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1 UVOD 
 
Razvijajoče se ekonomije predstavljajo več kot štiri petine celotne svetovne populacije, na drugi 
strani pa je njihov delež v svetovnem GDP manj kot polovičen (IMF, 2004). Večina vlagateljev 
povezuje razvijajoče se kapitalske trge z visokim finančnim in valutnim tveganjem ter politično 
nestabilnostjo. To je razumljivo, saj so mnogi med njimi z naložbami na te trge v zadnjem 
desetletju zabeležili negativne donose. V obdobju od leta 1990 dalje je rast delniških tečajev na 
razvijajočih se kapitalskih trgih močno zaostajala za razvitimi trgi. Povprečni letni donos 
švicarskih delnic je v obdobju od leta 1990 do 2002 znašal 13%, medtem ko so delnice na 
razvijajočih se kapitalskih trgih v enakem obdobju zabeležile samo 7% rast (Spahr, 2003). 
 
A danes je situacija drugačna. Po dvajsetih letih stabilne rasti konec devetdesetih let so delnice 
na razvitih trgih postale relativno drage. Poleg tega so šli razvijajoči se trgi v zadnjih nekaj letih 
skozi številne strukturne reforme. Napredek je bil storjen predvsem v smeri privatizacije 
družbenega premoženja in ločitve politike, finančnega sistema in gospodarstva (Spahr, 2003). 
Upoštevanje navedenih dejstev in pričakovane nadpovprečne dolgoročne ekonomske rasti 
razvijajočih se gospodarstev predstavlja pomemben dolgoročen investicijski potencial na 
razvijajočih se kapitalskih trgih (Ghosh, 1996, str. 2). 
 
Seveda mednarodno investiranje vključuje določena tveganja, vključno s političnim, 
ekonomskim tveganjem nestabilne valute in v zadnjem času visokim tveganjem terorizma. Vsa 
ta tveganja so in lahko tudi v prihodnje vplivajo na visoko stopnjo nestanovitnosti (volatilnosti) 
tečajev delnic na mednarodnih, še posebej razvijajočih se trgih. Zato morajo portfeljski vlagatelji 
proučiti ta tveganja v kontekstu njihove celovite strategije, časovnega vidika naložbe in 
razpršitve še preden se podajo na te trge (Bartram, 2001, str. 74).  
 
Vsak vlagatelj pri izboru naložb zasleduje določeno strategijo, razen če gre za popolnega laika, 
ki se zanese na priporočilo druge osebe oz. izbira naložbe popolnoma naključno. Danes sta v 
svetu razviti dve splošni metodi izbora naložb, ki se v praksi običajno kombinirata, pri čemur se 
eni ali drugi v določenih okoliščinah daje prednost pred drugo. To sta metodi "od zgoraj 
navzdol" in "od spodaj navzgor". Pri metodi "od spodaj navzgor" se opravi najprej poglobljena 
raziskava in analiza posamezne delnice in podjetja. Delnice se izberejo na podlagi razvojnega 
potenciala podjetja in ne na podlagi kakega pomembnega ekonomskega ali tržnega kazalca oz. 
cikla. Ta pristop je primeren, ko je vlagatelj zelo dobro seznanjen s trgom, medtem ko ni najbolj 
primeren pri globalnem investiranju. Pri metodi "od zgoraj navzdol" se najprej prouči širše 
gospodarsko okolje in ne posamezna podjetja. V skladu s tem se pripravi ustrezna alokacija 
premoženja, ki vključuje odločitve kot so kakšen delež celotne planirane investicije nameniti 
posamezni državi, regiji, panogi, razvitim oz. razvijajočim trgom, dolžniškim ali lastniškim 
vrednostnim papirjem, idr. Zatem šele sledi izbor konkretnih naložb, pri čemur se vlagatelj 
običajno nasloni na temeljno ali tehnično analizo (Turpin, 1997).  
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1.1 NAMEN, CILJI MAGISTRSKEGA DELA 
 
Namen pričujočega magistrskega dela je proučiti del svetovnih razvijajočih se kapitalskih trgov 
v JV Evropi, in sicer trge nekdanje Jugoslavije. Ti so od vseh razvijajočih se trgov po svetu 
Slovencem najbližji in najbolj poznani, zaradi česar lahko pričakujemo poleg neposrednih tudi 
številne portfeljske naložbe Slovencev na te trge. V magistrskem delu bo opravljen pregled nad 
kapitalskimi trgi nekdanje Jugoslavije, ugotovljeno bo zanimanje slovenskih portfeljskih 
vlagateljev za naložbe na te trge ter njihove strategije izbora naložb. Ko govorim o slovenskih 
portfeljskih vlagateljih na trgih nekdanje Jugoslavije, imam v mislih predvsem neinstitucionalne 
vlagatelje, fizične in pravne osebe. V magistrskem delu ne bom obravnaval področja 
neposrednih investicij.  
 
Prvi portfeljski vlagatelji so se že pred leti podali na kapitalske trge v državah nekdanje 
Jugoslavije. Takšno odločitev so sprejeli predvsem na račun slabega stanja v gospodarstvih teh 
držav, zaradi česar so bile delnice podjetij temu primerno podcenjene. Seveda so z vstopom na te 
trge sprejeli tudi visoko stopnjo tveganja. V obstoječi literaturi še nisem zasledil transparentnega 
pregleda o možnostih vlaganja na te kapitalske trge, prav tako pogrešam empirično analizo o 
zanimivosti teh trgov za slovenske portfeljske vlagatelje. Namen in obsežnost vlaganja 
slovenskih portfeljskih vlagateljev bi lahko pomembno vplival na razvoj kapitalskih trgov v teh 
državah in na spremembe cen vrednostnih papirjev.  
 
Ciljev magistrskega dela je več, najpomembnejši pa so napraviti pregled kapitalskih trgov v 
državah nekdanje Jugoslavije z vidika makroekonomskega okolja ter institucionalne in zakonske 
ureditve,  ugotoviti, kako je način privatizacije in koncentracije lastništva vplival na njihov 
dosedanji in prihodnji razvoj, ugotoviti poznavanje in zanimanje slovenskih portfeljskih 
vlagateljev za naložbe na trge nekdanje Jugoslavije, stanje naložb na teh trgih, strategijo vstopa 
na te trge ter predvideti bodočo dinamiko vlaganja na te trge. 
 
V magistrskem delu želim testirati naslednje hipoteze: 
1. Kapitalski trgi nekdanje Jugoslavije so zanimivi tudi za Slovenske portfeljske vlagatelje.  
2. Slovenski vlagatelji relativno slabo poznajo trge nekdanje Jugoslavije, vključno s tveganji in 

nevarnostmi.  
3. "Magnet" za naložbe na obravnavane trge so predvsem visoki pričakovani donosi naložb in 

"pohlep" vlagateljev. 
4. Strategija izbora naložb na obravnavanih trgih nima pravega pomena, ker se naložbe izbirajo 

glede na nekatere specifične značilnosti kapitalskih trgov v razvoju. Ključno vlogo pri izboru 
naložbi na obravnavanih trgih imata zato predvsem likvidnost vrednostnega papirja in potek 
koncentracije lastništva z možnostjo prevzema. 

5. Kratkoročno se bodo naložbe Slovenskih portfeljskih vlagateljev na trge nekdanje 
Jugoslavije močno povečale. 

 
Hipoteze se bodo preverjale z empirično raziskavo med Slovenskimi portfeljskimi vlagatelji. 
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1.2 METODE DELA 
 
Magistrsko delo je zasnovano tako, da vključuje strokovno poglobitev in analitično raziskovalno 
raven. Pri izdelavi bom uporabil različne metode proučevanja. Proučevanje obstoječe literature 
in virov bo temeljilo predvsem na iskanju, zbiranju in urejanju obstoječih dognanj o posameznih 
kapitalskih trgih ter njihovo medsebojno primerjavo. Na podlagi zbranih dejstev bom skušal 
določiti in obrazložiti priložnosti in nevarnosti na kapitalskih trgih nekdanje Jugoslavije.  
 
V kolikšni meri so ti trgi zanimivi za slovenske portfeljske vlagatelje bom poizkušal empirično 
preveriti s splošno raziskovalno metodo na celotni populaciji vlagateljev GBD Gorenjske borzno 
posredniške družbe, ki ima med slovenskimi borzno posredniškimi družbami na področju 
vlaganja  na kapitalske trge v državah nekdanje Jugoslavije ustrezne izkušnje in relativno širok 
(verjetno najširši) krog vlagateljev. 
 
Poštno anketiranje je raziskovalna metoda, pri kateri anketo pošljemo anketirancu po pošti in je  
primerna za velike vzorce in širšo geografsko pokritost, ko so nam naslov anketirancev poznani. 
Pomanjkljivosti metode anketiranja so: nizek odstotek odgovorov, dolgotrajno zbiranje podatkov 
in napake, ki izvirajo iz možne slabe kvalitete list naslovov. Ne vemo tudi, kdo je izpolnil 
vprašalnik in običajno je veliko odgovorov manjkajočih ali nepopolnih. Poštne ankete zato niso 
primerne za kompleksna vprašanja, saj ni mogoče kontrolirati vrstnega reda odgovarjanja in ni 
možnosti za dodatna pojasnila in podvprašanja. Glede na opisane značilnosti poštnega 
anketiranja ocenjujem, da je ta raziskovalna metoda najprimernejša in najcenejša za pridobitev 
želenih podatkov v magistrskem delu. 
 

1.3 ZASNOVA MAGISTRSKEGA DELA 
 
V poglavju, ki sledi uvodu, podajam pregled gospodarskega okolja v posameznih državah 
nekdanje Jugoslavije. Predstavljeni so splošni podatki o državah, kateremu sledi pregled glavnih 
makroekonomskih kazalcev. Namen tega poglavja je, da dobi bralec okvirno sliko o gospodarski 
situaciji v regiji in da lahko s tega vidika tudi bere in razume ostala poglavja magistrskega dela. 
 
V tretjem poglavju predstavljam zakonsko ureditev kapitalskih trgov v državah nekdanje 
Jugoslavije. Zaradi obsežnosti tega področja so izpostavljeni predvsem tisti deli zakonske 
ureditve, ki so pomembni za nerezidenčne portfeljske vlagatelje. V okviru tega poglavja je 
opravljen pregled institucij posameznih kapitalskih trgov, zaščita vlagateljev, omejitve glede 
vlaganj in obdavčitev. 
 
Četrto poglavje je namenjeno predstavitvi posameznih borz vrednostnih papirjev v državah 
nekdanje Jugoslavije, ki predstavljajo osrednjo institucijo kapitalskih trgov. Poleg kratke 
zgodovine borz so predstavljene različne kotacije vrednostnih papirjev s pogoji za uvrstitev v 
njih,  predstavljeni so načini in pravila trgovanja na posamezni borzi, na koncu pa je primerjalno 
prikazan še promet, tržna kapitalizacija in gibanje glavnih indeksov. 
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Peto poglavje je namenjeno empirični raziskavi o preteklih in bodočih aktivnostih slovenskih 
portfeljskih vlagateljev na kapitalskih trgih nekdanje Jugoslavije. Predstavljen je namen, 
metodologija, predpostavke in omejitve raziskave, v glavnem delu poglavja pa sami rezultati. 
 
Magistrsko delo se zaključuje s sklepi in ugotovitvami. Na koncu je podan še pregled 
uporabljene literature in virov, dodane pa so tudi ustrezne priloge. 
 
 

2 GOSPODARSKO OKOLJE V DRŽAVAH NEKDANJE 
JUGOSLAVIJE 

 
Države nekdanje Jugoslavije so tranzicijo iz centralno-planskega v tržno gospodarstvo pričele z 
vojno. Le ta je določala potek procesa prestrukturiranja  gospodarstva in makroekonomske 
stabilizacije. Obseg in intenzivnost vojaških spopadov je bil od države do države različen, vendar 
je vse podobno določeval. Na srečo so politični problemi in vojaški spopadi končani in z 
gotovostjo lahko trdimo, da so vse države nekdanje Jugoslavije na dobri poti, da dosežejo raven 
strukturnih reform in prilagajanja gospodarstva, kot so to v zadnjem desetletju dosegle države 
srednje in vzhodne Evrope (Ahčan, 2001, str. 48). 
 
V državah nekdanje Jugoslavije v zadnjih letih vladajo razmere, ko je vse naprodaj. Odprava 
družbene lastnine v podjetjih se je začela pozno in stanje v teh podjetjih je navadno takšno, da 
zanje ni rešitev le v zamenjavi lastnika, temveč je potrebno v takšna podjetja vložiti kapital, 
tehnologijo in management. Vsaj za nekatere od držav nekdanje Jugoslavije pa velja tudi nekaj 
tistega, kar naj bi veljalo za Zahodno Evropo. Podjetja niso slabše upravljana kot v Grčiji, nič 
več ni goljufij kot v Italiji, trg dela ni bolj nefleksibilen kot v Španiji, davki ne uničujejo več 
delovnih mest kot v Belgiji in šole so boljše od britanskih (Ahčan, 2001, str. 43-44). 
 
V nadaljevanju so predstavljeni splošni podatki o državah nekdanje Jugoslavije s poudarkom na 
privatizaciji, temu pa sledi še njihov makroekonomski pregled. 
 

2.1 SPLOŠNI PODATKI O IZBRANIH DRŽAVAH NEKDANJE 
JUGOSLAVIJE IN PRIVATIZACIJA DRUŽBENE LASTNINE 

 
V pregledu splošnih podatkov (glej tabelo 1) in privatizacij v državah nekdanje Jugoslavije je na 
kratko predstavljena geografska, demografska in gospodarska situacija, poseben poudarek pa je 
namenjen predstavitvi privatizacijskega modela v posamezni državi. Vsi ti podatki so 
predstavljeni z namenom, da bralec dobi okvirno sliko o potencialu in možnostih razvoja 
posameznega kapitalskega trga. 
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Tabela 1: Osnovni podatki o izbranih državah nekdanje Jugoslavije za leto 2002 

Država 
Površina 

(1000 km2) 
Prebivalstvo 

BDP na 
prebivalca  
(v EUR) 

Delež 
industrije v 
BDP (v %) 

Delež 
kmetijstva v 
BDP (v %) 

Hrvaška 56.610 4,4 4.385 32,3 8,3
Bosna in Hercegovina 51.100 4,1 1.056 30,6 14,8
Srbija in Črna gora 102.000 10,6 1.267 38,2 25,1
Makedonija 25.700 2,0 1.753 31,2 10,9

Vir: World Bank, 2004. 
 
Na splošno je s privatizacijo mišljena prodaja najmanj 50% kapitala državnega podjetja 
privatnemu sektorju. Zagovorniki tega stališče imajo v mislih maksimalen učinek privatizacije, 
saj je že prodaja 1% državne lastnine privatnemu sektorju dejanje privatizacije (Rašković, 2002, 
str. 3). V Sloveniji se beseda lastninjenje napačno uporablja za vse spremembe glede pravnega 
statusa in lastništva podjetij v času prehoda v tržno gospodarstvo. Tako naj bi lastninjenje 
pomenilo vse: odpravo družbene lastnine, spremembo vzajemnih institucij v delniške družbe, 
spremembe v lastništvu bank, ki so že imele svoje lastnike, in privatizacijo v pravem pomenu 
besede. Ker je lastninjenje generični pojem z različnimi pomeni, naj bi za te procese v bivših 
državah SFRJ uporabljali pojem "odprava družbene lastnine". Pojem privatizacije, kot ga 
poznajo na zahodu, pa lahko uporabljamo le v primerih, ko država prodaja nacionalizirano 
premoženje (Rašković, 2002, str. 3). 
 
V državah bivše SFRJ privatizacija ne more potekati kot v razvitih tržnih ekonomijah. Problem 
teh gospodarstev je, da v preteklosti ni obstajal dejanski lastnik, ki bi bil odgovoren za 
poslovanje podjetja. Podjetja so bila v družbeni  in ne državni lasti, kot je bilo to npr. v državah 
bivše Sovjetske Zveze, Nemške demokratične republike, Češkoslovaške, Madžarske, Poljske, 
Romunije in Bolgarije. Zaradi tega odgovornost glede poslovanja podjetij ni bila natančno 
določena. S premoženjem so formalno upravljali delavski sveti, glavne odločitve v podjetjih so 
sprejemali delavci (v praksi so bile odločitve v rokah managerjev podjetja, ki so jih izvolili 
delavski sveti in jih je potrdil politični vrh). Zaviranje konkurence in mobilnosti na trgih delovne 
sile in na finančnih trgih je bila pomembna pomanjkljivost sistema. Posebnost nekdanjega 
sistema je bila tudi v vlogi bank, ki so bile v lasti večjih podjetij, ki so tako lahko pridobila 
ugodna bančna posojila. Podjetja so nastopala kot lastniki in posojilojemalci. Vse to je pripeljalo 
do stanja, ko je bila realna obrestna mera negativna, kar je še bolj odražalo posebnost sistema. 
Vse navedene posebnosti v nekdanjih državah SFRJ so vplivale na prehod k tržno orientiranemu 
gospodarstvu (Ribnikar, 1994, str. 115-118). 
 
Dušan Mramor v eni izmed svojih študij ugotavlja, da primarni cilj vavčerske privatizacije, 
kakršni smo bili priča v večini držav nekdanje Jugoslavije, ni vzpostaviti učinkovito ekonomijo, 
temveč razdelitev družbenega premoženja državljanom in tujcem. Šele po tej fazi bo postala 
učinkovita ekonomija primarni gospodarski cilj v obravnavanih državah (Mramor, 1996, str. 
131).  
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2.1.1 Hrvaška 
 
Republika Hrvaška je neodvisnost razglasila junija leta 1991 ter pol leta kasneje dosegla 
mednarodno priznanje. Danes je Hrvaška srednje razvita država s 4,4 milijona prebivalcev, od 
tega okoli 90 odstotkov Hrvatov, 5 odstotkov Srbov, ostalih 5 odstotkov pa predstavljajo 
Bošnjaki, Madžari, Slovenci in druge narodnostne manjšine. Po površini meri 56.610 kvadratnih 
kilometrov ter ima vključno s 718 otoki kar dobrih 5.800 km obale, ki vsako leto privablja 
številne turiste (Žlogar, 2004).  
 
Zaradi vojne v začetku 90-ih let je bil padec gospodarske aktivnosti izrazitejši kot v ostalih 
tranzicijskih državah, začetna leta pa je zaznamovala tudi precejšnja makroekonomska 
nestabilnost. Po letu 1993 si je hrvaško gospodarstvo hitro opomoglo. Stopnja rasti BDP je bila 
relativno visoka (v povprečju je znašala 3,7 odstotka), devizni tečaj trden, inflacija pa nizka. 
Danes je privatizacija že skoraj končana, bančni sektor saniran, primanjkljaj na tekočem računu 
pa je še vedno problematičen (Žlogar, 2004).  
 
Hrvaška svoje gospodarstvo čedalje bolj odpira. Postala je članica WTO, 1.1.2002 je stopil v 
veljavo stabilizacijsko asociacijski sporazum z EU, marca 2003 je postala članica Cefte, vlada pa 
je leta 2003 uradno zaprosila za članstvo v EU. Aktivna pogajanja za vstop v EU naj bi Hrvaška 
začela že v letu 2005, predviden vstop v EU pa naj bi bil po najbolj optimističnem scenariju leta 
2007, bolj realno pa je, da se bo to zgodilo leta 2009. Hrvaška sklepa tudi prostotrgovinske 
sporazume z državami jugovzhodne Evrope. Z vključevanjem v svetovne in evropske 
integracijske tokove, prilagajanjem zakonodaje evropski, uspešno privatizacijo, izvajanjem 
strukturnih reform, izboljšanim političnim in gospodarskim okoljem ter urejanjem razmer v 
regiji je postala Hrvaška tudi privlačna destinacija za tuje naložbe (Žlogar, 2004). 
 
Privatizacija v Republiki Hrvaški se je začela še v nekdanji Jugoslaviji in sicer v skladu z 
ekonomskimi reformami Anteja Markoviča v letu 1989. Ta model privatizacije je močno 
priviligiral notranji odkup podjetij s strani managerjev in zaposlenih, ki so lahko sami pripravili 
plan in potek odkupa družbenega premoženja in so imeli pri tem posebne ugodnosti. V zvezi s 
tem je bilo točno predpisano, kakšen delež kapitala podjetja lahko odkupijo managerji in 
zaposleni pod ugodnejšimi pogoji, v kakšnem času morajo plačati kupljene delnice in da se z 
delnicami, ki še niso bile plačane v celoti, ne sme trgovati. Preostanek delnic, ki niso bile 
prodane preko notranjega odkupa, je bil ponujen na javnih dražbah domačim in tujim 
institucionalnim in portfeljskim vlagateljem. Po tem modelu se je privatizirala le peščica podjetij 
(Barret, 2004, str. 6). 
 
Prvi samostojni privatizacijski zakon v Republiki Hrvaški pa so sprejeli aprila 1991. Po 
dolgotrajnih razpravah o tem, ali je bolj smiselna masovna privatizacija preko vavčerjev, ali pa 
obravnavati vsak primer zase, je vlada pristala na kompromis in sprejela hibridni model, ki je 
predvideval dve fazi: najprej se je družbeno premoženje moralo preoblikovati v zasebno in 
državno premoženje, potem pa se je državno premoženje moralo privatizirati. Podjetja so tudi po 
tem zakonu lahko sama pripravila plan privatizacije, ki so ga morala oddati Agenciji za razvoj in 
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rekonstrukcijo do junija 1992. V kolikor to niso storila in v primeru da niso opravila niti prve 
faze, so se njihove delnice avtomatično prenesle na Sklad za privatizacijo, ki je potem moral 
prodati te delnice preko avkcij, tenderjev in neposredne prodaje. Zakon je dovoljeval vodstvu in 
zaposlenim odkup do 50 odstotkov delnic podjetja z 20 odstotnim popustom, plus dodatni eno 
odstotni popust za vsako leto zaposlitve v podjetju. Ta popust je veljal do skupne vrednosti 
delnic v višini 20.000 nemških mark. Zaposleni so lahko kupili tudi več kot 50 odstotkov delnic 
podjetja, vendar ne pod temi ugodnejšimi pogoji, pač pa kot ostali možni kupci: zaposleni v 
javni/ državni upravi, kupci izven podjetja, posojilodajalci, nekdanji lastniki in različni državni 
skladi (Barret, 2004, str. 6-7).  
 
Ta model privatizacije je postal zelo nepriljubljen med hrvaškim prebivalstvom. Kljub temu, da 
je teoretično preferiral možnost odkupa delnic podjetij s strani zaposlenih in ostalega 
prebivalstva, je praksa pokazala, da so imeli največje koristi le nekdanji managerji. Razlog za to 
je bil zelo preprost. Managerji so bili edini, ki so imeli dovolj denarnih sredstev, da so sploh 
lahko kupili delnice ali pa so imeli pomembne neformalne veze v finančnem in političnem 
okolju, da so lahko prišli do potrebnih sredstev za odkup. Poleg tega je privatizacija potekala 
prepočasi, saj so v letu 1996 trije državni skladi (privatizacijski, pokojninski, zdravstveno 
zavarovanje) imeli v lasti in so upravljali 47,4% celotne hrvaške ekonomije. Država je ohranila 
večinski delež v 270 velikih podjetjih, kar je predstavljalo 40 odstotkov privatiziranega kapitala 
in 30 odstotkov vseh zaposlenih (Barret, 2004, str. 7). 
 
Neuspešnost privatizacije in pritiski s strani mednarodnih institucij, kot je Svetovna banka, so v 
letu 1996 končno spodbudili vlado k ponovni reformi privatizacije, ki je uvedla korenite 
spremembe. Tako so bile v privatizacijski proces vključena tudi velika strateška podjetja in 
banke, ki so bile izvzete iz privatizacijskih postopkov po prejšnjih zakonih. Druga pomembna 
sprememba pa je bila v tem, da so uvedli masovno privatizacijo preko vavčerjev (Zakon o 
privatizaciji, 1996). To je dvignilo priljubljenost privatizacije in jo tudi pospešilo. Novi 
vavčerski sistem privatizacije je bil selektiven, saj je vlada z vavčerji nagradila le vojne veterane, 
žrtve in begunce. Glavni problem pa je bil v tem, da v tej fazi ni bilo več dovolj sredstev za 
privatizacijo ali pa so bila zelo malo vredna. Večina novih delničarjev je zato vložila svoje 
vavčerje v sedem privatizacijskih investicijskih skladov po njihovi nominalni vrednosti (Barret, 
2004, str. 7).  
 
Privatizacijski proces v Republiki Hrvaški se do danes še ni zaključil. Po letu 2000 je nova oblast 
opravila številne revizije že opravljenih privatizacij podjetij in v treh četrtinah primerov 
ugotovila nepravilnosti, ki pa žel niso sprožile kriminalističnih raziskav ali odpravile storjenih 
krivic. Privatizacijski investicijski skladi so se že vsi preoblikovali v redne delniške družbe - 
finančne holdinge. Danes se privatizacija pospešeno nadaljuje predvsem v turističnem sektorju in 
energetiki (Barret, 2004, str. 8). 
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2.1.2 Bosna in Hercegovina 
 
Temelji Republike Bosne in Hercegovine (BIH) so bili postavljeni Decembra leta 1995 s 
podpisom Daytonskega sporazuma. Republiko BIH tvorita dve samostojni entiteti, Federacija 
BiH in Republika Srbska. Republika Bosna in Hercegovina z glavnim mestom Sarajevo je velika 
51.100 kvadratnih kilometrov in šteje 4,1 mio prebivalcev. BiH je multietnična država, 44 
odstotkov predstavljajo Bošnjaki, 31 odstotkov Srbi, 17 odstotkov Hrvati, ostalih 8 odstotkov pa 
druge narodnostne manjšine. Vojna je močno vplivala na narodnostno in starostno strukturo 
prebivalstva, saj je veliko Hrvatov in mladih ljudi zapustilo državo. Vračanje beguncev je 
počasno. Po nekaterih ocenah se je od konca vojne od skupno 1,8 milijona beguncev v BiH 
vrnilo okoli 880.000 ljudi (Žlogar, 2004).  
 
BiH ima zelo kompleksno strukturo države in entitet (Federacija BiH in Republika Srbska) ter 
eno najdražjih administracij na svetu, kar onemogoča učinkovitejše delovanje države. Poleg 
zvezne vlade, v kateri so enakopravno zastopani Bošnjaki, Srbi in Hrvati, ima vsaka entiteta še 
svojo vlado in parlament. Na vseh področjih je močno prisotna mednarodna skupnost, najvišjo 
vlogo v sprejemanju novih zakonov pa ima t. i. visoki predstavnik mednarodne skupnosti 
(Žlogar, 2004).  
 
Vojna v letih 1992-1995 je v veliki meri vplivala na današnji makroekonomski položaj BiH in na 
razvoj financ v državi. Poleg civilnih žrtev je vojna uničila večino infrastrukture v BiH in bolj ali 
manj onemogočila gospodarsko dejavnost. Proizvodnja in izvoz bosanskih podjetij sta drastično 
upadla, poslovne vezi so bile večinoma pretrgane. Obnova in gradnja mirnodobnih institucij v 
BiH je bila skoraj v celoti financirana z donacijami in krediti mednarodnih finančnih institucij, 
kot so Svetovna banka, EBRD, IFC, IMF in druge, v skupni vrednosti 5 milijard dolarjev. V 
splošnem velja, da je gospodarski položaj v Republiki Srbski slabši kot v Federaciji BiH 
(Deželan, 2001, str. 241). 
 
V zadnjih treh letih je BiH naredila opazen napredek pri prehodu v tržno gospodarstvo. 
Vzpostavljena je bila osnova za reforme, vključno z enotnim carinskim sistemom, usklajevanjem 
davčne politike in začetkom privatizacije. Vendar pa je na mnogih področjih napredek 
prepočasen, predvsem na področju poenostavljanja predpisov in postopkov. Gospodarska 
zakonodaja v BiH je decentralizirana, saj so pristojnosti prenesene na entitete. Vlada celotne BiH 
po ustavi ureja ekonomske odnose s tujino ter sprejema enotne zakone o zunanjetrgovinski 
politiki, carinski politiki in politiki neposrednih tujih vlaganj. Najvišjo vlogo v sprejemanju 
zakonov ima visoki predstavnik mednarodne skupnosti (Žlogar, 2004). 
 
Tudi v BiH je bil prvi poizkus tržne ekonomije oziroma proces lastninskega preoblikovanja 
družbenega premoženja izveden že pred vojno (t.i. Markovičeva privatizacija). Proces revizije 
je v posameznih primerih določil, ali je bila privatizacija vodena zakonito. Lastništvo, ki je bilo 
pridobljeno na pravilen in zakonit način, je upoštevano pri sedanjem privatizacijskem procesu 
kot nesporno in ni predmet sedanje privatizacije v BiH (Prijatelj, 2001, str. 8).  
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Danes poteka privatizacija ločeno v Federaciji BiH in Republiki Srbski, ureja pa jo skupen 
Okvirni zakon za privatizacijo podjetij in bank v Bosni in Hercegovini (Framework Law on 
Privatisation of Companies and Banks), ki je bil sprejet julija 1998. Ta obema entitetama 
omogoča sprejetje lastne zakonodaje, ki bo urejala privatizacijo, hkrati pa od njiju zahteva, da 
sprejmeta nediskriminatorno zakonodajo ter zagotovita maksimalno jasnost in preglednost 
procesa, odgovornost in usklajenost s splošnim okvirom mirovnega sporazuma in da medsebojno 
sodelujeta pri vprašanjih, povezanimi s privatizacijo, ki na ravni entitete ne morejo biti rešena. 
Znotraj tega splošnega okvira sta obe entiteti začeli pripravljati predpise za privatizacijo in sta 
sprejeli razdelitveni privatizacijski model kot prevladujoč model z nekaterimi značilnostmi, ki 
odsevajo zakonske in ekonomske razmere v BIH (Prijatelj, 2001, str. 13). 
 
Model privatizacije v Federaciji BiH je zasnovan na izkušnjah drugih držav, ki so s procesom 
privatizacije začele že pred njo, a ima prav tako svoje posebnosti. Ker entitetam primanjkuje 
sredstev za poravnavo zamrznjenih deviznih sredstev, neplačanih plač vojakov in pokojnin 
upokojencev, je bil sprejet načrt masovne privatizacije s certifikati. Certifikati naj bi bili 
razdeljeni na podlagi naslednjih zahtevkov (Rašković, 2002, str. 25): 
• Zahteve na osnovi starega deviznega varčevanja za vse državljane z deviznimi varčevalnimi 

računi na bankah ali bančnih poslovnih enotah znotraj BiH, s saldom večjim od 100 DEM, in 
ki so bili na dan 31. 03. 1991 državljani BiH in imajo prebivališče na ozemlju BiH na dan, ko 
zakon vstopi v veljavo. 

• Certifikati na temelju odškodnine pripadajo državljanom, katerim je v postopku, vodenim s 
posebnim zakonom, podeljena pravica za finančno nadomestilo prej odvzete lastnine, ki se 
ne more vrniti v lastništvo in v posest. 

• Zahteve na osnovi neizplačanih plač članom bosanske vojske in policije med vojno v BiH od 
leta 1992 do 1995. 

• Splošne zahteve državljanov. Vsaka oseba, ki je bila državljan Republike BiH na dan 31. 03. 
1991 in je dopolnila 18 let ter ima stalno prebivališče na ozemlju Federacije Bih na dan, ko 
zakon vstopi v veljavo, ima pravico do splošnih zahtev v vrednosti 100 točk. Število točk 
certifikata na osnovi splošnih zahtev se poveča za 10 točk za vsako polno leto zavarovanja. 
Vrednost točke je izražena v DEM in jo določa Vlada Federacije BiH po določitvi vrednosti 
družbenega oz. državnega kapitala. Splošne pravice, ki bi pripadale ubiti ali izginuli osebi 
med 31. 03. 1991 do dne, ko stopi v veljavo zakon, pripadajo njihovim mladoletnim 
otrokom. 

 
V Federaciji BiH ločimo veliko in malo privatizacijo. Glavna razlika med njima je v tem, da 
zajema mala privatizacija manjša podjetja in velika privatizacija večja ter gospodarsko 
pomembnejša podjetja. Glavna značilnost male privatizacije je hitrost postopka, s katerim želi 
Vlada Federacije BiH zbrati precejšen znesek gotovine. Glavni udeleženci procesa so podjetniki. 
V mali privatizaciji se lastninijo (Rašković, 2002, str. 23): 
• Podjetja z vrednostjo premoženja v začetni bilanci do 500.000 KM in imajo obenem manj 

kot 50 zaposlenih. To prodajo vodi Agencija za privatizacijo. 
• Deli podjetij ali manjša lastnina (oprema, stroji,…), katerih pretežna dejavnost je trgovina, 

gostinstvo, storitve ali cestni promet. Prodajo vodi podjetje samo pod nadzorom Agencije. 
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• Deli ali lastnina drugih podjetij, ki ne opravljajo njihove pretežne dejavnosti ali niso v 
uporabi. To prodajo vodi podjetje samo pod nadzorom Agencije.  

Prodaja premoženja v mali privatizacij poteka z metodo javne prodaje, bolj natančno z licitacijo 
oziroma dražbo. Da bi preprečili razprodajo državnega premoženja, so omejili certifikatsko 
privatizacijo v majhnih podjetjih do višine 65% državnega premoženja. Ostali del premoženja je 
bilo potrebno plačati z gotovino. Tako naj bi zagotovili denar in strateške investicije (Rašković, 
2002, str. 23). 
 
Na začetku privatizacije ni bilo velikega zanimanja za podjetja. Na razpis se je prijavljalo zelo 
malo kupcev ali pa jih ni bilo. Nekatere razpise so morali preložiti, saj nobeden izmed kupcev ni 
plačal zahtevane premije za sodelovanje na avkciji. Zakonodaja ne dela razlik med potencialnimi 
domačimi in tujimi vlagatelji, postavlja pa nekaj temeljnih pogojev za zavarovanje pravic 
zaposlenih ter razvojnih naložb v podjetja, ki so navedene v splošnih pogojih posameznega 
javnega razpisa (Rašković, 2002, str. 24). 
 
Druga, predvsem velika strateška podjetja so se oz. se bodo lastninila v tako imenovani "veliki 
privatizaciji", ki poteka prek javnih dražb, v katerih lahko sodelujejo tako državljani kot 
Privatizacijski investicijski fondi. Za razliko od male privatizacije, ki je potekala dokaj uspešno, 
so se pri veliki privatizaciji pojavili številni problemi: neučinkovitost privatizacijskih postopkov, 
pomanjkanje zanimanja med tujimi vlagatelji ter pomanjkanje politične volje za prodajo 
najboljših podjetij v energetiki, telekomunikacijah, transportu in rudarstvu. Trenutno je v 
parlamentarni obravnavi načrt privatizacije elektroenergetskih podjetij in distributerjev 
(Rašković, 2002, str. 28). 
 
Zakon o privatizaciji v Republiki Srbski je bil sprejet že leta 1996, vendar je bil zaradi svoje 
sestave in značilnosti deležen mnogih kritik mednarodne skupnosti. V skladu z določili tega 
zakona naj bi se 47 % državnega premoženja v podjetjih razdelilo med sedem državno 
upravljalnih skladov v obliki delnic brez glasovalne pravice. Preostalih 38 % premoženja pa naj 
bi se prek loterije razdelilo med trenutne prebivalce Republike Srbske (Prijatelj, 2001, str. 28-
29). 
 
Na podlagi teh kritik je vlada Republike Srbske leta 1998 sprejela nov privatizacijski zakon, 
čigar glavna usmeritev je javna udeležba v procesu privatizacije, kjer imajo vsi udeleženci 
pravico, da se odločijo za investiranje v različna podjetja, z gotovino ali vavčerji. Vavčerji so bili 
dodeljeni državljanom, vojakom, družinam ubitih in pogrešanih ter vojnim invalidom v skladu z 
zakonom. Kot plačilna sredstva v procesu privatizacije so se koristili tudi kuponi, izdani kot 
kompenzacija glede na zahteve na osnovi zamrznjenih deviznih računov v skladu s predpisi, ki 
jih odobri vlada, in pa gotovina (Prijatelj, 2001, str. 21). 
 
Državni kapital v podjetjih s področij distribucije električne energije, železnic, telekomunikacij, 
vodne oskrbe, rudarstva in gozdarstva, javnih medijev, iger na srečo, proizvodnje orožja, vojaške 
opreme in ostalih strateških podjetij je predmet posebnega privatizacijskega programa, ki ga 
odobri vlada. Po posebnem zakonu se privatizirajo tudi vsa stanovanja v državni lasti, državni 
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kapital v bankah, ostale finančne institucije, zavarovalnice, zadruge, kot tudi ostala državna 
lastnina, ki ni predmet privatizacije na osnovi tega zakona (Zakon o privatizaciji državnog 
kapitala u preduzećima, 1998). 
 
V Republiki Srbski so bile dane naslednje možne metode privatizacije (Prijatelj, 2001, str. 26): 
• vavčerska ponudba, 
• javni prodaja, 
• avkcija, 
• nizozemska avkcija (Dutch Auction) - licitacija potem, ko prodajalec pospešeno znižuje 

začetno ceno, dokler ne dobi prve ponudbe, 
• direktna prodaja, 
• kombinacija navedenih metod. 
 
Metoda privatizacije podjetja je določena v privatizacijskem programu in je odvisna od tega, ali 
gre za privatizacijo malih, velikih ali strateško pomembnih podjetij. Za mala podjetja se štejejo 
tista, kjer je vrednost državnega kapitala, izkazana v otvoritveni bilanci, manjša od 300.000 KM. 
Poleg tega mora privatizacijski program upoštevati pogoj, da se mora najmanj 55 odstotkov 
celotnega državnega kapitala v podjetju privatizirati preko vavčerske ponudbe in da naj bi 
podjetja prenesla 10 odstotkov državnega delniškega kapitala na Sklad pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja in 5 odstotkov na Odškodninski sklad (Prijatelj, 2001, str. 26).  
 
