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UVOD 
 
V magistrskem delu obravnavam finančne posrednike, ki sicer spadajo med finančne 
institucije. Finančne institucije so podjetja, ki se ukvarjajo s finančnimi posli v najširšem 
smislu. Od nefinančnih podjetij se razlikujejo na primer po tem, da imajo v aktivi svoje 
premoženjske bilance predvsem finančno premoženje in v pasivi zlasti dolgove. (Ribnikar, 
1996, str. 44)  
 
Finančni posredniki na trgu kupujejo za širši krog investitorjev manj primerne finančne oblike 
ter jih preoblikujejo v drugačne finančne oblike, ki postanejo njihove obveznosti in so za 
(male) investitorje bolj primerne. Isto lahko povemo tudi obratno, in sicer, da finančni 
posredniki zbirajo prihranke z izdajo finančnih oblik, nato pa sami pridobljene prihranke 
investirajo na trgu (Fabozzi, 2002, str. 16).  
 
Finančni posredniki odpravljajo nekatere motnje za nemoteno delovanje gospodarstev s 
prenašanjem tveganj, z zaščito pred tveganji, razpršitvijo in združevanjem tveganj. Način 
zmanjševanja tveganj je v določenih primerih zapisan v zakonodaji oziroma je predmet 
regulacije in regulatorjev finančnih institucij. Regulacija zagotavlja, da bodo finančne 
institucije poslovale v okviru dovoljenih tveganj (Sounders, 2000, str. 93). Posledice 
sprememb v regulaciji oziroma reform regulacije so vedno spremembe v strukturi finančnih 
trgov in institucij. Nekatere panoge ali sektorji finančnih institucij se zato širijo, druge krčijo. 
Najbolj očitna sprememba v svetu je padanje deleža depozitnih finančnih institucij (bank) in 
zavarovalnic ter rast deležev investicijskih in pokojninskih skladov. 
 
Najpomembnejši finančni posredniki so torej banke, zavarovalnice, pokojninski skladi in 
investicijski skladi (Mishkin, 2000, str. 421). 
 
V magistrskem delu zato nameravam raziskati, kakšna je struktura panog finančnih 
posrednikov na izbranih področjih, torej v ZDA, v Evropski uniji (EU15) in v Sloveniji ter 
zakaj je taka, kot je. Struktura panog je vidna predvsem iz velikosti in strukture 
premoženjskih bilanc finančnih posrednikov.  
 
Obstoječe stanje v panogah finančnih posrednikov na izbranih področjih je v največji meri 
posledica razlik v financiranju nefinančnih podjetij. Vzroke za obstoječe stanje v panogah 
finančnih posrednikov je treba iskati tudi v razvitosti gospodarstva, preferencah varčevalcev, 
razpoložljivi tehnologiji, predvsem pa v zakonodaji (regulaciji).  
 
Cilji magistrskega dela izhajajo iz navedenega namena, in so: 
1. Obravnavati finančne posrednike v ZDA, v Evropski uniji (EU15) in v Sloveniji ter pri 

tem navesti obstoječa stanja v panogah. 
2. Obravnavati premoženjske bilance posameznih finančnih posrednikov v ZDA, v Evropski 

uniji (EU15) in v Sloveniji. 
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3. Navesti še druge okoliščine (predvsem opis zakonodaje - regulacije), ki so značilne za 
posamezno panogo ali področje. 

4. Primerjati absolutno in relativno velikost panog finančnih posrednikov. 
5. Primerjati strukturo premoženjskih bilanc finančnih posrednikov. 
 
Pri izdelavi magistrskega dela sem uporabil metodo teoretičnega raziskovanja sodobne 
domače in tuje literature. Predvsem tuja literatura obravnava najprej vse finančne posrednike 
in njihove funkcije, nato pa še vsako panogo posebej oziroma njene posebnosti. Dognanja iz 
teorije sem zbral in povzel ter podal enotna spoznanja. Nekatere posebnosti posameznih 
finančnih posrednikov so obravnavane v posebnih študijah ali člankih, ki sem jih ravno tako 
zajel med predelano literaturo.   
 
Nadalje sem uporabil metodo empiričnega raziskovanja. Želene podatke o finančnih 
posrednikih sem pridobil predvsem iz virov, ki jih običajno pripravljajo centralne banke, 
druge nadzorne institucije, statistični uradi, državna ministrstva in gospodarska interesna 
združenja finančnih posrednikov. Podatki o na primer premoženjskih bilancah finančnih 
posrednikov so bili najprej urejeni na tak način, da je bil možen njihov prikaz in analiza. 
Nadalje so bili pripravljeni za podajanje primerjav in sklepov.  
 
Uvodu sledi poglavje, kjer so najprej razloženi osnovni finančni pojmi, da bi nato lahko prišli 
do definicije in delitve finančnih posrednikov, njihovega delovanja in njihovih funkcij v 
ekonomiji. Opisana so tudi tveganja, s katerimi se srečujejo finančni posredniki pri 
poslovanju, ter pomen regulacije finančnih posrednikov. Nato so prikazane posamezne oblike 
finančnih posrednikov. 
 
V drugem, tretjem in četrtem poglavju obravnavam finančne posrednike v ZDA, v Evropski 
uniji (EU15) in v Sloveniji. V vsakem od teh poglavij so finančni posredniki obravnavani v 
istem vrstnem redu, in sicer najprej depozitni finančni posredniki (banke), nato zavarovalnice, 
pokojninski skladi in investicijski skladi. Povsod delujejo tudi drugačne oblike finančnih 
posrednikov, kot so na primer finančne družbe v ZDA. Taki finančni posredniki so 
obravnavani predvsem ob koncih posameznih poglavij. 
 
Kot že rečeno, so drugo, tretje in četrto poglavje razdeljeni na podpoglavja, ki obravnavajo 
posamezne finančne posrednike (panoge) na posameznem področju. Vsako tako podpoglavje 
pa je nadalje sestavljeno tako, da daje najprej splošno sliko o panogi posameznega finančnega 
posrednika, kjer je poudarek na prikazu velikosti in na koncentraciji panoge. Sledi prikaz 
regulacije panoge. Ta del je vselej ključen, saj, kot vemo, so posledice sprememb v regulaciji 
vedno spremembe v strukturi finančnih trgov in institucij. Nato sem poskušal predstaviti 
strukturo premoženjskih bilanc finančnih posrednikov neke panoge ne nekem področju (na 
primer strukturo aktive bank v ZDA). Ponekod je v podpoglavjih dodana še kakšna posebnost 
panoge, krajša ocena stanja panoge in pričakovanja o prihodnosti finančnih posrednikov, ki 
sestavljajo obravnavano panogo. 
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V petem poglavju so med seboj primerjani finančni posredniki vseh panog in iz vseh področij. 
Opravljena je primerjava njihove absolutne in relativne velikosti bodisi med panogami nekega 
področja bodisi med področji za posamezno panogo. Sledi še primerjava strukture 
premoženjskih bilanc. Na koncu magistrskega dela so podani sklepi.      
 

1. SPLOŠNO O FINANČNIH POSREDNIKIH 
 
1.1. Finančne oblike, finančni trgi, finančne institucije, finančni posredniki 
 
Sredstvo je nekaj, kar ima vrednost. Sredstva so lahko otipljiva ali neotipljiva. Vrednost 
otipljivih sredstev je neka njihova fizična lastnost. Neotipljiva sredstva predstavljajo pravno 
terjatev do neke prihodnje koristi. Finančna sredstva oziroma, z drugo primernejšo besedo, 
finančne oblike so neotipljiva sredstva. Tipična korist oziroma vrednost finančnih oblik je 
terjatev do prihodnjih denarnih tokov. Za pojem finančna oblika se poleg pojma finančni 
inštrument običajno uporablja tudi pojme, kot sta finančno premoženje ali finančna aktiva 
(Fabozzi, 2002, str. 1). Za finančno premoženje v obliki vrednostnih papirjev se uporablja 
tudi pojem portfelj.  
 
Finančna aktiva ima dve ekonomski funkciji. Prva funkcija je prenos sredstev (kupne moči, 
prihrankov) od tistih, ki jih imajo preveč (suficitne gospodarske celice) in bi jih radi naložili, 
na tiste, ki jih potrebujejo (deficitne gospodarske celice) za naložbe v otipljiva sredstva 
oziroma v proizvodne dejavnike. Druga ekonomska funkcija finančnih oblik pa je zmožnost 
prerazdelitve tveganja denarnih tokov, prejetih na podlagi delovanja proizvodnih dejavnikov, 
med suficitnimi in deficitnimi celicami. Tveganje se s finančnimi oblikami prerazdeli tako, da 
končna porazdelitev ustreza ekonomskim željam obeh skupin celic.  
 
Finance so vse, kar omogoča, da imamo ne eni strani gospodarske celice s finančnim 
presežkom in na drugi strani gospodarske celice s finančnim primanjkljajem. V najširšem 
pomenu besede lahko finance enačimo s finančnimi trgi, sicer se pa finančni trg navadno 
pojmuje ožje. Na finančnih trgih se trguje s finančnim premoženjem oziroma s finančnimi 
premoženjskimi oblikami (Ribnikar, 1995a, str 38). Finance delimo na posredne finance in 
neposredne finance.  
 
Finančni trgi so torej trgi, kjer prihaja do trgovanja s finančnimi oblikami. Obstoj finančnih 
oblik še ne pomeni nuje nastanka finančnih trgov. Finančni trgi so seveda v takšni ali 
drugačni obliki nastali kot posledica nastanka in obstoja finančnih oblik. Na finančnih trgih se 
oblikujejo cene finančnih oblik, finančni trgi nudijo možnost prodaje finančnih oblik oziroma 
njihovo likvidnost, poleg tega pa finančni trgi zmanjšujejo transakcijske stroške.  
 
Podjetja delimo na finančna in nefinančna. Finančna podjetja ali finančne institucije 
opravljajo eno ali več izmed naslednjih storitev: 
- preoblikovanje finančnih oblik, pridobljenih na trgu, v širše želene finančne oblike, ki tako 

postanejo obveznosti finančnih institucij – to je funkcija finančnih posrednikov, 
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- trgovanje s finančnimi inštrumenti za račun strank – to je funkcija agentov, 
- trgovanje s finančnimi inštrumenti za svoj račun – to je funkcija agentov, 
- sodelovanje pri kreaciji finančnih oblik za stranke in njihova prodaja na trgu – to je funkcija 

agentov (investicijskih bank), 
- investicijsko svetovanje tržnim udeležencem, 
- upravljanje s portfelji drugih tržnih udeležencev (Fabozzi, 2002, str. 15). 
 
Finančne institucije so torej podjetja, ki se ukvarjajo s finančnimi posli v najširšem smislu. Od 
nefinančnih podjetij se razlikujejo na primer po tem, da imajo v aktivi svoje premoženjske 
bilance predvsem finančno premoženje in v pasivi zlasti dolgove. Navadno jih delimo na 
finančne posrednike in na druge ali agentske finančne institucije (Ribnikar, 1996, str. 44). 
 
Finančni posredniki na trgu kupujejo za širši krog investitorjev manj primerne finančne oblike 
ter jih preoblikujejo v drugačne finančne oblike, ki postanejo njihove obveznosti, in so za 
(male) investitorje bolj primerne. Isto lahko povemo tudi obratno, in sicer, da finančni 
posredniki zbirajo prihranke z izdajo finančnih oblik, nato pa sami pridobljene prihranke 
investirajo na trgu. Samo preoblikovanje vključuje vsaj eno od naslednjih štirih funkcij: 
preoblikovanje ročnosti oblik, zmanjšanje tveganj zaradi razpršitve, zmanjšanje transakcijskih 
stroškov (stroškov iskanja informacij, stroškov sklepanja) in zagotavljanje plačilnega sistema 
(Fabozzi, 2002, str. 16). 
 
Druge ali agentske finančne institucije so predvsem institucije trga vrednostnih papirjev, ki 
poslujejo v imenu in/ali za račun drugih. Njihova naloga je, da olajšajo in zato marsikdaj kar 
omogočijo posojilodajalcem in posojilojemalcem, da se najdejo. Sredstva se prenašajo 
neposredno od posojilodajalcev na posojilojemalce in zato sodi ta pretok sredstev, kjer 
posredujejo finančne institucije kot agenti, k neposrednim financam. Gre torej za pretok 
sredstev prek finančnih trgov.  
 
Finančne posrednike delimo najprej na depozitne finančne posrednike (banke, hranilnice ...) 
in nedepozitne finančne posrednike oziroma nebančne finančne posrednike. Nedepozitni 
finančni posredniki so lahko pogodbeni finančni posredniki (zavarovalnice, pokojninski 
skladi ...) ali investicijski finančni posredniki, kamor spadajo investicijski skladi (Ribnikar, 
1996, str. 44). 
 
Dodaten pojem, ki se še pojavlja v zvezi s finančnimi institucijami, je pojem institucionalnih 
investitorjev. To so predvsem finančne institucije, ki investirajo v vrednostne papirje domačih 
in tujih podjetij in države. Med institucionalne investitorje spadajo predvsem zavarovalnice, 
pokojninski skladi in investicijski skladi (odprti in zaprti). Med institucionalne investitorje 
torej spadajo predvsem nebančni finančni posredniki. Nefinančna podjetja in banke naj ne bi 
spadali med institucionalne investitorje, saj naj ne bi investirali v vrednostne papirje. 
Finančne institucije, ki spadajo med institucionalne investitorje, ne sprejemajo vlog z naprej 
določeno obrestno mero ali z nominalno trdno vrednostjo, ampak sta vrednost naložbe 
posameznika v to institucijo in/ali njena donosnost odvisna od tega, kaj se dogaja z vrednostjo 
naložb teh institucionalnih investitorjev (Ribnikar, 1994, str. 49).  
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Institucionalni investitorji oziroma nebančni finančni posredniki naj bi imeli tri teoretične 
funkcije, in sicer, da gospodarskim družbam in državi pomenijo alternativo bančnemu 
financiranju, torej da delujejo kot kupci na primarnem kapitalskem trgu, institucionalni 
investitorji aktivno trgujejo in s tem izboljšajo likvidnost trgov in z glasovanjem svojih delnic 
izboljšajo korporativno upravljanje podjetij, za gospodinjstva so lahko alternativna možnost 
varčevanja bančnemu varčevanju (Erker, Lukovac, Simoneti, 2003, str. 113). 
 
1.2. Delovanje finančnih institucij oziroma finančnih posrednikov 
 
1.2.1. Zakaj obstajajo in v čem so finančni posredniki posebni 
 
1.2.1.1. Svet brez finančnih posrednikov 
 
V takem svetu bi gospodinjstva neposredno financirala gospodarstvo. V takem svetu bi bil tok 
sredstev med gospodinjstvi in gospodarstvom verjetno zelo majhen. Razlogi so naslednji: 
možnost napačne izbire, stroški nadzora, likvidnost in cenovno tveganje. 
 
Posamezno gospodinjstvo ne bi moglo učinkovito nadzorovati, kaj se dogaja z investiranimi 
sredstvi, in sicer predvsem zaradi asimetrije v informacijah oziroma zaradi informacij o 
poslovanju podjetja, ki jih v tem primeru vodstvo podjetja ima, gospodinjstvo pa ne. Obstaja 
torej velika verjetnost, da bi gospodinjstva investirala privarčevana sredstva v napačno 
izbrana podjetja, saj bi na trgu z asimetrijo v informacijah predvsem slaba podjetja iskala 
finančna sredstva. Poleg tega obstaja po trenutku investiranja možnost moralnega hazarda 
(moralnega tveganja) s strani vodstva podjetja oziroma možnost dejanj, ki s strani 
investitorjev niso zaželena in povečujejo tveganje za investitorja1. Če bi posamezno 
gospodinjstvo želelo učinkovito nadzirati poslovanje podjetja, v katerega je investiralo, in s 
tem zmanjšati asimetrijo v informacijah, bi imelo v zvezi z nadzorom razmeroma visoke 
stroške. Da zmanjša informacijsko asimetrijo, bi posamezno gospodinjstvo moralo plačati 
stroške iskanja, stroške preverjanja, stroške nadzorovanja in stroške uveljavljanja pogodbenih 
določil (Heffernan, 1996, str. 18). Nadzor bi prepustilo drugim gospodinjstvom, kar bi 
pripeljalo do tega, da nadzora ne bi opravljal nihče. Odsotnost nadzora bi močno povečala 
tveganje investiranja za gospodinjstva, zato bi malo investirala. Gospodinjstva bi malo 
investirala tudi zato, ker imajo običajno raje kratkoročne naložbe oziroma naložbe v likvidni 
obliki, v nasprotju s potrebami gospodarstva, ki za svoje poslovanje potrebuje dolgoročna 
sredstva. Pri prodaji finančnih oblik, ki bi jih gospodinjstva kupila neposredno od 
gospodarstva, bi gospodinjstva imela razmeroma velike transakcijske stroške ter bi se na trgu 
srečala s cenovnim tveganjem. V svetu brez finančnih posrednikov bi se gospodinjstva 
odločala, da ne varčujejo oziroma da varčujejo v gotovini ter bi se posledično redko odločala 
za neposredno investiranje v gospodarstvo. 

                                                 
1 V tem primeru gre za t i. problem agentov in principalov. 
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1.2.1.2. Svet s finančnimi posredniki oziroma zakaj obstajajo 
 
Tak svet dejansko tudi obstaja. Gospodinjstva svoja privarčevana sredstva investirajo v 
finančne posrednike, finančni posredniki pa nadalje investirajo v gospodarstvo. Finančni 
posredniki obstajajo zaradi svoje sposobnosti učinkovitega zmanjšanja stroškov, ki bi jih 
imela gospodinjstva, če bi neposredno investirala v gospodarstvo, to je stroškov nadzora, 
stroškov, povezanih z likvidnostjo, in stroškov, povezanih s cenovnim tveganjem ob prodaji.  
 
Stroške nadzora (tudi informacijske stroške) za gospodinjstva finančni posrednik zmanjšuje 
tako, da sam nadzoruje podjetje, ki mu je na primer posodil sredstva v obliki kredita. Krediti 
so zasebni, kar pomeni, da finančni posrednik javno ne razkrije imena podjetja. Finančni 
posrednik zato ne krije samo stroškov nadzora, ampak tudi edini prejema koristi nadzora. Ker 
je običajno obseg kredita bistveno večji od sredstev, ki bi jih posamezno gospodinjstvo 
posodilo podjetju, so relativni stroški nadzora za finančnega posrednika majhni. 
 
Finančni posredniki nudijo gospodinjstvom možnost investiranja v likvidne oblike z majhnim 
cenovnim tveganjem. Finančni posredniki lahko zaradi svoje velikosti zbrana sredstva 
investirajo v več različnih podjetij in tako diverzificirajo svoje naložbe. Na tak način se 
zmanjšajo tveganja tudi za gospodinjstva. Poleg tega kapital posameznega finančnega 
posrednika predstavlja zavarovanje za gospodinjstva, ki so investirala svoja sredstva pri njem.  
 
Finančni posredniki torej odpravljajo nekatere motnje za nemoteno delovanje gospodarstev s 
prenašanjem tveganj, z zaščito pred tveganji, z razpršitvijo in združevanjem tveganj. Nadalje 
se ti učinki kažejo tudi v učinkovitejši alokaciji virov, v nadzoru vodstva, v kontroli delovanja 
podjetja, v angažiranju prihrankov ter v spodbujanju menjave blaga in storitev (Košak, 
Ribnikar,  2003, str. 126). 
 
1.2.1.3. Ostale funkcije finančnih posrednikov 
 
Finančni posredniki zaradi ekonomije obsega zmanjšujejo transakcijske stroške pri 
transakcijah s finančnimi oblikami. Ko na primer investicijski skladi, ki so pred tem pridobili 
sredstva gospodinjstev, kupujejo ali prodajajo finančne oblike v svojem imenu in za svoj 
račun, trgujejo z velikimi zneski. Pri večjih zneskih pa so provizije agentov, merjenje v 
odstotku od vrednosti transakcije, običajno nižje.   
 
Pomembna funkcija finančnih posrednikov je še v sposobnosti transformacije ročnosti. 
Finančni posredniki lahko sprejemajo kratkoročna sredstva gospodinjstev ter hkrati posojajo 
dolgoročna sredstva gospodarstvu. S tem se finančni posredniki sicer izpostavijo tveganju, 
vendar imajo za zavarovanje pred tveganjem zaradi svoje velikosti dostop do učinkovitih 
inštrumentov. Poleg tega se izkaže, da je velik del sredstev gospodinjstev, kljub svoji formalni 
kratki ročnosti, dolgoročno naložen v finančne posrednike. Ostale funkcije finančnih 
posrednikov so še transmisija denarne politike (predvsem banke), učinkovita alokacija 
kreditov, medgeneracijsko finančno posredništvo (predvsem pokojninski skladi, življenjske 
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zavarovalnice), izvajanje plačilnega prometa (predvsem banke), transformacija najmanjše 
vrednosti apoena finančnega sredstva (predvsem investicijski skladi).  
 
1.2.2. Tveganja, upravljanje tveganj in regulacija 
 
1.2.2.1. Tveganja v finančnih institucijah 
 
Temeljne oblike tveganj, ki so jim izpostavljene sodobne finančne institucije, so tveganje 
spremembe obrestne mere, tržno tveganje, kreditno tveganje, izvenbilančno tveganje, 
operativno tveganje, tečajno tveganje, deželno tveganje, likvidnostno tveganje in tveganje 
nesolventnosti.  
 
Tveganju spremembe obrestne mere so izpostavljene tiste finančne institucije, ki imajo v 
svojih premoženjskih bilancah dolžniške finančne oblike. Tveganje izhaja iz neusklajenosti 
ročnosti dolžniških finančnih oblik v aktivi s tistimi v pasivi, saj spremembe tržnih obrestnih 
v tem primeru nanje različno vplivajo.  
 
Tržnemu tveganju so izpostavljene tiste finančne institucije, ki s finančnimi inštrumenti na 
trgu aktivno trgujejo oziroma s finančnimi inštrumenti vstopajo v nezavarovane pozicije. 
Finančni inštrumenti, s katerimi finančne institucije aktivno trgujejo in so del trgovalnega 
portfelja finančne institucije, se od ostalih razlikujejo predvsem po svoji večji likvidnosti (in s 
tem tržnosti) na trgu in krajšem nameravanem obdobju do prodaje. Tržno tveganje je v tem, 
da se tržne cene inštrumentov ne bodo gibale v želeno smer. Večja kot je volatilnost cen 
finančnih inštrumentov, večje je tržno tveganje.  
 
Kreditnemu tveganju so izpostavljene tiste finančne institucije, ki posojajo sredstva v obliki 
kreditov ali kupujejo dolžniške finančne inštrumente. Tveganje je v tem, da denarni tokovi na 
podlagi poplačil posojil ne bodo enaki pričakovanim.  
 
Finančne institucije se ukvarjajo tudi s posli in finančnimi inštrumenti, ki bodo na 
premoženjsko bilanco vplivali v prihodnosti, saj lahko v prihodnosti vstopijo v premoženjsko 
bilanco in nadalje ustvarijo denarne tokove. Običajno gre na primer za potencialne 
obveznosti. Sem spadajo tudi izvedeni finančni inštrumenti. Pozicije v teh inštrumentih so 
evidentirane izvenbilančno, z njimi povezano tveganje pa izvenbilančno tveganje.  
 
Operativno tveganje je tveganje, da pride v okviru procesov v finančni instituciji do 
dogodkov, ki negativno vplivajo na dobiček oziroma povzročijo nepričakovane stroške. 
Omenjeni dogodki so napake in prevare zaposlenih, okvare tehnologije, uničenje osnovnih 
sredstev, pravni spori s strankami in zunanje prevare. 
 
Tečajnemu tveganju so izpostavljene tiste finančne institucije, ki imajo v svojih 
premoženjskih bilancah finančne oblike v različnih valutah oziroma trgujejo s finančnimi 
inštrumenti v različnih valutah. Tveganje izhaja iz volatilnosti deviznih tečajev oziroma cen 
tujih valut.   
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Deželnemu tveganju so izpostavljene tiste finančne institucije, ki kreditirajo podjetja v drugi 
državi. Tveganje izhaja iz nezmožnosti ali iz nepripravljenosti poplačila posojenih sredstev 
tujega podjetja. 
 
Likvidnostnemu tveganju so izpostavljene tiste finančne institucije, v katerih lahko upniki, na 
primer deponenti, v vsakem trenutku zahtevajo poplačilo svojih terjatev oziroma lahko 
dvignejo svoje vloge. Tveganje je v tem, da bo morala finančna institucija za poplačilo takih 
upnikov v primeru, da ji zmanjka likvidnih sredstev, prodajati ostala sredstva na trgu po nižjih 
cenah glede na dosegljive cene v normalnih razmerah. 
 
Tveganje nesolventnosti je posledica vseh ostalih tveganj. Nesolventnost nastopi takrat, ko se 
zaradi izgub, ki so nastale kot posledica ostalih tveganj, izčrpa kapital finančne institucije. 
Čista vrednost premoženja finančne institucije je v tem primeru enaka nič oziroma v primeru, 
da je izgub še več, postane negativna.  
 
1.2.2.2. Upravljanje tveganj in regulacija 
 
Kot je bilo ugotovljeno v prejšnjem poglavju, izpostavljenost tveganjem lahko privede do 
pričakovanih in nepričakovanih izgub in s tem do zmanjšanja vrednosti čiste vrednosti 
premoženja oziroma kapitala finančne institucije. Na tak način izgubljajo lastniki finančne 
institucije. V primeru, da je izgub še več, so ogroženi tudi upniki finančne institucije. 
 
Finančne institucije se želijo izogniti tveganjem oziroma želijo zmanjšati tveganja, ki so jim 
izpostavljene, torej upravljajo tveganja. Cilj upravljanja tveganj je tveganja kvantitativno 
izmeriti, nato pa izbrati učinkovito metodo upravljanja. Zmanjševanje tveganj je v določenih 
primerih zapisano v zakonodaji oziroma je predmet regulacije in regulatorjev finančnih 
institucij. Regulacija zagotavlja, da bodo finančne institucije poslovale v okviru dovoljenih 
tveganj. Poleg tega je regulacija upravičena in nujna, saj finančni posredniki opravljajo 
posebne funkcije oziroma storitve. Motnje pri opravljanju teh funkcij in storitev vodijo k 
negativnim učinkov oziroma negativnim eksternalijam v preostalem delu ekonomije 
(Sounders, 2000, str. 93). 
 
Regulacija finančnega sektorja obsega: 
1. Nadzor varnega in preudarnega poslovanja. Regulacija finančnih institucij glede varnosti in 
preudarnosti poslovanja vključuje: zahteve glede diverzifikacije naložb finančne institucije, 
zahteve glede kapitalske ustreznosti, zahteve glede vplačil v garancijske sklade oziroma v 
sisteme jamstev za vloge, zahteve glede poročanja finančnih institucij. 
2. Denarna politika. Z denarno politiko centralna banka vpliva na količino denarja v obtoku. 
Kot instrument denarne politike šteje tudi inštrument obvezne rezerve. 
3. Regulacija alokacije kredita. S to regulacijo država spodbuja kreditiranje družbeno 
pomembnih in občutljivih sektorjev, kot je na primer stanovanjska gradnja. 
4. Zaščita potrošnikov. 
5. Zaščita investitorjev. Sem na primer spadajo predpisi s področja poročanja javnih družb ter 
s področja postopkov prevzemov in prepovedi trgovanja na podlagi notranjih informacij. 
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6. Vstopne ovire oziroma regulacija vstopa v panogo finančnega posredništva. Predpisi 
ponavadi zahtevajo visoke zneske osnovnega kapitala ter visoko raven strokovnega znanja 
vodilnih zaposlenih v finančnih institucijah. 
 
Regulacija finančnega sektorja povzroča stroške regulacije, ki zmanjšujejo dobičkonosnost 
finančnih institucij. Kljub temu pa naj bi bile družbene koristi večje od stroškov regulacije. 
Oblika in velikost stroškov regulacije pogosto nista enaki za različne vrste finančnih institucij, 
kar dolgoročno vpliva na spremembe v strukturi finančnega sektorja. Običajen razlog in 
opravičilo za obstoj regulacije na nekem trgu je ta, da trg sam po sebi ne proizvaja določenih 
proizvodov ali storitev na učinkovit način in z najmanjšimi možnimi stroški. Tak trg je zato 
nekonkurenčen oziroma ne zmore vzpostaviti pogojev za konkurenčnost (Fabozzi, 2002, str. 
30).   
 
Spremembe regulacije so posledica številnih dejavnikov. Prvi tak dejavnik so pretekle 
finančne krize, ki silijo zakonodajalce k novim rešitvam za preprečitev novih kriz. Drugi 
očiten dejavnik je pojav finančnih inovacij in razvoj novih finančnih oblik. Naslednji dejavnik 
je globalizacija nacionalnih finančnih trgov. Poslovanje na mednarodnih trgih lahko pokaže 
pomanjkljivosti domače regulacije v smislu omejevanja nastopanja domačih institucij na teh 
trgih. Zaradi slabe regulacije domače institucije niso učinkovite in konkurenčne. Posledice 
sprememb v regulaciji oziroma reform regulacije so vedno spremembe v strukturi finančnih 
trgov in institucij. Spremembe gredo kljub nekaterim izjemam vedno bolj v smeri 
omogočanja nastanka finančnih veleblagovnic.  
 
1.3. Značilnosti posameznih finančnih institucij 
 
Struktura finančnega sistema in s tem razmerja med finančnimi posredniki se spreminjajo 
zaradi spremenjenih razmer, ki jih ustvarjajo spremembe v strukturi financiranja nefinančnih 
podjetij, spremembe v preferencah varčevalcev, spremembe v stroških (na primer zaradi 
tehnološkega napredka) in spremembe v regulaciji. Nekatere panoge ali sektorji finančnih 
institucij se zato širijo, drugi krčijo.  
 
Obstoječe stanje v panogah finančnih posrednikov na izbranih področjih je v največji meri 
posledica razlik v financiranju nefinančnih podjetij. Ameriška nefinančna podjetja se v 
primerjavi z evropskimi nefinančnimi podjetji v večji meri financirajo preko izdaj vrednostnih 
papirjev, torej preko trga. Evropska podjetja na drugi strani v večji meri uporabljajo bančna 
posojila. Zato pravimo, da je ameriško gospodarstvo »tržno« gospodarstvo, evropska 
gospodarstva pa so večinoma »bančna« gospodarstva. Slovensko gospodarstvo je ravno tako 
»bančno« gospodarstvo. V »tržnih« gospodarstvih so bolj pomembni tisti finančni posredniki, 
ki imajo med svojimi naložbami predvsem vrednostne papirje, torej pokojninski in 
investicijski skladi. V »bančnih« gospodarstvih so pomembne banke. Financiranje z izdajo 
vrednostnih papirjev je sicer smiselno in za izdajatelja stroškovno zanimivo, če gre za veliko 
nefinančno podjetje in za razmeroma visok znesek izdaje. Z združevanjem oziroma prevzemi, 
kar se dogaja na vseh izbranih področjih, nefinančna podjetja postajajo vse večja, zato postaja 
financiranje preko trga zanimivejše tudi v tradicionalno bančnih gospodarstvih.    
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Najbolj očitna sprememba v svetu je padanje deleža depozitnih finančnih institucij (bank) in 
zavarovalnic ter rast deležev investicijskih in pokojninskih skladov. Razloge moramo iskati v 
naslednjih dejstvih: 
- rast nefinančnih podjetij in s tem večje možnosti za financiranje na trgu vrednostnih 

papirjev, 
- investicijski in pokojninski skladi nudijo investitorjem cenejši dostop do trga vrednostnih 

papirjev kot banke in zavarovalnice, 
- investicijski in pokojninski skladi ne opravljajo funkcije transformacije ročnosti, ki pa 

investitorje načeloma ne zanima, 
- investitorji imajo raje naložbe v investicijske in pokojninske sklade, saj take naložbe 

transparentno odražajo dogajanje na trgu vrednostnih papirjev, 
- breme regulacije je najverjetneje večje pri bankah in zavarovalnicah kot pri skladih, zato za 

investitorje niso stroškovno ugodne. 
 
Pričakujemo lahko, da se bo trend »disintermediation« oziroma zmanjševanja vloge 
depozitnih finančnih posrednikov še nadaljeval. Prehod od finančnih posrednikov na finančne 
trge dodatno vzpodbuja standardizacija finančnih oblik, kar omogoča njihovo razširjanje med 
investitorje. Veliko se bo spremenilo tudi zaradi nadaljnjega pospešenega uvajanja izboljšav v 
informacijsko tehnologijo.  
 
Zakonodaja običajno določa razmejitve med panogami. Zakonodaja naj bi tudi omogočala 
povezovanja in združevanja finančnih institucij, da bi prilaganje in prehod finančnih institucij 
potekala brez pretresov in nepotrebnih padcev (Sounders, 2000, str. 99). 
 
1.3.1. Depozitni finančni posredniki oziroma banke 
 
Depozitni finančni posredniki so tisti finančni posredniki, ki sprejemajo vloge2. Med 
depozitne finančne posrednike spadajo komercialne banke, hranilnice in hranilno kreditne 
zveze ter druge podobne finančne institucije. Vsem tem finančnim institucijam pravimo 
depozitni finančni posredniki, ker velik del njihovih sredstev prihaja od strank v obliki 
depozitov.  
 
Banka pridobiva sredstva z izposojanjem oziroma z izdajo obveznosti, kot so depoziti. Banka 
nadalje s temi sredstvi kupuje vrednostne papirje in daje posojila. Banke so zato visoko 
zadolžena podjetja oziroma imajo visoko stopnjo finančnega vzvoda (Fabozzi, 2002, str. 49). 
Imajo torej relativno malo kapitala. Bančni kapital zmanjšuje verjetnost, da banka postane 
nesolventna. Temeljne bančne storitve so torej: 1. sprejemanje depozitov od fizičnih in 
pravnih oseb ter dajanje kreditov iz teh sredstev za svoj račun ter 2. druge storitve, ki jih 
banke smejo opravljati. 
                                                 
2 Vloga po Zakonu o bančništvu je skupno stanje vseh terjatev fizične ali pravne osebe do banke na podlagi 
pogodbe o vodenju tekočega ali žiro računa, hranilne vloge, denarnega depozita ali potrdila o depozitu oziroma 
blagajniškega zapisa, če sta izdana kot imenski vrednostni papir. Depozit Zban definira kot vplačilo denarja 
oziroma drugih vračljivih sredstev, na podlagi katerega pridobi vplačnik pravico do vrnitve vplačanih sredstev v 
določenih rokih.  
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Druge storitve so predvsem naslednje finančne storitve (povzeto po 6. členu Zakona o 
bančništvu): factoring in finančni zakup (leasing), izdajanje garancij, kreditiranje, vključno s 
potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti in financiranjem komercialnih poslov, trgovanje s 
tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli, trgovanje z izvedenimi finančnimi 
instrumenti, zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti pravnih oseb, 
posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic, izdajanje elektronskega denarja, izdajanje in 
upravljanje s plačilnimi instrumenti (npr. plačilne in kreditne kartice, potovalni čeki, bančne 
menice), oddajanje sefov, posredovanje pri sklepanju posojilnih in kreditnih poslov, storitve v 
zvezi z vrednostnimi papirji, upravljanje pokojninskih oziroma investicijskih skladov, 
opravljanje poslov plačilnega prometa, opravljanje skrbniških storitev. 
 
Ena od drugačnih delitev opredeljuje naslednje skupine bančnih storitev: 
- individualno bančništvo (vse oblike kreditiranja prebivalstva, storitve borznega 

posredništva, druge storitve, povezane z investiranjem ...), 
- institucionalno bančništvo (vse oblike kreditiranja nefinančnih podjetij, finančnih podjetij in 

države, storitve lizinga, upravljanje s pokojninskimi in investicijskimi skladi, plačilni 
promet ...), 

- globalno bančništvo (storitve na primarnem trgu, trgovanje na deviznih trgih, trgih 
izvedenih finančnih inštrumentov in trgih vrednostnih papirjev ...) (Fabozzi, 2002, str. 48). 

 
Regulacija (ureditev in nadzor) bank običajno obsega:  
- državno zaščito:  

- zavarovanje vlog (preprečuje bančne navale in panike, vendar spodbuja moralni hazard), 
- mehanizem posojilodajalca v skrajni sili in politiko reševanja velikih bank (»Too-Big-To-
Fail« politika); (tudi ta zaščita spodbuja moralni hazard), 

- omejitve glede naložb in zahteve po kapitalski ustreznosti, 
- izdajanje bančnih dovoljenj in bančni nadzor na lokaciji, 
- bančni nadzor sistemov za upravljanje s tveganji, 
- zahteve po razkritjih o naložbah banke, 
- zaščito potrošnika, 
- omejevanje konkurence (npr. prepoved vstopanja nebančnih subjektov v bančne posle in 

obratno, torej bank v nebančne posle, npr. posle z vrednostnimi papirji ali zavarovalniške 
posle), kar pa lahko povzroči nevarnost višjih cen, obrestnih mer, zmanjšuje učinkovitost, 
itd.  (Mishkin, 2000, str. 515). 

 
Zadnja oblika regulacije, omejevanje konkurence, se pospešeno ukinja vsepovsod po svetu. 
Kot že rečeno, obstaja zato močan trend »disintermediation« oziroma zmanjševanja vloge 
depozitnih finančnih posrednikov oziroma bank. Konkurenca bančnim storitvam se pojavlja v 
obliki neposrednega financiranja podjetij preko izdaj komercialnih zapisov in v obliki 
listinjenja (npr. listinjenja hipotekarnih kreditov oziroma na njihovi podlagi izdanih 
obveznic). Vprašanje je, ali bodo nove tehnologije in finančne inovacije, kar oboje zmanjšuje 
informacijsko asimetrijo in s tem potrebo po finančnih posrednikih, izrinile banke oziroma ali 
bodo bančne funkcije učinkoviteje opravljale druge institucije. To se sicer dogaja, vendar ni 
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videti, da bi banke izumrle. Poleg tega se tudi banke selijo še na druga področja finančnih 
storitev (Heffernan, 1996, str. 29). 
 
1.3.2. Zavarovalnice 
 
1.3.2.1. Bistvo zavarovanja in zavarovalnic 
 
Zavarovalnice so finančna podjetja, ki prevzemajo tveganja namesto zavarovancev v zameno 
za nadomestilo, imenovano zavarovalna premija. Zavarovalnice ustvarjajo dobiček tako, da 
zaračunajo premije, ki zadostujejo za pokrivanje pričakovanih škod, administrativnih stroškov 
ter dobička. Dohodek zavarovalnic so tudi donosi na investirane premije. Zavarovanci so 
kljub temu, da vedo, da bodo vsi skupaj plačali več od pričakovane škode, načeloma 
pripravljeni plačati premije in se tako zavarovati pred tveganjem. Zavarovanci so večinoma 
nenaklonjeni tveganju. Z nakupom zavarovanja se njihova koristnost sicer zmanjša za plačano 
premijo, vendar z gotovostjo vedo, da bo taka tudi ostala. Če se ne bi zavarovali, tvegajo, da 
se njihova koristnost močno zmanjša. 
 
Problem napačne izbire in moralni hazard (moralno tveganje) obstajata tudi v 
zavarovalništvu, kjer sta se dejansko najprej pojavila. Po zavarovanjih bodo najbrž 
povpraševali predvsem tisti zavarovanci, ki zavarovanje bolj potrebujejo, saj je pri njih 
verjetnost nastanka škode večja glede na ostale zavarovance. Teorija napačne izbire pravi, da 
bi se nato, zaradi asimetričnih informacij, zavarovalnice odločile, da zaračunajo povprečne 
premije za vse zavarovance. Manj rizični zavarovanci bi se umaknili s trga. Na trgu bi ostali 
samo visoko rizični zavarovanci. Zavarovalnice si pomagajo tako, da od zavarovancev pred 
sklenitvijo zavarovanja pridobijo vse potrebne informacije in tako zmanjšajo informacijsko 
asimetrijo. Različnim zavarovancem nato zaračunajo različne premije. Problem moralnega 
hazarda se v zavarovalništvu pojavlja predvsem zato, ker zavarovanci običajno ne storijo 
vsega, da bi se izognili nastopu škodnega dogodka, saj vedo, da bo zavarovalnica krila nastalo 
škodo. Zavarovalnice zavarovance prisilijo v bolj odgovorno ravnanje tako, da morajo v 
primeru škodnega dogodka del škode poravnati sami.  
 
Zavarovalnice zato pri svojem poslovanju uporabljajo naslednje pristope: 
- pridobivanje informacij od zavarovancev z namenom klasifikacije zavarovancev glede na 

velikost tveganosti,  
- zaračunavanje premij glede na tveganost, 
- vključevanje določb o zavezah zavarovancev k odgovornemu ravnanju v police, 
- preprečevanje prevar, 
- vključevanje določb o možnosti prekinitve zavarovanja v zavarovalne police v primeru 

določenega ravnanja zavarovanca, 
- vključevanje določb o odbitkih v fiksnih zneskih, ki jih mora zavarovanec sam poravnati in 

jih zavarovalnica ne poplača v primeru škode, 
- vključevanje določb o delnem kritju oziroma delnem poplačilu (velikost poplačila se 

izračuna na podlagi odstotka od vrednosti škode), 
- določevanje maksimalnih zavarovalnih vsot, vezanih na dejansko vrednost škode.   



 13

Zavarovalnica deluje po načelu velikih števil, kar pomeni, da mora imeti veliko zavarovancev, 
da lahko učinkovito porazdeli tveganje. Zavarovalnica mora biti seveda zmožna izračunati 
verjetnost škodnega dogodka za zavarovanja, ki jih ponuja. 
 
1.3.2.2. Vrste zavarovanj 
 
Zavarovanja razvrščamo glede na vrsto nezaželenega dogodka, katerega nastanek želimo 
zavarovati. Zavarovanja se navadno delijo na: 
- življenjska zavarovanja (dogodek je nastop smrti), 
- premoženjska zavarovanja (dogodek je nastanek škode na premoženju) in zavarovanja 

odgovornosti (škodo zavarovanec povzroči koristniku zavarovanja), 
- zdravstvena zavarovanja. 
 
Zavarovalnice se običajno ukvarjajo ali z življenjskim in zdravstvenim zavarovanjem na eni 
strani ali s premoženjskim zavarovanjem na drugi strani. Zavarovalnice, ki se ukvarjajo z 
vsemi vrstami zavarovanj, imenujemo kompozitne zavarovalnice.  
 
Ena od razlik med življenjskimi in neživljenjskimi (premoženjskimi) zavarovalnicami je 
možnost ocene verjetnosti nastanka škodnega dogodka in velikosti škode. Pri neživljenjskih 
zavarovanjih je to nekoliko težje, saj je trenutek nastanka škode in njena višina (npr. kot 
posledica naravne nesreče) bistveno teže napovedati. Neživljenjske zavarovalnice imajo zato 
običajno več premoženja naloženega v kratkoročne likvidne naložbe od življenjskih 
zavarovalnic (Fabozzi, 2002, str. 112). Življenjska zavarovanja ponavadi vsebujejo 
zavarovanje za primer smrti in varčevalni del, ki pa pride v poštev v primeru doživetja. 
Zavarovanja z naložbeno komponento zato običajno prodajajo življenjske zavarovalnice. 
Opaziti je težnjo k izločitvi zdravstvenih zavarovanj iz življenjskih zavarovalnic in s tem 
nastanek samostojne panoge. V preteklosti je bilo moč strogo ločiti zavarovalniške 
inštrumente od varčevalnih in pokojninskih. V zadnjem času pa vse več novih inštrumentov 
pokriva lastnosti dveh ali celo vseh treh oblik (Fabozzi, 2002, str. 116). 
 
Premoženjska zavarovanja so namenjena zavarovanju pred izgubo premoženja. Zavarovanje 
odgovornosti ščiti zavarovanca pred izpostavljenostjo možnim odškodninskim zahtevkom. 
Pomembna dejavnost v zavarovalniški panogi je tudi pozavarovanje. Pri pozavarovanju 
zavarovalnice zavarujejo del svojih obveznosti ali celotne obveznosti in tako tveganje 
prenesejo na pozavarovalnice. Finančno zagotavljanje na podlagi zavarovalne police je tako 
obveznost pozavarovalnice in ne več zavarovalnice, ki je polico izdala.  
 
1.3.2.3. Zavarovalnice 
 
Zavarovalnice so v bistvu skupek treh dejavnosti oziroma skupek treh različnih družb v eni. 
Prva dejavnost je dejavnost oblikovanja zavarovalne pogodbe in zagotavljanja, da bo 
zavarovalnica izpolnila svoje obveznosti. Druga dejavnost je upravljanje z naložbami 
zavarovalnic. Tretja dejavnost pa je prodaja zavarovanj. V izvajanje zadnje dejavnosti se vse 
bolj vključujejo tudi banke preko okenc ter elektronske oblike distribucije, na primer prodaje 
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preko Interneta. Vse tri dejavnosti ali družbe so bile tradicionalno združene v enem podjetju. 
Vse bolj pa je opaziti trend razdruževanja dejavnosti oziroma trend k izvajanju dejavnosti v 
treh različnih podjetjih (Fabozzi, 2002, str. 104). 
 
Zavarovalnice se pojavljajo v dveh pravnih oblikah: vzajemna zavarovalnica in zavarovalna 
delniška družba. Tradicionalno je bilo več vzajemnih zavarovalnic, ki pa se v vse večjem 
številu odločajo za preoblikovanje v delniško družbo. Prednosti in slabosti vzajemnih 
zavarovalnic glede na zavarovalne delniške družbe lahko povzamemo v nekaj bistvenih 
točkah. 
 
V vzajemnih zavarovalnicah nastopajo le zavarovanci, ki so hkrati tudi lastniki zavarovalnice. 
Narava nekaterih zavarovanj (npr. življenjskih) je dolgoročna. To načeloma ustreza interesom 
zavarovancev, ki imajo ravno tako dolgoročno vizijo in strategijo glede upravljanja 
zavarovalnic. Vzajemne zavarovalnice dobičke zavarovalnice razdelijo zavarovancem v obliki 
nižjih prihodnjih premij. Dolgoročnost strategij vzajemnih zavarovalnic lahko pomeni tudi 
dolgoročno strategijo upravljanja z naložbami zavarovalnic in lahko pripelje do višjih 
donosov.  
 
Običajno so vzajemne zavarovalnice manj učinkovite od zavarovalnih delniških družb 
(Fabozzi, 2002, str. 105). Učinkovitost se je po preoblikovanju ponavadi povečala. Vzajemne 
zavarovalnice so tudi omejene pri pridobivanju kapitala na trgu, saj jim njihov status ne 
dovoljuje izdati delnic. V primeru želje po širitvi dejavnosti ali prevzemih drugih 
zavarovalnic so se vzajemne zavarovalnice pogosto najprej preoblikovale v zavarovalne 
delniške družbe ter nato povečale svoj kapital. Preoblikovanje najlažje poteka tako, da se 
najprej opravi likvidacijo vzajemne zavarovalnice. Zadržane dobičke ter delnice nove 
delniške družbe prejmejo zavarovanci. Nova delniška družba nato izda nove delnice z 
namenom povečanja kapitala. S preoblikovanjem v delniške družbe so tudi nekdanje 
vzajemne zavarovalnice same postale tarča drugih prevzemnikov.  
 
Zavarovalnice so ravno tako kot banke razmeroma zelo regulirane finančne institucije. Namen 
regulacije je v zaščiti imetnikov zavarovalnih polic pred nesolventnostjo zavarovalnice. 
Predpisi so zato usmerjeni v določanje strukture sredstev zavarovalnic in v določanje 
potrebnega kapitala. 
 
Tveganje nesolventnosti zavarovalnice izhaja predvsem iz možnosti, da zbrane premije in 
donos na investirane premije ne bosta zadostovala za pokrivanje izplačila škod in 
administrativnih stroškov zavarovalnice. Tveganje je torej rezultat: 
- nepričakovanih povečanj škod, 
- nepričakovanih povečanj administrativnih stroškov in 
- nepričakovanih zmanjšanj donosov na investirane premije. 
 
Pri tveganju nepričakovanih povečanj škod je bistvenega pomena sposobnost zavarovalnice, 
da oceni velikost škod glede na prejete premije. Škodni rezultat meri dejansko vrednost škod 
glede na prejete premije. Sposobnost ocene je odvisna od naslednjih značilnostih zavarovanj: 
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- običajno je velikost škod laže oceniti pri premoženjskih zavarovanjih kot pri zavarovanjih 
odgovornosti, 

- običajno je laže oceniti škode, ki imajo veliko frekvenco vendar majhno vrednost, kot 
škode, ki imajo majhno frekvenco in veliko vrednost, 

- vnaprejšnje ocene škode so težje pri tistih zavarovanjih odgovornosti, kjer lahko nastopi 
obveznost zavarovalnice, da izplača odškodnino veliko kasneje glede na obdobje plačila 
premije in glede na trenutek, ko se je škoda zgodila, 

- običajno nepričakovani dvigi inflacije negativno vplivajo na zavarovalnice zaradi povečanih 
zneskov škod.  

