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1 UVOD 
 
V zadnjih letih smo bili na področju bančništva in zavarovalstva v Evropski uniji priča 
občutnemu zmanjšanju ovir za mednarodno konkurenco, zaradi doseganja ustrezne ravni 
harmonizacije bančnega sektorja, ki zagotavlja oblikovanje enotnega in konkurenčnega 
trga finančnih storitev. Pri tem je najpomembnejša uvedba druge bančne direktive, s katero 
so bili postavljeni temelji za enotno bančno licenco, ki omogoča bankam iz držav članic 
Evropske unije vstop na trge drugih držav članic. 
 
Število kreditnih institucij v Evropski uniji vztrajno upada, raven domače konsolidacije je 
v nekaterih državah že dosegla stopnjo, ko bo nadaljnja širitev mogoča le navzven preko 
mednarodne konsolidacije in na druge dejavnosti preko konglomeracije. Pri tem je 
potrebno opozoriti na posebnost bančnega sektorja, saj velja za strateški sektor države, ki 
ima pomemben vpliv na celotno gospodarstvo in zagotavljanje njegove rasti. Mnoge 
države zato niso naklonjene tujemu (so)lastništvu domačih bank. Postavlja se seveda 
vprašanje, ali s takim odnosom država res ščiti »nacionalni interes« ali dejansko interes 
ožjih vplivnih skupin. 
 
Namen diplomskega dela je predstaviti teoretično podlago združitev in prevzemov, ki vodi 
v konsolidacijo bančnega sektorja, preučiti potek dogajanj pri prevzemu italijanske banke 
Antonvenete ter predstaviti vlogo različnih institucij, ki so vplivale nanj. Ta spoznanja 
uporabim za slovenski bančni sektor, pri katerem je prišlo do zapletov pri privatizaciji in 
vstopu tujega kapitala ter ocenim dogajanje in njegove dolgoročne posledice. 
 
Diplomsko delo ima iz tri razdelke. V prvem predstavim teoretično podlago prevzemov in 
združitev ter ekonomski pomen konsolidacije bančnega sektorja v Evropski unije. Preučim  
njen vpliv na konkurenco, makroekonomsko stabilnost države, blaginjo potrošnikov ter 
različne vidike učinkovitosti. K pospešeni konsolidaciji v bančništvu so pripomogle tudi 
globalizacija, tehnološke spremembe, reforma nadzorne in regulativne politike, uvedba 
evra in vedno manjše naravne ovire. V drugem poglavju analiziram prevzem italijanske 
banke Antonvenete s strani nizozemske banke ABN AMRO, ki je v preteklem letu 
pritegnil največ pozornosti pristojnih evropskih institucij, medijev in proti koncu povzročil 
odstop guvernerja italijanske centralne banke Antonia Fazia, ki je imel do tedaj neomejen 
mandat. Bitka za Antonveneto je potekala med nizozemsko ABN AMRO in konkurenčno 
italijansko Banco Popolare di Lodi (sedaj Banca Popolare Italiana), po tržni kapitalizaciji 
celo manjša od banke, ki jo je želela prevzeti. Pomembno vlogo pri razpletu dogajanja so 
imele naslednje institucije: Banka Italije, italijanske sodne oblasti, Nacionalna komisija za 
družbe in borzo (CONSOB) in Evropska komisija. Zadnje poglavje drugega razdelka 
obravnava vprašanje »nacionalnega interesa« ter razmišljanje zakaj želijo nekatere države 
zaščititi domače banke pred tujimi prevzemi. Nacionalni interes države mora biti v prvi 
vrsti zagotavljanje blaginje za njene prebivalce. V zadnjem razdelku na podlagi teorije in 



dogajanja v Italiji podam še aplikacijo problematike na slovenski bančni sektor in 
lastništvo bank. 
 

2 PREVZEMI IN ZDRUŽITVE 
 
V angloameriški literaturi se na področju prevzemov in združitev najpogosteje srečujemo z 
naslednjimi pojmi: »takeover«, »merger« in »acquisition«, ki se pomensko med seboj 
prepletajo in jih je praktično nemogoče enoznačno definirati. V večini primerov se 
»takeover« prevaja kot prevzem, »merger« kot združitev ali spojitev ter »acquisition« kot 
pripojitev ali priključitev. Uporaba pojmov je nedosledna tako v ekonomski kot tudi v 
pravni stroki, kjer ločujejo prevzeme glede na število oseb, ki nastanejo po prevzemu. V 
primeru, ko iz več pravnih oseb nastane ena, gre za združitev, ne glede na to ali je bil 
prevzem sovražen. V ekonomski stroki se pojem združitev praviloma uporablja za prijazne 
prevzeme (Bešter, 1996, str. 26-29). 
 
Najbolj splošna je uporaba izraza »takeover«, ki pomeni prenos nadzora nad podjetjem od 
ene skupine delničarjev na drugo. Poteka lahko na tri različne načine: preko prevzema, 
tekmovanja za pridobitev zadostnega števila pooblastil in umika delnic družbe z borze. 
Priključitve se nato razdelijo še na združitev, prevzem z odkupom delnic in prevzem z 
odkupom premoženja. Prevzemno podjetje se bo za obliko prenosa nadzora odločilo na 
podlagi svojih zmogljivosti (Ross, Westerfield, Jaffe, 1999, str. 760-761). 
 
Slika 1: Oblike prenosa nadzora nad podjetjem 

Prenos nadzora  
nad podjetjem 

Umik delnic podjetja 
 z borze 

Pridobivanje 
pooblastil 

za glasovanje

 
Prevzem 

 
Združitve 

 
Prevzem z odkupom delnic 

Prevzem z odkupom 
premoženja 

 
Vir: Ross, Westerfield, Jaffe, 1999, str. 761. 
 
Pri umiku delnic podjetja z borze vrednostnih papirjev ponavadi manjša skupina 
investitorjev, ki v večini primerov vključuje tudi člane uprave, kupi vse navadne delnice 
družbe, zato se z njimi ne more več trgovati. Do pridobivanja pooblastil za glasovanje 
pride, ko poskuša skupina delničarjev pridobiti odločujoča mesta v upravnem odboru z 
izvolitvijo novih direktorjev. Imetniki delnic lahko pooblastijo in s tem odstopijo pravico 
drugi pooblaščeni osebi, da v njihovem imenu glasuje na skupščini delničarjev. Prevzem 
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lahko poteka na tri različne načine. V okviru združitev ločimo pripojitve in spojitve kot je 
prikazano na Sliki 2. V primeru, ko eno ali več podjetij prenese svoje premoženje in 
obveznosti na drugo in samo preneha oziroma prenehajo obstajati, govorimo o pripojitvah. 
Do spojitve pride, ko dve ali več podjetij prenesejo svoje premoženje na novo podjetje in s 
tem prenehajo obstajati (Bohinc, 1998, str. 16). 
 
Slika 2: Prikaz pripojitve (levo) in spojitve (desno) podjetij 

Podjetje A Podjetje A Podjetje A 

Podjetje B 

Podjetje X 

Podjetje B 

 
Vir: Baker, Lembke, King, 1996, str. 3. 
 
Prevzem z odkupom delnic je najpogostejša oblika prevzema. Cilj prevzemnega podjetja je 
pridobitev kontrolnega deleža v podjetji, torej največkrat nakup več kot 50% vseh 
navadnih delnic. Postopek v večini primerov izpelje s ponudbo za odkup, ki jo podjetje 
naslovi na delničarje ciljnega podjetja. Take vrste prevzemi so za upravo podjetja 
največkrat nezaželeni, zato jih imenujemo tudi sovražni prevzemi (Bešter, 1996, str. 31-
32). V primeru prevzema z odkupom premoženja ne gre za enoten prenos vsega 
premoženja, ampak je lahko prenos lastništva različen za vsako postavko v bilanci 
premoženja. Prednost te oblike je, da se izognemo možnosti, da bi imeli delničarje z zelo 
majhnim deležem podjetja, kot je to možno pri prevzemu z odkupom delnic. Slabost je, da 
je ta vrsta prevzema lahko povezana z visokimi stroški izpeljave (Ross, Westerfield, Jaffe, 
1999, str. 761). 

2.1 Vrste združitev in prevzemov 
 
Združitve in prevzeme lahko razdelimo na različne vrste: horizontalne, vertikalne, 
konglomeratne in koncentrične, glede na to ali se delovanje obeh ali več podjetij nanaša na 
isti nivo ekonomske aktivnosti, panoge in distribucije do končnega uporabnika (Weston, 
Siu, Johnson, 2001, str. 6). 
 
Horizontalne združitve nastanejo, ko se združita dve ali več podjetji iz iste panoge. Pred 
procesom združitve si podjetji največkrat konkurirata, glavni cilj združitve je izkoriščanje 
ekonomij obsega v proizvodnji in distribuciji ter obvladovanje večjega tržnega deleža. Te 
vrste združitev lahko vodijo tudi do monopolnega položaja v panogi, zato so predmet 
protimonopolne zakonodaje oziroma presoje nastale koncentracije. 
 
Vertikalne združitve nastanejo med dvema ali več podjetji, ki poslujejo v različnih fazah 
procesa produkcije in distribucije znotraj ene panoge. Pri vertikalnih združitvah nazaj se 

 3



 4

podjetje poveže s svojim dobaviteljem, pri združitvah naprej pa s svojim kupcem. 
Združitev nazaj omogoča boljšo diferenciacijo proizvodov in zaščito specifičnega znanja, 
medtem ko združitev naprej izboljša dostop do distribucijskih kanalov, stabilnost dobav in 
možnost diferenciacije cen za končne kupce (Porter, 1980, str. 315-138). 
Koncentrične združitve nastajajo med podjetji, ki imajo enako dejavnost, vendar 
proizvajajo različne proizvode – vodoravne združitve, niti niso povezana preko odnosa 
kupca in prodajalca – navpične združitve. Združitev te vrste razširi področje osnovnega 
delovanja še na druga področja (Brigham, 1995, str. 777). 
 
Konglomeratne združitve nastanejo, kadar se med seboj povezujejo podjetja iz različnih 
panog, ki med seboj nimajo nobenih tehnoloških in proizvodnih povezav. Konglomeratne 
združitve lahko razdelimo na tri vrste: združitve, ki povečujejo raznolikost produktov ali 
storitev, ki jih podjetje proizvaja; združitve, ki povečujejo geografsko-tržno prisotnost 
podjetij in čiste konglomeratne združitve, ko se podjetja ukvarjajo s popolnoma 
nepovezanimi dejavnostmi (Weston, 1990, str. 85). 