Podobno kot v Federaciji BiH tudi v Republiki Srbski privatizacija poteka prepočasi in zaostaja 
za načrti. Med najpomembnejše razloge za zamude sodijo prepozne priprave otvoritvenih bilanc, 
nejasna dokumentacija malih delničarjev, pomanjkanje jasnosti in preglednosti, oviranje, 
nerazrešena odškodninska vprašanja, težave pri zbiranju podatkov o vojakih, ki so sodelovali v 
vojni, in ostalih prebivalcih. Zaradi decentralizacije procesa privatizacije na agencije po kantonih 
je prišlo še do dodatnih zamud, saj na ravni kantonov ni bilo niti ustreznih strokovnjakov niti 
potrebnih podatkov za hitro izvedbo privatizacije (Prijatelj, 2001, str. 32).  
 

2.1.3 Srbija in Črna gora 
 
Zvezna republika Jugoslavija, ki je razglasila neodvisnost po razpadu bivše SFRJ ob združitvi 
republik Srbije in Črne gore v skupno državo 27. aprila 1992, se je 4. februarja 2003 
preimenovala v Srbijo in Črno goro in ob tem sprejela novo ustavo, ki obema entitetama 
zagotavlja večjo samostojnost. Do leta 2001 je bila država zaradi mednarodnih sankcij izolirana, 
njeno gospodarstvo pa osiromašeno. Danes je ena najrevnejših držav, obnovljenih pa ima le 48 
odstotkov proizvodnih zmogljivosti izpred desetih let. Od 10,7 milijonskega prebivalstva je okoli 
70 odstotkov prebivalstva pravoslavcev, muslimanov pa je okoli 19 odstotkov. Srbija in Črna 
gora je po ureditvi demokratična parlamentarna republika, sestavljena iz republik Srbije in Črne 
gore, medtem ko ima Kosovo, kljub temu, da je sestavni del države, poseben mednarodni status. 
S sprejetjem nove ustave je bil 4. marca 2003 za obdobje dveh let imenovan nov parlament 
(Skupština), v katerem je 91 predstavnikov Srbije in 35 predstavnikov Črne gore (Godina, 2004). 
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Po večletni izolaciji in napakah gospodarske politike prejšnjega režima je država slednjič stopila 
na pot hitre tranzicije. Izhodišča so slaba, saj je bilo potrebno povsem na novo zasnovati 
strategijo gospodarskega razvoja, poleg tega pa državo obremenjuje še slab socialni položaj 
prebivalstva. Na tej poti bo v prihodnjih nekaj letih nujno potrebna tuja finančna pomoč in tesno 
sodelovanje z mednarodno skupnostjo. Pomen kmetijstva in industrije, ki sta še v letu 1999 
predstavljala dve tretjini BDP (sedaj le še dobro polovico), se hitro zmanjšuje, hitrejšo rast pa 
beležijo storitve (Godina, 2004). 
 
V Srbiji in Črni gori bo v prihodnje poudarek predvsem na izvajanju strukturnih reform, 
prilagajanju zakonodaje evropski, pospeševanju privatizacije ter privabljanju tujih neposrednih 
naložb. Glavni cilj gospodarske politike je približevanje EU (prvi korak na tej poti bo podpis 
stabilizacijsko asociacijskega sporazuma) ter vključevanje v ostale evropske in mednarodne 
integracije (Godina, 2004). 
 
Proces privatizacije v Republiki Srbiji je do sedaj reguliralo več zakonov. V prvi fazi je bila 
privatizacija regulirana z Zakonom o družbenem kapitalu (iz leta 1989 in leta 1990) in Zakonom 
o pogojih in postopkih spreminjanja družbene lastnine v druge oblike lastnine iz leta 1991. Po 
teh zakonih se je privatizacija izvršila le v manjšem številu podjetij, saj je bila prostovoljne 
narave. Leta 1994 se je zaradi hiperinflacije celoten proces privatizacije po prejšnjem zakonu 
revidiral, izvršena je bila revalorizacija vplačil in odplačanega kapitala. Posledica tega je bila, da 
se je realno privatiziral le manjši del skupne vrednosti družbenega kapitala. 
 
Drugi zakon o lastninskem preoblikovanju je bil sprejet leta 1997. Ta zakon je predvideval 
privatizacijo skozi več faz (Zakon o svojinskoj transformaciji, 1997): 
1. V prvi fazi se je razdelilo največ 60% družbenega ali državnega kapitala, brez obveze do 

nadomestila delavcem in ostalim državljanom Republike Srbije, 10% pa je bilo preneseno na 
republiški sklad za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIO). 

2. V drugi fazi se je delilo najmanj 30% kapitala z obvezo do izplačila delnic z ali brez popusta. 
Denar od plačanih delnic se je stekal v državne sklade. 

 
Delnice podjetij, ki so se privatizirala po tem zakonu in so se v enem delu prenesla na PIO sklad, 
in delnice, ki niso dobile svojih lastnikov in so bile prenesene na Akcijski fond, se danes 
prodajajo na dražbah Beograjske borze. Glede na to, da je tudi v drugem privatizacijskem 
zakonu šlo za prostovoljni koncept privatizacije, so se za postopek odločila le večinoma dobra in 
kvalitetna podjetja.  
 
Tretji zakon o privatizaciji je stopil v veljavo v mesecu juliju leta 2001 (Zakon o privatizaciji, 
2001). Po tem zakonu se še danes privatizirajo družbena in državna podjetja. Novi zakon o 
privatizaciji predvideva dve metodi privatizacije kapitala podjetij: metoda javne dražbe in 
metoda javnega tenderja. Po zakonu izhaja, da se bodo velika podjetja strateškega pomena 
privatizirala po metodi javnega tenderja, medtem ko se bodo mala in srednja podjetja 
privatizirala po metodi javne dražbe. Tista podjetja, ki se ne bodo mogla privatizirati niti po 
enem niti po drugem modelu, bodo šla v privatizacijo skozi stečajni postopek. 
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Po zadnjem privatizacijskem zakonu se izvrši prodaja 70% družbenega ali državnega kapitala 
neposredno strateškemu lastniku. Kaj se zgodi z ostalimi 30%, pa je odvisno od tega, po kateri 
metodi je izvršena privatizacija. Če gre za javni tender, potem se 15% prenese na zaposlene brez 
nadomestila, ostalih 15% pa se prenese v Privatizacijski register, kar se bo naknadno (v dveh 
letih po roku predvidenem za proces privatizacije) razdelilo med državljane Republike Srbije, 
starejše od 18 let (prav tako brez nadomestila). Če gre za javno dražbo, potem se vseh 30% 
delnic prenese na zaposlene in upokojence podjetja, ki se privatizira. Kupci kapitala so lahko 
domače in tuje fizične ter pravne osebe. 
 
Sam potek privatizacije v Srbiji je dokaj neugoden za razvoj kapitalskega trga. Njihova najboljša 
podjetja so se v večini primerov sicer privatizirala po prvem in drugem privatizacijskem zakonu, 
tako da je tipična lastniška struktura danes v teh podjetjih taka, da imajo mali delničarji 
(zaposleni in vodstva podjetja) v lasti od 60 do 90 odstotkov kapitala, država pa preko 
paradržavnih skladov 10 do 40 odstotkov. Pozitivno pri tem je, da lahko država svoj delež v teh 
podjetjih proda izključno preko borze, slaba plat pa je, da delnice teh podjetij običajno ne 
kotirajo na borzi, dokler ne pride do prodaje večinskega paketa v lasti države in zato ni 
priložnosti, da bi se oblikovala prava tržna cena delnic. Pri podjetjih, ki se bodo privatizirala 
izključno po zadnjem privatizacijskem zakonu, pa ne gre pričakovati posebno zanimivega 
dogajanja na borzi, glede na to, da se večinski paketi prodajajo neposredno strateškim lastnikom 
in tako ne bo prihajalo do koncentracij lastništva preko borze, kot je to značilno za masovno 
privatizacijo. Posledica nemasovne privatizacije je tudi to, da se v Srbiji še do danes ni razvila 
industrija skladov, ki so običajno eden glavnih borznih igralcev na posameznih borzah. 
Zakonodajo, ki bo urejala področje skladov, šele sprejemajo. 
 
Črna gora je zadnjo novelo zakona o privatizaciji sprejela aprila 2000 (Zakon o privatizaciji 
privrede, 1996), po katerem naj bi vlada prodala večino podjetij v državni lasti. Strateška 
podjetja naj bi bila prodana prek mednarodnih natečajev, nekaj podjetij naj bi prešlo v poseben 
program sanacije, po koncu katere naj bi se tudi pri njih začela privatizacija v obliki skupnega 
razpisa za zbiranje ponudb, nekaj nesolventnih podjetij naj bi bilo prodanih na javnih dražbah, 
ostala podjetja pa se bodo privatizirala prek množične privatizacije. V ta namen so bili 
prebivalcem Črne gore razdeljeni lastninski certifikati, ki so jih lahko uporabili za pridobitev 
deleža v konkretnem podjetju ali pa so jih vložili v privatizacijske investicijske sklade. V 
podjetjih, ki so bila namenjena certifikatski privatizaciji je bilo za certifikate na voljo od 35 do 
45 odstotkov kapitala, zaposleni v teh podjetjih pa so bili upravičeni do 20-40 odstotkov 
kapitala. Danes je v Črni gori privatiziranega okoli 50 odstotkov državnega premoženja (Godina, 
2004).  
 
Na Kosovu, kjer privatizacijo izvaja UNMIK, je bilo do začetka septembra 2003 prodanih 24 
podjetij v skupni vrednosti 30 milijonov evrov. Oktobra 2003 je bila privatizacija zaradi 
nerešenih lastninskih in obligacijskih vprašanj, povezanih s Srbijo, prekinjena, po optimističnih 
napovedih pa bo zaključena leta 2005, ko bo prodanih vseh 500 podjetij (Godina, 2004). 
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2.1.4 Makedonija 
 
Makedonija je neodvisnost razglasila 8. septembra leta 1991, njen začasni mednarodno priznani 
naziv pa je zaradi spora z Grčijo še vedno Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija. 
Makedonija meri 25.713 kvadratnih kilometrov ter ima dobra dva milijona prebivalcev, od 
katerih je 65 odstotkov Makedoncev, kar četrtino predstavljajo Albanci, preostanek pa Turki, 
Romi, Srbi in drugi (Statevska, 2004). 
 
Poglavitno žarišče notranjih sporov in napetosti v obdobju po neodvisnosti predstavljajo zahteve 
albanske manjšine po enakih pravicah, kot jih ima makedonsko prebivalstvo. Spori med 
Makedonci in Albanci so privedli do skoraj leto dni trajajočih vojaških spopadov, ki so se po 
posredovanju mednarodne skupnosti, podpisom Ohridskega mirovnega sporazuma in sprejetjem 
ustavnih amandmajev, ki zagotavljajo albanskemu prebivalstvu več pravic, umirili (Statevska, 
2004). 
 
Makedonsko gospodarstvo je bilo pred začetkom spopadov v letu 2001 v vzponu. Rast BDP je 
bila visoka, vrednost nacionalne valute trdna, gospodarske reforme in privatizacija v razmahu, 
naraščati pa so začele tudi tuje neposredne naložbe. Ugodna gibanja so bila zaradi 
notranjepolitične krize hitro prekinjena. Gospodarstvo sedaj postopoma okreva, največje težave 
pa predstavljajo visoka brezposelnost, visok primanjkljaj na tekočem računu plačilne bilance in 
ozka izvozna struktura (Statevska, 2004). 
 
Makedonija je bila ob osamosvojitvi ena najmanj razvitih republik nekdanje Jugoslavije, na nizki 
tehnološki stopnji ter predvsem močno integrirana v gospodarske strukture sedanje Srbije in 
Črne gore. Razvoj in prestrukturiranje industrije, katere glavne panoge so rafinerija, rudarstvo, 
tekstil, gradbeništvo, čevljarska in tobačna industrija, je počasen, tako zaradi notranjih kot 
zunanjih razlogov. Brez stalne in močne tuje finančne, vojaške in politične prisotnosti, bi bila 
politična in gospodarska stabilnost Makedonije resno ogrožena (Statevska, 2004). 
 
Privatizacija v Makedoniji se je na nek način začela že leta 1989 v bivši Jugoslaviji po 
Markovičevi zakonodaji. Šlo je za koncept privatizacije, po katerem so lahko zaposleni v 
notranjem odkupu prišli do deleža v družbenem kapitalu in delnic podjetja. V nasprotju z 
drugimi državami bivše Jugoslavije je bil ta proces najbolj intenziven prav v Makedoniji. Na ta 
način je bilo privatizirano preko 600 makedonskih podjetij, ki so se preoblikovala v delniške 
družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo (Pahor, 2001, str. 435). 
 
Prava privatizacija pa se je v bistvu začela leta 1993, ko je makedonska vlada sprejela novi 
zakon o preoblikovanju podjetij z družbenim kapitalom (Law on Transformation of Socially 
Owned Enterprises, 1993), ki je namesto množične privatizacije uvedel individualni pristop 
(Berk, 2001, str. 414). Podjetja, ki so se privatizirala po Markovičem zakonu, so bila predmet 
temeljite kontrole, v glavnem pa je bilo njihovo preoblikovanje potrjeno. Glavni cilji novega 
zakona so povečanje učinkovitosti ekonomije, pritegniti tuji kapital, razviti kapitalski trg ter 
zmanjšati notranji in zunanji dolg države. Privatizacija je potekala decentralizirano, podjetja so 
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se sama odločala za začetek, po končnem roku pa je vse odločitve v zvezi s še neprivatiziranimi 
podjetji prevzela Agencija za privatizacijo, ki je sama izbrala metodo ali kombinacijo metod, po 
kateri bo katero podjetje privatizirala. 
 
Privatizacija makedonskih podjetij je potekala po naslednji shemi (Berk, 2001, str. 415): 
• 30% družbenega kapitala je bilo v obliki rednih delnic ponujenih zaposlenim pod posebej 

ugodnimi nakupnimi pogoji (začetni popust 30% + dodaten 1% popust za vsako leto 
zaposlitve v podjetju, vendar z dvoletnim moratorijem za prodajo). 

• 15% družbenega kapitala je bilo v obliki rednih delnic avtomatično preneseno na državni 
pokojninski sklad, ki lahko na podlagi lastnih odločitev te delnice kadarkoli proda. 

• 55% ocenjene vrednosti podjetij je bilo na voljo za prodajo pod enakimi pogoji domačim in 
tujim investitorjem. 

 
Sprememba zakona o privatizaciji državnega in družbenega kapitala v letu 1999 je pomenila 
uvedbo še ene, bolj posredne metode privatizacije (Law on Privatization of State Capital of 
Enterprises, 1999). To je neposredna prodaja podjetja, ki je omogočala vladi neposredna 
pogajanja s strateškim investitorjem, če so menili, da bi javnost prodaje lahko slabo vplivala na 
njeno uspešnost. Zaradi netransparentnosti in morebitne pristranskosti je ta način uporaben le v 
nekaterih posebnih primerih. Zaradi pritiskov javnosti je bil leta 2000 zakon umaknjen. 
 
Pomanjkanje regulative s področja privatizacije je v večletnem obdobju zahtevalo svojo ceno. S 
tem povzročena negotovost v podjetjih je ustvarila neugodne razmere za prestrukturiranje 
podjetij in hkrati sprožila viden proces zmanjševanja sredstev podjetja. Potencialni notranji 
lastniki niso bili motivirani za povečevanje vrednosti “svojih” podjetij in so si z dejanskim 
zmanjševanjem vrednosti podjetja ustvarjali pogoje za morebiten dogovor z oblastmi za prevzem 
podjetja pod ugodnimi pogoji. Pozneje se je to tudi zgodilo, kar je bila le formalna potrditev 
vladanja zaposlenih in vodstva podjetja (Pahor, 2001, str. 436). 
 
Po makedonski zakonodaji velja, da je podjetje uspešno privatizirano, če je prodanega vsaj 51% 
kapitala. Rezultat več kot 10 letnega obdobja privatizacije je, da je 95% podjetij privatiziranih. 
Od vseh privatiziranih podjetij je 65 odstotkov majhnih podjetij, 19 odstotkov srednjih ter 16 
odstotkov velikih podjetij. Prav slednja so najbolj problematična. Med njimi je okoli 40 velikih 
izgubarskih podjetij, katerih privatizacija se nenehno odlaga, hkrati pa je bistvenega pomena, saj 
je od nje odvisna sprostitev tretje tranše posojila Svetovne banke. Večina od teh podjetij je ali 
strateškega pomena ali pa proizvajajo velike izgube. Strateška podjetja bodo prodana predvsem 
tujim investitorjem (Privatization Agency of the Republic of Macedonia, 2004).  
 
Privatizirana podjetja, ki še nimajo dolgoročnega strateškega lastnika so danes po večini v rokah 
managementa in zaposlenih. Ker pa je tudi Makedonija primer države, ki se ni odločila za 
masovno privatizacijo, nimajo tako imenovanih privatizacijskih investicijskih skladov, ki bi 
popestrili dogajanje na borzi.  
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2.2 BRUTO DOMAČI PROIZVOD IN INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA 
 
Celotna regija držav nekdanje Jugoslavije je v letu 2003 ustvarila BDP v višini 88,3 mlrd USD, 
od tega sta samo Slovenija in Hrvaška ustvarili 56,8 mlrd USD, kar predstavlja 64 odstotkov 
obravnavane regije. Srbija in Črna gora zaenkrat po velikosti BDP še zaostaja, se pa približuje 
Sloveniji in Hrvaški, v Bosni in Hercegovini in Makedoniji je velikost BDP relativno skromna. 
 

Tabela 2: Bruto domači proizvod (BDP) držav nekdanje Jugoslavije v obdobju od leta 2000 
do leta 2005 (v milijardah USD po tekočih cenah) 

Država/ Leto 2000 2001 2002 2003 2004* 2005** 
Slovenija 19,0 19,0 22,0 28,0 32,0 34,0
Hrvaška 19,0 20,3 22,8 28,8 33,3 37,1
Bosna in Hercegovina 4,4 4,6 5,6 7,0 7,9 8,9
Srbija in Črna gora 8,7 11,5 15,7 19,8 23,3 24,3
Makedonija 3,6 3,5 3,8 4,7 5,3 5,9

Opomba: * Ocena, ** Načrtovani zneski 

Vir: The Vienna Institute for International Economic Studies, 2004. 
 
BDP na prebivalca je v Hrvaški približno polovico nižji kot v Sloveniji, v preostalih treh državah 
pa je zaenkrat podoben in bistveno nižji od prej omenjenih dveh držav. 
 

Tabela 3: BDP na prebivalca v državah nekdanje Jugoslavije v obdobju od leta 2000 do leta 
2005 (v USD) 

Država/ Leto 2000 2001 2002 2003 2004* 2005** 
Slovenija 9.531 9.783 11.135 13.955 15.864 17.140
Hrvaška 4.345 4.620 5.140 6.480 7.490 8.340
Bosna in Hercegovina 1.028 1.196 1.417 1.667 1.881 2.070
Srbija in Črna gora 1.039 1.307 1.492 1.888 2.121 2.309
Makedonija 1.759 1.699 1.875 2.299 2.604 2.905

Opomba: * Ocena, ** Načrtovani zneski 

Vir: The Vienna Institute for International Economic Studies, 2004. 
 
Že površen pogled na rast BDP v obdobju od leta 2000 do leta 2003 in ocena ter načrtovana rast 
BDP za leti 2004 in 2005 pokaže, da je v celotni regiji prisotna relativno visoka rast, še posebej 
to velja za manj razvite od navedenih držav, to so Srbija in Črna gora, Bosna in Hercegovina in 
Makedonija.  
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Tabela 4: Letna rast BDP v državah nekdanje Jugoslavije v obdobju od leta 2000 do leta 
2005 (v %) 

Država/ Leto 2000 2001 2002 2003 2004* 2005** 
Slovenija 3,8 2,7 3,4 2,3 3,2 3,5
Hrvaška 3,7 4,1 5,2 4,3 3,7 4,2
Bosna in Hercegovina 5,9 5,6 5,5 3,5 4,8 5,0
Srbija in Črna gora 6,4 6,2 3,8 2,0 6,0 5,0
Makedonija 4,3 -4,6 0,9 3,2 2,0 4,0

Opomba: * Ocena, ** Načrtovani zneski 

Vir: The Vienna Institute for International Economic Studies, 2004. 
 
V Hrvaški je gospodarsko rast v zadnjih letih spodbujalo predvsem domače povpraševanje, v 
okviru katerega so se povečale predvsem domače naložbe v infrastrukturo. Že nekaj let rast BDP 
tudi zavira negativni saldo zunanjetrgovinske bilance. V letošnjem letu naj bi bila gospodarska 
rast nekoliko nižja, saj se je rast domačega povpraševanja, predvsem naložb, upočasnila (Žlogar, 
2004). 
 
Pri primerjavi gospodarske rasti med državami nekdanje Jugoslavije je poseben primer Bosna in 
Hercegovina, kjer se je v letu 2000 končalo povojno obdobje izjemno visoke gospodarske rasti, 
ki je neposredno posledica obnove in prilivov kapitala iz tujine. Vprašanje pa je, ali bo mogoče 
takšno rast zadržati tudi potem, ko bo mednarodna pomoč usahnila. Ni namreč jasno, ali je 
znotraj institucij tržnega gospodarstva, ki so nastale v okviru obnove in prehoda v mirnodobno 
gospodarstvo, dovolj pripravljenosti za dejanski prehod v tržno gospodarstvo. Uspešnost 
privatizacije ter prestrukturiranje podjetij in bank sta tista dejavnika, ki bosta na gospodarsko rast 
verjetno bistveno vplivala v prihodnosti (Deželan, 2001, str. 242). 
 
Z vidika gospodarske rasti je zanimiva tudi Srbija in Črna gora, kjer se po letu 2000 stopnja 
gospodarske rasti zmanjšuje, je pa odvisna predvsem od zasebne in javne porabe, tuje pomoči in 
naraščajočih tujih naložb. Ob odsotnosti tujega kapitala ali ob napakah v makroekonomski 
politiki vlade, bi jugoslovansko gospodarstvo lahko ponovno zapadlo v stagnacijo, saj je 
naraščanje zasebne porabe, ki je bila v preteklih letih gonilo rasti, na dolgi rok nevzdržno 
(Godina, 2004).  
 
Gospodarsko rast v Makedoniji spodbuja predvsem višja rast zasebne porabe ter višja rast 
domačih naložb, medtem ko je bila v zadnjem obdobju rast javne porabe zaradi zmanjševanja 
vojaških izdatkov celo negativna. V bodoče naj bi se gospodarska rast v tej državi spodbujala 
predvsem z večjo investicijsko in zasebno potrošnjo, večjim izvozom ter povečanim poslovnim 
in potrošniškim zaupanjem (Statevska, 2004). 
 
Primerjava rasti industrijske proizvodnje v regiji pokaže, da izmed obravnavanih držav pozitivno 
izstopa predvsem Bosna in Hercegovina, negativno pa Makedonija. V letu 2005 je planirana rast 
industrijske proizvodnje v vseh državah podobna in uravnotežena. 
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Tabela 5: Letna rast industrijske proizvodnje v državah nekdanje Jugoslavije v obdobju od 
leta 2000 do leta 2005 (v %) 

Država/ Leto 2000 2001 2002 2003 2004* 2005** 
Slovenija 8,2 5,1 4,7 3,2 4,0 3,0
Hrvaška 1,5 4,3 5,7 7,4 3,8 4,5
Bosna in Hercegovina 8,0 9,0 7,5 5,0 10,0 6,2
Srbija in Črna gora 11,1 0,0 1,7 -2,7 6,0 5,0
Makedonija 2,1 -10,1 -0,9 4,5 -2,0 5,0

Opomba: * Ocena, ** Načrtovani zneski 

Vir: The Vienna Institute for International Economic Studies, 2004. 
 
Gonilna sila industrijske proizvodnje v Hrvaški je predvsem gradbeništvo, med storitvami pa je 
najpomembnejši turizem. Skupni hrvaški zaslužek od turizma predstavlja okoli 22 odstotkov 
BDP. V ta znesek pa po novi metodologiji izračuna ni vključen le prihodek od tujih turistov, 
temveč tudi t.i. vložek v domačo ekonomijo, ki vključuje skupno bivanje in tranzit tujcev, 
porabo domačih turistov v turizmu in vlaganja v javni in zasebni turistični sektor (Žlogar, 2004). 
 
V Bosni in Hercegovini se industrija glede na nizko osnovo obnavlja zelo počasi. V primerjavi z 
razmerami pred vojno je Federacija BiH spravila v pogon šele okoli 50 odstotkov industrijskih 
zmogljivosti, Republika Srbska pa 40 odstotkov (Žlogar, 2004). 
 
Vzroki za nizko rast industrijske proizvodnje v Srbiji in Črni gori so predvsem nelikvidnost 
gospodarstva in negotovost povezana s privatizacijo. Nelikvidnost gospodarstva je posledica 
izjemno visoke notranje zadolženosti podjetij, k čemur prispevata še restriktivna monetarna 
politika ter povečanje davčnih obveznosti podjetij. Za zagon industrije bodo potrebne znatne tuje 
in domače naložbe ter končanje privatizacije (Godina, 2004). 
 
Gibanje industrijske proizvodnje v Makedoniji je izredno dinamično. V letih 2001 in 2002 je 
bila v upadanju, kar je bila posledica spopadov in manjšega poslovnega zaupanja. V letu 2003 je 
ponovno zabeležila pozitivno rast, ki je bila najvišja v predelovalni industriji, v okviru katere se 
je proizvodnja v večini panog sicer zmanjšala (predvsem v tekstilni industriji), vendar jo je 
nadomestila visoka rast v sektorju nežlahtnih kovin, ki je podvojil proizvodnjo. Močno je narasla 
tudi proizvodnja trajnih potrošnih izdelkov (Statevska, 2004). 
 
Iz napovedi Dunajskega instituta za mednarodne ekonomske študije izhaja, da je načrtovana 
povprečna gospodarska rast za celotno regijo v letu 2005 4,3 odstotna (The Wienna Institute for 
International Economic Studies, 2004). Če to primerjamo z napovedmi Mednarodnega 
denarnega sklada, ki za Evropsko unijo v letu 2005 napovedujejo 2,2 odstotno gospodarsko rast, 
za  ZDA 3,5 odstotno in za Japonsko 2,5 odstotno gospodarsko rast, potem ugotovimo, da se bo 
regija držav nekdanje Jugoslavije bistveno hitreje razvijala od vodilnih svetovnih gospodarstev 
(Boršič, 2004, str. 8). 
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2.3 NEZAPOSLENOST IN PLAČE 
 
Visoka brezposelnost je eden najresnejših problemov v državah nekdanje Jugoslavije. Če lahko v 
primeru Slovenije govorimo o neki normalni stopnji brezposelnosti, je že v sosednjih Hrvaški ta 
skoraj dvakrat višja, v Srbiji in Črni gori, Makedoniji in sploh v Bosni in Hercegovini pa je 
izjemno visoka. Seveda je v vseh obravnavanih državah močno prisotna tudi siva ekonomija, 
tako da je dejanska stopnja nezaposlenosti verjetno precej drugačna od uradne statistike. 
 

Tabela 6: Stopnja nezaposlenosti v državah nekdanje Jugoslavije v obdobju od leta 2000 do 
leta 2005 (v %) 

Država/ Leto 2000 2001 2002 2003 2004* 2005** 
Slovenija 12,2 11,6 11,5 11,0 10,5 10,0
Hrvaška 21,3 21,4 22,3 19,5 19,0 18,3
Bosna in Hercegovina 40,0 40,0 41,1 40,0 39,0 39,0
Srbija in Črna gora 26,7 27,5 31,3 34,5 30,3 28,0
Makedonija 32,0 32,0 31,9 36,7 36,0 34,0

Opomba: * Ocena, ** Načrtovani zneski 

Vir: The Vienna Institute for International Economic Studies, 2004. 
 
Na Hrvaškem je v obdobju 1996-2002 stopnja brezposelnosti ves čas naraščala, kar je bila 
posledica pomanjkanja ustvarjanja novih delovnih mest ob hkratnem procesu prestrukturiranja 
gospodarstva in privatizacije. V letu 2003 se je stopnja brezposelnosti le začela zniževati in 
podoben trend naj bi se nadaljeval tudi v prihodnje (Žlogar, 2004). 
 
Stopnja brezposelnosti je v obeh entitetah Bosne in Hercegovine izjemno visoka; v Federaciji 
BiH dosega dobrih 40 odstotkov, v Republiki Srbski pa celo 50 odstotkov. Pri tem je nujno 
potrebno upoštevati dejstvo, da veliko ljudi dela v sivi ekonomiji, statistika pa kot zaposlenih ne 
vodi niti obrtnikov in samozaposlenih, tako da dejanska stopnja brezposelnosti po ocenah znaša 
od 20 do 25 odstotkov (Žlogar, 2004).  
 
Brezposelnost v Srbiji in Črni gori je po statistični podatkih zelo visoka, dejansko pa naj bi bila 
celo še višja. Statistika namreč vodi tudi tako imenovano navidezno zaposlenost, ki je prisotna 
predvsem v podjetjih v državni oziroma družbeni lasti, kjer se nekateri delavci vodijo kot 
zaposleni, dejansko pa so na prisilnih dopustih ter delajo na črno. Proces privatizacije in 
likvidacije podjetij brezposelnost še povečuje (Godina, 2004).  
 
Visoka nezaposlenost je eden največjih ekonomskih in socialnih problemov tudi v Makedoniji. 
V dvomilijonski Makedoniji je nezaposlenega skoraj tretjino aktivnega prebivalstva, četrtina 
prebivalstva pa živi pod mejo revščine. Ocenjuje se, da približno polovica zaposlene in 
nezaposlene delovne sile dela na sivem trgu dela. Povprečna stopnja brezposelnosti se v zadnjih 
nekaj letih ni zmanjšala in znaša med 33 in 40 odstotki (Statevska, 2004).  
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Povprečne mesečne neto plače v državah nekdanje Jugoslavije so zelo nizke. V Sloveniji je v 
letu 2003 znašala 1.060 evrov, v Hrvaški 705 evrov, v Bosni in Hercegovini  267 evrov, v 
Makedoniji 191 evrov in v Srbiji in Črni gori 153 evrov. Samo za primerjavo, v EU je v letu 
2003 povprečna mesečna neto plača znašala 2.335 evrov, v Nemčiji celo 2.802 evrov.  
 
Izjemno visoka stopnja brezposelnosti, nizka kupna moč in revščina so med največjimi problemi 
v državah nekdanje Jugoslavije, ki so v močni koleraciji s stopnjo izobrazbe. Na področju 
izobraževanja naj bi države zato tudi v bodoče zagotavljale ustrezno financiranje in nadaljevale s 
prevladujočo vlogo. Po oceni Svetovne banke naj bi bila zaradi visoke stopnje dela na črno 
dejanska stopnja brezposelnosti v obravnavanih državah sicer bistveno nižja. Oblikovanje novih 
delovnih mest na podlagi večje fleksibilnosti trga delovne sile, ustvarjanje pogojev za nadaljnji 
razvoj privatnega sektorja, zniževanje deleža sive ekonomije in predvsem višja gospodarska rast 
morajo biti prioritetna usmeritev ekonomske politike obravnavanih držav (Figar, 2004, str. 61).   
 

2.4 FISKALNA POLITIKA IN PRORAČUN 
 
Visok proračunski primanjkljaj je problematičen predvsem v Hrvaški, saj močno odstopa od 
maastrichtskih kriterijev za vstop v EU, po katerih znaša največji dopusten primanjkljaj v višini 
treh odstotkov. Omenjenega kriterija trenutno ne izpolnjuje tudi Srbija in Črna gora, Makedonija 
se vsa leta giblje nekje na meji, Bosna in Hercegovina pa s proračunskim primanjkljajem nima 
problemov.  
 

Tabela 7: Proračunski primanjkljaj v državah nekdanje Jugoslavije v obdobju od leta 2000 
do leta 2005 (v % BDP) 

Država/ Leto 2000 2001 2002 2003 2004* 2005** 
Slovenija -3,0 -2,7 -1,9 -1,8 -1,9 -1,7
Hrvaška -6,3 -6,4 -5,2 -6,3 -6,5 -5,5
Bosna in Hercegovina -7,0 -3,3 -2,2 0,4 -0,1 0,0
Srbija in Črna gora -1,4 -4,5 -4,5 -4,0 -3,3 -3,2
Makedonija 1,8 -7,2 -4,5 -1,6 -2,4 -2,5

Opomba: * Ocena, ** Načrtovani zneski 

Vir: The Vienna Institute for International Economic Studies, 2004. 
 
Po maastrichtskih kriterijih za vstop v EU naj zunanji javni dolg države ne bi znašal več kot 60 
odstotkov BDP. Tudi po tem kriteriju najbolj negativno izstopa Hrvaška, medtem ko so v Srbiji 
in Črni gori v zadnjih nekaj letih uspeli približati velikost javnega dolga omenjenemu kriteriju. 
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Tabela 8:  Javni dolg v državah nekdanje Jugoslavije v obdobju od leta 2000 do leta 2005  
(v % BDP) 

Država/ Leto 2000 2001 2002 2003 2004* 2005** 
Slovenija 45,8 47,5 48,9 52,8 57,3 57,9
Hrvaška 59,9 57,0 67,6 81,5 82,7 84,1
Bosna in Hercegovina 61,7 50,9 44,4 34,3 34,6 34,8
Srbija in Črna gora 111,9 103,2 75,2 68,9 60,7 61,2
Makedonija 41,5 43,1 42,8 38,9 37,8 38,3

Opomba: * Ocena, ** Načrtovani zneski 

Vir: The Vienna Institute for International Economic Studies, 2004. 
 
Najpomembnejša cilja Hrvaške fiskalne politike sta zmanjšanje proračunskega primanjkljaja in 
javnega dolga. Proračunski primanjkljaj in rast javnega dolga sta problematična tudi zaradi 
hrvaškega približevanja EU, saj bo morala javni dolg zadrževati pod maastrichtsko mejo v višini 
60 odstotkov BDP. Fiskalno usklajevanje vključuje poleg omejevanja rasti plač tudi zmanjšanje 
izdatkov za zdravstveni in pokojninski sklad ter izdatkov za blago in storitve (Žlogar, 2004). 
 
Proračuna obeh entitet Bosne in Hercegovine je mednarodna skupnost kritizirala, predvsem 
zaradi prevelikega deleža izdatkov za socialne transfere in drugih tekočih izdatkov, ki vladi 
onemogočajo vlaganja v projekte, ki bi imeli dolgoročen vpliv na povečanje gospodarske rasti in 
stabilnosti. Zaskrbljujoče visok je predvsem delež izdatkov za izplačilo vojnih invalidnin, ki v 
proračunu Federacije predstavljajo okoli tretjino, v proračunu Republike Srbske pa okoli 10 
odstotkov (Žlogar, 2004).  
 
Gospodarski politiki Srbije in Črne gore sta usmerjeni predvsem k liberalizaciji gospodarstva, 
stabilizaciji in reformam, med njimi podpori konvertibilnosti in stabilnosti dinarja, reformi 
plačilnega sistema, strožjemu nadzoru nad bankami in davčno administracijo, pospešitvi 
privatizacije, nadaljnjemu zniževanju inflacije in omejevanju sive ekonomije. Srbija in Črna gora 
imata vsaka svoj proračun, poleg tega pa odvajata tudi sredstva v zvezni proračun (Godina, 
2004).  
 
Osrednji cilj fiskalne politike Makedonije je zmanjšanje proračunskih izdatkov, ki so se zaradi 
izdatkov za vojsko in policijo v letih 2001-2002 močno povečali. Zaradi boljšega nadzora nad 
pobiranjem davkov in nižjih izdatkov je makedonski proračun v prvih sedmih mesecih leta 2004 
zabeležil presežek, z nadaljnjo restriktivno politiko pa bo proračunski primanjkljaj za celotno 
leto predstavljal okoli dva odstotka BDP. Gospodarska politika bo v srednjeročnem obdobju 
večjo pozornost namenjala strukturnim reformam (Statevska, 2004). 
 
Iz napovedi Dunajskega instituta za mednarodne ekonomske študije izhaja, da je načrtovan 
povprečni proračunski deficit v državah nekdanje Jugoslavije za leto 2005 2,6 odstotka BDP, kar 
je manj kot v letu 2004, ko naj bi po ocenah znašal 2,8 odstotka BDP. Za razliko od 
proračunskega primanjkljaja naj bi se javni dolg držav nekdanje Jugoslavije iz leta 2004 do leta 
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2005 v povprečju povečal iz 54,6 odstotka BDP na 55,2 odstotka BDP (The Vienna Institute for 
International Economic Studies, 2004). 
 

2.5 MONETARNA POLITIKA, TEČAJ DOMAČE VALUTE IN 
INFLACIJA 

 
Z vidika stabilnosti valute je najbolj kritična Srbija in Črna gora, kar je seveda posledica izjemno 
visoke inflacije in celo hiperinflacije izpred nekaj let. V vseh ostalih državah so domače valute 
relativno stabilne. 
 

Tabela 9: Povprečni menjalni tečaj nacionalnih valut držav nekdanje Jugoslavije za evro v 
obdobju od leta 2000 do leta 2005 

Država/ Leto 2000 2001 2002 2003 2004* 2005** 
Slovenija (tolar) 205,00 217,20 226,20 233,70 238,90 240,00
Hrvaška (kuna) 7,65 7,47 7,41 7,56 7,59 7,63
Bosna in Hercegovina 
(konvertibilna marka) 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
Srbija in Črna gora 
(dinar) 15,30 59,87 60,70 65,30 72,60 79,60
Makedonija (denar) 60,90 60,94 60,80 61,50 61,30 61,30

Opomba: * Ocena, ** Načrtovani zneski 

Vir: The Vienna Institute for International Economic Studies, 2004. 
 