 
Največja postavka pri administrativnih stroških zavarovalnice so stroški zavarovalniških 
agentov oziroma stroški prodaje zavarovanj. Nepričakovano povečanje teh stroškov zmanjša 
uspešnost zavarovalnice.  
 
Ko zbrane premije ne zadostujejo za pokritje izplačila škod in administrativnih stroškov, se 
morajo zavarovalnice zanesti na prejete donose iz naslova investiranih premij, da bi njihovo 
poslovanje bilo dobičkonosno. Premije so razmeroma stabilna vrsta dohodka. Donosi iz 
naložb pa znatneje nihajo zaradi dogajanja na finančnih trgih. Zavarovalnice največji delež 
zbranih premij investirajo v dolžniške vrednostne papirje, ki prinašajo obresti. Zavarovalnice 
se zato izpostavljajo kreditnemu tveganju in tveganju spremembe obrestne mere. 
Nepričakovane spremembe obrestnih mer lahko negativno vplivajo na zavarovalnice. 
Upravljanje teh tveganj je zato bistvenega pomena za dobičkonosnost zavarovalnic.  
 
1.3.3. Pokojninski skladi 
 
Pokojninski skladi nastanejo s pokojninskimi načrti. Pokojninski načrt opredeljuje zbiranje 
sredstev posameznika v času svojih delovnih let z namenom izplačila teh sredstev v 
nedelovnih letih oziroma v času upokojitve. Zaposleno prebivalstvo torej plačuje sredstva v 
pokojninski sklade, upokojeno pa prejema iz sklada. 
 
Pokojninski skladi so postali pomembni, ker: 
- se je po drugi svetovni vojni povečala blaginja in s tem možnosti gospodinjstev za 

dolgoročno varčevanje, 
- se je povečala pričakovana življenjska starost, 
- so privarčevana sredstva z namenom varčevanja za čas upokojitve običajno oproščena 

davkov oziroma so davki preloženi na čas prejemanja pokojnine (Fabozzi, 2002, str. 154). 
 
Pokojninski načrti (tudi pokojninske sheme) so lahko: 
- z znanimi zneski vplačil (»defined-contribution pension plans«) ali z znanimi zneski izplačil 

(»defined-benefit pension plans«),  
- zasebni ali javni (državni). 
 
Načrtom z znanimi zneski vplačil lahko rečemo tudi naložbene sheme. V tem primeru v 
pokojninski sklad lahko vplačujeta bodisi delodajalec bodisi zaposleni. Obveznost delodajalca 
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je le redno vplačevati prispevke. Po upokojitvi so izplačila posamezniku povsem odvisna od 
višine zbranih sredstev, delodajalec ne jamči zneskov pokojnin. S sredstvi v pokojninskih 
skladih običajno upravlja profesionalni upravljavec premoženja, na primer zavarovalnica ali 
družba za upravljanje. Zaposleni lahko izbirajo med naložbenimi politikami oziroma se sami 
opredelijo o tveganju naložb, v katere bodo investirana njihova zbrana sredstva. 
 
Pomembno tveganje pri naložbeni politiki pokojninskih načrtov (skladov) predstavlja dejstvo, 
kdo je upravljavec premoženja: ali sredstva iz naslova pokojninskega varčevanja upravljajo 
zavarovalnice ali pa to počnejo banke ali družbe za upravljanje v imenu zavarovancev 
oziroma sponzorjev pokojninskih načrtov, torej gospodarskih družb. Če to počnejo 
zavarovalnice, se sredstva vključujejo v njihovo bilanco, zato bodo le manjši del investirale v 
delnice. Sredstva na upravljanju pri bankah so še vedno sredstva podjetja oziroma 
zavarovancev, zato bodo verjetno v večji meri investirana v delnice (Madura, 1998, str. 677).  
 
Pri načrtih z znanimi zneski izplačil sponzor načrta (delodajalec) obljubi zaposlenim vnaprej 
določene zneske, ki jih bodo prejemali po upokojitvi. Obveznosti delodajalca in s tem 
pokojninskega sklada so znane. Delodajalec se obveže izplačevati delojemalcu po upokojitvi 
določene zneske pokojnine. Delodajalec zato prevzema tveganje, da ne bo zadostnih sredstev 
za poravnavo njegovih obveznosti. Lahko se torej zgodi, da je trenutno sredstev v skladu 
preveč ali pa premalo glede na sedanjo vrednost prihodnjih obveznosti. Običajno so 
obveznosti večje od vrednosti sklada. Nevarnost za zaposlene, vključene v tak pokojninski 
načrt, obstaja v primeru, če je treba pokojninski sklad likvidirati (npr. v primeru stečaja 
delodajalca in sponzorja načrta in sklada) in z nezadostnimi sredstvi poplačati njihove 
terjatve. Pri pokojninskih načrtih z znanimi izplačili se sponzor načrta sam odloča, kako bo 
sredstva investiral, medtem ko pri načrtih z znanimi vplačili lahko delno odločajo sami 
zaposleni. 
 
Kombinacija obeh oblik pokojninskih načrtov je pokojninski načrt, kjer sponzor jamči za 
izplačila (oziroma zagotavlja nek minimalen donos), vendar so danes znani le prispevki v 
načrt. Običajno ima v takem načrtu vsak vplačnik svoj osebni račun, kjer lahko spremlja rast 
sredstev (Fabozzi, 2002, str. 158). 
 
Sponzorji zasebnih pokojninskih načrtov so delodajalci. Sponzor javnih pokojninskih načrtov 
je država. Državnemu sistemu pravimo tudi sistem obveznega pokojninskega zavarovanja. Ta 
sistem deluje po drugačnem načelu od naložbenega, in sicer po načelu »Pay-As-You-Go«. Po 
tem sistemu trenutni zaposleni vplačujejo sredstva za pokojnine trenutnih upokojenih, 
prihodnje generacije pa bodo plačevale za pokojnine tistih, ki sedaj prispevajo. Zaradi staranja 
prebivalstva oziroma podaljšanja pričakovane življenjske dobe so se sistemi obveznega 
pokojninskega zavarovanja znašli v krizah, saj primanjkuje sredstev za pokojnine sedanjih 
generacij upokojencev, predvidoma pa bo v prihodnosti še slabše. Države poskušajo 
postopoma reševati krize s podaljševanjem starosti, ko je možna upokojitev, ter z 
zmanjševanjem pravic upokojencev.  
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1.3.4. Investicijski skladi 
 
1.3.4.1. Splošno o investicijskih skladih 
 
Investicijski skladi so finančne institucije, ki prodajajo deleže malim investitorjem in 
investirajo ob tem pridobljena denarna sredstva v razpršeno premoženje vrednostnih papirjev. 
Vsak delež predstavlja sorazmerno terjatev do premoženja vrednostnih papirjev. Premoženje 
upravlja upravljavec investicijskega sklada za račun imetnikov deležev. Sklade običajno 
ustanovijo borznoposredniške hiše ali banke. Skladi so zato profesionalno upravljani. Skladi 
obenem opravljajo funkcijo transformacije velikosti naložb, saj ponujajo investitorjem 
instrumente majhnih denominacij, sami pa na trgu kupujejo obsežne bloke vrednostnih 
papirjev. Vrsta vrednostnih papirjev v portfelju je odvisna od naložbenih ciljev oziroma 
strategije investicijskega sklada. Investicijski skladi vse bolj postajajo inštrument za 
varčevanje za obdobje po upokojitvi.   
 
Portfelj vrednostnih papirjev vzajemnega sklada se dnevno vrednoti (»marking to market«). 
Na podlagi skupne vrednosti sredstev in števila deležev v skladu se dnevno izračuna vrednost 
enote sklada. Investitorji po tej vrednosti kupujejo enote oziroma jih prodajajo skladu. 
Vzajemni sklad v vsakem trenutku omogoča investitorjem nakup in prodajo deležev v skladu.  
 
Investicijski skladi so najbolj regulirane nedepozitne finančne institucije. Sistem nadzora je 
usmerjen predvsem v zaščito investitorjev pred potencialnimi zlorabami upravljavcev in pred 
prevarami prodajalcev deležev v skladih.  
 
Zakonodaja, ki ureja poslovanje investicijskih skladov, poleg strukture sredstev skladov 
določa tudi vsa potrebna razkritja, ki jih morajo objaviti upravljavci skladov. Informacije 
investitorji ponavadi dobijo v obliki prospektov in letnih poročil. Prospekti vključujejo 
informacije o ciljih sklada, provizijah in drugih stroških, o naložbeni politiki in tveganjih, o 
načinu nakupa deleža sklada in konverzije med skladi ter prodaje deleža v skladu. 
 
Bankam so vzajemni skladi lahko inštrument za »zadržanje« sredstev strank, ko te želijo 
prestopiti iz bančnih depozitov v naložbe z variabilnim donosom oziroma delnice. Kar nekaj 
strank običajno pogosto prestopa iz ene oblike varčevanja v drugo in obratno. Banke so 
sposobne s celovito ponudbo, s ponudbo bančnih depozitov in vzajemnih skladov hkrati, 
zadržati te stranke kot svoje komitente. Seveda lahko v te vzajemne sklade investirajo tudi 
investitorji, ki sicer niso njihovi komitenti (Madura, 1998, str. 649). Mednarodni vzajemni 
skladi poleg tega nudijo razmeroma poceni globalizacijo naložb oziroma poceni investiranje 
na tuje trge za male investitorje, za katere bi bili sicer transakcijski stroški zelo visoki.  
 
1.3.4.2. Vrste investicijskih skladov 
 
Investicijski skladi so lahko odprti ali zaprti. Odprtim investicijskim skladom pravimo 
vzajemni skladi.  
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Značilnosti vzajemnih skladov: 
- premoženje vzajemnega sklada  je razdeljeno na enake deleže, imenovane enote 

premoženja, 
- investitorji v vzajemni sklad so lastniki sorazmernih deležev portfelja vrednostnih papirjev 

glede na število enot v njihovi lasti, 
- upravljavec premoženja kupuje in prodaja vrednostne papirje v imenu sklada, 
- vrednost enote premoženja (čisto vrednost) se izračuna tako, da se tržni vrednosti 

premoženja odšteje obveznosti sklada, razliko pa deli s številom izdanih enot, 
- vrednost enote premoženja se ugotavlja enkrat dnevno po zaključku trgovalnega dne, 
- vsa nova vplačila v sklad in izplačila iz sklada nekega dne se opravijo po vrednosti enote 

premoženja, ki velja za tisti dan, 
- število izdanih enot se torej spreminja, in sicer z novimi plačili v sklad oziroma z izplačili iz 

sklada (Fabozzi, 2002, str. 122). 
Značilnosti zaprtih investicijskih skladov (investicijskih družb): 
- investicijska družba je delniška družba, njen kapital je razdeljen na delnice, 
- investicijska družba proda svoje delnice v okviru (prve) javne ponudbe, zatem se število 

delnic ne spreminja (kapital je fiksen), 
- z delnicami je nato mogoče trgovati na sekundarnem trgu vrednostnih papirjev po tržnih 

cenah, ki se tam oblikujejo na podlagi ponudbe in povpraševanja, 
- čista vrednost enote premoženja se ugotavlja in izračuna na enak način kot pri vzajemnih 

skladih, vendar ni nujno enaka tržni ceni delnice investicijske družbe (če je tržna cena višja, 
pravimo, da se z investicijsko družbo trguje s premijo, če je manjša, z diskontom) (Fabozzi, 
2002, str. 123). 

 
Glede na naložbene cilje oziroma strategije sklade delimo na delniške sklade, obvezniške 
sklade in vzajemne sklade denarnega trga. Skladi so lahko aktivni, lahko pa indeksni. 
Struktura naložb indeksnega sklada je identična strukturi nekega izbranega borznega indeksa, 
zato upravljanje takega sklada ne pomeni aktivne strategije. Posebna oblika skladov so še 
skladi skladov. To so skladi, ki investirajo v druge sklade.  
 
1.3.4.3. Provizije, stroški in davki pri investiranju v investicijske sklade 
 
Provizije, ki jih plača neposredno investitor, vključujejo prodajne stroške oziroma vstopne 
provizije, kar je v bistvu provizija distributerjem skladov, izstopne stroške, stroške zamenjave 
sklada (ko investitor zamenja enote enega sklada za enote drugega znotraj iste družine), 
stroške vodenja računa enot premoženja (Mutual Fund Fact Book, 2003, str. 15). Stroški 
poslovanja sklada, ki se obračunajo v breme sredstev sklada, pa vključujejo (letno) 
upravljavsko provizijo, (letno) provizijo distributerjem skladov, ki vodijo knjigo imetnikov 
(distributerji dobijo to provizijo poleg vstopne provizije), druge stroške (stroške hrambe, 
stroške poslovanja sklada ...) (Fabozzi, 2002, str. 127). 
 
Velikokrat isti vzajemni sklad prodaja enote premoženja različnih razredov. Razredi se med 
seboj razlikujejo po provizijah in stroških. Laže in učinkoviteje je ponuditi več različnih 
razredov kot pa ustanoviti dva ločena sklada.  
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Aktiven prijem pri prodaji skladov pomeni prodajo preko posrednikov (npr. 
borznoposredniških hiš, zavarovalnic, bank ...), pasivni pa neposredno prodajo, torej prodajo, 
kjer stranka sama opravi nakup pri družbi za upravljanje. Skladi, ki se prodajajo posredno, 
običajno zaračunavajo vstopne/izstopne provizije. Skladi, ki se prodajajo neposredno, 
običajno ne zaračunavajo vstopne/izstopne provizije. Povečuje se prodaja preko posrednikov, 
saj se investitorji radi opirajo na storitve agentov (da jih agenti poiščejo, da jim svetujejo ...), 
poleg tega pa sta struktura in način zaračunavanja vstopnih/izstopnih provizij prilagojena 
investitorjem in njihovim potrebam. 
 
Argument za obstoj provizije je med drugim tudi v tem, da naj bi bili skladi, ki zaračunavajo 
provizije, bolje upravljani, kar pa dejansko ni potrjeno. Investitorji se zato vse pogosteje 
odločajo za sklade z nižjimi provizijami, saj prihranek pri provizijah običajno presega korist 
boljšega upravljanja.  
 
Donosi, ustvarjeni na podlagi premoženja sklada, običajno niso obdavčeni na ravni sklada, 
ampak le na ravni investitorjev. Običajno morajo skladi, da bi to veljalo, donose nadalje 
izplačevati investitorjem. Osnova za obdavčitev na ravni sklada je torej le dobiček, ki je 
zadržan (Mutual Fund Fact Book, 2003, str. 17). Investitorji prejmejo donose iz dividend, 
obresti in kapitalskih dobičkov, ustvarjenih ob prodajah vrednostnih papirjev iz portfelja 
sklada. V primeru kapitalskih dobičkov so investitorji obdavčeni zaradi prodaj sklada, na 
katere nimajo neposrednega vpliva. Do prodaj vrednostnih papirjev lahko pride zaradi izstopa 
drugih investitorjev. Investitorji v sklad so torej obdavčeni zaradi izstopov drugih 
investitorjev, kar je ena bistvenih slabosti vzajemnih skladov. Alternativen način obdavčitve 
je obdavčitev izstopa iz skladov oziroma obdavčitev kapitalskega dobička, ustvarjenega ob 
izstopu.  
 
Kot že rečeno, se način distribucije intenzivno spreminja iz neposrednega v posrednega, in 
sicer  preko agentov, kot so borznoposredniške hiše, banke in zavarovalnice. Razvijajo se 
institucije, ki prodajajo vzajemne sklade različnih sponzorjev skladov. Pojavili so se 
samostojni svetovalci, ki računajo investitorjem provizije, vezane na obseg sredstev v 
upravljanju. Tako prodajne provizije kot stroški poslovanja sklada se nižajo. Nekatere družbe 
za upravljanje poleg svojih skladov ponujajo tudi sklade drugih družb (Fabozzi, 2002, str. 
141). 
 
Banke lahko imajo z investicijskimi skladi dvojno razmerje, lahko jih prodajajo, lahko pa jih 
tudi upravljajo. V ZDA jih uspešno prodajajo, kot upravljavci pa so se banke slabo izkazale. 
V Evropi so banke sponzorji in upravljavci, poleg tega pa največji prodajalci vzajemnih 
skladov.  
 
1.3.4.4. Vzajemni skladi denarnega trga 
 
Posebna oblika vzajemnih skladov so vzajemni skladi denarnega trga. Nastali so v ZDA kot 
odgovor na omejitve obrestnih mer v ameriški zakonodaji. Ker pri naložbah v delnice 
investicijskih skladov denarnega trga ne gre za (bančne) vloge, ampak za delnice, in ti skladi 
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niso banke, ni bilo tudi do leta 1986 nobenih omejitev, koliko donosa lahko prinašajo delnice 
odprtih investicijskih skladov denarnega trga (Ribnikar, 1998, str. 50). Vzajemni skladi 
denarnega trga zbrana sredstva investirajo v inštrumente denarnega trga, kot so zakladne 
menice in komercialni zapisi. Običajno investitorjem ne zaračunajo vstopnih/izstopnih 
provizij. Donosnost sklada je popolnoma odvisna od donosnosti kupljenih vrednostnih 
papirjev in je običajno višja od donosnosti bančnih vlog. Vzajemni skladi denarnega trga v 
nekaterih državah omogočajo poslovanje s čeki oziroma nudijo investitorjem nekatere 
funkcije transakcijskih računov.  Investitorji se zaradi naštetih prednosti vzajemnih skladov 
denarnega trga vse bolj odločajo za prehod iz bančnih vlog v to obliko kratkoročnega 
varčevanja. Vloge v bankah so sicer zavarovane, vendar jih bremenijo stroški nadzora 
(predvsem stroški obvezne rezerve, zagotavljanja kapitalske ustreznosti in premije za 
zavarovanje vlog). Deleži v vzajemnih skladih niso zavarovani, prinašajo pa višje donose. 
Tveganja za investitorja niso velika, saj vzajemni skladi denarnega trga investirajo v 
prvovrstne kratkoročne vrednostne papirje z majhnim kreditnim tveganjem.  
 
1.3.4.5. Exchange Traded Funds (ETF-ji) 
 
ETF-ji so podobni indeksnim vzajemnim skladom, vendar se v nekaj pomembnih lastnostih 
od indeksnih skladov razlikujejo. Podobni so tudi zaprtim skladom, predvsem glede možnosti 
trgovanja na organiziranem trgu z delnicami (enotami) ETF-jev. Namen ustanovitve ETF-jev 
je bil združiti pozitivne lastnosti vzajemnih skladov in investicijskih družb. Upravljavec ETF-
ja tako kot upravljavec indeksnega vzajemnega sklada skrbi, da je premoženje sklada 
investirano v vrednostne papirje v enakem razmerju, kot so zastopani v izbranem borznem 
indeksu. Donosnost ETF-ja na tak način natančno posnema donosnost tega borznega indeksa. 
Odstopanja običajno niso velika, saj je špekulantom stalno na voljo arbitraža. Ker se z ETF-ji 
trguje na organiziranem trgu, lahko investitorji delnice kupujejo in prodajajo po trenutnih 
tržnih cenah znotraj trgovalnega dne, kar pri običajnih vzajemnih skladih ni mogoče.  
 
Pomembna razlika med indeksnimi vzajemni skladi oziroma katerimikoli vzajemnimi skladi 
in ETF-ji je v načinu izplačila investitorja s strani družbe za upravljanje in davčnimi 
posledicami takšnega načina. Ob izstopu iz ETF-ja investitor prejme vrednostne papirje iz 
premoženja sklada in ne denarnih sredstev kot v primeru vzajemnih skladov. Izstop nekaterih 
investitorjev zato ne povzroča davčnih posledic za investitorje, ki ostanejo v ETF-ju. Sicer so 
donosi ETF-ja ravno tako obdavčeni na ravni investitorja kot v primeru vzajemnih skladov. 
Ker pa je ETF v bistvu indeksni sklad, je realiziranih kapitalskih dobičkov, ustvarjenih ob 
tistih redkih prodajah delnic zaradi sprememb sestave referenčnega indeksa, relativno malo in 
s tem majhna davčna obveznost investitorjev. Investitor je seveda obdavčen, če proda delnice 
ETF-ja na trgu (Fabozzi, 2002, str. 146).   
 
Noben ETF ne zaračunava vstopnih ali izstopnih provizij, medtem ko letni stroški upravljanja 
znašajo le okoli pol odstotka (nekateri skladi imajo provizije za upravljanje le 0,12 odstotka). 
Delnice ETF le redko kotirajo z diskontom, višjim od odstotka glede na vrednost enote 
premoženja. Ob koncu avgusta 2002 je bilo v svetu 274 ETF. Največ v ZDA in v Evropi, kjer 
je bilo po 106 skladov (Mastnak, 2003). 



 21

1.3.5. Agentske finančne institucije - investicijske banke in borznoposredniške hiše 
 
Investicijske banke asistirajo pri prvi prodaji vrednostnih papirjev na primarnem trgu, 
borznoposredniške hiše pa pri trgovanju z vrednostnimi papirji na sekundarnih trgih, ki so 
lahko organizirani kot borze. Funkcija investicijske banke in funkcija borznoposredniške hiše 
je običajno združena v skupno družbo oziroma skupno finančno institucijo. 
 
Storitve investicijskih bank na trgu kapitala obsegajo svetovanje podjetjem pri izdaji 
vrednostnih papirjev predvsem glede pravega trenutka prodaje in cene vrednostnih papirjev, 
pripravo dokumentacije (npr. prospekta) za oddajo in registracijo izdaje pri nadzorni 
instituciji trga kapitala, vpis izdaje vrednostnih papirjev oziroma prodaja vrednostnih papirjev 
z obveznostjo odkupa od izdajatelja ali izvedba prodaje vrednostnih papirjev brez obveznosti 
odkupa, izvedbo zaprtih prodaj vrednostnih papirjev ter s prevzemi povezane storitve. 
 
Borznoposredniške hiše običajno delujejo kot posredniki in kot trgovci. Kot posredniki 
delujejo zgolj tako, da po naročilu investitorjev v njihovem imenu in za njihov račun 
vrednostne papirje kupijo ali prodajo. Ko delujejo kot trgovci, sami kupujejo in prodajajo 
vrednostne papirje oziroma trgujejo v svojem imenu in za svoj račun. V tem primeru se z 
namenom kapitalskega dobička izpostavijo tržnemu tveganju, hkrati pa povečujejo likvidnost 
trga.  
 
Storitve borznoposredniških hiš na trgu kapitala obsegajo že omenjene storitve borznega 
posredništva (prejemanje in izvrševanje naročil), že omenjeno trgovanje za svoj račun, 
vključno z vzdrževanjem sekundarnega trga za določeno število vrednostnih papirjev, 
investicijsko svetovanje, posojanje denarnih sredstev investitorjem ob nakupu vrednostnih 
papirjev in druge storitve, vezane na denarne račune, storitve vodenja računov vrednostnih 
papirjev, skrbništva, obračuna in poravnave poslov. 
 
Na trg storitev borznoposredniških hiš pospešeno vstopajo t. i. Internetni posredniki, ki lahko 
zaradi široko dostopne spletne tehnologije določene rutinske operacije opravijo bistveno 
hitreje in ceneje od tradicionalnih borznoposredniških hiš, ki se zanašajo predvsem na delo 
borznih posrednikov. 
 
Zakonodaja, ki ureja poslovanje podjetij, ki se ukvarjajo z vrednostnimi papirji na trgu 
kapitala, običajno obsega predpise o nadzorni instituciji trga kapitala, način registracije in 
postopka javne ponudbe vrednostnih papirjev, zahteve javnim družbam, da objavljajo redna 
poročila in cenovno občutljive informacije, zahteve imetnikom notranjih informacij po 
razkritju svojih poslov z vrednostnimi papirji, prepovedi tržnih manipulacij.  
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2. FINANČNI POSREDNIKI V ZDA 
 
Najprej bodo obravnavani depozitni finančni posredniki, nato pa še ostali. Med slednjimi so 
najpomembnejše zavarovalnice, pokojninski skladi, finančne družbe in investicijski skladi. 
 
Depozitne finančne institucije v ZDA vključujejo (komercialne) banke, hranilno posojilne 
zveze, hranilnice in kreditne zveze. Običajno se hranilno posojilnim zvezam in hranilnicam z 
eno besedo reče institucije varčevanja. Posebej bodo obravnavane banke, posebej institucije 
varčevanja in posebej kreditne zveze.  
 

Tabela 1: Sredstva nekaterih finančnih posrednikov v ZDA ob koncu let 1996 in 2002 

 

1996 2002 
FINANČNI POSREDNIK1 Sredstva v 

milijardah USD Delež v % Sredstva v 
milijardah USD Delež v %

Depozitni finančni posredniki                    6.072 50,6                    9.278  48,1
Banke                    4.710 39,3                    7.357  38,1
Kreditne zveze                       330 2,8                       563  2,9
Institucije varčevanja (hranilnice)                    1.032 8,6                    1.358  7,0
Življenjske zavarovalnice                    2.246 18,7                    3.366  17,4
Investicijski skladi                    3.673 30,6                    6.650  34,5
Zaprti investicijski skladi                       145 1,2                       156  0,8
ETF-ji                          2 0,0                       102  0,5
Vzajemni skladi2                    3.526 29,4                    6.392  33,1
SKUPAJ                  11.991 100,0                  19.294  100,0
 
Opombe: 
1. V tem pregledu ni pomembnih posrednikov, kot so pokojninski skladi in finančne družbe.  
2. Izključeni so skladi skladov. 

 
Vir: Mutual Fund Fact Book, 2003, str. 97 
 
Tabela 1 jasno prikazuje trend upadanja deležev depozitnih finančnih posrednikov in rast 
deleža investicijskih skladov. Razlogi bodo podani v nadaljevanju. 
 
2.1. Banke v ZDA 
 
V ZDA obstaja posebna bančna struktura z velikim številom bank. Tako strukturo so 
omogočili predpisi, sprejeti v dvajsetih in tridesetih letih dvajsetega stoletja. Bistvo teh 
predpisov bo opisano v nadaljevanju.  
 
Bankam v ZDA lahko dovoljenje za opravljanje storitev izda zvezna oblast, lahko pa lokalna 
oblast oziroma ena od zveznih držav. Zato v ZDA obstaja dualni bančni sistem, v katerem 
lahko delujejo banke, ki jih nadzoruje zvezna oblast, in banke, ki jih nadzorujejo nadzorne 
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institucije zveznih držav (Mishkin, 2000, str. 461). Prve se imenujejo zvezne banke, druge pa 
državne banke3. Vse zvezne banke morajo biti članice Federalnega rezervnega sistema 
(Federal Reserve System – FRS) ter morajo zavarovati vloge pri Skladu za zavarovanje 
bančnih vlog (Bank Insurance Fund – BIF)4, ki ga upravlja Zvezna agencija za zavarovanje 
vlog (Federal Deposit Insurance Company – FDIC). Jamstvo za vloge danes znaša 100.000 
USD po računu. To pomeni, da so varčevalci popolnoma poplačani za prvih 100.000 USD, ki 
jih imajo pri neki banki, ne glede na to, kaj se s to banko zgodi5. Državne banke lahko same 
izberejo, ali bodo članice FRS. V tem primeru morajo zavarovati vloge pri BIF. Velika večina 
manjših državnih bank ni članic FRS (Fabozzi, 2002, str. 46). 
 

Tabela 2: Število bank in depoziti bank zavarovanih pri FDIC na dan 30.6.2002 glede na 
obliko regulacije  

 Število 
bank 

Delež v 
% 

Depoziti pri bankah 
v milijardah USD 

Delež v 
% 

Zvezne banke 2.104 26,4 2.029 53,4
Državne banke skupaj 5.863 73,6 1.769 46,6
    Državne banke - članice FRS 949 11,9 852 22,4
    Državne banke - nečlanice FRS 4.914 61,7 917 24,1
SKUPAJ banke zavarovane pri FDIC 7.967 100,0 3.797 100,0
 
Vir: Bank & Thrift Branch Office Data Book, 2002, str. 21 
 
Kljub temu, da državne banke, nečlanice FRS, predstavljajo 62 % vseh bank, zavarovanih pri 
FDIC, depoziti pri teh bankah pomenijo le 24 % depozitov pri vseh bankah, zavarovanih pri 
FDIC. Na dan 30. 6. 2002 je bilo v ZDA le 77 bank, katerih depoziti presegajo 10 milijard 
USD. Depoziti pri teh bankah pa pomenijo kar 61 % depozitov pri vseh bankah, zavarovanih 
pri FDIC.  
 
Na dan 30. 9. 2003 je bilo le še 7812 bank članic FDIC (Statistics At a Glance, 2004). Število 
bank pada predvsem zaradi združevanja. Stečajev je zelo malo (manj kot 10 na leto). Skupno 
število bank vztrajno pada, vendar se stopnja zmanjševanja števila zmanjšuje, kar pomeni, da 
se skupno število bank približuje ravnotežni vrednosti.  
 
2.1.1. Posebnosti bančnega sistema v ZDA glede regulacije ter odgovori bank  
 
2.1.1.1. Nadzorne institucije bank v ZDA 
 
FDIC je bila ustanovljena leta 1933. Glavne naloge FDIC so zbiranje premij za zavarovanje 
vlog pri bankah, upravljanje s skladom za zavarovanje vlog in opravljanje nadzora nad 

                                                 
3 Taka delitev izključno opredeljuje način pridobitve bančnega dovoljenja za opravljanje storitev in ne območja 
delovanja bank. 
4 Depoziti, zavarovani pri FDIC, so dne 30. 9. 2003 znašali več kot 2500 milijard USD, vključujejo pa tudi 
depozite pri nekaterih institucijah varčevanja. Velikost BIF je 33,5 milijard USD (Quarterly Banking Profile, 
2004, str. 12). 
5 Kot je znano, zavarovanje vlog sicer poveča moralni hazard uprav bank. 
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poslovanjem bank. FDIC po letu 1989 upravlja tako s skladom za zavarovanje vlog pri 
bankah, kot tudi s skladom za zavarovanje vlog pri hranilno posojilnih zvezah (Savings And 
Loans – S&L).  
 
Urad za nadzor valute (Office of the Comptroller of the Currency – OCC) spada pod finančno 
ministrstvo ZDA. OCC dodeljuje dovoljenja za opravljanje storitev t. i. zveznim bankam. 
OCC nadzira zvezne banke in ima pristojnost odobriti ali zavrniti prevzeme zveznih bank 
oziroma bančne združitve. Banke se lahko odločijo za pridobitev dovoljenja pri eni od 
regulatornih institucij v eni izmed zveznih držav in ne pri OCC. 
 
FRS vodi denarno politiko ZDA. Poleg tega nadzira bančne holdinge v ZDA. Vse zvezne 
banke morajo biti članice FRS. Državne banke lahko izbirajo. Od leta 1980 pa morajo vse 
banke, ne glede na članstvo v FRS, imeti eno od oblik obvezne rezerve. Glavna prednost 
članstva v FRS je dostop do sredstev FRS oziroma posojil FRS (Sounders, 2000, str. 10).  
 
Kot že rečeno, nadzor bank v ZDA opravljajo različne nadzorne institucije, in sicer: 
- OCC nadzoruje zvezne banke, 
- FRS in državni nadzorniki skupaj nadzorujejo državne banke, ki so članice FRS, 
- FRS nadzoruje bančne holdinge in ima sekundarno odgovornost za zvezne banke,  
- FDIC in državni nadzorniki skupaj nadzorujejo državne banke, ki imajo zavarovane vloge 

pri FDIC in niso članice FRS, 
- državni nadzorniki samostojno nadzorujejo državne banke, ki vlog nimajo zavarovanih pri 

FDIC, vendar je takih bank le okrog 500 in obvladujejo le 0,2 % depozitov bančnega 
sistema (Mishkin, 2000, str. 462). 

 
2.1.1.2. Posebnosti bančne zakonodaje v ZDA 
 
Banke v ZDA ne smejo plačevati obresti na denarne vloge, poleg tega pa je do leta 1980 
veljala zgornja omejitev višine obrestnih mer za vse oblike hranilnih vlog. Omejitev se je 
popularno imenovala Regulation Q. Leta 1966 je omejitev stopila v veljavo tudi za ostale 
depozitne institucije. V obdobju naraščajočih obrestnih mer oziroma v obdobjih, ko so 
obrestne mere zrasle nad omejitev, depozitne institucije niso mogle enakovredno konkurirati 
drugim finančnim posrednikom, na primer vzajemnim skladom denarnega trga, za prihranke 
gospodinjstev. Da bi banke ohranile svoje vire oziroma zadržale prihranke, so razvile nove 
finančne instrumente, kot je na primer prenosljivo potrdilo o vlogi, za katerega omejitve 
obrestnih mer niso veljale. Zaradi izogibanja Regulation Q so nekatere depozitne finančne 
institucije iznašle nove oblike vlog oziroma računov. Ti tipi računov so v bistvu transakcijski 
računi in glede na Regulation Q ne bi smeli plačati obresti. S pravnega vidika pa niso 
transakcijski računi, ampak vezane vloge, zato obresti lahko plačujejo. Poleg tega so si banke 
sposojale evrodolarje zunaj ZDA. Za take vloge tudi ne velja obvezna rezerva, saj velja le za 
domačo valuto. Tudi so v primeru evrodolarjev banke obšle Regulation Q. Banke so se tudi 
financirale preko izdaj komercialnih zapisov, izdanih s strani bančnih holdingov (Mishkin, 
2000, str. 450). Delno v letu 1980, dokončno pa v letu 1982, so bile omejitve glede višine 
obrestnih mer odpravljene (Fabozzi, 2002, str. 51). 
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Zakonodaja sprejeta v letu 1927 (McFadden Act iz leta 1927) je dodelila možnost posamezni 
zvezni državi, da sama uredi področje delovanja bank v drugih zveznih državah oziroma 
možnost odpiranja podružnic. Namen zakonodaje je bil preprečiti velikim bankam geografsko 
širitev in s tem izpodrivanje ali prevzeme manjših bank (Fabozzi, 2002, str. 51). McFadden 
Act iz 1927 je v bistvu prisilil zvezne banke v uskladitev s predpisi države, v kateri so bile 
lokacije zveznih bank. Zaradi tega zakona in predpisov po posameznih državah je veliko 
majhnih bank ostalo živih, ker velike niso smele v bližini odpreti podružnic (Mishkin, 2000, 
str. 463). Nekatere zvezne države ne dovolijo ustanavljanja podružnic zunaj države, nekatere 
samo pod določenimi pogoji, nekatere pa takih omejitev nimajo. Zagovorniki omejitev 
pravijo, da veliko bank zagotavlja konkurenco, nasprotniki pa, da taka zakonodaja omogoča 
obstoj tudi neučinkovitim bankam. Banke so na omejitve odgovorile na naslednje načine: 
- z bančnimi holdingi, ki imajo lahko v lasti banke iz različnih zveznih držav in opravljajo 

nekatere nebančne storitve ter izdajajo komercialne zapise, 
- z ustanovitvijo nebančnih bank (to so podjetja, ki ali le sprejemajo vloge ali le dajejo 

kredite, ne pa obojega; leta 1987 so zakonsko prepovedali ustanavljanje takih podjetij), 
- z bankomati.  
 
Ob začetku devetdesetih so skoraj vse zvezne države dovolile odpiranje enot v drugih zveznih 
državah. Pričela se je konsolidacija v sektorju oziroma prevzemi in združevanja ter upadanje 
števila bank. V letu 1994 je bila sprejeta zakonodaja, ki bančnim holdingom dovoljuje 
prevzeme drugih bank v katerikoli zvezni državi. Prevzem mora sicer odobriti centralna banka 
oziroma FRS. Z letom 1997 je bilo tudi dovoljeno združevanje med bankami iz različnih 
zveznih držav. V devetdesetih letih je bilo letno zato tudi do 500 združitev bank. Zakonodaja 
iz leta 1994 v bistvu razveljavi tisto iz leta 1927 in omogoči delovanje bank na celotnem 
ozemlju ZDA. Zagovorniki združevanja bank in delovanja bank na celotnem ozemlju trdijo, 
da oboje vodi k učinkovitejšim bankam in k okrepljenemu bančnemu sistemu brez bančnih 
bankrotov, saj večje in geografsko razširjene banke laže diverzificirajo svoje portfelje. Kritiki 
pa se bojijo, da bo to izločilo majhne lokalne banke, s tem pa se bo zmanjšalo kreditiranje 
majhnih podjetij. Končno bo manjše število bank privedlo do manjše konkurenčnosti 
(Mishkin, 2000, str. 469). 
 
Sredi leta 2002 je bilo 493 institucij (bank in institucij varčevanja, članic FDIC), ki so 
delovale v več kot eni zvezni državi. Sredstva takih institucij predstavljajo 75 % vseh sredstev 
vseh institucij, članic FDIC, depoziti pa 68 % vseh depozitov vseh institucij, članic FDIC. 
Depozitne institucije, ki delujejo v več zveznih državah, so predvsem bančni holdingi in 
samostojne depozitne institucije z enotami v dveh ali več zveznih državah. Število enot 
komercialnih bank izven matične zvezne države se je po 1. 6. 1997 povečalo s 5.414 na 
21.415 na dan 30. 6. 2002. To pomeni, da komercialne banke množično odpirajo svoje enote 
izven zvezne države, kjer imajo sedež (Bank & Thrift Branch Office Data Book, 2002, str. 
10).  
 
Leta 1933 so ZDA sprejele bančni zakon, ki je zaradi predhodne gospodarske krize močno 
omejil storitve bank na strogo bančne storitve oziroma razmejil storitve komercialnega 
bančništva od investicijskega. Štiri poglavja omenjenega zakona, ki se jim popularno reče 
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Glass-Steagall Act, urejajo to razmejitev, in sicer poglavja 16, 20, 21 in 32. V 16. poglavju je 
zveznim bankam, članicam FRS, prepovedano trgovanje z obveznicami in delnicami v 
svojem imenu in za svoj račun ter vpis novoizdanih vrednostnih papirjev z namenom 
nadaljnje prodaje (underwriting). V obeh primerih so izjema zakladni vrednostni papirji in 
nekateri vrednostni papirji lokalnih skupnosti. V 20. poglavju je bankam, članicam FRS, 
prepovedano lastništvo ali kakšna druga oblika povezanosti z agentskimi finančnimi 
institucijami (investicijskimi bankami in borznimi hišami). Poglavje 21. razširja prepoved 
trgovanja in vpisništva, opredeljenega v 16. poglavju, na vse depozitne institucije. V 32. 
poglavju je bankam prepovedano nameščanje svojih ljudi v organe upravljanja agentskih 
finančnih institucij. Bančni zakon je bankam prepovedal tudi prodajo zavarovanj. Vzroke za 
tako ostro razmejitev v zakonu je treba iskati v vzrokih za nastanek gospodarske krize nekaj 
let pred tem, in sicer: 
- nekatere komercialne banke naj bi s svojim posojanjem okrepile borzni zlom leta 1929, 
- sam borzni zlom je nadalje vodil v težave in stečaje bank in celotnega bančnega sistema, 
- transakcije med bankami in njihovimi borznimi hišami so vodile k zlorabam, saj so nekatere 

banke svojim strankam na področju borznega posredništva prodajale vrednostne papirje, ki 
so jih pred tem vpisale z namenom nadaljnje prodaje (Fabozzi, 2002, str. 52). 

 
Bank Holding Company Act iz leta 1956 in amandmaji iz 1970 so še okrepili omejitve v tem 
smislu, da so tudi bančnim holdingom prepovedali komercialne, zavarovalniške in druge 
nebančne dejavnosti (Sounders, 2000, str. 11). 
 
Bančni holdingi so preko lastništva bank in drugih nebančnih finančnih institucij lahko 
razmeroma uspešno opravljali široko paleto finančnih storitev na širšem geografskem 
območju, kar sicer samim bankam, kot že rečeno, ni bilo dovoljeno. Trenutno bančni holdingi 
obvladujejo približno 97 % vseh bančnih sredstev oziroma sedem tisoč milijard dolarjev 
sredstev ter še za dva tisoč milijard sredstev nebančnih finančnih institucij. Prvih petdeset 
bančnih holdingov obvladuje 75 % sredstev vseh bančnih holdingov (Report on the Condition 
of the U.S. Banking Industry 2003, str. 47). 
 
Do konca 20. stoletja so bile omejitve odpravljene in je bilo bankam dovoljeno postopoma 
vstopati na področja investicijskega bančništva in zavarovalništva. V letu 1999 je bila končno 
sprejeta zakonodaja, ki je: 
- dovolila kapitalske povezave med bankami in zavarovalnicami, 
- dovolila ustanavljanje bančnih holdingov, ki lahko opravljajo dejavnost nakupov, prodaje in 

vpisništva vrednostnih papirjev.  
 
Na podlagi te spremembe v zakonodaji so se od leta 1999 v ZDA vrstila številna združevanja 
med komercialnimi in investicijskimi bankami.  
 
Zagovorniki vstopa bank v storitve z vrednostnimi papirji trdijo, da ni pošteno bankam 
prepovedovati, da konkurirajo investicijskim bankam in borznim hišam. V primeru nove 
izdaje vrednostnih papirjev bo na trgu konkuriralo več ponudnikov za primarni vpis 
vrednostnih papirjev z namenom nadaljnje prodaje (»underwriting«). Dodatna konkurenca 
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bank pri borznem posredništvu lahko vpliva na znižanje provizij. Nasprotniki vstopa bank 
pravijo, da imajo banke bistveno prednost pred borznimi hiši, saj imajo zagotovljeno poceni 
financiranje z vlogami, ki so povrhu še zavarovane. Poslovanje z vrednostnimi papirji je v 
primeru investicijskih bank razmeroma tvegana dejavnost, saj obstaja možnost, da 
investicijska banka ne more prodati (oziroma jih mora prodati po nižjih cenah) vrednostnih 
papirjev, ki jih je predhodno kupila od izdajatelja po dogovorjeni ceni. Vključitev bank v 
investicijsko bančništvo oziroma underwriting bi lahko pripeljala do večjega števila bančnih 
stečajev in s tem do nestabilnosti v finančnem sistemu. Še en argument za razmejitev je 
konflikt interesov v banki, ki bi se ukvarjala s komercialnim in investicijskim bančništvom, 
oziroma potencialna možnost zlorab, kar pa je bil pravzaprav tudi vzrok razmejitve v letih po 
veliki gospodarski krizi. Res pa je, da so finančni trgi in banke danes drugačne od tistih v 
tridesetih letih dvajsetega stoletja. Nadzorni mehanizmi na kapitalskih trgih in bančni nadzor 
delujeta bistveno bolj učinkovito kot takrat in bi najverjetneje preprečila možne zlorabe. 
Kljub vsemu povedanemu v korist nasprotnikom vstopa bank v dejavnosti na trgu vrednostnih 
papirjev so v ZDA popustili pri razmejevanju obeh panog (Mishkin, 2000, str. 471). 
 
Ena od posebnosti bančnega sistema v ZDA je tudi razvoj zakonodaje, ki govori o delovanju 
tujih bank na področju ZDA. V ZDA je sicer močna prisotnost tujih bank. Velik vzpon so tuje 
banke doživele po letu 1961, ko je zvezna država New York sprejela zakon, s katerim je 
dovolila tujim bankam odpiranje podružnic na svojem ozemlju. Tuje banke so v sedemdesetih 
letih prihajale iz različnih razlogov, saj je bila zakonodaja do leta 1978 do tujih bank 
razmeroma prijazna. Ameriške banke so bile pravzaprav v podrejenem položaju. Leta 1980 je 
bilo že približno 10 % bančnih sredstev v rokah tujih bank, v letu 1991 pa že 20 %.. 
International banking act iz leta 1978 je delno postavil domače banke v enakopraven položaj, 
in sicer tako, da je tujim bankam postavil omejitve glede geografskega delovanja in obvezne 
rezerve. Tuje banke so bile aktivne tudi v prevzemanju ameriških bank, saj jim je to bilo 
dovoljeno, medtem ko so bile ameriške banke deležne omejitev pri prevzemanju drugih 
ameriških bank. The Foreign Supervision Enhancement Act iz leta 1991 je tujim bankam 
praktično predpisal enak način regulacije, kot ta velja za ameriške banke. Sedaj so torej 
ameriške in tuje banke na področju ZDA v enakovrednem položaju, čeprav imajo tuje banke 
nekatere konkurenčne prednosti, kot so na primer izkušnje na mednarodnih trgih (Lewis, 
Pescetto, 1996, str. 81). 
 
Ena od splošno znanih razlik med kontinetalno Evropo in ZDA je tudi v osnovnem načinu 
opravljanja bančne funkcije. Za kontinentalno Evropo je značilen t. i. »Relationship banking«, 
za ZDA pa t. i. »Arm's-lenght banking« oziroma »Transactional banking«. Relationship 
banking pomeni dolgoročno sodelovanje med podjetji in bankami ter običajno tudi 
navzkrižno lastništvo. Transactional banking pomeni tržno obnašanje podjetij pri iskanju 
posojil in tržno obnašanje bank pri odobravanju posojil (Heffernan, 1996, str. 22). 
 
2.1.2. Bančna kriza iz 80ih let 
 
V obdobju med 1934 in 1980 so bili bančni stečaji razmeroma redki, v povprečju jih je bilo 
okoli 15 na leto. Kot že rečeno, pa so banke v osemdesetih letih 20. stoletja na eni strani 
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izgubljale prihranke gospodinjstev, ki so se prelivali v vzajemne sklade denarnega trga, ter na 
drugi strani izgubljale trg na področju kreditiranja podjetij zaradi inovacij, kot so komercialni 
zapisi podjetij in listinjenje hipotekarnih kreditov. Svoje naložbe so zato banke delno 
preusmerile v nepremičnine in v financiranje prevzemov. Leta 1980 je bila sprejeta 
zakonodaja, ki je povečala mejni znesek pri zavarovanju vlog s 40.000 na 100.000 USD. 
Poleg tega je odpravila omejitve pri višini obrestnih mer na vloge oziroma je odpravila 
Regulation Q. V takih razmerah so banke lahko pritegnile prihranke tako, da so ponudile 
varčevalcem nov prenosljivi instrument, imenovan potrdilo o vlogi, ter nanj plačevale višje 
obrestne mere od konkurence. Varčevalci so kupovali potrdila o vlogi, saj tudi zanje velja 
zavarovanje. Rezultat vsega tega pa je bilo povečanje tveganj naložb bank, kar je privedlo do 
povečanega števila stečajev. Do konca osemdesetih let se je številka povzpela na 200 na leto. 
Eden izmed vzrokov za krizo je bila tudi prepoved delovanja v več zveznih državah in s tem 
nezmožnost bank za diverzifikacijo bančnih naložb med različnimi panogami. 
 
Delno je za krizo odgovorna tudi FDIC. FDIC ima v primeru nesolventne banke na razpolago 
dve metodi. Prva metoda pomeni likvidacijo banke in poplačilo deponentov do višine 100.000 
USD, druga metoda pa pomeni sanacijo banke. FDIC poišče primernega partnerja, ki pripoji 
nesolventno banko. Zatem FDIC pomaga novemu partnerju, na primer tako, da odkupi slabe 
terjatve nesolventne banke. Na tak način FDIC v bistvu jamči izplačilo celotnih vlog 
varčevalcev nesolventne banke in ne le do višine 100.000 USD. Pri doktrini »Too-Big-to-
Fail« (TBTF) FDIC rešuje (večjo) banko po drugi metodi, čeprav bi bilo verjetneje ceneje in 
učinkoviteje likvidirati nesolventno (večjo) banko. Problematična je tudi diskriminatornost 
meril, saj majhne banke po tej doktrini niso v enakovrednem položaju. TBTF doktrina vodi k 
še večjemu moralnemu tveganju v velikih bankah. Veliki deponenti v velikih bankah so se 
zavedali dejstva, da FDIC ne bo likvidiral velike banke, zato za svoje vloge niso bili 
zaskrbljeni oziroma jih niso dvigovali iz bank v primeru težav. Tudi njihov nadzor nad 
poslovanjem se je zmanjšal. Vse pa je vodilo k večjemu tveganju vodstev velikih bank 
oziroma k investiranju sredstev v še bolj tvegane naložbe.  
 
