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1. UVOD 

 
Bančni sektor je v finančno razvitih državah podvržen spremembam, ki jih zaznamujeta 
prestrukturiranje in konsolidacija, kot posledica dosežene stopnje razvoja bančništva v svetu. V 
zadnjem obdobju smo bili priča zelo intenzivnemu združevanju finančnih institucij nasploh, še 
zlasti pa to velja za banke. Bistveni razlog zanje je v tem, da so banke z razvojem informacijske 
tehnologije na področju finančnih storitev začele izgubljati dominanten položaj, kakršnega so 
imele dolga stoletja. Drugi razlog, ki sili banke k združevanju ali prevzemanju manjših bank, pa 
je pojavljanje novih konkurentov. Medtem ko so se s finančnimi posli dolgo ukvarjali samo 
bančniki, so jim v zadnjem obdobju začela konkurirati tudi nefinančna podjetja in institucije 
(večje trgovske hiše, zavarovalnice, ipd.). 
 
Banke v koncentriranih bančnih sistemih običajno dosegajo višje obrestne marže prek 
obrestnega razmika med aktivnimi in pasivnimi obrestnimi merami, na podlagi obrestovanja 
depozitov pa se oblikuje kreditni potencial banke. Pojav novih distribucijskih kanalov, 
deregulacije v bančnih sistemih in njihovo približevanje trgu popolne konkurence so povzročili 
spremembo tržne moči posameznih bank. Uporaba ekonomije obsega je zagotovo eden glavnih 
razlogov za številne združitve bank v zadnjih nekaj letih. Razvoj novih tehnologij (internetno 
bančništvo), ki zmanjšujejo in spreminjajo stroškovno strukturo bančnega poslovanja, 
deregulacija in nastajanje evro območja so seveda prav tako močno vplivali na nastajanje t.i. 
megabank. Zvišanje ravni učinkovitosti kot osnovnega dejavnika ustvarjanja dobička je bilo 
doseženo prek spojitve večih bank in je bilo evidentirano v velikem številu bančnih združitev. 
Prek reorganizacije poslovanja in aktivnosti v institucijah, ki se spajajo, se poslovna učinkovitost 
praviloma normalno povečuje. Zmanjšanje poslovnih stroškov, zvišanje ravni učinkovitosti, 
prilagajanje novim tržnim razmeram in uporaba prednosti ekonomije obsega pa so dejavniki, ki 
dve finančni instituciji lahko povežejo v celoto s temeljnim ciljem ustvariti višje dobičke prek 
povečane poslovne učinkovitosti. 
 
Procesi finančne globalizacije prinašajo s seboj tehnološki napredek, sodoben in dinamičen 
management, boljše upravljanje tveganj ter močnejši in bolj stabilen bančni sistem ter tako 
prispevajo k nastajanju sodobnih in učinkovitih finančnih sistemov. Glede na pospešeni trend 
združitev in/ali prevzemov, ki smo mu priča v evropskem bančnem sektorju, zlasti v državah 
Evropske unije (v nadaljevanju EU) pa tudi v državah na prehodu, je potrebno spremljanju in 
analiziranju tega trenda zagotoviti ustrezno pozornost. V središču pozornosti magistrskega dela 
je obravnavanje značilnosti, posebnosti, posledic in prednosti ter tudi pomanjkljivosti procesa 
konsolidacije v bančnem sektorju razvitih evropskih držav, ki so članice EU, kot tudi v državah 
na prehodu, ki kandidirajo za članstvo v EU, s posebnim poudarkom na značilnostih, v zadnjih 
letih kar številnih združitev bank v Sloveniji.  
 
Prvo poglavje magistrskega dela je namenjeno prikazu splošnih značilnosti konsolidacije v 
bančnem sektorju z opredelitvijo osnovnih pojmov in v nadaljevanju obravnavi pravnega vidika 
združevanj in prevzemov v bančnem sektorju. Značilnostim zakonodaje v Evropski uniji in v 
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Sloveniji sem dodala tudi opredelitev postopka due dilligence, kot posebnega pregleda 
poslovanja banke v postopkih združitev in/ali prevzemov. 
 
V državah EU je bančništvo tradicionalno segmentirano po nacionalnih trgih, zato je še vedno 
najpomembnejše združevanje poslovnih bank znotraj nacionalnih meja. Drugo poglavje 
podrobneje obravnava značilnosti združevanj in/ali prevzemov v bančnem sektorju držav, ki so 
članice EU in v katerih se je dejavnost združevanj in prevzemov močno intenzivirala zlasti po 
uvedbi enotne evropske valute evra, takšen trend pa je pričakovati tudi v prihodnje, posebno v 
tistih državah, kjer je nižja koncentracija bančnega sistema (Nemčija, Luksemburg, Velika 
Britanija in Italija). V prihodnjih letih je zato pričakovati precejšnje povečanje konkurence 
znotraj evropskega bančništva, še zlasti kot posledica nastanka enotne monetarne unije.  
 
V naslednjem poglavju je razvidno, da pospešenemu trendu vseevropske konsolidacije z 
intenzivnim združevanjem in/ali prevzemanjem bank sledijo tudi srednje in vzhodnoevropske 
banke, kar velja predvsem za banke v državah, ki so med najresnejšimi kandidatkami za članstvo 
v EU (Slovenija, Madžarska, Češka, Poljska, Estonija) in se v okviru prve širitvene skupine 
pogajajo za vstop v EU. V imenovanih državah obdobje tranzicije, postopna liberalizacija trga 
finančnih storitev v skladu s postopnim približevanjem enotnemu evropskemu trgu, 
izpolnjevanje predpisanih konvergenčnih kriterijev in prevzemanje načel skupne evropske 
zakonodaje potekajo nekoliko hitreje kot v preostalih srednje in vzhodnoevropskih državah. 
Njihova glavna usmeritev bo predvsem pospešeno nadaljevanje še nedokončane privatizacije 
bank z vključevanjem tujih strateških partnerjev, ki bodo še dodatno okrepili konkurenčne 
pritiske na srednje in vzhodnoevropskem bančnem trgu. Napredek pri razvoju bančnega sistema 
je po posameznih državah prve širitvene skupine za vstop v EU zelo raznolik in ni odvisen le od 
hitrosti izvajanja bančne reforme, ampak tudi od stopnje liberalizacije finančnega trga, 
makroekonomske stabilnosti, privatizacije, učinkovitosti in urejenosti finančne zakonodaje, 
odprtosti države za tuje naložbe ter nenazadnje tudi od želje po vključitvi v EU.  
 
V zadnjem času je največje število bančnih združitev potekalo med bankami sodobnih tržnih 
sistemov in nekdanjimi državnimi bankami držav na prehodu. Tranzicijske banke so za velike 
banke iz razvitih držav posebno zanimive tako zaradi svoje cene, kot tudi premoženjskega 
portfelja. Procesi bančnih spojitev v državah na prehodu potekajo zelo hitro, čeprav morda ne s 
takšnim tempom, kot bi si to želele same evropske banke. Trenutna slika bančnih sistemov 
posameznih evropskih držav kaže, da v vsaki državi obstaja nekaj večjih bank, ki tvorijo jedro 
bančnega sistema in večinoma niso v tuji lasti. Velike države EU imajo najmanjšo tržno 
koncentracijo (okrog 40 %), majhne države EU pa največjo (nad 80 %), s čimer presegajo tudi 
Slovenijo (63 %). Države, ki kandidirajo za članstvo v EU pa imajo tržno koncentracijo večjo od 
močnih članic EU, a manjšo od majhnih držav EU (med 50 in 66 %), o čemer je podrobnejša 
obravnava v četrtem poglavju. 
 
V naslednjem poglavju o značilnostih slovenskega bančnega sektorja pred vstopom v EU 
ugotavljam, da je Slovenija v primerjavi z razvitimi evropskimi državami, v katerih se nahaja 
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večinski del (80 %) bančnega sistema v rokah domačih lastnikov in v primerjavi z državami na 
prehodu, v katerih se v lastniški strukturi domačih bank dramatično povečuje delež tujih 
lastnikov (več kot 50 % bančnega sektorja), v precej specifičnem položaju. Slovenske banke so 
se ves čas po osamosvojitvi razvijale v dokaj zaprtem okolju in bile močno zaščitene pred tujo 
konkurenco. Po svoji organiziranosti, načinu poslovanja in paleti storitev so veliko bolj podobne 
zahodnoevropskim kot vzhodnoevropskim bankam. Slovenija je edina med državami na 
prehodu, v kateri so se banke uspešno sanirale z lastnimi sredstvi in se niso prodajale tujcem, ko 
so bile v najslabšem stanju. Zato je delež bank v tuji lasti še vedno nižji v primerjavi z ostalimi 
državami, ki kandidirajo za članstvo v EU (okoli 23 % aktive slovenskega bančnega sistema ob 
koncu leta 2002). V posebnem podpoglavju o privatizaciji slovenskih bank so podrobneje 
opisana vsa dogajanja v zadnjih letih glede združevanj slovenskih bank in prodaj oziroma 
prevzemov bank s strani tujih strateških partnerjev, ki so bila kar intenzivna. 
 
Empirična analiza vpliva lastniške strukture bančnega sektorja na koncentracijo bančnih 
sistemov in na finančne izkaze poslovanja bank pa je strnjena v zadnjem poglavju. Iz primerjave 
podatkov o domačem ali tujem lastništvu bank v državah EU in v kandidatkah za članstvo v EU 
ter njihovih finančnih izkazov poslovanja, lahko iz nekaterih izračunanih kazalnikov poslovanja 
(kapital, bilančna vsota, profit, ROA, ROE, stroški na dohodek, koeficient kapitalske 
ustreznosti) zaključimo, da dosegajo domače banke v državah EU v primerjavi z bankami 
srednje in vzhodne Evrope bistveno višjo dohodkovno učinkovitost, nekaj boljšo stroškovno 
učinkovitost, imajo manjšo kapitalsko ustreznost ter vključujejo v svojem poslovanju manj 
tveganja in so tudi bistveno večje od bank v državah srednje in vzhodne Evrope, ker so močnejša 
tudi njihova gospodarstva. Slovenija je po dohodkovni in stroškovni učinkovitosti ter kapitalski 
ustreznosti bližje članicam EU, kot državam, ki kandidirajo za članstvo v EU. Na podlagi 
primerjave vrednosti nekaterih izbranih kazalnikov uspešnosti poslovanja slovenskih bank lahko 
ocenimo, da banke v večinski domači lasti uspevajo še dosegati boljše poslovne rezultate od 
bank v večinski tuji lasti. Možni kratkoročni ukrepi v prihodnjem obdobju, kot je odpravljanje 
temeljne obrestne mere za dolgoročne finančne obveznosti in terjatve, bodo sicer domačim 
bankam še omogočali ohranjanje ugodnih poslovnih rezultatov na kratek rok. Vendar lahko že v 
letošnjem letu pričakujemo, da bodo banke, zaradi nižje inflacijske stopnje in enkratnega učinka 
sprememb računovodskih standardov, ki so pripomogli k višjemu izkazovanju dobička pred 
obdavčitvijo v letu 2002, prisiljene v radikalnejše zniževanje stroškov poslovanja in v bolj 
agresivno nastopanje na posojilnem trgu. Kljub ugodnim vrednostim kazalnikov poslovanja 
domačih bank opozarjajo nekatere spremembe v strukturi premoženjskih bilanc na počasno, 
vendar vztrajno izgubljanje pomembnih tržnih deležev na posojilnem trgu in s tem pomembne 
prednosti, ki so jo imele domače banke pred bankami v večinski tuji lasti v Sloveniji. 
 
Ob upoštevanju vseh navedenih značilnosti, posebnosti, posledic, prednosti in negativnih 
vplivov na konkurenčnost združenih bank v evropski praksi ter pomislekov glede večje 
učinkovitosti tujega lastništva je mogoče oblikovati celovito mnenje o procesu finančne 
konsolidacije v bančnem sektorju držav EU in držav na prehodu, ki je podano v sklepu. Kljub 
številnim pozitivnim vplivom procesa globalizacije, se monetarna oblast v državah na prehodu 
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spopada s problemom koncentracije bančnega trga v rokah nekaj večjih tujih bank. V Sloveniji 
se privatizacija obeh največjih bank zaenkrat razpleta tako, da bo prispevala k nastanku takšne 
lastniške strukture v bančnem sektorju, ki bo v skladu s cilji institucionalnega približevanja EU, 
hkrati pa bo dana priložnost za prevladujoče lastništvo domačim investitorjem. S tem naj bi bil 
slovenski bančni sektor zaščiten pred tujim špekulativnim kapitalom in bi lahko še naprej 
obvladoval zelo dragocen informacijski kapital, ki je zaradi plitvega domačega finančnega trga 
ključnega pomena za financiranje slovenskega gospodarstva.  
 
 
2. SPLOŠNE ZNAČILNOSTI KONSOLIDACIJE V BANČNEM SEKTORJU 
 
V zadnjem desetletju so svetovno bančno industrijo zaznamovale velike spremembe. 
Preoblikovanje bančnega sektorja še vedno traja, ključni procesi v razvoju svetovnega bančnega 
sektorja, ki narekujejo razvoj tudi v evropskem bančnem sektorju, so proces globalizacije, 
deregulacije, finančnih inovacij, sekuritizacije, povečevanje konkurence, prevzemanje vedno 
večjih tveganj, stopnjevanje zahtev po večji kapitalski ustreznosti in proces diverzifikacije, ki 
doživljajo pravi razcvet in vplivajo tudi na proces konsolidacije v bančnem sektorju. 
Bančni sektor je v finančno razvitih državah podvržen spremembam, ki jih zaznamujeta 
prestrukturiranje in konsolidacija, kot posledica dosežene stopnje razvoja bančništva v svetu. 
Bančništvo je v razvitih državah zrela industrija, v kateri je rast težko dosegljiva in ki v 
svetovnem merilu proizvaja močne proste denarne tokove (Rizzi, 1998a, str. 26). Takšna 
industrija je zato še posebej zrela za združevanja in/ali prevzeme. V svetu v zadnjem obdobju 
prihaja do intenzivnega združevanja finančnih institucij nasploh, še zlasti pa to velja za banke. 
Ti procesi so zelo močni v ZDA, nekoliko šibkejši pa so v zahodni Evropi. Bistveni razlog zanje 
je v tem, da so banke z razvojem informacijske tehnologije na področju finančnih storitev začele 
izgubljati dominanten položaj, kakršnega so imele dolga stoletja. Drugi razlog, ki sili banke k 
združevanju ali prevzemanju manjših bank, pa je pojavljanje novih konkurentov. Medtem ko so 
se s finančnimi posli dolgo ukvarjali samo bančniki, so jim v zadnjem obdobju začela 
konkurirati tudi nefinančna podjetja in institucije (večje trgovske hiše, zavarovalnice, ipd.). 
 
Cilji združevanj in/ali prevzemov v bančnem sektorju so različni: 
(1) zmanjševanje stroškov je ekonomsko najpogostejši cilj združevanja, ki ga omogoča 

izvedba racionalizacije poslovanja po združitvi. Gre predvsem za odpravo podvajanj pri 
podpornih službah, za racionalizacijo poslovne mreže bank, delitev stroškov 
informacijskega sistema, stroškov razvoja novih storitev, ipd.  

(2) izkoriščanje ekonomije obsega, in sicer na dva načina: 
- dominantne banke lahko izboljšajo ekonomičnost poslovanja na račun prodaje 

storitev prek novih prodajnih poti, kar ima lahko pozitiven vpliv na neto obrestne 
prihodke v primerjavi s sredstvi banke ('economy of scope'); 

- združena banka lahko izkoristi ekonomijo obsega pri promociji banke in razvoju 
novih produktov ('economy of scale'). 
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(3) povečati obseg poslovanja in tržni delež običajno kot svojo strategijo izberejo tiste 
banke, ki si želijo okrepiti položaj na domačem trgu kot tudi tiste, ki imajo na domačem 
trgu omejene možnosti nadaljnje rasti in se skušajo prek združevanj in/ali prevzemov 
širiti na tuje trge, saj je združitev in/ali prevzem druge banke lahko cenejši od notranje 
rasti ali diverzifikacije poslovanja. Prevlada na domačem trgu je zelo pogost motiv 
združevanja, saj krepitev prednosti na domačem trgu prinaša nove priložnosti. Za banke, 
ki so orientirane pretežno na domači trg pa je združevanje in/ali prevzemanje bank preko 
meje lahko problematično. 

(4) ostali razlogi so vstop na nova finančna področja (zavarovalništvo), lažje servisiranje 
velikih komitentov, doseči velikost banke, ki je primerljiva z velikostjo drugih bank v 
mednarodnem okolju, lažji dostop do cenejših virov sredstev, lažja diverzifikacija naložb 
in s tem zmanjšanje tveganja ter na splošno pridobivanje prednosti v boju s 
konkurenčnimi bankami. 

(5) v državah Evropske unije (v nadaljevanju EU) se vsem naštetim razlogom pridružuje tudi 
uvedba evra, saj se je število združevanj in prevzemov v EU močno intenziviralo zlasti 
po uvedbi enotne evropske valute evra (največje število združitev in/ali prevzemov je 
bilo leta 1999 – 497, v prvi polovici leta 2000 pa 234), takšen trend pa je pričakovati tudi 
v prihodnje, posebno v tistih državah, kjer je nižja koncentracija bančnega sistema 
(Nemčija, Luksemburg, Velika Britanija in Italija). 

Vzroki za združevanja in/ali prevzeme v bančnem sektorju so najpogosteje povezani z 
maksimiziranjem vrednosti premoženja delničarjev, ki se odraža v ceni delnic prevzemne 
družbe. Finančne institucije namreč lahko s pomočjo konsolidacije povišajo vrednost 
premoženja delničarjev na dva načina (Berger, Demsetz, Strahan, 1999, str. 5). Združitev 
finančnih institucij lahko poveča tržno moč, ki se potem izkorišča pri postavljanju cen. Drugi 
način večanja vrednosti pa predstavlja povečanje učinkovitosti (finančne institucije), kar se tudi 
največkrat navaja kot vzrok združitve. Empirično je dokazano, da konsolidacija povečuje tržno 
moč, rezultati raziskav o prisotnosti ekonomije obsega pa niso vedno najboljši. 
Kot enega izmed možnih vzrokov konsolidacije navaja Berger tudi dostop do varnostne mreže 
finančnega sistema (Berger, Demsetz, Strahan, 1999). Gre preprosto za to, da postane finančna 
institucija prevelika, da bi jo država pustila propasti (too big to fail). 
Naivno pa bi bilo pričakovati, da je glavni element motivacije vseh združitev in/ali prevzemov 
povečanje vrednosti banke. Zelo pomemben element pri tem namreč predstavljajo menedžerji, ki 
pri združitvah zasledujejo tudi osebne cilje, kot npr. graditev imperija, visoki osebni dohodki, 
medijska pozornost. Avtorji navajajo t.i. hipotezo precenjevanja samega sebe, po kateri 
ekonomski cilji združitve niso njegova edina ali celo primarna motivacija. Ta hipoteza izhaja iz 
t.i. konflikta agenta (agency conflict), ki potencialno nastopa vedno, ko ima menedžer v lasti 
manj kot 100 % navadnega delniškega kapitala podjetja (Brigham, Gapenski, 1996 str. 16). 
 
Zelo aktivno vlogo pri konsolidaciji bank ima tudi država, kar je možno pripisati njihovemu 
posebnemu pomenu. Njen vpliv je pri bankah v EU mnogo bolj zaznaven kot v Združenih 
državah Amerike, kjer so banke pri sprejemanju svojih odločitev bolj samostojne. V EU je zelo 
močno prisotno prepričanje, da finančnih institucij ne smejo kontrolirati tujci, kar je do sedaj 
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preprečilo večino združitev med bankami iz različnih držav, od domačih združitev pa se 
pričakuje varovanje nacionalnih interesov (Boot, 1999, str. 24-25). V obdobju 1995-1999 je bilo 
v EU več kot 80 % vseh združitev in/ali prevzemov med bankami znotraj nacionalnih meja. 
Država lahko vzpodbuja konsolidacijo predvsem z odpravo odvečne regulacije in z nudenjem 
pomoči pri konsolidaciji finančnih institucij, ki so v težavah. Le v enem primeru je vztrajanje pri 
politiki domačega lastništva največje oz. največjih bank smiselno, in sicer če se tega držijo tudi 
druge države. Če bi se vse države temu odpovedale, bi bili vsi na boljšem (Boot, 1999, str. 25). 
Kot možne vzroke za veliko število bančnih združitev in/ali prevzemov navaja Berger tehnološki 
napredek, izboljšanje finančnega stanja, presežne kapacitete in finančne težave, mednarodno 
konsolidacijo trgov in deregulacijo (Berger, Demsetz, Strahan, 1999). Mnenje je, da ekonomije 
obsega prinaša prav tehnološki napredek. Ekonomija obsega je tako najbolj prisotna pri 
informacijski tehnologiji, pri procesiranju in pri plačilnem prometu, tako da nekateri analitiki 
govorijo o določeni minimalni velikosti banke, ki jo ta mora dosegati, da je lahko aktivna 
udeleženka v globalnem bančništvu. 
 
Posledice združevanj in/ali prevzemov v bančnem sektorju so lahko pozitivne, kot tudi negativne 
in v takšnem vrstnem redu bodo v nadaljevanju tudi predstavljene. 
 pozitivne posledice konsolidacije zaradi geografske razpršenosti so zlasti značilne za 

Združene države Amerike, kjer je deregulacija finančne zakonodaje omogočila poslovanje 
bank v večih zveznih državah. Posledica geografske ekspanzije so bolj diverzificirane 
naložbe bank, kar pomeni, da so take banke manj tvegane in je verjetnost, da pride do 
propada banke, manjša. Sčasoma bo verjetno tudi za evropske razmere možno govoriti o 
pozitivnih učinkih konsolidacije zaradi geografske razpršenosti, ko bodo banke znotraj EU 
lahko delovale brez nacionalnih omejitev. 
 učinkovitost plačilnega sistema se lahko bistveno poveča na račun konsolidacije, saj se z 

združevanji in/ali prevzemi med bankami znižuje število bank in določen del plačil se tako 
odvija v okviru združene banke. Tudi če se pri posameznih bankah pri procesiranju plačilnih 
nalogov nič ne spremeni, se učinkovitost plačilnega sistema lahko poveča zaradi manjšega 
števila bank. Prav tako so pri podpornih dejavnostih, ki so zelo pomemben člen pri izvajanju 
plačilnega prometa, prisotne ekonomije obsega, ki jih je zaradi konsolidacije lažje izkoristiti 
(Berger, Demsetz, Strahan, 1999). 
 izboljšanje strateškega položaja bank, do katere pride, če imajo banke, ki se združijo 

konkurenčne prednosti pri izvajanju kakšne ali kakšnih aktivnosti v prihodnosti. Zaradi 
združevanja lahko namreč postanejo potrebne investicije v strateške opcije bolj dosegljive. 
 diverzifikacija znanja, kar pomeni večjo verjetnost, da imata združeni banki (ali banke) 

potrebno znanje za ukvarjanje z določeno aktivnostjo, kot jo ima vsaka izmed bank sama 
(Boot, 1999). 
 večje število dejavnosti združenih bank, npr. klasično in investicijsko bančništvo, 

zavarovalništvo, ipd.  
 
Posledice združevanj in/ali prevzemov v bančnem sektorju pa niso vedno samo pozitivne. 
Razloge za to lahko strnemo v dve skupini: 
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1. Preveč optimistična pričakovanja glede sinergetičnih učinkov, in sicer tako v zvezi s 
pričakovanim naraščanjem prihodkov, kot tudi v zvezi z racionalizacijo. Po nekaterih 
podatkih (Barfield, 1998, str. 24), kar 70 % združitev in/ali prevzemov ne dosega 
pričakovanih rezultatov. V tesni povezavi s preveč optimističnimi pričakovanji je tudi 
preplačilo vrednosti prevzete banke, saj imajo največkrat koristi predvsem delničarji 
prevzete banke. 
Pri združevanju bank v EU, kjer je poglavitni cilj zmanjševanje stroškov, je potrebno 
dodatno upoštevati, da zakonodaja evropskega delavca ščiti bolj kot ameriškega. Tudi 
krčenje poslovne mreže ni sorazmerno s krčenjem števila bank. Po podatkih Eurostata (A 
Long Way to Go Before the End of the Branch, 1998, str. 4) se je število kreditnih 
institucij v EU zmanjšalo iz 9.045 v letu 1993 na 8.393 v letu 1996 oz. za 7,2 %, število 
zaposlenih pa le za 2 %, medtem ko se število poslovalnic ni bistveno zmanjšalo. 
Zmanjševanje števila kreditnih institucij in zaposlenih je bilo po posameznih državah EU 
zelo različno. Število kreditnih institucij se je najbolj zmanjšalo v Italiji (-11,7 %), v 
Švici (-9,8 %), v Nemčiji (-9,2 %) in v Veliki Britaniji (-9,1 %). Nasprotno pa se je na 
Irskem, v Grčiji, v Švedski in v Luksemburgu število kreditnih institucij celo povečalo, 
posledično se je povečalo tudi število zaposlenih (izjema je le Švedska).  

2. Prezrti t.i. mehki dejavniki: različna organizacijska kultura, različna organiziranost in 
način delovanja, prepozne in preslabo definirane odločitve o bodoči vodilni strukturi, 
slaba informiranost in odpor zaposlenih. Čeprav so problemi zaradi različnih 
organizacijskih kultur bolj izraziti v primeru povezovanj med bankami iz različnih držav, 
so prisotni tudi v primeru združevanj v okviru ene države. 
 

Med potencialnimi negativnimi učinki konsolidacije bančnega sistema, pa različni avtorji 
navajajo zlasti naslednje: 
 povečanje posameznih bank; prisotnost velikih finančnih institucij namreč lahko predstavlja 

potencialno nevarnost za finančni sistem, kajti propad velike banke izpostavi celotni finančni 
sistem sistemskemu tveganju (Mishkin, 1998, str. 6). Zaradi večje velikosti posameznih bank 
se država boji, da bi zaradi težav ene banke prišlo do nezaupanja v celotni finančni sistem in 
zaradi tega bi v težave zašle še druge banke (in finančne institucije). Da se to ne bi zgodilo, 
se banke enostavno ne pusti propasti (politika 'too big to fail'). 
 večja tveganost velikih bank in s tem večja nevarnost za finančni sistem, ob upoštevanju 

pričakovanj, da bodo banke po združitvi poviševale tveganost svojega kreditnega portfelja in 
spremenile svoje odločitve o višini potrebnega kapitala. Berger s tem v zvezi ugotavlja, da je 
povišanje oz. znižanje tveganja posameznih institucij zaradi združitev odvisno od tega, v 
kolikšni meri so dobitki zaradi diverzifikacije izničeni zaradi dodatnega tveganja, ki ga te 
institucije prevzemajo (Berger, Demsetz, Strahan, 1999). 
 manjši obseg zagotavljanja kreditov majhnim podjetjem; manjše banke se specializirajo za 

kreditiranje majhnih podjetij, ker jim njihova velikost onemogoča dajanje večjih kreditov, ki 
jih potrebujejo velika podjetja. Zaradi tega obstaja bojazen, da se bo zaradi prevzemov teh 
majhnih bank kreditiranje majhnih podjetij znižalo, kar ima lahko negativne posledice za 
celo gospodarstvo. Zmanjšano kreditiranje majhnih podjetij pa vseeno ne pomeni nujno 
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znižanje učinkovitosti gospodarstva, kajti možno je, da majhne banke kreditirajo majhno 
gospodarstvo v večjem obsegu kot je družbeno optimalno (Mishkin, 1998, str. 18).  
Prav tako pa obstajajo tudi mnenja, da je posledica konsolidacije lahko celo večja dostopnost 
kreditiranja za majhna podjetja, še zlasti v času mogočih finančnih kriz (Berger, Demsetz, 
Strahan, 1999). 

 
Empirične ugotovitve o uspešnosti združevanj in/ali prevzemov v bančnem sektorju v svetu so na 
splošno pokazale, da delničarji bank, ki izvedejo prevzem problematičnih bank, pridobijo več, 
kot delničarji bank, ki prevzamejo uspešnejše banke, kar podpira hipotezo, da izboljšava 
poslovodenja banke pripomore k izboljšanju uspešnosti poslovanja in da je učinkovitost 
poslovodenja pomemben dejavnik pri določanju vrednosti poslovne banke (Vander Vennet, 
1996, str. 1533). Ti rezultati potrjujejo tudi hipotezo, da je verjetnost uspešnega prevzema večja 
v primeru prevzema bank z nizko stroškovno učinkovitostjo.  
Prevzemi in/ali združitve poslovnih bank so bili nadpovprečno uspešni v naslednjih primerih 
(Rizzi, 1998, str. 37): 
 strateški usmeritvi prevzemne in prevzete banke pred prevzemom sta si bili podobni; 
 trg ciljne banke je bil privlačen; 
 ciljna banka je imela prostor za rast na svojem trgu; 
 prevzemna banka je bila nadpovprečno uspešna na enem ali več področjih bančnega 

poslovanja in je to konkurenčno prednost uspešno prenesla na ciljno banko; 
 prevzemna banka je pred prevzemom eksplicitno navedla in kasneje izvedla aktivnosti, ki so 

bile potrebne, da ustvari dodatno vrednost, ki bo nadomestila plačano prevzemno premijo; 
 prevzemne banke so pri vrednotenju ciljne banke uporabljale metode diskontiranja denarnih 

tokov in so tako ocenjeno vrednost ciljne banke določile kot najvišjo sprejemljivo ceno za 
prevzem; 

 večja banka je prevzela manjšo banko, kar je pripomoglo k enostavnejši in učinkovitejši 
integraciji bank; 

 kupec kontrolnega deleža ni zamenjal poslovodstva ciljne banke. 
 
Neuspešni prevzemi in/ali združitve so bili predvsem rezultat naslednjih dejavnikov: 
 zaradi odpuščanja in premestitev se je morála zaposlenih močno zmanjšala, kar je negativno 

vplivalo na produktivnost zaposlenih; 
 stroški prestrukturiranja so bili precej višji od predvidenih; 
 banke niso dosegle predvidenih pozitivnih učinkov na osnovi povečanja tržne moči; 
 plačilo previsoke premije za prevzem; 
 prevzemnik je podcenjeval kreditno tveganje ciljne banke; 
 banke se niso hotele prestrukturirati na način, ki bi povečal njihovo stroškovno učinkovitost; 
 določeni prevzemi so bili enostavno napake in so bili že vnaprej obsojeni na neuspeh, ne 

glede na kakovost prestrukturiranja. 
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Zlasti zadnji dve točki sta posledica agencijskih problemov, ki nastanejo takrat, ko se 
poslovodstvo banke odloči za prevzem, ki ustreza njihovim zasebnim interesom (moč, ugled, 
bonifikacije), ne pa tudi interesom delničarjev prevzemne banke. 
 
2.1. Opredelitev pojmov: prevzem, združitev, pripojitev, spojitev 
 
Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 47/97, str. 4157) opredeljuje prevzem delniške družbe 
kot dogodek, ko določena pravna ali fizična oseba pridobi oz. želi pridobiti delež vrednostnih 
papirjev te delniške družbe, ki zagotavljajo več kot 25 % glasovalnih pravic. Prevzem tako v 
najširšem pomenu besede pomeni pridobitev nadzora nad upravljanjem določenega podjetja. 
Prevzemna družba je tista, ki prevzema drugo družbo ali v drugi družbi pridobiva nadzor nad 
njenim upravljanjem. Prevzeta ali ciljna družba pa je družba, ki jo prevzemna družba prevzema 
oziroma družba, v kateri prevzemna družba pridobiva upravljalsko kontrolo. 
Z vidika odnosa uprave ciljne družbe do prevzema lahko delimo prevzeme na prijateljske ali 
sovražne. Pri prijateljskih prevzemih uprava ciljne družbe sodeluje z upravo prevzemne družbe. 
Pod pojmom sovražni prevzem pa razumemo tiste prevzeme, pri katerih uprava ciljne družbe 
svojim delničarjem odsvetuje prodajo delnic na podlagi obrazloženih razlogov. V svetu ti dve 
vrsti prevzema predstavljata le nasprotna konca širokega spektra prevzemov. 
Z vidika proizvodnih procesov pa delimo prevzeme na horizontalne, vertikalne ter 
konglomeratne. Horizontalni so prevzemi, pri katerih se združujejo družbe na enaki stopnji 
proizvodnih procesov oziroma dodelanosti proizvodov ali storitev. Razlogi za takšne prevzeme, 
ki jih praviloma spremlja koncentracija kapitala in znanja, so najpogosteje ekonomije obsega, 
prevlada na trgu in želja po monopolizaciji.  
Vertikalni prevzemi so tisti, pri katerih se združujejo družbe na različnih stopnjah proizvodnih 
procesov. Motivi pri tem so lahko različni: zniževanje stroškov transporta, komunikacij, stroškov 
menjave in distribucije proizvodov.  
Izraz konglomeratni prevzemi opredeljuje združitev dveh ali več podjetij iz nepovezanih 
dejavnosti, to je podjetij z različnimi proizvodnimi procesi. Glavni razlog je izkoriščanje 
učinkov skupnega poslovodenja. Posledica združitve pa je diverzifikacija in nepovezani denarni 
tokovi, zaradi česar se znižajo stroški stečaja in posredno stroški kapitala, poveča pa se 
stabilnost donosov podjetja. 
 
Za banke so značilne predvsem horizontalne združitve z drugimi bankami, zlasti z namenom 
povečanja dobička na račun racionalizacije poslovanja in ekonomije obsega. Pojavlja se tudi val 
vertikalne integracije, ki je in bo tudi v prihodnje zajel tiste banke, ki so spoznale, da so 
tradicionalni posli že dovolj zreli. Nove vire rasti tako iščejo v sorodnih poslih pri poslovanju z 
občani. Najbolj očitni področji sta življenjsko zavarovanje in investicijske storitve za občane. 
Ekonomije obsega so na tej stopnji manj prisotne, vendar pa so novi trgi odprti za vstop bank, ki 
jim je dostopen predvsem prek močno zastopane in razvejane (bančno zasnovane) franšize. 
Primere takšnega načina združevanja poslov lahko najdemo v povezovanju med nemškim in 
švicarskim bančnim ter zavarovalniškim sektorjem. 
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S pravnega vidika delimo prevzeme na: 
1) združitve:  a) pripojitev 

      b) spojitev 
2) prevzem z odkupom delnic 
 
S pojmom združitev označimo postopek združevanja družb, pri katerem gre za združevanje in 
skupno uporabo sredstev za dosego skupnih ciljev. Ta sredstva se lahko združijo v okviru nove, 
posebej za ta namen ustanovljene pravne osebe ali pa se združijo v obliki ene izmed družb, 
udeleženih v postopku. Slovenska zakonodaja razume pod pojmom združitve pripojitev in 
spojitev (Zakon o gospodarskih družbah, 1993, 511. člen, str. 1667). 
Pripojitev pomeni, da ena ali več družb (prevzete družbe) prenesejo premoženje na drugo 
družbo (prevzemna družba) v zamenjavo za zagotovitev delnic prevzemne družbe (Zakon o 
gospodarskih družbah, 1993, 511. člen, str. 1667). S pripojitvijo prevzeta družba preneha 
obstajati kot pravna oseba, medtem ko prevzemna družba nadaljuje kot pravna oseba. 
Spojitev pomeni ustanovitev nove delniške družbe, na katero preide premoženje družb, ki se 
spajajo, v zamenjavo za zagotovitev delnic nove delniške družbe (Zakon o gospodarskih 
družbah, 1993, 511. člen, str. 1667). Ob spojitvi obe družbi kot pravni osebi prenehata obstajati, 
ker svoje premoženje, pravice in dolžnosti preneseta na novo pravno osebo. 
Pripojitev in spojitev lahko pomenita tudi prevzem družbe, če zaradi združitve posamezna oseba 
pridobi kontrolni delež v prevzemu (pri pripojitvi) oziroma novo nastali (pri spojitvi) družbi. 
 
Prevzem družbe z nakupom delnic ima za cilj pridobitev kontrole upravljanja in morebitno 
združitev. Prevzem v delniški družbi pomeni pridobitev tistega obsega delnic, ki prevzemniku 
zagotavlja vpliv ter kontrolo nad upravljanjem družbe in sprejemanjem odločitev na skupščini 
družbe. Pri prevzemih, kjer prevzemna družba pridobiva delnice prevzete družbe, nobena od 
družb ne preneha obstajati kot pravna oseba, dokler ne pride do združitve in prenosa sredstev 
oziroma premoženja z ene na drugo družbo. Prevzemna in prevzeta družba sta v odnosu 
odvisnosti; prevzemna družba mora pridobiti kritično število delnic prevzete družbe, da lahko 
upravlja drugo družbo. 
 
2.2. Pravni vidik združevanj in prevzemov v bančnem sektorju 
 
Bančništvo v svoji vsakodnevni praksi ne more učinkovito in zakonito poslovati brez pravne 
stroke. Dogodki, kot so prevzemi, združevanja, pripojitve in strateško partnerstvo med domačimi 
bankami ali domačimi s tujimi, niso vsakdanje narave. Obstaja veliko vprašanj glede postopkov 
in dokumentov, potrebnih ob prevzemanju, združevanju ali strateškem partnerstvu ter cela vrta 
drugih pravnih vidikov, ki jih narekuje pravna praksa v omenjenih postopkih. Potrebno je 
poznati kdo sprejema odločitve o pripojitvi, kateri uradni dokumenti so potrebni, kdo jih pripravi 
in kateri državni organi jih odobrijo.  
 
2.2.1. Zakonodaja v Evropski uniji 
 



 11

Znotraj EU deluje Evropska komisija za konkurenco (v nadaljevanju Komisija), ki ima izključno 
pristojnost pri obravnavanju koncentracij znotraj unije in zagotavlja preverjanje ter nadzor 
takšnih koncentracij na enem mestu. Že leta 1989 je Svet Evropske unije (v nadaljevanju Svet) 
sprejel Zakon (EEC) 4064/89, splošno znan kot Zakon o združitvah, ki zagotavlja osnovo za 
nadzor nad koncentracijami z Dimenzijo unije. Dimenzija unije je mera za določitev 
koncentracije ter je določena z zgornjo mejo prihodka, ki ga nastala koncentracija (združitev, 
nakup ali pripojitev) ustvari. Za koncentracije, katerih ustvarjeni prihodek leži pod to mejo, pa 
lahko države članice uporabijo svoje zakone o združitvah. Vse koncentracije, na katere se nanaša 
Zakon o združitvah morajo biti pred samo izvedbo prijavljene Komisiji, ki v naslednjem koraku 
oceni vse prijavljene koncentracije z vidika ustvarjanja ali krepitve prevladujočega položaja, ki 
lahko vpliva na konkurenco na celotnem ali delu skupnega trga. Koncentracije, ki ne ustrezajo 
kriteriju, so ocenjene kot neustrezne in se zato ne smejo izvesti, če pa kljub temu pride do takšne 
koncentracije, se odgovorni akterji kaznujejo s plačilom globe. 
30. junija 1997 je Svet sprejel prvo dopolnitev k Zakonu o združitvah in prepis 1310/97 je stopil 
v veljavo 1. marca 1998. Osnove Zakona o združitvah so ostale s tem nespremenjene, uvedene 
so bile le nujne spremembe, ki se nanašajo na določitev zgornjih mej Dimenzije unije. 
Predstavljen je bil niz pragov za manjše koncentracije, katerim je bila na ta način omogočena 
obravnava pri Komisiji in ne več po zakonodaji domačih držav članic EU. Spremenjen je bil 
izračun prihodka finančnih institucij, ki se po novem izračuna na osnovi prihodka iz naslova 
obresti, poslov z vrednostnimi papirji, provizij, neto dobička iz poslov financiranja ter drugih 
prihodkov iz poslovanja.  
Komisija priznava specifično naravo bančništva in zavarovalništva v zakonu o združitvah, ki 
upošteva specifične provizije pri izračunu prihodka za ta dva sektorja. Za kreditne in ostale 
finančne institucije se uporabljajo pri izračunu agregatnega prihodka naslednji viri prihodka, po 
odbitju davka na dodano vrednost in ostalih davkov: 
 prihodki iz obresti in podobni prihodki, 
 prihodki iz vrednostnih papirjev: 

- prihodki iz delnic ter ostalih vrednostnih papirjev z variabilnim donosom, 
- prihodek iz udeležb, 
- prihodki iz delnic podružnic, 
 prejete provizije, 
 neto dobiček iz finančnih poslov, 
 ostali prihodki iz poslovanja. 

 
Države članice lahko obvestijo Komisijo o splošnih težavah, s katerimi se soočajo njena podjetja 
pri koncentraciji v državi nečlanici. Komisija periodično (enkrat letno) izda poročilo o 
obravnavanju podjetij iz EU glede koncentracij v državah nečlanicah. Če Komisija ugotovi, da 
država nečlanica ne obravnava podjetij iz EU na enak način kot so obravnavana podjetja te 
države nečlanice v EU, preda Komisija Svetu predlog za pogajanje s to državo za pridobitev 
primerljive obravnave za podjetja iz EU.  
 
2.2.2. Zakonodaja v Sloveniji 
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Pravno področje združevanja bank v Sloveniji urejata Zakon o bančništvu, ki je začel veljati 20. 
februarja 1999 in Zakon o gospodarskih družbah iz leta 1993. 
Novi Zakon o bančništvu je za razliko od prejšnjega Zakona o bankah in hranilnicah v veliki 
meri usklajen z evropskimi bančnimi direktivami, kakor tudi s 25 temeljnimi načeli za učinkovit 
bančni nadzor, ki jih je leta 1997 sprejel Baselski komite za bančni nadzor. Med drugim ureja 
postopke za pridobitev kvalificiranih deležev v bankah, oblikovanje in opredelitev bančnih 
skupin in izdajo dovoljenj Banke Slovenije za združitev. Pri tem so opredeljeni tudi primeri, ko 
osebe, ki pridobivajo lastniške deleže v bankah ali oblikujejo bančne skupine, izhajajo iz držav 
članic. Bančna skupina je definirana precej širše kakor v prejšnjem Zakonu o bankah in 
hranilnicah, saj zajema tudi druge finančne organizacije, finančne holdinge in družbe, ki 
opravljajo pomožne bančne storitve. Bančna skupina tako obstoji, kadar je banka ali finančni 
holding s sedežem v Republiki Sloveniji nadrejena družba eni ali več bankam oziroma drugim 
finančnim organizacijam ali družbi za pomožne bančne storitve s sedežem v Republiki Sloveniji 
ali izven nje. Pri definiciji bančne skupine gre za razmerje obvladovanja (večinski delež kapitala 
ali glasovalnih pravic) ali pomembnega vpliva (20 % delež kapitala ali glasovalnih pravic). 
Bančna skupina obstaja tudi, če ima finančni holding sedež v državi članici in mu je podrejena 
najmanj ena banka s sedežem v Republiki Sloveniji in nima nobene podrejene banke s pravico 
opravljanja bančnih storitev v državi članici in s sedežem v državi sedeža finančnega holdinga. 
Banka s sedežem v Republiki Sloveniji mora imeti višjo bilančno vsoto kot katerakoli druga 
temu holdingu podrejena banka s pravico opravljanja bančnih storitev v državi članici. V 
primeru enake bilančne vsote bančna skupina obstoji samo, če je banka s sedežem v Republiki 
Sloveniji prej pridobila pravico opravljati bančne storitve (Zakon o bančništvu, 1999, 95. člen, 
str. 535). Nadrejena banka v bančni skupini je banka s sedežem v Republiki Sloveniji, ki hkrati 
ni podrejena nobeni drugi banki s sedežem v Republiki Sloveniji. Če več bank v bančni skupini 
izpolnjuje ta pogoj, je med njimi nadrejena tista z najvišjo bilančno vsoto (Zakon o bančništvu, 
1999, 97. člen, str. 536). 
Vsaka oseba potrebuje za pridobitev delnic banke, na podlagi katerih posredno ali neposredno 
doseže ali preseže kvalificirani delež v banki (10 %) dovoljenje Banke Slovenije. Dovoljenje je 
prav tako potrebno za vsako nadaljno pridobitev delnic banke, na podlagi katerih doseže ali 
preseže mejo 20, 33 ali 50-odstotnega deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu banke ali 
na podlagi katerih postane obvladujoča družba banke. Banka Slovenije mora biti obveščena tudi 
v primeru, ko bi se zaradi odprodaje delnic delež osebe zmanjšal pod mejo, za katero je pridobila 
dovoljenje.  
V primeru združitve banke z drugo banko oziroma drugo pravno osebo mora pred vpisom v 
sodni register sklepa o pripojitvi oziroma spojitvi pri prevzemni banki pridobiti dovoljenje 
Banke Slovenije za združitev (Zakon o bančništvu, 1999, 36. člen, str. 526). Banka Slovenije 
lahko zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za združitev, če organ, pristojen za varstvo 
konkurence, zavrne zahtevo za soglasje za združitev oziroma prepove združitev na podlagi 
zakona, ki ureja varstvo konkurence (Zakon o bančništvu, 1999, 42. člen, str. 527). 
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Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD) je podvržen spremembam in 
dopolnitvam, ki bodo naše pravo uskladile z evropskim. Veliko predvidenih sprememb posega 
prav na področje povezovanja gospodarskih družb, med katere spadajo tudi banke, kjer zakon 
znotraj pojma združitve loči pripojitve in spojitve.  
Pripojitev je najpogostejša oblika združevanj, za izvedbo katere so po veljavni ureditvi potrebne 
naslednje aktivnosti (Markovič Čas Alja, 2001, str. 1): 
1. Sprejem odločitve o pripojitvi, ki jo sprejme uprava vsake banke in o njem obvesti nadzorni 

svet. O pripojitvi odloča skupščina z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega 
osnovnega kapitala. Če obstaja več razredov delnic, je za veljavnost skupščinskega sklepa 
potrebno soglasje delničarjev vsakega razreda. 