2.2 Motivi za združitve in prevzeme 
  
Združitve in prevzemi med podjetji so rezultat številnih motivov, ki se pogosto med seboj 
prepletajo. Obravnavamo jih lahko z vidika prevzemnega in prevzetega podjetja. Glas 
(1995, str. 110) pojasnjuje dve skupini razlogov za združevanje z vidika prevzetega 
podjetja: 
 

- V primeru, ko je podjetje v težavah zaradi slabih poslovnih rezultatov se lahko 
odloči za prodajo dela podjetja oziroma celotnega podjetja, ker to omogoči 
preživetje. 

- Prodaja podjetja je najugodnejša rešitev, ko se želi lastnik podjetja upokojiti. S tem 
dobi plačilo za vloženi trud, podjetje pa lahko še naprej nemoteno posluje. 

 
V literaturi so veliko bolj obširno obravnavani motivi z vidika prevzemnika. Levy in 
Marshall (1988, str. 528) pojasnjujeta štiri glavne motive za prevzeme podjetij: doseganje 
učinkovitosti, managerski motivi, davčni motivi ter podcenjenost ciljnih podjetij. Podobno 
opredelitev imata tudi Brigham in Gapenski (1997, str. 1076-1080): 
 

- Motivi doseganja sinergij nastanejo s povečanjem vrednosti združenega podjetja. 
Sinergije nastajajo predvsem z izkoriščanjem ekonomij obsega, ki povzročijo 
zniževanje povprečnih fiksnih stroškov ob povečanju količine produktov. Poleg 
ekonomij obsega k večjim doseganjem sinergij pripomorejo še povečana tržna moč, 
prenos znanja, skupno upravljanje financ in administracije. 

- Davčni motivi: podjetja se med seboj povezujejo zaradi možnosti ustvarjanja 
davčnih prihrankov, njihova višina je odvisna od davčne zakonodaje v določeni 
državi. Največkrat uporabljen način je zmanjšanje davčne osnove zaradi prevzema 
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izgube ciljnega podjetja, druga možnost je dodatno zadolževanje, saj plačane 
obresti zmanjšujejo davčno osnovo podjetja. 

- Nakup podcenjenega podjetja: na trgu je mnogo podjetij, ki imajo dober potencial 
za rast, vendar je na podlagi različnih razlogov njihova tržna vrednost podcenjena. 
Ta podjetja so največkrat tarča prevzemov, saj lahko želi prevzemno podjetje 
razširiti svojo dejavnost in povečati tržni delež. Pogosto prevzemno podjetje čez 
nekaj let prevzeto podjetje proda, pri čemer realizira kapitalski dobiček. 

- Diverzifikacija  dejavnosti zmanjša tveganje poslovanja podjetja, omogoča 
stabilnejše denarne tokove. V primeru, ko podjetji s popolnoma nekoreliranimi 
prihodki združita svoje prihodke, pride do »zavarovalnega učinka«, saj so prihodki 
združenih podjetij manj ciklični in spremenljivi. 

- Osebni motivi managerjev: Dermine (1999, str. 16) navaja dve hipotezi, ki 
pojasnjujeta osebnostne motive managerjev. Pri hipotezi mirnega življenja so 
managerji naklonjeni prevzemom in združitvam, saj lahko njihova uspešna izvedba 
vodi k večji plači in ugodnostim. Druga, hipoteza arogance trdi, da managerji 
zaradi prevelikega zaupanja v svoje sposobnosti in ponosa precenijo koristi 
združitve in prevzema, težijo pa k temu, da bi obvladali čim večje podjetje. 

- Motivi prodaje podjetja po delih: poleg knjigovodske in tržne vrednosti ločimo tudi 
razdelitveno vrednost. To je vrednost posameznih delov podjetja v primeru, če bi 
ga prodali po delih. Ko je razdelitvena vrednost večja od tržne vrednosti, se lahko 
podjetje proda in realizira kapitalski dobiček. 

2.3 Združitve in prevzemi v bančnem sektorju Evropske unije 
 
Združitve in prevzeme finančnih institucij lahko opredelimo tudi kot konsolidacijo, ki je 
lahko intrasektorska ali intersektorska in zmanjšuje število delujočih institucij. Do 
konsolidacije bančnega sektorja – širše finančnega sektorja – v Evropski uniji prihaja 
večinoma preko prevzemov in združitev, manj pa v obliki strateških partnerstev in notranje 
rasti. Proces konsolidacije je na področju Evropske unije prisoten že od devetdesetih let 
prejšnjega stoletja, še posebej se je okrepil v zadnjih letih. Evropska centralna banka loči  
klasifikacijo združitev in prevzemov kot je prikazana v Tabeli 1. 
 
Tabela 1: Vrste združitev in prevzemov na področju Evropske unije 
 
 Znotraj nacionalnih 

meja EU 
Med različnimi državami 

znotraj in zunaj EU 
Združitve in prevzemi med 
kreditnimi institucijami 

Domače združitve in 
prevzemi 

Mednarodne združitve in 
prevzemi 

Združitve in prevzemi med 
različnimi sektorji 

Domača konglomeracija Mednarodna konglomeracija

Vir: Mergers and Acquisitions Involving the EU Banking Industry – Fact and Implications, 
2000, str. 10. 
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Domače združitve in prevzemi zajemajo kreditne institucije v isti državi. Glavni motivi 
za združitve in prevzeme med bankam so ekonomije obsega, saj želijo na ta način 
izkoristiti sinergije in znižati stroške preko zmanjševanja števila podružnic, zaposlenih in 
združevanja enot znotraj banke kot so oddelek za informacijsko tehnologijo, pravni 
oddelek itd. Do združitev in prevzemov lahko pride tudi, ker se želi uprava izogniti 
morebitnemu prevzemu s strani druge banke. Do večjih združitev in prevzemov pride, 
poleg že naštetih razlogov, zaradi želje in potrebe »biti dovolj velik« za trg in optimizirati 
kapitalsko strukturo.  
 
Tveganje pred samo združitvijo ali prevzemom je povezano z določitvijo primerne cene 
glede na pričakovane prihodke. Dejstvo, da instituciji prihajata iz iste države, olajša 
odločitev uprave, saj dobro pozna trg. Za obdobje po združitvi ali prevzemu je največje 
tveganje pri operativnih zadevah, kot so integracija zaposlenih, pretok informacij, kontrola 
notranjih procesov, uskladitev računovodskih sistemov. Operacijski problemi se razlikujejo 
v primeru, ko  gre za združitev ali prevzem. V prvem primeru je potrebna popolna 
integracija informacijske tehnologije in računovodskega sistema, medtem ko lahko v 
drugem primeru te funkcije ostanejo ločene. Poleg operativnih problemov lahko pride do 
rivalstva med vodilnimi osebami, ki niso del uprave. Posledica je izguba ključnih ljudi, na 
dolgi rok morda tudi izguba strank in tržnega deleža.  
 
Mednarodne združitve in prevzemi, ki zajemajo kreditne institucije v različnih državah, 
od katerih je vsaj ena članica Evropske unije, nastanejo zaradi velikosti, ki ustreza 
regionalnemu ali globalnemu trg. V tem primeru ne gre samo za velikost, temveč tudi za 
število strank, ki jih banka s tem pridobi. V mnogih primerih banke sledijo 
internacionalizaciji in konsolidaciji dejavnosti svojih strank. Poleg tega so pomemben 
motiv tudi ekonomije obsega povezane z zniževanjem stroškom. Pozitivni vpliv je manjši 
kot pri domačih združitvah in prevzemih, saj dodatne stroške povzročajo jezikovne ovire, 
ki s tem povečajo administrativne stroške in drugačna regulacija bančnega sistema. 
Združitve in prevzemi prav tako omogočajo prenos znanja in s tem povečanje 
učinkovitosti, ki se odraža v večjih prihodkih. 
 
Tveganja so zelo podobna tistim, s katerimi se srečujejo institucije pred domačimi 
prevzemi in združitvami, vendar je tveganje še večje zaradi kulturnih razlik in ovir. V 
kontekstu strateškega tveganja je nemogoče, da bi imela uprava enako znanje o trgu, 
regulaciji in poslovni praksi kot v svoji državi. Prav tako je višja stopnja operativnega 
tveganja po izpeljani združitvi ali prevzemu. Instituciji v različnih državah sta izpostavljeni 
različnim fiskalnim in računovodskim zahtevam, prav tako se razlikujejo načini poročanja. 
 
Domača konglomeracija: do nje pride med kreditnimi institucijami in zavarovalnicami 
in/ali ostalimi finančnimi institucijami v isti državi. Med motivi za njihovo uresničevanje 
prevladujejo ekonomije povezanosti. Te nastanejo z navzkrižno prodajo različnih finančnih 



 7

produktov večjemu številu kupcev. Upad višine obrestnih mer in povečanje konkurence je 
banke prisilil, da so poiskale nove možnosti poslovanja, predvsem na področju 
zavarovalništva in upravljanja pokojninskih skladov. 
 
Tveganja pri domači konglomeraciji so podobna kot pri domačih združitvah in prevzemih, 
le da je tveganje toliko večje, ker gre za vstop v novo dejavnost. Večji je tudi izziv 
obvladovanja kulturnih razlik med institucijama. Vsaka ima lahko svoja pravila in različne 
načine nagrajevanja zaposlenih, kar lahko vodi do nesoglasij. Pri domači konglomeraciji je 
še posebej veliko t.i. tveganje ugleda, da bi neuspešno delovanje ene institucije poslabšalo 
odnose s strankami in s tem ugled celotnega konglomerata. 
 
Mednarodna konglomeracija med kreditnimi institucijami v Evropski uniji in 
zavarovalnicami in/ali ostalimi finančnimi institucijami v drugi državi: najpomembnejši 
motivi so ekonomije povezanosti in velikost, ki ustreza potrebam mednarodnega kroga 
strank. Ekonomski vzrok je podrejen motivu doseganja večjih prihodkov preko navzkrižne 
prodaje finančnih produktov. Ta vrsta združitev in prevzemov predstavlja velik izziv za 
upravo banke, saj je potrebno veliko truda za doseg učinkovitosti in s tem večjih 
prihodkov. 
 
Pri mednarodni konglomeraciji je tveganje večje že pred samo izpeljavo. Poslovno okolje 
in država sta nova in zato slabše poznana prevzemniku. Strateško in cenovno tveganje 
dosežeta svoj maksimum. Po zaključenem procesu konglomeracije je potrebno namenjati 
posebno pozornost operativnemu tveganju, prizadevanju za čim nižjo fluktuacijo 
zaposlenih in obvladovanju tveganja ugleda. 
 