Nova zakonodaja iz leta 1991 je prinesla nekaj pomembnih sprememb. Omejila je FDIC pri 
uporabi TBTF doktrine oziroma FDIC danes za rešitev nesolventne banke mora uporabiti 
najcenejšo metodo kljub temu, da gre za veliko banko, razen v nekaterih posebnih primerih. 
Nadzor nad bankami se je okrepil bodisi glede poročanja bodisi glede kontrole na lokaciji. 
Uvedeni so bili mehanizmi zgodnjega zaznavanja, da je banka v težavah. Zakon je naročil 
FDIC, da postopoma zgradi sistem zavarovanja vlog, v katerem bodo premije odražale 
dejansko tveganje nastanka stanja, ko bi FDIC morala izplačati zavarovanje. Bankam je bilo 
omejeno nalaganje sredstev v nepremičnine. Nova zakonodaja je skratka prisilila banke, da 
vzdržujejo zdravo stanje oziroma da se pretirano ne izpostavljajo tveganju. Nadaljnji korak bi 
lahko bil popolna odprava zavarovanja vlog in popolna odprava doktrine TBTF. Mnenje pa 
je, da bi tak radikalen poseg znova pripeljal do realnih možnosti za navale na banke (Mishkin, 
2000, str. 530). 
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2.1.3. Bilance bank v ZDA 
 
Velikost in struktura premoženjskih bilanc ameriških bank kaže na to, da banke v ZDA 
opravljajo tradicionalno funkcijo finančnega posredništva, torej da sprejemajo vloge in na 
njihovi podlagi dajejo kredite. Krediti nebankam pomenijo kar 59 % celotne aktive. Vloge 
pomenijo v strukturi pasive 65 % celotne pasive. Med vsemi krediti so pričakovano 
najpomembnejša postavka stanovanjski krediti s 30 % deležem celotne aktive. 
 
Tabela 3: Bilanca stanja bank1 v ZDA na dan 31. 12. 2003 

 Vrednost2 v milijardah USD Delež v % 
Denarna sredstva           304,1  4,2
Medbančni krediti           297,5  4,1
Krediti ostalim         4.323,2  59,1
Krediti gospodarstvu           890,9  12,2
Potrošniški krediti           628,6  8,6
Stanovanjski krediti         2.215,7  30,3
Ostali krediti           588,0  8,0
Vrednostni papirji         1.853,2  25,3
Državni vrednostni papirji         1.104,3  15,1
Ostali vrednostni papirji           748,9  10,2
Druga aktiva           541,2  7,4
SKUPAJ AKTIVA         7.319,3  100,0
Vloge skupaj         4.758,6  65,0
Transakcijske vloge           641,8  8,8
Netransakcijske vloge         4.116,8  56,2
Dolgovi in izdani vrednostni papirji         1.476,4  20,2
Druge obveznosti           552,5  7,5
Kapital           531,8  7,3
SKUPAJ PASIVA         7.319,3  100,0
Opombe: 
1. Vključene so banke, ki oddajajo svoja poročila FRS. 
2. Vrednosti so popravljene za sezonsko komponento. 

Vir: Federal Reserve Statistical Release, 2004, str. 1 
 
Slika 1: Struktura bilance stanja bank v ZDA na 31. 12. 2003 
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Struktura pasive bank v ZDA na 31.12.2003

Vloge
65,0%

Dolgovi in izdani 
vrednostni papirji

20,2%

Druge 
obveznosti

7,5%

Kapital
7,3%

 
Vir: Tabela 3 
 
2.1.4. Zaton tradicionalnega bančništva v ZDA 
 
Banke v ZDA so v zadnjih dvajsetih letih izgubljale tržne deleže, čeprav so še vedno najbolj 
pomembne finančne institucije. Pomen bank in hranilnic v financiranju nefinančnih podjetij 
se je močno zmanjšal s 35 % v letu 1974 na 25 % v letu 1998 za banke in z 20 % na 10 % za 
hranilnice. Kot že rečeno, so ljudje zaradi omejitev v obrestnih merah v zgodnjih osemdesetih 
letih začeli dvigati vloge v bankah. Zaradi velikega varčevanja na Japonskem so lahko 
japonske banke agresivno nastopale pri posojilih v ZDA. Komitenti bank, podjetja, so zaradi 
napredka v tehnologiji lahko sami nastopali na finančnem trgu z izdajo komercialnih zapisov. 
Razvilo se je listinjenje, ki spremeni nelikvidne bančne kredite v tržne vrednostne papirje. 
Listinjenje je zelo prizadelo tudi institucije varčevanja. Banke so odgovorile tako, da so se 
delno preusmerile v financiranje prevzemnih aktivnosti ter se začele ukvarjati s posli, ki 
prinašajo neobrestne prihodke (Mishkin, 2000, str. 480).  
 
Vzroke za zmanjševanje pomena bank je torej treba iskati predvsem v finančnih inovacijah. 
Razlogi za finančne inovacije so v glavnem povečana volatilnost obrestnih mer, inflacije, cen 
delnic in deviznih tečajev (s tem so nastale potrebe po zavarovanjih pred tveganji), razvoj 
informacijske tehnologije (kar je v nekaterih primerih sploh omogočalo nastanek inovacij, v 
drugih pa vsaj zmanjšanje transakcijskih stroškov), napredek v znanju in strokovnosti tržnih 
udeležencev, želja po konkuriranju finančnim posrednikom, izogibanje obstoječim predpisom 
in davkom, globalne spremembe v blaginji (Fabozzi, 2002, str. 22). 
 
Finančne inovacije, ki so pomembno vplivale na zmanjševanje pomena bank, so predvsem: 
1. Vzajemni skladi denarnega trga. Čeprav enote premoženja vzajemnih skladov denarnega 
trga dejansko opravljajo funkcijo denarnih vlog, ki prinašajo obresti, pravno niso vloge ter 
zato zanje ne veljajo predpisi o obveznih rezervah in prepovedi plačevanja obresti.  
2. Visoko tvegane obveznice, s katerimi se financirajo podjetja preko trga kapitala. 
3. Komercialni zapisi. Tudi s komercialnimi zapisi se podjetja financirajo neposredno na trgu. 
Veliko podjetij, ki se je običajno kratkoročno financirala pri bankah, sedaj redno izdaja 
kratkoročne vrednostne papirje oziroma komercialne zapise. 
4. Listinjenje. Najpomembnejša finančna inovacija v zadnjih dveh desetletjih je nedvomno 
listinjenje. Listinjenje zelo poenostavljeno pomeni odobravanje posojil na podlagi izdanih 
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vrednostnih papirjev. Največji tržni delež trga listinjenih finančnih sredstev pripada 
hipotekarnim posojilom oziroma vrednostnim papirjem, izdanim na podlagi hipotekarnih 
posojil.  
 
Listinjenje zelo pomembno vpliva na finančne trge in finančne posrednike. Listinjenje v 
skrajnem primeru lahko popolnoma nadomesti tradicionalno vlogo nekaterih, predvsem 
depozitnih finančnih posrednikov. Listinjenje namreč omogoča neposredno financiranje 
posojilojemalcev s strani investitorjev v vrednostne papirje in s tem obhod finančnih 
posrednikov. Diverzificiran portfelj posojil zmanjšuje kreditno tveganje za investitorje. Poleg 
tega različne dospelosti posojil omogočajo pestro strukturo dospelosti vrednostnih papirjev, 
izdanih na podlagi posojil. Listinjenje torej prav tako opravlja funkcijo transformacije 
ročnosti, kot to počnejo denimo komercialne banke. Načeloma pri listinjenju ni potrebe po 
državnih jamstvih in zavarovanjih, kot je to v primeru depozitnih finančnih posrednikov, 
čeprav običajno država kljub temu daje nekatera jamstva.  
 
Prava inovacija pri listinjenju niso sami vrednostni papirji, ampak zmanjšanje kreditnega 
tveganja na podlagi portfelja posojil ter preusmerjanje denarnih tokov od posojilojemalcev do 
končnih investitorjev. Oboje omogoča, da se finančna sredstva »umaknejo«6 iz premoženjske 
bilance finančnih posrednikov, ki kljub vsemu pri listinjenju ponavadi sodelujejo kot tisti, ki 
dodeljujejo posojila (Fabozzi, 2002, str. 25). 
 
Tabela 4: Upniki hipotekarnih kreditov ter upniki potrošniških kreditov v ZDA na dan 31. 12. 
2002 

 Vrednost hipotekarnih kreditov v 
milijardah USD Delež v % 

Banke            2.058,4  24,3
Institucije varčevanja (hranilnice)               781,4  9,2
Življenjske zavarovalnice               250,0  3,0
Zvezne agencije               432,8  5,1
Skladi sredstev nastali z listinjenjem            4.161,0  49,2
Ostali               776,0  9,2
SKUPAJ            8.459,6  100,0

 Vrednost potrošniških kreditov v 
milijardah USD Delež v % 

Banke               587,2  30,4
Finančne družbe               237,8  12,3
Kreditne zveze               195,7  10,1
Institucije varčevanja (hranilnice)                 68,5  3,5
Nefinančna podjetja                 56,9  2,9
Skladi sredstev nastali z listinjenjem               657,2  34,0
Ostali               129,6  6,7
SKUPAJ            1.932,9  100,0
Vir: Federal Reserve Bulletin, 2003, str. A33, A34 
 
Listinjenje je kot samostojna oblika že pred leti postalo najpomembnejši »finančni posrednik« 
na področju hipotekarnih kreditov. Skoraj polovica vseh hipotekarnih kreditov nastane z 
                                                 
6 Pravimo, da listinjenje omogoča »izvenbilančno financiranje«.   
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listinjejem (49,2 % vseh hipotekarnih kreditov ob koncu leta 2002). Pri potrošniških kreditih 
je listinjenje v zadnjem obdobju prehitelo tudi banke, ki so sicer dolgo bile najpomembnejši 
posojilodajalec gospodinjstev.  
 
2.2. Institucije varčevanja (hranilno posojilne zveze in hranilnice) 
 
2.2.1. Značilnosti institucij varčevanja 
 
Institucije varčevanja praviloma posojajo sredstva posameznikom in gospodinjstvom, medtem 
ko so banke v ZDA bolj usmerjene v posojanje sredstev podjetjem. Med institucije varčevanja 
spadajo hranilno posojilne zveze (Savings And Loans – S&L) in hranilnice (Savings Banks – 
SB). Hranilno posojilne zveze (S&L) so lahko vzajemne institucije ali delniške družbe. Tudi 
S&L so lahko zvezne ali državne. Tudi S&L morajo tako kot banke izpolnjevati zahteve glede 
obveznih rezerv na podlagi prejetih vlog. S&L so vključene v sistem zavarovanja vlog pri 
FDIC. V preteklosti institucije varčevanja niso smele prejemati denarnih vlog oziroma vlog, s 
katerimi je mogoče plačevati, sprejemale pa so lahko ostale hranilne vloge. V zgodnjih 80-ih 
letih so te institucije razvile nove oblike vlog, ki so praktično ekvivalentne denarnim vlogam, 
imenujejo pa se drugače (Fabozzi, 2002, str. 43). 
 
Od leta 1978 so tudi hranilnice lahko zvezne ali državne. Pred tem so samo nekatere od 
zveznih držav, predvsem na vzhodnem delu ZDA, hranilnicam dodeljevale dovoljenja za 
poslovanje. Hranilnice so lahko vzajemne hranilnice, lahko pa so delniške družbe. V strukturi 
naložb in strukturi financiranja so hranilnice zelo podobne S&L. Tudi vloge v hranilnicah so 
zavarovane. Razlike s S&L pa so predvsem naslednje: hranilnice so koncentrirane predvsem v 
severovzhodnih državah ZDA, S&L pa po celotnem ozemlju ZDA; hranilnice lahko 
zavarujejo vloge pri državnih agencijah ali pri FDIC, S&L pa ne morejo izbirati; hranilnice 
imajo bolj razpršene naložbe, medtem ko S&L investirajo predvsem v posojila, zavarovana s 
hipoteko (Mishkin, 2000, str. 490). 
 
Tabela 5: Število institucij varčevanja (hranilno posojilne zveze in hranilnice) in depoziti 
zavarovanih pri FDIC na dan 30. 6. 2002 glede na obliko regulacije  

 Število Delež v 
% 

Depoziti v 
milijardah USD 

Delež v 
% 

Zvezne institucije varčevanja 852 57,2 546 67,9
Državne institucije varčevanja skupaj 637 42,8 258 32,1
    Hranilnice pod nadzorom FDIC1 503 33,8 239 29,7
    S&L pod nadzorom OTS2,3 134 9,0 19 2,4
SKUPAJ institucije varčevanja  
zavarovane pri FDIC 1.489 100,0 803 100,0
Opombe: 
1. Vse državne hranilnice so pod nadzorom FDIC. Pod nadzorom OTS so lahko samo zvezne hranilnice. 
2. S&L so lahko zvezne ali državne. Državne S&L so pod nadzorom OTS. 
3. Urad za nadzor institucij varčevanja (Office of Thrift Supervision – OTS). 

 
Vir: Bank & Thrift Branch Office Data Book, 2002, str.21 in Fact Book 2002: A Statistical 
Profile of the Thrift Industry, 2003, str. 2 
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Nekatere institucije varčevanja so razmeroma veliki in pomembni finančni posredniki. Na dan 
30. 6. 2002 je bilo v ZDA 23 institucij varčevanja, katerih depoziti presegajo deset milijard 
USD. Depoziti pri teh institucijah varčevanja pomenijo 46 % depozitov pri vseh institucijah 
varčevanja, zavarovanih pri FDIC.  
 
2.2.2. Bilanca institucij varčevanja 
 
Tabela 6: Bilanca stanja institucij varčevanja1 v ZDA na dan 31. 12. 2002 
 

 Vrednost v milijardah USD Delež v % 
Denarna sredstva in vrednostni papirji 339,3 25,0
Krediti gospodarstvu 41,9 3,1
Potrošniški krediti 68,8 5,1
Krediti gospodinjstvom 671,4 49,4
Ostali krediti 110,2 8,1
Druga aktiva 127,8 9,4
SKUPAJ AKTIVA 1359,5 100,0
Vloge pri institucijah varčevanja 879,1 64,7
Druge obveznosti 351,7 25,9
Kapital 128,7 9,5
SKUPAJ PASIVA 1359,5 100,0
Opombe: 
1. Vključene so vse institucije varčevanja (S&L in hranilnice, delniške in vzajemne, nadzorovane s strani FDIC ali OTS). 

Vir: Fact Book 2002: A Statistical Profile of the Thrift Industry, 2003, str. 13 
 
Slika 2: Struktura bilanc institucij varčevanja v ZDA na 31. 12. 2002 

Struktura aktive institucij varčevanja v ZDA na 31.12.2002
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Struktura bilanc institucij varčevanja je podobna strukturi bilanc bank v ZDA. V nadaljevanju 
so opisani razlogi, zaradi katerih se regulacija institucij varčevanja vedno bolj približuje 
bančni regulaciji, zato se tudi bilance institucij varčevanja približujejo bilancam bank. 
 
2.2.3. Kriza S&L 
 
Od oktobra 1979 do oktobra 1982 je FRS zamenjal kratkoročne cilje svoje denarne politike in 
se, da bi znižal inflacijo, usmeril v količino denarja v obtoku in ne več v obrestne mere. 
Obrestne mere so se drastično povečale7 (Sounders, 2000, str. 14). Tudi za S&L je veljala 
zgornja omejitev višine obrestnih mer za hranilne vloge, čeprav je bila omejitev postavljena 
nekoliko više kot pri bankah8. Omejitve glede obrestnih mer so močno prizadele S&L v 
obdobjih visokih obrestnih mer, saj so zaradi njih S&L izgubljale prihranke. S&L so razvile 
nove oblike računov, da ne bi izgubljale virov financiranja oziroma prihrankov gospodinjstev 
(Fabozzi, 2002, str. 57). 
 
Zakonodaja, sprejeta v letih 1980 in 1982, je sprostila naložbene možnosti S&L ter na drugi 
strani dovolila prejemanje vlog po tržnih obrestnih merah. S&L so smele do leta 1982 
investirati pridobljena sredstva v s hipoteko zavarovane kredite, v vrednostne papirje izdane 
na podlagi hipotek in v državne vrednostne papirje. Sprememba zakonodaje v letu 1982 je 
omogočila S&L-om odobravanje nekaterih drugih posojil in nakup nekaterih drugih oblik 
vrednostnih papirjev (npr. obveznic lokalnih skupnosti). S&L so investirale tudi v visoko 
tvegane podjetniške obveznice, kar pa jim je bilo kasneje, v letu 1989, prepovedano. Ko so se 
omejitve sprostile, so S&L prejemale vloge po tržnih obrestnih merah, ki so bile bistveno 
višje od obrestnih mer predhodno danih kreditov v bilancah S&L, zavarovanih s hipotekami, 
saj so bili taki krediti večinoma sklenjeni s fiksnimi obrestnimi merami in dolgih ročnosti.  
 
S&L so se tako financirale po višjih obrestnih merah od obrestnih mer njihovih naložb in s 
tem ustvarjale izgube. V osemdesetih letih so se, kot je bilo že rečeno, sprostile omejitve 
glede naložb S&L, poleg tega pa so bile vloge deponentov pri S&L zavarovane. V takih 
razmerah se je za vodstva S&L močno povečala skušnjava po moralnem hazardu. S&L so 
nalagala svoja sredstva v visoko tvegane naložbe v želji, da se take strategije posrečijo, kar pa 
se običajno ni zgodilo. S&L, ki so bile nadpovprečno tvegane, so za svoje vloge ponujale 
višje obrestne mere in s tem pritegnile prihranke od povprečno tveganih S&L. Slednje so 
zaradi tega tudi same zašle v težave. Kriza se je sčasoma razširila na celotno panogo S&L 
(Fabozzi, 2002, str. 59). 
 
Nadzorne institucije so nekaterim S&L v slabem stanju dovolile nadaljevati s poslovanjem, 
namesto da bi jih likvidirale. Kljub temu je bilo v osemdesetih letih veliko stečajev S&L, 
čeprav je panoga še vedno rasla. Nadzorniki bi morali likvidirati nesolventne S&L. Namesto 
tega so S&L-om  dovolili nekatere neobičajne računovodske prijeme in na tak način dejansko 
zmanjšali zahteve po njihovem kapitalu. Razlogov za to je več. Sklad za zavarovanje vlog 

                                                 
7 Obrestna mera na zakladne menice se je npr. povečala na 16 %. 
8 Najprej za 0,5 %, kasneje za 0,25 %. 
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S&L v tistem obdobju ni imel zadostnih sredstev za izplačilo zavarovanih vlog v S&L v 
primeru večjega števila likvidacij. Nadalje so nadzorniki zaradi povezav z upravami S&L in v 
želji po rasti panoge in ne po njenem krčenju s težavo sprejemali odločitve o zapiranju S&L-
ov. Streznitev je prišla z novo zakonodajo iz leta 1989. Nadzorno vlogo je prevzelo novo telo 
(OTS), upravljanje sklada za zavarovanje vlog je prevzela FDIC. Zakonodaja je omejila izbiro 
naložb S&L oziroma prepovedala nakupe visoko tveganih obveznic. Povečala se je zahtevana 
minimalna kapitalska ustreznost s 3 na 8 %, ki se izračuna podobno kot tista, ki velja za banke 
(Mishkin, 2000, str. 492). 
 
V devetdesetih se je število S&L na podlagi nove zakonodaje močno zmanjšalo, zmanjšala se 
je tudi panoga. V letih od 1986 do 1998 se je število S&L prepolovilo. Čeprav se nove S&L 
še vedno odpirajo, se jih veliko preoblikuje v banke, kreditne zveze ali združi s hranilnicami. 
Povprečna velikost S&L je kljub vsemu malo večja od povprečne velikosti bank v ZDA. 
Panoga vseeno še vedno narašča. S&L so vseeno preživele ter ob koncu devetdesetih 
ustvarjajo zadovoljive dobičke. Pričakovati je, da bodo tudi v prihodnosti S&L še vedno 
delno financirale stanovanjsko gradnjo preko posojil, zavarovanih s hipoteko. S&L so tudi 
postale aktivnejše pri pridobivanju virov na denarnem trgu. Pričakovati je še nadaljnje 
zmanjševanje razlik med S&L in komercialnimi bankami (Mishkin, 2000, str. 500). 
 
2.3. Kreditne zveze 
 
Tudi kreditne zveze lahko od zvezne oblasti ali od ene od zveznih držav pridobijo dovoljenje 
za opravljanje storitev. Trenutno ima 40 % vseh kreditnih zvez dovoljenja ene od zveznih 
držav, 60 % kreditnih zvez pa od zvezne oblasti. Kreditne zveze so vzajemne organizacije. V 
kreditno zvezo lahko vstopijo samo člani določene posebne skupine, kot na primer ljudje z 
istim poklicem oziroma v isti dejavnosti, člani neke določene skupnosti, zaposleni določenega 
podjetja, člani neke religiozne skupnosti, rezidenti določenega področja ... (Credit Union 
Current Report, 2004). Aktualen trend pri kreditnih zvezah je združevanje in s tem 
zmanjševanje tveganja, povzročenega z dejstvom, da so člani zveze pripadniki določene 
skupine. Kreditne zveze dovoljujejo članstvo tudi družinskim članom tistih članov, ki jih veže 
pripadnost neki skupini. Banke so popuščanju pri pogojih za članstvo v kreditnih zvezah 
močno ugovarjale. Danes velja načelo, da morajo člani kreditne zveze pripadati določeni 
skupini, vendar so lahko v isti kreditni zvezi pripadniki različnih skupin (Mishkin, 2000, str. 
506). 
 
Kreditne zveze so neprofitne depozitne institucije. Vsak presežek v poslovanju kreditne zveze 
je namenjen povečanju donosov na vloge. Kreditne zveze zaradi neprofitnega statusa niso 
obdavčene. So edine finančne institucije v ZDA, ki so oproščene plačila davka. Zaradi tega 
lahko plačujejo višje obresti na vloge članov oziroma zaračunajo nižje obresti za odobrena 
posojila.  
 
Kreditne zveze služijo svojim članom tako, da jim nudijo storitve varčevanja in posojanja. 
Velike kreditne zveze, na primer tiste s sredstvi nad 500 milijonov USD, praktično nudijo vse 
storitve, ki jih sicer nudijo banke. Običajno so kreditne zveze majhne v primerjavi z bankami. 
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Čeprav jih je veliko, celotna bilančna vsota vseh kreditnih zvez predstavljala le majhen delež 
celotne bilančne vsote bančnega sektorja. Kreditne zveze se financirajo z vlogami svojih 
članov. Vloge pri zveznih kreditnih zvezah in tistih državnih kreditnih zvezah, ki se za to 
odločijo, so zavarovane. Vlogam se formalno reče enote premoženja (deleži) zaradi 
vzajemnega statusa kreditnih zvez. Kreditne zveze tako izplačujejo dividende na deleže in ne 
obresti.  
 
Kreditne zveze upravljajo njihovi člani, tudi vodstva in zaposlene sestavljajo člani zvez. 
Kreditne zveze se velikokrat poslužujejo prostovoljnega dela z namenom zniževanja stroškov. 
Pri upravljanju se glasovanje izvaja po načelu ena oseba (član) en glas, kar pomeni, da imajo 
vsi člani enako glasov, ne glede na znesek vlog ali kreditov pri kreditni zvezi. 
 
Ostale prednosti kreditnih zvez so še podpora delodajalcev v primeru, da se zaposleni odločijo 
za ustanovitev kreditne zveze, saj delodajalci običajno spodbujajo zaposlene pri upravljanju z 
njihovimi prihranki, močna interesna združenja kreditnih zvez, ki nudijo kreditnim zvezam 
nekatere storitve predvsem povezane s tehnologijo. Glavna slabost kreditnih zvez pa je 
omejitev članstva oziroma zahteva po pripadnosti neki specifični skupini, kar zavira rast 
posameznih kreditnih zvez in jim s tem ne omogoča ekonomije obsega in stroškovne 
učinkovitosti (Mishkin, 2000, str. 506). 
 
Kot že rečeno, so banke v ZDA večkrat protestirale nad posebnim statusom kreditnih zvez, ki 
jim zagotavlja ugodnejši položaj, ter nad razrahljanjem omejitev glede članstva. Protesti bank 
po mnenju kreditnih zvez niso utemeljeni. Banke trdijo, da kreditne zveze postajajo vse večje, 
čeprav je bančni sektor 15 krat večji od sektorja kreditnih zvez. Največja ameriška banka je 
večja od celotnega sektorja kreditnih zvez. Povprečna velikost banke v ZDA je 900 milijonov 
USD, povprečna velikost kreditne zveze pa le 58 milijonov USD. Celotna panoga kreditnih 
zvez pomeni 10 % vlog gospodinjstev in 15 % kreditov gospodinjstev. Banke še trdijo, da 
kreditne zveze hitro rastejo, čeprav je rast bank samo v letu 2002, izražena v absolutnem 
znesku, bila večja od velikosti celotnega sektorja kreditnih zvez. Tržni delež kreditnih zvez 
(npr. pri vlogah) je v zadnjih dvajsetih letih res zrasel s 3 na 6 %, vendar predvsem na račun 
zmanjšanja tržnega deleža S&L. Banke še trdijo, da se večinoma počutijo ogrožene na 
področju kreditiranja podjetij, čeprav je tržni delež kreditnih zvez pri kreditih podjetjih 
(njihovih članov) manjši od 1 %. Banke tudi obtožujejo kreditne zveze diskriminacije pri 
sprejemanju novih članov, hkrati pa ne želijo, da bi kreditne zveze sploh širile število članov. 
Kreditne zveze se bistroumno branijo s pripombo, da bi banke množično spreminjale svoj 
status iz banke v kreditno zvezo, če bi bili protesti utemeljeni, kar pa se seveda ne dogaja 
(Schenk, 2004). 
 
Sistem kreditnih zvez ZDA sestavljajo poleg samih kreditnih zvez še nekatere organizacije na 
zvezni ravni in nekatere na ravni posameznih zveznih držav. Organizacije vključujejo 
nadzorne institucije, institucije za zavarovanje vlog v kreditnih zvezah, gospodarska 
združenja, korespondenčne kreditne zveze, imenovane tudi podjetniške kreditne zveze, in 
druge servisne organizacije. Nadzorne institucije nadzorujejo preudarnost poslovanja 
kreditnih zvez. Institucije za zavarovanje vlog v kreditnih zvezah imajo podobno funkcijo kot 
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FDIC pri bankah. Gospodarska združenja nudijo pravno podporo in izobraževanje svojim 
članicam. Korespondenčne kreditne zveze nudijo kreditnim zvezam storitve 
korespondenčnega bančništva (Credit Union Current Report, 2004). 
 
Kreditne zveze imajo svoje centralne kreditne zveze, ki za ostale zveze opravljajo določene 
storitve, kot so izobraževanje, posojanje in prejemanje sredstev ... Centralne kreditne zveze pa 
imajo nadalje svojo Zvezno centralno kreditno zvezo, ki opravlja funkcijo centralne banke 
kreditnih zvez. Zvezna centralna kreditna zveza ima med drugim dostop do denarnega in 
kapitalskega trga.  
 
Tabela 7: Nekatere informacije o panogi kreditnih zvez na dan 30. 6. 2003 
 
Število kreditnih zvez 9.875
    Zveznih 5.861
    Državnih 4.014
Število članov kreditnih zvez 84,2 milijonov
Delež članov glede na število prebivalcev v ZDA 28,8 %
Vloge pri kreditnih zvezah (v milijardah USD) 538
Krediti kreditnih zvez (v milijardah USD) 367
Kapital (presežek) (v milijardah USD) 65
Sredstva kreditnih zvez (v milijardah USD) 618
Vir: Credit Union Current Report, 2004 
 
Tabela 8: Struktura bilance stanja kreditnih zvez v ZDA na dan 30. 6. 2003 
 

 Delež v % 
Krediti skupaj                   59,4
Krediti za nakupe avtomobilov                   22,9
Stanovanjski hipotekarni krediti                   25,8
Drugi krediti                   10,7
Druge finančne naložbe                   36,8
Druga sredstva                    3,8
SKUPAJ AKTIVA 100,0
Vloge            87,1
Najeti krediti in ostale obveznosti              2,4
Kapital (presežek)            10,5
SKUPAJ PASIVA 100,0
Vir: Credit Union Current Report, 2004 
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Slika 3: Struktura aktive kreditnih zvez v ZDA na dan 30. 6. 2003 
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Vir: Tabela 8 
 
2.4. Zavarovalnice ZDA 
 
Po zakonodaji iz leta 1945 je regulacija zavarovalnic popolnoma prepuščena posameznim 
zveznim državam in ne zvezni oblasti, čeprav v zadnjem času znova obstajajo težnje v tej 
smeri (Fabozzi, 2000, str. 103). Zakonodaja iz leta 1945 celo prepoveduje regulacijo oziroma 
nadzor zavarovalnic na zvezni ravni. Nadzorniki zavarovalnic so zato institucije posameznih 
zveznih držav. Zavarovalnica mora upoštevati pravila države, v kateri je pridobila dovoljenje 
za opravljanje dejavnosti. Poleg tega mora upoštevati predpise vseh posameznih držav, v 
katerih posluje. Predpisi posameznih zveznih držav običajno urejajo sestavo naložb 
zavarovalnic, kapitalske zahteve ter način pridobivanja dovoljenj zavarovalnih posrednikov. 
Posamezne zvezne države tudi same organizirajo sheme za zavarovanje sredstev 
zavarovancev pri življenjskih zavarovalnicah. Zavarovalnice, katerih delnice kotirajo na 
borzah, dodatno regulira Agencija za trg vrednostnih papirjev (Securities and Exchange 
Commission – SEC). Predloge predpisov običajno pripravlja Zvezno zavarovalno združenje 
(National Association of Insurance Commissioners - NAIC).  
 
Konec leta 1999 je bil sprejet zakon, ki je po več kot petdesetih letih znova dovolil finančnim 
institucijam, da se v okviru ene institucije ukvarjajo hkrati s komercialnim in investicijskim 
bančništvom ter zavarovalništvom, čeprav so že pred tem institucije sodelovale pri prodaji 
storitev. Nov zakon naj bi bil tudi razlog za pospešeno preoblikovanje vzajemnih 
zavarovalnic v delniške družbe. Preoblikovanje mora dovoliti in potrditi posamezna zvezna 
država oziroma njen regulacijski organ. Preoblikovanje omogoča povečevanje kapitala in s 
tem možnost financiranja prevzemov drugih finančnih institucij. Kljub temu je bilo do sedaj v 
ZDA relativno malo nakupov bank s strani zavarovalnic.  
 
Posebna statusna oblika zavarovalniških skupin je sistem vzajemne holdinške družbe (Mutual 
holding company). Matična (holdinška) družba je vzajemna organizacija. Odvisna družba je 
zavarovalnica z delniškim kapitalom, na katero matična družba prenese svojo zavarovalniško 
dejavnost. Zavarovanci imajo deleže v vzajemni holdinški družbi ter so pogodbeno (preko 
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zavarovalnih polic) vezani na zavarovalnico. Nekaj manj kot 50 % zavarovalnice se lahko 
proda v okviru javne ponudbe oziroma se poveča njen kapital. Zavarovalnica kljub temu 
deluje v interesu zavarovancev, saj ti ohranijo večinski delež v zavarovalnici. To strukturo 
dovoljuje le nekaj zveznih držav v ZDA (Fabozzi, 2002, str. 107). 
 
Zavarovalnice v ZDA so v letu 2001 zbrale za približno 904 milijard USD bruto premije, kar 
pomeni približno 8,7 % BDP ZDA (Insurance Related Data, 2004). 
 
2.4.1. Življenjske zavarovalnice 
 
Število življenjskih zavarovalnic je postopoma naraščalo do leta 1988, zatem pa je konstantno 
upadalo. Večina novoustanovljenih življenjskih zavarovalnic je organiziranih kot delniške 
družbe. Ob koncu leta 1997 je bilo samo 100 vzajemnih zavarovalnic med 1511 vsemi 
(Mishkin, 2000, str. 550). 
 
Življenjske zavarovalnice se ukvarjajo z življenjskimi in zdravstvenimi zavarovanji. 
Življenjskih zavarovanj je več vrst. Zavarovalnice nudijo čista življenjska zavarovanja 
(»Term Life«), kjer zavarovanci plačujejo le premijo za primer smrti, koristniki pa dobijo 
zavarovalno vsoto v primeru smrti le, če smrt nastopi v kritem obdobju. Varčevalne 
komponente pri čistem življenjskem zavarovanju ni. Zavarovalnice seveda nudijo tudi 
klasična življenjska zavarovanja, kjer se v primeru smrti izplača zavarovalna vsota, v primeru 
doživetja pa privarčevana sredstva. V primeru t. i. naložbenih življenjskih zavarovanj 
(»Variable Life«), ki so prav tako kombinacija čistega zavarovanja in varčevanja, se 
varčevalni del investira v npr. vzajemne sklade, kar pomeni, da so privarčevana sredstva 
dejansko odvisna od donosov na naložbe. Življenjske zavarovalnice v ZDA se v zadnjih letih 
postopoma spreminjajo, in sicer tako, da se vse manj ukvarjajo z življenjskimi zavarovanji in 
vse več z rentami (»Annuities«). Pri rentah gre, v nasprotju z življenjskimi zavarovanji, kjer 
se sredstva zbirajo, za postopna izplačila do smrti na podlagi enkratnega ali večkratnih 
vložkov. Običajno je plačilo davka odloženo na obdobje izplačevanja. Podatki o zbranih 
premijah življenjskih zavarovalnic v ZDA za leto 2001 kažejo, da pomenijo premije iz 
življenjskih zavarovanj okrog 24 % vseh zbranih premij življenjskih zavarovalnic, premije iz 
rent 28 %, premije iz zdravstvenih in nezgodnih zavarovanj pa 19 % vseh zbranih premij 
življenjskih zavarovalnic, ostalo pa premije iz naslova drugih zavarovanj (Insurance Related 
Data, 2004). 
 
Ker so obveznosti življenjskih zavarovalnic napovedljive in dolgoročne, lahko življenjske 
zavarovalnice nalagajo v dolgoročna sredstva. Večina sredstev je zato investirana v 
dolgoročne naložbe, kot so delnice ter državne in podjetniške obveznice. Tudi zavarovalnice 
so v osemdesetih letih v konkurenčnem boju z vzajemnimi skladi svoje naložbe usmerjale v 
nepremičnine in visoko tvegane obveznice. Zaradi tega so nekatere življenjske zavarovalnice 
utrpele velike izgube. Od takrat so življenjske zavarovalnice postopoma zmanjšale tveganost 
svojih naložb oziroma so večji del sredstev namenile v naložbe v državne obveznice.  
 



 40

Tabela 9: Naložbe življenjskih zavarovalnic v ZDA na dan 31. 12. 2002 
 

 Vrednost v 
milijardah USD 

Delež 
v % 

Denarna sredstva in deleži v vzajemnih skladih denarnega trga 196,4 5,9
Dolžniški vrednostni papirji 1931,6 58,0
Državni vrednostni papirji 458,6 13,8
Obveznice lokalnih skupnosti 21,2 0,6
Podjetniške in tuje obveznice 1451,8 43,6
Krediti 354,9 10,7
Hipotekarni krediti 249,4 7,5
Drugi krediti 105,5 3,2
Naložbe v delnice in deleže v delniških vzajemnih skladih 786,5 23,6
Druga aktiva 62,0 1,9
SKUPAJ AKTIVA 3331,4 100,0
 
Vir: Insurance Related Data, 2004 
 
Slika 4: Struktura naložb življenjskih zavarovalnic v ZDA na dan 31. 12. 2002 
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2.4.2. Premoženjske zavarovalnice 
 
Ob začetku 19. stoletja so bila sredstva premoženjskih zavarovalnic večja od sredstev 
komercialnih bank, zato so takrat zavarovalnice predstavljale najpomembnejšega finančnega 
posrednika v ZDA (Mishkin, 2000, str. 558). Tudi premoženjske zavarovalnice so regulirane 
na ravni posamezne zvezne države. V primeru stečajev zavarovalnic so zavarovancem 
namenjeni državni garancijski skladi.  
 
Trg premoženjskih zavarovanj v ZDA je razmeroma koncentriran. Prvih deset zavarovalnih 
družb ima približno 42 % tržni delež pri pobranih premijah. Sredstva premoženjskih 
zavarovalnic pomenijo približno tretjino sredstev življenjskih zavarovalnic.  
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Tabela 10: Naložbe premoženjskih zavarovalnic v ZDA na dan 31. 12. 2002 
 

 Vrednost v milijardah USD Delež v % 
Denarna sredstva in REPOji 64,5 7,0
Dolžniški vrednostni papirji 552,1 60,3
Državni vrednostni papirji 164,7 18,0
Obveznice lokalnih skupnosti 189,5 20,7
Podjetniške in tuje obveznice 197,9 21,6
Krediti 1,9 0,2
Hipotekarni krediti 1,9 0,2
Drugi krediti 0,0 0,0
Naložbe v delnice 156,0 17,0
Druga aktiva 140,9 15,4
SKUPAJ AKTIVA 915,4 100,0
 
Vir: Insurance Related Data, 2004 
 
Slika 5: Struktura naložb premoženjskih zavarovalnic v ZDA na dan 31. 12. 2002 
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2.5. Pokojninski skladi ZDA9 
 
Pokojninski skladi so najhitreje rastoči finančni posredniki v ZDA. Razloga zato sta vsaj dva. 
Ker so ZDA postale vse bolj urbane, se prebivalstvo ne more več zanesti na svoje otroke, da 
bodo zanje skrbeli po upokojitvi, kar je sicer značilno za agrarne družbe. Naslednji dejavnik 
je podaljševanje pričakovane življenjske dobe in zgodnejše upokojevanje (Mishkin, 2000, str. 
563). 
 
Pokojninski sistem ureja zakonodaja iz 1974. leta. Zakon je najprej določil standarde za 
določanje vplačil po pokojninskem načrtu oziroma določil, da morajo načrti delovati po 
naložbenem sistemu in ne več po sistemu »Pay-As-You-Go« (Fabozzi, 2002, str. 161). 
Zakonodaja je vpeljala standarde, ki se jih morajo držati izvajalci pokojninskih zavarovanj, da 
ohranijo privilegiran davčni status. Zakon ureja smernice za zbiranje sredstev, prenos sredstev 
                                                 
9 V bistvu so tu mišljena sredstva, zbrana preko zasebnih načrtov z znanimi zneski vplačil ali z znanimi zneski 
izplačil. 
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med načrti ob zamenjavi delodajalca, minimalna obdobja, preden je zavarovanec upravičen do 
izplačil10, razkritja pokojninskih skladov, nadzor skladov, ki ga izvajata Ministrstvo za delo in 
Davčna uprava, ustanovitev sistema in sklada za zavarovanje vlog v pokojninskih skladih 
delodajalcev. Zavarovanje se aktivira v primeru stečaja delodajalca, ki ni zbral dovolj sredstev 
za svoje obveznosti. Kot drugi skladi za zavarovanje vlog je tudi ta v osemdesetih imel težave 
(Mishkin, 2000, str. 569). Zakonodaja ne obvezuje delodajalcev, da oblikujejo pokojninske 
načrte. Če pa jih oblikujejo, morajo slediti določbam zakona.  
 
Načrti z znanimi zneski izplačil so lahko zavarovani tudi pri življenjskih zavarovalnicah. V 
tem primeru zavarovalnica jamči za izplačila. Pri nezavarovanih načrtih jamči le sponzor 
načrta. Kot že rečeno, so vsi zasebni pokojninski načrti zavarovani pri zvezni agenciji, ki 
jamči za izplačilo pokojnin posameznikov, ko posamezniki pridobijo pravico do izplačil, ne 
glede na zavarovanje pri zavarovalnicah.  
 
Ker se število nesolventnih pokojninskih skladov in delodajalcev, ki gredo v stečaj in niso več 
sposobni pokrivati svojih pokojninskih obveznosti, povečuje, je v težavah tudi zvezna 
agencija za zavarovanje. V zadnjih letih je iz presežka prešla v izgubo. Vse več delodajalcev 
se zato odloča zapreti svoje pokojninske načrte z znanimi zneski izplačil za nove zavarovance 
in tako omejiti možne izgube v prihodnosti. Novozaposlenim bodo v prihodnje na voljo 
pokojninski načrti z znanimi zneski vplačil, kjer je naložbeno tveganje preneseno na 
zavarovanca in je vloga podjetja omejena le na plačevanje prispevkov. Strokovnjaki 
pričakujejo, da se bo število pokojninskih načrtov z znanimi zneski izplačil, v katerih je 
podjetje dolžno pokrivati izgube, še naprej zmanjševalo oziroma jih bodo zaprli za 
novozaposlene (Bešter, 2004a, str. 39). 
 
Zakonodaja iz leta 1978 je dopolnila obstoječi sistem z uvedbo osebnih pokojninskih računov, 
namenjenih individualnim pokojninskim zavarovancem oziroma samozaposlenim. V letih 
1981 in 1982 se je pravica do varčevanja na takih računih razširila na vse prebivalce. V letu 
1996 je bil sprejet zakon, ki malim podjetjem (z manj kot 100 zaposlenimi) omogoča 
oblikovanje posebnih pokojninskih računov.  
 
Osebni pokojninski računi postajajo najpomembnejši način varčevanja za leta po upokojitvi. 
Posamezniki, ki tako varčujejo, lahko v določenem obsegu vplivajo na naložbeno politiko 
upravljavcev sredstev, in sicer običajno tako, da npr. izberejo vzajemne sklade, v katere se 
nato investirajo njihova privarčevana sredstva. Naložbe v vzajemne sklade so zato največja 
postavka med naložbami osebnih pokojninskih računov. Več o temu v poglavju o vzajemnih 
skladih v ZDA. 
 
 
 

                                                 
10 Po petih letih zaposlitve je lahko izplačanih 25 % zbranih sredstev, po desetih letih 100 %. 
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Tabela 11: Sredstva v pokojninskem sistemu (pokojninskih skladih) po vrsti pokojninskega 
načrta na dan 31. 12. 2002 

VRSTA POKOJNINSKEGA 
NAČRTA 

Vrednost 
sredstev v 

milijardah USD

Delež 
v % 

Opombe 

Osebni pokojninski računi 2.333 23,0 V načrte vplačujejo posamezniki 
Zasebni načrti z znanimi zneski vplačil            2.183 21,5 V načrte vplačujejo delodajalci 

Državni in lokalni pokojninski skladi            2.016 19,9
Večinoma so to z znanimi zneski 
izplačil - za javne uslužbence  

Zasebni načrti z znanimi zneski izplačil            1.642 16,2 V načrte vplačujejo delodajalci 
Zvezni načrti z znanimi zneski izplačil               800 7,9 Za javne uslužbence 

Rente            1.175 11,6
Pokojninska sredstva pri 
življenjskih zavarovalnicah 

SKUPAJ 10.150 100,0  
Vir: Fundamentals: Mutual Funds and the US Retirement Market in 2002, 2003, str. 5 
 
Tabela 12: Naložbe osebnih pokojninskih računov kot oblike pokojninskih načrtov v ZDA na 
dan 31. 12. 2002 

 Vrednost v milijardah USD Delež v % 
Naložbe v vzajemne sklade            1.068  45,8
Depoziti pri depozitnih institucijah               263  11,3
Sredstva v življenjskih zavarovalnicah               208  8,9
Naložbe v vrednostne papirje                794  34,0
SKUPAJ NALOŽBE            2.333  100,0
Vir: Fundamentals: Mutual Funds and the US Retirement Market in 2002, 2003, str. 6 
 
Slika 6: Naložbe osebnih pokojninskih računov v ZDA na dan 31. 12. 2002 
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Vir: Tabela 12 
 
Pokojninska sredstva so v ZDA v povprečju investirana predvsem v delnice, in sicer v višini 
približno 65 %, čeprav seveda obstajajo razlike v strukturah naložb zasebnih in javnih 
pokojninskih načrtov oziroma načrtov z znanimi zneski vplačil in z znanimi zneski izplačil 
(Fabozzi, 2002, str. 161). 
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2.6. Investicijski skladi ZDA 
 
2.6.1. Vzajemni skladi 
 
Prvi vzajemni sklad je bil v ZDA ustanovljen že leta 1924 v Bostonu (Mutual Fund Fact 
Book, 2003, str. 1). V sedemdesetih letih so rasli vzajemni skladi, ki so investirali predvsem v 
dolžniške vrednostne papirje, na primer vzajemni skladi denarnega trga, v devetdesetih pa 
predvsem delniški skladi zaradi eksplozije tečajev na borzah in znižanja transakcijskih 
stroškov za male vlagatelje. Ameriška gospodinjstva so močno preusmerila svoja sredstva iz 
naložb v nepremičnine in druga realna sredstva v finančne naložbe, predvsem v delnice 
posredno preko vzajemnih skladov. Polovico rasti sredstev v skladih je pripisati rasti zaradi 
donosov skladov, polovico pa novim vplačilom. Panoga je večja od zavarovalniške, ampak 
manjša od panoge komercialnih bank. To pomeni, da so vzajemni skladi za bankami drugi 
najpomembnejši finančni posrednik v ZDA (Sounders, 2000, str. 60).  
 
Gospodinjstva v ZDA so imela ob koncu leta 2002 23 % svojih prihrankov naloženih 
neposredno v vrednostne papirje, 18 % pa v vzajemne sklade. Gospodinjstva kljub slabim 
donosom delniških skladov (npr. v letu 2002) povečujejo svoje naložbe v vzajemne sklade 
(Mutual Fund Fact Book, 2003, str. 24). 
 
Približno 95 milijonov Američanov, vključenih v 54,2 milijona gospodinjstev, varčuje v 
okviru vzajemnih skladov. Ta skupina ima v lasti 75 % vseh sredstev vzajemnih skladov. 
Skrbniki11, kot so lahko npr. banke, in drugi institucionalni investitorji imajo ostalih 25 %. 
Število gospodinjstev, ki varčujejo v vzajemnih skladih, se je od leta 1980 do leta 2002 
povečalo s 4,6 milijona na omenjenih 54,2 milijona oziroma s 5,7 % na 49,6 % vseh 
ameriških gospodinjstev. Skoraj polovico ameriških gospodinjstev ima torej prihranke v 
vzajemnih skladih (Mutual Fund Fact Book, 2003, str. 42). 
 
Vzajemni skladi so pomembni lastniki ameriških delniških družb, saj imajo v lasti okoli 20 % 
vsega kapitala javnih delniških družb. Med ostalimi imetniki so gospodinjstva, pokojninski 
skladi, zavarovalnice in tuji investitorji.  
 
Koncentracija v panogi vzajemnih skladov v ZDA je taka, da prvih pet največjih družin 
vzajemnih skladov obvladuje 33 % vseh sredstev vzajemnih skladov, prvih deset 46 %, prvih 
25 pa kar 74 % (Mutual Fund Fact Book, 2003, str. 40). Tudi v panogi vzajemnih skladov 
prihaja do združevanja. V letu 2002 je bilo 270 združitev vzajemnih skladov.  
 
Ob koncu leta 2002 je bilo v ZDA 8256 delujočih vzajemnih skladov. Od vseh 6.392 milijard 
USD, investiranih v vzajemne sklade ob koncu leta 2002, je bilo 2.667 milijard USD 
investiranih v delniške sklade, 1.125 milijard USD v obvezniške, 327 milijard USD v mešane 
in 2.272 milijard v vzajemne sklade denarnega trga (Mutual Fund Fact Book, 2003, str. 64). 
 

                                                 
11 Pojem skrbnik tu pomeni nekoga, ki nastopa v imenu svojih strank. 
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Štirje pomembni zakoni urejajo poslovanje vzajemnih skladov. Prvi je zakon o vrednostih 
papirjih iz leta 1933, ki ureja postopek javne ponudbe vrednostnih papirjev. Zakon iz leta 
1934 je pomemben za upravljavce skladov, saj ureja trgovanje z vrednostnimi papirji. V 
skladu z zakonom o investicijskih skladih iz leta 1940 se morajo skladi z več kot 100 
delničarji registrirati pri SEC. Skladi morajo izpolnjevati določene zahteve glede razkritij, 
poročanja in objav informacij o svojem poslovanju. Zakon o investicijskih svetovalcih iz leta 
1940 ureja izdajo dovoljenj družbam in posameznikom, ki se ukvarjajo s storitvami 
finančnega svetovanja (Fabozzi, 2002, str. 138). 
 
Slika 7: Rast sredstev v vzajemnih skladih v ZDA od leta 1980 do leta 2002 (vrednost v 
milijardah USD vsako leto 31. decembra) 
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Vir: Mutual Fund Fact Book, 2003, str. 63 
 
Na začetku devetdesetih sta bila investitorjem na voljo predvsem dva načina distribucije 
skladov, in sicer neposredno pri skladu ali preko borznih posrednikov. Tedaj so skladi 
običajno prodajali le enotne enote premoženja oziroma so bili skladi razdeljeni na enote le 
enega skupnega razreda. V devetdesetih letih so se razvile nove prodajne poti. Povečala se je 
uporaba drugih posrednikov. Nastali so supermarketi skladov oziroma posredniki, ki 
prodajajo sklade različnih sponzorjev. Investitorji imajo tako dostop do skladov iz različnih 
družin preko enega vira. Slabost pri tem je, da se prekine vez med investitorji in samimi 
skladi, saj običajno supermarketi vodijo račun investitorjev in le oni poznajo njihovo 
identiteto. Razvila se je tudi prodaja preko samostojnih finančnih svetovalcev. Povečala se je 
prodaja preko zavarovalnic v okviru njihovih produktov življenjskega zavarovanja, vezanih 
na sklade in preko bank. Skladi danes prodajajo enote premoženja različnih razredov, ki se 
med seboj razlikujejo predvsem po načinu prodaje in po s tem povezano strukturo provizij in 
stroškov. Sicer pa so se prodajni stroški na enoto premoženja v zadnjih dvajsetih letih 
zmanjšali za polovico. Razloge je treba iskati ravno v povečani raznovrstnosti načinov 
prodaje skladov (Perspective: Mutual Fund Distribution Channels and Distribution Costs, 
2003, str. 1). 
 