2. Pogodba o pripojitvi - v obliki notarskega zapisa, začne veljati, ko jo potrdijo skupščine 
bank, ki se združujejo in mora po zakonu vsebovati naslednje obvezne sestavine: 
• ime in sedež pri pripojitvi udeleženih bank, 
• dogovor o prenosu premoženja vsake banke, ki se združuje, v zamenjavo za zagotovitev 

delnic prevzemne banke, 
• navedbo menjalnega razmerja delnic in morebitno višino denarnega plačila, 
• podatke v zvezi s prenosom delnic prevzemne banke, 
• pravice, ki izhajajo iz delnic prevzemne banke, z navedbo, kdaj začnejo veljati, 
• navedbo, od kdaj vstopa prevzemna banka v pravni promet namesto prevzete banke, 
• pravice, ki jih prevzemna banka zagotavlja delničarjem ter drugim imetnikom 

vrednostnih papirjev prevzete banke, 
• pogoje in ugodnosti, ki se zagotavljajo članom uprave oziroma nadzornega sveta. 

3. Poročilo o pripojitvi - pripravi ga vsaka uprava bank, ki se združujejo posebej in je obvezen       
elaborat, v katerem se tako z ekonomskega kot tudi s pravnega vidika pojasni in utemelji 
pripojitvena pogodba, zlasti menjalno razmerje delnic. Poročilo mora vsebovati tudi kriterije 
za vrednotenje premoženja, ki je podlaga za določitev menjalnega razmerja. 

4. Imenovanje pripojitvenih revizorjev (enega ali več) izvede uprava vsake od bank, ki se 
združujejo, za svojo banko. Možno je tudi, da enega ali več revizorjev za obe banki, ki se 
združujeta, na skupen predlog obeh uprav imenuje sodišče s sklepom. Pripojitveni revizorji 
morajo pregledati pripojitveno pogodbo in podati pisno poročilo o opravljeni reviziji, ki 
obsega naslednje podatke: 
• utemeljitev predloga menjalnega razmerja z navedbami, 
• po kakšnih metodah je bilo ugotovljeno predlagano menjalno razmerje, 
• utemeljitev ustreznosti uporabljenih metod, 
• kakšno menjalno razmerje bi bilo ugotovljeno pri uporabi različnih metod, 
• pri hkratni uporabi različnih metod se pojasni ponderacijsko razmerje vpliva posamezne 

metode za določitev vrednosti. 
5. Skupščini obeh bank se skličeta na osnovi predhodne objave, vsaj 30 dni pred dnem 

zasedanja skupščine. Ob sklicu skupščine se objavi tudi dnevni red s predlogi za sprejemanje 
sklepov. Do sklica skupščin morajo biti pripravljeni tudi naslednji dokumenti: 
• pripojitvena pogodba, 
• letni obračun in poročilo o stanju bank, ki se združujejo, za zadnja tri poslovna leta, 
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• poročila uprav bank, ki se združujejo, 
• revizijska poročila. 

6. Podpis pogodbe o pripojitvi; upravi obeh bank na podlagi soglasja skupščin skleneta pisno 
pogodbo o pripojitvi v obliki notarskega zapisa. 

7. Pridobitev dovoljenja Banke Slovenije, kadar gre za postopek pripojitve dveh ali več bank 
sproži ena od bank, ki se pripajata. Obvezno se priloži pogodba o pripojitvi, revizijsko 
poročilo, sklep skupščine o pripojitvi, pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih, opis 
prednosti nove organiziranosti s poudarkom na poslovnem rezultatu, konsolidirane 
računovodske izkaze po pripojitvi, podatke o konsolidiranem jamstvenem kapitalu in 
kapitalski ustreznosti. 

8. Vpis v sodni register; uprava vsake banke ločeno prijavi pripojitve v sodni register po 
svojem sedežu. Obvezne priloge prijave v sodni register so: pripojitvena pogodba, zapisniki 
sklepov o pripojitvi, dovoljenje Banke Slovenije, zadnja bilanca obeh bank, izjava uprave, da 
pripojitveni sklepi v izpodbojnem roku niso bili izpodbijani ali da je bilo izpodbijanje 
pravnomočno zavrnjeno. Sodišče opravi vpis šele potem, ko prejme sporočilo zastopnika za 
prejem delnic (Klirinško depotna družba, v nadaljevanju KDD), da je delnice in morebitna 
denarna plačila prejel. Najprej se vpiše v sodni register pripojitev prevzete banke (z 
zaznamkom, da začne veljati po vpisu pripojitve pri prevzemni banki), šele zatem lahko 
sodišče vpiše pripojitev še po prevzemni banki. Po vpisu pripojitve po prevzemni banki 
nanjo preide premoženje prevzete banke, prevzeta banka preneha obstajati in potreben je 
poseben izbris iz sodnega registra. 

9. Izdaja in zamenjava delnic se izvrši z ustreznim vpisom v centralni register vrednostnih 
papirjev, ki se vodi pri KDD na podlagi predhodno sklenjene pogodbe o nudenju storitev v 
zvezi z zamenjavo nematerializiranih vrednostnih papirjev. 

10. Računovodski izkaz prevzete banke sestavi nova banka v roku dveh mesecev po vpisu v 
sodni register, pri čemer se upošteva stanje na dan vpisa pripojitve v sodni register. 

 
V postopku pripojitve je potrebno upnikom bank ponuditi zavarovanje, imetnikom zamenljivih 
obveznic, dividendnih obveznic in posebnih pravic pa zagotoviti enake pravice, kot jih je 
zagotavljala prevzeta banka (Zakon o gospodarskih družbah, 1993, 523. člen, str. 1669). 
Člani uprave in nadzornega sveta prevzete banke so kot solidarni dolžniki dolžni povrniti škodo, 
ki jo pripojitev povzroči banki, njenim delničarjem in upnikom (Zakon o gospodarskih družbah, 
1993, 525. člen, str. 1669). 
V različnih okoliščinah pa lahko naletimo še na nekatere druge oblike prevzemov, ki jih ZGD 
šteje kot prevzem v posebnih primerih in ki terjajo nekoliko poenostavljen postopek prevzema 
(Markovič Čas Alja, 2001, str. 3): 
 kadar prevzemna banka obvladuje 9/10 osnovnega kapitala prevzete banke (pri izračunu se 

ne upoštevajo lastne delnice prevzete banke in delnice, ki pripadajo drugemu za račun 
prevzete banke), ni potrebna skupščina prevzemne banke, razen če jo zahtevajo delničarji, ki 
obvladujejo 1/20 osnovnega kapitala prevzemne banke; 

 če je prevzemna družba lastnik vseh delnic prevzete družbe, veljajo glede skupščine ista 
določila, ni pa potrebna revizija pogodbe o pripojitvi niti določitev menjalnega razmerja; 
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 v primeru pridobivanja novih delnic zaradi izpolnjevanja pogojev po prejšnjih dveh točkah je 
potrebno za vsakih 5 % nadaljnjih delnic v roku 3 dni obvestiti izdajatelja in Agencijo za trg 
vrednostnih papirjev. 

 
Za spojitev bank se uporabljajo določbe zakona o pripojitvi, pri čemer velja novoustanovljena 
banka za prevzemno. Z vpisom novoustanovljene banke v register preide premoženje bank, ki se 
spajajo na novo banko, banke, ki so se spojile pa prenehajo obstajati. Statut novoustanovljene 
banke in imenovanje članov njenega nadzornega sveta morajo potrditi skupščine bank, ki se 
spajajo (Zakon o gospodarskih družbah, 1993, 530. člen, str. 1670). 
 
Z novo bančno zakonodajo v Sloveniji, ki je usklajena z zakonodajo EU in zagotavlja sproščanje 
in odpiranje kapitalskih tokov, krepitev in prestrukturiranje bančništva, izboljšanje nadziranja in 
urejanja bančništva so bili zagotovljeni pogoji za spremembe. Slovenske banke so se na tej 
osnovi, zavedajoč se novih razmer, pridružile svetovnemu trendu konsolidacije, o čemer pričajo 
številna združevanja slovenskih bank in prodaje oziroma prevzemi bank s strani tujih strateških 
partnerjev v zadnjih treh letih. 
 
2.2.3. Pregled poslovanja banke v postopkih združitev in/ali prevzemov (Due dilligence) 
 
Med različnimi ekonomskimi panogami je bančništvo kot gonilna sila gospodarstva podvrženo 
stalnim spremembam, ki so posledica globalizacijskega finančnega toka. Večja konkurenčnost 
nujno sproža večja tveganja pri uresničevanju dobičkonosnosti celotnega bančnega sektorja. 
Pasti v poslovanju se povečujejo, tako da se skoraj vsak večji gospodarski subjekt ubada z 
različnimi problemi. Vodstva bank oz. management se usmerjajo v različne dele sveta z različno 
stopnjo tveganja in z različno kulturo poslovanja. Vse to so dejavniki, ki za investitorja pomenijo 
izziv pri prodiranju na tuje trge, vendar se na drugi strani srečuje z večjimi tveganji, ki se 
nanašajo na različna področja - npr. na nejasno zakonodajo glede tujih neposrednih naložb, 
nedodelanost pri zaščiti upnikov, na davčne ovire, korupcijo, nepoznavanje lokalnih struktur, 
drugačno medsebojno poslovno komuniciranje.  
Pred odločitvijo banke o vstopu v kapitalsko udeležbo druge finančne organizacije sta zato nujno 
potrebna najmanj dva udeleženca, in sicer ekonomist, ki tehta ekonomsko upravičenost nakupa 
in pravnik, ki opozarja na potencialne nevarnosti nakupa z vidika zaščite investitorjevih 
interesov. Izpeljava posla zahteva kompleksno razdelitev del, zato se vlogi pravnika in 
ekonomista močno prepletata (Mazovec, 2001). 
Izraz 'due dilligence' pomeni skrben in natančen pregled poslovanja banke, ki ocenjevalcu 
omogoča vpogled v notranje in zunanje poslovanje banke. Izraz ekonomski due dilligence bank 
ponazarja pregled poslovanja banke ali druge finančne organizacije, ki se v prvi vrsti nanaša na 
finančno poslovanje subjekta oz. daje glavni poudarek računovodskim izkazom in bilancam 
stanja določene banke. Pomembno področje, ki ekonomski stroki pomaga raziskati objektivno 
sliko o poslovanju banke, je tudi pravno področje. Praksa v zahodnem svetu je razvila t.i. pravni 
due dilligence oz. skrben pravni pregled, katerega glavni namen in cilj sta usmerjena na pravno 
varnost in pravno eksistenco določenega poslovnega subjekta (Mazovec, 2001). Teorija in zlasti 
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praksa sta pokazali, da se potencialnemu investitorju obrestuje strošek, ki ga nameni za pravne 
svetovalce. 
Investitor si hoče pred vsakim nakupom podrobno ogledati poslovanje subjekta in tako v čim 
večjem obsegu ugotoviti njegove obveznosti in splošno stanje. Zato je zelo pomembno, da 
investitor sam ali z drugimi svetovalci opravi preiskavo že v obdobju pogajanj. Poročilo o 
skrbnem pregledu poslovanja, kot rezultat natančnega pregleda daje investitorju temeljno 
podlago in izhodišče pri dokončnem usklajevanju in pogajanju managementa s potencialnim 
kupcem. 
Due dilligence je proces, v katerem stranki (kupec in prodajalec) ocenjujeta tveganje, ki bi 
nastalo v primeru sklenitve posla. Vrsta pregleda je odvisna od namena in lahko pokriva različna 
področja, npr. pravno, finančno, davčno, kadrovsko. V svetu praviloma opravljajo naloge due 
dilligence-a revizorske hiše (KPMG, Deloitte & Touche, Moody's, Price Waterhouse Coopers) 
in specializirane odvetniške pisarne (Ernst & Young, Allen & Overy) ter drugi. Temeljna 
funkcija due dilligence-a z vidika prevzemov in pripojitev je ovrednotenje prednosti in 
pomanjkljivosti načrtovane investicije v smislu raziskave vseh pomembnih (sedanjih, preteklih 
in prihodnjih) vidikov poslovanja preiskovanega gospodarskega subjekta. Prav tako je osnovni 
cilj skrbnega pregleda in kontrole tudi pridobitev informacij, ki investitorju ponujajo zadosten 
vir za končno odločitev o kapitalskem vstopu v ciljno podjetje. Due dilligence je revizija 
pravnega, poslovnega ter finančnega področja in rezultat vseh teh treh sklopov daje celotno sliko 
podjetja.  
Sam proces due dilligence-a pa ni tako enostaven. Prevzemnik mora začeti z jasnimi in natančno 
določenimi pričakovanji glede koristi, ki mu jih bo z nakupom prineslo prevzeto podjetje, saj le 
na ta način rezultat pregleda daje največji možni učinek. 
 
Vrste postopka due diligence-a so: 
1. Poslovni due diligence 
Naloga poslovnega due dilligence-a je testirati že dogovorjeno predpostavko glede kapitalskih 
povezovanj investitorja. Poslovni due dilligence ima za cilj širšo podobo in se usmerja predvsem 
na trg, na katerem bo poslovni subjekt aktiven, v tržni vidik, klientelo, pomanjkljivosti in 
prednosti, nevarnosti in priložnosti, prodajo storitev in marketing. 
2. Finančni due dilligence se osredotoča predvsem na letne računovodske izkaze, vendar se ne  
opira samo na omenjene izkaze, ampak neodvisno pregleduje finančna in druga poročila. 
Usmerja se na tista področja preiskovanja, ki so materialno pomembna za ugotovitev finančnih 
tveganj in priložnosti ter daje odgovor na vprašanje o skladnosti investicije s strategijo 
potencialnega kupca. Finančni due dilligence mora poleg finančnega stanja preiskovanca vzeti 
pod drobnogled tudi področje davkov in z njimi povezanih posledic. 
3. Pravni due dilligence 
Namen pravnega due dilligence-a je predstaviti bistvene pravne informacije, ki se nanašajo na 
ciljno institucijo. Rezultat pregleda je poročilo, ki na pregleden način opredeljuje ključne 
elemente delovanja ciljne institucije in na podlagi katerega se vodstvo investitorja odloča o 
kapitalskem vstopu v ciljno banko. 
 



 17

2.2.3.1. Postopek in organizacija due dilligence-a 
 
Analiza poslovanja banke se začne z relativno splošno stopnjo in se na prvi pogled usmerja v 
tiste probleme, ki ogrožajo prevzemnikove cilje in namene. Takšni problemi lahko vključujejo 
neposreden stečaj, neuravnoteženo bilanco stanja in uspeha, materialno-pravne probleme, 
področje zaposlovanja in zakonodajne posebnosti.  
Due dilligence v splošnem obsega štiri medsebojno povezana področja, in sicer (Mazovec, 2001, 
str. 10): 
1) Postavitev začetnih parametrov due dilligence-a. Management mora postaviti poprejšnjo 

oceno in opredeliti ključne kazalnike prevzema, npr. oplemenitenje vrednosti premoženja in 
doseganje donosa naložbe, navezavo tesnejšega poslovnega sodelovanja s ciljno pravno 
osebo, razpršitev tveganj, povečanje/zmanjšanje števila zaposlenih. 

2) Izbira ekipe, ki bo opravila pregled. Ekipa mora biti izbrana glede na izhodišča managementa 
pod točko 1) in je praviloma sestavljena iz naslednjih članov: 

- pravni izvedenec, 
- svetovalec za vrednotenje podjetij, 
- svetovalec za informacijsko tehnologijo (IT), 
- drugi - odvisno od narave gospodarske dejavnosti in vrste gospodarskega subjekta, 
- kompetentni sogovorniki preiskovane družbe. 

Zlato pravilo notranjega delovanja skupine je homogeno in usklajeno delo, tako v smislu  
notranjih kot zunanjih odnosov. 

3) Priprava in potek poprejšnjega pregleda. Management preučevane družbe bo pomagal 
skupini pri razjasnitvi tistih področij, ki zahtevajo posebno pozornost. Ponavadi gre za 
področja, zaradi katerih je bil management prisiljen začeti postopek združitve, seveda pa pri 
tem ne gre zanemariti cene banke. Načrt mora biti čimbolj ohlapen in širok, z zadostnim 
obsegom delovanja banke in z zadostnimi finančnimi ter pravnimi podlagami, ki bodo 
strokovnjakom due dilligence-a omogočale spoznati tista področja banke, ki potrebujejo 
natančnejši postopek obdelave. Cilj takšne poprejšnje (preliminarne) preiskave je opredeliti 
glavne elemente potencialne kupčije še preden se pregled usmeri v konkretne študije 
(finančni in drugi podatki) raziskave. 

4) Priprava in potek natančnega načrta due dilligence-a. Na tej stopnji že obstaja resna stopnja 
možnosti, da se bo združitev dejansko tudi zgodila in da so dani zadostni pogoji za 
uresničitev investitorjevih ciljev. Po osvetlitvi in razgrnitvi priporočil mora management 
okrepiti sodelovanje s člani ekipe, ki pripravijo načrt aktivnosti. Načrt mora biti zasnovan 
tako, da še pred koncem preiskave vsakomur omogoča temeljito razumevanje pomembnih 
področij poslovanja banke (tako notranjih kot tudi zunanjih). Nad managementom visi 
obveznost za koordinacijo prizadevanj v postopku due dilligence-a, ki zahteva časovno 
dosledno komunikacijo z vsakim članom skupine posebej. Člani skupine morajo delovati 
usklajeno, si medsebojno izmenjavati koristne podatke, naloga managementa pa je, da na 
podlagi informacij opozarja in daje priporočila. 
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Pomembno je, da postopek poteka natančno in ne ugotavlja samo katera vprašanja iz naslova 
vprašalnika due dilligence-a so bila pridobljena, ampak je poudarek tudi na delu, kjer dokumenti 
manjkajo iz kakršnihkoli razlogov. Ekipa pregleda mora zato delovati kot uigrana skupina in se 
mora medsebojno dopolnjevati. Na tak način se člani izognejo dvojnemu delu, hkrati pa 
predstavnikom preiskave banke ne postavljajo istih ali podobnih vprašanj. 
Globina do katere gredo svetovalci in izvajalci due dilligence-a je odvisna od narave samega 
posla in finančnega pristopa preiskovanca. Takšna preiskava je lahko izjemno naporna, 
dolgotrajna in draga v smislu denarja in resursov. Zato je v vsakem primeru posebej treba 
natančno določiti parametre procesa due dilligence-a. Čeprav je preiskava strateško dobro 
usmerjena, se pojavljajo limiti glede vrste in obsega danih oz. pridobljenih informacij. Treba je 
pridobiti vse pogodbe, ki v prvi vrsti zadevajo poslovanje ustanove in hkrati pri vsaki pogodbi 
razkriti njeno vsebino splošnih pravic in obveznosti. Izvrševalci postopka due dilligence-a naj bi 
v čim večjem obsegu predstavili tok finančnih dogodkov v prihodnosti. Veliko izvedencev se 
namreč preveč usmerja na sedanje stanje in premalo pozornosti namenja razvojni viziji, v svojih 
poročilih pa preveč omejujejo svojo odgovornost. 
Naročnik in izvajalec skrbnega pregleda morata upoštevati tudi strošek postopka due dilligence-
a. Porabljeni čas za temeljito kontrolo nebistvenih pogodb je velikokrat samo zapravljanje časa. 
Obseg pregleda mora biti zato skladen s sorazmerno vrednostjo subjekta in pomembnostjo 
pripojitve, upošteva pa naj tudi velikost tveganja v primeru realizacije nakupa. 
 
Tveganje igra zelo pomembno vlogo pri vrednotenju stanja subjekta. Dejavnost bančništva in 
drugih finančnih storitev ima svoje dodatne zakonitosti, ki jih je potrebno upoštevati. Ko se 
kupuje finančna institucija (banka) je zelo pomembna ugotovitev, da ima banka vsa potrebna 
dovoljenja in licence za opravljanje storitev finančnega posredništva. Prav tako mora biti 
natančno preiskano tudi razmerje banke s pristojnimi nacionalnimi regulatorji. Notranja 
revizijska kontrola je pri tem, kot osamosvojen in neodvisen del v banki, nujna pomoč in 
relevantna informacija o poslovanju banke. 
V trenutku, ko je preiskava pri koncu, mora biti vsebina pregleda podana v obliki poročila. Za 
določene vrste posla je lahko poročilo samo informativne narave, v drugih primerih pa mora 
poročilo zagotoviti natančno revizijo preiskovane banke (ali druge finančne organizacije) in gre 
njegova vsebina v globino in posledice vseh materialnih poslov. Sklepni del poročila povzema 
bistvene ugotovitve cele preiskave, bralcu pa naj dopušča dovolj manevrskega prostora za 
samostojno in neobremenjeno sodbo o preiskovani ustanovi. 
 
Temeljne podlage oz. poprejšnji sporazumi pred izpeljavo samega postopka due dilligence-a so 
lahko: 

- pismo o nameri, 
- pogodba o varovanju podatkov, 
- ekskluzivni dogovor,  
- dogovor o pokrivanju stroškov v primeru razdora ali neuspešnega posla. 

Pisma o nameri so v večini držav v primeru večjih in obsežnejših pripojitev splošno sprejeti 
standardi poslovanja. Pismo o nameri je po svoji naravi neškodljiv instrument, vendar pa ima 
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lahko za stranki tudi nasprotne učinke. Obstaja namreč verjetnost, da bo nenamerno izražena 
obveznost strank v nekaterih jurisdikcijah delovala kot zavezujoče pravno dejanje. Čeprav je 
pismo o nameri po svoji naravi le moralna obveznost stranke, bo imelo lahko v primeru, če 
stranka odkloni podpis pisma, negativne pogajalske posledice. Pismo o nameri ponavadi vsebuje 
določbe, ki stranki po podpisu zavezujejo (zaupnost in uporabi pridobljenih podatkov, učinki 
izstopa, pokritje stroškov raziskave), lahko pa imajo pravno nezavezujočo naravo (indikativno 
postavljena cena). Zagotoviti je treba tudi to, da nezavezujoče obveznosti ne ustvarijo 
zavezujočih sklepov in z njimi povezanih posledic. 
Glavni pogoji pogodbe o varovanju podatkov so opredelitev zaupnih podatkov, obveznosti o 
varovanju, uporabi in zaščiti podatkov, opredelitev pogojev, pod katerimi sme s podatki 
razpolagati uporabnik in komu jih lahko posreduje, opredelitev posledic uporabnosti informacij 
v primeru, ko glavni posel ni realiziran in opredelitev obveznosti glede razkritja podatkov. 
Pogodba o varovanju podatkov ni steber celotnega posla in ne predstavlja bistva vsebine 
prihodnjega posla, gre zgolj za dodatno, po vsebini samostojno pravno listino, ki ima pristojnost 
povsod, kjer obstaja verjetnost, da bo glavni posel sklenjen (npr. pogodbe o pripojitvi, prevzemu, 
licenčne pogodbe, pogodbe o sodelovanju). Namen pogodbe o varovanju je določiti tiste 
informacije, ki se nanašajo na glavno pogodbo, poleg tega pa na konkreten način opredeljuje 
informacije, ki imajo za obe stranki status zaupnih in s tem zaščitenih podatkov. 
Pogodba o ekskluzivnosti podeljuje prihodnjemu kupcu (investitorju) ekskluzivne pogajalske 
pravice. Pogodba je časovno določena, lahko je samostojna, vsebino njenih določb pa lahko 
vsebuje tudi pismo o nameri. Formulacija pogodbe je večkrat negativna, npr. prodajalec se glede 
prodaje ne bo pogajal z nikomer drugim. Praviloma pa vsebuje naslednje določbe: časovno 
veljavnost posebnih pravic, določbo, da prodajalec razen aktualnemu kupcu ne bo posredoval 
nobenih podatkov ter prepoved pogajanja prodajalca z drugimi investitorji. 
Pogodba o pokritju stroškov opredeljuje obveznosti med kupcem in prodajalcem v primeru 
nesklenitve ali nedokončanja posla. Splošni razlogi, ki sprožijo učinke takšne pogodbe so 
kršenje pogodbe o ekskluzivnosti in/ali zavrnitev skupščine delničarjev glede pripojitve ali 
zavrnitev pristojnih državnih organov.  
 
 
2.2.3.2. Posebna področja postopka due dilligence-a 
 
Globalizacija in s tem povezana konsolidacija bančnega sektorja sproža veliko povpraševanje po 
finančnih in drugih informacijah. Informacija predstavlja vir odločitev in gonilno silo premikov 
na glavnih kapitalskih trgih. Pri oceni vrednosti banke imamo večkrat opravka s težko 
določljivimi pojmi, npr. ideje, know-how, goodwill, kompilacija podatkov, pravice in obveznosti 
iz naslova intelektualne lastnine. Bančna logika deluje v smeri povečevanja dobička, ki nastane 
kot rezultat kombinacije zgoraj naštetih dejavnikov. Če je 'vredna' informacija napačno 
usmerjena, prezgodaj razkrita ali posredovana nepooblaščeni javnosti izgubi svojo prvotno 
funkcijo, zato je ohranjanje zaupnosti vrednih podatkov najpomembnejši element sodobnega 
finančnega poslovanja (Mazovec, 2001a). 
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Dilema med dajanjem podatkov in sprejemanjem le-teh sproža vprašanje, kako zainteresirana 
stranka (potencialni investitor; nosilec postopka due dilligence) uporablja zaupne podatke in 
kako zavaruje stranko, ki podatke posreduje (prodajalec). V ta namen so se razvila tehnološka in 
postopkovna varovala pred nezakonitim in nepooblaščenim posredovanjem različnih zaupnih 
podatkov, ki jih institucije štejejo za svojo poslovno skrivnost. Poleg notranje kontrole je praksa 
razvila mehanizme ali t.i. pogodbe o varovanju zaupnih podatkov, ki jih zainteresirana stranka 
pridobi med pregledom poslovanja. Pogodba o varovanju je tako instrument, s katerim stranki 
(investitor ali kupec) ustanovita pravno zavezujočo obveznost in dolžnost glede uporabe in 
distribucije določenih podatkov ali informacij (Mazovec, 2001a, str. 9). 
Natančen pregled poslovanja investitorju pomaga povezati elemente strateškega plana njegove 
družbe s strateškim in razvojnim planom preiskovane ustanove. Na podlagi pridobljenih 
rezultatov investitor lahko ugotovi ali ima prevzeto podjetje zadostno število visoko 
kvalificiranih uslužbencev, kakšni bodo sinergični učinki povezane družbe, kako bo (če bo) 
nakup vplival na zniževanje stroškov poslovanja. 
V primeru, da pripojitev oz. združitev vključuje tujega lastnika (prodajalca) ali je kapital na 
območju tuje države mora due dilligence upoštevati posebnosti tujega pravnega sistema. 
Pomembno je, da tuji strokovnjaki delo koordinirajo in končno poročilo sestavijo z 
usposobljenimi domačimi poznavalci pravnega sistema. Pomembno je pridobiti tudi mnenje 
domačih svetovalcev o tem ali lokalna zakonodajna pravila kakorkoli ovirajo investitorja ali mu 
preprečujejo vstop na tuje trge. 
Bistveno pri razumevanju postopka due dilligence-a je spoznanje, da gre za pomemben, če ne 
celo odločilen element kakršnegakoli povezovanja gospodarskih subjektov na trgu. Due 
dilligence je strukturiran, sistematičen raziskovalni napor, potreben za zbiranje vseh dejstev, ki 
so pomembna za sprejetje dokončne odločitve o nakupu (prodaji) določenega gospodarskega 
subjekta, hkrati pa povečuje možnost pripojitvenega uspeha, tako med izpeljavo same 
transakcije in po njej. Udeleženci, ki opravljajo neposlovno funkcijo due dilligence-a  (pravniki, 
inženirji in drugi), naj se zavedajo, da je končni cilj postopka nakup poslovne dejavnosti. Naloga 
pravnika je, da v interesu naročnika (investitorja, potencialnega kupca) ovrednoti relevantne 
podatke o stanju prodajalčeve družbe in hkrati poda neodvisno oceno preteklih, sedanjih in 
prihodnjih tveganj v primeru sklenitve glavnega posla. Pravnik mora prav tako kar najbolj 
temeljito razložiti posledice nakupa, kar je v bistvu cilj, ki ga zasleduje skrben pravni pregled 
poslovanja.  
Poslovneži, ki pregled banke usmerjajo v model vrednotenja in niso zaslepljeni z 
računovodskimi modeli imajo v praksi konkurenčno prednost. Banke, ki svoje poslovanje 
prestrukturirajo z večanjem vrednosti kapitalskih vlaganj delničarjev, so manj ranljive glede 
neposrednih poskusov prevzemov in pritiskov oblasti. Takšne banke so zaradi visoko 
usposobljenega vodstva v boljšem položaju pri morebitnih kapitalskih vlaganjih v druge 
finančne organizacije. 
Postopek skrbnega pregleda poslovanja bank in drugih finančnih institucij je zelo kompleksen in 
zahteva obširno poznavanje ne samo ekonomske znanosti, ampak tudi področje prava in lokalnih 
značilnosti. Za zunanjega opazovalca je zelo težko z gotovostjo oceniti posledice še ne 
pravnomočnih sodnih odločb in drugih omejitev državnih/nadzornih organov, kreditni portfelj, 
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dobiček iz rednega poslovanja, višino kapitala, oblikovane rezervacije in tržno ceno delnic (če ta 
ne kotira na organiziranem trgu vrednostnih papirjev).  
Slovenija je v fazi privatizacije bančnega sektorja potrebovala visoko usposobljene kadre s 
področja prava in ekonomije. Optimalna kombinacija teh dveh panog je in bo slovenskim in 
tujim investitorjem odpirala pot za učinkovitejša kapitalska povezovanja (Mazovec, 2001a, str. 
12). 
 
 
3. ZNAČILNOSTI ZDRUŽITEV IN/ALI PREVZEMOV V BANČNEM SEKTORJU          

EVROPSKE UNIJE 
 
V bančnem sektorju držav članic Evropske unije (v nadaljevanju EU) je v zadnjih letih prišlo do 
precejšnjega povečanja aktivnosti na področju združevanj in/ali prevzemov. Glede na to, da je 
bančništvo v državah EU tradicionalno segmentirano po nacionalnih trgih, je še vedno 
najpomembnejše združevanje poslovnih bank znotraj nacionalnih meja. V obdobju 1995-1999 je 
bilo v EU največ združevanj in/ali prevzemov leta 1998 in 1999, od katerih je bilo več kot 80% 
povezovanj znotraj nacionalnih meja (Tabela 1). Med temi so prevladovale združitve in/ali 
prevzemi med manjšimi bankami, okoli 80 % števila vseh zgoraj omenjenih združitev in/ali 
prevzemov pa je bilo v štirih državah EU (Nemčija, Italija, Francija in Avstrija). V prihodnje 
lahko pričakujemo povečanje števila povezovanj med bankami iz posameznih držav EU. 
Združevanja in/ali prevzemi med bankami iz različnih držav EU so bila opazna v Belgiji, na 
Nizozemskem in v skandinavskih državah, kar napeljuje na misel, da gredo v čezmejne združitve 
in/ali prevzeme predvsem tiste banke, ki so izčrpale vse možnosti širitve na domačem trgu. 
Njihov namen pri tem ni bil toliko prodor na celoten trg na drobno, kot olajšanje vstopa na 
specifične trge (niše). 
 
 
 
 
 
 
Tabela 1: Število združitev in prevzemov (Z/P) v bankah Evropske unije (EU)  
 
 
    1995 1996 1997 1998 1999 2000 (prva polovica leta) 
 
 
Skupno število Z/P  326 343 319 434 497 234 

- znotraj nacionalnih meja 275 293 270 383 414 172 

- znotraj držav EU    20    7   12   18   27   23 

- z bankami zunaj meja EU   31   43   37   33   56   39 
 
 
Vir: Mergers and Acquisitions involving the EU Banking Industry - Facts and Implications, 2000, str. 10. 
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Razlog za tako majhno število povezovanj med bankami iz različnih držav v EU se skriva v tem, 
da se večina nacionalnih trgov bančnih storitev še vedno močno razlikuje kljub vsem težnjam po 
harmonizaciji. Različni davčni sistemi, pravni okviri, plačilne navade, uveljavljeni poslovni 
odnosi in tradicionalne strukture financiranja še vedno predstavljajo velike ovire v procesu 
oblikovanja mednarodnih bančnih skupin. Jezikovne pregrade in kulturne razlike pomenijo še 
nadaljne ovire na poti k uresničevanju ekonomij obsega. Politične ovire in nacionalni ponos, ki 
lahko zavirajo prevzeme večjih bank v eni državi s strani tujega kupca, prav tako ne smemo 
pozabiti. Poleg tega pa je pomembno upoštevati tudi dejstvo, da domače združitve običajno 
omogočajo večje zmanjšanje stroškov novonastale banke, saj so na nacionalnih trgih običajno 
prisotne velike presežne kapacitete. 
Poleg omenjenih zunanjih ovir pa obstajajo tudi določene finančne ovire, ki zavirajo čezmejne 
združitve (predvsem tiste, pri katerih je zmanjšanje stroškov glavni namen) – prihranki se 
namreč običajno dosegajo prek ekonomij obsega v plačilnih transakcijah in informacijski 
tehnologiji ter pri obdelavi podatkov. V EU pa imajo načini plačila in plačilne mreže močan 
nacionalni značaj, kar seveda pomeni, da veliko denarnih transakcij še vedno poteka v celoti 
znotraj posameznih držav. Tudi procesiranje bančnih informacij je v splošnem še vedno državno 
specifično, zaradi odsotnosti uniformnih evropskih računovodskih standardov. Potencialni 
prihranki, ki jih ponujajo združitve, so zato v končni posledici večji znotraj nacionalnih okvirov, 
temeljijo pa predvsem na zaprtju prekrivajočih se mrež poslovalnic. 
V primerjavi z združitvami so se strateška partnerstva izkazala kot manj uspešen način širitve na 
evropski trg. Predvsem se partnerji pogosto ne strinjajo glede hitrosti in smeri širitve na nove 
trge, razdelitve dobička in širitve na druga področja poslovanja. Glavni cilj strateškega 
partnerstva pa je prav skupno opravljanje aktivnosti zalednih služb ('back-office') ali vzajemna 
prodaja proizvodov. Zavezništva so lahko zanimiva tudi za banke izven področja EU, ki imajo 
potreben kapital in strokovno znanje na določenih področjih poslovanja, vendar nimajo 
potrebnih prodajnih poti in zadostnega poznavanja lokalnega trga. 
 
Banke v EU se na splošno združujejo in/ali prevzemajo zlasti z namenom, da bi: 
 uresničile ekonomije obsega in asortimana ('economies of scale and scope'), 
 racionalizirale mrežo podružnic, 
 lahko ponudile storitve velikim strankam, 
 lahko konkurirale tujim oz. mednarodnim bankam, 
 povečale svoj tržni delež (hitrejše širjenje oz. vstop v določeno industrijo ali njen del). 
 diverzificirale poslovanje v zavarovalništvo in druge nebančne finančne storitve, 
 razpršile tveganje poslovanja z uvajanjem novih produktov, 
 optimizirale strukturo kapitala, 
 odgovorile na pritiske po povečanju izdatkov za informacijsko tehnologijo (IT). 

Seveda pa obstajajo pri vsakem od zgoraj navedenih razlogov tudi določeni pomisleki. Tako 
npr. posli globalnega investicijskega bančništva in sindicirana posojila od bank zahtevajo 
določeno kritično velikost. To seveda pomeni, da se bodo tiste banke, ki želijo postati globalni 
igralci zatekle k združitvam in/ali prevzemom zato, da bodo dosegle to velikost. Pri tem pa 
velikost ne pomeni nujno dobičkonosnosti. Najbolj dobičkonosne banke običajno niso niti 
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največje, niti tiste z najširšim asortimanom ponujenih storitev in tudi ne tiste z največjo 
geografsko pokritostjo. Ekonomska teorija sicer pravi, da velikost prinaša s seboj ekonomije 
obsega in s tem nižje stroške ter večji dobiček, vendar pa morajo biti za to običajno izpolnjeni 
trije pogoji: 
- da bi bilo mogoče razporediti fiksne stroške prek velikega števila storitev, morajo biti ti 

stroški skupni vsem tem storitvam, kar pa se le redko zgodi; 
- da bi lahko povprečni stroški padali z naraščanjem količine storitev, morajo biti fiksni 

stroški zares fiksni, kar običajno prav tako ni res, saj naraščanje asortimana ponujenih 
storitev, števila strank ali geografske pokritosti povzroči naraščanje stroškov nadziranja, 
koordinacije in komuniciranja, kar potem povzroči, da povprečni stroški celo narastejo; 

- da bi se povečala dobičkonosnost je potrebno prodati vse dodatno proizvedene storitve. 
Navedeni trije pogoji so le redkokdaj izpolnjeni. Poleg tega pa se tudi ob optimalni velikosti 
banke dodatni dobički običajno ne materializirajo zaradi slabega managementa (upravljanje 
velikega podjetja je namreč neprimerno težje in zapleteno, zato zahteva sposoben management). 
Prepogosto pa se tudi podcenjuje probleme, ki nastanejo pri združevanju različnih struktur in 
kultur. 
Konsolidacija funkcije informacijske tehnologije (IT) prav tako navidezno odpira priložnosti za 
zmanjšanje povprečnih fiksnih stroškov, vendar le ob predpostavki, da so storitve IT 
proizvedene znotraj banke in ne kupljene. Pri tem pa ne smemo pozabiti tudi na možne stroške in 
tveganja, ki so povezani s prehodom na en sam informacijski sistem. Racionalizacija na domačih 
trgih je prav tako vprašljiva, predvsem zaradi problemov z delavskimi zakonodajami. Tudi 
trditev, da združitev in/ali prevzem omogoča novo nastali banki ponudbo širšega spektra storitev 
je gotovo resnična. Vendar pa je potrebno upoštevati, da se za to trditvijo skriva predpostavka, 
da si stranke želijo nakupe na enem mestu, kar pa je bilo v prejšnjih navedbah postavljeno pod 
vprašaj. In končno, združitev in/ali prevzem je lahko hiter način za prodor na tuji trg, vendar pa 
se pri tem postavlja vprašanje ali je integracija kultur bank, ki se združujeta mogoča v nekem 
sprejemljivem času. 
V procesu konsolidacije zasledujejo banke v EU različne strategije. Glede na vrsto in obseg 
njihovih poslov ter glede na njihov geografski doseg jih je mogoče v grobem razporediti v tri 
skupine.  
V prvi skupini so tiste banke, ki se potegujejo, da bi postale globalne, v drugi skupini so t.i. 
superregionalne banke, ki nastopajo izven domačega trga, predvsem na podlagi specifične 
študije (npr. španske banke, ki izkoriščajo svoje kulturne povezave za širjenje v Latinski 
Ameriki), v zadnji skupini pa so lokalne banke, ki nastopajo izključno na domačih trgih. 
Pripadnost eni od teh skupin v veliki meri določa strateške možnosti, ki jih posamezna banka 
ima znotraj monetarne unije. 
Banke, ki se nahajajo v prvi skupini (ali želijo vanjo priti), se bodo poskušale prek združevanj 
in/ali prevzemov in s krepitvijo sedanje pozicije razviti v prave univerzalne banke z 
vseevropskimi zmogljivostmi. To jim bo zagotovilo tudi trdno osnovo za nastop na globalnih 
trgih, pri tem pa se bodo morale soočiti s hudo konkurenco ameriških bank, predvsem na 
področju investicijskega bančništva. Evropske banke so močne zlasti na področju sindiciranih 
posojil, njihovo strokovno znanje na področju ključnih bančnih storitev, kot sta sodelovanje pri 
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izdajanju delnic in svetovalne storitve, pa je še precej pomanjkljivo. Tudi pomanjkanje 
pomembnejše pozicije na ameriškem kapitalskem trgu je v očeh mnogih temeljna pomanjkljivost 
evropskih bank, ki jo bodo morale še nadoknaditi. To je mogoče doseči z nakupom celotne 
banke, s sklenitvijo strateškega partnerstva s katero od ameriških bank ali pa z nakupom 
določenih delov ameriških bank. Vse navedene možnosti prinašajo s seboj precej visoke stroške, 
vendar je prodor na ameriški trg zasnovan zgolj na organski rasti, enostavno prepočasen. 
Evropske banke bodo morale nadoknaditi tudi zaostanek v znanju, kar pomeni agresivno 
kadrovanje, ki pa je povezano tudi s precej visokimi stroški. Oboje skupaj seveda pomeni hud 
stroškovni pritisk in vsaj kratkoročno zmanjšanje dobičkov, ki že tako ali tako niso visoki. 
Pojavlja se tudi vprašanje, ali bodo delničarji bank sploh podprli tako strateško orientacijo bank. 
Alternativna rešitev bi lahko bila osredotočenje na tiste posle, v katerih so evropske banke 
tradicionalno močnejše ali vsaj enako močne kot ameriške banke in opustitev ideje o univerzalni 
banki. V dobro delničarjev bi se morale banke zato vprašati ali ne bi bilo morda pametneje 
graditi na obstoječih močeh in konkurenčnih prednostih, kot so na primer zdrave bilance, dobri 
odnosi s podjetji, kapacitete na trgih državnih vrednostnih papirjev (na trgih tujih valut in 
denarnih trgih) ali izkušnje pri izdajanju državnih obveznic, pri plačilih in posojilih. Ker bo rast 
evropskih bank osnovana na nakupih drugih bank in ker bodo novi strokovni kadri prihajali iz 
drugih bank, se pojavlja tudi vprašanje integracije različnih poslovnih kultur (takšen problem je 
imela Deutsche Bank pri združitvi z Morgan Grenfell). 
 