Pri vseh naštetih vrstah združitev in prevzemov se banke oziroma institucije srečujejo z 
različnimi tveganjih v posamezni fazi. Še posebej pomembno je, kako bodo izkoriščene 
konkurenčne prednosti same operacije. Poleg tega imajo velik vpliv tudi osebni interesi 
vodilnega osebja, ki je zaradi potrebe po obvladovanju čim večjega tržnega deleža 
motivirano za širitev institucije. Nasprotno lahko osebni interesi tudi zmanjšajo nagnjenost 
k prevzemom in združitvam, ker želi uprava zaščititi svojo pozicijo. Uprava institucije je 
velikokrat pod pritiskom lastnikov, ki želijo čim boljše rezultate poslovanja. To mnogokrat 
vodi do prevelikih obljub o pozitivnih učinkih združevanja in prevzemov, ki jim nato sledi 
razočaranje. Bistveno je da osebni interesi uprave ne prevladajo nad interesi lastnikov 
(Mergers and Acquisitions Involving the EU Banking Industry – Fact and Implications, 
2000, str. 19-23, 30-32). 
  
Število kreditnih institucij na evro območju je s približno 9.500 leta 1995 upadlo na 6.400 
v letu 2004. Njihovo število se je zmanjšalo skoraj za tretjino, vendar je večina prevzemov 
in združitev odražala domačo konsolidacijo. Mednarodni prevzemi in združitve med 
letoma 1995 in 2004 so v povprečju predstavljali le dobrih 20% vseh aktivnosti. Tabela 2 
na strani 8 prikazuje število kreditnih institucij v obdobju 1995-2004. Še posebej zanimiv 
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podatek je, da je imela Italija najnižji delež čezmejnih prevzemov z 12,2% (Walkner, Raes, 
2005, str. 16-17). 
 
Tabela 2: Konsolidacija kreditnih institucij na evro območju 
 

Država (1) 1995 (1) 2004 (2)  1995-2004 (3) v % 
Nemčija 3.785 2.148 170 17,8 
Francija 1.469    897 157 21,3 
Avstrija 1.041    796   41 29,6 
Italija    970    787 275 12,2 
Nizozemska    648    461   23 57,7 
Španija    506    346   95 31,6 
Finska    381    363  16           25,0 
Portugalska    233    197  38           40,0 
Luksemburg    220    165  10 92,9 
Belgija    145    104  34 30,1 
Irska       56      80    8 62,5 
Grčija      53      62  34 25,7 
Evro območje 9.507 6.406 901 23,2 
* (1) – število kreditnih institucij, (2) – število združitev in prevzemov, (3) – delež 
čezmejnih združitev in prevzemov. 
Vir: Mergers and Acquisitions Involving the EU Banking Industry – Facts and 
Implications, 2005, str. 8. 
 
Konsolidacija preko prevzemov in združitev na področju poslovanja s prebivalstvom 
poteka  pretežno na nacionalnem nivoju, manj pa med državami članicami Evropske unije. 
Vlade držav pogosto želijo imeti »nacionalne prvake«, to so banke, ki imajo prevladujoč 
položaj na domačem trgu in zaradi svoje razvitosti lahko uspešno nastopajo tudi na 
evropskem in širšem globalnem trgu. Ta politični motiv je rezultat močne povezanosti 
poslovnih bank, centralnih bank in finančnih ministrstev preko povezane skupine ljudi, ki 
jih vodijo. Velik pomen nacionalne identitete in nezaželenost tujega lastništva domačih 
bank je prisotna v Italiji, Franciji in deloma tudi v Nemčiji. Poleg tega na domačo 
konsolidacijo vpliva prepričanje uprave bank, da mora imeti banka močan položaj na trgu s 
široko bazo komitentov preden lahko uspešno konkurira na mednarodnem trgu (Boot, 
1999, str. 2-4). 

2.4 Ekonomski pomen konsolidacije v bančnem sektorju Evropske unije 
 
Banke imajo kot finančni posredniki ključen vpliv na gospodarstvo države preko 
preoblikovanja sredstev, zmanjševanja tveganja, financiranja trgovine, omogočanja pretoka 
kapitala in pospeševanja tehnoloških inovacij. Pomembni sta predvsem dve funkciji bank, 
ki  omogočata učinkovito razporeditev virov in imata pozitivno povezavo med razvitostjo 
bančnega sektorja in gospodarskim stanjem države: 
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- Nadzorovalna funkcija za varčevalce: za finančni sistem je značilna asimetrija 
informacij med tistimi, ki si želijo izposojati z najnižjimi možnimi stroški, in 
tistimi, ki želijo varčevati z najvišjim možnim donosom. Tveganje je še posebej 
veliko za varčevalca, saj nima transparentnega pregleda nad kreditno sposobnostjo 
izposojevalca. Pridobivanje informacij je za manjše varčevalce drago in 
neprimerno. Bistvena naloga bank je, da vzpostavijo sistem med suficitno in 
deficitno gospodarsko celico in tako zagotovijo najvišjo stopnjo investiranja 
(Prohaska, 2004, str. 5). 

- Nadzorovalna funkcija za podjetja: banke imajo možnost, da ocenijo investicijske 
priložnosti glede na kvaliteto projektov in poskrbijo za pretok prihrankov tudi k 
bolj tveganim projektom. 

 
Konsolidacija pomembno vpliva na konkurenco, saj vstop tuje banke prisili domače banke, 
da si konkurirajo in izboljšajo svoje storitve. Claessens et al. (2001, str. 899) so pri 7900 
opazovanih bankah iz osemdesetih držav v obdobju od 1988-1995 prišli do spoznanja, da 
je v večini držav povečano tuje lastništvo bank povezano z zmanjšano dobičkonosnostjo in 
nižjimi maržami domačih bank. Druga ugotovitev raziskave je pokazala, da je bolj 
pomembno število vstopov tujih bank na trg kot pa dejanski tržni delež, ki ga ima tuja 
banka. Vpliv tuje konkurence naj bi bil na trgu zaznan v zelo kratkem času in ima 
pozitivne vplive za odjemalce bančnih storitev. Levine (2003, str. 17-19) je v svoji študiji 
1200 bank iz sedeminštiridesetih držav ugotovil, da ima omejevanje vstopa tujih bank na 
trg vpliv na višje marže, ki jih zaračunavajo domače banke za svoje storitve. Lensink in 
Hermes (2004, str. 561) opažata, da vstop tujih bank (i) povečuje konkurenco in s tem 
povzroči zniževanje cen za stranke ter izboljšuje kakovost ponujenih storitev, (ii) prinaša s 
seboj nova znanja in inovacije, kar prisili domače banke, da se prilagodijo v najkrajšem 
možnem času. Vstop tujih bank načeloma pozitivno vpliva na celotno blaginjo razen v 
primeru, ko bi veliko zmanjšanje dobičkonosnosti domačih bank ogrozilo njihov obstoj. 
Zato je nujno potrebna določena stopnja regulacije in nadzora (Claessens et al., 2001, str. 
902). 
 
Drugi pomemben vidik je makroekonomska stabilnost države, pri čemer ima vstop tujih 
bank lahko različne posledice na makroekonomsko stabilnost države, ker banke pri 
sprejemanju svojih odločitev niso vedno avtonomne, temveč so velikokrat del holdinškega 
podjetja. Večina empiričnih študij kaže na pozitivno povezavo med makroekonomsko 
stabilnostjo in izdajanjem kreditov tujih bank. De Haas in Van Lelyveld (2003, str. 3-5) sta 
preučevala ravnanje domačih in tujih bank ob različnih gospodarskih ciklih. Preučevani 
podatki se nanašajo na več kot 300 bank v srednji in vzhodni Evropi v obdobju od 1993 do 
2000, s posebnim poudarkom na lastniški strukturi. V kriznih obdobjih so domače banke 
omejile izdajanje kreditov, medtem ko tuje tega niso storile. Do podobnih ugotovitev so 
prišli tudi Crystal et al. (2002, str. 5) ter Peek in Rosengreen (1998, str. 802), ki se 
strinjajo, da banke v tujem lastništvu lažje absorbirajo izgube v primerjavi z domačimi 
bankami. Na ta način pomagajo k večji stabilnosti finančnega sistema države gostiteljice. 
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Vendar pa vplivi niso vedno samo pozitivni. Peek in Rosengren (1997, str. 815-817) sta 
proučevala primer Japonske. Padec cen delnic na japonskem borznem trgu je vplival na 
japonske banke v tujini, ki so zaradi tega zmanjšale izdajanje kreditov v državah 
gostiteljicah. Za uspešno obvladovanje ekonomske stabilnosti je potrebna učinkovita in 
premišljena regulacija. 

2.5 Vpliv konsolidacije na blaginjo potrošnikov bančnih storitev, operativno,    
dobičkovno in celotno učinkovitost   

         
Mnenja o tem, kakšen vpliv ima konsolidacija bank na celotni sektor,  so v literaturi še 
vedno zelo deljena. Večina opravljenih študij kaže, da je v primeru uspešne konsolidacije 
vpliv pozitiven. To se odraža predvsem na izboljšanih pogojih pridobivanja kreditov – 
nižje obrestne mere in manj strogi kriteriji za odobritev, kot tudi na povečanih obrestnih 
merah za depozite, vendar le v daljšem časovnem obdobju. Na primer, Bonaccorsi di Patti 
in Gobbi (2002, str. 111) prikazujeta, da konsolidacija bank izboljšuje možnosti 
pridobivanja kreditov za kakovostna podjetja. Na primeru skupine italijanskih bank, katere 
stranke so predvsem majhna podjetja v zasebni lasti, je Sapienza (2002, str. 351-352) 
ugotovila, da imajo združitve, ki vključujejo banke na istem geografskem področju, 
ugodne posledice za uporabnike bančnih storitev. To velja še posebej, če vključuje 
združitev banke z nizkim tržnim deležem. Kljub temu ugotavlja tudi negativne posledice 
za potrošnike. Te nastanejo v primeru, ko konsolidacija bank prekine vzpostavljen odnos 
zaupanja med stranko in banko. Poleg tega rezultati kažejo, da se stanje za manjše stranke 
poslabša sorazmerno z velikostjo prevzemne banke, če ta ni naklonjena manjšim 
kreditojemalcem. Peek in Rosengren (1998, str. 498) menita, da konsolidacija nima vedno 
negativnega vpliva na manjše kreditojemalce. Problem nastane le, če prevzemna banka že 
prej ni imela takega segmenta strank. 
 