V grobem torej obstaja pet različnih načinov distribucije skladov v ZDA, in sicer: neposredna 
prodaja, prodaja preko finančnih svetovalcev (npr. borznih posrednikov, bank, 
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zavarovalnic...), prodaja preko sistema pokojninskega varčevanja, prodaja preko 
supermarketov in prodaja institucionalnim investitorjem kot poseben kanal distribucije. 
Najprej se načini distribucije vzajemnih skladov v ZDA razlikujejo po tem, ali gre za 
neposredno prodajo ali prodajo preko tretjih prodajalcev. Neposredna prodaja je, kakor pove 
že naziv, direktna prodaja vzajemnega sklada (npr. preko Interneta, pošte, telefona ...). Ostale 
štiri so posredne. Razlikujejo se tudi po tem, komu je posamezen način namenjen. Prvi štirje 
so namenjeni individualnim investitorjem oziroma gospodinjstvom, zadnji pa institucijam 
(Perspective: Mutual Fund Distribution Channels and Distribution Costs, 2003, str. 2). 
 
Nekaj več pozornosti si zasluži prodaja preko sistema pokojninskega varčevanja, saj je delež 
prodanih enot premoženja po tem načinu v zadnjih letih močno narasel. Delodajalci, ki 
sponzorirajo pokojninske načrte z znanimi prispevki, izberejo nekaj vzajemnih skladov, v 
katere se bodo nadalje investirala na podlagi pokojninskih načrtov zbrana sredstva. Dejansko 
gre torej za nakup vzajemnih skladov s strani individualnih varčevalcev vključenih v 
pokojninske načrte. Celoten obseg sredstev, namenjenih pokojninskemu varčevanju, je konec 
leta 2002 znašal 10.150 milijard USD (več v poglavju o pokojninskih skladih), zbranih preko 
različnih oblik pokojninskih načrtov. Približno 21 % teh sredstev oziroma 2.124 milijard USD 
je naloženih in upravljanih preko vzajemnih skladov, ostala sredstva pa upravljajo 
pokojninski skladi, zavarovalnice, banke in borzne hiše (Mutual Fund Fact Book, 2003, str. 
47). 
 
V letu 2002 je bila struktura novih prodanih enot vzajemnih skladov naslednja: kar 87 % vseh 
enot je bilo prodanih preko tretjih oziroma preko pogodbeno vezanih prodajalcev, kot so 
samostojni posredniki in banke, in le 13 % neposredno. Delež neposredne prodaje se je 
zmanjšal s 23 % v letu 1990 na 13 % v letu 2002 (Mutual Fund Fact Book, 2003, str. 38). 
 
Slika 8: Struktura prodaje novo prodanih enot vzajemnih skladov v ZDA v letu 2002 
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Vir: Perspective: Mutual Fund Distribution Channels and Distribution Costs, 2003, str. 5 
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Tabela 13: Naložbe dolgoročnih (delniških, obvezniških in mešanih) vzajemnih skladov v 
ZDA na dan 31. 12. 2002 

 Vrednost v milijardah USD Delež v % 
Denarna sredstva               208,5  5,1
Obveznice skupaj            1.220,4  29,6
Državne obveznice               481,7  11,7
Obveznice lokalnih skupnosti               320,5  7,8
Podjetniške obveznice               418,2  10,2
Delnice            2.688,9  65,3
Ostale naložbe                  1,9  0,0
SKUPAJ NALOŽBE            4.119,6 100,0
Vir: Mutual Fund Fact Book, 2003, str. 71 
 
Slika 9: Struktura naložb dolgoročnih vzajemnih skladov v ZDA na dan 31. 12. 2002 
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Vir: Tabela 14 
 
Vzajemni skladi denarnega trga vlagajo predvsem v komercialne zapise (30 % vseh naložb ob 
koncu leta 2002), državne kratkoročne vrednostne papirje (24 % vseh naložb ob koncu leta 
2002) in REPO-je12 (14 % vseh naložb ob koncu leta 2002). 9 % vseh naložb pomenijo 
naložbe v potrdila o vlogi.  
 
2.6.2. Zaprti skladi in ETF 
 
Po zakonodaji iz leta 1940 smejo zaprti skladi izdati nove delnice samo enkrat, in sicer ob 
prvi javni ponudbi. Število delnice je tako določeno že ob ustanovitvi sklada. Leta 2002 je 
bilo v ZDA približno 562 delujočih zaprtih skladov s samo 156 milijardami USD sredstev. 
21 % zaprtih skladov je delniških, 79 % pa obvezniških (Mutual Fund Fact Book, 2003, str. 
102). 
 
Sredstva v ETF-jih so bila ob koncu leta 2002 enaka 102 milijardam USD v 113 skladih. Od 
tega je 93 milijard USD oziroma 91 % vseh sredstev v delniških ETF-jih. To so majhne 
številke v primerjavi z vzajemnimi skladi, vendar ETF-ji hitro rastejo (Mutual Fund Fact 
Book, 2003, str. 105). 

                                                 
12 REPO pomeni začasno prodajo vrednostnih papirjev. Vsebinsko gre za kredit. Če je tak kredit med naložbami 
finančne institucije, pomeni, da je institucija začasno kupila vrednostni papir oziroma posodila sredstva. 
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2.7. Finančne družbe v ZDA 
 
Finančne družbe dajejo kredite, tako kot banke, vendar se ne financirajo z depoziti, ampak 
predvsem z izdajo kratkoročnih vrednostnih papirjev ali z bančnimi posojili. Posojajo manjše 
zneske, izposojajo pa si večje, torej ravno nasprotno od komercialnih bank, ki posojajo večje 
zneske, izposojajo pa si manjše v obliki depozitov. 
 
Finančne družbe posojajo sredstva podjetjem in prebivalstvu. Pri poslovanju s podjetji 
opravljajo storitve factoringa in lizinga oziroma odkupa terjatev in oddajanja poslovnih 
sredstev v finančni zakup. Pri zakupu finančna družba kupi poslovno sredstvo in ga odda 
podjetju. Običajno zakupodajalec laže znova odda ali proda sredstvo, ko ga podjetje ne 
potrebuje več13. Pri zakupu podjetje s sredstvom »ne obremenjuje« svojega kapitala. Finančne 
družbe, ki so v lasti proizvajalcev, imajo veliko znanja o proizvodnji, zato laže upravljajo s 
sredstvi, ki jih sicer oddajajo v zakup. Finančne družbe običajno kreditirajo tudi 
posojilojemalce, ki jih banke zavrnejo zaradi prevelikega kreditnega tveganja.  
 
Finančne družbe, ki posojajo prebivalstvu, so pogosto v lasti nefinančnih podjetij, ki finančne 
družbe uporabljajo za financiranje nakupov kupcev svojih izdelkov. Nefinančna podjetja 
(proizvajalci in prodajalci) iz svojih bilanc tako umaknejo terjatve do kupcev. Za taka posojila 
finančne družbe običajno zaračunajo nižje obrestne mere od bančnih. Kljub temu dobiček 
zaradi povečane prodaje presega izgubo zaradi nižjih obresti. Nefinančna podjetja uporabljajo 
(svoje) finančne družbe tudi za financiranje nakupov s kreditnimi karticami, ki so jih sama 
izdala. Namen takih kreditnih kartic je seveda pospeševanje prodaje. V vseh primerih 
kreditiranja prebivalstva je poleg financiranja nakupov ena od nalog finančnih družb tudi 
izterjava zapadlih terjatev.  
 
Zakonodaja, ki ureja poslovanje finančnih družb, je bistveno manj stroga kot tista, ki ureja 
bančni sektor, saj finančne družbe ne sprejemajo depozitov in torej ni deponentov, ki bi jih 
bilo treba zaščititi. Predpisi posameznih zveznih držav urejajo predvsem maksimalne zneske 
posojil posameznim dolžnikom, ne urejajo oziroma ne omejujejo pa delovanja v drugih 
zveznih državah, strukture in dopustnosti naložb in načina financiranja. Finančne družbe 
imajo zato v primerjavi z bankami konkurenčne prednosti pri oblikovanju ponudbe posojil 
potrošnikom. Finančne družbe se ukvarjajo tudi s hipotekarnimi posojili oziroma s posojili, 
zavarovanimi z zastavo nepremičnine. Kot že rečeno, se finančne družbe v znatnem deležu 
financirajo na trgu z izdajo kratkoročnih komercialnih zapisov, katerih kupci so predvsem 
vzajemni skladi. Komercialni zapisi, ki jih izdajajo finančne družbe, so kratkih ročnosti, 
predvsem do 30 dni (Sounders, 2000, str. 81). 
 
Dve področji delovanja oziroma v dveh primerih so finančne družbe vseeno regulirane. Eno je 
primer, ko finančna družba nastopa kot bančni holding ali ko je odvisna družba bančnemu 
holdingu. V tem primeru za finančne družbe velja zvezna zakonodaja, ki ureja bančne 
holdinge. Druga oblika regulacije finančnih družb pa so predpisi s področja zaščite 

                                                 
13 Finančne družbe se ukvarjajo na primer z lizingom železniških vagonov in letal letalskih družbam. 



 49

potrošnikov. Sem spada na primer zahteva po razkritju efektivne obrestne mere za posojila, ki 
jih finančna družba odobri posojilojemalcem. Na področju podjetniškega kreditiranja so 
finančne družbe še bolj svobodne (Mishkin, 2000, str. 582). 
 
Večina financiranja nakupov novih avtomobilov v ZDA poteka preko finančnih družb v lasti 
proizvajalcev avtomobilov. Nastale so predvsem v začetku 20. stoletja, ko so proizvajalci 
avtomobilov pričeli množično trženje in povečali prodajo na drobno. Kmalu so prednosti 
finančnih družb spoznali tudi drugi prodajalci na drobno iz drugih panog. Prvih 20 finančnih 
družb obsega 80 % sredstev, kar kaže na veliko koncentriranost panoge.  
 
Financiranje podjetij tako postaja najpomembnejša postavka v bilancah finančnih družb. Ob 
koncu leta 2002 je pomenila 31,4 % aktive finančnih družb. 
 
Tabela 14: Bilanca stanja finančnih družb1 v ZDA na dan 31. 12. 2002 

 Vrednost v milijardah USD Delež v % 
Terjatve do potrošnikov       315,6  21,8
Terjatve do podjetij       455,3  31,4
Terjatve za nakupe nepremičnin       174,5  12,0
Popravki vrednosti terjatev - 80,8  -5,6
Čiste terjatve skupaj       864,6  59,7
Druga sredstva       584,7  40,3
SKUPAJ AKTIVA    1.449,3  100,0
Bančna posojila        48,0  3,3
Komercialni zapisi       141,5  9,8
Dolgovi do matične družbe        88,2  6,1
Drugi dolgovi       624,9  43,1
Druge obveznosti       339,0  23,4
Kapital       207,7  14,3
SKUPAJ PASIVA    1.449,3  100,0
Opombe: 
1. Vključene so le finančne družbe v lasti bančnih holdingov in ne tiste v lasti prodajalcev ali neposredno bank 

Vir: Federal Reserve Bulletin, 2003, str. A30 
 
Slika 10: Struktura aktive finančnih družb v ZDA na dan 31. 12. 2002 
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3. FINANČNI POSREDNIKI V EVROPSKI UNIJI (EU14) 
 
3.1. Uvod  k finančnim posrednikom v EU 
 
3.1.1. Kratka primerjava finančnih sistemov ZDA, EU in Japonske 
 
Primerjava finančnih sistemov ZDA, EU12 (držav, vključenih v evro območje, torej držav15, 
ki imajo evro) in Japonske temelji na analizi investiranja in financiranja glavnih ekonomskih 
sektorjev (gospodinjstev, nefinančnih podjetij, finančnih institucij in države), torej »finančne 
strukture« posameznih gospodarstev. Vse postavke investiranja in financiranja so izražene v 
odstotku od bruto družbenega proizvoda posameznega območja. Namen te primerjave je 
odkriti razlike med posameznimi finančnimi sistemi. Primerjava se nahaja na tem mestu 
magistrskega dela, saj je tu priložnost za osvetlitev razlik med finančnimi posredniki v EU in 
ZDA, ki so bili obravnavani v prejšnjem poglavju. Čeprav v magistrskem delu Japonska in 
njeni finančni posredniki niso obravnavani, je kljub temu vključena v to primerjavo, saj 
pomeni v svetovnem merilu pomembno gospodarstvo.  
 
Tabela 15: Sredstva in obveznosti ekonomskih sektorjev iz EU12, ZDA in Japonske ob koncu 
leta 2001 v odstotku od bruto družbenega proizvoda 

 Sredstva Obveznosti Čisto premoženje 
EU12 

Gospodinjstva 202 57 145
Nefinančna podjetja 147 240 -93
Finančne institucije 371 369 2
Država 28 80 -52
Skupaj 748 746 2

ZDA 
Gospodinjstva 322 80 242
Nefinančna podjetja 112 132 -20
Finančne institucije 334 332 3
Država 20 62 -42
Skupaj 788 606 182

Japonska 
Gospodinjstva 281 78 203
Nefinančna podjetja 140 250 -110
Finančne institucije 596 598 -2
Država 86 146 -60
Skupaj 1104 1072 32
 
Vir: Hartmann, Maddaloni, Manganelli, 2003, str. 9 
 

                                                 
14 Belgija, Nemčija, Grčija, Španija, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Portugalska in 
Finska, Danska, Švedska in Velika Britanija oziroma t. i. članice EU15. V nadaljevanju bodo z EU mišljene 
članice EU15, torej brez držav članic EU, ki so k EU pristopile s 1. 5. 2004. 
15 Belgija, Nemčija, Grčija, Španija, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Portugalska in 
Finska oziroma t. i. članice EU12. Članice EU, ampak ne-članice evro območja: Danska, Švedska in Velika 
Britanija.  
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Strukture vseh gospodarstev kažejo najprej na naslednje značilnosti: gospodinjstva imajo 
veliko pozitivno čisto premoženje, finančni posredniki pa imajo čisto premoženje blizu ničli, 
kar pomeni, da so gospodinjstva končni »dobavitelji« prihrankov za nefinančna podjetja in za 
državo.  
 
Tabela 16: Razčlenitev sredstev in obveznosti ekonomskih sektorjev iz EU12, ZDA in 
Japonske ob koncu leta 2001 v odstotku od bruto družbenega proizvoda 

 Sredstva (naložbe) Obveznosti (financiranje) 

 
Naložbe v 
dolžniške 

VP 

Naložbe v 
delnice 

»Naložbe« 
v vloge 

Prejeti 
krediti 

Izdani 
dolžniški 

VP 

Izdane 
delnice Vloge 

EU12 
Gospodinjstva 19 67 61 52 0 0 0
Nefinančna podjetja 9 77 15 68 8 132 0
Finančne institucije 80 69 77 12 50 75 170
Država 2 9 6 15 57 0 4
Skupaj 110 222 159 95 115 207 174

ZDA 
Gospodinjstva 23 147 48 75 2 0 0
Nefinančna podjetja 2 2 14 40 29 108 0
Finančne institucije 111 85 16 32 87 73 59
Država 7 2 3 0 47 0 0
Skupaj 142 235 80 72 163 181 59

Japonska 
Gospodinjstva 17 21 153 67 0 0 0
Nefinančna podjetja 9 21 36 99 25 75 0
Finančne institucije 140 29 39 107 57 19 241
Država 10 14 9 36 103 2 0
Skupaj 175 85 237 242 186 96 241
 
Vir: Hartmann, Maddaloni, Manganelli, 2003, str. 10 
 
Razlike pri investiranju ekonomskih sektorjev posameznih gospodarstev so naslednje: 
- gospodinjstva v ZDA močno investirajo v delnice glede na Japonsko in EU (predvsem 

zaradi razlik v pokojninskih sistemih oziroma sistemih socialne varnosti – v EU so sistemi 
bolj »radodarni«, zato prebivalci nimajo motiva, da bi varčevali v vrednostnih papirjih za 
obdobje po upokojitvi), 

- evropska nefinančna podjetja imajo relativno velike deleže v drugih podjetjih oziroma v 
delnicah (navzkrižno lastništvo nefinančnih podjetij v EU).  

Razlike pri financiranju ekonomskih sektorjev posameznih gospodarstev so naslednje: 
- nefinančna podjetja v EU in na Japonskem uporabljajo kreditiranje bistveno več kot tista v 

ZDA, kar pomeni, da gre za »bančna« gospodarstva, 
- obveznice predstavljajo pomemben vir financiranja v ZDA in na Japonskem, vendar so še 

vedno relativno nepomembne v EU. Kljub velikim izdajam dolžniških vrednostnih papirjev 
s strani nefinančnih podjetjih v EU se v zadnjih letih zaradi uvedbe evra struktura 
financiranja nefinančnih podjetij ni bistveno spremenila, saj so zrasli tudi bančni krediti. Še 
vedno je delež financiranja preko izdaje obveznic zelo nizek glede na te deleže v ZDA in na 
Japonskem.  
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Iz vsega povedanega sledi, da se EU finančni sistem nekako uvršča med tradicionalno 
bančnega japonskega in tistega v ZDA, ki temelji na instrumentih kapitalskih trgov 
(Hartmann, Maddaloni, Manganelli, 2003, str. 13). 
 
3.1.2. Razvoj finančnih trgov v EU v zadnjem obdobju 
 
Finančni sistemi razvitih držav so se v zadnjih dveh desetletjih močno spremenili. 
Pomembnost tradicionalnega bančnega posredništva se je zmanjšala. Kapitalski trgi so 
pridobili večji pomen, razvilo se je upravljanje s prihranki v okviru finančnih institucij. 
Uvedba evra je še pospešila zmanjševanje pomena tradicionalnega bančništva in depozitov, 
saj so z evrom izginila tečajna tveganja, kar je pripomoglo k večji mednarodni diverzifikaciji 
portfeljev in s tem k povečanemu povpraševanju po vrednostnih papirjih. Evropski finančni 
trgi so tudi prišli v fazo »disintermediation« oziroma do prehoda finančnega sistema, v katerih 
prevladujejo netržna bančna posojila v vse večjo uporabo tržnih vrednostnih papirjev 
(Banking Integration in the Euro Area, 2002, str. 21). Vloga bank v EU pa se kljub temu ni 
zmanjšala. Banke so kvečjemu še pomembnejši finančni posredniki, kar je razvidno iz njihove 
funkcije pri upravljanju in trženju vzajemnih skladov, v povezovanju z izvajalci pokojninskih 
načrtov in z zavarovalnicami (»bankassurance«) (Hartmann, Maddaloni, Manganelli, 2003, 
str. 12). 
 
Finančne storitve (bančništvo in zavarovalništvo) pomenijo okrog 6 % EU BDP in 
zaposlujejo 2,5 % zaposlenega prebivalstva. Potencial dodatnega zaposlovanja v tem sektorju 
v EU je še velik. Integracija finančnih trgov v EU naj bi pripeljala do še večjih stopenj rasti v 
panogi, nižjih cen za potrošnike in širšo izbiro finančnih storitev. EU je kljub uvedbi evra, ki 
je odpravil enega od vzrokov segmentacije, to je različne valute, še vedno precej daleč od 
enotnega finančnega trga. Čezmejne transakcije so še posebej na »retail« trgu zelo redke, 
predvsem zaradi različnih davčnih sistemov, administrativnih ovir in slabe preglednosti. 
Načeloma je treba še postoriti: 
- posodobiti kapitalske trge v smislu integrirane infrastrukture (plačilni sistemi in sistemi za 

poravnavo poslov z vrednostnimi papirji – integracija poravnalne funkcije je znotraj države 
lažja od trgovalne, vendar težja v mednarodnem prostoru), 

- ustvariti enotne pogoje za udeležence na trgu (npr. ukiniti favoriziranje nekaterih finančnih 
posrednikov pred drugimi, kar delajo nekatere države s prikritim subvencioniranjem), 

- harmonizirati davčne sisteme (Financial Services: Building a Framework for Action, 2004, 
str. 1). 

 
3.1.2.1. Integracija trgov zaradi uvedbe Evra oziroma oblikovanja EMU 
 
Evropska ekonomska in monetarna unija (European Economic and Monetary Union – EMU) 
predstavlja edini in samostojni dogodek globalizacije finančnih trgov po propadu sistema 
fiksnih menjalnih tečajev Bretton Woods. Tovrstna integracija predstavlja izziv ameriškemu 
dolarju kot valuti, ki v svetu dominira. Prav tako predstavlja EMU priložnost za uveljavitev in 
obstoj največjega skupnega finančnega trga na svetu. Neposredni učinki ustanovitve EMU in 
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uvedbe evra se kažejo v standardizaciji, preglednosti cen in zmanjšanju števila medvalutnih 
trgov (Vojinovič, 2004, str. 41). 
 
Finančni trgi so, tako kot katerikoli trgi dobrin ali storitev, integrirani, ko je za isti produkt po 
vsem trgu zaračunana ista cena ne glede na lokacijo. Pri finančnih storitvah je to načelo težko 
preveriti zaradi pomanjkanja podatkov in razlik v produktih. V primerjavi z ameriškim 
bančnim trgom je bančni trg v EU manj integriran, kljub temu, da za oba velja, da nista 
povsem integrirana (Hartmann, Maddaloni, Manganelli, 2003, str. 31). 
 
Uvedba evra je imela največji učinek na integracijo denarnega trga. Spremembe so bile vidne 
že v letu 1999, ko so bile fiksirane vrednosti valut, vključenih v evro. Prišlo je do 
konvergiranja obrestnih mer na medbančne depozite in do povečanja takih depozitov izven 
nacionalnih meja. Trg REPO-jev se je bistveno manj integriral, in sicer predvsem zaradi 
razlik v sistemih za poravnavo transakcij z vrednostnimi papirji in zaradi s tem povezanih 
stroškov.  
 
Na trgu obveznic se je z uvedbo evra povečala baza potencialnih investitorjev. Nefinančna 
podjetja so opazila povečano povpraševanje in prišlo je do eksplozije izdaj podjetniških 
obveznic. Provizije finančnih institucij v zvezi s storitvami, povezanimi z izdajo vrednostnih 
papirjev, so upadle na polovico. K temu so delno prispevale tudi ameriške investicijske banke, 
ki so agresivno izzvale evropske banke pri tej skupini storitev. Državne zakladnice so se kot 
tradicionalne izdajateljice obveznic usmerile v posamezna področja krivulje obrestnih mer 
oziroma so pričele izdajati le obveznice določenih ročnosti, da bi tako zagotovile likvidnost in 
minimizirale stroške sposojanja. Pri trgovanju z obveznicami kljub skupni valuti in 
poenotenim sistemom trgovanja ostaja problem poravnave poslov z vrednostnimi papirji 
oziroma različnih sistemov poravnave po Evropi.  
 
O integraciji delniških trgov priča predvsem povečan delež naložb investicijskih in 
pokojninskih skladov v delnice podjetij iz drugih članic EMU. Prišlo je dejansko do 
diverzifikacije portfeljev teh skladov na evropski ravni. Alokacija sredstev se sedaj izvaja 
med panogami in ne več med državami. Pri delniških trgih ostajajo ovire k večji integraciji 
trgov tako pri sklepanju kot tudi pri poravnavi poslov. Evropske borze se povezujejo 
razmeroma počasi, prav tako so stroški poravnave poslov v tujini, kot že rečeno, tudi 10 krat 
višji od stroškov poravnave domačih transakcij. Ocenjuje se, da bi enoten sistem za 
poravnavo transakcij, podoben sistemom v ZDA, zmanjšal stroške na sedmino obstoječih 
(Structural Analysis of the EU Banking Sector, 2002, str. 13). 
 
V naslednjih poglavjih, ki se ukvarjajo s posameznimi finančnimi posredniki v EU, pa bodo 
podane jasne ugotovitve, da finančni trgi »na drobno« oziroma retail trgi niso integrirani. 
Primer gibanja obrestnih mer je dober dokaz za to. Obrestne mere v državah EMU so se 
namreč v zadnjih petih letih znižale in konvergirale k skupni višini. Ta pojav pa je bolj 
pripisati makroekonomskim spremembam kot pa integraciji in povečani konkurenčnosti v 
retail bančništvu. Še vedno obstajajo velike razlike v maržah med državami. Retail trgi so 
torej še vedno precej lokalni (Banking Integration in the Euro Area, 2002, str. 35).  
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3.1.2.2. Poskusi izboljšanja integriranosti in regulacije finančnih trgov v EU 
 
Delorsjevo poročilo iz leta 1989 je postavilo faze za postopno uresničitev monetarne unije, 
katerega končni cilj je bil osrednja centralna banka, in fiksne paritete med valutami in 
potencialno tudi skupen denar. V Maastrichtu je bilo leta 1991 odločeno, da se ustanovi 
Evropska centralna banka in vpelje skupni denar (Lewis, Pescetto, 1996, str. 14).  
 
Uvedba evra še ni bila zadosten pogoj za popolno integracijo evropskega finančnega sistema. 
Evropska komisija je v letu 1999 identificirala še nekatera področja, ki  jih je treba urediti, da 
se uspešno zaključi finančna integracija v Evropi. Zato je bil sprejet Akcijski načrt (Financial 
Services Action Plan – FSAP). Sprejet je bil leta 2000 s strani lizbonskega evropskega sveta 
(24. 3. 2000). Akcijski načrt tako opredeljuje cilje glede integracije trgov vrednostnih papirjev 
in izvedenih finančnih instrumentov, uskladitve oblike računovodskih izkazov kotirajočih 
podjetij, uskladitve zakonodaje v zvezi z zaščito potrošnikov, pranjem denarja, davki ... 
Ukrepi (direktive) naj bi bile sprejeti v letu 2004, države članice naj bi jih vključile v svoje 
zakonodaje v letu 2005. FSAP torej določa leto 2005 za končni datum popolne integracije 
trga finančnih storitev. Nekatere direktive so se izkazale kot težko uskladljive, na primer 
direktiva o prevzemih (Hartmann, Maddaloni, Manganelli, 2003, str. 34). Cilj FSAP je bolj 
konkurenčna, učinkovita in inovativna EU ekonomija, ki bi do 2010 postala najbolj dinamična 
in na znanju temelječa ekonomija (CEA Annual Report, 2003, str. 6). 
 
Leta 2000 je bila s strani gospodarskih in finančnih ministrov držav članic EU predlagana 
ustanovitev skupine strokovnjakov, ki bi raziskala možnosti za izboljšanje obstoječega 
sistema oblikovanja zakonodaje v EU na področjih, ki so ključna v Akcijskem načrtu, 
predvsem pa na področju kapitalskih trgov. Skupina je izdelala t. i. Lamfalussyjevo poročilo 
(Lamfalussy report – LR)16. LR predlaga nov prijem pri oblikovanju predpisov na področju 
trga vrednostnih papirjev v EU v štirih fazah, in sicer: 
1. Evropska Komisija (EC) predlaga splošne direktive, Evropski Parlament (EP) in Svet 
Evrope direktive sprejmeta. 
2. EC zahteva nasvete od Committee of European Securities Regulators (CESR), ki sodeluje 
pri izdelavi konkretnejših tehničnih predpisih z udeleženci na trgu, European Securities 
Committee (ESC) nato glasuje o predlogih in jih poda EC, ki jih sprejme. 
3. CESR izdela enotna tolmačenja predpisov. 
4. EC nadzoruje prenos direktiv in predpisov v nacionalne zakonodaje, lahko ukrepa proti 
državam kršiteljicam (Final Report of The Committee of Wise Men on The Regulation of 
European Securities Markets, 2001, str. 6). 
 
Drugo in tretjo fazo izvajajo institucije, oblikovane v letu 2001, in sicer European Securities 
Committee (ESC) in Committee of European Securities Regulators (CESR). V okviru teh 
institucij sodelujejo izbrani strokovnjaki iz držav članic, torej ljudje, zaposleni v nadzornih 

                                                 
16 Skupino je vodil Alexandre Lamfalussy. Gradivu, ki ga je skupina pripravila, zato pravimo Lamfalussy report 
oziroma The Lamfalussy report on the regulation of European securities markets, skupini pa tudi Komisija 
modrih mož (Committee of Wise Men). 



 55

institucijah držav članic, ter ljudje iz prakse. Prijem se je izkazal kot uspešen. Prvi 
oprijemljivi rezultat sta bili direktivi o prepovedanih dejanjih na trgu vrednostnih papirjev in 
o vsebini prospektov. Prijem se trenutno poskuša uveljaviti tudi na področju sprejemanja 
direktiv v bančništvu in zavarovalništvu. Predlog LR je tudi spremeniti sistem sprejemanja 
direktiv, katerih načela morajo nato lokalne oblasti vgraditi v nacionalne zakonodaje, v sistem 
sprejemanja neposrednih predpisov (Romero de Avila, 2003, str. 18). Med drugim je komisija 
»modrih mož« tudi izdala priporočila, ki določajo prioritete v FSAP glede razvoja kapitalskih 
trgov, in sicer: določiti enotno obliko prospektov izdajateljev, modernizirati postopke za 
vključitev v borzno kotacijo, vpeljati nadzor države gostiteljice nad člani borz ter definirati 
dobro poučene investitorje, posodobiti pravila investiranja vzajemnih in pokojninskih 
skladov, prevzeti mednarodne računovodske standarde, vzpostaviti sistem enotne licence za 
priznane borze (Final Report of The Committee of Wise Men on The Regulation of European 
Securities Markets, 2001, str. 3).  
 
V nadaljevanju bodo kratko opisane nekatere direktive, katerih sprejetje je rezultat ciljev, 
opredeljenih v Akcijskem načrtu. Nekatere druge direktive bodo omenjene na drugih mestih 
oziroma v naslednjih poglavjih. Direktiva o prepovedanih dejanjih na trgu vrednostnih 
papirjev in Direktiva o vsebini prospektov (ta ne bo posebej obravnavana) sta bili že 
omenjeni. 
 
Konec leta 2002 je evropski parlament po nekajletnih pripravah in usklajevanjih sprejel eno 
izmed zelo pomembnih direktiv s področja kapitalskega trga, in sicer Direktivo o 
prepovedanih dejanjih na trgu vrednostnih papirjev. Njen namen je poenotiti merila pri 
odkrivanju, preprečevanju in kaznovanju nedovoljenih ravnanj na trgu kapitala na območju 
članic EU. Direktiva, ki je urejala trgovanje na podlagi notranjih informacij, je bila že 
nekoliko zastarela, saj ni upoštevala hitrega razvoja, ki se je na finančnih trgih dogodil v 
zadnjih desetih letih, zato se je pojavila potreba tudi po njenem noveliranju in posodobitvi. Da 
nedovoljena ravnanja ne bi bila razdeljena v dveh direktivah, so sprejeli odločitev, da jih 
enotno uredijo v eni direktivi, z njeno uveljavitvijo pa bo nehala veljati stara direktiva iz leta 
1989 o trgovanju na podlagi notranjih informacij. Tako nova direktiva ureja obe vprašanji – 
prepoved trgovanja na podlagi notranjih informacij in prepoved sklepanja poslov na podlagi 
tržnih manipulacij (Čas, 2003).  
 
V letu 2002 sta bili sprejeti dve direktivi na področju investicijskih skladov. Vzpostavljata 
sistem enotne licence tudi za družbe za upravljanje ter širita možnost investiranja za sklade z 
enotno licenco. Na področju davkov je bila sprejeta direktiva, ki omogoča posameznim 
državam članicam izmenjavo podatkov o prihrankih rezidentov drugih držav članic (čeprav 
obstaja razmeroma dolg moratorij na uveljavitev te direktive). Sprejeta je bila tudi direktiva, 
ki izenačuje maksimalne provizije mednarodnega plačilnega prometa s tistimi v domačih 
plačilnih sistemih (Structural Analysis of the EU Banking Sector, 2002, str. 48). 
  
Finančni konglomerati predstavljajo znaten delež domačega finančnega trga v mnogih 
državah članicah. Velikokrat gre za skupine, ki so sistemsko pomembne za posamezno državo 
članico ali pa celo v mednarodnem merilu, zato je vzpostavitev ustreznega nadzora nad njimi 
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toliko pomembnejša. FSAP šteje Direktivo o dopolnilnem nadzoru v finančnih konglomeratih 
kot eno temeljnih za razvoj oziroma izpopolnitev skupnega notranjega trga finančnih storitev. 
Direktiva in na njeni podlagi sprejeti nacionalni zakoni naj bi odpravili pomanjkljivosti 
direktiv o nadzoru bank in zavarovalnic na konsolidirani osnovi, ki sta nastajali ločeno v 
različnih obdobjih, in bistveno nadgradila pravni okvir za nadzor bank, zavarovalnic in 
investicijskih podjetij v kompleksnih skupinah. V preteklosti finančne skupine, ki segajo v 
več finančnih sektorjev, z regulativo niso bile ustrezno pokrite (Majcen, 2004, str. 19). 
Direktiva o finančnih konglomeratih je bila objavljena 11. 2. 2003. Države članice morajo v 
skladu z direktivo zagotoviti dodaten nadzor za poslovno leto, ki se začne s 1. 1. 2005. Namen 
direktive je zagotoviti, da imajo finančni konglomerati dovolj kapitala. Konkretno to pomeni, 
da direktiva preprečuje, da bi se isti kapital, namenjen za blaženje tveganj in izgub, štel 
dvakrat, in sicer v okviru različnih subjektov istega finančnega konglomerata. Direktiva tudi 
omejuje prakso v nekaterih konglomeratih, kjer matična družba izda dolg, nato pa zbrana 
sredstva uporabi za dokapitalizacijo odvisnih podjetij. Direktiva še uvaja metode za merjenje 
tveganj in kapitalske ustreznosti konglomeratov, nekatere določbe urejajo notranje transakcije 
med subjekti v konglomeratu ter organizacijo in upravljanje konglomerata (CEA Annual 
Report, 2003, str. 36). 
 
3.2. Banke v EU 
 
Tabela 17: Število monetarnih finančnih institucij v Evropski uniji na dan 31. 12. 2003 
 

 Centralne 
banke 

Kreditne 
institucije 

Vzajemni skladi 
denarnega trga Ostalo Skupaj MFI 

Evro območje1 1 0 0 0 1
Belgija 1 108 18 0 127
Nemčija 1 2225 55 0 2281
Grčija 1 59 40 0 100
Španija 1 348 170 0 519
Francija 1 939 645 3 1588
Irska 1 80 204 0 285
Italija 1 801 53 0 855
Luksemburg 1 172 419 0 592
Nizozemska 1 481 7 4 493
Avstrija 1 814 11 2 828
Portugalska 1 199 3 0 203
Finska 1 366 29 0 396
Evro območje skupaj 13 6592 1654 9 8268
Danska 1 203 2 0 206
Švedska 1 222 29 1 253
Velika Britanija 1 424 40 0 465
Evropska unija skupaj 16 7441 1725 10 9192

Opombe:  
1. Evropska centralna banka (ECB) 
 
Vir: List of Monetary Financial Institutions and Institutions Subject to Minimum Reserves, 
2004, str. 10 
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V kontinentalni Evropi se običajno za depozitne finančne posrednike uporablja drugačen 
pojem, in sicer kreditne institucije, čeprav oba pojma seveda nista povsem skladna. V obeh 
primerih gre predvsem za banke. Evropska centralna banka deli institucionalno finančne 
institucije najprej na monetarne (Monetary Financial Institutions – MFI) in nemonetarne. K 
monetarnim17 spadajo centralne banke, kreditne institucije18 (banke in hranilnice), vzajemni 
skladi denarnega trga ter nekatere druge institucije. Monetarne finančne institucije torej 
sestavljajo sektor, ki izdaja denar, vendar je ta pojmovan kot denarni agregat M3 (Ribnikar, 
2002a, str. 44). V tem poglavju bodo obravnavane kreditne institucije – banke v EU. 
Vzajemni skladi denarnega trga bodo kratko obravnavani v poglavju o vzajemnih skladih. 
 
3.2.1. Integracija bančništva in globalizacija bank v EU 
 
Globalna integracija bančništva pomeni predvsem vstop posameznih velikih bank v več 
različnih držav preko odpiranja podružnic. To je možno predvsem zaradi dejstva, da so 
nekatere države v zadnjih desetletjih umaknile veliko ovir, ki so omejevale mednarodno 
bančništvo, ter zaradi tehnološkega napredka, ki sedaj omogoča hiter pretok informacij med 
oddaljenimi lokacijami. Aktualni svetovni trendi nedvomno kažejo na pospešeno združevanje 
bank in širitev poslovanja izven matičnih držav, vendar bi glede na omenjene teoretične 
razloge za globalizacijo lahko pričakovali še hitrejšo dinamiko. Dokaza za še ne globalizirano 
bančništvo sta na primer razmeroma majhen, 10 % delež bančnih naložb, ki jih v razvitih 
državah obvladujejo tuje banke, ter dejstvo, da so se intenzivna združevanja bank do sedaj 
uspešno dogajala večinoma med bankami iz istih držav. 
 
Evropska unija je idealno področje za ugotavljanje trendov globalizacije, saj so med 
članicami praktično ukinjene vse ovire za delovanje enotnega bančnega trga. Direktive EU 
zagotavljajo enakovreden položaj bank iz drugih držav članic v neki državi članici ter prost 
pretok kapitala med članicami. Skupen denar je prav tako očiten razlog. EU izpolnjuje vse 
pogoje za globalno bančništvo. Počasen trend integracije bančništva v EU pa kaže še na 
nekatere druge dejavnike, ki pa delujejo v nasprotni smeri. Tu gre predvsem za konkurenčne 
prednosti lokalnih bank, to je poznavanje domačega gospodarskega okolja in s tem v zvezi 
prilagodljivost domačih bank glede storitev in cen. Slabo integriranost trga dokazujejo še 
vedno velike razlike v obrestnih maržah bank iz različnih držav EU (Banking Integration in 
the Euro Area, 2002, str. 5). 
 
Raziskave dokazujejo, da odvisna podjetja mednarodnih korporacij, pogosto (v 65 % 
primerov) uporabljajo bančne storitve lokalnih bank, torej bank, ki imajo sedež v državi 
gostiteljici, in ne bančnih storitev podružnic globalnih bank oziroma bank, ki imajo sedež 
tam, kjer mednarodna korporacija, kakor bi bilo pričakovati. Globalne korporacije torej ne 
potrebujejo globalnih bank in njihovih storitev, saj imajo raje storitve lokalnih bank zaradi že 

                                                 
17 Pravo Evropske unije definira monetarne finančne institucije kot: rezidenčne kreditne institucije in druge 
rezidenčne finančne institucije, katerih dejavnost je prejemanje vlog in/ali bližnjih substitutov vlog od oseb, ki 
niso druge monetarne finančne institucije, in kreditiranje in/ali investiranje v vrednostne papirje. 
18 Kreditne institucije so institucije, ki prejemajo vloge od prebivalstva in odobravajo kredite za svoj račun. 
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omenjenega poznavanja gospodarskega okolja in prilagodljivosti. Velikim bankam se torej 
povsem ne splača odpirati podružnic v tujini, slediti mednarodnim korporacijam in poslovati 
globalno, saj pri tem ne bodo imele večjih konkurenčnih prednosti, ampak kvečjemu 
nasprotno. Za banke iz ZDA to ne velja. Odvisna podjetja mednarodnih korporacij iz ZDA 
uporabljajo (42 %) predvsem bančne storitve podružnic ameriških bank, kar kaže na relativno 
učinkovitost poslovanja teh podružnic. Razlikujejo se tudi ugotovitve za bančne sektorje 
tranzicijskih držav. Odvisna podjetja tujih mednarodnih korporacij uporabljajo predvsem 
bančne storitve podružnic globalnih bank oziroma banke, ki imajo sedež tam kjer mednarodna 
korporacija in ne storitev lokalnih bank (samo 25 %). Razlaga za to je v slabše razvitih in 
učinkovitih lokalnih bankah tranzicijskih držav. Kljub postopnemu sproščanju omejitev glede 
mednarodnega bančništva (npr. v EU) še ni pričakovati popolne globalizacije bančnega 
sektorja (Berger, Smith, 2003, str. 451). 
 
3.2.2. Regulacija/deregulacija bank v EU 
 
V zadnjih dvajsetih letih je bilo odpravljenih večino predhodno postavljenih omejitev v 
bančništvu s strani lokalnih oblasti v državah članicah. Liberalizacija je potekala predvsem v 
smeri deregulacije domačih trgov. Po drugi strani pa je potekal proces medsebojnega 
približevanja bančnih predpisov držav članic z namenom harmonizacije zakonodaje in 
ustvarjanja enakih možnosti za evropske banke. Namen obeh procesov je bil ustvarjanje 
enotnega bančnega trga v EU oziroma povečanje konkurenčnosti tega trga in učinkovitosti 
bančnega posredništva. Raziskave kažejo na pozitivne učinke liberalizacije in harmonizacije 
finančnih trgov na gospodarsko rast članic EU. Predvsem to velja za odpravo omejitev na 
gibanje kapitalskih tokov. Povečal se je obseg bančne dejavnosti. Poleg tega sta liberalizacija 
in harmonizacija od evropskih bank zahtevali povečanje učinkovitosti (Romero de Avila, 
2003, str. 10). Obstajala pa je nevarnost, da bi se zato banke v želji po doseganju boljših 
rezultatov izpostavljale presežnim tveganjem. Druga bančna direktiva je zato pravzaprav 
sprožila proces vnovične regulacije bančništva v EU preko sprejemanja skupine direktiv 
predvsem s področja razkritij, zaščite komitentov in kapitalske ustreznosti.  
 
Stanje regulacije v državah članicah pred začetkom liberalizacije in harmonizacije, torej do 
sredine 80-ih let, je bilo približno naslednje: 
- omejitve glede višine obrestnih mer so bile vključene v predpise večine držav, razen v 

Nemčiji, na Nizozemskem in v Veliki Britaniji, ki so jih odpravile že na začetku 80-ih let, 
- omejitve glede kapitalskih tokov so imele Belgija, Francija, Grčija, Irska, Italija, 

Portugalska in Španija, 
- omejitve glede ustanavljanja podružnic so imele Francija, Italija in Portugalska, 
- prepoved članstva na borzi so imele banke v Belgiji, Franciji, Italiji, na Portugalskem in v 

Španiji, hkrati se te banke niso smele ukvarjati z borznim posredništvom in 
zavarovalništvom,  

- neobičajne visoke stopnje obveznih rezerv so veljale na primer v Španiji (Romero de Avila, 
2003, str. 10). 

 



 59

Za bančništvo v Evropski uniji je torej danes značilna zakonodaja, ki jo urejajo enotni 
minimalni standardi. Te standarde morajo upoštevati vse države članice pri oblikovanju 
nacionalne zakonodaje. Enotni standardi omogočajo izenačevanje konkurenčnih pogojev 
bank, ki prihajajo iz različnih držav (z različno nacionalno zakonodajo) in poslujejo na 
skupnem bančnem trgu.  
 
Temeljno načelo za oblikovanje enotnega trga bančnih storitev je bila decentralizacija ter 
alokacija regulacije in nadzora denarnim oblastem po posameznih nacionalnih državah, kar 
naj bi v kombinaciji s sprostitvijo kapitalskih tokov in spodbudami iz prve in druge bančne 
direktive zagotavljalo razvoj konkurenčne ponudbe bančnih storitev na celotnem območju 
EU, ne glede na geopolitične meje posameznih nacionalnih držav (Košak, Tomaž, 2004, str. 
62). 
 
Leta 1977 je bila sprejeta (uveljavljena 1979) prva bančna direktiva, ki je postavila temelje za 
nadzor domačih oblasti in ne oblasti države gostiteljice. Kljub temu pa ni veliko pripomogla k 
integraciji evropskih finančnih trgov, saj so si bili običajno bančni predpisi med državami 
članicami zelo različni. Poleg tega so veljale omejitve glede prostega gibanja kapitalskih 
tokov med državami. Države evropske skupnosti so si nadalje zelo prizadevale za odpravo 
vseh omejitev oziroma za izgradnjo enotnega finančnega trga, kar je v nadaljevanju privedlo 
do sprejetja druge bančne direktive  (Lewis, Pescetto, 1996, str. 8). 
 
Druga bančna direktiva (sprejeta 1989 – uveljavljena do januarja 199319) je evropskim 
bankam podelila enotni potni list20 za opravljanje istih finančnih storitev21 po vsej EU brez 
dolžnosti pridobivanja dovoljenj nadzornih institucij držav gostiteljic. Dovolj je dovoljenje za 
opravljanje storitev domače države. Pred uveljavitvijo druge bančne direktive so morale 
banke, ki so s podružnicami vstopale v drugo državo, pridobiti dovoljenje nadzorne institucije 
države gostiteljice ter so morale spoštovati predpise in nadzor te nadzorne institucije. 
Direktiva določa, da so za nazor takih bank in podružnic odgovorne institucije domačih držav 
bank22. Načeloma se tudi za likvidacijo takih bank odločijo domače nadzorne institucije. 
Druga bančna direktiva tako nesporno dovoljuje sistem univerzalnega bančništva v EU 
(Lewis, Pescetto, 1996, str. 12). V praksi je lahko prišlo do primera, da so banke iz druge 
države članice smele opravljati dejavnosti, ki so bile v državi gostiteljici za lokalne banke 
sicer prepovedane. Zato so se lokalne oblasti nadalje hitro odločile, da pride do harmonizacije 
predpisov in tako postavi domače banke znova v enakovredne položaj. V tem procesu pa je 
obstajala nevarnost, da bi prišlo do premajhnega obsega regulacije. Kot že rečeno, se je 
Evropska komisija odzvala z novimi direktivami s področja varnosti in preudarnosti bančnega 
poslovanja. 
 

                                                 
19 Januarja 1993 se je v EU tako zaključilo oblikovanje enotnega bančnega trga.  
20 Single banking licence. 
21 Finančne storitve, ki jih vključuje ta direktiva so: pridobivanje vlog, druge oblike pridobivanja sredstev, 
posojanje, opravljanje plačilnega prometa, finančni lizing, storitve, povezane z izdajo vrednostnih papirjev, 
izdaja potovalnih čekov in kreditnih kartic, trgovanje z vrednostnimi papirji, izvedenimi finančnimi instrumenti 
in devizno trgovanje, upravljanje s premoženjem, skrbništvo nad vrednostnimi papirji, hramba v sefih.  
22 Home country control. 
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3.2.3. Stanje v panogi 
 
3.2.3.1. Storitve bank v EU 
 
Stopnja univerzalnosti se med članicami EU zelo razlikuje. Lahko rečemo, da so francoske, 
nemške in španske banke res univerzalne. Italijanske banke ne smejo imeti deležev v 
nefinačnih podjetjih, kar pa je v določenem odstotku dovoljeno v Franciji, Nemčiji in Španiji. 
Banke v Veliki Britaniji prav tako naj ne bi imele deležev v nefinančnih podjetjih, običajno se 
z vrednostnimi papirji ukvarjajo ločene hčerinske družbe britanskih bank. Nefinančna 
podjetja smejo biti lastniki bank v Belgiji, Franciji in Nemčiji, ne smejo pa v Italiji in le do 
20 % v Španiji (Lewis, Pescetto, 1996, str. 245). 
 
Evropske banke se najprej seveda ukvarjajo z bančništvom »na debelo«. Bančništvo na 
debelo so tiste dejavnosti, kjer sta obe stranki v poslu banki oziroma finančni instituciji. Za 
evropski finančni sistem, kjer imajo banke prevladujočo vlogo na finančnih trgih, velja, da 
pretežen del bančništva na debelo predstavljajo transakcije prenosa likvidnosti med velikimi 
bančnimi skupinami. Po uvedbi evra so se predhodno visoke obrestne mere v nekaterih 
državah na tem trgu hitro znižale in konvergirale na nižje ravni oziroma k obrestnim meram, 
ki so že veljale na primer v Nemčiji. Povečal se je tudi obseg transakcij na tem trgu ter delež 
mednarodnih transakcij (z drugimi državami, ki so uvedle evro) v vseh medbančnih 
transakcijah. Sicer so spremembe vidne predvsem v bilancah bank iz manjših držav. Kar 50 % 
medbančnih sredstev (npr. depozitov) bank iz Beneluxa, Irske, Portugalske in Finske je pri 
tujih bankah. V velikih državah, na primer Španiji, Franciji in Nemčiji, imajo banke na 
razpolago več drugih domačih bank, zato manj uporabljajo mednarodni medbančni trg 
(Banking Integration in the Euro Area, 2002, str. 11). 
 
