

in 2008. Namen analize je preučiti višino stroška zadolževanja Republike Slovenije v prvih 

dveh letih nastopanja Republike Slovenije kot nove članice v območju EMU na skupnem 

evropskem trgu državnih vrednostnih papirjev. Vpliv različnih možnih faktorjev na strošek 

zadolžitve z »benchmark« obveznicami Republike Slovenije bo določen s primerjavo 

vplivov istih možnih faktorjev na stroške zadolžitev z »benchmark« obveznicami izbranih 

starejših, že uveljavljenih držav članic Evropske monetarne unije, na skupnem evropskem 

trgu državnih vrednostnih papirjev. Ker bo proučevana zadolžitev z zgolj dvema 

obveznicama Republike Slovenije in ker je tudi v izbranih državah Evropske monetarne 

unije le nekaj zadolžitev z državnimi obveznicami s primerljivo ročnostjo na sindicirani 

način letno (ena ali dve na leto), na razpolago ni vrste podatkov, ampak zgolj ozek nabor, 

zato bo kot kvantitativna analitična metoda uporabljena primerjava podatkov na osnovi 

omejenega števila enot. 

Druga temeljna teza s področja sekundarnega trga predpostavlja, da na gibanje cen
4 

»benchmark«
 

obveznic Republike Slovenije na sekundarnem trgu vplivajo tako cene 

»benchmark« obveznic drugih držav EMU kot tudi euribor in nekateri drugi dejavniki s 

področja finančnega trga (npr. CDS). Ta temeljna teza oziroma iz nje izpeljane hipoteze 

bodo preverjene s pomočjo kvantitativne metode, z analizo časovnih vrst. V primeru te teze 

je namreč na razpolago vrsta podatkov o vseh proučevanih spremenljivkah, in sicer podatki 

na dnevni ravni, v obdobju dveh let. Izpeljane bodo posamezne linearne regresijske analize. 

Predpostavljeno bo, da je spreminjanje vrednosti določene odvisne spremenljivke povezano 

z gibanjem vrednosti izbrane pojasnjevalne spremenljivke. Odvisna spremenljivka bo cena 

oziroma donosnost 11-letne »benchmark« obveznice Republike Slovenije, izdane na 

                                                 
4 Pogosteje kot izraz cena se pri obravnavanju zadolževanja z izdajanjem obveznic na primarnem trgu v strokovni 

terminologiji uporablja izraz strošek zadolževanja (angl. »cost of borrowing«), pri obravnavanju sekundarnega trgovanja 

pa izraz cena obveznice – povprečna cena, zadnja cena, minimalna cena, maksimalna cena (angl. »average price«, »last 

price«, »minimum price«, »maximum price«).  
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sindicirani način v letu 2007 oziroma 2008, oblikovane na sekundarnem trgu v obdobju od 

izdaje do trenutka analize, kot pojasnjevalne spremenljivke pa bodo nastopile cene oziroma 

donosnosti »benchmark« obveznic izbranih držav Evropske monetarne unije, oblikovani na 

sekundarnem trgu, euribor in CDS za obveznico Republike Slovenije.  

Pri obravnavanju problema s področja primarnega trga je največja omejitev 

maloštevilnost podatkov, saj je število primerljivih primarnih sindiciranih izdaj 

»benchmark« obveznic v Republiki Sloveniji in drugih državah majhno (1-2 izdaji letno). 

Tovrstno dejstvo omejuje izbiro raziskovalnih metod. Podatke analize je potrebno pridobiti 

iz različnih virov, kar zopet lahko predstavlja določeno omejitev. Ker pa lahko rečemo, da 

v danem okolju, v katerem se v praksi odvijajo proučevani primeri (skupni trg državnih 

vrednostnih papirjev v okviru Evropske monetarne unije), veljajo enaka pravila in praksa 

pri izvedbah sindiciranih »benchmark« izdaj državnih obveznic, predpostavljamo, da 

različni viri ne predstavljajo bistvene omejitve pri raziskavi. Nadalje pri obravnavanju 

vprašanja s področja primarnega in sekundarnega trga predpostavljamo, da se, razen 

nekaterih proučevanih faktorjev, v Republiki Sloveniji v začetku leta 2008 glede na leto 

2007 niso bistveno spremenile ostale makroekonomske in fiskalne razmere.  

Pri raziskavi vpliva cen »benchmark« obveznic izbranih držav EMU, euriborja in 

ostalih dejavnikov s področja finančnega trga (CDS) na oblikovanje cen »benchmark« 

obveznic Republike Slovenije omejitev lahko predstavlja uporaba podatkov iz zgolj enega 

izbranega vira. Za izbrani »benchmark« obveznici Republike Slovenije, izdani na 

sindicirani način v letih 2007 in 2008, in ostale dejavnike so namreč na razpolago podatki z 

različnih informacijskih sistemov: Bloomberg, Reuters, lokalne MTS trgovalne platforme, 

tudi MTS Slovenija. Vendar pa predpostavljamo, da pri sklepanju poslov na različnih 

trgovalnih platformah ali pri trgovanju na OTC
5
 način bistvenih odstopanj v cenah 

obveznic in drugih instrumentov ni, saj so trgi med seboj povezani in bi v nasprotnem 

razmere vodile k velikim možnostim arbitraže. 

                                                 
5
 angl. »over-the-counter trading«; izvenborzno trgovanje (Čas in Rotar 1994) 
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3 INTEGRACIJA EVROPSKEGA TRGA DRŢAVNIH VREDNOSTNIH  

 PAPIRJEV 

 

Državne obveznice so vrednostni papirji, kriti z zaupanjem v državo, z oceno 

kreditnega tveganja države, in ne s fizičnim ali finančnimi sredstvi. So hrbtenica za večino 

trgov vrednostnih papirjev s fiksno obrestno mero v razvitih in razvijajočih se trgih ter 

tvorijo »benchmark« krivuljo donosnosti.  

Trg obveznic tvorijo osnovni elementi:  

- številni izdajatelji z dolgoročnimi potrebami po financiranju, 

- številni investitorji s potrebo po plasiranju prihrankov ali drugih likvidnih sredstev v 

dolgoročne vrednostne papirje, ki prinašajo obresti,  

- posredniki, ki povezujejo izdajatelje in investitorje,  

- infrastruktura, ki zagotavlja ustrezno okolje za transakcije z vrednostnimi papirji in 

poravnavo, 

- regulatorni okvir, ki zagotavlja osnovni okvir za delovanje. 

Učinkoviti trgi obveznic so karakterizirani s konkurenčno tržno strukturo, nizkimi 

transakcijskimi stroški, nizko fragmentacijo, varno tržno infrastrukturo in visoko 

raznolikostjo tržnih udeležencev. Z mikroekonomskega vidika razviti trgi državnih 

vrednostnih papirjev povečujejo splošno finančno stabilnost in izboljšujejo finančno 

posredništvo preko visoke konkurence in visoke razvitosti finančne infrastrukture, 

proizvodov in storitev. Visoko razviti trgi državnih vrednostnih papirjev lahko dopolnjujejo 

bančno financiranje, omogočajo uvedbo novih finančnih instrumentov, vključno repojev, 

instrumentov denarnega trga in izvedenih finančnih instrumentov, ki omogočajo boljše in 

učinkovitejše upravljanje s tveganji in večjo finančno stabilnost. Ne nazadnje razvitost 

trgov državnih vrednostnih papirjev vodi k obsežnemu razvoju informacijske, pravne in 

institucionalne infrastrukture, kar ima posledično vpliv na celotni finančni sistem. Z 

makroekonomskega vidika visoko razviti in delujoči trg državnih vrednostnih papirjev 

zagotavlja možnosti za učinkovito zadolževanje za financiranje proračunskega 

primanjkljaja izven okvirov domače centralne banke, kar zmanjšuje potrebo po direktnem 

in potencialno škodljivem monetarnem financiranju primanjkljaja državnega proračuna.
6
 

Likvidni trg državnih vrednostnih papirjev tudi omogoča državi financiranje proračunskega

                                                 
6
 24. člen Zakona o Banki Slovenije (Ur. l. RS, št. 58/2002) določa prepoved kreditiranja in financiranja 

javnega sektorja Republike Slovenije s strani Banke Slovenije.  1. odstavek tega člena določa, da Banka 

Slovenije ne sme odobravati okvirnih in drugih kreditov Republiki Sloveniji in drugim osebam ali ustanovam 

iz prvega odstavka 101. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, 2. odstavek pa, da ne sme dajati 

garancij za obveznosti subjektov iz prejšnjega odstavka in ne sme od njih kupovati njihovih dolžniških 

instrumentov.  
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deficita s tržnim zadolževanjem na osnovi tržnih razmer, kar na srednji in dolgi rok znižuje 

stroške servisiranja dolga (IMF 2001, 4-5). 

Trg obveznic v Evropi je v preteklosti zaznamovala izrazita segmentacija po 

posameznih državah. Na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja je bila večina državnih 

obveznic izdana na domačih finančnih trgih, prav tako je bilo sekundarno trgovanje z 

državnimi obveznicami do konca devetdesetih let pretežno v okvirih domačih trgov 

(Detken 2000, 7-9). EMU je verjetno najpomembnejša politično inducirana novost v 

mednarodnem finančnem sistemu od propada Bretton-Woodskega sistema. Omogočila je 

oblikovanje integriranega kontinentalnega finančnega trga enakega obsega kot v Združenih 

državah Amerike. Z uvedbo skupne valute evro in odpravo tečajnega tveganja je EMU 

odpravila največjo oviro finančne integracije. Pred uvedbo EMU so bile identične finančne 

terjatve, ki so izhajale iz identičnih državnih obveznic, izdanih v različnih valutah držav 

EU, nepopolni substituti, s katerimi se je trgovalo po zelo različnih cenah, z vzpostavitvijo 

EMU pa se je tovrstna tržna segmentacija končala (Fabozzi 2004, 143-152 ). 

Skupna valuta je potrebni pogoj za učinkovito delovanje panevropskega kapitalskega 

trga, ampak ne zadostni pogoj. Ostale neskladnosti še vedno predstavljajo omejitve za 

popolno integracijo. Kljub eliminiranju tečajnega tveganja lahko razlike v davčnih 

predpisih, klavzulah standardnih pogodb, načinih izdajanja vrednostnih papirjev, trgovalnih 

sistemih, poravnalnih sistemih, dostopnosti do informacij in zakonodajnih predpisih še 

nadalje segmentirajo finančne trge v posameznih državah.  

Na evropskem trgu obveznic je monetarna unija povzročila vrsto političnih aktivnosti 

in odzivov tudi privatnega sektorja, ki so odpravile večino drugih ovir za integracijo.
7
 K 

večji integraciji je pripomogla tudi standardizacija obveznic in omejeno število izdajateljev 

državnih vrednostnih papirjev. Izdajatelji so se usklajevali s politiko, ki je vzpodbujala 

EMU, in so bili odločeni vzpostaviti in izkoristiti prednosti nižjega stroška zadolževanja s 

pomočjo večjega in likvidnejšega trga (Pagano 2004, 2-6). 

Leta po uvedbi Evropske monetarne unije so bila zaznamovana s pojavom 

integriranega evro trga državnih obveznic. Izdajatelji in investitorji pojmujejo trg državnih 

obveznic kot en, skupni trg. Tako primarni kot sekundarni trg državnih obveznic sta postala 

bolj integrirana na panevropskem nivoju. V procesu integracije so tako države izdajateljice 

kot tudi investitorji želi koristi, ki jih je povzročila večja konkurenca na področju 

organizacije in izvedbe sindiciranih izdaj državnih obveznic ter večja globina in likvidnost 

sekundarnega trga. Skupna valuta je eliminirala tečajno tveganje in razširila investicijsko 

bazo, s čimer se je povečala likvidnost, znižali so se transakcijski stroški. Trg državnih 

obveznic ni bil edini trg obveznic, ki je pridobival na račun integracije, je bil pa segment, ki 

                                                 
7
 Integracija evropskega trga obveznic se je pričela na trgu državnih vrednostnih papirjev in je imela velik 

vpliv na segment podjetniških obveznic, kjer se je zabeležila rast izdanih obveznic, pospešeno trgovanje in 

tudi večja konkurenčnost med organizatorji izdaj. 
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je pridobil največje koristi, saj se države izdajateljice v velikem obsegu zadolžujejo za 

poplačila obstoječega dolga in financiranje proračunov. Stanja dolga iz zadolžitev z 

obveznicami držav članic EMU so se vseskozi od leta 1999 povečevala,  z nastopom 

finančne krize konec 2007 in v 2008 pa se je obseg izdaj državnih vrednostnih papirjev 

zaradi zagotavljanja pomoči finančnemu in realnemu sektorju ter financiranju večjih 

proračunskih deficitov po pričakovanjih bistveno povečal.
8
 Državam izdajateljicam je 

konkurenca na skupnem evropskem trgu državnih obveznic izjemnega pomena, saj jim nižji 

strošek zadolževanja in servisiranja dolga, ki izhaja iz skupnega evropskega trga državnih 

obveznic, pa četudi le nekaj bazičnih točk nižji, odpira možnosti zmanjšanja davčnih 

bremen v prihodnosti. 

Uvedba evra je močno spremenila tudi način izdajanja državnih obveznic v Evropi. 

Sprememba v politiki izdajanja obveznic ni zajemala le konverzije različnih valut v skupno 

in renominacijo starega dolga, ampak so se države EU odločile, da bo novo zadolževanje 

držav EMU za refinanciranje starega dolga izvršeno v skupni valuti evro. To je bila 

direktna posledica uvedbe evra in kot taka je že tvorila relativno velik finančni trg za 

dolgoročne državne vrednostne papirje, hkrati pa je redenominacija obstoječega dolga 

prispevala k povečanju obsega izdaj na dolgoročnem delu krivulje donosnosti in tvorila 

bodoči finančni trg evroobmočja za kratkoročni segment. Te prednosti so po drugi strani 

morale odtehtati stroške in tehnične prilagoditve konverzije in redenominacije. Nekateri 

pomisleki glede redenominacije so bili rezultat strahu, da bi obveznice, izdane v domači 

valuti, izgubile status »benchmark« obveznic - ta namreč zagotavlja velike prednosti 

državi, katere obveznice na kapitalskem trgu takšen status nosijo. Tekma za vzpostavitev 

evro »benchmark« krivulje donosnosti je bila tako najpomembnejši dejavnik, ki je vplival 

na pozitivne odločitve glede redenominacije obstoječih izdaj državnih obveznic. 

Konkurenca pri pridobitvi »benchmark« statusa je povzročila nadaljnje sodelovanje med 

državami, posledica česar je bila homogenizacija konvencij izdajanja državnih obveznic. 

Kmalu po uvedbi evra so vse države članice pričele uporabljati enake konvencije za 

izračune obresti in donosnosti, večina od njih se je prilagodila tudi poravnalnemu sistemu 

TARGET
9
 kot sistemu, ki določa dneve poslovanja oziroma servisiranja dolga (OECD, 

2002). 

Vse te spremembe so povzročile večjo primerljivost in nadomestljivost državnih 

obveznic. Skladnost, ki jo je uvedba evra povzročila z redenominacijo dolga, je torej 

povzročila nadaljnjo harmonizacijo na področju uporabe novih enotnih konvencij. Nadalje 

so EMU države izdajateljice obveznic dosegle tudi harmonizacijo na področju načinov 

                                                 
8
 Decembra 1999 je stanje dolga iz naslova zadolžitev z državnimi obveznicami v evroobmočju znašalo 

3.342,3 mlrd EUR, decembra 2006 že 4.327,3 mlrd EUR, decembra 2007 4.450,7 mlrd EUR, decembra 2008 

4.826,0 mlrd EUR, avgusta 2009 pa že 5.269,5 mlrd EUR (ECB). 
9
 angl. Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system (vseevropski plačilni 

sistem bruto poravnave v realnem času) 
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izdajanja obveznic, koordinacijo datumov izdaje, optimizacijo formata izdaje obveznic idr. 

S tem so se v veliki meri spremenile strategije in načini izdajanja državnih obveznic v 

manjših EMU državah: povečale so se posamezne izdaje obveznic, države so pričele s trga 

odkupovati obstoječe nelikvidne obveznice ali obveznice s kratko preostalo ročnostjo do 

dospelosti in jih menjale z manjšim številom novih obveznic z večjim obsegom izdaje, ki 

so tako dobile status »benchmark« obveznic; države so namesto avkcij vpeljale sindicirani 

način izdajanja obveznic, da bi s tem razširile investitorsko zaledje, ki omogoča večje 

obsege izdaj obveznic (Finska, Irska, Avstrija). 
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4 KONVERGENCA DONOSNOSTI DRŢAVNIH VREDNOSTNIH    

 PAPIRJEV  PO UVEDBI EMU 

 

Z uvedbo EMU je prišlo do integracije trga državnih obveznic v evroobmočju.  Z 

uvedbo skupne valute je bilo eliminiramo tečajno tveganje, standardizacija konvencij s 

strani držav izdajateljic obveznic pa je povzročila, da so obveznice držav EMU postale 

skoraj popolni substituti. Posledično so razmiki med donosnostmi državnih obveznic v 

EMU močno konvergirali.  

Po definiciji konvergenca oziroma integracija trgov nastopi, ko razlike v donosnostih 

niso trajne, torej, če so hitro odpravljene z arbitražo, in ko je disperzija cen majhna 

(Fabozzi 2004, 157). Konvergenca donosnosti v državah EMU je bila po uvedbi evra v letu 

1999 zelo izrazita. Podatki iz leta 1996 kažejo, da so se razmiki med donosnostmi nekaterih 

držav pri nekaterih ročnostih gibali tudi do 400 bazičnih točk, kasneje, z uvedbo skupne 

valute, pa so se le-ti drastično zmanjšali. Mediana razmikov med donosnostmi 10-letnih 

»benchmark« obveznic izbranih držav EMU in donosnostjo nemške »benchmark« 

obveznice se je gibala od 66,6 bazičnih točk v letu 1996, do 26,8 bazičnih točk v letu 1999, 

19,95 bazičnih točk v letu 2002, 3,85 bazičnih točk v letu 2005 itd.
10

 Odprava tečajnega 

tveganja in prevzem skupne valute sta povzročila padanje donosnosti obveznic t.i. »non-

core« EMU držav (Finska, Irska, Portugalska, Španija, Grčija, Slovenija).
11

 K zmanjšanju 

razmikov med donosnostmi obveznic EMU držav in donosnostjo nemške obveznice pa ni 

prispevalo le zniževanje donosnosti omenjenih držav, pač pa tudi zviševanje donosnosti 

nemške obveznice, kar je bila v tistem času lahko posledica slabšega ravnotežja nemškega 

proračuna (v letu 2001 je znašal nemški deficit 2,8  %, leta 2002 pa 3,7 % BDP). 

Iz slike 4.1, ki prikazuje gibanje donosnosti 10-letnih »benchmark« obveznic različnih 

držav EMU v primerjavi z 10-letno nemško »benchmark« obveznico BUND, je razviden 

trend zmanjševanja razmikov med donosnostmi »benchmark« obveznic različnih držav po 

uvedbi skupne evropske valute (Grčija je prevzela skupno valuto evro v letu 2001)

                                                 
10

 V letu 2007 oziroma 2008 je ta razlika znašala že 13,8 oziroma 43,45 bazičnih točk, kar je posledica 

svetovne finančne krize, ki se je začela v drugi polovici leta 2007 po zlomu ameriškega nepremičninskega 

trga in trga hipotekarnih obveznic. 
11

 Blanco (2001) je analiziral vpliv tečajnega tveganja na razmike  v donosnostih z analizo razmika med 10-

letno obrestno mero valutne zamenjave (angl. »swap rate of the currency«) in nemško obrestno mero 

zamenjave (angl. »swap rate«). Ugotovil je, da dejavnik deviznega tečaja predstavlja 41 bazičnih točk od 46 

bazičnih točk razmika v primeru Finske, 37 bazičnih točk od 45 bazičnih točk razmika v primeru Irske, 132 

bazičnih točk od 154 bazičnih točk v primeru Italije in 96 bazičnih točk od 115 bazičnih točk v primeru 

Španije v obdobju 1996-1998. V primeru Avstrije, Belgije, Francije in Nizozemske pa tečajno tveganje ni 

glavni faktor  velikosti razmika v donosnostih glede na nemško »benchmark« obveznico. To pojasnjuje s tem, 

da so omenjene države dosegle konvergenco z nemškimi »benchmark« obveznicami že nekaj let prej, saj je 

bila pred uvedbo EMU verjetnost depreciacije do nemške valute večja v prvi kot v drugi skupini držav.  
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Slika 4.1 Gibanje donosnosti 10-letnih »benchmark« obveznic izbranih držav EMU             

 

Vir: Reuters, 2. 4. 2009 

 

Kljub izraziti konvergenci donosnosti pa tržni udeleženci obveznic različnih držav 

EMU ne smatrajo kot popolne substitute. Razlike v donosnostih s pojavom EMU namreč 

niso popolnoma izginile in pri različnih izdajateljicah in ročnostih še vedno ostajajo v 

različnih in nezanemarljivih višinah. Celo obveznice, izdane s strani držav z enako oceno 

kreditnega tveganja (npr. AAA), niso priznane kot popolni medsebojni substituti (npr. 

francoske državne obveznice niso popolno zavarovanje za pozicije z nemškimi državnimi 

obveznicami). Donosnosti obveznic posameznih držav in razmiki med njimi se spreminjajo 

tudi s časom, zato so vir dodatnega tveganja, ki ga morajo upoštevati investitorji in trgovci. 

Kot je razvidno iz slike 4.1, se razlike v donosnostih gibajo tudi s podobnim trendom, kar 

še dodatno povzroči, da se za tveganje sprememb razmikov v donosnostih z 

diverzificiranim portfeljem obveznic različnih držav EMU ne more doseči popolnega 

zavarovanja (konvergenco v donosnostih in podoben trend gibanja je opazen do začetka 

leta 2008; ob nastopu finančne krize so se razmiki med donosnostmi zaradi zmanjšanega 

zaupanja investitorjev na trgu spet povečali). 

Vztrajnost majhnih in variabilnih razlik v donosnostih obveznic držav EMU so vzrok 

za njihovo nepopolno nadomestljivost. Kje pa so vzroki za tako vztrajni obstoj razlik? Ena 

od možnih razlag je ta, da različne države, kljub Paktu stabilnosti in rasti, investitorjem 

predstavljajo različno tveganje solventnosti. Druga razlaga pa se dotika razlik v likvidnosti 

med obveznicami. Ta dva vzroka sta med mnenji tržnih udeležencev in analitikov 

najpogosteje zastopana, ne da pa se z gotovostjo reči,  katera od gornjih dveh razlag nosi 

večjo težo v odgovoru na postavljeno vprašanje (Favero idr. 2007, 1-3).  
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Slika 4.2 Razmiki med nakupnimi in prodajnimi cenami 10-letnih  »benchmark« 

obveznic izbranih držav EMU na sekundarnem trgu  

 

Vir: Reuters, 2. 4. 2009 

 

Če pogledamo razmike med nakupnimi in prodajnimi cenami posamezne obveznice 

določene države, ki so pokazatelj likvidnosti obveznic te države (slika 4.2), vidimo, da se 

le-ti gibajo neusklajeno. Razlike v likvidnosti so torej lahko odgovor na vztrajanje 

razmikov med donosnostmi, ki so prikazane v sliki 4.1. Po drugi strani pa, kot že 

omenjeno, k razlikam v donosnostih hkrati prispeva tudi drugi faktor, in sicer različna 

percepcija kreditnega tveganja s strani različnih tržnih udeležencev. To ugotovitev lahko 

podprejo razlike med donosnostmi obveznic držav z enako oceno kreditnega tveganja 

(Nemčija, Avstrija).  

Determinante, ki povzročajo razlike v donosnostih obveznic EMU držav oziroma 

vzroki, zaradi katerih razlike ostajajo, tako lahko strnemo v dve skupini (Pagano, 2004):  

- temeljni faktorji tveganja in  

- tržna neskladja. 

Razmiki v donosnostih torej niso le rezultat še vedno obstoječe segmentacije trga, 

ampak v veliki meri izhajajo iz razlik v temeljnih faktorjih tveganja, in sicer v verjetnosti 

bankrota posamezne države. Verjetnost bankrota (angl. »default«) države merijo ocene 

kreditnega tveganja posamezne države, ki jih letno oziroma po potrebi objavljajo rating 

agencije, med katerimi so najbolj uveljavljene Fitch, Standard&Poor's, Moody's. Te ocene 

so določene na podlagi ekonomskih kazalcev, med drugim na podlagi velikosti deleža 

dolga države ali državnega proračuna v BDP, proračunskega salda, salda plačilne bilance, 

višine in rasti BDP in inflacije, odprtosti ekonomije, ki se meri z deležem vsote uvoza in 

izvoza blaga in storitev v BDP, ipd., pa tudi na podlagi političnih in socialnih okoliščin v 

državi (Moody's 2007). Kako verjetnost bankrota posamezne države izdajateljice obveznic 

označujejo ocene kreditnega tveganja po različnih rating agencijah, je opisano v tabeli 4.1. 
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Tabela 4.1 Kategorije ocen kreditnega tveganja po rating agencijah Fitch,  

Standard&Poor's in Moody's s kratkimi opisi 

Moody's S&P Fitch Pomen ocene Kvaliteta Opis ocene (drţavne) obveznice 

AAA AAA AAA 
Prime 

Visoka 

kvaliteta 

Obveznice najboljše kvalitete. 

Praktično brez tveganja. 

Aa1 AA+ AA+ 

 High Grade 

Obveznice najboljše kvalitete z 

izredno nizkim tveganjem. Aa2 AA AA 

Aa3 AA- AA- 

A1 A+ A+ 

Upper Medium Grade 

Srednja 

kvaliteta 

Obveznice s primernim nivojem 

zavarovanja izplačil glavnice in 

obresti. 

A2 A A 

A3 A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ 
 Lower Medium 

Grade 

Obveznice, podobne tistim, 

ocenjenim z oceno A, vendar 

nekoliko slabše zavarovane. 

Baa2 BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+  Non Investment 

Grade Speculative 

 

Nezanesljivo Obveznice z določeno stopnjo 

nezanesljivosti. Pogosto so slabo 

zavarovane. 

Ba2 BB BB 

Ba3 BB- BB- 

B1 B+ B+ 
Visoko nezanesljive 

Highly Speculative 

Obveznice, ki imajo karakteristike 

slabe naložbe. Na dolgi rok pogosto 

nizko zagotovilo izplačila. 

B2 B B 

B3 B- B- 

Caa1 CCC+ 

CCC 

Substantial Risks Zamujena 

plačila ali 

celo brez 

plačil 

V slabem stanju. Odplačila 

zamujajo ali pa obstaja velika 

nevarnost, da bodo zamujala. 

Caa2 CCC Extremely Speculative 

Caa3 CCC- 

In Default for Little 

Prospect of Recovery 

Ca CC Zelo nezanesljiva izplačila. Pogosto 

so izplačila ustavljena ali pa imajo 

druge resne pomanjkljivosti. 

C C Najnižja ocena pri Moody's. 

Izredno slabe možnosti za izplačilo 

glavnic in obresti. 

- 

D 

DDD 

In Default 

Ne izplačujejo obresti in/ali 

glavnice. - DD 

- D 

Vir: Potisk, 2007 

 

Ocena kreditnega tveganja države (angl. »rating«) je podatek, ki ga investitorji 

zahtevajo, ko se odločajo o nakupu obveznice neke države, in določa relativno verjetnost, 

da obveznica ne bo poplačana, kot to določajo njeni pogoji. Višjo oceno kreditnega 

tveganja ima država, bolj poceni naj bi si lahko izposojala denar na mednarodnem trgu – 

visoka ocena kreditnega tveganja namreč kaže na visoko stopnjo varnosti naložbe, to pa 

posledično pomeni nižjo obrestno mero. Rating agencije v kreditne ocene, ki jih dodelijo 

državam izdajateljicam (angl. »sovereign issuers«),  poskušajo vključiti finančne in 

ekonomske pa tudi politične pogoje specifične države ter njihovo sposobnost in voljnost 
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odplačila obveznosti. Ocene kreditnega tveganja naj bi bile torej teoretično dober indikator 

finančnega zdravja izdajatelja (Fabozzi 2004, 156-160).  

Kakšna je bila povezava med donosnostmi državnih obveznic na sekundarnem trgu in 

oceno kreditnega tveganja izbranih držav EMU, prikazuje slika 4.3. 

 

Slika 4.3 Povezava med donosnostmi 10-letnih obveznic in ocenami kreditnega 

tveganja (S&P)
 12

 izbranih držav EMU 

 

*na dan 17. 2. 2009 

Vir: Reuters, 17. 2. 2009, Bloomberg, 17. 2. 2009 

 

Iz slike 4.3. je razvidno, da obstaja skoraj linearna povezava med donosnostmi in 

ocenami kreditnega tveganja.
13

 10-letna obveznica Nemčije, ki ima najvišjo oceno 

kreditnega tveganja AAA, ima najnižjo donosnost, s padanjem ocene kreditnega tveganja 

pa donosnosti 10-letnih državnih obveznic naraščajo. Poleg linearne povezave med 

donosnostmi in kreditnimi ocenami pa med donosnostmi posameznih držav z enako oceno 

kreditnega tveganja opazimo razliko. Ta razlika je približek likvidnostne premije za 

obveznico določene države. Likvidnostna premija je bolj izrazita pri državah z najvišjo 

oceno kreditnega tveganja AAA, kjer tržni udeleženci jasno razlikujejo med zelo likvidnim 

trgom - kot je trg nemških državnih obveznic - in manj likvidnim in globokim trgom - kot 

na primer trg avstrijskih državnih obveznic. Podobno opazimo tudi pri obveznicah držav z 

nižjo kreditno oceno, na primer AA. »Benchmark« obveznice Republike Slovenije, ki so na 

trgu v primerjavi z italijanskimi in španskimi najmanj številčne in katerih skupna 

                                                 
12

 Upoštevana kreditna ocena rating agencije Standard & Poor's (S&P) za dolgoročne obveznosti. Agencija je 

Grčiji 14. januarja 2009 oceno kreditnega tveganja znižala z A na A-, Španiji 19. januarja 2009 z AAA na 

AA+, Portugalski 21. januarja 2009 z AA- na A+. 
13

 Najboljše bonitetne ocene za daljše obdobje so investicijske ocene (angl. »Investment Grade«) z oznakami 

od AAA do BBB- (rating agencija Fitch, S&P) oz. Aaa do Baa3 (rating agencija Moody's). Špekulativne 

ocene (angl. »Speculative Grade«) so označene z oznakami od BB do D (Fitch, S&P) ter Ba1 do C (Moody's). 
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nominalna vrednost je hkrati bistveno manjša od skupnih nominalnih vrednosti primerjanih 

obveznic, na sekundarnem trgu dosegajo nižjo ceno oziroma višjo donosnost, to pa 

posledično vpliva tudi na višji strošek zadolževanja na primarnem trgu. 

Zaradi povezanosti donosnosti obveznice in ocene kreditnega tveganja države ter 

ključne vloge, ki jo kreditna ocena igra pri odločanju o nakupu in postavljanju cene državne 

obveznice s strani investitorjev, je vloga rating agencij na finančnem trgu izjemno 

pomembna.
14

 Dokaz za to je tudi primer Španije iz decembra 2001, ko je rating agencija 

Moody's Španiji dvignila oceno kreditnega tveganja na najvišjo – Aaa. Na podlagi 

komentarjev rating agencije o gospodarskem in političnem položaju Španije so se še pred 

dvigom ocene kreditnega tveganja na trgu že pojavljale špekulacije o možnem povišanju 

ocene kreditnega tveganja Španije. Ker navadno rating agencije oceno kreditnega tveganja 

države dvignejo za en razred, Moody's pa se je decembra 2001 odločil za povišanje ocene 

Španije za dva razreda in ji dodelil najvišjo možno oceno (Aaa), je takšno dejanje agencije 

presenetilo trg. Tržni udeleženci so se odzvali na višjo oceno kreditnega tveganja Španije in 

razmik donosnosti španskih državnih obveznic nad donos nemških državnih obveznic, ki so 

na trgu referenca, in do ostalih EMU držav z najvišjo oceno kreditnega tveganja se je 

posledično zmanjšal. Padec razmika med donosnostjo 10-letnih španskih državnih obveznic 

in donosnostjo nemških 10-letnih državnih obveznic od decembra 2001 dalje je razviden iz 

slike 4.4. 

 

Slika 4.4 Razmik med donosnostjo 10-letnih španskih in 10-letnih nemških državnih 

obveznic v obdobju 2000 - 2003 

 

Vir: Reuters, 17. 2. 2009 

 

                                                 
14

 Tu se tudi postavi vprašanje rigidnosti rating agencij, ki dodeljujejo državam ocene kreditnega tveganja in s 

tem presojajo o varnosti naložb v državne obveznice ter posledično iniciirajo strošek pridobivanja finančnih 

sredstev, napram dinamičnosti trga in odzivnosti tržnih udeležencev na spremembe relevantnih 

makroekonomskih, fiskalnih, političnih in tržnih faktorjev 
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Poleg temeljnih faktorjev tveganja in ocen kreditnega tveganja razlike v donosnostih 

državnih obveznic opredeljujejo tudi neenake odzivnosti cen obveznic posamezne države 

na skupne šoke (npr. apreciacija ameriškega dolarja, povečanje/zmanjšanje izvoza/uvoza iz 

drugih gospodarstev itd) ter drugi dejavniki, ki izhajajo iz tržnih neskladij, kot so:  

- stroški trgovanja, ki izhajajo iz razmikov med nakupnimi in prodajnimi cenami, 

posredniške provizije ali transakcijski stroški,  

- stroški poravnave in 

- davki. 

Nekateri stroški trgovanja - npr. stroški poravnave, davki - so eksogene narave, ostali 

stroški trgovanja - stroški, ki izhajajo iz razmikov med nakupnimi in prodajnimi cenami, 

stroški prisotnosti na trgu in raziskav - pa so endogene narave, saj izhajajo iz strateških 

odzivov tržnih udeležencev na tržno strukturo in razpoložljive informacije. Vsi ti dejavniki 

vplivajo na enostavnost in strošek trgovanja in s tem skupaj tvorijo pojem likvidnost. 

Razlike v likvidnosti, ki predstavljajo likvidnostna tveganja, so eden ključnih vzrokov za 

preostale razlike v donosnostih obveznic EMU držav. Likvidnostno tveganje namreč 

predstavlja nezmožnost takojšnje prodaje (ali nakupa) obveznice, v kolikor bi bilo to v 

interesu investitorja ob določenem času v prihodnosti, in igra veliko vlogo pri razlikah v 

donosnostih državnih obveznic predvsem v interakciji s spremembami v tveganju bankrota 

države.  