Na področju monetarne politike je Hrvaška usmerjena v upočasnitev kreditne ekspanzije, ki že 
od leta 2001 dalje zaradi visoke gospodarske rasti in višjih plač močno narašča. Povečano 
kreditno aktivnost so banke večinoma financirale z najemanjem kreditov pri matičnih bankah v 
tujini, kar je povečevalo zunanji dolg. Centralna banka je z dvigom obveznih rezerv s 25 na 35 
odstotkov zmanjšala likvidnost medbančnega trga za okoli dve milijardi kun. S posledičnim 
dvigom obrestnih mer na medbančnem trgu za dve do tri odstotne točke, na okoli deset 
odstotkov, je približno za toliko otežila tudi kratkoročno zadolževanje države z izdajanjem 
zakladnih menic. Ukrep centralne banke je vplival tudi na apreciacijo kune. Centralna banka bo 
vsaj kratkoročno še ohranjala stabilen tečaj kune (Žlogar, 2004). 
 
Monetarno politiko Bosne in Hercegovine vodi valutni odbor v okviru centralne banke, katere 
guverner je predstavnik mednarodne skupnosti. Eden od najuspešnejših dosežkov gospodarske 
politike je nizka inflacija in trdnost nacionalne valute. Konvertibilna marka je postala najtrdnejša 
valuta v balkanskem prostoru, v okviru valutnega odbora je fiksno vezana na evro, centralna 
banka pa daje v obtok le toliko denarja, za kolikor ima pokritja v deviznih rezervah. Zaradi hitre 
rasti kreditov najetih pri tujih bankah v BiH, je centralna banka sredi leta 2003 sprejela vrsto 
ukrepov, ki bodo predvsem zavirali uvoz (Žlogar, 2004). 
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Na področju monetarne politike in politike deviznega tečaja v Srbiji in Črni gori bo vsaj v 
prehodnem obdobju še vedno obstajala popolna ločitev med Srbijo in Črno goro. Črna gora bo 
poizkušala obdržati svojo valuto (evro) in valutni odbor, kar zagotavlja stabilnost valute ter 
nizko inflacijo. Narodna banka Srbije pa bo nadaljevala z restriktivno monetarno politiko, ki bo 
skupaj z nadzorovanim gibanjem tečaja domače valute omogočila nadaljnje znižanje in 
obvladovanje inflacije, kar je glavni cilj in kar od nje zahteva tudi IMF (Godina, 2004).  
 
V nasprotju s fiskalno je monetarna politika Makedonije nekoliko bolj sproščena, saj je cilj 
centralne banke povečati kredite poslovnih bank realnemu sektorju gospodarstva in na ta način 
spodbuditi obnovo gospodarstva. S tem bi se lahko povečali inflatorni pritiski, vendar bo večje 
povpraševanje po denarju v korelaciji z višjo gospodarsko rastjo, stabilnost tečaja nacionalne 
valute pa bo zavirala inflacijo. Posojilne obrestne mere so zaradi rizičnosti v poslovanju s 
prebivalstvom in podjetji visoke in v povprečju znašajo 15,8 odstotka (Statevska, 2004). 
 
Največji problem z visoko inflacijo imajo še vedno v Srbiji in Črni gori. Sicer v tej državi nismo 
več priča hiperinflaciji, ki je še v letih 2000 in 2001 znašala skorja 90 odstotkov, a kljub temo 
znaša letna stopnja inflacije še vedno okoli 10 odstotkov. Vse ostale države s previsoko inflacijo 
nimajo problemov, kar je posledica restriktivne monetarne politike in uspešnega posredovanja 
centralnih bank. 
 

Tabela 10: Letna stopnja inflacije v državah nekdanje Jugoslavije v obdobju od leta 2000 
do leta 2005 (v %) 

Država/ Leto 2000 2001 2002 2003 2004* 2005** 
Slovenija 8,9 8,4 7,5 5,6 3,6 2,9
Hrvaška 6,2 5,2 1,7 1,8 2,2 2,4
Federacija BIH 1,2 1,7 -0,2 0,1 0,2 0,4
Republika Srbska 13,6 6,5 1,7 1,8 2,3 2,5
Srbija in Črna gora 86,0 88,9 21,3 11,2 8,8 8,6
Makedonija 10,6 5,5 1,8 1,2 0,0 1,0

Opomba: * Ocena, ** Načrtovani zneski 

Vir: The Vienna Institute for International Economic Studies, 2004. 
 
Inflacija na Hrvaškem je pod kontrolo. V primeru inflatornih pritiskov se pričakuje 
posredovanje centralne banke (Žlogar, 2004). V Bosni in Hercegovini se od končanja vojne 
dalje inflacija vztrajno znižuje, z restriktivno monetarno in tudi fiskalno politiko pa bo 
predvidoma ostala nizka tudi v prihodnjih letih. V Republiki Srbski je sicer nekaj višja inflacija 
kot v Federaciji BIH (Žlogar, 2004). Tudi v Srbiji in Črni gori se inflacija z restriktivno 
monetarno politiko vztrajno znižuje. Kot zanimivost navajam, da je v januarju leta 1994 
inflacija, preračunana na letno raven, znašala kar 313 milijonov odstotkov (Košak, 2001, str. 
327). Črnogorska inflacija je sicer bistveno nižja in znaša okoli pet odstotkov, zaradi povišanja 
carin za nekatere proizvode, ki bodo prihajali le s srbskega trga, pa se bo inflacija po ocenah 
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povečala (Godina, 2004). V Makedoniji so približali stopnjo inflacije ničli, v prihodnje pa se 
kljub restriktivni fiskalni politiki pričakuje nekaj višja inflacija zaradi širitve davka na dodano 
vrednost, bolj sproščene monetarne politike, nižje stopnje apreciacije denarja napram dolarju in 
višjih cen uvoženega goriva (Statevska, 2004). 
 
Iz napovedi Dunajskega instituta za mednarodne ekonomske študije izhaja, da je načrtovana 
povprečna inflacija v državah nekdanje Jugoslavije za leto 2005 3 odstotna, kar je približno na 
istem nivoju kot v letu 2004, ko naj bi po ocenah znašala 2,9 odstotka. Inflacija naj bi ostala pod 
kontrolo in na nivoju pod tremi odstotki tudi v prihodnjih letih, ko naj bi se povprečna stopnja 
inflacije v regiji znižala predvsem zaradi nadaljnjega zniževanja inflacije v Srbiji in Črni gori 
(Centre for European Policy Studies, 2004). 
 

2.6 IZVOZ, UVOZ IN TEKOČI RAČUN 
 
Praktično za vse države nekdanje Jugoslavije velja, da so neto uvoznice blaga in storitev. 
Največje težave z neuravnoteženostjo uvoza in izvoza blaga in storitev ima Bosna in 
Hercegovina, ki ima izredno visok primanjkljaj na tekočem računu. Precejšen primanjkljaj imata 
tudi Srbija in Črna gora ter Makedonija, medtem ko je Hrvaška v nekoliko boljšem položaju. 
 

Tabela 11: Saldo tekočega računa v državah nekdanje Jugoslavije v obdobju od leta 2000 
do leta 2005 (v % BDP) 

Država/ Leto 2000 2001 2002 2003 2004* 2005** 
Slovenija -2,8 0,2 1,4 0,1 -0,4 -0,6
Hrvaška -2,1 -3,2 -8,4 -7,1 -4,4 -4,8
Bosna in Hercegovina -12,9 -18,0 -38,2 -29,8 -26,5 -23,4
Srbija in Črna gora -3,9 -5,7 -8,8 -9,4 -13,5 -12,1
Makedonija -3,0 -10,2 -8,6 -6,0 -9,9 -8,8

Opomba: * Ocena, ** Načrtovani zneski 

Vir: The Vienna Institute for International Economic Studies, 2004. 
 
Rast realnega obsega izvoza blaga in storitev na Hrvaškem je v zadnjih letih višja, vendar pa je 
za večino tega povečanje zaslužna visoka rast izvoza storitev (predvsem turizma). Blagovni 
izvoz sestavljajo predvsem stroji in transportna oprema, prehrambeni proizvodi, kemični izdelki, 
mineralna goriva in maziva ter surovine. Vzroki za nizek blagovni izvoz so v nizkem 
povpraševanju v državah članicah EU, precenjeni kuni ter predvsem še vedno prepočasnem 
prestrukturiranju industrije in pomanjkanju tujih neposrednih naložb v predelovalno industrijo. V 
zadnjih letih uvoz Hrvaške narašča hitreje od izvoza, najvišji stopnji rasti beležita uvoz strojev in 
transportne opreme ter uvoz različnih industrijskih proizvodov. V okviru uvoza strojev se je 
najbolj povečal uvoz industrijske opreme, kar kaže na to, da se hrvaška industrija modernizira in 
obnavlja, s čimer bi izvozni sektor lahko postal konkurenčnejši. Prav zaradi nekonkurenčnosti 
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hrvaških podjetij je rast izvoza v države članice EU nizka, predvsem v poglavitnih 
zunanjetrgovinskih partnericah, Italiji in Nemčiji. Nižja je bila tudi rast uvoza iz EU. Po drugi 
strani pa je višja stopnja rasti izvoza v države članice Cefte in v balkanske države, kar je 
posledica sklenjenih prostotrgovinskih sporazumov med državami jugovzhodne Evrope. Tekoči 
primanjkljaj se večinoma pokriva iz naslova tujih neposrednih naložb in privatizacijskih 
prihodkov (Žlogar, 2004). 
 
Bosna in Hercegovina je država, ki ima izjemno visoki primanjkljaj na tekočem računu in to 
predvsem zaradi visoke rasti uvoza, ki pa je posledica močne rasti potrošniških kreditov. 
Pomembno je dejstvo, da je Federacija BiH v letu 2003 prvič uvozila največ strojev in 
transportne opreme in ne kot v preteklosti potrošnih dobrin. V nasprotju s pozitivnimi gibanji na 
uvozni strani, pa se struktura izvoza ni spremenila. Federacija BiH izvaža predvsem kovine, les 
in izdelke iz lesa, oblačila in izdelke iz usnja, torej proizvode z nizko dodano vrednostjo. 
Podobna je struktura izvoza Republike Srbske. Federacija BiH največ izvaža v Hrvaško, 
Nemčijo, Švico in Italijo, uvaža pa iz Hrvaške, Nemčije, Slovenije in Italije. Srbska entiteta je 
tradicionalno bolj navezana na Srbijo, ki je njena glavna zunanjetrgovinska partnerica (njen 
delež v izvozu znaša okoli 49 odstotkov, v uvozu pa 26 odstotkov). Visok zunanjetrgovinski 
primanjkljaj je glavni vzrok za primanjkljaj na tekočem računu plačilne bilance. Z rastjo izvoza 
in omejevanjem uvoza naj bi se primanjkljaj tekočega računa v prihodnjih letih znižal. 
Primanjkljaji bodo podobno kot doslej, pokrili s tujo finančno pomočjo in naraščajočimi tujimi 
naložbami (Žlogar, 2004).  
 
Zunanjetrgovinski primanjkljaj Srbije in Črne gore se v zadnjih letih hitro povečuje, poglaviten 
razlog za to pa je skromna rast industrijske proizvodnje. Uvoz narašča v vseh panogah, najvišjo 
rast pa v letu 2003 beleži uvoz strojev in ostalih industrijskih izdelkov, kar kaže na to, da se 
industrija postopoma le modernizira in obnavlja. Struktura izvoza in uvoza po državah se tudi v 
letu 2003 ne spreminja. Srbija in Črna gora največ izvaža v Italijo, BiH, Nemčijo in Makedonijo, 
uvaža pa iz Rusije, Nemčije, Italije in Madžarske. Visok zunanjetrgovinski primanjkljaj je 
poglaviten vzrok za primanjkljaj na tekočem računu plačilne bilance, ki pa je nižji od 
primanjkljaja blagovne bilance zaradi presežka v bilanci tekočih transferov in v bilanci storitev. 
Za pokrivanje tekočega primanjkljaja Srbija in Črna gora nujno potrebuje tujo finančno pomoč in 
kredite (Godina, 2004). 
 
Tudi Makedonija se srečuje s precej neuravnoteženim uvozom in izvozom blaga. Makedonija 
izvaža največ oblačil in tekstila, železa in jekla, pijač in tobaka, ostalih kovin in prehrambenih 
proizvodov, medtem ko v uvozu prevladujejo stroji in transportna oprema, mineralna goriva in 
maziva, industrijski proizvodi, prehrambeni proizvodi ter kemikalije. V države EU Makedonija 
nameni dobrih 50 odstotkov svojega izvoza, v makedonskem uvozu pa imajo države EU okoli 
45-odstoten delež. Države, v katere Makedonija največ izvaža, so: Srbija in Črna gora, Nemčija, 
Grčija in Italija. Najpomembnejše makedonske dobaviteljice pa so: Nemčija, Grčija, Srbija in 
Črna gora ter Slovenija (Statevska, 2004).  
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Iz napovedi Dunajskega instituta za mednarodne ekonomske študije izhaja, da je načrtovan 
povprečni primanjkljaj na tekočem računu v državah nekdanje Jugoslavije za leto 2005 9,9 
odstotka BDP, kar je manj kot v letu 2004, ko naj bi po ocenah znašal 10,9 odstotka BDP. Visok 
trgovinski primanjkljaj v obravnavani regiji kaže na to, da proizvodne kapacitete v teh državah 
še zdaleč niso dovolj izkoriščene, poleg tega pa podjetja teh držav zaenkrat še niso sposobna 
konkurirati standardom kakovosti v EU. Kljub vsemu naj bi izvoz v regiji v prihodnjih letih rasel 
hitreje od uvoza in to predvsem v tistih državah nekdanje Jugoslavije, kjer smo trenutno priča 
največji neuravnoteženosti (Centre for European Policy Studies, 2004). 
 

2.7 INVESTICIJSKO OKOLJE IN TUJE NALOŽBE 
 
Med državami nekdanje Jugoslavije se največ neposrednih tujih naložb usmerja v Hrvaško in v 
zadnjih letih tudi Srbijo in Črno goro, najmanj pa v Makedonijo. 
 

Tabela 12: Neposredne tuje naložbe v države nekdanje Jugoslavije v obdobju od leta 2000 
do leta 2005 (v mio USD) 

Država/ Leto 2000 2001 2002 2003 2004* 2005** 
Slovenija 77 251 1.582 -115 200 400
Hrvaška 868 1.447 1.124 1.713 1.000 1.500
Bosna in Hercegovina 117 130 240 320 420 540
Srbija in Črna gora 27 165 562 1.532 700 1.000
Makedonija 175 443 77 94 120 130

Opomba: * Ocena, ** Načrtovani zneski 

Vir: The Vienna Institute for International Economic Studies, 2004. 
 
Hrvati med prednostmi vlaganj navajajo geostrateški položaj oziroma dostop do trgov nekdanje 
Jugoslavije, izobraženo delovno silo ter usmerjenost v EU, medtem ko se tuji vlagatelji 
pritožujejo nad katastrskimi zapleti, dolgotrajnimi administrativnimi postopki ter vpletanjem 
politike in lokalnih interesov v privatizacijo. Največji vlagatelji so Avstrija, Nemčija, ZDA in 
Italija. Največ naložb je bilo na področju telekomunikacij (24,48 %), sledi področje finančnega 
posredovanja,  proizvodnja farmacevtskih izdelkov, proizvodnja cementa, področje hotelov, 
motelov in restavracij, črpanje surove nafte in zemeljskega plina, itd. (Žlogar, 2004). 
 
Po podatkih bosanske Agencije za spodbujanje tujih naložb (FIPA) se tuje neposredne naložbe v 
zadnjih letih močno povečujejo, od česar približno dve tretjini odpade na Federacijo BIH, ostalo 
pa na Republiko Srbsko. Največji vlagatelji so Hrvaška, sledijo pa Kuvajt, Slovenija, Avstrija in 
Nemčija. Največ tujih naložb je bilo usmerjenih v predelovalno industrijo (okoli 55 odstotkov), 
sledi bančništvo, nato pa storitve, trgovina, transport in turizem. Večina tujih naložb je bilo 
realiziranih preko privatizacijskega procesa, delež “greenfield” naložb pa je nizek. Vlagatelji 
med poglavitnimi ovirami navajajo politično nestabilnost, neobstoj enotnega trga oziroma tri 
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pravne in ekonomske režime v Federaciji BiH, Republiki Srbski in okolišu Brčko, pomanjkanje 
pravne regulative in ustreznih državnih institucij, dolg in zapleten postopek registracije podjetij, 
korupcijo, tihotapljenje ter množično ponarejanje izdelkov. Temu se pridružuje še neodobravanje 
javnosti in njihovo prepričanje, da tujci poceni kupujejo domača bogastva. Pozitivno vplivajo 
predvsem privatizacija državnih podjetij, stabilna valuta, nizka inflacija in nizke carine z 
bližnjimi državami oziroma prostotrgovinski sporazumi (Žlogar, 2004). 
 
Neposredne tuje naložbe v Srbijo in Črno goro v zadnjih letih močno naraščajo in to predvsem 
preko privatizacijskega procesa. Največ vlagateljev prihaja iz Nemčije, ZDA, Cipra, Avstrije, 
Makedonije, Italije, Belgije, Grčije in Slovenije. Podjetja iz teh držav kažejo tudi največji interes 
za nadaljnja vlaganja. V letu 2003 se je vrednost neposrednih tujih naložb z razmahom 
privatizacije in nadaljnjo stabilizacijo gospodarstva še povečala, medtem ko je v letu 2004 zaradi 
zastoja v privatizaciji, ki je bil posledica političnih in zakonskih sprememb, močno upadla. Tako 
Srbija kot Črna gora si prizadevata za povečanje tujih naložb. V okviru teh prizadevanj je Srbija 
objavila namero o znižanju davka na dobiček pravnih oseb s 14 na 10 odstotkov, kar bi Srbijo 
uvrstilo med države z najnižjimi stopnjami davka na dobiček v Evropi. Poleg tega bodo tuji 
vlagatelji deležni tudi drugih davčnih olajšav. Konec maja 2004 je parlament tudi odobril 
akcijski plan, katerega cilj je odstraniti administrativne ovire za tuje vlagatelje. Tuje naložbenike 
v prvi vrsti odvračajo politična nestabilnost, nereformiran pravni sistem, nelikviden bančni 
sektor, slaba infrastruktura, počasna administracija, visoka stopnja korupcije ter opozorila 
mednarodnih ustanov o tveganosti naložb ne samo v Srbijo in Črno goro temveč na celoten 
Balkan. Po analizah uglednih mednarodnih inštitutov in strokovnjakov je namreč Srbija in Črna 
gora po varnosti tujih naložb na predzadnjem 195. mestu na svetu (Godina, 2004). 
 
Kljub temu, da ima Makedonija liberalno zakonodajo za ustanavljanje novih podjetij in zakon o 
tujih naložbah ne dela razlik med domačimi in tujimi vlagatelji, so neposredne tuje naložbe v 
Makedonijo najnižje med vsemi tranzicijskimi državami. Njihova skromnost je posledica stalne 
politične nestabilnost tako znotraj Makedonije, kot tudi v celotni regiji. Poleg tega je makedonski 
trg relativno majhen. V letu 2001, ko so tuje naložbe dosegle 443 milijonov dolarjev, je bila 
realizirana največja tuja neposredna naložba v Makedonijo do sedaj, in sicer prodaja 51-
odstotnega deleža Makedonskih telekomunikacij madžarskemu podjetju Matav. Madžarska je 
zato med tujimi vlagatelji na prvem mestu. Med drugimi tujimi vlagateljicami je sicer daleč na 
prvem mestu Grčija, sledijo pa Bolgarija, ZDA, Slovenija, Ciper ter Srbija in Črna gora. Glede 
na to, da je v državi ponovno vzpostavljena vsaj relativna notranjepolitična stabilnost se 
ocenjuje, da bodo tuje naložbe v prihodnjih letih naraščale. 
 
Iz napovedi Dunajskega instituta za mednarodne ekonomske študije izhaja, da so načrtovane 
povprečne neposredne tuje naložbe v države nekdanje Jugoslavije za leto 2005 3,6 milijarde 
ameriških dolarjev, kar je bistveno več kot v letu 2004, ko naj bi po ocenah znašale 2,4 milijarde 
ameriških dolarjev. Povečanje neposrednih tujih naložb v regijo so predvsem posledica 
pospešenega nadaljevanja privatizacije v obravnavanih državah. Prav tako smo v obravnavani 
regiji iz leta v leto priča številnejšim "green-field" naložbam. (Centre for European Policy 
Studies, 2004). 
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Če so gospodarstva držav nekdanje Jugoslavije bolj ali manj že prešla prvo fazo 
makroekonomske stabilizacije, ki jo določajo umiritev inflacije in znaki oživljanja gospodarske 
rasti, pa bo v prihodnjem obdobju poudarek predvsem na institucionalni ureditvi razmer. 
Povečan obseg zunanje trgovine in navzočnost tujega kapitala bosta v veliki meri določila 
intenzivnost strukturnih reform v privatizaciji, tržni liberalizaciji in reforme bančno-finančnega 
sektorja. Intenzivnost reform se sicer razlikuje od države do države, splošne značilnosti regije pa 
ostajajo nespremenjene predvsem zaradi skupnih gospodarskih temeljev nekdanje države 
(Jazbec, 2001, str. 64). 
 
 

3 ZAKONSKA UREDITEV KAPITALSKIH TRGOV V DRŽAVAH 
NEKDANJE JUGOSLAVIJE 

 
Ustrezna zakonska ureditev posameznega kapitalskega trga je eden najpomembnejših 
dejavnikov, ki lahko pritegne ali odvrne tuje vlagatelje. V strokovni literaturi se za države 
nekdanje Jugoslavije pravna regulativa žal še vedno omenja kot ena največjih ovir za vlaganje, 
zato sem v tem poglavju pripravil pregled, kako so v posameznih obravnavanih državah urejeni 
posamezni elementi kapitalskega trga.  
 
Glavni zakoni, ki urejajo institucionalni okvir kapitalskih trgov v posameznih državah so: 
• zakon o trgu vrednostnih papirjev, kot najpomembnejši zakon s tega področja, 
• zakon o gospodarskih družbah, 
• zakon o prevzemih (v Federaciji BIH ni posebnega zakona, pač pa pravilnik), 
• zakon o investicijskih družbah in družbah za upravljanje (v Srbiji in Makedoniji ga še ni), 
• zakon o deviznem poslovanju. 
 
V nadaljevanju bo sledil pregled institucionalne ureditve kapitalskih trgov v posameznih državah 
nekdanje Jugoslavije, pregled tistega dela zakonske ureditve delovanja trgov vrednostnih 
papirjev, ki je povezan z zaščito vlagatelja, na koncu pa bom podal še pregled obdavčitve 
nerezidentov pri vlaganju v vrednostne papirje na obravnavano področje. 
 

3.1 INSTITUCIJE TRGA KAPITALA 
 
Praktično vse države nekdanje Jugoslavije imajo podoben institucionalen okvir ureditve 
kapitalskega trga, ki ga sestavljajo borza, člani borze (borzno posredniške družbe in banke), 
register vrednostnih papirjev, nadzorna institucija in ostali udeleženci, kot so banke, investicijski 
skladi, pokojninski skladi, idr. V nadaljevanju so podrobneje predstavljene glavne institucije v 
posameznih državah nekdanje Jugoslavije oziroma njihova pravna ureditev. 
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3.1.1 Borza 
 
V vseh državah nekdanje Jugoslavije je zakonsko opredeljeno, da se povezovanje povpraševanja 
in ponudbe vrednostnih papirjev odvija preko borze oziroma urejenega javnega trga, ki je pravna 
oseba in mora za svoje delovanje pridobiti dovoljenje nadzornega organa nad kapitalskim trgom 
(Zakonodaja posameznih držav, povzeta po internetnih straneh, 2004). Vsi vrednostni papirji, ki 
kotirajo na posameznih borzah, morajo biti izdani v nematerializirani obliki. Izvenborzno 
trgovanje ni dovoljeno v nobeni drugi državi, razen v Sloveniji, in z obveznicami "stare devizne 
štednje" v Srbiji. Kakšni so pogoji za ustanovitev borze v posameznih državah nekdanje 
Jugoslavije, kar se tiče minimalnega osnovnega kapitala in ustanoviteljev, je razvidno iz tabele 
13. 
 

Tabela 13: Nekateri izmed pogojev za ustanovitev borze vrednostnih papirjev v državah 
nekdanje Jugoslavije 

Država/ Pogoj Osnovni kapital Možni ustanovitelji borze 

Slovenija 
10.000.000 SIT 

(cca. 42.000 EUR) 
Borzno posredniške družbe, ki so člani borze, ter 
Republika Slovenije in Banka Slovenije 

Hrvaška 
1.000.000 HRK 

(cca. 115.000 EUR) 
Min. 10 pooblaščenih udeležencev kapitalskega trga

Federacija BIH 
200.000 KM 

(cca. 102.000 EUR) 
Min. 5 pravnih oseb pooblaščenih za posle 
posredovanja z vrednostnimi papirji  

Republika Srbska 
500.000 KM 

(cca. 255.000 EUR) 
Min. 5 pravnih oseb pooblaščenih za posle 
posredovanja z vrednostnimi papirji 

Srbija 
500.000 EUR 

v dinarski protivrednosti
Zvezna država, posamezna republika, borzno 
posredniške družbe 

Črna gora 
200.000 KM 

(cca. 102.000 EUR) 
Min. 8 pravnih oseb, ki so člani borze, ni pa nujno 

Makedonija 
500.000 EUR 

v denarski protivrednosti
Min. 3 domače in tuje pravne osebe ali posamezniki

Vir: Zakonodaja posameznih držav, povzeta po internetnih straneh, 2004. 
 
Zakonodaje posameznih držav nekdanje Jugoslavije so si sicer glede ustanovitve in upravljanja 
borze relativno podobne. Zanimivo je to, da so vse borze ustanovljene kot zaprte delniške 
družbe, ki v lastništvu ne dopuščajo tujega kapitala. Glede tega se vsaj v Sloveniji že razmišlja 
tudi o drugih možnostih, ki bodo bolj odprte tudi za tuji kapital. Vzrok za to je preprost in leži v 
ekonomiji obsega. Praktično vse posamezne borze v državah nekdanje Jugoslavije so premajhne 
in se bodo v bodočnosti prisiljene tako ali drugače povezovati. Kapitalsko povezovanje je pač 
ena izmed možnosti. 
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3.1.2 Borzni člani 
 
Vse države nekdanje Jugoslavije imajo v svojih zakonodajah opredeljeno, da lahko posle 
borznega posredništva opravljajo samo tiste pravne osebe, ki so za to registrirane, imajo sedež v 
posamezni državi in so pridobile dovoljenje pristojnega nadzornega organa - Agencije za trg 
vrednostnih papirjev (v drugih državah Komisija za vrijednosne papire ali podobno). Velikost 
minimalnega osnovnega kapitala, potrebnega za ustanovitev borzno posredniške družbe za 
opravljanje storitev klasičnega borznega posredovanja v posameznih državah nekdanje 
Jugoslavije, je razvidna iz tabele 14. V kolikor želi borzna družba opravljati tudi dodatne 
storitve, kot so na primer trgovanje za lastni račun, upravljanje premoženja strankam, izvedbo 
prvih prodaj vrednostnih papirjev, potem veljajo praktično v vseh obravnavanih državah strožje 
zahteve glede minimalnega osnovnega kapitala (Zakonodaja posameznih držav, povzeta po 
internetnih straneh, 2004). 
 

Tabela 14: Minimalen osnovni kapital, potreben za ustanovitev borzno posredniške družbe 
v državah nekdanje Jugoslavije za opravljanje storitev borznega posredovanja 

Država Minimalni osnovni kapital 
Slovenija 25 mio SIT (cca. 105.000 EUR) 
Hrvaška 200.000 HRK (cca. 26.000 EUR) 

Federacija BIH 

50.000 KM (cca. 25.500 EUR) do 31.12.2004 
100.000 KM (cca. 51.000 EUR) do 31.12.2005  
250.000 KM (cca. 127.500 EUR) do 31.12.2006 
500.000 KM (cca. 255.000 EUR) od 1.1.2007 dalje 

Republika Srbska 100.000 KM (cca. 51.000 EUR) 
Srbija 50.000 EUR 
Črna gora 50.000 DEM (cca. 25.500 EUR) 
Makedonija 75.000 EUR 

Vir: Zakonodaja posameznih držav, povzeta po internetnih straneh, 2004. 
 
Zanimiva posebnost zakonodaj vseh ostalih držav nekdanje Jugoslavije, v primerjavi s 
slovensko, je v opredelitvi naložbenega svetovalca. To je oseba zaposlena pri pooblaščenem 
udeležencu kapitalskega trga, ki pa za opravljanje storitev naložbenega svetovanja potrebuje 
posebno dovoljenje (licenco Agencije za trg vrednostnih papirjev). Komisija tudi organizira 
izobraževanja in pripravlja izpite za naložbene svetovalce ter vodi register pooblaščeni 
naložbenih svetovalcev. Osebe brez licence ne smejo opravljati storitev naložbenega svetovanja. 
Slovenska zakonodaja sicer tudi piše o storitvah naložbenega svetovanja kot pomožnih storitvah 
borzno posredniške družbe, vendar to vlogo "enači" s pooblaščenim borznim posrednikom, 
medtem ko druge osebe tovrstnih storitev praviloma ne smejo opravljati. 
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3.1.3 Register vrednostnih papirjev 
 
Register vrednostnih papirjev je pravna oseba, ki predstavlja centralno institucijo za opravljanje 
storitev depozitarja nematerializiranih vrednostnih papirjev (registracija, hranjenje in 
posodabljanje podatkov o vrednostnih papirjih) in storitev papirne (običajno pa tudi denarne) 
poravnave na podlagi pravnih poslov z njimi. Centralni register je običajno v celoti ali pa vsaj v 
večinski lasti države. Za svoje delovanje mora imeti dovoljenje neodvisne nadzorne institucije, 
torej Agencije za trg vrednostnih papirjev oz. Komisije. Zopet lahko ugotovim, da je zakonodaja 
med državami nekdanje Jugoslavije na tem področju dokaj podobna.  
 
V vseh državah poteka poravnava poslov po metodi istočasne menjave vrednostnih papirjev za 
denar (angl.  "Delivery versus Payment" ali s kratico DVP), kar je izredno pomembno z vidika 
varnosti za vlagatelja. Za vlagatelje v vrednostne papirje v vseh državah nekdanje Jugoslavije je 
izredno pomembno tudi, da morajo biti vrednostni papirji in denarna sredstva strank na ločenem 
računu. Ta sredstva v nobenem primeru niso sredstva borzne družbe in ne registra vrednostnih 
papirjev, zato tudi niso predmet njihove stečajne ali likvidacijske mase. Razlike v poravnavi 
poslov med državami nekdanje Jugoslavije so tako v glavnem v času poravnave, v tehnični 
izvedbi poravnave, in pa v jamstvenem skladu, ki ščiti vlagatelje v primeru nezmožnosti 
izpolnitve obveznosti nasprotne stranke v poslu (Zakonodaja posameznih držav, povzeta po 
internetnih straneh, 2004).  
 
Primerjava pravne ureditve glede časa poravnave in jamstvenega sklada za poravnavo poslov 
med državami nekdanje Jugoslavije, je razvidna iz tabele 15. 
 

Tabela 15: Primerjava izbranih elementov poravnave poslov med državami nekdanje 
Jugoslavije 

Država Čas poravnave 
T = datum sklenitve posla 

Jamstveni sklad za poravnavo poslov 

Slovenija T + 2 Da, vsak član vplačuje znesek odvisen od prometa 
Hrvaška T + 4 Da, vsak član vplačuje znesek odvisen od prometa 

Federacija BIH T + 3 
Ne, je pa predviden v novem osnutku Pravilnika o 
poravnavi poslov 

Republika Srbska T + 3 Da, vsak član vplačuje znesek odvisen od prometa 

Srbija T + 3 
Da, vsak član 40.000 EUR, v primeru trgovanja z 
obveznicami "devizne štednje" pa 60.000 EUR 

Črna gora T + 3 Da, vsak član vplačuje znesek odvisen od prometa 

Makedonija T + 3 
Ne, v primeru nezmožnosti izpolnitve pogodbene 
obveznosti stranke se le ta prenese na BPD. 

Vir: Zakonodaja posameznih držav, povzeta po internetnih straneh, 2004. 
 
Obveznost poravnave poslov z vrednostnimi papirji (plačilo cene in prenos lastništva) se 
najhitreje izpolni v Sloveniji (v roku dveh dni od sklenitve posla), najkasneje na Hrvaškem (v 
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roku štirih dni), v vseh ostalih državah nekdanje Jugoslavije pa v roku treh dni. Glede 
jamstvenega sklada ima večina držav nekdanje Jugoslavije podobno ureditev kot Slovenija, 
nekoliko z načinom oblikovanja jamstvenega sklada izstopa Srbija, v Makedoniji je izpolnitev 
obveznosti zagotovljena na nekoliko drugačen način, na žalost vlagateljev pa žal še vedno ni 
tovrstne zaščite vlagateljev v Federaciji BIH. Za vlagatelje je zelo pomembno tudi to, ali so 
podatki o lastnikih v delniških knjigah javni in dostopni vsakomur ali le določenim subjektom. V 
zvezi s tem obstajajo med državami nekdanje Jugoslavije določene razlike, ki so razvidne iz 
tabele 16 (Zakonodaja posameznih držav, povzeta po internetnih straneh, 2004).  
 

Tabela 16: Primerjava javnosti in dostopnosti delniških knjig med državami nekdanje 
Jugoslavije 

Država Dostopnost delniških knjig javnosti 

Slovenija 

Delniške knjige so v celoti javne. Vsi podatki, vpisani v delniške 
knjige, ki jih vodi KDD v imenu in za račun izdajatelja, so javni, razen 
podatka o enolični identifikaciji fizične osebe. KDD mora na zahtevo 
vsake osebe izdati izpisek stanja delničarjev iz delniške knjige. 

Hrvaška 

Pravico do vpogleda v bazo podatkov delniške knjige posameznega 
vrednostnega papirja ima le lastnik, skrbniška banka in izdajatelj. 
Podatki o desetih največjih lastnikih kateregakoli vrednostnega papirja 
so dostopni javnosti. 

Federacija BIH 
Delniške knjige niso javne. Pravico do vpogleda v bazo podatkov 
delniške knjige posameznega vrednostnega papirja ima le izdajatelj in 
lastnik (le za svoj delež). 

Republika Srbska 
Delniške knjige niso javne. Pravico do vpogleda v bazo podatkov 
delniške knjige posameznega vrednostnega papirja ima le izdajatelj in 
lastnik. 

Srbija 
Delniške knjige niso javne. Pravico do vpogleda v bazo podatkov 
delniške knjige posameznega vrednostnega papirja ima le izdajatelj in 
lastnik. 

Črna gora 
Delniške knjige niso javne. Pravico do vpogleda v bazo podatkov 
delniške knjige posameznega vrednostnega papirja ima le lastnik in 
izdajatelj ter sodišče in Komisija. 

Makedonija 

Delniške knjige niso javne. Dostop do posameznih podatkov v registru 
vrednostnih papirjev imajo le izdajatelji vrednostnih papirjev, lastniki, 
člani registra, Makedonska borza ter pooblaščeni državni organi in 
institucije. Seznam vseh lastnikov posameznega podjetja je dostopen le 
izdajatelju in pooblaščenim državnim organom in institucijam. 

Vir: Zakonodaja posameznih držav, povzeta po internetnih straneh, 2004. 
 
Delniške knjige so javna listina samo v Sloveniji. Deloma so največji lastniki posameznih 
podjetij razkriti tudi na Hrvaškem, vendar so dejanski lastniki pogosto skriti za skrbniškimi 
bankami, tako da vlagateljem ta podatek pogosto ne pove veliko. V ostalih državah pa je javna 
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objava lastniške strukture v podjetjih bolj ali manj stvar transparentnega poslovanja samega 
podjetja in zaradi osebnih interesov managementa v podjetjih pogosto skrita očem javnosti, zato 
se o njej pogosto le ugiba. 
 

3.1.4 Nadzorna institucija 
 
Vse države nekdanje Jugoslavije poznajo institut nadzornika kapitalskega trga. To je pravna 
oseba z javnim pooblastilom, ki deluje samostojno in neodvisno v okviru zakonskih določil, za 
svoje delo pa odgovarja neposredno državnemu zboru. Njena primarna vloga je nadzor nad 
kapitalskim trgom s ciljem zaščititi vlagatelje in prispevati k razvoju trga vrednostnih papirjev V 
Sloveniji jo kratko imenujemo Agencija, v ostalih državah nekdanje Jugoslavije pa nosi krajši 
naziv Komisija. 
 
Pooblastila, ki jih imajo Komisije posameznih držav nekdanje Jugoslavije, so si dokaj podobna 
in vključujejo (Zakonodaja posameznih držav, povzeta po internetnih straneh, 2004): 
• sprejemanje predpisov; 
• nadzorovanje spoštovanja pravil pri trgovanju z vrednostnimi papirji; 
• nadzorovanje poslovanja na borzi in drugih urejenih javnih trgih, pooblaščenih udeležencev 

kapitalskega trga, izdajateljev vrednostnih papirjev, investicijskih in privatizacijskih 
investicijskih skladov, družb za upravljanje investicijskih skladov, borznih posrednikov, 
finančnih svetovalcev, institucionalnih vlagateljev in centralnega registra vrednostnih 
papirjev; 

• izdajanje ukrepov za odpravo ugotovljenih nezakonitosti in nepravilnosti v poslovanju; 
• izdajanje in odvzemanje dovoljenj in soglasij v skladu s pooblastili; 
• organiziranje, sprejemanje in izvrševanje ukrepov, s katerimi zagotavlja učinkovito delovanje 

kapitalskega trga vrednostnih papirjev in zaščito vlagateljev; 
• vodenje raznih evidenc; 
• predlaganje in sodelovanje pri spremembi zakonskih predpisov s področja urejanja 

kapitalskega trga in informiranje javnosti z načeli delovanja trga vrednostnih papirjev; 
• predpisovanje obvezne sestavine prospekta ob izdaji vrednostnih papirjev preko javne 

ponudbe; 
• predpisovanje zahtev, ki jih morajo izpolnjevati vsi, ki se poklicno ukvarjajo s trgovanjem z 

vrednostnimi papirji; 
• izdajanje mnenj o različni problematiki s področja zakonske ureditve kapitalskih trgov. 
 