Bančništvo »na drobno« ali »retail banking« načeloma vključuje tradicionalne bančne 
aktivnosti, torej aktivnosti, kjer banke ponujajo storitve za gospodinjstva in mala podjetja. Te 
storitve obsegajo denarne vloge oziroma transakcijske račune, potrošniške kredite, kredite na 
podlagi hipoteke, komercialne kredite, storitve plačilnega prometa … Povečana 
konkurenčnost evropskega bančnega trga je prisilila banke, da iščejo nove vire zaslužka in 
znižujejo stroške. Banke so zato začele diverzificirati svoje dejavnosti z razvojem storitev, kot 
so osebno bančništvo, investicijsko bančništvo in upravljanje s premoženjem (Structural 
Analysis of the EU Banking Sector, 2002, str. 5). Banke so se za take korake odločile tudi 
zato, ker so zaznale spremembo povpraševanja komitentov, in sicer iz instrumentov, ki 
prinašajo fiksne donose (npr. depoziti), v instrumente, katerih donosi se gibljejo v skladu s 
tržnimi cenami (npr. kuponi vzajemnih skladov). Določen del upravljanja s premoženjem tudi 
spada v retail banking, in sicer: borzno posredništvo, prodaja vzajemnih skladov, investicijsko 
svetovanje, prodaja pokojninskih shem in življenjskih zavarovanj … Pri vseh teh storitvah je 
pomembna bližina banke uporabnikom njenih storitev (Banking Integration in the Euro Area, 
2002, str. 33). 
 
Upravljanje s premoženjem je postalo pomemben del bančnih aktivnosti preko dveh oblik. Po 
nekaterih ocenah evropske banke upravljajo približno 80% vseh sredstev evropskih vzajemnih 
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skladov. V evro območju je delež naložb v vrednostne papirje, vključno z naložbami v 
vzajemne sklade, v celotnih sredstvih gospodinjstev že na ravni naložb v bančne depozite 
oziroma je že večji (Banking Integration in the Euro Area, 2002, str. 20). Poleg tega so okoli 
nekaterih velikih bank nastale finančne skupine, ki poleg bank vključujejo borzne hiše in v 
nekaterih primerih tudi zavarovalnice. Banke lahko tako končnim komitentom ponujajo 
različne produkte.  
 
Storitve, povezane s kapitalskimi trgi, so tiste storitve bank, pri katerih pride do alokacije 
dolgoročnih sredstev deficitnim celicam preko tržnih vrednostnih papirjev ali posojil. Sem 
spadajo storitve izdaje vrednostnih papirjev z obvezo odkupa (»underwriting«) in posojila na 
podlagi sindiciranih kreditov. Med storitve, povezane s kapitalskimi trgi, spada tudi 
upravljanje s premoženjem za velike institucionalne investitorje. Ko banka organizira izdajo 
vrednostnih papirjev, je med drugim odgovorna za dogovor z dolžnikom (izdajateljem), za 
organizacijo vpisništva (»underwriting«) in za izdajo na primarnem trgu. Pri izdajah obveznic 
v EU velja, da je v zadnjih letih pomen domačih bank močno upadel oziroma so velik del trga 
zasedle ameriške investicijske banke, na katere se sedaj močno obračajo izdajatelji obveznic v 
Evropi. Pri izdajah delnic pa je nacionalnost organizatorja izdaje še vedno zelo pomembna. 
Pri organizaciji sindiciranih kreditov se je povečal delež drugih bank iz EU na račun domačih 
bank dolžnika. Razvija se listninjenje. Vrednostni papirji, izdani na podlagi hipotekarnih 
posojil, predstavljajo tri četrtine vseh vrednostnih papirjev, izdanih na podlagi listinjenja 
(Structural Analysis of the EU Banking Sector, 2002, str. 29). Uporaba listinjenja se v EU 
povečuje po stopnji 50 % letno, čeprav je obseg izdaj v EU (na primer izdanih vrednostnih 
papirjev na podlagi hipotekarnih kreditov) še vedno okoli 20 % glede na obseg izdaj v ZDA 
(Bank for International Settlement Annual Report, 2002, str. 132). 
 
Banke v EU se tudi organizacijsko spreminjajo. Povečana konkurenca na trgu jih sili k večji 
osredotočenosti na osnovne dejavnosti oziroma na odprodajo dodatnih neosnovnih. Zato se 
povečuje »outsourcing« pomožnih dejavnosti. Hkrati se z namenom diverzifikacije storitev 
razvija »bankassurance« oziroma povezovanje z zavarovalnicami in njihovimi storitvami. 
Sodelovanje z zavarovalnicami je za banke postalo zanimivejše zaradi povečanja dolgoročnih 
prihrankov, ki se stekajo v pokojninska in življenjska zavarovanja. Kot že rečeno, povečana 
koncentracija banke tudi sili v agresivno zniževanje stroškov preko zmanjševanja delovne 
sile. Določene aktivnosti bank, ki so bile prej decentralizirane, se poskušajo centralizirati npr. 
na ravni bančnega holdinga. Banke so močno napredovale v metodah za merjenje in 
upravljanje s kreditnimi in operativnimi tveganji, kar lahko pripišemo pripravam na Basel II. 
Poleg upravljanja s tveganji se v središče postavlja vloga zunanjih revizorjev (Structural 
Analysis of the EU Banking Sector, 2002, str. 24). 
  
Na področju distribucije imajo banke oblikovane strategije za razvoj večkanalnega trženja 
oziroma da še nadalje razvijajo bodisi fizične podružnice bodisi alternativne prodajne poti, 
kot je npr. Internetno bančništvo. Spletne prodajne poti se največ uporabljajo v skandinavskih 
državah. Sicer se Internet zaenkrat uporablja za osnovne bančne storitve, kot so plačila, 
vezava vlog in trgovanje z vrednostnimi papirji. Internetno bančništvo samostojno verjetno še 
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ne prinaša dobička zaradi velikih razvojnih stroškov. Nekatere bančne storitve so začeli 
ponujati tudi nekateri nebančni subjekti, kot so trgovinska in telekomunikacijska podjetja. 
 
3.2.3.2. Povezovanje in lastništvo bank v EU 
 
Za bančništvo velja, da najbrž ne bo nikoli popolnoma globalizirano. Nekatere bančne 
storitve, kot je na primer kreditiranje malih podjetij, bodo vedno ponujale manjše lokalne 
banke, ki delujejo na področju, kjer obstaja povpraševanje po teh storitvah. Nekatere banke, 
ki delujejo po celotnem evro območju, delujejo globalno na področju storitev za velike 
gospodarske družbe. Na trgu storitev za majhne komitente bank ni opaziti globalnih igralcev. 
Najpreprostejši način za vstop na take trge je prevzem lokalne banke (Hartmann, Maddaloni, 
Manganelli, 2003, str. 33). 
 
Integracija evropskega bančništva torej lahko poteka preko odpiranja podružnic v drugih 
državah in preko prevzemov bank v drugih državah. Internetno bančništvo še ne pomeni 
pomembne metode internacionalizacije bank. Mednarodnih prevzemov med bankami iz EU je 
bistveno manj kot tistih, pri katerih je ena izmed bank banka, ki ni iz EU. To pomeni, da se 
banke iz EU v iskanju novih poslovnih priložnosti in v želji po dobičku raje povezujejo z 
bankami iz vzhodne Evrope, na primer ob privatizaciji tamkajšnjih bank, pa tudi iz Latinske 
Amerike in delno iz ZDA. Najbolj aktivne v srednji in vzhodni Evropi so bile po evropskih 
merilih srednje velike banke, globalnih velikanov pa ni bilo. Kljub njihovi odsotnosti je 
vzhodnoevropskim državam uspelo prodati skoraj vse največje banke tujim investitorjem 
(Hvala, 2004, str. 9). Združevanje bank iz različnih držav EU močno zavirajo pomanjkanje 
skupne prevzemne zakonodaje oziroma določbe predpisov posameznih držav, ki opredeljujejo 
javni interes in s tem določajo, kdaj smejo lokalne oblasti preprečiti prevzem domače banke 
(Structural Analysis of the EU Banking Sector, 2002, str. 19). Razloge za manjši obseg 
medsebojnega povezovanja bank v EU je treba iskati tudi v nekaterih ovirah, kot so 
geografska oddaljenost, visoki stroški vzpostavljanja bančne mreže ter razlike v jeziku, 
kulturi in zakonodaji, kot so na primer davčni predpisi in predpisi o zavarovanju vlog. 
 
Povezovanje in združevanje bank preko prevzemov je v preteklih nekaj letih torej potekalo 
predvsem v okviru državnih meja posameznih držav EU (približno 51 % vseh prevzemov v 
EU v letu 2000), čeprav delež prevzemov med bankami različnih članic v vseh prevzemih 
počasi narašča (približno 13 % vseh prevzemov v EU v letu 2000). 36 % vseh prevzemov v 
bančništvu v EU pomenijo prevzemi, v katerih ena od bank prihaja iz države, ki ni članica EU 
(Hartmann, Maddaloni, Manganelli, 2003, str. 30). 
 
Bančne strukture, ki nastajajo po prevzemih bank, so predvsem holdingi s hčerinskimi 
bankami v drugih državah in ne s podružnicami, ki niso pravne osebe. S tega vidika je Druga 
bančna direktiva, ki določa načelo enotne bančne licence za banke v EU, v praksi le slabo 
zaživela. Po združitvah je ponavadi tako, da prvi trije delničarji obvladujejo več kot tretjino 
kapitala. Pri večini bank (70 %) se med lastniki pojavljajo finančne institucije. Nekatere 
raziskave kažejo, da so po združitvah banke povečale stroškovno učinkovitost. 
Konkurenčnost se je povečala, pogoji za komitente so boljši (Banking Integration in the Euro 
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Area, 2002, str. 43). Druge raziskave pa so ugotovile, da se na bančnem trgu, kjer pride do 
združitve velikih bank, še nadalje poveča koncentracija oziroma zmanjša konkurenčnost. 
Raziskave še kažejo, da v nasprotju s pričakovanji banke v skupini povečajo likvidnostne 
rezerve kljub temu, da obstaja možnost centralizacije funkcije upravljanja z rezervami pri eni 
od bank v skupini. Vplivi združevanja na gibanje kreditnih obrestnih mer so prav tako lahko 
negativni oziroma lahko povečanje tržne moči združenih bank vodi v naraščanje obrestnih 
mer (Carletti, Hartmann, Spagnolo, 2003, str. 5).  
 
Okoli 30 % vseh prevzemov finančnih institucij v letih od 1990 do 2001 je bilo združitev 
bank z drugimi finančnimi institucijami, na primer z zavarovalnicami in z 
borznoposredniškimi hišami. Posledica ustanavljanja finančnih skupin so zabrisane 
tradicionalne meje med bančništvom, zavarovalništvom in upravljanjem premoženja ter 
nastanek hibridnih finančnih produktov.  
 
Približno 23 % celotnega kapitala bank EU (EU12) je v lasti tujih investitorjev. V glavnem so 
to investitorji iz drugih držav EU. Japonske in ZDA banke imajo manjše deleže. Ekstrem so 
luksemburške banke, kjer je 86 % bank v lasti tujcev. Na Irskem in Finskem znaša ta delež 
40 %, v Belgiji 30 %. Manjše države članice so kljub temu velik delež velikih bank v domači 
lasti ohranile s pomočjo konsolidacije in s tem večje koncentracije, ki bankam omogoča 
mednarodno konkurenčnost. Drugi ekstrem so nemške, nizozemske in grške banke, kjer je 
delež tujcev manjši od 7 %. Deleži tujcev v kapitalu bank v ostalih državah EU12, torej 
Španiji, Franciji, Italiji, Avstriji in na Portugalskem se gibljejo med 10 in 16 % (Banking 
Integration in the Euro Area, 2002, str. 41). Državno lastništvo danes ne predstavlja velikega 
deleža v državah članicah Evropske unije, razen v Grčiji, kjer je leta 1995 znašal 70 %, do 
leta 2000 pa je padel na 50 %, kar je še vedno velik delež. Podružnice tujih bank, ki niso 
pravne osebe, v povprečju obvladujejo le 5 % bančnih sredstev, se pa ta delež povečuje 
(Banking Integration in the Euro Area, 2002, str. 6).  
 
3.2.3.3. Število in koncentracija bank v EU 
 
Združevanje velikih evropskih bank se je nekako zaustavilo. Po drugi strani srednje velike 
banke, hipotekarne banke, hranilnice in zadružne banke ostajajo zelo aktivne pri združevanju, 
kar gre pripisati željam po povečevanju učinkovitosti. V nekaterih državah (na primer v 
Belgiji, na Danskem, v Grčiji, na Nizozemskem, Portugalskem, Finskem, Švedskem in v 
Veliki Britaniji) je koncentracija bank postala tako visoka, da je že vprašljiva konkurenčnost 
trga, čeprav koncentracija na domačem trgu verjetno ni več pravo merilo konkurenčnosti. 
Število bank postopoma pada (tabela 18). Država se kot lastnik postopoma povsod umika iz 
bančnega sektorja ter tako daje možnost vstopa tujim bankam ob privatizaciji. Države se 
morajo tudi postopoma umikati iz bančništva v smislu, da ne smejo več favorizirati določenih 
kreditnih institucij s svojo pomočjo. Zadružno bančništvo je še vedno zelo pomembno v 
Nemčiji, Franciji, Italiji, na Nizozemskem, v Avstriji in na Finskem, čeprav je trenutno v 
Evropi prisoten močan trend preoblikovanja vzajemnih institucij v delniške družbe z 
namenom odpiranja dostopa na trg kapitala (Structural Analysis of the EU Banking Sector, 
2002, str. 19). 
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Tabela 18: Število kreditnih institucij v EU ob koncih let 1990, 1995, 2000 in 2003 
 

 1990 1995 2000 2003 
Belgija 157 145 118 108
Nemčija 4720 3785 2742 2225
Grčija 39 53 57 59
Španija 696 506 368 348
Francija 2027 1469 1099 939
Irska 48 56 81 80
Italija 1156 970 861 801
Luksemburg 177 220 202 172
Nizozemska 111 102 586 481
Avstrija 1210 1041 848 814
Portugalska 260 233 218 199
Finska 529 381 341 366
Evro območje skupaj 11130 8961 7521 6592
Danska 124 122 210 203
Švedska 704 249 146 222
Velika Britanija 624 564 491 424
Evropska unija skupaj 12582 9896 8368 7441
Vir: List of Monetary Financial Institutions and Institutions Subject to Minimum Reserves, 
2004, str. 10; Banking Integration in the Euro Area, 2002, str. 33; Structural Analysis of the 
EU Banking Sector, 2002, str. 52 
 
Načeloma velja, da je bančni trg v EU manj koncentriran od tistega v ZDA. To seveda velja, 
če EU gledamo kot en sam trg. Sicer se je v evro območju povprečni delež prvih petih bank v 
posamezni državi povečal s 46 % v letu 1990 na 53 % v letu 2001. Za celotno EU so številke 
50 % v letu 1990 in 52 % v letu 2001 (Banking Integration in the Euro Area, 2002, str. 42). 
Velike države Evropske unije imajo najmanjšo koncentracijo bančnega sektorja, v manjših 
državah pa je delež bistveno večji, kar pomeni, da imajo večjo koncentracijo. Visoko 
koncentracijo bančnega sektorja manjših bank bi lahko razložili s tem, da so manjše članice z 
namenom doseganja ekonomije obsega konsolidirale svoj bančni sektor in ga tako obdržale v 
večinski domači lasti. 
 
Tabela 19: Delež sredstev največjih petih kreditnih institucij v sredstvih vseh kreditnih 
institucij po državah EU na dan 31. 12. 2001 

Država Delež v % Država1 Delež v % 
Belgija 78 Luksemburg 28
Nemčija 20 Nizozemska 82
Grčija 66 Avstrija 45
Španija 53 Portugalska 60
Francija 47 Finska 68
Irska 43 Danska 80
Italija 29 Velika Britanija 30
Opombe: 
1. Za Švedsko ni podatka za leto 2001. V letu 2000 je delež prvih petih bank znašal 88 %.  
Vir: Structural Analysis of the EU Banking Sector, 2002, str. 54 
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3.2.3.4. Bilance bank v EU 
 
Tabela 20: Sredstva kreditnih institucij in depoziti od nebank pri kreditnih institucijah v 
državah EU na dan 31. 12. 2000 

 SREDSTVA DEPOZITI 
 Sredstva v 

milijardah EUR 
Delež 1 

v %  
Delež 2 

v % 
Depoziti v 

milijardah EUR 
Delež 1 

v % 
Delež 2 

v % 
Belgija        699,8 4,2 3,1       293,2  4,8 3,7
Nemčija      6.063,6 36,7 26,9    2.256,1  37,0 28,8
Grčija        191,9 1,2 0,9       126,7  2,1 1,6
Španija      1.124,9 6,8 5,0       617,7  10,1 7,9
Francija      3.502,6 21,2 15,5       977,8  16,1 12,5
Irska        418,0 2,5 1,9       115,0  1,9 1,5
Italija      1.771,1 10,7 7,9       643,7  10,6 8,2
Luksemburg        647,9 3,9 2,9       216,7  3,6 2,8
Nizozemska      1.148,9 6,9 5,1       455,2  7,5 5,8
Avstrija        527,9 3,2 2,3       192,1  3,2 2,5
Portugalska        315,4 1,9 1,4       129,3  2,1 1,7
Finska        129,7 0,8 0,6        66,2  1,1 0,8
Evro območje skupaj    16.541,8 100,0 73,4    6.089,7  100,0 77,8
Danska        425,2 1,9        91,6   1,2
Švedska        434,7 1,9       110,7   1,4
Velika Britanija      5.137,4 22,8    1.535,7   19,6
Evropska unija skupaj    22.539,1 100,0    7.827,7   100,0
Delež 1: Delež v % od članic evro območja. 
Delež 2: Delež v % od vseh članic. 
Vir: Structural Analysis of the EU Banking Sector, 2002, str. 55 in str. 57 
 
Tabela 21: Bilanca stanja kreditnih institucij (bank) v EU na dan 31. 12. 2002 
 

 Vrednost v milijardah EUR Delež v % 
Denarna sredstva            280,2  1,1
Krediti kreditnim institucijam         3.750,6  15,4
Krediti drugim        12.173,8  49,9
Vrednostni papirji         5.948,0  24,4
Zakladne menice            339,9  1,4
Drugi dolžniški vrednostni papirji         4.815,2  19,7
Naložbe v delnice in kapitalske naložbe            792,9  3,2
Druga aktiva         2.256,8  9,2
SKUPAJ AKTIVA        24.409,4  100,0
Vloge        10.031,3  41,1
Dolgovi do kreditnih institucij         5.245,6  21,5
Izdane obveznice         4.947,8  20,3
Rezervacije in podrejene obveznosti            736,4  3,0
Druge obveznosti         2.330,1  9,5
Kapital         1.118,1  4,6
SKUPAJ PASIVA        24.409,4  100,0
Vir: EU Banking Sector Stability, 2003, str. 17 
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Namen prikaza podatkov v tabeli 20 je ponazoriti razmerja v velikosti bančnih sistemov 
posameznih članic EU. Največje bančne sisteme imajo Nemčija, Velika Britanija in Francija. 
 
Slika 11: Struktura bilance bank v EU na dan 31. 12. 2002 
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Vir: Tabela 21 
 
Polovico aktive kreditnih institucij v EU predstavljajo krediti nebankam. Vloge pomenijo v 
strukturi pasive 41 % celotne pasive, kar je manj od 65 % deleža vlog v bilancah bank v ZDA. 
Delež medbančnih danih kreditov (15,4 %) v aktivi in prejetih (21,5 %) v pasivi kaže na 
veliko dejavnost bank na medbančnem trgu. 
 
Kreditnim institucijam sedanja recesija ni povzročila občutnih izgub. Razloge za to je treba 
iskati predvsem v močnejših kapitalskih bazah bančnega sektorja kot posledici predhodno 
daljšega obdobja gospodarske rasti in poostrenih predpisov glede kapitalske ustreznosti. 
Primerjava deležev kapitalske ustreznosti bank po svetu kaže na rast in konvergenco stopenj 
po posameznih državah. To pomeni, da se banke dejansko izenačujejo glede kapitalske 
ustreznosti. Vzporedno pa so banke poskušale povečati učinkovitost z zniževanjem stroškov  
in so bile pri tem razmeroma uspešne. Kažejo se rezultati združevanja v bančnem sektorju, 
investicij v tehnologijo in prestrukturiranja s konca devetdesetih let (Bank for International 
Settlement  Annual Report, 2002, str. 120). 
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Na večjo vzdržnost bank vpliva tudi splošen trend spreminjanja strukture finančnih trgov 
oziroma povečano financiranje nefinančnih podjetij preko izdaj podjetniških obveznic in 
zmanjšanje deleža bančnih kreditov. Izgube kot rezultat neplačanih obveznosti 
kreditojemalcev, ki bi jih nekdaj morale absorbirati banke, se sedaj porazdelijo med 
portfeljske investitorje. Banke so aktivno pričele uporabljati metode in instrumente za 
merjenje in prenos kreditnega tveganja, med katerimi vodi listinjenje in uporaba kreditnih 
izvedenih finančnih instrumentov (Bank for International Settlement Annual Report, 2002, 
str. 130).  
 
3.3. Zavarovalnice v EU 
 
V letu 2000 je bilo v EU 3217 zavarovalnic, od tega 1812 neživljenjskih (premoženjskih), 805 
življenjskih, 418 pozavarovalnic in 182 kompozitnih zavarovalnic. Največ, 479 zavarovalnic 
je v Nemčiji, 462 v Franciji, 398 v Veliki Britaniji, 367 na Nizozemskem in 344 v 
Luksemburgu. Število zavarovalnic v EU postopno upada. Nemčija ima tudi največ 
neživljenjskih zavarovalnic med vsemi članicami, medtem ko ima Velika Britanija največ 
življenjskih zavarovalnic. Kompozitne zavarovalnice obstajajo le v devetih članicah, 
najpomembnejše so v Španiji (kar 34 % vseh kompozitnih zavarovalnic v EU), Franciji in 
Avstriji. Največ pozavarovalnic je v Luxemburgu (kar 63 % vseh pozavarovalnic v EU), 
sledita Velika Britanija in Nemčija  (Sneijers, 2002, str. 2). 
 
Zavarovalniški sektor kaže stabilnost in rast predvsem zaradi povečanega povpraševanja po 
produktih življenjskega in pokojninskega zavarovanja. Najbolj rastejo premije pri življenjskih 
zavarovanjih. Zbrane bruto premije iz življenjskih zavarovanj so se leta 2000 glede na leto 
1995 podvojile  (Sneijers, 2002, str. 3). 
 
Evropske zavarovalnice (zavarovalnice držav članic EU, razen Belgije, Grčije in Irske) so v 
letu 2000 zbrale za 837 milijard EUR premije, kar je približno 9,5 % BDP EU15. Od tega so 
48 % zbrale življenjske zavarovalnice, 26 % neživljenjske, 19 % kompozitne, 7 % pa 
pozavarovalnice. Razčlenitev premije po vrstah zavarovanja pa kaže, da je bilo v letu 2002 
62 % plačanih premij iz naslova življenjskega zavarovanja, 9 % iz naslova zdravstvenih in 
nezgodnih zavarovanj in 29 % iz naslova premoženjskih in ostalih zavarovanj (CEA Annual 
Report, 2003, str. 16). 
 
3.3.1. Trg zavarovalniških »retail« storitev in njegova integriranost v EU 
 
To je trg storitev, katerih ciljna populacija so fizične osebe. Torej tu ne gre za zavarovanja 
pravnih oseb in za pozavarovanja. Glede na ta dva sklopa zavarovalniških storitev je retail 
zavarovalništvo zelo malo integrirano oziroma ni integrirano.  
 
Sicer velja, da so nacionalni zavarovalniški retail trgi konkurenčni, kljub temu da so velike 
razlike v cenah storitev, kar pa je mogoče razložiti z velikimi razlikami v vsebini 
zavarovalniških produktov oziroma kritij med državami. Konkurenčni so zato, ker kljub 
velikemu številu prevzemov med zavarovalnicami na nacionalnih trgih posameznih držav še 
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vedno deluje dovolj zavarovalnic, da je konkurenčnost zagotovljena. Običajno prvih pet 
zavarovalnic v neki državi članici EU zaseda največ 60 % trga.  
 
Kot že rečeno, so se v EU v zadnjih letih zgodili mnogi prevzemi med zavarovalnicami. Zato 
lahko govorimo o evropeizaciji nacionalnih trgov, kljub temu da niso povsem integrirani. 
Evropeizacija se torej kaže v tem primeru v povezanosti zavarovalnic iz različnih držav in ne 
nujno v obsegu čezmejnih transakcij. Na nizki ravni je ostalo tudi ustanavljanje podružnic in 
ustanavljanje novih zavarovalnic po načelu svobode ustanavljanja. Prevzemi so torej tudi 
razlog za večjo konkurenčnost nacionalnih trgov. Niso pa prevzemi bistveno pripomogli pri 
poenostavitvi poslovanja prevzemnikov, saj so njihove odvisne družbe v drugih članicah 
podvržene lokalnim predpisom in pod nadzorom lokalnih oblasti. Zavarovalniška skupina kot 
celota je tako podvržena skupku različnih predpisov in nadzorov posameznih držav.   
 
Čezmejne transakcije običajno pomenijo največ 2 % vseh transakcij zavarovalnic neke države 
članice EU. Ovire oziroma razlogi za neintegriranost evropskih zavarovalniških retail trgov je 
torej treba iskati v: 
- slabi informiranosti zavarovancev o čezmejni ponudbi zavarovalniških storitev zavarovalnic 

iz drugih držav oziroma inerciji zavarovancev pri iskanju novih storitev, 
- vsebini zavarovalniških storitev, ki zahteva določeno fizično bližino med zavarovanci in 

zavarovalnico, 
- različnosti nacionalnih pravnih sistemov (na primer zakonodaja glede obligacijskih razmerij 

oziroma pogodbeno pravo, davčna zakonodaja, družinsko pravo, varovanje potrošnika ...). 
 
Ukrepi, ki bi lahko povečali obseg zavarovalniških čezmejnih retail storitev, so lahko: 
- vpeljati možnost ustanovitve evropske zavarovalnice po predpisih, ki bi veljali za vse 
članice (kot npr. Evropska d. d.), 

- še nadalje poenostaviti čezmejne prevzeme, 
- vpeljati enoten nadzor zavarovalniških struktur (delno je to rešeno z direktivo o finančnih 

konglomeratih), 
- dejansko (v praksi) uveljavitev načela svobodnega ustanavljanja (v tem primeru podružnic 

zavarovalnic, ki niso pravne osebe, v drugih državah članicah), 
- krepiti konkurenčnost zavarovalništva v EU (še posebej je tu mišljena enotna opredelitev 

nacionalnega interesa ter enotna interpretacija zakonodaje EU), 
- delovati v smeri enotnih pravnih sistemov (CEA Policy Report on The European Retail 

Insurance Markets, 2004). 
 
3.3.2. Naložbe zavarovalnic v EU 
 
Naložbe zavarovalnic je po državah težko primerjati, saj obstajajo velike razlike pri 
vrednotenju naložb (npr. naložbe so v Veliki Britaniji vrednotene po tržni vrednosti, v 
Franciji pa po knjigovodski). Tudi uspešnost in donosnost naložb zavarovalnic v EU se 
močno razlikuje po tipu zavarovalnice in po članici EU (Sneijers, 2002, str. 3).  
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Največje zavarovalnice v EU imajo v Veliki Britaniji, Nemčiji in v Franciji (tabela 22). 
Naložbe zavarovalnic v Veliki Britaniji močno odstopajo od povprečij v ostalih državah 
članicah. Zavarovalnice v Veliki Britaniji se razlikujejo predvsem po deležu naložb v delnice 
in vzajemne sklade in po deležu v  naložbe z variabilnim donosom za zavarovance z 
naložbenim tveganjem23 (te naložbe so možne samo pri življenjskih oziroma kompozitnih 
zavarovalnicah). Ti dve postavki tvorita 68 % vseh naložb zavarovalnic iz Velike Britanije.  
 
Tabela 22: Naložbe vseh zavarovalnic (življenjskih, neživljenjskih in kompozitnih) v EU na 
dan 31. 12. 2000 

 Vrednost naložb v milijardah EUR 
Delež 

1  
v % 

Delež 
2  

v % 

 

D
enarna sredstva 

in depoziti 

K
apitalske naložbe 

D
olžniški 

vrednostni papirji 

K
rediti skupaj 

H
ipotekarni krediti 

D
rugi krediti 

N
aložbe v delnice 1 

N
aložbe v delnice 2 

D
ruge naložbe 

SK
U

PA
J   

Belgija n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Nemčija 13  41  372 76 64 11 188 11 49  749  33,5 17,8

Grčija n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Španija 11  6 50 2 1 1 3 13 8 94 4,2 2,2

Francija 9 41 447 11 0 11 108 134 30 781 34,9 18,5

Irska n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Italija 12 28 120 1 1 0 21 53 8 243 10,9 5,8

Luksemburg 1 0 7 0 0 0 1 15 0 23 1,0 0,6

Nizozemska 10 7 56 55 28 27 43 64 14 250 11,2 5,9

Avstrija 0 2 15 11 1 10 12 1 3 46 2,0 1,1

Portugalska 1 1 12 0 0 0 4 2 1 22 1,0 0,5

Finska 0 3 14 0 0 0 7 3 3 31 1,4 0,7

Evro območje skupaj 58 129 1095 157 96 61 387 297 117 2239 100,0 53,2

Danska 0 15 66 1 0 0 38 0 4 124 2,9

Švedska 5 10 91 2 0 2 80 21 11 219 5,2

Velika Britanija 40 47 349 9 6 3 479 632 75 1630 38,7

Evropska unija skupaj 103 201 1601 168 103 66 984 949 207 4213 100,0
Naložbe v delnice 1: Naložbe v delnice in deleže v delniških vzajemnih skladih. 
Naložbe v delnice 2: Naložbe z variabilnim donosom za zavarovance z naložbenim tveganjem (postavka le pri 
življenjskih zavarovalnicah). 
Delež 1: Delež v % od članic evro območja. 
Delež 2: Delež v % od vseh članic. 
 
Vir: Sneijers, 2002, str. 4 
 

                                                 
23 Naložbeno tveganje nosi zavarovanec sam. 
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Če ne upoštevamo Velike Britanije, imajo evropske zavarovalnice skoraj polovico svojih 
naložb v dolžniških vrednostnih papirjih oziroma v obveznicah. Z upoštevanjem Velike 
Britanije ta delež pade na 38 %, kar je bistveno manj, kot npr. velja za zavarovalnice v ZDA 
(okrog 60 %). Dani krediti so dokaj nepomembna postavka med naložbami zavarovalnic v 
EU. 
 
Tabela 23: Struktura naložb vseh zavarovalnic (življenjskih, neživljenjskih in kompozitnih) v 
EU na dan 31. 12. 2000 

 Struktura naložb v % 

 

D
enarna sredstva 

in depoziti 

K
apitalske naložbe 

D
olžniški 

vrednostni papirji 

K
rediti skupaj 

H
ipotekarni krediti 

D
rugi krediti 

N
aložbe v delnice 1 

N
aložbe v delnice 2 

D
ruge naložbe 

SK
U

PA
J 

Belgija n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Nemčija 1,7 5,4 49,6 10,1 8,6 1,5 25,1 1,5 6,6 100,0

Grčija n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Španija 12,2 6,7 53,4 1,6 0,7 0,9 3,5 14,2 8,4 100,0

Francija 1,1 5,3 57,3 1,4 0,0 1,4 13,8 17,2 3,9 100,0

Irska n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Italija 4,8 11,4 49,5 0,5 0,4 0,1 8,8 21,6 3,4 100,0

Luksemburg 2,1 0,6 30,9 0,2 0,0 0,2 3,8 62,1 0,3 100,0

Nizozemska 4,1 2,9 22,4 22,2 11,3 10,8 17,3 25,7 5,4 100,0

Avstrija 1,1 4,1 33,6 24,2 1,7 22,4 27,4 2,5 7,2 100,0

Portugalska 6,5 3,5 57,1 0,3 0,1 0,1 17,5 9,8 5,3 100,0

Finska 1,5 9,8 46,7 1,4 0,8 0,7 21,1 10,7 8,8 100,0

Evro območje skupaj 2,6 5,8 48,9 7,0 4,3 2,7 17,3 13,2 5,2 100,0

Danska 0,4 12,3 53,3 0,5 0,3 0,2 30,7 0,0 2,9 100,0

Švedska 2,1 4,4 41,5 0,9 0,1 0,8 36,5 9,4 5,2 100,0

Velika Britanija 2,4 2,9 21,4 0,6 0,4 0,2 29,4 38,7 4,6 100,0

Evropska unija skupaj 2,4 4,8 38,0 4,0 2,4 1,6 23,4 22,5 4,9 100,0

 
Naložbe v delnice 1: Naložbe v delnice in deleže v delniških vzajemnih skladih. 
Naložbe v delnice 2: Naložbe z variabilnim donosom za zavarovance z naložbenim tveganjem (postavka le pri 
življenjskih zavarovalnicah). 
 
Vir: Tabela 22 
 
Evropske zavarovalnice imajo razmeroma velik delež (4,8 %) svojih naložb v obliki 
kapitalskih naložb (npr. v druge zavarovalnice), nekaj (4,9 %) tudi v nepremičninah (naložbe 
v nepremičnine so zajete v postavki Druge naložbe v tabeli 22).  
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Slika 12: Struktura naložb zavarovalnic v EU na dan 31. 12. 2000 
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Vir: Tabela 23 
 
3.4. Pokojninski skladi v EU 
 
3.4.1. Pokojninski sistemi v EU in poskusi integracije trga pokojninskih skladov 
 
V Evropi se je pokojninsko zavarovanje razvijalo znotraj posameznih nacionalnih držav, ki so 
dolga leta vsaka po svoje vodile socialno politiko. Z uvedbo enotnega evropskega trga, ki 
omogoča prost pretok delovne sile, postaja prenosljivost pokojninskih pravic izrednega 
pomena. V središču razpravljanja v zvezi s pokojninskim zavarovanjem so razmerje med 
prejemki iz naslova državnega socialnega varstva in prejemki iz privatnih pokojninskih 
zavarovanj, način upravljanja pokojninskih skladov ter njihov vpliv na finančne trge.  
 
Evropski pokojninski sistemi večinoma temeljijo na načelu medgeneracijske vzajemnosti. Ti 
modeli so ekonomsko neučinkoviti zaradi porušenega demografskega ravnotežja kot 
posledice starajočega se prebivalstva, zaradi predčasnih upokojevanj, kar pomeni naraščanje 
števila upravičencev do prejemkov iz pokojninskih blagajn, ter zaradi nezadostnih donosov 
sredstev pokojninskih sistemov. Staranje populacije ter težave pri financiranju državnih 
pokojnin so povzročile  velike spremembe pokojninskih sistemov v državah članicah oziroma 
t. i. prvega stebra pokojninskega zavarovanja.  
 
Reforma sistemov je bila nujna, vendar ne zadostna rešitev, zato je večina držav kmalu pričela 
z uvajanjem mehanizmov pokojninskega zavarovanja na podlagi dolgoročnega varčevanja, da 
bi tako stabilizirala svoj sistem socialnega varstva. Uvedbe naložbenih sistemov kažejo, da se 
naložbeno tveganje prenaša od institucij na posameznika. Da bi zmanjšali tveganje, ki ga 
nosijo zavarovanci, so države sprejele zakone, s katerimi urejajo delovanje in naložbeno 
politiko skladov. Ponekod so predpisali minimalno donosnost sredstev sklada, za katere mora 
jamčiti upravljavec sklada. Razne oblike drugega in tretjega stebra naj bi: 
- zadovoljile potrebe evropskih prebivalcev, saj jim nudijo dodatne pokojnine oziroma večjo 

varnost v obdobju po upokojitvi, 
- zadovoljile potrebe evropskih gospodarskih družb, saj jim nudijo primerno rešitev ob 

zmernih stroških, 
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- zadovoljile izvajalce dodatnih pokojninskih zavarovanj, 
- zadovoljile evropsko gospodarstvo na splošno s povečanjem možnosti zaposlovanja, rasti in 

mobilnosti delovne sile (CEA Annual Report, 2003, str. 53).  
 
Pogoj za rast pokojninskih skladov (shem) v ZDA je bil rast kapitalskih trgov. V Evropi, kot 
vemo, kapitalski trgi nimajo tako velikega pomena pri financiranju podjetij kot v ZDA. 
Izdatki za pokojninsko zavarovanje v EU so v letu 2001 pomenili skupaj 12,5 % BDP-ja v 
povprečju. Ti izdatki pomenijo 47,5 % vseh izdatkov za socialno varnost v EU15 v letu 2001 
(Kubitza, 2004, str. 1). Čeprav je v kontinentalni Evropi še vedno socialna država tista, ki 
zagotavlja pokojnine skoraj v celoti, pa sredstva pokojninskih skladov hitro naraščajo. V 
pokojninskih načrtih, ki delujejo po kapitalskem načelu, je že več kot 2.500 milijard EUR 
sredstev, kar predstavlja 29 % BDP Evropske unije. Ta sredstva pripadajo zavarovancem, ki 
predstavljajo okrog četrtino evropske delovne sile (Bešter, 2004a, str. 38). 
 
Med sedanjimi pokojninskimi sistemi evropskih držav obstajajo velike razlike, ki otežujejo 
integracijo trga pokojninskih zavarovanj. V predpisih držav članic so ta trenutek velike 
razlike v: 
- določbah glede s sredstvi kritih bodočih obveznosti pokojninskih skladov (»funding«), 
- določbah glede dovoljene naložbene politike skladov (v Veliki Britanijo obstajajo omejitve 

le glede investiranja v lastno podjetje), 
- davčnih določbah (obdavčitev skladov, oprostitev davkov od plač za zneske, namenjene za 

pokojninsko zavarovanje), 
- vključenosti zaposlenih pri nadzoru in upravljanju skladov, 
- določbah o preudarnosti poslovanja (npr. kdo lahko izvaja pokojninska zavarovanja v 

okviru drugega stebra) (European Institutions for Occupational Retirement Provision, 2003, 
str. 49). 

 
V nekaterih državah, kot je na primer Nemčija, so naložbe pokojninskih skladov omejene z 
istimi predpisi, ki veljajo za naložbe življenjskih zavarovalnic. Zato imajo pokojninski skladi 
isto naložbeno politiko kot zavarovalnice. Kljub temu, da je cilj pokojninskih skladov 
dolgoročno zagotavljanje koristi iz privarčevanih sredstev, so sredstva kratkoročno 
investirana tako, da prinašajo nek minimalen donos (npr. 4 % zajamčen donos). Taka politika 
je lahko kontraproduktivna, ko govorimo o dolgoročnem zagotavljanju koristi, saj bi lahko 
dolgoročne naložbe, na primer delnice, zagotavljale dolgoročne koristi ob razmeroma 
majhnem tveganju. Treba pa bi bilo zamenjati miselnost, in sicer v tej smeri, da ni nujno imeti 
neprekinjeno vsako leto pozitivne donose. Kratkoročno donosi močno nihajo, čeprav 
dolgoročno tveganje na primer pri delnicah praktično izgine (Responses to Questions in The 
Green Paper on Supplementary Pensions, 1997, str. 5). Prepiri v strokovni javnosti o tem, 
kako (ne)primerne so naložbe pokojninskih skladov v delnice, so stari toliko kot industrija 
pokojninskih skladov. Sicer pa je bilo v zadnjih letih s hazardiranjem na delniških trgih očitno 
zanemarjeno temeljno pravilo usklajevanja sredstev z obveznostmi in tudi metoda imunizacije 
pokojninskih naložb. Ob tem se zastavlja več vprašanj, od tega, kakšne naložbe so za 
pokojninske sklade sploh primerne, še zlasti, če upoštevamo, da je povprečen zavarovanec 
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finančno neizobražen in da so nasveti, primerni za finančne profesionalce, zanj običajno 
preveč tvegani (Bešter, 2004a, str. 40). 
 
Kot že rečeno, so velika ovira integriranju trga pokojninskih zavarovanj v okviru drugega 
stebra različni davčni sistemi držav članic oziroma različno obravnavanje domačih in tujih (iz 
drugih držav EU) izvajalcev na tem trgu. Različni davčni sistemi se razlikujejo v obdavčitvi 
bodisi prispevkov v sklade in donosov skladov bodisi izplačil iz skladov. Različni sistemi 
lahko zato v nekaterih primerih privedejo tudi do dvojne, v drugih pa do nikakršne obdavčitve 
(EFRP Activities Report 2001, 2002, str. 11). 
  
EU se je po neuspelih iniciativah za sprejetje direktive na področju pokojninskega 
zavarovanja oziroma direktive na področju prvega stebra pokojninskega zavarovanja usmerila 
v oblikovanje direktiv na področju zagotavljanja drugega in tretjega stebra. Z izdajo Zelene 
knjige junija 1997 so postali pokojninski skladi ena glavnih tem razprav na ravni Evropske 
unije. Zelena knjiga se v glavnem osredotoča na pokojninske sklade kot finančne posrednike, 
ki so potrebni za trajno zagotavljanje pokojnin pri danih demografskih trendih in pri danih 
pogojih na kapitalskih trgih. V letu 2000 je Evropska komisija izdelala predloge in 
izoblikovala direktivo, ki se nanaša na vlaganje in upravljanje evropskih pokojninskih 
sistemov. Predlog omogoča razvoj zasebnih naložbenih pokojninskih sistemov, pri čemer se 
zgleduje po fleksibilnosti in čvrstosti regulacije anglo-ameriških sistemov. Evropska komisija 
je pri oblikovanju direktive upoštevala tradicijo državnega socialnega varstva in načelo 
preudarnega moža. Direktiva zagovarja svobodo investiranja pokojninskih skladov, ampak 
hkrati načela preudarnosti oziroma dodaten kvalitativni pristop pri zaščiti pravic 
zavarovancev v pokojninskih skladih. Zagovarja torej boljše ravnotežje med varnostjo in 
donosom (CEA Annual Report, 2003, str. 54). Po IORP24 direktivi je IORP institucija, ki 
ponuja pokojninske koristi, njene obveznosti morajo biti krite (funded) in mora biti povezava 
z zaposlitvijo. Oblika koristi je zelo grobo definirana, kar pomeni, da je prepuščena 
posameznim državam članicam. 
 
Glede na FSAP bi morala biti direktiva sprejeta do konca leta 2002, posamezne države pa bi 
jo morale prenesti v svoj pravni red do konca leta 2003. Bistvo direktive je seveda možnost 
IORP-jev, da imajo enotno evropsko licenco, sicer direktiva sploh ne bi bila potrebna. To 
pomeni, da lahko IORP, če deluje po predpisih matične države, neomejeno »potuje« po 
državah EU, odgovarja pa le nadzorni instituciji matične države. Po direktivi lahko funkcijo 
izvajalca IORP izvajajo tudi življenjske zavarovalnice (EFRP Activities Report 2001, 2002, 
str. 4). Novo direktivo o pokojninskih skladih morajo države članice uveljaviti do 23. 9. 2005. 
Direktiva postavlja temelje za ustanovitev EIORP25. Tudi predpisi o rezervacijah in lastnih 
sredstvih so v direktivi le grobo opredeljeni. Država članica lahko za domače sklade zahteva 

                                                 
24 IORP direktiva: On the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision, 
objavljena 23. 9. 2003 (European Institutions for Occupational Retirement Provision, 2003, str. 10). 
25 Vseevropski pokojninski skladi – EIORP European Institution for Occupational Retirement Provision – 
pokojninski sklad, ki bi nudil pokojnine znotraj države članice, ki ni država članica sedeža pokojninskega sklada. 
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izpolnjevanje strožjih pravil. Vseevropski pokojninski sklad bi nadzorovale nadzorne 
institucije države članice, kjer bi imel tak sklad svoj sedež. 
 
Potreba po ustanavljanju vseevropskih pokojninskih skladov izhaja iz želje po ekonomiji 
obsega pokojninskih skladov, iz želje po povečanju konkurenčnosti, iz sprememb v 
demografski strukturi in zaradi enotnega evropskega trga. Take institucije prinašajo prednosti 
za države, delodajalce in zaposlene. Državam prinašajo učinkovit nadzor nad davki oziroma 
manjše možnosti izogibanja davkom, delodajalcem in zaposlenim pa povečane donose, 
zmanjšanje stroškov in boljše upravljanje s tveganji. EIORP naj bi bil davčno nevtralen v 
smislu, da posamezni (državni) podskladi (sekcija sklada, kjer so sredstva zavarovancev iz 
posamezne države) plačujejo davke v skladu z zakonodaje te države. Podsklad je torej 
ustanovljen na podlagi pokojninskega načrta po predpisih neke države (EFRP Activities 
Report 2001, 2002, str. 10).  
 
Delovanje EIORP je mogoče najlažje razumeti s primerom. Imamo mednarodno podjetje, ki 
deluje in ima zaposlene iz držav A, B in C. Pokojninski sklad tega podjetja ima sedež v državi 
A, kar pomeni, da deluje po predpisih o preudarnosti poslovanja države A in ga nadzorujejo 
nadzorne institucije iz države A. Država članica (v tem primeru državi B in C), v kateri deluje 
pokojninski sklad iz druge države članice (A), lahko zahteva ločitev sredstev sklada, 
namenjenih za izplačila koristi zavarovancev iz te države članice (»ring – fence«) oziroma 
ločeno upravljanje takega državnega podsklada. Sicer enoten sklad je zato razdeljen na tri 
podsklade. V posameznem podskladu so sredstva zbrana od zaposlenih v posamezni državi. 
Vsak podsklad je davčno obravnavan glede na davčne predpise države zaposlenih, vsak 
podsklad deluje po delovnih zakonih in zakonih socialnega zavarovanja države zaposlenih. 
Koristi zavarovancev iz posamezne države so izplačane iz sredstev posameznega podsklada  
(European Institutions for Occupational Retirement Provision, 2003, str. 35). 
 
Cilj v EU je torej, da pokojninski skladi delujejo na področju vseh članic EU, torej z enotno 
licenco, vendar morajo ustrezati davčnim in delovnim predpisom posameznih držav članic. Te 
omejitve bodo ostale kljub uveljavitvi nove IORP direktive. Ideja o oblikovanju EIORP je 
zasnovana z upoštevanjem teh omejitev. 
 
3.4.2. Sredstva in naložbe pokojninskih skladov v EU 
 
Večina sredstev pokojninskih skladov je v Veliki Britaniji, na Nizozemskem, v Nemčiji in v 
Švici. Rast sredstev pokojninskih skladov je bila v letih od 1995 do 2000 v povprečju 12 % 
letno. V povprečju EU+3 zbrana sredstva drugega stebra pomenijo okrog 31 % BDP v letu 
2000; v Veliki Britaniji kar 81 %, v Švici 123 %, na Nizozemskem 111 % BDP. V Islandiji, 
na Nizozemskem, Švedskem in v Švici je skoraj vse delovno prebivalstvo pokrito s 
pokojninskimi zavarovanji v okviru drugega stebra. Povprečje v EU+3 je 64 %. Pri nekaterih 
državah (npr. Nemčiji) je ta delež le 35 %, saj ne upošteva nekaterih vrst zavarovanj preko 
kolektivnih shem. Dejansko je delež bistveno večji (ocenjeno nekje okrog 90 %). V 
absolutnih številkah vodi Velika Britanija, kjer je zavarovanih več kot 10 milijonov ljudi 
(EFRP Activities Report 2001, 2002, str. 27).  
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Tabela 24: Sredstva pokojninskih skladov v članicah EU+31 na dan 31. 12. 2000 
 

 Sredstva v 
milijardah EUR Delež 1 v % Delež 2 v % Delež 3 v % 

Belgija          14,5 1,4 0,6 0,5
Nemčija        331,3 31,2 13,3 11,8
Grčija2            5,1 0,5 0,2 0,2
Španija          42,4 4,0 1,7 1,5
Francija          92,2 8,7 3,7 3,3
Irska          52,5 4,9 2,1 1,9
Italija          29,9 2,8 1,2 1,1
Luksemburg2            0,1 0,0 0,0 0,0
Nizozemska        445,0 41,9 17,9 15,8
Avstrija          24,7 2,3 1,0 0,9
Portugalska          13,1 1,2 0,5 0,5
Finska          11,8 1,1 0,5 0,4
Evro območje skupaj      1.062,5 100,0 42,8 37,7
Danska          42,0 1,7 1,5
Švedska        139,6 5,6 5,0
Velika Britanija      1.240,2 49,9 44,0
Evropska unija skupaj      2.484,4 100,0 88,1
Norveška            7,5  0,3
Islandija            6,5  0,2
Švica        321,0  11,4
SKUPAJ DRŽAVE EU+3      2.819,5  100,0
Opombe: 
1. Članice EU ter Norveška, Islandija in Švica. 
2. Za Grčijo in Luksemburg podatki na 31. 12. 1999. 
Delež 1: Delež v % od članic evro območja. 
Delež 2: Delež v % od vseh članic EU. 
Delež 3: Delež v % od vseh članic EU+3. 
 