Focarelli in Panetta (2003, str. 1162-1166) menita, da konsolidacija bank dolgoročno vodi 
k povečanju obresti za depozite. Kljub temu je potrebno opozoriti, da ima poslovanje s 
prebivalstvom močno lokalno naravo in rezultati kažejo, da je močna koncentracija 
domačih lokalnih bank povezana z nižjimi obrestnimi merami na depozite (Simons in 
Stavins, 1998, str. 14-17). Neproporcionalna domača konsolidacija zato negativno vpliva 
na blaginjo potrošnikov, ker povečuje cene bančnih storitev. Ravno nasprotno lahko 
čezmejna bančna konsolidacija na segmentiranem trgu pripomore k okrepljeni konkurenci 
do te mere, da je vstop na trg olajšan. 
 
Povečana operativna učinkovitost kot posledica konsolidacije je veliko manj izrazita kot 
povečane prednosti za potrošnike. Rhoades (1994, str. 20-25) se opira na devetintrideset 
empiričnih študij konsolidacij bank, ki so bile izpeljane v obdobju od 1980 do 1993. 
Približno polovica študij uporablja t.i. pristop operativne učinkovitosti preko opazovanja 
bank po objavi namere o združitvi ali prevzemu. Druga polovica vključuje študije 
dogodkov, ki opazujejo spremembe cen delnic na trgu za prevzemno in prevzeto banko. 
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Rezultati preučevanja operativne učinkovitosti opozarjajo na premajhno izboljšanje 
učinkovitosti in dobičkonosnosti bank kot rezultat združitve. Prav tako združitev ali 
prevzem ne povzročita povečanja cen delnic. 
 
Odsotnost operativne učinkovitosti, ki naj bi jo banka pridobila s konsolidacijo lahko 
pojasnimo z različnimi ovirami učinkovitosti. Vander Vennet (2002, str. 38) na podlagi 
čezmejnih združitev in prevzemov v Evropski uniji ugotavlja, da je tipičen posel sklenjen 
med domačo banko s slabim poslovanjem in relativno uspešno tujo banko. Učinek 
združitve je povečan realiziran dobiček, vendar ni povečane operativne učinkovitosti – vsaj 
ne v kratkem obdobju. Vzrok za to sta različna pravni in davčni sistem, ki onemogočata 
popolno izkoriščanje sinergij, ki jih prinaša čezmejna bančna konsolidacija. 
 
Veliko ekonomistov meni, da je pozitivni učinek bančne konsolidacije podcenjen zaradi 
težav z meritvami, saj večina študij temelji na finančnih podatkih in približkih 
upravljavske učinkovitosti. Haynes in Thompson (1999, str. 827-832) sta preučevala vpliv 
konsolidacije na produktivnost bank v obdobju 1981-1993 s Cobb-Douglasovo 
produkcijsko funkcijo. Rezultati so pokazali, da banka dejansko s konsolidacijo pridobi na 
učinkovitosti, učinek pa enakomerno raste po šestih letih prevzema ali združitve. Pozitivni 
učinek se torej pokaže šele na dolgi rok. 
 
Stroškovna učinkovitost je definirana kot zmanjšanje stroškov na enoto outputa za dano 
količino outputa in cene inputa. Akhavein et al. (1997, str. 19-21) so proučevali 
dobičkovno učinkovitost, ki vključuje tako analizo stroškov kot tudi prihodkov. 
Dobičkovna X-neučinkovitost je nezmožnost proizvodnje največje količine outputa za 
dane količine inputov in cene. Na primer, X-neučinkovito podjetje je tisto, ki proizvede 
premalo outputa  glede na dan input ter se nahaja znotraj krivulje produkcijskih zmožnosti. 
Za celotno ekonomsko blaginjo je povečanje vrednosti outputa – povezano z večjimi 
dobički – enako koristno kot zmanjšanje stroškov. Za združene banke je značilno, da 
spremenijo kombinacijo outputa v prid dobičkonosnim produktom, predvsem zaradi 
izboljšane razpršenosti tveganja, kot posledica konsolidacije. Obstajata alternativni 
hipotezi, ki pojasnjujeta, zakaj se poveča dobičkovna učinkovitost po združitvi bank. Prva 
je hipoteza relativne učinkovitosti, ki pravi, da prevzemna banka povzroči povečanje 
učinkovitost prevzete banke do te mere kot jo ima sama. Hipoteza nizke učinkovitosti 
pravi, da združitev ali prevzem deluje kot »prebuditev«, ki povzroči strukturne spremembe 
in izboljšanje učinkovitosti, kar vodi k povečani dobičkovni učinkovitosti za oba 
udeleženca. 
 
Združitve in prevzemi bank lahko izboljšajo celotno učinkovitost bančnega sektorja in 
odpornost proti ekonomskim šokom. Beck et al. (2003, str. 1107-1110) so na podlagi 
preučevanja sedemdesetih bank v obdobju od 1980 do 1997 opazili veliko odpornost proti 
ekonomskim šokom pri konsolidiranih bančnih sistemih. Nasprotno je lahko preveč 
koncentriran bančni sistem izpostavljen različnim tveganjem, značilnim za finančni sistem, 
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kot so škandali in prevare. Konsolidacija je lahko tudi način, kako izločiti relativno 
neučinkovite banke in tako izboljšati celotno učinkovitost. 

2.6 Dejavniki, ki so olajšali konsolidacijo 
 
Poleg ekonomskih so tudi drugi dejavniki pripomogli k lažji integraciji in konsolidaciji 
bančnega sektorja Evropske unije v preteklih petindvajsetih letih. Ti dejavniki so 
globalizacija mednarodnega finančnega sistema kot posledica liberalizacije mednarodnega 
pretoka kapitala in finančne deregulacije med državami; velik tehnološki napredek, 
predvsem na področju obdelave podatkov; izboljšave regulacije med državami, povezane z 
enotnim evropskim trgom in uvedbo evra; izginjajoči učinek t.i. naravnih ovir kot sta jezik 
in kultura. 
 
Globalizacija je širok fenomen, ki vključuje socialno, kulturno in tehnološko integracijo. 
Ekonomski dejavniki – predvsem soglasje o prednostih mednarodne trgovine in investicij – 
so imeli pomembno vlogo pri vzpodbujanju globalizacijskega procesa. V ožjem pomenu je 
imela liberalizacija prostega pretoka kapitala pomemben vpliv na integracijo 
mednarodnega finančnega sistema in s tem bančnega sektorja. Vplivi globalizacije so se 
odražali na strani strukture sredstev bank. Veliko kvalitetnih strank je namesto bančnih 
storitev začelo uporabljati druge možnosti, ki jih ponuja finančni trg. Rezultat tega je bila 
dramatična sprememba v prihodkih bank, saj njihovi primarni dohodki niso bili več na 
podlagi obrestnih mer, temveč na podlagi dodatnih storitev. Na strani obveznosti je želja 
po večjem donosu povzročila zmanjšanje depozitov v zameno za druge konkurenčne 
finančne produkte. Relativni upad uporabe bančnih storitev je banke opogumil, da so 
začele iskati privlačne možnosti konsolidacije doma in v tujini. 
 
Tehnološke spremembe so pospešile bančno konsolidacijo predvsem zato, ker je napredek 
omogočil znižanje stroškov zbiranja, hranjenja, procesiranja in preoblikovanja podatkov. 
Očitna posledica za banke je bil prehod od papirnega poslovanja k informacijskemu 
poslovanju, ki je prinesel izjemne prihranke, ne samo pri administraciji, temveč tudi pri 
trgovanju, posredništvu, itd. Internet je  bankam omogočil, da poslujejo z večjo kapaciteto, 
s širšim naborom produktov in storitev za večje število strank na različnih geografskih 
področjih. Poleg tega je prednost informacijske tehnologije, da lahko banke oblikujejo 
storitve glede na želje in potrebe posameznega kupca. 
 
Reforma regulacije in nadzora je olajšala integracijo in konsolidacijo bančnega sektorja. V 
osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bila prvič zaznana sprememba odnosa državnih 
vlad do bančništva, ki je bil do tedaj obravnavan kot merkantilistična dejavnost. Novi 
regulativni okvir je bil usmerjen k večji učinkovitosti preko konkurence in je omilil veliko 
zaprek, ki so omejevale bančno konsolidacijo. Prizadevanja za skupni evropski trg 
finančnih storitev in enotna bančna licenca so še pospešili možnosti za integracijo (Ayadi, 
Pujals, 2005, str. 9-12). 
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Uvedba enotne valute – evra - je prinesla mnoge koristi za gospodarske subjekte (Mrak, 
2002, str. 391-392):  

- odpravo možnosti sprememb deviznih tečajev med valutami držav članic in s tem 
tečajnih tveganj; 

- odpravo stroškov pokrivanja oziroma zavarovanja tečajnih tveganj (na primer s 
terminskim pogodbami); 

- odprava problemov v zvezi s konverzijo med valutami držav članic; 
- večja preglednost cen, kar pripomore k lažjemu izboru in večji konkurenčnosti na 

skupnem trgu. 
Naštete koristi so ustvarile potencial za ustvarjanje ekonomij obsega in ekonomij 
povezanosti v bančnem sektorju. 
 
»Naravne« ovire konsolidaciji bančništva izvirajo iz nacionalnih razlik med posameznimi 
trgi. Nanašajo se na jezik, kulturo in geografsko bližino. Odprava teh ovir v celoti je zelo 
težavna, vendar je razvoj v zadnjih letih omilil njihov negativni vpliv. Zato »naravne« 
ovire sedaj predstavljajo izziv, kako se z njimi uspešno soočiti, in ne nepremostljivo oviro. 
 

3 PREVZEM ITALIJANSKE BANKE ANTONVENETE S STRANI 
NIZOZEMSKE BANKE ABN AMRO 

 
Napoved prevzema italijanske banke Antonvenete in kasnejši prevzem ene izmed desetih 
največjih bank v Italiji s strani nizozemske banke ABN AMRO, je bil prvi uspešen prodor 
katere koli tuje banke na italijanski bančni trg (ABN AMRO to Make Offer for Banca 
Antonveneta, 2005). Celoten potek dogajanja je razdelil italijansko politiko in stroko na 
dva pola: tiste, ki so prevzem podpirali in tiste, ki so ga ostro zavračali. Italijanski bančni 
sektor je bil v Evropi znan kot izjemno zaprt in ni dopuščal večjega lastništva tujcev v 
domačih bankah. Nastala so številna vprašanja, zakaj guverner Banke Italije Antonio Fazio 
ne dopusti tujega prevzema in čigave interese ščiti. Zagotovo ne interesov bančnih 
komitentov, saj spadajo italijanske banke med daleč najdražje in najmanj učinkovite v 
Evropi. Banka ABN AMRO je vztrajala pri svoji ponudbi in je s pomočjo Evropske 
komisije, sodnih oblasti in pritiska evropskih finančnih institucij dosegla svoj cilj. Bančni 
sektor spada med strateške sektorje države, ki je močno reguliran, nobena država namreč 
ne želi prepustiti lastništva bank naključju. Primer v Italiji to še posebej nazorno dokazuje. 