Banke iz druge skupine se bodo morale zaradi pomanjkanja ekonomij obsega in povečane 
konkurence na vseh področjih osredotočiti le na določene vrste poslov. Ena od možnosti za 
banko, ki se bo znašla v takem položaju, bi lahko bila ta, da bi prodala določene svoje dele kateri 
od bank iz prve skupine, ki bi bila pripravljena zanje plačati. Vendar pa hitrost konsolidacije v 
panogi in prekrivanje med igralci pomenita, da mogoče le ne bo tako lahko najti kupcev za tak 
posel, niti ustreznih delovnih mest za njegove zaposlene. Druga, mnogo bolj verjetna možnost je 
zato ta, da taka banka najde svoje mesto v določeni tržni niši, vendar pa bi morale banke odkriti 
svoje niše čimprej, da bi lahko pravočasno zapolnile praznino, ki jo bo pustila odprodaja 
določenih njenih delov in pa tudi zato, ker bo število mest omejeno. Zato morajo preučiti svojo 
sedanjo strukturo strank, da bi lahko določile področja, na katerih imajo konkurenčne prednosti. 
Nekatere so tako lahko bolje postavljene za servisiranje srednjih podjetij, katera velike 
investicijske banke ne morejo pokrivati na ekonomičen način. Nekatere banke pa bi lahko 
oskrbovale določen sektor s posebnimi potrebami (nemške banke npr. servisirajo kemijski 
sektor, ker v njem prednjačijo nemške korporacije). Na enak način bodo morale banke preučiti 
tudi ponudbo svojih storitev in na podlagi tega ugotoviti ali bi lahko banka izgradila 
specialistično pozicijo na trgu podjetniških obveznic ali pa se recimo, opirajoč se na kulturne, 
zgodovinske in poslovne vezi, osredotočiti na določene geografske trge. 
 
Banke iz tretje skupine, ki nastopajo izključno na domačih trgih, se bodo morale najverjetneje 
popolnoma osredotočiti na posle bančništva na drobno. Na kratek rok to pomeni, da njihovo 
poslovanje ne bo preveč trpelo, saj so trgi poslov bančništva na drobno zaenkrat še zelo 
segmentirani. Tako bi na kratek rok lahko bila edina večja negativna stran te strategije ta, da 
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bodo v obdobju pokojninskih reform tudi male stranke hotele produkte vzajemnih skladov in 
storitve delniškega posredovanja od svojih bank. Zato bi morale te banke skleniti strateška 
partnerstva, da bi lahko nudile te storitve svojim strankam. Na dolgi rok pa se bodo morale tudi 
te banke zanesti na strategijo osredotočanja na določeno nišo. Izbira bo sicer omejena, saj v 
večini primerov prednosti teh bank predstavljajo le nekatere tehnične spretnosti in nekaj 
poznavanja lokalnih trgov. Poleg tega so lahko niše, v katerih imajo te banke določene prednosti, 
zelo majhne, kar bi lahko pomenilo občutno zmanjšanje obsega poslov. 
 
3.1.   Vrste združitev in/ali prevzemov v bančnem sektorju Evropske unije in razlogi zanje 
 
Evropske direktive, ki so uvedle načela enega dovoljenja za poslovanje, domačega nadzora nad 
poslovanjem finančnih posrednikov in vzajemnega priznavanja predpisov, so s tem pripravile 
pravni okvir za večanje konkurence med ponudniki bančnih storitev, spodbujanje ekonomije 
obsega in združevanje med poslovnimi bankami. Spremembe, ki potekajo v razvitem evropskem 
bančnem sektorju, zaznamujejo povečevanje bančnega univerzalizma, internacionalizacija in 
globalizacija ter vseevropska konsolidacija z navpičnim in vodoravnim povezovanjem bank, s 
katerim upada število bank in se povečuje delež bančne aktive v lasti velikih bank. 
Združitve in/ali prevzemi med bankami v EU potekajo v odvisnosti od tržnih segmentov na 
področju evropskega bančništva (vzajemne banke, banke v državni lasti, hranilnice) in od 
velikosti bančnega trga. Posamezne države znotraj EU so v preteklosti prešle skozi različne 
oblike prestrukturiranja domačega bančnega sektorja, kar je potrebno upoštevati pri obravnavi 
različnih oblik združevanj in/ali prevzemov v bankah EU.  
Banke v EU imajo v procesu konsolidacije na voljo štiri alternative, in sicer (1) povezovanje 
znotraj nacionalnih meja, povezovanje z bankami iz drugih držav EU, povezovanje z bankami 
zunaj EU ter povezovanje z zavarovalnicami in drugimi finančnimi institucijami znotraj in zunaj 
meja EU.  
Najpomembnejše in najbolj pogosto je združevanje velikih bank znotraj nacionalnih meja (npr. 
UBS-SBC, Bank Austria-Creditanstalt, BNP-Paribas, Banca Intesa-Comit, Banco Sanatander-
Banco Central Hispanoamericano, SanPaolo IMI-Banca Roma, Royal bank of Scotland-
NatWest). Povezovanja znotraj nacionalnih meja spadajo v skupino strateških povezav, ki jih 
podpirajo tudi nacionalne institucije (vlada, centralna banka), kajti s tem se ustvarjajo pogoji za 
povezovanje z bankami v drugih državah EU (boljša pogajalska pozicija). V veliki večini 
primerov so združevanja vezana na privatizacijo bank. Združitve in/ali prevzemi znotraj 
nacionalnih meja imajo predvsem industrijsko logiko (Svetina, Voljč, 2000, str. 21): 
♦ maksimizacija prisotnosti na domačem trgu (racionalizacija podpornih / administrativnih / 

centralnih funkcij, manjša možnost izgube srednje velikih in majhnih podjetij), 
♦ povečanje specializiranih poslov (upravljanje sredstev, 'brokerage', potrošniške finance), 
♦ racionalizacija mednarodne mreže, 
♦ možnost servisiranja velikih podjetij pri širjenju poslovanja na tujih trgih. 
Na kapitalskih trgih še vedno vlada prepričanje, da so združitve znotraj nacionalnih meja s svojo 
industrijsko logiko tista alternativa, ki prinese številne sinergijske učinke in povečanje vrednosti 
delničarjem. Pri samem povezovanju bank znotraj nacionalnih meja se industrijska logika 
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različno uresničuje pri »retail« in »wholesale« bančništvu. Na področju »retail« bančništva se 
blagovni znamki in poslovna mreža bank, ki se povezujeta, obdržijo. Kljub temu se transformira 
mreža poslovalnic predvsem zaradi večje možnosti vlaganj nove banke v elektronske 
distribucijske kanale, reinžiniringa procesov (novi postopki in procesi zaradi spremenjene enotne 
organizacije in skupnih podpornih služb) ter preusmeritve transakcijsko-procesnih centrov v 
POS. Na področju »wholesale« bančništva pa nastane združitev mednarodnih mrež obeh 
povezujočih se bank v eno.  
Izkušnje pri združevanju znotraj nacionalnih meja držav EU kažejo, da se sinergijski učinki 
pojavljajo predvsem pri povečanju prihodkov. 
V obdobju poznih osemdesetih in zgodnjih devetdesetih let so imeli procesi prestrukturiranja in 
koncentracije v številnih manjših državah EU (npr. Nizozemska in Danska) precejšen vpliv na 
povezovanje bank znotraj nacionalnih meja in so povzročili nastanek velikih nacionalnih 
institucij, ki so bile pripravljene na spopad s konkurenco znotraj enotnega evropskega trga. Po 
letu 1990 so se kot posledica bančne krize v skandinavskih državah ustanovile velike nacionalne 
banke na Švedskem in Finskem. V Veliki Britaniji banke niso bile tako majhne kot v nekaterih 
drugih državah EU, toda kljub temu je proces združitev in/ali prevzemov zajel tudi britanski 
bančni sistem. Podobno je bilo tudi v Španiji, le da je proces prestrukturiranja in povezovanja 
med bankami zajel predvsem hranilnice ('savings banks'). V tem obdobju je bilo kot posledica 
procesa privatizacije veliko državnih bank prodanih privatnim investitorjem (Velika Britanija, 
Irska, Danska in Nemčija).  
Pri povezovanju med bankami EU znotraj nacionalnih meja je potrebno razlikovati med 
'majhnimi' in 'velikimi' združitvami in/ali prevzemi. Prevladuje zlasti število majhnih prevzemov 
in/ali združitev, kar je možno pojasniti z dejstvom, da število manjših finančnih institucij močno 
presega število velikih. Po letu 1996 je bil opazen trend povečanja števila velikih prevzemov 
in/ali združitev med bankami, in sicer zlasti na račun povezovanj med velikimi domačimi 
bankami. 'Velike' združitve in/ali prevzemi so po definiciji tiste, pri katerih se povezujejo banke 
z aktivo, ki presega en billijon evrov (to so običajno zelo velike banke, pa tudi srednje velike ter 
nekatere relativno majhne institucije), 'majhne' združitve in/ali prevzemi pa vključujejo banke z 
aktivo do enega bilijona evrov. Zadostuje, da samo ena od bank, ki se povezujejo dosega 
navedeno višino aktive za opredelitev velikosti združitve in/ali prevzema. 
Informacije o vrednosti posameznih združitev oz. prevzemov med bankami znotraj nacionalnih 
meja so na voljo v omejenem okviru. Možni učinki posameznih združitev na nacionalne tržne 
strukture so bili ocenjeni s primerjavo aktive novo nastale banke s celotno aktivo bančnega 
sektorja posamezne države. Razlike med posameznimi državami v EU so precejšnje, tako glede 
višine bančne aktive novonastale združene banke, kot tudi glede trendov povečanja oz. 
zmanjšanja vrednosti posameznih združitev oz. prevzemov. Trend naraščajočih vrednosti 
združitev in/ali prevzemov je bil opazen v Avstriji, Belgiji, Nemčiji, Franciji, Italiji in 
Luksemburgu, toda v Nemčiji z aktivami, ki niso dosegale več kot 5 % aktive celotnega 
bančnega sektorja, nasprotno pa so v Franciji aktive novonastalih bank presegale 50 % aktive 
celotnega domačega bančnega sektorja v letu 1999. Okrog 30 % bančne aktive je bilo doseženo 
v povezovanjih bank na Finskem in v Grčiji v letu 1998, delež 20 % bančne aktive pa so v 
združitvah dosegle banke v Španiji v letu 1999. Opazen trend upadanja vrednosti posameznih 
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združitev oz. prevzemov med domačimi bankami pa je bil zabeležen na Portugalskem in na 
Švedskem.  
 
Poleg povezovanj med bankami znotraj nacionalnih meja, so v bančnem sektorju EU potekala 
tudi (2) povezovanja med bankami iz različnih držav EU, in sicer v precej manjšem številu v 
primerjavi s povezovanji med domačimi bankami iste države, med temi pa so prevladovali zlasti 
prevzemi, medtem ko so bile združitve med bankami bolj redke (npr. Deutsche Bank je prevzela 
britansko banko Bankers Trust). V Nemčiji je bilo 29 % bančne aktive celotnega bančnega 
sektorja vključene v prevzeme znotraj držav EU v letu 1995, v obdobju med letoma 1997 in 
1999 pa med 12 in 24 % bančne aktive celotnega bančnega sektorja. Prav tako so prevzemi bank 
iz držav EU dosegali 10 % bančne aktive celotnega bančnega sektorja v Španiji v letu 1996 in 
več kot 10 % na Irskem v letih 1995 in 1997. 
Pomen povezovanj zunaj nacionalnih meja z bankami iz različnih držav EU se bo povečal, ko se 
bodo procesi nacionalnih združevanj končali. Takšna povezovanja želijo predvsem izvesti ali 
razširitev v tržne niše ali pa vstopiti na t.i. »retail« trg v drugi državi in si tako zagotoviti dostop 
do distribucijske mreže. Poleg strateških povezav pa nastajajo tudi t.i. obrambne povezave med 
manjšimi bankami z namenom povečati učinkovitost (skupne podporne funkcije in rešitev 
problema solventnosti). 
 
(3) Povezovanja z bankami zunaj meja EU (pretežno prevzemi) so odraz geografske širitve 
evropskih bank v novonastajajoče trge jugovzhodne Azije, srednje in vzhodne Evrope in 
Latinske Amerike. Banke iz EU so se v zadnjih letih povezovale zlasti z bankami v državah, s 
katerimi so obstajale določene zgodovinske povezave – italijanske, španske in portugalske banke 
pretežno z bankami iz Latinske Amerike, medtem ko so bile banke pri prodiranju na bančne trge 
srednje in vzhodne Evrope bolj zadržane. Pri analiziranju smeri, v katere so potekali tuji 
prevzemi bank, je opaziti, da so bile najbolj pogoste tarče za evropske banke prav banke iz držav 
zunaj meja EU, katerih trgi ponujajo višje marže v primerjavi z državami znotraj EU. Med 13 in 
35 % bančne aktive celotnega bančnega sektorja v Nemčiji, več kot 10 % bančne aktive 
celotnega bančnega sektorja na Irskem ter med 24 in 44 % bančne aktive celotnega bančnega 
sektorja na Nizozemskem je bilo vključene v prevzemih bank zunaj meja EU v obdobju po letu 
1998. 
 
(4) Povezovanja bank iz EU z zavarovalnicami in drugimi finančnimi institucijami znotraj 
in zunaj meja EU pa vodijo v nastanek domačih oz. mednarodnih finančnih konglomeratov, ki 
povezujejo aktivnosti različnih sektorjev znotraj finančnega sistema. Največje in/ali vodilne 
institucije v takšnih povezovanjih so lahko banke, zavarovalnice ali druge finančne institucije, ki 
se lahko povežejo v obliki združitev in/ali prevzemov oziroma prek finančne institucije, ki 
ustanovi novo družbo v drugem sektorju (npr. banka ustanovi zavarovalnico z namenom širitve v 
zavarovalniški sektor, t.i. 'bank-assurance'). Zlasti banke se pogosteje širijo v druge sektorje, 
medtem ko so povezovanja zavarovalnic in drugih finančnih institucij iz drugih sektorjev z 
bankami precej bolj redka. Razloge za to je mogoče pojasniti z ovirami za vstop v drugi sektor, 
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ki so bile zgodovinsko precej večje v bančništvu kot v zavarovalništvu. Prav tako je bančni 
sektor v večini držav EU bolj razvit in precej večji, v primerjavi z zavarovalniškim sektorjem. 
Primeri tovrstnih oblik povezovanja niso v EU nič novega, npr. Fortis, belgijsko-nizozemska 
finančna skupina ponuja bančne in zavarovalniške storitve že vrsto let. Podobna je bila tudi 
združitev švicarske banke Credit Suisse z domačo zavarovalnico Winterhur ter italijanske 
zavarovalnice INA z banko BNL. Pomembna prednost takih združitev je v tem, da se lahko 
bančne podružnice uporabljajo za distribucijo standardnih zavarovalniških proizvodov ceneje, 
kot bi jih lahko ponudil katerikoli prodajalec. Še ena prednost pa je v tem, da banke, ki želijo 
razširiti svoje strokovno znanje v upravljanju s premoženjem, lahko le-to najdejo ravno v 
zavarovalništvu. Pojavlja pa se vprašanje ali se teh prednosti ne da morda bolje doseči prek 
kooperativnega procesa, ki je veliko enostavnejši kot združitev. Združitev bank in zavarovalnic 
namreč privede skupaj ljudi iz različnih podjetniških kultur, kar se lahko izkaže kot težavno. 
Najmanj težav s tega vidika bi zato prinesla združitev in/ali prevzem velike banke z majhno 
zavarovalnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 2: Združitve in/ali prevzemi (Z/P) med bankami, zavarovalnicami in drugimi   
                 finančnimi institucijami znotraj meja Evropske unije ('domestic conglomeration')       
 
                 1995 1996 1997 1998 1999 2000 (prva polovica leta) 
 
 združitve med bankami in zavarovalnicami 

in prevzemi zavarovalnic s strani bank      6      6     11      9       4       6 
 ustanovitev zavarovalnic s strani bank      9      6       4      6       7       3 
 nakupi oz. ustanovitve bank s strani 

zavarovalnic              3      4       5      5       4       1 
 združitve med bankami in drugimi finančnimi 

institucijami in prevzemi drugih finančnih 
institucij s strani bank      19    17     24     19      32      22 

 ustanovitev drugih finančnih institucij 
s strani bank           28    35     26     22      38      36 

 nakupi oz. ustanovitve bank s strani 
drugih finančnih institucij      0      2       3       5        9        2 
SKUPAJ           65         70     73     66      94       70 
Z/P v % od vseh Z/P, ki so povzročili nastanek 
domačih konglomeratov     38%     36%       52%      51%      51%       41% 

 
Vir: Mergers and Acquisitions involving the EU Banking Industry - Facts and Implications, 2000, str. 15. 
 
Nakupi oziroma ustanovitve drugih družb v drugih sektorjih s strani bank so imele delež okrog 
60 transakcij na leto v obdobju 1995-1997, v letu 1998 so se zmanjšale na 56 transakcij na leto 
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in nato spet porasle na 81 transakcij v letu 1999. V prvi polovici leta 2000 je bilo takšnih 
transakcij 67. Seveda pa pri analiziranju domačih konglomeratov obstajajo velike razlike med 
posameznimi državami v okviru EU, tako v načinih povezovanj, kot tudi v številu transakcij. 
Skupno število transakcij v proučevanem obdobju je bilo 438, med katerimi so jih kar 78 % 
zabeležili v Italiji, Veliki Britaniji, Luksemburgu in Grčiji. Precej manjše število transakcij pa je 
bilo na Finskem, Nizozemskem, v Avstriji in Danski. Prevzemi so bili najpogostejša oblika 
ustanavljanja domačih konglomeratov v Italiji, Irski in Belgiji, ustanavljanje družb v novih 
sektorjih znotraj finančnega sistema pa je bilo najbolj pogosto v Veliki Britaniji, Luksemburgu, 
Portugalski, Grčiji, Španiji in Franciji. 
 
Najpogostejša oblika ustanavljanja mednarodnih konglomeratov v proučevanem obdobju so bili 
prevzemi, in sicer zlasti s strani bank, ki so širile svoje poslovanje v druge finančne sektorje, 
zlasti na področje investicijskih storitev. Pri tem zasledujejo banke in zavarovalnice naslednje 
cilje: 
 banka kupi zavarovalnico, ki je izvajala predvsem življenjska in rentna zavarovanja ter tako 

pridobi znanje in tržne posrednike, sama pa ponudi svojo distribucijsko mrežo za prodajo 
zavarovanj; 
 zavarovalnica in banka se zaradi strateških poslovnih interesov medsebojno dokapitalizirata 

in oblikujeta skupne poslovne strategije; 
 zavarovalnica in banka ustanovita novo skupno storitveno podjetje, ki se poslovno bolj 

odziva na potrebe možnih strank kot prej banka ali zavarovalnica posebej; 
 zavarovalnica in banka izkoristita medsebojno dopolnjujoče se prednosti trženja in oblikujeta 

nove skupne tržne splete, ki zadovoljujejo potrebe fizičnih in pravnih oseb. 
 
Tabela 3: Združitve in/ali prevzemi (Z/P) med bankami, zavarovalnicami in drugimi   
                 finančnimi institucijami zunaj meja Evropske unije ('international conglomeration')       
 
     1995 1996 1997 1998 1999 2000 (prva polovica leta)  
 
 združitve med domačimi bankami in tujimi 

zavarovalnicami in prevzemi tujih zavarovalnic 
s strani domačih bank             3      2      2      4       6       9 

 ustanovitev tujih zavarovalnic s strani domačih 
bank               1      0      0      0       1       5 

 nakupi oz. ustanovitve domačih bank s strani  
tujih zavarovalnic         1      1       2      2       3       3 

 združitve med domačimi bankami in tujimi 
drugimi finančnimi institucijami in prevzemi  
tujih drugih finančnih institucij s strani  
domačih bank        11    11     13     10      30      15 

 ustanovitev tujih drugih finančnih institucij 
s strani domačih bank       16    20     21     23      26      14 

 nakupi oz. ustanovitve domačih bank s strani 
tujih drugih finančnih institucij       2      3       6       6        6        3 
SKUPAJ           34         37     44     45      72       49 
Z/P v % od vseh Z/P, ki so povzročili nastanek 
mednarodnih konglomeratov     50%     46%      52%       49%      56%       57% 

 
Vir: Mergers and Acquisitions involving the EU Banking Industry - Facts and Implications, 2000, str. 16. 
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Poglavitne razloge za omenjene štiri oblike povezovanj v EU med bankami in ostalimi 
finančnimi institucijami lahko ponazorimo v naslednji tabeli: 
 
 
Tabela 4: Glavni razlogi za združitve in/ali prevzeme (Z/P) med bankami, zavarovalnicami  

 in drugimi finančnimi institucijami v Evropski uniji  
 
 

 

Znotraj nacionalnih meja EU Med različnimi državami znotraj in zunaj 
EU  

M
ed

 b
an

ka
m

i 

Z/P med domačimi bankami 
 
 izkoriščanje ekonomije obsega v povezavi 

z zmanjševanjem stroškov (velja zlasti za 
manjše banke) 

 racionalizacija distribucijske mreže in 
administrativnih funkcij 

 racionalizacija na področju informacijske 
tehnologije in obvladovanja tveganja    

 

Z/P med tujimi bankami 
 

 večja velikost banke omogoča doseganje 
prevlade na bančnem trgu  

 ponudba storitev velikim strankam 
 omogočena je racionalizacija znotraj 

administrativnih funkcij    
 

M
ed

 r
az

lič
ni

m
i s

ek
to

rj
i Domači konglomerati 

 
 izkoriščanje ekonomije asortimana prek 

navzkrižne ponudbe storitev 
 večja razpršitev tveganja in prihodkov 
 optimalna izraba komplementarne 

distribucijske mreže 
 racionalizacija znotraj administrativnih 

funkcij omogoča izkoriščanje ekonomije 
obsega v povezavi z zmanjševanjem 
stroškov 

 

Mednarodni konglomerati 
 

 izkoriščanje ekonomije asortimana prek 
navzkrižne ponudbe storitev in zaradi velikosti  

 večja razpršitev tveganja in prihodkov 
 manjša racionalizacija poslovanja zaradi 

lokacije finančnih institucij v različnih državah, 
kjer so podvržene vplivom različne finančne 
regulative, podjetniške kulture in prakse 
poslovanja 

 

 
        Vir: Mergers and Acquisitions involving the EU Banking Industry - Facts and Implications, 2000, str. 20. 
 
Navedeni učinki zaradi različnih oblik povezovanja med bankami in drugimi finančnimi 
institucijami običajno ne nastanejo takoj po združitvi in/ali prevzemu, temveč je potrebno za 
njihovo oceno počakati vsaj dve do tri leta. Zlasti za dosego učinkov zniževanja stroškov na 
račun izkoriščanja ekonomije obsega je potrebno kar nekaj časa, medtem ko so precej hitreje 
opazni večji prihodki zaradi prednosti ekonomije asortimana, saj navzkrižna prodaja produktov 
in storitev ne zahteva toliko časa za dodelavo.  
 
3.2.  Prednosti in pomanjkljivosti združitev in/ali prevzemov za bančni sektor Evropske 

unije  
 
Pričakovane koristi povezovanja med bankami v EU in vpliv procesa bančnih konsolidacij na 
poslovanje bank ter širše gospodarsko okolje unije, lahko pojasnimo z motivom širjenja 
bančnega trga, krepitve tržnega položaja prek večje finančne moči in diverzfikacijo storitev. 
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Nekatere prednosti povezovanja med bankami in drugimi finančnimi institucijami znotraj in 
zunaj meja EU so bile v prejšnji točki že omenjene, v nadaljevanju pa navajam tiste prednosti, ki 
so najbolj značilne za posamezno institucijo in za bančni sektor kot celoto. 
Zmanjšanje presežnih kapacitet zlasti domačih bankam omogočajo združitve med bližnjimi  
poslovalnicami s podobno ponudbo storitev (npr. združitev dveh hranilnic v sosednjih mestih). 
Takšne prednosti so lahko dosežene tudi pri povezovanjih bank zunaj meja EU, toda njihova 
glavna prednost je razpršenost prihodkov in tveganja, ki omogoča takšni instituciji, da je manj 
občutljiva na morebitne šoke na finančnem trgu in finančne krize na lokalnem trgu. Razpršenost 
prihodkov in tveganja zaradi širše palete ponujenih storitev je velika prednost tudi pri nastanku 
domačih konglomeratov. Podobno velja tudi za mednarodne konglomerate, ki pa poleg široke 
palete produktov in storitev omogočajo tudi prednosti zaradi geografske distribucije.    
 
Poleg prednosti pa združitve in/ali prevzemi prinašajo tudi precejšnje upravljalske izzive. V 
spodnji tabeli so prikazane poglavitne pomanjkljivosti in tveganja v vseh navedenih oblikah 
povezovanj med bankami in drugimi institucijami. 
 
 
 
 
Tabela 5: Pomanjkljivosti in tveganja v omenjenih štirih oblikah združitev in/ali  

 prevzemov (Z/P) v Evropski uniji  
 
 

 

Znotraj nacionalnih meja EU Med različnimi državami znotraj in zunaj 
EU  

M
ed

 b
an

ka
m

i 

Z/P med domačimi bankami 
 
 v naprej (ex ante) je težko predvideti 

oblikovanje cene za prevzem ali združitev 
ter strateška tveganja   

 po Z/P (ex post) se je težko izogniti 
operativnemu tveganju v povezavi z 
obvladovanjem tveganj, klientov in 
računovodskih sistemov ter postopkov 
interne kontrole 

 prevelika usmerjenost zgolj navznoter z 
izgubo klientov    

 

Z/P med tujimi bankami 
 

 v naprej (ex ante) je podobno kot pri domačih 
bankah težko predvideti oblikovanje cene za 
prevzem ali združitev ter strateška tveganja, ki 
pa so še večja zaradi kulturnih razlik   

 tveganja v povezavi z mednarodno menjavo  
 po Z/P (ex post) se je podobno kot pri domačih 

bankah težko izogniti operativnemu tveganju v 
povezavi z obvladovanjem tveganj, klientov in 
računovodskih sistemov ter postopkov interne 
kontrole, ki se izražajo v precej večji meri 
zaradi različnih davčnih in računovodskih 
pristopov in tudi različnih zahtev v zvezi s 
poročanjem    
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M
ed

 r
az

lič
ni

m
i s

ek
to

rj
i 

Domači konglomerati 
 

 v naprej (ex ante) je podobno kot pri 
gornjih oblikah težko predvideti 
oblikovanje cene za prevzem ali združitev 
ter strateška tveganja, ki pa so še veliko 
večja zaradi različnih poslovnih področij 

 možne so tudi razlike in neskladja na 
kadrovskem področju, kot posledica 
različnih zakonodaj in lestvic za 
vrednotenje delovnih mest  

 po Z/P (ex post) se je podobno kot pri 
gornjih oblikah težko izogniti 
operativnemu tveganju, ki pa je precej 
večje zaradi različnih davčnih in 
računovodskih pristopov in tudi različnih 
zahtev v zvezi s poročanjem  

 na srednji in dolgi rok obstaja tudi 
tveganje za poslovni ugled novonastale 
institucije 

 

Mednarodni konglomerati 
 

 v naprej (ex ante) je tveganje maksimalno 
(podobno kot pri domačih konglomeratih in Z/P 
med tujimi bankami) 

 po Z/P (ex post) je tveganje prav tako 
maksimalno (podobno kot pri domačih 
konglomeratih in Z/P med tujimi bankami) 

 na srednji in dolgi rok obstaja tudi tveganje za 
poslovni ugled novonastale institucije 

 
 

 
        Vir: Mergers and Acquisitions involving the EU Banking Industry - Facts and Implications, 2000, str. 30. 
 
Pri povezovanju domačih bank znotraj nacionalnih meja je v naprej znano tveganje v največji 
meri povezano z oblikovanjem ustrezne cene za nameravano združitev ali prevzem, ki mora 
ustrezati pričakovanim dohodkom v prihodnosti. To tveganje pa je hkrati največkrat precej lahko 
obvladljivo, če gre za povezovanje dveh institucij v isti državi s precej podobno paleto storitev. 
V obdobju po združitvi ali prevzemu je poglavitno tveganje povezano z operativnimi zadevami, 
tako z združitvijo zaposlenih, informacijskega sistema in sistema za obvladovanje tveganj, z 
uskladitvijo postopkov interne kontrole ter z integracijo dnevne obdelave podatkov 
(računovodstvo in evidentiranje poslov s strankami). Pogosto se omenjeni operativni problemi 
razlikujejo pri združitvah in prevzemih: pri združitvah je potrebna popolna integracija 
informacijske tehnologije in računovodskih sistemov v enotno bazo podatkov, medtem ko pri 
prevzemih lahko ostanejo omenjene operacije tudi ločene. Management mora razporediti 
ustrezne potenciale na operativnem nivoju, zagotoviti njihovo transparentnost ter spremljati in 
ustrezno reagirati na njihovo neustrezno delovanje ali neoperativnost. Poleg omenjenih 
operativnih usklajevanj, pa so pogosto zelo trda in kruta tudi usklajevanja med srednjim 
managementom, ki lahko privedejo celo do izgube ključnih kadrov. Daljše obdobje 
neusklajenosti na omenjenih področjih lahko povzroči za novonastalo institucijo tudi izgubo 
komitentov in trgov.  
Pri povezovanju tujih bank znotraj in zunaj meja EU so v naprej znana tveganja zelo podobna že 
omenjenim tveganjem pri domačih bankah, na splošno pa so lahko precej večja zaradi kulturnih 
razlik in/ali omejitev. Z vidika strateškega tveganja je treba upoštevati dejstvo, da management v 
eni državi ne more imeti znanja tudi o trgu, regulativi in politiki druge države. Tudi tveganja v 
obdobju po združitvi ali prevzemu so podobna že omenjenim tveganjem pri povezovanju 
domačih bank, le da so lahko precej večja, kot posledica različnih davčnih in računovodskih 
postopkov in poročevalskih zahtev v različnih državah. 
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Pri oblikovanju domačih konglomeratov je zelo pomembno obvladovanje tveganja zaradi 
različnih podjetniških kultur. Podobno kot pri prejšnjih oblikah povezovanj je veliko zlasti 
strateško tveganje, možne so razlike v kadrovski politiki in vrednotenju delovnih mest. Tudi v 
obdobju po združitvi ali prevzemu so velika tveganja povezana s soočenjem različnih poslovnih 
in kulturnih pristopov, z  različnimi davčnimi in računovodskimi postopki ter sistemi poročanja. 
Zelo pomembno pa je upoštevati tudi tveganje poslovnega ugleda novonastale institucije, saj 
lahko spodrsljaj v eni instituciji privede do omajanja ugleda celotnega konglomerata.   
V primeru mednarodnih konglomeratov pa so tveganja maksimalna, tako v naprej kot tudi v 
obdobju po združitvi in/ali prevzemu. Zadržanje ključnih kadrov je zelo pomembno, prav tako 
tudi zagotavljanje dobrega poslovnega ugleda. 
Pri vseh omenjenih oblikah povezovanj med bankami in drugimi institucijami so v ospredju 
predvsem osebni interesi managerjev, ki niso vedno negativni in obravnavani zgolj kot 
potencialno tveganje. Število združitev in/ali prevzemov v evropskem finančnem sektorju bi bilo 
zagotovo manjše, če managerji ne bi bili osebno zainteresirani za uspešnost, velikost in 
pomembnost 'njihovih' institucij. Osebni interesi managerjev na visokih položajih v evropskem 
bančnem sektorju tako zagotovo povečujejo motivacijo za vse aktivnosti v postopkih združitev 
in/ali prevzemov in tudi verjetnost za njihovo učinkovito koordinacijo ter izvršitev. S 
kadrovskega vidika ima tako motivacija managerjev pozitiven učinek, saj je njihova pozornost 
osredotočena bolj na zagotavljanje varnosti zaposlitve (tudi za njih same), kot pa le na velikost 
in pomembnost novonastale institucije kot delodajalca.  
Osebni interesi managerjev pa lahko tudi zavirajo združitve in/ali prevzeme v primerih, ko 
managerji iščejo načine za preprečitev združitev in/ali prevzemov 'njihovih' institucij z namenom 
zaščite njihovih lastnih položajev. To sicer ni vedno samo slabo, saj kruta rivalstva na osnovi 
osebnih interesov mangerjev pogosto vodijo v neučinkovito uporabo resursov. V nekaterih 
primerih lahko osebni interesi managerjev prevladajo nad interesi lastnikov, kar vodi v 
neučinkovito poslovodenje, ki bi sicer zagotavljalo večjo zaščito interesov lastnikov. Pri manjših 
združitvah in/ali prevzemih lahko managerji zagovarjajo zgolj njihove lastne interese za 
zadržanje svojih pozicij za vsako ceno, v primeru večjih združitev in/ali prevzemov pa so lahko 
podvrženi skušnjavi po večanju zgolj velikosti institucije, ne posvečajo pa pozornosti tudi 
strateškim in upravljalskim posledicam. Takšno ravnanje postane zelo tvegano zlasti v primerih, 
ko je ciljna institucija v težavah in managerji ter delničarji obstoječe institucije pričakujejo od 
združitve ali prevzema zgolj priložnost za poplačilo. Zato je poleg pritiska na managerje za 
vsestransko uspešnost združitev in/ali prevzemov prisoten tudi pritisk delničarjev, ki si večinoma 
veliko obetajo od nameravanih združitev in/ali prevzemov. 
Zaradi vseh navedenih tveganj in pomanjkljivosti obstajajo številni razlogi za temeljito 
regulativo in nadzor nad izvajanjem združitev in/ali prevzemov v bančnem sektorju EU. Zlasti 
pri povezovanju institucij zunaj meja EU so velike razlike na računovodskem in davčnem 
področju ter tudi razlike z vidika dokumentacije, ki je zahtevana v takšnih postopkih. Revizorske 
in podobne nadzorne institucije zato zelo podrobno analizirajo zlasti zagotavljanje kapitalske 
ustreznosti, ki je najbolj izpostavljeno, razen v primerih ko gre za dodatne kapitalske injekcije v 
procesu združitev in/ali prevzemov.  
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4. PRIVATIZACIJA TER ZDRUŽEVANJA IN/ALI PREVZEMI V BANČNEM 

SEKTORJU V DRŽAVAH NA PREHODU, KI KANDIDIRAJO ZA ČLANSTVO V 
EVROPSKI UNIJI  

 
Večina držav na prehodu srednje in vzhodne Evrope sodi med kandidatke za članstvo v EU. Prva 
skupina petih držav je bila imenovana v Luksemburgu leta 1997 (Madžarska, Poljska, Slovenija, 
Češka in Estonija), druga skupina petih kandidatk pa spomladi leta 2000 (Slovaška, Bolgarija, 
Romunija, Latvija in Litva). Med skupinama obstajajo kar pomembne razlike glede ravni in 
razvojnega zaostanka za ravnijo EU, inflacije in integracije v EU glede trgovine in tujih naložb. 
1. Po čisto ekonomskih kriterijih že prva skupina držav zelo zaostaja za EU, druga skupina 

držav pa bo težko zmanjšala zaostanek.  
2. Glede izpolnitve kriterijev iz Kobenhavna med državami prve skupine obstajajo razlike, 

medtem ko jih države druge skupine sploh ne izpolnjujejo. 
Politične kriterije izpolnjuje vseh pet držav prve skupine, vendar jih kar nekaj mora še 
napredovati v konsolidaciji demokracije ter pri varstvu človekovih pravic in pravic manjšin. 
Glede ekonomskih kriterijev je za prvega (obstoj delujočega tržnega gospodarstva) Komisija 
EU ugotovila, da ga izpolnjuje vseh pet kandidatk prve skupine, čeprav položaj na Češkem 
vzbuja skrb. Za drugi ekonomski kriterij (sposobnost vzdržati konkurenčne pritiske in tržne 
sile v EU) so vse kandidatke prve skupine izboljšale svoje sposobnosti razen Češke, ki ima 
na srednji rok še vedno možnost, da izpolni ta kriterij. Če skupaj upoštevamo oba ekonomska 
kriterija iz Kobenhavna sta Madžarska in Poljska najbližje izpolnitvi, sledita Slovenija in 
Estonija, na zadnjem mestu je Češka. 

3. Ocena izpolnjevanja Maastrichtskih kriterijev za države na prehodu, ki kandidirajo za 
članstvo v EU, je lahko le ilustrativne narave. Znano je, da nobena ne bo mogla pristopiti k 
evropski monetarni uniji (EMU) še dve leti po včlanitvi v EU in hkrati tudi, da je lahko 
prehitro izpolnjevanje teh kriterijev ovira za kandidatko pri izvajanju sicer potrebnih 
strukturnih reform v gospodarstvu. Vsaj polovica kandidatk prve in druge skupine ne 
izpolnjuje prvega fiskalnega kriterija, saj imajo državni dolg že večji kot 60 % BDP. Podatki 
kažejo tudi, da je bil proračunski primanjkljaj deseterice kandidatk vse obdobje po letu 1994 
v povprečju večji od 3 % BDP. Inflacija po Maastrichtskem kriteriju ne bi smela presegati 3 
%, nominalne obrestne mere pa bi morale biti na ravni največ 7 %. Fiksiranje tečaja proti 
evru je v zadnjih letih uspelo tistim kandidatkam, ki imajo poseben tečajni režim (fiksni tečaj 
ali 'denarno upravo'), vendar se je to zgodilo le ob znatnem zunanjem neravnotežju, velikem 
primanjkljaju, kar pomeni, da takšne tečajne politike ni mogoče vzdržati na dolgi rok. Med 
članicami EU, ki so hkrati tudi članice EMU pa je položaj drugačen: fiksen tečaj domače 
valute proti evru ohranjajo celo ob zmernem presežku, ne pa primanjkljaju tekoče plačilne 
bilance in so kot skupina znatne izvoznice, ne uvoznice kapitala. 

 
Tabela 6: Izpolnjevanje Maastrichtskih kriterijev 
 
 
   Inflacija Dolgoročne obrestne mere1      Vladni saldo Javni dolg                                       
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           (april 2002, %)         (april 2002, %)        (april 2002, %)    (april 2002, %) 
 
Države EU 
Belgija      1,7     5,16     0,2     107,5  
Nemčija      1,6     4,88    -2,7       59,8 
Grčija      4,1     5,32                                    0,1                           99,7  
Španija      3,7     5,15     0,0       57,2  
Francija      2,1     5,00    -1,4       57,2  
Irska      5,0     5,10     1,7       36,6  
Italija      2,5     5,22    -1,4     109,4 
Luksemburg     1,9     4,86     5,0         5,5  
Nizozemska     4,2     5,03     0,2       53,2 
Avstrija      1,6     5,12     0,1       61,7  
Portugalska     3,5     5,18    -2,2       55,6 
Finska      2,6     5,10     4,9       43,6 
EURO področje (12 držav) 2,4     5,09    -1,3       69,1 
Konvergenčni kriterij    3,0     7,03    -3,0        60,0  
Države v tranziciji 
Madžarska     6,1   12,12    -4,1       53,1  
Poljska      3,0   18,36    -3,9       39,3  
Slovenija     8,42   15,05    -2,5       27,5 
Češka      3,2     7,06    -5,5       23,7 
Estonija      5,8     9,42     0,2         4,8 
Slovaška      3,6   11,42    -5,6       44,1     
 
1 za države v tranziciji - posojilne obrestne mere v letu 2001.  
2 za Slovenijo je podatek za april 2003 - 5,3 (op.p.) 
 
Vir: Nekateri ekonomski in bančni kazalniki, 2002, str. 107. 
 
Trije dogodki ob koncu prejšnjega leta so dokončno odprli pot h končanju pogajanj za članstvo v 
EU deseterici novih držav. Podobno kot pri vseh prejšnjih širitvah EU bo tudi tokrat zadnji krog 
pogajanj osredotočen na finančna vprašanja. Gre za vprašanja opredelitve obsega in strukture 
sredstev, ki naj bi jih nove članice prejemale iz proračuna EU ter opredelitve obsega sredstev, ki 
naj bi jih te države vplačevale v skupni evropski proračun (Potočnik, 2002, str. 1).  
Tokratni finančni okvir širitve je bistveno manj naklonjen novim članicam, kot je bil v prejšnjih 
širitvah, saj gre za daleč najbolj obsežno širitev, ko se v EU sočasno vključuje kar deset novih 
članic. Vse države kandidatke so gospodarsko relativno slabo razvite, kar seveda pomeni, da bo 
proces njihove realne konvergence k povprečju razvitosti držav članic EU predstavljal veliko 
finančno breme. Zaradi vse večjih gospodarskih težav, s katerimi se soočajo tiste države članice 
EU, ki so v preteklosti tradicionalno nosile finančno breme njenih širitev, je problem finančnih 
transferjev v nove članice pri tokratni širitvi še dodatno zapleten. Znani so problemi, ki jih imata 
zlasti Nemčija in Francija z izpolnjevanjem fiskalnih kriterijev, določenih v Maastrichtu. Tako je 
resno vprašljiv obstoj sedanje oblike Pakta o stabilnosti in rasti kot enega izmed stebrov 
makroekonomske stabilnosti v Evropi, njegovo 'mehčanje' pa ne bi ostalo brez vpliva tudi na 
trdnost evra kot ključne pridobitve združene Evrope v zadnjem desetletju. 
Propad nekdanjega socialističnega sistema v državah kandidatkah za članstvo v EU je povzročil 
veliko ovir v gospodarstvu in finančnem sistemu teh držav. Banke, ki so bile edini institucionalni 
finančni posredniki, so bile ne samo operativno nepripravljene na finančno posredovanje v 
novem okolju decentraliziranega odločanja, temveč tudi njihovo ekonomsko poslovanje je bilo 
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popolnoma načeto. Zaradi skromnega domačega varčevanja je bilo do začetka devetdesetih let 
zadolževanje v tujini najpomembnejši vir financiranja domače proizvodnje in vlaganj. Ko se je 
tako financiranje končalo zaradi vse večjega bremena servisiranja dolga, je povečan delež 
problematične aktive banke popolnoma onesposobil v njihovi primarni funkciji, zato so postale 
plačilno nezmožne in njihova sanacija je bila tako neizogibna. 
V začetku devetdesetih let so omenjene države porabile približno 10 % svojega BDP in tudi več, 
da bi usposobile svoje bančne sisteme za financiranje potreb svojih gospodarstev. Kljub težavam 
so bile domače banke in so še vedno najpomembnejši podporni steber pri reorganizaciji in 
tranziciji teh držav na poti do tržnih standardov. Ta proces in reorganizacija zadolževanja v 
tujini sta potekala hkrati s privatizacijo podjetij. V vseh teh državah je bila med sanacijo prva 
skrb zaščita centralnih bank, preden bi problematično aktivo vključile v svoje bilance uspeha pri 
servisiranju banke s potrebno likvidnostjo. Konec sanacijskega postopka je sovpadal z začetkom 
pristopnega procesa teh držav v EU. Po sanaciji so se bančni sistemi morali pripraviti na pravila 
konkurence na širši, vseevropski ravni. Treba je bilo sprejeti uradne predpise o bančnem 
poslovanju, ki morajo biti usklajeni z acquis communautaire. Sprejeti so bili novi bančni zakoni, 
ki vključujejo nove predpise in so ustvarili dobre temelje za bančni nadzor v skladu z baselskimi 
standardi. Osnova teh predpisov je bila uvedba prostega zagotavljanja finančnih storitev in 
kapitala za gospodarstvo. Z odpravo vseh omejitev kapitalskih transakcij in z zagotovitvijo 
pravice do ustanovitve sta bila dana dva pomembna elementa, ki sta omogočila formalen začetek 
konkurence bančnih sistemov v državah kandidatkah. V večini držav je hkrati potekala takojšnja 
privatizacija bank, ki je sledila sanaciji. 
Faza, v kateri potekajo reforme bančnega sistema v državah, ki kandidirajo za članstvo v EU, je 
razvidna iz spreminjajočega se trga in institucionalnih struktur. Po privatizaciji so se na bančnem 
trgu pojavili novi močni akterji, ki uvajajo nove proizvode, sprejemajo nove izzive v upravljanju 
gospodarskih družb, nižajo cene in izboljšujejo učinkovitost pri ponudbi finančnih storitev. 
Banke se spopadajo s konkurenco drugih finančnih posrednikov, po drugi strani pa takšna širitev 
povečuje nadzor, pravilno oceno tržnih tveganj, konsolidiran nadzor in tesnejše sodelovanje z 
nadzornimi organi. Vse to je potrebno, da se doseže trdnost evra, ki naj bi po vstopu v EU in 
izpolnitvi maastrichtskih kriterijev postal domača valuta teh držav (Gaspari, 2002a). 
Pristop, ki ga zasledimo v večini študij o bančništvu držav na prehodu, temelji na analizi 
začetnih pomanjkljivosti, ki pestijo njihovo gospodarstvo pri iskanju poti do trdnega finančnega 
sistema. Značilni dejavniki, ki v prvi fazi ovirajo učinkovitost tovrstnih prizadevanj so 
pomanjkanje znanja na finančnem področju, neprimerna zakonodaja, pomanjkljivi postopki za 
zavarovanje premoženja, postopki kreditiranja povezanih oseb, neučinkovit nadzor, 
podkapitalizirane banke, makroekonomska nestabilnost in malomarni bančniki ter oligarhija, ki 
goljufa vlagatelje, posojilodajalce in manjšinske delničarje (Lago, 2002, str. 3). Paleto 
omenjenih obremenjevalnih okoliščin včasih popestrijo tudi centralni bančniki, ki so 
pripravljeni, da priskočijo na pomoč vladi, poslovnim bankam in vlagateljem s še enim krogom 
'inflacijskega davka', ki udari po žepih lastnike denarja.  
Kot obvezna izhodiščna točka vsake analize finančnega sektorja v gospodarstvu držav na 
prehodu, naj bi veljala štiri enostavna načela Janosa Kornaija, ki določajo »strogo omejitev 
porabe« kot položaj, v katerem kupci plačajo za blago, ki ga kupijo; dolžniki poplačajo svoje 
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dolgove; davkoplačevalci plačujejo svoje davke; gospodarske družbe plačujejo svoje račune iz 
prihodkov, ki jih ustvarijo (Lago, 2002). 
Bančništvo temelji na ugledu in razumni stopnji predvidljivosti, po drugi strani pa proces 
tranzicije pomeni hitro spreminjanje ugleda in visoko stopnjo negotovosti. V začetnih fazah 
tranzicije je preverjanje finančnega zdravja posameznih gospodarskih družb in naložb v enakem 
obsegu neizvedljiva naloga, kot tudi ugotovitev ugleda dolžnikov in bank. Omenjena dejavnika 
sta močna sovražnika bančništva v procesu tranzicije. Tudi v primeru, da obstajajo vse potrebne 
institucije in/ali banke z velikim ugledom, ostaja negotovost kot osrednji problem. Šele takrat, 
ko država doseže kritično maso napredka pri preobrazbi, postanejo banke komercialno uspešne. 
Zdi se, da so do leta 2002 vse države srednje Evrope, ki so kandidatke za članstvo v EU pustile 
za sabo negotovost tranzicijskega obdobja, po drugi strani pa je na področju napredka in 
konsolidacije institucij, ki bi zagotovile zdravo bančništvo, še veliko nedokončanega dela. 
 