Vir: Pension Fund Assets, 2001, str. 1 
 
Slika 13: Struktura naložb pokojninskih skladov članic EU+3 na dan 31. 12. 2000 
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Vir: EFRP Activities Report 2001, 2002, str. 26 
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Deleži se v povprečju od leta 1993 do 2000 niso bistveno spreminjali, kar kaže na stabilno 
naložbeno politiko pokojninskih skladov. Sicer pa obstajajo velike razlike med državami, 
najbolj glede deleža delnic med naložbami pokojninskih skladov. Največje deleže delnic 
imata Irska (62 %) in Velika Britanija (69 %); najmanjše deleže delnic pa imajo Avstrija 
(8 %), Francija (13 %) in Italija (4 %). Velika Britanija močno dviguje povprečje deležev 
delnic. Pri dolžniških instrumentih so deleži bolj homogeni in se gibljejo med 20 % in 50 % 
sredstev pokojninskih skladov (EFRP Activities Report 2001, 2002, str.26). 
 
3.5. Investicijski skladi v EU 
 
3.5.1. Novi direktivi na področju poslovanja vzajemnih skladov 
 
Novi direktivi, ki urejata delovanje vzajemnih skladov v EU, sta bili objavljeni 13. 2. 2002. 
Vse države članice morajo direktivi vključiti v svoje zakonodaje do 13. 2. 2004. Vzpostavljata 
sistem enotne licence tudi za družbe za upravljanje. Direktivi razširjata investicijske možnosti 
vzajemnih skladov. V zvezi z zaščito investitorjev direktivi prinašata natančnejše predpise o 
zahtevah po razpršitvi tveganj. Novi direktivi dovoljujeta družbam za upravljanje tudi 
upravljanje portfeljev dobro obveščenih investitorjev in institucionalnih investitorjev, na 
primer pokojninskih skladov. Družbe za upravljanje lahko za tretje osebe opravljajo tudi  
nekatere svetovalne in skrbniške storitve. Družba za upravljanje prejme enotno evropsko 
licenco, če izpolni nekatere organizacijske pogoje in pogoje glede kapitalske ustreznosti. 
Direktivi poenostavljata vsebino prospekta sklada in jo tako naredita prijazno investitorju. 
Namen poenostavitve prospekta je povečanje čezmejnih prodaj skladov. Povečale pa so se 
obveznosti razkritij. Države članice lahko za svoje sklade dovolijo prehodna obdobja do pet 
let od uveljavitve novih direktiv za preoblikovanje naložbenih politik skladov. Še vedno pa se 
v praksi pojavljajo ovire pri prodaji vzajemnih skladov v EU, kot so različni davčni sistemi, 
različne interpretacije direktiv in različni pristopi držav članic pri nadzoru skladov (The New 
UCITS Directive Explained, 2002). 
 
3.5.2. Stanje v panogi investicijskih skladov 
 
Vodilne države glede investicijskih skladov v Evropi so: Francija, Luksemburg, Nemčija, 
Velika Britanija, Italija in Irska. Velika Britanija ima med svojimi skladi največ delniških 
skladov. Italija je močna pri obvezniških skladih. Najbolj rastejo Irski skladi, in sicer z 20 % 
letnimi stopnjami v zadnjih letih (Trends in the European Investment Fund Industry in the 
Fourth Quarter of 2003 and Results for Full-Year, 2004, str. 5). V EU gre očitno za prelom v 
miselnosti varčevalcev, saj je spoznanje o prednostih varčevanja v vzajemnih skladih 
prevladalo tudi v tradicionalno konzervativnih deželah, kot so Nemčija, Avstrija, Danska, 
Italija in Španija. 
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Tabela 25: Število skladov in sredstva v investicijskih skladih v članicah FEFSI1 na dan 31. 
12. 2003 

 UCITS3 skladi NON4 UCITS skladi SKUPAJ    

 

Število 

Sredstva v
milijardah

EUR 

Število 

Sredstva v
milijardah

EUR 

Število 

Sredstva v 
milijardah 

EUR 
D

elež 1 

D
elež 2 

D
elež 3 

Belgija      1.224         78          37          5      1.261        84  2,0 1,8 1,8
Nemčija      1.050        219      5.353       603      6.403       822  20,1 17,7 17,3
Grčija        265         30          22          1        287        32  0,8 0,7 0,7
Španija      2.471        202            5          3      2.476       205  5,0 4,4 4,3
Francija      7.902        909      3.840        99    11.742    1.008  24,6 21,8 21,2
Irska      1.978        285      1.529        76      3.507       362  8,8 7,8 7,6
Italija      1.012        379        112        14      1.124       393  9,6 8,5 8,3
Luksemburg      6.578        874        931        79      7.509       953  23,3 20,6 20,1
Nizozemska2        680         80           n.p.        13        680        93  2,3 2,0 2,0
Avstrija        833         70        358        22      1.191        92  2,2 2,0 1,9
Portugalska        159         21          65          6        224        28  0,7 0,6 0,6
Finska        329         24           -         -        329        24  0,6 0,5 0,5

Evro območje skupaj    24.481     3.172    12.252       923    36.733    4.096  100,0 88,4 86,2

Danska        400         39          94        10        494        49   1,1 1,0
Švedska        485         69          13          1        498        71   1,5 1,5
Velika Britanija      1.692        314        431       105      2.123       419   9,0 8,8

Evropska unija skupaj    27.058     3.595    12.790    1.039    39.848    4.634   100,0 97,5
Češka          58           3            4          0          62          3   0,1
Madžarska          96           3          17          0        113          3   0,1
Liechtenstein        137           7            5          0        142          7   0,2
Norveška        375         17           -         -        375        17   0,4
Poljska        112           7          16          0        128          7   0,1
Švica        440         72          18          8        458        80   1,7
SKUPAJ FEFSI    28.276     3.705    12.850    1.048    41.126    4.752   100,0
Opombe: 
1. FEFSI – Združenje vzajemnih skladov v Evropi (Fédération Européenne des Fonds et Sociétés d’Investissement). 
2. Za Nizozemsko vsi podatki na 31. 12. 2002. 
3. UCITS skladi – Vzajemni skladi (Undertakings for the Collective Investment of Transferable Securities). 
4. NON-UCITS skladi (ostali skladi – predvsem zaprti). 
Delež 1: Delež v % od članic evro območja. 
Delež 2: Delež v % od vseh članic EU. 
Delež 3: Delež v % od vseh članic FEFSI. 
 
Vir: Worldwide Investment Fund Assets and Flows, 2004, str. 9 
 
V UCITS skladih je bilo 3.705 milijard EUR ob koncu leta 2003, kar pomeni 78 % sredstev v 
vseh skladih. Na NON-UCITS trgu dominirajo štirje tipi skladov, in sicer:  
- nemški posebni skladi, namenjeni institucionalnim investitorjem, v katerih je bilo konec leta 

2003 za 620 milijard EUR sredstev, 
- britanski zaprti investicijski skladi in 
- nepremičninski skladi (Trends in the European Investment Fund Industry in the Fourth 

Quarter of 2003 and Results for Full-Year, 2004, str. 6). 
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Največ sredstev je v Evropi v povprečju zbranih v delniških skladih (34 % ob koncu 2003), 
nato v obvezniških (30 %), 20 % sredstev je v vzajemnih skladih denarnega trga, 14 % pa v 
mešanih skladih. V Veliki Britaniji je kar 75 % vseh sredstev v delniških skladih, najmanj pa 
v Italiji, in sicer le 20 %. Na Danskem  je 72 % vseh sredstev v obvezniških skladih, najmanj 
v Švici, in sicer le 21 %. V Švici pa je zato veliko sredstev v mešanih skladih. Grčija je znana 
po velikim deležu (kar 52 %) sredstev v svojih vzajemnih skladih denarnega trga (The State 
Of The European Investment Funds Industry At End-December 2003, 2004, str. 9). Za ZDA 
pa velja, da je le 50 % sredstev v delniških skladih, 28 % v vzajemnih skladih denarnega trga, 
17 % v obvezniških in le 5 % v mešanih. Svetovna povprečja, ki poleg ZDA in Evrope 
vključujejo še Japonsko, Kanado in Avstralijo, pa so naslednja: delniški skladi upravljajo 
45 % vseh sredstev v skladih, obvezniški 22 %, vzajemni skladi denarnega trga 24 %, mešani 
skladi pa 9 % (Worldwide Investment Fund Assets and Flows, 2004, str. 2). 
  
3.5.3. Naložbe investicijskih skladov v EU 
 
Kot že rečeno, so evropski delniški skladi po uvedbi evra močno povečali delež svojih naložb 
v podjetja iz drugih držav članic. Leta 1997 so v povprečju investicijski skladi investirali 
49 % svojih sredstev na domači trg, 10 % na trge drugih držav članic in 41 % na trge izven 
EU. Leta 2002 se je delež domačih naložb že zmanjšal na 28 %, delež naložb v druge države 
članice pa povečal na 26 %. Povečal se je tudi delež naložb na trge izven EU, in sicer na 46 % 
(Banking Integration in the Euro Area, 2002, str. 32). 
 
Slika 14: Struktura naložb investicijskih skladov držav članic EMU na dan 31. 12. 2002 

Denarna 
sredstva in 

depoziti
8,5%

Dolžniški 
vrednostni 
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Delnice
29,8%
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Ostale naložbe
8,0%

 
Vir: Euro Area Investment Fund Statistics, 2004, str. 1 
 
Struktura naložb investicijskih skladov v EU (oziroma v EMU na Sliki 14) je skladna s 
strukturo različnih oblik skladov, ki je bila že predstavljena. 
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4. FINANČNI POSREDNIKI V SLOVENIJI 
 
4.1. Uvod k finančnim posrednikom v Sloveniji 
 
4.1.1. Finančni posredniki in tranzicija 
 
V državah v prehodu finančni sektorji v predtranzicijskem obdobju praktično niso obstajali ali 
pa so obstajali v razmeroma zgodnjih razvojnih fazah. V srednjeevropskih in 
vzhodnoevropskih državah so bančni sektorji predstavljali najpomembnejši ali pa celo edini 
element njihovih finančnih sistemov, pa še ti so se po svoji razvitosti zelo razlikovali med 
državami. Z reformami se je najprej poskušalo izvesti prestrukturiranje, dokapitalizacijo in 
privatizacijo bank, vzporedno pa so se pojavljala prizadevanja za vzpostavitev nove finančne 
infrastrukture: denarnih trgov, trgov obveznic in delniških trgov, ki naj bi pospešili tudi razvoj 
nebančnih finančnih institucij. Za države v prehodu je v tem trenutku značilno, da so bančni 
sektorji držav v prehodu skoraj v celoti privatizirani in da so dosegli določeno stopnjo 
stabilnosti; narašča pomen denarnih trgov ter kapitalskih trgov, za katere je značilno, da je 
trgovanje na njih razmeroma plitvo, vendar je pomembno to, da so ti trgi vzpostavljeni ter da 
delujejo. Za trenutno stanje finančnih sistemov v tranzicijskih državah so značilni nizka raven 
finančnega posredništva (finančni sektorji so majhni v primerjavi s tistimi v EU), merjena z 
deležem v BDP, bančno finančno posredništvo izrazito prevladuje, manjše število finančnih 
oblik, nizka likvidnost trgov, slabo razviti nebančni finančni posredniki ter visoki deleži 
lastniške udeležbe tujcev (Košak, Ribnikar, 2003, str. 127). Glede na potrebe proizvodnega 
sektorja v tranzicijskih gospodarstvih je povpraševanje po kompleksnih finančnih storitvah 
veliko in teh potreb ne morejo zadovoljiti zgolj domači ponudniki finančnih storitev. Tuje 
ponudnike privlačita predvsem učinkovitost države in urejen pravni red.  
 
Pospešen razvoj bančnih sektorjev v državah v prehodu, ki se je včasih izvajal tudi na škodo 
hitrejšega razvoja nebančnih sektorjev, je bil za gospodarstva držav na prehodu nujen, saj so 
bili lahko le zdravi, stabilni in učinkoviti bančni sistemi dobra osnova za razvoj drugih delov 
finančnih sektorjev posameznih držav. Pri ocenjevanju razvojnih perspektiv nebančnih 
finančnih institucij in trgov kapitala v državah na prehodu moramo upoštevati potrebe 
nadaljnjega razvoja bančnega sistema, ker bodo banke najverjetneje imele najpomembnejšo 
vlogo tudi v drugih segmentih finančnega sistema – glede na to, da v Evropi prevladuje model 
univerzalnega bančništva (Bakker, Gross, 2003, str. 24). Zaradi gospodarske rasti in razvoja 
pričakujemo, da se bo globina finančnega posredništva preko kapitalskih trgov povečala, 
čeprav je zelo verjetno, da bo bančno financiranje tudi v prihodnosti prevladovalo nad 
financiranjem preko trga kapitala. 
 
Za normalen nadaljnji razvoj finančnih posrednikov in finančnih trgov v državah na prehodu 
je med drugim treba končati privatizacijo zavarovalništva, lotiti se nadaljnje reforme 
pokojninskih sistemov, razviti kreditno informacijske sisteme in službe, še naprej krepiti 
pravice kreditorjev, krepiti računovodske in revizijske standarde in prakso, izboljšati 
korporativno upravljanje, dvigniti raven ureditve in nadzora finančnih trgov, razviti 
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konsolidiran/integriran nadzor (npr. finančnih konglomeratov), povečati zaščito potrošnikov. 
(Bakker, Gross, 2003, str. 30). 
 
4.1.2. Splošne značilnosti slovenskega finančnega trga in finančnih posrednikov 
 
Formalen kvantitativen obseg trga kapitala je razmeroma velik, vendar bančni del finančnega 
sistema, kar zadeva klasično varčevanje, prevladuje. Banke so načelno zelo zainteresirane za 
razvoj več segmentov finančnega trga, jim pa to zaenkrat ni življenjsko potrebno. Zato za 
Slovenijo velja, da je bančni sektor najbolj razvit in spodbujan k rasti, kakovostna slovenska 
podjetja se že večinoma financirajo v tujini, varčevanje v bankah je kratkoročno, niša naših 
bank bo verjetno financiranje malih in srednje velikih podjetij, pravega denarnega trga ni, zato 
ni referenčne obrestne mere, trg kapitala ne igra vloge pomembnega vira svežega kapitala za 
podjetja (Veselinovič, 2002, str. 1). 
 
Po vstopu Slovenije v EU lahko na našem finančnem trgu realno pričakujemo še nadaljnjo 
krepitev konkurence ponudnikov finančnih storitev iz tujine. Glede njihove ponudbe je 
mogoče pričakovati, da bo osredotočena na ponujanje čezmejnih finančnih storitev, torej ne 
da bi ustanavljali svoje institucije v Sloveniji, na tiste segmente finančnih storitev, ki jih 
slovenske finančne institucije bodisi ne ponujajo ali pa njihove ponudbe finančno ali drugače 
niso konkurenčne, ter na tiste finančne storitve, za katerih kakovostno izvajanje ni potrebna 
široka mreža v državi.  
 
4.2. Banke, hranilnice in hranilno kreditne službe 
 
4.2.1. Splošno o bankah v Sloveniji po osamosvojitvi 
 
Na začetku tranzicije je bila ključna naloga vzpostavitev učinkovitega in stabilnega 
finančnega sistema. Kot vse tranzicijske države se je tudi Slovenija razvijala v smeri 
bančnega gospodarstva, kjer so banke in ne trg kapitala glavni vir financiranja podjetij. 
Gospodarski razvoj in rast sta bili ključno odvisna od trdnosti in učinkovitosti bančnega 
sistema (Ribnikar, Zajc, 2002, str. 99). Dediščina poslovanja v nekdanji državi nikakor ni 
olajšala celotnega procesa transformacije v slovenskem bančništvu. Visoke inflacijske 
stopnje, problem zamrznjenih deviznih vlog, izguba trgov nekdanje države, grozeče breme 
jugoslovanskih dolgov v tujini, nizka raven deviznih rezerv so bili dejavniki, ki so močno 
oteževali prehod v normalno delujoč bančni sistem (Košak, Košak, 2002, str. 51). V Sloveniji 
ljudje po tradiciji varčujejo26 v obliki bančnih depozitov, ki na splošno veljajo za netvegane 
naložbe. Na začetku gospodarskega prehodnega obdobja je država sponzorirala sanacijski 
program, s katerim je v celoti pokrila vse prihranke malih investitorjev v deviznih depozitih. 
Od takrat so domače banke ponudile relativno visoke obrestne mere na depozite, 

                                                 
26 Rezultati anket kažejo, da 60,4 % prebivalstva varčuje v obliki depozitov (brez varčevanj) v bankah, 25,1 % v 
obliki življenjskih zavarovanj, 23,6 % v nepremičninah (brez zemljišč), 21,3 % v delnicah, 20,2 % v obliki 
rentnih varčevanj pri bankah, 16,8 % v ostalih nepremičninah (zemljiščih), 13,0 % v vzajemnih skladih in 
12,1 % v obliki dodatnih pokojninskih zavarovanj.  
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verodostojnost in trdnost bančnega sektorja pa nikoli nista bili vprašljivi (Erker, Lukovac, 
Simoneti, 2003, str. 116).  
 
Sanacija največjih (starih) slovenskih bank se je formalno začela v letu 1993 končala pa sredi 
leta 1997. Sanacijo slovenskih bank je mogoče definirati kot reševanje problema slabe aktive 
bank. Nekatere manjše stare banke so se sanirale hitro z vstopom države z obveznicami v 
zameno za  neizterljive dolgove podjetij. Pri največjih bankah je šlo za prevelike zneske, da bi 
bil mogoč enak enkraten poseg države. Sanacija je tako zajela 50 % bančnega sektorja. V 
izbranem postopnem pristopu k sanaciji je država zamenjala svoje obveznice za slabo aktivo 
bank, vendar ne v celotnem obsegu obstoječe slabe aktive, tako da je prisilila banke, naj 
prispevajo svoj delež v samo-sanaciji. Okrog ena tretjina slabih terjatev je ostala po zamenjavi 
še naprej v bilancah bank v sanaciji. Zamenjana slaba aktiva bank je bila prenesena na 
Agencijo za sanacijo bank in hranilnic, agencija je hkrati postala začasni nadzornik 
podržavljenih bank v sanaciji. Sanacija je bila uspešno izpeljana in zaključena, kar je vidno v 
finančnih rezultatih in organizacijskih reformah saniranih bank (Štiblar, 2001, str. 67).  
 
4.2.2. Stanje v panogi 
 
4.2.2.1. Število in koncentracija bank v Sloveniji 
 
V strukturi finančnih posrednikov, ki sprejemajo vloge, imajo banke prevladujoč položaj. 
Konec leta 2003 so imele kar 98,7 % trga, merjenega z bilančno vsoto, preostali del trga pa so 
si delile hranilnici in hranilno-kreditne službe. Hranilnici sta imeli 0,4 % tržni delež, hranilno-
kreditne službe pa 0,9 %. Od skupno 20 bank je delovalo v letu 2003 v Sloveniji pet 
hčerinskih bank tujih bank in ena podružnica tuje banke. Poleg šestih bank v večinski tuji lasti 
je bilo v popolni domači lasti sedem bank, prav toliko pa tudi v večinski domači lasti (od 
sedmih bank v večinski domači lasti so tri imele manj kot 1 % tujega kapitala). Konec leta 
2003 sta delovali dve hranilnici. V EU imajo hranilnice tudi 30 % tržni delež, v Sloveniji pa, 
kot že rečeno, imamo le dve z zanemarljivim tržnim deležem. Še naprej pa se je zniževalo 
število hranilno-kreditnih služb. Razlog za zniževanje števila slednjih je usklajevanje 
hranilno-kreditnih služb z določbami zakona o bančništvu. Konec leta 2002 je delovalo 25 
hranilno-kreditnih služb, konec leta 2003 pa samo še osem. V letih 2002 in 2003 je prišlo do 
številnih pripojitev27 hranilno-kreditnih služb k Zvezi hranilno-kreditnih služb, v manjši meri 
pa do prevzemov hranilno-kreditnih služb s strani bank ter do prostovoljnih likvidacij in 
stečajev.  
 
Povprečna bilančna vsota bank, hranilnic in hranilno-kreditnih služb leta 2003 ima približno 
87% delež v bruto družbenem proizvodu Slovenije (Letno poročilo Banke Slovenije za leto 
2003, 2004, str. 37). 
 

                                                 
27 Do sredine leta 2004 se je 40  hranilno-kreditnih služb priključilo k Zvezi HKS, ki je s 1. 7. 2004 prenesla svoje 
poslovanje na eno od bank, 13 pa se jih je priključilo drugim bankam. Do roka sta le dve hranilno-kreditni službi vložili 
prošnje za uskladitev z določbami zakona o bančništvu.  
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Tržni delež največje banke v Sloveniji, merjen z bilančno vsoto, je ob koncu leta 2003 znašal 
33,6 %, skupaj s tremi hčerami pa 37,3 %. Prve tri banke imajo 53,0 % tržni delež, prvih pet 
pa 67,2 % tržni delež. Stopnja koncentracije bančnega sistema v Sloveniji se v zadnjih letih ni 
občutneje spreminjala, kar pomeni, da so bile v procesih konsolidacije udeležene predvsem 
manjše banke, ki so bile priključene večjim bankam ali pa so prenehale obstajati zaradi drugih 
vzrokov.  
 
4.2.2.2. Bilance bank v Sloveniji 
 
Tabela 26: Bilanca stanja bank v Sloveniji na dan 31. 12. 2003 
 

 Vrednost v milijardah SIT Delež 1 
v % 

Delež 2 
v % 

Delež 3
v % 

Denarna sredstva         141,5 2,8 2,6 0,2

Krediti bankam         338,5 6,7 1,3 5,5

Krediti strankam, ki niso banke       2.517,4 50,0 35,9 14,1

Krediti gospodarstvu       1.592,9 31,6 n.p. n.p.

Krediti gospodinjstvom         629,2 12,5 n.p. n.p.

Krediti državi         141,9 2,8 n.p. n.p.

Krediti drugim         153,3 3,0 n.p. n.p.

Vrednostni papirji       1.719,6 34,2 21,4 12,8

Druga aktiva         316,9 6,3 5,8 0,5

SKUPAJ AKTIVA       5.033,8 100,0 67,0 33,0

Dolgovi do bank         813,6 16,2 4,9 11,3

Dolgovi do strank, ki niso banke       3.293,1 65,4 43,7 21,8

Dolgovi do gospodarstva         618,2 12,3 n.p. n.p.

Dolgovi do gospodinjstev       2.138,5 42,5 n.p. n.p.

Dolgovi do države         157,9 3,1 n.p. n.p.

Dolgovi do drugih         378,5 7,5 n.p. n.p.

Izdani dolžniški vrednostni papirji         216,4 4,3 4,2 0,1

Druge obveznosti         289,7 5,8 4,6 1,1

Kapital         421,1 8,4 8,4 0,0

SKUPAJ PASIVA       5.033,8 100,0 65,7 34,3
Delež 1: Delež vrednosti postavke v % od vrednosti sredstev. 
Delež 2: Delež vrednosti tolarskih postavk v % od vrednosti sredstev. 
Delež 3: Delež vrednosti postavk v tuji valuti v % od vrednosti sredstev. 
 
Vir: Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2003, 2004, str. 42 in str. 45 
 
Za bilance bank v Sloveniji so značilni predvsem velik delež vrednostnih papirjev v aktivi 
(34,2 % ob koncu leta 2003), velik delež vlog nebančnega sektorja v pasivi (kar 65,4 % ob 
koncu leta 2003) ter razmeroma velik delež aktive in pasive v tuji valuti (tretjina aktive 
oziroma pasive ob koncu leta 2003). Na aktivi je torej premajhen delež kreditov (tako 
kreditov bankam kot kreditom nebančnemu sektorju), na pasivi pa je premalo dolgov do bank 
(vlog bank) in izdanih vrednostnih papirjev.  
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Slika 15: Struktura bilance bank v Sloveniji na dan 31. 12. 2003 
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Vir: Tabela 26 
 
Banke imajo v aktivi predvsem državne vrednostne papirje in papirje centralne banke. 
Blagajniške zapise Banke Slovenije banke kupujejo predvsem kot posledico sterilizacije 
deviznih prilivov na deviznem trgu, ki na trg med drugim prihajajo zaradi prodaje kapitalskih 
deležev rezidentov v nekaterih večjih podjetjih tujim kupcem. Ob vstopu v mehanizem 
deviznih tečajev ERM2 (Exchange Rate Mechanism) in nadalje v EMU se bodo morali 
sterilizacijski vrednostni papirji centralne banke umakniti iz bilanc bank. Kljub temu, da so 
banke do sedaj na vrednostne papirje v svoji aktivi dosegale velike donose, lahko 
pričakujemo, da v prihodnosti ne bo več tako. Donosi pri naložbah v (prvovrstne, netvegane) 
vrednostne papirje so običajno nižji od donosov pri posojilih. Banke, ki bodo uspele z 
ustrezno dinamiko sproščati svoje naložbe v vrednostne papirje in sredstva preusmerjati v 
dodatne kredite, bodo lahko obdržale ali celo povečale svoje tržne deleže (Košak, Tomaž, 
2004, str. 63). 
 
Slovenske banke imajo v svoji pasivi zanje razmeroma poceni sredstva. Delež vpoglednih 
vlog dosega tretjino vseh vlog, se pa delež in vloga nebančnega sektorja v pasivi vztrajno 
zmanjšujeta, predvsem zaradi padanja pasivnih obrestnih mer. Ročnost vlog se skrajšuje. Del 
varčevalcev namreč seli svoje prihranke iz manj donosnih v bolj donosne. Obseg bančnih 
vlog zato ni odvisen samo od obrestnih mer, pač pa predvsem od alternativnih naložbenih 
priložnosti, ki se varčevalcem ponujajo. Viri, s katerimi banke nadomeščajo vloge 
nebančnega sektorja, so predvsem dolgoročni. Povečuje se zadolževanje pri tujih bankah. 
Očitno je, da čedalje več bank najema posojila pri svojih materah v tujini ali prek sindiciranih 
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posojil. Banke pridobivajo vire tudi z izdajanjem dolžniških vrednostnih papirjev in s 
podrejenim dolgom. Banke so tudi aktivnejše pri zadolževanju na medbančnem trgu, zlasti v 
tujini. Konkurenčna slabost naših bank je v tem, da zaradi kratkoročnosti zbranih sredstev ne 
morejo dajati dovolj dolgoročnih posojil, zato se morajo na trgu Evropske unije dolgoročno 
zadolževati in s pomočjo finančnega posredništva tega trga preoblikovati ročnost svojih 
sredstev.  
 
Vztrajno se krči relativni delež tolarskega posojilnega trga in narašča delež deviznega 
kreditiranja nebančnega sektorja prek domačih bank ali deviznega kreditiranja iz tujine. 
Banke si torej izposojajo v tujini in devizno kreditirajo doma. Veliko slovenskih podjetij se 
torej financira neposredno pri tujih bankah. Zadnja tri leta so devizna posojila zanimivejša od 
tolarskih. Posojila v tujini in devizna posojila domačih bank dosegajo skupaj že 40 % vseh 
posojil. Tuje banke se obračajo predvsem na najboljša podjetja, ki zaradi nizkih obrestnih mer 
v tujini zamenjujejo kratkoročne, pa tudi dolgoročne kredite domačih bank z ugodnejšimi 
krediti iz tujine.  
 
Velik delež vlog v tuji valuti je posledica obdobja pred osamosvojitvijo in po njej, ko so za 
domačo valuto veljale visoke inflacijske stopnje. Kljub temu, da je bila donosnost tolarskih 
vlog v preteklem desetletju vedno malenkost višja od donosnosti vlog v tuji valuti, ima 
nebančni sektor tretjino vseh vlog v obliki vlog v tuji valuti. 
 
Struktura bančnih naložb in obveznosti se bo morala postopoma prilagoditi strukturi, ki je 
običajna v državah članicah EMU, saj bodo slovenske banke samo na ta način lahko 
konkurirale bankam iz sedanjih članic EMU, prilagajanje pa bo predvsem nujno tudi zaradi 
vedno večjega podrejanja politiki ECB. Izkušnje nekaterih starejših članic EU ob vstopu v 
EMU kažejo na relativno visoko kreditno aktivnost, ki je presegla 20 % letno rast, kar je 
posledica ustalitve domačih obrestnih mer na nižjih ravneh. Kreditna aktivnost se je zlasti 
povečala do sektorja prebivalstva. Na drugi strani pa je prišlo do zmanjševanja vlog 
prebivalstva v bankah. Domnevamo lahko, da se bo delež posojil v bankah v Sloveniji v 
prihodnjem obdobju povečeval predvsem zaradi zmanjševanja deleža vrednostnih papirjev v 
bilančni vsoti in deloma zaradi zmanjševanja deleža gotovine oziroma obvezne rezerve. Kako 
hitro se bo izvedla sprememba v strukturi naložb, je večinoma odvisno od naraščanja virov 
financiranja iz tujine, od percepcije ekonomskih subjektov o hitrosti zniževanja domačih 
obrestnih mer in njihovi ustalitvi na novih, nižjih ravneh ter od ponudbe novih investicijskih 
možnosti ob integraciji v skupni evropski trg. Obseg finančnega posredništva preko bank v 
Sloveniji naj bi se še povečal, saj je delež v BDP še majhen glede na ta kazalec v EU (Košak, 
Tomaž, 2004, str. 63). 
 
4.2.2.3. Uspešnost bank v Sloveniji 
 
Razen dveh bank, ki sta poslovno leto 2003 zaključili z izgubo, so imele preostale banke 
pozitiven poslovni izid. Skromna rast dobičkov bank v zadnjih letih kaže na umirjanje 
doseženih rezultatov oziroma na postopno prenehanje razlogov za visoko donosnost bank, kot 
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so že omenjeni velik delež donosnih vrednostnih papirjev v aktivi, poceni financiranje iz 
vpoglednih vlog oziroma iz virov iz tujine, inflacijski dobiček ...  
 
Tabela 27: Postavke prirejenega izkaza poslovnega izida bank v Sloveniji za leto 2003 

 Vrednost v milijardah SIT Delež od bruto dohodka v % 
Neto obresti 145,3 63,6
Neto opravnine 54,7 23,9
Neto finančni posli 19,5 8,5
Neto ostalo 8,9 3,9
Bruto dohodek 228,3 100,0
Operativni stroški 142,6 62,5
     od tega stroški dela 71,7 31,4
Neto dohodek 85,7 37,5
Neto rezervacije in neto odpis -37,5 -16,4
Rezultat pred obdavčitvijo 48,1 21,1
Rezultat po obdavčitvi 31,8 13,9
Vir: Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2003, 2004, str. 40 
 
Visok inflacijski dobiček je bankam omogočal prikrito subvencioniranje bančnih storitev, kar 
se je izkazovalo v nižjem eksplicitnem zaračunavanju stroškov komitentom. Proces 
zniževanja inflacije je banke prisilil v zmanjševanje prikritega subvencioniranja drugih 
finančnih instrumentov na podlagi inflacijskega dobička. To se kaže na eni strani v še večji 
razliki pri hitrosti zniževanja aktivnih in pasivnih obrestnih mer ter na drugi strani v bolj 
doslednem zaračunavanju finančnih storitev glede na dejanske stroške (Košak, 2003, str. 14). 
Delež neto obresti pa je kljub temu glede na delež neto opravnin še vedno razmeroma visok. 
Struktura porabe bruto dohodka kaže na to, da stroški dela pomenijo nekje 50 % operativnih 
stroškov. Sicer pa se nadaljuje upadanje operativnih stroškov na povprečno aktivo. Za leto 
2003 je ta kazalec znašal 3 %, stroški dela na povprečno aktivo pa 1,5 %. V primerjavi z 
bankami iz držav na prehodu so slovenske banke učinkovitejše. Zagotovo pa so slovenske 
banke primerljive z zahodnimi hranilnicami, ta primerjava je verjetno bolj ustrezna kot 
primerjava s komercialnimi bankami, saj imajo slovenske banke več značilnosti hranilnic. 
Tehtana efektivna davčna stopnja vseh bank je znašala dobrih 33 %, iz česar je razvidno, da 
so z davčnega vidika v neenakopravnem položaju glede na druge subjekte v gospodarstvu. 
 
Obrestna marža (izražena kot razmerje med neto obrestmi in povprečno bruto obrestonostno 
aktivo) je v letu 2003 znašala 3,2 % in se zaradi realnega upadanja neto obresti še naprej 
znižuje. V primerjavi z letom 2002 se je v letu 2003 znižala kar za 0,5 % (Letno poročilo 
Banke Slovenije za leto 2003, 2004, str. 40). Obrestna marža je konec junija 2004 znašala le 
še 2,8 %. S primerjavo obrestne marže iz tolarskega in deviznega bančnega posredništva 
lahko ugotovimo, da ostaja tolarska podbilanca bank kljub strukturnim spremembam 
poglaviten vir neto obrestnih prihodkov. Marža iz deviznega finančnega posredništva se vrti 
okrog ničle.  
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Slovenske banke praviloma že stroškovno niso kos velikim tujim bankam. Njihova bilančna 
vsota na zaposlenega ali naložbe v primerjavi z zbranimi prihranki ne morejo doseči bank, ki 
poslujejo na precej večjih trgih. Banke skratka nimajo veliko drugih možnosti, kot da 
izboljšajo kreditno ponudbo in tekmujejo predvsem z zmanjševanjem stroškov.  
 
4.2.3. Lastništvo bank v Sloveniji 
 
Močna prisotnost tujih investitorjev je opazna na skoraj vseh finančnih trgih v prehodu. Delež 
tujih bank v tranzicijskih državah še vedno narašča. Nekatere države so tujim bankam 
dovolile vstop že zelo zgodaj, druge pa so bile temu manj naklonjene. Vstop tujih bank v 
tranzicijske ekonomije poveča konkurenčnost in s tem lahko škoduje domačim bankam. Tuje 
banke imajo prednost v znanju in kapitalski moči. Po vstopu tujih bank se zmanjša vpliv 
lokalne politike na poslovanje bank. Prednosti naj bi bile kljub vsemu večje od negativnih 
učinkov tujega lastništva. Tranzicijske države vseeno ne bi smele prodati vseh bank tujcem, 
če k temu niso prisiljene iz ekonomskih razlogov, ker pa so to večinoma storile, se bodo 
zaradi tuje bančne prevlade soočile s številnimi negativnimi učinki v obliki odtoka 
akumulacije28 in izgube ekonomske suverenosti (Ribnikar, 2002c, str. 54). Tuji investitorji v 
večini držav srednje in vzhodne Evrope obvladujejo več kot dve tretjini skupne bilančne vsote 
bank in pričakovati je, da se bo ta delež po koncu privatizacije povzpel na več kot tri četrtine 
celotnega bančnega trga (Košak, Ribnikar, 2003, str. 127). 
 
V prvem valu na začetku tranzicije so tuje banke šle predvsem tja, kjer so pričakovale velike 
ali največje zaslužke. Boljši izhodiščni položaj (decentraliziran dvostopenjski bančni sistem), 
višja stopnja gospodarske razvitosti in nižji stroški sanacije bančnega sistema so omogočili, 
da prodaja slovenskih bank tujcem ni bila nujna in tudi ni bila potrebna (Hvala, 2004, str. 6). 
Tuje banke po vstopu Slovenije v EU velikega zanimanja za prihod na naš trg še niso 
pokazale, tujci pa samostojnih bank, kjer imajo večinsko lastništvo, naj ne bi spreminjali v 
podružnice.  
 
Kot že rečeno, je od skupno 20 bank delovalo v letu 2003 v Sloveniji pet hčerinskih bank 
tujih bank in ena podružnica tuje banke. Poleg šestih bank v večinski tuji lasti je bilo v 
popolni domači lasti sedem bank, prav toliko pa tudi v večinski domači lasti. V večinski 
državni lasti sta ostali po bilančni vsoti druga in enajsta največja banka.  
 
Tabela 28: Lastniška struktura kapitala bančnega sektorja 

Datum 
Država v ožjem 

smislu 
Tuje osebe 

Druge domače 
osebe 

Skupaj 

31. 12. 2000 36,8 % 12,0 % 51,2 % 100,0 %
31. 12. 2001 37,0 % 16,0 % 47,0 % 100,0 %
31. 12. 2002 20,3 % 32,5 % 47,2 % 100,0 %
31. 12. 2003 19,6 % 33,7 % 46,7 % 100,0 %
Vir: Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2003, 2004, str. 37 
                                                 
28 Banke v večinski tuji lasti na primer prenašajo poslovni rezultat v tujino s prikazovanjem relativno visokih 
operativnih stroškov v poslovanju z matično banko v tujini. 
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Lastniki bank v večinski domači lasti so predvsem nefinančna podjetja. V večini evropskih 
držav ni prepovedi glede lastništva nefinančnih družb v bankah. Kljub temu je takega 
lastništva v EU malo (Jašovič, Košak, 2004, str. 37). Za banke naj bi bilo normalno stanje 
stvari, da so njihovi večinski lastniki druge finančne institucije preko medsebojnega 
navzkrižnega lastništva. Finančne institucije imajo kot udeleženke finančnih trgov v 
primerjavi z nefinančnimi podjetji večjo sposobnost pridobivanja finančnih virov bodisi 
zaradi povezav (lastniških in poslovnih) z drugimi finančnimi institucijami, ali pa zaradi 
dostopa do financiranja na trgu vrednostnih papirjev. Zaradi obeh razlogov so manj odvisne 
od bančnih kreditov in bank in zato tudi njihovi primernejši lastniki.  
 
4.2.3.1. Prodaja državnih bank 
 
Država se je odločila za privatizacijo dveh saniranih bank, torej obeh največjih bank v 
Sloveniji. V največji je bil prodan 34 % delež, medtem ko je bil postopek privatizacije druge 
ustavljen. Privatizacija naj bi povečala učinkovitost in konkurenčnost privatiziranih bank in 
bančnega sistema kot celote, kupnina od prodaje deležev v obeh bankah pa naj bi v kar 
največjem možnem obsegu zagotovila zmanjšanje javnega dolga, nastalega v procesu 
sanacije. Novi ključni lastniki naj bi bili v obeh bankah sposobni zagotoviti nadaljnji razvoj 
obeh privatiziranih bank, predvsem s prenosom novih znanj in bančnih produktov ter seveda z 
zagotovitvijo potrebnega dodatnega kapitala, ki bi bankam omogočil rast tako na domačem 
trgu kot tudi v tujini (Košak, Košak, 2002, str. 59). Ker privatizacija druge največje banke ni 
uspela, bo vlada to banko združila z enajsto največjo banko, ki je tudi v njeni lasti. 
 
Vlada je zagovarjala primernost tujcev kot kupcev z argumentom, da domačini kot 
potencialni kupci bank nimajo zadostnega kapitala. Vlada je na tak način domač zasebni 
sektor neenakopravno obravnavala, saj bi sama morala ustvariti pogoje za možen nakup s 
strani domačega privatnega sektorja. Država bi morala najprej zagotoviti domači javnosti, da 
bo omogočila domačemu privatnemu sektorju nakup nefinančnih podjetij in bank, ki jih 
namerava prodati, tako, da bo hkrati s prodajo delnic podjetij, ki jih želi privatizirati, kupovala 
svoje obveznice. Sredstva za nakup so v makroekonomskem smislu zagotovljena, zato je 
narobe, da domačega privatnega sektorja ni morebiti izločila šele na koncu, če ali ko bi 
ugotovila, da so tujci boljši lastniki. Izločila ga je takoj. Država bi nato morala zagotoviti še 
nekaj, in sicer ustrezno likvidnost trga premoženja, da bi se opravile vse potrebne premoženja 
v portfeljih institucij privatnega sektorja. Tako bi se namreč končno znašel denar v portfelju 
tistih, ki želijo kupiti delnice podjetij, ki jih država privatizira (Ribnikar, 2002b, str. 54).  
 
Če v državi v desetih letih ni mogla nastati ustrezna finančna struktura, to je vrsta različnih 
finančnih institucij z medsebojno lastniško prepletenostjo, da bi lahko bile prevladujoče 
lastnice velikega dela domačih finančnih institucij domače finančne institucije, je malo 
verjetno, da se bo to zgodilo v bližnji prihodnosti. Zaradi tega je tudi malo verjetno, da bodo 
ostale pomembne domače finančne institucije v domačem lastništvu (Ribnikar, 2001, str. 53). 
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4.2.4. Prihodnost bank v Sloveniji 
 
Domače banke se vse bolj soočajo z izzivom, kako najti lastno pot na evropskem finančnem 
trgu. Z vstopom Slovenije v EU je postal proces konkurenčnega boja za tržne deleže na 
domačem bančnem trgu vedno bolj izrazit in se bo vse bolj izrazil v prisili po bolj 
učinkovitem poslovanju in v potrebi po ponujanju vedno bolj celovitih bančnih storitev. Za 
slovenske banke še vedno velja kritična ocena, da se premalo ukvarjajo s svojimi komitenti in 
njihovimi poslovnimi potrebami, željami in pričakovanji. Sodobne finančne ustanove bi 
morale imeti na stranke usmerjene informacijske sisteme, integrirane prodajne poti in razvite 
sisteme za upravljanje odnosov s strankami. Na to, da se slovenske banke zavedajo tudi 
prihajajoče nebančne konkurence, kaže dejstvo, da so nekatere banke v svoje univerzalno 
delovanje vključile tudi poslovne enote ali pravne subjekte, ki zagotavljajo izvajanje 
dejavnosti factoringa, lizinga, naložb v vzajemne sklade, zavarovalništva, borznega 
posredovanja itd.  
 
V bližnji prihodnosti je pričakovati večjo pozornost, usmerjeno v zniževanje vseh stroškov, v 
obvladovanje bančnih tveganj in v priprave na uveljavljanje novih kapitalskih standardov29. 
Veliko pozornosti bo namenjene izboljšanju kakovosti storitev in kontinuiranemu 
povečevanju strokovnega znanja zaposlenih, kar naj bi se odrazilo v večji učinkovitosti 
poslovanja bank. Upoštevanje nekreditnega, operativnega tveganja je v domačih bankah šele 
v zametkih. Pričakujemo lahko visoke stroške uvajanja zahtevanih sistemov obvladovanja 
tveganja in stroške ob prevzemu evra. Med slovenskimi bankami bodo imele ob vpeljavi 
novega kapitalskega sporazuma, katerega glavni cilj je izboljšanje procesov upravljanja 
tveganj v bankah, največ možnosti za izboljšanje konkurenčnega položaja banke v tuji lasti. 
Zlasti manjše banke pa ne smejo odlašati s pripravami.  
 
Po vstopu Slovenije v EU se bo še nadalje spreminjala lastniška struktura slovenskega 
gospodarstva. Pričakovati je, da bo v nekaj letih tretjina pomembnejših slovenskih podjetij v 
tuji lasti in vključena v mednarodne korporacije. To dejstvo bo nedvomno imelo za posledico 
zmanjšano vlogo slovenskih bank pri njihovem financiranju. Poslovno bodo tu utrpele največ 
večje banke, ki danes v poslovanju z njimi dosegajo pomembne obsege. Bitka med 
slovenskimi bankami naj bi se zato predvsem bila za financiranje malih in srednjih podjetij. 
 
S priključitvijo Slovenije v EU in tudi v ERM2 se je pritisk tuje konkurence (bančne in 
nebančne) samo še okrepil, medtem ko lahko na drugi strani ugotavljamo, da povezovanje 
domačih bank (tudi v povezavi z drugimi finančnimi institucijami) kot priprava na okrepljeno 
konkurenco iz tujine ni bilo tolikšno, kot je bilo pred leti v nekaterih sedanjih članicah EU 
(Košak, Tomaž, 2004, str. 63). Konkurenca tujih bank pa tudi konkurenca nebančnih 
finančnih posrednikov povzroča počasnejše naraščanje razmerja med bilančno vsoto in BDP 
in lahko pomeni celo njegovo ustalitev na nižjih ravneh, kot bi jih pričakovali zgolj na podlagi 
primerjave z vrednostmi enakih kazalnikov v državah EU. Vpliv vstopa v Slovenije v ERM2 
je tudi še cenejše financiranje v tujini in stabilizacija deviznih tečajev. Banke bodo morale še 

                                                 
29 Basel II je bil v letu 2004 sprejet, veljati začne leta 2006. 
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skrčiti aktivne in pasivne obrestne mere, kar pomeni padanje obrestnih marž in neobrestnih 
prihodkov (npr. iz deviznega trgovanja). Da bi ohranile donosnost kljub zaostreni konkurenci, 
bodo nekatere banke odprodajale odvečno in nedonosno premoženje. Pričakovana posledica 
je tudi zmanjšanje števila zaposlenih. 
 
4.3. Zavarovalnice in pozavarovalnice 
 
Zavarovalništvo je v Sloveniji sorazmerno bolj razvito kot v drugih državah v tranziciji, a 
slabše kot v razvitih tržnih gospodarstvih. Po tranzicijski uvedbi tržnega sistema s 
prevladujočo zasebno lastnino ter osamosvojitvi Slovenije v začetku devetdesetih let so se 
obstoječe zavarovalnice same sanirale, v nasprotju z bankami, kjer je bila potrebna pomoč 
države (Štiblar, 2004a, str. 71). 
 
Sicer je bilo stanje slovenskega zavarovalništva po osamosvojitvi oziroma po odpisih 
približno 40 % sredstev naših zavarovalnic označeno s popolno dejansko nesolventnostjo in 
premajhnimi rezervacijami v vseh zavarovalnicah, z monopoliziranim trgom z več kot 60 % v 
rokah največje zavarovalnice, z nesprejetim lastninskim zakonom, kar je peljalo v maraton 
sprejemanja in potrjevanja dveh tovrstnih zakonov na Ustavnem sodišču z izredno 
nevarnostjo nepravičnega prisvajanja večine lastništva zavarovalnic in s tem večinskega 
upravljanja zavarovalnih sredstev, prelivanjem sredstev, celo življenjskih premij, v plačila 
avtomobilskih in drugih škod, nezainteresiranostjo tujih zavarovalnic in vlagateljev, da bi 
pomagali pri izboljšanju našega trga, zadolženostjo (nelikvidnostjo) nekaterih zavarovalnic, 
mrežno prodajo življenjskih zavarovanj z izrednim (50 %) osipom pogodb v treh letih po 
sklenitvi, nepoznavanjem kompleksnosti zavarovalnih bilanc in trga povsod, razen pri 
nekaterih zavarovalnicah in posrednikih itd. (Gorišek, 2004, str. 33). 
 
Prestrukturiranje zavarovalnic poteka v Sloveniji s časovnim zaostankom približno treh let za 
prestrukturiranjem bančnega sektorja, vendar je relativno uspešno. Pri oblikovanju 
normativnih okvirov je bil prvi zavarovalniški zakon v samostojni Sloveniji sprejet leta 1994, 
drugi pa leta 2000. Slednji vključuje že vsa določila zavarovalniških direktiv EU. Vendar so 
bila določila o enotni licenci zavarovalnic in kontroli domačega nadzornega organa sprejeta 
pogojno z začetkom veljavnosti ob vključitvi Slovenije v EU, veljajo torej od maja 2004. 
Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic iz leta 2000 je kljub nekaterim drugačnim 
pogledom v posameznih zavarovalnicah opredelil obstoj družbene lastnine v zavarovalnicah, 
določil pristop k ocenitvi vrednosti zavarovalnic in deležev družbene lastnine ter določil način 
pristopa k izvedbi lastninjenja.  
 
V začetku so bile vse zavarovalnice kompozitne, specializirane so nastajale kot nove. Novi 
zakon o zavarovalništvu iz leta 2000 ne dovoljuje več ustanavljanja kompozitnih 
zavarovalnic, obstoječim pa dovoljuje dosedanjo usmerjenost. Očitno se bo v naslednjih letih 
povečal delež specializiranih zavarovalnic v primerjavi s kompozitnimi zavarovalnicami 
(Štiblar, 2004a, str. 74). 
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4.3.1. Zavarovalni trg v Sloveniji 
 
Zavarovalnice in pozavarovalnice so največja skupina med nedenarnimi finančnimi 
institucijami na slovenskem finančnem trgu. Konec leta 2003 je na slovenskem zavarovalnem 
trgu delovalo dvanajst zavarovalnic in dve pozavarovalnici. Od dvanajstih zavarovalnic jih 
osem opravlja zavarovalne posle premoženjskih in življenjskih zavarovanj, tri samo 
zavarovalne posle premoženjskih zavarovanj in ena, ustanovljena v letu 2003, samo 
zavarovalne posle življenjskih zavarovanj. Zavarovalni trg obvladujejo tri zavarovalne 
skupine.  
 
Za slovenski zavarovalniški trg je značilna visoka koncentracija. Tržni delež največje 
zavarovalnice po kriteriju zbrane bruto premije je v letu 2003 dosegel 43 %, tržni delež 
največjih treh pa več kot 75 %; tržni delež pozavarovalnic je skoraj enako porazdeljen med 
obe pozavarovalnici.  
 