3.1 Bančništvo v Italiji 
 
Italijansko gospodarstvo je v svetovnem merilu leta 2003 zasedalo celo šesto mesto, čeprav 
večinoma temelji na malih in srednje velikih podjetjih v družinski lasti, ki se zanašajo na 
financiranje preko bank. Povprečna velikost podjetij, merjena s številom zaposlenih, je 
znašala 4,4 zaposlene na podjetje, kar je precej manj kot v ostalih evropskih državah: 10,3 
zaposlenih v Nemčiji, 9,6 zaposlenih v Veliki Britaniji in 7,1 zaposlenih v Franciji. Velika 
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podjetja, kot je Fiat, pri čemer z velikim podjetjem razumemo, da ima več kot petsto 
zaposlenih, so v italijanskem gospodarstvu bolj izjema kot pravilo. Samo petnajst 
odstotkov Italijanov je bilo zaposlenih v takšnih podjetjih, medtem ko velika podjetja v 
drugih državah zaposlujejo tudi štirideset odstotkov in več delovne sile (Guiso, 2003, str. 
121). 
 
Italijansko gospodarstvo se je po uvedbi evra soočalo z naraščajočim skepticizmom glede 
evropske ekonomske integracije, saj se nezadovoljstvo ob soočenju z dejstvi, ki jih je 
uvedba evra prinesla, povečuje. Vrednost evra je v primerjavi z ameriškim dolarjem 
naraščala. Italijansko gospodarstvo, ki je bilo že v preteklosti odvisno od izvoza na 
ameriški trg, se je znašlo v zelo slabem položaju nasproti velikim konkurentkam kot je na 
primer Kitajska. Pred vstopom v evropsko monetarno unijo je Italija svojo takratno valuto, 
liro, lahko preprosto devalvirala in na ta način ohranila konkurenčnost gospodarstva. To je 
bilo po uvedbi evra nemogoče, saj je bila monetarna politika držav, vključenih v evro 
območje, prenesena na Evropsko centralno banko (Cohen, 2005, str. 4; Kahn, Walker, 
2005, str. A1). 
 
Italija je svoje banke privatizirala v devetdesetih letih prejšnjega stoletja z namenom, da bi 
zmanjšala javni dolg in s tem zadostila enemu od kriterijev za vstop v evropsko monetarno 
unijo. Proces privatizacije je bil nujen, saj je bila do začetka devetdesetih let večina 
bančnega sistema v lasti države in javnega sektorja. Privatizacija je temeljila na 
razpršenem lastništvu s prevlado domačih delničarjev in manjšim deležem tujcev, ki niso 
imeli možnosti za pridobitev kontrolnega deleža (Rocca, 2005, str. 15). Leta 1990 je bil 
sprejet Amatov zakon, osnova za preoblikovanje javnih bančnih zavodov v delniške 
družbe, tako da je bilo lastništvo preneseno na bančne fundacije z namenom, da se bi 
izvedel proces prestrukturiranja bančnega sistema, ki bo vodil k popolni privatizaciji bank 
in omogočil koncentracijo na trgu. Delitev bank na profitni in neprofitni del -  preko 
bančnih fundacij - naj bi omogočila lažji vstop novih lastnikov. Vloga bančnih fundacij je 
bila dvojna, naprej posredniška za prenos delnic na banke organizirane kot delniške družbe 
ter vloga upravljavca. Zaradi neustrezne pravne podlage zamisel o postopnem umiku 
fundacij iz bank ni uspela. Namesto tega so začele močno posegati v politiko bank in 
aktivno sodelovati pri upravljanju. Poskus rešitve tega problema je bil prenos bančnih 
fundacij na lokalne oblasti. Napaka je bila v tem, da so te imenovale ljudi za upravljanje na 
podlagi političnih kriterijev in ne na podlagi strokovne ustreznosti. Bančne fundacije so 
postale pomemben vir financiranja za športne, kulturne in socialne dejavnosti v regiji kjer 
so delovale. Italijanska politika je zaznala problem neustrezne vloge bančnih fundacij in ga 
je poskušala večkrat rešiti. Pravi odgovor je dal Campijev zakon iz leta 1999, ki je postavil 
temelje za dokončen proces prestrukturiranja bančnega sistema. Nadzor nad bančnimi 
fundacijami je namesto zakladnega ministrstva prevzela vlada preko ministrstva za 
gospodarstvo, poleg tega je zakon postavil časovno omejitev, da se fundacije umaknejo iz 
bank do konca leta 2003. S tem se je njihov vpliv na bančni sektor zelo zmanjšal (Gianni, 
1998, str. 7-10). 
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Posledica privatizacije so bili številni prevzemi in združitve domačih bank. Kljub temu so 
italijanske banke v primerjavi z bančnimi sektorji evropskih držav ostale majhne, bančni 
sektor pa razpršen z nizko stopnjo tržne koncentracije. Primerjavo med državami prikazuje 
Tabela 3. Niti ena izmed italijanskih bank ni spadala med deset največjih v Evropi po 
višini tržne kapitalizacije.  
 
Tabela 3: Število kreditnih institucij v državah Evropske unije in KK5 – delež petih            
                največjih kreditnih institucij v skupni bilančni vsoti leta 2003 
 
Država (1) KK5 (v %) Država (1) KK5 (v %) 
Belgija     108 83 Italija 801 27 
Danska     203 67 Luksemburg 172 32 
Nemčija  2.225 22 Nizozemska 481 84 
Grčija      59 67 Avstrija 814 44 
Španija    348 44 Portugalska 200 63 
Francija    939 47 Finska 366 81 
Irska      80 44 Švedska 222 54 
(1) – število kreditnih institucij 
Vir: Report on EU Banking Structure, 2004, str. 33-35. 
 
Koeficient koncentracije KK5 pokaže tržni delež petih največjih kreditnih institucij v 
državi. Za izračun se upošteva velikost bilančne vsote in višina depozitov posameznih 
institucij. Koncentracija pokaže, kakšna je bila konsolidacija bančnega sektorja v 
preteklosti preko združitev in prevzemov (Casu, Girardone, 2005, str. 20). Koeficient 
koncentracije za Italijo je samo 27%, kar pokaže, da ima italijanski bančni trg velik 
potencial za domačo in čezmejno konsolidacijo. 
 
Bančna marža, ki jo plačuje italijansko prebivalstvo, še vedno spada med najvišjo v 
evropskem prostoru, s tehtano povprečno ceno osnovnih bančnih storitev 252 evrov, v 
primerjavi z evropskim povprečjem, ki znaša 108 evrov. Najnižjo ceno storitev plačujejo 
na Nizozemskem, to je v povprečju 34 evrov letno. Tabela 4 na strani 16 prikazuje podatke 
za izbrane države. Pri tem z osnovnimi bančnimi storitvami razumemo vodenje računa, 
plačevanje računov, uporabo gotovine. 
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Tabela 4: Podatki o cenah osnovnih bančnih storitev – poslovanje s prebivalstvom 2005 
 
Država (1) - v evrih Država (1) - v evrih 
Italija 252 Portugalska 99 
Nemčija 223 Avstrija 93 
Španija 108 Švedska 80 
Slovaška 106 Velika Britanija 64 
Poljska 101 Belgija 63 
Francija   99 Nizozemska 34 
* (1) – tehtana povprečna cena osnovnih bančnih storitev 
Vir: World Retail Banking Report 2005, str. 5. 
 
V raziskavi, ki jo je izvedla britanska organizacija YouGov leta 2005 med 2.300 
uporabniki bančnih storitev v Evropi, je kar 68% vprašanih Italijanov odgovorilo, da niso 
zadovoljni z bančništvom v svoji državi. Prav toliko jih tudi meni, da bančni sektor 
potrebuje spremembe in mora postati bolj odprt trg tudi za tuje investitorje (World Retail 
Banking Report, 2005, str. 7, 9). 
 
V nasprotju s pričakovanji glede na visoke marže, ki jih banke zaračunavajo, so bili 
dobički nizki, prav tako tudi tržna kapitalizacija. Vzrok za to je predvsem nizko 
povpraševanje po bolj specializiranih bančnih storitvah. Prvih deset italijanskih bank z 
velikim potencialom za rast predstavlja zanimivo tarčo za tuje konkurente, ki imajo veliko 
prostega kapitala in potrebujejo nove tržne priložnosti. 
 
Vstop na italijanski bančni trg pa se je – vsaj za tujce – izkazal za precej težavnega. 
Majhne banke, t. i. »popolari«, sicer z nizkim dobičkom, so v tesnih odnosih z lokalnimi 
podjetji in izjemno dobro povezane po celotni državi preko političnih strank, Rimske 
katoliške cerkve, sindikatov, podjetniških združenj in celo nogometnih klubov. Del 
italijanske politične elite ni naklonjen tujim prevzemom bank, saj je prepričan, da bi jih 
zanimal le dobiček, manj pa stanje domačih podjetij. Za njih je značilna velika odvisnost 
od bank, ker se večinoma financirajo z bančnimi krediti. Tabela 5 na strani 17 prikazuje 
stopnjo odvisnosti od bančnega dolga za mala, srednja in velika podjetja. Zadolževanje pri 
bankah je za mala in srednja podjetja največje v Španiji (66,5%) in Italiji (66,4%). 
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Tabela 5: Financiranje podjetij z bančnim dolgom v izbranih državah Evropske unije –   
                bančni dolg kot odstotek celotnega dolga v letu 2001 
 

Država Mala in srednja podjetja Velika podjetja 
Belgija 46,5 50,1 
Francija 48,8 21,3 
Nemčija  57,4 29,9 
Italija 66,4 27,3 
Nizozemska 54,9 35,9 
Španija 66,5 50,4 
Velika Britanija ni podatka ni podatka 
ZDA 40,9   7,9 
Vir: Bonaccorsi di Patti, Gobbi, 2001, str. 2222. 
 
Italijanski bančni trg je v primerjavi s trgi ostalih evropskih držav specifičen na različnih 
področjih. Banke so pod velikim vplivom regionalnih oblasti in s tem posredno politike, za 
svoje storitve zaračunavajo visoke marže, veliko podjetij je odvisnih od bančnih kreditov, 
monopol nad odločitvami na bančnem trgu ima italijanska centralna banka, ki je zelo 
nenaklonjena tujim prevzemom italijanskih bank. 

3.2 Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. 
 