Procesi bančnih združitev in/ali prevzemov v državah na prehodu potekajo v zadnjem času zelo 
hitro, čeprav morda ne s takšnim tempom, kot bi si to želele same evropske banke. Tranzicijske 
banke so za velike banke iz razvitih držav posebno zanimive tako zaradi svoje cene kot tudi 
zaradi premoženjskega portfelja. Ker so bile privatizirane banke tesno vključene v procese 
privatizacije tranzicijskih gospodarstev, je jasno, da pogosto razpolagajo z velikim (ponekod tudi 
večinskim) deležem v nekaterih podjetjih, ki so se v tranzicijskih procesih dobro znašla in na 
trgu visoko kotirajo. 
Regionalne banke v državah na prehodu, denimo Przemyslowo-Handlowy, Powszechny Bank 
Kredytowy na Poljskem, SEBanken v Estoniji, VUB in IRB na Slovaškem, ipd. želijo postati ne 
samo močni nacionalni temveč tudi mednarodni akterji. Ker so omejene na svoje majhne 
notranje trge, se zavedajo, da je zanje - če hočejo preživeti - edina rešitev povezovanje z 
močnimi tujimi bankami in graditev nove mreže bančnega sistema v srednji in vzhodni Evropi. 
Tuji bančniki so na drugi strani zainteresirani za prevzemanje depozitov nekdanjih državnih 
bank, da bi razširili svojo depozitno bazo in s tem tudi možnosti za ustvarjanje višjega dobička. 
Ko se bodo nekdaj majhne in slabe nacionalne banke prek povezovanja z ostalimi regionalnimi 
bankami v državah na prehodu in z njihovim prevzemanjem spremenile v močne regionalne 
banke, lahko predpostavimo, da se bo krog sklenil z njihovim povezovanjem s še večjimi 
ameriškimi, kanadskimi in angleškimi bankami (Škare, 2002, str. 7). Ta vizija razvoja 
mednarodnega bančništva je za majhne, restrukturirane in sanirane banke prav gotovo privlačna, 
saj bodo ustvarjale večji dobiček, vendar pa procese spojitev običajno spremlja odpuščanje 
bančnih uslužbencev in zmanjševanje kreditiranja gospodarstva, kar pa ni cilj tranzicijskih 
gospodarstev. Primer italijanske banke UniCredito Italiano jasno ponazarja procese graditve 
nove arhitekture bančne mreže v Evropi preko 'mostov' v državah na prehodu. Uresničevanje 
tega cilja (graditev bančnega holdinga v evropski coni, po možnosti pred vstopom teh držav v 
EU zaradi boljšega pogajalskega položaja) zahteva pogajanja in partnerje v teh pogajanjih po 
obrazcu usluga za protiuslugo. Velike in močne evropske banke se na podlagi tega obrazca niso 
pripravljene pogajati z majhnimi bankami. V takšnih okoliščinah se iščejo partnerji v stiski, ki 
nimajo kaj izgubiti in so pripravljeni ponuditi protiuslugo. Takšnih partnerjev pa je v nekdanjih 
socialističnih državah kar precej. Tako so močni prodori tujih bank v bančne sisteme nekdanjih 
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socialističnih držav posledica internetnega bančništva in elektronskega poslovanja, ki korenito 
spreminja strukturo trga in zahteva ponudbo novih storitev z mednarodnimi bankami. Te pa 
zaostrujejo konkurenco in diferencirajo proizvode tudi domačim bankam (kupljene banke), ki si 
prizadevajo postati mednarodne banke. Oblikovanje novih bančnih holdingov v Evropi, ki sega 
čez nacionalne meje, je znak za alarm monetarnim oblastem – centralnim bankam. Ekonomska 
zgodovina namreč dokazuje, da tisti, ki ima denar in upravlja gospodarstvo, osrednje monetarne 
institucije postavlja pred dilemo o odrekanju monetarni suverenosti. Za gospodarstva, ki jih 
bremenijo recesijska gibanja, kot je marsikje primer v državah na prehodu, pa je usodno 
vprašanje odrekanja lastni monetarni politiki in s tem povezano vprašanje novega investicijskega 
ciklusa.  
Procesi finančne globalizacije prinašajo s seboj tehnološki napredek, sodoben in dinamičen 
management, boljše upravljanje tveganj ter močnejši in bolj stabilen bančni sistem. Problemi, ki 
se v teh procesih porajajo in ki so navzoči domala v vseh državah na prehodu, pa so povezani s 
kreditiranjem gospodarstva. Zaradi tveganosti investiranja se namreč tuje banke osredotočajo na 
kreditiranje prebivalstva in na transakcije s centralno banko, saj ne želijo nase prevzemati 
tveganja investiranja v gospodarstvo. V razmerah visoke likvidnosti bančnega sistema pa seveda 
zadrževanje denarnih tokov v samem bančnem sistemu preko transakcij s centralno banko ali 
kreditiranja prebivalstva negativno vpliva na investicijske tokove v gospodarstvu, pri čemer bi 
bile nove investicije nujno potrebne za tako želeno okrevanje gospodarstva in odpiranje novih 
delovnih mest. 
Procesi finančne globalizacije po eni strani pozitivno vplivajo na stabilizacijo razmer in 
uspešnejše delovanje bančnih sistemov v državah na prehodu, vendar pa po drugi strani ne 
pospešujejo njihovega gospodarskega razvoja, kar pa je za te države na kratek in srednji rok 
odločilnega pomena. Prek izboljšanja tržne discipline in stabilnosti bančnega sistema prispevajo 
ti procesi tudi k nastajanju sodobnih in učinkovitih finančnih sistemov. V tranzicijskih državah, 
katerih kapitalski trgi niso dobro razviti, so banke kot najpomembnejši finančni posredniki 
postavljene v vlogo glavnih »nadzornikov« vseh tokov varčevanja in investicij v državi. 
Stabilnost in verodostojnost bančnega sistema sta tako odvisni predvsem od uspešnosti samih 
bank pri upravljanju kreditnih in depozitnih tveganj v razmerah, ko se potrebe in kupna moč 
njihovih komitentov nenehno spreminjajo, kar je značilno za tranzicijske države. Kljub 
pozitivnim vplivom procesa globalizacije pa se monetarna oblast v državah na prehodu spopada 
s problemom koncentracije bančnega trga v rokah nekaj večjih tujih bank. V takšnih okoliščinah, 
ko nekaj tujih bank nadzira večji del bančnega trga, lahko nastane položaj, v katerem bodo 
velike tuje banke svojo slabo kreditno politiko »pokrivale« z večjimi obrestnimi maržami in 
omejevanjem svoje kreditne aktivnosti. V tem primeru pa bi se oslabil celoten finančni sistem 
prek zmanjševanja denarne mase in bega kapitala v tujino, kar bi problem slabih kreditnih 
odločitev zaradi upočasnjevanja gospodarske aktivnosti še poslabšalo in v končni posledici 
povzročilo zlom finančnega sistema (Škare, 2002, str. 8). 
 
Preoblikovanje finančnih sistemov v smeri izpolnjevanja zahtev tržnega gospodarstva je v 
zadnjem desetletju enkraten izziv za države srednje in vzhodne Evrope. Vloga, ki jo ima finančni 
sistem v gospodarskem razvoju je znana, po drugi strani pa sta postavitev in ohranjanje zdravega 
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in učinkovitega bančnega sistema nemogoča brez določene makroekonomske stabilnosti. Tako 
so bili oblikovalci politike v državah na prehodu pred težko nalogo, saj sta bila tako uspeh 
reforme preoblikovanja v tržno gospodarstvo kot uspeh reforme finančnega sistema odvisna drug 
od drugega. Čeprav se je bančni sistem po prebroditvi bančne krize, ki je neogibno spremljala 
gospodarsko preoblikovanje, uspešno stabiliziral, ostaja globina bančnega posredovanja glede na 
standarde EU še precej plitva, kapitalski trg pa je nerazvit celo v širših mednarodnih 
primerjavah. Možni učinki pristopa k EU so tako dvojni: po eni strani naj bi ta proces spodbudil 
razvoj finančnega sistema, vendar po drugi strani bankam prinaša nove izzive in z njimi tudi 
večjo konkurenco. 
 
V nadaljevanju bom podrobneje predstavila značilnosti privatizacije in procesa konsolidacije v 
bančnem sistemu že omenjene deseterice držav, ki kandidirajo za članstvo v Evropski uniji.   
 
Madžarski bančni sistem je bil pred začetkom finančnih reform monobančni sistem, v 
katerem je Narodna banka Madžarske opravljala obe funkciji, centralnobančno in 
komercialnobančno. Prva koraka k postavitvi sodobne finančne infrastrukture sta bila ločitev teh 
dveh funkcij in uvedba dvostebrnega bančnega sistema leta 1987. V prvih letih reforme je imelo 
delovanje novoustanovljenih komercialnih bank precej pomanjkljivosti. Strukturne 
pomanjkljivosti bančnega sistema je spremljala tudi splošna makroekonomska nestabilnost na 
začetku devetdesetih let, ki je bila posledica gospodarskega preoblikovanja. Zaradi visoke 
zadolženosti že pred nastankom krize in izjemnega porasta realnih obrestnih mer po njihovi 
deregulaciji so se še povečali negativni učinki gospodarske recesije na sposobnost podjetij za 
servisiranje dolga. Zaradi teh neugodnih makroekonomskih razmer so v tem obdobju 
bankrotirali mnogi komitenti iz podjetniškega sektorja. Poleg problemov realnega gospodarstva 
so se banke spopadale tudi z negativnimi posledicami izrazitih sprememb pravnozakonodajnih 
okvirov na začetku devetdesetih let, ki so jih mnogi poimenovali kar »zakonodajna šok terapija«. 
Sprejeta so bila nova pravila glede klasifikacije posojil in rezervacij za tvegana posojila, ki so 
bila usklajena z mednarodnimi standardi, nova računovodska pravila pa bankam niso več 
dopuščala, da bi nerealizirane prihodke iz obresti knjižile kot dohodek. Namen tega ukrepa je 
bila boljša izterjava dolgov. Uvedeni so bili tudi novi stečajni predpisi, strožji od prevladujočih 
predpisov v mnogih razvitih državah. Dosledno uvajanje teh novih predpisov je v razmerah 
recesije sprožilo val stečajev. 
Do leta 1992 je postal problem slabih posojil tako obsežen, da je bila sanacija bank neizogibna. 
Kar nekaj velikih državnih bank je postalo plačilno nesposobnih. Prestrukturiranje bank se je 
začelo konec leta 1992, proces pa je bil razdeljen na tri faze: 
1) čiščenje portfeljev na strani bank 
2) čiščenje portfeljev na strani podjetij 
3) dokapitalizacija bank 
Po koncu tretje faze, ko je vlada bankam dodelila subordinirano posojilo, je kapitalska ustreznost 
v vseh glavnih bankah dosegla najmanj 8 %. Zunaj sistemskega procesa prestrukturiranja bank 
pa sta prenehali delovati še dve banki, in sicer Postabank leta 1998 in CW Bank leta 2000. 
Skupaj s tema bankama so celotni fiskalni stroški prestrukturiranja bank v osmih letih (v 
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obdobju 1992 do 2000) znašali 13 % BDP. Kot kažejo mednarodne primerjave ta strošek v 
primerjavi z nekaterimi razvitimi državami ni previsok, v primerjavi z nekaterimi nastajajočimi 
trgi v Latinski Ameriki in Aziji, ki jih je prizadela finančna kriza pa je celo veliko nižji. 
Cilj prestrukturiranja bank ni bila le sanacija bank v težavah ter reševanje njihovih likvidnostnih 
in solventnostnih problemov, temveč tudi postavitev temeljev za uspešno privatizacijo bank. Po 
končanem prestrukturiranju je bila privatizacija državnih bank za vlado zadnji korak na poti h 
krepitvi in stabilizaciji bančnega sistema. Po razpravah o možni privatizacijski strategiji so se 
snovalci politike odločili, da je bolje, da se banke prodajo strateškim tujim investitorjem, ki 
lahko zagotovijo svež kapital, nove tehnologije in znanje. Lastniška struktura madžarskega 
bančnega sektorja se je v drugi polovici devetdesetih let dramatično spremenila. Neposredno 
državno lastništvo se je v letih od 1994 do 1997 zmanjšalo s 66 na 20 %, hkrati pa je tuje 
lastništvo poraslo s 16 na 61 % celotnega delniškega kapitala bančnega sistema. Med tujimi 
lastniki prevladujejo banke iz držav EU, kar potrjuje visoko stopnjo gospodarske povezanosti 
Madžarske z EU. Od konca procesa privatizacije se je lastniška struktura bančnega sistema le 
malo spremenila. Konec leta 2001 je znašal delež tujih investitorjev v registriranem kapitalu 
madžarskih bank 63 % (če izvzamemo Madžarsko razvojno banko in EximBank je tuje 
lastništvo konec leta 2001 znašalo 78 % kapitala). Splošno prepričanje je, da je tuje lastništvo v 
madžarski bančni sistem prineslo potrebno stabilnost. To se izraža v razmeroma visoki ravni 
kapitalske ustreznosti in izboljšani kakovosti aktive, kar je delno tudi posledica izboljšanega 
znanja o obvladovanju tveganj. Poleg tega je tuje lastništvo tudi glavni dejavnik povečevanja 
konkurence, izboljševanja kakovosti ter večje raznolikosti bančnih produktov in storitev, pa tudi 
razvoja sistemov informacijske tehnologije in distribucijskih kanalov. 
Konec leta 2001 je tako na Madžarskem delovalo 33 komercialnih bank, 8 specializiranih 
kreditnih institucij, ena razvojna banka, dve hipotekarni banki, štiri stanovanjske banke in ena 
izvozno-uvozna banka. Število bank je v zadnjih nekaj letih rahlo upadlo kot posledica zaprtja, 
združitev ali pripojitev, in sicer s 45 na 41 v obdobju 1997-2001 (Móre, 2002, str. 27). 
Globina finančnega posredovanja prek bančnega sistema je še vedno precej plitva, celo v 
primerjavi z manj razvitimi evropskimi državami (Španija, Portugalska, Grčija). Globina 
tradicionalnega bančnega posredništva pa je v zadnjih letih dosegla pozitiven trend. Naraščajoči 
trend naj bi se po pričakovanjih nadaljeval skupaj s splošnim gospodarskim razvojem in še 
posebno z nadaljnjim razvojem malih in srednjih podjetij. Kot posledica rasti prihodkov 
prebivalstva naj bi se povečalo tudi kreditiranje prebivalstva. 
Kljub temu, da imajo banke na Madžarskem še naprej najpomembnejšo vlogo v finančnem 
posredništvu, strmo narašča tudi uporaba investicijskih skladov, pokojninskih skladov in 
produktov življenjskega zavarovanja kot načinov varčevanja. Kljub hitri rasti v zadnjih letih pa 
ostaja globina nebančnega finančnega posredništva še naprej precej nižja tudi od ravni v manj 
razvitih državah EU (Španija, Portugalska, Grčija). 
Največji izzivi, s katerimi se v srednjeročnem obdobju srečuje madžarski bančni sektor, so 
povezani s pristopom k Evropski uniji. Po mnenju številnih ekonomistov imajo banke v državah 
kandidatkah še precejšnje možnosti za nadaljnjo rast. To potrjuje tudi majhen delež bilančne 
vsote v BDP, ki je v državah EU kar dva do trikrat večji kot na Madžarskem. Pristop k Evropski 
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uniji naj bi imel pozitivne in negativne učinke na razvoj bančnega sektorja, ki pa naj bi se med 
seboj izravnali (Móre, 2002, str. 32): 
- izkušnje evropskih držav kažejo, da so možnosti za rast v okviru tradicionalnih bančnih 

dejavnosti postale precej omejene; 
- kreditne dejavnosti madžarskih bank so osredotočene predvsem na velika podjetja, ki bodo 

imela po pristopu precej lažji dostop do mednarodnih virov financiranja, zato bo 
preusmeritev velikih podjetij na kapitalske trge zelo verjetno zavirala razvoj domačih bank; 

- na splošno je mogoče pričakovati, da bo madžarsko gospodarstvo, ki postaja zaradi 
izpolnjevanja konvergenčnih kriterijev vse bolj stabilno, dosegalo visoke stopnje rasti, to pa 
naj bi pripomoglo k širitvi bančnega kreditiranja; 

- pristop k EU naj bi vplival na obsežno prestrukturiranje podjetniškega sektorja, s tem 
povezan val združitev in pripojitev pa naj bi pripomogel k širitvi bančnega kreditiranja; 

- zaradi visoke gospodarske rasti in povečanja realnih dohodkov se bo izboljšala kreditna 
sposobnost malih in srednje velikih podjetij ter prebivalstva, kar bo prispevalo k manjšim 
tveganjem bank, zato naj bi se kreditiranje na Madžarskem preusmerilo k tem tržnim 
segmentom. 

Ob upoštevanju vseh naštetih možnih učinkov, naj bi rast bančnega sektorja v prihodnjih letih 
najverjetneje dosegla ali rahlo presegla rast BDP.  
Madžarski zakonski predpisi so na mnogih področjih že usklajeni s predpisi držav članic EU. 
Zadnje spremembe Zakona o bančništvu vključujejo celoten veljavni pravni red na tem področju. 
Predpisi, ki se nanašajo na enotni trg, bodo začeli veljati ob vstopu Madžarske v EU. Na 
Madžarskem veljavni predpisi glede odpiranja podružnic še vedno vsebujejo nekatere omejitve, 
najpomembnejša med njimi je zahteva po dokapitalizaciji, ki pa bo prenehala veljati s pristopom. 
Precej težko je napovedati, kakšne bodo posledice liberalizacije pri odpiranju podružnic, saj 
glede tega mednarodne primerjave niso mogoče. Tuje lastništvo v drugih evropskih državah 
znaša manj kot 10 %, v Madžarski pa imajo tuji lastniki v lasti skoraj dve tretjini bančnega 
sektorja. Nekatere od teh bank že delujejo kot podružnice, kar se kaže na mnogih področjih, od 
mehanizmov sprejemanja odločitev do dejavnosti, povezanih z obvladovanjem tveganj. 
Preoblikovanje iz hčerinskih bank, ki trenutno delujejo na Madžarskem v podružnice, naj ne bi 
imelo pomembnega vpliva na bančni trg, saj bo preoblikovanje verjetno prizadelo banke, ki 
delujejo kot kvazipodružnice, dejavnosti teh pa bodo imele le omejen učinek na trg poslovanja s 
prebivalstvom. Opravljanje storitev za osebne komitente in postavitev potrebne infrastrukture je 
zelo drag postopek, zato bodo tuje banke, ki želijo prodreti v ta segment poslovanja, verjetno 
izbrale svoj način uporabe novih tehnoloških inovacij. Ti postopki pa bodo lahko spodbudili tudi 
madžarske banke, da bodo uvajale dosežke tehnološkega razvoja. 
Madžarski finančni trg je precej bolj bančno usmerjen od evropskega povprečja, banke pa tudi 
igrajo prevladujočo vlogo v financiranju podjetij. Nezadostna razvitost madžarskega nebančnega 
posredniškega sistema je še očitnejša v primerjavi z državami članicami EU, zato lahko 
pričakujemo, da se bo rast osredotočila predvsem na ta sektor. Proces pa bo še okrepilo staranje 
prebivalstva, saj se bo povečal pomen dolgoročnih oblik varčevanja (pokojninski skladi, 
življenjsko zavarovanje). 
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Na začetku osemdesetih let je bil poljski bančni sistem sestavljen iz štirih bank – poleg NBP, 
ki je bila neposredno odgovorna ministru za finance, njen predsednik pa je bil državni 
podsekretar pri Ministrstvu za finance, so delovale še Bank Gospodarki Žywnościowej (BGŽ), 
Bank Handlowy w Warszawie SA in Bank Polska Kasa Opieki SA. Leta 1981 je potekal še eden 
od poskusov ekonomske reforme, ki je zajel tudi bančni sektor. Sprejet je bil novi Zakon o 
bančništvu, Narodna banka Poljske je postala neodvisna od Ministrstva za finance. Nova 
zakonodaja je omogočila, da se banke ustanovijo kot delniške družbe, skupaj z bankami, ki 
imajo tudi delež tujega lastniškega kapitala. Odločitve glede tega pa naj bi še vedno sprejemala 
vlada. Dejansko ni bilo ustanovljene nobene nove banke do leta 1987, ko je začela delovati Bank 
Rozwoju Eksportu SA (BRE – izvozna banka). Leta 1988 se je Powszechna Kasa Oszczędności 
(PKO BP) odcepila od Narodne banke Poljske (NBP). V okviru njenih dejavnosti je bilo 
sprejemanje vlog prebivalstva in posojanje zlasti državnemu sektorju za stanovanjsko gradnjo. 
Zaradi svoje razširjene mreže poslovalnic je ta banka obdržala glavno vlogo na področju 
varčevanja prebivalstva in je bila še vedno največji posojilodajalec izvajalcem stanovanjske 
gradnje. 
Prva reforma poljskega bančnega sistema se je začela šele leta 1989, ko naj bi z reformo uvedli 
dvostopenjski sistem (centralna banka in poslovne banke). Tega leta je bilo okrog 400 podružnic 
NBP preoblikovanih v regionalne poslovne banke, kljub svojim regionalnim značilnostim pa so 
imele te banke geografsko zelo raznolik kreditni portfelj. Nove banke so postale temelj 
nastajajočega večnamenskega bančnega sistema, kar je v velikem nasprotju z visoko 
specializiranimi bankami, ki so delovale pred letom 1989. Poleg tega je centralno dodeljevanje 
finančnih sredstev nadomestila makroekonomska politika, ki se je izvajala ob pomoči 
instrumentov, ki so jih uporabljali v razvitih tržnih ekonomijah. Leta 1989 sta  nova zakona - 
Zakon o bančništvu in Zakon o Narodni banki Poljske - vplivala na preoblikovanje regulativnega 
okvira poljskega bančnega sistema in NBP je postala centralna banka Poljske republike. Sprejeti 
so bili ukrepi za spremembo strukture in delovanja NBP, eden od rezultatov teh prizadevanj je 
bila ustanovitev Generalnega inšpektoriata za nadzor bank. Centralna banka je vse bolj 
uporabljala instrumente monetarne politike in je vse manj posegala po administrativnih ukrepih.  
Zakon o bančništvu je oblikoval pravni okvir za delovanje bančnega sistema in dodelil 
precejšnjo nadzorno moč guvernerju centralne banke. Generalni inšpektoriat za nadzor bank je 
prevzel vlogo primarne nadzorne agencije v okviru bančnega sektorja in postal odgovoren za 
zbiranje statističnih podatkov, ki jih objavljajo banke, za analizo podatkov in zagotavljanje 
spoštovanja zakonskih predpisov in pravil varnega ter skrbnega poslovanja. 
Leta 1992 je Zakon o bančništvu doživel korenite spremembe in dopolnitve, pri čemer se je 
povečala nadzorna vloga NBP. Institucionalna neodvisnost NBP od vlade se je prav tako 
povečala in zagotovljeni so bili instrumenti za podporo privatizacije bank. Nove spremembe in 
dopolnitve Zakona o bančništvu so zagotovile temelje za bolj konkurenčno finančno okolje. 
Ustanavljanje novih bank (v obliki delniških družb) je postalo precej enostavnejše, saj so bile 
ovire za vstop na trg finančnih storitev precej omiljene. Glavni razlog za tak liberalen pristop 
tako na strani Narodne banke Poljske kot Ministrstva za finance je bila želja, da bi 
demonopolizirali bančni sektor pred privatizacijo velikih državnih bank. Kot posledica teh 
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sprememb v zakonodaji in administrativnih postopkih je bilo ustanovljeno precejšnje število 
novih zasebnih bank. 
Novo bančno zakonodajo in Zakon o Narodni banki Poljske je parlament sprejel leta 1997. 
Zakon o bančništvu je popolnoma usklajen s pravnim redom EU. V zadnjih spremembah in 
dopolnitvah (decembra 2001) so bila upoštevana tudi najnovejša določila zakonodaje EU, skupaj 
z Direktivo o čezmejnih kreditnih prenosih in Direktivo o dokončnosti poravnave (Pniewski, 
2002, str. 36). 
Ustanavljanje novih zasebnih bank je bilo izredno pomembno za razvoj bančnega sistema. Kljub 
temu pa so v letih od 1989 do 1994 državne banke še vedno imele prevladujočo vlogo v okviru 
poljskega bančnega sektorja. Zato so bili ukrepi za trajne spremembe v lastniški strukturi 
celotnega sistema izredno pomembni.  
Eden od projektov na tem področju, ki je zelo veliko prispeval k učinkovitosti poljskega 
bančnega sektorja, je bil program privatizacije devetih državnih bank, ki so bile ustanovljene 
februarja 1989 z odcepitvijo lokalnih podružnic NBP. Privatizacijski program za devet poslovnih 
bank, ki ga je oblikovalo Ministrstvo za finance, je oblikoval naslednje cilje privatizacije: 
 določiti lastnike, ki imajo lastne kapitalske deleže v dejavnosti banke, 
 omogočiti prestrukturiranje, 
 omogočiti prenos sodobnega znanja o bančništvu, 
 spodbujati konkurenčno bančno okolje, 
 povečati prožnost poslovanja in izboljšati prilagoditev povpraševanju na trgu, 
 povečati javnofinančne prihodke od privatizacije. 

Privatizacija teh devetih bank je bila zaključena leta 1998. Med postopkom pa so nastale 
nekatere spremembe. Ena od teh je združitev treh regionalnih bank z Banko Pekao SA, nato je 
bil celoten paket prodan Unicredito Italiano. Druga zanimiva značilnost sta bila prevzema Banke 
Gdanski s strani BIG SA in wroclawske Banke Zachodni s strani WBK Sa iz Poznanja. 
Privatizacija se je večinoma izkazala kot zelo uspešna z vidika dejstva, da je lahko poljska vlada 
s prilivi od privatizacije državnih bank več let financirala velik delež proračunskega 
primanjkljaja. Hkrati pa so bili ti posli za tuje investitorje tudi zelo donosni, saj so pridobili 
banke z razvejano mrežo podružnic, sodobno opremo, z dobičkonosnimi portfelji in velikimi 
tržnimi deleži. Največ so v poljski bančni sektor investirale ameriške, nemške in nizozemske 
institucije. Američani so imeli 12,6 % delniškega kapitala poslovnih bank, Nemci 11,8 % in 
Nizozemci 7,7 %. Sledijo pa jim irski investitorji, ki so imeli 6 % delniškega kapitala poslovnih 
bank. 
Rast bančnega poslovanja je bila v letu 2001 manjša v primerjavi s prejšnjima dvema letoma. 
Manjša rast celotne aktive poslovnih bank je bila zlasti posledica manjše rasti zadolževanja 
nefinančnih sektorjev. Nekatera podjetja so se raje odločala za cenejše druge finančne oblike, 
kot so posojila tujih bank ali posojila matičnih podjetij v tujini, oziroma za izdajanje vrednostnih 
papirjev doma ali v tujini. Poleg tega so banke zaradi naraščanja deleža nedonosne aktive v 
celotnem portfelju začele uporabljati strožja pravila za prevzem tveganja pri prihodnjih 
posojilojemalcih. Precej se je zmanjšala tudi rast zadolževanja prebivalstva, kot posledica 
opaznega umirjanja gospodarske dejavnosti. Bančno poslovanje s prebivalstvom ima še vedno 
veliko možnosti za rast, saj skoraj 40 % gospodinjstev še nima bančnega računa.   
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Poljski bančni sistem je kljub temu, da je sodoben in učinkovit, relativno majhen v primerjavi z 
drugimi evropskimi državami, v skupini kandidatk za članstvo v EU pa je poljski bančni sektor 
največji, sledi pa mu češki bančni sektor.  
 
Češki bančni sistem je pod močnim vplivom ekonomskega in pravnega okolja, v katerem 
deluje ter pod vplivom realnega gospodarskega sektorja. Gospodarstvo je v skladu s pričakovanji 
začelo okrevati leta 2000, leta 2001 pa se je krepitev nadaljevala, to je vplivalo tudi na bančni 
sektor. Med pozitivnimi gibanji so bili nadaljevanje rasti skupne aktive bank in vse boljši 
kazalniki kakovosti bančnega poslovanja. Celotni češki bančni sektor je po treh letih izgub leta 
2001 že drugič dosegel čisti dobiček.  
Po triletnem zastoju je bila leta 2001 rast bruto domačega proizvoda 3,6 % (2,9 % leta 2000). Na 
splošno nizka, vendar rastoča inflacija je ob koncu leta znašala 4,7 %. Kar zadeva pravni okvir, 
ki ureja bančne dejavnosti, je bilo sprejetih nekaj novih zakonov ter sprememb in dopolnitev 
obstoječih zakonov v skladu z zahtevami EU.  
Pomembne naloge iz prejšnjih let, ki so že v celoti izpolnjene, so privatizacija zlasti večjih bank 
in zadovoljiva kapitalska ustreznost tako v celotnem sektorju poslovnih bank kot v posameznih 
bankah. Celotna kapitalska ustreznost je 31.12.2001 znašala 15,41 %, vse češke banke pa 
dosegajo zahtevani minimum 8 %. Skupna aktiva, ki jo upravljajo banke z večinskim tujim 
deležem, je ob koncu leta znašala skoraj 95 % (Davidova, 2002, str. 10). 
H konsolidaciji češkega bančnega sektorja ponavadi uvrščamo samo tiste ukrepe, ki so bili 
izrecno namenjeni za izboljšanje položaja posameznih bank ali lajšanje izgub njihovih upnikov 
in ki jih je mogoče popolnoma natančno meriti. Med konsolidacijske ukrepe sodijo zlasti 
povečanje kapitala, nakup aktive, posojilne dejavnosti, kompenzacijska plačila za vloge, ki so 
nad zavarovanjem vlog ali zunaj tega okvira, ter podpora integracijskim procesom. 
Konsolidacija bančnega sektorja je potekala v več korakih. Konsolidacijski program I obsega 
ukrepe, ki so povezani s čiščenjem bilanc stanja Komerční banke (KB), banke Česká spořitelna 
(ČS), Investiční banke (IB) in SBCS zaradi slabih posojil iz obdobja pred letom 1990, ukrepe, 
namenjene krepitvi kapitala državnih bank (KB, ČS in IB) ter čiščenje bilance stanja nekaterih 
drugih bank v obdobju pred razdelitvijo Češkoslovaške in po njej. Postopki, ki so sredi 
devetdesetih let potekali v okviru konsolidacisjkega programa II, obsegajo več ukrepov za 
ohranjanje stabilnosti in delovanje celotnega finančnega sistema, saj bi se lahko kritične razmere 
v skupini majhnih bank močno zaostrile in povzročile sistemsko krizo. Nekatere majhne banke 
so doživele likvidacijo. 
Češki bančni sektor je v zadnjih nekaj letih doživel velike kvalitativne spremembe in je zdaj 
relativno dobro konsolidiran. Vendar pa v nebančnem finančnem sektorju konsolidacija še vedno 
poteka in ima zato omejeno vlogo v finančnem posredništvu v primerjavi z bankami, poleg tega 
pa je nerazvit v primerjavi s tujino. Finančni trg je zdaj liberaliziran in povečuje se število tujih 
finančnih subjektov, ki poslujejo na tem trgu. Tuje lastništvo se je močno povečalo, kar je bilo 
deloma tudi rezultat privatizacije deležev države v nekaterih velikih bankah. 
Češki finančni sektor vključuje banke, zavarovalnice, pokojninske sklade, investicijske družbe, 
investicijske sklade in borznoposredniške hiše, kreditne zadruge, lizinška podjetja in nekatera 
druga manj pomembna podjetja, ki delujejo na finančnem trgu. Bančni sektor ima največji delež 
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v strukturi finančnega sektorja (81,1 % vse aktive). Institucije bančnega sektorja so največji 
domači finančni posredniki. Konsolidacija je potekala v vseh segmentih finančnega sektorja in 
zdaj ima samo nekaj podjetij nadzor nad večjim delom skupne aktive. Celotni finančni sektor je 
postal bolj koncentriran. Trije največji investicijski skladi nadzorujejo trg in pokrivajo okrog 
35% celotnega trga. Ti skladi so v zadnjih letih doživeli korenito konsolidacijo, kar je 
pripomoglo k izboljšanju celotne uspešnosti poslovanja.  
Na dan 31. 12. 2001 je češki bančni sektor obsegal 38 bank in podružnic tujih bank. Število bank 
se od leta 1995 postopno povečuje. Do leta 1999 so bile licence za poslovanje odvzete predvsem 
zaradi slabega finančnega položaja majhnih bank, medtem ko se je v letih 2000 in 2001 število 
bank povečini zmanjšalo zaradi združevanja bank. Češki bančni sektor je skoraj izključno 
sestavljen iz bank, ki so delniške družbe. Izjema je skupina bank, ki so podružnice tujih bank. 
Avgusta 2001 je prenehala delovati Konsolidační banka kot edina državna finančna institucija. 
 
 
 
 
 
Tabela 7: Struktura češkega bančnega sistema (na dan 31.12. izbranega leta) 
 
 
    1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001  
 
 
Banke skupaj       52    55    55    53    50    45    42    40    38 
Velike banke        5      5      5      5      5      5      5      4      3 
Srednje velike banke       2      5    10      9    13    12    12    11    10 
Majhne banke        32    30    24    19    13    12      9      8      8 
Podružnice tujih bank       7      8    10      9      9    10    10    10    10 
Stanovanjske banke       5      6      6      6      6      6      6      6      6 
Banke pod skrbništvom       1      1      0      5      4      0      0      1      1    
 
 
Vir: Češki bančni sistem na začetku novega tisočletja, 2002, str. 11. 
 
Češki bančni sektor je razdeljen na šest skupin, kriterij za njihovo delitev v sorodne skupine pa 
je aktiva bank. Skupino velikih bank sestavljajo tiste, katerih celotna aktiva presega 100 milijard 
CZK, srednje velike banke imajo skupno aktivo od 15 do 100 milijard CZK, skupna aktiva 
majhnih bank pa je manjša od 15 milijard CZK. Zaradi svojih posebnosti podružnice tujih bank 
in stanovanjske banke sestavljajo posebno skupino.  
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Slika 1: Deleži posameznih skupin bank v skupni aktivi (v %) ob koncu leta 2001 

 
  Vir: Češki bančni sistem na začetku novega tisočletja, 2002, str. 11. 

 
Bančni sektor ima velik pomen za češko gospodarstvo zaradi velikega deleža skupne aktive 
čeških poslovnih bank v BDP (31.12.2001 je znašala 129,7 %). Povprečna velikost banke, 
merjena s skupno aktivo je znašala 73,2 milijarde CZK. 
 
 
 
Tabela 8: Struktura češkega finančnega sistema (na dan 31.12. izbranega leta) 
 
Finančne institucije           Število institucij                        
       1999  2000  2001  
 
Banke               42     40     38 
Kreditne zadruge            139        145   135 
Zavarovalnice         42        41     43 
Investicijske družbe in investicijski skladi      198          141   161  
Pokojninski skladi        24        19     19  
Institucije za finančni lizing                  244                225                276 
 
 
Vir: Češki bančni sistem na začetku novega tisočletja, 2002, str. 11. 
 
Velike češke banke, merjeno s celotnimi sredstvi ene banke, so med največjimi v državah 
kandidatkah, v primerjavi z aktivo bank držav članic EU pa so češke banke majhne, čeprav še 
poteka vrsta združitev in prevzemov. Odprtost češkega gospodarstva ne omogoča samo češkim 
bankam, da navezujejo poslovne odnose s tujimi bankami in nebančnimi institucijami, ampak 
tudi češkim nebančnim organizacijam, da poslovno sodelujejo s tujimi bankami. To večinoma 
poteka prek podružnic tujih bank, ki poslujejo na Češkem in hčerinskih tujih bank. 
Konsolidacija, ki poteka v okviru češkega finančnega sektorja, prispeva k povečevanju njegove 
mednarodne konkurenčnosti. Čeprav dejanski delež aktive in pasive nerezidentov v bilanci 
stanja bank še nima pomembne vloge v celotnem bančnem poslovanju, se je sodelovanje s tujimi 
poslovnimi subjekti v zadnjih letih povečalo, pričakovanja na tem področju v prihodnje pa so 
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pozitivna. Poleg tega so na nekaterih področjih bolj dejavne zlasti srednje velike banke in 
podružnice tujih bank. Ti trendi so jasno vidni zlasti na trgu izvedenih finančnih instrumentov. 
Češki bančni sistem naj bi se tudi v prihodnje razvijal v skladu s sedanjimi gibanji, razen tam, 
kjer je razvoj že uspešno zaključen. Oživitev kreditne dejavnosti poslovnih bank bi bila v 
prihodnje vsekakor dobrodošla. Celotna posojila se zaradi previdnosti pri kreditiranju 
poslovnega sektorja skoraj ne povečujejo. Takšno stanje bi se lahko spremenilo, če bi dosedanje 
in prihodnje zakonodajne spremembe potekale v smeri povečevanja pravic upnikov. Eden od 
načinov, ki bi lahko prispeval k večji posojilni dejavnosti bank je ta, da bi banke v večjem 
obsegu upoštevale kreditno izpostavljenost svojih komitentov in bi preučile njihovo dosedanjo 
plačilno disciplino. V ta namen je nastal tudi obsežen kreditni seznam, ki je v postopku 
izvajanja. V letih 2000 in 2001 so porasla posojila prebivalstvu, tako potrošniška posojila, 
hipotekarna posojila in posojila stanovanjskih bank. Poslovne banke se osredotočajo tudi na 
financiranje majhnih in srednjih podjetij. Vendar pa je zaradi kratkoročnosti in nezadostnega 
pokritja potencialno tveganje bank v teh primerih visoko, zato je težko zagotoviti dovolj posojil. 
Vse večja produktivnost in učinkovitost poslovnih bank sta tudi posledici hitrega razvoja 
elektronskega bančništva, ki se bo v prihodnosti še razširilo.  
Koncentracija in konsolidacija finančnega sektorja naj bi se po pričakovanjih nadaljevali v 
naslednjih letih, predvsem na področju nebančnih organizacij. Ena od značilnosti, ki jo zadnje 
čase opažamo v številnih podjetjih v razvitih gospodarstvih in tudi na Češkem je oddajanje del 
zunanjim izvajalcem (t.i. 'outsourcing'). Češke poslovne banke večinoma uporabljajo storitve 
članic v svoji bančni skupini, če imajo to možnost. Vendar pa banke kupujejo tudi nekatere 
specifične, bankam prilagojene storitve pri podjetjih, ki so specializirana za določena področja, 
pri čemer gre največkrat za obdelavo podatkov in ustrezno programsko opremo. Bančna skupina 
za nadzor načeloma ne nasprotuje takim dejavnostim pod pogojem, da ni tveganja za razkritje 
zaupnih informacij (Davidova, 2002). 
 