Kljub obstoječim razlikam med državnimi obveznicami pa lahko rečemo, da je trg 

obveznic integriran. Dokaz, da ga tako izdajatelji kot investitorji sprejemajo kot takega, je 

vedno bolj aktualna razprava o možnosti izdaje skupne obveznice različnih držav EMU, saj 

bi s skupno obveznico lahko maksimalno izkoristili ugodnosti enotnega integriranega trga 

državnih obveznic EMU. Kljub močni nagnjenosti k izdaji skupne obveznice pa do te še ni 

prišlo, saj bi se le-ta smatrala kot  implicitno garancijo za dolg držav izdajateljic, pri čemer 

bi bilo breme takšne garancije za tovrstni dolg pri fiskalno bolj stabilnejših državah večje 

kot pri šibkejših državah, hkrati pa bi skupna izdaja lahko imela tudi negativne učinke na 

prihodnjo fiskalno disciplino držav. Skupna obveznica držav EMU bi za večje in fiskalno 

stabilnejše države članice EMU (npr. Nemčija, Francija) pomenila plačilo višje obrestne 

mere (izbrisane bi bile namreč razlike v obrestnih merah zadolževanja med državami 

članicami EMU), dražje servisiranje obveznosti takšne obveznice, kar bi povzročilo tudi 

večjo davčno obremenitev njihovih državljanov. Pred izvedbo izdaje skupne obveznice je 

torej po eni strani potrebno določiti takšno shemo, ki bo omogočala koriščenje prednosti, ki 

jih nudi skupni evropski trg državnih obveznic, torej doseganje visoke likvidnosti takšne 

obveznice, po drugi strani pa minimizirati negativne učinke tovrstne izdaje (npr. skupna 

izdaja bi bila dovoljena le državam EU, ki bi izpolnjevale določene standarde fiskalne 

discipline in bi bila omejena le na krajše ročnosti) (Issing 2009, 2-4). 
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5 KRIVULJA DONOSNOSTI DRŢAVNIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

 

Krivulja donosnosti je grafični prikaz razmerja med donosnostjo do dospelosti in 

ročnostjo vrednostnega papirja. Sestavljena je iz vrednostnih papirjev, ki izpolnjujejo 

kriterije likvidnosti, višine izdaje, cene, dostopnosti, obsega trgovanja in nekatere druge 

karakteristike.
15

 Ti vrednostni papirji predstavljajo tržni standard, na osnovi katerega se 

ocenjujejo druge izdaje vrednostnih papirjev. Krivulja donosnosti ni statična in se s časom 

lahko hitro spreminja.
16

 Normalna krivulja donosnosti je pozitivna, naraščajoča od leve 

proti desni, saj so donosnosti na dolgi rok večje kot na kratki rok, kar odraža večje tveganje 

posojanja denarja na dolgi rok. Če je torej krivulja donosnosti pozitivna, bo strmost le-te 

naraščala, ko bodo donosnosti na dolgi rok naraščale bolj kot donosnosti na kratki rok. 

Negativna (inverzna) krivulja donosnosti z višjimi donosnostmi na kratki rok kot na dolgi 

pada z leve proti desni. V tem primeru investitorji pričakujejo padec inflacije na dolgi rok 

ali pa izrazito zmanjšanje ponudbe obveznic, kar donosnosti znižuje (Reuters
17

).  

Z gradnjo krivulje donosnosti in s koncentracijo izdaj državnih obveznic v majhnem 

številu standardnih ročnosti lahko država pripomore k razvoju likvidnosti teh obveznic na 

sekundarnem trgu in tako znižuje strošek svojega kasnejšega zadolževanja. Na nasprotni 

strani trg uporabi likvidne izdaje državnih obveznic kot referenco za določitev cen drugih 

finančnih instrumentov.
18

 Razpršitev manjšega števila »benchmark« izdaj državnih 

obveznic na različne ročnosti in s tem graditev krivulje donosnosti državnih vrednostnih 

papirjev pripomore k boljši in natančnejši določitvi cen finančnih instrumentov podobnih 

ročnosti in omogoča boljše upravljanje s tveganji na finančnih trgih (krivulja donosnosti je 

osnova za določitev cen repo poslov, obrestnih zamenjav, »futures« ali drugih izvedenih 

finančnih instrumentov; obstoj teh instrumentov povratno povečuje povpraševanje po 

osnovnih instrumentih – državnih obveznicah). Graditev krivulje donosnosti državnih 

vrednostnih papirjev tako pomembno prispeva k širšemu razvoju trga vrednostnih papirjev. 

Večina EMU držav ima razvito krivuljo donosnosti državnih vrednostnih papirjev, ki 

obsega kratkoročne vrednostne papirje in obveznice različnih ročnosti. To so predvsem 

večje države (Nemčija, Francija, Italija, Belgija), ki imajo veliko letno kvoto zadolževanja,

                                                 
15

 Krivulja donosnosti je najpogosteje sestavljena iz državnih vrednostnih papirjev, ki predstavljajo 

minimalno stopnjo tveganja, vrednostne papirje s fiksno obrestno mero in standardiziranimi pogoji 

poravnave. 
16

 Na primer: govor guvernerja centralne banke ali ocena analitika večje investicijske banke lahko vzpodbudi 

inflacijska pričakovanja tržnih udeležencev, kar lahko povzroči večji padec cen dolgoročnega dolga v 

primerjavi s kratkoročnim dolgom. 
17

 http://glossary.reuters.com/index.php?title=Yield_Curve 
18

 Cena podjetniške obveznice se določi na osnovi cene državne obveznice enake (ali podobne) ročnosti tako, 

da se upošteva pribitek glede na stopnjo tveganja bankrota podjetja, likvidnostno premijo in pribitek glede na 

druga tveganja. 

http://glossary.reuters.com/index.php?title=Yield_Curve
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ki so bile prve, ki so prevzele skupno valuto in so od vsega začetka oblikovale skupni trg 

državnih obveznic v EU in kasneje EMU. Te države v pretežni meri same poljubno 

odločajo o ročnosti novo izdanih vrednostnih papirjev, določitev cene za novo izdano 

obveznico je zaradi prisotnosti vseh ročnosti na krivulji donosnosti dokaj enostavna. 

Nekatere države EMU, predvsem manjše države, ki imajo manjši potrebni obseg 

zadolževanja na leto, med katerimi je tudi Slovenija, pa še nimajo sestavljene popolne 

krivulje donosnosti, zato tudi nimajo popolne svobode pri odločanju glede ročnosti novih 

izdaj »benchmark« obveznic na primarnem trgu. Najpogostejši instrumenti zadolževanja, ki 

nudijo visoko standardizacijo in transparentnost in s katerimi se gradi krivulja donosnosti, 

so nominalni instrumenti
19

 s fiksno kuponsko obrestno mero, ki je blizu tržnih obrestnih 

mer v trenutku izdaje. Odločitev o ročnosti je v veliki meri posledica tržnega povpraševanja 

in preferenc investitorjev in je v začetni fazi gradnje krivulje skoncentrirana na standardne 

ročnosti,
20

 3, 5 in 10 let (lahko tudi 15 let), pri čemer mora država zaradi obvladovanja 

tveganja refinanciranja vendarle upoštevati tudi zapadlosti odplačil obstoječega dolga po 

letih.  

Dokler sta ročnost in struktura obveznice v skladu s preferencami investitorjev na trgu, 

so večje – »benchmark« – izdaje obveznic likvidne, saj so posamezne transakcije tržnih 

udeležencev glede na celotno izdajo po obsegu relativno majhne. Dojemanje neke izdaje 

obveznic kot likvidne je verižna reakcija: ko nek del trga dojema izdajo kot likvidno, tudi 

drugi tržni udeleženci skoncentrirajo svoje aktivnosti v tej izdaji, kar povzroči še večjo 

likvidnost obveznice. Izključno trg določa, ali bo izdaja obveznice »benchmark« ali ne, 

zato mora država kot izdajateljica poznati trenutne in prihodnje preference tržnih 

udeležencev in tržne standarde.  

Velika raznolikost instrumentov sicer omogoča izdajatelju, da omogoči sodelovanje pri 

trgovanju z njimi raznovrstnim investitorjem, vendar pa preveliko število instrumentov 

lahko fragmentira trg; s tem je dolg razpršen na veliko število instrumentov, ki kot taki ne 

morejo podpirati aktivnega trgovanja na sekundarnem trgu. Fragmentacija trga lahko izhaja 

iz različnih dejavnikov, kot na primer iz različnih vrst obveznic, različnih kuponskih 

obrestnih mer, ročnosti, nominalnih vrednosti izdaj, pogostosti izdaj in tudi iz različnih 

profilov investitorjev. Z vidika izdajatelja fragmentacija pomeni veliko oviro 

                                                 
19

 Nominalni instrumenti so instrumenti z navedeno nominalno vrednostjo. Pri dolžniških vrednostnih papirjih 

je to vsota, ki se imetniku vrednostnega papirja obrestuje in vrne ob dospelosti terjatve (Čas in Rotar 1994). 

Pri vrednostnem papirju je nominalna vrednost ena od glavnih značilnosti vrednostnega papirja in je natiskana 

na plašču vrednostnega papirja, če je le-ta tiskan, oziroma vpisana v elektronski centralni register vrednostnih 

papirjev v klirinško depotni družbi.  
20

 V državah EMU in EU so standardne ročnosti za »benchmark« obveznice 3, 5, 10, 15 let, včasih tudi 30 let, 

v drugih državah (npr. Kanada, ZDA) pa se »benchmark« obveznice raztezajo po vseh ročnostih na krivulji 

donosnosti. Večina držav sicer želi kreirati »benchmark« obveznice različnih ročnosti, vendar o tem, ali bo 

določena izdaja »benchmark«, odloča trg in tržna praksa. 
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sekundarnemu trgovanju z dolgom ter pri gradnji krivulje donosnosti. Raznolikost 

instrumentov ne omogoča zamenjave obveznic (te niso substituti), zavira večji obseg 

sekundarnega trgovanja, razprši likvidnost, ne nazadnje pa omejuje možnosti vzdrževanja 

likvidnosti na sekundarnem trgu preko uradnih vzdrževalcev likvidnosti. Slednjim namreč 

ni v interesu držati v portfelju velikega števila malo likvidnih obveznic, saj slednje pomeni 

dražje upravljaje s tveganjem. Izkušnje razvitih trgov so pokazale, da strošek tržne 

fragmentacije pretehta prednosti raznolikosti instrumentov. 

V razvitih državah EMU fragmentacija kljub vsemu še vedno obstaja, a države 

izdajateljice aktivno ožajo nabor instrumentov ter konsolidirajo in standardizirajo izdaje 

državnih obveznic, pri čemer se osredotočajo na izdaje »benchmark« obveznic in zakladnih 

menic, s katerimi tudi gradijo krivuljo donosnosti. Z uvedbo evra leta 1999 je bila na trgu 

državnih obveznic eliminirana valutna špekulacija, ki je bila do tedaj motivacija za 

trgovanje. Tržni udeleženci so tako pričeli dajati vedno večji pomen likvidnosti različnih 

državnih obveznic. Ker pa višina izdaje določa stopnjo likvidnosti, višine »benchmark« 

izdaj med EMU državami, kljub različnim letnim kvotam zadolževanja, konvergirajo. Z 

vedno večjo odprtostjo in integracijo globalnega gospodarstva, je vpliv trga na višino 

»benchmark« izdaj vedno večji. Tako kot ročnost je torej tudi višina izdaje obveznice, ki 

slednji da status »benchmark« obveznice, določena s strani tržnih udeležencev in tržne 

prakse. Na skupnem evro trgu državnih obveznic je trenutno minimalna višina 

»benchmark« izdaje 1 mlrd EUR.
21

 Treba pa je poudariti, da si lahko večje države, v 

katerih je letna kvota zadolževanja z obveznicami velika (npr: Nemčija 150 mlrd EUR, 

Francija 110 mlrd EUR, Italija 120 mlrd EUR v letu 2008)
22

 poleg izdaj »benchmark« 

obveznic lažje privoščijo različni nabor obveznic in s tem fragmentacijo trga kot pa države, 

katerih kvota zadolževanja z obveznicami je manjša. Večje države kljub fragmentaciji 

lahko gradijo krivuljo donosnosti z izdajami »benchmark« obveznic, hkrati pa zadovoljijo 

tudi povpraševanje drugih profilov investitorjev, ki kupujejo bolj specifične instrumente 

(npr. zavarovalnice
23

). Eden od načinov, kako države z majhno kvoto zadolževanja lahko 

                                                 
21

 Standardni nominalni znesek referenčne izdaje vrednostnega papirja na evropskem trgu državnih 

vrednostnih papirjev, ki naj bi zagotovila želeno likvidnost, je danes 5 mrd EUR. To vrednost sedanje članice 

EMU večinoma dosegajo. Minimalni nominalni znesek izdaje za doseganje ustrezne likvidnosti je 1 mlrd 

EUR. Oba zneska sta določena tržno. Vlagateljem predstavljata večjo (zadovoljivo) likvidnost in možnost 

trgovanja, s čimer je sama izdaja tržno bolj privlačna, ob naslednjih primarnih izdajah pa omogoča ustrezno in 

lažjo postavitev cene nove izdaje. 
22

 J.P. Morgan Research, 2008 
23

 Zavarovalnice svojih obveznosti iz naslova življenjskih zavarovanj ne vrednotijo s tržnimi obrestnimi 

merami, pač pa njihovo vrednost določijo z diskontiranjem s fiksno (tehnično) obrestno mero. Naložbe 

zavarovalnice se vrednotijo tržno. Pri visokih obrestnih merah se tako lahko zgodi, da vrednost naložb pade 

pod vrednost obveznosti, kar postavi zavarovalnico v neugoden položaj. Nasprotno pri nižanju obrestnih mer 

zavarovalnice nimajo težav, saj njene naložbe na vrednosti pridobivajo, obveznosti pa ne (tehnična obrestna 

mera je fiksna). Toda to velja le do določene mere - ko so tržne obrestne mere zelo nizke. Naložbe 



Krivulja donosnosti državnih vrednostnih papirjev 

22 

le-to povečajo in si tako omogočijo izdajo »benchmark« obveznice, so odkupi obstoječih 

obveznic. Z odkupi zmanjšajo število obstoječih obveznic in skoncentrirajo nadaljnje izdaje 

v omejenem številu »benchmark« izdaj. 

 

Slika 5.1 Krivulje donosnosti izbranih držav EMU na dan 5. 2. 2009  

 

Vir: Reuters, 6. 2. 2009 

 

Z vstopom v EMU se je tudi Slovenija znašla na začetku čim uspešnejšega 

pozicioniranja na skupnem evropskem trgu državnih obveznic, kar je bil za njo kot 

izdajateljico obveznic osnovni strateški cilj.
24

 Pred prevzemom evra je bilo dolgoročno 

zadolževanje z vrednostnimi papirji Republike Slovenije razpršeno med različne obveznice, 

kar pomeni, da je bil trg fragmentiran. Število obveznic konec leta 2006 se je ustavilo pri 

36, nominalna višina posamezne izdaje je bila v primerjavi z »benchmark« obveznicami na 

evropskem trgu majhna (nominalne vrednosti posameznih izdaj so se gibale od 12 mio 

EUR do 500 mio EUR), skupna nominalna višina obveznic pa je znašala 6,8 mlrd EUR.
25

 

Da bi Republika Slovenija dosegla osnovne strateške cilje, je morala pričeti graditi svojo 

krivuljo donosnosti z izdajanjem »benchmark« obveznic.  

Potrebni obseg financiranja državnega proračuna Republike Slovenije se je v letih od 

2002 do 2008 gibala okrog 1 mlrd EUR, kar podrobneje kaže spodnja tabela 5.1.  

 

                                                                                                                                                     

zavarovalnice bi, da bi zadostile vsem ekonomskim razmeram, morale biti po eni strani neobčutljive na 

gibanje obrestnih mer (pri visokih obrestnih merah), po drugi strani pa zelo občutljive (pri nizkih obrestnih 

merah). Tip naložbe, ki bi ustrezal zgornjim pogojem, bi bil vrednostni papir s spremenljivo obrestno mero in 

z vgrajeno obrestno mera, omejeno navzdol (angl. »floor«). 
24

 Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2007 
25

 Poročilo o upravljanju z dolgom Republike Slovenije za leto 2007 
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Tabela 5.1 Potrebni obseg financiranja državnega proračuna Republike Slovenije v  

     letih od 2002 do 2008  

                 v mlrd EUR 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nom. višina vseh 

izdanih obveznic 
5,25 5,57 5,97 6,19 6,85 6,52 6,73 

Potrebni obseg 

financiranja 
1,03 0,81 1,05 1,67 1,44 1,20 1,33 

*stanje na dan 31. 12. 

Vir: MF, interna dokumentacija 

 

Majhen potrebni letni obseg financiranja državnega proračuna je tako v letih 2007 in 

2008 dovoljeval zgolj po eno izdajo »benchmark« obveznice v višini 1 mlrd EUR, s čimer 

je bila gradnja krivulje donosnosti dokaj počasna. Tako kot je praksa tudi v drugih državah 

EMU, je tudi Republika Slovenija izvajala odkupe obstoječih obveznic, pri čemer je bil po 

eni strani cilj odkupov zmanjšati število obstoječih obveznic in s tem fragmentacijo trga, po 

drugi strani pa zniževanje stroškov servisiranja obstoječega dolga, povečevanje potrebnega 

obsega financiranja in s tem večanje možnosti izdaj »benchmark« obveznic, ki bi 

omogočale gradnjo krivulje donosnosti ter doseganje strateškega cilja pozicioniranja in 

nižje stroške zadolževanja. 

V normalnih tržnih razmerah se s čim manjšim številom izdaj obveznic, ki imajo 

visoko nominalno vrednost izdaje in standardne ročnosti (»benchmark« obveznice), lahko 

zmanjša tveganje refinanciranja obstoječega dolga v posameznih letih. V izjemnih tržnih 

razmerah, kakršnim smo priča od konca 2007, pa je izdajanje obveznic različnih, predvsem 

daljših ročnosti, omejeno, saj obstaja na trgu velika negotovost glede prihodnje 

makroekonomske stabilnosti držav, s tem pa so omejene tudi možnosti izdajatelja izbirati 

ustrezno ročnost nove izdaje glede na strukturo zapadlosti obstoječega portfelja dolga, s 

čimer se tveganje refinanciranja poveča. Izdaja obveznic z daljšo ročnostjo bi v tem 

primeru zaradi večjega tveganja za državo izdajateljico pomenila pribitek premije na 

ročnost, v najbolj negotovih razmerah pa na trgu povpraševanja po daljših ročnostih sploh 

ne bi bilo. 
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6 NAČINI IZDAJANJA DRŢAVNIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

 

Da bi bila država lahko uspešen izdajatelj, si mora na trgu pridobiti zaupanje. Poleg 

jasne in vzdržne fiskalne in monetarne politike ter učinkovitega pravnega in regulatornega 

okvira mora država vzpostaviti tudi kredibilno strategijo izdajanja vrednostnih papirjev, 

temelječo na odločitvi za pretežno tržno financiranje. Strategija mora vsebovati jasno ciljno 

strukturo portfelja in vrsto instrumentov za njegovo dosego. Poleg tega mora definirati tudi 

trženjsko strategijo in strategijo upravljanja z likvidnostjo na način, ki bo zagotavljal 

učinkovite distribucijske kanale in spodbujal razvoj sekundarnega trga (IMF 2001, 11-13). 

Glavna cilja države kot izdajatelja vrednostnih papirjev sta pretežno dva, njuna 

prioriteta pa je odvisna od stopnje razvitosti kapitalskega trga. V začetni fazi razvoja 

kapitalskega trga je glavni cilj države izdajateljice vzpostavitev in razvoj trga državnih 

vrednostnih papirjev, kasneje, ko je kapitalski trg že razvit, pa postane glavni cilj države 

zagotavljanje financiranja proračunskih potreb in kasneje servisiranje dolga z najnižjimi 

možnimi stroški na srednji oziroma dolgi rok, z minimalnim tveganjem.  

Da bi bilo zadolževanje uspešno izvedeno, mora država kot izdajatelj ves čas stremeti k 

boljšemu dostopu na trg in transparentnosti, kar lahko stori z nudenjem kvalitetnih 

informacij o strukturi dolga, potrebah financiranja in strategijah upravljanja z dolgom 

tržnim udeležencem in širši javnosti. Po drugi strani mora od tržnih udeležencev ter 

morebitnih primarnih vpisnikov (angl. »primary dealers«) in uradnih vzdrževalcev 

likvidnosti (angl. »market makers«) pridobivati mnenja o svoji trenutni zastavljeni strategiji 

zadolževanja in upravljanja z dolgom ter tudi o prihodnjih načrtih. Na ta način država kot 

izdajatelj bolje razume povpraševanje po svojih instrumentih in lahko deluje v smeri 

odstranjevanja ovir za investiranje vanje. Izdajatelj mora izkazati jasno namero za 

zadolževanje na osnovi tržnih mehanizmov, preko katerih instrumenti zadolževanja 

dosegajo tržno ceno. S poznavanjem tržnih standardov in preferenc svojih potencialnih 

investitorjev se izdajatelj lažje odloča tudi o uporabi načina izdajanja svojih instrumentov. 

Najpogosteje uporabljeni metodi izdajanja državnih obveznic na skupnem evropskem trgu 

sta avkcijska in sindicirana metoda izdaje. 

 

6.1 Avkcijski nasproti sindiciranemu načinu izdajanja drţavnih obveznic 

 

Avkcije so preverjena in učinkovita metoda izdajanja državnih obveznic, ki je široko 

uporabljena v državah EMU, vendar pa za novega izdajatelja, ki poskuša izgraditi svojo 

investitorsko bazo in jo obogatiti s prisotnostjo velikih mednarodnih investitorjev, niso 

najbolj učinkovita tehnika. Na avkcijah namreč navadno primarni vpisniki kupujejo 

obveznice pretežno za svoj račun, zelo majhen pa je pri nakupu na avkcijah delež končnih
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raznovrstnih investitorjev, saj le-ti pričakujejo, da bodo lahko obveznice ugodneje kupili 

kasneje na sekundarnem trgu. Avkcijski način izdajanja obveznic je bolj primeren za 

države izdajateljice, ki imajo visoko oziroma najvišjo oceno kreditnega tveganja, bogato 

mrežo investitorjev in katerih obveznice so na trgu zelo likvidne, ni pa najbolj optimalen 

način izdajanja za izdajatelja, ki je na začetku faze diverzifikacije in širitve investitorskega 

zaledja. 

Avkcije so v razvitih državah sicer ena najpogostejših strategij izdajanja državnih 

obveznic, saj veljajo za najbolj transparentno metodo izdajanja, vendar pa je le-ta 

učinkovita takrat, ko trg že doseže visoko stopnjo razvitosti, prepoznavnosti in likvidnosti. 

Sindicirana izdaja kot druga pogosta strategija izdajanja obveznic pa je primerna v zgodnjih 

fazah razvoja trga državnih vrednostnih papirjev, v fazah širjenja prepoznavnosti in 

začetnega pozicioniranja izdajatelja na trg, širjenja investitorskega zaledja ter prispevanja k 

bodoči likvidnosti vrednostnih papirjev, kar je ključna naloga novih in majhnih držav članic 

EU, ki so vstopile v EMU in prevzele skupno evropsko valuto. Z vstopom v EMU 

obveznice teh držav, izdane pred uvedbo evra na domačem kapitalskem trgu pretežno 

domačim investitorjem, izgubijo status referenčne – »benchmark« – obveznice, države pa 

se kot izdajateljice zaradi slabše prepoznavnosti med tamkajšnjimi investitorji soočijo z 

določeno stopnjo negotovosti uspešne prodaje novih »benchmark« obveznic na novem, 

skupnem evropskem trgu državnih vrednostnih papirjev. Z uporabo sindicirane metode za 

izdajo novih »benchmark« obveznic na skupnem evropskem trgu državnih vrednostnih 

papirjev izdajatelj lahko doseže ustrezno prepoznavnost in pozicioniranje in se tako izogne 

nevarnosti morebitne neprodaje svojih obveznic. Ko izdajatelj doseže visoko stopnjo 

prepoznavnosti in je ustrezno umeščen v trg, se sindicirana izdaja v normalnih tržnih 

razmerah lahko opusti in nadomesti ali dopolnjuje z avkcijskimi izdajami (IMF 2001, 14-

16). 

Sindicirana izdaja obveznic pomeni prodajo obveznic končnim investitorjem preko 

sindikata bank, ki v zameno za posredovanje pri izdaji prejmejo nadomestilo. Sindicirana 

izdaja zmanjšuje tveganje neuspešne prodaje oziroma plasiranja obveznic na trg in 

predvsem pomaga izdajatelju pri pozicioniranju  in vpeljavi na nov trg. V nasprotju s temi 

ključnimi in pomembnimi prednostmi pa ima sindicirana izdaja tudi določene 

pomanjkljivosti; v primerjavi z avkcijsko metodo jo označuje manjša stopnja 

transparentnosti ter pogajanja o ceni izdaje in višini nadomestila članom sindikata za 

vodenje in organiziranje prodaje.  

Države EMU tradicionalno izdajajo obveznice preko avkcij, s sindiciranimi izdajami 

ali s kombinacijo teh dveh metod. Države kot so Nemčija, Francija ali Italija preferirajo 

avkcijski sistem izdajanja, saj imajo že vzpostavljeno široko in stabilno investitorsko bazo 

in tradicijo izdajanja obveznic na avkcijski način. Vendar pa se omenjene države v primeru, 

ko izdajajo obveznice izven njihovega običajnega spektra, poslužujejo sindiciranega načina
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izdajanja, kar jim omogoča bolj neposreden dostop do želenih tipov investitorjev in lažje 

doseganje ciljane diverzifikacije prodaje. 

V zadnjih nekaj letih je bilo mnogo diskusij o prednostih avkcijskega in na drugi strani 

sindiciranega izdajanja obveznic v EMU državah. V zadnjem času se vse več EMU držav, 

ne samo manjših in novih držav, pač pa tudi že večjih in stalnih članic evroobmočja, 

poslužuje sindiciranega izdajanja svojih »benchmark« obveznic. Ne samo manjše države z 

nizkim potrebnim obsegom financiranja državnega proračuna, pač pa se zaradi povečanja 

konkurence pri želenem doseganju potencialnih investitorjev vse več držav odloča za izdajo 

novih »benchmark« obveznic z uporabo sindiciranega načina. Ta metoda, uporabljena med 

drugim s strani Finske, Portugalske, Avstrije, Grčije, Belgije, in tudi kvazi državnih 

izdajateljev kot sta Evropska investicijska banka, KfW,
26

 omogoča ciljano alokacijo 

obsežne izdaje obveznic v enem koraku, katere namen je doseči široko bazo investitorjev in 

zagotoviti aktivno trgovanje na sekundarnem trgu po izdaji. Tudi Španija in Italija 

uporabljata sindicirani način izdaje, da bi zagotovili učinkovito plasiranje svojih obveznic, 

Francija s sindiciranjem izdaja obveznice z variabilno obrestno mero, vezano na inflacijo. 

Največja prednost sindicirane izdaje pred avkcijskim načinom je ta, da sindikat bank 

doseže končno in stabilno investitorsko strukturo (Fabozzi 2004, 154-156). Strnjen pregled 

prednosti pri posameznem načinu izdajanja obveznic je podan v tabeli 6.1. 

 

Tabela 6.1 Primerjava prednosti avkcijskega in sindiciranega načina izdajanja  

 avkcija sindikat 

enostavnost izvedbe 1 3 

cena 2 3 

distribucija končnim investitorjem 3 1 

transparentnost določanja cene 1 3 

informacija izdajatelju 3 1 

*Ocena 1 predstavlja najboljšo oceno, 3 najslabšo. 

Vir: MF, interna dokumentacija 

 

Poleg avkcijskega in sindiciranega načina izdajanja vrednostnih papirjev, se na trgu v 

določenih razmerah uporabljata za izdajanje še metoda reodprtja obstoječih izdaj in zasebna 

prodaja (angl. »private placement«) državnih vrednostnih papirjev v okviru omejenega 

števila investitorjev ali pa kombinacija različnih metod (npr. reodprtja posameznih izdaj z 

nadaljnjimi avkcijami, reodprtja sindiciranih izdaj z dodatnimi sindiciranimi izdajami, 

sindicirana izdaja obveznice, ki ji sledi ena ali več avkcij te obveznice). 
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6.2 Način izdajanja drţavnih obveznic v Sloveniji po vstopu v EMU 

 

V Sloveniji je bil domači trg državnih vrednostnih papirjev do leta 1997 dokaj nerazvit, 

zato je zadolževanje za potrebe financiranja primanjkljaja državnega proračuna in odplačila 

dolga potekalo tako na osnovi izdajanja vrednostnih papirjev kot na osnovi posojil. Ker 

razvit, učinkovit in likviden trg državnih vrednostnih papirjev omogoča državi doseganje 

zadolževanja z minimalnimi stroški, je bil vseskozi eden od osnovnih ciljev pri 

zadolževanju države, takoj za zagotavljanjem financiranja izvrševanja proračuna, razvoj 

domačega trga vrednostnih papirjev, kar bi najprej zagotavljalo čim bolj nemoteno 

zadolževanje za namene financiranja potreb državnega proračuna in nemoten dostop do 

virov financiranja, po drugi strani pa vodilo tudi k nižjim stroškom zadolževanja in 

servisiranja dolga. 

Spodbujanje razvitosti domačega trga državnih vrednostnih papirjev je tekom let do 

vstopa v EMU temeljilo na:
27

 

- zagotavljanju čim večjega deleža financiranja proračunskih potreb na domačem 

finančnem trgu brez izpodrivanja drugih sektorjev gospodarstva in vpliva na dvig 

obrestnih mer,  

- izvedbi transakcij z uporabo tržnih mehanizmov, 

- spreminjanju vrste inštrumentov zadolževanja države v smeri fiksne nominalne 

obrestne mere in opuščanje indeksiranih inštrumentov in inštrumentov z variabilno 

obrestno mero, 

- postopnem izoblikovanju referenčne krivulje donosnosti državnih vrednostnih 

papirjev, 

- širitvi domačega in kasneje tujega investitorskega zaledja,  

- uvedbo sistema primarnih vpisnikov in uradnih vzdrževalcev likvidnosti za državne 

vrednostne papirje z namenom zagotovitve še intenzivnejšega razvoja primarnega in 

sekundarnega trga ter večje transparentnosti in likvidnosti trga. 

Do vstopa v evroobmočje je Republika Slovenija izdajala obveznice pretežno na 

domačem trgu na avkcijski način, kar je prispevalo k razvoju domačega finančnega trga in 

trga državnih vrednostnih papirjev, k vključitvi širšega nabora domačih investitorjev in 

povečani konkurenci med domačimi finančnimi institucijami. Kasneje, zlasti po vstopu 

Slovenije v EU in kasneje v EMU, pa je bil v strategiji zadolževanja vsebovan tudi 

dolgoročni cilj postopnega vključevanja in čim boljšega pozicioniranja Republike Slovenije 

na skupnem evropskem trgu državnih vrednostnih papirjev med državami članicami EMU. 

Da bi bilo začetno pozicioniranje Republike Slovenije po vstopu v EMU januarja 2007 čim 

boljše, je bil zaradi svojih prednosti za prvo izdajo »benchmark« obveznice na skupnem 

trgu državnih vrednostnih papirjev v okviru EMU določen sindicirani način izdaje. Marca 
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2007 je bila tako izvršena prva sindicirana izdaja državne »benchmark« obveznice, sledila 

ji je druga v letu 2008. 

V primeru Slovenije je bila z vstopom v EMU uporaba sindiciranega načina izdaje 

državne »benchmark« obveznice in s tem diverzifikacija obstoječe investitorske baze 

potrebna tudi iz razloga določitve ustrezne cene novoizdanih »benchmark« obveznic na 

skupnem trgu državnih obveznic v EMU. Ker je bilo po EMU standardih na domačem trgu 

pred prevzemom evra izdanih premalo obveznic z ustrezno nominalno vrednostjo izdaje, ki 

na sekundarnem trgu niso bile likvidne, je bilo ob vstopu v evroobmočje težko določiti 

ceno bodočih novo izdanih »benchmark« obveznic na skupnem trgu državnih obveznic v 

EMU. Sindicirani način izdaje omogoča hitreje določiti pravo vrednost obveznic Republike 

Slovenije, saj se cena izdaje obveznic na sindicirani način določi s temeljito analizo 

različnih dejavnikov s strani bank v sindikatu.
28

 

Ker Republika Slovenija v letu 2007 in 2008 ni imela velikih potreb financiranja, je na 

sindicirani način izdala »benchmark« obveznico enkrat letno. Zadolževanje z obveznico s 

kombinacijo avkcijskega in sindiciranega načina bi pomenilo nižje velikosti izdaj, kar bi 

povzročilo manj likvidno krivuljo donosnosti. To bi posledično vodilo k nižjemu 

povpraševanju po slovenskih državnih obveznicah, saj investitorji preferirajo likvidne 

izdaje, ter negativni vpliv na višino stroška zadolževanja s slovenskimi državnimi 

obveznicami na dolgi rok. Z jasno strategijo sindiciranih izdaj lahko Slovenija zagotovi 

izdajanje »benchmark« obveznic v ustrezni višini, s čimer se zagotovi sekundarna 

likvidnost teh obveznic in omogoči državi nadaljnje širjenje in razvijanje odnosov z 

bankami mednarodnih razsežnosti. Kjer je sekundarni trg obveznic izdajatelja plitek in 

nelikviden, le-ta ne more z gotovostjo predvideti stroška zadolževanja z novo izdajo 

obveznice, sindicirani način izdaje pa lahko minimizira tveganje neprodaje in zagotovi 

ustrezno plasiranje vrednostnih papirjev širšemu krogu investitorjev.  