Obračunana kosmata premija je v letu 2003 znašala 285 milijard tolarjev, od tega 156 milijard 
tolarjev oz. 54,7 % iz premoženjskih, 69 milijard tolarjev oz. 24,3 % iz prostovoljnih 
zdravstvenih in 60 milijard tolarjev oz. 21 % iz življenjskih zavarovanj. Pozavarovalnici sta v 
letu 2003 skupaj zbrali za 29,3 milijarde zavarovalne premije. Primerjava obračunane 
kosmate zavarovalne premije po posameznih vrstah premoženjskih zavarovanj kaže, da so 
zavarovalnice skoraj 90 % premije premoženjskih zavarovanj dosegle v petih zavarovalnih 
vrstah. To so: zavarovanje odgovornosti lastnikov cestnih vozil, kasko zavarovanje cestnih 
vozil, nezgodna zavarovanja, druga premoženjska zavarovanja in požarno zavarovanje. Z 
avtomobilskimi zavarovanji zavarovalnice dosegajo približno 56 % celotne zavarovalne 
premije premoženjskih zavarovanj.  
 
Tabela 29: Zbrana bruto premija slovenskih zavarovalnic v letu 2003 po vrstah zavarovanj 
 

 Premija v 
milijardah SIT 

Delež 1 v 
% 

Delež 2 v 
% 

Nezgodna zavarovanja 20,9 13,4 7,3
Kasko zavarovanje cestnih vozil 27,3 17,5 9,6
Transportna kargo zavarovanja   1,5 1,0 0,5
Požarno zavarovanje 14,9 9,5 5,2
Druga premoženjska zavarovanja 16,3 10,4 5,7
Zavarovanje odgovornosti lastnikov cestnih vozil 60,1 38,5 21,1
Druga zavarovanja odgovornosti   6,5 4,2 2,3
Kreditna zavarovanja 4,8 3,1 1,7
Druga premoženjska zavarovanja    3,9 2,5 1,4
SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA 156,2 100,0 54,7
Prostovoljna zdravstvena zavarovanja 69,4  24,3
Življenjska zavarovanja 59,9  21,0
SKUPAJ 285,4  100,0
Delež 1: Delež v % od premoženjskih zavarovanj. 
Delež 2: Delež v % od vseh zavarovanj. 
Vir: Letno poročilo Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2003, 2004, str. 5 
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V Sloveniji se je delež zbrane zavarovalne premije v BDP od leta 1992 do konca leta 2003 
povečal za polovico in v letu 2003 dosegel 5 % BDP. Tovrstni delež znaša v državah 
Evropske unije približno 9,5 %. Odstotek zbrane zavarovalne premije v Sloveniji zaostaja za 
primerljivimi odstotki držav članic EU predvsem na račun zbrane premije življenjskih 
zavarovanj. Ta je v Sloveniji leta 2003 znašala 1 % BDP, medtem ko je delež življenjskih 
zavarovanj v BDP v evropskih državah v letu 2001 znašal 5,4 %. Zbrana premija življenjskih 
zavarovanj se je v Sloveniji v zadnjih štirih letih v povprečju povečevala za 18 % letno in leta 
2003 presegla 20 % celotne zbrane premije (v Evropski uniji znaša okoli 60 % celotne 
premije) (Letno poročilo Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2003, 2004, str. 4). V deležu 
življenjskih premij v celotnih premijah je Slovenija celo pri repu novih (desetih) članic EU, 
ima pa v primerjavi s temi državami nadpovprečen delež premoženjskega zavarovanja glede 
na BDP in še bolj zdravstvenega zavarovanja na prebivalca (Štiblar, 2004b, str. 21). Slovenski 
zavarovalniški sektor je sicer v mednarodnih primerjavah relativno uspešen, z velikim 
razvojnim potencialom (Štiblar, 2004a, str. 76). 
 
Vzroke za nizek delež življenjskih zavarovanj gre iskati v naslednjih dejstvih, in sicer da v 
Sloveniji še pred dobrim desetletjem ni bilo nobene prave potrebe po življenjskem 
zavarovanju, zavarovalna zakonodaja je bila na področju življenjskih zavarovanj do sprejetja 
novega zavarovalniškega zakona ortodoksna in nerazvojno usmerjena, saj ni dopuščala 
mejnih storitev in povezav z drugimi finančnimi storitvami, davčna politika do danes ni 
spodbujala življenjskih zavarovanj, življenjska zavarovanja se še ne prodajajo v obliki 
finančnega svetovanja kot v razvitih državah, marveč gre za klasično tržno ponudbo, ki pa je 
na sodobnem finančnem trgu deležna vse manj odziva, zavarovalnice, posebej ko gre za 
življenjska in rentna zavarovanja, uživajo v primerjavi z bankami slabši ugled. 
  
Realno je pričakovati, da se bo v prihodnje nujno povečal delež življenjskih zavarovanj v 
portfelju slovenskih zavarovalnic, kar je odvisno od kupne moči in sposobnosti prebivalstva 
za oblikovanje prihrankov ter od davčne politike države. Ta za zdaj spodbuja le dodatno 
prostovoljno pokojninsko zavarovanje, ne pa življenjskih in rentnih zavarovanj pri 
zavarovalnicah (Končina, 2002, str. 15). 
 
Na trgu zavarovalniških produktov se je dobro uveljavila naložbena polica, ki pomeni 
življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem (vezano na enoto vzajemnih skladov). 
Sedanji trendi kažejo, da bodo naložbena zavarovanja v prihodnosti prevladovala. Naložbena 
zavarovanja so oblika življenjskih zavarovanj, kjer zavarovalnica prenese naložbeno tveganje 
na zavarovanca. Praviloma so bolj donosna kot klasična življenjska zavarovanja, vendar 
pomenijo tudi določeno tveganje, ki ga zavarovanec prevzema ob doživetju, ne pa tudi ob 
smrti. Običajne prednosti naložbenih zavarovanj pred klasičnimi so še možnost spreminjanja 
zavarovalne vsote, možnost izbire vzajemnih skladov, možnost predčasnega dviga odkupne 
vrednosti sredstev in možnost spreminjanja zavarovalne dobe in premije.  
 
Trenutno je v Sloveniji sicer sklenjenih  največ pogodb za klasično mešano življenjsko 
zavarovanje, podobno kot v Nemčiji. Zlasti v anglosaksonskem svetu pa prevladuje 
življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem. Ob koncu leta 2003 je bilo v Sloveniji 
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življenjsko zavarovanih 739.003 zavarovancev, od tega 40.264 v okviru življenjskih 
zavarovanj, vezanih na enote investicijskih skladov. 
 
4.3.2. Struktura naložb zavarovalnic 
 
Bilančna vsota zavarovalnic in pozavarovalnic je konec leta 2003 dosegla 588,8 milijard 
tolarjev (522,4 milijard tolarjev bilančne vsote zavarovalnic, 66,4 milijard bilančne vsote 
pozavarovalnic). Med obveznostmi prevladujejo zavarovalno tehnične rezervacije s 73 % 
deležem. Sledi osnovni kapital in rezerve s 97,7 milijard tolarjev, kar pomeni 17 % bilančne 
vsote. Bilančna vsota za življenjska zavarovanja predstavlja na dan 31. 12. 2003 že 41 % 
celotne bilančne vsote zavarovalnic, kar je bistveno več, kot znaša delež obračunane kosmate 
premije življenjskih zavarovanj v skupni obračunani premiji zavarovalnic za leto 2003 (21 
%).  
 
Konec leta 2003 je imel zavarovalniški sektor za 481,1 milijard tolarjev naložb. Med 
naložbami so prevladovale naložbe v državne vrednostne papirje (43 %) in naložbe v druge 
dolžniške vrednostne papirje (19 %). 
 
Tabela 30: Naložbe zavarovalnic in pozavarovalnic v Sloveniji na dan 31. 12. 2003 
 

 Vrednost v milijardah SIT Delež v % 
Depoziti pri bankah 86,4 18,0
Državni vrednostni papirji 204,8 42,6
Drugi dolžniški vrednostni papirji 92,7 19,3
Hipotekarna posojila 10,6 2,2
Nepremične 13,1 2,7
Lastniški vrednostni papirji 43,0 8,9
Druge naložbe 30,5 6,3
SKUPAJ 481,1 100,0
 
Vir: Finančni trgi, 2004, str. 6 
 
Slika 16: Struktura naložb zavarovalnic in pozavarovalnic v Sloveniji na dan 31. 12. 2003 
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S sedanjo dinamiko naložb se naložbe domačih zavarovalnic vse bolj približujejo strukturi 
naložb držav EU, kjer imajo zavarovalnice največji delež premoženja naloženega v dolžniških 
in lastniških vrednostnih papirjih. Vzrokov za obstoječe stanje pa je več: odsotnost naložbenih 
možnosti na domačem finančnem trgu oziroma nerazvitost domačega kapitalskega trga, 
pasivna naložbena politika domačih zavarovalnic v preteklosti, slaba organizacija naložbene 
dejavnosti v domačih zavarovalnicah v preteklosti; odsotnost takšne naložbene dejavnosti, ki 
bi pri izbiri posameznih naložbenih kategorij sistematično upoštevala kriterije likvidnosti, 
donosnosti, izpostavljenosti tveganju ter dolgoročno poslovno politiko zavarovalnice. Konec 
leta 2003 so znašale naložbe v tuje delnice in obveznice že 27 milijard tolarjev. 
 
4.3.3. Lastništvo slovenskih zavarovalnic in povezovanje zavarovalnic 
 
Poleg opisa lastniške strukture slovenskih zavarovalnic bodo v tem poglavju prikazane tudi 
nekatere značilnosti medsebojnega povezovanja zavarovalnic in povezovanja z drugimi 
finančnimi posredniki, kot so na primer banke. 
 
Po podatkih KDD je imel konec prvega četrtletja 2004 zavarovalniški sektor za 137,6 milijard 
tolarjev izdanih delnic. Država (SOD) je lastnik 47 % izdanih delnic. V lastništvu drugih 
finančnih posrednikov (KAD) je 18 % delnic, sledijo nefinančne družbe z 10 %. Same 
zavarovalnice so lastnice 9 % zavarovalniškega sektorja. Sledi tujina, ki ima v lasti 8 % 
izdanih delnic. 
 
Slovenija ima v primerjavi z novimi članicami EU daleč nadpovprečen delež zavarovalnic v 
domači lasti. Države članice EU15 imajo večino največjih zavarovalnic v domači lasti (enako 
bank in podjetij), kandidatke za vključitev v EU pa so jih že prodale tujcem. Slovenija je 
edina izjema, ki se še lahko odloča glede lastništva (Štiblar, 2004a, str. 76). 
 
Nadaljevanje kapitalskih in poslovnih povezav med slovenskimi zavarovalnicami je trenutno 
na slovenskem zavarovalnem trgu vsekakor prava strateška pot. Vendar je primerneje, da se 
zavarovalnice krepijo zaradi evropske zavarovalne konkurence, ne pa zaradi drugačnega 
medsebojnega pozicioniranja na domačem trgu. Zato je smotrno načrtovati in pripravljati eno 
ali morda dve kompozitni zavarovalnici, ki bi se lahko enakovredno tržno umeščali v 
evropske regije (na primer v srednjeevropski  in vzhodnoevropski prostor), ter specializirane 
zavarovalnice, predvsem za življenjska in rentna zavarovanja.  
 
Svetovni finančni sektor v zadnjem desetletju zaznamujejo prevzemi, združitve in druge 
oblike sodelovanja med finančnimi institucijami, med katerimi so zelo dejavne banke in 
zavarovalnice. Deregulacija bančništva in zavarovalništva v Evropi in ZDA je bankam 
omogočila ustanavljanje zavarovalnic oziroma bank in vzajemno distribucijo njihovih 
storitev. V EU zberejo banke tudi do 60 % polic življenjskega zavarovanja.  
 
Pri povezovanju bank in zavarovalnic so mišljene predvsem naslednje oblike: 
- banka kupi zavarovalnico, ki je izvajala predvsem življenjska ali rentna zavarovanja, ter s 

tem pridobi znanje in tržno mrežo za tovrstna zavarovanja, 
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- zavarovalnica in banka se zaradi strateških interesov, zlasti na mednarodnih trgih, 
medsebojno dokapitalizirata, 

- zavarovalnica in banka ustanovita skupno podjetje, ki se poslovno bolje odziva na potrebe 
potencialnih zavarovancev oziroma komitentov, zlasti pri oskrbovanju pravnih oseb, 

- zavarovalnica in banka izrabita medsebojno komplementarne prednosti trženja in oblikujeta 
skupne tržne splete (pogodbeno sodelovanje). 

 
Navedene oblike poslovnih in kapitalskih povezav je mogoče zaslediti med evropskimi 
zavarovalnicami različnih oblik in velikosti ter bankami. Osnovni vzrok za to je odzivnost na 
zahteve na mednarodnih finančnih trgih ter s tem večja mednarodna konkurenčnost 
zavarovalnic in bank. Dogajanje je del splošne težnje po univerzalizaciji finančnih storitev 
(Končina, 2002, str. 14). 
 
V Sloveniji se med bankami in zavarovalnicami razvija predvsem pogodbeno sodelovanje, ki 
se izraža kot prodaja zavarovalnih storitev preko bančnih okenc. Pogodbene oblike 
sodelovanja so značilne za trge, kjer se šele uveljavljajo storitve v obliki bančnega 
zavarovalništva. Pogosto gre za navezavo prvih stikov med že uveljavljenimi bankami in 
zavarovalnicami. Cilji sodelovanja so usmerjeni v dvig obsega in kakovosti poslovanja 
podpisnic, v povečanje konkurenčnosti in tržnih deležev, v skupni razvoj novih produktov 
ipd. Banka nima vpliva na razvoj novih produktov, ker jih prodaja v imenu zavarovalnice, 
vpliva lahko le na način in obliko prodaje storitev komitentom. Banke vstopajo predvsem v 
trženje dolgoročnih osebnih zavarovanj, kot so pokojninsko, rentno in življenjsko 
zavarovanje. Združevanju tradicionalnih oblik bančne dejavnosti in dejavnosti 
zavarovalništva pravimo kar bančno zavarovalništvo ali z uveljavljeno tujko 
»bankassurance«. Dve osnovi oziroma temeljni obliki bančnega zavarovalništva v Sloveniji 
sta: 
- varčevanja in naložbe z življenjskim zavarovanjem, ki jih sestavljajo različne storitve, 

odvisno od oblike upravljanja s prihranki glede na komitentovo pripravljenost za prevzem 
tveganja – preko bančnih depozitov, naložb z dogovorjenimi obrestmi (z možnostjo 
udeležbe pri dobičku) in naložb v vzajemne sklade s prevzemom tveganja, 

- v bančne storitve (kot so krediti, kartice in osebni računi) vgrajena življenjska in nezgodna 
zavarovanja, ki predstavljajo dodano vrednost bančnih storitev, s katero bi povečali 
zadovoljstvo in nagradili zvestobo najboljših komitentov banke ali kot kritje dolga v 
primeru smrti (ter varnost za dediče zavarovane osebe). Sem sodijo na primer nezgodna 
zavarovanja in življenjska zavarovanja pri kreditnih karticah in bančnih osebnih računih 
(Vidmar, 2003, str. 42). 

 
4.3.4. Prihodnost slovenskih zavarovalnic na evropskem trgu 
 
Prednosti slovenskih zavarovalnic so predvsem stabilen domači trg, veliko zaupanje strank v 
slovenske zavarovalnice, zelo dobro razvite tržne poti, konkurenčne premije, visoka 
penetracija pri neživljenjskih zavarovanjih in razmeroma dobra strategija pri življenjskih 
zavarovanjih. Slabosti pa so predvsem slaba razvitost posredniške dejavnosti, slaba prisotnost 
v tujini in prenizka produktivnost (Vozel, 2004, str. 18). Zaenkrat še nobena slovenska 
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zavarovalnica ni izrazila želje po trženju svojih storitev v EU. Po drugi strani pa je Agencija 
za zavarovalni nadzor v dobrem mesecu in pol po vstopu v EU že prejela 35 obvestil 
nadzornih organov držav članic o zavarovalnicah, ki imajo v Sloveniji namen opravljati 
zavarovalne posle neposredno oziroma preko podružnic.  
 
Ko gre za približevanje slovenskega zavarovalništva EU, pa je kljub razvojnim problemom 
treba ugotoviti, da rezultati v zadnjih letih kažejo, da slovenske zavarovalnice glede na obseg 
bruto premije na prebivalca ali delež BDP države dosegajo manj razvite države EU. Na 
splošno pa velja, da slovensko zavarovalništvo zaostaja za razvitimi državami EU zlasti po 
deležu življenjskih zavarovanj in po višini vplačanih premij za ta zavarovanja na prebivalca.  
 
Zaradi vstopa velikih evropskih zavarovalnic na naš trg bodo slovenske zavarovalnice morale 
povečati konkurenčnost in učinkovitost. Zmanjšati bodo morale stroške in zaposlenost v 
administraciji. Zaradi večje konkurence se bodo zniževale tudi premije. Prizadevanja bodo 
usmerjena v izboljšavo informacijskih sistemov. Kritni skladi in preostalo kritno premoženje 
bo v sedmih letih predvidoma znašalo nad 1000 milijard tolarjev. Pri tem bo za nadaljnji 
razvoj Slovenije ključno, ali se bodo ta sredstva vračala v domače povpraševanje, 
gospodarsko rast in stanovanjsko ter drugo gradnjo in ali jih ne bo preveč odtekalo v državne 
obveznice in v napajanje proračuna.  
 
4.4. Pokojninski skladi 
 
4.4.1. Nastanek pokojninskih skladov v Sloveniji 
 
Nastanek pokojninskih skladov v Sloveniji je bil formalno omogočen z uveljavitvijo novega 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1). Ta je pomenil začetek 
dolgoročnega socialnega, gospodarskega in finančnega procesa v družbi, ki na novo 
opredeljuje dosedanje vloge socialnih partnerjev. Sprejetje zakona zato pomeni načelno in 
tudi konkretno soglasje nosilcev temeljnih interesov, to je države, gospodarstva oziroma 
delodajalcev, prihodnjih upokojencev (te interese v največjem obsegu zastopajo sindikati 
delavcev) in sedanjih upokojencev o pristopih, oblikah in vsebinah zagotavljanja materialne 
varnosti za starost zdaj in v prihodnje. 
 
Koncept tako imenovanih »treh stebrov« pokojninske reforme vključuje vse znane in bistvene 
pristope, finančne oblike in namene zagotavljanja materialne varnosti za starost. Prvi steber je 
sedanji in za zdaj tudi prihodnji osrednji steber zagotavljanja materialne varnosti za starost 
aktivnega prebivalstva in sedanjih upokojencev. Temelji na vzajemnem načelu finančne 
izravnave med generacijami oziroma na tako imenovanim »Pay-As-You-Go« ali dokladnem 
sistemu plačevanja in črpanja. Drugi steber sestavljajo obvezna in prostovoljna kolektivna in 
individualna dodatna pokojninska zavarovanja, za katera so izdelani pokojninski načrti, ki 
opredeljujejo vsa razmerja med zavarovanci in izvajalci zavarovanj, izvajajo pa se v celoti po 
naložbenem načelu. Ta steber ima osrednji pomen za prihodnji razvoj pokojninskega 
zavarovanja. Tretji steber pa predstavljajo zavarovanja zavarovalnic ter so pravzaprav 
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življenjska zavarovanja, ki jih izvajajo zavarovalnice samo na podlagi Zakona o 
zavarovalnicah (Končina, 2001, str. 18). 
 
Pokojninski skladi spadajo k drugemu stebru in predstavljajo prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje, ki pomeni dolgoročno varčevanje na osebnih računih zavarovancev 
z namenom, da se jim ob dopolnitvi določene starosti iz privarčevanih sredstev skupaj z 
donosi iz naložb zagotovijo dodatne pokojnine. V prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje se lahko vključi le zavarovanec ali uživalec pravic iz obveznega pokojninskega 
zavarovanja.  
 
Slovenija se je torej odločila za naložbeni sistem (znana vplačila). Ali je naložbeni sistem za 
zavarovanca boljši, je zelo odvisno od donosnosti naložb. V tem trenutku se zdi izbira izredno 
spodbudna predvsem zaradi dejstva, da v pokojninske sklade, tudi ker vse več držav na novo 
prehaja na naložbeni sistem, v tem trenutku na ravni posameznih držav pa tudi na svetovni 
ravni več posameznikov vstopa kot izstopa. Navedeno pa pomeni večja vplačila kot izplačila, 
posledično povečano povpraševanje po delnicah, obveznicah, nepremičninah in s tem višanje 
njihovih cen – s tem pa se zagotavlja visoka stopnja donosnosti naložb v pokojninskih 
skladih. Ko bo prišlo do preobrata na tem področju – in zdaj strokovnjaki ugotavljajo, da naj 
bi se to zgodilo okrog leta 2030 – bo prišlo do padanja cen naložb skladov in kot posledica do 
nižjih privarčevanih zneskov posameznikov in do pokojnin, ki so daleč od številk, ki izhajajo 
iz primerov, ki jih danes spremljamo tako v slovenskem kot tudi v svetovnem okviru.  
 
Pokojninske načrte torej izvajajo pokojninski skladi, ustanovljeni po Zakonu o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju (ZPIS-1). Pokojninski sklad se lahko oblikuje kot vzajemni 
pokojninski sklad ali ustanovi kot pokojninska družba. Pokojninski načrt lahko izvajajo tudi 
zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje poslov življenjskega zavarovanja po zakonu 
o zavarovalništvu.  
 
Slovenija je na področju dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja poiskala 
nekatere nekoliko inovativne rešitve, za katere težko najdemo primerjavo v svetu. 
Pokojninske družbe so na primer slovenska posebnost. V Sloveniji je bilo prvotno 
predvideno, da bodo za zagotavljanje dodatnega pokojninskega zavarovanja delodajalci sami 
ali v okviru panoge ustanavljali zaprte vzajemne pokojninske sklade. Potekalo je drugače. 
Podjetja so se odločila, da bodo namesto vzajemnih pokojninskih skladov skupaj z drugimi 
podjetji ustanovila pokojninske družbe kot posebno, specializirano obliko zavarovalnice. V 
primerjavi z vzajemnim pokojninskim skladom ima pokojninska družba pomembno prednost, 
saj poleg varčevalnega dela (vplačila premij) nudi zavarovancem tudi neposredno izplačilo 
dodatnih starostnih pokojnin.  
 
Izvajalci se sicer razlikujejo po pravni obliki, načinu izračunavanja odkupne vrednosti, 
različnih predpisih, ki zanje veljajo, zato je težko spraviti njihovo poslovanje na isti 
imenovalec. Razlike med izvajalci obstajajo tudi v stroških (vstopni stroški, izstopni stroški, 
upravljavske provizije), zajamčeni donosnosti, višini osnovnega kapitala družbe, 
ustanoviteljih oziroma delničarjih družbe, če gre za pokojninsko družbo. 
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Premijo ali del premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja lahko v korist zavarovanca 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja plačuje tudi delodajalec, v tem primeru govorimo o 
kolektivnem zavarovanju. Delodajalci imajo priznane davčne olajšave, če se 51 % zaposlenih 
v podjetju odloči za pristop h kolektivnem pokojninskemu načrtu. Če del premije plačuje 
zaposleni oziroma je vključen v individualni pokojninski načrt, mu vplačana premija v letu 
znižuje osnovo za dohodnino. Seveda so davčne olajšave omejene.  
 
4.4.2. Stanje v panogi 
 
Ustanavljanje in poslovanje pokojninskih skladov se je začelo v letu 2001. Konec leta 2003 je 
dodatno pokojninsko zavarovanje ponujalo pet vzajemnih pokojninskih skladov (VPS), štiri 
pokojninske družbe (PD) in tri zavarovalnice. Pomembno vprašanje je, koliko ponudnikov 
pokojninskih načrtov slovenski trg sploh potrebuje. Odgovor je odvisen predvsem od palete 
naložbenih politik in obsega premoženja v upravljanju, najbolj smiselno pa je pričakovati, da 
bo svoj prostor na trgu dolgoročno lahko našlo od tri do pet ponudnikov. Do sredine leta 2004 
so od začetnih izvajalcev že odpadli dve pokojninski družbi, en vzajemni pokojninski sklad in 
ena zavarovalnica. Dve pokojninski družbi se nameravata v letu 2004 preoblikovati v 
življenjski zavarovalnici predvsem zato, da bi lahko tržili tudi življenjska zavarovanja. Poleg 
tega preoblikovanje pomeni tudi, da jima ne bo treba izpolnjevati nekaterih strožjih pogojev30, 
ki veljajo za pokojninske družbe, za zavarovalnice pa ne. 
  
V Sloveniji naj bi bilo na voljo le okoli 350.000 potencialnih zavarovancev glede na starostno 
strukturo aktivnega prebivalstva in glede na predpostavko, da se v sistem vključijo tisti, ki jim 
do upokojitve manjka vsaj še 10 let. Po drugem letu poslovanja so pokojninski skladi dosegli 
relativno veliko povečanje sredstev in števila članov v primerjavi s prvim letom poslovanja, v 
letu 2003 pa so se omenjene rasti začele umirjati. Koncentracija trga pokojninskih vzajemnih 
skladov je precej visoka, nekoliko bolj ugodna pa je tržna struktura na področju pokojninskih 
družb in zavarovalnic, kjer največji upravljavec predstavlja slabo tretjino trga.  
 
Konec leta (15. 12.) 2003 je bilo v kolektivne načrte vključenih okrog 2900 podjetij in skupno 
okrog 222 tisoč zavarovancev, od tega le okrog 23 tisoč v okviru individualnega zavarovanja 
(Petrov, 2004a, str. 18). V letu 2003 se je rast zavarovancev umirila in v 2004 povsem zamrla. 
16. 4. 2004 je bilo vključenih okrog 3100 podjetij, okrog 230 tisoč zavarovancev, od tega še 
vedno le okrog 24 tisoč v okviru individualnega zavarovanja (Petrov, 2004b, str. 18). V 
individualno dodatno pokojninsko zavarovanje je torej vključena samo desetina 
zavarovancev, drugi so v kolektivnem. Razvoj individualnega zavarovanja v primerjavi s 
kolektivnim zavarovanjem močno zaostaja. Razlog za to je sistem davčnih olajšav, ki daje 
izrazito prednost kolektivnemu zavarovanju. Nekatere raziskave javnega mnenja pa kažejo na 
premajhno ozaveščenost posameznikov o nujnosti dodatnega varčevanja za obdobje, ko ne 
bodo več zaposleni. 
 

                                                 
30 Zahtevo po banki skrbnici, redna zaposlitev vsaj treh borznih posrednikov in upravljavcev premoženja. 
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K počasnejšemu razvoju prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja prispeva 
predvsem šibko vključevanje javnega sektorja v dodatno pokojninsko zavarovanje in tudi 
podjetij iz dejavnosti, ki so v težavah, denimo tekstilne industrije. Vlada in sindikati so se v 
letu 2003 kljub temu dogovorili o načinu in pogojih vključitve javnih uslužbencev. Zmenili so 
se, da bo zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence samo eden. Za upravljavca 
zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence (ZVPSJU) je vlada izbrala 
Kapitalsko družbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja (KAD). KAD je bil izbran 
zaradi boljšega obvladovanja tveganj, boljše informacijske tehnologije, kadrovske zasedbe in 
kapitalske ustreznosti. KAD je za sklad javnih uslužbencev ponudil bistveno ugodnejše 
pogoje, kot pa veljajo za upravljanje drugih skladov, ki jih upravlja. V zaprti pokojninski 
sklad, ki ga upravlja KAD, je bilo sredi leta 2004 vključenih 155 tisoč javnih uslužbencev. 
Nakazane so bile premije za obdobje od avgusta 2003 do marca 2004 v enem znesku, in sicer 
približno 8,6 milijarde tolarjev. Največja pomanjkljivost enega upravljavca in enega 
pokojninskega načrta je v tem, da ni mogoče zadovoljiti interesov posameznikov po različnih 
tveganjih pri vlaganjih prihrankov, zato bodo vsi prisiljeni privzeti enaka tveganja ne glede na 
različne osebne preference. Dobra plat enega zaprtega sklada za vse uslužbence je v tem, da 
so se lahko z upravljavcem zaradi velikega števila zavarovancev dogovorili za dobre pogoje 
vključitve v pokojninsko zavarovanje (Jašovič, Simoneti, 2004, str. 97). 
 
Mesečne premije za prostovoljno pokojninsko zavarovanje v Sloveniji znašajo približno dve 
milijardi tolarjev, skupaj z javnimi uslužbenci okrog 3,3 milijarde tolarjev. Skupna zbrana 
premija pokojninskih družb in zavarovalnic ter čista vrednost sredstev vzajemnih 
pokojninskih skladov znaša skupno 16. 4. 2004 približno 53,7 milijard tolarjev. Zavarovancev 
naj bi bilo sredi leta 2004 že okrog 367 tisoč. Delež vključenih v dodatno pokojninsko 
zavarovanje naj bi postopoma še zrasel na 40 odstotkov aktivnega prebivalstva, kar pa niti ni 
slabo v primerjavi z državami kontinentalne Evrope.  
 
Tabela 31: Obseg poslovanja1 pokojninskih skladov 

 Obseg poslovanja pokojninskih skladov v 
milijardah SIT 

 31. 12. 2001 31. 12. 2002 31. 12. 2003 

Delež  
31. 12. 2003 

v % 
Vzajemni pokojninski skladi 1,2 5,9 12,2 25,0
Zavarovalnice 2,0 3,0 8,9 18,2
Pokojninske družbe 3,3 9,4 27,8 56,8
SKUPAJ 6,5 18,2 48,9 100,0
Opomba 1: Pri zavarovalnicah in pokojninskih družbah so upoštevane vplačane bruto premije, pri vzajemnih 
pokojninskih skladih pa obseg sredstev. 
Vir: Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev v letu 2003, 2004, str. 41 
 
4.4.2.1. Naložbe slovenskih pokojninskih skladov 
 
Sestava naložb vseh treh oblik izvajalcev je urejena s predpisi iz zakona o zavarovalništvu. 
Sedanja predpisana sestava naložb je premalo prožna, zlasti glede možnosti vlaganj v delnice. 
Dopustni delež delnic je relativno majhen (največ 30 %), kljub temu da je takšna naložba 
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dolgoročno praviloma optimalna in na dolgi rok zagotavlja najvišji donos ob najmanjšem 
tveganju. Delnice in vzajemni skladi bi morali biti bolj prisotni med naložbami, ker imajo 
pokojninski skladi zelo dolgoročno obdobje. 
 
Struktura naložb pokojninskih skladov je podobna strukturi papirjev, ki se uporabljajo za 
izračun referenčne donosnosti oziroma zajamčene minimalne donosnosti. Na tak način se 
skladi izognejo tveganju, da ne bi zmogli doseči zajamčene minimalne donosnosti, ki jo sicer 
morajo doseči vsak mesec (Erker, Lukovac, Simoneti, 2003, str. 121). Zaradi sedanjega 
sistema opredelitve minimalne zajamčene donosnosti oziroma strukture naložb izvajalcev 
bodoči upokojenci ne prejemajo koristi, ki bi jih lahko zaradi (rasti) trga kapitala. 
Zavarovanci so pri nas tako obsojeni samo na eno naložbeno politiko. V svetu je za razliko od 
tega pogosta navada, da se posameznik znotraj ene pokojninske sheme odloča med različno 
tveganimi naložbenimi politikami. Določen posameznik si lahko privošči in je pripravljen 
prevzeti bistveno več tveganja od nekega drugega posameznika in pravilno bi bilo, da sistem 
dodatnega pokojninskega zavarovanja nudi možnosti vsem. Problematično je predvsem to, da 
zakonodajalec ni dal možnosti tistemu delu prebivalstva, ki je pripravljena tudi tvegati.  
 
Tabela 32: Struktura naložb pokojninskih družb, vzajemnih pokojninskih skladov in 
zavarovalnic iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na dan 31. 12. 
2003 
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Državni vrednostni papirji 14,6 52,7 8,4 68,3 6,5 73,2 29,5 60,4
Bančni depoziti 5,9 21,2 2,5 20,5 0,5 5,3 8,9 18,1
Drugi vrednostni papirji 7,2 26,0 1,4 11,1 1,9 21,0 10,5 21,4
Drugo 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,5 0,1 0,2
SKUPAJ 27,8 100,0 12,2 100,0 8,9 100,0 48,9 100,0
Vir: Finančni trgi, 2004, str. 7 in Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev v letu 2003, 
2004, str. 41 
 
Slika 17: Struktura naložb pokojninskih skladov na dan 31. 12. 2003 
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4.4.3. Potrebne spremembe slovenskih pokojninskih skladov 
 
Dileme in potrebne spremembe dodatnega pokojninskega zavarovanja so predvsem, ali urediti 
delovanje vseh oblik izvajalcev v enotnem zakonu, kako poenotiti zunanji nadzor izvajalcev, 
kako poenotiti pravila informiranja zavarovancev, spremeniti izračun (mesečne) zajamčene 
donosnosti pri vzajemnih pokojninskih skladih, implementacija EU direktive, kjer je še 
potrebno, ter urediti pravila glede elementov v obdobju izplačil (ureditev rent) (Bešter, 2004b, 
str. 59). 
 
Koncept zajamčene minimalne donosnosti temelji na predpostavki, da pri naložbenem 
pokojninskem varčevanju z vnaprej znanimi prispevki posamezniki v celoti prevzemajo 
naložbeno tveganje (tveganje izgube glavnice in donosov) v nasprotju s sistemom, kjer so 
vnaprej znane pravice (pokojnine) zavarovancev. Da bi vsaj deloma omejili tveganja, ki jih 
prevzemajo zavarovanci, in jih deloma prenesli na izvajalce pokojninskih zavarovanj, je 
nastal institut zajamčene minimalne donosnosti (ZMD)31. Glede na zahtevo, da je treba ZMD 
dosegati v relativno kratkih obdobjih (v obdobju posameznega poslovnega leta za 
zavarovalnice oziroma koledarskega meseca za sklade), se izvajalci obnašajo racionalno in se 
poskušajo kar najbolj zavarovati pred tveganji tako, da investirajo v podoben portfelj, iz 
katerega se izračunava ZMD – dolgoročne državne papirje. Opisano deformacijo ZMD bi bilo 
mogoče odpraviti tako, da bi zahtevali njeno uresničitev na daljši rok – bodisi v obdobju 
povprečnega trajanja ekonomskega cikla ali pa celo v obdobju celotne dobe trajanja 
varčevanja posameznika. Za nameček pa bi bilo treba tudi izračun ZMD poenostaviti in ga 
bolj uskladiti s pričakovanimi razmerami. Pavšalna določitev ravni minimalne donosnosti, 
upoštevajoč trenutne okoliščine, bi bila zagotovo bolj primerna. ZMD daje prednost 
zmanjšanju tveganja, ampak duši donosnost. Mlajše generacije, ki so negotove glede pravic iz 
obveznega dokladnega sistema, bi verjetno dajale prednost donosnosti na račun nekoliko 
večjega tveganja (Jašovič, Simoneti, 2004, str. 98). 
 
ZMD se obračunava za nazaj, medtem ko morajo ponudniki dodatnega pokojninskega 
zavarovanja kupovati vrednostne papirje po trenutni tržni vrednosti. Težava je, ker se 
zajamčeni donos izračuna na podlagi preteklih naložbenih možnosti, in sicer v trenutku 
prodaje v primarni izdaji določene obveznice na trgu. Pokojninske družbe, vzajemni 
pokojninski skladi in zavarovalnice morajo torej zagotoviti minimalni zajamčeni donos, 
čeprav takih donosov lahko na trgu ni več. Na veliko olajšanje upraviteljev pokojninskih 
načrtov je bila donosnost tako domačih kot tujih obveznic zaradi pospešenega upadanja 
splošne ravni obrestnih mer v prvih letih njihovega delovanja visoka in težav pri doseganju 
predpisane minimalne donosnosti ni bilo. Ker pa splošna raven obrestnih mer na normalnih 
finančnih trgih vsaj občasno tudi naraste, cene obveznic pa temu ustrezno upadejo, se bodo 
tako regulator kot upravljavci dodatnih pokojninskih varčevanj prej ali slej znašli v zadregi. 
Sicer pa bi ob spremembi pravil za izračun ZMD slovenski pokojninski skladi investirali tudi 
na tuje trge, na primer na trg evroobveznic. Na tem trgu primanjkuje obveznic, ki bi jih kupili 

                                                 
31 Minimalna zajamčena donosnost ne sme biti nižja od 40 % povprečne letne obrestne mere na državne 
vrednostne papirje z dospelostjo nad enim letom.  
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pokojninski skladi. Pričakuje se, da bo slovenskim pokojninskim skladom v prihodnosti zato 
primanjkovalo naložbenih možnosti.  
 
4.5. Investicijski skladi 
 
Prvi investicijski skladi so v Sloveniji začeli poslovati v letu 1993. To so bili samo vzajemni 
skladi in so bili tesno povezani s prvotnimi borznoposredniškimi hišami. Na dan 31. 12. 2003 
je bilo aktivnih 20 družb za upravljanje, ki so upravljale 18 pooblaščenih investicijskih družb, 
osem investicijskih družb, 18 posebnih32 vzajemnih skladov in dva vzajemna sklada. 
Investicijske sklade je sredi junija 2004 upravljalo le še 18 družb za upravljanje (DZU). Med 
njimi so štiri upravljale izključno vzajemne sklade (VS), ena samo investicijske družbe (ID), 
sedem vzajemne sklade in investicijske družbe ter dve vse tri vrste skladov (ID-e, PID-e in 
VS).  
 
Tabela 33: Vrednost sredstev investicijskih skladov 
 

 Vrednost sredstev investicijskih skladov v milijardah SIT 
 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.03.2004

Pooblaščene investicijske družbe – PID-i 573,5 548,1 324,1 131,8 33,9
Investicijske družbe – ID-i 0,0 0,0 138,5 214,3 256,5
Vzajemni skladi  10,7 14,7 55,4 93,1 131,5
SKUPAJ 584,3 562,8 518,0 439,2 421,8
 
Vir: Finančni trgi, 2004, str. 8 
 
4.5.1. (Pooblaščene) investicijske družbe (PID-i in ID-i) 
 
Pooblaščene investicijske družbe (PID-i) so svojo zgodovinsko vlogo dobile v procesu 
množične privatizacije, ko so postale privatizacijski posredniki. Ustanovljene so bili z 
namenom zbiranja lastninskih certifikatov in nalaganja tako zbranih certifikatov v delnice. 
Čeprav se je zgodovinski proces avtonomne množične privatizacije že končal, bodo PID-i še 
nekaj časa ključni v procesu lastniške konsolidacije, toda slej ali prej bo njihova 
privatizacijska posredniška vloga začela plahneti. Ostala jim bo le še vloga upravljavcev 
podjetij. PID-om je bila ob oblikovanju privatizacijske zakonodaje namenjena tudi vloga 
finančnoposredniških institucij, te vloge pa do sedaj niso učinkovito opravljali. PID-i imajo to 
sistemsko napako, da jim je bilo zaupano upravljanje portfeljev in podjetij. Podjetja naj bi 
upravljali predvsem zato, ker ni bilo pričakovati, da bo množična privatizacija kar takoj dala 
podjetjem zainteresirane lastnike. Za investicijske sklade v razvitih deželah je značilno, da 
upravljajo portfelje, podjetja pa le izjemoma, pa še to zgolj preko skupnih predstavnikov v 
nadzornih svetih korporacij. Upravljanje podjetij je naporno in dolgotrajno početje z 
negotovim izidom, zato tisti, ki ga izvaja, pričakuje od take aktivnosti pretežno korist. Težko 
si je na primer predstavljati celovito prestrukturiranje podjetja, če tisti, ki tvega in ga izvaja, 

                                                 
32 Z uveljavitvijo zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1) v začetku leta 2003 morajo 
investicijske družbe in vzajemni skladi, ki še niso usklajeni z vsemi njegovimi določbami, nositi oznako posebni.  
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lahko pričakuje le odstotek v višini upravljavske provizije od prirastka vrednosti na račun 
uspešnega prestrukturiranja. Aktivno upravljanje podjetij je neracionalno tako za upravljavce 
investicijskih skladov kot tudi za vlagatelje v take sklade. Delo upravljavcev skladov je 
upravljanje portfeljev, pri čemer izbirajo in vlagajo v takšen zbir vrednostnih papirjev, ki 
vlagateljem zagotavlja najnižje tveganje pri danem donosu ali nasprotno, najvišji donos pri 
danem tveganju (Jašovič, 2000, str. 11). 
 
V začetku leta 2002 je bila zapolnjena privatizacijska vrzel, tako da imajo vse pooblaščene 
investicijske družbe med svojimi sredstvi le realno premoženje brez neizkoriščenih 
lastninskih certifikatov.  
 
V skladu z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o Prvem pokojninskem skladu in 
preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb so se morali PID-i do 31. 12. 2003 uskladiti 
z določbami Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU) in se 
preoblikovati v investicijsko družbo ali/in v redno delniško družbo (t. i. finančni holding). 
Novi ZISDU-1 dodatno še določa, da se PID-i lahko tudi neposredno preoblikujejo v 
vzajemne sklade. Nujnost preoblikovanja PID-ov izhaja iz naložb, ki so jih PID-i pridobili v 
zameno za certifikate in tudi zaradi njihove prihodnje vloge v finančnem sistemu. Pretežen 
del njihovih naložb so naložbe v netržne in nelikvidne delnice podjetij, poleg tega je pogosta 
tudi koncentracija lastništva v posameznih izdajateljih. Preoblikovanje PID-ov je v takšni luči 
nujnost, ki bi jih razbremenila tranzicijske navlake in iz njih naredila koristne finančne 
institucije. Nasprotno bodo PID-i koristni le za posameznike, o njihovi gospodarski 
koristnosti pa bi komajda našli kakšno prepričljivo zgodbo.  
 
Pričakovati je, da se bosta dve tretjini premoženja PID-ov porazgubili po raznih holdingih 
(rednih delniških družbah), ki ne bodo imeli nič skupnega s finančnimi posredniki (Petavs, 
2001, str. 18). Holdingi so postali sicer aktualni v zvezi s preoblikovanjem PID-ov, ko so 
njihovi upravljavci spoznali, da lahko ohranijo največji vzvod nadzora nad podjetji, če 
spremenijo PID-e v holdinge. Preoblikovanje v običajne delniške družbe je lahko koristno, če 
bomo tako dobili lastnike, ki se bodo aktivno ukvarjali s podjetji. Lastništvo holdingov pa je 
po drugi strani razdrobljeno oziroma so, če imamo v mislih samo pasivo holdingov, bolj 
podobni investicijskim skladom kot običajnim delniškim družbam.  
 
Tisto, kar je bilo končni cilj nastanka in preoblikovanja PID-ov, torej da bi nastali vzajemni 
skladi, se ni uresničilo, saj se je neposredno iz PID-a do sredine 2004 preoblikoval le en 
vzajemni sklad. Sami PID-i v bistvu niso imeli možnosti nabrati take naložbe, na podlagi 
katerih bi se preoblikovali večinoma tudi v vzajemne sklade. ZISDU-1 sicer v začetni fazi 
zgolj omogoča in ne sili PID-ov v preoblikovanje v vzajemne sklade, nato pa v drugi 
(štiriletni) fazi zahteva nadaljnjo uskladitev oblikovanih investicijskih družb (ID), nastalih iz 
PID-ov, v vzajemne sklade. Po zdaj veljavnem zakonu se bodo torej vsi ID-i morali 
preoblikovati v vzajemne sklade.  
 
V letu 2003 se je nadaljeval postopek preoblikovanja pooblaščenih investicijskih družb. 
Večina pooblaščenih investicijskih družb se je do konca leta bodisi uskladila z določbami 



 103

ZISDU, ki veljajo za investicijske družbe, bodisi razdružila v investicijsko družbo in redno 
delniško družbo, ali v celoti preoblikovala v redno delniško družbo. PID-i so se torej 
večinoma preoblikovali v redne delniške družbe, k čemur je največ prispevala neustrezna 
struktura naložb, svoje pa so dodali še upravljavci, ki so želeli izpod nadzora ATVP. Kljub 
poteku zakonskega roka za preoblikovanje pooblaščenih investicijskih družb (31. 12. 2003), 
je ob koncu tega leta, še vedno poslovalo 18 pooblaščenih investicijskih družb, kar je 
posledica tega, da je veliko število družb za upravljanje zahteve za preoblikovanje 
pooblaščenih investicijskih družb vložilo tik pred iztekom zakonskega roka. Konec leta 2003 
je poslovalo že osem (posebnih) investicijskih družb, ki so nastale s preoblikovanjem PID. 14. 
9. 2004 imamo le še en PID in 11 ID-ov, imamo pa približno 40 holdingov, nastalih iz PID-
ov.  
 
Pripravlja se že nov zakon, in sicer zakon o naslednicah pooblaščenih investicijskih družb. 
Gre za predpis, ki prinaša pomembne spremembe pravil za iz PID-ov nastale holdinge. Med 
drugim določa obvezno uvrstitev delnic takšnih družb na organiziran trg, omejuje tržne 
naložbe na pet odstotkov, prag za prevzem ni običajnih 25, temveč 15 %. 
 
Zaradi »PID-ovske zgodbe« slovenski investitorji še dolgo v investicijske sklade ne bodo 
imeli pravega zaupanja. 
 
4.5.1.1. Naložbe PID-ov in ID-ov 
 
Tabela 34: Naložbe PID-ov in ID-ov v Sloveniji na dan 31. 12. 2003 

 Vrednost v milijardah SIT Delež v %
Denarna sredstva 2,8 0,8
Kratkoročni vrednostni papirji 1,3 0,4
Domače obveznice 13,8 4,0
Domače delnice 292,6 84,5
Tuji vrednostni papirji 1,1 0,3
Druge naložbe (depoziti, nepremičnine) 34,5 10,0
SKUPAJ NALOŽBE 346,1 100,0
Vir: Finančni trgi, 2004, str. 9 
 
Slika 18: Struktura naložb PID-ov in ID-ov v Sloveniji na dan 31. 12. 2003 
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4.5.2. Vzajemni skladi 
 
Čeprav smo v Sloveniji že pred več kot desetimi leti dobili prvi vzajemni sklad, podatki o 
varčevalnih navadah prebivalcev kažejo, da sodimo Slovenci v primerjavi s prebivalci drugih 
(razvitih) držav še vedno na dno lestvice po vlaganjih v vzajemne sklade. Od leta 1999 do leta 
2003 se je masa sredstev v upravljanju v VS povečala za več kot desetkrat. Toda kljub vsemu 
število vlagateljev ob koncu leta 2003 predstavlja samo slabe 3 % slovenske populacije, kar je 
tudi znak, da ljudje še vedno niso dovolj seznanjeni z možnostmi naložb kapitalskih 
presežkov, ki so jim na voljo, in da je obenem stopnja zaupanja še vedno na relativno nizki 
stopnji (Juvan, 2003, str. 31). Po nekaterih raziskavah so razlogi za majhno varčevanje v 
vzajemnih skladih glede na bančne vloge naslednji: nepoučenost o novih načinih varčevanja 
(89 %), nezaupanje v slovenski trg vrednostnih papirjev (67 %), davek na kapitalske dobičke 
(49 %), previsoke provizije (19 %), odsotnost tujih vzajemnih skladov (9 %), dovolj visoke 
bančne obresti (8 %), preslabi rezultati skladov (2 %). Vlagatelji pogrešajo pri DZU, da bi te 
skrbele predvsem za interes vlagateljev in ne le za svojega. V Sloveniji sicer 10 do 15 % 
prebivalstva ustvari 75 do 80 % prihrankov. Ta del populacije je zato primeren za investiranje 
v vzajemne sklade (Kleindeinst, 2003). 
 