Estonski bančni sistem temelji na nemškem modelu univerzalnega bančništva, po katerem 
ima poslovno bančništvo prevladujočo vlogo. Na kratko lahko estonski bančni trg opredelimo 
kot zelo koncentriran (celoten trg obvladujejo tri največje banke), predvsem v tuji lasti in kot 
popolnoma privatiziran. Vodilne tuje banke so oblikovale močne finančne skupine, ki so aktivne 
tudi v drugih baltskih državah, v Latviji in Litvi. Močan priliv tujega kapitala v estonski bančni 
sistem in njegova hitra konsolidacija sta dvignila konkurenčnost in verodostojnost bank ter 
hkrati izboljšala kakovost notranjega upravljanja in učinkovitost poslovanja.  
Bančni sektor v Estoniji je izredno koncentriran in tuja kapitalska udeležba je dokaj visoka v 
primerjavi z drugimi državami srednje in vzhodne Evrope (85,9 %). 
V dvanajstletnem obdobju razvoja in reorganizacije bančnega sektorja je Estonija doživela dve 
resni bančni krizi, prvo v letih 1992-1994, drugo pa v obdobju 1998-1999.  
Prva bančna kriza je nastala na začetku temeljite gospodarske reorganizacije. Proizvodnja se je 
občutno zmanjšala in država je zašla v obdobje hiper-inflacije, ki so jo povzročili notranji 
vzroki. Bančno krizo so povzročili hudi problemi v gospodarstvu, slabo vodenje bank in 
pomanjkanje strokovnosti ter šibak nadzor centralne banke in lastnikov. Varčevalci so utrpeli 
hude izgube, denarna masa se je zmanjšala, veliko posojil je bilo razvrednotenih, zaupanje v 
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bančni sistem pa se je močno zmanjšalo. Centralna banka je delovala hitro in odločno, da bi 
premostila bančno krizo. Januarja 1993 je Banka Estonija v svoje poslovanje uvedla standarde 
previdnega bančništva po zgledu mednarodnih izkušenj za zaščito interesov upnikov in strank. 
Aprila 1993 je Banka Estonija objavila stabilizacijsko obdobje v bančnem sistemu. V tem 
obdobju je zamrznila izdajanje novih bančnih licenc, za obstoječe banke pa je vpeljala program 
postopnega dvigovanja minimalnega kapitala za ustanovitev banke. Banka Estonija ni obnovila 
licenc osmim bankam, objavila je moratorij na tri banke, deset bank pa se je združilo v eno 
večjo.  
Začetek druge bančne krize je simboliziral zlom talinske borze jeseni 1997, ki jo je delno 
povzročil vpliv finančne krize v jugovzhodni Aziji, jeseni 1998 pa tudi kriza v Rusiji. Leta 1998 
je v estonskem bančnem sektorju potekal val združitev in reorganizacij. Ko so se končale 
združitve, so se za estonski bančni trg začele vse bolj zanimati skandinavske banke. Razmere so 
se občutno izboljšale, ko so se švedske banke in drugi nordijski investitorji pridružili krogu 
lastnikov bank in s tem izboljšali perspektivo bančnega sistema. 
V prvi bančni krizi v letih 1992-1994 je Estonija morala sama reševati svoje probleme, v drugi 
krizi v obdobju 1998-1999 pa so ji na pomoč priskočile tuje banke in ji pomagale iz krize na 
hiter in najučinkovitejši način brez visokih stroškov sanacije. Poglavitni instrumenti za 
izogibanje bančne krize so ostrejši standardi previdnega bančništva in krepitev bančnega 
nadzora. Nedavne spremembe pri denarni politiki in uvedba kazalnikov standardov previdnega 
bančništva v Estoniji so bili namenjeni krepitvi likvidnostnih blažilcev finančnega sistema. 
Kratkoročno so prioritete usmerjene v graditev ponovnega zaupanja tujih investitorjev v 
estonsko ekonomijo. 
Na estonskem bančnem trgu je le banka Optiva uspešno končala sanacijo. Estonska Investicijska 
banka in Forexbank, ki sta imeli težave, sta se leta 1998 združili in nova banka je prešla v 
lastništvo centralne banke, ki jo je finančno sanirala in jo leta 2000 prodala finski Sampo Group 
(Finish Sampo Group). Stroški sanacije niso bili visoki, ker je bila banka relativno majhna. 
Konsolidacija se je nadaljevala v vsem obdobju druge bančne krize v letih od 1998 do 1999 in se 
končala s temeljito reorganizacijo bank. V procesu finančne konsolidacije v Estoniji so opazne 
vse tri oblike: domača konsolidacija, prihod tujih bank in čezmejna konsolidacija, pa tudi 
ustanovitev finančnih konglomeratov in sistema jamstva vlog.  
Nekatere najpomembnejše značilnosti razvoja strukture estonskega finančnega trga so (Vensel, 
2002): 
• koncentracija bančnega trga (delež aktive treh največjih bank v skupni aktivi bank je konec 

leta 2001 znašal 93,0 %); 
• delež tujih bank v skupni aktivi estonskih poslovnih bank se je izredno povečal in konec leta 

2001 znašal 97,5 %; 
• estonski finančni sektor je zelo bančno usmerjen – razmerje med bančnimi sredstvi in BDP 

je bilo 71,8 %, delež bančnih sredstev v skupnih finančnih sredstvih je konec leta 2001 
znašal 56,4 %; 

• kreditiranje privatnega sektorja s strani bank je precej poraslo v obravnavanem obdobju in 
privatni sektor so skoraj v celoti financirale banke; 

• relativno hitro se je povečal portfelj lizinških in faktoring poslov in tržna kapitalizacija. 
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Do leta 1997 je bila za razvoj estonskega bančnega sektorja značilna hitra nominalna rast 
bančnih aktiv in kreditnega portfelja. Leto 1997 je bilo tudi začetek nove faze v razvoju 
estonskega finančnega sektorja, posebno v mednarodnem pogledu, ki se je izkazalo z 
»investment grade« kreditnima ratingoma, dodeljenima Estoniji (BBB+ od Standard and Poor's 
in Baa1 od Moody's Investors Service). Vendar pa je bila širitev pričakovanih estonskih bank na 
druge baltiške države in v Rusijo samo delno uresničena zaradi poostrenih tržnih razmer v 
Estoniji in tujini. Negativni rezultat preveč optimističnega in tveganega odnosa do možnosti na 
vzhodnoevropskem trgu in posledice zloma borze so se v Estoniji pokazale v obdobju 1998-
1999. Vlada in centralna banka sta sprejeli nekaj varnostnih ukrepov, med katerimi so bili 
najpomembnejši naslednji dolgoročni ukrepi: dvig količnika bančne minimalne kapitalske 
ustreznosti z 8 na 10 %, povečanje uteži pri izračunu tehtanja tvegane aktive za izpostavljenost 
do lokalnih upravnih organov s prejšnjih 50 na 100 % in odločitev, da v količnik kapitalske 
ustreznosti uvedejo komponento tržnega tveganja. Vmesni ukrepi so obsegali uvedbo poostrene 
obvezne rezerve na obveznosti v domačih bankah v primerjavi s tujimi bankami in dodatno še 
strožje likvidnostne ukrepe, da bi omejili dotok tujega kapitala. 
V primerjavi s prejšnjimi leti se je stopnja rasti nominalnih kazalnikov v bančnem sektorju v 
letih od 1998 do 2001 upočasnila, delno tudi zaradi zunanjih sprememb. V zadnjih letih se je 
struktura estonskega finančnega sektorja bistveno spremenila. Zdaj je bančni sistem izredno 
koncentriran in na trgu prevladujeta dve švedski banki. Konec leta 2001 je na estonskem 
bančnem trgu poslovalo šest kreditnih institucij, ena podružnica tuje kreditne institucije in 
predstavništva šestih tujih finančnih institucij.  
Estonska ekonomija se je precej izboljšala. Uspeh estonskega gospodarskega razvoja je 
pozitivno povezan s finančnim sektorjem in razvojem bančnega sistema, ki sta ga podprli bolj 
liberalna denarna in ekonomska politika. To je ustvarilo ugodno okolje za razvoj finančne 
infrastrukture ter hitro integracijo estonskega denarnega sistema in gospodarstva v mednarodno 
gospodarstvo. 
Estonija je majhna država, ki je na najboljši poti do družbene blaginje, kar potrjujejo tudi 
nedavni makroekonomski razvoj in vpeljana merila ekonomske politike. Poglavitni cilj estonske 
makroekonomske politike je nadaljevati priprave za vključevanje v EU in se v prihodnosti 
priključiti Evropski monetarni uniji (EMU). Razvoj estonskega bančnega sistema je usklajen z 
razvojem mednarodnega finančnega sistema. Estonske banke in njihove stranke so dovzetne za 
novosti, na primer pri uvajanju internetnih bančnih storitev in drugih finančnih novosti. 
Internacionalizacija in globalizacija sta značilnosti reorganiziranih bank, kar ustvarja primerno 
podlago za prihodnjo integracijo v EU in na območje evra. 
 
Slovaški bančni sistem je doživel reformo leta 1999 na osnovi koncepta slovaške vlade za 
prestrukturiranje in sanacijo bančnega sektorja. Reforma je vsebovala tri naloge: 
1) reorganizacijo in privatizacijo treh največjih državnih bank, 
2) program in strategijo sanacije drugih bank, 
3) krepitev zakonske ureditve in bančnega nadzora. 
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V drugi polovici leta 1999 in v letu 2000 so bili storjeni pomembni koraki v smeri povečevanja 
lastniškega kapitala in izboljševanja kreditnega portfelja treh največjih bank v državni lasti. Po 
uvedbi teh ukrepov je bila za banke določena tudi standardna raven kapitalske ustreznosti, delež 
slabih posojil pa je padel pod 20 %. Ti ukrepi so prispevali k stabilizaciji približno 45 % skupne 
aktive celotnega bančnega sektorja. 
Naslednji korak je bilo lastninsko preoblikovanje bank – privatizacija. Objavljene so bile 
ponudbe za prodajo treh največjih bank v državni lasti ob upoštevanju pravil skrbnega 
poslovanja. Priznane in svetovno pomembne bančne hiše so pokazale razmeroma veliko 
zanimanje predvsem za dve največji slovaški banki. Rezultati privatizacije so bili naslednji 
(Macko, 2002, str.18): 
 leta 2001 si je dunajska Erste Bank pripojila banko Slovenská sporitelňa, 
 leta 2001 si je milanska IntesaBCI pripojila Všeobecná úverová banko, 
 leta 2002 si je OTP Banka iz Budimpešte pripojila Investičná a rozvojová banko. 

Privatizacija državnih bank je bila osnovni stabilizacijski element pri sanaciji bančnega sektorja. 
Čeprav bo prestrukturiranje celotnega gospodarstva končano šele potem, ko bo končan tudi 
proces sanacije bančnih komitentov, proces privatizacije preprečuje ponoven pojav nekaterih 
problemov. 
Leta 2002 je bila večina od 23 komercialnih bank na Slovaškem pretežno v lasti glavnih tujih 
bank. Takšno stanje naj bi pripomoglo k nadaljnjemu izboljšanju in profesionalizaciji bančne 
industrije na Slovaškem in naj bi imelo tudi pozitivne učinke na celotno slovaško gospodarstvo. 
Vse od postavitve sedanjega bančnega sistema so slovaške banke preživele kar nekaj obdobij 
novih izzivov. Po procesu sanacije je postal slovaški bančni sistem precej bolj zdrav. Poleg 
zabeležene finančne rasti bančnega sektorja je tudi država prilagodila zakonske pogoje 
poslovanja v skladu s procesom približevanja EU in izboljšala nadzor nad finančnimi 
institucijami. Vsa ta dejstva pomenijo soliden temelj za primeren prihodnji razvoj. Banke imajo 
možnost črpati moč iz svojih izkušenj pa tudi iz znanja sedanjih lastnikov, ki so večinoma 
močne in svetovno znane tuje banke. V skladu s tem lahko pričakujemo, da bo pozitiven razvoj 
bančnega sektorja vodil tudi v povečevanje dobička in izboljševanje ključnih razmerij. Bančni 
sektor mora biti eden izmed vodilnih sektorjev celotnega slovaškega gospodarstva, kar temelji 
na naslednjih predpostavkah (Macko, 2002): 
 V preteklosti je bil razlog za večino problemov slabo in neprofesionalno upravljanje 

kreditnih tveganj, zato se predpostavlja, da se v vseh bankah na Slovaškem oblikuje 
kakovosten in edinstven sistem upravljanja tveganj. 

 Na Slovaškem trenutno deluje precej veliko število bank, zato je med njimi močna 
konkurenca. Glede na to, da je večina bank v lasti vplivnih bančnih hiš iz razvitih 
gospodarstev, bi lahko prišlo do združitev med temi bankami le v primeru, če bi se združili 
dve tuji banki. 

 Jeseni leta 2002 sta se zgodila dva odločilna dogodka – parlamentarne volitve in odločitev 
vrha Nata o članstvu Slovaške v tej zvezi. Izid obeh dogodkov bo pomembno vplival na 
prihodnji razvoj slovaškega gospodarstva in s tem tudi na bančni sektor. Pričakuje se, da bo 
prihodnja vlada nadaljevala proces gospodarskega prilagajanja v skladu s procesom 
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približevanja EU. Prav tako pa je pričakovati tudi, da bo Slovaška povabljena za članico EU 
v prvem krogu širitve. 

 Glede makroekonomskega razvoja se predpostavlja, da bo nova vlada vodila neekspanzivno 
fiskalno politiko in izvedla gospodarske reforme na najbolj kritičnih področjih (javni dolg, 
zunanjetrgovinski primanjkljaj in drugo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Slika 2: Delež tujega kapitala v bančnem sektorju šestih držav na prehodu  

 
        Vir: Banke v državah srednje in jugovzhodne Evrope v letu 2001; lastni izračuni 

 
Zaradi bančne in ekonomske krize leta 1996 je bolgarski bančni sistem doživel precej 
počasno privatizacijo državnih bank. Vloženo je bilo veliko naporov za njeno pospešitev in 
morebitno vključitev tujih strateških partnerjev. Razlog za počasen potek privatizacije je bilo 
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predvsem slabo gospodarsko stanje v državi. Prva privatizacija banke United Bulgarian Bank je 
v Bolgarijo pritegnila tuje naložbe EBRD (35 %) in ameriškega CIBC Oppenheimerja (12,8 %), 
ki je pozneje svoj delež prodal ameriški zavarovalnici Alico. Konzorcij mednarodnih 
investitorjev (Alico in grška družba CEG) je kupil 78 % delež Post Bank, francoska banka 
Société Générale pa je kupila 97,95 % delež Expressbank. Banko Hebros-bank je kupil 
investicijski sklad Regent Pacific z deležem 97,95 %, uspešno pa sta se privatizirali tudi največja 
bolgarska banka Bulbank in druga največja banka v Bolgariji Commercial bank Biochim, v 
kateri je država aktivno iskala tujega strateškega partnerja, za nakup pa so se zanimale 
jugovzhodne sredozemske banke, predvsem grške. V zadnjih letih se je delež tujega kapitala v 
bolgarskem bančnem sistemu vidno povečal, tuje banke tako pokrivajo okrog 25 % bančnega 
trga in opravljajo tretjino plačilnega prometa. Internacionalizacija bolgarskega bančnega sektorja 
in prisotnost tujih bank je prispevala k dvigu kakovosti finančnih storitev.  
 
Romunski bančni sistem se je privatiziral zelo počasi, k začetku privatizacije pa je prispeval 
pritisk mednarodnih finančnih institucij. V letu 1998 je bil večinski delež Bance Romane 
Dezvoltare prodan francoski banki Société Générale, 45 % delež v Banc Post pa konzorciju GE 
Capital in portugalski Banco Portugues de Investimento. Privatizacija obeh navedenih bank je 
bila sorazmerno hitra, pri drugih bankah pa sta bila kakovost portfelja in ustreznost zavarovanj 
precej zaskrbljujoča, zato je bil postopek privatizacije teh bank dolgotrajnejši. Prav tako kot za 
bolgarske banke so se tudi za naložbe v romunske banke zanimale predvsem jugovzhodne 
sredozemske države, predvsem Grčija in Turčija. Tuji strateški vlagatelji iz teh držav so 
investirali v Banca Bucaresti in Banco Turko Romana, v kateri ima poleg turških vlagateljev 
28% delež tudi ameriška banka Bank of New York. 
 
Prva pomembnejša tuja banka v Latviji je nastala, ko je Hansapank v letu 1997 kupila Deutsche 
Lettische Bank, naslednje leto pa se je združila z Latvijas Zemes Banko. Novonastala banka je 
danes med petimi najpomembnejšimi latvijskimi bankami. Švedska banka SEB oblikuje pan-
baltiško bančno skupino, ki povezuje njen delež v Eesti Ühispank z deležem v Latvijas Unibanki 
v Latviji in Vilniaus Bankas v Litvi. Poleg Hansabanke in Latvijas Unibanke, ki sta 
najpomembnejši v Latviji, je pomembna tudi Parex Bank, kot edina pomembnejša zasebna banka 
v baltiških državah brez udeležbe tujega strateškega partnerja. Srednjeročno si bo tudi ta banka 
morala poiskati primernega strateškega partnerja, če bo želela ostati konkurenčna. 
 
Izmed vseh baltiških držav je najmanj internacionaliziran bančni trg v Litvi, kjer ima edino 
banka Vilniaus Bankas večinsko udeležbo tuje banke. Nekatere tuje banke so sicer že prisotne v 
Litvi, na primer podružnica estonske Hansa-pank. 
 
Tabela 9: Število bank v desetih državah na prehodu, ki kandidirajo za članstvo v EU   
 
 

    1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000  
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Madžarska       43    42    42    47    44    42    42 
Poljska        82    81    81    83    83    77    74 
Slovenija       33    31    29    28    24    25    25 
Češka        52    55    55    53    50    45    40 
Estonija        22    18    13    11      6      7      7 
Slovaška        27    31    29    29    26    25    23 
Bolgarija       40    41    42    28    34    34    35 
Romunija        20    24    31    33    36    34    33 
Latvija        56    42    35    32    28    24    21 
Litva         22    15    12    14    12    13    10 
 
 
Vir: Razvoj bančnih sektorjev tranzicijskih držav, 2002, str. 101. 
 
Med že omenjenimi kandidatkami za članstvo v Evropski uniji, ki se v okviru prve širitvene 
skupine pogajajo za vstop v EU, je med bolje pripravljenimi tudi Slovenija, zato bom značilnosti 
slovenskega bančnega sistema v zadnjih letih podrobneje predstavila v posebnem poglavju.  
 
 
5.   KONCENTRACIJA BANČNIH SISTEMOV V EVROPSKI UNIJI IN V DRŽAVAH  
      NA PREHODU  
 
Koncentracija bančnih sistemov, ki je merjena s tržnim deležem petih največjih finančnih 
institucij v celotnih sredstvih bančnega sistema, se je od leta 1985 v državah Evropske unije 
močno povečala. Če primerjamo koncentracijo med posameznimi državami lahko ugotovimo, da 
imajo večja evropska gospodarstva nižjo koncentracijo bančnega sistema, manjša pa občutno 
višjo koncentracijo. Trenutna slika bančnih sistemov posameznih evropskih držav je videti tako, 
da v vsaki državi obstaja nekaj večjih bank, ki tvorijo jedro bančnega sistema in niso v tuji lasti.  
V bančnih sistemih držav članic EU bi lahko izločili tri skupine držav: prvo skupino s 
koncentracijo nad 70 % (Nizozemska, Finska, Portugalska, Danska, Grčija, Švedska), drugo 
skupino, kjer se giblje koncentracija med 40 in 60 % (Avstrija, Belgija, Španija, Irska in 
Francija) in tretjo skupino z nizko koncentracijo pod 30 % (Nemčija, Luksemburg, Velika 
Britanija in Italija). V zadnjih petih letih se je kazalnik koncentracije v državah članicah EU v 
državah z visoko koncentracijo še povečal, medtem ko se je v drugi skupini držav rahlo znižal. V 
Nemčiji, kjer je kazalnik najnižji in tudi v drugih državah, ki sodijo v tretjo skupino, lahko 
pričakujemo v okviru Evropske monetarne unije bistvena povečanja koncentracije.  
Pri povečevanju koncentracije se pojavljajo dvomi o konkurenčnosti trga (monopolna in 
oligopolna obnašanja). Ob naraščajoči tuji konkurenci in konkurenci nebančnih finančnih 
institucij ne moremo govoriti o naraščanju nevarne in nezaželene koncentracije ter zmanjševanju 
konkurenčnosti zaradi prevzemov in/ali združevanj.  
Pri merjenju koncentracije bančnega sistema EU se uporabljata dve različni metodologiji, ki 
temeljita na skupinskem pristopu. Bolj preprosta metodologija se imenuje CR5 ali stopnja 
koncentracije 5 in pomeni merjenje tržnega deleža petih največjih finančnih institucij v okviru 
bilančne vsote celotnega bančnega sistema posamezne države. Kompleksnejša metodologija pa 
temelji na t.i. Herfindahlovem kazalniku (HI – 'Herfindahl indicator'), ki meri koncentracijo 
znotraj trga. Podobnost med obema kazalnikoma je v tem, da oba zajemata največje finančne 
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institucije, razlikujeta pa se v tem, da CR5 prikazuje tržni delež samo petih največjih finančnih 
institucij, kazalnik HI pa odraža strukturo celotnega bančnega trga in upošteva vse finančne 
institucije, ne samo največje. 
 
     Tabela 10: Tržni delež po bilančni vsoti petih največjih bank v EU 
 

v % 1985 1995 1996 1997 1998 1999 
Avstrija 35,88 39,19 38,96 48,25 50,07 50,39 
Belgija 48,00 51,20 52,20 53,90 72,50 77,39 
Danska 61,00 72,00 72,00 72,00 76,00 77,00 
Finska 38,00 70,62 71,74 72,72 73,71 74,33 
Francija 46,00 41,30 41,20 38,00 39,20 42,70 
Grčija 80,56 75,66 74,49 71,77 72,77 76,62 
Irska 47,50 44,40 42,20 40,70 40,10 40,79 
Italija - 32,36 32,11 30,71 38,73 48,33 
Luksemburg 26,83 21,23 21,81 22,43 24,58 26,09 
Nemčija - 16,67 16,08 16,68 19,15 18,95 
Nizozemska 72,88 76,14 75,36 79,42 81,69 82,25 
Portugalska 61,00 74,00 80,00 76,00 75,22 72,60 
Španija 35,06 47,30 46,00 45,20 44,60 51,90 
Švedska 80,81 85,53 86,52 86,80 85,65 88,21 
Velika Britanija - 28,27 29,14 28,28 27,75 29,07 
povprečje EU  52,79 51,79 51,99 52,19 54,77 57,11 

 
     Vir: Mergers and Acquisitions involving the EU Banking Industry - Facts and Implications, 2000, str. 42. 
 
Iz zgornje tabele je razvidno, da je stopnja koncentracije v opazovanem obdobju naraščala v 
večini držav EU, še posebej v Avstriji, Belgiji, Nemčiji, Španiji, Italiji in Luksemburgu. 
Naraščajoča koncentracija je tesno povezana z dejavnostjo združitev in/ali prevzemov, zlasti v 
Belgiji, Nemčiji in Italiji. V procesu konsolidacije v Belgiji so bile pretežno udeležene velike 
banke, tako belgijski trg odraža tudi strukturo ostalih majhnih držav v EU. Država, ki pa odstopa 
od splošnega razvoja med majhnimi državami je Grčija, kjer se je tržna koncentracija znižala, 
kar lahko pojasnimo z dejstvom, da so bile v združitvah udeležene manjše in srednje banke, ki so 
istočasno širile svoje poslovanje precej hitreje kot največje banke. 
 
Koncentracija bančnega sistema v državah na prehodu je primerljiva z državami EU, zato 
ugotovitve nekaterih avtorjev, da so bančni sektorji tranzicijskih držav preveč koncentrirani, niso 
povsem upravičene. Podatki o koncentraciji so namreč lahko tudi zavajajoči, saj je tudi bančni 
sektor z visoko koncentracijo lahko učinkovit v smislu učinkovitega posredništva sredstev po 
sprejemljiv cenah. 
Koncentracija bančnega sistema na Madžarskem je v drugi polovici devetdesetih let izkazovala 
tendenco upadanja. Močni konkurenčni pritiski so prisilili udeležence na trgu h konsolidaciji in 
kot posledica vse intenzivnejšega združevanja v letu 2001 se je obrnil negativni trend 
koncentracije. Pet največjih bank je imelo konec leta 2001 57,5 % celotne aktive bančnega 
sektorja, kar ni veliko po mednarodnih primerjavah, še posebej v primerjavi z manjšimi 
članicami EU, ki so za Madžarsko pomembnejše. Podatki o tržnem deležu petih največjih bank v 
bančnih sistemih ostalih držav na prehodu so razvidni v spodnji sliki. 
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Slika 3: Koncentracija bančnega sektorja v državah na prehodu in v državah EU v letu 2000 
 

  
                  Vir: Razvoj bančnih sektorjev tranzicijskih držav, 2002, str. 102. 

 
Stopnja koncentracije bančnega sistema v Sloveniji se v obdobju od leta 1995 do leta 2000 ni 
bistveno spreminjala, kar pomeni, da so bile v procesu konsolidacije udeležene predvsem manjše 
banke, ki so bile priključene večjim bankam ali pa so prenehale obstajati zaradi drugih vzrokov. 
Stopnja koncentracije je bila v obdobju do leta 2001 okrog 63 %, kar je bilo manj kot je znašala 
stopnja koncentracije v nekaterih državah EU z najbolj koncentriranimi bančnimi trgi, vendar še 
vedno več, kot je znašala stopnja koncentracije v najmanj koncentriranih bančnih sektorjih. V 
letu 2001 se je stopnja koncentracije v slovenskem bančnem sistemu zaradi pripojitev povečala 
na 68,15 %, kar je za dobrih 10 odstotnih točk več od povprečne vrednosti indeksa koncentracije 
za države EU konec leta 1999 (tabela 10). 
Zaradi natančnejše ponazoritve stopnje koncentracije v slovenskem bančnem sektorju so bili 
kazalniki koncentracije za pet največjih bank izračunani tudi na osnovi posojil podjetjem in 
nebančnih depozitov, kar prikazuje spodnja Tabela 11. 
 
Tabela 11: Indeksi koncentracije za slovenski bančni sistem v obdobju 1995-2001 (v %) 
 
Koeficient koncentracije 
petih največjih bank   1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001  

 
CC5 na osnovi bilančne vsote  63,12  62,63 62,19 63,27 63,45 62,45 68,15 

CC5 na osnovi posojil podjetjem  55,16 55,72 57,37 60,53 59,62 57,99 62,99  

CC5 na osnovi nebančnih depozitov 60,92 62,72 63,15 63,84 63,83 62,71 69,70  
 
 
Vir: Bančni sektor v Sloveniji, 2002, str. 54. 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

P
ol

js
ka

La
tv

ija

M
ad

ža
rs

ka

B
ol

ga
rij

a

S
lo

ve
ni

ja

Č
eš

ka

E
st

on
ija

 

Lu
ks

em
bu

rg

N
em

či
ja

Ita
lij

a

A
vs

tri
ja

Fr
an

ci
ja

N
iz

oz
em

sk
a

Irs
ka

Š
pa

ni
ja

P
or

tu
ga

ls
ka

B
el

gi
ja

Fi
ns

ka

G
rč

ija
 

Koncentracija (tržni delež petih največjih bank v bilančni vsoti vseh bank)
 v bančnem sektorju držav, ki kandidirajo za članstvo v EU v primerjavi s članicami EU 

(v %)



 56

Koeficient koncentracije na osnovi nebančnih depozitov je bil v obravnavanem obdobju (1995-
2001) približno enak kot koeficient koncentracije, izračunan na osnovi bilančne vsote, kar je 
posledica dejstva, da je pri največjih bankah zbranih tudi največ depozitov. Nekoliko drugačno 
sliko pa kaže koeficient koncentracije, izračunan na osnovi posojil podjetjem. V celotnem 
obdobju so bile te stopnje koncentracije za 5 do 6 odstotnih točk nižje od stopenj koncentracije, 
izračunanih na osnovi bilančne vsote ali nebančnih depozitov pri bankah. Ugotovljeno razliko je 
večinoma mogoče pripisati dejstvu, da so imele banke v svojem naložbenem portfelju določen 
delež nekreditnih naložb, katerih porazdelitev med bankami je drugačna kot porazdelitev 
depozitov. 
Če povzamemo lahko ugotovimo, da imajo velike države EU najmanjšo tržno koncentracijo 
(okrog 40 %), majhne države EU pa največjo (nad 80 %), s čimer presegajo tudi Slovenijo 
(63%). Države, ki kandidirajo za članstvo v EU imajo tržno koncentracijo večjo od velikih 
močnih članic EU (od 50 % do 66 %), a manjšo od majhnih držav EU. Slovenija je s 63 % malo 
nad povprečjem ostalih kandidatk in ima tržno koncentracijo večjo kot v velikih oziroma bolj 
razvitih državah EU, a še bistveno manjšo od Grčije, Finske, Belgije in Portugalske. Očitno so 
majhne članice EU konsolidirale domači bančni sektor z namenom, da bi bil dovolj velik 
(ekonomija obsega), da bi ga lahko obdržale v večinski lasti domačih lastnikov. Takšna bi lahko 
bila predlagana strategija tudi za Slovenijo, če želi biti enakovredna Grčiji, Portugalski in Irski 
in ne drugim kandidatkam za vstop v EU, v katerih je domače bančništvo praktično razpršeno in 
zato lahek plen za tuje bančne prevzemnike. 
 
6.   SLOVENSKE BANKE PRED VSTOPOM V EVROPSKO UNIJO 
 
Dosedanji proces tranzicije in približevanja Slovenije EU je na različnih segmentih njenega 
gospodarstva pustil različno močan pečat. Eden od segmentov, na katerih je ta pečat najglobji, je 
finančni sektor. Vzroke za to lahko najdemo na dveh straneh - na eni strani gre za vzroke, ki jih 
pogojuje izrazito neugoden položaj tega sektorja v času pred začetkom tranzicije. Na drugi strani 
pa so vzroki, ki so zahtevali dinamičen razvoj finančnega sektorja v obdobju po začetku procesa 
tranzicije, iz strateškega pomena finančnega sektorja v tržnem gospodarstvu. V zakonodajnem 
pogledu in s stališča nadzora je bančni sektor v Sloveniji praktično v celoti pripravljen na vstop 
v EU, pa tudi v poslovnem pogledu so slovenske banke bolje pripravljene na konkurenčne izzive 
kot pred nekaj leti. Bančni sektor je v to prisiljevala konkurenca drugih bank, ki imajo sedež v 
Sloveniji, kakor tudi bank, ki ponujajo svoje storitve v Sloveniji, niso pa fizično prisotne v naši 
državi.  
Če se bo rokovnik širitvenih korakov odvijal tako kot je v prihodnje predvideno, lahko z veliko 
gotovostjo trdimo, da bo Slovenija članica EU v letu 2004 (Potočnik, 2002). 
V sklopu priprav Slovenije na vstop in sprejetje v EU ter v sistem Evropske centralne banke, 
čakajo Banko Slovenije še nekatere naloge, na podlagi katerih se bo slovenski bančni sistem 
vključil v evropski monetarni sistem. En sklop nalog je povezan z vodenjem denarne politike do 
vstopa v EU in pozneje v Ekonomsko in monetarno unijo. V tej zvezi je predvsem potrebno 
stopnjo inflacije prilagodili povprečni splošni ravni cen v državah članicah EU, za kar bo 
potrebna koordinacija monetarne, fiskalne in dohodkovne politike, ki bo omogočila zniževanje 
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stopnje inflacije, ne da bi se sočasno močno zmanjšala tudi stopnja gospodarske rasti ali stopnja 
zaposlenosti. Izpolniti pa bomo morali tudi nominalne Maastrichtske konvergenčne kriterije, ki 
so povezani tudi z domačo valuto in valutami za nas primerljivih in zunanjetrgovinsko 
pomembnih partnerjev. 
Bančni sektor v Sloveniji je v primerjavi z razvitimi evropskimi državami, v katerih se nahaja 
večinski del (80 %) bančnega sistema v rokah domačih lastnikov in v primerjavi z državami na 
prehodu, ki kandidirajo za članstvo v EU, v katerih se v lastniški strukturi domačih bank 
dramatično povečuje delež tujih lastnikov (več kot 50 % bančnega sektorja), v precej 
specifičnem položaju. Nekaj pomembnih razlik zaznamuje drugačno pot pri obnavljanju 
finančne sposobnosti slovenskih bank v primerjavi z državami na prehodu. Prva je narava 
zadolževanja iz domačega varčevanja, ki je bilo v preteklosti predvsem v tuji valuti zaradi 
razmer v socialističnem sistemu v nekdanji SFRJ in zaradi tega dolga ni bilo mogoče servisirati 
v domači valuti. Druga razlika je v lastništvu bank. Lastniki bank so bili v preteklosti podjetja, 
ne država, kot v drugih državah srednje in vzhodne Evrope. Na začetku sanacijskega postopka je 
bil tako potreben prenos lastništva na državo, ker podjetja niso razpolagala z zadostnim 
kapitalom za kapitalizacijo bank. Tretja razlika pa je bil način, s katerim sta se v Sloveniji 
ponovno vzpostavila normalen pretok kapitala in likvidnost bank. To je temeljilo na financiranju 
prodaje proizvodov in storitev na tujih trgih, kar je omogočilo, da je centralna banka lahko 
akumulirala devizne rezerve. Slovenija je sprejela svoj način postopnega odpiranja bančnega 
sistema širši konkurenci in potrebni reorganizaciji, saj privatizacija bank ni takoj sledila sanaciji, 
kot v večini držav na prehodu (Gaspari, 2002a). 
Slovenski bančni sistem je od vsega začetka deloval kot dvostopenjski bančni sistem, vendar pa 
na večini področij delovanja ni bil tržno organiziran. Kljub temu, da smo nekatere spremembe v 
slovenskem bančništvu, predvsem na pravno-organizacijskem področju, začeli uvajati že konec 
osemdesetih let, so se najbolj korenite spremembe zgodile šele v letu 1991, ko je bila razglašena 
samostojnost slovenske države in je bil oblikovan lasten bančni sistem z neodvisno centralno 
banko. Dediščina poslovanja v nekdanji državi nikakor ni olajšala celotnega procesa 
transformacije v slovenskem bančništvu. Prav nasprotno: 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 Marko, Košak Tomaž, 2002, str. 51). 
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V letu 1991 je bilo v Sloveniji 26 poslovnih bank in 14 hranilnic, v naslednjih letih se je število 
bank še povečevalo vse do leta 1994, ko je bilo doseženo največje število delujočih bank (33). 
Za tolikšno povečanje števila bank sta v prvem obdobju po osamosvojitvi obstajala vsaj dva 
vzroka: 
(1) V začetku devetdesetih let je na trgu prevladovalo manjše število velikih bank, ki so 
obvladovale več kot polovico trga (samo tržni delež Ljubljanske banke je v letu 1991 znašal 
približno 60 % bilančne vsote celotnega bančnega sektorja). Zaradi izgub in slabih naložb so bile 
prav tržno najmočnejše banke prisiljene poslovati pri zelo visokih obrestnih maržah, ki so bile v 
letu 1992 ocenjene na 10 do 12 odstotkov. Visoke obrestne marže so pritegnile na trg številne 
nove banke, ki so zlasti izkoriščale možnost visokih obrestnih prihodkov, niso pa prispevale k 
povečanju konkurenčnosti.  
(2) Povečevanje števila bank je bilo tudi s stališča bančnih regulatorjev razumljeno kot možen 
način za izboljšanje konkurenčnosti v bančnem sistemu, vendar so se taka pričakovanja kmalu 
izkazala za neupravičena, saj je peščica velikih bank s prevladujočim tržnim deležem učinkovito 
obvladovala razmere na trgu. Tudi nekatere avstrijske banke, ki so kot prve tuje banke v začetku 
devetdesetih let vstopile v slovenski bančni prostor niso pomenile resne nevarnosti že obstoječim 
udeležencem na bančnem trgu (Košak Marko, Košak Tomaž, 2002). 
 
Tabela 12: Število poslovnih bank in hranilnic v Sloveniji v obdobju 1991-2002  
 
 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
 

 
Poslovne    26   30   32   33   31   29   28   24   25   25   21   20 
  banke 
Hranilnice 14   15   13   11    8    7    6    6    6    3    3             3 
 
 
Vir: Bančni sektor v Sloveniji, 2002, str. 51 in Finančni izkazi poslovanja bank v letu 2002. 
 
V letu 1993 in v začetku leta 1994 so bile uveljavljene nove, z mednarodnimi standardi 
usklajene zahteve za doseganje minimalne kapitalske ustreznosti (zahteva po 8 % količniku 
kapitalske ustreznosti), nova pravila za razvrščanje bančnih naložb in tudi nove usmeritve na 
področju rezervacij. Spremenjena bančna regulativa, ki je zaradi novih kapitalskih standardov 
povzročila potrebo po dokapitalizaciji bank, je bila tako postavljena v funkcijo spodbujevalca 
restrukturiranja bančnega sektorja, v katerem naj bi se prek združitev in pridružitev bank s 
premalo kapitala zmanjšalo skupno število bank. V nasprotju s pričakovanji se je večina bank 
odločila za potrebno dokapitalizacijo, ki je zagotavljala ohranjanje polne bančne licence, zato se 
število bank ni bistveno spremenilo.     
Sredi leta 1996 je v slovenskem bančnem prostoru nastala prva bančna kriza, ki ni bila povezana 
z dediščino poslovanja v nekdanji državi, ampak s takratnimi razmerami v bančnem sektorju, za 
katere je bila značilna visoka tekmovalnost bank pri določanju pasivnih obrestnih mer za velike 
komitente. Posledica tega je bil propad Komercialne banke Triglav, ki je bila v tistem času ena 
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najmanjših delujočih bank, poleg tega pa se je v urejanje razmer na področju obrestnih mer bolj 
intenzivno vključevala tudi centralna banka. 
Kljub počasnemu prodiranju zavesti o nujnosti konsolidacije je v letu 1997 od samih bank prišla 
pobuda za oblikovanje bančnih skupin, ki naj bi pomenile začetek konsolidacije bančnega 
sektorja. Ustanovljene so bile štiri bančne skupine: skupina Nove Ljubljanske banke s šestimi 
bankami članicami ter bančne skupine Banke Celje, SKB banke in Banke Koper, ki so imele po 
dve banki članici. Leto dni po ustanovitvi omenjenih bančnih skupin sta delovali samo še dve 
skupini (skupina NLB in skupina Banke Koper). V obeh skupinah so banke ohranile precejšnjo 
samostojnost in delovale kot samostojne pravne osebe. Bančni skupini SKB banke in Banke 
Celje sta prenehali obstajati, ker sta vodilni banki priključili vsaka svojo članico skupine. V letu 
1998 je bila likvidirana ena manjših bank (Hipotekarna banka Brežice), SKB banka je prevzela 
UBK banko, v istem letu pa sta se združili še dve avstrijski banki, in sicer Bank Austria ter 
banka Creditanstalt, kar je bila posledica združitve matičnih bank v Avstriji. Zaradi opisanih 
procesov se je v letu 1998 skupno število bank zmanjšalo na najmanjše število delujočih bank v 
devetdesetih letih, to je na 24. 
Kljub temu, da je leta 1999 s priključitvijo M banke prenehala obstajati še bančna skupina Banke 
Koper, se je skupno število bank v tem letu povečalo na 25. To je bila posledica začetka 
delovanja Hypo banke in ustanovitve prve prave podružnice tuje banke v Sloveniji in sicer 
podružnice avstrijske Kärntner Sparkasse, na podlagi februarja 1999 sprejetega novega Zakona o 
bančništvu. 
V letu 2000 se število delujočih bank ni spremenilo, v letu 2001 pa se je njihovo število 
zmanjšalo za štiri, s 25 na 21, zaradi priključitve Dolenjske banke, Pomurske banke in Banke 
Velenje Novi Ljubljanski banki. Poleg tega se je tudi banka Société Générale Ljubljana združila 
z SKB Banko, v kateri je v letu 2001 francoska Société Générale postala večinski lastnik. V letu 
2002 pa se je število bank zmanjšalo za še eno banko zaradi priključitve novogoriške Banke 
Vipa Abanki. Iz Tabele 12 je razvidno, da se je tudi število hranilnic v obdobju po letu 1992 
vztrajno zmanjševalo. Tudi njihov tržni delež ni nikoli presegal 2 %, kar je le odraz tega, da so 
hranilnice manj pomemben del slovenskega bančnega sistema. 
V nasprotju z mnogimi drugimi bančnimi sistemi v državah na prehodu je bil slovenski bančni 
sistem že pred začetkom tranzicijskega obdobja organiziran kot dvostopenjski bančni sistem. 
Kljub temu da sama struktura in organiziranost bančnega sektorja v začetku devetdesetih let 
nista bili vprašljivi, pa je bil bančni sistem v resnici v krizi, ki je bila predvsem posledica 
značilnosti socialističnega samoupravnega gospodarstva v nekdanji Jugoslaviji, katere sestavni 
del je bila Slovenija do leta 1991. Do konca osemdesetih let so bile namreč banke v lasti 
podjetij, kar je povzročilo, da so banke tem podjetjem tudi zagotavljale ugodna posojila, pri 
čemer se niso posebej ozirale na upoštevanje ekonomskih kriterijev. Konec osemdesetih let je 
postalo jasno, da je družbena lastnina v realnem in tudi finančnem sektorju neučinkovita in 
pomeni resno oviro za nadaljnji razvoj in celo sam obstoj bank kot finančnih posrednikov 
(Košak Marko, Košak Tomaž, 2002, str. 52).  
Zaradi zmanjšanja lastniškega kapitala, večanja deleža slabih posojil in slabega vodenja je 
postala konec osemdesetih let sanacija bank neizogibna. Poleg teh osnovnih vzrokov za 
neučinkovitost bank in visokih stroškov finančnega posredništva, ki so izhajali iz značilnosti 
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politične in gospodarske ureditve nekdanje Jugoslavije, so tudi politični pretresi in razpad 
nekdanje države v začetku devetdesetih let prispevali k poglobitvi bančne krize. Sanacija bank je 
bila osredotočena na največje stare banke in se je začela v Ljubljanski banki januarja 1993, 
nadaljevala v Kreditni banki Maribor aprila 1993 in januarja 1994 v Kreditni banki Nova Gorica, 
ki je bila leta 1995 priključena Kreditni banki Maribor. Delež slabih posojil v bilančni vsoti 
posamezne banke je bil po stanju konec leta 1991 več kot 40 %, kar je resno ogrožalo tudi 
bančni sistem kot celoto. Ljubljanska banka in kreditna banka Maribor sta namreč s svojo 
bilančno vsoto imeli več kot 50 % delež v celotnem bančnem sektorju. Sanacijski program je bil 
postavljen kot kombinacija centraliziranega in decentraliziranega načina sanacije, kar pomeni, da 
slabe bančne naložbe niso bile v celoti zamenjane za sanacijske obveznice. V začetku leta 1993 
je v bilancah ostalo 15 % slabih posojil, preostanek le-teh pa je bil prenesen na Agencijo za 
sanacijo bank. Sanacija je potekala v štirih stopnjah (Košak Marko, Košak Tomaž, 2002, str. 
53): 
1. v višini tekočih izgub je bil zmanjšan kapital bank; 
2. slaba posojila so bila zamenjana za obveznice Agencije za sanacijo bank, ki so bile izdane z 

jamstvom Republike Slovenije; 
3. del slabih bančnih posojil se je prenesel na Agencijo skupaj z obveznostmi do bančnih 

komitentov, s čimer so nastale podrejene terjatve nekdanjih lastnikov bank; 
4. banke je dokapitalizirala Agencija, tako da so začele izpolnjevati zahteve o kapitalski 

ustreznosti, to pa je istočasno pomenilo, da je lastništvo saniranih bank prešlo v roke države.  
Novembra 1995 so bile obveznice Agencije za sanacijo bank, ki so bile denominirane v DEM, 
zamenjane z novimi obveznicami, ki jih je izdala vlada Republike Slovenije in so bile 
denominirane v slovenskih tolarjih. Nove obveznice so imele krajše ročnosti, nižje kuponske 
obrestne mere in so bile bolj likvidne kot obveznice Agencije. Kot sestavni del postopka sanacije 
Ljubljanske banke d.d. (LB) in Kreditne banke Maribor, d.d. (KBM) sta bili leta 1994 
ustanovljeni Nova Ljubljanska banka, d.d. (NLB) in Nova Kreditna banka Maribor, d.d. 
(NKBM). Stara LB in stara KBM sta obdržali terjatve in obveznosti v zvezi z nekdanjo 
Jugoslavijo ter klavzulo solidarnostne odgovornosti. Vse druge naložbe in obveznosti so bile 
prenesene na novoustanovljeni banki. To je NLB d.d. in NKBM d.d. omogočilo poslovanje brez 
potencialnega bremena obveznosti, ki so bile rezultat razmer v bančnem sistemu nekdanje 
države in takratne pravne ureditve, ne pa rezultat njune morebitne nesolidne poslovne prakse. 
Uradno je bila sanacija končana junija 1997. Njeni stroški, merjeni z nominalno vrednostjo v ta 
namen izdanih obveznic, so konec leta 1997 znašali približno 10 % BDP. V obeh saniranih 
bankah je bila dosežena solventnost ter sta bili sposobni izpolnjevati zahteve in predpise 
regulatorjev. Naslednja stopnja, ki bi morala logično slediti sanaciji, je bila privatizacija obeh 
bank, vendar je bila iz več razlogov, predvsem pa političnih, odložena do začetka leta 2001.  
V tem času se je sicer pogosto govorilo o nujnosti združevanja slovenskih bank, bilo je tudi 
nekaj javnih napovedi, zgodilo pa se je malo. Za to je bilo več razlogov: dve največji banki sta 
bili dolgo v sanaciji, tudi normativna ureditev finančnega in bančnega sistema je zahtevala svoj 
čas, struktura bančnega sektorja je dopuščala določeno stopnjo razdrobljenosti, po spremembi 
političnega sistema je dolgo prevladovalo stališče, da so banke ostale center politične moči starih 
sil in kakršnekoli poskuse integracije je spremljala globoka sumničavost. Sredi leta 2001 je bilo 
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v Sloveniji 21 bank, NLB je imela 28 % tržni delež, sanirana NKBM 11 %, SKB banka oziroma 
njena nova lastnica Société Générale 10,1 %, Abanka in banka Koper pa 6 % tržni delež, 
medtem ko je bilo preostalih 39 % v rokah manjših, pretežno regionalno usmerjenih bank, ki so s 
pomočjo svojih največjih komitentov poskušale ohraniti svoj dotedanji položaj, njihova vodstva 
pa svoje managerske pozicije. 
 