Banka Antoniana Popolare Veneta je nastala leta 1996 kot združitev dveh srednje velikih 
padskih zadružnih bank, Bance Antoniana in Bance Popolare Venete. V mesecu aprilu leta 
2002 se je preoblikovala iz zadružne banke v delniško družbo. Njene delnice so začele 
kotirati na milanski borzi. Decembra 2004 je imela skoraj 50 milijard evrov sredstev in je 
zasedala deveto mesto med italijanskimi bankami z več kot 10.000 zaposlenimi in 10.000 
podružnicami ter z več kot milijon in pol strankami. Njene najpomembnejše dejavnosti so 
poslovanje s prebivalstvom, poslovanje s podjetji, upravljanje premoženja, privatno 
bančništvo in bančno zavarovalništvo. 
 
Po združitvi leta 1996 je banka širila svoje poslovanje v italijanskih regijah preko 
agresivne politike prevzemov in združitev, odpiranja novih podružnic in z razširjeno 
ponudbo bančnih storitev. Zaradi tega je imela pomembno vlogo pri procesu konsolidacije 
italijanskega bančnega sektorja. Najpomembnejše združitve in prevzemi v kronološkem 
pregledu so bili: leta 1997 Credito Lombardo v Lombardiji s 15 podružnicami; v letu 1999 
Banca Regionale Calabrese, Kalabrija, 17 podružnic; Banca Popolare di Faenza, Emilija-
Romanja, 16 podružnic; Banca Agricola Etnea, Sicilija, 72 podružnic; leta 2000 Banca 
Nazionale dell'Agricoltura (BNA); leto 2001 Banca Cattolica s 24 podružnicami in Banca 
Popolare Jonica s 24 podružnicami; leto 2002 Banca di Credito Popolare di Siracusa s 63 
podružnicami. Konec leta 1996 je imela banka Antonveneta 390 podružnic, leta 2002 pa že 
kar 1055. V tem obdobju je povečala geografsko območje svojega poslovanja skoraj za 
trikrat. Najpomembnejši je bil prevzem Bance di Roma z 270 podružnicami po vsej državi, 



ki je bila specializirana za financiranje kmetijskega sektorja. S tem se je Antonveneta 
uvrstila med deset največjih italijanskih bank, prevzem pa je negativno vplival na njeno 
finančno pozicijo. Kljub prodornemu procesu širitve na vso Italijo je banka Antonveneta 
ohranila močno prisotnost v Benečiji, kjer je kar 30% vseh njenih podružnic. Naslednja 
regija je Lombardija s približno 11% podružnicami, sledijo si Emilija-Romanja (9,8%), 
Sicilija (9,3%), Lacij (8,9%), Apulija (7,5%) in Furlanija-Julijska krajina (6,6%). Celotna 
skupina Antonveneta je imela konec decembra 2004 2,9% delež vseh depozitov in 3% 
izdanih kreditov prebivalstvu v Italiji (Banca Antonveneta Overview, 2005). 
  
Antonveneta je želela ponuditi svojim strankam širši izbor bančnih produktov, zato je leta 
prevzela Interbanco, ki je bila specializirana za investicijsko bančništvo. Skupaj s svojimi 
delničarji, ABN AMRO Bank N.V. in Lloyd Adriatico (Allianz Group), je preko združenih 
podjetij ponudila storitve upravljanja s premoženjem in bančnega zavarovalništva. 
Dogovor z ABN AMRO je vodil k ustanovitvi  podružnice Antonveneta ABN AMRO 
SGR (AAA SGR) v letu 1997, ki se ukvarja z upravljanjem premoženja. V letu 2001 je 
bila ustanovljena še ena podružnica, katere dejavnost je privatno bančništvo, Antonveneta 
ABN AMRO Bank (AAA Bank), 45% lastniški delež je pripadal ABN AMRO, 55% pa 
Antonveneti. AAA Bank je 100% lastnica AAA SGR in AAA Investment Fund Ltd. (AAA 
IF), ki ima sedež na Irskem. Za bančno zavarovalništvo sta bili ustanovljeni dve združeni 
podjetji v razmerju 50:50, skupaj z Lloyd Adriatico (Allianz Group) : Antonveneta Vita in 
Antonveneta Assicurazioni. 
 
Slika 3: Poenostavljena struktura skupine Bance Antoniane Popolare Venete S.p.A 

 

Banca Antonveneta
 

100% Interbanca 55% Antonveneta ABN 
 Amro Bank SpA 

50% Antoniana Veneta  
Popolare Vita 

50%  Antonveneta  
Popolare Assicurazioni 

 

100% Antonveneta  
 ABN Amro SGR 

100% AAA Investment
 Funds Ltd. 

Vir: Coletti, 2005 str. 3. 
 
Iz strukture skupine na Sliki 3 lahko vidimo, da je strategija banke Antonvenete prenos 
specializiranih aktivnosti na svoje podružnice, medtem ko osnovne bančne dejavnosti 
opravlja sama. Zanimivo pa je, da banka ni težila k širitvi na tuje bančne trge. 
 
Po letu 2000 je prišlo do pomembnih sprememb v lastništvu banke Antonvenete. Z 
uvrstitvijo delnic banke na milansko borzo leta 2002, se je nadzor organiziral v obliki 
sporazuma delničarjev. Namen je bil zagotoviti operativno stabilnost, potrebno za izvajanje 
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strategij rasti v prihodnosti. Sporazum, ki je med seboj povezoval Antovenetine največje 
delničarje, je bil razdeljen na štiri skupine in je povezoval 30,78% vseh delnic na dan 23. 
decembra 2004. Največji delničar je bila nizozemska banka ABN AMRO z 12,68% 
deležem, strateški partner Lloyd Adriatico je imel 2,75% navadnih delnic. Holding 
Edizione S.p.A., ki ga predstavlja družina Benetton je imel 5,01% delež, pooblaščena 
družba za upravljanje Delta Erre S.p.A. je imela pod nadzorom 10,34% delež navadnih 
delnic, ki so bile v lasti 15 italijanskih družin. Sporazum delničarjev je trajal tri leta, 
potekel naj bi 15. aprila 2005 (Banca Antonveneta's Board of Directors' Meeting Deemed 
Adequate the Consideration Offered by ABN AMRO Bank N.V., 2005). Konec leta 2004 
je postalo jasno, da ga holding Edizione S.p.A. in nekaj posameznih investitorjev, 
združenih v Delta Erre, nimajo namena podaljšati. Ti so imeli skupaj v lasti približno 
11,5% delnic Antonvenete. Za obnovitev sporazuma delničarjev bi  bila potrebna količina 
vsaj 20% delnic, ki pa zaradi njihove odločitve ni bila dosežena. Nastali situaciji je sledilo 
obdobje številnih sprememb v lastniški strukturi banke Antonvenete. Napet boj za 
pridobitev kontrolnega deleža v banki se je skoraj eno leto odvijal med ABN AMRO na 
eni strani in Banco Popolare Italiano na drugi. Že novembra leta 2004 je bilo zaznano 
pospešeno trgovanje z delnicami Antonvenete, za tem je takrat še Banca Popolare di Lodi 
(BPL) – sedaj Banca Popolare Italiana, objavila pridobitev večjega deleža v Antonveneti. 
BPL je imela 9. marca 2005 v lasti 4,98% delež, ki ga je nato v slabem mesecu povečala 
kar na 10.82% (Coletti, 2005, str. 4-15). 

3.3 ABN AMRO Bank N.V. 
 
ABN AMRO je glede na velikost primarnega kapitala enajsta največja banka v Evropi in 
dvajseta na svetu. Nastala je z združitvijo dveh takrat največjih nizozemskih bank, 
Algemene Bank Nederland (ABN) in Amsterdam-Rotterdam Bank (AMRO). Na domačem 
bančnem trgu zavzema pomembno pozicijo s približno 20% tržnim deležem depozitov in 
kreditov. Svojo strategijo postati globalna finančna institucija uresničuje tako da, povečuje 
poslovanje z organsko rastjo in prevzemi. ABN AMRO je edina podružnica ABN AMRO 
Holding NV in je konec leta 2004 imela skoraj 100.000 zaposlenih v več kot 60 državah po 
svetu. Na dan 31. marec 2005 je višina vseh sredstev znašala 742,9 milijard evrov (ABN 
AMRO Profile, 2006). 
 
Poleg Evrope je ABN AMRO prisotna tudi na ostalih svetovnih trgih. Je druga največja 
bančna skupina v Združenih državah Amerike, z močno prisotnostjo na srednjem zahodu 
preko LaSalle Bank National Association v Illinoisu in Standard Federal Bank National 
Association v Michiganu. Brazilija je tretji trg ABN AMRO, kjer je prisotna preko Banco 
ABN AMRO Real. Po prevzemu Banco Sudameris 2003 je postala ABN AMRO četrta 
največja brazilska banka glede na višino depozitov in kreditov, ki je v privatni lasti. Poleg 
tega ima oddelek za nove rastoče trge skoraj 2,1 milijona strank v Aziji z operacijami v 
Indiji, širši Kitajski (vključno s Tajvanom ter Hong Kongom), Singapurju, Pakistanu in 
Indoneziji. ABN AMRO ima tudi 40% delež v Saudi Hollandi Bank iz Saudske Arabije. 
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Bank of Asia, ki so jo imeli Nizozemci v večinski lasti, je bila leta 2004 prodana, ker se ni 
več ujemala s celotno strategijo skupine. 
 
Svojo globalno strategijo uresničujejo preko poslovnih enot, ki so vsaka posebej 
odgovorne za določeno regijo, segment komitentov ali produktov ter so povezane s 
skupnimi oddelki banke, ki omogočajo učinkovit prenos znanja in s tem večjo 
učinkovitost. Pet poslovnih enot za regionalne komitente Nizozemska, Evropa, Severna 
Amerika, Južna Amerika in Azija posluje z več kot 20 milijoni komitentov ter malimi do 
srednje velikimi podjetji. Produktne poslovne enote se delijo na tri: globalne trge, ki 
razvijajo bančne produkte in storitve za komitente po celem svetu; transakcijsko 
bančništvo, ki pokriva celotno področje plačil in trgovine za vse trge; upravljanje s 
premoženjem - enota, ki spada med vodilne na svetu, saj posluje v več kot 20 državah po 
svetu ter upravlja s 180 milijard evrov premoženja za privatne in institucionalne 
investitorje. Pregled organizacijske strukture nazorno prikazuje Tabela 6. 
 