Najpomembnejši dejavnik, ki določa izbor metode izdajanja, je doseganje cilja 

maksimiziranja konkurence na primarnem trgu. S časom se za namene optimizacije prodaje 

in distribucije obveznic lahko uporabljajo in prepletajo različne tehnike izdajanja. Ko bo na 

skupnem evropskem trgu državnih obveznic izdanih več slovenskih »benchmark« obveznic 

in bo zgrajena celotna krivulja donosnosti, bo to prispevalo k izboljšanem povpraševanju 

po »benchmark« obveznicah Republike Slovenije, kar bo pozitivno vplivalo na razmike  v 

donosnostih glede na donosnosti »benchmark« obveznic ostalih držav EMU. Ko je enkrat 

ta faza dosežena in pozicioniranje Republike Slovenije kot izdajateljice utrjeno, se lahko še 

enkrat preuči možnosti uporabe drugih načinov izdajanja obveznic in analizira možnosti 

ponovne uvedbe avkcij, morda s kombinacijo sindiciranega izdajanja. 

Kot rečeno, je Republika Slovenija na začetku delovanja v okviru skupnega 

evropskega trga državnih obveznic kot večina ostalih držav EMU določila izdajanje 
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»benchmark« obveznic z uporabo sindikata bank, v katerega so bili vključeni le primarni 

vpisniki za obveznice Republike Slovenije. Z letom 2007 je bila namreč vzpostavljena nova 

struktura primarnega trga državnih obveznic in vpeljana mednarodna shema primarnih 

vpisnikov, ki je podrobneje opisana v naslednjem poglavju. 

 

6.3 Struktura primarnega trga drţavnih obveznic v Republiki Sloveniji po 

vstopu v EMU 

 

Odločitev o načinu izdajanja državnih »benchmark« obveznic je le ena od mnogih v 

okviru organizacije strukture primarnega trga državnih obveznic in je močno povezana z 

odločitvijo izdajatelja o morebitni uvedbi sheme primarnega vpisništva. Primarni vpisniki 

so finančni posredniki, ki jih izbere država za promocijo investiranja v državne obveznice, 

za posredništvo pri izdajanju in za pomoč pri spodbujanju sekundarnega trgovanja. 

Vzpostavitev primarnega vpisništva vodi k zadolževanju na tržni način, izboljša možnosti 

države k pristopanju k novim investitorjem in pospeševanju sekundarne likvidnosti. Države 

lahko z rednimi sestanki in diskusijami z obstoječimi in potencialnimi novimi investitorji 

skupaj s pomočjo primarnih vpisnikov spodbudijo interes za investiranje v njihove 

obveznice.  

 

6.3.1 Primarni vpisniki za obveznice Republike Slovenije 

 

Tako kot večina EMU držav ima tudi Slovenija skupino primarnih vpisnikov (angl. 

»primary dealers«) za državne obveznice, ki jo je v obdobju prvih dveh let po vstopu v 

EMU sestavljalo 6 tujih in 3 domače banke.
29

 Število primarnih vpisnikov v posameznih 

državah je različno, odvisno je v veliki meri od velikosti dolga oziroma višine letnega 

zadolževanja določene države. V interesu izdajatelja je čim večje število primarnih 

vpisnikov, s čimer se verjetnost uspešne distribucije vrednostnih papirjev veča – več 

primarnih vpisnikov namreč pomeni širšo marketinško in distribucijsko mrežo. Po drugi 

strani pa je v interesu primarnih vpisnikov v čim večjem deležu sodelovati pri primarnih 

prodajah, kar je močan argument za njihovo omejeno število. Ravnotežje med pravicami in 

obveznostmi primarnih vpisnikov je rezultat intenzivnih diskusij med primarnimi vpisniki 

in državami izdajateljicami vrednostnih papirjev (SIFMA 2008).  

Primarni vpisniki kot specializirani posredniki imajo v skladu s pogodbo o primarnem 

vpisništvu vrsto obveznosti in pravic pri razvijanju in spodbujanju primarnega in 

sekundarnega trga državnih obveznic. Ključna vloga primarnih vpisnikov je sodelovanje in 
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razvijanje primarnega trga državnih obveznic – zagotavljanje absorbcije / plasiranja novih 

izdaj obveznic oziroma distribucije obveznic končnim investitorjem. Primarni vpisniki 

poleg izvajanja aktivnosti na primarnem trgu opravljajo tudi vlogo vzdrževalcev likvidnosti 

(angl. »market makers«) državnih obveznic na sekundarnem trgu.
30

 Uvedba primarnih 

vpisnikov pripomore preseči majhne vire financiranja in usmeriti državo k tržnemu 

financiranju potreb državnega proračuna.  

 

6.3.2 Pravice in obveznosti primarnih vpisnikov za obveznice Republike Slovenije   

 

Obveznosti primarnih vpisnikov so v različnih državah lahko različne. Osnovna 

obveznost primarnega vpisnika, ki jo imajo primarni vpisniki brez izjeme povsod, pa je 

sodelovanje oziroma posredovanje pri novih izdajah obveznic, pri čemer država 

izdajateljica koristi njihovo distribucijsko mrežo. Poleg tega je zelo pogosta zaveza 

primarnega vpisnika tudi delovanje na sekundarnem trgu na osnovi uradnega vzdrževanja 

likvidnosti ter nadalje oskrbovanje izdajatelja z informacijami o tržnih razmerah ter 

svetovanje o načinu izdajanja, izboru instrumentov zadolževanja, upravljanju s portfeljem 

dolga idr.  

Med obveznosti primarnih vpisnikov za obveznice Republike Slovenije poleg glavnih 

zgoraj omenjenih obveznosti – sodelovanje in pomoč pri organiziranju novih izdaj 

obveznic, bodisi v primeru avkcijskega ali sindiciranega načina izdaje, uradno vzdrževanje 

sekundarne likvidnosti, informiranje izdajatelja – obsegajo še posredovanje pri povratnih 

odkupih obveznic, poročanje o njihovi aktivnosti na sekundarnem trgu, promoviranje 

obveznic Republike Slovenije z objavami tržnih analiz in raziskav ter iskanje novih 

potencialnih investitorjev in ne nazadnje zagotavljanje ustrezne organizacije in strokovnih 

kadrov in marketinške podpore v sami instituciji (Arnone 2003, 3-4). 

 V zameno za izpolnjevanje obveznosti izdajatelj primarnim vpisnikom zagotavlja tudi 

določene ugodnosti in pravice, kot na primer ekskluziven dostop do avkcij izdajanja, avkcij 

odkupov obveznic oziroma vseh državnih vrednostnih papirjev. Ker shema primarnega 

vpisništva prinaša tudi nekatere slabosti (na primer: omejevanje konkurence zaradi v 

določenem obdobju stalnega kroga primarnih vpisnikov), je pri določanju pravic potrebna 

precejšnja mera razsodnosti, saj dodelitev ugodnosti specifični skupini institucij lahko 

ohromi sodelovanje drugih udeležencev na trgu. Ravno zato so pravice primarnih vpisnikov 

v različnih državah EMU bolj ali manj enake, države pa  navadno pretirano ne omejujejo 

števila primarnih vpisnikov za svoje vrednostne papirje.  

 V Republiki Sloveniji imajo primarni vpisniki za državne obveznice poleg 

ekskluzivnega statusa primarnega vpisništva in ekskluzivne pravice neposrednega 
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sodelovanja pri avkcijskih in sindiciranih izdajah obveznic ter povratnih odkupih obveznic 

tudi pravico pridobiti status uradnega vzdrževalca likvidnosti na posebni trgovalni 

platformi, ki jo za namene uradnega vzdrževanja likvidnosti državnih obveznic izberejo 

primarni vpisniki sami,31 in izmenjavati z izdajateljem informacije o tržnih razmerah ter o 

najprimernejših načinih zadolževanja oziroma nastopanja na trgu glede na izdajateljeve 

potrebe.  

Z razvojem primarnega in sekundarnega trga oziroma z doseganjem ustreznega 

pozicioniranja izdajatelja na trgu, se obseg pravic primarnih vpisnikov krči, ostane jim 

zaslužena prepoznavnost in ustrezen status na trgu ter tudi povezanost z izdajateljem, 

ohranjanje sodelovanja pa tako primarnim vpisnikom kot tudi izdajatelju omogoča 

izmenjavo podatkov in informacij o dogajanjih na domačem in tujih trgih. 

 

6.3.3 Kriteriji za izbor primarnih vpisnikov za obveznice Republike Slovenije 

 

Finančne institucije, ki želijo pridobiti status primarnega vpisnika za državne 

obveznice Republike Slovenije, morajo izpolnjevati določene kriterije. Med 

najpomembnejše kriterije za izbor primarnih vpisnikov je uvrščena kapitalska ustreznost 

banke, ustrezno dovoljenje nadzornih institucij za opravljanje storitev, povezanih s 

primarnim vpisništvom, ustrezna znanja in izkušnje, tehnične kapacitete, razširjena 

geografska in institucionalna distribucijska mreža, aktivno trgovanje z vrednostnimi papirji 

– v tem okviru s slovenskimi državnimi vrednostnimi papirji (predvsem obveznicami), 

zmožnost in voljnost posredovanja informacij izdajatelju ter poročanje nadzornim 

institucijam. Poleg naštetih kvantitativnih kriterijev je pomemben tudi kvalitativni vidik, in 

sicer dolgoročno in vsestransko sodelovanje z Republiko Slovenijo kot izdajateljico. 

V celotnem obdobju izbora se ugotavlja uspešnost primarnih vpisnikov. Pri samem 

ocenjevanju aktivnosti primarnih vpisnikov mora država izdajateljica najti ustrezen način in 

pogostost ocenjevanja. Uspešnost primarnih vpisnikov za obveznice Republike Slovenije se 

ugotavlja z ocenjevanjem obsega trgovanja na primarnem trgu obveznic Republike 

Slovenije (obseg  vpisanih obveznic – tudi posredovanje drugim investitorjem) in na 

sekundarnem trgu (obseg in število sklenjenih poslov z obveznicami Republike Slovenije 

ter sodelovanje pri odkupih obstoječih obveznic) ter kvalitete sodelovanja z izdajateljem 

(obveščanje o dogajanjih na trgu, pošiljanje poročil in tržnih analiz, angažiranost pri 

sindiciranih izdajah obveznic idr.). Pogostost ocenjevanja mora biti previdno določena – 

ocenjevanje ne sme biti uvedeno prehitro in prepogosto, da se omogoči primarnim 

vpisnikom ustrezno prilagoditi razmeram in načinu ocenjevanja, po drugi strani pa 

                                                 
31

 V Sloveniji je izbrana platforma MTS Slovenija (posebna elektronska trgovalna platforma za vzdrževanje 

likvidnosti obveznic Republike Slovenije). Več o tem v poglavju 9.2. 
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ocenjevanje ne sme biti neredno, saj se s tem ne spodbuja konkurenčnosti med primarnimi 

vpisniki.  

Primarni vpisniki so navadno imenovani za obdobje enega ali dveh let. V Republiki 

Sloveniji je status primarnega vpisnika trenutno podeljen za obdobje dveh let.
32

 V tem 

obdobju svoj interes za primarno vpisništvo lahko izkazujejo tudi druge institucije, ki so 

lahko v skupino primarnih vpisnikov vključene v naslednjem obdobju, pri čemer bodisi 

zamenjajo neaktivne ali slabo aktivne obstoječe primarne vpisnike bodisi pa se število v 

skupini poveča. 
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 Na Portugalskem in v Belgiji prav tako za obdobje 2 let (European Primary Dealerships Handbook, 2008).  
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7 SINDICIRANI IZDAJI »BENCHMARK« OBVEZNIC REPUBLIKE  

 SLOVENIJE V OBDOBJU DVEH LET PO VSTOPU V EMU 

7.1 Način sindiciranih izdaj »benchmark« obveznic Republike Slovenije v letih 

2007 in 2008 

 

Postopek sindicirane izdaje državnih obveznic se prične z izbiro organizatorjev izdaje 

(angl. »lead managers«). Republika Slovenija izbira organizatorje izdaje iz skupine 

primarnih vpisnikov za obveznice. Mandat za vodenje sindicirane izdaje podeli trem ali 

štirim primarnim vpisnikom v razmerju dve (tri) tuje in ena domača banka,
33

 ostali primarni 

vpisniki pa sodelujejo v sindikatu kot soorganizatorji izdaje (angl. »co-lead managers«). 

Mandat za vodenje izdaje se podeli primarnim vpisnikom na osnovi ocen njihovih 

predlogov glede izvedbe bodoče izdaje obveznice. Predlog posamezne banke je odgovor na 

povpraševanje Republike Slovenije kot izdajatelja (angl. »request for proposal«) po storitvi 

vodenja izdaje in vsebuje opredelitve glede načina izvedbe najpomembnejših aktivnosti 

izdaje. Najosnovnejše in najpogosteje vsebine, glede katerih se mora opredeliti posamezna 

banka, ki se poteguje za pridobitev statusa vodje sindikata, so: sestava sindikata, 

indikativna višina izdaje obveznice, ročnost obveznice, nominalna vrednost apoena, oblika 

kupona, oblika vrednostnega papirja, opis tržne in distribucijske strategije, datum določitve 

cene oziroma prodaje (angl. »pricing«), datum izdaje obveznice, ciljni organizirani trg 

(borzni trg), na katerega bodo uvrščene obveznice, potrebna dokumentacija, pravni red, 

indikativni časovni plan izvedbe aktivnosti za izdajo,  način podpore sekundarnega 

trgovanja, analitična in raziskovalna podpora izdajatelju, organiziranost tima banke. 

Vsaka od vsebin je ocenjena, banke, ki prejmejo najboljše ocene, so izbrane kot vodje 

sindikata za izdajo. V zadnjem času se države izdajateljice vse manj poslužujejo načina 

podeljevanja mandata za izvedbo izdaje obveznice na osnovi predlogov bank, ki so 

odgovor na povpraševanje izdajateljice, ampak se mandat podeli predvsem na osnovi  

kvalitete delovanja primarnih vpisnikov na primarnem in sekundarnem trgu ter njihove 

uspešnosti pri pridobivanju mandatov za vodenje izdaj obveznic drugih držav izdajateljic v 

EMU. Kljub temu pa morajo banke, ki glede na te kriterije pridejo v ožji izbor, izdajateljici 

predstaviti najpomembnejše vsebine izmed zgoraj naštetih, najbolj ključne med njimi 

opisujemo v nadaljevanju. 
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 Standardno število vodij izdaj obveznic v sindikatu med državami članicami EMU, ki izdajajo obveznice na 

skupnem evropskem trgu, je trenutno tri do štiri. To število je lahko tudi večje, odvisno od višine izdaje 

obveznice, tržnih razmer ter indikativnega povpraševanja investitorjev v mreži posameznega vodje sindikata. 

Teoretično več vodij lahko zagotovi večjo verjetnost za uspešno plasiranje celotne izdaje obveznice (če je 

nominalna višina bodoče izdaje obveznice nižja, je v interesu institucij, ki se potegujejo za vodje sindikata, 

manjše število vodij, saj tako lahko svojim investitorjem / strankam zagotovijo večji delež obveznic, poleg 

tega pa pridobijo tudi večji delež provizije za vodenje izdaje). 
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Sestava sindikata 

Sindikat je sestavljen iz bank primarnih vpisnic, izmed katerih so tri ali štiri banke 

izbrane kot vodje sindikata in prevzamejo večino aktivnosti za izdajo obveznice, ostali 

primarni vpisniki pa sodelujejo v sindikatu kot soorganizatorji izdaje (angl. »two-tiered 

syndicate«). Okvirno 90 % izdaje izvršijo / zagotovijo vodje sindikata, ki podajajo ponudbe 

investitorjev za nakup v skupno knjigo naročil (angl. »full pot methodology«), 10 % izdaje 

pa se ne proda preko knjige naročil, ampak se zadrži (angl. »retention«) in enakomerno 

razdeli med soorganizatorje izdaje, ki ta delež kupijo bodisi zase ali za druge investitorje, 

lahko pa se mu tudi odpovejo (razmerje 90 % / 10 % je lahko tudi drugačno, v korist 

vodjem ali soorganizatorjem izdaje).  

Republika Slovenija je mandat za vodenje sindicirane izdaje tako v letu 2007 kot v letu 

2008 podelila trem primarnim vpisnikom v razmerju dve tuji in ena domača banka, ostali 

primarni vpisniki pa so sodelovali v sindikatu kot soorganizatorji izdaje. Okvirno 90 % 

izdaje so zagotovili vodje sindikata, preostali del pa je bil  razdeljen med soorganizatorje 

izdaje, ki so ta delež kupili bodisi zase ali za druge investitorje. 

 

Višina izdaje obveznice 

Izdajatelj že v povpraševanju sam določi indikativno višino izdaje, vodje sindikata jo 

potrdijo. Republika Slovenija izdaja obveznice v višini, ki izhaja iz potrebnega letnega 

obsega financiranja državnega proračuna, upoštevajoč minimalni znesek izdaje, ki na 

skupnem evropskem trgu državnih obveznic zagotavlja obveznici status »benchmark« 

obveznice in s tem nujno potrebno likvidnost, hkrati pa tako sledi tudi ostalim strateškim 

ciljem zagotavljanja financiranja izvrševanja državnega proračuna. V času izdaj 

»benchmark« obveznic Republike Slovenije v letu 2007 in 2008 je bil minimalni znesek za 

»benchmark« določen na trgu v višini 1 milijarde EUR.  

Izdaja »benchmark« obveznice Republike Slovenije je zaradi relativno nizkega letnega 

potrebnega obsega financiranja v letu 2007, ko je znašal 1,2 mlrd EUR, in v letu 2008, ko  

je znašal 1,1 mlrd EUR, lahko torej dosegla »zgolj« minimalno potrebno višino izdaje 1 

milijardo EUR. Skladno z 81. členom Zakona o javnih financah
34

 se je za izvrševanje  

državnega proračuna v tekočem proračunskem letu država lahko zadolžila (doma in v 

tujini) do višine primanjkljaja bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in 

naložb in odplačila glavnic dolga, ki zapadejo v plačilo v tekočem proračunskem letu. 

S Programom financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2008 je bil 

sprva potrebni obseg financiranja proračuna določen v višini 1,1 mlrd EUR, novembra 

2008 pa je bila na podlagi sprejetega Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih 

                                                 
34

 Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07 –14/07-

ZSPDPO 
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financah,
35

 ki je stopil v veljavo 20.11.2008, predlagana sprememba programa financiranja 

za leto 2008. Dopolnitev Zakona o javnih financah (ZJF) v 81. členu omogoča, da se država  

lahko v tekočem letu zadolži za višino deficitov A. bilance, B. računa, odplačil glavnic 

dolga tekočega proračunskega leta in dodatno tudi še do višine odplačila glavnic državnega 

dolga naslednjih dveh proračunskih let. Na osnovi te dopolnitve se je obseg  možne  

maksimalne zadolžitve Republike Slovenije  v letu 2008 povečal z 1,1 mlrd EUR na največ 

2,8 mlrd EUR. Možnost zadolževanja v tekočem proračunskem letu v obliki predčasnega 

financiranja odplačil glavnic državnega dolga v naslednjih dveh proračunskih letih veča 

obseg zadolževanja v tekočem proračunskem letu, kar lahko omogoči boljše odzivanje 

izdajatelja na tržne razmere, ki se hitro spreminjajo, še posebej v času finančne krize. Večja 

fleksibilnost v negotovih tržnih razmerah se dolgoročno odrazi v nižjem strošku 

financiranja in manjšemu tveganju refinanciranja dolga.  S spremembo ZJF je bila 

Republiki Sloveniji kot izdajateljici dana zakonska možnost za izdajo dveh »benchmark« 

obveznic v letu 2008, vsake v višini 1 mlrd EUR.  Ker pa tržne razmere na finančnem trgu 

konec leta 2008 niso omogočale izvedbe zadolžitve,  druga obveznica v letu 2008 ni bila 

izdana. 

 

Ročnost 

Tako kot indikativno višino izdaje tudi ročnost bodoče »benchmark« obveznice 

predlaga izdajatelj, in sicer glede na shemo rokovne strukture zapadlosti dolga v prihodnjih 

letih. Republika Slovenija je imela konec leta 2006 naslednjo rokovno strukturo zapadlosti 

dolga, ki je bila izhodišče za določitev ročnosti novih izdaj obveznic v letih 2007 in 2008. 

 

Slika 7.1 Rokovna struktura zapadlosti dolga Republike Slovenije konec 2006 

 

Vir: MF, interna dokumentacija 
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Iz rokovne strukture zapadlosti dolga Republike Slovenije konec leta 2006 izhaja, da bi 

bila z vidika minimalnega tveganja refinanciranja dolga v letu 2007 najbolj smotrna izdaja 

obveznice z zapadlostjo v letih, ko v odplačilo dospe malo ali še nič dolga (npr. v 2013, 

2014, 2015 in od vključno 2018 dalje). Pri določitvi ročnosti je potrebno upoštevati tudi 

druge strateške cilje zadolževanja Republike Slovenije, kot je čim boljše pozicioniranje 

države izdajateljice in širitev investitorske baze v evroobmočju in območju EU ter postopna 

graditev krivulje donosnosti državnih vrednostnih papirjev. Končna odločitev o ročnosti 

nove izdaje »benchmark« obveznice je določena po posvetovanjih z vodji sindikata. V 

kolikor so tržne razmere normalne, vodje sindikata lahko že pred pričetkom izvedbe 

marketinga med potencialnimi investitorji ocenijo ročnost, po kateri na trgu obstaja 

povpraševanje in katera se bo vlagateljem zagotovo prodala po sprejemljivi ceni. V manj 

stabilnih tržnih razmerah pa vodje sindikata državi izdajateljici predlagajo ročnost 

naslednje »benchmark« obveznice šele po izvedenem trženju oziroma po preverjanju 

preferenc in interesov vlagateljev.  

Republika Slovenija je v letu 2007 izdala »benchmark« obveznico z ročnostjo 11 let (z 

zapadlostjo v letu 2018), saj je bilo to glede na rokovno strukturo zapadlosti obstoječega 

dolga ustrezno. Ker pa je država na skupnem evro trgu državnih obveznic kot izdajateljica - 

nova članica EMU - nastopila prvič, je bila izbrana ročnost z vidika začetnega 

pozicioniranja in pričetka gradnje krivulje donosnosti najbolj primerna; za osnovni  

»benchmark« na trgu državnih obveznic namreč velja ročnost 10 let,
36

 po tej ročnosti je v 

normalnih tržnih razmerah tudi največ povpraševanja.
37

 V letu 2008 je bila z namenom 

utrjevanja pozicioniranja na trgu ponovno izbrana ročnost 11 let, ki je v tržnih razmerah, v 

katerih se je med investitorji že pojavljala negotovost glede razsežnosti prihajajoče 

finančne krize, zagotavljala prodajo celotne milijarde EUR, hkrati pa ni povečevala 

tveganja refinanciranja v letih, ko določen dolg že dospe. 

 

Oblika obveznice 

V letu 2007 je bila »benchmark« obveznica poravnana in vpisana v mednarodnih 

klirinških sistemih Euroclear in Clearstream (ICSD
38

) v obliki t.i. New Global Note 

(NGN
39

). Razlog za vpis obveznice v tujo poravnalno infrastrukturo je bil v tem, da so 

večinski delež obveznic kupili tuji investitorji s poravnalnimi računi v mednarodnih 

                                                 
36

 Namesto 10-letne ročnosti se izdajatelj lahko odloči tudi za 11-letno ročnost, kjer z vidika stroška 

zadolževanja v primerjavi z 10 letno ročnostjo ni razlike, vendar pa nekoliko daljša ročnost obveznici 

zagotavlja status 10-letnega »benchmarka« eno leto dlje. 
37

 V letu 2008 je bilo največ povpraševanja po obveznicah EMU držav s strani bank, centralnih bank, 

investicijskih skladov in zavarovalnic, ti pa povprašujejo po daljših ročnostih , pretežno 5-10 let (BNPP 

Paribas, 2009). 
38

 ICSD (»International Central Securities' Depository«): mednarodni poravnalni sistem 
39

 Več o formatu obveznice NGN v poglavju 7.2.3. 
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klirinških sistemih, ki pa nista bila povezana s slovensko centralno klirinško depotno 

družbo (KDD). Tekom leta 2007 se je povezava med slovenskim in mednarodnima 

klirinškima sistemoma vzpostavila, kar je omogočilo poravnavo in vpis naslednje primarne 

izdaje »benchmark« obveznice februarja 2008 v nematerializirani obliki v sistemu KDD 

(investitorji tako lahko držijo obveznice direktno na računih, ki jih imajo v KDD, ali pa na 

računih mednarodnih klirinških sistemov Clearstream in Euroclear preko njunih fiduciarnih 

računov ali fiduciarnih računih njunih agentov v KDD). S tem je bilo omogočeno nemoteno 

trgovanje z obveznicami Republike Slovenije na sekundarnem trgu in vzpostavljena 

ustrezna infrastruktura za poravnavo poslov. Ker je bila obveznica, izdana v 2007, vpisana 

v Euroclear in Clearstream, je bila uvrščena na luksemburško borzo, obveznica iz leta 2008 

pa že na ljubljansko borzo. Obe obveznici sta bili uvrščeni tudi v trgovanje na elektronski 

trgovalni platformi za vzdrževanje likvidnosti državnih obveznic MTS Slovenija.
40

  

 

Določitev cene obveznice 

Vsaka banka v svoji ponudbi določi po njeni oceni najbolj verjetno indikativno 

prodajno ceno oziroma donosnost obveznice, po kateri bi se na trgu lahko prodala celotna 

izdaja obveznice. Ocena cene temelji na analizi in ovrednotenju različnih faktorjev, med 

katerimi so ključni:        

- cena že obstoječih obveznic izdajatelja z ročnostjo, enako ročnosti bodoče 

obveznice, na sekundarnem trgu,  

- cena obveznic EMU držav, ki imajo podobno oceno kreditnega tveganja kot 

Republika Slovenija, z enako ročnostjo in visoko likvidnostjo, na sekundarnem trgu, 

- strošek pred kratkim že izvršenih primarnih izdaj obveznic držav EMU z enakimi 

ročnostmi, 

- cena za zavarovanje terjatev v primeru nezmožnosti poravnave obveznosti države  

(CDS 
41

),  

- premija za novo izdajo (angl. »new issue premium«). 

Spodaj so povzete tri najpogostejše metode, ki jih uporabijo banke za določitev 

indikativne prodajne cene nove obveznice:  

 

 

                                                 
40

 MTS Slovenija je posebna elektronska trgovalna platforma za vzdrževanje likvidnosti obveznic Republike 

Slovenije. Več o tem v poglavju 9.2. 
41

 CDS (angl. »credit default swap spread«) oziroma posel zamenjave posojilnega tveganja je posebna vrsta 

izvedenega finančnega instrumenta. Z njim se imetniki obveznic zavarujejo za primer, da izdajatelj ne bo 

mogel izpolniti svojih obveznosti iz naslova obveznice. Pri prodaji izdajatelj CDS prejme premijo, v zameno 

pa kupcu jamči, da bo v primeru bankrota izdajatelja pokril morebitne kupčeve izgube glavnice. Cena 

zamenjave se izrazi v odstotku od tržne vrednosti obveznice. CDS razmik izdajatelja raste, ko se verjetnost 

njegovega bankrota povečuje. 
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a) prva metoda: 

Razbere se donosnost že obstoječih obveznic izdajatelja z ročnostjo do 

dospelosti, enako ročnosti bodoče obveznice, na sekundarnem trgu, kateremu se 

prišteje ustrezna tržna premija za novo izdajo. 

b) druga metoda: 

Določi se razmik med donosnostjo že obstoječih obveznic izdajatelja, ki 

načrtuje izdajo nove obveznice, in donosnostjo obstoječih obveznic izdajatelja s 

podobno oceno kreditnega tveganja (referenca), na sekundarnem trgu, pri čemer 

se zaradi odsotnosti že obstoječih obveznic bodočega izdajatelja z ročnostjo, 

enako ročnosti planirane izdaje, uporabi čim bližja razpoložljiva ročnost 

izdajateljevih obstoječih obveznic. Izračunani razmik se prišteje donosnosti 

referenčne obveznice primerljivega izdajatelja, ki ima ročnost enako ročnosti 

planirane izdaje bodočega izdajatelja. Rezultatu se prišteje še ustrezna tržna 

premija za novo izdajo. 

c) tretja metoda: 

Za bodočo novo obveznico z ročnostjo, ki je na krivulji donosnosti tega 

izdajatelja še ni, se izračuna teoretična donosnost tako, da se določi razmik nad 

obrestno mero obrestne zamenjave (angl. »mid swap«) za najbolj likvidno 

obveznico tega izdajatelja z daljšo ročnostjo, čemur se odšteje povprečni razmik 

obveznic po oceni kreditnega tveganja primerljivih držav, z ročnostmi v 

določenem intervalu,
42

 nad »midswap«. Rezultatu, ki ga predstavlja izračunani 

razmik nad »mid swap«, se prišteje še ustrezna premija za novo izdajo, določena 

tržno. 

V kolikor na trgu obstajajo po ročnosti primerljive »benchmark« obveznice izdajatelja, 

ki namerava prodati novo obveznico, je določitev cene dokaj enostavna, uporabi se prva 

metoda. Če na trgu ni primerljivih »benchmark« obveznic, pa se pogosteje kot tretja 

uporabi druga metoda. 

Ker v primeru izdaje nove slovenske »bechmark« obveznice marca 2007 ni bilo že 

obstoječih slovenskih »benchmark« obveznic z enako ročnostjo, katerih donosnosti bi se 

uporabile kot referenca za oblikovanje cene nove obveznice,  je bila za določitev cene te 

obveznice najbolj primerna druga metoda. Določitev cene »benchmark« obveznice v letu  

2008 pa je bila lažja, saj je v veliki meri temeljila na ceni obveznice iz leta 2007, ki se je 

oblikovala na sekundarnem trgu. 

Banke v svojem predlogu izvedbe izdaje opišejo postopek oziroma metodo določitve 

indikativne cene nove »benchmark« obveznice in poleg indikativne cene navedejo še višino 

                                                 
42

 Če se določa cena bodoče obveznice z ročnostjo 5 let in se kot referenčna obveznice tega izdajatelja uporabi 

obveznica z ročnostjo 10 let, se v interval ročnosti vključijo obveznice po oceni kreditnega tveganja 

primerljivih držav z ročnostmi od 5 do 10 let. 
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kuponske obrestne mere obveznice ter strnejo glavne finančne komponente, ki so jih 

upoštevali in izračunali v času oblikovanja indikativne cene obveznice. Strnjeno navedejo: 

- kuponsko obrestno mero obveznice, 

- ceno obveznice (angl. »re-offer price«), 

- donosnost obveznice (angl. »re-offer yield«), 

- donosnost referenčne »benchmark« obveznice (angl. »benchmark yield«),
43

 

- razmik nad referenčno »benchmark« obveznico (angl. »re-offer spread vs 

benchmark«), 

- razmik glede na obrestno mero zamenjave (angl. »re-offer spread vs. mid swap«),  

- oceno stroškov transakcije,
44

  

- višino provizije za izvedbo transakcije (angl. »net effective commissions«),
45

 

- ceno, donosnost in razmik nad referenčno »benchmark« obveznico in glede na 

obrestno mero zamenjave, upoštevaje višino provizije za izvedbo transakcije (angl. 

»all-in price«, »all-in yield«, »all-in spread vs benchmark«, »all-in spread vs mid 

swap«), 

- časovnico izvedbe. 

 Vodje sindikata si med seboj sporazumno razdelijo aktivnosti, potrebne za izvedbo 

izdaje, ki se nanašajo na organizacijo predstavitve izdajatelja in bodoče obveznice, 

zagotovitev elektronske knjige naročil, kamor se vnašajo ponudbe za nakup obveznice s 

strani investitorjev, pripravo vse potrebne dokumentacije, vpis in poravnavo obveznic v 

klirinški hiši, porazdelitev stroškov idr. Razdelitev aktivnosti opišejo v skupnem predlogu, 

ki ga predložijo izdajatelju (angl. »joint proposal«). 

 

Indikativni časovni plan izvedbe aktivnosti za izdajo 

V predlogu izvedbe izdaje obveznice banke podajo predvideni časovni plan izvajanja 

vseh potrebnih aktivnosti za prodajo (trženje, odprtje in zaprtje knjige naročil, določitev 

cene, poravnava transakcije, priprava dokumentacije). Predvideni časovni potek aktivnosti 

temelji na oceni tržnih razmer v času izvedbe transakcije in v skladu s koledarjem 

relevantnih ekonomskih dogodkov in praznikov. V normalnih tržnih razmerah se 

transakcija izvede v roku 2-4 tednov. 

Preden se izdajatelj odloči za samo prodajo obveznice, mora s sindikatom natančno 

preučiti ekonomske dogodke in natančno izbrati najbolj primeren trenutek objave in 

dejanske izvedbe prodaje. Objava določenih ekonomskih indikatorjev namreč vpliva na 

ceno državne obveznice in s tem na strošek zadolževanja, torej na obnašanje investitorjev 

                                                 
43

 Kot referenčna »benchmark« obveznica z ročnostjo 10 let se uporabi nemška obveznica (BUND). 
44

 Stroški transakcije vsebujejo stroške marketinga, tiskanja prospekta in morebitnega marketinškega 

materiala, poravnave, uvrstitve v organizirani trg, pravnih svetovalcev. Vse ali del stroškov krijejo vodje 

sindikata. 
45

 Višino provizije določa tržna praksa (v negotovih tržnih razmerah je navadno provizija višja). 
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ob nakupu obveznic. Poznavanje časovnice / koledarja objav takšnih informacij že v naprej 

usmerja državo izdajateljico pri planiranju in časovni umestitvi izdaje obveznice, kar 

posledično vpliva na doseganje minimalnega možnega stroška zadolževanja. Bolj 

učinkovito država izda obveznico, nižji je strošek zadolžitve za financiranje proračunskih 

potreb. Minimiziranje stroška zadolževanja je namreč eden ključnih strateških ciljev države 

pri upravljanju dolga.  

Objava nepričakovanih informacij o določenih ekonomskih kazalcih pa lahko še 

močneje vpliva na strošek zadolžitve z obveznico, saj investitorji ves čas prilagajajo svoje 

napovedi o gibanju obrestnih mer v prihodnosti. Verjetno je torej, da se negotovost glede 

prave tržne vrednosti
46

 obveznice in s tem doseganja ustreznega stroška zadolževanja v 

času neposredno pred objavo ali takoj po objavi nepričakovane informacije poveča. Večja 

je ta negotovost, večja je konzervativnost investitorjev pri določanju cene obveznic in večje 

je t. i. prekletstvo zmagovalca
47

 ob primarni izdaji. Ker je prodaja obveznice igra ničelne 

vsote (višji dobiček za prodajalca, nižji dobiček za kupca), se mora izdajatelj, ki poskuša 

maksimizirati svoje prihodke, izogibati izdaji v času, ko je bolj verjetno, da bodo 

investitorji podajali svoje ponudbe za nakup po nižji ceni. Zmagovalčeva izguba je glavni  

dejavnik, ki vpliva na obnašanje investitorjev. Večja je negotovost glede bodoče obveznice, 

večja je zmagovalčeva izguba, saj je verjetnost za preveč optimistično oceno njene 

vrednosti večja (ker večina investitorjev navadno kupuje obveznice na primarnem trgu z 

namenom njihove kasnejše prodaje na sekundarnem trgu, jih negotovost glede prave tržne 

vrednosti obveznice sili v zadržano ponudbo za nakup, kar negativno vpliva na prihodke 

izdajatelja). Izdajatelj mora torej zaradi maksimizacije svojih prihodkov čim bolje 

predvideti obnašanje investitorjev v določenem času (Rossi 1998, 3-6).  