6.1. Privatizacija slovenskih bank 
 
Skupni tržni delež bank v večinski lasti tujcev (več kot 50 % lastniški deleži) je bil vse do leta 
2000 razmeroma majhen in ni presegal 6 % skupne bilančne vsote bančnega sistema. V letu 
2000 se je ta delež povzpel na 15,6 % skupne bilančne vsote. Večina bank v večinski tuji lasti, ki 
so konec leta 2000 delovale na območju Slovenije, so spadale v skupino srednje velikih (npr. 
avstrijska BA-CA s 3 % tržnim deležem) in majhnih bank (Volksbank, Société Générale in 
Kärntner Sparkasse, od katerih je vsaka imela manj kot 1 % tržni delež). Izjema je bila le 
največja privatna banka v mešani lasti (SKB d.d. z 10,1 % tržnim deležem), v kateri so konec 
leta 2000 tuji portfeljski investitorji imeli nekaj več kot 50 % lastniški delež. V letu 2001 je bila 
SKB banka prodana francoski banki Société Générale, ki je pridobila 96,5 % lastniški delež, 
vendar to ni vplivalo na spremembo skupnega tržnega deleža bank v večinski tuji lasti, ki je ostal 
15,6 %. 
Kljub dejstvu, da je bila sanacija v NLB d.d. in NKBM d.d. uspešno končana že sredi leta 1997, 
postopki za privatizacijo obeh največjih državnih bank niso stekli vse do leta 2001, ko je Vlada 
Republike Slovenije pripravila program njune privatizacije. Cilja privatizacije sta bila predvsem: 
 privatizacija naj bi povečala učinkovitost in konkurenčnost privatiziranih bank in bančnega 

sistema kot celote, 
 kupnina od prodaje deležev v obeh bankah naj bi v kar največjem možnem obsegu 

zagotovila zmanjšanje javnega dolga, ki je nastal v procesu sanacije. 
Da bi dosegla navedene cilje, se je vlada odločila preko mednarodne ponudbe pridobiti 
zainteresirane ključne investitorje za nakup 34 % lastniškega deleža v NLB d.d. in 65 % deleža v 
NKBM d.d., pri čemer naj bi potencialni novi lastniki prišli iz vrst mednarodno uveljavljenih 
finančnih institucij. V primeru NLB d.d. naj bi se dobro informiranim portfeljskim investitorjem 
prodal še dodatni 9 % lastniški delež. 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. Potek privatizacije obeh državnih bank, na 
način kot je bil začrtan s programom v letu 2001, je pomenil, da bi tuji lastniki praktično sočasno 
vstopili v dve največji slovenski banki, ob tem da je bila tretja največja banka tedaj že v popolni 
lasti francoske Société Générale. Ker so hkrati potekala tudi pogajanja o prodaji večinskega 
lastniškega deleža v Banki Koper s strani italijanske banke San Paolo IMI in je bil napovedan 
tudi prevzem Krekove banke, je nastal vtis, da bo tuji kapital praktično popolnoma prevladal v 
slovenskem bančnem sektorju. To pa je sprožilo precej vroče razprave o načinu in obsegu 
privatizacije državnih bank ter o problematiki vstopanja tujih bank nasploh (Košak Marko, 
Košak Tomaž, 2002). 
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Kritični so bili zlasti poudarki, da je položaj Slovenije specifičen zaradi tega, ker je Slovenija kot 
edina med državami na prehodu uspešno sanirala banke z lastnimi sredstvi in zato ni nobene 
potrebe po njihovi (raz)prodaji tujim lastnikom. Bančniki so si bili enotni v oceni, da so 
poslovno uspešne tudi državne banke, saj bančni management NLB, NKBM in Banke Koper 
odlično opravlja svoje zahtevno delo in poudarjali, da lastniške strukture naših bank ni mogoče 
spremeniti čez noč. Porajala so se mnenja, naj o tej problematiki potekajo strpne in strokovne 
razprave ter naj se bančni management in stroka opredelita do ideje o razpršenem in/ali 
koncentriranem lastništvu oziroma do različnih alternativnih rešitev lastninjenja bank. V tem 
okviru je bilo večkrat poudarjeno, da je privatizacija bank ena, njihova prodaja tujim lastnikom 
pa povsem druga možnost. Razprave so se vrtele zlasti okoli vprašanja, kdo bi bili možni 
večinski lastniki slovenskih bank. Če bi se namreč zgledovali po razvitih evropskih državah, bi 
to lahko bile druge domače banke, zavarovalnice, t.i. institucionalni investitorji (investicijski, 
pokojninski skladi), podjetja, država ali fizične osebe. Toda problem je bil v tem, da v Sloveniji 
niti v desetih letih nismo uspeli zgraditi mreže finančnih lastnikov in tako je država v 
zavarovalnicah iskala t.i. družbeni kapital, pidi so bili zgolj umetne tvorbe, podjetja kot 
kreditojemalci ne morejo biti dobri lastniki bank, različni skladi pri nas tudi še niso zaživeli, 
vlada pa ni hotela sprejeti zamisli o razpršitvi lastništva tudi med fizične osebe.  
Dejstvo je bilo, da je privatizacija državnih bank v Sloveniji v luči institucionalnega 
približevanja EU neizogibna, odprta pa so bila vprašanja na kakšen način in s kakšno dinamiko 
se lotiti te naloge. Izkušnje v drugih državah so pokazale, da so se posamezne države odločile za 
različne privatizacijske modele. Države na prehodu so bile prisiljene banke prodati tujcem, zato 
nam v teh državah zavidajo, ker imamo bančni in finančni sistem še vedno pod svojim nadzorom 
in so naše domače banke sorazmerno zdrave in uspešne finančne institucije. 
Večina domačih bančnih strokovnjakov je bila mnenja, da je potrebno nadaljevati privatizacijo 
NLB d.d. in jo dokapitalizirati, saj bi se le tako neto vrednost banke povečevala, z 
dokapitalizacijo pa bi bile ustvarjene možnosti za njen prodor v srednjo in jugovzhodno Evropo. 
Prevladovalo je mnenje, naj bi bili večinski lastniki banke domači investitorji, saj 
informacijskega kapitala in znanja bančnih strokovnjakov ne kaže prodajati potencialnim tujim 
lastnikom. Prodaja večinskega dela banke tujim lastnikom bi namreč lahko pomenila, da 
prodajamo 'družinsko srebrnino', kar pa ni v nacionalnem interesu naše države, ampak tujih 
razvitih držav. Tudi primerjave z manj razvitimi državami članicami EU so potrdile, da je na 
primer v Portugalski in Grčiji v domači lasti 80 % bank, na Irskem pa nekoliko manj. Če bi tujim 
lastnikom prodali NLB, NKBM in Banko Koper bi prišlo pod tuji nadzor 75 % slovenskega 
bančnega sistema. Mnenja so bila, da bi morala biti država aktivni lastnik omenjenih bank, saj so 
lahko tujci neaktivni lastniki, kar pa za banke ne bi bilo dobro. Tudi Banka Slovenije je zato 
strokovno, odgovorno in tankočutno pregledala vse prošnje za nakup bank s strani 
zainteresiranih tujih investitorjev in jih presojala z vidika stabilnosti domačega bančnega 
sistema, principa vzajemnosti in regionalne razpršenosti lastništva. 
 
Glavne poudarke in pomisleke slovenskih bančnih strokovnjakov in analitikov v zvezi z 
načinom in dinamiko privatizacije slovenskih bank, kot je bila predvidena po letu 2001 lahko 
strnemo v naslednje točke: 
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♦ zamuda pri privatizaciji je verjetno nastala zaradi polemike o tem ali naj bo privatizacija 
odplačna ali pa naj zamaši privatizacijsko luknjo. Vlada se je odločila za odplačno 
privatizacijo, s katero si je obetala zmanjšati javni dolg, ki je nastal tudi zaradi sanacije 
obeh bank. 

♦ dilema o tem ali naj banke prepustimo tujcem ali naj ostanejo v slovenski lasti je bila 
zelo velika. V začetku so prevladovala mnenja, da glavne slovenske banke ni smiselno 
prepuščati tujcem. Tuje lastništvo naj bi namreč v majhnem gospodarstvu pomenilo še 
dodatno tveganje, saj bi lahko premiki kapitala močno vplivali na gospodarstvo. Kasneje pa 
je bilo vedno več zagovornikov, ki so menili, da lahko konkurenčnost slovenskim bankam 
zagotovijo le tuji lastniki. Pri tem sta izstopala dva argumenta: 
1) tuji lastniki naj bi prinesli več reda in racionalnosti v slovenski družbeni sistem, 
2) glede na to, da je v Evropi in v svetu v zadnjem času potekalo pospešeno združevanje 

bank, naj bi bilo v takšnih razmerah tudi za slovenske banke najbolj smotrno, da bi se 
pridružile večjim globalnim bankam, čeprav so rezultati pokazali, da takšna povezovanja 
sicer večinoma negativno vplivajo na konkurenčnost združenih bank (Jaklič, 2001). 

♦ eden od ciljev privatizacije je bil, poleg zmanjšanja javnega dolga in odprave vmešavanja 
politike v bančno poslovanje, tudi povečanje učinkovitosti bank, saj naj bi tuji lastniki 
uvedli nove bančne produkte oziroma zagotovili t.i. finančno poglabljanje. Pri tem pa sta se 
pojavljali dve vprašanji: prvo se je nanašalo na koristnost novih bančnih produktov oziroma 
finančnega poglabljanja nasploh, drugo vprašanje pa je bilo, ali bodo tujci res zagotovili 
učinkovitost in večje število novih bančnih produktov?  

♦ počasna privatizacija bi bila boljša od hitre prodaje bank, ki bi z velikim enkratnim 
prilivom deviznih sredstev zahtevala veliko sterilizacijo, da ne bi velika realna apreciacija 
tolarja posredno uničevala slovenske izvoznike (Mencinger, 2001).    

♦ zelo ostre in številne so bile tudi razprave o nacionalnem interesu. Z napovedano 
privatizacijo obeh državnih bank NLB in NKBM ter prodajo Banke Koper bi bilo namreč 
približno 85 % slovenskih bank v tuji lasti. S tem bi se približali drugim nekdanjim 
socialističnim oziroma tranzicijskim državam, ki so jim tujci že pobrali bančni sistem. 
Nekateri avtorji so poudarjali, da zaradi prodaje slovenskih bank tujcem nacionalni 
ekonomski interes, če ga razumemo kot dolgoročno gospodarsko rast in rast blaginje 
prebivalstva, ne bo trpel (Damijan, Jazbec, 2002). Bančni sistem, ki ga je Slovenija 
vzpostavila po osamosvojitvi, je po njihovem mnenju neučinkovit in posredno ali 
neposredno povzroča inflacijo, dolgoročno nekonkurenčnost gospodarstva in zmanjševanje 
blaginje prebivalstva. To pa z vidika nacionalnega interesa ni dobro, zato bi bilo v 
nacionalnem interesu spremeniti tak bančni sistem prek spremembe sedanjih pogojev 
poslovanja bank (odprava indeksacije, spremembe ciljev denarne in tečajne politike, 
povečanje konkurence na bančnem trgu) in prek spremembe lastniških razmerij v obeh 
saniranih državnih bankah. To bi bilo možno doseči na tri načine: 
1) z namenom maksimizacije nacionalnega interesa bi ohranili banke v državni lasti, ker pač 

v Sloveniji ni primernih stanovitnih kupcev v obliki finančnih institucij, ki so v tujini 
glavni lastniki bank. Počakati bi bilo treba še kakšnih deset ali petnajst let, da se take 
domače finančne institucije razvijejo. Ohranitev bank v državni lasti pa bi pomenila, da 
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bi z namenom servisiranja javnega dolga vzpostavili pravila, ki bankam omogočajo 
doseganje visokih dobičkov, seveda na račun visokih obrestnih mer gospodarstvu in 
prebivalstvu. Kot posledico tega bi imeli neučinkovit bančni sistem, nekonkurenčno 
gospodarstvo in manjšo blaginjo prebivalstva. 

2) obe državni banki bi prodali domačim nefinančnim podjetjem, kljub zavedanju, da to ne 
bi bilo najbolj optimalno, na ta način pa bi kratkoročno maksimizirali nacionalni interes. 

3) namesto kratkoročnega nacionalnega interesa bi zasledovali dolgoročni ekonomski 
nacionalni interes in na javnem razpisu prodali večinske deleže obeh saniranih bank 
najboljšim tujim ponudnikom. S tem bi dosegli naslednje narodnogospodarske koristi: 
- z dobro prodajo obeh bank bi vlada lahko odplačala večji del javnega dolga iz 

naslova njune sanacije in bi tako razbremenila gospodarstvo in prebivalstvo, 
- novi stanovitni lastniki bi načeloma povečali učinkovitost obeh bank in prek 

povečanja konkurenčnosti vplivali na povečanje učinkovitosti celotnega bančnega 
sistema. Prek znižanja obrestnih mer, novih bančnih produktov in povečanja 
kakovosti bančnih storitev pa naj bi to imelo pozitiven vpliv tudi na konkurenčnost 
gospodarstva in blaginjo prebivalstva. Ni pa nujno, da bi prodaja bank stanovitnim 
tujim lastnikom prek njihovega prestrukturiranja, nove tehnologije in novih 
proizvodov, bolj učinkovitega managementa in boljšega obvladovanja bank tudi 
dejansko vodila k povečanju učinkovitosti celotnega slovenskega bančnega sistema. 
Izkušnje obstoječih 15 % slovenskega bančnega prostora, ki je bil v tem času v rokah 
tujcev, so namreč pokazale, da so se hitro prilagodili našemu sistemu bančnega 
poslovanja. Ta argument zato ne vodi nujno do boljšega uresničevanja nacionalnega 
ekonomskega interesa. 
Poleg koristi pa bi nastali tudi naslednji stroški: 
- tuji lastniki bi utegnili prek mreže poslovnih bank zbirati strateške informacije o 

gospodarskih subjektih; 
- tuji lastniki bi utegnili z namerno napačno poslovno politiko spraviti banke v 

stečaj, varčevalce pa ob prihranke. Nekoliko nelogično je sicer pričakovati, da bi 
tuja banka kupnino v višini četrt in pol milijona evrov namenila zgolj za načrtno 
uničevanje neke relativno majhne slovenske banke. Res pa je tudi, da bi v tem 
primeru morala intervenirati centralna banka in varčevalcem povrniti zavarovani 
del njihovih depozitov; 

- s prodajo obeh bank bi prišlo do prevelikega pritoka deviz, kar bi povzročilo 
apreciacijo tolarja in ogrozilo konkurenčnost slovenskega gospodarstva, vendar 
pa bi v primeru, da bi vlada uporabila kupnino iz naslova prodaje obeh bank za 
poplačilo zunanjega dolga, do tega pritoka deviz sploh ne prišlo. 

♦ glede možne privatizacije bank in lastniške konsolidacije bančnega sistema je bila v 
Sloveniji narejena strategija, ni pa bilo strategije finančnega sistema v celoti. Za tega je 
odgovorna vlada, medtem ko je centralna banka odgovorna za banke in stabilnost bančnega 
sistema. Avtorji, ki so poudarili, da je pomembno kako bo država izvedla svoj umik iz dveh 
bank in ali bodo nefinančna podjetja še nekaj časa ostala v sicer neobičajni vlogi lastnikov 
bank, so opozarjali tudi na dejstvo, da se nam bo drugače sama po sebi vsilila pot, ki so jo 
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pred nami naredile druge tranzicijske države. Kljub temu, da je bila zamuda s privatizacijo 
obeh saniranih bank od leta 1997 neopravičljiva, tudi pretirana naglica glede prodaje bank 
tujcem ni najboljša: tujci bi prevzete banke spremenili v podružnice, s čimer bi sicer prišlo 
do integracije v evropski bančni in finančni sistem, svojih bank pa tudi ne bi več imeli. Zato 
bi veljalo izkoristiti priložnost in upoštevati prednosti alternative, ki je druge tranzicijske 
države niso imele, saj so tujci navalili takrat, ko so bile banke v krizi, država pa ni imela 
denarja, da bi jih rešila (Repovž, 2001c). 

 
V letu 2002 je bilo v okviru prve faze privatizacije NLB prodanih 34 % delnic belgijski bančno-
zavarovalniški finančni skupini KBC. Vodilni slovenski ekonomisti so to prodajo ocenili kot 
protislovno in škodljivo. Na račun izkupička od prodaje delnic NLB v višini 90 milijard tolarjev 
se je javni dolg, ki je dosegel skoraj 40 % BDP v letu 2002 zmanjšal za 1,6 %.  
Prvi učinki povezave NLB in belgijskega strateškega partnerja KBC so že prisotni. 
Najpomembnejši novosti sta bili trženje produktov življenjskega zavarovanja in intenzivnejši 
nastop NLB na področju upravljanja s sredstvi. Zahvaljujoč belgijski grupi KBC so ustanovili 
samostojno podjetje NLB Vita, ki je v polovični lasti NLB in KBC in naj bi že letošnjo pomlad 
začelo tržiti različne produkte življenjskega zavarovanja in rentnih zavarovanj s »know-howom« 
KBC v vseh izpostavah NLB. V letošnjem letu bo začela delovati tudi samostojna pravna oseba 
NLB Skladi, s katero predvidevajo začetek celostnega finančnega svetovanja premožnejšim 
komitentom banke oziroma zavarovancem nove življenjske zavarovalnice. Univerzalni finančni 
tržni način predvideva komplementarne povezave različnih vrst finančnih storitev. Police 
življenjskih zavarovanj lahko na primer pridobijo funkcijo vrednostnih papirjev za komitente 
banke in tako pomenijo zanje garancijo za najetje kreditov. Pozneje lahko morda pričakujemo 
tudi povezovanje finančnih storitev različnih vrst in skupin znotraj finančnega stebra NLB za 
zadovoljevanje potreb pravnih oseb in še posebej gospodarskih družb. Pri tem naj bi finančne 
storitve povezano 'servisirale' tako poslovna finančna tveganja podjetij kot njihove potrebe po 
kreditiranju oziroma po dolgoročnem finančnem 'spremljanju' poslov.  
V drugi fazi privatizacije NLB je vlada sicer predvidela prodajo dodatnih 9 % delnic banke, za 
kar je septembra 2002 objavila javni razpis in preko njega osmim domačim investitorjem prodala 
pičle tri desetinke odstotka delnic, 8,7 % delnic pa je ostalo neprodanih. Vlada je na svoji seji 
13. marca letos sklenila, da ustavi postopek prodaje in privatizacije NLB. Država tako 
omenjenih neprodanih delnic ne bo prodala Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD), kar ji 
sicer omogoča pogodba, pač pa jih bo zadržala v svoji lasti. Pri tej odločitvi so upoštevali 
zdajšnjo delniško strukturo NLB: 35,4 % delnic je v lasti države, 34 % v lasti KBC, 30,6 % pa v 
lasti drugih delničarjev (Kapitalska družba – 5 %, Slovenska odškodninska družba – 5 %, EBRD 
– 5 %, drugi manjši delničarji - 15,6 %).  
Država je s prodajo NLB pridobila približno 114 milijard tolarjev (34 % je kupila KBC, 5 % pa 
EBRD), pri čemer so stroški prodaje znašali 1,35 % prejete kupnine. Ministrstvo za finance je 
ocenilo, da je bila ta prodaja, v primerjavi s stroški primerljivih transakcij, stroškovno zelo 
učinkovita in racionalna z vidika porabe javnofinančnih sredstev. Zaradi izpada kupnine iz 
predvidene druge faze privatizacije NLB (država bi lahko s prodajo 8,7 % bančnih delnic 
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pridobila približno 100 milijonov evrov kupnine), naj - po ocenah Ministrstva za finance - ne bi 
bilo neposrednega vpliva na proračun.  
Privatizacija NLB je bila s tem končana in delnice NLB niso bile uvrščene v borzno kotacijo. Po 
pogodbi države s KBC in EBRD pa se tudi lastniška struktura NLB do 1. januarja 2006 ne bo 
pomembno spremenila.  
Privatizacija druge največje banke NKBM je bila marca 2002 ustavljena in preložena za 
nedoločen čas. Najpomembnejša dva tuja ponudnika UniCredito in Bank Austria Creditanstalt 
sta bila po nepričakovani prekinitvi prodaje NKBM še vedno zainteresirana za nakup večinskega 
65 % deleža v mariborski banki. Po ocenah poznavalcev so ponudniki resno vztrajali do konca 
tudi zato, ker gre pri pripravi takšne ponudbe za dolgotrajnejše postopke, ki veliko stanejo. 
Precejšnje stroške z neuspešno prodajo je imela tudi država, saj naj bi ji samo svetovalec 
Nomura izstavil račun najmanj v višini milijona evrov. Neposredno občuten je bil gotovo tudi 
izpad prihodkov, ki so bili od prodaje banke predvideni v proračunu, zagotovo pa bi krepko 
presegli 200 milijonov evrov. Še največjo dolgoročno škodo pa bo z odložitvijo privatizacije 
imela sama banka NKBM, saj bi bilo zanjo koristno, če bi dobila strateškega partnerja. Vlada naj 
bi sicer najverjetneje podprla načrt povezave med NKBM in Poštno banko Slovenije, ki naj bi se 
začela letos poleti, še zlasti, če bodo predlagatelji vlado prepričali o učinkovitosti tega projekta. 
Na Pošti Slovenije, ki je 45 % lastnica Poštne banke Slovenije so prepričani, da bi povezava z 
drugo največjo banko v državi oplemenitila njihovo naložbo in bi bila zelo koristna za obe banki, 
zlasti pri segmentu poslovanja s prebivalstvom. 
Zavlačevanje države v primeru privatizacije NKBM, brezplodno zidanje fantomskih bančnih 
stebrov, negotovi status Banke Celje (ali ji bo država dovolila ostati v skupini NLB) in polomija 
pri nadzoru Slovenske investicijske banke (SIB), zagotovo ne kažejo prav dobro pripravljenost 
našega bančnega sistema, da se v letošnjem letu spopade s popolno konkurenco bank v Evropi 
brez meja. 

 
7.   ANALIZA VPLIVA LASTNIŠKE STRUKTURE V BANČNEM SEKTORJU  
 
Za javne ali odprte delniške družbe je znano, da so njihovi večinski lastniki druge delniške 
družbe in/ali institucije. Za banke naj bi bilo običajno, da so njihovi večinski lastniki druge 
finančne institucije. To velja zlasti v anglosaškem svetu, medtem ko je v drugih državah EU še 
vedno prisotno lastništvo države in nefinančnih podjetij kot pomembnih delničarjev bank (Italija, 
Avstrija, Nemčija, Francija). Če so večinski in trdni lastniki delniških družb druge delniške 
družbe pomeni, da obstaja medsebojno delničarstvo. Medsebojno delničarstvo pa ne pomeni, da 
je vsaka delniška družba delničarka drugih in druge njene delničarke. Izbira je tem večja, čim 
več je javnih delniških družb. Dejansko tvorijo trdo jedro lastnikov širše institucionalni lastniki 
in ne samo delniške družbe. K njim lahko štejemo tudi nekatere fizične osebe (Ribnikar, 2002a, 
str. 52).  
Med bankami je dovoljeno navzkrižno delničarstvo do manj kot 10 % ali pravilneje, če gre za 
navzkrižno delničarstvo, ena od bank ne sme imeti v drugi banki lastniškega deleža, ki je večji 
od 10 %. 
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V zadnjem času se zlasti v majhnih državah krepijo notranji in zunanji pritiski po večji vlogi 
zunanjih investitorjev, posebej tujih institucionalnih investitorjev (zavarovalnice, pokojninski in 
investicijski skladi) v smislu ideologije maksimiranja vrednosti za delničarje kot cilja, zahteva 
pa se tudi več transparentnosti. S takšnim razvojem majhne države izgubljajo nacionalno 
kontrolo nad gospodarstvom, večajo se napetosti med velikimi izvozniki v državi in njenimi 
majhnimi in srednjimi podjetji, ki so prvenstveno usmerjena na domači trg. Velike banke tako 
prehajajo iz klasičnega kreditnega posla na investicijsko bančništvo, te spremembe pa vplivajo 
tudi na druge družbene in ekonomske institucije v državi. 
 
7.1.      Vpliv lastniške strukture na finančne izkaze bank v Sloveniji  
 
Slovenija je v tem trenutku na usodnem razvojnem razpotju, zato se morajo vlada, parlament in 
monetarna oblast odgovorno odločati o tem, na kakšen način se bomo v prihodnje vključevali v 
procese evropske integracije, kakšno politiko bomo vodili do tujega kapitala in kakšna bo 
prihodnja lastniška struktura realnega in finančnega sektorja. Ker je Slovenija majhna ekonomija 
in pretežno izvozno usmerjena je jasno, da mora naš model gospodarskega razvoja temeljiti na 
odpiranju vrat tujemu kapitalu. Osnovna dilema pri tem pa je, na kakšen način in s kakšnim 
tempom naj se vključujemo v mednarodne kapitalske tokove, da ne bomo imeli zaradi tega več 
škode kot koristi. 
Strokovna javnost je prepričana, da je pretežno lastništvo bank v domači lasti v našem 
nacionalnem interesu in tako uči tudi zgodovina slovenskega bančništva. Različnih teorij o tem, 
češ da so slovenske banke nekaj posebnega in zato njihove poslovne učinkovitosti zaradi 
drugačne vrste poslov in specifične strukture aktive nikakor ni mogoče primerjati s kazalci 
poslovanja tujih bank, kmalu ne bo mogoče več razvijati. Nekateri analitiki razmer v slovenskem 
bančništvu v tej zvezi kritično poudarjajo, da so slovenske banke le navidezno učinkovite in da 
več kot 40 % vseh obrestnih prihodkov ustvarijo preko mehanizma indeksacije obrestnih mer. 
Nemogoče pa se je strinjati s tezo zagovornikov čim večje liberalizacije slovenskega 
gospodarskega prostora, da bi prodaja državnih bank tujcem zelo pozitivno vplivala na nižje 
posojilne obrestne mere. Podružnice tujih bank v Sloveniji so se namreč zelo hitro prilagodile 
našim pogojem bančnega poslovanja in si s tem zagotovile velike zaslužke, ki pa so jih 
računovodsko 'skrile' in se izognile plačevanju davkov slovenski državi. Po nekaterih podatkih 
pa so slovenske banke celo bolj učinkovite od podružnic tujih bank pri nas, vendar pa imajo te 
precejšnjo konkurenčno prednost zaradi cenejših tujih virov financiranja. Tudi za slovenski 
bančni management je mogoče reči, da si je nabral veliko dragocenih poslovnih izkušenj in so 
zato težnje po njegovi zamenjavi s tujimi člani uprav nepotrebne.  
Teoretiki trdijo, da lastnina sama po sebi ni odločilnega pomena za konkurenčno sposobnost 
nacionalne ekonomije. To z drugimi besedami pomeni, da problema lastniške strukture bank ne 
smemo ocenjevati le z ekonomskimi merili, ampak tudi z vidika razvoja strategije države, ki pa 
kot kaže ni najbolj operacionalizirana in časovno dimenzionirana (Lah, 2002). 
Lastniška struktura slovenskih bank in drugih finančnih posrednikov je drugačna kot v državah 
Evropske unije, saj pri nas nimamo pogojev za t.i. navzkrižno lastništvo finančnih institucij. 
Namesto tega so najpomembnejši lastniki bank v Sloveniji predvsem nefinančna podjetja, 
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največjo banko pa je vlada prepustila tuji banki. Pri lastniški strukturi slovenskih bank in drugih 
finančnih institucij bi morala poleg nevidne roke trga delovati še vidna roka za finančni sistem 
odgovornih institucij, saj v nasprotnem primeru domače banke ne bodo ostale v domačem 
lastništvu. Zaradi nevarnosti, da bodo v kratkem vse banke in druge finančne institucije prešle v 
večinsko lastništvo tujcev, bo morala vlada razmisliti o tem, kako doseči, da bo lastniška 
struktura naših bank, zavarovalnic in drugih finančnih posrednikov drugačna kot v drugih 
tranzicijskih državah. 
Tako sedanje lastništvo bank, finančnih institucij in delniških družb nasploh kot tudi ovire za 
likvidnost trga premoženja je ustvarila država. Začelo se je z izbranim načinom odprave 
družbene lastnine nefinančnih podjetij, ki je temeljil na utopični zamisli, da bodo vsi državljani 
Republike Slovenije delničarji slovenskih podjetij. Vendar je družbena lastnina kot substitut za 
državno lastnino odigrala pomembno vlogo. V primeru ideje države državljanov delničarjev pa 
je šlo v nasprotju z družbeno lastnino ter za onemogočanje normalnega nastajanja lastniškega 
kapitala in za onemogočanje zakonite kraje (Ribnikar, 2002a). 
Tudi v drugih državah, kjer je bila država na področju ekonomske ureditve precej manj prisotna 
(na primer Nemčija, Francija, Italija), se čuti dolžno pomagati pri konsolidaciji bančnega sistema 
ali finančnega sistema in gospodarstva nasploh. Z lastniško konsolidacijo bank imajo namreč 
težave tudi druge države, vendar država pomaga pri tej konsolidaciji, zato bi morala biti takšna 
vloga države tudi pri nas, ker so problemi precej večji. Slovenija kot majhna država in majhno 
gospodarstvo ima omejitve glede števila finančnih institucij, zato mora svoje ambicije glede 
bank prilagoditi svoji ekonomski majhnosti. 
 
V nadaljevanju bom analizirala strukturo lastništva slovenskih bank in njihovo uspešnost 
poslovanja na osnovi finančnih izkazov teh bank v letu 2002. Vse banke v Sloveniji so po pravni 
obliki organizirane kot delniške družbe, zato velja 1 delnica = 1 glas kot obvezno določilo in ni 
razlikovanja med lastniškim in glasovalnim deležem lastnikov. 
V četrtini bank v Sloveniji je imel ob koncu leta 2002 največji delničar približno tretjinski delež, 
v samo dveh bankah največji delničar ni imel deleža večjega od 25 %, v četrtini bank je imel 
največji delničar preko 50 % delež, v skoraj polovici vseh bank pa je imel največji delničar 
preko 75 % delež in je banko popolnoma obvladoval. Od vseh 20 bank v sedmih bankah največji 
delničar nima možnosti blokade, v osmih jo popolnoma obvladuje, v preostalih pa je nekje vmes. 
Prvi delničar z najmanjšim lastniškim deležem med vsemi bankami ima 18,8 % delež, z 
največjim deležem pa 100 % delež. 
 
Tabela 13: Lastninski deleži prvega, drugega in tretjega največjega delničarja bank v  
                   Sloveniji v letu 2002 
 

Delež Minimum Maksimum 
1. največji delničar 18,809 % 100 % 
2. največji delničar 2,145 % 45 % 
3. največji delničar 0,767 % 10 % 

 
Vir: CEE Competition Survey, Bank Austria Creditanstalt d.d., 2003.  
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Osnova analize vpliva lastniške strukture na finančne izkaze bank v Sloveniji bo delitev vseh 20 
delujočih bank ob koncu leta 2002 v tri skupine:  
1) banke v domači državni lasti (5; NLB, NKBM, Poštna banka, Koroška banka, Banka                        
     Zasavje), 
2) banke v domači privatni lasti (8; A banka Vipa, Banka Celje, Gorenjska banka, Probanka,  
     Banka Domžale, SZKB, Factor banka, SIB), 
3) banke v tuji lasti (7; SKB banka, Banka Koper, BA-CA, Raiffeisen Krekova banka, Hypo- 
     Alpe-Adria bank, Volksbank in Kärntner Sparkasse).  
Namen primerjave poslovnih rezultatov bank v omenjenih treh skupinah je analizirati naslednje 
značilnosti: 

 kako uspešni lastniki so država, domači privatni sektor in tujci, 
 kako dobri so managerji v vsaki od treh skupin bank, 
 kaj dobrega ali slabega je povzročala država kot lastnik in skupaj z managerji 

tudi upravljalec bank in 
 kaj dobrega ali slabega so prinesli tujci kot lastniki in soupravljalci bank.  

Največ največjih lastnikov bank so druge banke (v 11 primerih), podjetja (4 banke), tujci (7 
bank), država (3 banke), največja lastnica ene banke (A banka Vipa) je zavarovalnica, ene banke 
pa združenje (SZKB). Med tujimi subjekti se kot lastniki bank v Sloveniji najpogosteje 
pojavljajo banke, ki se kot lastniki odločajo za večinski lastniški delež, zato so pogosteje 
največji lastniki (ustanovitelji oziroma prevzemniki) drugih bank. 
 
Z analizo lastniške strukture bank želim predvsem ugotoviti ali so bile tuje banke v letu 2002 
boljše od domačih bank in ali so državne banke res najslabše, pri čemer se krivda vali bolj na 
managerje teh bank kot pa na njihove lastnike. S tem bom poskušala najti odgovor na aktualno 
vprašanje zadnjih nekaj let: ali je res potrebno banke prodati tujcem, managerje v njih pa 
zamenjati s tujimi? 
 
Tabela 14: Državne, domače privatne in tuje banke v Sloveniji konec leta 2002 (v mld SIT) 
 

 Državne Privatne Tuje SKUPAJ 
Aktiva 2.307 1.180 1.051 4.538 
Delež v % 50,8 26 23,2 100 
Krediti nebančnemu sektorju 1.003 591 542 2.136 
Depoziti nebančnega sektorja 1.068 587 483 2.137 
Celotni kapital 59 47 56 162 
Rezerve 112 71 33 216 
Rezervacije -15,4 -17,6 -7 -40 
Št. zaposlenih 6.090 2.638 2.561 11.289 
Stroški poslovanja -71 -31,5 -32,5 -135 
Dobiček pred obdavčitvijo 18 17 11 46 
Dobiček po obdavčitvi 10 12 8 30 

 
     Vir: Finančni izkazi poslovanja bank v letu 2002; lastni izračuni  
 
Po podatkih v zgornji tabeli so predstavljale po deležu v aktivi državne banke (5) 50,8 %, 
domače privatne banke (8) 26 % in tuje banke (7) nekaj več kot 23 % trga. V primerjavi z 
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deležem teh treh skupin bank iz leta 2000 so spremembe zlasti v prid povečanja deleža tujih 
bank (leta 2000 jih je bilo po številu 5 s tržnim deležem 16 %). Zanimiva je ugotovitev, da imajo 
tuje banke že skoraj enako število zaposlenih kot domače privatne banke, kot posledica vstopa 
novih tujih bank v slovenski bančni prostor in odpiranja njihovih podružnic po Sloveniji, kar je 
močno vplivalo na povečanje števila zaposlenih (leta 2000 je bilo v 5 tujih bankah 1.511 
zaposlenih). V poslovnih stroških državne banke več kot dvakratno presegajo ostale banke, tuje 
banke pa so celo povečale svoje stroške v primerjavi z domačimi privatnimi bankami, kar je 
gotovo posledica njihove ekspanzije v prvih letih poslovanja, svoje poslovanje pa so precej širile 
tudi ostale tuje banke, ki so že več let prisotne v Sloveniji. 
 
Največja koncentracija lastništva je še vedno v državnih bankah, kar lahko lastnik s pridom 
izkorišča pri uveljavljanju svoje volje; obvladovalno večino ima največji lastnik tudi v povprečju 
v tujih bankah, le v domačih privatnih bankah ima v povprečju največji lastnik le pasivno 
dominanco. 
Najbolj pade v oči ustvarjeni dobiček pred davki, ki je v državnih bankah le malo večji kot v 
domačih zasebnih bankah, precej pa se je okrepil v tujih bankah, saj je še leta 2000 dosegal le 
0,7 mld SIT in to kljub temu, da ena tuja banka še vedno posluje z izgubo. Iz tabele je mogoče 
razbrati tudi koliko davka iz dobička so plačale posamezne banke (največ davka so plačale 
državne banke – 7,3 mld SIT, zasebne banke 5,1 mld SIT, tuje banke pa 2,2 mld SIT). Nizka 
profitnost v tujih bankah lahko kaže na slabosti upravljanja tujih bank, najverjetneje pa se za njo 
skriva tudi prelivanje dobičkov v tujino, da bi se izognile plačilu davka nanje, prek uporabe 
ustreznih transfernih cen. 
V danih kreditih nebančnim komitentom državne banke zaostajajo za prejetimi depoziti, vendar 
se je ta razlika v primerjavi z letom 2000 precej zmanjšala. Kritična značilnost tujih bank so 
izredno majhne rezervacije za dane kredite (njihov manjši obseg rezerv je delno mogoče 
razložiti z manjšim obsegom zbranih depozitov, saj razen SKB tuje banke pri nas nimajo še tako 
razvite mreže na drobno). Ker se njihovi kreditni komitenti ob veliki kreditni ekspanzivnosti, ki 
jo izkazujejo (zlasti na področju stanovanjskih kreditov z valutno klavzulo) niso mogli bistveno 
razlikovati od komitentov domačih bank, gre očitno za uporabo milejših standardov tveganosti, 
kot jih bankam v Sloveniji predpisuje Banka Slovenije. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi 
dejstvo, da tuje banke težijo k večji razpršenosti svojih naložb in tudi zaradi kasnejšega vstopa v 
slovenski prostor še vedno pokrivajo pretežno srednja in manjša podjetja ter občane, medtem ko 
v ostalih domačih bankah prevladujejo kot komitenti velika podjetja in v državnih bankah tudi 
velika državna podjetja, pri katerih je kreditno tveganje precej večje tudi zaradi večjega obsega 
kreditiranja. Razlike med tremi skupinami bank pa so gotovo tudi odraz različne presoje 
rizičnosti oziroma pripravljenosti na tveganja (državne banke so najbolj risk averse), delno pa 
tudi del strategije tujih bank, ki se lahko v primeru težav naslonijo na matično banko v tujini. 
Kaj je svetovni standard, slovenski ali tisti, ki ga uporabljajo tuje banke kot sta svetovno ugledni 
Société Générale in Bank Austria Creditanstalt? Po kriterijih Banke Slovenije bi morali napraviti 
vsaj dvakrat večje rezervacije kot jih, torej dvakrat znižati prihodke iz aktivnih poslov, kar pa 
pomeni popolne izgube in posledično zapiranje njihovih enot pri nas. Rezervacije, ki jih zahteva 
Banka Slovenije namreč krepko presegajo rezervacije uglednih tujih bank na istih trgih.  
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Tabela 15: Finančni izkazi poslovanja državnih, domačih privatnih in tujih bank v  
                   Sloveniji konec leta 2002  
 

 Državne Privatne Tuje SKUPAJ 
ROA (donos na aktivo) v % 1,59 0,41 0,78 0,65 
ROEb (donos pred davki na      
            Kapital) v % 

14 20 24 18 

ROEn (donos po davkih na      
            Kapital) v % 

7 13 19 11 

znesek plačanega davka (Mio SIT) 7.385 5.132 2.220 14.737 
Aktiva na zaposlenega (Mio SIT) 379 447 410 402 
Dobiček na zaposlenega (Mio SIT) 2 4 3 3 
C/I (stroški/prihodki) v %  67 45 65 60 

 
     Vir: Finančni izkazi poslovanja bank v letu 2002; lastni izračuni  
 
Izračun finančnih izkazov treh skupin bank v Tabeli 15 kaže, da so donosi na kapital največji v 
tujih bankah, na aktivo in na zaposlenega pa v domačih privatnih bankah.  
Po profitni učinkovitosti tuje banke zaostajajo in zato plačujejo tudi najmanj davka na dobiček 
slovenski državi, državne banke pa še vedno prednjačijo (in zato plačujejo največ davka). 
V produktivnosti, ki jo odraža aktiva na zaposlenega prednjačijo domače privatne banke pred 
tujimi, državne banke pa so najslabše, kar je delno tudi posledica problema ekonomije obsega. 
Pojavlja se vprašanje ali imajo tuje banke majhne dobičke predvsem zaradi davčne evazije, ki jo 
uveljavljajo s pomočjo transfernih cen ali pa gre za posledico njihove ustrezne obrestne in 
cenovne politike, saj je očitno, da je del njihove nizke profitnosti zagotovo povzročen tudi z 
obrestno politiko na slovenskem trgu. 
 
Če strnem gornje ugotovitve ob analizi Tabele 14 in 15, lahko povzamem sledeče: 
 tuje banke imajo večjo produktivnost, večjo opremljenost dela s kapitalom, večjo 

koncentracijo lastništva, manjše bruto in neto profite, manjše donose na zaposlenega in na 
aktivo ter večje stroške glede na prihodke (C/I) v primerjavi z domačimi zasebnimi bankami. 
 domače privatne banke imajo manjšo lastniško koncentracijo, zmerno večje povprečne 

profite na zaposlenega, rahlo večje rezervacije na dane kredite, večjo profitnost (ROE) in 
največjo stroškovno učinkovitost. 
 državne banke imajo večje tržne deleže, kar je povezano z večjimi povprečnimi absolutnimi 

zneski aktive, zbranih depozitov in danih kreditov, kapitala in rezerv, rezervacij, stroškov in 
zaposlenosti. Državne banke pa precej odstopajo od drugih dveh skupin tudi v naslednjih 
relativnih pokazateljih: v večji koncentraciji lastništva, v manjši multiplikaciji zbranih 
depozitov z danimi krediti in večjim odstotkom plačila davkov na dobiček. 

 
Če ob koncu poskušam odgovoriti še na uvodno aktualno vprašanje zadnjih nekaj let: ali je res 
potrebno banke prodati tujcem, managerje v njih pa zamenjati s tujimi?, lahko rečem, da analiza 
lastniške strukture bank jasno kaže, da slovenske banke v državni lasti dobro poslujejo in da jih 
njihovi managerji niso slabo vodili, kar potrjujejo tudi tuja priznanja. 
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Z nadaljno tržno koncentracijo slovenskega bančništva doma, ki ima svoje meje in zato tudi s 
širitvijo v tujini, pa je mogoče narediti največjo banko (ali dve) dovolj veliko, da ostane 
mednarodno konkurenčna, pa čeprav v večinski (ne pa celotni) domači lasti. Tudi tuji investitorji 
so na tako mešano lastništvo pripravljeni. S takšno strategijo lahko samo sledimo modelu,  
kakršnega so uporabljale že majhne članice EU pri razvoju svojega bančništva, ki so ga uspele 
ohraniti v večinski domači lasti. Tedaj bodo tudi druge manjše slovenske banke lažje 
napredovale in delovale v nišah kot pravno samostojne banke. Domača last banke ni v nasprotju, 
ampak v interesu države, saj je potrebno cilj povečanja vrednosti za delničarje razumeti tudi 
širše, kot večanje dohodka za vse delničarje, torej za vse prebivalce Slovenije. 
Trenutno sicer ni dovolj ustreznih potencialnih domačih lastnikov bank pri nas, ob njihovem 
postopnem privatiziranju pa je mogoče upati, da se pojavijo, po eni strani kot institucionalni 
zasebni lastniki ali kot finančne institucije v navzkrižnem lastništvu, kakor ga poznajo v 
razvitem svetu, tudi v vseh članicah EU. Domača večinska last največje banke v mešani lasti bo 
namreč prispevala k stabilnosti slovenskega gospodarstva, k enakopravnosti z državami EU in k 
samozavesti ljudi na tem prostoru. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 16: Izbrani kazalniki poslovanja bank po skupinah (vse banke, banke v večinski  
                   domači lasti, banke v večinski tuji lasti)  
 

 Vse banke Banke v večinski 
domači lasti 

Banke v večinski 
tuji lasti 

v %     2001             2002    2001             2002    2001          2002 
Bruto dohodek 
na povprečno aktivo 

 
     5,0                  5,4 

 
    5,2                   5,5 

 
   4,0                4,6 

Povprečen donos na aktivo      0,5                  1,1     1,2                   1,2   -3,2                0,4 
Povprečen donos na kapital      4,5                 12,1   12,2                 13,4      -                  5,2 
Operativni stroški na povp. aktivo      3,3                  3,2       3,2                   3,2    3,7                3,4 
Obrestna marža      3,6                  3,7      3,9                   3,9    3,0                3,3 

 
     Vir: Poslovanje bank z vidika gospodarskih in institucionalnih sprememb, 2003, str. 17. 
 