Tabela 6: Organizacijska struktura banke ABN AMRO na dan 1.1.2006 
 
  Azija 
 Poslovne enote za Evropa 
 regionalne komitente Južna Amerika 
  Nizozemska 
  Severna Amerika 
 Poslovne enote za  Globalni komitenti 
 globalne komitente Privatni komitenti 
 Produktne  Globalni trgi 
 poslovne enote Transakcijsko bančništvo 
UPRAVA  Upravljanje s premoženjem 
 Storitve  
  Računovodstvo 
  Pravni oddelek 
  Finančni oddelek 
 Skupni oddelki  Oddelek za razvoj 
 skupine ABN AMRO Kadrovski oddelek 
  Upravljanje s tveganjem 
  Odnosi z Evropsko unijo in tržna infrastruktura 
  Oddelek za investicije 

Vir: ABN AMRO Profile, 2006. 
 
Sprememba strategije poslovanja ABN AMRO leta 2001 je izboljšala njeno moč na 
številnih področjih. Pričeli so investirati na rastoče trge, na primer v Brazilijo in Azijo. 
Strategija temelji na podlagi izkoriščanja prednosti, ki jih ima banka kot skupina. S tem 
želijo ustvarjati največjo možno vrednost tako za svoje stranke kot tudi skupaj z njimi. 
Strategija temelji na petih določilih: ustvarjanje vrednosti za komitente s ponudbo visoko 
kakovostnih finančnih storitev, ki najbolje ustrezajo njihovim trenutnim in dolgoročnim 
potrebam. Najpomembnejše ciljne skupine so poslovanje s prebivalstvom in poslovanje s 
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podjetji na lokalnih trgih v Evropi, kot tudi Ameriki in Aziji; izbrane multinacionalne 
korporacije in finančne institucije; privatni komitenti. Tretje določilo temelji na 
izobraževanju zaposlenih v ABN AMRO, saj le tako lahko izboljšujejo kvaliteto svojih 
storitev. Četrto določilo se nanaša na učinkovit prenos znanja na celotno bančno skupino, 
zadnje pa na alokacijo kapitala in obetavnih kadrov na področja kjer so lahko maksimalno 
uspešni (ABN AMRO Strategy, 2006). 
 
Prestrukturiranje v domačih bankah je izboljšalo učinkovitost in s tem pogoje za rast. V 
začetku leta 2005 je uprava napovedala širjenje na evropskem trgu. Ciljni trg ABN AMRO 
je tako imenovani srednji segment bančnega trga. Ta zajema stranke, ki potrebujejo več kot 
samo osnovne bančne storitve, vendar ne sodijo v najožjo skupino privatnih strank. Srednji 
segment trga torej zajema  vse od  srednje velikih podjetij do manjšega števila večjih 
multinacionalnih strank in finančnih institucij. Uspeh na srednjem tržnem segmentu je 
odvisen od dobrega poslovanja na visokem tržnem segmentu (privatne stranke) in nižjem 
tržnem segmentu, kjer gre ponudbo množičnih osnovnih bančnih storitev (ABN AMRO 
Strategy, 2006). 
 
Uspeh banke temelji na kombinaciji lokalnih in mednarodnih zmožnosti, kot so širok in 
konkurenčen nabor produktov, znanje zaposlenih v posameznih sektorjih, dobri odnosi z 
lokalno okolico, kjer posluje posamezna banka, učinkovita komunikacija s strankami in 
mednarodno povezovanje (ABN AMRO Profile, 2006). 

3.4 Banca Popolare di Lodi, sedaj Banca Popolare Italiana 
 
Banca Popolare di Lodi je bila ustanovljena že leta 1894 kot prva zadružna banka v Italiji. 
Julija leta 1998 so njene delnice začele kotirati na borzi. Še v istem letu je sledil prevzem 
Adamas Bank, kasneje preimenovane v Bipielle Bank, ki posluje predvsem na področju 
privatnega bančništva. Razvojna strategija, ki so jo uresničevali v preteklih letih, je banko 
uvrstila med deset največjih bančnih skupin v Italiji. Izvedli so celovito notranjo 
reorganizacijo poslovanja in poenostavili organizacijsko strukturo. Danes je Banca 
Popolare di Lodi matična banka skupine Bipielle, ki ima še dve podružnici Reti Bancarie 
Holding S.p.A., ki nadzoruje vsa podjetja, ki se ukvarjajo s tradicionalnimi bančnimi 
dejavnostmi in vključuje naslednje: Cassa di Risparmio di Luca, Casa di Risparmio di Pisa, 
Cassa di Risparmio di Livorno, Banca Popolare di Crema, Banca Popolare di Cremona, 
Banca Popolare di Mantova, Banca Caripe, Banca Valori, Bipielle Bank Suisse. Druga 
podružnica je Bipielle Investimenti S.p.A., ki je specializirana za investicijsko bančništvo 
in poslovanje s podjetji ter vključuje Efibanco, Bipielle.net, Bipielle Ducato, Bipielle 
Fondicri SGR, Bipielle Leasing in Bipielle Real Estate. Banka Lodi ima več kot 1000 
podružnic po vsej Italiji, od tega jih je več kot polovica (51,1%)  v severni Italiji, 32% v 
osrednji in 17% v južni Italiji. Banka  posluje z več kot dvema milijonoma in pol 
strankami. Prav tako je banka konec leta 2004 naznanila, da v bližnji prihodnosti ne bo 
prevzemala novih bank. 27. aprila 2005 je bila sprejeta odločitev, da se Banca Popolare di 
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Lodi preimenuje v Banca Popolare Italiana, celotna skupina Gruppo Bipielle pa v Gruppo 
Banca Popolare Italiana (Banca Popolare Italiana Profile, 2006). 
 
Najbolj zanimiv podatek je, da je bila banka Lodi, ki se je prav tako potegovala za prevzem 
Antonvenete, v resnici manjša od nje. Bila je sicer deseta največja banka v Italiji, s 45 
milijardami vseh sredstev, vendar je njena tržna vrednost predstavljala le eno tretjino 
vrednosti Antonvenete. Poleg tega je imela banka Lodi še 12 milijard dolga iz prejšnjega 
vala prevzemov in združitev. Razmerje med dolgom in depoziti je znašalo 1,09, kar je 
skoraj trikrat več od italijanskega povprečja. Javnost je osupnila novica, da tako majhen 
nasprotnik lahko konkurira ABN AMRO, ki je od nje veliko manjši ter ima poleg tega 
izjemno podporo guvernerja italijanske centralne banke. Tabela 7 prikazuje primerjavo 
osnovnih finančnih podatkov in število zaposlenih za udeležene banke (Machiavellian 
Manoeuvres, 2005, str. 70). 
 
Tabela 7: Velikost vpletenih bank glede na njihove finančne podatke (v mio €) in število         
                 zaposlenih na dan 31.12.2004 v primerjavi z ABN AMRO 
 

 Vsa 
sredstva 

Ij/ABN 

AMRO

Celotni 
kapital 

Ij/ABN 

AMRO

Neto 
prihodki 

Ij/ABN 

AMRO

Število 
zaposlenih 

Ij/ABN 

AMRO

Banca 
Antonveneta 

45.432     7,5 5.490   26,9 283     6,5 10.000   10,1

ABN 
AMRO  
Bank 

608.623 100,0 20.400 100,0 4.380 100,0 99.271 100,0

Banca 
Popolare 
Italiana 

43.981 
 

    7,2 
 

2.228   10,9 123    2,8 8.706     8,8

Vir: Banca Popolare Italiana, Key figures, 2005; Oldham; Lockerbie, 2005, str. 1; 
Marchesini, Gori, Carballo, 2005, str. 1. 

3.5 Konkurenčni ponudbi ABN AMRO in Bance Popolare di Lodi za prevzem 
banke  Antonvenete 

 
Boj za prevzem lastniške kontrole v banki Antonveneti je med nizozemsko banko ABN 
AMRO in italijansko Banco Popolare di Lodi, sedaj Banco Popolare Italiano, trajal eno 
leto. Še  v začetku meseca julija 2005 je kazalo, da je bitka Nizozemcev izgubljena, vendar 
so se še isti mesec v medijih pojavili dokazi o lobiranju predsednika uprave Bance 
Popolare Italiane pri guvernerju Banke Italije Antoniu Faziu. Znane so postale številne 
nepravilnosti v procesu poskusa prevzema, vmešale so se italijanske sodne oblasti, 
CONSOB in Evropska komisija. Konec marca 2006 je ABN AMRO postala skoraj 100% 
lastnica banke Antonvenete. 
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3.5.1 Spopad za lastniško kontrolo v banki Antonveneta 
 
Nizozemska banka ABN AMRO je konec meseca marca 2005 napovedala objavo javne 
ponudbe za  gotovinski odkup delnic Bance Antoniane Popolare Vente S.p.A., bolj znane 
kot Antonveneta. Ponudba je temeljila na pogoju, da Nizozemci pridobijo vsaj petdeset 
odstotkov plus eno delnico – torej popolno kontrolo. Motiv ABN AMRO za ponudbo je bil 
italijanski trg, ki je velik in zanimiv, predvsem pa z izjemnimi priložnostmi za rast. Banka 
Antonveneta bi z nizozemsko pomočjo lahko okrepila svojo položaj na trgu. Hkrati sta 
banki pred tem že sodelovali ter se poznali, zato je bila za ABN AMRO to logična izbira za 
prodor na italijanski trg. Ponudba je prestavljala velik preizkus odprtosti italijanskega 
bančnega sektorja. Medtem je v roku nekaj dni Banca Popolare di Lodi, majhna banka, 
pridobila velik del lastniški delež v banki Antonveneti (Barber, Michaels, Larsen, 2005, 
str. 17). 
 
Zaradi neizogibnega poteka veljavnosti sporazuma delničarjev in vse večjega kopičenja 
delnic Antonvenete s strani banke Lodi, je ABN AMRO, delničar in strateški partner 
padske banke od leta 1995, na dan 30. marca 2005 objavil napoved javne ponudbe za 
gotovinski odkup vseh navadnih delnic banke Antonvenete. Ponujena cena za odkup ene 
delnice je bila 25 evrov, kar je bilo kar za 30% več kot je znašala povprečna cena na trgu v 
preteklih šestih mesecih (Offering Document for ABN AMRO's Tender Offer in Cash of 
EUR 25 per Share for Banca Antonveneta, 2005). Skupno vrednost vseh delnic po tej ceni 
so ocenjevali na 6,3 milijarde evrov. Ponudba bi bila uresničena ob pogoju, da ABN 
AMRO pridobi 50% delnic plus eno. Nakup so nameravali financirati z novim lastniškim 
kapitalom, hibridnim kapitalom in dolgom. Na ta način bi ohranili ciljni koeficient 
primarnega bančnega kapitala in s tem ocene kreditne sposobnosti. ABN AMRO je svoj 
lastniški delež postopno povečevala od okoli 12,7% v sredini aprila na 18,1% ter 25,2% v 
prvi polovici julija 2005 (Abdelal, Bruner, 2006, str. 2-8). 
 