Poleg Komisije izvaja vsaj posredno nadzor nad trgom kapitala tudi sama borza, ki bedi nad 
sumljivimi spremembami cen vrednostnih papirjev in nad posli s sumljivim prometom, katere 
potem poglobljeno raziščejo. V primeru kršitve začne borza z disciplinskim postopkom proti 
njenemu članu oz. se nepravilnosti nemudoma sporočijo in predajo Komisiji, v kolikor gre za 
večja kršenja zakonskih pravil. 
Glavni problem nadzora nad kapitalskimi trgi in ugotavljanje nepravilnosti v državah nekdanje 
Jugoslavije je v tem, da se prepogosto v predpisih zapisane naloge v praksi ne izvajajo oz. se ne 
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izvajajo dovolj dobro. Tu bi posebej izpostavil pomanjkanje preventivnih ukrepov, ki bi 
omogočili odpravo nepravilnosti, še preden je katerikoli od vlagateljev tako ali drugače 
oškodovan. Konkretni primeri iz prakse kažejo na relativno neuspešno delovanje Komisij pri 
odkrivanju nepravilnosti na področju nekdanje Jugoslavije, glede njihovega delovanja se pojavlja 
tudi dvom o dejanski neodvisnosti. Vse prevečkrat ima namreč vlagatelj občutek, da je njihovo 
delovanje politično ali kako drugače obarvano. 
 

3.2 ZAŠČITA VLAGATELJEV 
 
Na razvijajočih se kapitalskih trgih je zaščita vlagateljev še posebej pomembna. V nadaljevanju 
tega poglavja bom izpostavil nekatere najpomembnejše elemente zakonske ureditve posameznih 
držav nekdanje Jugoslavije glede zaščite vlagateljev.  
 

3.2.1 Trgovanje na podlagi notranjih informacij 
 
Praktično v nobeni od držav nekdanje Jugoslavije ni dovoljeno trgovanje na podlagi notranjih 
informacij. Za notranjo informacijo se sicer smatrajo vsa dejstva, ki niso poznana javnosti, se 
nanašajo na enega ali več izdajateljev vrednostnih papirjev in bi, če bi bile poznane javnosti, 
lahko vplivale na ceno njihovih vrednostnih papirjev. Izdajatelji vrednostnih papirjev, ki kotirajo 
na borzi, morajo vse informacije, ki so materialna dejstva in lahko vplivajo na ceno vrednostnih 
papirjev, nujno in takoj posredovati javnosti (Zakonodaja posameznih držav, povzeta po 
internetnih straneh, 2004).  
 
Prav tako je prepovedano notranjo informacijo posredovati naprej tretjim osebam, niti na njihovi 
osnovi priporočati nakup ali prodajo vrednostnih papirjev tega izdajatelja. Zakonodaja v Srbiji 
celo določa osebe, ki so jim notranje informacije najpogosteje dostopne: zaposleni pri 
izdajatelju, člani uprave in nadzornega odbora izdajatelja, revizorji, upravljalci premoženja, 
naložbeni svetovalci, borzni posredniki, finančni analitiki, računovodje, knjigovodje, advokati, 
aktuarji, ocenjevalci, sodniki, vsi ki imajo več kot 10% lastniški delež v izdajatelju in odvisne 
družbe izdajatelja. Posamezne zakonodaje se na tem področju razlikujejo predvsem glede 
kazenskih določil, kjer so za tovrstne prekrške običajno predvidene denarne kazni, ponekod pa 
tudi zaporne kazni (glej tabelo 17). 
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Tabela 17: Predpisane kazni v primeru zlorabe notranjih informacij v državah nekdanje 
Jugoslavije 

Država Predpisana kazen 

Slovenija 

Če pravna oseba pridobi vrednostne papirje oziroma z njimi razpolaga na 
podlagi notranjih informacij ali, če razkrije notranje informacije tretjim osebam, 
je za ta prekršek predvidena denarna kazen 10 mio do 100 mio SIT za pravno 
osebo, za fizično osebo in odgovorno osebo pravne oseba pa je predpisana 
denarna kazen 250.000 do 500.000 SIT.  

Hrvaška 

Za zlorabo notranjih informacij oz. pridobitev premoženjske koristi na njihovi 
osnovi je predpisana denarna kazen najmanj 100 dnevnih dohodkov ali do eno 
leto zapora. Če je pri tem nastala premoženjska korist več kot 5.000 kun, potem 
je denarna kazen najmanj 150 dnevnih dohodkov ali do dve leti zapora. Pravna 
oseba se v primeru kršitve kaznuje z denarno kaznijo 60.000 do 1.000.000 
HRK. 

Federacija BIH 

Za prekršek je predvidena kazen 50.000 do 70.000 KM za pravno osebo, za 
fizično pa 1.000 do 5.000 KM. Če je prekršek storjen z namenom pridobiti 
premoženjsko korist, je poleg denarni kazni predvidena še zaporna kazen od 
treh mesecev do 5 let. 

Republika Srbska 
Predvidena kazen za osebo, ki si pridobi premoženjsko korist na podlagi 
notranjih informacij, je zapor od treh mesecev do petih let. 

Srbija 

Zloraba notranjih informacij se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let 
in denarno kaznijo, če je bila kršitev nenamerna se kršilca lahko kaznuje z 
zaporom do enega leta in denarno kaznijo. Če je kršitev povzročila večje 
spremembe na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, je lahko kazen tudi do 
pet let zapora. 

Črna gora 
Za prekršek se kaznuje pravna oseba, za katero je predvidena denarna kazen od 
50 do 300 minimalnih plač v Republiki Črni gori. 

Makedonija 

Zloraba notranjih informacij se šteje kot kriminalno dejanje. Oseba, ki 
posreduje notranjo informacijo tretji osebi, ki na tej osnovi pridobi 
premoženjsko korist, se kaznuje z zaporno kaznijo od tri do pet let. Če pridobi 
premoženjsko korist na podlagi notranje informacije tudi oseba sama, je zanjo 
predvidena zaporna kazen od pet do deset let. 

Vir: Zakonodaja posameznih držav, povzeta po internetnih straneh, 2004. 
 

3.2.2 Fiktivne transakcije in širjenje neresničnih informacij 
 
Zaradi preprečitve ustvarjanja nerealne slike o trgovanju s posameznim vrednostnim papirjem je 
na  vseh borzah v državah nekdanje Jugoslavije prepovedano opravljati fiktivne transakcije, kjer 
se dejansko ne zamenja zakoniti lastnik vrednostnega papirja. Prepovedano je tudi opravljati 
transakcije, katerih namen je vplivati na ceno vrednostnega papirja ali promet z njim in promet v 
okviru upravljanja premoženja, katerega namen je izključno zaslužek provizije. Prepovedano je 
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tudi vsakršno objavljanje in širjenje lažnih informacij o izdajateljih in vrednostnih papirjih, ki bi 
lahko vplivale na ceno vrednostnega papirja (Zakonodaja posameznih držav, povzeta po 
internetnih straneh, 2004). Tudi na tem področju se zakonodaje posameznih držav nekdanje 
Jugoslavije med seboj razlikujejo predvsem v predpisanih kaznih za kršitelje (glej tabelo 18). 
 

Tabela 18: Predpisane kazni v primeru fiktivnih transakcij in širjenja neresničnih 
informacij v državah nekdanje Jugoslavije 

Država Predpisana kazen 

Slovenija 
Borzno posredniška družba se za tovrsten prekršek kaznuje z denarno kaznijo 
od 10 mio do 100 mio SIT, za odgovorno osebo pravne osebe pa je predpisana 
denarna kazen 250.000 do 500.000 SIT. 

Hrvaška 

Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 100 
dnevnih dohodkov ali do eno leto zapora. Če je pri tem nastala premoženjska 
korist več kot 5.000 kun, potem je denarna kazen najmanj 150 dnevnih 
dohodkov ali do dve leti zapora. Pravna oseba se v primeru kršitve kaznuje z 
denarno kaznijo 60.000 do 1.000.000 kun. 

Federacija BIH 

Za prekršek je predvidena kazen 50.000 do 70.000 KM za pravno osebo, za 
odgovorno osebo pravne osebe pa 1.000 do 5.000 KM. Če je prekršek storjen z 
namenom pridobiti premoženjsko korist, je poleg denarni kazni predvidena še 
zaporna kazen od treh mesecev do 5 let. 

Republika Srbska 
Za prekršek je predvidena kazen 10.000 do 50.000 KM za pravno osebo, za 
odgovorno osebo pravne osebe pa 1.000 do 5.000 KM. 

Srbija 
Kršitev se lahko kaznuje z denarno kaznijo od 60.000 do 600.000 dinarjev za 
pravno osebo, za odgovorno osebo pravne osebe pa je predpisana denarna kazen 
od 10.000 do 100.000 dinarjev. 

Črna gora 
Za prekršek se kaznuje pravna oseba, za katero je predvidena denarna kazen od 
50 do 300 minimalnih plač v Republiki Črni gori. 

Makedonija 
Za prekršek je predvidena denarna kazen 100.000 do 300.000 denarjev za 
borzno posredniško družbo, odgovorna oseba pravne osebe pa se kaznuje z 
10.000 do 50.000 denarji. 

Vir: Zakonodaja posameznih držav, povzeta po internetnih straneh, 2004. 
 

3.2.3 Obveznost obveščanja izdajateljev 
 
Na vseh trgih nekdanje Jugoslavije velja, da so izdajatelji vrednostnih papirjev po uvrstitvi na 
borzo dolžni obveščati borzo ali Agencijo za trg vrednostnih papirjev, ta pa potem naprej 
obvešča javnost o vseh za delničarja pomembnih informacijah. Ta obveščanja vključujejo ad-hoc 
objave o cenovno občutljivih informacijah in redna periodična obveščanja, kot so medletni 
rezultati poslovanja in letno poročilo (Zakonodaja posameznih držav, povzeta po internetnih 
straneh, 2004).  
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Razlike med predpisi posameznih držav so predvsem v rokih, kdaj je potrebno objaviti kakšno 
informacijo in v pogostosti rednega obveščanja (glej tabelo 19 in tabelo 20).  
 

Tabela 19: Obveznost obveščanja cenovno občutljivih informacij podjetij v posameznih 
državah nekdanje Jugoslavije, katerih delnice so uvrščene na borzo 

Država 
Rok za objavo cenovno 
občutljivih informacij1

Pogostost medletne objave  
rezultatov poslovanja2 

Slovenija Nemudoma 
Kvartalno (skrajni rok za objavo je dva meseca po 
preteku ustreznega obračunskega obdobja) 

Hrvaška Nemudoma 
Kvartalno (za prvi, drugi in tretji kvartal v roku 30 
dni, konsolidirano v roku 45 dni, za zadnji kvartal 90 
dni po preteku poslovnega leta). 

Federacija BIH 8 dni 
Polletno (v dveh mesecih po končanem polletnem 
obračunskem obdobju) 

Republika Srbska 5 dni 
Letno (izdajatelj mora polletno objaviti samo neke 
vrste poročilo o vrednostnih papirjih) 

Srbija 10 dni Polletno (do 30. avgusta tekočega leta) 
Črna gora Nemudoma Polletno (v roku 30 dni od njihove izdelave) 
Makedonija Nemudoma Polletno (v roku enega meseca od njihove izdelave) 

Vir: Zakonodaja posameznih držav, povzeta po internetnih straneh, 2004. 
 
Predpisi glede obveznosti poročanja izdajateljev so sicer predmet pogostih sprememb in stremijo 
k temu, da bi bili vsi vlagatelji v enakopravnem položaju, kar pomeni vse strožje zahteve po 
pogostem in transparentnem obveščanju.  
 
Nezadostne informacije predstavljajo enega večjih problemov za vlagatelje na trge nekdanje 
Jugoslavije. Vzrok za to je v tem, da so izjemno redka tista podjetja, ki imajo svoje delnice 
uvrščene v prvo kotacijo posamezne borze. Vsa druga podjetja pa v izogib obveznosti 
obveščanja zaradi takih in drugačnih lastnih interesov nimajo želje, da bi se njihove delnice iz 
prostega trga uvrstile v kotacijo. Posledično zgoraj predstavljena pravila obveščanja ne veljajo za 
večino podjetij na posameznih borzah. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Cenovno občutljive informacije se običajno nanašajo na informacije v zvezi s poslovanjem podjetja, spremembami 
v kapitalu in finančnem stanju.  
2 Velja za podjetja, katerih delnice so uvrščene v prvo kotacijo posamezne borze, medtem ko za delnice na prostem 
trgu običajno veljajo precej manj stroga pravila.  
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Tabela 20: Zahteve glede objave letnih poročil podjetij v posameznih državah nekdanje 
Jugoslavije, katerih delnice so uvrščene na borzo 

Država Letno poročilo2 

Slovenija 

Rok za objavo nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov je dva 
meseca po preteku poslovnega leta in za objavo nerevidiranih konsolidiranih 
računovodskih izkazov tri mesece po preteku poslovnega leta. Izdajatelj mora 
agenciji predložiti revidirano letno poročilo v 30 dneh po prejemu revizijskega 
poročila, najkasneje pa v šestih mesecih po preteku poslovnega leta. V roku 
osmih dni mora nato izdajatelj objaviti povzetek letnega poročila. 

Hrvaška 

Letno poročilo mora izdajatelj objaviti in dostaviti borzi takoj, ko je izdelano, 
najkasneje pa v roku 90 dni po preteku poslovnega leta. Pri izdelavi letnega 
poročila se morajo upoštevati mednarodni standardi. Pred objavo revidiranega 
poročila je potrebno objaviti še nerevidirano poročilo. 

Federacija BIH 
Nerevidirano letno poročilo mora izdajatelj objaviti takoj po razpravi v 
nadzornem odboru, revidirano pa v roku 30 dni po odobritvi revizorja oz. 
najkasneje v šestih mesecih po preteku poslovnega leta. 

Republika Srbska 

Izdajatelj mora dostaviti borzi nerevidirano letno poročilo takoj po zasedanju 
nadzornega odbora, na kateri se potrdijo finančni izkazi družbe. Rok za 
dostavo revidiranega letnega poročila pa je 30 dni po prejemu revizijskega 
poročila, najkasneje pa v šestih mesecih po preteku poslovnega leta. 

Srbija 

Nerevidirano poročilo mora dostaviti Komisiji najkasneje do 30. marca 
tekočega leta za preteklo poslovno leto, revidirano poročilo pa  najkasneje do 
15. julija tekočega leta za preteklo poslovno leto. V roku 30 dni po preteku 
roka, v katerem mora družba posredovati Komisiji letno poročilo, mora družba 
katere delnice kotirajo na borzi, objaviti povzetek iz poročila za javnost. 

Črna gora 
Izdajatelj mora dostaviti borzi revidirano letno poročilo v roku 30 dni po 
njegovi izdelavi. 

Makedonija 
Izdajatelj mora dostaviti borzi revidirano letno poročilo v treh mesecih po 
zaključku poslovnega leta oz. v enem tednu po potrditvi skupščine delničarjev. 

Vir: Zakonodaja posameznih držav, povzeta po internetnih straneh, 2004. 
 
 
Predpisi vseh držav nekdanje Jugoslavije ščitijo predvsem male vlagatelje tudi na način, da so 
obveščeni o vseh večjih spremembah v lastniški strukturi podjetij, med njimi pa obstajajo razlike 
glede meje in rokov obveščanja (glej tabelo 21). 
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Tabela 21: Mejni lastniški deleži in roki za obveščanje v primeru njihove prekoračitve 
pristojnim organom oziroma javnosti v državah nekdanje Jugoslavije 

Država Meja Rok za obvestilo 

Slovenija 
5% in potem vsakih nadaljnjih 
5% vse do 45% 

Lastnik mora o tem obvestiti izdajatelja teh 
vrednostnih papirjev in agencijo najkasneje 
v roku 3 delovnih dni. 

Hrvaška 10%, 25%, 50% in 75% 

Lastnik mora v roku 15 dni o tem obvestiti 
Komisijo in izdajatelja, izdajatelj pa mora 
nato informacijo objaviti v javnem glasilu v 
roku 7 dni. 

Federacija BIH 
5%, 10%, 20%, 25%, 33,3%, 
50% in 66,7% 

Lastnik mora v roku 8 dni o tem obvestiti 
Komisijo. 

Republika Srbska 
5% in potem vsakih nadaljnjih 
5% 

Lastnik mora v roku 5 dni o tem obvestiti 
Komisijo. 

Srbija 10%, 20%, 33%, 50% in 66% 
Lastnik mora o tem obvestiti Komisijo, 
izdajatelja in Zvezni organ pristojen za 
preprečevanja monopola v roku 7 dni. 

Črna gora Ne obstaja. Ni obveze obveščanja. 

Makedonija 
Ne obstaja, razen pri 
bankah, kjer so meje 5%, 
10%, 20%, 33%, 50% in 75% 

Ni obveze obveščanja. 

Vir: Zakonodaja posameznih držav, povzeta po internetnih straneh, 2004. 
 

3.2.4 Skupščina delničarjev 
 
Ena izmed osnovnih pravic lastniških vrednostnih papirjev je pravica do glasovanja, ki jo 
delničar lahko izkoristi na skupščini delničarjev posameznega podjetja, ki mora biti v vseh 
državah nekdanje Jugoslavije sklicana najmanj enkrat letno (Zakonodaja posameznih držav, 
povzeta po internetnih straneh, 2004). Za zaščito malega delničarja je pomembno, da imajo tudi 
mali delničarji pravico zahtevati sklic izredne skupščine, v kolikor ti navedejo namen in razloge 
zanj. Predpisi posameznih držav se med seboj razlikujejo predvsem po rokih, v katerih je 
potrebno sklicati skupščino, in po potrebnem kvorumu malih delničarjev za sklic izredne 
skupščine (glej tabelo 22).  
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Tabela 22: Ureditev skupščine delničarjev v posameznih državah nekdanje Jugoslavije 

Država 
Rok za objavo sklica redne 

skupščine (v dnevih) 
Kvorum osnovnega kapitala malih delničarjev, 

potreben za sklic izredne skupščine3 (v %) 
Slovenija 30 20 
Hrvaška 30 20 
Federacija BIH 30 10 
Republika Srbska 21 10 
Srbija 8 10 
Črna gora 30 10 
Makedonija 21 10 

Vir: Zakonodaja posameznih držav, povzeta po internetnih straneh, 2004. 
 
Običajne odločitve, ki jih sprejema skupščina, kot so odločitve o sprejemu letnega poročila, 
uporabi bilančnega dobička, imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, imenovanju 
revizorja, se sprejemajo z večino oddanih glasov delničarjev (navadna večina). Za sprejem 
pomembnejših odločitev, ki se nanašajo na spremembe statuta, ukrepe za povečanje in 
zmanjšanje kapitala, prenehanje družbe in statusno preoblikovanje, pa je potrebna večja večina, 
ki se med zakonodajami posameznih držav nekdanje Jugoslavije razlikuje (glej tabelo 23). 
 

Tabela 23: Potrebni kvorum za sklepčnost skupščine in potrebne večine za sprejem 
pomembnejših odločitev na skupščini v posameznih državah nekdanje 
Jugoslavije 

Država Sklepčnost skupščine Pomembnejše odločitve4 
Slovenija Ni kvoruma 3/4 prisotnih glasov 
Hrvaška Ni kvoruma 3/4 prisotnih glasov 

Federacija BIH 
1/2 vseh glasov 

(pon. 1/3 vseh glasov) 
2/3 prisotnih glasov 

Republika Srbska 
1/2 vseh glasov 

(pon. 1/3 vseh glasov) 
3/4 prisotnih glasov 

(1/2 vseh glasov za spremembo statuta) 

Srbija 
1/2 vseh glasov 

(pon. 1/3 vseh glasov) 
2/3 prisotnih glasov 

Črna gora 
1/2 vseh glasov 

(pon. 1/3 vseh glasov) 
2/3 prisotnih glasov 

Makedonija 
1/2 vseh glasov 

(pon. 1/2 vseh glasov) 
2/3 prisotnih glasov 

Vir: Zakonodaja posameznih držav, povzeta po internetnih straneh, 2004. 
 

                                                 
3 Kvorum je lahko tudi manjši, če je s statutom družbe tako določeno. 
4 Med pomembnejše odločitve na skupščini delničarjev sodijo odločitve o spremembi statuta, povečanju ali 
zmanjšanju osnovnega kapitala, o prenehanju delovanja družbe, idr. 
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3.2.5 Prevzem podjetja 
 
Kar se tiče prevzemov podjetij, obstajajo v vseh državah nekdanje Jugoslavije, razen v Črni gori, 
zakonski okvirji, ki v teh primerih ščitijo malega vlagatelja. Prag, to je delež lastniškega kapitala 
v celotnem kapitalu podjetja z glasovalno pravico, pri katerem morajo lastniki objaviti 
prevzemno ponudbo, je 25 odstotkov. Izjema je Federacija BIH, kjer je prevzemni prag pri 30 
odstotkih. V Črni gori je zakonodaja, ki bo urejala področje prevzemov, že v pripravi. Predviden 
prag obveze objave prevzemne ponudbe pa je pri 40 odstotkih (Zakonodaja posameznih držav, 
povzeta po internetnih straneh, 2004). 
 
Prevzemna ponudba nato določa, da mora lastnik pod točno določenimi pogoji, ki ščitijo malega 
delničarja, objaviti ponudbo za odkup vseh preostalih delnic podjetja. Tudi tu je ena zelo 
pomembna izjema, in sicer Srbija, kjer se mora vsak vlagatelj zavedati, da prevzemniku ni nujno 
objaviti prevzemne ponudbe za odkup vseh preostalih delnic, temveč lahko točno opredeli, na 
kakšno število delnic oz. lastniški delež se prevzemna ponudba nanaša. V primeru, da se v 
prevzemni ponudbi na poseben račun pri Centralnem registru vrednostnih papirjev zbere več 
delnic, kot jih je prevzemnik pripravljen odkupiti, velja pravilo proporcionalnosti (Zakonodaja 
posameznih držav, povzeta po internetnih straneh, 2004). 
 

3.3 OBDAVČITEV NEREZIDENTOV 
 
Po veljavni zakonodaji v Sloveniji kapitalski dobički ustvarjeni v tujini do 1.1.2005 niso bili 
obdavčeni. Za vse prodaje delnic po tem datumu se bo ugotavljalo obdobje lastništva prodanih 
delnic. V kolikor bo od dneva nakupa do prodaje preteklo več kot 3 leta, kapitalski dobički ne 
bodo obdavčeni, sicer pa bo akontacija dohodnine znašala 25%. Dividende so v Sloveniji 
obdavčene po stopnji 25% (Zakon o dohodnini, 2004).  
 
Slovenija ima od držav nekdanje Jugoslavije samo s Srbijo in Črno goro podpisan sporazum o 
izogibanju dvojnemu obdavčevanju. V sporazumu je zapisano, da so kapitalski dobički iz 
vrednostnih papirjev obdavčeni samo v državi pogodbenici, katere rezident je oseba, ki odtuji 
premoženje (Zakon BSCDOD, 13. člen). To pomeni, da Slovenci plačajo davek na kapitalski 
dobiček le v Sloveniji, ne pa tudi v Srbiji in Črni gori. Pri obdavčitvi dividend je drugače, saj se 
te lahko obdavčijo tako v državi, katere rezident je družba, ki dividende plačuje, kot tudi v 
državi, katere rezident je prejemnik dividende (Zakon BSCDOD, 10. člen). Za Slovence velja, da 
plačajo pri izplačilu dividend v Srbiji in Črni gori 10% davek po odbitku, ki pa se prizna kot že 
plačan davek v državi, kjer je upravičenec do dividende tudi rezident (Zakon BSCDOD, 24. 
člen). 
 
Pri poslovanju z drugimi državami pride do dvojnega obdavčevanja, če se v posamezni državi 
obdavčuje kapitalske dobičke in dohodke iz kapitala, saj se mora potem davek v skladu z našo 
zakonodajo plačati še v Sloveniji. Iz tabele 24 je razvidno, kako imajo posamezne države 
zakonsko urejeno obdavčitev dividend in kapitalskih dobičkov z vidika nerezidenta. 
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Tabela 24: Obdavčitev kapitalskih dobičkov in dividend v državah nekdanje Jugoslavije z 
vidika nerezidenta 

Država Obdavčitev kapitalskega dobička Obdavčitev dividend 
Slovenija5 25% akontacija dohodnine 25% akontacija dohodnine 

Hrvaška Ne 
15% davek po odbitku za 
fizične osebe, za pravne ne 

Federacija BIH Ne 15% davek po odbitku 
Republika Srbska Ne Ne 

Srbija 
Stopnja obdavčitve je 20%. Izgube se lahko 
poravnajo z dobički v naslednjih petih letih. 

20% davek po odbitku, pri 
čemur gre v davčno osnovo 

le 1/2 prejetih dividend 

Črna gora 

Stopnja obdavčitve je 15% v primeru prodaje 
prej kot v dveh letih. V davčno osnovo gre 1/2 

ustvarjenega dobička. Če vlagatelj v 12 mesecih 
dobiček reinvestira, je oproščen plačila davka. 

15% davek po odbitku 

Makedonija 
Stopnja obdavčitve je 15% za dobičke do 

360.000 denarjev, nad tem zneskom pa 18%. 
Davek se bo začel zaračunavati 1.1.2006. 

7,5% davek po odbitku za 
fizične osebe, za pravne ne 

Vir: Zakonodaja posameznih držav, povzeta po internetnih straneh, 2004. 
 
 

4 BORZE VREDNOSTNIH PAPIRJEV V DRŽAVAH 
NEKDANJE JUGOSLAVIJE 

 
Namen tega poglavja je predstaviti posamezne borze vrednostnih papirjev v državah nekdanje 
Jugoslavije. V ta name so najprej predstavljeni splošni podatki o borzah, sledi pregled trgovalnih 
segmentov posameznih borz in pogojev za uvrstitev vrednostnih papirjev v njih. Predstavljam 
tudi pravila trgovanja in na koncu še nekaj podatkov o aktualnem dogajanju na omenjenih 
borzah. 
 

4.1 SPLOŠNO O BORZAH 
 
Na območju nekdanje Jugoslavije, vključno s Slovenijo, danes deluje 9 borz vrednostnih 
papirjev. Nekatere med njimi so po prehodu v tržno gospodarstvo sploh prvič zaživele, druge pa 
so ponovno zaživele na novih zakonskih temeljih. Seznam trenutno delujočih borz vrednostnih 
papirjev, leto njihove ustanovitve, število borznih članov in kotirajočih vrednostnih papirjev na 
področju nekdanje Jugoslavije je prikazan v tabeli 25. 
                                                 
5 Velja za rezidente. Dejanska stopnja obdavčitve je odvisna od dohodninskega razreda posameznega vlagatelja in je 
lahko do 50 odstotna. 
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Tabela 25: Seznam borz, leto njihove ustanovitve, število borznih članov in kotirajočih 
vrednostnih papirjev na področju nekdanje Jugoslavije 

Borza 
Oznaka Ustanovitev 

Število borznih 
članov* 

Število vrednostnih 
papirjev* 

Ljubljanska borza LJSE 1989 28 261 
Zagrebška borza ZSE 1991 38 203 
Varaždinska borza VSE 1993 29 390 
Sarajevska borza SASE 2001 17 594 
Banjaluška borza BLSE 2001 10 717 
Beograjska borza BSE 1989 73 379 
Črnogorska borza MNSE 1993 6 422 
Nova borza Črne gore NEX 2001 6 370 
Makedonska borza MSE 1995 14 111 

Opomba: * Podatek je za 30.11.2004. 

Vir: Spletne strani borz vrednostnih papirjev, 2004. 
 
Zagrebška borza vrednostnih papirjev (ZSE) je začela z delovanjem že v dvajsetih letih 
prejšnjega stoletja, s prehodom v komunistični sistem pa je bila njena vloga v ekonomiji 
izničena. Julija 1991 je 25 bank in zavarovalnic ponovno obudilo njeno delovanje. ZSE, kot jo 
poznamo danes, je ustanovljena kot nedržavna in neprofitna institucija, katere primarna naloga je 
organiziranje trgovanja z lastniškimi in dolžniškimi vrednostnimi papirji. Na ZSE se trguje z 
delnicami delniških družb, delnicami privatizacijskih investicijskih družb, dolžniškimi 
vrednostni papirji, ostalimi vrednostnimi papirji (npr. pravic za nakup delnic) in vrednostnimi 
papirji, ki se lahko zamenjajo za ostale vrste vrednostnih papirjev.  
 
Varaždinska borza vrednostnih papirjev (VSE) je začela z delovanjem leta 1993. Kljub 
večjemu številu kotirajočih vrednostnih papirjev, je ta borza v primerjavi s konkurenčno ZSE 
manjša tako po opravljenem prometu, kot tudi po tržni kapitalizaciji. Najbolj aktivno se na tej 
borzi trguje z nekdanjimi privatizacijskimi skladi, ki so se do danes že preoblikovali v holdinge. 
 
Sarajevska borza vrednostnih papirjev (SASE) je bila ustanovljena kot delniška družba 
septembra 2001, s trgovanjem pa so pričeli aprila 2002. Predstavlja osrednji trg za trgovanje z 
vrednostnimi papirji v Federaciji BIH. Ustanovitelji SASE so osem borznih članov, ki morajo 
biti v skladu z Zakonom o trgu vrednostnih papirjev pravne osebe - borzno posredniške družbe s 
sedežem v Federaciji BIH, katerih edina dejavnost je trgovanje z vrednostnimi papirji. Na 
Sarajevski borzi se trguje predvsem s privatizacijskimi skladi in delnicami nekaj podjetij. 
 
Banjaluška borza vrednostnih papirjev (BLSE) je bila ustanovljena maja 2001, potem ko je 
osem bank in ena borzno posredniška družba podpisalo pogodbo o ustanovitvi. Marca 2002 je bil 
prvi trgovalni dan na borzi, ko je 6 borznih članov trgovalo z 20 vrednostnimi papirji na 
elektronski platformi BTS, ki so jo pridobili od LJSE. Na Banjaluški borzi se danes trguje z 
delnicami podjetij, bank, zavarovalnic in privatizacijskih investicijskih skladov. 
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Beograjska borza vrednostnih papirjev (BSE) je bila prvotno osnovana že leta 1894 in je v 
takratni obliki imela zadnji sestanek 1941 leta. Njeno delovanje je bilo potem kot Jugoslovanski 
kapitalski trg obujeno leta 1989. Ime Beograjska borza pa je ponovno prevzela 1992 leta. Borza 
je ustanovljena kot neprofitna pravna oseba v obliki delniške družbe, katere delničarji so banke, 
podjetja, zavarovalnice, poštna hranilnica, Zvezna Republika Jugoslavija in Republika Srbija. Na 
borzi se lahko trguje z delnicami, dolžniškimi vrednostnimi papirji, pravicami, depozitnimi 
potrdili in finančnimi derivati (fjučersi in opcije), kot tudi z ostalimi finančnimi instrumenti, s 
katerimi se v skladu z zakonodajo lahko trguje na borzi. Z vrednostnim papirjem, s katerim se 
trguje v borzni kotaciji ali prostem trgu BSE, se ne more trgovati na drugem organiziranem trgu 
v državi. 
 
Črnogorska borza vrednostnih papirjev je bila ustanovljena leta 1993. Prvi ustanovitelji so bile 
štiri črnogorske banke. V letih njenega delovanja se je pojavila potreba po povečanju osnovnega 
kapitala borze, zato so izvedli še drugo in kasneje še tretjo izdajo delnic. Med lastnike se je tako 
vključilo še nekaj bank, zavarovalnic in podjetij. Od leta 2000, ko je bila ustanovljena 
samostojna Komisija za vrednostne papirje v Črni gori, borza deluje pod njenim okriljem z 
vsemi potrebnimi dovoljenji. Na tej borzi se trguje z delnicami, privatizacijskimi skladi in 
obveznicami. 
 
Nova borza vrednostnih papirjev Črne gore (NEX) je bila ustanovljena leta 2001. Med 
osmimi ustanovitelji so banke, borzno posredniške družbe, družbe za upravljanje in združenje 
borznih družb Črne gore. Marca 2002 se je na NEX Montenegro borzi v Podgorici začelo 
trgovanje na novem trgovalnem sistemu BTS, pri njegovi vzpostavitvi pa je s svojim znanjem in 
tehnologijo sodelovala tudi Ljubljanska borza. Na tej borzi se opravi manjši del prometa v 
primerjavi s prvo ustanovljeno Črnogorsko borzo vrednostnih papirjev. 
 
Makedonska borza vrednostnih papirjev (MSE) je bila ustanovljena septembra 1995 kot prvi 
organiziran trg za vrednostne papirje v zgodovini Republike Makedonije. Prvo trgovanje je bilo 
v marcu 1996. MSE se je v vseh letih njenega obstoja razvijala postopoma in vzporedno z 
drugimi ekonomskimi reformami v državi. Danes lahko vlagatelji na borzi izbirajo med več kot 
100 kotirajočimi podjetji in štirimi obveznicami. 
 
Posebna zanimivost borz v državah nekdanje Jugoslavije je v trgovalnih dnevih in času 
trgovanja. Še v letu 2003 smo bili priča situaciji, ko se je na Beograjski borzi trgovalo s 
posameznim vrednostnim papirjem le enkrat mesečno, pa nato enkrat na dva tedna, v letu 2004 
pa so potem prešli na dnevno trgovanje. Kar se tiče pogostosti trgovanja so naredili velik 
napredek tudi v Bosni in Hercegovini, kjer se je na Sarajevski borzi v začetku trgovalo le ob 
torkih in četrtkih, pa so nato razširili trgovanje še na ponedeljek in sredo. Tudi v Banja Luki so 
ne-dolgo nazaj prešli iz trgovanja enkrat tedensko na trikrat tedensko. Katere dni v tednu se 
trguje na kateri od borz v državah nekdanje Jugoslavije in od katere do katere ure, je razvidno iz 
tabele 26. 
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Tabela 26: Čas trgovanja posameznih borza vrednostnih papirjev v državah nekdanje 
Jugoslavije 

Borza PON TOR SRE ČET PET OD-DO 
Ljubljanska borza X X X X X 9.30 - 13.00 
Zagrebška borza X X X X X 10.00 - 16.00 
Varaždinska borza X X X X X 10.00 - 16.00 
Sarajevska borza X X X X  10.00 - 13.30 
Banjaluška borza  X X X  11.30 - 12.00 
Beograjska borza X X X X X 10.00 - 13.00 
Črnogorska borza X X X X X 10.00 - 13.00 
NEX borza Črna gora X X X X X 10.00 - 13.00 
Makedonska borza X X X X  9.00 - 12.50 

Vir: Spletne strani borz vrednostnih papirjev, 2004. 
 

4.2 SEGMENTI TRGOVANJA 
 
Za vse borze v državah nekdanje Jugoslavije velja, da so vrednostni papirji, s katerimi se na 
borzi trguje, razdeljeni v več segmentov. Vsak od njih ima posebne zahteve, ki jih mora 
izpolnjevati izdajatelj oziroma sam vrednostni papir, da se lahko vključi vanj. Običajno ima 
vsaka borza vsaj dva segmenta, tako imenovano borzno kotacijo in prosti trg. V posameznih 
primerih se lahko borzna kotacija deli še na več podsegmentov, odvisno predvsem od vrst 
vrednostnih papirjev, s katerimi se na borzi trguje. Posamezne borze so različno poimenovale 
različne borzne segmente, a najelitnejši segment, kjer tudi veljajo najstrožja pravila za izdajatelja 
in vrednostne papirje, se običajno imenuje borzna kotacija, prva kotacija, lista A, listing A in 
podobno. Za razliko od borzne kotacije veljajo za izdajatelja in vrednostne papirje na prostem 
trgu bistveno manj stroga pravila, ki se v glavnem nanašajo na izpolnitev osnovnih pogojev za 
trgovanje in temeljno zaščito vlagateljev. Takšno strukturiranje trgov pomeni večjo 
transparentnost za vlagatelje (Pravila borz, povzeta po njihovih internetnih straneh, 2004). 
 
Borze vseh držav nekdanje Jugoslavije v svojih pravilih za uvrstitev vrednostnih papirjev na 
borzo predpisujejo nekatere splošne zahteve, ki jih mora izpolnjevati izdajatelj oziroma 
vrednostni papir. Najpomembnejše med njimi so naslednje (Pravila borz, povzeta po njihovih 
internetnih straneh, 2004): 
• vrednostni papirji morajo biti izdani v nematerializirani obliki; 
• vrednostni papirji morajo biti vodeni v centralnem registru; 
• vrednostni papirji morajo biti prosto prenosljivi; 
• vrednostni papirji morajo biti v celoti vplačani; 
• opravljena mora biti neodvisna revizija finančnih izkazov družbe; 
• družba mora biti javna, kar pomeni, da so bile delnice ponujene javnosti in so ustvarjeni 

pogoji, da se z njimi lahko organizirano trguje. 



 46

Nekatere najpomembnejše dodatne zahteve za uvrstitev v najelitnejšo borzno kotacijo 
posameznih borz pa so razvidne iz tabele 27 (Pravila borz, povzeta po njihovih internetnih 
straneh, 2004). 
 

Tabela 27: Zahteve za uvrstitev delnic v najelitnejšo borzno kotacijo na posameznih borzah 
vrednostnih papirjev v državah nekdanje Jugoslavije 

Borza 
Leta 

poslovanja
Velikost kapitala 

Odstotek razreda 
delnic v javnosti 

Število imetnikov 
razreda delnic 

Ljubljanska borza 3 
500 mio SIT 

(cca. 2,1 mio EUR) 
25 150 

Zagrebška borza  3 
100 mio HRK 

(cca. 13 mio EUR) 
25 - 

Varaždinska borza  3 
30 mio HRK 

(cca. 3,9 mio EUR) 
25 - 

Sarajevska borza 3 
4 mio KM 

(cca. 2,1 mio EUR) 
25 150 

Banjaluška borza 3 
5 mio KM 

(cca. 2,6 mio EUR) 
15 50 

Beograjska borza 3 10 mio EUR 25 250 
Črnogorska borza 3 2 mio EUR - 100 
Nova borza Črne gore 3 2,5 mio EUR - 100 
Makedonska borza 3 2 mio EUR 25 200 

Vir: Pravila borz, povzeta po njihovih internetnih straneh, 2004. 
 