Nadvse pomembno je, da izdajatelj prepozna oziroma določi notranje in zunanje 

ekonomske kazalce, katerih objava bi močno vplivala na oblikovanje cene obveznice ob 

izdaji. Izdajatelj s tem, ko tempira izdajo v času, ko je odnos investitorjev najmanj dovzeten 

za objavo novih informacij in optimističen glede izdaje in cene obveznice, znižuje stroške 

izdaje novega dolga (Rossi 1998, 5-6). Vsaka informacija se namreč (skoraj) takoj prelije v 

ceno obveznice, ker je trg učinkovit in transparenten. Izdajatelj sicer lahko nadzoruje način 

in pravila izdajanja obveznice, ne more pa vplivati na informacije in percepcijo le-teh s 

strani investitorjev. Rezultat izdaje obveznice je odvisen od razpoložljivih informacij, s 

katerimi se srečujejo investitorji, in od tega, kako bo trg takšne informacije ovrednotil, zato 

                                                 
46

 angl. »resale value«; investitorji posredujejo svoje ponudbe za nakup obveznice na primarnem trgu po ceni, 

ki je nižja od cene, ki jo kasneje za to obveznico postavijo na sekundarnem trgu (angl. »resale«); izdajatelj na 

primarnem trgu plača torej premijo nove izdaje – angl. »new issue premium«) 
47

 Prekletstvo zmagovalca (angl. »winner's curse«) se nanaša na verjetnost, da investitor, ki ponudi najboljšo 

ceno, utrpi največjo izgubo, ki je rezultat njegove nadpovprečne ocene prave vrednosti obveznice, torej cene, 

ki jo obveznica po primarni izdaji doseže na sekundarnem trgu. 
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je ključno vprašanje ob načrtovanju izdaje, kdaj je najbolj primeren trenutek za izdajo
48

 – 

kdaj torej so investitorji najmanj občutljivi na objavo informacij, ki niso neposredno 

povezane s samo bodočo izdajo obveznice.
49

 Investitorji namreč ob objavi določene 

informacije ponovno pretehtajo svoj naložbeni scenarij, na osnovi katerega oblikujejo svoje 

napovedi o prihodnjih obrestnih merah. Pomembno je, da izdajatelj določi optimalen čas za 

izdajo obveznice, torej čas, ko na ceno obveznice ne bo močno vplivala objava novic o 

ekonomskih indikatorjih. Če obstaja verjetnost, da bo na ceno obveznice vplivala objava 

podatkov o spremembi določenih monetarnih kazalcev, se je smiselno izdaji v nekem 

časovnem intervalu okrog te objave izogniti in s tem prispevati k minimiziranju stroška 

zadolžitve. Če se izdajatelj odloči izdati obveznico v času, v katerem bodo objavljene 

novice, na katere je cena obveznice občutljiva, se lahko tržni udeleženci izpostavljajo 

večjinegotovosti ne samo ob sami prodaji, ampak tudi pred prodajo (ki pa je že 

najavljena
50

), kar posledično povzroči slabo ceno obveznice in višji strošek zadolžitve. Ker 

pa je skupni evropski kapitalski trg povezan, na ceno obveznic izbrane države ne vpliva 

zgolj objava informacij o ekonomskih kazalcih te države, marveč tudi informacije o 

ekonomskih dogodkih drugih držav in cene obveznic drugih držav
51

 (Anderson idr. 2006, 

5-6).  

Informacijski sistemi kot so Bloomberg in Reuters objavljajo ekonomske koledarje, 

kjer so zbrane vse informacije o objavah ekonomskih indikatorjev in tudi praznikov (dela 

prostih dni) po državah. Tovrstne informacije skrbno spremljajo vse države izdajateljice in 

še posebej banke, ki sodelujejo v sindikatu in skupaj z izdajateljem organizirajo novo izdajo 

obveznice. Najpomembnejše objave, ki lahko bistveno vplivajo na izdajo in oblikovanje 

cene državnih obveznic, so: najave o morebitni spremembi ključne obrestne mere ECB, 

FED,
52

 govor guvernerja ECB, sestanek ameriškega FOMC,
53

 objave raziskav in analiz 

                                                 
48

 angl. »window of opportunity« 
49

 To vprašanje je bistveno drugačno od vprašanja, kako izvesti izdajo in ob tem kontrolirati obseg informacij, 

ki so neposredno povezane s samim instrumentom izdaje in na razpolago investitorjem na trgu pred ali med 

samo izdajo. 
50

 Primarni vpisniki namreč pričnejo s trgovanjem z obveznico na osnovi »forward« pogodb še preden je 

obveznica izdana. Prodajalec »forward« pogodbe jamči dostavo in kupec »forward« pogodbe jamči prevzem 

določenega števila obveznic. Cena, ki jo plača kupec ob prevzemu obveznic, je »forward« cena, ki velja v 

času sklenitve »forward« pogodbe. Datum poravnave iz naslova »forward« pogodbe je dan izdaje (poravnave) 

obveznice. 
51

 Primer objave v sistemu Reuters:  »Belgian bond prices are ending lower late Friday, after stronger-than-

expected US unemployment rate data ended...« (»Cene belgijskih državnih obveznic so se pozno v petek 

znižale, potem ko se je končala objava podatkov o stopnji brezposelnosti v Združenih državah Amerike, ki je 

bila višja od pričakovane...«) 
52

 FED (Federal Reserve System): Ameriška centralna banka  
53

 FOMC (Federal Open Market Committee): Odbor ameriške centralne banke za nadzor operacij odprtega 

trga 
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ZEW,
54

 objave o rasti BDP in o gibanju inflacije ter podatki o gibanju uvoza, izvoza, 

prodaji nepremičnin, brezposelnosti, monetarnih agregatov M1, M2, M3, novih naročilih v 

industriji in industrijski proizvodnji, zaupanju potrošnikov v EU, EMU, ZDA, posameznih 

državah (Nemčija, Francija, Italija) itd.  

Poleg makroekonomskih faktorjev pa na izdajo obveznic v določeni državi vplivajo 

tudi izdaje državnih obveznic v drugih državah. Za državo izdajateljico je smiselno najprej 

upoštevati celotno ponudbo in povpraševanje po državnih obveznicah na trgu skozi čas, 

znotraj tega pa izdajo obveznic prilagoditi tako, da časovno ne sovpada z izdajo obveznic 

kake druge po oceni kreditnega tveganja primerljive države, ki bi želela prodati obveznice z 

isto ročnostjo in visoko nominalno vrednostjo izdaje. Največja ponudba državnih obveznic 

je v normalnih tržnih razmerah v začetku posameznega leta, kar je razvidno iz slike 7.2. 

 

Slika 7.2 Obseg ponudbe obveznic držav EMU na skupnem evropskem trgu  v letih  

  2007 in 2008 

 

Vir: MF, interna dokumentacija 

 

Trženje in strategija distribucije 

Ključni del, ki ga morajo vsebovati predlogi bank, je tudi opis načina trženja prodaje 

obveznice in strategija geografske in institucionalne porazdelitve obveznice, pri čemer je 

cilj doseganje čim širšega in raznolikega kroga investitorjev. 

 

 

 

                                                 
54

 ZEW (Zentrum fur Europäische Wirtschaftsforschung GmbH): Center za evropske ekonomske raziskave 

Obseg izdaj obveznic držav EMU v letih 2007 in 2008
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7.2 Izvedba sindiciranih izdaj »benchmark« obveznic Republike Slovenije v letu 

2007 in 2008 

7.2.1 Sindicirana izdaja »benchmark« obveznice v letu 2007 

 

Leto 2007 je bilo po letu 2001 prvo, v katerem je bila državna obveznica ponovno 

izdana na sindicirani način. Slovenija je s 1. januarjem 2007 prevzela skupno evropsko 

valuto evro in marca 2007 prvič kot izdajateljica nastopila na skupnem evropskem trgu 

državnih obveznic. Skoraj po šestih letih odsotnosti z mednarodnega kapitalskega trga je 

Republika Slovenija kot članica EMU nastopila s prvo sindicirano izdajo 11-letne 

»benchmark« obveznice v evroobmočju. Za Republiko Slovenijo je bila uspešna prodaja 

prve sindicirane izdaje »benchmark« obveznice ključnega pomena, saj si je z dobrim 

začetnim pozicioniranjem na skupnem evropskem trgu državnih obveznic kot bodoča stalna 

izdajateljica zagotovila dostop do široke raznolike investitorske baze in veliko verjetnost 

stroškovno ustreznega zadolževanja v prihodnosti. 

Kot nova država članica EMU je morala Republika Slovenija oblikovati svojo 

prepoznavnost med investitorji na skupnem evropskem trgu državnih obveznic. V skladu s 

tržno prakso izdajanja obveznic novih, manjših in manj prepoznavnih držav slednje 

izvedejo predstavitve
55

 svojega gospodarstva tako z ekonomskega (še posebej fiskalnega) 

in političnega kot tudi z geografskega ter zgodovinskega vidika, izpostavijo oceno 

kreditnega tveganja države, v predstavitvah, ki se izvajajo v večjih evropskih finančnih 

središčih, pa še posebej poudarijo načrtovano zadolževanje v aktualnem in prihodnjih 

fiskalnih letih ter karakteristike obveznice, izdaji katere je namenjena predstavitev. Glavni 

namen predstavitev je predstaviti državo izdajateljico, karakteristike nameravane izdaje 

obveznice in na ta način pridobiti povratno informacijo s strani investitorjev o možnostih in 

ceni prodaje. Predstavitev Republike Slovenije pred prvo izdajo 11-letne »benchmark« 

obveznice marca 2007 je bila namenjena investitorjem v vseh večjih evropskih mestih.  

Po predstavitvah vodje sindikata na osnovi pridobljenih povratnih informacij določijo 

okvirno ceno obveznice
56

 in nato odprejo elektronsko knjigo naročil, kjer skupaj z 

izdajateljem spremljajo naročila za nakup obveznice. Cena (donosnost) obveznice se določi 

v intervalu kot razmik pod/nad ceno obrestne zamenjave (»mid swap«) in je za prvo izdajo 

»benchmark« obveznice Republike Slovenije znašala od 8 do 6 bazičnih točk pod »mid 

swap« obrestno mero. 

Znesek ponudb za nakup obveznice Republike Slovenije po predlagani ceni se je v 

knjigi naročil s strani 90 investitorjev v nekaj urah povzpel na več kot 4 mlrd EUR. Ker je 

                                                 
55

 angl. »road show«. Predstavitve novih držav, ki so šele na začetku poti pozicioniranja na trgu, ponavadi 

trajajo teden dni, kasneje, ko/če je država na trgu že nekoliko bolje prepoznavna, pa lahko tudi manj. 
56

 angl. »price guidance« 
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bil razpisani znesek izdaje 1 mlrd EUR, ponujeni pa ga je presegel štirikrat, se je cena 

obveznice lahko oblikovala na nižjem delu intervala, pri višini »midswap« -8 bazičnih točk, 

kar je predstavljalo donos 19,3 bazične točke nad za takšno ročnost referenčno nemško 

»benchmark« obveznico BUND in kuponsko obrestno mero 4 %.  

Obveznica je bila alocirana med raznovrstne institucionalne investitorje številnih držav 

EMU in drugje. Podrobnejša distribucija obveznice je prikazana v sliki 7.3. 

 

Slika 7.3 Institucionalna in geografska distribucija 11-letne »benchmark« obveznice 

Republike Slovenije, izdane na sindicirani način marca 2007  

  

Vir: MF, interna dokumentacija 

 

Tako institucionalna kot geografska distribucija sta bili zelo raznovrstni, kar kaže na 

veliko povpraševanje po obveznicah Republike Slovenije. Glavna razloga za štirikratni 

presežek povpraševanja nad razpisano emisijo in razvejano distribucijo sta bili dve dejstvi: 

redka prisotnosti izdajatelja na trgu ter visoka ocena kreditnega tveganja države (AA). 

Republika Slovenija se je prvič pozicionirala kot izdajateljica na skupnem evropskem trgu 

državnih obveznic, k čemur je pripomogla prepoznavnost Republike Slovenije kot nove 

članice EMU in predstavitve države evropskim investitorjem. Široka udeležba različnih 

investitorjev na primarnem trgu je ključnega pomena za ohranjanje likvidnosti na 

sekundarnem trgu, le-ta pa z ustrezno tržno ceno posledično pripomore k ohranitvi pozicije 

izdajatelja in prihodnjemu stroškovno primernemu zadolževanju države. To se je kasneje 

zgodilo februarja 2008, ko je bila izdana nova sindicirana 11-letna »benchmark« obveznica.  

 

7.2.2 Sindicirana izdaja »benchmark« obveznice v letu 2008 

 

Tako kot pri prvi izdaji sindicirane obveznice v letu 2007 so bile tudi za izdajo 

»benchmark« obveznice v letu 2008 kot vodje sindikata izbrane tri banke, med njimi ena 

domača. Da bi zagotovila uspešno prodajo druge »benchmark« obveznice po vstopu v 
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EMU, je Republika Slovenija skupaj z vodji sindikata ponovno organizirala predstavitve, ki 

so bile namenjene slovenskim investitorjem ter potencialnim investitorjem v tujini. Ker je 

bilo konec leta 2007 že opaziti poslabšanje razmer na mednarodnem finančnem trgu, so bile 

predstavitve Republike Slovenije kot zanesljive in kvalitetne izdajateljice na skupnem 

evropskem trgu državnih obveznic, kljub njenemu uspešnemu pozicioniranju v začetku leta 

2007, nujne.  

Po zaključku srečanj s potencialnimi bodočimi ter že obstoječimi investitorji se je na 

podlagi njihovega odziva oblikovala indikativna prodajna cena (donosnost) obveznice v 

višini od 3 do 2 bazičnih točk pod »mid swap« obrestno mero. Takšna indikativna cena 

(donosnost) je bila nižja (višja) od dosežene cene marca 2007. Razlog za to je bil predvsem 

v poslabšanih razmerah na mednarodnem kapitalskem trgu, ko se je tudi v Evropi že čutila 

finančna kriza ameriškega gospodarstva. Prisotnost finančne krize v začetku leta 2008 se je 

kazala v naraščajočih in višjih donosih državnih obveznic na sekundarnem trgu v 

evroobmočju, kar prikazuje slika 7.4. 

 

Slika 7.4 Gibanje donosnosti 10-letnih obveznic izbranih držav EMU na sekundarnem 

            trgu v evroobmočju  

 

Vir: Reuters, 15. 2. 2009 

 

Iz slike 7.4 je razvidno, da so od sredine leta 2007 donosnosti vseh izbranih držav 

EMU rahlo padale, kar je bila posledica večjega povpraševanja po državnih obveznicah. 

Nagnjenost investitorjem k tveganju je bila vedno manjša, interes k vlaganju v varne 

naložbe, za kakršne državne obveznice veljajo, pa vedno večji. Na trgu se je med vlagatelji 

pričelo pospešeno širiti nezaupanje, državne obveznice pa so predstavljale varno zavetje 

pred izgubami naložb. Padanje donosnosti je s kratko izjemo v decembru 2008, ko ni bilo 

novih izdaj obveznic (ne državnih, ne z državno garancijo), trajalo do februarja 2008, od 

takrat dalje pa so donosnosti ponovno naraščale, saj je veliko držav izdajateljic že izdalo 
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svoje obveznice, povpraševanje se je zmanjšalo. Julija 2008 se je gibanje donosnosti spet 

obrnilo navzdol, saj je na trgu zopet prevladalo nezaupanje, podatki o makroekonomskih 

kazalcih so bili slabi, negotovost zaradi finančne krize je ponovno prišla v ospredje, kar je 

spet pospešilo beg investitorjev v varne naložbe ter izrazito povečalo tudi razmike do 

donosnosti referenčnih nemških obveznic. 

Za slovensko 11-letno »benchmark« državno obveznico je bilo konec januarja 2008 v 

knjigi naročil po predlagani ceni zbranih za več kot 1,8 mlrd EUR ponudb 82 različnih 

investitorjev, kar je skoraj dvakrat preseglo razpisani znesek izdaje 1 mlrd EUR. Kot pri 

prvi izdaji »benchmark« obveznice v letu 2007 je tudi tokrat veliko povpraševanje 

omogočilo oblikovanje prodajne cene na nižjem delu intervala, in sicer v višini »mid swap« 

-3 bazične točke, kar je predstavljalo donos 44 bazičnih točk nad referenčno nemško 

»benchmark« obveznico BUND ter kuponsko obrestno mero 4,375 % . 

 

Slika 7.5 Institucionalna in geografska distribucija 11-letne »benchmark« obveznice  

          Republike Slovenije, izdane na sindicirani način marca 2008  

  

Vir: MF, interna dokumentacija 

 

Velik del izdaje je bil alociran investitorjem, ki večinoma držijo obveznice v svojih 

portfeljih in z njimi ne trgujejo (zavarovalnice, pokojninski skladi, centralne banke), 

geografska distribucija pa je odražala velik interes širokega kroga investitorjev pri 

transakciji. To je še nadalje, po prvi transakciji, širilo investicijsko bazo Republike 

Slovenije v Evropi. Velikost povpraševanja in široko diverzificirana distribucija obveznice 

je še utrdila pozicijo Republike Slovenije kot izdajateljice na skupnem evropskem trgu 

državnih obveznic. 

88 % izdaje obveznice je bilo alocirane tujim investitorjem, ki imajo poravnalne račune 

v mednarodnih poravnalnih sistemih Euroclear in Clearstream  (ICSD
57

). Vzpostavitev 

povezave med ICSD in KDD in fiduciarnih računov obeh ICSD (neposredno oziroma preko 
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 ICSD (»International Central Securities' Depository«): mednarodni poravnalni sistem 
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posrednika agenta skrbnika) v KDD je omogočila vpis obveznic v domačo klirinško 

depotno družbo, za razliko od predhodne izdaje, ki je bila zaradi nepovezanosti domače 

infrastrukture z mednarodno in s tem oteženega sekundarnega trgovanja in poravnave, 

vpisana v ICSD. 

 

7.2.3 Poravnava sindiciranih izdaj »benchmark« obveznic Republike Slovenije v  

 2007 in 2008  

 

Za investitorje v državne vrednostne papirje je izjemnega pomena, kakšen je način 

poravnave poslov na primarnem in sekundarnem trgu oziroma preko katerih sistemov 

poteka poravnava. Večina investitorjev, ki kupuje in prodaja vrednostne papirje držav EU 

in EMU na skupnem evropskem trgu državnih vrednostnih papirjev, ima za poravnavo 

poslov odprte račune v mednarodnih poravnalnih sistemih Clearstream
58

 in Euroclear.
59

  

Ob vstopu v EMU je bila prednostna izbira Republike Slovenije za vpis in uvrstitev v 

borzno kotacijo še vedno uporaba domače infrastrukture, vendar ob istočasni zagotovitvi 

povezave slovenske klirinško depotne družbe KDD z vsaj eno od panevropskih klirinško 

depotnih družb, Clearstream ali Euroclear (ICSD). Namen takšne povezave je bil zagotoviti 

stroškovno in operativno učinkovitost poravnav na primarnem in sekundarnem trgu, ki bi 

bile čim bolj primerljive neposrednemu vpisu obveznic v ICSD.  

Povezava med KDD in ICSD je bila vzpostavljena šele oktobra 2007, zato je bila 

obveznica, izdana marca 2007, vpisana v mednarodna poravnalna sistema Clearstream in 

Euroclear. Obveznica je bila izdana v t.i. NGN formatu (angl. »new global note«) in 

vpisana na račune investitorjev v ICSD. Takšna oblika obveznice je bila na evropskem trgu 

uvedena junija 2006 v skladu s priporočili evrosistema, ki so izhajali predvsem iz želje po 

večji urejenosti skrbništva obveznic. NGN format je postal obvezen za vse nove 

                                                 
58

 Clearstream Banking, Luxembourg je eden vodilnih sistemov, ki nudi storitve po izvedenem trgovanju 

2500 finančnim institucijam po vsem svetu. Zagotavlja poravnalno infrastrukturo za mednarodne transakcije 

in nastopa kot lokalni poravnalni sistem za nemške in luksemburške obveznice. Pridobil je močno vlogo pri 

poravnavah instrumentov s fiksno obrestno mero. Preko njega se dnevno poravna več kot 250.000 transakcij. 
59

Euroclear SA/NV, Bruxelles. Skupina Euroclear je največji svetovni ponudnik domačih in mednarodnih 

poravnav in s tem povezanih storitev za obveznice, delnice in izvedene finančne instrumente. Skupina 

vključuje Euroclear Bank Brussels in nacionalne poravnalne sisteme Euroclear Belgium, Euroclear Finland, 

Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden and Euroclear UK & Ireland. Skupna vrednost 

transakcij poravnave vrednostnih papirjev v skupini Euroclear znaša okvirno 560 bilijard EUR letno. 

Euroclear sestavlja več kot 2000 finančnih institucij (banke, finančni posredniki, skrbniki) po vsem svetu. 

Ustanovljen je bil z namenom poravnav transakcij na osnovi nematerializiranega načina prenosa vrednostnih 

papirjev in denarja. Od leta 2000 je bil vodilni pri konsolidaciji poravnalne infrastrukture na integriranem 

evropskem finančnem trgu. 
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mednarodne obveznice, izdane v ICSD od 1. 1. 2007 dalje, katerih namen je bil pridobiti 

status vrednostnega papirja, priznanega s strani Evropske centralne banke za zavarovanje 

terjatev v okviru monetarne politike evrosistema in kreditnih operacij. Za zavarovanje 

terjatev Evropske centralne banke mora tako obveznica od 1. 1. 2007 izpolnjevati naslednje 

pogoje: 

- denomininacija v valuti evro, izdana s strani držav EU, držav G10 ali t.i. 

»supranational«
60

 izdajatelja, 

- visoka ocena kreditnega tveganja izdajatelja, 

- kotacija na reguliranem ali nereguliranem trgu, priznanem s strani Evropske 

centralne banke, 

- poravnava v evroobmočju, 

- vpis v poravnalni sistem, ki izpolnjuje kriterije evrosistema,  

- izdaja v NGN formatu in 

- obvezen depo pri CSK
61

 v okviru ICSD (v kolikor je obveznica deponirana pri 

CSK, ki je komercialna banka, ni primerna za zavarovanje terjatev v okviru 

evrosistema). 

Do 30. junija 2006 so bile mednarodne obveznice izdane v CGN formatu (angl. 

»classical global note«), predhodniku NGN. CGN struktura obveznice je depozitna 

struktura, ki zahteva depo obveznic v materializirani obliki pri depozitarju v imenu ICSD. 

Glavna razlika med CGN in NGN formatom obveznice je, da obveznice v NGN formatu ni 

potrebno deponirati pri depozitarju, ampak se nominalna vrednost izdaje in ostale 

karakteristike obveznice vodijo v bazah ICSD, pred izdajo se v ICSD deponira le certifikat, 

ki dokazuje nominalno vrednost izdane obveznice. Izdajatelj prosto izbira med izdajo 

obveznice v CGN ali NGN formatu, odločitev o eni ali drugi obliki pa temelji predvsem na 

interesu potrditve obveznice kot primerne za zavarovanje terjatev pri Evropski centralni 

banki. Obveznice, izdane v CGN formatu do konca leta 2006, so še vedno ustrezne za 

zavarovanje terjatev pri evropski centralni banki (ICMA 2006, 4-13). 

Povezava med slovensko klirinško depotno družbo KDD in ICSD je omogočila vpis 

slovenske »benchmark« obveznice, izdane februarja 2008, v domačo klirinško hišo. 

Povezavo med KDD in posameznim ICSD predstavlja posebna vrsta računa 

nematerializiranih vrednostnih papirjev v centralnem registru KDD, t. i. fiducirani račun,
62

 

ki ga v KDD odpre posamezni ICSD. Na fiduciarnem računu so vknjiženi vsi državni 

                                                 
60

 »Supranational« izdajatelji so meddržavne institucije, kot na primer: Evropska investicijska banka (EIB), 

mednarodni denarni sklad (IMF), Svetovna banka (WB) itd. 
61

 CSK (angl. »common safekeeper) je institucija, ki vodi register vrednostnih papirjev (angl. »safekeeping of 

securities«), ki jo določi ICSD. 
62

 Eden od mednarodnih poravnalnih sistemov ima odprt račun v KDD v svojem imenu, drugi pa je s KDD  

povezan s fiduciarnim računom svoje agenta posrednika, skrbniške banke.  Z obema fiduciarnima računoma 

upravljata lokalni skrbniški banki.   
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vrednostni papirji vseh tistih imetnikov, ki svoje račune vrednostnih papirjev vodijo pri 

posameznem ICSD. Pojem fiduciarnih računov je bil uveden leta 2007 z Zakonom o trgu 

finančnih instrumentov.
63

 Opredeljuje ga 255. člen tega zakona, ki v 4. odstavku pravi: »Na 

zahtevo stranke mora borznoposredniška družba nematerializirane vrednostne papirje te 

stranke voditi na fiduciarnem računu, če ima ta stranka položaj notarja, odvetnika, skrbnika 

zapuščine, skrbnika za posebne primere, upravitelja v postopku zaradi insolventnosti ali 

druge osebe, ki opravlja skrbniške storitve v okviru svoje redne dejavnosti ali poklica.« 5. 

odstavek tega člena nadalje definira fiduciarni račun: »Fiduciarni račun iz četrtega odstavka 

tega člena je vrsta računa stranke, ki ima naslednje značilnosti:  

- 1.: imetnik računa je zakoniti imetnik nematerializiranih vrednostnih papirjev, 

vpisanih v dobro tega računa,  

- 2.: imetnik računa pravic iz nematerializiranih vrednostnih papirjev, vpisanih v 

dobro tega računa, ne izvršuje zase, temveč za račun ene ali več drugih oseb.« 

Mednarodni sistem oziroma njegov agent kot zakoniti imetnik vrednostnih papirjev, 

vpisanih na fiduciarni račun, izvršuje pravice iz teh vrednostnih papirjev v imenu tretjih 

oseb, dejanskih lastnikov teh vrednostnih papirjev, ki svoja stanja vodijo na svojih računih 

v enem od obeh mednarodnih sistemov. Tako je zagotovljena možnost sklepanja in 

izpolnitve poslov med imetniki, ki državne vrednostne papirje držijo na računih neposredno 

v centralnem registru KDD, in imetniki, ki svoje državne vrednostne papirje držijo preko 

fiduciarnega računa ICSD oziroma skrbniške banke ICSD pri KDD. Poravnava poslov na 

primarnem in sekundarnem trgu (denarna poravnava in prenos obveznic) je zagotovljena 

posredno preko agenta – lokalne skrbniške banke, ki zagotavlja nabor storitev, v skladu z 

obliko storitev obeh mednarodnih sistemov.  

Slika 7.6 prikazuje poravnavo primarne prodaje obveznice, izdane in vpisane v 

slovensko klirinško depotno družbo KDD. 1. faza poravnave je sestavljena iz nakazila 

kupnine izdajatelju s strani vodje sindikata (LM1), ki je zadolžen za denarno poravnavo, in 

iz vpisa obveznic (po nalogu izdajatelja) na fiduciarni račun v KDD tistega mednarodnega 

poravnalnega sistema (npr. ICSD1), v katerem ima ta vodja sindikata svoj poravnalni 

račun. LM1 je navadno tuja banka, saj pri sindiciranih izdajah »benchmark« obveznic na 

skupnem evropskem trgu večji del kupcev predstavljajo tuji investitorji, ki kupnino od 

nakupa obveznic nakazujejo tuji banki. LM1 izvrši denarno poravnavo iz izdaje sindicirane 

obveznice v celoti, ICSD1 pa razporedi celotno izdajo obveznice na račun LM1 v ICSD1. 

LM1 po nalogih za prenos proti poravnavi kupnine s strani investitorjev prerazporedi 

obveznice na njihove račune v ICSD1,
64

 del obveznic, ki so ga kupili domači investitorji, 

LM1 razporedi na račun domačega vodje sindikata (LMd).  
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 Ur. l. RS, št. 67/2007 
64

 Med omenjenima ICSD (Euroclear in Clearstream) obstaja povezava (t.i. »bridge«), zato se vrednostni 

papirji lahko prenašajo iz računov v enem ICSD na račune v drugem ICSD. 
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Slika 7.6 1. faza poravnave primarne prodaje obveznic 

 

 

 

V 2. fazi poravnave primarne prodaje obveznic domači vodja sindikata (LMd) prenese 

obveznice (proti plačilu kupnine) na račune domačih investitorjev v KDD, s čimer se 

število obveznic na fiduciarnem računu ICSD1 v KDD ustrezno zmanjša. 

 

Slika 7.7: 2. faza poravnave primarne prodaje obveznic 
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7.2.4 Investitorska struktura na primarnem trgu obveznic Republike Slovenije po 

  vstopu v EMU 

 

Kot že omenjeno, je cilj države razvijati in širiti svojo investitorsko bazo, ki zagotavlja 

čim nižji strošek zadolževanja, visoko likvidnost, stabilno povpraševanje in tako omogoča 

državi ustrezno refinanciranje. Heterogena investicijska baza z različnimi preferencami 

glede ročnosti obveznic, tveganj, trgovalnih motivov praviloma ustvarja visoko likvidnost 

na trgu.
65

 Investitorsko bazo lahko sestavljajo veliki domači in tuji institucionalni 

investitorji in manjši investitorji ter gospodinjstva. Poleg poslovnih in investicijskih bank 

so pomembni investitorji, ki predstavljajo stabilno povpraševanje po državnih obveznicah, 

tudi zavarovalnice in pokojninski skladi.  

Kot rečeno je eden ključnih strateških ciljev zadolževanja države vseskozi širjenje 

investitorskega zaledja, saj le širok krog investitorjev in široka distribucija obveznic 

zagotavlja minimalno tveganje pri dostopu do virov financiranja in refinanciranja dolga, pa 

tudi večjo konkurenčnost v povpraševanju po obveznicah in s tem večje možnosti 

zniževanja stroška zadolževanja. Skupni trg državnih vrednostnih papirjev v območju EMU 

nudi Sloveniji širok nabor investitorjev, zato je bila strategija izdajanja obveznic Republike 

Slovenije, poleg ohranjanja domačega investitorskega zaledja, izkoriščanje mreže 

investitorjev v celotnem območju EMU. S sindiciranima izdajama je bil ta cilj dosežen, saj 

je bila sindicirana obveznica leta 2007 alocirana tujim vlagateljem v 95 %, obveznica leta 

2008 pa v 88 %. Preobrat v rezidentski strukturi investitorjev obveznic Republike Slovenije 

v obdobju po vstopu v EMU je razviden iz tabele 7.1. 

 

Tabela 7.1 Delež rezidentov in nerezidentov med investitorji na primarnem trgu  

    obveznic Republike Slovenije  

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Rezidenti 100 % 89 % 96 % 84 % 72 % 5 % 13 % 

Nerezidenti 0 % 11 % 4 % 16 % 28 % 95 % 87 % 

Vir: MF, interna dokumentacija 

 

Tuji investitorji so sicer pomemben vir povpraševanja po državnih obveznicah, ker pa 

so po navadi bolj odzivni na tveganja in bolj aktivno upravljajo svoje portfelje, povzročijo 

na trgu večjo volatilnost. Stabilno makroekonomsko okolje je zato ključnega pomena za 

pridobitev in ohranitev tujih in tudi domačih investitorjev. 

                                                 
65

 Tudi likvidni trgi pa lahko izgubijo likvidnost v določenih obdobjih, npr.: izstop ali vstop določene skupine 

investitorjev iz trga, zmanjšano povpraševanje oziroma manjše vrednosti naročil; likvidnost določene 

obveznice se v nekaj letih po izdaji zmanjša.  
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8 STROŠEK SINDICIRANIH IZDAJ OBVEZNIC REPUBLIKE SLOVENIJE 

 V LETU 2007 IN 2008 

 

V svojem delu je Dolenc (2007, 73-81) ocenjeval linearni trend plačila obresti na 

državni dolg od leta 1993 do 2005. Z empirično analizo je ugotovil, da so obresti na državni 

dolg (skupaj z indeksacijsko in devizno klavzulo) rasle v povprečju za nekaj več kot 5 

milijard tolarjev letno. Od leta 1997 do 2002 je postal ta trend zaradi intenzivnejše rasti 

državnega dolga bistveno strmejši, povprečna letna rast plačil obresti na državni dolg je 

znašala 8,4 milijarde tolarjev. V letu 2002 je prišlo do umiritve rasti obresti na državni dolg 

skupaj z indeksacijsko in devizno klavzulo, leta 2003 je stanje teh obresti znašalo še toliko 

kot leto prej, potem pa so te obresti začele upadati. Prej naraščajoči trend se je v letu 2002 

prelevil v padajočega, kot razlog za to pa Dolenc navaja ukrepe upravljanja državnega 

dolga, med njimi predvsem predčasna odpoklice in zamenjave obveznic z indeksacijsko in 

devizno klavzulo. Gibanje višine državnega dolga in plačila obresti na državni dolg v 

obdobju 1997 do 2008 je prikazan v sliki 8.1. 