Tabela 35: Število vzajemnih skladov, investitorjev, vrednost sredstev in letni neto prilivi v 
vzajemne sklade 

Datum Število vzajemnih 
skladov 

Število 
investitorjev 

Sredstva 
vzajemnih skladov 
v milijardah SIT 

Letni neto prilivi v 
vzajemne sklade v 

milijardah SIT 
31. 12. 1999 17          8.813       8,8      3,1 
31. 12. 2000 19         11.986      10,7      1,2 
31. 12. 2001 18         14.148      14,7      1,8 
31. 12. 2002 18         33.281      55,4    29,3 
31. 12. 2003 20         57.856      93,1    26,1 
31. 3. 2004 21         80.842    131,5 n.p.
Vir: Finančni trgi, 2004, str. 10 in Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev v letu 2003, 
2004, str. 36 
 
Vzajemni skladi so se v prvi polovici devetdesetih let oblikovali v okviru upravljanja 
borznoposredniških hiš. Začetki so veliko obetali za industrijo investicijskih skladov. Kasneje 
so vzajemni skladi morali preiti v upravljanje družb za upravljanje. DZU, ki so imele tudi 
PID-e, so se lotile še vzajemnih skladov, čeprav to v začetku ni bilo donosno, vendar se je 
zaradi ekonomije obsega pri upravljanju to izplačalo. Banke v vzajemne sklade niso bile 
zainteresirane, ker so dovolj služile z depoziti. Banke bi nekoč zlahka pokrile začetne stroške 
vstopa, vendar jih razvoj vzajemnih skladov zares ni zanimal, saj so na varčevanje v 
vzajemnih skladih gledale kot na konkurenco varčevanju v obliki bančnih depozitov (Jašovič, 
Simoneti, 2004, str. 89). Za počasen nadaljnji razvoj vzajemnih skladov je krivih več 
razlogov. Prvi razlog je počasno posodabljanje zakonodaje. Neugoden davčni položaj 
varčevanja v vrednostnih papirjih v primerjavi z bančnimi vlogami je naslednji dejavnik. 
Davčni režim diskriminira investiranje v vzajemne sklade, saj obresti še niso obdavčene, bodo 
pa z novim zakonom o dohodnini. Nenazadnje sta k temu prispevala tudi zavlačevanje države 
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pri zapolnitvi privatizacijske luknje in odlašanje s pretvorbami PID-ov v normalne oblike 
finančnih institucij. Svoje pa je dodal še interes domačih upravljavcev, da čim dlje ostanejo 
zaščiteni pred tujo konkurenco. Neugoden vpliv na razvoj vzajemnih skladov je povzročila 
tudi afera Dadas, ki je bistveno zmanjšala zaupanje investitorjev v naložbe izven bančnega 
sistema. Slovenija kot predstavnica držav na prehodu z najvišjim BDP na prebivalca ima eno 
najnižjih stopenj naložb v vzajemne sklade na prebivalca. Vlaganja v vzajemne sklade 
predstavljajo le nekaj odstotkov vlog gospodinjstev v bankah. Če primerjamo vrednost 
sredstev vzajemnih skladov na prebivalca v Sloveniji z drugimi tranzicijskimi gospodarstvi, 
pridemo do ugotovitve, da so vlaganja v vzajemne sklade v Sloveniji na mnogo nižjem 
izhodišču kot v primerljivih gospodarstvih (Jašovič, Simoneti, 2004, str. 91). 
 
Konec prvega četrtletja 2004 je 12 DZU upravljalo 21 vzajemnih skladov. Konec prvega 
četrtletja 2004 je bilo skupno premoženje vzajemnih skladov že 131,5 milijard tolarjev in se 
je glede na konec leta 2003 povečalo za 41 %. Tržna koncentracija vzajemnih skladov je 
razmeroma velika. Ob koncu leta 2003 ima največji sklad 38,5 % tržni delež, vsi skladi 
vodilne DZU kar 57 % delež. Prve tri DZU obvladujejo preko 75 % trga.  
 
4.5.2.1. Naložbe vzajemnih skladov 
 
Tabela 36: Naložbe vzajemnih skladov v Sloveniji na dan 31. 12. 2003 

 Vrednost v milijardah SIT Delež v %
Denarna sredstva 3,1 3,3
Kratkoročni vrednostni papirji 4,9 5,3
Domače obveznice 19,4 20,9
Domače delnice 54,6 58,6
Tuji vrednostni papirji 8,5 9,1
Druge naložbe 2,6 2,8
SKUPAJ NALOŽBE 93,1 100,0
Vir: Finančni trgi, 2004, str. 10 in Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev v letu 2003, 
2004, str. 36 
 
Slika 19: Struktura naložb vzajemnih skladov v Sloveniji na dan 31. 12. 2003 
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Slovenski vzajemni skladi so v glavnem mešani skladi (na dan 31. 12. 2003 sta le dva čista 
obvezniška), saj imajo v povprečju več kot 60 % premoženja v delnicah, ostalo pa v 
dolžniških vrednostnih papirjih. Večina je glede deklarirane strategije zmerno agresivnih 
delniških vzajemnih skladov. Investicijska politika večine skladov je zelo splošno definirana 
in je v glavnem usmerjena v kapitalsko apreciacijo in dividendni donos. V tuje vrednostne 
papirje je bilo konec marca 2004 naloženih dvanajst milijard tolarjev. Zaradi omejene 
ponudbe vrednostnih papirjev na organiziranem trgu bodo slovenski upravljavci skladov 
čedalje bolj prisiljeni investirati na mednarodne trge.  
 
4.5.2.2. Prihodnost vzajemnih skladov v Sloveniji 
 
Slovenski vzajemni skladi so bili v minulih letih razmeroma visoko donosni33. Ugotovimo 
lahko, da je donosnost slovenskih vzajemnih skladov v glavnem skladna z dogajanjem na 
Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Ker je pričakovati umiritev rasti tečajev slovenskih 
delnic, se bo tudi donosnost vzajemnih skladov ustrezno stabilizirala. Kot že rečeno, večina 
upravljavcev že investira na mednarodne trge, med drugim tudi v obveznice. Ker bodo 
slovenski vzajemni skladi po napovedih največ vlagali na trgih Evropske unije, se bodo tudi 
donosi naših skladov počasi zlili z evropskimi gibanji. 
 
Poglavitna sprememba v letu 2004 je in bo usklajevanje »posebnih« vzajemnih skladov z 
določbami ZISDU-1, kar bo povzročilo večje profiliranje obstoječih skladov, ki si v prihodnje 
ne bodo več tako podobni kot doslej. ZISDU-1 opredeljuje in dovoljuje indeksne investicijske 
sklade, investicijske sklade denarnega trga, namenske investicijske sklade (npr. panožne) ter 
sklade skladov. Novi ZISDU-1 vpeljuje še naslednje novosti: inštitut skrbnika, izračun 
celotnih stroškov vzajemnega skladov in celotnih stroškov vlagatelja v vzajemnem skladu, 
sprostitev omejitev glede provizij, prenosljivost kuponov VS, sprostitev naložb v tuje 
vrednostne papirje in dodatno poročanje (Kodrič, 2003, str. 32). 
 
Med letom 2004 so nastali že dolgo napovedani novi vzajemni skladi. V naslednjih letih se 
bodo v vzajemne sklade preoblikovale nekateri investicijske družbe z okrog 120 milijardami 
tolarjev sredstev. Tržni deleži se bodo v tem primeru zelo spremenili. Nekatere DZU bodo 
popestrile obstoječe ponudbe s produkti tudi za bolj zahtevne vlagatelje ter ustanavljajo 
sklade tudi na vzhodu in jugu Evrope.  
 
Zakon o deviznem poslovanju (ZDP) iz leta 1999 je v preteklosti za nekaj časa zavrl prihod 
tujih vzajemnih skladov v Slovenijo in omogočil slovenskim vzajemnim skladom, da si 
utrdijo položaj doma in se pripravijo na prihod tuje konkurence. Novi ZISDU-1 omogoča 
prihod tujih vzajemnih skladov na slovenski trg bodisi neposredno bodisi preko ustanavljanja 
podružnic. Do vstopa Slovenije v EU je veljal moratorij na neposredno opravljanje storitev 
upravljanja tujih družb za upravljanje, kar pomeni, da je za to treba ustanoviti podružnico. Z 
vstopom v EU potreba po ustanavljanju podružnice tuje DZU odpade. Zaradi velikih 
administrativnih ovir pri ustanavljanju podružnic tujih družb za upravljanje v Sloveniji bo tuja 

                                                 
33 V letu 2002 so vzajemni skladi dosegli 55% povprečno donosnost. 
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konkurenca na naš trg verjetno vstopala predvsem preko domačih posrednikov, ki bodo 
prevzeli preprosto funkcijo prodajalca skladov.  
 
Poplave tujih DZU v letu 2004 vseeno ne pričakujemo, ker zaradi majhnosti domačega trga 
nismo dovolj zanimivi. Prihod bo potekal predvsem preko bank, ki so v tuji lasti. Tuje banke 
bodo ponudile ekspertizo na področju upravljanja investicijskih skladov z globalno naložbeno 
politiko, domače banke (finančne institucije) pa bodo prispevale dobro razvejeno 
distribucijsko mrežo. Slovenski upravljavci imajo konkurenčno prednost v tem, da dobro 
poznajo in razumejo domače stranke.  
 
Distribucija vzajemnih skladov v Sloveniji trenutno poteka večinoma preko neposredne 
prodaje vzajemnih skladov, ki jo opravljajo terenski zastopniki, opaziti pa je tudi težnjo po 
razvoju tako imenovanih supermarketov, ki prodajajo sklade večjega števila ponudnikov. 
Takšen vzorec močno odstopa od vzorca distribucije skladov v celinski Evropi, kjer približno 
tri četrtine prodaje skladov poteka prek bančnih okenc na podlagi koncepta zaprte arhitekture 
(poslovne banke prodajajo skoraj izključno sklade družb za upravljanje, ki so v njihovi lasti) 
in tudi ne zagotavlja zadostne kakovosti servisiranja strank (Kleindeinst, 2003). V tujini imajo 
banke v prodaji vzajemnih skladov tudi 92 % delež, tako je recimo v Španiji. Več kot 80 % 
delež imajo tudi banke tudi v Avstriji in Belgiji, slovenske banke pa imajo od tretjine do 
polovice vseh vplačil.  
 
Domače banke bi se sicer lahko odločile tudi izključno za posredovanje pri prodaji 
investicijskih kuponov vzajemnih skladov tujih ponudnikov oziroma ponudnikov zunaj 
finančne skupine. Ta pot daje kratkoročne rezultate (začetni učinek vstopnih provizij, ki 
praviloma pripadejo distributerju, je relativno visok), dolgoročno pa nezadržno vodi v zaton. 
 
4.6. Nekateri drugi finančni posredniki v Sloveniji 
 
4.6.1. Lizinška podjetja 
 
Lizing se je kot oblika financiranja v slovenskem finančnem prostoru postopoma razvil v del 
finančne industrije, ki ima vse lastnosti podobnih družb v Evropi in drugje po svetu. Nekaj 
znanja in izkušenj so v naš prostor prinesle lizinške družbe v lasti tujih finančnih posrednikov, 
ki so največji igralci na slovenskem lizinškem trgu. Veliko so k razvoju lizinga pripomogle 
tudi manjše družbe. Te so znale izkoristiti tržne niše in možnosti, ki jih lizing prinaša 
predvsem lizingojemalcem pravnim osebam. Slovenski lizinški trg torej obvladujejo podjetja 
v lastništvu tujcev, predvsem zaradi znanja in poceni virov financiranja. Konec leta 2003 je 
bilo v Sloveniji 31 podjetij članov Združenja lizinških podjetij. Prva tri podjetja imajo okrog 
57 % tržni delež. 
 
Obseg lizing dejavnosti se zadnjih šest let stalno povečuje. V letu 2003 so člani Združenja 
opravili za 232,7 milijarde tolarjev lizinških poslov (Finančni trgi, 2004, str. 11). Poleg 
klasičnega lizinga lizinška podjetja ponujajo tudi prodajo na kredit, vendar pa večino poslov 
sklenejo v obliki klasičnega lizinga. V letu 2003 je bilo v obliki klasičnega lizinga sklenjenih 
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za 208,8 milijarde tolarjev poslov (90 %). Sklenjeni posli v obliki prodaje na kredit so v letu 
2003 pomenili le 24,0 milijard tolarjev (10 %). Z uvedbo davka na dodano vrednost je lizing 
postal konkurenčen drugim oblikam financiranja, zaradi česar tudi ni več motiva za sklepanje 
pogodb na kredit. V letu 2003 so člani Združenja opravili za 152,4 milijarde tolarjev poslov iz 
naslova lizinga premičnin in 80,3 milijarde tolarjev iz naslova lizinga nepremičnin. V 
strukturi lizing dejavnosti se zmanjšuje delež lizinga premičnin in povečuje delež lizinga 
nepremičnin. 
 
Največ možnosti za razvoj je v lizingu nepremičnin. Nepremičnine so za lizing zelo primerne 
tudi zaradi ustreznega kakovostnega zavarovanja poslov. Premičnine (oprema) so s tega 
zornega kota manj primerne in bolj tvegane zaradi nerazvitega trga rabljene opreme. Po 1. 
maju 2004 naj bi se ta trg lahko bistveno razširil. Sektor lizinga so bo v naslednjih letih še 
povečeval, ker je lizing pomemben vir investicijskega financiranja, še posebej za srednja in 
mala podjetja, kajti tudi ta se bodo povečevala tako številčno kot tudi po pomenu, hkrati z 
rastjo gospodarstva.  
 
4.6.2. Kapitalska družba (KAD) in Slovenska odškodninska družba (SOD) 
 
KAD in SOD sta nastala v procesu privatizacije nekdanjih družbenih podjetij. Nanju je bil v 
skladu z zakonom prenesen del družbenega kapitala. Obeh ne moremo jemati kot finančnih 
posrednikov v smislu osnovne funkcije finančnih posrednikov. KAD je v lasti države, SOD 
tudi, vendar ima SOD izdane obveznice, ki pa seveda niso bile kupljene, ampak dodeljene 
denacionalizacijskim upravičencem. 
 
KAD in SOD v nekaterih družbah delujeta kot razpršena portfeljska investitorja, v drugih pa 
kot aktivna investitorja. Ker ju nadzira država, omogoča njuna aktivna vloga korporativnega 
upravljanja v privatiziranih družbah veliko priložnosti za politično vmešavanje v odločanje 
družbe. Ker prodajata manjša podjetja in osredotočata svoje naložbe v večja podjetja, katerih 
delnice kotirajo na borzi, postaja njuna vloga korporativnega upravljanja v podjetjih z 
največjo boniteto v Sloveniji vse večja. Paradoksalno je, da se je pomembnost preostalega 
državnega lastništva v največjih slovenskih podjetjih v obdobju po privatizaciji še povečala, 
zato se nobena pomembna odločitev v teh podjetjih ne sprejme brez privolitve paradržavnih 
skladov KAD in SOD (Erker, Lukovac, Simoneti, 2003, str. 120). 
  
4.6.2.1. KAD 
 
KAD je bil ustanovljen za zagotavljanje dodatnih sredstev za obvezno pokojninsko 
zavarovanje34, nova pokojninska zakonodaja pa mu je dala tudi možnost, da upravlja 
vzajemne pokojninske sklade. Vodilo pri upravljanju osnovnega (privatizacijskega) portfelja 
je njegovo preoblikovanje v skladu s sprejeto naložbeno politiko. Njeni temeljni poudarki so 

                                                 
34 KAD ima določeno letno obveznost do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki trenutno znaša 
6,3 milijarde tolarjev. 
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zmanjševanje števila naložb in njihova osredinjenost, povečevanje deleža dolžniških naložb in 
razpršitev dela portfelja v naložbe v tujini.  
 
Vrednost sredstev KAD je 31. 12. 2003 znašala 242 milijard tolarjev. 234,3 milijarde tolarjev 
je v finančnih naložbah, od tega kar 191,4 milijarde tolarjev v lastniških finančnih naložbah 
(82 % vseh finančnih naložb), in sicer v 316 podjetjih. Ob koncu leta 1999 je KAD imel 
delnice ali deleže še v 735 podjetjih. Lastniške finančne naložbe v vrednosti 191,4 milijarde 
tolarjev so sestavljene iz naložb v delnice podjetij na borznem trgu (64 %), v delnice podjetij 
na zunajborznem trgu (28 %), v deleže gospodarskih družb (2 %) in iz naložb v tuje lastniške 
vrednostne papirje (6 %) (Letno poročilo Kapitalske družbe za leto 2003, 2004, str. 16). 
 
Kot že rečeno, KAD tudi upravlja vzajemne pokojninske sklade, in sicer Kapitalski vzajemni 
pokojninski sklad (KVPS)35, Sklad obveznega pokojninskega zavarovanja (SODPZ), Prvi 
pokojninski sklad (PPS) in od sredine leta 2004 že omenjeni Zaprti vzajemni pokojninski 
sklad za javne uslužbence (ZVPSJU)36. KAD bo morda upravljal tudi Sklad obrtnikov in 
podjetnikov (SOPS), kar pa še ni dokončno odločeno.  
 
Tabela 37: Število zavarovancev in vrednost sredstev vzajemnih pokojninskih skladov, ki jih 
je upravljal KAD na dan 31. 12. 2003 (brez ZVPSJU) 

 KVPS SODPZ PPS Skupaj 
Število zavarovancev 24.453 28.127 51.014 103.594
Vrednost sredstev na dan 31.12.2003 v milijardah SIT 9,4 15,5 34,8 59,7

Vir: Letno poročilo Kapitalske družbe za leto 2003, 2004, str. 20 
 
KVPS in SODPZ imata naložbe predvsem v obveznicah (75 % vseh naložb), medtem ko ima 
PSS kar 85 % naložb v lastniških vrednostnih papirjih.  
 
4.6.2.2. SOD 
 
Premoženje SOD je ob koncu leta 2003 znašalo 158,9 milijarde tolarjev. Največji del tega 
premoženja v vrednosti 100,8 milijarde tolarjev oziroma 63 % vsega premoženja predstavljajo 
kapitalske naložbe v delnice in deleže. SOD ima delnice oziroma deleže v 285 podjetjih. 
Pretežen del kapitalskih naložb je SOD pridobil v postopkih lastninskega preoblikovanja 
podjetij, del na podlagi naložbenih aktivnosti SOD, del na podlagi zakona o plačilu 
odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja, del na podlagi zakona o lastninskem 
preoblikovanju zavarovalnic in del na podlagi sodne poravnave z državo. Značilnost 
kapitalskih naložb SOD ob koncu leta 2003 je velika vrednostna koncentracija majhnega 
števila največjih naložb. 10 % skupnega števila naložb predstavlja več kot 80 % skupne 
vrednosti kapitalskih naložb SOD. Gre za naložbe v najpomembnejše gospodarske družbe, 
slovenske banke in zavarovalnice, med katerimi večina delnic kotira na Ljubljanski borzi 
vrednostnih papirjev. Večina ostalega premoženja (približno 33 %) je naloženega v obveznice 
in depozite pri bankah. 
                                                 
35 KVPS spada k vzajemnim pokojninskim skladom, opisanim v poglavju 4.6. 
36 ZVPSJU je bil omenjen v poglavju 4.6. 

http://www.finance-on.net/lex.php?tip=p&item=SOPS
http://www.finance-on.net/lex.php?tip=p&item=SOPS
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SOD je med drugim skrbnik 85 % deleža kapitala Zavarovalnice Triglav, dolgoročno pa bo v 
tej zavarovalnici imel okoli 20 % lastniški delež (skupaj s KADom pa več kot 50 %), ter 
solastnik Pozavarovalnice Sava. SOD je torej v bistvu najpomembnejši lastnik na 
zavarovalniškem trgu. Obveznosti SOD na podlagi izdanih obveznic ob koncu leta 2003 
znašajo kar 126,2 milijarde tolarjev. Pomembne dolgoročne poslovne in finančne obveznosti 
so obveznice SOS2E v višini 106,6 milijarde tolarjev, obveznice RS21 v višini 4,7 milijarde 
tolarjev in obveznice RS39 v višini 14,9 milijarde tolarjev. Obveznosti SOD iz obveznic 
SOS2E predstavljajo obveznosti do denacionalizacijskih upravičencev. 
 
SOD bo moral v prihodnjih letih poravnati precejšnje obveznosti, zato bo potreboval gotovino 
in zato bo premoženje predvsem prodajal. SOD bo moral v treh do štirih letih prodati vse 
lastniške deleže, ki jih ima v podjetjih. Vse premoženje, ki ga je SOD prejel v privatizaciji, pa 
sicer ne zadostuje za pokritje bodočih obveznosti. Končne obveznosti SOD namreč še vedno 
niso znane, saj ni končana podrobnejša analiza položaja s še nerešenimi denacionalizacijskimi 
zahtevki. Primanjkljaj, ki izhaja iz še nerešenih denacionalizacijskih zahtevkov, ocenjujejo na 
200 milijard tolarjev. 
 

5. PRIMERJAVA FINANČNIH POSREDNIKOV 
 
5.1. Primerjava velikosti finančnih posrednikov 
 
Tabela 38: Vrednost sredstev finančnih posrednikov v ZDA 

 Vrednost v 
milijardah USD

Datum 
stanja 

Delež 1
v % 

Delež 2 
v % 

Vrednost na 
prebivalca3 ZDA 

v EUR4 
Banke 7319 31.12.2003 23,0 71          23.104
Institucije varčevanja 1360 31.12.2002 4,3 13            4.291
Kreditne zveze 618 30.06.2003 1,9 6            1.951
Zavarovalnice1 4247 31.12.2002 13,4 41          13.405
Pokojninski skladi2 10150 31.12.2002 31,9 98          32.039
Investicijski skladi 6650 31.12.2002 20,9 64          20.991
Finančne družbe 1449 31.12.2002 4,6 14            4.575
SKUPAJ 31793 100,0 306         100.356
Opombe: 
1. Samo naložbe (ne vsa sredstva) življenjskih in neživljenjskih zavarovalnic v ZDA. 
2. V sredstva pokojninskih skladov v ZDA so vključena tudi sredstva, ki so nadalje investirana v vzajemne 
sklade, in sredstva pri življenjskih zavarovalnicah. Na podlagi strukture naložb pokojninskih skladov ocenjujem, 
da je takih približno 60 % vseh sredstev pokojninskih skladov. 
3. Upoštevano število prebivalcev v ZDA na dan 31. 12. 2002 (288 milijonov prebivalcev). 
4. Vrednosti v USD so preračunane v EUR po tečaju 1,1 USD za 1 EUR. 
Delež 1: Delež v % od skupne vrednosti sredstev vseh navedenih finančnih posrednikov v ZDA. 
Delež 2: Delež v % od BDP ZDA za leto 2002. 
 
Vir: Tabele 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 14 in EC Economic Data Pocket Book, 2003, str. 11, lastni 
izračuni 
 

http://www.finance-on.net/lex.php?tip=p&item=Od%B9kodninska%20dru%BEba
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Tabela 39: Vrednost sredstev finančnih posrednikov v EU15 
 

 
Vrednost v 
milijardah 

EUR 

Datum 
stanja 

Delež 1
v % 

Delež 2 
v % 

Vrednost na 
prebivalca3 EU15 

v EUR 
Kreditne institucije1 24409 31. 12. 2002 68,3 266          64.490
Zavarovalnice2 4213 31. 12. 2000 11,8 46          11.131
Pokojninski skladi 2484 31. 12. 2000 7,0 27            6.564
Investicijski skladi 4634 31. 12. 2003 13,0 51          12.243
SKUPAJ 35741  100,0 390          94.427
Opombe: 
1. Predvsem banke in hranilnice. 
2. Samo naložbe (ne vsa sredstva) zavarovalnic v EU. 
3. Upoštevano število prebivalcev v EU15 na dan 31. 12. 2002 (378,5 milijonov prebivalcev). 
Delež 1: Delež v % od skupne vrednosti sredstev vseh navedenih finančnih posrednikov v EU. 
Delež 2: Delež v % od BDP EU15 za leto 2002. 
 
Vir: Tabele 21, 22, 24, 25 in EC Economic Data Pocket Book, 2003, str. 11, lastni izračuni 
 
Tabela 40: Vrednost sredstev finančnih posrednikov v Sloveniji 
 

 
Vrednost v 
milijardah 

SIT 

Datum 
stanja 

Delež 1
v % 

Delež 2 
v % 

Vrednost na 
prebivalca 

Slovenije v EUR3

Banke 5034 31. 12. 2003 80,3 91          10.487
Zavarovalnice1 481 31. 12. 2003 7,7 9            1.002
Pokojninski skladi 49 31. 12. 2003 0,8 1               102
Vzajemni skladi in ID-i2 307 31. 12. 2003 4,9 6               640
KAD in SOD 401 31. 12. 2003 6,4 7               835
SKUPAJ 6272 100,0 113          13.067
Opombe: 
1. Samo naložbe (ne vsa sredstva) zavarovalnic in pozavarovalnic v Sloveniji. 
2. PID-i niso vključeni, saj bodo predvidoma izginili.  
3. Vrednosti v SIT so preračunane v EUR po tečaju 240 SIT za 1 EUR. 
Delež 1: Delež v % od skupne vrednosti sredstev vseh navedenih finančnih posrednikov v Sloveniji. 
Delež 2: Delež v % od BDP Slovenije za leto 2003. 
 
Vir: Tabele 26, 30, 31, 33, 36 in Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2003, 2004, str. 37, 
lastni izračuni 
 
Za ZDA lahko po pričakovanjih trdimo, da banke, institucije varčevanja (hranilnice) in 
kreditne zveze pomenijo največje finančne posrednike, saj njihova sredstva skupaj pomenijo 
90 % BDP ZDA. Pokojninski skladi sicer pomenijo 98 % BDP, vendar je vrednost njihovih 
sredstev precenjena, saj zajemajo tudi sredstva, ki so nadalje investirana v investicijske sklade 
oziroma so pri življenjskih zavarovalnicah, torej so dvakrat šteta pri različnih finančnih 
posrednikih. Investicijski skladi so za bankami drugi (če upoštevamo še pokojninske sklade 
tretji) najpomembnejši finančni posrednik v ZDA s 64 % deležem v BDP.  
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Slika 20: Relativna velikost finančnih posrednikov v ZDA, EU in Sloveniji v razmerju do 
BDP posameznega področja (v %) 
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Vir: Tabele 38, 39 in 40 
 
Slika 21: Vrednost sredstev finančnih posrednikov v ZDA, EU in Sloveniji na prebivalca 
posameznega področja (v EUR) 
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Vir: Tabele 38, 39 in 40 
 
V EU15 očitno izstopajo kreditne institucije (banke). Zavarovalnice v EU15 imajo podoben 
delež (46 %) v BDP EU15 kot zavarovalnice v ZDA v BDP ZDA (41 %). Pri zavarovalnicah 
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je pomembnejša primerjava zbranih bruto premij v BDP. V ZDA pomenijo zbrane bruto 
premije zavarovalnic 8,7 % BDP ZDA, zavarovalnice v EU15 zberejo za 9,5 % bruto premij v 
BDP EU15, delež zbranih bruto premij slovenskih zavarovalnic v BDP Slovenije pa je le 5 %.  
 
Ostali finančni posredniki v EU15, torej pokojninski in investicijski skladi, so nekoliko manj 
razviti. Zaradi velikega pomena bank v EU15 še ne smemo sklepati, da je evropski finančni 
sistem večji in razvitejši od tistega v ZDA. Za ZDA velja, da se veliko sredstev preliva preko 
neposrednih financ (finančnega trga) oziroma preko listinjenja. Ta tok seveda ni viden v 
sredstvih (bilancah) finančnih posrednikov v ZDA.   
 
Slovenija ima na prvi pogled podobno strukturo, kot velja za EU15. Banke celo dosegajo 
večji delež (91 %) v BDP Slovenije, kot vse depozitne institucije ZDA v BDP ZDA (90 %). 
Zaskrbljujoč je sicer delež nebančnih finančnih posrednikov, torej zavarovalnic, pokojninskih 
in investicijskih skladov, ki skupaj pomenijo le nekje 16 % BDP Slovenije. Slika slovenskih 
finančnih posrednikov pa se še bistveno poslabša, ko primerjamo sredstva finančnih 
posrednikov na prebivalca po posameznem področju, saj se v tem primeru pokaže tudi učinek 
nižjega BDP na prebivalca. Sredstva slovenskih bank na prebivalca Slovenije pomenijo le 
šestino sredstev bank EU15 na prebivalca. Nebančni finančni posredniki praktično ne 
obstajajo. 
 
5.2. Primerjava strukture premoženjskih bilanc finančnih posrednikov 
 
Slika 22: Struktura aktive depozitnih finančnih institucij (brez kreditnih zvez) v ZDA, 
kreditnih institucij v EU15 in bank v Sloveniji 
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Vir: Tabela 3, 6, 21 in 26, lastni izračuni 
 
Struktura aktive ameriških bank in institucij varčevanja (hranilno posojilne zveze in 
hranilnice) kaže na resnično zavezanost depozitnih finančnih institucij v ZDA k opravljanju 
njihovega klasičnega poslanstva, in sicer opravljanja funkcije finančnega posredništva. 
Razmeroma velik delež (29 %) imajo ameriške banke v obliki likvidnih naložb. Pri evropskih 
kreditnih institucijah je pomemben delež naložb usmerjen na medbančni trg, kjer so banke 
zelo aktivne. Slovenske banke imajo, kot že rečeno, velik delež naložb v državnih in 
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centralnobančnih vrednostnih papirjih, ki so rezultat sanacije bank in denarne politike Banke 
Slovenije.   
 
Slika 23: Struktura pasive depozitnih finančnih institucij (brez kreditnih zvez) v ZDA, 
kreditnih institucij v EU15 in bank v Sloveniji 
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Vir: Tabela 3, 6, 21 in 26, lastni izračuni 
 
Banke v ZDA se v višini 65 % financirajo z vlogami nebank. Primerjava finančnih 
posrednikov v ZDA nazorno kaže na to, da ameriški varčevalci ne uporabljajo samo bank za 
dolgoročno varčevanje. Kljub temu pa velik delež vlog pomeni uspešno borbo bank za 
prihranke. Evropske banke imajo v svoji pasivi razmeroma velik delež drugih obveznosti, 
kamor spadajo predvsem izdani vrednostni papirji ter dolgovi na podlagi medbančnih poslov 
in sindiciranih kreditov, kar znova kaže na njihovo veliko aktivnost na finančnem trgu. Za 
slovenske banke je bilo ugotovljeno, da bi morale dodatno kreditno aktivnost financirati ravno 
z denimo izdajami vrednostnih papirjev in predvsem z zadolževanjem na mednarodnem 
finančnem trgu, saj rast vlog ne bo zadostovala.  
 
Slika 24: Struktura naložb zavarovalnic v ZDA, EU15 in Sloveniji 
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Vir: Tabela 9, 10, 22 in 30, lastni izračuni 
 
V strukturi naložb zavarovalnic običajno prevladujejo naložbe v dolžniške vrednostne papirje. 
To velja za ameriške in slovenske zavarovalnice. V slovenskih zavarovalnicah je razmeroma 
velik delež naložb tudi v obliki depozitov pri bankah, pri evropskih zavarovalnicah pa je 
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razmeroma velik delež naložb v obliki naložb v delnice. Slika 23 prikazuje delež naložb v 
delnice evropskih zavarovalnic v višini 46 %, poudariti pa moramo, da to postavko sestavljajo 
poleg neposrednih naložb v delnice tudi naložbe v vzajemne sklade in naložbe z variabilnim 
donosom za zavarovance z naložbenim tveganjem, torej naložbe, ki so pomembne predvsem 
pri zavarovalnicah v Veliki Britaniji. Dani krediti so dokaj nepomembna postavka med 
naložbami zavarovalnic v EU. 
 
Kljub temu, da je mogoče prikazati strukturo naložb pokojninskih skladov posameznih 
področij, je na podlagi razpoložljivih podatkov v pridobljenih virih primerjava naložb 
pokojninskih skladov v ZDA, EU15 in Sloveniji praktično nemogoča. Sicer je pri primerjavi 
strukture naložb pokojninskih skladov vselej pomembno ugotoviti delež naložb v vrednostne 
papirje z variabilnim donosom oziroma v delnice.  
 
Delež naložb osebnih pokojninskih računov v vzajemne sklade in vrednostne papirje ter delež 
sredstev pri življenjskih zavarovalnicah skupaj pomeni skoraj 90 % vseh naložb osebnih 
pokojninskih računov v ZDA. Iz strukture naložb vzajemnih skladov in življenjskih 
zavarovalnic lahko domnevamo, da je delež delnic v naložbah osebnih pokojninskih računov 
oziroma vseh ameriških pokojninskih skladov približno med 50 in 65 %. 
 
Delež naložb v delnice evropskih (EU15+3) pokojninskih skladov je 58,5 %, kar je približno 
skladno z deležem naložb v delnice ameriških pokojninskih skladov. Delež naložb v delnice 
slovenskih pokojninskih skladov je manjši od 20 %. Razlog je že omenjena zahteva po 
zagotavljanju zajamčene donosnosti izvajalcev dodatnega prostovoljnega pokojninskega 
zavarovanja v Sloveniji. 
 
Tudi pri vzajemnih skladih je pri primerjavi strukture naložb pomembno ugotoviti delež 
naložb v vrednostne papirje z variabilnim donosom oziroma v delnice. Dolgoročni ameriški 
vzajemni skladi investirajo v delnice v višini približno 65 % vseh svojih naložb. Evropski 
vzajemni skladi (EU12) nalagajo le okoli tretjino sredstev neposredno v delnice. Slovenski 
vzajemni skladi pa imajo kar 55 % svojih sredstev v obliki naložb v domače delnice, kar pa 
sicer ni presenetljivo glede na ustvarjene donose na delnice, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, v 
zadnjih nekaj letih.  
 



 116

6. SKLEPI 
 

1. Finančni posredniki na trgu kupujejo za širši krog investitorjev manj primerne finančne 
oblike ter jih preoblikujejo v drugačne finančne oblike, ki postanejo njihove obveznosti in so 
za (male) investitorje bolj primerne. Samo preoblikovanje vključuje preoblikovanje ročnosti 
oblik, zmanjšanje tveganj zaradi razpršitve in zmanjšanje transakcijskih stroškov. Finančne 
posrednike delimo najprej na depozitne finančne posrednike (predvsem banke) in nedepozitne 
finančne posrednike oziroma nebančne finančne posrednike. Nedepozitni finančni posredniki 
so lahko pogodbeni finančni posredniki (zavarovalnice, pokojninski skladi ...) ali investicijski 
finančni posredniki, kamor spadajo investicijski skladi.  

2. Struktura finančnega sistema in s tem razmerja med finančnimi posredniki se spreminjajo 
zaradi spremenjenih razmer, ki jih ustvarjajo spremembe v strukturi financiranja nefinančnih 
podjetij, spremembe v preferencah varčevalcev, spremembe v stroških (na primer zaradi 
tehnološkega napredka) in spremembe v regulaciji.  

Obstoječe stanje v panogah finančnih posrednikov na izbranih področjih je v največji meri 
posledica razlik v financiranju nefinančnih podjetij. Ameriška nefinančna podjetja se v 
primerjavi z evropskimi nefinančnimi podjetji v večji meri financirajo preko izdaj vrednostnih 
papirjev, torej preko trga. Evropska podjetja na drugi strani v večji meri uporabljajo bančna 
posojila. Zato pravimo, da je ameriško gospodarstvo »tržno« gospodarstvo, evropska 
gospodarstva pa so večinoma »bančna« gospodarstva. Slovensko gospodarstvo je prav tako 
»bančno« gospodarstvo. V »tržnih« gospodarstvih so bolj pomembni tisti finančni posredniki, 
ki imajo med svojimi naložbami predvsem vrednostne papirje, torej pokojninski in 
investicijski skladi. V »bančnih« gospodarstvih so pomembne banke. Financiranje z izdajo 
vrednostnih papirjev je sicer smiselno in za izdajatelja stroškovno zanimivo, če gre za veliko 
nefinančno podjetje in za razmeroma visok znesek izdaje. Z združevanjem oziroma prevzemi, 
kar se dogaja na vseh izbranih področjih, nefinančna podjetja postajajo vse večja, zato postaja 
financiranje preko trga zanimivejše tudi v tradicionalnih bančnih gospodarstvih. 

Posledice sprememb v regulaciji oziroma reform regulacije so vedno spremembe v strukturi 
finančnih trgov in institucij. Nekatere panoge ali sektorji finančnih institucij se zato širijo, 
drugi krčijo. Najbolj očitna sprememba v svetu je padanje deleža bank in zavarovalnic ter rast 
deležev investicijskih in pokojninskih skladov. Prehod od finančnih posrednikov na finančne 
trge (disintermediation) dodatno vzpodbuja standardizacija inštrumentov, kar omogoča 
njihovo razširjanje med investitorje.  

3. V ZDA obstaja posebna bančna struktura z velikim številom bank. Tako strukturo so 
omogočili predpisi, sprejeti v dvajsetih in tridesetih letih dvajsetega stoletja. Vzroke za 
zmanjševanje pomena bank v ZDA je treba iskati predvsem v finančnih inovacijah. Te so 
vzajemni skladi denarnega trga, visoko tvegane obveznice, s katerimi se financirajo podjetja 
preko trga kapitala, komercialni zapisi in listinjenje.  

Pokojninski skladi so najhitreje rastoči finančni posredniki v ZDA. ZDA pozna tudi sistem 
individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (varčevanja). Danes lahko v okviru 
osebnih pokojninskih računov za leta po upokojitvi varčujejo vsi prebivalci ZDA. 
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Skoraj polovica ameriških gospodinjstev ima prihranke v vzajemnih skladih. V devetdesetih 
letih 20. stoletja so v ZDA rasli predvsem delniški skladi zaradi eksplozije tečajev na borzah 
in znižanja transakcijskih stroškov za male vlagatelje. Vzajemni skladi so tudi pomembni 
lastniki ameriških delniških družb, saj imajo v lasti okoli 20 % vsega kapitala javnih delniških 
družb. 

4. Evropski (EU15) finančni sistem se uvršča med tradicionalno bančnega japonskega in 
tistega v ZDA, ki temelji na instrumentih kapitalskih trgov. Evropski finančni trgi so tudi 
prišli v fazo »disintermediation« oziroma do prehoda finančnega sistema, kjer pri financiranju 
nefinančnih podjetij dominirajo netržna bančna posojila v vse večjo uporabo tržnih 
vrednostnih papirjev. Vloga bank v EU pa se kljub temu ni zmanjšala. Banke so kvečjemu še  
pomembnejši finančni posredniki, kar je razvidno iz njihove funkcije pri upravljanju in 
trženju vzajemnih skladov ter pri povezovanju z izvajalci pokojninskih načrtov in z 
zavarovalnicami (bankassurance). Uporaba listinjenja se v EU povečuje po stopnji 50 % 
letno, čeprav je obseg izdaj v EU še vedno okoli 20 % glede na obseg izdaj v ZDA. 
Sodelovanje z zavarovalnicami je za banke postalo zanimivejše zaradi povečanja dolgoročnih 
prihrankov, ki se stekajo v pokojninska in življenjska zavarovanja. 

Evropska unija je idealno področje za ugotavljanje trendov globalizacije, saj so med 
članicami praktično ukinjene vse ovire za delovanje enotnega bančnega trga. Direktive EU 
zagotavljajo enakovreden položaj bank članic v neki državi članici ter prost pretok kapitala 
med članicami. Bančne direktive nesporno dovoljujejo sistem univerzalnega bančništva v EU. 
Skupni denar je prav tako očiten razlog za globalizacijo. Počasen trend integracije bančništva 
v EU pa kaže na še nekatere druge dejavnike, ki pa delujejo v nasprotni smeri. Tu gre 
predvsem za konkurenčne prednosti lokalnih bank, to je poznavanje domačega gospodarskega 
okolja in s tem v zvezi prilagodljivost domačih bank glede storitev in cen.  

Število zavarovalnic v EU postopno upada. Zavarovalniški sektor sicer kaže stabilnost in rast 
predvsem zaradi povečanega povpraševanja po produktih življenjskega in pokojninskega 
zavarovanja. Retail zavarovalništvo je v EU zelo malo integrirano oziroma ni integrirano. 
Sicer velja, da so nacionalni zavarovalniški retail trgi konkurenčni, kljub temu da obstajajo 
velike razlike v cenah storitev, kar pa se lahko razloži z velikimi razlikami v vsebini 
zavarovalniških produktov oziroma kritij med državami. Evropeizacija zavarovalnic v EU se 
kaže v povezanosti zavarovalnic iz različnih držav, in ne v obsegu čezmejnih transakcij. Na 
nizki ravni je tudi ustanavljanje podružnic in ustanavljanje novih zavarovalnic po načelu 
svobode ustanavljanja.   

V Evropi se je pokojninsko zavarovanje razvijalo znotraj posameznih nacionalnih držav, ki so 
dolga leta vsaka po svoje vodile socialno politiko. Čeprav je v kontinentalni Evropi še vedno 
socialna država tista, ki zagotavlja pokojnine skoraj v celoti, pa sredstva pokojninskih skladov 
hitro naraščajo. Pogoj za rast pokojninskih skladov (shem) v ZDA je bil rast kapitalskih trgov. 
V Evropi pa kapitalski trgi nimajo tako velikega pomena pri financiranju podjetij kot v ZDA. 

V EU gre očitno tudi za prelom v miselnosti varčevalcev, saj je spoznanje o prednostih 
varčevanja v vzajemnih skladih prevladalo. Vodilne države glede investicijskih skladov v 
Evropi so: Francija, Luksemburg, Nemčija, Velika Britanija, Italija in Irska. Velika Britanija 
ima med svojimi skladi največ delniških skladov. Še vedno pa se v praksi pojavljajo ovire pri 
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prodaji vzajemnih skladov med državami EU, kot so različni davčni sistemi, različne 
interpretacije direktiv in različni pristopi držav članic pri nadzoru skladov.  

5. Pospešen razvoj bančnih sektorjev v državah v prehodu, ki je včasih potekal tudi na škodo 
hitrejšega razvoja nebančnih sektorjev, je bil za gospodarstva držav na prehodu nujen, saj so 
lahko le zdravi, stabilni in učinkoviti bančni sistemi dobra osnova za razvoj drugih delov 
finančnih sektorjev posameznih držav. Zaradi gospodarske rasti in razvoja pričakujemo, da se 
bo globina finančnega posredništva v tranzicijskih ekonomijah preko kapitalskih trgov 
povečala, čeprav je zelo verjetno, da bo bančno financiranje tudi v prihodnosti prevladovalo 
nad financiranjem preko trga kapitala. 

6. Obseg finančnega posredništva preko bank v Sloveniji naj bi se še povečal, saj je delež v 
BDP še majhen glede na ta kazalec v EU. Slovenske banke pa stroškovno niso kos velikim 
tujim bankam. Banke nimajo veliko drugih možnosti, kot da izboljšajo kreditno ponudbo in 
tekmujejo predvsem z zmanjševanjem stroškov. V bližnji prihodnosti zato lahko  pričakujemo 
večjo pozornost usmerjeno v zniževanje vseh stroškov, boljše obvladovanje bančnih tveganj 
in priprave na uveljavljanje novih kapitalskih standardov. Bitka med slovenskimi bankami naj 
bi se predvsem bila za financiranje malih in srednjih podjetij.  

Zavarovalništvo je v Sloveniji sorazmerno bolj razvito kot v drugih državah v tranziciji, a 
slabše kot v razvitih tržnih gospodarstvih. Zavarovalnice in pozavarovalnice so največja 
skupina med nedenarnimi finančnimi institucijami na slovenskem finančnem trgu. 
Prestrukturiranje zavarovalnic poteka v Sloveniji s časovnim zaostankom približno treh let za 
prestrukturiranjem bančnega sektorja, vendar je relativno uspešno. 

Po drugem letu poslovanja so slovenski pokojninski skladi dosegli relativno veliko povečanje 
sredstev in števila članov v primerjavi s prvim letom poslovanja, v letu 2003 pa so se 
omenjene rasti začele umirjati. Koncentracija trga je precej visoka. Razvoj individualnega 
zavarovanja v primerjavi s kolektivnim zavarovanjem močno zaostaja.  

Slovenci sodimo v primerjavi s prebivalci razvitih držav na dno lestvice po vlaganjih v 
vzajemne sklade. Vlaganja v vzajemne sklade predstavljajo le nekaj odstotkov vlog 
gospodinjstev v bankah.  

7. Za ZDA lahko trdimo, da banke, institucije varčevanja (hranilno posojilne zveze in 
hranilnice) in kreditne zveze pomenijo največje finančne posrednike, saj njihova sredstva 
skupaj pomenijo 90 % BDP ZDA. Investicijski skladi so za bankami drugi (če upoštevamo še 
pokojninske sklade tretji) najpomembnejši finančni posrednik v ZDA s 64 % deležem v BDP. 
Za ZDA velja, da se veliko sredstev preliva preko neposrednih financ (finančnega trga) 
oziroma preko listinjenja. Ta tok seveda ni viden v sredstvih (bilancah) finančnih posrednikov 
v ZDA. V EU15 očitno izstopajo kreditne institucije (banke), saj so pomembne na vseh 
segmentih finančnega trga Evropske unije. Slika slovenskih finančnih posrednikov je 
razmeroma slaba, ko primerjamo sredstva finančnih posrednikov na prebivalca. Sredstva 
slovenskih bank na prebivalca Slovenije pomenijo le šestino sredstev bank EU15 na 
prebivalca. Nebančni finančni posredniki po tem merilu praktično ne obstajajo. 
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SLOVAR TUJIH IZRAZOV 
 
• Annuities Rente pri življenjskem in pokojninskem 

zavarovanju 
• Arm's-lenght banking (Transactional 

banking) 
Oblika bančništva, ki temelji na tržnem 
obnašanju podjetji in bank 

• Bank Holding Company Act Zakon o bančnih holdingih v ZDA iz leta 1956 
• Bank Insurance Fund – BIF Sklad za zavarovanje bančnih vlog v ZDA 
• Bankassurance Bančno zavarovalništvo 
• Comite Europeen des Assurances - CEA Evropsko združenje zavarovalnic 
• Committee of European Securities 

Regulators - CESR 
Evropsko združenje nadzornikov trga 
vrednostnih papirjev 

• Credit Union Kreditna zveza 
• Defined-benefit pension plans Pokojninski načrti z znanimi zneski izplačil 
• Defined-contribution pension plans Pokojninski načrti z znanimi zneski vplačil 
• Disintermediation Razvoj finančnih sistemov v smeri zmanjšanja 

pomena finančnih posrednikov in povečanja 
pomena finančnih trgov 

• European Institution for Occupational 
Retirement Provision - EIORP 

Vseevropski pokojninski sklad  

• European Economic and Monetary 
Union - EMU 

Evropska ekonomska in monetarna unija 

• European Securities Committee - ESC Odbor za trg vrednostnih papirjev 
• Exchange Rate Mechanism - ERM2 Evropski mehanizem deviznih tečajev 2 
• Exchange Traded Funds - ETF Posebna oblika tržnih investicijskih skladov 
• Federal Deposit Insurance Company – 

FDIC 
Zvezna agencija za zavarovanje bančnih vlog v 
ZDA 

• Federal Reserve System – FRS Federalni rezervni sistem (centralna banka v 
ZDA) 

• Fédération Européenne des Fonds et 
Sociétés d’Investissement- FEFSI 

Združenje evropskih vzajemnih skladov 

• Funded pension plans Pokojninski skladi, kjer sredstva sklada 
zadostujejo za pokritje bodočih obveznosti 
sklada 

• Glass-Steagall Act Bančni zakon v ZDA iz leta 1933, ki je razmejil 
komercialno od investicijskega bančništva 

• Home country control Nadzor domače nadzorne institucije 
• Institutions for Occupational Retirement 

Provision - IORP 
Pokojninski skladi, usklajeni z direktivami EU 

• International banking act Bančni zakon v ZDA iz leta 1978, ki je ameriške 
banke delno postavil v enakovreden položaj s 
tujimi 
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• Lamfalussy report – LR Lamfalussyjevo poročilo o regulaciji evropskega 
trga vrednostnih papirjev 

• Marking to market Dnevno vrednotenje premoženja po tržnih cenah
• McFadden Act iz leta 1927 Bančni zakon v ZDA iz leta 1927, ki je dejansko 

prepovedal bankam delovanje v več zveznih 
državah 

• Monetary Financial Institutions – MFI Denarne finančne institucije (predvsem kreditne 
institucije in vzajemni skladi denarnega trga) 

• Mutual holding company Oblika zavarovalniške skupine s holdinško 
družbo na vrhu 

• National Association of Insurance 
Commissioners – NAIC 

Zvezno zavarovalno združenje v ZDA 

• Office of the Comptroller of the 
Currency – OCC 

Urad za nadzor valute v ZDA 

• Office of Thrift Supervision – OTS Urad za nadzor institucij varčevanja v ZDA 
• Outsourcing Uporaba zunanjih partnerjev 
• Regulation Q Zakonska omejitev višine depozitnih obrestnih 

mer v ZDA 
• Relationship banking Oblika bančništva, ki temelji na dolgoročnem 

sodelovanju med podjetji in bankami 
• Retail trg Trg storitev na drobno oziroma storitev 

namenjenih gospodinjstvom 
• Ring – fence Ločitev sredstev v pokojninskih skladih na 

podsklade 
• Savings and Loans – S&L Hranilno posojilne zveze v ZDA 
• Savings Banks – SB Hranilnice v ZDA 
• Securities and Exchange Commission – 

SEC 
Agencija za trg vrednostnih papirjev v ZDA 

• Single banking licence Enotna licenca (potni list) za opravljanje storitev 
v EU 

• Term Life Čisto življenjsko zavarovanje 
• The Foreign Supervision Enhancement 

Act iz leta 1991 
Bančni zakon v ZDA iz leta 1991, ki je ameriške 
banke postavil v enakovreden položaj s tujimi 

• Too-Big-To-Fail Politika nadzornih institucij, da rešujejo velike 
banke ne glede na stroške 

• Undertakings for the Collective 
Investment of Transferable Securities - 
UCITS 

Vzajemni skladi, usklajeni z direktivami EU 

• Underwriting Primarno vpisništvo z obveznostjo odkupa 
• Variable Life Življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem
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