4.3 PRAVILA TRGOVANJA 
 
Na borzah nekdanje Jugoslavije potekajo trgovanja po metodi kontinuiranega trgovanja ali po 
avkcijski metodi, lahko pa tudi po kombinaciji obeh metod (glej tabelo 28). Kontinuriano 
trgovanje poteka na tistih borzah oziroma se uporablja v trgovanju s tistimi vrednostnimi papirji, 
pri katerih je zadostna likvidnost, sicer pa se uporablja avkcijska metoda. Kontinuirano 
trgovanje sestoji iz faze odprtja trga (neobvezno), kontinuiranega trgovanja in faze zaprtja trga. 
V fazi pred odprtjem trga člani borze vnašajo nakupna in prodajna naročila v sistem. Ob 
odprtju trga sistem izračuna ceno (otvoritvena cena), po kateri je možno strgovati največjo 
količino delnic glede na pravila trgovanja. Sistem nato po otvoritveni ceni poveže nakupna in 
prodajna naročila in jih pretvori v transakcije. Po odprtju trga se nadaljuje faza kontinuiranega 
trgovanja, v kateri člani borze nenehno dodajajo nova naročila ali odstranjujejo oziroma 
spreminjajo obstoječa. Nakupna in prodajna naročila se povežejo v transakcijo po različnih 
cenah skladno s pravili trgovanja. Faza zaprtja trga poteka podobno kot faza odprtja, 
namenjena pa je temu, da se doseže realnejši tečaj vrednostnih papirjev v zaključku trgovanja 
(Pravila borz, povzeta po njihovih internetnih straneh, 2004). 
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Metoda kontinuiranega trgovanja za razliko od avkcijske metod dopušča bolj raznoliko 
trgovanje, kar se tiče osnovne specifikacije naročil kot dodatnih pogojev. Pri kontinuiranem 
trgovanju lahko vsak vlagatelj določi ceno, po kateri je pripravljen kupiti oziroma prodati 
vrednostne papirje, poleg tega pa ima še možnost oddaje tržnega naročila in pa naročila s 
preudarkom borznega posrednika, kjer stranka pooblasti borznega posrednika, da sam odloči o 
najprimernejšem trenutku izvršitve transakcije (Pravila borz, povzeta po njihovih internetnih 
straneh, 2004). 
 
Avkcijska metoda je podobna metodi kontinuiranega trgovanja v fazi pred in ob odprtju trga. 
Pri takšnem načinu trgovanja se vsi posli s posameznim vrednostnim papirjem v posameznem 
trgovalnem dnevu sklenejo po isti ceni. Cena se izračuna računalniško tako, da se doseže 
maksimalen možen obseg prometa s posameznim vrednostnim papirjem. Naključno izbran 
zaključek avkcije preprečuje manipulacije glede vpliva na ceno. Kar se tiče specifikacije naročil 
v primeru avkcijske metode, je tu vlagatelj zelo omejen. Edina možnost pri določitvi cene v 
praksi je omejeno naročilo, kljub temu da pravila omogočajo tudi tržna naročila. Slednja se v 
praksi le izjemoma uporabljajo, saj lahko pri nizko likvidnih vrednostnih papirjih takšen način 
trgovanja močno vpliva na volatilnost tečajev. Posebnih pogojev pri avkcijskem trgovanju ni 
mogoče določati. Naročila, ki se vnesejo v trgovalni sistem, se na borzi izvršujejo po naslednjem 
vrstnem redu: po ceni in nato po času oddaje naročila v primeru, da je cena pri dveh ali več 
naročilih enaka (Pravila borz, povzeta po njihovih internetnih straneh, 2004). 
 

Tabela 28: Pretežna metoda trgovanja z vrednostnimi papirji na posamezni borzi v državah 
nekdanje Jugoslavije in maksimalna dovoljena dnevna sprememba cene 

Borza Pretežna metoda trgovanja Maks. dovoljena dnevna sprememba cene 

Ljubljanska borza Kontinuirano 
plus/minus 10% v borzni kotaciji 

na prostem trgu ni omejitev 
Zagrebška borza Kontinuirano Ni omejitev 
Varaždinska borza Kontinuirano Ni omejitev 

Sarajevska borza Kontinuirano/ Avkcijsko 
plus/minus 10% v borzni kotaciji 

na prostem trgu ni omejitev 

Banjaluška borza Avkcijsko 
plus/minus 10% v borzni kotaciji 
na prostem trgu do minus 20% 

Beograjska borza Kontinuirano/ Avkcijsko plus/minus 20% 

Črnogorska borza Kontinuirano 
plus/minus 10% v borzni kotaciji 

na prostem trgu ni omejitev 

NEX borza Črna gora Kontinuirano 
plus/minus 10% v borzni kotaciji 

na prostem trgu ni omejitev 

Makedonska borza Kontinuirano 
plus/minus 10% v borzni kotaciji 

na prostem trgu ni omejitev 

Vir: Pravila borz, povzeta po njihovih internetnih straneh, 2004. 
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Pravila trgovanja posameznih borz v državah nekdanje Jugoslavije ščitijo vlagatelje pred 
cenovnimi manipulacijami tudi na ta način, da postavljajo maksimalne možne spremembe cen 
vrednostnih papirjev v posameznem dnevu. Tovrstne omejitve običajno veljajo le za delnice v 
borzni kotaciji, medtem ko na prostem trgu teh omejitev ni. Trgovalno območje na vseh borzah, 
razen na Beograjski in obeh hrvaških borzah, je plus ali minus 10 odstotkov, glede na enotni 
tečaj vrednostnega papirja na zadnji trgovalni dan (Pravila borz, povzeta po njihovih internetnih 
straneh, 2004). 
 
Med posebne vrste poslov na borzi štejemo aplikacijske in blok posle. Pravila posameznih borz 
oziroma zakonodaj v državah nekdanje Jugoslavije tovrstne posle različno obravnavajo. Nekje so 
dovoljeni, drugje prepovedani (glej tabelo 29).  
 
Za aplikacijski posel se šteje tisti posel, ki ga član borze na podlagi prejetega naročila svoje 
stranke izpolni tako (Pravila borz, povzeta po njihovih internetnih straneh, 2004): 
1. da ji proda vrednostni papir iz lastnega portfelja - stanja vrednostnih papirjev - ali ga od nje 

kupi za svoj račun oziroma račun člana uprave, pooblaščenca člana borze ali redno 
zaposlenega uslužbenca člana borze oziroma 

2. naročilo izpolni tako, da poveže naročila dveh strank za nakup in prodajo določenega 
vrednostnega papirja po enaki količini in po enaki ceni za račun nalogodajalca. 

 
Blok posli oziroma posli s svežnji vrednostnih papirjev so tisti posli, ki so vrednostno večji od 
običajnega prometa na borzi in ravno iz tega razloga borze običajno tudi dovoljujejo, da se 
tovrstni posli izpeljejo mimo rednega trgovanja, ker bi sicer bistveno vplivali na spremembo 
tečaja vrednostnega papirja (Pravila borz, povzeta po njihovih internetnih straneh, 2004).  
 

Tabela 29: Dopustnost aplikacijskih ter minimalna vrednost blok poslov na posameznih 
borzah v državah nekdanje Jugoslavije, v kolikor so ti dovoljeni 

Borza Aplikacijski posli Blok posli 
Ljubljanska borza Dovoljeni 30 mio SIT 
Zagrebška borza Niso dovoljeni 3 mio HRK 
Varaždinska borza Niso dovoljeni 3 mio HRK 
Sarajevska borza Niso dovoljeni 500.000 BAM 
Banjaluška borza Niso dovoljeni 200.000 BAM 
Beograjska borza Dovoljeni 200 mio CSD 
Črnogorska borza Dovoljeni Niso dovoljeni 
NEX borza Črna gora Dovoljeni Niso dovoljeni 
Makedonska borza Niso dovoljeni 5 mio MKD 

Vir: Pravila borz, povzeta po njihovih internetnih straneh, 2004. 
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4.4 PROMET IN TRŽNA KAPITALIZACIJA  
 
Največji promet z vrednostnimi papirji v letu 2004 je ustvarila Zagrebška borza, s skoraj pol 
manjšim prometom ji sledi Ljubljanska borza, že z bistveno nižjim prometom pa se na tretje 
mesto uvršča Beograjska borza. Promet na vseh ostalih borzah je bistveno nižji. Največjo rast 
prometa glede na leto 2003 sta zabeležili obe hrvaški borzi ter Sarajevska borza. Beograjska 
borza je v primerjavi z letom 2003 zabeležila 66 odstotni upad prometa, kar je posledica 
upočasnjene privatizacije in nekaterih sistemskih sprememb v ureditvi kapitalskega trga. Vse 
borze nekdanje Jugoslavije beležijo nizek promet z vrednostnimi papirji glede na delež v BDP. V 
petnajstih državah EU je v letu 2003 promet z vrednostnimi papirji predstavljal 88,06 odstotka 
BDP (Simoneti, 2005, str. 5), medtem ko je med državami nekdanje Jugoslavije daleč na prvem 
mestu Hrvaška, kjer promet na obeh borzah predstavlja skromnih 13,36 odstotka BDP.  
 

Tabela 30: Promet borz vrednostnih papirjev na trgih nekdanje Jugoslavije v letih 2003 in 
2004, tržna kapitalizacija konec leta 2004 (v mio EUR) in primerjava z BDP (v 
%) 

Promet Tržna kapitalizacija 
Borza 

2003  2004 IND04/03 2004 (v % BDP) 2004 2004 (v % BDP)

Ljubljanska borza 1.417 1.652 117 6,71 12.708 51,63
Zagrebška borza 1.685 3.236 192 12,63 11.757 45,90
Varaždinska borza 95 184 193 0,72 5.686 22,20
Sarajevska borza 52 100 191 1,66 2.007 33,04
Banjaluška borza 37 51 139 0,85 818 13,47
Beograjska borza 1.162 506 44 2,83 2.523 14,08
Črnogorska borza 26 19 75 0,11 245 1,37
NEX borza Črna gora 17 23 140 0,13 1.112 6,21
Makedonska borza 126 138 110 3,40 665 16,31

Vir: Spletne strani borz vrednostnih papirjev, 2004. 
 
Po tržni kapitalizaciji ob zaključku leta 2004 je z 12,7 milijardami evrov vodilna Ljubljanska 
borza. Sledita ji obe hrvaški borzi, s tem da je Zagrebška po tržni kapitalizaciji primerljiva z 
Ljubljansko borzo, Varaždinska pa je približno polovico manjša. Ostale borze so po tržni 
kapitalizaciji bistveno manjše od Ljubljanske. Če primerjamo tržno kapitalizacijo posameznih 
borz z bruto družbenim proizvodom države, sta na prvem mestu obe hrvaški borzi, ki skupaj 
predstavljata 68,10 odstotka hrvaškega BDP. Sledi Slovenija z 51,63 odstotnim deležem tržne 
kapitalizacije v BDP, nato obe bosanski borzi z 46,51 odstotnim deležem tržne kapitalizacije v 
BDP, Beograjska in obe črnogorski borzi predstavljajo 21,66 odstotka BDP zvezne države Srbije 
in Črne gore, Makedonija pa je na zadnjem mestu s 16,31% deležem tržne kapitalizacije v BDP. 
V petnajstih državah EU je konec leta 2003 znašala tržna kapitalizacija borz 74,61 odstotka BDP 
(Simoneti, 2005, str. 5). 
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4.5 GLAVNI DELNIŠKI INDEKSI POSAZMEZNIH BORZ 
 
Indeksi so zelo pomemben instrument kapitalskih trgov. Glavni razlogi za izračunavanje in 
objavljanje indeksov so naslednji (Mastnak, 2004, str. 2): 
• indeks predstavlja "benchmark" tržišča za upravljalce premoženja in na tem temelji 

promocija borze; 
• vlagatelju je na voljo hitra informacija o dogajanju na borzi; 
• je pokazatelj rasti vrednosti podjetij v neki državi; 
• na indeksu temeljijo indeksni skladi, ki za uporabo indeksa plačujejo licenčnino pravnemu 

lastniku; 
• so osnova za izvedene finančne instrumente. 
 
Nekatere borze v državah nekdanje Jugoslavije izračunavajo in objavljajo več indeksov, za 
delnice, za privatizacijske sklade, za obveznice in celo po panogah, spet druge borze pa so šele 
pred kratkim sploh začele z izračunavanjem indeksov. Glavni problem borz vrednostnih papirjev 
v državah nekdanje Jugoslavije je pomanjkanje kakovostnega tržnega materiala, na osnovi 
katerega bi izračunavali indekse. Zato prihaja v njihovi strukturi do pogostih zamenjav in 
sprememb. V zadnjem času se pojavljajo tudi težnje po skupnem indeksu držav nekdanje 
Jugoslavije, ki bi resnično vključeval največja in najlikvidnejša podjetja regije in bi lahko bil 
zanimiv tudi kot naložbena možnost v obliki indeksnega sklada.  
 
Uradni indeks Zagrebške borze je CROBEX, katerega so začeli objavljati 1. septembra 1997. 
Bazni datum za indeks je 1.7.1997 in bazična vrednost 1000 točk. Indeks je tehtan s tržno 
kapitalizacijo, pri čemur je utež posamezne delnice v indeksu omejena na 35 odstotkov. 
Trenutno indeks sestavljajo delnice 12 podjetij. Zagrebška borza poleg tega indeksa izračunava 
še indeks CROBIS, ki je uradni indeks obveznic (Zagrebška borza, 2004). 
 
Splošno gibanje tečajev najpomembnejših delnic na Varaždinski borzi se meri z indeksom VIN. 
Indeks, kot ga poznamo danes, je bil prenovljen in strukturiran 15.5.2000. V indeks so lahko 
vključene delnice, ki so uvrščene v eno izmed kotacij Varaždinske borze vsaj 6 mesecev in se je 
z njimi trgovalo več kot 20 odstotkov vseh trgovalnih dni. Pomen posamezne delnice v indeksu 
je odvisen od tržne kapitalizacije, pri čemur nobena delnica ne more imeti več kot 25 odstotno 
utež (Varaždinska borza, 2004). 
 
Na Sarajevski borzi obstaja en sam indeks, to je BIFX, ki je namenjen spremljanju gibanja 
tečajev privatizacijskih investicijskih skladov. Indeks je tehtan s tržno kapitalizacijo posameznih 
vrednostnih papirjev v njem. Bazična vrednost indeksa 1000 točk je bila postavljena 28.5.2002, 
njegova vrednost pa se je začel objavljati na dan 28.4.2003. Indeksa rednih delniških družb na 
Sarajevski borzi še ni (Sarajevska borza, 2004). 
 
Osrednji indeks Banjaluške borze je BIRS, ki zasleduje gibanje največjih in najbolj likvidnih 
delnic. V indeks je lahko vključenih od 5 do 15 podjetij, ki izpolnjujejo zahtevane kriterije. Od 
1.5.2004 je v indeksu 11 podjetij. Sicer je to cenovni indeks, ki ne vključuje dividend. Tehtan je 
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s tržno kapitalizacijo, pri čemur noben od vrednostnih papirjev ne more preseči več kot 20 
odstotno utež. Bazična vrednost indeksa je 1000 točk na dan 1.5.2004. Drugi indeks, ki ga na 
borzi izračunavajo, je FIRS, ki zasleduje gibanje cen delnic privatizacijskih investicijskih 
skladov (Banjaluška borza, 2004). 
 
Beograjska borza je šele pred kratkim zaključila z izdelavo metodologije za oblikovanje svoje 
družine indeksov in fazo testiranja. Glavna ovira za izdelavo indeksov na srbskem kapitalskem 
trgu je pomanjkanje kakovostnih tržnih vrednostnih papirjev, pogoste prekinitve v trgovanju, 
različne metode trgovanja z istim vrednostnim papirjem in drugi podobni problemi. Vrednostni 
papirji, ki bi bili vključeni v glavni indeks, bi morali kotirati v najzahtevnejši kotaciji borze. Ker 
pa izdajatelji še niso prepoznali prednosti kotiranja v prvi kotaciji,  njihovi vrednostni papirji še 
vedno kotirajo na prostem trgu. Zato Beograjska borza pripravlja indeks, ki bo temeljil na 
delnicah prostega trga, katere pa žal zaznamuje tudi slabša likvidnost. Velika ovira za izdelavo 
kakovostnega indeksa je tudi v tem, da izdajatelji ne spoštujejo zakonskih določil v zvezi z 
nujnostjo objavljanja informacij (Dostanić, 2004). Kakorkoli že, tudi Beograjska borza je prišla 
do prvega uradnega indeksa BELEXfm, z baznim datumom 1.5.2004 in bazično vrednostjo 1000 
točk. Indeks je tehtan s tržno kapitalizacijo in omejuje utež posameznega podjetja v njem na 
maksimalno 10 odstotkov. V indeksu se trenutno nahaja 48 podjetij (Beograjska borza, 2004). 
 
Črnogorska borza ima en sam indeks, imenovan MOSTE. Uvedli so ga 25.02.2003, objavljati 
pa so ga začeli 01.03.2003, ko je bila njegova bazična vrednost 100. Indeks sestavljajo delnice 
29 podjetij in vseh šestih privatizacijskih skladov in je tehtan s tržno kapitalizacijo (Črnogorska 
borza, 2004). 
 
Osrednji indeks Nove borze Črne gore je NEX20, ki zasleduje gibanje cen delnic 20 največjih 
in najlikvidnejših podjetij. Indeks je ponderiran s tržno kapitalizacijo. Bazična vrednost indeksa 
je 1000 točk na dan 04.03.2003. Drugi indeks, ki ga izračunavajo na tej borzi je NEXPIF in 
zasleduje gibanje cen delnic privatizacijskih investicijskih skladov (Nova borza Črne gore, 
2004). 
 
Uradni indeks Makedonske borze je MBI. Za razliko od indeksov ostalih borz gre za indeks, ki 
ni tehtan s tržno kapitalizacijo in sestoji iz petih najlikvidnejših delnic na borzi. Glavni kriterij za 
likvidnost je, da se je z delnicami trgovalo vsaj v 30 odstotkih vseh trgovalnih dni na borzi. 
Bazična vrednost indeksa je 1000 točk na dan 31.10.2001. Na Makedonski borzi predvidevajo 
uvedbo indeksa tehtanega s tržno kapitalizacijo takoj, ko bo sam trg dosegel zadostno likvidnost 
(Makedonska borza, 2004). 
 
Dinamika gibanja vrednosti glavnih borznih indeksov posameznih borz v državah nekdanje 
Jugoslavije je razvidna iz tabele 31. 
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Tabela 31: Seznam izbranih borznih indeksov v državah nekdanje Jugoslavije in njihova 
vrednost v letih od 2002 do 2004 

Borza Indeks 31.12.2002 31.12.2003 30.11.2004 
Ljubljanska borza SBI20 3340,2 3931,6 4841,3
Zagrebška borza CROBEX 1172,6 1185,1 1600,7
Varaždinska borza VIN 608,6 615,9 1338,7
Sarajevska borza BIFX - 1305,8 3264,7
Banjaluška borza BIRS - - 1169,0
Beograjska borza BELEXfm - - 1137,8
Črnogorska borza MOSTE - 131,3 103,1
NEX borza Črna gora NEX20 - 1219,4 2380,7
Makedonska borza MBI 1094,6 1178,7 1329,0

Vir: Spletne strani borz vrednostnih papirjev, 2004. 
 
Največjo rast v prvih enajstih mesecih leta 2004 je zabeležil indeks Sarajevske borze BIFX, kar 
150%. Izjemo sta zrasla še indeks Varaždinske borze VIN in indeks Nove borze Črna gora 
NEX20, prvi 117% in drugi 95%. Po rasti uradnih indeksov sledijo Zagrebška (35%), 
Ljubljanska (23%) in Makedonski borza (13%). Edini indeks, ki je v letu 2004 izgubil na 
vrednosti, je indeks Črnogorske borze MOSTE (-21%). Rasti indeksov Banjaluške in Beograjske 
borze v tem kontekstu še ni mogoče izračunavati, ker sta nova indeksa in so ju začeli 
izračunavati šele v letošnjem letu (Spletne strani borz vrednostnih papirjev, 2004). 
 

4.6 RAZVOJNI POTENCIAL BORZ VREDNOSNTIH PAPIRJEV V 
DRŽAVAH NEKDANJE JUGOSLAVIJE 

 
Tako rekoč vse borze v državah nekdanje Jugoslavije so majhne in nerazvite, na njih se odvija 
zelo malo prometa, če jih postavimo ob bok borzam razvitih držav. Glavne ovire za hitrejši 
razvoj borz vrednostnih papirjev v tranzicijskih državah so v slabi zakonski ureditvi, 
prepočasnemu napredku v razvoju privatnega sektorja, omejeni udeležbi institucionalnih 
investitorjev in makroekonomski negotovosti (Claessens, 2000, str. 5).  
 
Kljub omejenemu dometu posameznih borz vrednostnih papirjev v državah nekdanje Jugoslavije 
se predvideva, da bodo te v bodoče rasle tako po prometu kot po tržni kapitalizaciji. 
Globalizacija v trgovalnih sistemih in nov, internetni način trgovanja, omogočajo vlagateljem 
preprost in neposreden dostop do najrazličnejših borznih storitev in tu imajo tudi obravnavane 
borze še določen razvojni potencial (Claessens, 2000, str. 6). 
 
Zelo malo verjetno pa je, da bodo posamezne borze vrednostnih papirjev v državah nekdanje 
Jugoslavije lahko dolgoročno ostale samostojne borze. V procesu vključevanja v evropske 
integracije se bodo tudi borze vrednostnih papirjev po pričakovanjih povezovale oziroma 
združevale z večjimi, evropskimi borzami. Že danes večina obravnavanih borz vrednostnih 
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papirjev v državah nekdanje Jugoslavije sledi zakonski ureditvi in direktivam Evropske unije, 
tako da naj bi bili procesi združevanja z večjimi borzami relativno preprosti (Claessens, 2000, 
str. 7). 
 
 

5 AKTIVNOST SLOVENSKIH PORTFELJSKIH 
VLAGATELJEV NA KAPITALSKIH TRGIH V DRŽAVAH 
NEKDANJE JUGOSLAVIJE 

 
Slovenski vlagatelji so na kapitalskih trgih nekdanje Jugoslavije aktivni že nekaj let. Na 
vprašanja, povezana z vlaganji slovenskih portfeljskih vlagateljev na kapitalske trge v državah 
nekdanje Jugoslavije, bom skušal odgovoriti s pomočjo ankete, ki sem jo izvedel med vlagatelji. 
Predvsem me bo zanimalo, kakšno je trenutno stanje vlaganj na omenjene trge, kdo so tisti, ki se 
odločajo za tovrstne naložbe, kakšna so njihova mnenja o posameznih trgih, kako dobro je 
njihovo poznavanje naložbenih možnosti, na podlagi katerih dejavnikov izbirajo konkretne 
naložbe, kakšne donose pričakujejo, v kakšnem času in ob kakšnem tveganju ter kakšna so 
njihova pričakovanja in naložbeni nameni na teh trgih v prihodnje.  
 
Vzporedno s tem me bo tudi zanimalo, kdo so tisti vlagatelji, ki se za naložbe na kapitalske trge 
nekdanje Jugoslavije ne odločajo, kje tičijo vzroki za to ter ali vseeno razmišljajo, da se bodo v 
bodoče vendarle podali na te trge. 
 
Raziskava naj bi dala tudi odgovor na eno ključnih vprašanj, in sicer glede pričakovane bodoče 
dinamike naložb slovenskih portfeljskih vlagateljev na trgih nekdanje Jugoslavije. To je z vidika 
nizke likvidnosti na teh trgih pomemben dejavnik priprave investicijske strategije tako za 
posameznega vlagatelja kot za borzno posredniške družbe (v nadaljevanju BPD). 
 
V nadaljevanju predstavljam metodologijo, predpostavke in omejitve raziskave. Sledili bodo 
podrobni rezultati raziskave, poglavje pa zaključujem s povzetkom glavnih ugotovitev.  
 

5.1 METODOLOGIJA, PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE RAZISKAVE 
 
Raziskavo sem izvedel s pomočjo pisne ankete v obdobju med 15.4.2004 in 30.4.2004. Anketa je 
bila poslana 14.4.2004, poslal pa sem jo 6.000 vlagateljem GBD Gorenjske borzno posredniške 
družbe d.d., to je fizičnim in pravnim osebam. Med anketiranci so bili taki, ki že vlagajo na 
kapitalske trge v državah nekdanje Jugoslavije in taki, ki tega še ne počnejo. Do 30. aprila je 
anketo vrnilo 751 oseb, kar pomeni 12,5-odstotno stopnjo odziva. Večina je odgovorila na vsa 
zastavljena vprašanja. Tako obsežen vzorec je glede na velikost populacije vlagateljev statistično 
zanesljiv. 
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Raziskava ima nekaj omejitev, na katere je smiselno opozoriti in v luči katerih je potrebno tudi 
razumeti rezultate. Naj omenim najpomembnejše: 
• Respondenti so dokaj homogeni glede spola, po ravni izobrazbe, kot tudi po premoženjskih 

razmerah. Možnosti analize odgovorov so zato po posameznih razredih omejene. Najbolj 
zanesljive rezultate dobimo po analizi odgovorov po starostnih razredih, saj je vzorec te 
spremenljivke zelo heterogen. Homogenost vzorca kaže predvsem na homogenost populacije 
slovenskih investitorjev, le v manjši meri pa je posledica napake, ki je posledica vzorčenja 
(vprašalnik so verjetno v nekoliko večji meri izpolnile nadpovprečno izobražene osebe).  

• Določeni respondenti niso odgovorili na vsa vprašanja v raziskavi. Navzkrižna analiza 
odgovorov na vprašanja je zato nekoliko pomanjkljiv, vendar ne bistveno. Na katerokoli 
vprašanje ali podvprašanje je odgovorilo vsaj 63 odstotkov respondentov (na veliko večino 
vprašanj je odgovorilo vsaj 92 odstotkov vprašanih). Menim, da so negativne posledice te 
pomanjkljivosti manjše od pozitivnih učinkov, ki jih da večji vzorec, poleg tega pa so 
rezultati zanesljivejši kot v primeru, da bi osebe odgovarjale na vprašanja, na katere ne znajo 
ali ne vedo odgovoriti. 

• Anketiranje po pošti običajno da nekoliko manj zanesljive odgovore od osebnega 
anketiranja, pri katerem lahko anketar posamezna vprašanja dodatno obrazloži.  

• Življenjsko raven gospodinjstva sem meril s pomočjo spremenljivke "tipična višina mesečnih 
prihrankov gospodinjstva", ki je po mojem mnenju zanesljivejši pokazatelj življenjske ravni 
gospodinjstva kot višina dohodka in obseg akumuliranega premoženja, saj je posledica obeh 
spremenljivk. S tako zastavljenim vprašanjem sem zagotovil tudi večjo stopnjo odziva, ker je 
manj "intimno" od drugih dveh omenjenih meril. 

• Pri interpretaciji rezultatov križanj posameznih parov vprašanj, izmed katerih se eno izmed 
vprašanj nanaša na osnovne sociodemografske značilnosti posameznikov, je potrebna 
previdnost, saj na precej mnenj in obnašanj anketirancev vpliva skupek sociodemografskih 
spremenljivk, med katerimi obstoji precejšnja mera soodvisnosti.  

• Odgovori na vprašanja, ki se dotikajo odločanja prebivalstva v prihodnosti, so bili verjetno v 
precejšnji meri impulzivni. Odgovore na ta vprašanja je zato priporočljivo jemati le kot 
grobo oceno dejanskih odločitev vlagateljev, do katerih bi prišlo v prihodnosti ali v 
določenih pogojih. 

• V raziskavi se večina vprašanj nanaša na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije na splošno, 
tako da je potrebno previdno interpretirati rezultate, saj vsi ti trgi niso enako zanimivi za 
vlagatelje oziroma imajo vlagatelji na te trge v določeni meri različne poglede, zato je 
primerno upoštevati rezultate v skladu z zanimivostjo posameznih trgov za posameznega 
vlagatelja. 

• Raziskava ne zajema slovenskih institucionalnih vlagateljev, saj jim zakonodaja ne omogoča 
vlaganja na kapitalske trge oziroma borze, ki niso članice svetovnega združenja borz. 

• Čeprav so bili anketirani le komitenti GBD Gorenjske borzno posredniške družbe d.d., 
menim, da komitenti drugih borznih družb od anketiranih ne odstopajo, saj prihajajo 
komitenti GBD iz celotne Slovenije. 

 
Od omenjenih omejitev raziskave je po moji oceni najpomembnejša predvsem impulzivnost 
odgovorov glede bodočih vlaganj na trge nekdanje Jugoslavije. Kljub temu da imajo nekateri 
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respondenti očitne nesimpatije do nekdanje Jugoslavije, se stvari pri denarju lahko kaj hitro 
obrnejo. Ob dobrih naložbenih priložnostih in privlačnih potencialnih donosih lahko pričakujemo 
tudi večje zanimanje za obravnavane trge, kot je razvidno iz analize vprašalnika. 
 
Raziskava daje odgovore le na tista vprašanja, ki so po mojem mnenju trenutno najbolj aktualna 
in na katera ni mogoče dobiti odgovorov iz drugih, bolj zanesljivih virov. Verjamem, da so 
rezultati raziskave ob upoštevanju zgoraj navedenih dejstev in omejitev dovolj zanesljivi, da 
lahko tvorijo dobro osnovo za pripravo investicijske strategije na obravnavanih trgih za vsakega 
uporabnika. 
 

5.2 REZULTATI RAZISKAVE 
 
Rezultati raziskave so obdelani primerjalno, kar pomeni, da so vzporedno predstavljeni odgovori 
anketirancev, ki že vlagajo na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije in odgovori anketirancev, ki 
na te trge še ne vlagajo. Za takšno predstavitev sem se odločil zaradi lažje primerjave in 
preglednejšega ugotavljanja razlik med enimi in drugimi vlagatelji. V predstavitvi rezultatov 
raziskave zaradi preglednosti po vrsti navajam tudi vprašanja iz same ankete. 
 

5.2.1 Demografske značilnosti respondentov 
 
Dobri dve tretjini respondentov sta moškega spola (glej sliko 1). Vlaganje v vrednostne papirje je 
v Sloveniji torej predvsem domena moškega spola.  
 

Slika 1: Sestava respondentov po spolu 

Ženske
33%

Moški
67%

 

Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
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Ta ugotovitev je še bolj značilna za vlagatelje na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije, saj jih je 
več kot 72 odstotkov moškega spola (glej tabelo 32). Očitno se ženske težje odločajo za naložbe 
v vrednostne papirje, kar očitno še bolj velja za razvijajoče se kapitalske trge.  
 

Tabela 32: Sestava respondentov po spolu 

Nevlagatelji Vlagatelji Skupaj 
Spol 

Število Delež (%) Število Delež (%) Število Delež (%) 
Moški 426 66,7 78 72,2 504 67,5
Ženski 213 33,3 30 27,8 243 32,5
Skupaj 639 100,0 108 100,0 747 100,0

Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 
Kljub dokaj enakomerni porazdelitvi respondentov znotraj starostnih razredov, jih je večina 
starih nad 50 let (glej tabelo 33). To je po eni strani razumljivo, saj ti običajno razpolagajo z 
viškom finančnih sredstev, ki jih želijo oplemenititi tudi z naložbami v vrednostne papirje. Po 
drugi strani pa ta ugotovitev nekoliko preseneča, saj bi bilo smiselno pričakovati, da se za 
vlaganje v vrednostne papirje v Sloveniji odloča predvsem mlajša populacija. Primerjava 
vlagateljev, ki že vlagajo na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije s tistimi, ki na te trge še ne 
vlagajo, pokaže, da se za tovrstne naložbe težje odločajo mlajši od 30 let in starejši od 50 let, 
nadpovprečno pa so v teh naložbah prisotni predvsem v starostnem razredu od 40 do 50 let. 
 

Tabela 33: Starostna sestava respondentov 

Nevlagatelji Vlagatelji Skupaj 
Starost 

Število Delež (%) Število Delež (%) Število Delež (%) 
18-30 let 121 18,9 17 15,6 138 18,4
31-40 let 138 21,6 24 22,0 162 21,6
41-50 let 123 19,2 31 28,4 154 20,6
51 let in več 258 40,3 37 33,9 295 39,4
Skupaj 640 100,0 109 100,0 749 100,0

Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 
Izobrazbena raven slovenskega vlagatelja je nadpovprečno visoka (glej tabelo 34), kar je 
pričakovano. Več kot polovica respondentov je namreč končala vsaj višjo šolo, z vsaj srednjo 
šolo pa razpolaga več kot 85 odstotkov respondentov. Statistično značilnih razlik glede izobrazbe 
med vlagatelji, ki že vlagajo na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije in tistimi, ki na te trge še ne 
vlagajo, ni. 
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Tabela 34: Izobrazbena sestava respondentov 

Nevlagatelji Vlagatelji Skupaj 
Izobrazba 

Število 
Delež 
(%) 

Število 
Delež 
(%) 

Število 
Delež 
(%) 

Dokončana OŠ ali manj 20 3,1 4 3,7 24 3,2
2- ali 3- letna strokovna 
šola 

68 10,6 13 12,0 81 10,8

4 letna srednja šola 225 35,2 33 30,6 258 34,5
Višja ali visoka šola 268 41,9 49 45,4 317 42,4
Magisterij, doktorat 58 9,1 9 8,3 67 9,0
Skupaj 639 100,0 108 100,0 747 100,0

Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 
Življenjsko raven respondentov sem meril s pomočjo obsega mesečnih prihrankov gospodinjstev 
(glej tabelo 35), v katerih bivajo. Slovenski vlagatelji so glede na splošno raven slovenskega 
prebivalstva dokaj premožni. Več kot polovica izmed teh gospodinjstev privarčuje nad 50 tisoč 
tolarjev na mesec, skoraj 10 odstotkov gospodinjstev pa privarčuje prek 200 tisoč tolarjev na 
mesec. Ugotavljam, da na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije vlagajo predvsem tisti, ki 
mesečno privarčujejo nadpovprečno veliko. Njihovi mesečni prihranki namreč znašajo 101 tisoč 
tolarjev oz. 42 odstotkov več kot tisti, ki na te trge še ne vlagajo. 
 

Tabela 35: Življenjska raven gospodinjstev, v katerih bivajo respondenti 

Nevlagatelji Vlagatelji Skupaj 
Višina mesečnih 
prihrankov gospodinjstva Število Delež 

(%) 
Število Delež 

(%) 
Število Delež 

(%) 
Nič 49 7,7 8 7,6 57 7,7
Od 1 do 50.000 SIT 240 37,9 23 21,9 263 35,6
Od 50.001 do 100.000 SIT 200 31,6 28 26,7 228 30,9
Od 100.001 do 200.000 SIT 96 15,2 26 24,8 122 16,5
Nad 200.000 SIT 48 7,6 20 19,0 68 9,2
Skupaj 633 100,0 105 100,0 738 100,0

Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 

5.2.2 Izkušnje in splošni pogledi respondentov na vlaganje v vrednostne 
papirje 

 
Vlagatelji so različno izkušeni glede vlaganja v vrednostne papirje. Razlike med njimi so v dobi 
vlaganja, pogostosti, kot tudi glede pričakovanih donosov tovrstnih naložb. Izkušenost vlagatelja 
je pomemben dejavnik, ko govorimo o naložbah na razvijajoče se kapitalske trge. Povzetek 
analize tega dela raziskave je prikazan v tabeli 36. 
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Tabela 36: Primerjava vlagateljev in nevlagateljev na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije 
glede izkušenosti in splošnih pogledov na trgovanje z vrednostnimi papirji 

 Vlagatelji Nevlagatelji 
Prvi nakup v.p. pred 5,3 leta pred 4,1 leta 
Aktivnost vlagatelja - 
pogostost trgovanja z v.p.  

vsaj enkrat letno, kar petina pa 
mesečno ali tedensko 

enkrat letno ali priložnostno 

Izkušnje kar nekaj oz. veliko zelo malo ali nič 

Zakaj v tuje vrednostne papirje zaradi višjih donosov 
skoraj 15 % jih meni, da to 
sploh ni smiselno 

Pričakovana realna letna 
donosnost naložbe v delnice 

večina več kot 20 %, v 
povprečju vsaj 15,5 % 

večina od 15 do 20 %, v 
povprečju vsaj 15,2 % 

Zaupanje v posamezne vire 
informacij  

borzni posrednik mediji 

Pomen varnosti in donosnosti 
pri naložbah na splošno 

donosnost uravnoteženo 

Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 
Vlagatelji na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije so relativno izkušeni vlagatelji. Prvi nakup 
vrednostnih papirjev so opravili pred več kot petimi leti. Pri trgovanju so tudi zelo aktivni, saj 
večkrat letno ali celo mesečno kupijo ali prodajo vrednostne papirje. Tudi sami ocenjujejo, da 
imajo kar precej izkušenj pri trgovanju z vrednostnimi papirji. V tuje vrednostne papirje 
investirajo šele krajši čas in predvsem zaradi višjih donosov. Večina jih pričakuje več kot 20 
odstotni realni letni donos pri naložbi v delnice. Pri izboru naložb se zanašajo predvsem na 
borznega posrednika, sicer pa dajejo prednost pričakovani donosnosti pred varnostjo naložbe. 
 
Nevlagatelji so manj izkušeni. Prvi nakup vrednostnih papirjev so sicer opravili pred več kot 
štirimi leti, a le redko trgujejo (enkrat letno ali priložnostno). Tudi sami ocenjujejo, da imajo zelo 
malo oz. skoraj nič izkušenj. Smisel vlaganja v tuje vrednostne papirjev vidijo v višjih donosih, 
skoraj 15 odstotkov pa jih meni, da naložbe v tuje vrednostne papirje sploh niso smiselne. Pri 
dolgoročni naložbi v delnice pričakujejo od 15 do 20 odstotni povprečni realni letni donos. Pri 
izboru konkretnih naložb se zanašajo predvsem na informacije iz medijev. Niso posebej 
naklonjeni nadpovprečno tveganim naložbam, podajajo se le v naložbe, kjer je pričakovan donos 
uravnotežen s tveganjem. 
 