 

Slika 8.1 Gibanje višine državnega dolga in plačila obresti na državni dolg v Sloveniji  

  

Vir: MF, interna dokumentacija 

 

Obresti na državni dolg so sicer lahko pokazatelj stroška zadolževanja, vendar je 

njihova višina odvisna od mnogih dejavnikov, kot so: oblika instrumenta zadolževanja 

(instrument z variabilno obrestno mero, instrument s fiksno obrestno mero, indeksiran 

instrument),  način zadolževanja (posojila, vrednostni papirji), vrsta investitorjev (banke, 

zavarovalnice, skladi, tuji investitorji, domači investitorji), tržne razmere (padajoče, 

naraščajoče obrestne mere, specifične tržne razmere v trenutku zadolžitve, tržne razmere na 

vplivnih finančnih trgih), makroekonomske razmere v državi izdajateljici (inflacija), 

morebitno upravljanje z dolgom itd. Na nekatere od teh dejavnikov posamezni izdajatelj na 

učinkovitih konkurenčnih trgih ne more vplivati (npr. tržne razmere), nekateri pa so rezultat 

delovanja specifičnega izdajatelja (npr. makroekonomske razmere v državi) in ti lahko

Državni dolg

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

m
io

 E
U

R

Plačilo obresti

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

m
io

 E
U

R



Strošek sindiciranih izdaj obveznic Republike Slovenije v letu 2007 in 2008 

56 

 vplivajo na to, da je strošek zadolževanja tega izdajatelja drugačen od stroška zadolževanja 

drugega izdajatelja. Ob analiziranju stroška zadolževanja je zato potrebno vzeti v ozir tudi 

te dejavnike in z njihovim upoštevanjem v določenem času (kjer se predvidevajo enake 

tržne razmere za vse) umestiti strošek zadolževanja specifičnega izdajatelja v skupino 

primerljivih izdajateljev. 

Ker se Republika Slovenija od vstopa v EMU zadolžuje z državnimi obveznicami na 

skupnem evropskem trgu državnih obveznic, kjer so tržne razmere za vse izdajatelje enake, 

bo višina stroška zadolževanja Republike Slovenije z »benchmark« obveznicami ocenjena 

tako, da bo primerjana z višinami stroškov izdaj »benchmark« obveznic izbranih držav 

EMU na tem trgu ob približno enakem času. Primerjana bo višina stroška zadolževanja 

izbranih držav EMU z instrumenti enake oblike na enakem trgu, merjena z razmiki na 

referenčno »benchmark« obveznico ustrezne ročnosti. Ker naj bi bile tržne razmere za vse 

države izdajateljice obveznic enake, kljub temu pa se pojavljajo razlike v višini stroška 

zadolževanja z obveznicami pri različnih državah (ki so sicer odvisne tudi od odziva 

investitorjev za nakup državne obveznice, ta pa je pogojen predvsem z njihovimi trenutnimi 

preferencami glede specifičnih lastnosti države izdajateljice), bomo poskušali ugotoviti, 

kateri faktorji bi lahko vplivali na višino stroška zadolževanja z državnimi »benchmark« 

obveznicami. 

Preden primerjamo stroške sindiciranih izdaj »benchmark« obveznic Republike 

Slovenije s stroški sindiciranih izdaj »benchmark« obveznic izbranih držav EMU, 

definirajmo strošek izdaje oziroma donosnost in ceno obveznice ob izdaji. 

 

8.1 Cena in donosnost obveznice ter strošek izdaje 

 

Princip določanja cene obveznice je enak kot pri določanju cene instrumentov na 

drugih finančnih trgih – cena obveznice je enaka neto sedanji vrednosti vseh prihodnjih 

denarnih tokov tega instrumenta. Cena obveznice je izražena v odstotku nominalne 

vrednosti. Obrestna mera oziroma diskontna mera, ki se uporabi pri izračunavanju sedanje 

vrednosti / cene obveznice, je ključni element, ki ga determinira trg in določa, kako se bo z 

obveznico trgovalo oziroma kako jo v trg umeščajo tržni udeleženci. Obrestna mera, 

uporabljena pri diskontiranju denarnih tokov obveznice, je obrestna mera oziroma 

donosnost obveznice, ki ga zahtevajo investitorji. Vrednotenje obveznice je torej 

sestavljeno iz treh korakov: 

- ocena prihodnjih denarnih tokov, 

- določitev primerne obrestne mere, ki bo uporabljena za diskontiranje denarnih 

tokov (donosnost), 

- izračun cene obveznice kot neto sedanje vrednosti prihodnjih denarnih tokov. 
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Na obrestno mero, s katero se diskontirajo denarni tokovi določene obveznice in ki je 

podobna obrestni meri, uporabljeni za primerljive obveznice, vplivajo različni faktorji, kot 

na primer: vrsta obveznice, pozicija izdajatelja, ročnost, višina kuponske obrestne mere, 

valuta izdaje... Pri oblikovanju cene obveznice je torej ključna opredelitev investitorjev 

glede zahtevane donosnosti, ta pa je odvisna od številnih političnih in ekonomskih 

dejavnikov / tveganj ter tudi donosnosti, ki jih pridobijo investitorji z drugimi primerljivimi 

obveznicami.  

Na gibanje donosnosti obveznic vplivajo faktorji sistemskega (domačega) in 

idiosinkratičnega (mednarodnega) tveganja. Nekateri avtorji (Favero idr. 2005, 2-4) 

raziskav s tega področja ugotavljajo, da imajo faktorji domačega tveganja v državi 

(kreditno in likvidnostno tveganje) na gibanje donosnosti državnih obveznic in razmikov 

nad donosnostjo nemških državnih obveznic (ki so referenca na skupnem evropskem trgu 

državnih obveznic) večji vpliv kot pa mednarodni faktorji tveganja, nekateri avtorji 

zagovarjajo obratno (Prati idr. 1997). Gospodarstva različnih držav so namreč med seboj 

povezana preko trgovine in finančnih tokov, premiki oziroma spremembe 

makroekonomskih temeljev ene države tako lahko vplivajo na drugo, vendar pa v obdobjih 

naraščajoče negotovosti spremembe na kapitalskem trgu niso nujno pogojene zgolj s 

spremembami makroekonomskih dejavnikov. Ne glede na ta razhajanja pa velja, da se 

donosnosti obveznic različnih držav EMU gibajo usklajeno, cene obveznic in donosnosti 

med državami so v pozitivni korelaciji. 

Tveganja označimo kot možnost neprijetnega presenečenja. Državne obveznice 

izpostavljajo investitorja eni ali več oblikam tveganja: tveganje spremembe obrestne mere, 

kreditno tveganje, tveganje predčasnega odplačila, tečajno tveganje, likvidnostno tveganje, 

inflacijsko tveganje.   

Obratno razmerje med ceno in donosnostjo obveznice tvori enega večjih tveganj za 

investitorje - tveganje spremembe obrestne mere. Tveganje obrestne mere predstavlja 

verjetnost padca vrednosti obveznice zaradi nasprotnega gibanja obrestnih mer. Ker se 

obveznice glede izpostavljenosti obrestnemu tveganju med sabo razlikujejo, investitorji 

želijo poznati občutljivost obveznice na spremembe obrestnih mer, določajo pa jo z 

izračunom trajanja obveznice (angl. »bond duration«). 

Kreditno tveganje je tveganje nezmožnosti izdajatelja obveznice pravočasno izplačati 

obresti in glavnice. Navadno se investitorji zanašajo na ocene kreditnega tveganja države 

izdajateljice obveznic, ki jih objavljajo rating agencije. Tečajno tveganje nastopi, ko so 

obveznice izdane v tuji in ne domači valuti in so s tem denarni tokovi obveznice odvisni od 

deviznega tečaja v času izplačila obveznosti (Fabozzi 2004, 18-21). 

Tveganje predčasnega odplačila sestavljajo tri »slabosti« obveznice. Prvič, možnost 

predčasnega odplačila vnaša negotovost v vzorec prejema denarnih tokov. Drugič, ker se 

izdajatelj za predčasno odplačilo odloči v razmerah padajočih obrestnih mer, mora 

investitor pridobljene prihodke iz naslova predčasnega odplačila obveznice investirati po 
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nižji obrestni meri. Tretjič, cena obveznice s takšno možnostjo ne bo rasla preko cene, po 

kateri izdajatelj lahko izvede predčasno odplačilo. 

Likvidnost določa enostavnost, s katero lahko investitor hitro po pravi ceni proda ali 

kupi obveznico; večja je likvidnost obveznice, lažje in hitreje lahko investitor z njo trguje. 

Likvidnostno tveganje predstavlja investitorju, ki mora sklepati posle hitro in v kratkem 

času, tveganje, da bo prisiljen v nakup ali prodajo obveznice po previsoki ali prenizki ceni. 

Pogosto uporabljen indikator likvidnosti je velikost razmika med nakupno in prodajno ceno 

obveznice – večji je razmik, manjša je likvidnost, večje je likvidnostno tveganje(Fabozzi 

2005, 26). Ker mednarodni šoki lahko prisilijo investitorje k prodaji obveznice pred njeno 

dospelostjo, igra likvidnost veliko vlogo pri vrednotenju in postavljanju cene obveznice. 

Vendar pa likvidnost ni ovrednotena le zato, ker določa strošek trgovanja, ampak ker tudi 

sama zaradi nepredvidljive spremenljivosti skozi čas predstavlja vir tveganja. Trenutna 

likvidnost v veliki meri napoveduje tudi likvidnostno tveganje v prihodnosti; investitorjem, 

ki na sekundarnem trg intenzivno trgujejo, je izjemno pomembna, zato je ena prvih 

faktorjev, ki jo investitorji ovrednotijo in ki se močno odraža v ceni obveznice (Gomez-

Puig 2007, 2-5). 

Ko analiziramo strošek zadolževanja z »benchmark« obveznico določene države, 

primerjamo ceno oziroma donosnost ob izdaji te obveznice s ceno oziroma donosnostjo 

referenčne »benchmark« obveznice oziroma razberemo razmik donosnosti ob izdaji nad 

donosnostjo, ki jo dosega referenčna »benchmark« obveznica. Večji je razmik nad 

donosnostjo referenčnega »benchmarka«, višji je strošek zadolžitve. Eno od vprašanj, ki je 

na skupnem evropskem trgu državnih obveznic zahtevalo že veliko pozornosti, je vprašanje 

enotne krivulje donosnosti »benchmark« obveznic za države evroobmočja. Nekaj držav 

članic EMU, večjih izdajateljic obveznic na integriranem trgu državnih obveznic, se 

poteguje za priznanje statusa referenčne izdajateljice za določene ročnosti, saj jim to 

zagotavlja najnižji strošek zadolževanja in druge prednosti, ki jih status referenčne države 

izdajateljice prinaša (Batten idr. 2004, 27-32). V segmentu ročnosti 5 in 10 let se kot 

referenčne obveznice na integriranem evropskem trgu državnih obveznic uporabljajo 

nemške »benchmark« obveznice, v segmentu preostalih ročnosti pa poleg nemških tudi 

francoske »benchmark« obveznice.  

 

8.2 Analiza stroškov sindiciranih izdaj »benchmark« obveznic Republike 

Slovenije v letu  2007  in 2008 

 

Investitorji pri določanju zahtevane donosnosti specifične državne obveznice 

vrednotijo mnogo faktorjev. Med ključnimi, ki jih ob odločitvah o investiranju v obveznico 

vrednotijo, sta kreditno tveganje države in likvidnost obveznice. Vendar različni investitorji 

težo vpliva posameznega faktorja na strošek zadolževanja države oziroma na donosnosti 
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posamezne državne »benchmark« obveznice opredeljujejo različno. Raznolikost preferenc 

se kaže tako v normalnih in kot v izjemnih tržnih razmerah. Navadno, še posebej v 

negotovih tržnih razmerah, se investitorji obračajo k manj tveganim in bolj likvidnim 

državnim obveznicam.
66

 Vendar pa med tema dvema pojmoma velja negativna povezava. 

Kakovost države, merjena z oceno kreditnega tveganja, se z boljšo fiskalno disciplino (nižji 

deficit, majhen dolg države) izboljšuje, velika likvidnost pa je odvisna od višine dolga, kar 

po drugi strani zmanjšuje fiskalno disciplino in kakovost države. Beber, Brandt in Kavajecz 

(2006) na podlagi empirične analize ugotovijo, da investitorji zahtevajo kreditno kvaliteto 

države in likvidnost, vendar iz različnih razlogov in v različnih trenutkih preferirajo eno ali 

drugo. Njihova analiza je pokazala, da so razmiki med donosnostmi obveznic različnih 

držav EMU posledica razlik v ocenah kreditnega tveganja države, medtem ko likvidnost ne 

igra trivialne vloge, še posebej ne pri državah z nizkim kreditnim tveganjem. V časih, ko 

prevladujejo nestabilne tržne razmere, pa likvidnost postane za investitorje pomembnejša.  

Favero idr (2005, 2-4) v svoji raziskavi poskušajo ugotoviti, kateri je ključni razlog za 

to, da tudi po vzpostavitvi integriranega evro trga državnih obveznic in določeni stopnji 

konvergence njihovih donosnosti le-te še vedno s strani investitorjev niso smatrane kot 

popolni substituti. Nezanemarljive razlike v donosnostih med obveznicami različnih držav 

na primarnem in sekundarnem trgu ostajajo, v različni meri za različne izdajatelje in tudi 

ročnosti ter se s časom spreminjajo brez razločnega trenda. Celo donosnosti obveznic, 

izdanih s strani držav z najvišjo oceno kreditnega tveganja AAA, v očeh investitorjev niso 

popolni substituti. Eden od možnih vzrokov za obstoj razlik v donosnostih med državnimi 

obveznicami, ki ga navajajo tudi ti avtorji, so vztrajne razlike v kreditnem tveganju. 

Različne države izdajateljice naj bi predstavljale različno tveganje nesolventnosti, kljub 

uvedbi pakta stabilnosti. Kot drugi možni razlog za razlike v donosnostih med državnimi 

obveznicami pa avtorji navajajo likvidnost. To je dejansko tudi najpogostejši razlog, ki ga 

finančna javnost navaja, ko poskuša razložiti obstoječe razlike v donosnostih. Vendar pa po 

mnenju omenjenih avtorjev noben od teh dveh faktorjev izključno sam ne daje dokončnega 

odgovora. Glede na to, da se razmiki med nakupnimi in prodajnimi cenami različnih 

državnih obveznic ne gibljejo z enakimi trendi, likvidnost sama ni vzrok za različne 

donosnosti, po drugi strani pa faktor solventnosti različnih držav izdajateljic tudi ne more 

biti edini odgovor, saj se ne spreminja hitro. Obstajati mora še neki dodatni dejavnik, ki 

vpliva na vztrajnost razlik v donosnostih. Avtorji tu omenjajo mednarodni faktor 

tveganja,
67

 ki se s časom zaradi sprememb in volatilnosti svetovnega tržnega portfelja ali 

zaradi sprememb pri dovzetnosti marginalnih investitorjev za tveganje lahko hitro 

spreminja. Rezultat njihove raziskave je pokazal, da je mednarodni faktor tveganja 

                                                 
66

 angl. »flight-to-quality«, »flight-to-liquidity« 
67

 angl. »the world price of risk; približek za merjenje mednarodnega faktorja tveganja oziroma »world price 

of risk« je razlika med visoko tveganimi ameriškimi podjetniškimi obveznicami in ameriškimi državnimi 

obveznicami z enako ročnostjo (Favero idr, 2005). 
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najpomembnejši dejavnik za obstoj razlik v donosnostih med obveznicami držav 

evroobmočja, likvidnost pa se je izkazala kot pomemben dejavnik le pri nekaterih 

državah.
68

 Andersson, Hansen in Sebastyen (2006, 32) ugotovijo, da trg nemških državnih 

obveznic močno reagira na objave makroekonomskih indikatorjev Združenih držav 

Amerike in manj na tovrstne objave evroobmočja. Za to navajajo tri razloge: 

makroekonomske objave evroobmočja sledijo objavam posameznih držav EMU, po mnenju 

tržnih udeležencev slednje niso pravočasne in popolne, hkrati pa trg dojema Združenih 

držav Amerike kot glavni motor globalne rasti. Do enakih ugotovitev prideta tudi Goldberg 

in Leonard v raziskavi iz leta 2003 (2003, 6). 

Sama likvidnost obveznic, ki se je izkazala kot možen razlog v raziskavah nekaterih 

avtorjev, je primarno pogojena z nominalno vrednostjo »benchmark« obveznic oziroma z 

višino dolga.
69

 Višina državnega dolga pa nima učinka le na višjo likvidnost državnih 

obveznic in njihovo nižjo donosnost, ampak je zaradi potencialnega učinka na tveganje 

pomembna tema tako za investitorje kot za države izdajateljice. Če donosnosti državnih 

obveznic vsebujejo tudi premije za tveganje, lahko naraščajoča zadolženost države 

povzroči dvig donosnosti in s tem dvig stroška zadolževanja, kar posledično sili državo k 

večji tržni disciplini. Ta je še posebej pomembna in relevantna v monetarni uniji, kjer 

države članice lahko izdajajo dolg, nimajo pa možnosti monetarnega ukrepanja. Različne 

raziskave so že preverjale, ali in v kolikšni meri premije za tveganje določajo donosnosti 

državnih obveznic. Faini (2004), Ardagna, Caselli in Lane (2004) v svojih raziskavah 

ugotavljajo, da obstaja pozitivna povezava med višino državnega dolga in dolgoročnimi 

obrestnimi merami. 

V naši temeljni tezi bomo predpostavljali, da na strošek zadolževanja z obveznicami 

Republike Slovenije z različno močjo vpliva vrsta relevantnih faktorjev: ocena kreditnega 

tveganja države, stopnja gospodarske rasti, višina BDP p.c., stopnja inflacije, delež dolga 

državnega proračuna v BDP, potrebni obseg refinanciranja dolga, proračunski saldo, število 

že obstoječih vrednostnih papirjev države in likvidnost le-teh na sekundarnem trgu. Za 

potrditev te temeljne teze bomo testirali veljavnost naslednjih hipotez: 

 

                                                 
68

 Razlike med donosnostmi obveznic nekaterih držav evroobmočja glede na nemške državne obveznice 

BUND konec 1999 so bile v članku iz Wall Street Journal Europe, 3. novembra 1999, razložene takole: 

»Potem, ko so institucionalni investitorji preizkusili manjše trge obveznic v Evropi, jim je bilo dovolj... 

padajoča likvidnost na manjših trgih državnih obveznic dviga premije, ki jih morajo investitorjem plačati 

države izdajateljice v primerjavi z osrednjimi državami evroobmočja (t.i. »core euro-zone countries«). Tržni 

udeleženci razlike v donosnostih državnih obveznic v evroobmočju pripisujejo različnim likvidnostnim 

premijam, ki so višje v plitvih trgih, ne glede na ocene kreditnega tveganja držav.« V okviru članka je Steven 

Mayor, glavni strateg ene od mednarodnih investicijskih bank dejal: »Peripheral issuers in Europe are in 

trouble: They are paying a huge liquidity premium.« (Favero idr. 2005, 3) 
69

 Likvidnost je močno pogojena tudi z možnostjo trgovanja z obveznico v vsakem trenutku ter z višino 

transakcijskih stroškov. 
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H11: hitrost razvoja in višja ekonomska razvitost,
70

 višja kreditna ocena države ter 

nižja inflacija vplivajo na ugodnejše zadolževanje, 

H12: boljše fiskalne performanse države
71

 in nižji delež dolga državnega proračuna v 

BDP vplivajo na nižji strošek zadolževanja, 

H13: razvitost trga relevantnih državnih obveznic in njegova prepoznavnost
72

 ter 

potrebni obseg refinanciranja dolga
73

 znižuje strošek zadolževanja,  

in določili smer povezanosti omenjenih faktorjev z višino stroška zadolževanja z državnimi 

obveznicami. Izmed proučevanih faktorjev bomo izpostaviti tiste, ki v največji meri 

vplivajo na oblikovanje stroška zadolževanja z obveznicami. Veljavnost hipotez H11, H12 in 

H13 bomo preverili na podlagi kvantitativne študije v obliki primerjave omejenega števila 

enot podatkov za proučevane faktorje za izbrane države EMU in podatkov o višinah 

stroškov zadolževanja z 10-letnimi sindiciranimi izdajami »benchmark« obveznic teh držav 

v letih 2007 in 2008. Podatki za analizo so vsebovani v tabelah 8.1 in 8.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Za določitev teh pojmov bomo uporabili spremenljivki letna stopnja gospodarske rasti v odstotkih BDP in BDP p.c. 
71 Kot spremenljivko bomo uporabili  proračunski saldo (v odstotkih BDP). 
72 Uporabili bomo naslednji spremenljivki: število že obstoječih vrednostnih papirjev izdajatelja in likvidnost že 

obstoječih vrednostnih papirjev istega izdajatelja (merjeno v obsegu enostranskega prometa na lokalnih MTS platformah v 

mlrd EUR na leto).  
73

 Potrebni obseg refinanciranja dolga je merjen z nominalno vrednostjo dolga v dolgoročnih  državnih vrednostnih 

papirjih v mlrd EUR. 
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Tabela 8.1 Vrednosti proučevanih faktorjev in stroškov zadolževanja s sindiciranimi     

izdajami obveznicami izbranih držav EMU v letu 2007 

 Nemčija**** Avstrija Belgija Španija*** Portugalska Slovenija 

Ocena kreditnega 

tveganja države 

(S&P) 

AAA AAA AA+ AAA AA- AA 

Stopnja gospodarske 

rasti (%) 
2,5 3,1 2,6 3,7 1,9 6,8 

BDP p.c. (000 EUR) 29,5 32,6 31,5 23,4 15,4 17,1 

Stopnja inflacije (%) 3,1 3,5 3,1 4,3 2,7 5,7 

Dolg države/BDP 

(%) 
65,1 59,5 83,9 36,2 63,6 23,4 

Proračunski saldo (% 

BDP) 
-0,2 -0,4 -0,3 2,2 -2,6 0,5 

Nominalna vrednost 

dolga v dolgoročnih 

državnih vrednostnih 

papirjih 

(stanje december, v 

mio EUR) 

900 134 231 268 79 7 

Število obveznic 35 22 85 29 15 5** 

Likvidnost 

(enostranski obseg 

poslov z državnimi 

obveznicami v mlrd 

EUR na MTS 

lokalnih platformah) 

118,3 29,9 105,1 66,3 154,6 0,478 

Razmik ob izdaji nad 

donosnostjo ref. 

BUND (strošek 

zadolževanja)* 

0 14 6 5 18 19,3 

 Vir: ECB, Eurostat, SURS, EuroMTS;   *Vir: Bloomberg 

 ** Število ne obsega obveznic, izdanih na domačem trgu pred vstopom v EMU, saj so bile  

                      nominalne vrednosti  posameznih neprimerljivo nižje od obveznic drugih držav, zato so bile   

                      obveznice slabo  likvidne 

 *** Španija v letu 2007 ni izvedla sindicirane izdaje 10 letne »benchmark« obveznice, zato so za leto  

                       2007 uporabljeni rezultati avkcije reodprtja 10-letne obveznice, ki je bila izdana na sindicirani  

                       način 11.10.2006. 

 **** Nemčija kot referenčna in najbolje pozicionirana država izdajateljica državnih obveznic  

                        (BUND) ne izdaja na sindicirani način, ampak uporablja metodo avkcij. V tabeli so tako  

                       upoštevani rezultati avkcij (reodprtij) 10-letnih državnih obveznic.  
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Tabela 8.2 Vrednosti proučevanih faktorjev in stroškov zadolževanja s sindiciranimi 

izdajami obveznicami izbranih držav EMU v letu 2008 

 Nemčija*** Avstrija Belgija Španija Portugalska Slovenija 

Ocena kreditnega 

tveganja države (S&P) 
AAA AAA AA+ AAA AA- AA 

Stopnja gospodarske 

rasti (%) 
1,3 1,8 1,1 1,2 0,0 3,5 

BDP p.c. (000 EUR) 29,1 31,3 29,5 26,2 18,9 18,2 

Stopnja inflacije (%) 1,1 1,5 2,7 1,5 0,8 1,8 

Dolg države/BDP (%) 65,9 62,5 89,6 39,5 66,4 22,8 

Proračunski saldo (% 

BDP) 
-1,6 -0,6 -0,8 -0,7 -1,8 -0,9 

Nominalna vrednost 

dolga v dolgoročnih 

državnih vrednostnih 

papirjih 

(stanje december, v 

mio EUR) 

909 135 235 297 82 7 

Število obveznic 36 20 94 29 16 7** 

Likvidnost 

(enostranski obseg 

poslov z državnimi 

obveznicami v mlrd 

EUR na MTS lokalnih 

platformah) 

105,2 19,3 51,7 33,5 58,0 3,324 

Razmik ob izdaji nad 

donosnostjo ref. 

BUND (strošek 

zadolževanja)* 

0 21 30 28 39,4 44 

 vir: ECB, Eurostat, SURS, EuroMTS 

 * Vir: Bloomberg 

 ** Število ne obsega obveznic, izdanih na domačem trgu pred vstopom v EMU, saj so bile  

                    nominalne vrednosti  posameznih neprimerljivo nižje od obveznic drugih držav, zato so bile             

                    obveznice slabo likvidne 

 *** Nemčija kot referenčna in najbolje pozicionirana država izdajateljica državnih obveznic  

                       (BUND) ne izdaja na sindicirani način, ampak uporablja metodo avkcij. V tabeli so tako  

                      upoštevani rezultati avkcij (reodprtij) 10-letnih državnih obveznic.  

 

8.2.1 Preverjanje hipoteze H11 

 

Hipoteza H11 predpostavlja, da hitrejši razvoj in višja ekonomska razvitost, merjena s 

stopnjo letne gospodarske rasti v odstotkih BDP in BDP p.c., ter višja ocena kreditnega 

tveganja države in nižja inflacija pomenijo nižji strošek zadolževanja. 
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a) Hitrost razvoja (letna stopnja gospodarske rasti) in ekonomska razvitost države 

(BDP p.c.) 

 

Na osnovi primerjave podatkov o letnih stopnjah gospodarskih rasti po državah in 

stroškov zadolževanja z izdajami »benchmark« obveznic izbranih držav EMU v letu 2007, 

merjenih z razmiki donosnosti v bazičnih točkah nad referenčno nemško »benchmark« 

obveznico, vidimo, da se je Republika Slovenija, ki je v letu 2007 beležila najvišjo 

gospodarsko rast, zadolžila najmanj ugodno, saj je bil razmik donosnosti slovenske 

»benchmark« sindicirane izdaje nad donosnostjo referenčne nemške »benchmark« 

obveznice največji v primerjavi z ostalimi proučevanimi državami, znašal je 19,3 odstotne 

točke. Najmanjši razmik donosnosti »benchmark« obveznice nad donosnostjo referenčne 

nemške »benchmark« obveznice sta imeli v letu 2007 Španija (5 bazičnih točk) in Belgija 

(6 bazičnih točk), ki sta v letu 2007 beležili nižjo gospodarsko rast kot Republika Slovenija. 

Portugalska, ki je imela v letu 2007 bistveno nižjo gospodarsko rast kot Republika 

Slovenija, se je v letu 2007 zadolžila nekoliko ugodneje kot Republika Slovenija - razmik 

donosnosti portugalske »benchmark« obveznice nad donosnostjo referenčne nemške 

»benchmark« obveznice je bil nižji (18 bazičnih točk) kot v primeru Republike Slovenije.  

Če primerjamo strošek zadolževanja z izdajo obveznice Republike Slovenije z izdajami 

ostalih izbranih držav EMU v letu 2008, ugotovimo enako. Kljub temu, da je Republika 

Slovenija tudi v letu 2008 beležila najvišjo gospodarsko rast (3,5 %), je bil strošek izdaje 

»benchmark« obveznice Republike Slovenije med izdajami proučevanih držav v letu 2008 

spet najvišji – razmik nad donosnostjo nemške referenčne »benchmark« obveznice je bil 

največji in je znašal 44 bazičnih točk.  

Enostavni korelacijski koeficient med primerjanima odvisno in neodvisno 

spremenljivko znaša -0,345, kar kaže na negativno in šibko povezanost, negativno 

povezanost med spremenljivkama pa razberemo tudi iz razsevnega grafikona.  

 

Slika 8.2 Razsevni grafikon - strošek zadolževanja v odvisnosti od stopnje 

gospodarske rasti 
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Negativna povezanost, razvidna iz razsevnega grafikona, pove, da je višja stopnja 

gospodarske rasti v proučevanem obdobju pomenila nižji strošek zadolževanja z 

»benchmark« obveznico. Vendar pa omenjeni sklep ne velja v celoti, za vse proučevane 

EMU države. V gornjem razsevnem grafikonu na skrajni desni vidimo dve točki, ki 

izstopata. Ti točki predstavljata strošek zadolževanja in stopnjo gospodarske rasti 

Republike Slovenije v letu 2007 in 2008. Republika Slovenija na skupnem trgu državnih 

vrednostnih papirjev kljub visoki stopnji gospodarske rasti v letu 2007 ni dosegla stroška 

zadolževanja, primerljivega ostalim proučevanim državam EMU, kar bi lahko pripisali 

njeni slabi prepoznavnosti na trgu – v tem letu je namreč Republika Slovenija kot 

izdajateljica sindicirane »benchmark« obveznice v novi valuti evro na trgu nastopila prvič, 

bila je nova izdajateljica, ki se je na tem trgu šele pričela uveljavljati. Vendar tudi v letu 

2008, ko je na tem trgu z zadolževanjem s sindicirano izdajo »benchmark« obveznice 

nastopila že drugič, ni dosegla stroška zadolževanja, ki bi bil primerljiv z državami, ki so 

imele približno enako stopnjo gospodarske rasti. Vzrok za slednje bi lahko bile bolj 

zaostrene razmere na kapitalskem trgu zaradi pojavljanja svetovne finančne krize. V letu 

2008 so se namreč glede na leto 2007 tržne razmere bistveno spremenile, slednje zaradi 

neizpolnjene predpostavke ceteris paribus otežuje primerjalno analizo. 

Na podlagi primerjave omejenega števila podatkov o letni stopnji gospodarske rasti in 

višini stroška zadolževanja v letu 2007 in 2008 po izbranih državah ter na podlagi 

razsevnega grafikona in korelacijskega koeficienta ne moremo zaključiti, da višja stopnja 

gospodarske rasti pomeni nižji strošek zadolževanja. 

Iz pregleda višine BDP p.c. po državah ugotovimo, da so imele v letu 2007 najvišji 

bruto domači proizvod na prebivalca Avstrija, Belgija in Nemčija, sledita Španija in 

Republika Slovenija, najnižjega pa je imela Portugalska. V letu 2008 je bila razvrstitev 

podobna, le Portugalska je prehitela Republiko Slovenijo, ki je tako beležila najnižji BDP 

p.c. izmed vseh proučevanih držav.  

Če takšne razvrstitve v posameznem letu primerjamo z višinami stroškov zadolževanja 

z »benchmark« obveznicami v tem letu, ugotovimo, da višji BDP p.c. ne pomeni nižjega 

stroška zadolževanja. Avstrija, ki je v letu 2007 beležila najvišji BDP p.c., se v letu 2007 

med proučevanimi državami namreč ni zadolžila najbolj ugodno, temveč se je z najnižjim 

stroškom zadolžila Španija, ki je bila v letu 2007 po višini BDP p.c. šele na četrtem mestu. 

Republika Slovenija, ki je imela v letu 2007 višji BDP p.c. kot Portugalska, se je v 2007 z 

»benchmark« obveznico zadolžila manj ugodno od te države.  
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Slika 8.3 Razsevni grafikon - strošek zadolževanja v odvisnosti od BDP p.c. 

 

Iz razsevnega grafikona, ki prikazuje strošek zadolževanja v odvisnosti od višine BDP 

p.c., razberemo, da med proučevanimi spremenljivkama v obdobju 2007-2008 obstaja 

negativna povezanost, korelacijski koeficient med omenjenima spremenljivkama -0,378 

kaže na dokaj šibko negativno povezanost.  

Na podlagi primerjave podatkov, razsevnega grafikona in vrednosti korelacijskega 

koeficienta ne moremo trditi, da višji BDP p.c. pomeni nižji strošek zadolževanja države. 

 

b) Ocena kreditnega tveganja države 

 

V okviru hipoteze H11 predpostavljamo tudi, da poleg višje ekonomske razvitosti in 

višjega BDP p.c. na ugodnejše zadolževanje države vpliva tudi višja ocena kreditnega 

tveganja države.  

Primerjava ocen kreditnega tveganja proučevanih držav in stroškov zadolžitve s 

sindiciranimi izdajami »benchmark« obveznic v letu 2007 kaže, da se je Španija, ki je imela 

v letu 2007 oceno kreditnega tveganja AAA, zadolžila najbolj ugodno, ceneje kot države z 

nižjimi ocenami kreditnega tveganja - Belgija (AA+), Republika Slovenija (AA) in 

Portugalska (AA-). Na drugi strani se je Republika Slovenija kljub za en razred višji oceni 

kreditnega tveganja v letu 2007 zadolžila manj ugodno kot Portugalska. Avstrija, ki je 

imela v letu 2007 tudi najvišjo možno oceno AAA, pa se je zadolžila slabše kot Belgija z 

nižjo oceno kreditnega tveganja.  

V letu 2008 se je sicer skupina držav z najvišjo oceno kreditnega tveganja AAA 

zadolžila ugodneje kot Republika Slovenija in Portugalska z nižjima ocenama, vendar pa 

takšne povezave ne moremo potrditi v primerih Republike Slovenije in Portugalske; v letu 

2008 se je kljub za en razred nižji oceni Portugalska zadolžila ugodneje kot Republika 

Slovenija.  

Na podlagi primerjave podatkov ne moremo trditi, da višja ocena kreditnega tveganja 

države pomeni nižji strošek zadolževanja države. 



Strošek sindiciranih izdaj obveznic Republike Slovenije v letu 2007 in 2008 

67 

 

c) Inflacija 

 

V okviru hipoteze H11 nadalje predpostavljamo, da poleg višje ekonomske razvitosti 

ter višje ocena kreditnega tveganja države na ugodnejše zadolževanje države vpliva tudi 

nižja inflacija.  

Podatki kažejo, da je imela v letu 2007 najnižjo letno stopnjo inflacije Portugalska (2,7 

%), sledilo je nemško gospodarstvo (3,1 %), belgijsko (3,1 %) in avstrijsko (3,5 %). 

Republika Slovenija je v letu 2007 beležila najvišjo letno stopnjo inflacije med 

proučevanimi državami (5,7 %). Če podatke primerjamo z višinami stroška zadolževanja v 

letu 2007 ugotovimo, da se je Republika Slovenija, ki je v letu 2007 beležila najvišjo letno 

stopnjo inflacije med proučevanimi državami, v letu 2007 sicer zadolžila najmanj ugodno, 

vendar pa iz nadaljnje primerjave podatkov ne moremo zaključiti, da nižja letna stopnja 

inflacije pomeni tudi nižji strošek zadolževanja. Avstrija, ki je bila po višini letne stopnje 

inflacije v letu 2007 na četrtem mestu, je bila v letu 2007 po višini stroška zadolževanja na 

tretjem mestu; Portugalska je bila v letu 2007 po višini letne stopnje inflacije celo na prvem 

mestu, po višini stroška zadolževanja pa je bila v tem letu četrta.  