Iz primerjave nekaterih kazalnikov poslovanja bank v večinski domači lasti in v večinski tuji 
lasti za leto 2002 in 2001 v Tabeli 16 je razvidno, da sta se povprečen donos na bilančno vsoto in 
povprečen donos na kapital lani izboljšala, predvsem zaradi povečanja dobička bank pred 
obdavčitvijo (za 198,6 %) ter zaradi relativno skromne rasti povprečne bilančne vsote (20,5 %) 
in še skromnejše rasti kapitala, ki je tudi posledica odsotnosti splošnega prevrednotenja kapitala 
v letu 2002. Povprečen donos na bilančno vsoto je bil lani 1,1 % in povprečen donos na kapital 
12,1 %. Domače banke so po teh kazalnikih dosegle boljše rezultate, kot je to uspevalo bankam 
v pretežno tuji lasti. Povprečen donos na aktivo domačih bank je za 0,8 odstotne točke presegal 
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analogen donos bank v pretežno tuji lasti. Še večja pa je razlika pri realiziranem povprečnem 
donosu na kapital, ki je za domače banke znašal 13,4 % in za banke v pretežno tuji lasti samo 5,2 
%. 
Tudi stroškovna učinkovitost merjena z deležem operativnih stroškov poslovanja domačih bank 
v povprečni bilančni vsoti je bila boljša od bank v pretežno tuji lasti. Operativni stroški na 
povprečno aktivo domačih bank so v letu 2002 ostali nespremenjeni glede na leto 2001, in sicer 
3,2 %. Stroškovna učinkovitost bank v tuji lasti se je v letu 2002 glede na preteklo leto izboljšala 
s 3,7 % na 3,4 % operativnih stroškov na povprečno bilančno vsoto. 
Na podlagi primerjave vrednosti izbranih kazalnikov uspešnosti poslovanja bank lahko ocenimo, 
da banke v večinski domači lasti uspevajo še dosegati boljše poslovne rezultate od bank v 
večinski tuji lasti. Vendar nekatere spremembe v strukturi premoženjskih bilanc opozarjajo na 
počasno, vendar vztrajno izgubljanje pomembnih tržnih deležev na posojilnem trgu in s tem 
pomembne prednosti, ki so jo imele domače banke pred bankami v večinski tuji lasti. 
Gibalo rasti bilančne vsote bank v letu 2002 je bila rast bančnih vlog, ki je bila relativno 
avtonomna zaradi visokih kapitalskih prilivov od prodaje kapitalskih deležev v podjetjih tujim 
investitorjem in delno zaradi povečevanja narodnogospodarske stopnje varčevanja. Na drugi 
strani pa so se banke soočale s skromnim kreditnim povpraševanjem sektorja podjetij in 
prebivalstva, kar jih je ob intenzivni politiki sterilizacije deviznih prilivov Banke Slovenije 
prisiljevalo v naložbe relativno nižje obrestovanih vrednostnih papirjev. To velja zlasti za banke 
v večinski domači lasti, katerim so hitreje naraščale naložbe v vrednostne papirje kot v novo 
odobrena posojila. Delež vrednostnih papirjev se je v teh bankah v letu 2002 povzpel do 36,4 % 
bilančne vsote, medtem ko so banke v pretežno tuji lasti uspele celo zmanjšati delež tovrstnih 
naložb na 22,8 % bilančne vsote. 
Povprečna donosnost obrestovane aktive bank se ni zmanjševala samo zaradi spremembe v 
strukturi naložb v korist nižje obrestovanih vrednostnih papirjev, ampak tudi zaradi spreminjanja 
valutne strukture obrestovanih naložb in virov sredstev bank. Na aktivni strani premoženjskih 
bilanc bank so se relativno hitreje povečevala devizna posojila, medtem ko so na pasivni strani 
hitreje naraščale tolarske vloge. Zaradi razlike v donosnosti deviznih in tolarskih finančnih 
instrumentov v preteklem letu so se zviševali povprečni stroški obrestovanih virov ob hkratnem 
zniževanju povprečne donosnosti obrestovanih naložb. Banke so se na tovrstne strukturne 
spremembe v premoženjski bilanci odzvale dokaj pričakovano in sicer s pospešenim 
zmanjševanjem pasivnih obrestnih mer, zlasti za vloge najkrajših ročnosti. Ta proces je bil 
očiten zlasti v drugi polovici leta, ko je bila odpravljena zakonska regulativa o uporabi TOM-a 
kot indeksacijskega faktorja za kratkoročne vloge in posojila. Tako je bankam uspevalo celo 
povečati inflacijski dobiček, ki bi se sicer kazal v počasnejšem zniževanju posojilnih obrestnih 
mer oziroma v bolj doslednem zaračunavanju stroškov bančnih storitev. Kljub odločnemu 
zniževanju deklariranih pasivnih obrestnih mer, bankam ni uspelo v celotnem obsegu znižati 
povprečnih stroškov obrestovanih virov sredstev, saj se jim je hkrati podaljševala povprečna 
ročnost tolarskega varčevanja. Na drugi strani so bile banke prisiljene v počasnejše zniževanje 
tolarskih posojilnih obrestnih mer od zniževanja pasivnih obrestnih mer zaradi že omenjenih 
strukturnih sprememb v premoženjski bilanci. Vendar so banke le z zniževanjem obrestnih mer 
za tolarska posojila lahko konkurirale relativno hitremu naraščanju povpraševanja po deviznih 
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posojilih. V drugi polovici leta 2002 je bankam zaradi opisanih procesov odzivanja z obrestnimi 
merami na spremembe v bilanci stanja, uspelo vplivati na počasnejši trend zniževanja neto 
obrestne marže. Pri tem so bile v slabšem položaju banke v večinski domači lasti, ki niso uspele 
povečevati svoje učinkovitosti bančnega posredništva merjene z zniževanjem obrestne marže v 
obdobju relativno živahnega kreditnega povpraševanja in višje gospodarske rasti v letih 1999 in 
2000, ampak so sledile bankam v večinski tuji lasti šele od leta 2001, ko so se že soočile z 
zniževanjem gospodarske rasti (Košak, 2003, str. 18).    
Zgoraj našteta dejstva so se pokazala v hitrejši rasti neto obrestnih prihodkov bank v večinski 
tuji lasti, ki so se jim povečali za 27,8 %, medtem ko so se domačim bankam povečali za 22,6%. 
Kar deset odstotnih točk pa je razlika v stopnjah rasti bruto dohodka bank, predvsem zaradi neto 
neobrestnih prihodkov. Banke v večinski tuji lasti so bile pri tem izredno uspešne, saj so neto 
neobrestne prihodke povečale celo za 68,6 % kljub dejstvu, da so imele pri prenosu opravljanja 
storitev plačilnega prometa v državi prednost domače banke. Preudarna poslovna politika bank v 
večinski tuji lasti, ki uspevajo ohranjati v svojem celotnem posojilnem portfelju do 60 % posojil 
podjetjem in do 24 % posojil prebivalstvu, jim omogoča ponudbo dodatnih bančnih storitev 
svojim komitentom. Dolgoročno lahko pričakujemo, da jim bodo banke v večinski domači lasti 
relativno težje sledile v rasti neobrestnih prihodkov, če se jim bo struktura premoženjske bilance 
še tako intenzivno poslabševala kot v letu 2002. 
Na podlagi primerjave vrednosti izbranih kazalnikov uspešnosti poslovanja bank ocenjujemo, da 
banke v večinski domači lasti za sedaj še uspevajo dosegati boljše poslovne rezultate od bank v 
večinski tuji lasti. Možni kratkoročni ukrepi v prihodnjem obdobju, kot je odpravljanje temeljne 
obrestne mere za dolgoročne finančne obveznosti in terjatve, bodo sicer domačim bankam še 
omogočali ohranjanje ugodnih poslovnih rezultatov na kratek rok. Vendar že v letošnjem letu 
pričakujemo, da bodo banke, zaradi nižje inflacijske stopnje in enkratnega učinka sprememb 
računovodskih standardov, ki so pripomogli k višjemu izkazovanju dobička pred obdavčitvijo v 
letu 2002, prisiljene v radikalnejše zniževanje stroškov poslovanja in v bolj agresivno nastopanje 
na posojilnem trgu. Kljub ugodnim vrednostim kazalnikov poslovanja domačih bank opozarjajo 
nekatere spremembe v strukturi premoženjskih bilanc na počasno, vendar vztrajno izgubljanje 
pomembnih tržnih deležev na posojilnem trgu. Ravno tako so domače banke izpostavljene 
neugodnim relativno dražjim bančnim virom kot tuje banke, kar pomeni hitrejše soočanje z 
omejitvami njihove rasti in potencialnimi izgubami varčevalcev. S procesom približevanja 
Evropski uniji bo postal proces konkurenčnega boja za tržne deleže na domačem bančnem trgu 
vedno bolj izrazit in se bo vse bolj izražal v prisili po bolj učinkovitem poslovanju in potrebi po 
oblikovanju ponudbe vedno bolj celovitih bančnih storitev (Košak, 2003). 
 
Za konec lahko povzamemo še napovedi nekaterih vodilnih slovenskih bančnih strokovnjakov iz 
uprav nekaterih slovenskih bank, ki menijo, da si čez nekaj let v slovenskem bančnem sektorju 
lahko obetamo še več tujih lastnikov, ki pa ne bodo prevladovali, saj se bodo zaradi majhnega 
trga in dobre tehnološke opremljenosti bank težje in pa predvsem dražje uveljavljali pri nas. 
Kljub temu, da so takšne napovedi precej nehvaležne in tudi tvegane so nekateri izmed njih 
napovedali, da bo ob morebitnih lastniških premikih leta 2010 v Sloveniji približno toliko bank 
kot jih je zdaj. Ob tem so poudarili posebnost bančništva, kjer večina poslov poteka na lokalni 
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ravni, kar omogoča preživetje tudi za manjše banke. Drugi, predvsem člani uprav največjih bank 
v Sloveniji, kjer so večinski lastniki država, velika podjetja in zavarovalnica, pa pričakujejo v 
prihodnosti precejšen upad števila bank. Sedanjih 20 bank naj bi po njihovem mnenju 
pričakovana nadaljnja koncentracija čez deset let oklestila na deset ali največ petnajst bank. 
Domači lastniki ne bodo izginili, pač pa bodo močne regijske banke, ki so sicer posebnost 
slovenskega bančnega trga, predvidoma kmalu postale del večje bančne skupine. Tako naj bi 
Slovenijo čez nekaj let obvladovali dve bančni skupini z regionalno usmerjenimi podružnicami, 
katerih bančni lastniki bodo predvidoma tujci, predvsem nemške in italijanske banke. Te banke v 
zadnjem času zelo intenzivno vstopajo na vzhodnoevropske trge in se agresivno širijo na 
Hrvaško, Poljsko, Češko in Slovaško. V preteklosti je bilo takšne pritiske tudi v Sloveniji že 
čutiti in sicer zlasti od Bank Austria Creditanstalt zaradi precejšnjega finančnega potenciala te 
banke, zlasti po tem, ko jo je leta 2000 prevzela bavarska banka Hypovereinsbank s sedežem v 
Münchnu. Slovenski bančni trg je mikaven tudi za belgijske in nizozemske banke. Bančni 
strokovnjaki so prepričani, da se bo v prihodnje postopoma s prihodom tujih bank v slovenski 
bančni sektor postopno 'mehčala' tudi dokaj restriktivna politika Banke Slovenije, ki varuje 
domači bančni sistem. 
Zaradi majhnosti in dobre tehnološke opremljenosti slovenskega bančnega trga ni pričakovati, da 
bi ga tujci poskušali v celoti kapitalsko obvladovati. Tujci se bodo najverjetneje ozirali 
predvsem po naših največjih bankah, sicer pa bi bil naš trg zanje zanimivejši, če bi si pridobili 
strateški položaj na južnih trgih. Čeprav bo partnerstvo s tujci po mnenju naših bančnih 
strokovnjakov zelo pomemben način preživetja slovenskih bank, pa je prisotna še velika mera 
strahu, zato bi bilo dobro razmisliti ali bo največja slovenska bank ostala v državni lasti, kot je v 
navadi tudi ponekod v svetu. Takšen primer je tudi Portugalska, kjer je največja banka v državni 
lasti in prek nje poteka večina javnih poslov, druga vodilna banka pa ima zasebne lastnike. 
Ena od razvojnih možnosti za naše banke pa je tudi specializacija, čeprav so o tem mnenja 
različna. Nekateri bančni strokovnjaki menijo, da specializacija ne bi pomenila rešitve za naše 
banke, saj večji sistemi praviloma razvijajo univerzalno bančništvo, drugi pa ocenjujejo, da bi v 
Sloveniji lahko nastala večja specializirana, recimo komunalna banka, saj jih pri nas 
primanjkuje.  
Ob povezovanju ponudnikov različnih finančnih (bančnih, zavarovalniških in 
borznoposredniških) storitev v Evropi lahko tudi v Sloveniji v prihodnje pričakujemo podobno 
smer razvoja. V prihodnje bo nujna tudi večja prožnost bančnega sektorja, predvsem pri 
zagotavljanju bolj kakovostnih storitev, s čimer bo zavladala prava konkurenca med bankami. S 
cenejšim kapitalom, dobrim servisom in posluhom za potrebe strank se bodo slovenske banke 
tudi čez deset let lahko konkurenčno kosale s tujimi bankami. 
 
7.2. Primerjava lastništva največjih bank v Sloveniji z državami Evropske unije in 

kandidatkami za članstvo v Evropski uniji  
 
Primerjava bančnega sektorja v državah Evropske unije z državami srednje in vzhodne Evrope, 
ki kandidirajo za članstvo v tej zvezi nazorno priča o zelo različni lastniški strukturi bank: 
medtem ko so imele tuje (zahodne) banke v lasti že več kot polovico bančnega sektorja držav 
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srednje in vzhodne Evrope (v Sloveniji je bilo ob koncu leta 2002 v lasti tujih bank okoli 23 % 
bančnega sektorja), je v državah članicah EU v lasti tujcev v povprečju le približno 10 % bank.  
Za banke velja, da so najpomembnejši delničarji institucije ali pravne osebe in ne posamezniki. 
Najpomembnejši delničarji bank so običajno druga podjetja, če ne gre za posebne povezave med 
nefinančnimi podjetji in bankami kot na primer na Japonskem in od evropskih držav v Nemčiji, 
Franciji in Španiji. Za večino evropskih držav naj bi veljalo, da je prepovedano nefinančnim 
podjetjem da so delničarji bank. Navadno so za nefinančna podjetja oportunitetni stroški naložb 
v bančne delnice preveliki, zato je tega lastništva malo, čeprav ni prepovedano. Če izločimo 
nefinančna podjetja, ostanejo druge banke in druge finančne institucije kot najpomembnejši 
delničarji bank. V državah, kjer so pomembni tako imenovani institucionalni investitorji 
(zavarovalnice, pokojninski in investicijski skladi) – in ti so pomembni v državah, kjer se 
podjetja zunanje financirajo tudi prek finančnih trgov, to je z izdajanjem obveznic in delnic – je 
mogoče bodisi prepovedati nefinančnim podjetjem, da bi bili delničarji bank, bodisi tega 
delničarstva ni, čeprav ni prepovedi. Prepoved se navadno utemeljuje s tem, da ni prav, če je 
lastnik banke tisti, ki se pri banki najbolj zadolžuje – in to so nefinančna podjetja. To sicer ne 
drži več za velika podjetja, ki se v mnogih primerih v celoti financirajo prek finančnih trgov.  
V državah, kjer so investicijski skladi in še posebej pokojninski skladi sorazmerno nove 
institucije in zato še niso tako velike, te finančne institucije ne morejo biti pomembni lastniki 
bank.  
Do pred desetimi leti so se evropska podjetja skoraj v celoti zunanje financirala prek bank. V 
zadnjih desetih letih je postalo pomembno financiranje prek finančnih trgov, ki znaša okrog ene 
tretjine zunanjega financiranja. 
Od tako imenovanih institucionalnih investitorjev kot potencialnih 'normalnih' lastnikov bank so 
bile v Evropi pomembne zlasti zavarovalnice. Zato je razumljivo, da se je v Evropi (Nemčiji, 
Španiji, Franciji) začelo povezovanje bank in zavarovalnic (zavarovalnica Allianz je postala 
večinska lastnica Dresdner banke). Sicer pa je verjetno in bo še bolj značilno za Evropo v 
prihodnje, navzkrižno lastništvo ali delničarstvo med bankami in zavarovalnicami, to je med 
finančnimi institucijami. Za Evropo je značilna povezava med bankami in zavarovalnicami zlasti 
zato, ker so pač zavarovalnice že dolgo zelo pomembni nebančni finančni posredniki. Dolgo 
časa so bile edini tako imenovani institucionalni investitorji. 
Banka, ki je povezana z drugimi finančnimi institucijami prek navzkrižnega delničarstva, je 
zavarovana pred sovražnim prevzemom, saj je kontrolni delež delnic trdno v rokah drugih 
finančnih institucij. To zmanjšuje moč delničarjev in/ali pomen trga kapitala. Prek trga kapitala 
ali nakupa delnic, ki so na trgu, namreč ni možen prevzem banke. Takšnega zaklepanja podjetij 
in predvsem bank je v Evropi verjetno kar nekaj. Tudi to najbrž pomaga razložiti sorazmerno 
majhen delež lastništva tujcev v bančništvu evropskih držav. 
 
V zadnjih desetih letih je bilo v državah EU precej povezav med bankami, ki so potekale 
praviloma znotraj nacionalnih meja. Ta proces združevanja in večanja bank bo verjetno še nekaj 
časa napredoval. Obstaja prevladujoče pojmovanje, da finančnih institucij ne smejo nadzirati 
tujci. Centralne banke, finančna ministrstva in banke delujejo v tesnem sodelovanju. Zato 
primerjava lastništva slovenskih bank z bankami v EU ni možna kar tako. V Sloveniji so namreč 
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banke edine kreditne institucije, v EU pa so poleg bank pomembne tudi kreditne institucije, ki so 
povezane z državo. 
Primerjava kazalnikov stroškovne uspešnosti naših bank z bankami v EU, na primer v Nemčiji, 
Avstriji in drugih državah je zato zgrešena. Primerjati bi jih morali namreč s kazalniki 
stroškovne uspešnosti vseh kreditnih institucij v teh državah. Znana sta stroškovna 
neučinkovitost in neučinkovitost glede na dobiček teh drugih kreditnih institucij v državah EU, 
ki niso banke in delniške družbe. 
Da bi se na primer v slovenskih bankah znesek bilančne vsote in/ali kapitala na zaposlenega 
približal zneskom v bankah EU, ni videti drugega izhoda kot domače banke prepustiti tujim 
bankam. S tem se bo zmanjšala tudi razlika med njihovo povprečno aktivno in pasivno obrestno 
maržo in njihova konkurenčnost. 
Za naše banke ne more biti vodilo tudi tisto, kar se dogaja v drugih tranzicijskih državah. Naše 
banke so bile namreč kljub vsemu tudi pred letom 1991 banke, po sanaciji pa so postale tudi 
kapitalsko trdne banke in niso bile nikoli državne. Dve banki sta postali državni banki šele ob 
sanaciji, kar pa se je zgodilo tudi na Švedskem, Finskem in drugod po Evropi v devetdesetih 
letih. Zato ne moremo govoriti o zaostajanju pri privatizaciji teh dveh bank za drugimi 
tranzicijskimi državami, ker ne gre za enak proces sanacije kot v drugih tranzicijskih državah 
(Ribnikar, 2001a).  
Če primerjamo tržne deleže vsake od največjih bank držav članic EU in kandidatk za članstvo v 
EU ter podatke o njihovem domačem ali tujem lastništvu in njihove finančne izkaze poslovanja, 
lahko iz nekaterih izračunanih kazalnikov poslovanja (kapital, bilančna vsota, profit, ROA, 
ROE, stroški na dohodek, koeficient kapitalske ustreznosti) navedemo naslednje glavne 
značilnosti: 
1) Donosi so v domačih bankah v EU visoki, v srednji in vzhodni Evropi pa nizki, tudi če gre za 

iste banke, ki nastopajo kot tuji lastniki v državah srednje in vzhodne Evrope (v nadaljevanju 
SVE), ki kandidirajo za članstvo v EU. Donosi bank v Sloveniji so visoki v primerjavi z 
bankami v SVE in primerljivi z bankami v članicah EU. 

2) Koeficient kapitalske ustreznosti je v bankah članic EU nižji, v SVE pa višji (razen Poljske), 
kar je razumljivo glede na večjo tveganost poslovanja v negotovih razmerah po tranziciji in s 
tem z bolj rizično aktivo kot v EU. V Sloveniji je koeficient kapitalske ustreznosti v sredini, 
a bližje EU. 

3) Stroški na dohodek nihajo mnogo manj med bankami v EU (so med 50 % in 70 %) kot med 
bankami v SVE (so med 13 % in 120 %), pri katerih so v povprečju precej višji. Slovenija je 
z razponom od 30 % do 70 % vmes, a bližje bankam EU. 

4) Banke v EU so bistveno večje kot banke članic SVE, kar je razumljivo, ker so njihova 
gospodarstva močnejša, dodatno pa je tudi finančna poglobljenost bistveno večja. Po 
kapitalu so v povprečju banke članic EU okrog 60-krat močnejše, po bilančni vsoti pa okrog 
80-krat močnejše od bank v državah, ki kandidirajo za članstvo v EU. Slovenija kot 
najmanjša država med kandidatkami vendarle dosega po velikosti povprečje držav SVE. 

Iz primerjave je mogoče zaključiti, da dosegajo domače banke v državah članicah EU v 
primerjavi z bankami SVE bistveno višjo dohodkovno učinkovitost, nekaj boljšo stroškovno 
učinkovitost, imajo manjšo kapitalsko ustreznost, ker vključuje njihovo poslovanje manj 
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tveganja in so bistveno večje od bank SVE, ker so močnejša tudi njihova gospodarstva. Če 
obstaja nek optimalen minimalen obseg banke za dosego minimalnih skupnih povprečnih 
stroškov (ekonomija obsega), njegovo doseganje zahteva v manjših in manj bogatih 
gospodarstvih večjo koncentracijo bančništva, da bi banke, čeprav v domači lasti, ostale 
konkurenčne na mednarodnem trgu. 
Slovenija je po dohodkovni in stroškovni učinkovitosti ter kapitalski ustreznosti bližje državam 
EU kot ostalim državam, ki kandidirajo za članstvo v EU. Slediti strategiji manj razvitih manjših 
članic EU pa za Slovenijo pomeni še nadalje povečati koncentracijo domačega bančnega 
sektorja in mu tako prek ekonomije obsega omogočiti, da bo dovolj konkurenčen, da lahko vsaj 
delno ostane v domačih rokah. Za ohranitev določene stopnje domačega lastništva največjih 
bank, kot jo imajo najmanjše manj razvite in zato za Slovenijo najbolj primerljive članice EU 
(Portugalska, Irska, Grčija), je za Slovenijo že prepozno. S povečevanjem koncentracije pa je 
mogoče ohraniti pretežno lastništvo nekaterih največjih bank Slovenije, predvsem največje 
bančne skupine NLB, v slovenskih rokah in to vsaj v prehodnem obdobju, dokler bodo takšno 
strategijo vodile tudi primerljive najmanjše in najmanj razvite članice EU. Napačno pa bi bilo 
prepustiti se usodi razpršenega in s strani tujcev prevzetega bančnega sektorja vseh ostalih 
držav, ki kandidirajo za članstvo v EU, tudi najbolj razvitih med njimi kot so Poljska, Madžarska 
in Češka. Te države ne bodo več mogle biti enakopraven partner v EU in ne bodo mogle 
uresničevati svojih strategij. 
 
V nadaljevanju bom podrobneje predstavila značilnosti lastniške strukture bank in njenega 
vpliva na uspešnost poslovanja bank v nekaterih tranzicijskih državah. 
V skladu z Zakonom o bankah je na Češkem edina dovoljena pravna oblika banke poslovnega 
tipa delniška družba, razen če ne gre za banko, ki je podružnica tuje banke ali državna finančna 
institucija. Lastniška struktura se izraža kot delež v lastniškem kapitalu delniške družbe. 
Spremembe v lastniški strukturi so odsev razlik v intenzivnosti povečevanja lastniškega kapitala 
domačih in tujih investitorjev. Drugi pomembni dejavniki, ki so vplivali na spremembe lastniške 
strukture, so prodaja in nakup deležev, od katerih je najpomembnejša prodaja deležev države v 
velikih bankah v obdobju privatizacije, pa tudi spremembe v številu bank. V slednjem primeru 
se je zaradi odvzema licence zaradi neizpolnjevanja pravil varnega in skrbnega poslovanja 
zmanjšal lastniški delež češkega zasebnega kapitala. Na Češkem je koncentracija tudi rezultat 
privatizacije bank, kar je v večini primerov povezano z združitvijo banke s hčerinsko banko 
novega investitorja, če le-ta posluje v Češki republiki. Prodaja deleža države in Centralne 
Narodne banke (CNB), ki sta ga imela v Češkoslovenská obchodní banki in banki KBC iz 
Belgije, je bila končana sredi leta 1999. Leta 2000 je sledila privatizacija Česká spořitelna 
banke, kjer je večinski delež kupila avstrijska Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG. 
Privatizacija Komerční banke, ki je bila zadnja velika banka v državni lasti, je bila končana v 
drugi polovici leta 2001. Kupec je bila francoska Société Générale. Poleg tega je bila edina 
banka, ki je imela status državne finančne institucije (Konsolidační banka) in je bila v popolni 
lasti češke države, v drugi polovici leta 2001 preoblikovana v nebančno agencijo. 
Tuje banke postajajo novi delničarji v velikih bankah, kar močno krepi delež tujega kapitala v 
lastniški strukturi bank. Deleži države, ki so zdaj omejeni samo na banke, usmerjene na vladne 
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programe s področja občin, izvoza in majhnih podjetij, se temu ustrezno manjšajo. Dne 31. 
decembra 2001 je bila češka država, skupaj z občinami, večinski lastnik v treh bankah. Na isti 
dan je tuji kapital prevladoval v 16 bankah in 10 podružnicah tujih bank od skupaj 38 bank in 
podružnic tujih bank. Poleg tega so nekatere banke (zlasti stanovanjske) v lastništvu tujih 
hčerinskih bank, ki so registrirane v Češki republiki in so tako posredno pod vplivom tujega 
kapitala. S pravnega vidika so imeli češki subjekti konec leta 2001 v lasti 9 bank, čeprav je 
dejanska številka pravzaprav 3, če odštejemo banke, katerih večinski lastnik je tuja hčerinska 
banka.  
 
 
 
 
                      Slika 4: Lastniška struktura bank na češkem ob koncu leta 2001 

 
                       Vir: Češki bančni sistem na začetku novega tisočletja, 2002, str. 14. 
 

Kot je razvidno iz Slike 4 imajo največji delež v češkem bančnem sektorju tuji investitorji, saj so 
bili ob koncu leta 2001 udeleženi s 70 % celotnega lastniškega kapitala. Največji del tujega 
kapitala prihaja iz držav članic EU (58,1 %). Češki investitorji so imeli ob koncu leta 2001 30% 
delež v celotnem lastniškem kapitalu bank, 4,4 % pa ga je bilo v rokah češke države. Vpliv 
tujega kapitala na češki bančni sektor je najbolj opazen, če primerjamo skupno aktivo (Slika 5), s 
katero razpolagajo banke v večinski tuji lasti (več kot 50 % delež kapitala). Te banke so imele ob 
koncu leta 2001 90,1 % vse aktive. Ta delež se poveča na skoraj 95 % vse aktive bančnega 
sektorja, če upoštevamo banke, ki so v posredni tuji lasti prek hčerinskih bank, ki poslujejo na 
Češkem (Davidová, 2002). 
 

      Slika 5: Struktura aktive bank glede na lastnike ob koncu leta 2001 
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        Vir: Češki bančni sistem na začetku novega tisočletja, 2002, str. 14. 

 
Vpliv prevladujočega tujega lastništva čeških bank pa vpliva tudi na njihovo uspešnost 
poslovanja. Na začetku devetdesetih let so banke (zlasti velike državne) tudi zaradi političnega 
posredovanja preveč sredstev posojale podjetniškemu sektorju, ki je tudi sam potreboval 
prestrukturiranje in izboljšanje konkurence. Zaradi tega je bil v portfelju bank velik obseg 
posojil z visoko stopnjo tveganja zaradi neodplačevanja. Ta problem je postal pereč v času 
valutne krize leta 1997 in poznejše recesije, ko se je kakovost kreditnega portfelja drastično 
poslabšala in povzročila bančno krizo. Zato je bil v drugi polovici devetdesetih let pripravljen in 
uveljavljen celosten program privatizacije bančnega sektorja, ko se je lastniška struktura 
domačih bank spreminjala vzporedno z reševanjem glavnega problema, to je slabe kakovosti 
posojil poslovnih bank. Razvrščena posojila so konec leta 2001 predstavljala 21,5 % celotnega 
obsega posojil, kar je 8,3 odstotne točke manj kot konec prejšnjega leta. 
Povečanje kapitala, ki je večinoma potekalo s povečevanjem osnovnega kapitala, je država v 
velikih državnih bankah opravila sama pred privatizacijo. Kapitalska ustreznost se je od začetka 
prestrukturiranja in privatizacije bančnega sektorja zelo izboljšala. Konec decembra 2001 je 
stopnja celotne kapitalske ustreznosti bančnega sektorja znašala 15,41 %. Zakonsko določena 
stopnja je 8 % in so jo od leta 1999 dosegle vse banke. Aprila 2001 so začela veljati nova pravila 
centralne banke glede izračunavanja kapitalske ustreznosti in od takrat le-ta poleg kreditnega 
tveganja kaže tudi tržno tveganje.   
Glavne značilnosti češkega bančnega sektorja so glede celotne aktive, posojil, vlog, poslovanja z 
izvedenimi instrumenti oziroma dobička od bančnega poslovanja, bruto dobička brez davka in 
neto dobička z nekaj izjemami izboljšujejo, privatizacija in rast tujega kapitalskega deleža pa se 
v zadnjih letih nadaljujeta. Drugi pomembni kazalniki uspešnosti bančnega poslovanja, kot sta 
dobičkonosnost in učinkovitost, so bili prav tako pozitivni. 
Tuje lastništvo očitno koristi češkemu bančnemu sektorju, saj ob tujem kapitalu na Češko 
prihajajo tudi novo znanje in upravljalske sposobnosti iz tujine, kar naj bi prispevalo k temu, da 
banke uspešno opravljajo vlogo finančnega posrednika in krepijo uspešnost poslovanja. 
Učinkovita lastniška struktura pa naj bi tudi prispevala k stabilnosti bančnega sektorja. 
 

94,2%

2,0%3,8%

tuji investitorji

država, občine

češki zasebni lastniki



 81

S koncem monobančnega sistema leta 1990 se je na Slovaškem začel razvoj lastniške strukture 
slovaškega bančnega sektorja. V letu 1990 je bila večina bank še v lasti države, zdaj pa sta v 
posredni državni lasti le še dve manjši banki. Vendar pa je država prodala tudi svoja deleža v teh 
dveh institucijah. 
Konec leta 2001 je na Slovaškem delovalo skupaj 23 bank, in sicer: 
• 15 univerzalnih komercialnih bank, 
• 2 izpostavi tujih bank (Československa obchodná banka, ING Bank), 
• 3 specializirane stanovanjske hranilnice – t.i. stanovanjske banke, 
• 3 specializirane državne banke (Konsolidačná banka – državna banka v zapiranju, Slovenská 

záručná a rozvojová banka – ki podpira posebna posojila ter Eximbanka – izvozno-uvozna 
banka). 

Poleg bank pa je na Slovaškem delovalo še devet predstavništev tujih bank. 
Vse banke morajo spoštovati Zakon o bankah št. 483/2001, v skladu s katerim so banke na 
Slovaškem delniške družbe ali državne finančne institucije, ki v skladu s svojo licenco lahko 
opravljajo kreditne posle ter kreditne in depozitne transakcije.  
Na Slovaškem veljajo tudi posebni pogoji glede pridobivanja deležev v lastniškem kapitalu 
bank. Predhodna odobritev Narodne banke Slovaške je potrebna za pridobitev ali preseganje 10-, 
20-, 33- ali 50-odstotnega deleža v osnovnem kapitalu banke, za spojitev ali delitev banke ter 
tudi za povečanje ali znižanje osnovnega kapitala. 
Leta 2002 je bila večina komercialnih bank na Slovaškem pretežno v lasti glavnih tujih bank. 
Takšno stanje naj bi pripomoglo k nadaljnjemu izboljšanju in profesionalizaciji bančne industrije 
na Slovaškem, kar naj bi imelo tudi pozitivne učinke na celotno slovaško gospodarstvo. 
 
Tabela 17: Delež tujega lastniškega kapitala na Slovaškem v obdobju 1992-2002  
 
 
v %  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

 
 
Delež tujega  
lastniškega 
kapitala      7,6   14,4   22,8   32,7   39,6   39,2   37,3   24,6   28,1   60,5   81,2 
 
 
Vir: Bančni sistem na Slovaškem, 2002, str. 23. 
 
Na Madžarskem se je lastninska struktura bančnega sektorja v drugi polovici devetdesetih let 
drastično spremenila kot posledica privatizacije bank. Neposredno državno lastništvo se je v 
letih od 1994 do 1997 zmanjšalo s 66 na 20 %, hkrati pa je tuje lastništvo poraslo s 16 na 61 % 
celotnega delniškega kapitala bančnega sistema (Slika 6). Med tujimi lastniki prevladujejo banke 
iz držav EU, kar potrjuje visoko stopnjo gospodarske povezanosti Madžarske z EU. 
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           Slika 6: Lastniška struktura madžarskega bančnega sistema 

 
           Vir: Razvoj bančnega sektorja na Madžarskem: preoblikovanje, tekoča gibanja in obeti, 2002, str. 27. 
 
Ob koncu procesa privatizacije se je lastniška struktura bančnega sistema le malo spremenila. 
Konec leta 2001 je znašal delež tujih investitorjev v registriranem kapitalu madžarskih bank 
63% (če iz statistike izvzamemo Madžarsko razvojno banko in EximBank, je tuje lastništvo 
konec leta 2001 znašalo 78 % kapitala). 
Vlada splošno prepričanje, da je tuje lastništvo v madžarski bančni sistem prineslo potrebno 
stabilnost, kar se izraža v razmeroma visoki ravni kapitalske ustreznosti in izboljšani kakovosti 
aktive in je delno tudi posledica izboljšanega znanja o obvladovanju tveganj. Poleg tega je tuje 
lastništvo glavni dejavnik povečevanja konkurence, izboljševanja kakovosti ter večje 
raznolikosti bančnih proizvodov in storitev, pa tudi razvoja sistemov informacijske tehnologije 
in distribucijskih kanalov (Móre, 2002). 
Predvidevanja o nadaljnji liberalizaciji pri odpiranju podružnic tujih bank so težka. Madžarski 
zakonski predpisi so na mnogih področjih že usklajeni s predpisi držav članic EU. Zadnje 
spremembe Zakona o bančništvu vključujejo praktično celoten veljavni pravni red Skupnosti na 
tem področju. Predpisi, ki se nanašajo na enotni trg, pa bodo začeli veljati ob vstopu Madžarske 
v EU. Med temi so občutne spremembe povzročila uvedba »Enotnega evropskega potnega lista«, 
saj bo evropskim bankam omogočila opravljanje storitev tudi na Madžarskem, bodisi prek 
podružnic, ne da bi pri tem morale zaprositi za dodatno licenco. Na Madžarskem veljavni 
predpisi glede odpiranja podružnic še vedno vsebujejo nekatere omejitve, najpomembnejša med 
njimi je zahteva po dokapitalizaciji, ki pa bo prenehala veljati s pristopom. 
Precej težko je napovedati, kakšne bodo posledice liberalizacije pri odpiranju podružnic, saj 
glede tega mednarodne primerjave niso mogoče. Tuje lastništvo v drugih evropskih državah 
znaša manj kot 10 %., v Madžarski pa imajo tuji lastniki v lasti skoraj dve tretjini bančnega 
sektorja. Nekatere od teh bank že delujejo kot podružnice, kar se kaže na mnogih področjih, od 
mehanizmov sprejemanja odločitev do dejavnosti, povezanih z obvladovanjem tveganj. 
Preoblikovanje iz hčerinskih bank, ki trenutno delujejo na Madžarskem, v podružnice, naj ne bi 
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imelo pomembnega vpliva na bančni trg, saj bo preoblikovanje verjetno prizadelo banke, ki 
delujejo kot kvazipodružnice, dejavnosti teh pa bodo imele le omejen učinek na trg poslovanja s 
prebivalstvom. Opravljanje storitev za osebne komitente in postavitev potrebne infrastrukture je 
zelo drag postopek, zato bodo tuje banke, ki želijo prodreti v ta segment poslovanja, verjetno  
izbrale svoj način uporabe novih tehnoloških inovacij. Ti postopki pa bodo verjetno spodbudili 
madžarske banke, da bodo tudi same uvajale dosežke tehnološkega razvoja. 
 
Na Poljskem se je konec leta 2001 število zasebnih bank zmanjšalo na 62 (od 66 ob koncu leta 
2000), medtem ko je število bank v lastništvu tujih investitorjev upadlo na 44 (od prej 46). Tuji 
investitorji so neposredno upravljali 15 bank, ki so bile ustanovljene kot delniške družbe s 100% 
tujim lastništvom (skupaj s tremi bankami, ki so jih kupili poljski ustanovitelji), dve banki sta 
bili podružnici tujih bank in 20 bank je bilo prav tako z večinskim tujim deležem. Število bank, 
ki so jih posredno upravljali tuji investitorji se ni spreminjalo, čeprav so v tej skupini bank 
nastale velike spremembe.  
Ob koncu junija 2001 je 44 bank, ki so jih obvladovali tuji investitorji, predstavljalo 79,1 % vseh 
kapitalskih sredstev in 68,4 % celotne aktive bančnega sektorja. Te banke so imele 63,6 % vseh 
vlog nefinančnega sektorja in so dodelile 71,7 % vseh neodplačanih posojil, če odštejemo 
rezervacije. 
Tri banke, ki jih neposredno obvladuje Zakladnica, so predstavljale 22,2 % celotne aktive 
bančnega sektorja, 18,1 % posojil z odbitkom rezervacij, 27,9 % vseh vlog in samo 11,2 % 
kapitalskih sredstev. 
Največ so v poljski bančni sistem investirale ameriške, nemške in nizozemske institucije. 
Američani so imeli 12,6 % delniškega kapitala poslovnih bank, Nemci 11,8 % in Nizozemci 
7,7%. Na četrtem mestu so bili irski investitorji, ki so imeli 6 % delniškega kapitala poslovnih 
bank. 
 
Lastniška struktura bank v Estoniji je razvidna iz Tabele 18. Odvisnost estonskega bančnega 
sistema od dogodkov na mednarodnih finančnih trgih in od preferenc tujih investitorjev se je iz 
leta v leto poglabljala. V času reorganizacije so tuje banke povečale svoj delež v lastniškem 
kapitalu od 10,3 % v letu 1996 na 63,3 % ob koncu leta 2001. Skupni delež tujih lastnikov se je 
dvignil na 85,9 % ob koncu leta 2001. 
 
Tabela 18:  Lastniška struktura estonskih bank (v %) 
 
LETO                   ESTONSKI LASTNIKI                                             TUJI LASTNIKI 
     javni         pravne       fizične     SKUPAJ         banke      pravne     fizične      SKUPAJ
     sektor        osebe          osebe                 osebe       osebe 
 
1996        12,0             -                  -               62,8              10,3            -               -                 37,2     
1997                            4,2           41,6            11,3            57,1              22,7         19,6           0,6               42,9 
1998                          13,6           22,3              8,6            44,5              45,5           9,5           0,5               55,5   
1999                          11,6           15,2            11,0            37,6              52,6           8,9           0,7               62,2    
2000                            0,0             6,8              9,3            16,1              67,0         16,7           0,2               83,9  
2001                            0,0             5,6              8,5            14,1              63,3         22,3           0,3               85,9       
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Vir: Razvoj bančnega sistema v Estoniji, 2002, str. 47. 
 
Švedske banke in dve največji estonski banki (Hansapank in Union bank of Estonia), ki so leta 
1998 investirale v lastniški kapital, leta 2000 pa tudi finska zavarovalnica Sampo Group v 
Optiva Pank, so povečale delež tujih lastnikov od 37,2 na 85,9 % v obdobju od 1996 do 2001. 
Delež lastniške strukture javnega sektorja (predvsem Banke Estonije) se je leta 1998 povečal 
predvsem zaradi sanacije dveh manjših bank (centralna banka je bila glavni delničar 
novoustanovljene Optiva Pank) in se konec leta 2000 zmanjšal na ničlo zaradi prodaje Optiva 
Pank skupini Sampo. 
Poglavitne koristi in ovire, ki so jih povzročile tuje banke z vstopom na estonski trg, so znane, 
vendar so kljub temu opravili še dodatno empirično testiranje. Pripravili so poseben vprašalnik 
in izvedli strokovno oceno z namenom, da uporabijo izkušnje drugih analognih preučevanj. 
Empirični elaborat je dal nekaj pomembnih sklepov, ki kažejo nekaj podrobnosti in tudi razlik: 
1) Poglavitni razlog za vstop tujih bank na estonski bančni trg je bila strategija spremljanja 

strank. Rezultati posebnega vprašalnika so potrdili, da je bila za tuje banke zelo pomembna 
strategija spremljanja strank. Iskanje novih poslovnih priložnosti in iskanje novih strank je 
bilo tudi ocenjeno kot eden pomembnejših motivov za vstop na estonski trg. 

2) Najpomembnejše prednosti tujih bank pred domačimi so v Estoniji naslednje: 
1. boljše obrestne mere posojil, 
2. cenejše financiranje virov, 
3. večji ugled, 
4. boljše obvladovanje tveganj. 
Prednosti domačih bank pa sta boljše poznavanje strank in tesnejši odnos z njimi. Tako tuje     
kot domače banke imajo na estonskem trgu različne ciljne skupine strank in področja      
aktivnosti. Rezultati se skladajo s teorijo o internacionalizaciji bank. 

3) Prihod tujih bank je izboljšal kakovost storitev v estonskem bančnem sektorju. Največji 
estonski banki (Hansapank in Union bank of Estonia), ki imata obe velik delež tujega 
kapitala, sta izdelali zelo kakovostno ponudbo bančnih storitev na internetu. Tudi boljše 
obvladovanje tveganj je eden od pozitivnih učinkov tujih bank. Estonske banke so zaradi 
tujega kapitala postale zaneslivejše, zadolževanje na tujih trgih pa je za domače banke in 
njihove stranke postalo cenejše. 

4) Vprašani so v anketah navedli tudi večje možnosti za članstvo v EU, makroekonomsko in 
politično stabilnost, dobre možnosti za širitev kot primer pomembnejših značilnosti, ki jih je 
s tem pridobil estonski trg. Bolj liberalno ekonomsko okolje je bila tudi ena od prednosti. 

5) Večje domače gospodarske družbe in izvozniki so bili omenjeni kot najbolj pomembna ciljna 
skupina tujih bank, manjša in srednje velika podjetja, fizične osebe z visokimi dohodki in 
gospodinjstva pa so prioriteta domačih bank. Med pomembnejšimi aktivnostmi tujih bank so 
prevladovala financiranja gospodarskih družb, upravljanje gotovine in sredstev ter 
poslovanje na trgih kapitala. Estonske banke (v domači in tuji lasti) so seveda usmerjene v 
model univerzalnega bančništva in so aktivne tudi na različnih nebančnih področjih. 

6) Prihod tujih bank je prav tako občutno povečal konkurenčnost na bančnem trgu. Dolgoročna 
posojila prvorazrednim strankam in hipotekarna posojila gospodinjstvom so bila omenjena 
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kot najpomembnejši tržni segment na estonskem bančnem trgu, na katere je vplival pritisk 
tujih bank.  

7) Različne vrste znanja so prav tako izreden prispevek tujih bank, še posebno za vodstva bank 
v tuji lasti. Strokovno znanje o tehnikah obvladovanja likvidnostnega in obrestnega tveganja 
je bilo ocenjeno izredno visoko. Domače banke so tudi dobro ocenile informacijski sistem, 
kreditno politiko in prenos kadrovske politike iz tujih bank. 