V nadaljevanju sledi podrobnejša analiza vprašanj iz tega dela raziskave. 
 
Vprašanje št. 1: Kdaj ste prvič kupili vrednostne papirje? 
 
Večina respondentov ima relativno malo izkušenj z vlaganjem v vrednostne papirje (glej tabelo 
37), saj so se s tem po večini srečali šele v zadnjem letu ali dveh. Pomembnejše dolgoročnejše 
izkušnje ima manj kot 8 odstotkov respondentov. Ti rezultati so pričakovani, saj je prav rast 
tečajev delnic na Ljubljanski borzi v zadnjih dveh letih pritegnila številne nove vlagatelje. 
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Pričakovana je tudi ugotovitev, da imajo tisti, ki so se že podali v naložbe na kapitalske trge 
nekdanje Jugoslavije, bistveno več izkušenj s trgovanjem z vrednostnimi papirji (v povprečju več 
kot pet let) od tistih, ki na te trge še ne vlagajo (v povprečju manj kot štiri leta).  
 

Tabela 37: Izkušnje respondentov glede trgovanja z vrednostnimi papirji v letih 

Nevlagatelji Vlagatelji Skupaj 
Prvi nakup v.p. 

Število Delež (%) Število Delež (%) Število Delež (%)
Še nikoli 56 8,7 0 0,0 56 7,5
V zadnjem letu ali dveh 227 35,4 34 31,2 261 34,8
Pred 3 do 5 leti 195 30,4 27 24,8 222 29,6
Pred 6 do 10 leti 125 19,5 30 27,5 155 20,7
Pred več kot 10 leti 38 5,9 18 16,5 56 7,5
Skupaj 641 100,0 109 100,0 750 100,0

Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 
Vprašanje št. 2: Kako pogosto trgujete z vrednostnimi papirji? 
 
Večina slovenskih vlagateljev je pri trgovanju z vrednostnimi papirji pasivnih (glej tabelo 38). 
To pomeni, da se držijo strategije "kupi in drži" in posledica tega je, da večina kupi vrednostne 
papirje ali zamenja kakšno pozicijo v portfelju le enkrat letno oz. priložnostno. Zelo veliko 
respondentov je doslej opravilo le enkratni nakup vrednostnih papirjev. Ta ugotovitev je 
pričakovana, saj ima davčna zakonodaja z obdavčitvijo kapitalskih dobičkov na domačem trgu, 
ki so realizirani prej kot v treh letih, zelo močno utež in pomembno vpliva na aktivnost 
vlagateljev. Tisti, ki že investirajo na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije, so bolj aktivni 
vlagatelji. Večina jih trguje vsaj enkrat letno, več kot petina med njimi pa jih trguje mesečno ali 
celo tedensko. To je pričakovano, ker kapitalski dobički, realizirani pri vlaganju v tuje 
vrednostne papirje, zaenkrat niso obdavčeni. 
 

Tabela 38: Aktivnost respondentov pri trgovanju z vrednostnimi papirji 

Nevlagatelji Vlagatelji Skupaj Pogostost trgovanja z 
vrednostnimi papirji Število Delež (%) Število Delež (%) Število Delež (%)
Ne trgujem 51 8,2 5 4,7 56 7,7
Priložnostno 208 33,4 15 14,2 223 30,6
Letno 330 53,1 62 58,5 392 53,8
Mesečno 13 2,1 15 14,2 28 3,8
Tedensko 9 1,4 7 6,6 16 2,2
Drugo 11 1,8 2 1,9 13 1,8
Skupaj 622 100,0 106 100,0 728 100,0

Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
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Vprašanje št. 3: Kako bi ocenili svoje dosedanje izkušnje glede investiranja v vrednostne 
papirje? 
 
Večina respondentov ocenjuje, da ima zelo malo izkušenj pri trgovanju z vrednostnimi papirji 
(glej tabelo 39). Glede na to, da je večina začela vlagati šele v zadnjih dveh letih in so pri tem 
dokaj pasivni, je to pričakovana ugotovitev. Močno pa izstopajo tisti respondenti, ki že vlagajo 
na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije. Več kot polovica jih namreč ocenjuje, da imajo ker 
nekaj oziroma veliko izkušenj. Velja tudi nasprotno. Tisti, ki na obravnavane trge še ne vlagajo, 
imajo po lastnem mnenju zelo malo ali nič izkušenj. 
 

Tabela 39: Lastna ocena izkušenosti respondentov pri trgovanju z vrednostnimi papirji 

Nevlagatelji Vlagatelji Skupaj 
Samo-ocena izkušenosti  

Število Delež (%) Število Delež (%) Število Delež (%)
Brez izkušenj 107 16,7 7 6,5 114 15,2
Malo izkušenj 417 65,1 45 42,1 462 61,8
Kar nekaj izkušenj 113 17,6 47 43,9 160 21,4
Veliko izkušenj 4 0,6 8 7,5 12 1,6
Skupaj 641 100,0 107 100,0 748 100,0

Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 
Vprašanje št. 4: Zakaj je po vašem mnenju smiselno vlagati tudi v tuje vrednostne papirje? 
 
Analiza tega vprašanja je ponudila nekoliko presenetljivo ugotovitev. Polovici respondentov se 
zdi smiselno vlagati v tuje vrednostne papirje predvsem zaradi višjih donosov (glej tabelo 40). 
Ta ugotovitev preseneča zato, ker so ravno donosi na tujih kapitalskih trgih v zadnjih letih 
zaostajali za donosi na Ljubljanski borzi. Druga dva pomembna dejavnika v prid naložbam v tuje 
vrednostne papirje sta nižje tveganje in razpršitev premoženja, pri čemer je prvo predvsem 
posledica drugega, drugo pa je posledica bistveno večje ponudbe naložbenih možnosti na tujih 
kapitalskih trgih. Respondenti vidijo smisel vlaganja v tuje vrednostne papirje tudi v nerazvitosti 
slovenskega kapitalskega trga, v boljši informacijski podpori in dostopnosti informacij o tujih 
podjetjih, v neobdavčitvi kapitalskih dobičkov, v bolj urejenih kapitalskih trgih in večji 
preglednosti transakcij.  
 
Zanimiv je tudi podatek, da kar 12 odstotkov respondentov smatra, da vlaganje v tuje vrednostne 
papirje sploh ni smiselno. Tisti, ki že vlagajo na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije še bolj 
prisegajo na višje donose. Med tistimi, ki na obravnavane trge še ne vlagajo, pa je še več takih, 
ki menijo, da v tuje vrednostne papirje sploh ni smiselno vlagati. Podobne ugotovitve lahko 
zasledimo tudi v obstoječi literaturi, kjer je bilo že večkrat empirično dokazano, da se 
posamezniki ne zavedajo dovolj pomena mednarodne diverzifikacije premoženja. Do kakšne 
mere se posamezni vlagatelj odloči za diverzifikacijo lastnega premoženja je odvisno predvsem 
od treh dejavnikov: dobičkonosnosti domačih naložb v primerjavi s tujimi, tveganje domačih 
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naložb v primerjavi s tujimi in stopnje korelacije med domačimi in tujimi naložbami (Calderon, 
2001, str. 21). 
 

Tabela 40: Dejavniki, zaradi katerih je po mnenju respondentov smiselno vlagati tudi v tuje 
vrednostne papirje 

Nevlagatelji Vlagatelji Skupaj Razlogi za vlaganje v tuje 
vrednostne papirje Število Delež (%) Število Delež (%) Število Delež (%)
Ni smiselno 83 14,5 2 2,1 85 12,7
Nižje tveganje 141 24,6 21 22,3 162 24,3
Višji donos 274 47,7 59 62,8 333 49,9
Razpršitev premoženja 45 7,8 9 9,6 54 8,1
Drugo 31 5,4 3 3,2 34 5,1
Skupaj 574 100,0 94 100,0 668 100,0

Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 
 
Vprašanje št. 5: Kako primerni za naložbo vaših prihrankov se vam zdijo vrednostni papirji iz 
naslednjih držav oz. geografskih območij (ocena od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni popolnoma 
neprimerno in 5 zelo primerno)? 
 
Večina respondentov je mnenja, da je slovenski kapitalski trg še vedno najprimernejši za naložbo 
prihrankov (glej sliko 2). To je pričakovana, a hkrati dokaj nelogična ugotovitev. Tečaji delnic 
slovenskih podjetij so z visoko rastjo v zadnjih letih dosegli nivoje, ki so popolnoma primerljivi 
s sorodnimi svetovnimi podjetji v panogi. O kakšni splošni podcenjenosti delnic v Sloveniji torej 
ni več mogoče govoriti. Očitno vlagatelji prisegajo na tisto, kar pač najbolje poznajo in to so 
prav gotovo slovenska podjetja. Poleg slovenskega se respondentom zdijo kot primerni za 
naložbo tudi razviti ameriški, evropski in japonski kapitalski trgi.  
 
Razvijajoči se trgi, kot so Rusija, Mehika, Singapur, idr. so za vlagatelje manj zanimivi, kar je 
verjetno posledica slabšega poznavanje teh trgov in naložbenih možnosti, ki jih ponujajo, 
nerazumevanje jezika in drugo. Kljub temu pa ti trgi predstavljajo pomembno naložbeno 
priložnost za vlagatelje. Pričakovana donosnost na teh trgih je visoka, ravno tako volatilnost 
tečajev. Zelo pomembna pozitivna lastnost razvijajočih se trgov je, da so nizko korelirani z 
gibanjem tečajev delnic na razvitih borzah, zaradi česar zmanjšujejo tveganje celotnega portfelja 
vlagatelja (Harvey, 1994, str. 28). 
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Slika 2: Primernost geografskih območij za naložbe v vrednostne papirje po mnenju 
respondentov 
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Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 
Vprašanje št. 6: Kakšno realno letno donosnost pričakujete pri dolgoročni (vsaj pet let) naložbi 
v delnice? 
 
Statistični podatki kažejo, da so delnice v ZDA v obdobju 1946 do 2001 zabeležile okoli 7 
odstotno realno donosnost (Siegel, 2002, str. 35). Obstajajo pa zelo pomemben argument, ki kaže 
na to, da bo donosnost v prihodnjem obdobju zelo verjetno celo nižja. Vrednosti delnic so 
namreč zgodovinsko gledano na zelo visokih nivojih, poleg tega pa je pričakovana gospodarska 
rast nižja kot je bila v preteklosti (Diamond, 1999, str. 18). 
 
Slovenski vlagatelji so glede na zgoraj predstavljene ugotovitve očitno preoptimistični glede 
pričakovane stopnje donosnosti (glej tabelo 41). Večina jih namreč meni, da delnice prinašajo 
vsaj 15 odstotkov realno na leto. Le 11 odstotkov respondentov ima realna pričakovanja, zelo 
malo pa je tistih, ki so bolj pesimistični kot kažejo večletni statistični podatki za ameriški 
kapitalski trg. Izračunano tehtano povprečje pričakovanih stopenj donosa kaže na to, da 
vlagatelji pri naložbi v delnice pričakujejo 15 odstotno realno letno stopnjo donosa, pri čemur ni 
razlike med tistimi, ki že vlagajo na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije in tistimi, ki na te trge 
še niso vstopili. Je pa med omenjenima skupinama respondentov razlika v tem, da večina tistih, 
ki že vlagajo na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije, pričakuje bistveno več kot le 20 odstotni 
letni realni donos, medtem ko so drugi tudi zelo optimistični, a vseeno bolj realni. Večina jih 
pričakuje od 15 do 20 odstoten realen letni donos. 
 
 
 
 
 



 63

Tabela 41: Pričakovana realna letna donosnost naložbe v delnice 

Nevlagatelji Vlagatelji Skupaj Pričakovana realna letna 
donosnost delnic Število Delež (%) Število Delež (%) Število Delež (%)
Več kot 20 % 144 22,6 33 33,7 177 24,1
15 do 20 % 223 35,0 22 22,4 245 33,3
10 do 15 % 176 27,6 29 29,6 205 27,9
7 do 10 % 70 11,0 13 13,3 83 11,3
4 do 7 % 16 2,5 0 0,0 16 2,2
Manj kot 4 % 8 1,3 1 1,0 9 1,2
Skupaj 637 100,0 98 100,0 735 100,0

Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 
Vprašanje št. 7: Kateri od navedenih dejavnikov najpomembneje vpliva na sprejem vaše 
investicijske odločitve? 
 
Večina vlagateljev se pri sprejemu investicijske odločitve zanaša predvsem na borzne posrednike 
(glej tabelo 42), veliko pa se jih odloča tudi na podlagi informacij iz medijev, kar je pričakovano. 
Presenetljivo veliko, več kot četrtina, kot najpomembnejši dejavnik investicijske odločitve 
postavlja lastne analize. To preseneča predvsem zato, ker vlagatelji sami ocenjujejo, da imajo 
malo izkušenj glede trgovanja z vrednostnimi papirji. Verjetno gre za psihološki učinek 
precenjevanja lastnih sposobnosti, ki je pogost pri neizkušenih vlagateljih. Tisti, ki že vlagajo na 
kapitalske trge nekdanje Jugoslavije, še veliko bolj zaupajo borznim posrednikom in lastnim 
analizam. Na drugi strani pa tisti, ki na obravnavane trge še ne vlagajo, v glavnem zaupajo 
medijem in se odločajo na tej osnovi.  
 

Tabela 42: Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na investicijsko odločitev 

Nevlagatelji Vlagatelji Skupaj Vpliv dejavnikov na 
investicijsko odločitev Število Delež (%) Število Delež (%) Število Delež (%)
Lastne analize 143 25,6 30 35,7 173 26,9
Informacije iz medijev 186 33,3 16 19,0 202 31,5
Mnenje znancev 47 8,4 4 4,8 51 7,9
Mnenje borznega posr. 171 30,6 34 40,5 205 31,9
Drugo 11 2,0 0 0,0 11 1,7
Skupaj 558 100,0 84 100,0 642 100,0

Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
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Vprašanje št. 8: Čemu dajete pri naložbi v vrednostne papirje prednost, varnosti ali 
pričakovani donosnosti? 
 
Večina respondentov daje prednost pričakovani donosnosti pred varnostjo naložbe (glej tabelo 
43). To je pričakovano, saj je varnost naložbe postala zelo relativen pojem. Naložbe v vrednostne 
papirje na razvitih kapitalskih trgih, kot so npr. ZDA, Nemčija, idr., so še do nedavnega veljale 
za bolj varne od razvijajočih se kapitalskih trgov. Številne računovodske in druge afere so v 
zadnjem času varnost naložb na te trge postavile pod vprašaj. Vlagatelji, ki so že prisotni na 
kapitalskih trgih nekdanje Jugoslavije, so bistveno bolj nagnjeni k visoki pričakovani donosnosti, 
varnost naložb se jim v primerjavi z donosnostjo zdi relativno nepomembna. Tisti, ki na 
obravnavane trge še ne vlagajo, pa so z vidika sprejema tveganja bolj konzervativni. 
 

Tabela 43: Pomen varnosti in pričakovane donosnosti naložbe 

Nevlagatelji Vlagatelji Skupaj Pomen varnosti in 
pričakovane donosnosti Število Delež (%) Število Delež (%) Število Delež (%)
Varnost 313 49,3 26 25,7 339 46,1
Pričakovana donosnost 322 50,7 75 74,3 397 53,9
Skupaj 635 100,0 101 100,0  736 100,0 

Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 
Smiselnost vlaganja v razvijajoče se kapitalske trge je raziskoval tudi Vladislav Kargin, ki je 
proučeval predvsem razmerje med pričakovano donosnostjo in tveganjem na teh trgih, pri čemur 
je med seboj razlikoval razvijajoče se kapitalske trge po fundamentalni podcenjenosti 
vrednostnih papirjev, katero je ugotavljal s kazalci P/B in P/E. Glavna ugotovitev njegove študije 
je, da imajo fundamentalno podcenjeni razvijajoči se kapitalski trgi bistveno višjo potencialno 
donosnost, medtem ko je tveganje približno na enakem nivoju, kot pri ostalih razvijajočih se 
trgih. Optimalen delež naložb posameznega vlagatelja v podcenjene razvijajoče se kapitalske 
trge je zato lahko bistveno višji kot optimalen delež naložb v razvijajoče se kapitalske trge 
nasploh (Kargin, 2003, str. 11). 
 

5.2.3 Stanje naložb respondentov v vrednostnih papirjih 
 
Varčevalne navade Slovencev se v zadnjih letih spreminjajo. Vse več prebivalcev se odloča za 
prenos denarja iz bank na borzo, preko vzajemnih skladov ali neposredno. K temu je močno 
pripomoglo zniževanje bančnih obresti v Sloveniji v zadnjih letih in hkratna rast tečajev 
vrednostnih papirje na Ljubljanski borzi. V tem delu skušam izvedeti, kakšna je trenutna 
varčevalna pogača slovenskih vlagateljev v vrednostne papirje, koliko se jih že odloča za 
naložbo tudi v tuje vrednostne papirje in kakšen pomen pripisujejo razvijajočim se kapitalskim 
trgom, kot so trgi nekdanje Jugoslavije. Povzetek analize tega dela raziskave je prikazan v tabeli 
44. 
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Tabela 44: Primerjava vlagateljev in nevlagateljev na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije 
glede varčevalnih navad in stanja naložb v tujih vrednostnih papirjih 

 
 Vlagatelji Nevlagatelji 
Sredstva na banki do 28 % nad 38 % 

Vrednost portfelja 
11 do 50 mio SIT, tehtano 
povprečje 24 mio SIT 

do 2 mio SIT, tehtano 
povprečje 8 mio SIT 

Vlaganje v tuje v.p. ja, a kratek čas 
ne, večina o tem niti še ne 
razmišlja 

Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 
 
Vprašanje št. 9: Kakšen delež vaših prihrankov se trenutno nahaja v vlogah pri slovenskih 
bankah? 
 
Večina respondentov ima v bančnih vlogah manj kot 25 odstotkov prihrankov, kar petina pa še 
vedno več kot 75 odstotkov privarčevanih sredstev zaupa bankam (glej tabelo 45). To je 
pričakovano, saj imajo banke v Sloveniji še vedno vodilno vlogo glede plasiranja prostih 
denarnih sredstev prebivalstva. Z vse nižjimi bančnimi obrestmi za depozite se to počasi 
spreminja in ljudje postopoma selijo prihranke iz bank na borze. Po podatkih zadnje raziskave o 
varčevalni klimi Slovencev, ki jo enkrat letno opravijo v tržno-raziskovalni hiši Gral-Iteo, še 
vedno 60,4 odstotkov Slovencev varčuje v bankah, medtem ko je leta 2001 v bankah varčevalo 
še 69,4 odstotkov Slovencev. V enakem obdobju se je delež slovenskih varčevalcev v 
investicijskih skladih povečalo iz 6,5 na 13 odstotkov (Oseli, 2003). Pričakovana je tudi 
ugotovitev, da imajo tisti, ki že vlagajo na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije, na bankah 
bistveno manj sredstev od tistih, ki na obravnavane trge še ne vlagajo. 
 

Tabela 45: Delež prihrankov respondentov v bančnih vlogah 

Nevlagatelji Vlagatelji Skupaj Delež prihrankov v 
bankah Število Delež (%) Število Delež (%) Število Delež (%)
Večina  37 5,8 3 2,8 40 5,4
Več kot 75 % 103 16,2 10 9,3 113 15,2
Okoli polovica 123 19,3 15 13,9 138 18,5
Do 25 % 256 40,3 51 47,2 307 41,3
Nič 117 18,4 29 26,9 146 19,6
Skupaj 636 100,0 108 100,0 744 100,0

Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
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Vprašanje št. 10: Na kakšen način varčujete v vrednostnih papirjih (možnih je več odgovorov)? 
 
Zanimiva je ugotovitev, da več kot tretjina vlagateljev, ki ima sklenjeno pogodbo o borznem 
posredovanju ali gospodarjenju s katero do BPD, poleg tega v vrednostnih papirjih varčuje tudi 
posredno, preko vzajemnih skladov (glej tabelo 46). To je po moji oceni posledica splošnega 
nezaupanja v sistem, zaradi česar respondenti strmijo k razpršitvi premoženja ne samo med 
naložbenimi možnostmi, pač pa tudi med ponudniki naložbenih produktov. Tako respondenti 
trgujejo preko več BPD, različnih vzajemnih skladov, itd. Med vlagatelji, ki že vlagajo na 
kapitalske trge nekdanje Jugoslavije in tistimi, ki na te trge še ne vlagajo, ni pomembnejših 
razlik. 
 

Tabela 46: Način vlaganja v vrednostne papirje 

Nevlagatelji Vlagatelji Skupaj Način vlaganja v 
vrednostne papirje Število Delež (%) Število Delež (%) Število Delež (%)
Ne vlagam 16 2,5 0 0,0 16 2,1
Posredovanje 563 88,0 101 92,7 664 88,7
Gospodarjenje 70 10,9 14 12,8 84 11,2
Vzajemni skladi 234 36,6 46 42,2 280 37,4
Skupaj 640 138,0 109 147,7 749 139,4

Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 
Vprašanje št. 11: Kakšna je trenutna tržna vrednost vseh vaših naložb v vrednostnih papirjih? 
 
Velika večina respondentov ima v vrednostnih papirjih trenutno naloženih do 10 milijonov 
tolarjev (glej tabelo 47). Redki so vlagatelji s 50 in več milijonskimi portfelji. Po pričakovanjih 
so portfelji vlagateljev na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije nadpovprečno visoki in znašajo 
od 11 do 50 mio SIT. Tehtano povprečje njihovih naložb znaša 24 milijonov tolarjev. Portfelji 
tistih, ki na obravnavane trge še ne vlagajo, so v glavnem vrednosti do 2 mio SIT, medtem ko 
tehtano povprečje njihovih naložb znaša 8 milijonov tolarjev. Iz tega lahko sklepamo, da večina 
slovenskih vlagateljev nima dovolj sredstev za učinkovito razpršitev premoženja, saj so 
transakcijki stroški pri takšnih vsotah dokaj visoki. Hkrati nam analiza tega odgovora pojasnjuje, 
zakaj so vzajemni skladi tako priljubljena oblika naložbe. Vzajemni sklad, ki bi pokrival naložbe 
na trgih nekdanje Jugoslavije, bi bili zato verjetno zelo dobrodošel. 
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Tabela 47: Trenutna tržna vrednost naložb respondentov 

Nevlagatelji Vlagatelji Skupaj 
Vrednost portfelja 

Število Delež (%) Število Delež (%) Število Delež (%)
Do 2 mio SIT 306 48,0 22 20,4 328 44,0
Od 3 do 10 mio SIT 245 38,4 32 29,6 277 37,1
Od 11 do 50 mio SIT 71 11,1 42 38,9 113 15,1
Od 51 do 100 mio SIT 9 1,4 4 3,7 13 1,7
Nad 100 mio SIT 7 1,1 8 7,4 15 2,0
Skupaj 638 100,0 108 100,0 746 100,0

Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 
Vprašanje št. 12: Do kakšne mere ste se že srečali z investiranjem v tuje vrednostne papirje? 
 
Koristi mednarodne diverzifikacije premoženja so poznane že desetletja. Kljub temu večina 
vlagateljev drži večino lastnega premoženja v domačih naložbah. Japonci imajo več kot 98 
odstotkov naložb na domačem trgu, Američani 94 odstotkov in Angleži 82 odstotkov. To je 
posledica pričakovanj vlagateljev v posamezni državi, da bodo domače naložbe donosnejše od 
tujih (French, 1999, str. 3). 
 
Da vlagatelji premalo pozornosti posvečamo diverzifikaciji naložb, priča tudi študija Williama 
Goetzmanna, ki je analiziral naložbe več kot 40.000 vlagateljev velike borzno posredniške 
družbe v ZDA. Ugotovil je, da tudi tisti vlagatelji, ki razumejo prednosti in stremijo k 
diverzifikaciji, to počnejo na relativno "naiven" način, saj je korelacija gibanja tečajev med 
njihovimi naložbami zelo velika. Poleg tega je ugotovil, da imajo vlagatelji z nižjimi dohodki in 
manj izkušnjami najmanj diverzificirane portfelje (Goetzmann, 2001, str. 25). 
 
V Sloveniji v tuje vrednostne papirje zaenkrat vlaga manj kot petina vseh respondentov (glej 
tabelo 48). Večina torej prisega na slovenske delnice in obveznice, kar je po svoje razumljivo. V 
zadnjih letih so tečaji vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi zabeležili zavidljivo rast, 
medtem ko so razvitejše svetovne borze zabeležile večje padce delniških tečajev (glej sliko 3).  
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Slika 3: Primerjava gibanja indeksov SBI20, DAX in DJIA v obdobju 1.1.2000 do 
31.12.2003 
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Vir: Spletne strani NYSE, Deutsche Böerse in Ljubljanske borze, 15.8.2004. 
 
Kljub temu nekoliko preseneča, da skoraj polovica vlagateljev niti ne razmišlja o nakupu tujih 
vrednostnih papirjev, pa čeprav so tečaji delnic slovenskih podjetij dosegli nivoje, ko je težko 
govoriti o njihovi podcenjenosti in se bodo morali vlagatelji za doseganje podobnih donosov, kot 
so se jih navadili zadnja leta v Sloveniji, ozreti po bolj tveganih trgih v tujini. Glede na to, da pa 
kljub vsemu dobrih 40 odstotkov vlagateljev razmišlja o tem, da bi se podali tudi na tuje 
kapitalske trge, bo to postal pomembne segment poslovanja BPD. Pričakovana je ugotovitev, da 
je večina tistih, ki že vlagajo na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije, prve naložbe na te trge 
opravila šele pred kratkim. To je posledica tega, da Slovencem devizna zakonodaja vrsto let 
sploh ni omogočala neposrednih naložb v tuje vrednostne papirje in da je večina borz iz te regije 
prvič oz. ponovno zagledala luč sveta šele v zadnjem obdobju, ko so se razmere po vojni 
stabilizirale. 
 

Tabela 48: Stopnja aktivnosti respondentov pri trgovanju s tujimi vrednostnimi papirji 

Nevlagatelji Vlagatelji Skupaj 
Trgovanje s tujimi v.p. 

Število Delež (%) Število Delež (%) Število Delež (%)
Ne vlagam, ne razmišljam 299 46,6 13 12,7 312 42,0
Ne vlagam, a razmišljam 293 45,7 8 7,8 301 40,5
Že vlagam, a kratek čas 33 5,1 70 68,6 103 13,9
Vlagam že vrsto let 16 2,5 11 10,8 27 3,6
Skupaj 641 100,0 102 100,0 743 100,0

Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
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Vprašanje št. 13: Kakšen delež vašega portfelja trenutno predstavljajo naložbe na kapitalskih 
trgih v državah nekdanje Jugoslavije (brez Slovenije)? 
 
Večina tistih, ki že vlagajo na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije, temu namenjajo do 30 
odstotkov svojega portfelja, tehtano povprečje znaša 21,9 odstotka, kar je razvidno tudi iz slike 
4. Redki so tisti, ki tem trgom namenjajo več kot polovico portfelja. Tisti, ki se odločajo za 
naložbe na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije, jim torej namenjajo pomemben delež portfelja. 
Ker pa je na sploh malo vlagateljev, ki že vlagajo na obravnavane trge, to še vedno predstavlja le 
2,7 odstotni delež glede na celotno bilančno vsoto respondentov. Vzroke za relativno šibko 
vlaganje na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije lahko iščemo v višjem tveganju, prav gotovo pa 
tudi v višjih stroških posredovanja na teh trgih. Minimalna posredniška provizija se pri nakupu in 
prodaji tujih vrednostnih papirjev namreč obračunava po naročilu in ne glede na celoten 
investiran znesek. Izračun pokaže, da je zato minimalen smiselni vložek na naročilo okoli 
milijon tolarjev. Marsikateri vlagatelj si zato težko oblikuje dovolj razpršen portfelj v tujini in 
posledično raje investira v slovenske delnice. 
 

Slika 4: Delež portfelja, ki so ga imeli vlagatelji v naložbah na kapitalskih trgih nekdanje 
Jugoslavije konec marca 2004 
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Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 
 
Vprašanje št. 14: Na katere od navedenih trgov ste že investirali (obkrožite lahko več 
odgovorov)? 
 
Med kapitalskimi trgi nekdanje Jugoslavije je očitno najbolj priljubljena Bosna in Hercegovina, 
saj na ta trg vlaga več kot 8 odstotkov respondentov (glej sliko 5). Zelo priljubljen je tudi srbski 
kapitalski trg, nekoliko manj hrvaški, manj kot odstotek vlagateljev pa se je že podalo tudi na 
črnogorski in makedonski kapitalski trg. Takšno stanje je popolnoma pričakovano ob 
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upoštevanju določenih značilnosti vsakega posameznega trga. Hrvaška je po mojem mnenju 
zaradi že omenjenih omejitev, ki veljajo za Slovence, trenutno manj zanimiva. Podobno velja za 
Makedonijo. Črna gora je po mojem mnenju zaenkrat preveč tvegana in stroškovno izredno 
nevabljiva, Srbija ponuja številne naložbene možnosti, nekoliko nezaupanja je še vedno 
predvsem v dinar. BIH je zanimiva tudi  zaradi stabilne valute. 
 

Slika 5: Porazdelitev naložb respondentov po posameznih trgih vrednostnih papirjev 
nekdanje Jugoslavije 
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Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 
 
Vprašanje št. 15: Kakšna je vaša povprečna naložba v posamezni vrednostni papir na trge 
kapitala v državah nekdanje Jugoslavije? 
 
Več kot polovica vlagateljev vloži od 500 tisoč do 2 milijona tolarjev v posamezni vrednostni 
papir na kapitalskih trgih nekdanje Jugoslavije (glej sliko 6). Tehtano povprečje posamezne 
naložbe znaša 1,9 milijona tolarjev. Ta znesek je precej višji, kot to velja za slovenski kapitalski 
trg, kjer vlagatelji za posamezni vrednostni papir namenijo tudi do 200 tisoč tolarjev.  
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Slika 6: Povprečna vrednost naložbe v posamezni vrednostni papir v državah nekdanje 
Jugoslavije6 
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Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 
Podvprašanje: Kaj je po vašem mnenju najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na minimalni 
investirani znesek v posamezno vrsto vrednostnega papirja na kapitalskih trgih v državah 
nekdanje Jugoslavije? 
 
Nekoliko presenetljiv je odgovor vlagateljev, da kot poglaviten vzrok za "dokaj" visok znesek, ki 
ga investirajo v posamezni vrednostni papir na trgih nekdanje Jugoslavije, navajajo predvsem 
razpoložljiva sredstva, bistveno manj poudarka pri tem pa dajejo minimalni proviziji, ki pri poslu 
nastopi. Kot pomembne dejavnike pri odločitvi o investiranem znesku navajajo še varnost 
naložbe, pričakovan donos in podcenjenost vrednostnih papirjev. Glede na povprečen investiran 
znesek je ugotovitev sicer logična, ker vlagatelj pri 1,9 milijona tolarjev tako ali tako ne zapade 
pod minimalno provizijo. Vzrok, da respondenti pripisujejo manjši pomen minimalni proviziji je 
verjetno v dejstvu, da so pričakovane donosnosti na teh trgih tako visoke, da velikost provizije ni 
tako pomembna. 
 

5.2.4 Poznavanje in splošno mnenje o trgih kapitala v nekdanji Jugoslaviji 
 
V tem sklopu vprašanj sem želel pridobiti splošno mnenje respondentov o kapitalskih trgih 
nekdanje Jugoslavije. Ugotoviti sem želel, kateri trgi med njimi so najbolj zanimivi, katere so 
največje nevarnosti vlaganja na obravnavane trge, kakšna so njihova pričakovanja glede višine in 
ročnosti pričakovanih donosov in kakšna je verjetnost popolne izgube prihrankov na trgih 
nekdanje Jugoslavije. Povzetek analize tega dela raziskave je prikazan v tabeli 49. 

                                                 
6 Izbrana razdelitev v razrede temelji na ceniku GBD Gorenjske borzno posredniške družbe, saj relativni strošek 
nakupa posameznega vrednostnega papirja po izbranih razredih pada. 
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Tabela 49: Primerjava vlagateljev in nevlagateljev na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije 
glede poznavanja in splošnega mnenja o kapitalskih trgih nekdanje Jugoslavije 
 
 Vlagatelji Nevlagatelji 
Zanimivi trgi za vlaganje BIH, Srbija Hrvaška, BIH 

Glavne nevarnosti trgov Ex-Yu 

Korupcija, ni pravnega varstva, 
pomanjkanje informacij 
Povprečna ocena nevarnosti: 
3,57 

Ni pravnega varstva, korupcija, 
politična nestabilnost  
Povprečna ocena nevarnosti: 
3,93 

Seznanjenost z nekaterimi 
elementi trgov Ex-Yu 

Predvsem poznavanje 
naložbenih možnosti in 
stroškov trgovanja, slabše 
poznavanje pravnih zadev 
Povprečna ocena poznavanja: 
2,70 

Podobno  
Povprečna ocena poznavanja: 
1,52 

Ocena časa za realizacijo 
pričakovanih donosov 

tri do pet let tri do deset let 

Pričakovana povprečna letna 
donosnost 

34,4 % 16,7 % 

Verjetnost popolne izgube 
prihrankov 

majhna zelo verjetna 

Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 
 
Vprašanje št. 16: Kako primerni za naložbo vaših prihrankov se vam zdijo vrednostni papirji iz 
držav nekdanje Jugoslavije (ocena od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni neprimerno in 5 zelo 
primerno)? 
 
Od kapitalskih trgov nekdanje Jugoslavije se respondentom zdi najbolj primerno vlagati na 
hrvaški trg, sledita mu bosanski in srbski, očitno manj pa sta zanimiva Makedonija in Črna gora 
(glej sliko 7). Mnenje tistih, ki že vlagajo na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije, se v tem 
primeru razlikuje od tistih, ki na te trge še ne vlagajo, predvsem glede hrvaškega kapitalskega 
trga. Hrvaška je po mnenju slednjih najzanimivejša za vlaganje, medtem ko je po dejanskem 
stanju naložb šele na tretjem mestu, za BIH in Srbijo. Vzrok za to razhajanje lahko iščemo 
predvsem v slabem poznavanju posameznih trgov s strani nevlagateljev. Kot bomo videli v 
nadaljevanju, nevlagatelji ne poznajo omejitev, ki veljajo za Slovence na hrvaškem kapitalskem 
trgu in posledica katerih so bistveno višji stroški trgovanja s hrvaškimi vrednostnimi papirji. 
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Slika 7: Primernost trgov nekdanje Jugoslavije za naložbe v vrednostne papirje po mnenju 
respondentov 
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Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 
Vprašanje št. 17: Kako ocenjujete navedene dejavnike z vidika varnosti naložbe v državah 
nekdanje Jugoslavije (ocena od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da zadeva ni problematična in 5, da 
je zadeva zelo problematična)? 
 
Respondenti vidijo največji problem vlaganja na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije v tem, da 
ni zadostnega pravnega varstva (glej sliko 8). Na drugo mesto med nevarnostmi postavljajo 
korupcijo in nato politično nestabilnost. Respondenti kot potencialne nevarnosti navajajo tudi 
splošno nezaupanje, mentaliteto prebivalstva, insiderstvo, pogosto spreminjanje predpisov in 
problem spremljanja gibanja tečajev vrednostnih papirjev. Na splošno so vse navedene 
potencialne nevarnosti trgov ocenjene kot zelo problematične. Med vlagatelji na kapitalske trge 
nekdanje Jugoslavije in tistimi, ki na te trge še ne vlagajo, je poglavitna razlika v tem, da 
vlagatelji vse navedene dejavnike ocenjujejo manj kritično. Povprečna ocena nevarnosti vseh 
navedenih dejavnikov znaša pri vlagateljih 3,57, pri tistih, ki na te trge še ne vlagajo, pa 3,93. 
Največje razlike v mnenjih ene in druge skupine anketirancev so glede nestabilne valute, visoke 
inflacije in brezposelnosti. Glede na dejansko stanje teh makroekonomskih kazalnikov 
ugotavljam, da vlagatelji podcenjujejo brezposelnost na teh trgih, medtem ko tisti, ki na te trge še 
ne vlagajo, precenjujejo problem nestabilne valute in inflacije.  
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Slika 8: Potencialne nevarnosti vlaganja na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije 
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Vir: Lastna raziskava, april 2004. 

 

Jean-Marc Suret je v študiji dvajsetih razvijajočih se kapitalskih trgov v letih od 1976 do 1994 
ugotavljal povezanost obdobij visokih donosnosti delnic z makroekonomskimi spremembami, 
političnimi spremembami in liberalizacijo gospodarstva. Ugotovil je, da so obdobja visokih 
donosov povezana predvsem s političnimi spremembami in liberalizacijo gospodarstva, medtem 
ko makroekonomske spremembe nimajo bistvenega vpliva na donosnost delnic (Suret, 1997, str. 
11). Enrico Perotti pa v tematsko podobni študiji dodatno ugotavlja, da na politična tveganja 
močno vpliva predvsem uspešnost postopka privatizacije (Perotti, 1999, str. 32).  

 
 
Vprašanje št. 18: Kako dobro ste na kapitalskih trgih v državah nekdanje Jugoslavije 
seznanjeni z … (ocena od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh niso seznanjeni in 5, da so zelo 
dobro seznanjeni)? 
 
Respondenti so med navedenimi dejavniki kapitalskih trgov nekdanje Jugoslavije najbolje 
seznanjeni z naložbenimi možnostmi in stroški trgovanja (glej sliko 9). Po pričakovanjih slabše 
poznajo pravne vidike posameznih kapitalskih trgov, kot so zaščita malih delničarjev, omejitve 
glede vlaganj in način poravnave poslov. Na splošno ugotavljam, da je poznavanje teh trgov 
precej slabo. Razlika med vlagatelji in tistimi, ki na te trge še ne vlagajo, je pričakovana. Prvi so 
namreč precej bolje seznanjeni z vsemi elementi obravnavanih trgov. 
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Slika 9: Raven seznanjenosti respondentov z izbranimi elementi kapitalskih trgov nekdanje 
Jugoslavije 
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Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 
Vprašanje št. 19: V kakšnem času se bodo po vašem mnenju realizirali glavni donosi na trgih 
kapitala v državah nekdanje Jugoslavije? 
 