Na podlagi primerjave podatkov za leto 2007 lahko zaključimo, da nižja inflacija ne 

pomeni nižjega stroška zadolževanja z izdajami »benchmark« obveznic. Do enake 

ugotovitve pridemo tudi s primerjavo podatkov o višini stroška zadolževanja in letne 

stopnje inflacije za leto 2008. V tem letu je bila namreč letna stopnja inflacije spet najnižja 

na Portugalskem (0,8 %), najvišja pa v Belgiji (2,7 %), v Sloveniji je znašala 1,8 %, kljub 

temu pa se je Belgija z najvišjo letno stopnjo inflacije v letu 2008 zadolžila z nižjim 

stroškom kot Portugalska ali Republika Slovenija. 

Tudi na podlagi razsevnega grafikona in korelacijskega koeficienta, ki prikazujeta 

strošek zadolževanja v odvisnosti od letne stopnje inflacije, ne moremo trditi, da nižja 

inflacija pomeni ugodnejše zadolževanja. Tako razsevni grafikon kot korelacijski koeficient 

kažeta celo na negativno povezanost; koeficient korelacije -0,621 kaže na močno negativno 

povezanost. 
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Slika 8.4 Razsevni grafikon - strošek zadolževanja v odvisnosti od inflacije 

 

Na podlagi primerjave podatkov, razsevnega grafikona in vrednosti korelacijskega 

koeficienta ne moremo trditi, da nižja inflacija pomeni nižji strošek zadolževanja države. 

Na podlagi gornjih ugotovitev ne moremo sklepati, da hitrejši razvoj in višja 

ekonomska razvitost, višja ocena kreditnega tveganja države ter nižja inflacija vplivajo na 

nižji strošek zadolževanja, zato hipoteze H11 ne moremo potrditi.  

 

8.2.2 Preverjanje hipoteze H12 

 

V okviru hipoteze H12 predpostavljamo, da boljše fiskalne performanse države, 

merjene s proračunskim primanjkljajem, ter nižji delež dolga državnega proračuna v BDP 

znižujejo strošek zadolževanja.  

 

a) Proračunski saldo 

 

S primerjavo zbranih podatkov o proračunskem saldu izbranih držav ugotovimo, da je 

imela Španija v letu 2007 najvišji suficit v višini 2,5 % BDP. Belgija je v letu 2007 beležila 

0,3 odstotni deficit. Španija se je v letu 2007 tudi najbolj ugodno zadolžila, sledila pa ji je 

Belgija. Kljub temu, da bi bilo iz navedenega pričakovati, da nižji proračunski primanjkljaj 

oziroma suficit pomeni nižji strošek zadolževanja, tega ne moremo potrditi na primeru 

Republike Slovenije. Ta je imela v letu 2007 suficit v višini 0,5 % BDP in je bila tako v 

boljšem položaju kot Belgija, Avstrija in Portugalska, pa se je kljub ugodni proračunski 

poziciji v letu 2007 med vsemi proučevanimi državami najdražje zadolžila.  

Tudi podatki za leto 2008 ne potrjujejo domneve, da boljši proračunski saldo (manjši 

deficit oziroma suficit) vodi k nižjemu strošku zadolževanja. Tudi v tem letu se je namreč 

Republika Slovenija zadolžila z najvišjim stroškom, čeprav je v letu 2008 beležila za 0,9 
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odstotne točke nižji deficit kot Portugalska, v letu 2007 pa celo 0,5 % suficit in je bila v 

bistveno boljši proračunski poziciji kot vse proučevane države, z izjemo Španije.  

 

Slika 8.5 Razsevni grafikon - strošek zadolževanja v odvisnosti od proračunskega 

primanjkljaja 

 

Enostavni korelacijski koeficient med odvisno in neodvisno spremenljivko znaša -

0,528, kar kaže na negativno in srednje močno povezanost. Grafično je negativna 

povezanost med stroškom zadolževanja z »benchmark« obveznico in proračunskim saldom 

prikazana z razsevnim grafikonom. 

Na podlagi primerjave podatkov, razsevnega grafikona in vrednosti korelacijskega 

koeficienta ne moremo z gotovostjo trditi, da boljše fiskalne preformanse pomenijo nižji 

strošek zadolževanja države. 

 

b) Delež dolga državnega proračuna v BDP 

 

Drugi del hipoteze H12 predpostavlja, da nižji delež dolga državnega proračuna v BDP 

pomeni nižji strošek zadolževanja. Tudi te predpostavke na osnovi primerjave omejenega 

števila podatkov ne moremo potrditi, saj so imele v primerjavi z Republiko Slovenijo v 

obeh proučevanih letih vse države višji delež dolga državnega proračuna (Avstrija, 

Portugalska in Belgija celo presegajo z maastrichtskim kriterijem dovoljeno mejo 60 %), 

vse pa so se tako v letu 2007 kot v letu 2008 zadolžile ugodneje kot Republika Slovenija. 

Še posebej izrazit primer je belgijski, saj je imela v obeh letih Belgija najvišji delež dolga 

državnega proračuna v BDP, pa se je v letu 2007 med vsemi izbranimi državami z 

»benchmark« obveznico zadolžila s skoraj najnižjim stroškom (takoj za Španijo), v letu 

2008 pa je bila s stroškom zadolžitve z »benchmark« obveznico takoj za Španijo in 

Avstrijo. 
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Slika 8.6 Razsevni grafikon - strošek zadolževanja v odvisnosti od deleža dolga 

državnega proračuna v BDP 

 

Iz razsevnega grafikona ne moremo jasno razbrati smeri povezanosti med 

proučevanima spremenljivkama, enostavni korelacijski koeficient med njima pa kaže na 

negativno in zelo šibko povezanost (-0,168). 

Primerjava podatkov, razsevnega grafikona in vrednosti korelacijskega koeficienta ne 

dovoljuje potrditve, da nižji delež dolga državnega proračuna v BDP pomenijo nižji strošek 

zadolževanja države. 

Na osnovi gornjih ugotovitev ne moremo trditi, da boljše fiskalne performance države 

ter nižji delež dolga državnega proračuna v BDP znižujejo strošek zadolževanja in s tem 

hipoteze H12 ne moremo potrditi. 

 

8.2.3 Preverjanje hipoteze H13 

 

Tretja hipoteza H13, s katero poskušamo potrditi temeljno tezo, vsebuje predpostavko, 

da razvitost trga relevantnih državnih obveznic in njegova prepoznavnost ter večji potrebni 

obseg refinanciranja dolga (merjen z nominalno vrednostjo dolga v dolgoročnih  državnih 

vrednostnih papirjih) znižujejo strošek zadolževanja. Kot kriterij za razvitost trga in 

njegovo prepoznavnost smo določili število vseh obstoječih obveznic posamezne države 

izdajateljice in likvidnost obveznic posamezne države (merjeno v obsegu enostranskega 

prometa na lokalnih MTS platformah v mlrd EUR na leto). 

 

a) Razvitost trga državnih obveznic in njegova prepoznavnost 

 

Iz primerjave podatkov o številu vseh obstoječih obveznic in strošku zadolževanja 

posamezne proučevane države EMU ni mogoče zaključiti, da največje število obveznic 

pomeni tudi najnižji strošek zadolževanja. Skupina držav, ki so imele največje število 
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obveznic - Belgija, Španija, Avstrija, se je sicer v primerjavi s Portugalsko in Republiko 

Slovenijo, ki sta imeli manj izdanih obveznic v obeh opazovanih letih, v teh ceneje 

zadolžila, vendar pa v sami skupini prvih držav pozitivna povezanost med številom 

obstoječih obveznic in ugodnejšim zadolževanjem ne velja. Iz podatkov namreč razberemo, 

da se je Belgija, ki je v obeh opazovanih letih imela največje število obstoječih obveznic, v 

letu 2007 zadolžila manj ugodno kot Španija, v letu 2008 pa z višjim stroškom kot Avstrija 

in Španija.  

Na podlagi navedenega zaključimo, da večje število obveznic sicer lahko prispeva k 

nižjemu strošku zadolževanja oziroma obratno, kar podkrepi podatek, da se je Republika 

Slovenija z najmanjšim številom obstoječih obveznic tudi najdražje zadolžila, ne moremo 

pa opredeliti striktne negativne povezave med številom obstoječih obveznic in višino 

stroška zadolževanja z novimi »benchmark« obveznicami. Tak zaključek potrjujeta tudi 

razsevni grafikon spodaj in izračunani enostavni korelacijski koeficient (-0,258) – oba  

kažeta na negativno in šibko povezanost med spremenljivkama.  

 

Slika 8.7 Razsevni grafikon - Strošek zadolževanja v odvisnosti od števila obveznic 

 

Na podlagi primerjave podatkov, razsevnega grafikona in vrednosti korelacijskega 

koeficienta ne moremo trditi, da večje število obveznic pomeni nižji strošek zadolževanja 

države. 

Pregled likvidnosti obveznic posamezne države na lokalnih MTS platformah v letih 

2007 in 2008 in primerjava z višino stroška zadolževanja pokaže, da se je Portugalska, ki je 

v obeh letih beležila največjo likvidnost na lokalni MTS platformi, v obeh letih zadolžila 

manj ugodno kot vse ostale države, ki so na lokalnih MTS platformah beležile nižjo 

likvidnost, razen Slovenije. Avstrija se je v letu 2008 zadolžila najbolj ugodno, po kriteriju 

likvidnosti na lokalnih MTS platformah pa je bila v tem letu le na predzadnjem mestu - po 

likvidnosti je presegla le Republiko Slovenijo. Slednja je beležila najslabšo likvidnost na 

MTS platformi in se tudi najmanj ugodno zadolžila. Iz primerjave podatkov torej ne 

moremo zaključiti, da večja likvidnost vedno pomeni nižji strošek zadolževanja, enako pa 

razberemo iz spodnjega razsevnega grafikona in iz korelacijskega koeficienta, ki z 
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vrednostjo -0,401 kaže na negativno, a ne močno povezanost med opazovanima 

spremenljivkama. 

 

Slika 8.8 Razsevni grafikon - strošek zadolževanja v odvisnosti od likvidnosti 

obveznic 

 

Na podlagi primerjave podatkov, razsevnega grafikona in vrednosti korelacijskega 

koeficienta ne moremo trditi, da večja likvidnost obveznic pomeni nižji strošek 

zadolževanja države. 

 

b) Obseg refinanciranja dolga 

 

Ko primerjamo podatke o potrebnem obsegu refinanciranja dolga posamezne države, 

merjenega z nominalno vrednostjo dolga v dolgoročnih državnih vrednostnih papirjih,  

vidimo, da ima najvišjo nominalno vrednost dolga v državnih vrednostnih papirjih v obeh 

proučevanih letih Nemčija (več kot 900 mlrd EUR), sledijo Španija, Belgija, Avstrija, 

Portugalska, najnižjo nominalno vrednost dolga v dolgoročnih državnih vrednostnih 

papirjih, ki bistveno odstopa od ostalih držav, pa ima Republika Slovenija (okrog 7 mlrd 

EUR).  

Ko v analizo vključimo še višino stroška zadolževanja posamezne države, lahko za leto 

2007 trdimo, da večja nominalna vrednost dolga v dolgoročnih državnih vrednostnih 

papirjih niža strošek zadolževanja. Nemčiji z največjo nominalno vrednostjo dolga v 

dolgoročnih državnih vrednostnih papirjih in s tem največjim potencialnim refinanciranjem 

in najpogostejšim nastopanjem na trgu tržni udeleženci določajo in priznavajo referenčni 

status, v letu 2007 pa za vse proučevane države velja negativna povezanost med nominalno 

vrednostjo dolga v dolgoročnih državnih vrednostnih papirjih in stroškom zadolževanja. 

Ker pa za leto 2008 takšna povezava ne velja v vseh primerih (Republika Slovenija se je z 

najnižjo nominalno vrednostjo dolga v dolgoročnih državnih vrednostnih papirjih zadolžila 

najmanj ugodno, Avstrija z ne največjo nominalno vrednostjo izdaje pa najbolj ugodno), ne 
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moremo trditi, da višja nominalna vrednost dolga v obveznicah niža strošek zadolževanja. 

Spodnji razsevni grafikon in enostavni korelacijski koeficient -0,425 sicer kažeta na 

negativno, a ne na močno povezanost med opazovanima spremenljivkama.  

 

Slika 8.9 Razsevni grafikon - strošek zadolževanja v odvisnosti od nominalne 

vrednosti dolga v dolgoročnih državnih vrednostnih papirjih 

 

Na podlagi primerjave podatkov, razsevnega grafikona in vrednosti korelacijskega 

koeficienta ne moremo trditi, da večja nominalna vrednost dolga v dolgoročnih državnih 

vrednostnih papirjih pomeni nižji strošek zadolževanja države. 

Na osnovi gornjih ugotovitev ne moremo trditi, da razvitost trga relevantnih državnih 

obveznic in njegova prepoznavnost ter večji potrebni obseg refinanciranja dolga znižujejo 

strošek zadolževanja in s tem hipoteze H13 ne moremo potrditi. 

 

8.2.4 Zaključki preverjanja hipotez in temeljne teze  

 

S temeljno tezo smo želeli potrditi predpostavko, da na strošek zadolževanja z 

obveznicami Republike Slovenije z različno močjo vpliva vrsta relevantnih faktorjev. 

Temeljno tezo smo preverjali s testiranjem treh hipotez: H11, H12 in H13. Na osnovi 

kvantitativne analize primerjave omejenega števila enot nismo mogli potrditi postavljenih 

treh hipotez oziroma postavljenih sklepov. Kljub temu pa vendarle velja izpostaviti, da se je 

na osnovi enostavnih korelacijskih koeficientov pokazala sicer ne močna, a srednje močna 

povezanost med višino stroška zadolževanja kot odvisno spremenljivko in neodvisnimi 

spremenljivkami proračunski saldo (-0,528), likvidnost obveznic (-0,401) in potrebni obseg 

refinanciranja dolga (-0,425), kar delno govori v prid postavljenim hipotezam.  

Ugotovitev, da postavljenih treh hipotez ne moremo v celoti potrditi, sili k iskanju 

vzroka za takšen rezultat. Z analitičnega vidika moramo dopuščati možnost netočnega 

rezultata preverjanja hipotez zaradi kratkega obdobja raziskave (dve leti) in majhnega 
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števila opazovanih enot oziroma podatkov, ki so bili upoštevani pri analizi. Ker je 

Republika Slovenija na sindicirani način izdala le eno 11-letno »benchmark« obveznico v 

posameznem proučevanem letu, je bila v analizo vključena le ena 10-letna sindicirana 

državna »benchmark« obveznica posamezne izbrane države, izdana v (vsaj približno) 

enakem časovnem obdobju kot slovenska obveznica.  

Drugi vzrok za zavrnitev vseh hipotez temeljne teze pa bi lahko bilo tudi dejstvo, da 

investitorji pri odločitvah o nakupu in ceni obveznice določene države v različnih trenutkih 

kombinirajo različne faktorje in jim pripisujejo različni pomen oziroma težo. Ker pri 

nakupu državnih obveznic sodelujejo različni investitorji (na eni strani banke, centralne 

banke, na drugi strani zavarovalnice, pokojninski skladi, upravljavci skladov), ki 

posameznemu faktorju, glede na svoje preference, pripisujejo drugačno težo, je izmed vseh 

faktorjev težko izbrati tistega, ki bi bil najmočneje – v vsakem primeru in v vsakem 

trenutku – povezan z višino stroška zadolžitve. 

Ugotovitve na začetku tega poglavja omenjenih avtorjev (Beber, Brandt in Kavajecz 

(2006)), ki so v analizi pokazali, da so razmiki med donosnostmi obveznic različnih držav 

EMU posledica razlik v ocenah kreditnega tveganja države, medtem ko likvidnost ne igra 

trivialne vloge, še posebej ne pri državah z nizkim kreditnim tveganjem, v okviru naše 

analize stroškov zadolževanja z izdajami »benchmark« obveznic izbranih držav EMU v 

letih 2007 in 2008 ne bi veljale popolnoma. Strošek zadolževanja z »benchmark« 

obveznicami se je v Nemčiji, Avstriji in Španiji kljub enaki oceni kreditnega tveganja AAA 

v letih 2007 in 2008 razlikoval, razliki pa je po vsej verjetnosti botrovala različna 

likvidnost. Belgija z nižjo oceno kreditnega tveganja, pa se je zadolžila s podobnim 

stroškom kot Španija. Trditve omenjenih avtorjev pa tudi ne držijo, ko primerjamo strošek 

zadolžitve Portugalske in Republike Slovenije. V kolikor bi višja ocena kreditnega tveganja 

prispevala več k boljši donosnosti obveznice ob izdaji, bi se Republika Slovenije zadolžila 

ugodneje kot Portugalska. Minimalno boljši rezultat glede višine stroška zadolževanja z 

obveznicami Portugalske v primerjavi s slovenskimi, ki imajo za en razred višjo oceno 

kreditnega tveganja, je verjetno posledica tržne percepcije za portugalske državne 

obveznice, ki se izdajajo v višjem nominalnem znesku kot slovenske, zaradi česar je 

likvidnostna premija pri izdaji portugalskih državnih obveznic nižja. 

Bernoth, von Hagen in Schuknecht (2006) v svoji raziskavi ugotovijo, da po 

vzpostavitvi EMU višina dolga ne vpliva na razmike med donosnostmi obveznic držav 

EMU. Enostavni korelacijski koeficient med višino stroška izdaje »benchmark« obveznice 

in deležem dolga v BDP v naši analizi je pokazal na negativno in zelo šibko povezanost-

0,168, s takšnim rezultatom pa se približamo ugotovitvam omenjenih avtorjev.  

Na osnovi primerjanih podatkov je torej težko nedvoumno zaključiti, kateri od 

omenjenih faktorjev v večji meri vpliva na donosnosti državnih obveznic in s tem na 

strošek zadolževanja. Ker donosnosti državnih obveznic določajo tržni udeleženci, ki z 

obveznicami tudi intenzivno trgujejo in stremijo k dobičku, pri določanju cene obveznice 



Strošek sindiciranih izdaj obveznic Republike Slovenije v letu 2007 in 2008 

75 

močno vlogo igra ocena likvidnostnega tveganja. Seveda je za investitorje, zlasti za tiste, ki 

držijo obveznico do zapadlosti, najbolj pomembno kreditno tveganje, ki daje osnovo za 

določitev stroška zadolževanja, na to osnovo pa se določi še likvidnostna premija. Fiskalne 

performanse države in višina državnega dolga v BDP so pomembne pri oblikovanju stroška 

zadolževanja, vendar investitorji njihovo vrednost ocenjujejo večinoma zgolj skozi ocene 

kreditnega tveganja države. Tu pa se postavijo v ospredje ponovno rating agencije, ki igrajo 

na finančnih trgih izjemno pomembno vlogo.
74

 Da trg ne bi slonel zgolj na ocenah 

kreditnega tveganja, ki ga objavljajo rating agencije in ki pogosto niso pravočasno 

popravljene, Ullrich (2006) v svoji raziskavi razpravlja o večji vlogi ECB na integriranem 

evropskem trgu državnih obveznic. Uporaba državnih obveznic za zavarovanje terjatev 

ECB bi lahko pripomogla k jasnejši določitvi premij tveganja za posamezno državo. Ocena 

tveganja posamezne državne obveznice, ki bi jo pripravila ECB, bi lahko bila neodvisen vir 

informacije o kreditnem tveganju.  ECB namreč za zavarovanje tveganj sprejme vse 

državne obveznice enako, brez razlik, kar pomeni, da jim pripisuje enako premijo za 

tveganje. V kolikor bi ECB uvedla bolj transparentno klasifikacijo državnih obveznic, ki so 

sprejete za zavarovanje tveganja pri njenih operacijah, in bi jih razvrstila v različne razrede 

glede na stopnjo kreditnega tveganja, bi to lahko pripomoglo k transparentnejši določitvi 

premij za kreditno tveganje državnih obveznic na kapitalskem trgu (Ullrich 2006, 25).
75
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 Mnogi menijo, da so rating agencije eden izmed glavnih povzročiteljev finančne krize, saj so ocenjevale 

tudi kreditna tveganja pri izvedenih finančnih instrumentih, temelječih na ameriških hipotekarnih posojilih. 

Očitajo jim pristranskost, ki jo povzroča načelo »naročnik plača« (kar pomeni, da ocenjevani plača 

ocenjevalcem za (čim višjo) oceno) (Zgonik, 2009). 
75

 Sedanja klasifikacija je po mnenju avtorice posledica zagovarjanja nediskriminacije med evropskimi 

državami. 
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9 SEKUNDARNO TRGOVANJE Z »BENCHMARK« OBVEZNICAMI   

 REPUBLIKE SLOVENIJE  

 

Uvedba skupne valute evro leta 1999 je povzročila vrsto sprememb na skupnem 

evropskem trgu obveznic. Tako rekoč čez noč je izginilo tečajno tveganje med različnimi 

državami, kar je omogočilo popolno transparentnost pri oblikovanju obrestnih mer in 

določanju kreditnega tveganja v Evropi. 

Strategija držav izdajateljic obveznic v EU temelji na predpostavki, da nižje 

likvidnostne premije (višja likvidnost) znižujejo stroške zadolževanja. Pred uvedbo evra, ko 

so se zadolževale pretežno v domačih valutah, so države izdajateljice prevzemale ključno 

vlogo pri pospeševanju likvidnosti na sekundarnem trgu. Cilj likvidnosti je bil dosežen z 

oblikovanjem skupine primarnih vpisnikov – investicijskih bank, kjer pa so se formalni 

dogovori med državami precej razlikovali. Standardi na različnih domačih trgih državnih 

obveznic so bili zelo različni. Nekatere izdajateljice so redno izdajale standardizirane 

obveznice z velikimi nominalnimi vrednostmi in obveznim kotiranjem na sekundarnem 

trgu, nekatere države pa so se posluževale manj formalnih struktur sekundarnega trga. 

Obveznice izdajateljev, ki so v njihovem portfelju predstavljale obveznice z največjo 

nominalno vrednostjo izdaje, so bile na trgu označene kot  »benchmark« obveznice, čeprav 

ni bilo enotnih tržnih standardov, ki bi določali status »benchmarka«, ni bilo jasnih in 

sistematičnih zavez glede velikosti ali programov izdaj. Tržni udeleženci pa so zahtevali 

tržne standarde glede velikosti izdaj državnih obveznic in transparentnost izdajanja. 

Izdajatelji so bili pred uvedbo evra omejeni na relativno ozko območje specifične 

valute, vzpostavitev EMU pa jim je omogočila dostop do investitorjev v celotni Evropi in 

drugje. Investitorji so lažje primerjali likvidnost obveznic in kreditno tveganje različnih 

držav izdajateljic. Povečana likvidnost pri mnogih obveznicah, ki so jo zagotavljale banke, 

je vodila k postavitvi skupnih standardov za izdajanje obveznic, kotiranje in 

homogenizacijo. Krepili so se odnosi med izdajatelji »benchmark« obveznic in 

investicijskimi bankami, ki so sodelovale pri sindiciranih izdajah in vzdrževale likvidnost 

le-teh na sekundarnem trgu, kar je prispevalo k večji učinkovitosti na trgu. Izdajatelji, ki se 

srečujejo s konkurenco na skupnem evropskem trgu državnih obveznic, so oblikovali in 

prilagodili svoje strategije izdajanja obveznic in pospeševanja likvidnosti na sekundarnem 

trgu tržnim smernicam (OECD, 2002). 
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9.1 Panevropske trgovalne platforme za drţavne obveznice 

 

Večja likvidnost na sekundarnem trgu državnih obveznic po uvedbi evropske 

monetarne unije ni posledica zgolj poenotene zakonodaje,
76

 standardov, poravnav, 

instrumentov zadolževanja, ampak je med drugim tudi posledica uvedbe  trgovalnih 

platform in shem za vzdrževanje likvidnosti državnih vrednostnih papirjev. Uvedba 

panevropskih trgovalnih platform za vzdrževanje likvidnosti je bil pomemben element v 

procesu integracije sekundarnega trga evropskih državnih obveznic.  

Najbolj razširjena elektronska trgovalna platforma za trgovanje z državnimi 

obveznicami na skupnem evropskem trgu državnih obveznic je platforma EuroMTS.
77

 

Poleg EuroMTS trgovalne platforme se za vzdrževanje likvidnosti vrednostnih papirjev 

pogosteje pojavljata še platformi Brokertec in E-Speed. V nadaljevanju opisujemo najbolj 

razširjeno evropsko platformo, EuroMTS. 

Panevropska elektronska trgovalna platforma EuroMTS je bila vzpostavljena z 

namenom doseči homogenizacijo trga državnih obveznic na področju minimalnih 

standardov velikosti izdaj in zavez vzdrževanja likvidnosti na sekundarnem trgu. V prvi 

fazi so bile na EuroMTS uvrščene »benchmark« obveznice držav EMU, ki jih je določala 

minimalna višina izdaje 5 milijard EUR, te pa so bile za vzdrževanje njihove likvidnosti 

vzdrževalcem likvidnosti naključno alocirane. S tem je bil uveljavljen t.i. likvidnostni pakt: 

trgovci so se zavezali postati uradni vzdrževalci in upoštevati specifične kriterije, kot je 

zaveza kotiranja določenega števila obveznic določeno število ur na dan, izdajatelji pa so 

skladno s tem prilagodili svoje politike izdajanja, pri čemer so upoštevali minimalno 

velikost izdaje ter transparentnost izdajanja, ki jo je zahteval trg. Izdajatelji in trgovci so 

torej prevzeli obveznosti in zaveze drug do drugega,
78

 vzpostavljena je bila večja 

transparentnost na trgu. V drugi fazi so se vzpostavljale ločene lokalne elektronske MTS 

trgovalne platforme za vzdrževanje likvidnosti državnih obveznic v posameznih državah 

EMU. Danes skupina MTS vključuje: MTS Amsterdam, MTS Austrian Market, MTS 

Belgium, MTS Denmark, MTS Deutschland, MTS España, MTS Finland, MTS France, 

MTS Greek Market, MTS Ireland, MTS Italy, MTS Portugal in MTS Slovenia. Osnovni 

cilj posameznih lokalnih trgovalnih MTS platform v okviru EuroMTS v različnih evropskih 

državah je ustvariti stroškovno in operativno učinkovit, transparenten in likviden trg 

vrednostnih papirjev držav izdajateljic, izkoriščanje ekonomije obsega, ki jo sistem MTS 

trgov omogoča, ter poenotiti in združiti evropski kapitalski trg in ne nazadnje tudi sistem 

poročanja. MTS zagotavlja visoko transparentnost, saj objavlja podatke o cenah in obsegu 

sklenjenih poslov, ki so na razpolago investitorjem in širši javnosti preko različnih 
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 MiFID (Markets in Financial Instruments Directive - 2004/39/EC), FSA (Financial Services Action Plan – 

EC 11 May 1999), Prospectus Directive (2003/71/ES) 
77

 Izmed 16 EMU držav jih MTS platformo za uradno vzdrževanje likvidnosti uporablja 12. 
78

 Tako izdajatelji kot uradni vzdrževalci so zavezani upoštevati določila likvidnostnega pakta. Če izdajatelj 

ne upošteva kriterijev izdajanja, so njegove obveznice umaknjene iz trgovanja na MTS. Nasprotno, v kolikor 

banka ne spoštuje obveznosti uradnega vzdrževanja, se ji pripišejo določene sankcije. 
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informacijskih posrednikov/sistemov in spletnih strani posameznih lokalnih trgovalnih 

platform (EuroMTS, 2008).  

Banke primarni vpisniki, ki na MTS platformah nastopajo kot vzdrževalci likvidnosti, 

so zavezane, da dnevno določeno število ur kotirajo nakupne in prodajne cene obveznic, pri 

čemer je s pravili trgovanja za posamezno lokalno platformo določen maksimalni razmik 

med kotirano nakupno in prodajno ceno. Izdajatelj je zavezan na platformo uvrstiti svoje 

»benchmark« obveznice, ki jih določa minimalna nominalna vrednost izdaje, ter zavezan k 

naključni primarni alokaciji svojih obveznic med primarne vpisnike. Na vseh platformah se 

stremi h kotiranju nakupnih in prodajnih cen za vse obveznice vzdolž celotne krivulje 

donosnosti, ne zgolj za nove izdaje, takšen pristop pa zahteva tudi prizadevanja izdajatelja 

za razvoj denarnega in repo trga. Obseg trgovanja z državnimi obveznicami v okviru MTS 

platform predstavlja del skupnega obsega trgovanja, ki ga za razliko od trgovanja na 

prostem (ali borznem) trgu izdajatelj lahko spremlja. To je eden ključnih kriterijev, ki jih 

državne zakladnice postavljajo, ko se odločajo za takšno platformo, tržne donosnosti 

državnih obveznic, dosežene na tem trgu, pa so referenca za ostale trge, ki se tudi poroča 

evropski centralni banki za namene ugotavljanja izpolnjevanja Maastrichtskega kriterija 

višine dolgoročne obrestne mere.  

Skupni dogovor med izdajatelji in primarnimi vpisniki, t.i. likvidnostni pakt, je bil 

vzpostavljen izključno z namenom pospeševanja likvidnosti državnih obveznic in je počasi 

spodbudil homogenizacijo glede minimalnih standardov obsega trgovanja in likvidnosti na 

trgu državnih obveznic v evroobmočju. Na trgih, kjer so se s strani izdajateljev in trgovcev 

dosledno upoštevala določila likvidnostnega pakta, se je izboljšala likvidnost, zožali so se 

razmiki med nakupnimi in prodajnimi cenami, strošek financiranja izdajateljev se je znižal 

in investitorska baza se je razširila. S takšnimi zavezami so izdajatelji in trgovci uspeli 

doseči visoko stopnjo likvidnosti na evropskem trgu državnih obveznic. Ponavadi se banke 

zavežejo h kotiranju vseh obveznic določenega izdajatelja, ne glede na njihovo vlogo v 

sindikatu pri primarni izdaji posamezne obveznice. Izdajatelji, ki ne sledijo likvidnostnemu 

paktu  in ne sodelujejo s trgovci - investicijskimi bankami, ki vztrajajo pri lastnih 

specifičnih pogojih izdajanja in trgovanja z obveznicami na sekundarnem trgu, so v 

slabšem konkurenčnem položaju kot države izdajateljice, ki so v svoje strategije izdajanja 

obveznic vključile skupne tržne standarde. 

Tako izdajatelji kot banke se pri opredelitvi za likvidnostni pakt srečujejo z 

oportunitetnimi stroški. Banke morajo zagotoviti dodatne vire, izdajatelji pa se v veliki meri 

odpovedati možnosti pristopati na trg bolj oportunistično. S tem se postavlja vprašanje, 

zakaj likvidnostni pakt in kakšne so koristi za udeležence in trg. Banke v zameno za svoje 

vložke v takšen razvoj pridobijo na račun večje likvidnosti na medbančnem trgu, s katerega 

lahko zagotavljajo ponudbo potencialnim kupcem obveznic, s čimer prispevajo k stalnemu, 

velikemu in rednemu povpraševanju na primarnem trgu obveznic (EuroMTS, 2008). 

V odsotnosti ostalih faktorjev, likvidnost vodi k manjši volatilnosti, s čimer se 

zmanjšujejo potrebe po kapitalu za kritje potencialnih izgub. S sledenjem likvidnostnemu 

paktu se posledično bankam, ki z obveznicami trgujejo, izboljša donosnost na kapital. 

Povečana transparentnost je razširila trgovanje in povečala število tržnih udeležencev, ki 
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trgujejo z obveznicami in pridobivajo zaradi raznolikosti in likvidnosti. V razmerah manjše 

transparentnosti bi z različnimi državnimi obveznicami evroobmočja lahko trgovalo le 

majhno število mednarodnih institucij. Likvidnost in transparentnost je pri trgovanju z 

obveznicami omogočila nižje in bolj predvidljive premije pri grosističnem sekundarnem 

trgovanju in tudi trgovanju s posameznimi (manjšimi) investitorji. Institucionalni 

investitorji sicer niso neposredno udeleženi pri organizaciji strukture sekundarnega 

trgovanja, kljub temu pa pri svojih investicijah pridobijo večjo likvidnost in transparentnost 

ter nižje stroške zaradi učinkovitega medbančnega trgovanja. Izdajatelji, ki razvijajo 

programe izdaj »benchmark« obveznic promovirajo svojo državo in gradijo dostop do širše 

investitorke skupnosti, z doseženo likvidnostjo pri konsolidaciji dolga pa znižujejo 

likvidnostne premije in strošek zadolževanja. 

Kljub temu, da tržna disciplina, določena z likvidnostnim paktom, nudi prednosti 

tržnim udeležencem, doslednost le ni popolna in pakt je, kot vsi multilateralni dogovori, 

podvržen moralnemu hazardu. Posamezni tržni udeleženec lahko namreč zgolj izkorišča 

likvidnost, ki jo v sistem vnašajo ostali tržni udeleženci, kar lahko stori na podlagi 

določenih informacij, ki mu dajejo prednost pred ostalimi udeleženci na trgu.
79

 V kolikor v 

normalnih okoliščinah tržni udeleženci predvidevajo, da morda pridobivajo naročila od 

informiranega tržnega udeleženca, se zavarujejo tako, da razširijo razmike med nakupnimi 

in prodajnimi kotacijami ali zavračajo posle. V primeru MTS, ko so udeleženci platforme 

zavezani upoštevati maksimalne razmike, določene s pravili trgovanja, pa se na tak način 

težje zavarujejo, saj lahko kršijo pravila trgovanja. Možnost moralnega hazarda ali nastop 

nenormalnih tržnih razmer (npr. sedanja finančna kriza) kažejo na to, da MTS platforme v 

normalnih tržnih razmerah prinašajo koristi državam izdajateljicam, vendar pravila 

trgovanja, ki lahko zagotavljajo visoko stopnjo likvidnosti, niso varovalka pri izjemnih 

dogodkih ali tržnih situacijah. Tovrstne motnje na trgu pa lahko povišajo strošek 

zadolževanja in izdajanja obveznic (EuroMTS, 2008).  