Zanimivi pa so bili tudi rezultati posebne ankete o tem kaj menijo direktorji bank o njihovih 
možnostih preživetja v prihodnosti. Na splošno so bili direktorji estonskih bank v domači lasti 
zelo optimistični glede možnosti neodvisnega preživetja, tudi s stališča dolgoročne perspektive. 
Možnosti združenja s tujo banko in/ali prodajo večinskega lastniškega deleža tujemu partnerju so 
veliko večje v primerjavi z združitvijo z domačo banko in/ali prodajo večinskega lastniškega 
deleža domačemu partnerju, posebno iz dolgoročnega vidika. Estonske domače banke ne vidijo 
nobenih možnosti v sovražnem prevzemu tujih večinskih ali manjšinskih delničarjev. Takšen 
rezultat pa ne preseneča, če pomislimo na visoko koncentracijo in delež tujega lastništva v 
estonskem bančnem sektorju. 
 
Pri tranzicijskih gospodarstvih lahko opazimo, da postajajo vse bolj povezana s preostalim 
svetom, še posebej z Evropsko unijo. Kljub temu pa je pred njimi še kar nekaj izzivov, preden bo 
prehodno obdobje dejansko končano. Makroekonomske politike morajo ustvariti stabilno in 
privlačno okolje, ki bo spodbujalo gospodarsko rast. Nadaljevati se morajo tudi usklajevanje 
zakonskih in regulativnih sistemov ter reforma finančnega sektorja za vzpostavitev trdnih 
zakonskih okvirov, znotraj katerih bo potekalo učinkovito razporejanje virov. Vladne politike 
morajo biti sploh usmerjene k ustvarjanju potrebnih temeljev, na katerih bodo države SVE lahko 
čim hitreje dosegle povprečno raven ekonomskega razvoja v EU. V vsakem primeru pa bo ta 
proces, četudi bi te države dosegale za 2 % višje stopnje rasti od povprečja EU, trajal kar 
obdobje ene ali dveh generacij. 
Dejstvo je, da ima v razvitem svetu večina bank precej razpršeno lastniško strukturo, le v 
tranzicijskih državah je obratno, vendar pa tam praktično ni bilo primerov samosanacije. 
Lastniška struktura v nekaterih srednjeevropskih državah se je v zadnjih letih bistveno 
spremenila v korist tujega kapitala. Deleži tujega kapitala v njihovih bančnih sistemih so 
nekajkrat večji kot na primer v državah, iz katerih novi bančni lastniki prihajajo. To kaže, da je 
naš prostor bolj ranljiv in verjetno tudi zgodovinsko obsojen na to, da s sprejemom globalizacije 
sprejme filozofijo svobodnih trgov, hkrati pa tudi tujo dominacijo. 
V Nemčiji ali Italiji je po tolikih letih članstva v EU še danes zelo pomemben del bančnega 
sektorja v javnih rokah, pa ni videti, da bi bilo to za EU problem, s katerim bi se bilo potrebno 
ubadati. Niti ena članica EU nima večinskega dela bančnega sektorja v rokah tujih lastnikov 
(izjema je le Luksemburg). Po drugi strani pa med vodilnimi državami kandidatkami za članstvo 
v EU – razen Slovenije – ni niti ene, v kateri bi bil večinski del bančnega sektorja (še) v rokah 
domačih delničarjev.  
Glede na dejanske gospodarske in politične razmere v številnih tranzicijskih in drugih državah v 
razvoju, tudi Svetovna banka marsikje ugotavlja, da je treba privatizirati slabo vodene, globoko 
nesolventne državne ali paradržavne banke. Če pa je domači privatni finančni sektor v kakšni 
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državi prešibak ali pa sploh nerazvit, potem Svetovni banki ne preostane drugega, kot da 
predlaga, da se ta sektor odpre tujemu kapitalu. Zavedajo se namreč, da odprtost finančnega 
sektorja tujemu lastništvu sama zase še ne pomeni hitrejšega ali vsaj bolj stabilnega razvoja 
gospodarstva. Brez zajamčene popolne mobilnosti kapitala tuji investitorji seveda ne bodo 
vlagali v tranzicijske države, še zlasti pa ne v finančni sektor.  
 
V pisanju uglednih časopisov, kot sta Financial Times ali Wall Street Journal je čutiti previdnost 
razvitih držav glede prihoda tujih investitorjev v njihov bančni sektor. Denarne oblasti so zelo 
skrbne pri spuščanju tujih investitorjev v domače banke ali pri dajanju dovoljenj za njihovo 
združevanje s tujimi bankami. Zgovorna ilustracija take previdnosti je tudi odločitev Banke 
d'Italia, centralne banke, ki domači bančni velikanki Unicredito ni dala dovoljenja za združitev z 
drugo največjo špansko banko, ker so ocenili, da je ta prevelika in da utegnejo biti italijanski 
interesi pri morebitni združitvi premalo upoštevani. 
Koncentriranih uradnih podatkov o lastništvu v bančnem sektorju posameznih držav ni veliko. 
Raziskava o 7900 bankah iz 80 držav, ki so jo leta 1998 za Svetovno banko objavili njeni 
ekonomisti Claessens, Demirduc-Kunt in Huizing je pokazala, da je bilo v vseh tranzicijskih 
državah že v začetku devetdesetih let kar polovica vseh bank v tuji lasti, glede na skupno 
bilančno vsoto pa so imeli tujci v lasti 52 % tamkajšnjega bančnega sektorja. 
Stanje v razvitih državah je bistveno drugačno, saj so imeli v tamkajšnjih bankah tuji lastniki v 
povprečju le po 25 %, če se jih gleda po bilančni vsoti, pa vsega skupaj samo 15 % lastniškega 
deleža. Tudi novejši podatki, ki jih je objavil OECD kažejo podobna razmerja. Tuji lastniki 
imajo v tranzicijskih državah v lasti veliko večje tržne deleže bank kot pa v primerljivih državah 
EU. Medtem ko so v letu 1999 imeli tujci na Češkem 28, na Poljskem 49, na Madžarskem pa 
celo 60 % tržnega deleža bank, so imeli na Portugalskem 4,1, v Italiji 4,8, v Španiji 7,6, v 
Avstriji 9,9, v Grčiji pa 14,5 % tržni delež. 
 
Tranzicijske države so v tem pogledu že zdaj veliko na slabšem kot azijske ali južnoameriške 
države. Razlog za tako visok delež tujih lastnikov je v tem, da so bile banke v bivših 
komunističnih državah ob prehodu v kapitalizem v slabem stanju, poleg tega pa so politiki, 
zaslepljeni od parol o čudežni moči takojšnje privatizacije, z njihovo prodajo reševali oslabljena 
in zadolžena domača gospodarstva. Slovenske banke so bile po svoji organiziranosti, načinu 
poslovanja in paleti storitev veliko bolj podobne zahodnim kot vzhodnim bankam. Poleg tega pa 
se je država v začetku privatizacije odločila, da bomo največji banki 'zdravili' sami in jih torej ni 
prodajala, ko so bile v najslabšem stanju. Zato je bil delež bank v tuji lasti še vse do nedavnega v 
Sloveniji tako nizek. 
Slovenske banke s pretežnim tujim lastništvom že zdaj dajejo 4,5-krat več posojil kakor domače, 
obseg depozitov, ki jih imajo podjetja in posamezniki pri njih, pa je skoraj osemkrat večji kot pri 
bankah v slovenski lasti. Še večja prisotnost tujcev v slovenskem bančnem sektorju se naj v prvi 
fazi neposredno ne bi poznala, naj bi pa se začelo discipliniranje domačih bank, ki ga navajajo 
tudi tuji analitiki. Že sedanje izkušnje kažejo, da se tuje banke brezkompromisno lotevajo 
zniževanja stroškov povsod, kjer je to mogoče, prav tako pa se ne odrekajo niti zniževanju 
oziroma minimalnemu povečevanju števila zaposlenih. Tako zbrani prihranki se ne prelivajo h 
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komitentom, pač pa povečujejo dobiček ali pa se še pred njegovim prikazovanjem prelivajo k 
matičnim bankam v tujino. 
 
Vsako okolje – slovensko, evropsko ali svetovno – omogoča doseganje določene povprečne 
stopnje uspešnosti. Če bi bile slovenske privatne banke, ne glede na to ali so v domačih ali pa 
tujih rokah, tako strašno neučinkovite, bi jih kakšni drugi, sposobnejši investitorji že zdavnaj 
prevzeli in realizirali dodatne dobičke. Vendar pa se to še ne dogaja, saj je celotno učinkovitost 
poslovanja bank treba ocenjevati na podlagi različnih kazalnikov, npr. kakšen je donos na kapital 
in kako dolgo je obdobje, v katerem je bil tak donos realiziran, kako je obdavčen dobiček in 
kakšna je davčna politika v državi, kakšna je višina bilančne vsote na zaposlenega, kakšen je 
tržni delež banke, ipd. Več let rastoči tržni delež, ob vsaj nespremenjenem (a še vedno 
zadostnem) donosu na kapital je znamenje, da so delnice take banke vredne precejšnje 
pozornosti. Dejstvo je tudi, da naše banke ne morejo ponuditi vsega, kar izvozno gospodarstvo 
zahteva in če jim ne bo uspelo te poslovne vrzeli zapolniti, tako po obsegu kot po ceni, se bo 
najverjetneje problem obsega kreditne ponudbe uredil tako, da bodo banke prek pripojitev ali 
prevzemov povečale svoj kreditni potencial do takšnega obsega, ki bo sorazmeren potrebam 
največjih izvoznikov.  
Tudi znižanje domače inflacije na povprečje EU bo velika izkušnja za vse tranzicijske države, še 
najbolj pa za majhne slovenske banke. Razlike med aktivnimi in pasivnimi obrestnimi merami se 
bodo v prihodnjih dveh do treh letih močno skrčile in nadaljnje znižanje bančnih stroškov bo 
postalo ključno vprašanje srednje in dolgoročnega obstoja predvsem manjših bank. Treba bo 
iskati dodatne možnosti za izboljšanje bančne produktivnosti, manjše banke, razen 
specializiranih – pa tega ne bodo zmogle v enakem obsegu kot večje banke in spet bodo pred 
dilemo: pripojitev ali prevzem. S tem v zvezi pa je tudi jasno, da bo v prihodnje morebitna 
nadaljna rast osebnih prejemkov v bančnem sektorju možna le ob porastu storilnosti na rastočem 
donosu na kapital. 
 
Za države v tranziciji, z izjemo Slovenije, je bila prodaja tujcem edini možni način sanacije 
novega, a hitro kontaminiranega poslovnega bančništva, saj niso imele zadosti virov, da bi svoj 
bančni sistem sanirale same. Edino Slovenija je uspela sanirati domače banke z lastnimi sredstvi 
iz proračuna, torej na podoben način, kot so to delale razvite zahodne države, na primer Španija 
in Švedska. Druge tranzicijske države teh sredstev niso imele in zato možnosti izbora poti lastne 
sanacije sploh ni bilo. Njihova slabost je bila predvsem ta, da so v kratkem času nekaj let 
tranzicije novo nastale poslovne banke pahnile v težave, a tudi za to je delno opravičilo 
tranzicijska gospodarska depresija, ki je bila v Sloveniji najbolj blaga. Edino Slovenija je tako 
med vsemi kandidatkami za članstvo preživela devetdeseta leta brez bančne krize in zdaj ostaja 
edino še Sloveniji samostojna možnost, da se odloči, v katero skupino držav se bo uvrstila. 
Ali se bo Slovenija uvrstila med zmagovalke z lastnimi bankami ali med poraženke z največjimi 
bankami v lasti tujcev, je odvisno od tega ali se bodo nameravane notranje združitve kot način 
ohranjanja večinskega domačega lastništva opravile pred vstopom Slovenije v EU. Edino 
Slovenija med kandidatkami za članstvo v EU namreč še ima priložnost, da se odloči ali se bo 
uvrstila med enakopravne zmagovalke z delno ohranjenimi največjimi bankami v domači lasti 
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med članicami EU ali med podrejene poraženke, ki so vse velike banke brez izjeme prodale 
tujim lastnikom iz razvitih držav EU in ZDA. 
Hkrati pa je tuje solastništvo slovenskih bank, tudi največjih, zelo pomembno za dvig 
konkurenčne sposobnosti slovenskih bank, največ na področju pridobivanja znanj iz 
investicijskega bančništva, povezovanja bank z zavarovalnicami, informacijske tehnologije in 
končno za pridobitev potrebnega kapitala za njihovo ekspanzijo proti vzhodu. Močne večinsko 
domače banke bi vsaj v prehodnem obdobju lahko zagotovile obstoj slovenskega bančnega 
sektorja, torej tudi manjših slovenskih bank. 
Če enkrat večinsko preidejo vse slovenske banke v tuje roke, poti nazaj v domačo last praktično 
ne bo več. Zato je potreben strateški premislek, zgolj pragmatičnost ne zadostuje, saj tudi tuji 
bankirji pri nas jasno uveljavljajo interese držav in gospodarstev, iz katerih prihajajo. Ponudba 
nesorazmerno visokih cen s strani sosednjih držav za naše največje banke ob avstrijskih in 
italijanskih mejah ni pomenila namreč nič drugega kot uveljavitev nacionalnih (državnih) 
interesov teh dveh držav. Bilo bi narobe, da bi Slovenija ravnala neumno in se edina odrekla 
uveljavljanju lastnega interesa v obliki ohranitve vsaj največje banke v sicer mešani, a večinski 
slovenski lasti. 
Večkrat je bilo možno zaslediti kar nekaj argumentov, ki govorijo proti navdušenju slovenske 
vlade za vsesplošno razprodajo bank tujim investitorjem. Bistvo privatizacije v Sloveniji naj bi 
sicer bila prodaja obeh največjih bank tujim lastnikom, pa čeprav je bilo že večkrat ugotovljeno, 
da tuje lastništvo ne zagotavlja tudi večje učinkovitosti. Tudi slovenskim kupcem bi morali dati 
možnost, da postanejo lastniki bank, pa čeprav bi bilo to samo začasno. V nobeni izmed držav 
EU bančni sistem ni v večinski lasti tujcev. Izjema je le Luksemburg, ki je poseben primer, saj 
so tam tuje banke predvsem zaradi posebnih bančnih olajšav za finančne holdinge. Ob vstopu 
Slovenije v EU si ne bo mogoče zamisliti ločevanja med tujim in domačim kapitalom. Dejstvo 
je, da lahko tuji lastniki prispevajo k večji konkurenčnosti slovenskih bank in bančnega sistema 
nasploh, domači investitorji pa so že doslej in bodo tudi v prihodnje imeli zadosti možnosti, da 
postanejo lastniki bank. 
 
Slovenija si prizadeva za čimprejšnji vstop v Evropsko unijo, zato naj bi se tudi kapitalsko 
odprla, ne glede na nacionalne interese, ki se pojavljajo v tej zvezi. Pravila igre smo namreč 
sprejeli s podpisom evropskega sporazuma o pridružitvi (podpisan je bil 10. junija 1996 v 
Luxemburgu, v Državnem zboru je bil ratificiran 23. julija 1997, uradno je stopil v veljavo 1. 
februarja 1999). Sestavni del tega je bilo dejstvo, da kapitalu in podjetništvu prepustimo popolno 
pobudo. Slovenija naj bi vodila proces odpiranja kapitalskih tokov hkrati z doseganjem 
uravnoteženosti makroekonomskih politik, stabilnosti finančnega sistema in ob ustreznem 
bonitetnem nadzoru. Na finančnem področju pa naj bi ostal tisti državni interes, ki zadeva 
nadzor in regulacijo, pri bankah pa je to predvsem varstvo majhnih varčevalcev. 
Pri pogajanjih Slovenije z Evropsko unijo je bila dana obljuba, da bodo banke privatizirane 
dovolj hitro in da bo, ko bo država postala članica EU, privatizacija končana. Vlada za to 
obljubo stoji. Prav zanimivo pa bi bilo ugotoviti kdo je lahko dal takšno kar precej lahkomiselno 
obljubo in zakaj se je Slovenija tako globoko priklonila agresivnim zahtevam EU. Obstajajajo 
tudi drugačna mnenja, češ da nikjer ne piše, da mora kandidatka vstopiti v EU s popolnoma 
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privatiziranim bančnim sistemom. Guverner Banke Slovenije Mitja Gaspari priznava, da s strani 
EU prihajajo pritiski, da bi se privatizacija bank končala čimprej, češ da tranzicija ne more biti 
končana, če banke ne bodo privatizirane. Pri tem se kaže precejšnja dvoličnost EU, če zahteva 
od Slovenije hitro privatizacijo obeh državnih bank, saj po vseh zahodnih državah obstaja v 
bančnem sektorju bolj ali manj izrazita mešanica državne in zasebne lastnine. Polovica 
nemškega bančnega sistema je v javni lasti, bodisi lokalnih ali deželnih vlad. Podobno je tudi v 
Švici. V italijanskih bankah imajo pomembne lastniške deleže t.i. fondazione, fondacije, ki so 
mešanica javne in privatne lastnine. Te fundacije (fondazione) so nastale večinoma leta 1991 na 
podlagi Amati-Carlijevega zakona, s katerim so v Italiji predvideli racionalizacijo in 
privatizacijo italijanskih kreditnih ustanov. Fundacije so v načelu nastale iz lokalnih hranilnic 
(cassa di risparmio) posameznih regij, ki so jih ustanovile občinske in regionalne skupnosti, 
njihov namen pa je bilo razdeljevanje dobička lokalni skupnosti. To pomeni, da se tip lastništva 
pri preoblikovanju hranilnic v fundacije ni spremenil. Po mnenju analitika Santoni-ja iz ABN 
Amro Bank iz Milana, so v Italiji sprejeli tako imenovani Ciampijev zakon, po katerem se bodo 
morale fundacije iz lastniške sestave italijanskih bank umakniti leta 2003, njihovi deleži pa naj 
bi prešli v zasebne roke. V Italiji jih ni strah razprodaje teh deležev, bolj se jim zdi pomembno, 
da bi te deleže res prevzeli v last strateški, in ne špekulativni vlagatelji. Fundacije bodo 
predvidoma svoje naložbe preusmerile v druge panoge v Italiji. Tudi v Franciji je lastnik 
pomembnega dela bančnega sistema država ali pa je v lasti zadrug. Nekaj podobnega lahko 
vidimo na Nizozemskem, pa tudi v Španiji, kjer so lastnice dobre polovice bančnega sistema 
hranilnice, lastniki teh pa zadruge, ne pa privatni kapital. 
Dolgoročno je za banke najbolj stabilno navzkrižno lastništvo finančnih organizacij, se pravi, da 
postanejo njihovi pretežni lastniki zavarovalnice, druge banke in finančne institucije. Problem 
Slovenije je v tem, da je imela premalo časa, da bi se razvila kapitalska moč gospodarstva in bi 
privatizacijo obeh bank lahko izpeljali na ta način. Centralna banka bo pazila, da bo ob koncu 
privatizacije dosežena regionalna razpršenost in da tuji lastniki ne bodo samo iz določenih držav. 
Stališče guvernerja Banke Slovenije glede privatizacije bank je, da mora Slovenija izbrati tako 
lastniško kombinacijo, da bo zagotovljeno kvalitetno upravljanje bank. Lastniki bank ne smejo 
postati podjetja iz realnega sektorja, ker bi s tem prišlo do nezdrave lastniške strukture, ko bi bili 
lastniki bank hkrati posojilojemalci. Pri privatizaciji bi lahko sodelovale finančne ustanove, 
predvsem zavarovalnice, investicijski skladi in pokojninski skladi, poleg njih pa tudi mali 
vlagatelji. Ker je vsaj NLB prevelika za privatizacijo samo z domačim kapitalom, je jasno, da bi 
morali biti pri njej udeleženi tudi tuji vlagatelji. Pomembno je, da banki dobita lastnike, s 
pomočjo katerih bosta lahko prodirali na tuje trge. Temeljni koncept, ki ga mora pri zaščiti 
interesa države zastopati guverner Banke Slovenije, pa je načelo recipročnosti: investicije v naše 
banke lahko prihajajo s tistih trgov, na katerih smejo nastopati tudi naše banke. 
V primeru prodaj večjih slovenskih bank tujim strateškim kupcem je bilo pogosto zastavljeno 
vprašanje, kaj je bolje: prodati celoto ali po delih. Odgovor je odvisen predvsem od interesa 
strateškega investitorja in sinergijskih učinkov med dejavnostmi posamezne finančne ustanove. 
Kljub medsebojni prepletenosti finančnih storitev tujce zanima predvsem slovenski trg 
komercialnih bančnih storitev, pa tudi možnost prodora na trge jugovzhodne Evrope. Zato niso 
pripravljeni plačati premije za ostale dejavnosti, ki jih imajo že sami razvite na precej višji ravni 
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in jih bodo neposredno ponujali na slovenskem in sosednjih trgih. Tako bi bila bolj verjetna 
prodaja bank po delih: osnovno dejavnost enemu strateškemu investitorju, druge pa tistim, ki so 
neposredno zainteresirani zanje. 
V Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD) sicer nimajo nič proti sodelovanju slovenskih 
vlagateljev v privatizaciji državnih bank, vendar so spreminjanje pravil igre sredi privatizacije 
neuradno ocenili kot problematično in skrajno neobičajno prakso. Take spremembe so se 
odrazile na ceni, ki so jo ponudnice ponudile, če že niso odvrnile nekaterih morebitnih kupcev. 
V EBRD menijo, da bi moralo biti glavno merilo za izbiro strateškega partnerja NLB in NKBM 
njegova kakovost in ne njegova pripadnost. Čeprav so jim razumljivi nekateri pritiski javnosti, 
menijo, da mora biti lastnik bank bolj kot na pripadnost prihodnjega strateškega partnerja 
pozoren na njegovo kakovost. NLB je slovenska banka in bo to tudi ostala ne glede na to, kdo bo 
njen novi lastnik. Za njeno prihodnost pa bo zelo pomembna kakovost njenega strateškega 
partnerja, je mnenja Kurt Geiger, ki pri EBRD skrbi za finančne ustanove v osrednji in vzhodni 
Evropi. 
Ugibanja ali in v kolikšni meri nas bo doletela recesija, so v zadnjih letih zamenjale razprave o 
tem, kaj storiti s slovenskimi bankami. V obeh primerih je bila vključena politika, pa čeprav bolj 
ali manj na različnih straneh. Ko se je govorilo o možnostih, da se bodo gospodarske razmere 
poslabšale, je slovenska ekonomska politika hitro pričela oprezati za večjimi pristojnostmi v 
gospodarstvu oziroma za tem, kako bi posredovala z denarjem davkoplačevalcev. Pri prodaji 
slovenskih bank jo je sicer objektivno vodil tudi cilj zmanjšanja javnega dolga, vendar so v 
svojih nastopih poudarjali tudi druge motive.  
Privabljanje tujih kupcev naj ne bi pokazalo le na to, da se je Slovenija pripravljena pridružiti 
družini odprtih tržnih gospodarstev, temveč tudi to, da sprejema enega glavnih aksiomov tržnega 
gospodarstva. To je, da konkurenca izboljšuje kakovost storitev in da je zato od nadaljevanja 
odpiranja trga v bančništvu pričakovati tudi izboljšanje storitev za slovensko gospodarstvo. Ni 
pa pričakovati takšnega reagiranja tudi od širše javnosti. Tudi zahteve javnosti so razdeljene med 
omenjenima vprašanjema po pričakovanjih. Na eni strani je bilo splošno odobravanje, da je v 
nezavidljivih razmerah država pripravljena pomagati gospodarstvu. Na drugi strani pa je 
pomemben del javnosti nasprotoval 'razprodaji' bank kot delu slovenskega premoženja, čeprav 
odpiranje trga v bančništvu izboljšuje storitve in s tem zmanjša stroške gospodarstvu. 
Pomembno vprašanje pri tem je na kakšen način prodajamo banke. Prav je, da državi ni vseeno, 
kako bo potekala prodaja bank, vendar pa so ekonomisti dolžni opozoriti na nekatere vidike, ki v 
javnosti niso zmeraj dovolj upoštevani. Marsikdaj je bilo čutiti, da v Sloveniji vizije o tem, kako 
se bo razvijalo slovensko bančništvo in njegova lastninska struktura nimamo. Kaj šele, da bi 
imeli stališče do tokov razvoja v EU. Ali bi se lahko kaj naučili iz nemške privatizacije 
zadružnih in deželnih bank? Kaj pomeni za privatizacijo bank znana asimetrija med finančnim 
znanjem kontinentalne Evrope in Velike Britanije? Kako smo pripravljeni na spremembe, za 
katere prihaja pritisk iz ZDA, ko se bodo morale evropske banke iz pretežno depozitnih institucij 
preusmeriti v upravljanje s premoženjem komitentov?  
Drugače je z vizijo, ki jo morajo imeti v gospodarstvu. Tam se zamujanje v načrtovanju hitro 
spremeni v zaostanek.  



 91

Tu je še pomislek zaradi ugotovitve, da podružnice tujih bank v Sloveniji niso učinkovitejše od 
naših bank. Ni verjeti, da to lahko pripišemo omejeni sposobnosti tujih lastnikov za učinkovito 
poslovanje. Prej gre za prilagoditev načina poslovanju našim razmeram, kjer je z obstoječimi 
metodami poslovanja na voljo pač še takšen kos pogače. Da je tako, bodo kmalu pokazale 
konkurenčne razmere, ki jih pričakujemo po končani privatizaciji NLB in NKBM. Tuji lastniki 
podružnic so zaenkrat očitno zadovoljni s tem, da so našim bankam prevzeli velik del najboljših 
komitentov.  
Interesi tujih investitorjev pri prevzemu NKBM so bili na žalost zavrnjeni s tem, ko je vlada v 
začetku lanskega leta začasno ustavila privatizacijo naše druge največje banke. Tako ostaja še 
vedno najbolj verjetna povezava med NKBM in Poštno banko Slovenije (PBS), katero naj bi 
podprla tudi vlada, še zlasti, če bodo predlagatelji vlado prepričali o učinkovitosti tega projekta. 
Kdaj naj bi se nameravani prevzem dejansko zgodil (napovedovali so ga že za letošnje poletje), 
pa je v največji meri odvisno od NKBM. Tudi na Pošti Slovenije, ki je 45 % lastnica PBS, so 
prepričani, da bi takšna povezava z drugo največjo banko v državi oplemenitila njihovo naložbo 
v PBS, vendar se želijo o konkretnih načrtih pogovoriti z NKBM. Takšna povezava bi vsekakor 
zelo koristila obema bankama, zlasti pri segmentu poslovanja s prebivalstvom. 
V začetku leta 2003 pa je bila končana tudi privatizacija naše največje banke NLB. Vlada je 
sicer v drugi fazi privatizacije predvidela prodajo dodatnih 9 % delnic banke. Zato je septembra 
2002 objavila javni razpis in prek njega osmim domačim investitorjem prodala pičle tri desetinke 
odstotka delnic (0,3 %), 8,7 % pa jih je ostalo neprodanih. Marca lani pa je vlada na predlog 
ministrstva za finance sklenila, da ustavi postopek prodaje in privatizacije NLB. Država 
omenjenih neprodanih delnic ne bo prodala EBRD-ju, kot ji sicer omogoča pogodba, ampak jih 
bo zadržala v svoji lasti. Na ministrstvu za finance so tehtali različne možnosti in pri odločitvi 
upoštevali predvsem zdajšnjo delniško strukturo: po privatizaciji ima država 35,4 % delnic NLB, 
ključni investitor, belgijska bančno-zavarovalniška skupina KBC 34 % delnic, drugi delničarji 
(Kapitalska družba, Slovenska odškodninska družba, EBRD in manjši lastniki) pa skupaj 30,6 
%. 
 
                 Slika 7: Lastniška struktura po zaključku privatizacije NLB (31.1.2003) 
 

                        
                                                                      Vir: DELO, 14. 3. 2003, str. 1. 
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Država je s prodajo NLB v primerjavi s stroški primerljivih transakcij izvedla transakcijo, ki je 
bila stroškovno zelo učinkovita (114 milijard tolarjev kupnine, pri čemer so stroški prodaje 
znašali 1,35 % prejete kupnine) in racionalna z vidika porabe javnofinančnih sredstev.  
Proračunske posledice zaradi izpada kupnine iz druge faze privatizacije NLB (po nekaterih 
izračunih bi lahko država s prodajo 8,7 % bančnih delnic pridobila približno 100 milijonov 
evrov kupnine) ne bodo prisotne, saj je bil proračun načrtovan brez te prodaje in odplačila 
kreditov niso bila predvidena s to kupnino. 
Na podlagi presoje ministrstva za finance delnice NLB ne bodo kotirale na borzi, do začetka leta 
2006 pa tudi ne bo opaznejših lastninskih premikov. To managementu in banki zagotavlja 
razmeroma stabilno lastniško strukturo, ki omogoča uresničevanje poslovnega načrta in 
strategije banke, ki je precej optimistična, saj naj bi v naslednjih treh letih bilančno vsoto 
povečali iz sedanjih 8 na 20 milijard evrov. 
Slabo pa bi bilo, če bi bila vzrok za naglo končanje privatizacije NLB tudi vladna anemičnost in 
pomanjkanje strategije pri postavitvi učinkovitega bančnega sistema v Sloveniji. Zavlačevanje s 
privatizacijo NKBM, brezplodno zidanje bančnih stebrov, negotovi status Banke Celje (ali ji bo 
država dovolila ostati v skupini NLB) in polomija pri nadzoru SIB banke gotovo ne kažejo na 
prav dobro pripravljenost našega bančnega sistema, da se čez slabega pol leta spopade s popolno 
konkurenco bank v Evropi brez meja. 
Banke so hrbtenica vsake nacionalne ekonomije, zato je dobro, da je nekaj močnih bank v lasti 
oseb iz države same, saj je skozi finančni sistem mogoče vplivati na razvoj države in njenih 
segmentov. Tuji investitorji, ki kot pretežni lastniki obvladujejo banke, se lahko odločajo za 
podporo podjetij iz svojih držav, druga, recimo slovenska podjetja, pa s tem odrinejo na rob. 
Bančništvo je poleg tega ena od najbolj donosnih dejavnosti, saj prinaša visoke dobičke. 
Težko je reči, da bi bili tuji lastniki v slovenskih bankah učinkovitejši, produktivnejši in bolj 
prijazni. Naši največji banki nista tako slabi, da bi zato na vsak način potrebovali tuje 
investitorje. Tudi praksa v drugih državah kaže, da lastniška struktura za kvaliteto bančnih 
storitev ni edini pomemben dejavnik. 
V največji madžarski banki OTP in v Zagrebački banki, ki sta po svoji velikosti primerljivi z 
NLB so se pri privatizaciji odločili za razpršeno tuje lastništvo. Takšno lastništvo sicer ni 
stabilno, zato so se v Zagrebački banki, kjer so se hoteli izogniti enemu samemu strateškemu 
lastniku, majhni lastniki kasneje odločali za nadaljnjo prodajo enemu samemu večinskemu 
strateškemu lastniku. 
Tako bi se lahko tudi največji slovenski banki privatizirali počasi, država pa bi podobno kot je v 
vrsti zahodnoevropskih držav, še vedno ostala pomemben lastnik. Tako bi se poskušalo ohraniti 
razpršeno slovensko lastništvo, dokler se ne bi pojavilo dovolj domačih lastnikov. Če bi imela 
Slovenija še deset let časa, da oblikuje finančni sistem po svoji meri, bi bila leta 2013 lastniška 
struktura zagotovo drugačna, kot je zdaj. Bila bi približno taka, kot jo imajo v tistih državah, ki 
niso šle skozi spremembe tako hitro kot države Srednje in Vzhodne Evrope. V teh državah je 
zato veliko število ključnih bank v rokah tujcev. Ali imajo te države, ki kandidirajo za članstvo v 
Evropski uniji (Češka, Madžarska, Poljska) zaradi tega manj možnosti za razvoj, je težko reči, 
ker je minilo še premalo časa. Glede na to, da so naši predniki že več kot pred sto leti 
organizirali bančne zadruge in hranilnice, da bi tako združili in ohranili svojo finančno moč, ter 
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da tako še danes ravna nemška pa tudi slovenska manjšina v Italiji in drugje, je očitno nekaj na 
tem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.   SKLEP 
 
Leta 2004 bo osem vzhodnoevropskih držav (Poljska, Češka, Madžarska, Slovaška, Slovenija, 
Estonija, Latvija in Litva) vstopilo v Evropsko unijo z bolj ali manj končano reformo svojega 
bančnega sistema. Projekt prestrukturiranja in privatizacije, ki so se ga te države lotile v 
devetdesetih letih, je bil uspešen, tako da ima danes vsaka od omenjenih držav pristopnic zdrav 
in relativno dobro razvit bančni sistem. Ti sistemi so dobro povezani tudi z evropskim finančnim 
okoljem, saj je večinsko lastništvo številnih bank v rokah finančnih skupin s sedežem v EU.  
 
Prestrukturiranje in privatizacijo bank v vzhodnoevropskih državah so spremljali tudi naslednji 
procesi: (1) konsolidacija bančnega sistema, ki je povzročila zmanjšanje števila bank s 
spojitvami in pripojitvami ter likvidacijo problematičnih bank; (2) integracija bančnih in drugih 
finančnih storitev s povečanim prepletenim lastništvom bank, nebančnih finančnih institucij in 
posrednikov trga kapitala in (3) razvoj novih proizvodov in storitev, kot so hipotekarna posojila, 
kreditne kartice, elektronsko bančništvo in podobno. 
 
Sanacija bančnih sistemov je bila in je še vedno ena najpomembnejših nalog tranzicijskih držav, 
za katero vlade teh držav namenjajo velike kapitalske injekcije. Bančne krize v teh državah pa 
pogosto niso povzročile resnih gospodarskih težav, kot je bil to primer v številnih drugih 
državah, kar si lahko razlagamo s tem, da so imela ta gospodarstva razmeroma slabo razvit 
sistem finančnega posredovanja. 
Kljub precejšnjim uspehom, ki so ga dosegle države, ki bodo vstopile v EU, pa še vedno ostaja 
velik izziv poglabljanje in utrjevanje njihovih finančnih sistemov. Številke iz leta 2002 kažejo, 
da bo po priključitvi k EU prebivalstvo držav pristopnic predstavljalo nekaj več kot 16 % 
celotnega prebivalstva EU, aktiva njihovega bančnega sistema pa bo znašala le približno 1,2 % 
celotne bančne aktive v EU. Poleg tega bo, kljub rasti, aktiva bančnih sistemov držav pristopnic 
znašala približno 80 % BDP v primerjavi z 270 % v državah EU. Nominalno gledano je bila 
bančna aktiva držav pristopnic v letu 2001 (približno 275 milijard evrov) enaka aktivi ene od 
nemških deželnih bank. Jasno je, da bodo morali bančni sistemi v državah pristopnicah prehoditi 
še dolgo pot, da se bodo v prihodnosti v celoti razvili. 
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Banke v tranzicijskih državah imajo dve oviri, ki jim onemogočata, da bi postale normalne 
finančne posrednice. Prva je ta, da zaradi še vedno prisotnega nezaupanja ljudi v banke in 
finance uspejo zbrati večinoma le bolj kratkoročne vloge in sredstva nasploh, druga ovira pa je v 
tem, da so po svoji bilančni vsoti majhne, razen če ne gre za kakšno relativno veliko državo 
(Poljska), kjer so možnosti da nastane kakšna velika banka večje. Zato morajo izkoristiti banke 
in finančne trge v tujini, s tem da kratkoročno posojajo tujini in se dolgoročno zadolžujejo v 
tujini, da bi se tako lahko usposobile za normalno finančno posredništvo doma. Pomemben 
pogoj pri tem pa je ta, da morajo biti te banke sposobne opravljati finančno posredništvo s 
pomočjo bank in finančnih trgov v tujini vsaj tako poceni kot banke v tujini. Pri tem so 
slovenske banke v primerjavi z drugimi tranzicijskimi državami na boljšem, saj so bile v začetku 
tranzicije in v njenih prvih letih veliko boljše kot banke v drugih tranzicijskih državah, med 
drugim tudi zaradi relativno hitre in dobre sanacije. Evropske banke so se namreč najprej 
zapodile v države, kjer je bil bančni sistem na tleh, saj so se tam obetali največji zaslužki. 
 
Slovenske banke so se tako kar dolgo uspešno branile pred prevzemi tujih bank iz večinoma 
sosednjih evropskih držav, saj skupni tržni delež bank v večinski lasti tujcev vse do leta 2000 ni 
presegal 6 % skupne bilančne vsote bančnega sistema. V letu 2000 se je ta delež povzpel na 15,6 
% skupne bilančne vsote, ob koncu leta 2002 pa je znašal 23,3 % skupne bilančne vsote 
bančnega sistema. Glede na to, da so komercialne banke, zavarovalnice in podjetja v državah 
članicah EU v večinski domači lasti, so se tudi pri nas izražala prizadevanja za doseganje 
optimalne lastniške strukture bank. Izkušnje v tranzicijskih državah so pokazale, da so se zaradi 
tuje bančne prevlade v zadnjem času te države soočile s številnimi negativnimi učinki zlasti v 
obliki odtoka akumulacije in izgube ekonomske suverenosti. Tudi empirična analiza vpliva 
lastniške strukture bančnega sektorja na koncentracijo bančnih sistemov in na finančne izkaze 
poslovanja bank v Sloveniji je pokazala, da tuje lastništvo vodilnih bank v državi ni pravi način 
za povečanje njihove dobičkonosnosti in da bi morale zato naše največje banke ostati v domači 
lasti, podobno kot si to prizadevajo zagotoviti na Portugalskem, Irskem in v Grčiji. Ta cilj pa bo 
slovenska vlada med drugim lahko dosegla s tem, da bo z ustrezno ekonomsko politiko 
poskrbela za hitrejšo gospodarsko rast, zunanjo likvidnost in hitrejši razvoj celotnega finančnega 
sektorja. Le ekonomsko in finančno močnejša in bolj odprta država bo lahko banke obdržala v 
domači lasti, saj jih ne bo treba prodajati tujcem z namenom, da bi prišla do dodatnih virov 
dohodka. Glede na to, da se slovenske banke vse bolj soočajo z izzivom kako najti lastno pot na 
evropskem finančnem trgu, bi jim morala vlada v prvi vrsti pomagati pri ohranjanju njihove 
lastniške nacionalne identitete in perspektive.  
 
Za tranzicijska gospodarstva je značilno, da postajajo vse bolj povezana s preostalim svetom, še 
posebej z EU. Kljub temu pa je pred njimi še kar nekaj izzivov, preden bo prehodno obdobje 
dejansko končano. Makroekonomske politike morajo ustvariti stabilno in privlačno okolje, ki bo 
spodbujalo gospodarsko rast. Nadaljevati se morata usklajevanje zakonskih in regulativnih 
sistemov ter reforma finančnega sektorja za vzpostavitev trdnih zakonskih okvirov, znotraj 
katerih bo potekalo učinkovito razporejanje virov. Vladne politike morajo zato biti še posebej 
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usmerjene k ustvarjanju potrebnih temeljev, na katerih bodo države srednje in vzhodne Evrope 
lahko čim hitreje dosegle povprečno raven ekonomskega razvoja v EU. V vsakem primeru pa bo 
ta proces, četudi bi te države dosegle za 2 % višje stopnje rasti od povprečja EU, trajal zagotovo 
obdobje ene ali dveh generacij.  
 
Širitev EU je enkratna priložnost in velik izziv tako za sedanje kot tudi za nove države članice. 
Za EU pomeni širitev povečanje pomembnosti in vpliva v mednarodnem okolju, hkrati pa tudi 
nove mednarodne odgovornosti. Za nove države članice bo širitev izboljšala možnosti za 
dolgoročno rast, saj jim bo omogočila neoviran dostop do velikega notranjega trga in znotraj 
njega prost pretok blaga, storitev, kapitala in ljudi. Vendar pa je izpolnitev večine zahtev, ki jih 
od novih članic zahteva članstvo v EU (liberalizacija trga in povečanje konkurence), predpogoj 
za doseganje dolgoročne rasti z ali brez dejanskega članstva. Pristopni proces za države 
pristopnice torej pomeni dodaten zagon za pospešitev tako zelo potrebnih reform, saj se bodo 
morale za uspešno integracijo nove članice poleg izvajanja pravnega reda EU spoprijeti tudi še z 
drugimi izzivi: (1) z izzivi na fiskalnem področju z upoštevanjem možnih obveznosti in prikritih 
primanjkljajev; (2) z izzivi globalne finančne integracije; (3) s krepitvijo administrativne 
usposobljenosti in (4) z dvigom življenjskega standarda za najbolj ogrožene skupine. 
 
Uspeh posamezne banke znotraj po širitvi preoblikovane enotne monetarne unije je zato 
predvsem odvisen od hitrosti, s katero se bodo banke odzvale na nastale razmere, od sposobnosti 
identifikacije nevarnosti in priložnosti ter od sposobnosti najti svoj prostor v novonastalem 
evropskem bančnem prostoru. Za nekatere banke bo to pomenilo agresivno prestrukturiranje, 
prenovljeno usmerjenost v bančništvo na drobno, za druge pa precejšnje investicije v razvoj in 
izvajanje strategij, ki jim bodo omogočile, da v prihodnosti postanejo vodilne na svojem trgu. 
Banke, ki ne bodo izbrale nobene izmed teh poti bodo obsojene na stagnacijo, prevzem s strani 
druge banke ali pa na propad. To pomeni, da bodo morale v EU združene banke temeljito 
premisliti o svojih prihodnjih potezah. Vsekakor bodo morale povečati svoje dobičke, kar bodo 
lahko dosegle prek zmanjševanja stroškov z racionalizacijo presežnih zmogljivosti in števila 
zaposlenih ali prek povečevanja prihodkov s širitvijo svoje ponudbe ali s prevzemanjem večjih 
tveganj. Ob vsem tem dogajanju pa bodo morali tudi nadzorni organi spremljati dogajanje v 
evropski bančni industriji, saj bi lahko banke s prevzemanjem vedno bolj tveganih poslov 
spravile v težave sebe oziroma v najslabšem primeru tudi celoten bančni sistem. 
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SLOVAR TUJK IN SLOVENSKIH PREVODOV TUJIH IZRAZOV 
 

Konsolidacija – uskupinjenje; računovodska operacija, s katero se pri poslovnem združevanju  
                          več podjetij/bank združijo obveznosti in terjatve 
Globalizacija poslovanja – poslovanje v svetovnih razsežnostih   
Deregulacija –  ponovno uravnavanje 
Sekuritizacija – vrednostničenje; nadomeščanje najemanja kreditov pri bankah z izdajo    
                          vrednostnih papirjev 
Diverzifikacija – raznolikost, razprševanje po določenih kriterijih 
Racionalizacija – izboljševanja oziroma izpopolnjevanja organiziranosti delovnega procesa, pri  
                             čemer se zmanjšujejo stroški in/ali povečujejo učinki 
Economy of scale – ekonomija obsega 
Economy of scope – ekonomija asortimana, palete proizvodov 
Integracija – združevanje, sestavljanje, povezovanje v celoto 
Jurisdikcija – pravica do pravne sodne oblasti, sodna prisotnost 
Know-know – znanje in izkušnje 
Goodwill – dobro ime 
Back office – zaledna služba 
Internacionalizacija – razglasitev česa za mednarodno, mednarodno upravljanje nečesa 
Brokerage – posredništvo 
Sinergija – skupno delovanje več dejavnikov, ki daje večji učinek kot njihovo ločeno delovanje 
Retail – prodaja na drobno 
Wholesale – prodaja na debelo 
POS – 'point of sale' – blagajniški, računalniški sistem za upravljanje elektronske blagajne 
Bank-assurance – bančno zavarovalništvo; opravljanje zavarovalniških storitev s strani bank 
Konvergenca – usmerjenost k isti točki, zbliževanje 
Acquis communautaire – pravni red Evropske unije 
Transparentnost – prosojnost, prozornost 
Risk averse – nenaklonjen tveganju 
Evazija – umikanje, izogibanje 
Anemičen – slaboten, bled 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 