Respondenti ocenjujejo, da se bodo njihovi pričakovani donosi na kapitalskih trgih nekdanje 
Jugoslavije realizirali v obdobju treh let in pol (glej tabelo 50). Bistvene razlike med vlagatelji in 
tistimi, ki na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije še ne vlagajo ni, saj oboji pričakujejo 
realizacijo pričakovanih donosov v okoli štirih letih. Zanimivo je, da so vlagatelji precej bolj 
skoncentrirani v razredu treh do petih let, medtem ko so nevlagatelji bolj enakomerno 
razporejeni tudi po drugih možnostih.  
 

Tabela 50: Obdobje, v katerem se bodo po mnenju respondentov realizirali pričakovani 
donosi na kapitalskih trgih nekdanje Jugoslavije 

Nevlagatelji Vlagatelji Skupaj Realizacija pričakovanih 
donosov Število Delež (%) Število Delež (%) Število Delež (%)
Prej kot v letu dni 6 1,0 1 1,0 7 1,0
V dveh letih 48 7,6 16 16,7 64 8,8
V treh do petih letih 248 39,4 51 53,1 299 41,2
V petih do desetih letih 156 24,8 18 18,8 174 24,0
Ne vem 152 24,1 9 9,4 161 22,2
Jih ne bo 20 3,2 1 1,0 21 2,9
Skupaj 630 100,0 96 100,0 726 100,0

Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
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Podvprašanje: Kako visoko donosnost pričakujete v izbranem obdobju? 
 
Večina respondentov je mnenja, da bodo naložbe na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije v 
povprečju prinesle do 50 odstotni donos, pri čemur tehtano povprečje pričakovanih donosov 
znaša najmanj 70 odstotkov (glej tabelo 51). Pričakovanja skupine respondentov, ki že vlagajo 
na obravnavane trge in tistih, ki na teh trgih še niso prisotni, se glede donosov močno razlikujejo. 
Respondenti, ki na te trge še ne vlagajo, pričakujejo v povprečju 60 odstotni donos, vlagatelji na 
teh trgih pa kar 130 odstotnega. Po pričakovanjih je pomembna razlika tudi v sami razporeditvi 
odgovorov glede na možne odgovore. Med tistimi, ki na te trge še ne vlagajo, je skoraj petina 
takih, ki menijo, da bodo donosi nični ali celo negativni, na drugi strani pa je med vlagatelji 
veliko večji delež takih, ki menijo, da bodo donosi tudi bistveno višji od 200 odstotkov. 
Respondenti pričakujejo v povprečju 19,4 odstotni povprečni realni letni donos na kapitalskih 
trgih nekdanje Jugoslavije. Tisti, ki na te trge še ne vlagajo, pričakujejo 16,7 odstotni in tisti, ki 
že vlagajo na obravnavane trge, pričakujejo 34,4 odstotni povprečni realni letni donos.  
 

Tabela 51: Pričakovana povprečna donosnost naložb na kapitalskih trgih nekdanje 
Jugoslavije 

Nevlagatelji Vlagatelji Skupaj Pričakovana povprečna 
donosnost naložb Število Delež (%) Število Delež (%) Število Delež (%)
0% ali celo negativno 104 18,0 1 1,1 105 15,6
Do 50% 290 50,2 33 34,7 323 48,0
51% do 100% 97 16,8 27 28,4 124 18,4
101% do 200% 55 9,5 12 12,6 67 10,0
201% do 500% 27 4,7 20 21,1 47 7,0
Nad 500% 5 0,9 2 2,1 7 1,0
Skupaj 578 100,0 95 100,0 673 100,0

Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 
 
Vprašanje št. 20: Kakšno verjetnost pripisujete popolni izgubi prihrankov, investiranih na 
trgih kapitala nekdanje Jugoslavije (ocena od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da popolna izguba 
prihrankov sploh ni možna in 5, da je to zelo verjetno)? 
 
Po pričakovanjih obstaja pri oceni možnosti popolne izgube vloženih sredstev na kapitalske trge 
nekdanje Jugoslavije pomembna razlika med vlagatelji in tistimi, ki na te trge še ne vlagajo (glej 
sliko 10). Prvi pripisujejo popolni izgubi prihrankov zelo malo verjetnosti, se pa zavedajo, da 
tudi ta možnost obstaja. Drugi se precej bolj bojijo popolne izgube investiranih sredstev, kar je 
verjetno tudi eden izmed poglavitnih razlogov, zakaj na te trge ne vlagajo.  
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Slika 10: Verjetnost, ki jo respondenti pripisujejo popolni izgubi prihrankov vloženih na 
trge nekdanje Jugoslavije 
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Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 

5.2.5 Strategija izbora naložb na kapitalskih trgih nekdanje Jugoslavije 
 
Načinov, kako si vsak vlagatelj oblikuje lasten portfelj naložb, je tako rekoč neskončno. V praksi 
se kot eden najustreznejših pojavlja model strateške alokacije sredstev, ki v prvi fazi predvideva 
strateško alokacijo sredstev med različne naložbene alternative, kot so bančne vezave, 
nepremičnine, zavarovalne police, vrednostne papirje in drugo. V drugi fazi sledi taktična 
alokacija sredstev, ko se znotraj delniškega portfelja oblikuje temeljni in bolj tvegani del 
portfelja. V zadnjih dveh fazah pa se nato izbere še potencialno zanimive panožne skupine in 
končno tudi konkretne naložbe. Pri alokaciji premoženja vedno tehtamo med potencialnim 
donosom na eni in tveganjem na drugi strani. Poleg tega smo lahko pri vlaganju aktivni ali pa se 
odločimo za pasivno strategijo, ki ima prav gotovo določene prednosti, ki se v prvi vrsti kažejo v 
stroškovni učinkovitosti (Bodie, 2003, str. 485). 
 
Namen tega skopa vprašanj je bil ugotoviti, kakšno strategijo imajo vlagatelji pri izboru 
konkretnih naložb na trgih nekdanje Jugoslavije. Ali pri odločitvah izhajajo predvsem iz 
pričakovane donosnosti ali varnosti naložbe, ali posvečajo pozornost gospodarskemu okolju in 
panogi, v kateri deluje podjetje, katerega delnice želijo kupiti, katere panoge se respondentom 
zdijo najbolj zanimive za portfeljsko vlaganje,  katere značilnosti podjetja so tiste, na podlagi 
katerih se vlagatelj odloča, kako sama ureditev kapitalskega trga z načinom trgovanja, sistemom 
poravnave poslov in hranjenjem vrednostnih papirjev vpliva na odločitev respondentov o 
konkretnih naložbah. Povzetek analize tega dela raziskave je prikazan v tabeli 52. 
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Tabela 52: Primerjava vlagateljev in nevlagateljev na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije 
glede strategije izbora naložb na trgih nekdanje Jugoslavije 
 
 Vlagatelji Nevlagatelji 
Razmerje med tveganjem in 
pričakovano donosnostjo 
naložb  v Ex-Yu 

uravnoteženo 
previsoko tveganje glede na 
pričakovan donos 

Pristop izbora delnic 
kombinacija pristopov od 
zgoraj navzdol in od spodaj 
navzgor 

od zgoraj navzdol 

Zanimivost panog 
farmacija, pivovarne, 
prehrambna industrija 

farmacija, telekomunikacije, 
energetika 

Pomembnost  makro 
dejavnikov pri izboru naložb 

razvojna perspektiva 
gospodarstva, zakonska 
ureditev in razvitost 
kapitalskega trga, 
propulzivnost in trend 
prevzemov v panogi 

podobno 

Pomembnost  mikro 
dejavnikov pri izboru naložb 

dober program razvoja, 
stabilno poslovanje v zadnjih 
letih, rast, velikost podjetja, 
izvozna usmerjenost 

podobno, s tem da na splošno 
dajejo vsem dejavnikom 
manjši pomen 

Najpomembnejši finančni 
kazalniki podjetij 

dobiček 
likvidnost 
P/E 

zadolženost 
dobiček 
likvidnost 

Najugodnejša lastniška 
struktura 

zaposleni in vodstvo imajo 
večji delež, ki pa ne presega 50 
% 

popolnoma razpršena lastniška 
struktura, država je zelo 
nepriljubljena, tudi če ima 
manjši delež 

Elementi trgovanja, poravnave 
in vodenja v.p. 

pomembna sistem poravnave 
in register v.p., dokaj 
nepomembna pogostost in 
način trgovanja 

podobno 

Zaupanje v posamezne vire 
informacij v Ex-Yu 

zaupanje v slovenske vire 
informacij, predvsem borznim 
posrednikom, nezaupanje v 
lokalne vire informacij in 
borzne posrednike  

podobno 

Izbor BPD pri vstopu na trge 
Ex-Yu 

ena sama slovenska BPD podobno 

Zakaj ena sama slovenska BPD zaupanje podobno 

Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
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Vprašanje št. 21: Kako bi ocenili stopnjo tveganja in pričakovano donosnost naložb na 
kapitalskih trgih v državah nekdanje Jugoslavije (ocena od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni nizko 
tveganje in nizko pričakovano donosnost in 5 visoko tveganje in visoko pričakovano donosnost)? 
 
Večina respondentov povezuje naložbe na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije z nadpovprečno 
visokim tveganjem in visokimi pričakovanimi donosi, pri čemur ocenjujejo, da je tveganje večje 
od pričakovanega donosa (glej sliko 11). Med skupino respondentov, ki že vlaga na kapitalske 
trge nekdanje Jugoslavije in tistimi, ki na te trge še ne vlagajo, je pomembna razlika. Prvi namreč 
na obravnavanih trgih pričakujejo še višje donose in to ob manjšem tveganju od slednjih. 
 

Slika 11: Primerjava ocene tveganja in donosnosti naložb na kapitalskih trgih nekdanje 
Jugoslavije med vlagatelji in nevlagatelji 
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Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 
 
Vprašanje št. 22: Kateri pristop izbora delnic se vam zdi najbolj smiseln na kapitalskih trgih v 
državah nekdanje Jugoslavije? 
 
Respondenti v okviru strategije izbora naložb na kapitalskih trgih nekdanje Jugoslavije v največji 
meri upoštevajo oba pristopa, torej: 
• od zgoraj navzdol (pomeni izbor ustreznega naložbenega okolja, nato selekcija 

najzanimivejših panog in šele v zadnjem koraku izbor konkretnega podjetja) in  
• od spodaj navzgor (izbor delnice, kasneje pa se preveri še ustreznost panoge in naložbenega 

okolja).  
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Prvi od obeh omenjenih pristopov ima pri tem očitno večjo težo. Kar nekaj respondentov je 
odgovorilo, da se z izborom naložb ne ukvarjajo, temveč ga popolnoma prepustijo borznemu 
posredniku. Tako vlagatelji na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije kot tisti, ki na obravnavane 
trge še ne vlagajo, dajejo pristopu od zgoraj navzdol prednost pred pristopom od spodaj navzgor 
(glej sliko 12), pri čemer je ta razlika pri slednjih še bolj očitna. 
 

Slika 12: Pristop izbora delnic na kapitalskih trgih nekdanje Jugoslavije 
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Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 
 
Vprašanje št. 23: Kako ocenjujete zanimivost in potencial navedenih panog za naložbo na 
kapitalskih trgih v državah nekdanje Jugoslavije (ocena od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da 
panoga ni zanimiva in 5, da je zelo zanimiva)? 
 
Respondenti ocenjujejo, da je najzanimivejša panoga za vlaganje farmacija in kemija, sledijo ji 
telekomunikacije, energetski sektor (predvsem naftna podjetja), prehrambna industrija in 
pivovarne (glej sliko 13). Manj zanimive so tekstilna in obutvena panoga, lesna industrija, 
bazični materiali, gradbeništvo in presenetljivo tudi tobačna industrija. Vlagatelji, ki na 
kapitalske trge nekdanje Jugoslavije že vlagajo, se od drugih razlikujejo predvsem po tem, da kot 
bolj zanimive panoge ocenjujejo gradbeništvo, pivovarne in tobačno industrijo, kot primerjalno 
manj zanimive pa ocenjujejo turizem in lesno industrijo. 
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Slika 13: Ocena zanimivosti in potencial panog na kapitalskih trgih nekdanje Jugoslavije 
po mnenju respondentov 
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Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 
Vprašanje št. 24: Kako ocenjujete pomembnost navedenih makro dejavnikov pri izboru delnic 
na kapitalskih trgih v državah nekdanje Jugoslavije (ocena od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da 
omenjeni dejavnik ni pomemben in 5, da je zelo pomemben)? 
 
Med navedenimi makro dejavniki respondenti pri izboru konkretnih naložb pripisujejo največji 
pomen zakonski ureditvi kapitalskega trga, razvojni perspektivi gospodarstva, makroekonomski 
situaciji gospodarstva in razvitosti kapitalskega trga (glej sliko 14). Manj poudarka pripisujejo 
politični oblasti v državi, propulzivnosti panoge in trendu prevzemov v panogi. Na splošno so vsi 
navedeni dejavniki ocenjeni kot zelo pomembni. Vlagatelji, ki že vlagajo na kapitalske trge 
nekdanje Jugoslavije, se od tega splošnega mnenja razlikujejo po tem, da bistveno večji pomen 
pripisujejo trendu prevzemov v panogi, propulzivnosti panoge in razvojni perspektivi 
gospodarstva, kot manj pomembne pa ocenjujejo politično oblast v državi, makroekonomsko 
situacijo, zakonsko ureditev in razvitost kapitalskega trga.  
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Slika 14: Ocena pomembnosti makro dejavnikov pri izboru naložb za vlagatelje na 
kapitalskih trgih nekdanje Jugoslavije 
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Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 
Vprašanje št. 25: Obkrožite tri za vas najpomembnejše značilnosti podjetij na kapitalskih trgih 
nekdanje Jugoslavije, v katerih delnice bi bili pripravljeni vložiti oz. ste že vložili svoje 
prihranke? 
 
Respondenti ocenjujejo, da so med značilnostmi podjetij na kapitalskih trgih nekdanje 
Jugoslavije, ki so zanimiva za portfeljsko naložbo, najpomembnejši dober program razvoja 
(skoraj 50 odstotkov respondentov je ta dejavnik uvrstila med tri najpomembnejše), uspešno 
poslovanje v zadnjih letih, stabilnost, visoka rast, izvozna usmerjenost in kakovostni proizvodi 
(glej sliko 15). Kot manj pomembne značilnosti ocenjujejo dobro informiranje delničarjev, 
izplačevanje visokih dividend, ustrezno lastniško strukturo, vodstvo in velikost podjetja.  
 
Med tistimi, ki že vlagajo na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije, in tistimi, ki na te trge še ne 
vlagajo, je razlika v tem, da prvi na splošno smatrajo vse navedene značilnosti kot bolj 
pomembne, pri tem še posebej izstopajo velikost podjetja, ustrezno informiranje delničarjev, 
ustrezna lastniška struktura in dobro vodstvo podjetja. Edina značilnost, ki ji pripisujejo manjši 
pomen od povprečja vseh respondentov, so kakovostni proizvodi. Med drugimi pomembnimi 
značilnostmi podjetij respondenti navajajo predvsem zanimanje tujih investitorjev za delnice 
podjetja in delovanje podjetja na trgu, ki je predmet hitrega razvoja in gospodarske rasti.  
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Slika 15: Ocena pomena posameznih značilnosti podjetij za vlagatelje na kapitalskih trgih 
nekdanje Jugoslavije 
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Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 
Vprašanje št. 26: Kako ocenjujete pomembnost navedenih finančnih kazalnikov pri izbiri 
delnice podjetja, v katerega delnice bi bili pripravljeni vložiti oziroma ste že vložili svoje 
prihranke (ocena od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni visoko pomembnost in 5 nepomembnost)? 
 
Finančni kazalniki podjetij so pogosto tisti, na podlagi katerih vlagatelji sprejemajo konkretne 
investicijske odločitve. V obstoječi literaturi lahko pogosto zasledimo, da tako imenovane 
"value" delnice, ki imajo nizko vrednost kazalcev P/B (angl. Price/Book, cena delnice glede na 
knjigovodsko vrednost), P/E (angl. Price/Earnings, cena delnice glede na dobiček na delnico) in 
P/CF (angl. Price/Cash flow, ceni delnice v primerjavi z denarnim tokom na delnico) dosegajo 
višje stopnje donosnosti kot tako imenovane "growth" delnice. Vrednotenje vrednostnih papirjev 
na podlagi primerjalne finančne analize kazalcev ima seveda določene pomanjkljivosti v 
primerjavi s strukturnimi modeli vrednostenja, saj ne vključuje nekaterih pomembnih elementov 
poslovanja podjetij, kot so pričakovani bodoči dobički, možnosti za rast, naravo samega posla, 
idr.). To pomeni, da podjetje z nizkim kazalcem P/B ali P/E ni nujno podcenjeno in obratno 
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(Chen, 2001, str. 23). Geert Rouwenhorst je v študiji finančnih kazalcev, ki vplivajo na 
donosnost naložb na razvijajočih se kapitalskih trgih, ugotovil, da se razvijajoči se kapitalski trgi 
v tem pogledu ne razlikujejo bistveno od razvitih kapitalskih trgov (Rouwenhorst, 1998, str. 24). 
 
Respondenti so mnenja, da je med finančnimi kazalniki pri izboru konkretne naložbe na 
kapitalskih trgih nekdanje Jugoslavije največ pozornosti potrebno nameniti rasti dobička v 
zadnjih nekaj letih, ne previsoki zadolženosti, likvidnosti delnice podjetja, ustvarjanju 
zadovoljivega donosa na kapital podjetja (ROE) in rasti prihodkov v zadnjem obdobju (glej sliko 
16). Manj pomena pa pripisujejo številu zaposlenih, ceni delnice v primerjavi z denarnim tokom 
na delnico (kazalec P/CF), velikosti sredstev podjetja, dividendnemu donosu delnice in ugodni 
lastniški strukturi. Zanimiva je ugotovitev, da vlagatelji na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije v 
povprečju vsem navedenim finančnim dejavnikom pripisujejo manjšo pomembnost kot tisti, ki 
na te trge še ne vlagajo. 
 

Slika 16: Pomen izbranih finančnih kazalcev podjetij za vlagatelje na kapitalskih trgih 
nekdanje Jugoslavije 
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Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
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Vprašanje št. 27: Kakšna lastniška struktura se vam zdi najugodnejša za naložbo v delnice 
podjetja na kapitalskih trgih v državah nekdanje Jugoslavije? 
 
Lastniška struktura podjetij ima velik vpliv na poslovanje podjetij takoj po privatizaciji. Tuji 
kapital, ne pa tudi domači, pogosto vpliva na bistveno izboljšanje poslovnih rezultatov podjetij 
glede na rezultate, ki so jih ta ista podjetja dosegala, ko so bila v večinski lasti države. Tuji 
vlagatelji z večinskim lastništvom se običajno lotijo prestrukturiranja podjetij na način, da 
povečajo produktivnost, medtem ko se domači zasebni vlagatelji običajno najprej lotijo 
zniževanja stroškov delovne sile in zniževanja zaposlenosti, brez povečanja produktivnosti. 
Podjetja, ki so se le delno privatizirala in je v njih država ostala večinski lastnik, pa so bolj kot 
ekonomsko, socialno usmerjena in imajo pozitiven vpliv na zaposlenost (Hanousek, 2004, str. 
35).  
 

Tabela 53: Pomen lastniške strukture podjetja pri sprejemu investicijske odločitve 

Nevlagatelji Vlagatelji Skupaj 
Želena lastniška struktura 

Število Delež (%) Število Delež (%) Število Delež (%)
Popolnoma razpršeno lastništvo 133 22,6 22 24,2 155 22,8
Zaposleni in vodstvo imajo 
večji delež, ki pa ne presega 
50% 99 16,8 26 28,6 125 18,4
Zaposleni in vodstvo imajo več 
kot 50% lastniški delež 94 16,0 7 7,7 101 14,9
Strateški lastnik ima večji 
delež, ki pa ne presega 50% 111 18,8 21 23,1 132 19,4
Strateški lastnik ima več kot 
50% lastniški delež 93 15,8 4 4,4 97 14,3 
Država ima večji delež, ki pa 
ne presega 50% 25 4,2 11 12,1 36 5,3 
Država ima več kot 50% 
lastniški delež 33 5,6 0 0,0 33 4,9
Drugo 1 0,2 0 0,0 1 0,1
Skupaj 589 100,0 91 100,0 91 100,0

Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 
Večina respondentov kot idealno lastniško strukturo z vidika portfeljske naložbe vidi popolnoma 
razpršeno lastništvo (glej tabelo 53). Takšna lastniška struktura v večini primerov vpliva na 
boljše ali vsaj enako dobre rezultate v podjetjih, kot skoncentrirano lastništvo (Kocenda, 2002, 
str. 27). Respondenti smatrajo kot zanimivo lastniško strukturo tudi takšno, ko imajo zaposleni in 
vodstvo podjetja ali strateški lastnik večji delež, ki pa ne presega 50 odstotkov. Manj zanimiva 
za naložbe se respondentom zdijo tista podjetja, v katerih ima kdorkoli več kot 50 odstotni 
lastniški delež, očitno najmanj zaželena med lastniki pa je država. Med vlagatelji na kapitalske 
trge nekdanje Jugoslavije in tistimi, ki na te trge še ne vlagajo, je razlika predvsem v tem, da pri 
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slednjih država ni tako nepriljubljen lastnik. Kot ugodnejšo lastniško strukturo vlagatelji 
ocenjujejo, če je podjetje v večinski lasti zaposlenih in vodstva podjetja, pri čemer ta delež ne 
presega 50 odstotkov. 
 
Vprašanje št. 28: Kako pomembni se vam pri naložbi v delnice na kapitalskih trgih nekdanje 
Jugoslavije zdijo naslednji elementi borznega trgovanja in poravnave (ocena od 1 do 5, pri 
čemer 1 pomeni, da je dejavnik zelo pomemben in 5, da sploh ni pomemben)? 
 
Analiza odgovorov na to vprašanje je dala dokaj presenetljive rezultate. Respondenti namreč 
med elementi borznega trgovanja in poravnave na prvo mesto postavljajo transparentnost in 
učinkovit sistem poravnave poslov (glej sliko 17). Očitno obstoji med Slovenci velika bojazen 
pred tem, da ne bo prišlo do menjave denarja za vrednostne papirje oz. se bojijo, da bi pri tem 
prišlo do raznih nepravilnosti. Kot zelo pomembnega respondenti ocenjujejo tudi register 
vrednostnih papirjev. Tudi to je nekoliko presenetljivo, saj smo bili npr. v Srbiji še do konca 
preteklega leta priča dokaj neurejenemu registru, a to vlagateljev ni posebej omejevalo pri 
naložbah na ta trg. Razlog za tako razhajanje med prakso in rezultati te raziskave je verjetno v 
dejstvu, da se veliko vlagateljev pri vstopu na srbski kapitalski trg niti ni zavedalo problema 
registra oziroma so bili z njim preslabo seznanjeni. Na drugi strani sem pričakoval, da bodo 
respondenti večjo pomembnost pripisovali rednemu in kontinuiranemu načinu trgovanja na 
borzah, a se je to izkazalo za dokaj nepomembno. Med vlagatelji, ki že vlagajo na kapitalske trge 
nekdanje Jugoslavije, in tistimi, ki na te trge še ne vlagajo, ni pomembnejših razlik glede ocene 
pomembnosti načina trgovanja, poravnave poslov in vodenja registra vrednostnih papirjev. 
 

Slika 17: Pomembnost elementov borznega trgovanja, poravnave in vodenja lastništva na 
kapitalskih trgih nekdanje Jugoslavije 
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Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
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Vprašanje št. 29: Kateri trije viri informacij se vam zdijo najbolj pomembni za sprejem 
odločitve o naložbi na kapitalskih trgih v državah nekdanje Jugoslavije? 
 
Na podlagi raziskave, v katero je bilo vključeno trgovanje na Korejski borzi vrednostnih papirjev 
v letih od 1996 do 1998, je bilo ugotovljeno, da imajo domači vlagatelji kratkoročno prednost pri 
dostopu do informacij v zvezi s posameznimi delnicami, glede na tuje vlagatelje. Poleg tega tuji 
vlagatelji trgujejo po slabših cenah kot domači, kar je še posebej opazno pri poslih večjih 
vrednosti, pri manj likvidnih delnicah in bolj pri prodajah kot pri nakupih. Tuji vlagatelji v 
večnimi primerov kupujejo delnice od domačih vlagateljev, ko te še niso dosegle dna 
negativnega cikla in obratno, tuji vlagatelji prodajajo delnice domačim vlagateljem še preden so 
te dosegle vrh pozitivnega cikla (Choe, 2001, str. 22). 
 
Glede na ugotovitve zgoraj omenjene raziskave je zanimivo, da Slovenci pri odločanju za 
naložbe na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije najbolj zaupamo informacijam slovenskih 
borznih posrednikov, ki so s podružnico lokalno prisotni na posameznem kapitalskem trgu (glej 
sliko 18). Visoko na lestvici zaupanja glede informacij so tudi slovenske borzno posredniške 
družbe, ki na tujih trgih delujejo preko lokalnih partnerjev. Pomembne so tudi informacije, ki jih 
respondenti prejmejo od podjetij, ki na kakršenkoli način sodelujejo s podjetji v državah 
nekdanje Jugoslavije in so zanimiva za portfeljsko naložbo.  
 
Nekaj več kot tretjina respondentov ocenjuje, da so pomemben vir informacij tudi vlaganja 
institucionalnih vlagateljev na obravnavane trge. V zvezi s tem je zanimiva študija Graciela 
Kaminskega, ki je na podlagi analize 13 ameriških skladov v letih od 1993 do 1999, ki vlagajo v 
razvijajoče se kapitalske trge, ugotovil, da skladi na posameznem trgu sistematično kupujejo 
delnice, ki rastejo in prodajajo delnice, ki padajo. V času recesije kupujejo delnice, ki trenutno 
rastejo, in prodajajo delnice, ki trenutno padajo, v času konjukture na trgu pa kupujejo delnice, ki 
so rasle v preteklosti in prodajajo delnice, ki so v preteklosti padale. Druga pomembna 
ugotovitev te študije pa je, da skladi sistematično prodajajo delnice v državi, kjer je trend 
upadanja delniških tečajev, kar je posledica izstopa vlagateljev, in obratno (Kaminsky, 2000, str. 
20). 
  
Na repu lestvice pomembnosti virov informacij pa so lokalni mediji, lokalne borzno posredniške 
družbe, sorodniki, prijatelji oz. znanci. Očitno torej še vedno ostaja precejšnja mera nezaupanja v 
lokalne informacijske vire. Respondenti kot pomembne informacije ocenjujejo tudi interes tujih 
multinacionalk za strateško povezovanje s posameznimi podjetij in lasten instinkt. Vlagatelji na 
kapitalske trge nekdanje Jugoslavije se od povprečja respondentov razlikujejo predvsem v tem, 
da med slovenskimi viri precej višje vrednotijo slovenske borzno posredniške družbe, ki na 
posameznem trgu sodelujejo z lokalnimi partnerji in slovenskim medijem. Med lokalnimi viri 
obstaja bistveno večje zaupanje v lokalne borzno posredniške družbe. 
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Slika 18: Pomembnost virov informacij pri odločanju za naložbe na kapitalske trge 
nekdanje Jugoslavije 
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Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 
 
Vprašanje št. 30: Na kakšen način se vam zdi najbolj primerno vstopiti na kapitalske trge v 
državah nekdanje Jugoslavije? 
 
Več kot dve tretjini respondentov je mnenja, da je smiselno vstopiti na kapitalske trge nekdanje 
Jugoslavije preko ene same borzno posredniške družbe, komaj petina jih vidi smisel v tem, da na 
obravnavane trge vstopijo preko različnih slovenskih borzno posredniških družb, medtem ko 
lokalne borzno posredniške družbe (razen nekaterih izjem) ne uživajo dovolj velikega zaupanja 
Slovencev (glej sliko 19). Med vlagatelji na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije in tistimi, ki na 
te trge še ne vlagajo, ni pomembnejših razlik glede primernosti načina vstopa na kapitalske trge 
nekdanje Jugoslavije. 
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Slika 19: Izbira borzno posredniške družbe za vstop na kapitalske trge nekdanje 
Jugoslavije 
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Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 
Podvprašanje: Zakaj? 
 
Glavni razlog, da je ena sama slovenska borzno posredniška družba prava pot za vstop na 
kapitalske trge nekdanje Jugoslavije, je po mnenju respondentov predvsem v zaupanju, ki si ga je 
BPD pridobila že na domačem kapitalskem trgu (glej tabelo 54). Tisti, ki menijo, da je na 
obravnavane trge smiselno vstopiti preko različnih slovenskih borzno posredniških družb, to 
utemeljujejo predvsem z večjo ponudbo informacij.  
 

Tabela 54: Zakaj je smiselno vstopiti na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije preko ene 
oziroma več slovenskih BPD ali preko ene oziroma več lokalnih BPD 

Slovenska BPD Različne slov. BPD Lokalna BPD Različne lok. BPD Način 
vstopa Število Delež (%) Število Delež (%) Število Delež (%) Število Delež (%)
Stroški 44 6 8 4 5 15 3 17
Hitrost 63 8 14 6 5 15 1 6
Zaupanje 387 51 74 34 4 12 10 56
Informacije 258 34 123 56 19 58 4 22
Skupaj 752 100 219 100 33 100 18 100

Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 
Tudi lokalni borzni posredniki so najbolj zanimivi z vidika informacij, pomemben delež 
respondentov pa jih vidi kot najprimernejši možni vstop na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije 
zaradi nižjih stroškov ter hitrejšega in bolj neposrednega izvrševanja naročil.  
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5.2.6 Mnenja respondentov in njihovi nameni glede naložb v vrednostne 
papirje in razvoja borz  v državah nekdanje Jugoslavije v prihodnosti 

 
V tem sklopu vprašanj sem želel ugotoviti trend bodočih naložb na trge nekdanje Jugoslavije, 
mnenje respondnentov glede razvoja posameznih borz in vpliv novega Zakona o dohodnini na 
bodoča vlaganja respondentov v tuje vrednostne papirje. 
 

Tabela 55: Primerjava vlagateljev in nevlagateljev na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije 
glede bodočih naložb na trge nekdanje Jugoslavije in mnenja o njihovem razvoju 

 Vlagatelji Nevlagatelji 
Pričakovanje podobnega 
razvoja dogodkov na borzah 
Ex-Yu kot v Sloveniji 

zelo verjetno verjetno 

Namen nakupa vrednostnih 
papirjev na trgih Ex-Yu v roku 
enega leta 

da verjetno ne 

Vpliv novega ZDoh na bodoče 
naložbe v Ex-Yu 

ne bo vplivalo podobno 

Razvoj, povezovanje borz Ex-
Yu v bodoče 

neposredno trgovanje na 
borzah Ex-Yu 

podobno 

Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 
 
Vprašanje št. 31: Ali pričakujete na kapitalskih trgih v državah nekdanje Jugoslavije podoben 
razvoj dogodkov kot v Sloveniji, ko so tečaji delnic sprva bolj ali manj stagnirali, potem pa smo 
bili (v zadnjih nekaj) letih priča visoki rasti in dobičkom na borzi? 
 
Razvoj razvijajočih se kapitalskih trgov je v veliki meri odvisen od uspešno izvedene 
privatizacije podjetij. To namreč zvišuje zaupanje vlagateljev v posamezen trg, kar posledično 
privlači svež kapital, ki pa je predpogoj za ustvarjanje nadpovprečne donosnosti (Laeven, 2001, 
str. 35). 
 
Večina respondentov je mnenja, da bo prišlo na kapitalskih trgih nekdanje Jugoslavije v smislu 
rasti tečajev vrednostnih papirjev do podobnega razvoja dogodkov, kot smo mu bili priča v 
Sloveniji (glej sliko 20). Zelo malo je takih, ki večinskemu mnenju nasprotujejo, okoli četrtina 
respondentov pa se ni opredelila. Med tistimi, ki že vlagajo na kapitalske trge nekdanje 
Jugoslavije in tistimi, ki na te trge še ne vlagajo je pomembna razlika (glej sliko 21). Prvi so še 
bistveno bolj prepričani v podoben razvoj dogodkov, manj jih je nasprotnega mnenja in manj je 
tudi neopredeljenih. 
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Slika 20: Se bodo kapitalski trgi nekdanje Jugoslavije razvijali podobno, kot se je 
slovenski? 
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Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 
 
Vprašanje št. 32: Ali nameravate v obdobju enega leta kupiti delnice na kateremkoli trgu 
kapitala v državah nekdanje Jugoslavije? 
 
Več kot polovica respondentov ne namerava kupiti vrednostnih papirjev na kapitalskih trgih 
nekdanje Jugoslavije v obdobju enega leta (glej sliko 21). Samo 9 odstotkov tistih, ki na 
obravnavane trge še ne vlagajo, nameravajo to storiti v roku enega leta. Skoraj tretjina bo to zelo 
verjetno tudi storila, a niso še popolnoma prepričani v to. Obstaja zelo velika verjetnost, da bo 
več kot 80 odstotkov tistih, ki že vlagajo na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije, v roku enega 
leta svoje naložbe še povečali. Takšni rezultati ne presenečajo, lahko pa glede na neizkušenost 
slovenskih vlagateljev pričakujemo, da se bo ob prvih večjih pozitivnih spremembah cen 
vrednostnih papirjev na trgih nekdanje Jugoslavije tudi zanimanje nevlagateljev za te trge močno 
povečalo. 
 
 



 92

Slika 21: Odziv responedntov na vprašanje glede namena nakupa vrednostnih papirjev na 
kapitalskih trgih nekdanje Jugoslavije v roku enega leta 
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Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
 
Vprašanje št. 33: Kako bo na vaše naložbe na kapitalske trge v državah nekdanje Jugoslavije 
predvidoma vplival nov Zakon o dohodnini, ki bo začel veljati 1.1.2005, in po katerem bodo 
obdavčeni tudi dobički, ki jih boste dosegli s trgovanjem z vrednostnimi papirji v tujini? 
 
Kar 83 odstotkov respondentov je mnenja, da nov Zakon o dohodnini ne bo vplival na naložbe 
na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije (Tabela 56). Od teh jih kar 16 odstotkov meni, da bo 
imel novi zakon kakšno pomanjkljivost, ki jo bo mogoče izkoristiti in zaradi katere se bo moč 
izogniti plačilu davka na kapitalski dobiček. Vlagatelji na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije v 
primerjavi s tistimi, ki na obravnavane trge še ne vlagajo, v manjši meri računajo na "luknje" v 
zakonodaji in so pripravljeni na to, da bo davek pač treba plačati. Naložbe na kapitalske trge 
nekdanje Jugoslavije bodo prej povečali kot zmanjšali. 
 

Tabela 56: Vpliv novega Zakona o dohodnina na bodoče naložbe na kapitalske trge 
nekdanje Jugoslavije 

Nevlagatelji Vlagatelji Skupaj Želena lastniška 
struktura Število Delež (%) Število Delež (%) Število Delež (%)
Ne bo vpliva 433 82,8 78 83,9 511 83,0
Povečanje naložb 47 9,0 9 9,7 56 9,1
Zmanjšanje naložb 43 8,2 6 6,5 49 8,0
Skupaj 523 100,0 93 100,0 616 100,0

Vir: Lastna raziskava, april 2004. 
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Vprašanje št. 34: Kako ocenjujete verjetnost povezovanja oz. združevanja posameznih borz na 
kapitalskih trgih v državah nekdanje Jugoslavije v naslednjih nekaj letih? 
 
Večina respondentov je mnenja, da bodo tudi v prihodnosti v vsaki državi nekdanje Jugoslavije 
funkcionirale posamezne borze, bodo pa lahko borzni posredniki iz Slovenije trgovali 
neposredno na ostalih borzah in obratno (Tabela 57). Vprašanje je, koliko so odgovori na to 
vprašanje bolj želje respondentov, kot pa njihova realna ocena takšnega razvoja dogodkov. Kljub 
hitremu razvoju informacijskih tehnologij, ki bi tako povezavo borz vsekakor omogočale, smo 
na drugi strani priča različnim trgovalnim sistemom, ki ga posamezne borze uporabljajo. Zaradi 
tega prihaja do problemov že pri izmenjavi informacij med posameznimi borzami v okviru 
projekta SEM-ON.net. Zanimiva je ugotovitev, da skoraj četrtina respondentov meni, da bo v 
prihodnosti za celotno področje JV Evrope obstajala le ena sama borza. Da bi do tega prišlo le na 
ozemlju nekdanje Jugoslavije, pa respondenti ne verjamejo. 12 odstotkov respondentov ne 
pričakuje nobenega napredka v smeri povezovanja borz in so mnenja, da bomo ostali le pri 
izmenjavi borznih informacij. 
 

Tabela 57: Pričakovan prihodnjih razvoj borz v državah nekdanje Jugoslavije po mnenju 
respondentov 

Nevlagatelji Vlagatelji Skupaj Pričakovan razvoj borz v 
državah Ex-Yu Število Delež (%) Število Delež (%) Število Delež (%)
Samo izmenjava informacij 
med obstoječimi borzami 70 12,1 11 11,8 81 12,0
Ena sama borza za celotno 
področje Ex-Yu 9 1,6 0 0,0 9 1,3
Neposredno trgovanje na 
vseh obstoječih borzah 341 58,8 55 59,1 396 58,8
Vsaka borza zase bo iskala 
povezavo navzven in bo le 
podružnica večje tuje borze 19 3,3 2 2,2 21 3,1
Ena sama borza za celotno 
področje JV Evrope 134 23,1 24 25,8 158 23,5
Drugo 7 1,2 1 1,1 8 1,2
Skupaj 580 100,0 93 100,0 673 100,0

Vir: Lastna raziskava, april 2004 
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5.3 POVZETEK GLAVNIH UGOTOVITEV RAZISKAVE 
 
Poglobljeno analizo raziskave smo naredili pri vsakem posameznem vprašanju, na tem mestu pa 
podajam povzetek analize rezultatov raziskave in zaključke, ki sledijo iz odgovorov na 
vprašanja. 
 