Vse države izdajateljice obveznic na skupnem evropskem trgu so se soočile s 

podobnimi stopnjami razvoja. Zaradi uvedbe evra kot skupne valute in velikega napredka v 

tehnologiji je skupni evropski trg državnih obveznic bankam omogočil kotiranje in 

trgovanje s širokim naborom državnih obveznic, izdajateljem pa po drugi strani povečal 

možnosti oblikovanja in izvajanja večjih, likvidnih in homogenih programov izdajanja 

obveznic. Po prevzemu skupne valute in vzpostavitvi ustrezne tehnologije, je trg zahteval 

standarde transparentnosti in minimalnih velikosti posameznih izdaj obveznic v zameno za 

                                                 
79

 To se je dejansko zgodilo 2. avgusta 2004, ko je eden od tržnih udeležencev v nekaj sekundah preplavil 

MTS in ostale trgovalne platforme s prodajami 200 obveznic v vrednosti 12 milijard evrov, s čimer je znižal 

cene za približno 15 centov. Ko so ostali udeleženci skušali zavarovati svoje pozicije na trgu nemških 

izvedenih finančnih instrumentov »BUND futures«, je cena le-teh padla za 47 centov. V tistem trenutku je 

tržni udeleženec, ki je povzročil nižanje cen, kupil nazaj za 4 milijarde evrov obveznic na trgovalni platformi 

MTS. Gibanje cene se je obrnilo in sporni tržni udeleženec je s tem zaslužil 15 milijonov evrov na račun 

ostalih udeležencev MTS platforme. Omenjeni tržni udeleženec je lahko izkoristil trg zaradi informacij o 

obsegu svojih bodočih naročil, kar vpliva na ceno, še posebej, če je tržni udeleženec velik posrednik in močan 

tržni igralec. 
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koristi, ki jih prinaša stalno kotiranje na elektronskih trgovalnih platformah. Obveznice 

izdajateljev, ki so uspeli upoštevati postavljene tržne standarde, so pridobile na likvidnosti 

in transparentnosti na sekundarnem trgu, kar je vodilo k večji prepoznavnosti izdajatelja in 

nižji likvidnostni premiji.
80

  

 

9.2 Elektronska trgovalna platforma MTS Slovenija 

 

Zaradi visokih vstopnih in izstopnih stroškov, povezanih z različnimi informacijskimi 

sistemi, različnimi pravnimi, institucionalnimi ureditvami in trgovalnimi ter poravnalnimi 

sistemi, ki povzročajo dodatne stroške in dodatno izpostavljenost operativnim tveganjem, 

so evropski in mednarodni investitorji omejeno vstopali v slovensko lokalno trgovalno 

infrastrukturo. Za integracijo trga slovenskih državnih vrednostnih papirjev v skupni 

evropski trg in s tem za širitev naložbenega zaledja na panevropske investitorje in 

stroškovno učinkovito zadolževanje je bilo potrebno zagotoviti trgovalno strukturo, ki bo 

stroškovno učinkovita in bo hkrati izpolnjevala evropske standarde.  

Podobno kot v drugih državah članicah EMU je bila marca 2007 ustanovljena posebna 

elektronska trgovalna platforma za trgovanje z »benchmark« obveznicami Republike 

Slovenije, MTS Slovenija. Ta posebni segment platforme EuroMTS je bil vzpostavljen po 

prvi sindicirani izdaji »benchmark« obveznice Republike Slovenije v EMU marca 2007 in 

je namenjen izključno slovenskim državnim »benchmark« obveznicam. Glavni povod za 

vzpostavitev MTS Slovenija je bil zagotovitev učinkovite infrastrukture, ki bo omogočala 

večjo likvidnost z državnimi obveznicami Republike Slovenije po primarnih izdajah, in 

pogojev, primerljivih tistim, v kakršnih primarni vpisniki in uradni vzdrževalci likvidnosti 

za slovenske državne obveznice že opravljajo funkcijo vzdrževanja trga za vrednostne 

papirje drugih držav EMU.  

Novo ustanovljena divizija MTS Slovenija je organizacijska enota EuroMTS,
81

 katere 

poslovanje je regulirano in nadzirano s strani United Kingdom Financial Services Authority 

(FSA) in deluje pod jurisdikcijo Velike Britanije. Ne glede na to, da je divizija zavezana 

poročanju FSA, pa se je moč dogovoriti, da so vsa dnevna poročila, posredovana FSA, 

hkrati posredovana tudi Agenciji za trg vrednostnih papirjev RS. Upravljanje MTS 

Slovenija kot divizije EuroMTS, je v pristojnosti upravnega odbora EuroMTS, ki pa lahko 

del upravljavskih funkcij, ki se nanašajo na trgovalna pravila in spremljavo trga, prenese na 

izdajatelja ali posebni odbor.  
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 Nemčija, Francija sta s svojo velikostjo izdaj prispevale k oblikovanju tržnih standardov in prepoznavnosti; 

za Nemčijo likvidnostnih premij ob izdaji ni, pri Franciji prav tako ne ali pa so zgolj minimalne (manj kot 3 

bazične točke na donosnost).  
81

 EuroMTS Ltd. 
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Celotno delovanje MTS Slovenija mora potekati v skladu z vsemi pravnimi zahtevami 

FSA, z angleškim pravom in drugimi relevantnimi zakoni, s tehničnimi zahtevami sistema 

in s pravili trgovanja. Pravila trgovanja sooblikujejo predstavniki EuroMTS, izdajatelj in 

primarni vpisniki za državne vrednostne papirje in se tičejo predvsem določitve kriterijev 

za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje, pravil obveznega objavljanja cene, velikosti 

razmikov med prodajno in nakupno ceno, minimalnih zneskov trgovanja in ter postopkov 

nadzora. Udeleženci MTS Slovenija so lahko poleg primarnih vpisnikov za državne 

vrednostne papirje tudi druge institucije, ki izpolnjujejo kriterije, določene s pravili 

trgovanja. Delovanje primarnih vpisnikov kot uradnih vzdrževalcev likvidnosti na MTS 

Slovenija pa se spremlja in ocenjuje. 

9.3 Sekundarno trgovanje z »benchmark« obveznicami Republike Slovenije 

 

Pred vstopom v EMU in vzpostavitvijo posebne elektronske trgovalne platforme za 

vzdrževanje likvidnosti MTS Slovenija so bile vse obveznice Republike Slovenije, izdane 

na domačem trgu, uvrščene le na organizirani trg ljubljanske borze, kjer pa je bila 

likvidnost le-teh šibka.
82

 Izdajatelj si je vseskozi prizadeval povečevati obseg trgovanja na 

sekundarnem trgu, zaradi česar je bil septembra 2005 vzpostavljen posebni segment trga v 

okviru ljubljanske borze, imenovan TUVL (trg uradnih vzdrževalcev likvidnosti za državne 

vrednostne papirje). V trgovanje na tem segmentu so bili uvrščeni vsi kratkoročni 

vrednostni papirji (zakladne menice) in obveznice z nominalno fiksno obrestno mero. 

Obseg trgovanja z obveznicami na tem segmentu je bil v času njegovega delovanja (2005, 

2006, 2007) v primerjavi z obsegom trgovanja na borznem trgu večji, s čimer je bil dosežen 

cilj povečanja likvidnosti obveznic. Slika 9.1 prikazuje obseg prometa z vsemi obveznicami 

Republike Slovenije na borznem trgu v letu 2004, obseg prometa z obveznicami, 

uvrščenimi na TUVL, na borznem trgu in segmentu TUVL v letih od 2005 do 2007
83

 ter 

promet z »benchmark« obveznicami na MTS Slovenija v letu 2007 in 2008. 
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 »Eurobond« obveznice Republike Slovenije, izdane pred vstopom v EMU, so bile uvrščene v trgovanje na 

tuji borzi. 

83
 Segment TUVL za uradno vzdrževanje likvidnosti z državnimi vrednostnimi papirji je deloval do konca 

leta 2007, ko ga je nadomestil MTS Slovenija, elektronska trgovalna platforma za vzdrževanje likvidnosti 

državnih obveznic. 
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Slika 9.1 Obseg prometa z obveznicami Republike Slovenije na borznem trgu   

    Ljubljanske borze d.d. in na TUVL ter z »benchmark« obveznicami na  

    MTS Slovenija  

 

Vir: MF, interna dokumentacija 

 

Iz slike 9.1 je razvidno, da je obseg prometa z obveznicami na TUVL v prvih štirih 

mesecih delovanja v letu 2005 (september do december) skoraj dosegel obseg prometa z 

istimi obveznicami na borznem trgu v celotnem letu 2005. V letu 2006 je bil promet z 

obveznicami na TUVL izrazito večji kot promet z istimi obveznicami na borznem trgu, saj 

so se posli zaradi bistveno nižjih transakcijskih stroškov na TUVL, sklepali predvsem na 

tem segmentu. V letu 2007 se promet z obveznicami, uvrščenimi na TUVL, na borznem 

trgu v primerjavi z letom 2006 ni bistveno spremenil, promet na TUVL pa je bil v 

primerjavi z letom prej nižji, kar je bila posledica padanja obrestnih mer in uvedbe nove 

uradne platforme za vzdrževanje likvidnosti obveznic Republike Slovenije, MTS Slovenija. 

V letu 2007 je promet z zgolj eno »benchmark« obveznico Republike Slovenije z 

nominalno vrednostjo izdaje 1 mlrd EUR, izdano marca 2007, presegel promet na TUVL, 

kamor je bilo uvrščenih 8 obveznic, med katerimi je bila tudi obveznica RS59 z nominalno 

vrednostjo izdaje 1 mlrd EUR. Leta 2008 je bila na MTS Slovenija uvrščena tudi obveznica 

RS59 in nova »benchmark« obveznica, izdana februarja 2008, kar je povečalo obseg 

prometa na tej platformi.
84

 

Na segmentu TUVL so kot uradni vzdrževalci likvidnosti vseskozi delovali le domači 

primarni vpisniki za državne vrednostne papirje, poravnava poslov, sklenjenih na njem, je 

potekala v okviru domače infrastrukture, ki še ni bila integrirana v skupno evropsko 

poravnalno infrastrukturo. Marca 2007 ustanovljena trgovalna platforma za vzdrževanje 

likvidnosti MTS Slovenija je omogočala trgovanje vsem primarnim vpisnikom v skupini za 
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 Poleg trgovanja na borznem trgu in TUVL je trgovanje z obveznicami potekalo tudi na prostem trgu, 

vendar za ta del trgovanja na voljo ni uradnih podatkov. 
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obveznice Republike Slovenije, med katerimi so bile tudi mednarodne finančne institucije, 

uvrščene v skupino v začetku leta 2007. Povečanje skupine primarnih vpisnikov in s tem 

širjenje investitorskega zaledja ter uvedba platforme za vzdrževanje likvidnosti platforme 

MTS Slovenija, ki sledi tržnim standardom skupnega evropskega trga državnih obveznic, je 

bistveno pripomogla k večji likvidnosti in hkrati prepoznavnosti slovenskih državnih 

obveznic, kar potrjuje tudi spodnja slika 9.2. »Benchmark« obveznica Republike Slovenije, 

izdana v letu 2007, je bila takoj po izdaji uvrščena v trgovanje na MTS Slovenija. Obseg 

trgovanja s to obveznico na MTS Slovenija po posameznih mesecih je bil bistveno večji od 

obsega trgovanja z najbolj primerljivo
85

 obveznico RS59, izdano na domačem trgu pred 

prevzemom evra, na TUVL (razen v marcu, pri čemer je potrebno upoštevati, da se je 

trgovanje na MTS Slovenija pričelo šele 23. marca 2007, na TUVL pa je potekalo vse dni v 

mesecu).  

 

Slika 9.2 Enostranski promet na TUVL z RS59 in na MTS Slovenija s sindicirano              

           »benchmark« obveznico, izdano marca 2007  

 

Vir: MF, interna dokumentacija 

 

Poleg nominalnega obsega trgovanja so drugi pokazatelj likvidnosti obveznice na trgu 

razmiki med nakupnimi in prodajnimi cenami, ki jih na platformi za vzdrževanje 

likvidnosti kotirajo uradni vzdrževalci. Tudi s tega vidika je bila v letu 2007 sindicirana 

»benchmark« obveznica na MTS Slovenija bolj likvidna od obveznice RS59 na TUVL. 
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 Obe obveznici sta bili izdani v višini 1 mlrd EUR. 
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Slika 9.3 Primerjava razmikov v kotacijah  prodajne in nakupne cene obveznice   

      RS59 na TUVL in »benchmark« obveznice na MTS Slovenija  

 

Vir: MF, interna dokumentacija 

 

Pri primerjavi razmikov v kotacijah prodajne in nakupne cene obveznice RS59 na  

TUVL in sindicirane obveznice na MTS Slovenija je potrebno poudariti, da uradni 

vzdrževalci likvidnosti na TUVL niso bili zavezani h kotiranju cen z maksimalnim 

določenim razmikom, medtem ko so pravila trgovanja uradnim vzdrževalcem na MTS 

Slovenija določala maksimalni dovoljeni razmik med kotirajočo nakupno in prodajno ceno 

v višini 20 bazičnih točk.
86

 Razmik med kotacijami se je na MTS Slovenija v letu 2007 

večinoma gibal v mejah dovoljenega (rahlo odstopanje navzgor za tri bazične točke je bilo 

ob koncu leta 2007), na TUVL pa se je v istem obdobju gibal večinoma nad 260 bazičnimi 

točkami. Kljub temu, da maksimalni dovoljeni razmik na TUVL ni bil določen s pravili 

trgovanja, so bili tako visoki razmiki težko sprejemljivi; razmiki na MTS Slovenija so se 

namreč v času finančne krize (2008) v redkih kratkih obdobjih, ko je bilo določilo 

maksimalnega dovoljenega razmika preklicano in nadomeščeno z načelom najboljšega 

možnega delovanja (angl. »best effort«), v skladu s katerim udeleženci platforme niso 

zavezani k upoštevanju dovoljenega razmika, ampak najmanjšo možno širino razmika 

določijo po svoji presoji v skladu s tržnimi razmerami, za sindicirano »benchmark« 

obveznico gibali okrog 100 bazičnih točk.  

Tako kot »benchmark« obveznica, izdana v letu 2007 (SLOVEN 2018), je bila tudi 

»benchmark« obveznica RS63, izdana februarja 2008, uvrščena na borzni trg in hkrati na 

MTS Slovenija. Ker je bila oktobra 2007 vzpostavljena povezava med slovenskim klirinško 
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 Poleg maksimalnega dovoljenega razmika med kotacijami nakupnih in prodajnih cen, določenega za 

obveznice glede na njihovo ročnost do dospelosti, morajo uradni vzdrževalci kotirati nakupno in prodajno 

ceno za vse uvrščene obveznice vsaj 5 ur dnevno. 
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depotnim sistemom KDD in panevropskima poravnalnima sistemoma Clearstream in 

Euroclear (ICSD), je bila obveznica RS63 že lahko uvrščena v trgovanje na domači borzni 

trg Ljubljanske borze d.d. Kako se je gibal obseg prometa z njo na borznem trgu v letu 

2008, prikazuje tabela 9.1. 

 

Tabela 9.1 Vrednostni obseg prometa ter število transakcij z obveznico RS63 na  

borznem trgu ljubljanske borze v letu 2008 

 jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec 

promet (mio 

EUR) 

0 0 0 1,03 0 0 0 0 0 5,96 0 2,84 

št. transakcij 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 1 

Vir: MF, interna dokumentacija 

 

Primerjava likvidnosti obveznice RS63 na osnovi obsega prometa na borznem trgu in 

MTS Slovenija kaže, da se je z obveznico v letu 2008 bistveno več trgovalo na elektronski 

platformi za vzdrževanje likvidnosti. Tuji primarni vpisniki za obveznice Republike 

Slovenije in tuji investitorji se ne poslužujejo slovenske trgovalne infrastrukture, kar je 

pričakovano, saj imajo svojo trgovalno, poravnalno in distribucijsko mrežo vzpostavljeno v 

mednarodnih sistemih, vstop v slovensko infrastrukturo pa je zaradi dodatnih postopkov in 

stroškov manj pogost. 

 

Slika 9.4 Promet z državnimi obveznicami na MTS Slovenija v letu 2008 

 

Vir: MF, interna dokumentacija 
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Slika 9.5 umešča obseg trgovanja s slovenskimi državnimi obveznicami na MTS 

Slovenija med obsege trgovanja z državnimi obveznicami na drugih lokalnih MTS 

platformah. Razvidno je, da je obseg trgovanja na MTS Slovenija bistveno manjši kot na 

primerjanih platformah. Med razloge za takšna razmerja lahko štejemo predvsem manjše 

število in nižjo nominalno vrednost izdaje obveznic, uvrščenih na MTS Slovenija v 

primerjavi z ostalimi državami, manjše število uradnih vzdrževalcev likvidnosti, odsotnost 

repo trga ter storitve posojanja obveznic (angl. »lender of the last resort«) - storitve 

izdajatelja, ki jo nudi tržnim udeležencem v primeru, ko se posli ne morejo sklepati in 

poravnavati zaradi pomanjkanja obveznic na trgu (izdajatelj v takšnih razmerah na trgu za 

določeno ceno udeležencem na platformi posodi obveznice, da se že sklenjeni posli lahko 

dejansko poravnajo; izdajatelj že ob izdaji za tovrstno storitev nameni določeno število 

obveznic in jih drži na svojem trgovalnem računu). 

 

Slika 9.5 Obseg trgovanja z državnimi obveznicami na lokalnih MTS platformah 

 

Vir: MF, interna dokumentacija 

 

Na MTS Slovenija je bila v letu 2007 uvrščena le 1 obveznica z nominalno vrednostjo 

1 mlrd EUR, v letu 2008 pa 3 obveznice s skupno nominalno vrednostjo 3 mlrd EUR. To je 

bistveno manj kot na ostalih lokalnih MTS platformah, kjer je bilo v letu 2008 povprečno 

število obveznic 22, povprečna skupna nominalna vrednost tja uvrščenih obveznic pa preko 

100 mlrd EUR. Spodnja slika 9.6 prikazuje skupni promet in število obveznic na 

posameznih lokalnih MTS platformah v letu 2008. Če likvidnost primerjamo z vidika 

obsega skupnega prometa in številom uvrščenih obveznic, lahko med najbolj likvidne MTS 

lokalne platforme uvrstimo MTS Portugalska in Španija, med najmanj likvidne pa MTS 

Nemčija. 
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Slika 9.6 Skupni promet in število obveznic na posameznih lokalnih MTS                

    platformah v letu 2008 

 

Vir: lokalne MTS platforme 

 

Tako kot za »benchmark« obveznico, izdano marca 2007, so tudi za trgovanje z 

»benchmark« obveznico RS63 na MTS Slovenija veljala pravila trgovanja in s tem določen 

maksimalni dovoljeni razmik med kotacijami nakupnih in prodajnih cen. Kljub veljavnim 

pravilom trgovanja pa se v določenih primerih udeleženci na platformi ne morejo držati 

pravil v tem delu. Takšen je bil primer ob nastopu finančne krize že poleti 2007 in kasneje 

v letu 2008. Poleti 2007 ter marca, maja, junija in od septembra 2008 dalje so bili razmiki 

na večini lokalnih MTS platformah zelo volatilni in so se razširili čez s pravili določene 

maksimume. Poleti 2007 so bili na MTS Slovenija dovoljeni dvakrat višji razmiki, kot so 

jih definirala pravila, septembra 2008 pa se je zaradi trajanja krize odločilo, da se namesto 

nominalno določenega fiksnega maksimalnega razmika uvede »best effort« princip 

trgovanja. Podobna strategija je bila uvedena tudi na drugih MTS platformah. 
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Slika 9.7 Gibanje povprečnih razmikov med kotacijami nakupnih in prodajnih cen  

              za 10-letne državne obveznice na različnih lokalnih MTS platformah v  

    letu 2008 

 

 

Vir: MF, interna dokumentacija  

 

Slika 9.7 kaže, da so se od septembra 2008 razmiki med kotacijami nakupnih in 

prodajnih cen na lokalnih platformah razširili. Največji razmiki so opazni pri portugalskih 

obveznicah, medtem ko so razmiki pri slovenskih obveznicah manjši. Manjši razmiki so 

odraz likvidnosti in kot taki po drugi strani tudi pospešujejo likvidnost samo, hkrati pa so 

tudi odraz zaupanja v vrednostni papir in posledično izdajatelja ter tudi predanosti 

primarnih vpisnikov oziroma uradnih vzdrževalcev k zagotavljanju likvidnosti in čim 

boljšemu pozicioniranju izdajatelja na trgu. 

 

9.4 Poravnava poslov sekundarnega trgovanja z »benchmark« obveznicami 

Republike Slovenije po vstopu v EMU 

 

Po vstopu v EMU je bil cilj Republike Slovenije uporabljati domačo poravnalno 

infrastrukturo za poravnavo poslov z državnimi obveznicami, ob zagotovitvi povezave 

domače poravnalne infrastrukture z vsaj enim od panevropskih poravnalnih sistemov, 

Clearstream ali Euroclear (ICSD). Namen takšne povezave je bil zagotoviti operativno in 

stroškovno učinkovitost poravnav tako na primarnem kot na sekundarnem trgu, čimbolj 

primerljivih neposrednemu vpisu in poravnavam poslov z obveznicami v ICSD.  

Poravnava poslov z »benchmark« obveznicami Republike Slovenije, vpisanimi v 

centralni register KDD, ki so sklenjeni na sekundarnem trgu med domačimi investitorji, ki 

imajo trgovalne račune v KDD, poteka neposredno preko teh računov v KDD. Posli z v 

KDD vpisanimi »benchmark« obveznicami, ki se sklenejo na MTS Slovenija, na 

0

20

40

60

80

100

120

ja
n.

08

fe
b.

08

m
ar

.0
8

ap
r.0

8

m
aj

.0
8

ju
n.

08

ju
l.0

8

av
g.

08

se
p.

08

ok
t.0

8

no
v.

08

de
c.

08

b
t

Belgija Nemčija Portugalska Slovenija Španija



Sekundarno trgovanje z »benchmark« obveznicami Republike Slovenije  

90 

sekundarnem trgu v tujini ali v Republiki Sloveniji s tujimi investitorji, ki nimajo odprtih 

računov v KDD, pa poteka preko fiduciarnih računov v KDD.  

Slika 9.8 prikazuje primer poravnave posla nakupa oziroma prodaje obveznice na 

sekundarnem trgu, sklenjenega med dvema slovenskima investitorjema, ki posedujeta 

trgovalne račune v domači klirinško depotni družbi. Obveznice se z računa prodajalca proti 

plačilu prenesejo na račun kupca.
87

 

 

Slika 9.8 Poravnava poslov (prenos obveznic) med slovenskima investitorjema z  

             računi v KDD  

 

 

 

Na enak način se poravna posel nakupa oziroma prodaje obveznice, sklenjen med 

slovenskim in tujim investitorjem, ko oba posedujeta račune v domači klirinško depotni 

družbi KDD. Obveznice se z računa prodajalca proti plačilu prenesejo na račun kupca (slika 

9.9). 

 

Slika 9.9 Poravnava poslov (prenos obveznic) med slovenskim in tujim investitorjem 

              z računi v KDD 
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 Vse slike opisujejo zgolj prenos vrednostnih papirjev, ne pa tudi denarja.  
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Posel nakupa/prodaje obveznice, ki se sklene med tujima investitorjema, ki imata 

odprte račune v isti mednarodno klirinško depotni družbi (npr. ICSD1), se poravna le v 

okviru ICSD1, pri čemer se stanje obveznic na fiduciarnem računu, ki ga v KDD poseduje 

ICSD1, ne spremeni (slika 9.10). 

 

Slika 9.10 Poravnava poslov (prenos obveznic) med tujima investitorjema z računi v          

    istem ICSD (Clearstream ali Euroclear) 

 

 

 

Posel, sklenjen med tujima investitorjema z računi v različnih ICSD, se poravna najprej 

med ICSD1 in ICSD2 (obveznice se prenesejo z računa kupca v ICSD1 na račun prodajalca 

v ICSD2), konec dneva pa se ustrezno uravnata še stanji fiduciarnih računov ICSD1 in 

ICSD2 v KDD (slika 9.11). 
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Slika 9.11 Poravnava poslov (prenos obveznic) med tujima investitorjema z računi v 

    različnih ICSD (Clearstream in Euroclear) 

 

 

 

Posel med slovenskim investitorjem z računom v KDD in tujim investitorjem z 

računom v ICSD se poravna med računom slovenskega investitorja v KDD in fiduciarnim 

računom ICSD v KDD (slika 9.12). 

 

Slika 9.12 Poravnava poslov (prenos obveznic) med slovenskim investitorjem z                

računom v KDD in tujim investitorjem z računom v ICSD (Clearstream ali  

Euroclear) 
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Pri tem je potrebno poudariti, da se v skladu s slovensko zakonodajo na takšen način  

(s fiduciarnimi računi) zaenkrat lahko prenašajo le državni vrednostni papirji (255. člen 

Zakona o trgu finančnih instrumentov
88

). 
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 Ur. l. RS, št. 67/2007 
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10 ANALIZA GIBANJA DONOSNOSTI »BENCHMARK« OBVEZNIC   

 REPUBLIKE SLOVENIJE NA SEKUNDARNEM TRGU 

 

Na gibanje donosnosti »benchmark« obveznic posameznih držav EMU na 

sekundarnem trgu vplivajo poleg že omenjenih makroekonomskih in fiskalnih faktorjev ter 

ocen kreditnega tveganja tudi donosnosti »benchmark« obveznic drugih držav in drugi 

instrumenti trgovanja, kot na primer CDS. Kot je razvidno že iz slike 4.1, se donosnosti 

»benchmark« obveznic različnih držav na sekundarnem trgu pogosto v določenem 

časovnem obdobju gibajo s podobnim trendom.  

V analizi s področja sekundarnega trga s temeljno tezo predpostavljamo, da na gibanje 

donosnosti obveznic Republike Slovenije na sekundarnem trgu vplivajo tako donosnosti 

»benchmark« obveznic drugih EMU držav kot tudi euribor in CDS.  

Namen tega dela je temeljno tezo preveriti s hipotezami, na osnovi katerih bo mogoče 

ali potrditi ali zavreči predpostavke te teze, torej, da so proučevani dejavniki povezani. Za 

potrditev te temeljne teze se testira veljavnost naslednjih hipotez: 

H14: gibanje donosnosti nemške »benchmark« obveznice povzroči istosmerno 

spremembo v gibanju donosnosti obveznic Republike Slovenije 

H15: zvišanje euriborja povzroči zvišanje donosnosti »benchmark« obveznic 

Republike Slovenije 

H16: povečanje CSD za Republiko Slovenijo povzroči višjo donosnost 

»benchmark« obveznic Republike Slovenije 

Hipoteze preverimo s pomočjo regresijskih analiz, kjer preverimo povezanost med 

posamezno »benchmark« obveznico Republike Slovenije, nemško »benchmark« obveznico 

ter euriborjem in ravnijo slovenskega CDS. V okviru analize gibanja donosnosti bomo torej 

najprej preverili povezanost »benchmark« obveznice Republike Slovenije, izdane na 

sindicirani način v letu 2007, z 10-letno nemško »benchmark« obveznico, 12-mesečnim 

euriborjem in slovenskim 10-letnim CDS, v drugem delu pa povezanost »benchmark« 

obveznice Republike Slovenije, izdane na sindicirani način v letu 2008, z enakimi 

spremenljivkami. Na osnovi rezultatov regresijskih analiz bomo potrdili ali zavrnili 

postavljene hipoteze. 

 

10.1   Opredelitev spremenljivk, uporabljenih v regresijski analizi 

 

V analizi bo v prvem delu, s katerim se bo preverjala povezanost »benchmark« 

obveznice Republike Slovenije, izdane na sindicirani način v letu 2007, z 10-letno nemško 

»benchmark« obveznico, 12-mesečnim euriborjem in slovenskim 10-letnim CDS kot 

odvisna spremenljivka nastopila donosnost »benchmark« obveznice Republike Slovenije,
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izdane na sindicirani način v letu 2007,
89

 kot neodvisne spremenljivke pa donosnost 

nemške »benchmark« obveznice z zapadlostjo v letu 2017,
90

 12-mesečnega euriborja in 10-

letni CDS razmik za Republiko Slovenijo.  

V drugem delu, s katerim se bo preverjala povezanost »benchmark« obveznice 

Republike Slovenije, izdane na sindicirani način v letu 2008, z 10-letno nemško 

»benchmark« obveznico, 12-mesečnim euriborjem in slovenskim 10-letnim CDS, bo kot 

odvisna spremenljivka nastopila donosnost »benchmark« obveznice Republike Slovenije, 

izdane na sindicirani način v letu 2008,
91

 kot neodvisne spremenljivke pa donosnost 

nemške »benchmark« obveznice z zapadlostjo v letu 2017,
92

 12-mesečnega euriborja in 10-

letni CDS razmik za Republiko Slovenijo. 

Obdobje preverjanja bo v prvem delu obsegalo čas od 26. 4. 2007 do 31. 12. 2008 

(velikost vzorca: N=410), obdobje preverjanja v drugem delu pa čas od 31. 1. 2008 do 31. 

12. 2008
93

 (velikost vzorca: N=215). Uporabljeni bodo podatki o dnevnih donosnostih 

posameznih »benchmark« obveznic in dnevni podatki o višini euribor ter CDS razmika iz 

sistema Bloomberg. Vsi podatki so izraženi v odstotkih, razen CDS razmik, ki se meri v 

odstotnih točkah. 

Preverjanje povezanosti spremenljivk bo temeljilo na multivariatni regresijski analizi. 

Tako kot večina statističnih testov se tudi multivariatna regresijska analiza izvaja na osnovi 

določenih predpostavk o spremenljivkah, ki so uporabljene v analizi. V kolikor 

predpostavke, ki so osnova za izvedbo same analize, niso izpolnjene, rezultati analize niso 

zanesljivi oziroma vodijo k podcenjevanju ali precenjevanju pomena oziroma značilnosti 

določene spremenljivke. 

 

10.2 Multivariatna regresijska analiza 

 

Za izvedbo multivariatne regresijske analize naj bi bile izpolnjene vsaj naslednje 

predpostavke:  

- vrednosti spremenljivk, uporabljenih v analizi, so normalno porazdeljene, 

- odvisna in neodvisne spremenljivke so med seboj linearno povezane,  

- potrjena je homoskedastičnost, 

                                                 
89

 ISIN koda: SI0002103994 
90

 ISIN koda: DE0001135317 
91

 ISIN koda: SI0002102794 
92

 ISIN koda: DE0001135317 
93

 Posamično obdobje preverjanja se prične po datumu izdaje posamezne sindicirane »benchmark« obveznice 

Republike Slovenije, in sicer s prvim datumom po izdaji, za katerega so bili na voljo vsi podatki o vseh 

spremenljivkah, in traja do 31. 12. 2008. 
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- ostanki se normalno porazdeljujejo, 

- ni multikolinearnosti (povezanosti med neodvisnimi spremenljivkami), 

- stacionarnost časovnih serij. 

 Multivariatna analiza predpostavlja, da so vrednosti odvisnih in neodvisnih 

spremenljivk normalno porazdeljene. Nenormalna porazdelitev vrednosti spremenljivk 

lahko izkrivlja razmerja med spremenljivkami in rezultate oziroma teste značilnosti. 

Obstaja več načinov preverjanja normalne porazdelitve vrednosti spremenljivk: ocenjevanje 

porazdelitve na osnovi  histogramov,  mere sploščenosti in mere simetrije. Linearna 

multivariatna regresijska analiza lahko pravilno oceni razmerja med odvisno in neodvisnimi 

spremenljivkami, v kolikor je izpolnjena tudi druga predpostavka, in sicer, da so razmerja 

med vrednostmi spremenljivk linearna. Ker se v mnogih primerih med spremenljivkami 

pojavljajo razmerja, ki niso linearna, je ključno preveriti predpostavko o linearnosti. Eden 

od načinov testiranja le-te je metoda preverjanja standardiziranih ostankov kot funkcije 

standardiziranih pričakovanih vrednosti odvisne spremenljivke s pomočjo razsevnih 

grafikonov. 

Tretja predpostavka, ki mora biti izpolnjena za izvedbo multivariatne regresije, je 

homoskedastičnost. Predpostavka o homoskedastičnosti pravi, da so ostanki neodvisni od 

odvisne spremenljivke. Homoskedastičnost lahko preverimo grafično z opazovanjem 

razsevnega grafikona standardiziranih ostankov (napak). Pri popolni homoskedastičnosti so 

ostanki naključno relativno enakomerno razvrščeni v obliki »meglice« oziroma »linearnega 

horizontalnega pasu« okoli vrednosti 0, heteroskedastičnost pa je prisotna v primeru, ko 

ostanki niso enakomerno razvrščeni okoli omenjene linije. Heteroskedastičnost vodi k 

resnim distorzijam rezultatov in lahko močno zmanjša pomen rezultatov same regresijske 

analize. 

Regresijski model nadalje predpostavlja, da se ostanki porazdeljujejo normalno. To 

predpostavko lahko grafično testiramo s P-P grafikonom, kjer je kumulativna porazdelitev 

rezidualov predstavljena ob kumulativni normalni porazdelitvi (Berry, 1985). 

Naslednja predpostavka multivariatne analize je odsotnost multikolinearnosti. 

Multikolinearnost se pojavi takrat, ko je kakšna neodvisna spremenljivka v regresijskem 

modelu linearna kombinacija drugih neodvisnih spremenljivk. Neodvisne spremenljivke so 

med seboj močno povezane (močno korelirajo).  Multikolinearnost merimo s korelacijskimi 

koeficienti. 

Predpostavka multivariatne analize je tudi stacionarnost časovnih serij. Stacionarnost 

pomeni, da vrednosti proučevane časovne vrste posamezne proučevane spremenljivke 

nihajo neodvisno od časa okrog konstantnega povprečja. Kadar časovna vrsta ustreza 

zahtevam stacionarnosti, ocenjene vrednosti avtokorelacijskih koeficientov s 

podaljševanjem odlogov zelo hitro upadajo (že po prvih nekaj odlogih ocene 

avtokorelacijskih koeficientov niso več statistično različne od nič). V nasprotnem primeru 
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je njihovo upadanje zelo počasno (Rogelj 1999, 206). Predpostavlja se, da časovne vrste ne 

izkazujejo trenda in da v njih tudi ne obstaja sezonska oziroma periodična komponenta. 