Iz anketnega vprašalnika je razvidno, da so vlagatelji na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije v 
glavnem moškega spola, večina jih je starih od 40 do 50 let. So nadpovprečno izobraženi, večina 
ima višjo oz. visoko izobrazbo. So tudi  nadpovprečno premožni, saj mesečni prihranki 
gospodinjstva, v katerem živijo, znašajo preko 100 tisoč tolarjev.  
 
So relativno izkušeni vlagatelji. Prvi nakup vrednostnih papirjev so opravili pred več kot petimi 
leti. Pri trgovanju so tudi zelo aktivni, saj večkrat letno ali celo mesečno kupijo ali prodajo 
vrednostne papirje. Tudi sami ocenjujejo, da imajo kar precej izkušenj pri trgovanju z 
vrednostnimi papirji. V tuje vrednostne papirje investirajo šele krajši čas in predvsem zaradi 
višjih donosov. Večina jih pričakuje več kot 20 odstotni realni letni donos pri naložbi v delnice. 
Pri izboru naložb se zanašajo predvsem na borznega posrednika, sicer pa dajejo prednost 
pričakovani donosnosti pred varnostjo naložbe. 
 
Vrednostne papirje kupujejo tako neposredno (posredovanje, gospodarjenje) kot posredno, preko 
vzajemnih skladov. V povprečju znaša trenutna tržna vrednost njihovega portfelja vrednostnih 
papirjev okoli 24 milijonov tolarjev. Naložbe v bančne depozite predstavljajo manj kot 25 
odstotkov njihovih prostih denarnih sredstev. Na borzah nekdanje Jugoslavije imajo več kot 
petino vseh naložb v vrednostnih papirjih, in sicer predvsem v BIH in Srbiji. Povprečna tržna 
vrednost njihovega portfelja, sestavljenega iz naložb nekdanje Jugoslavije, znaša 5 milijonov 
tolarjev, pri čemer so prisotni v delnicah dveh do treh podjetij. Povprečna vrednost naročil v 
delnice posameznega podjetja je nekaj manj kot dva milijona tolarjev. Pri tem stroški nakupa 
niso ključnega pomena, temveč so to razpoložljiva sredstva. 
 
Med najzanimivejšimi trgi nekdanje Jugoslavije vidijo BIH in Srbijo, kar potrjujejo tudi njihova 
dejanska vlaganja. Pri naložbah na trge nekdanje Jugoslavije vidijo nevarnosti predvsem v 
korupciji, pomanjkljivem pravnem varstvu in splošnemu pomanjkanju informacij. Dokaj dobro 
poznajo naložbene možnosti in stroške trgovanja na obravnavanih trgih, slabše je njihovo 
poznavanje pravnih okvirov delovanja posameznih kapitalskih trgov, ki so zanimiva z vidika 
malega delničarja. Pričakujejo, da se bodo glavni donosi naložb na trge nekdanje Jugoslavije 
realizirani v roku treh do petih let, pri čemer pričakujejo v obravnavanem obdobju 34 odstoten 
povprečni letni donos. Popolni izgubi vloženih sredstev na trge nekdanje Jugoslavije pripisujejo 
majhno verjetnost. 
 
Vlagatelji na trge nekdanje Jugoslavije ocenjujejo, da tveganje tovrstnih naložb ustreza 
pričakovanim donosom in se ga tudi dobro zavedajo. Pri izboru konkretnih naložb se v prvi vrsti 
poslužujejo pristopa od zgoraj navzdol, kar pomeni, da najprej izberejo državo oz. borzo, nato 
panogo in šele nato podjetje. Ta pristop večina vlagateljev kombinira s pristopom od spodaj 
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navzgor. Kot najzanimivejše panoge za naložbe portfeljskih investitorjev vidijo farmacijo, 
pivovarne in prehrambno industrijo. Med makro dejavniki pri izboru naložb dajejo poudarek 
razvojni perspektivi gospodarstva, zakonski ureditvi in razvitosti kapitalskega trga, 
propulzivnosti panoge in trendu prevzemov v njej. Med značilnostmi podjetij kot 
najpomembnejše ocenjujejo dober razvojni program, stabilno in rastoče poslovanje v zadnjih 
letih, velikost in izvozno usmerjenost. Pri pregledovanju finančnih kazalnikov poslovanja 
podjetja v kombinaciji z nekaterimi borznimi kazalniki so vlagatelji najbolj pozorni na dobiček, 
ki ga podjetje ustvarja, likvidnost njihove delnice na borzi in kazalnik P/E (cena delnice v 
primerjavi z dobičkom na delnico). Lastniški strukturi podjetja dajejo pri izboru dokaj nizek 
pomen, najraje pa vidijo, da imajo zaposleni in vodstvo podjetja večji lastniški delež, ki pa ne 
presega 50 odstotkov. Glede samega delovanja kapitalskega trga ocenjujejo kot zelo pomemben 
sistem poravnave poslov in ustrezno vodenje vrednostnih papirjev v registru, način in pogostost 
trgovanja pa nista tako pomembna. Med različnimi viri informacij se najbolj zanesejo na 
slovenske borzne posrednike, medtem ko v lokalne vire informacij nimajo pravega zaupanja. 
Večini se zdi najbolj smiselno opraviti nakup vrednostnih papirjev na trgih nekdanje Jugoslavije 
preko enega samega slovenskega borznega posrednika in to predvsem zaradi zaupanja. 
 
Vlagatelji na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije pripisujejo zelo veliko verjetnost podobnemu 
razvoju kapitalskih trgov nekdanje Jugoslavije, kot smo mu bili priča v Sloveniji, vključno z 
rastjo delniških tečajev. To je tudi vzrok za to, da bodo v roku enega leta opravili še dodatne 
nakupe vrednostnih papirjev na teh trgih. Novi Zakon od dohodnini, ki bo obdavčil tudi 
kapitalske dobičke v tujini, ne bo vplival na njihove bodoče naložbe na obravnavane trge. V 
bodoče pričakujejo, da bodo slovenski borzni posredniki lahko trgovali neposredno na borzah 
nekdanje Jugoslavije, torej mimo lokalnih posrednikov. 
 
Na drugi strani analiza anketnega vprašalnika kaže, da so med respondenti, ki na kapitalske trge 
nekdanje Jugoslavije še ne vlagajo, v glavnem moški in ženske starosti 30 do 50 let, ki so dobro 
izobraženi in dokaj premožni, saj ne mesec v gospodinjstvu privarčujejo okoli 70 tisoč tolarjev. 
 
So manj izkušeni vlagatelji, prvi nakup vrednostnih papirjev so sicer opravili pred več kot štirimi 
leti, a le redko trgujejo (enkrat letno ali priložnostno). Tudi sami ocenjujejo, da imajo zelo malo 
oz. skoraj nič izkušenj. Smisel vlaganja v tuje vrednostne papirjev vidijo v višjih donosih, skoraj 
15 odstotkov pa jih meni, da naložbe v tuje vrednostne papirje sploh niso smiselne. Pri 
dolgoročni naložbi v delnice pričakujejo od 15 do 20 odstotni povprečni realni letni donos. Pri 
izboru konkretnih naložb se zanašajo predvsem na informacije iz medijev. Niso posebej 
naklonjeni nadpovprečno tveganim naložbam, podajajo se le v naložbe, kjer je pričakovan donos 
uravnotežen s tveganjem. 
 
Skoraj 40 odstotkov prostih sredstev imajo še vedno naloženih v obliki bančne vezave. 
Vrednostne papirje kupujejo neposredno in preko vzajemnih skladov. Povprečna tržna vrednost 
njihovih portfeljev je osem milijonov tolarjev, s tem da ima večina portfelj vrednosti do dva 
milijona tolarjev. V tuje vrednostne papirje ne vlagajo in večina med njimi o tem niti še ne 
razmišlja. 



 96

Če bi se odločali o naložbah na kapitalske trge nekdanje Jugoslavije, bi razmišljali predvsem o 
Hrvaški in BIH. Nevarnosti v naložbah na obravnavane trge vidijo predvsem v pomanjkanju 
pravnega varstva, korupciji in politični nestabilnosti. So relativno zelo slabo seznanjeni s 
praktično vsemi elementi trgov nekdanje Jugoslavije, slabo poznajo naložbene možnosti, stroške 
in načine trgovanja, še slabše pa so seznanjeni z obdavčitvijo dobičkov, načinom poravnave 
poslov, naložbenimi omejitvami za nerezidente in zaščito malih delničarjev. So mnenja, da bodo 
glavni donosi na obravnavanih trgih doseženi v treh do desetih letih in da bo v tem obdobju 
povprečni letni donos znašal okoli 17 odstotkov. Popolno izgubo vloženih sredstev na te trge 
ocenjujejo kot zelo verjetno. 
 
Eden od poglavitnih vzrokov, zakaj se še niso podali na trge nekdanje Jugoslavije je v tem, da 
smatrajo te trge kot preveč tvegane glede na pričakovane donose. Če se bodo kdaj odločili za 
naložbe na obravnavane trge, bodo pri tem izbrali pristop od zgoraj navzdol v kombinaciji s 
konkretnimi naložbenimi možnostmi. Med zanimivimi panogami vidijo predvsem farmacijo, 
telekomunikacije in energetiko. Med makro dejavniki posameznega trga so pozorni predvsem na 
razvojno perspektivo gospodarstva, zakonsko ureditev in razvitost kapitalskega trga, 
propulzivnost in trend prevzemov v panogi. Med značilnostmi podjetij pa kot najpomembnejše 
ocenjujejo dober program razvoja, stabilno poslovanje v zadnjih letih, rast, velikost  in izvozno 
usmerjenost. Med finančno borznimi kazalniki podjetij s področja nekdanje Jugoslavije 
ocenjujejo kot najpomembnejše zadolženost podjetja, dobiček in likvidnost delnice na borzi. 
Lastniški strukturi ne pripisujejo pomembnejše vloge pri izboru naložbe. Najraje sicer vidijo, da 
je lastniška struktura popolnoma razpršena, nikakor pa ne vidijo radi med lastniki države. 
Podobno kot vlagatelji ocenjujejo, da sta sistem poravnave poslov in ustrezno vodenje 
vrednostnih papirjev v registru precej pomembna, manj pomembna pa sta način in pogostost 
trgovanja. Zaupajo predvsem slovenskim virom informacij, medtem ko v lokalne vire informacij 
nimajo pravega zaupanja. Če oz. ko se bodo odločili za naložbe na kapitalske trge nekdanje 
Jugoslavije, bodo to opravili preko slovenskega borznega posrednika in to predvsem zaradi 
zaupanja. 
 
Večina je mnenja, da se bodo kapitalske trgi nekdanje Jugoslavije razvijali podobno, kot se je 
slovenski. Kljub temu jih večina med njimi (91 odstotkov) v roku enega leta ne planira naložb na 
obravnavane trge. Na njihove bodoče naložbe na trge nekdanje Jugoslavije niti ne bo vplival 
novi Zakon o dohodnini. Večina jih verjame, da bodo slovenski borzni posredniki čez nekaj let 
lahko trgovali neposredno na borzah nekdanje Jugoslavije. 
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6 SKLEP 
 
Slovenci se po najrazličnejših raziskavah vse bolj zavedamo dejstva, da bomo morali za "boljši 
jutri" in predvsem za finančno preživetje v tretjem življenjskem obdobju poskrbeti sami. 
Rezultat tega je iz dneva v dan večje število prebivalcev, ki se zavedajo dejstva, da bančno 
varčevanje ni pravi način za plemenitenje ustvarjenega premoženja, temveč je namenjeno bolj 
ohranjanju le tega. Seveda zaradi tega bančno varčevanje ne izginja v celoti iz naložbenih 
portfeljev posameznikov, saj ima  pomembno pozitivno lastnost, to je likvidnost.  
 
S ciljem oplemenititi premoženje se Slovenci vse pogosteje, posredno preko vzajemnih skladov 
ali naložbenih življenjskih zavarovanj oziroma neposredno preko borzno posredniških družb, 
podajamo tudi na kapitalske trge. Bolj konzervativni vlagatelji iščejo predvsem naložbe v 
državne dolžniške vrednostne papirje, predvsem mlajši vlagatelji pa se raje odločajo za naložbe v 
delnice. Vlaganje v vrednostne papirje je sicer v Sloveniji še vedno dokaj nepoznano področje in 
to kljub temu, da smo imeli tak model privatizacije, ki nas je nekako "porinil" na kapitalski trg. 
Vzrok za to je verjetno v tem, da so številni Slovenci razočarani nad privatizacijo, ki do danes 
večini ni povrnila vrednosti certifikata. Prav ti so prodali svoje delnice in se po večni niso več 
vrnili v tovrstne naložbe. Seveda so na drugi strani tudi tisti, ki so si s prejetimi privatizacijskimi 
certifikati ustvarili premoženje, ki se ga niso nadejali. Večina njih je visoke realizirane zaslužke 
reinvestirala nazaj v vrednostne papirje.  
 
Z visokimi pričakovanji in v želji po visokih donosih smo se Slovenci začeli ozirati tudi po tujih 
kapitalskih trgih. Tu so nam še posebej blizu države nekdanje Jugoslavije, saj poznamo njihovo 
kulturo, jezik, poznana so nam številna njihova podjetja in kar je najpomembneje, imajo 
potencial visokih donosnosti. Pri tem številni vlagatelji pozabljajo na ugotovitve prvega, 
teoretičnega sklopa te magistrske naloge. Pregled makroekonomskega okolja v državah nekdanje 
Jugoslavije in pregled zakonske ureditve kapitalskih trgov s poudarkom na zaščiti vlagateljev 
kaže, da je vlaganje na te borze seveda nadpovprečno tvegano. Kljub podobni institucionalni in 
zakonski ureditvi, kot jo imamo v Sloveniji, vlagatelj na teh trgih ni zaščiten, kot bi si želel. Vse 
prepogosto dogodki iz prakse teh držav kažejo na to, da je črka v zakonu eno, drugo pa je 
njihovo izvajanje v praksi. Prepogosto se odločitve sprejemajo, kot radi rečemo "iz ozadja", kjer 
so ali politične stranke, lahko tudi organiziran kriminal.  
 
Opravljena raziskava je v veliki meri dala pričakovane odgovore na zastavljena vprašanja. 
Zaključna ugotovitev bi lahko bila, da so trgi nekdanje Jugoslavije zanimivi tudi za slovenske 
portfeljske vlagatelje. Navkljub ugotovitvi v raziskavi, da se vlagatelji v večji meri zavedajo 
raznih tveganj na teh trgih, smatram, da temu v večini primerov ni tako. To potrjujejo tudi 
številni primeri iz prakse, ki sem jim osebno priča iz dneva v dan. Vse kaže, da je že sama 
možnost visokih zaslužkov v očeh vlagateljev tako pomembna, da zamegli predstavo o 
tveganjih. Raziskava, pa tudi praksa, sta prav tako potrdili hipotezo, da so glavni "magnet" za 
nove vlagatelje na trge nekdanje Jugoslavije prav visoke donosnosti. 
Do danes se je na obravnavane trge sicer podala šele peščica slovenskih vlagateljev, ki so 
relativno izkušeni in potrpežljivi. Ob prvi večji pozitivni spremembi delniških tečajev na 
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obravnavanih trgih, katerega zaradi slabe likvidnosti obravnavanih trgov lahko sproži že malo 
povečano povpraševanje tujih vlagateljev po vrednostnih papirjih, lahko pričakujemo, da se bo 
tudi zanimanje slabše poučenih vlagateljev za te trge povečalo.  
 
Seveda lahko vsako večje povpraševanje vlagateljev po vrednostnih papirjih v državah nekdanje 
Jugoslavije, zaradi slabe likvidnosti obravnavanih trgov,  tudi negativno vpliva na njihov razvoj. 
Tečaji vrednostnih papirjev bi se začeli dvigovati, kar bi pritegnilo spet nove vlagatelje in kaj 
hitro se lahko racionalno vlaganje zaradi omejene ponudbe delnic na teh trgih sprevrže v igro 
"Catch The Cash". Če bi kapitalski trg znatneje prehiteval gospodarski napredek v obravnavanih 
državah, to za sam razvoj borz vsekakor ne bi bilo zdravo in bi lahko v določenem trenutku 
prišlo celo do zloma katere izmed njih. Zato po mojem mnenju velja previdnost pri vlaganju v te 
in nasploh razvijajoče se kapitalske trge. Sam se sicer štejem med optimiste glede razvoja 
obravnavanih kapitalskih trgov. 
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Priloga 1: SLOVAR OKRAJŠAV 
 
• BAM - bosanska marka 
• BDP - Bruto domači proizvod 
• BIH - Bosna in Hercegovina 
• BPD - Borzno posredniška družba 
• CSD - jugoslovanski dinar 
• DEN - makedonski denar 
• EIU - Economist Intelligence Unit 
• EMU - Evropska monetarna unija 
• EU - Evropska Unija 
• EUR - evro 
• Ex-Yu - nekdanja Jugoslavija 
• HRK - hrvaška kuna 
• IMF - International Monetary Fund 
• KM - konvertibilna marka (= bosanska marka) 
• SČG - Srbija in Črna gora 
• SIT - slovenski tolar 
• UNMIK - United Nations Mission in Kosovo 
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Priloga 2: VPRAŠALNIK 
 
VPRAŠALNIK O INVESTIRANJU NA KAPITALSKE TRGE V DRŽAVAH 
NEKDANJE JUGOSLAVIJE 
 
Prosim, da odgovorite na vsa zastavljena vprašanja tako, da obkrožite najustreznejši odgovor. Če 
noben odgovor ne ustreza v celoti, obkrožite tistega, ki je najbližje vašemu odgovoru. Na vsako 
vprašanje je možen le en odgovor razen pri vprašanjih, kjer je posebej navedeno drugače. Pri 
vprašanjih, kjer se ne obkrožuje, odgovorite z oceno od 1 do 5 glede na to kako močno se 
strinjate s posamezno trditvijo. Vprašanja, ki se nanašajo na trge nekdanje Jugoslavije, 
izključujejo Slovenijo. 
 
 
1. Kdaj ste prvič kupili vrednostne papirje? 
a) V zadnjem letu ali dveh 
b) Pred 3 do 5 leti 
c) Pred 6 do 10 leti 
d) Pred več kot 10 leti 
e) Še nikoli 
 
 
2. Kako pogosto trgujete z vrednostnimi papirji? 
a) Z vrednostnimi papirji ne trgujem 
b) Večkrat tedensko 
c) Nekajkrat mesečno 
d) Nekajkrat letno 
e) Drugo, kaj?:________________________________________________________________ 
 
 
3. Kako bi ocenili svoje dosedanje izkušnje glede investiranja v vrednostne papirje? 
a) Nimam nobenih izkušenj 
b) Imam zelo malo izkušenj 
c) Sem kar izkušen investitor 
d) Sem zelo izkušen investitor 
 
 
4. Zakaj je po vašem mnenju smiselno vlagati tudi v tuje delnice?  
a) Zaradi višjih donosov 
b) Zaradi nižjega tveganja 
c) Mislim, da to sploh ni smiselno 
d) Drugo, kaj?: ________________________________________________________________ 
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5. Kako primerni za naložbo vaših prihrankov se vam zdijo vrednostni papirji iz 
naslednjih držav oz. geografskih območij? 

 

 
Sploh 
niso 

primerni
   

Zelo so 
primerni

Slovenski 1 2 3 4 5 
Razviti kapitalski trgi kot so ameriški, 
zahodnoevropski in japonski 

1 2 3 4 5 

Razvijajoči kapitalski trgi (razen nekdanje 
Jugoslavije) - Rusija, Singapur, Mehika, … 

1 2 3 4 5 

 
 
6. Kakšno realno letno donosnost pričakujete pri dolgoročni (vsaj pet let) naložbi v 

delnice? 
a) Več kot 20% 
b) Od 15% do 20% 
c) Od 10% do 15% 
d) Od 7% do 10% 
e) OD 4% do 7% 
f) Manj kot 4% 
 
 
7. Kateri od navedenih dejavnikov najpomembneje vpliva na sprejem vaše investicijske 

odločitve? 
a) Mnenje, ki si ga ustvarim na podlagi lastnih analiz in informacij 
b) Mnenje, ki ga zasledim v sredstvih javnega obveščanja (časopisi, internet, radio, TV, …) 
c) Mnenje prijateljev in znancev 
d) Mnenje borznega posrednika 
e) Drugo, kaj?: ________________________________________________________________ 
 
 
8. Čemu dajete pri naložbi v vrednostne papirje prednost, varnosti ali pričakovani 

donosnosti? 
a) Varnost naložbe 
b) Pričakovana donosnost naložbe 
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9. Kakšen delež vaših prihrankov se trenutno nahaja v vlogah pri slovenskih bankah? 
a) Vsi prihranki (100%) 
b) Večina prihrankov (več kot 75%) 
c) Okoli polovica prihrankov 
d) Manjši del prihrankov (do 25%) 
e) Nič 
 
 
10. Na kakšen način varčujete v vrednostnih papirjih (obkrožite lahko več odgovorov)? 
a) V vrednostnih papirjih varčujem neposredno (sem lastnik delnic oz. obveznic) 
b) Varčujem prek vzajemnih skladov (točke skladov) 
c) Premoženje sem dal v individualno upravljanje borzno posredniški družbi ali banki 
d) V vrednostnih papirjih ne varčujem 
 
 
11. Kakšna je trenutna tržna vrednost vseh vaših naložb v vrednostnih papirjih? 
a) Do 2 mio SIT 
b) Od 3 do 10 mio SIT 
c) Od 11 do 50 mio SIT 
d) Od 51 do 100 mio SIT 
e) Nad 100 mio SIT 
 
 
12. Do kakšne mere ste se že srečali z investiranjem v tuje vrednostne papirje? 
a) V tuje vrednostne papirje ne vlagam, niti o tem še nisem razmišljal 
b) V tuje vrednostne papirje še ne vlagam, sem pa o tem že razmišljal in celo pridobil nekatere 

informacije v zvezi s tem 
c) V tuje vrednostne papirje že vlagam, a šele zadnje leto (od leta 2003)  
d) V tuje vrednostne papirje vlagam že vrsto let in imam že nekaj dragocenih izkušenj s tega 

področja 
 
 
13. Kakšen delež vašega portfelja trenutno predstavljajo naložbe na kapitalskih trgih v 

državah nekdanje Jugoslavije (brez Slovenije)?  
a) Do 10% 
b) Od 11% do 30% 
c) Od 31% do 50% 
d) Od 51% do 70% 
e) Nad 70% 
f) Na te trge ne vlagam 
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14. Na katere od navedenih trgov ste že investirali (obkrožite lahko več odgovorov)?  
a) Hrvaška 
b) BIH 
c) Srbija 
d) Črna gora 
e) Makedonija 
f) Nobenega 
 
 
15. Kakšna je vaša povprečna naložba v posamezni vrednostni papir na trge kapitala v 

državah nekdanje Jugoslavije? 
a) Do 500.000 SIT 
b) Od 501.000 SIT do 2.000.000 SIT 
c) Od 2.000.001 SIT do 5.000.000 SIT 
d) Od 5.000.001 SIT do 10.000.000 SIT 
e) Nad 10.000.000 SIT 
f) Na te trge ne vlagam 
 
 
Podvprašanje: Kaj je po vašem mnenju najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na minimalni 
investirani znesek v posamezno vrsto vrednostnega papirja na kapitalskih trgih v državah 
nekdanje Jugoslavije? 
a) Minimalna provizija 
b) Razpoložljiva sredstva 
c) Drugo, kaj?: ________________________________________________________________ 
 
 
16. Kako primerni za naložbo vaših prihrankov se vam zdijo vrednostni papirji iz držav 

nekdanje Jugoslavije (razen Slovenije)? 
 

 
Sploh 
niso 

primerni
   

Zelo so 
primerni

Hrvaška 1 2 3 4 5 
BIH 1 2 3 4 5 
Srbija 1 2 3 4 5 
Črna gora 1 2 3 4 5 
Makedonija 1 2 3 4 5 
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17. Kako ocenjujete navedene dejavnike z vidika varnosti naložbe v državah nekdanje 
Jugoslavije (razen Slovenije)? 

 

 
Sploh ni 
problem

   
Zelo 
velik 

problem
Politična nestabilnost 1 2 3 4 5 
Nestabilna valuta 1 2 3 4 5 
Visoka inflacija 1 2 3 4 5 
Visoka brezposelnost 1 2 3 4 5 
Nizka gospodarska rast 1 2 3 4 5 
Visoka zadolženost 1 2 3 4 5 
Korupcija 1 2 3 4 5 
Ni pravnega varstva 1 2 3 4 5 
Računovodske prevare 1 2 3 4 5 
Pomanjkanje informacij o trgu in 
izdajateljih 

1 2 3 4 5 

Drugo, kaj?: 1 2 3 4 5 
 
 
18. Kako dobro ste na kapitalskih trgih v državah nekdanje Jugoslavije seznanjeni z …  
 

 
Sploh 
nisem 

seznanjen
   

Zelo 
dobro 
sem 

seznanjen
načinom trgovanja na borzi 1 2 3 4 5 
načinom poravnave poslov 1 2 3 4 5 
stroški, ki nastopijo pri trgovanju 1 2 3 4 5 
zaščito malih delničarjev 1 2 3 4 5 
obdavčitvijo dobičkov 1 2 3 4 5 
omejitvami za investiranje za nerezidente 1 2 3 4 5 
naložbenimi možnostmi 1 2 3 4 5 
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19. V kakšnem času se bodo po vašem mnenju realizirali pričakovani donosi na trgih 
kapitala v državah nekdanje Jugoslavije? 

a) Prej kot v letu dni 
b) V 1 do 2 let 
c) V 3 do 5 let 
d) V 6 do 10 let 
e) Ne vem 
f) Do večjih zaslužkov na teh trgih sploh ne bo prišlo 
 
 
Podvprašanje: Kako visoko donosnost pričakujete v izbranem obdobju? 
a) 0% ali celo negativno 
b) do 50% 
c) 51% do 100% 
d) 101% do 200% 
e) 201% do 500% 
f) nad 500% 
 
 
20. Kakšno verjetnost pripisujete popolni izgubi prihrankov, investiranih na trgih kapitala 

nekdanje Jugoslavije? 
 

 
Sploh ni 
možna 

   
Je zelo 
verjetna 

Verjetnost popolne izgube prihrankov 1 2 3 4 5 
 
 
21. Kako bi ocenili stopnjo tveganja in pričakovano donosnost naložb na kapitalskih trgih 

v državah nekdanje Jugoslavije?  
 

 
Sploh se 

ne 
strinjam 

   
Popolnoma 
se strinjam

Visoko tveganje 1 2 3 4 5 
Visoki pričakovani donosi 1 2 3 4 5 
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22. Kateri pristop izbora delnic se vam zdi najbolj smiseln na kapitalskih trgih v državah 
nekdanje Jugoslavije? 

a) Pristop od spodaj navzgor (izbor delnice, kasneje pa se preveri še ustreznost panoge in 
naložbenega okolja) 

b) Pristop od zgoraj navzdol (izbor ustreznega naložbenega okolja, nato selekcija 
najzanimivejših panog in šele v zadnjem koraku izbor konkretnega podjetja) 

c) Kombinacija obeh zgoraj navedenih pristopov 
d) Drugo, kaj?: ________________________________________________________________ 
 
 
23. Kako ocenjujete zanimivost in potencial navedenih panog za naložbo na kapitalskih 

trgih v državah nekdanje Jugoslavije? 
 

 
Sploh ni 
zanimivo 

   
Izredno 

zanimivo 
Farmacija in kemija 1 2 3 4 5 
Prehrambna industrija 1 2 3 4 5 
Pivovarne 1 2 3 4 5 
Gradbeništvo 1 2 3 4 5 
Surovine (rude, jeklo, …) 1 2 3 4 5 
Finančne institucije (banke, 
zavarovalnice) 

1 2 3 4 5 

Telekomunikacije 1 2 3 4 5 
Energetika (nafta, plin, elektrika) 1 2 3 4 5 
Tekstilna in obutvena industrija 1 2 3 4 5 
Turizem 1 2 3 4 5 
Tobačna industrija 1 2 3 4 5 
Lesna industrija 1 2 3 4 5 
Tehnološka podjetja (polprevodniki, 
hardware, software) 

1 2 3 4 5 

Drugo, kaj?: 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

24. Kako ocenjujete pomembnost navedenih makro dejavnikov pri izboru delnic na 
kapitalskih trgih v državah nekdanje Jugoslavije? 

 

 
Sploh ni 

pomembno
   

Izredno 
pomembno

Politična oblast v državi 1 2 3 4 5 
Makroekonomsko situacija 1 2 3 4 5 
Razvojna perspektiva gospodarstva 1 2 3 4 5 
Razvitost kapitalskega trga 1 2 3 4 5 
Zakonska ureditev delovanja kapitalskega 
trga 

1 2 3 4 5 

Propulzivnost panoge, trend povezovanja 
in združevanja v panogi, ) 

1 2 3 4 5 

Trend povezovanja in združevanja v 
panogi 

1 2 3 4 5 

Uspešnost poslovanja podjetja 1 2 3 4 5 
Tržni delež podjetja 1 2 3 4 5 
Prodajni trgi podjetja 1 2 3 4 5 
Lastniška struktura podjetja 1 2 3 4 5 
Podcenjenost delnice podjetja 1 2 3 4 5 
Drugo, kaj?: 1 2 3 4 5 
 
 
 
25. Obkrožite tri za vas najpomembnejše značilnosti podjetij na kapitalskih trgih nekdanje 

Jugoslavije, v katerih delnice bi bili pripravljeni vložiti oz. ste že vložili svoje 
prihranke?  

a) Podjetje je znano in veliko 
b) Podjetje je stabilno 
c) Rast podjetja je visoka 
d) Podjetje že nekaj let uspešno posluje 
e) Podjetje ima dobro vodstvo 
f) Podjetje ima dober program razvoja 
g) Proizvodi in storitve podjetja so zelo kakovostni 
h) Podjetje velik del proizvodnje izvozi 
i) Podjetje izplačuje visoke dividende 
j) Vodstvo podjetja zelo dobro informira delničarje 
k) Podjetje ima razpršeno lastniško strukturo in še nihče ne obvladuje podjetja 
l) Drugo, kaj?: ________________________________________________________________ 
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26. Kako ocenjujete pomembnost navedenih finančnih kazalnikov pri izbiri delnice 
podjetja, v katerega delnice bi bili pripravljeni vložiti oziroma ste že vložili svoje 
prihranke? 

 

 
Sploh ni 

pomemben
   

Zelo 
pomemben

Rast prihodkov v zadnjih nekaj letih 1 2 3 4 5 
Rast dobička v zadnjih nekaj letih 1 2 3 4 5 
P/E (cena delnice/ dobiček na delnico) 1 2 3 4 5 
P/B (cena delnice/ knjigovodska 
vrednost) 

1 2 3 4 5 

P/S (cena delnice/ prihodki na delnico) 1 2 3 4 5 
P/CF (cena delnice/ denarni tok na 
delnico) 

1 2 3 4 5 

D/P (dividendna donosnost) 1 2 3 4 5 
ROE (donos na kapital) 1 2 3 4 5 
Sredstva podjetja 1 2 3 4 5 
Zadolženost 1 2 3 4 5 
Število zaposlenih 1 2 3 4 5 
Prodajni trgi (zahtevnost, razpršenost,…) 1 2 3 4 5 
Ugodna lastniška struktura 1 2 3 4 5 
Likvidnost delnice 1 2 3 4 5 
Večji padec tečaja delnice v zadnjem 
obdobju 

1 2 3 4 5 

Trend rasti tečaja delnice v zadnjem 
obdobju 

1 2 3 4 5 

Drugo, kaj?: 1 2 3 4 5 
 
 
27. Kakšna lastniška struktura se vam zdi najugodnejša za naložbo v delnico podjetja na 

kapitalskih trgih v državah nekdanje Jugoslavije?  
a) Popolnoma razpršena lastniška struktura 
b) Zaposleni in vodstvo imajo največji delež, ki pa ne presega 50% 
c) Zaposleni in vodstvo imajo več kot 50% lastniški delež 
d) Strateški lastnik ima največji delež, ki pa ne presega 50% 
e) Strateški lastnik ima več kot 50% lastniški delež 
f) Država ima največji delež, ki pa ne presega 50% 
g) Država ima več kot 50% lastniški delež 
h) Drugo, kaj?: ________________________________________________________________ 
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28. Kako pomembni se vam pri naložbi v delnice na kapitalskih trgih nekdanje Jugoslavije 
zdijo naslednji elementi borznega trgovanja in poravnave?  

 

 
Sploh ni 

pomembno
   

Zelo 
pomembno

Redno trgovanje 1 2 3 4 5 
Kontinuiran način trgovanja 1 2 3 4 5 
Varnost, zanesljivost in hitrost sistema 
poravnave poslov 

1 2 3 4 5 

Ustrezen register vrednostnih papirjev 1 2 3 4 5 
 
 
29. Kateri trije viri informacij se vam zdijo najbolj pomembni za sprejem odločitve o 

naložbi na kapitalskih trgih v državah nekdanje Jugoslavije? 
a) Slovenski borzni posrednik, ki sodeluje z lokalnim borznim posrednikom 
b) Slovenski borzni posrednik, ki ima tudi lastno podružnico na posameznem trgu 
c) Lokalni borzni posrednik na posameznem trgu 
d) Slovenski mediji (internet, časopisi, …) 
e) Lokalni mediji v posameznih državah (internet, časopisi, …) 
f) Informacije iz slovenskih podjetij, ki sodelujejo s podjetji iz držav nekdanje Jugoslavije in 

lahko o njih podajo mnenje 
g) Informacije od sorodnikov, prijateljev, znancev, ki živijo v posamezni državi  
h) Aktivnost slovenskih skladov na posameznih trgih 
i) Drugo, kaj?: ________________________________________________________________ 
 
 
30. Na kakšen način se vam zdi najbolj primerno vstopiti na kapitalske trge v državah 

nekdanje Jugoslavije? 
a) Preko slovenskega borznega posrednika 
b) Preko več različnih slovenskih borznih posrednikov 
c) Preko lokalnega borznega posrednika v državi, v katero investiram 
a) Preko tujega borznega posrednika, ki ni ne slovenski in ne iz države, v katero investiram 
d) Sploh ni primerno 
e) Drugo, kaj?: ________________________________________________________________ 
 
 
Podvprašanje: Zakaj (obkrožite lahko več odgovorov)?  
a) Zaradi stroškov 
b) Zaradi hitrosti izvrševanja naročil 
c) Zaradi zaupanja 
d) Zaradi poznavanja trga in informacij 
e) Drugo, kaj?: ________________________________________________________________ 
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31. Ali pričakujete na kapitalskih trgih v državah nekdanje Jugoslavije podoben razvoj 
dogodkov kot v Sloveniji, ko so tečaji delnic sprva bolj ali manj stagnirali, potem pa 
smo bili (v zadnjih nekaj) letih priča visoki rasti in dobičkom na borzi? 

a) DA 
b) NE 
c) Ne vem 
 
 
32. Ali nameravate v obdobju enega leta kupiti delnice na kateremkoli trgu kapitala v 

državah nekdanje Jugoslavije? 
a) Ne 
b) Verjetno ne 
c) Verjetno da 
d) Da 
 
 
33. Kako bo na vaše naložbe na kapitalske trge v državah nekdanje Jugoslavije 

predvidoma vplival nov Zakon o dohodnini, ki bo začel veljati 1.1.2005 in po katerem 
bodo obdavčeni tudi dobički, ki jih boste dosegli s trgovanjem z vrednostnimi papirji v 
tujini? 

a) Verjetno bom zmanjšal naložbe na teh trgih 
b) To na moje bodoče naložbe na te trge ne bo vplivalo, saj računam, da je ročnost teh naložb 

daljša od treh let in tako ne bodo zapadle pod obdavčitev 
c) Ker je na teh trgih velik potencial, bom naložbe na teh trgih kvečjemu povečal, tudi če mi bo 

država velik kos zasluženega odvzela 
d) Nova zakonodaja me ne skrbi, ker bomo že našli kakšno luknjo, da davka ne bo potrebno 

plačati, sploh pa ne verjamem, da bo imela davčna uprava ustrezen sistem izmenjave 
podatkov z našimi južnimi sosedi 

e) Drugo, kaj?:________________________________________________________________ 
 
 
34. Kako ocenjujete verjetnost povezovanja oz. združevanja posameznih borz na 

kapitalskih trgih v državah nekdanje Jugoslavije v naslednjih nekaj letih? 
a) Do kakršnihkoli aktivnosti na tem področju ne bo prišlo, z izjemo izmenjave informacij 
b) Celotna nekdanja Jugoslavija bo imela eno samo borzo, na kateri bodo uvrščena vsa podjetja 

in bodo na njen trgovali vsi borzni posredniki nekdanje Jugoslavije 
c) Vsaka država bo imela svojo borzo, vendar bodo slovenski borzni posredniki lahko kupovali 

vrednostne papirje neposredno na teh borzah in obratno 
d) V nobeni od držav nekdanje Jugoslavije ne bo samostojne borze, pač pa bodo le te 

podružnice kakšne večje zahodnoevropske borze 
e) Prišlo bo do povezovanja borz, ne samo na ozemlju nekdanje Jugoslavije, pač pa na celotnem 

ozemlju JV Evrope 
f) Drugo, kaj?:________________________________________________________________ 
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Profil vlagatelja 
 
 
35. Spol: 
a) Moški 
b) Ženska 
 
 
36. Starost: 
a) 18-30 let 
b) 31-40 let 
c) 41-50 let 
d) 51-60 let 
 
 
37. Dokončana najvišja izobrazba (redno ali izredno): 
a) Nedokončana ali dokončana osnovna šola,  
b) 2- ali 3- letna strokovna šola 
c) 4 letna srednja šola 
d) Višja ali visoka šola 
e) več 
 
 
38. Koliko denarja vam v vašem gospodinjstvu običajno mesečno ostane za varčevanje? 
a) Običajno ne prihranimo ničesar 
b) Od 1 do 50.000 SIT 
c) Od 50.001 do 100.000 SIT 
d) Od 100.001 do 200.000 SIT 
e) Nad 200.000 SIT 
 
 
Za sodelovanje se vam lepo zahvaljujem. 
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