Trend predstavlja osnovno smer razvoja proučevanega pojava v času. Na podlagi trenda 

ugotovimo, ali pojav na dolgi rok pada ali narašča, sezonska oziroma periodična 

komponenta pa izraža nihanje pojava, ki se ponavlja na krajša časovna obdobja (dan, teden, 

mesec, leto), pri čemer so nihaji podobnih oblik in amplitud (Rogelj 1999, 200). V kolikor 

sezonska komponenta obstaja, je proučevane podatke potrebno le-te očistiti. 

Pred izvedbo multivariatnih regresijskih analiz, s katerima želimo preveriti povezanost 

gibanja donosnosti slovenskih »benchmark« obveznic, izdanih v letu 2007 oziroma 2008, z 

donosnostmi nemških »benchmark« obveznic, euriborja in CDS, bomo tako najprej 

preverili izpolnjenost omenjenih predpostavk, pred tem pa prikazali še razsevne grafikone 

vrednosti proučevanih spremenljivk in enostavne korelacijske koeficiente. 

 

10.2.1 Testiranje predpostavk multivariatne regresijske analize - odvisna   

  spremenljivka donosnost slovenske »benchmark« obveznice, izdane v letu  

  2007 

 

 Pred preverjanjem zgoraj naštetih predpostavk multivariatne regresijske analize 

povezanost med pari spremenljivk preverimo z enostavnimi regresijskimi koeficienti in 

razsevnimi grafikoni. 

 

Tabela 10.1 Korelacijski koeficienti med odvisno in neodvisnimi spremenljivkami 

 YLD_DE EURIBOR CDS_SLO 

SLO_07 0,626 0,594 -0,098 

        SLO_07: donosnost slovenske 11-letne »benchmark« obveznice, izdane v letu 2007 

        YLD_DE: donosnost nemške 10-letne »benchmark« obveznice 

        CDS_SLO: 10-letni CDS slovenske »benchmark« obveznice 

 

Iz tabele zgoraj vidimo, da je korelacijski koeficient med odvisno spremenljivko 

donosnost slovenske 11-letne »benchmark« obveznice, izdane v letu 2007, in neodvisno 

spremenljivko donosnost nemške 10-letne »benchmark« obveznice 0,626, kar kaže na 

pozitivno in močno povezanost med spremenljivkama. Srednje močna pozitivna povezanost 

obstaja med odvisno spremenljivko in neodvisno spremenljivko EURIBOR (0,594), 

korelacijski koeficient -0,098 pa kaže na negativno in zelo šibko povezanost med odvisno 

in neodvisno spremenljivko 10-letni CDS za Slovenijo.  

Povezanost med proučevanimi spremenljivkami prikažemo tudi z razsevnimi grafikoni. 
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Slika 10.1 Povezanost med odvisno spremenljivko in donosnostjo nemške 

»benchmark« obveznice 

 

 

Slika 10.2 Povezanost med odvisno spremenljivko in euribor 

 

Tako kot korelacijska koeficienta nam gornji sliki 10.1 in 10.2 kažeta na pozitivno 

povezanost in močno oziroma srednje močno povezanost med odvisno in neodvisnima 

spremenljivkama donosnost nemške 10-letne »benchmark« obveznice in euribor. 

Povezanost je smiselna, saj se z dviganjem obrestne mere praviloma dviga tudi donosnost 

državnih obveznic oziroma se z dviganjem donosnosti nemške državne obveznice, ki na 

skupnem evropskem trgu državnih obveznic predstavlja »benchmark«, dviga tudi 

donosnost slovenske »benchmark« obveznice.  
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Slika 10.3 Povezanost med odvisno spremenljivko in CDS 

 

Nesmiselna pa se zdi negativna (sicer zelo šibka) povezava med odvisno spremenljivko 

in CDS (slika 10.3), saj naj bi se CDS za državo dvignil takrat, ko se poveča tveganje za 

neplačilo ali nepravočasno plačilo obveznosti iz naslova obveznice s strani izdajateljice, to 

pa praviloma spremlja dvig donosnosti državnih obveznic. 

 

10.2.1.1 Normalna porazdelitev  

 

Predpostavke o normalni porazdelitvi odvisne in neodvisnih spremenljivk lahko 

preverimo na več načinov. V nadaljevanju bomo normalno porazdelitev proučevanih 

spremenljivk testirali z uporabo histogramov ter mer sploščenosti in simetrije.  

 

a. Histogrami 

 

Iz histogramov spodaj lahko razberemo, da se nobena od proučevanih spremenljivk ne 

porazdeljuje simetrično. Pri donosnosti nemške obveznice se kaže asimetričnost v levo, pri 

porazdelitvi donosnosti slovenske »benchmark« obveznice, izdane v letu 2007, in euriborja 

pa izstopata dva frekvenčna vrhova. Pri porazdelitvi CDS vidimo asimetričnost v desno ter 

tudi močno izstopanje enega frekvenčnega vrha. 
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Slika 10.4 Histogrami pri preverjanju predpostavke o normalni porazdelitvi   

  

  

  

 

b. Meri sploščenosti in simetrije 

 

Poleg histogramov smo za preverjanje normalne porazdelitve vrednosti proučevanih 

spremenljivk uporabili tudi meri sploščenosti
94

 in simetrije.
95

 Porazdelitev je normalna, če 

se vrednost mer giblje okrog 0. 

Podatek o meri simetrije nam pokaže, da nobena od spremenljivk ni simetrično 

porazdeljena. Še najbližje vrednosti 0 so vrednosti neodvisne spremenljivke euribor in 

donosnost slovenske »benchmark« obveznice, izdane leta 2007, medtem ko je mera 

simetričnosti za nemško donosnost -1,144, kar kaže na asimetričnost porazdelitve v levo. 

Če pa normalno porazdelitev presojamo po meri sploščenosti, ugotovimo, da je najbližje 

normalni porazdelitvi donosnost slovenske »benchmark« obveznice, izdane v letu 2007, 

medtem ko ostali dve spremenljivki nista normalno porazdeljeni.  

Na podlagi zgornjih ugotovitev lahko sprejmemo sklep, da predpostavka o normalni 

porazdelitvi proučevanih spremenljivk ni izpolnjena. 

                                                 
94

 angl. »kurtosis« 
95

 angl. »skewness« 
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10.2.1.2 Linearna povezanost med odvisno in neodvisnimi spremenljivkami 

 

Linearno povezanost med odvisno in neodvisnimi spremenljivkami testiramo z 

uporabo razsevnega grafikona. Povezanost med spremenljivkami je linearna, če se točke v 

grafikonu porazdeljujejo čim bolj strnjeno v linearnem pasu. 

Razsevni grafikoni v slikah 10.1, 10.2 in 10.3 nam kažejo, da povezanost med odvisno 

in neodvisnimi spremenljivkami ni linearna, saj se točke v grafu ne razporejajo v strnjenem 

linearnem pasu, torej zaključimo, da tudi druga predpostavka multivariatne regresije ni 

izpolnjena. 

 

10.2.1.3 Homoskedastičnost 

 

Predpostavka homoskedastičnosti določa, da morajo biti standardizirane vrednosti 

ostankov ocenjene odvisne spremenljivke enakomerno porazdeljeni v vodoravnem pasu 

okrog vrednosti 0. Iz grafikona v sliki 10.5. spodaj razberemo, da temu ni tako, zato 

predpostavka o homoskedastičnosti ni izpolnjena. 

 

Slika 10.5 Preverjanje predpostavke o normalni porazdelitvi ostankov ocenjene 

odvisne spremenljivke  

 

 

10.2.1.4 Normalna porazdelitev ostankov regresije 

 

Predpostavko o normalni porazdelitvi ostankov regresije preverimo z uporabo P-P 

grafikona. P-P grafikon kaže na normalno porazdelitev takrat, ko se standardizirana 

vrednost ostankov ocenjenega regresijskega modela giblje na liniji 45°. 
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Slika 10.6 P-P grafikoni pri preverjanju predpostavke o normalni porazdelitvi   

         ostankov ocenjenega regresijskega modela 

  

  

 

Kot je razvidno s predstavljenimi P-P grafikoni (slika 10.6.), ostanki regresijskega 

modela niso normalno porazdeljeni, tako da predpostavka ni izpolnjena.  

 

10.2.1.5 Multikolinearnost 

 

Multikolinearnost med neodvisnimi spremenljivkami merimo s koeficienti korelacije. 

V tabeli spodaj je predstavljena matrika korelacijskih koeficientov. 

 

Tabela 10.2 Korelacijski koeficienti med proučevanimi spremenljivkami 

 YLD_DE EURIBOR CDS_SLO 

YLD_DE 1 0,575 -0,773 

EURIBOR 0,575 1 -0,290 

CDS_SLO -0,773 -0,290 1 

      YLD_DE: donosnost nemške 10-letne »benchmark« obveznice 

      CDS_SLO: 10-letni CDS slovenske »benchmark« obveznice 
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Povezanost med neodvisno spremenljivko donosnost nemške 10-letne »benchmark« 

obveznice in euribor je srednje močna in pozitivna, korelacijski koeficient znaša 0,575, 

povezanost med neodvisno spremenljivko donosnost nemške 10-letne »benchmark« 

obveznice in 10-letnim CDS slovenske »benchmark« obveznice pa je močna in negativna (-

0,773). Korelacijski koeficient med neodvisno spremenljivko euribor in 10-letnim CDS 

slovenske »benchmark« obveznice je -0,290, kar predstavlja šibko in negativno povezanost 

med neodvisnima spremenljivkama. 

Glede na korelacijske koeficiente lahko zaključimo, da obstaja multikolinearnost med 

neodvisnima spremenljivkama donosnost nemške 10-letne »benchmark« obveznice in 

euribor ter med donosnostjo nemške 10-letne »benchmark« obveznice in 10-letnim CDS 

slovenske »benchmark« obveznice. 

 

10.2.1.6 Stacionarnost časovnih vrst  

 

Predpostavka multivariatne regresijeske analize je tudi stacionarnost časovnih serij. 

Stacionarnost časovnih serij pomeni, da vrednosti proučevane časovne vrste nihajo 

neodvisno od časa okrog konstantnega povprečja. Ko časovna vrsta ustreza zahtevam 

stacionarnosti, ocenjene vrednosti avtokorelacijskih koeficientov s podaljševanjem odlogov 

zelo hitro upadajo, v nasprotnem primeru pa je njihovo upadanje zelo počasno. 

Ocenjene vrednosti avtokorelacijskih koeficientov vseh proučevanih spremenljivk - 

donosnost slovenske 11-letne »benchmark« obveznice, izdane v 2007, donosnost nemške 

10-letne »benchmark« obveznice, euribor in 10-letnim CDS slovenske »benchmark« 

obveznice - upadajo zelo počasi, kar pomeni, da predpostavka stacionarnosti časovnih serij 

ni izpolnjena.  

Ob analizi časovnih vrst grafično preverimo še prisotnost trenda in sezonske 

komponente pri posameznih proučevanih spremenljivkah. 

 

Slika 10.7 Gibanje vrednosti časovnih vrst proučevane odvisne in neodvisnih 

spremenljivk 
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Iz gornje slike vidimo, da pri posamezni proučevani spremenljivki ni zaznati opaznega 

oziroma izrazitega trenda padanja ali naraščanja vrednosti v proučevanem obdobju 2007-

2008, niti sezonske komponente. To bi lahko razložili z dejstvom, da je bila v letu 2008 na 

svetovnih finančnih trgih prisotna kriza in povečano nezaupanje med tržnimi udeleženci. 

Skoraj vsaka negativna (ali pozitivna) novica je imela v kriznem obdobju večjo težo, na 

katero so udeleženci na trgu močneje odreagirali kot bi v normalnih tržnih razmerah. V 

kriznem obdobju torej ni pričakovati sezonskih komponent, morda le določen trend, ki pa 

ga v proučevanem primeru ni mogoče jasno določiti. 

 

10.2.2 Testiranje predpostavk multivariatne regresijske analize - odvisna   

  spremenljivka donosnost slovenske »benchmark« obveznice, izdane v letu  

  2008 

 

 Pred preverjanjem predpostavk multivariatne regresijske analize najprej z enostavnimi 

regresijskimi koeficienti in razsevnimi grafikoni pogledamo povezanost med pari 

spremenljivk.  

 

Tabela 10.3 Korelacijski koeficienti med odvisno in neodvisnimi spremenljivkami 

 YLD_DE EURIBOR CDS_SLO08 

YLD_SLO08 0,712 0,637 -0,268 

       YLD_SLO08: donosnost slovenske 11-letne »benchmark« obveznice, izdane v letu 2007 

       YLD_DE: donosnost nemške 10-letne »benchmark« obveznice 

       CDS_SLO08: 10-letni CDS slovenske »benchmark« obveznice 

 

Iz tabele zgoraj vidimo, da je korelacijski koeficient med odvisno spremenljivko 

donosnost slovenske 11-letne »benchmark« obveznice, izdane v letu 2008, in neodvisno 

spremenljivko donosnost nemške 10-letne »benchmark« obveznice 0,712, kar kaže na 

pozitivno in močno povezanost med spremenljivkama. Močna pozitivna povezanost obstaja 

tudi med odvisno spremenljivko in neodvisno spremenljivko EURIBOR (0,637), 

korelacijski koeficient -0,268 pa kaže na negativno in šibko povezanost med odvisno in 

neodvisno spremenljivko 10-letni CDS za Slovenijo.  

Povezanost med proučevanimi spremenljivkami prikažemo tudi z razsevnimi grafikoni. 
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Slika 10.8 Povezanost med odvisno spremenljivko in donosnostjo nemške 

»benchmark« obveznice 

 

 

Slika 10.9 Povezanost med odvisno spremenljivko in euribor 

 

Korelacijska koeficienta in gornji sliki 10.8 in 10.9 kažeta na pozitivno in močno 

povezanost med odvisno spremenljivko in neodvisnima spremenljivkama donosnost 

nemške 10-letne »benchmark« obveznice in euribor. Povezanost je smiselna, saj se z 

dviganjem obrestne mere praviloma dviga tudi donosnost državnih obveznic oziroma se z 

dviganjem donosnosti nemške državne obveznice, ki na skupnem evropskem trgu državnih 

obveznic predstavlja »benchmark«, dviga tudi donosnost slovenske »benchmark« 

obveznice. Pozitivna in močna oziroma srednje močna je bila tudi povezanost med istima 

neodvisnima spremenljivkama in odvisno spremenljivko donosnost slovenske 11-letne 

»benchmark« obveznice, izdane v letu 2007. 
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Slika 10.10 Povezanost med odvisno spremenljivko in CDS 

 

Podobno kot pri analizi korelacijskih koeficientov v primeru odvisne spremenljivke 

donosnost slovenske 11-letne »benchmark« obveznice, izdane v letu 2007, se zdi 

nesmiselna negativna (sicer šibka) povezava med odvisno spremenljivko donosnost 

slovenske 11-letne »benchmark« obveznice, izdane v letu 2008, in CDS (slika 10.10), saj 

naj bi se, kot že rečeno, CDS za državo dvignil takrat, ko se poveča tveganje za neplačilo 

obveznosti iz naslova obveznice s strani izdajateljice (tveganje bankrota države), to pa 

praviloma spremlja povišanje donosnosti državnih obveznic. 

 

10.2.2.1 Normalna porazdelitev 

 

Normalno porazdelitev opazovanih spremenljivk bomo tudi pred poskusom izvedbe 

multivariatne regresije, s katero bi proučili povezanost med odvisno spremenljivko 

donosnost slovenske »benchmark« obveznice, izdane v letu 2008, in neodvisnimi 

spremenljivkami (donosnost nemške »benchmark« obveznice, euribor in CDS), testirali z 

uporabo histogramov ter mere sploščenosti in simetrije.  

 

a.  Histogrami 

 

Iz spodnjih histogramov lahko razberemo, da se nobena od proučevanih spremenljivk 

ne porazdeljuje simetrično. Pri donosnosti nemške obveznice izstopata dva frekvenčna 

vrhova, kaže se asimetričnost v levo. Prav tako se asimetričnost v levo kaže pri 

spremenljivki euribor, kjer izrazito izstopa en frekvenčni vrh. Pri porazdelitvi donosnosti 

slovenske »benchmark« obveznice, izdane v letu 2008, in porazdelitvi CDS vidimo 

asimetričnost v desno, pri slednjem tudi močno izstopanje enega frekvenčnega vrha. 

 

 



Analiza gibanja donosnosti »benchmark« obveznic Republike Slovenije na sekundarnem trgu 

108 

Slika 10.11 Histogrami pri preverjanju predpostavke o normalni porazdelitvi   

                     spremenljivk     

  

  

 

b. Meri sploščenosti in asimetrije 

 

Poleg histogramov smo za preverjanje normalne porazdelitve vrednosti proučevanih 

spremenljivk normalno porazdelitev zopet testirali tudi z merama sploščenosti in simetrije. 

Porazdelitev je normalna, če se vrednost mer giblje okrog 0. 

Podatek o meri simetrije kaže, da nobena od spremenljivk ni porazdeljena simetrično, 

še najbližje pa sta spremenljivki donosnost slovenske »benchmark« obveznice in donosnost 

nemške »benchmark« obveznice, medtem ko mera simetričnosti za spremenljivki euribor in 

CDS kaže na asimetrično porazdelitev v levo (euribor) oziroma v desno (CDS). V kolikor 

pa normalno porazdelitev presojamo po meri sploščenosti, ugotovimo, da sta najbližje 

normalni porazdelitvi spremenljivki donosnost slovenske »benchmark« obveznice in CDS, 

medtem ko ostali dve spremenljivki nista normalno porazdeljeni.  
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10.2.2.2 Linearna povezanost  med odvisno in neodvisnimi spremenljivkami 

 

Linearno povezanost med odvisno in neodvisnimi spremenljivkami testiramo z 

uporabo razsevnega grafikona. Povezanost med spremenljivkami je linearna, če se točke v 

grafikonu porazdeljujejo čimbolj strnjeno v linearnem pasu. 

Razsevni grafikoni v slikah 10.8, 10.9 in 10.10 nam kažejo, da povezanost med 

odvisno in neodvisnimi spremenljivkami ni linearna, saj se točke v grafu ne razporejajo v 

strnjenem linearnem pasu, torej zaključimo, da tudi druga predpostavka multivariatne 

regresije ni izpolnjena. 

 

10.2.2.3 Homoskedastičnost 

 

Predpostavka homoskedastičnosti določa, da morajo biti standardizirane vrednosti 

ostankov ocenjene odvisne spremenljivke enakomerno porazdeljeni v vodoravnem pasu 

okrog vrednosti 0. Iz grafikona v sliki 10.12 spodaj razberemo, da temu ni tako, zato 

predpostavka o homoskedastičnosti ni izpolnjena. 

 

Slika 10.12 Preverjanje predpostavke o normalni porazdelitvi ostankov ocenjene 

odvisne spremenljivke  

 

 

10.2.2.4 Normalna porazdelitev ostankov regresije 

 

Predpostavko o normalni porazdelitvi ostankov regresije preverimo z uporabo P-P 

grafikona. P-P grafikon kaže na normalno porazdelitev takrat, ko se standardizirana 

vrednost ostankov ocenjenega regresijskega modela giblje na liniji 45°. 

 



Analiza gibanja donosnosti »benchmark« obveznic Republike Slovenije na sekundarnem trgu 

110 

Slika 10.13 P-P grafikoni pri preverjanju predpostavke o normalni porazdelitvi   

          ostankov ocenjenega regresijskega modela 

  

  

 

Ko preverjamo normalno porazdelitev ostankov regresijskega modela na osnovi P-P 

grafikona, ugotovimo, da krivulje pri vseh proučevanih spremenljivkah odstopajo od linije 

45°, dokaj izrazito pri spremenljivkah euribor in CDS. Ostanki regresijskega modela niso 

normalno porazdeljeni, tako da predpostavka ni izpolnjena.  

 

10.2.2.5 Multikolinearnost 

 

Multikolinearnost med neodvisnimi spremenljivkami merimo s koeficienti korelacije. 

V spodnji tabeli je predstavljena matrika korelacijskih koeficientov. 
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Tabela 10.4 Korelacijski koeficienti med proučevanimi spremenljivkami 

 YLD_DE EURIBOR CDS_SLO08 

YLD_DE 1 0,808 -0,772 

EURIBOR 0,808 1 -0,635 

CDS_SLO08 -0,772 -0,635 1 

      YLD_DE: donosnost nemške 10-letne »benchmark« obveznice 

      CDS_SLO08: 10-letni CDS slovenske »benchmark« obveznice 

 

Povezanost med neodvisno spremenljivko donosnost nemške 10-letne »benchmark« 

obveznice in euribor je močna in pozitivna, korelacijski koeficient znaša 0,808, povezanost 

med neodvisno spremenljivko donosnost nemške 10-letne »benchmark« obveznice in 10-

letnim CDS slovenske »benchmark« obveznice pa močna in negativna (-0,772). 

Korelacijski koeficient med neodvisno spremenljivko euribor in 10-letnim CDS slovenske 

»benchmark« obveznice je -0,635, kar spet predstavlja močno in negativno povezanost med 

neodvisnima spremenljivkama. 

Multivariatna regresijska analiza predpostavlja, da med neodvisnimi spremenljivkami 

ni multikolinearnosti. Glede na izračunane korelacijske koeficiente zgoraj pa lahko 

zaključimo, da med proučevanimi neodvisnimi spremenljivkami multikolinearnost obstaja.  

 

10.2.2.6 Stacionarnost časovnih vrst 

 

Predpostavka multivariatne regresijeske analize je tudi stacionarnost časovnih serij. 

Stacionarnost časovnih serij pomeni, da vrednosti proučevane časovne vrste nihajo 

neodvisno od časa okrog konstantnega povprečja. Ko časovna vrsta ustreza zahtevam 

stacionarnosti, ocenjene vrednosti avtokorelacijskih koeficientov s podaljševanjem odlogov 

zelo hitro upadajo, v nasprotnem primeru pa je njihovo upadanje zelo počasno. 

Ocenjene vrednosti avtokorelacijskih koeficientov vseh proučevanih spremenljivk - 

donosnost slovenske 11-letne »benchmark« obveznice, izdane v 2008, donosnost nemške 

10-letne »benchmark« obveznice, euribor in 10-letnim CDS slovenske »benchmark« 

obveznice - upadajo zelo počasi, kar pomeni, da predpostavka stacionarnosti časovnih serij 

ni izpolnjena.  

Ob analizi časovnih vrst grafično preverimo še prisotnost trenda in sezonske 

komponente pri posameznih proučevanih spremenljivkah. 
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Slika 10.14 Gibanje vrednosti časovnih vrst proučevane odvisne in neodvisnih 

spremenljivk 

 

  

 

Iz gornje slike vidimo, da pri posamezni proučevani spremenljivki ni zaznati izrazitega 

trenda padanja ali naraščanja vrednosti v proučevanem obdobju (leto 2008), niti sezonske 

komponente. To lahko razložimo z dejstvom, da je bila v letu 2008 -  predvsem proti koncu 

leta - na svetovnih finančnih trgih prisotna kriza in povečano nezaupanje med tržnimi 

udeleženci, v takšnih razmerah pa ni pričakovati sezonskih komponent, morda le določen 

trend, ki pa ga v proučevanem primeru ni mogoče jasno določiti. 

 

10.3 Zaključki preverjanja predpostavk multivariatne regresijske analize 

 

Rezultati testiranja predpostavk multivariatne regresijske analize so tako v primeru 

analiziranja podatkov o slovenski »benchmark« obveznici, izdani v letu 2007, kot v 

primeru analiziranja podatkov o slovenski »benchmark« obveznici, izdani v letu 2008, 

pokazali, da le-te niso izpolnjene, zato multivariatnih regresijskih analiz ni smiselno izvesti; 

postavljenih hipotez, s katerimi bi potrdili temeljno tezo, tako ne moremo preveriti. 

Multivariatno regresijsko analizo bi morda lahko izvedli v primeru, ko bi podatke očistili, 

kar pomeni, da bi odstranili tiste vrednosti posameznih spremenljivk, ki zelo odstopajo od 

normalne porazdelitve. Vendar pa odstranitev določenih izbranih podatkov ni vedno 

smiselna (zaželena). V primeru donosnosti »benchmark« obveznic in drugih obrestnih mer, 

ki v analizi nastopajo kot odvisne in neodvisne spremenljivke, ne moremo izključiti 

podatkov, ki odstopajo od normalne porazdelitve, saj so vse njihove vrednosti določene 

tržno – oblikujejo se namreč na osnovi ponudbe in povpraševanja, ki ju determinirajo 

številni faktorji. Po pregledu podatkov o gibanju donosnosti »benchmark« obveznic in 

ostalih obrestnih mer ne moremo sistematično določiti vzorca pojavljanja tistih vrednosti 

teh spremenljivk, ki povzročajo asimetrične porazdelitve, ne moremo določiti enotnega 

vzroka, ki povzroča takšna gibanja vrednosti spremenljivk, zato tudi ne moremo smiselno 

določiti kriterija, na podlagi katerega bi podatke očistili in tako izključili vrednosti, ki 
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povzročajo asimetrične porazdelitve. Ne nazadnje smo ugotovili, da med proučevanimi 

neodvisnimi spremenljivkami obstaja močna povezanost oziroma multikolinearnost, s 

čimer je kršena ena od osnovnih predpostavk za izvedbo multivariatne regresijske analize. 

Kljub temu, da postavljenih hipotez H14, H15 in H16 zaradi neizpolnjevanja predpostavk 

nismo mogli preveriti z uporabo multivariatne regresijske analize, pa je morda vseeno 

smiselno poudariti rezultate parcialnih regresij oziroma vrednosti enostavnih korelacijskih 

koeficientov med proučevanimi spremenljivkami (tabeli 10.1 in 10.3).  

Enostavni korelacijski koeficient med odvisno spremenljivko donosnost slovenske 11-

letne »benchmark« obveznice, izdane v letu 2007 (oziroma 2008), in neodvisno 

spremenljivko donosnost nemške 10-letne »benchmark« obveznice znaša 0,626 (oziroma 

0,712 pri odvisni spremenljivki donosnost slovenske 11-letne »benchmark« obveznice, 

izdane v letu 2008), kar kaže na pozitivno in močno povezanost med spremenljivkama. 

Srednje močna oziroma močna pozitivna povezanost obstaja tudi med odvisno 

spremenljivko donosnost slovenske 11-letne »benchmark« obveznice, izdane v letu 2007 

(oziroma 2008), in neodvisno spremenljivko EURIBOR (0,594 oziroma 0,637 v primeru 

odvisne spremenljivke donosnost slovenske 11-letne »benchmark« obveznice, izdane v letu 

2008). Vrednosti prikazanih enostavnih korelacijskih koeficientov gredo torej delno 

vendarle v prid postavljenima hipotezama H14 in H15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

115 

11 SKLEP 

 

Z uvedbo evropske monetarne unije leta 1999 se je v evroobmočju oblikoval integriran 

trg državnih obveznic. Z evropsko monetarno unijo je bilo v evroobmočju odpravljeno 

valutno tveganje, nadalje pa je bila s standardizacijo tržnih konvencij s strani držav 

evroobmočja omogočena večja primerljivost državnih obveznic. Zaradi teh sprememb so 

postale obveznice držav EMU skoraj substituti – donosnosti državnih obveznic so močno 

konvergirale, razmiki so se izrazito zmanjšali, niso pa popolnoma izginili. Vztrajni obstoj 

razlik med donosnostmi obveznic držav evroobmočja je pripisati predvsem še vedno 

obstoječim razlikam v ocenah kreditnega tveganja (ki zajemajo tako fiskalno kot politično 

oceno razmer v državi) ter razlikam v likvidnosti obveznic posamezne države. Obstoječa 

teorija s tega področja poudarja, da omenjena dejavnika hkrati in ne zgolj posamezno 

vplivata na obstoj razlik, na njihov obstoj vplivajo različni institucionalni investitorji, ki v 

različnih trenutkih in različnih situacijah preferirajo ali varnost ali likvidnost naložbe. 

Republika Slovenija je do vstopa v evroobmočje januarja 2007 izdajala obveznice 

pretežno na avkcijski način na domačem trgu, večinoma zgolj domačim investitorjem. 

Obveznice so bile izdane v nizkih nominalnih zneskih, portfelj obveznic je bil razpršen. 

Program financiranja državnega proračuna za leto 2007, prvo leto članstva Republike 

Slovenije v evroobmočju, je med strateškimi cilji zadolževanja med drugim vseboval cilj 

širjenja investitorske baze na integriranem trgu državnih obveznic v evroobmočju, gradnjo 

krivulje donosnosti ter pospeševanje sekundarne likvidnosti slovenskih državnih obveznic. 

Za dosego vseh teh ciljev je bil spremenjen način izdajanja obveznic – avkcijski način je bil 

nadomeščen s sindiciranim načinom, v okviru katerega so primarni vpisniki za državne 

obveznice pri vsaki izdaji »benchmark« obveznice oblikovali sindikat, ki je vodil izdajo. Ta 

način je izdajatelju omogočal izdajo obveznice v višini, ki je zagotavljala interes oziroma 

povpraševanje širokega nabora investitorjev s celotnega evroobmočja in širše, ter ne samo 

geografsko, ampak tudi institucionalno razpršitev obveznice, ki je zagotavljala likvidnost 

izdane obveznice na sekundarnem trgu. Za podporo sekundarne likvidnosti je bila 

vzpostavljena tudi platforma za uradno vzdrževanje likvidnosti državnih »benchmark« 

obveznic, MTS Slovenija, na kateri skupina primarnih vpisnikov za državne obveznice v 

skladu s pravili trgovanja opravlja vlogo uradnih vzdrževalcev likvidnosti. 

Po spremembi načina izdajanja državnih obveznic in z vzpostavitvijo MTS Slovenija v 

letu 2007 se je likvidnost obveznic Republike Slovenije na sekundarnem trgu povečala, saj 

je bil obseg trgovanja z državnimi obveznicami na tej platformi bistveno večji kot na 

ljubljanski borzi vrednostnih papirjev oziroma na njenem posebnem segmentu TUVL. 

Večjo likvidnost državnih obveznic na sekundarnem trgu po uvedbi MTS Slovenija glede 

na likvidnost na ljubljanski borzi oziroma TUVL pa poleg večjega obsega trgovanja 

določajo tudi nižji razmiki med kotacijami nakupnih in prodajnih cen slovenskih državnih
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»benchmark« obveznic. Primerjava obsega trgovanja z izbranimi lokalnimi MTS 

platformami sicer kaže, da je na MTS Slovenija obseg trgovanja zaradi najmanjšega števila 

tja uvrščenih »benchmark« obveznic in njihove bistveno nižje skupne nominalne vrednosti 

izdaj nižji kot drugje, primerjava razmikov med kotacijami nakupnih in prodajnih cen med 

lokalnimi MTS platformami izbranih držav EMU pa je pokazala, da so le-ti v primeru 

slovenskih »benchmark« obveznic med najnižjimi.  

Likvidnost oziroma višina donosnosti državnih »benchmark« obveznic na 

sekundarnem trgu je dejavnik, ki opredeljuje višino stroška nove zadolžitve z izdajo nove 

»benchmark« obveznice. Primerjava stroškov zadolžitve z »benchmark« obveznicami v 

letih 2007 in 2008 je pokazala, da se je Republika Slovenija kot nova članica EMU in nova 

in zato še neprepoznavna izdajateljica »benchmark« obveznic na skupnem evropskem trgu 

državnih obveznic v teh letih v primerjavi z izbranimi, že uveljavljenimi državami 

izdajateljicami v evroobmočju, zadolžila najmanj ugodno. S preverjanjem hipotez v okviru 

kvantitativne analize primerjave omejenega števila enot za izbrane EMU države smo 

določili povezanost posameznih od proučevanih faktorjev (ocena kreditnega tveganja, 

stopnja inflacije, proračunski saldo, višina dolga v BDP, obseg prometa z državnimi 

obveznicami na sekundarnem trgu itd) z višino stroška izdaje in ugotovili, da med njimi 

obstaja šibka, ne močna povezanost. Ugotovitve že obstoječe literature pravijo, da na višino 

stroška zadolževanja vplivajo različni faktorji skupaj z različno težo, predvsem pa na 

strošek zadolževanja vplivajo različne preference investitorjev v različnih trenutkih in 

tržnih situacijah (ocena kreditnega tveganja ali likvidnost). Omenjeno potrjuje tudi praksa, 

ki kaže, da na ceno izdaje »benchmark« obveznice vpliva nabor investitorjev, ki jih sindikat 

bank poskuša v določenem trenutku vključiti v izdajo, pa tudi način najave same transakcije 

izdaje, čas od najave do pričetka prodaje, informacije o makroekonomskih kazalcih z 

drugih vplivnih finančnih trgov, kot je na primer ameriški. Iz podatkov višine stroškov 

zadolžitev z izdajami »benchmark« obveznic pri izbranih državah evroobmočja pa lahko 

razberemo tudi, da so se v letu 2008 vse proučevane države zadolževale manj ugodno kot v 

letu prej, čemur je bila vzrok večja intenzivnost finančne krize in posledično večja 

negotovost na finančnih trgih. 

Glede na to, da je trg državnih obveznic evroobmočja integriran in da so državne 

obveznice na njem bolj ali manj substituti, smo z multivariatno regresijsko analizo skušali 

ugotoviti, kakšna povezava obstaja med donosnostmi slovenskih 10-letnih »benchmark« 

obveznic in donosnostmi nemških 10-letnih »benchmark« obveznic ter obrestno mero 

euribor in višino CDS. Ker pa predpostavke multivariatne regresije niso bile izpolnjene, 

slednje niti za odvisno spremenljivko donosnost slovenske »benchmark« obveznice, izdane 

v letu 2007, niti za odvisno spremenljivko donosnost slovenske »benchmark« obveznice, 

izdane v letu 2008, ni bilo smiselno izvesti. Postavljenih hipotez tako nismo mogli 

preveriti, temeljne teze, s katero smo predpostavljali, da na gibanje donosnosti obveznic 
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Republike Slovenije na sekundarnem trgu vplivajo donosnosti nemške »benchmark« 

obveznice, euribor in CDS, nismo mogli potrditi. 

Republika Slovenija kot izdajateljica na skupnem evropskem trgu državnih obveznic 

nastopa šele od leta 2007. To je prekratko obdobje, da bi jo lahko enakovredno umestili 

med uveljavljene države izdajateljice v evroobmočju, zato je za njeno nadaljnje ugodno 

zadolževanje in minimiziranje tveganja refinanciranja ključnega pomena, da kontinuirano 

še naprej gradi svojo razpoznavnost na trgu, tako preko rednih izdaj »benchmark« 

obveznic, ki zagotavljajo likvidnost na trgu, kot preko nadpovprečnih makro ekonomskih 

kazalnikov. 
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