Italijanska Nacionalna komisija za družbe in borzo CONSOB, je 14. aprila 2005 dovolila, 
da ABN AMRO objavi ponudbo za gotovinski odkup vseh navadnih delnic banke 
Antonvenete (ABN AMRO Recieves Approval from CONSOB for Its Cash Offer for 
Banca Antoveneta, 2005). Naslednji dan je o ponudbi ABN AMRO razpravljala uprava 
Antonvenete. Presodili so, da bi ta korak lahko imel pozitivne posledice na nadaljnje 
poslovanje banke. Strinjali so se s predlaganim planom za prihodnja leta, ponujeno ceno za 
delnico pa ocenili za pravično (Banca Antonveneta S.p.A.’s Board of Directors Meeting 
Examines the Mandatory Public Offer to Buy and the Public Offer to Buy and Exchange 
Promoted by Banca Popolare Italiana, 2005). Banka Italije je 19. aprila 2005 dovolila 
nizozemski banki, da poveča svoj lastniški delež na 20% ter 27. aprila 2005 na 30% (Bank 
of Italy Approves Increase Stake in Banca Antonveneta to 20% and 30%, 2005). Medtem 
je dokončni odgovor Banke Italije glede predlagane ponudbe za prevzem vseh navadnih 
delnic Antonvenete ostal neznanka (Bickerton, Michaels, 2005, str. 30). 
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Že 6. aprila 2005 je Banca Popolare di Lodi v svoji izjavi za javnost objavila, da ima 
trenutno v lasti 10,82 % delnic Antonvenete z namenom, da obdrži stabilno lastniško 
pozicijo in preuči možnosti povečanja svojega deleža. Uprava banke Lodi je 15. aprila 
2005 objavila soglasni predlog članov uprave za prevzem banke Antonvenete in čim 
prejšnji zaključek pogajanj z ABN AMRO za nakup delnic in zamenljivih obveznic. O tem 
predlogu je uprava banke Lodi razpravljala 29. aprila 2005, takrat ga je tudi soglasno 
sprejela (Public Exchange Offer Promoted by Banca Popolare di Lodi s.c.a.r.l., 2005). V 
izjavi za javnost so objavili obširen plan o združitvi obeh bank, s čimer bi ustvarili peto 
največjo banko v Italiji. Omenjena združitev naj bi prinesla pozitivne učinke za 
investitorje, delničarje, potrošnike kot tudi za italijansko ekonomijo v celoti. Svojo 
odločitev so utemeljili tudi z dejstvi, da banki združuje skupna oziroma italijanska 
podjetniška kultura, izjemen posluh za lokalne potrebe. Oblikovanje nove nacionalne 
bančne skupine na trgu bi pripomoglo k ponovni oživitvi italijanskega ekonomskega in 
industrijskega sistema ter utrdilo stabilnost domačega bančnega sektorja. Poleg tega so 
potrdili spremembo imena banke iz Banca Popolare di Lodi v Banca Popolare Italiana. 
Novo ime je rezultat strategije, ki jo banka želi zasledovati in tako postati ena izmed 
najpomembnejših italijanskih bank. Na dan objave plana je imela banka Lodi v lasti 
29,49% glasovalnih pravic Antonvenete, od tega jih je 27,7% izhajalo direktno iz lastništva 
delnic, ki jih je pridobila na podlagi dovoljenja italijanske centralne banke. Banka Lodi se 
je potegovala za prevzem Antonvenete na podlagi prostovoljne javne ponudbe za 
zamenjavo delnic, ki bi jih plačali na podlagi Lodijevih delnic in zamenljivih obveznic. 
Strukturo kapitala so nameravali okrepiti s 3 milijardami evrov, od tega 1,5 milijarde evrov 
z izdajo serije zamenljivih obveznic. 
 
Lodjiev dolg se je zaradi nakupa delnic Antonvenete izjemno povečal. Koeficient 
osnovnega kapitala, ki je konec leta 2004 znašal 6,4%, je v sredini aprila 2005 padel na 
3,2%, kar je pod dovoljeno mejo 4% italijanske centralne banke. Bonitetna agencija Fitch 
je 29. aprila 2005 uvrstila banko Lodi na negativno listo zaradi potencialne ogroženosti 
njene kapitalizacije glede na finančni plan, na podlagi katerega namerava prevzeti 
Antonveneto. Pred tem je imel Lodi bonitetno oceno BBB+. 
 
ABN AMRO je 27. aprila 2005 zahtevala, da italijanske sodne oblasti razsodijo, da je 
Banka Italije ravnala neprimerno, ker je dovolila konkurenčni banki Lodi, kupovati delnice 
banke Antonvenete in s tem povečati svoj delež na skoraj 30%. Z nakupom novih delnic 
naj bi banka Lodi ogrozila svojo finančno stabilnost, zato tega koraka ne bi smeli dovoliti 
brez zadostne količine dodatnega kapitala. Sodišče je zavrnilo takojšnje ukrepanje na 
podlagi pritožbe (Bickerton, Michels, Buck, 2005, str. 1). 
 
Evropska komisija je 28. aprila 2005 odobrila ponudbo ABN AMRO za prevzem banke 
Antonvenete, saj ta operacija ne bi ogrozila nadaljnje učinkovite konkurence. Neelie 
Kroes, komisarka za konkurenco, je menila, da je namera o prevzemu pozitiven znak za 
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večjo povezanost notranjega evropskega trga finančnih storitev. Konkurenčnost omogoča 
potrošniku večjo izbiro,  pospešuje rast in s tem blaginjo v Evropi. 
 
Odločitev guvernerja italijanske centralne banke, Antonia Fazia, da ABN AMRO lahko 
poveča svoj  lastniški delež v Antonveneti do 30%, je prišla prepozno, da bi lahko kupili 
delnice do 30. aprila 2005, ko je bila skupščina delničarjev banke. Zgodilo se je to, kar so 
se v banki ABN AMRO najbolj bali. Predstavniki banke Lodi so zamenjali celotno upravo, 
od petnajstih sedežev so jih zasedli kar štirinajst. To so lahko storili, ker je bila Banca 
Popolare di Lodi največji delničar banke Antonvenete. Predsednik uprave Lodija, 
Gianpiero Fiorani, je izrazil prepričanje, da morajo italijanske banke ostati v italijanskih 
rokah. ABN AMRO se je znašel v vlogi šibkega konkurenta proti močnemu političnemu 
zaledju. 
 
Banka Italije bi morala na dan 29. aprila 2005 sporočiti svojo odločitev glede sprejema ali 
zavrnitve ponudbe ABN AMRO za odkup vseh navadnih delnic Antonvenete. Takrat je 
namreč pretekel trideset dnevni rok, vendar so pravila omogočala, da se je štetje dni 
ustavilo vsako obdobje, ko je Banka Italije zahtevala dodatne informacije, na primer od 
nizozemske centralne banke. Italijanske bančne oblasti so informacije zahtevale 12. aprila 
2005, prejele so jih 20. aprila 2005. To pomeni, da je imel guverner Antonio Fazio čas za 
odločitev do 8. maja 2005. Na ta način je končni odgovor lahko odložil kar za cel teden. 
Dejansko je Banka Italije nizozemsko ponudbo za prevzem odobrila 6. maja 2005 (Bank of 
Italy Approves Offer for Banca Antonveneta, 2005). 
Banca Popolare di Lodi (BPL) je 9. maja 2005 formalno objavila javno ponudbo za 
zamenjavo delnic. Ponujena cena za delnico banke Antonvenete je bila 26 evrov, kar je za 
1 evro več kot je znašala konkurenčna ponudba ABN AMRO. Zaradi namigovanj v 
javnosti, da naj bi si BPL s povezanimi skupinami, ki so prav tako nasprotovale 
nizozemskemu prevzemu, pridobila že več kot 40% delež v Antonveneti, je CONSOB 
naslednji dan začel preverjati obstoj potencialnih skritih dogovorov med BPL in skupinami 
- Emilio Gnutti, GP Finanziaria, Fingruppo; Tiberio, Ettore e Fausto Lonati; Danilo 
Coppola preko Pacop S.p.A. in Tikal Plaza S.p.A. -  za dogovorjeni prevzem navadnih 
delnic Antonvenete. V preiskavo je bil vključen tudi predsednik uprave Bance Popolare di 
Lodi. CONSOB je predvideval, da je bil dogovor usklajen najkasneje 18. aprila 2005 ter da 
je bila meja dovoljenih 30% lastniškega deleža presežena 19. aprila 2005 (za to količino bi 
morali pridobiti dovoljenje Banke Italije). Poleg tega so italijanske sodne oblasti in 
CONSOB odkrili, da je BPL v preteklem letu odprla 18 bančnih računov, na katerih je bilo 
skupno več kot 500 milijonov evrov. Preiskovalci so domnevali, da je bil ta denar 
pridobljen z Lodijevimi krediti z ugodno obrestno mero. Velika večina tega denarja naj bi 
bila uporabljena za nakup delniškega kapitala Antonvenete (Cohen, 2005, str. 4) Po 
odločitvi CONSOB-a o preiskavi so BPL in zavezniki uskladili dogovor delničarjev glede 
prihodnjega upravljanja in ravnanja banke Antonvenete in obvezne javne ponudbe za 
odkup delnic. S 17. majem 2005 je BPL oznanila, da bo pri obvezni javni ponudbi za 
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odkup ponudila 24,47 evrov za delnico, pri javni ponudbi za zamenjavo pa 26 evrov za 
delnico. Vsebovali bosta kombinacijo finančnih instrumentov in gotovine.  
 
Samo dva dni po objavi, 19. maja 2005, je ABN AMRO objavila sprejemno obdobje za 
gotovinski odkup celotnega delniškega kapitala Antonvenete. Kot so se dogovorili z 
italijansko borzo, naj bi se obdobje za odkup zaključilo 22. junija 2005. Na dan objave 
sprejemnega obdobja je imela ABN AMRO v lasti 20,7% delniškega kapitala. Ponudba za 
prevzem naj bi bila uspešna samo ob pogoju, če bo ABN AMRO pridobila več kot 50% 
delež (ABN AMRO Opens Acceptance Period for Offer for Banca Antonveneta on 
Thursday 19 May, 2005). 
 
Na podlagi zahteve ABN AMRO se je sodišče v Padovi 21. maja 2005 odločilo za 
previdnostno izključitev vseh sklepov, ki so bili sprejeti na zasedanju delničarjev 
Antonvenete 30. aprila 2005, vključno s takrat novo izglasovano upravo. Nastalo je krajše 
obdobje, ko je bila banka Antonveneta brez vodstva vse do sredine junija 2005, ko je bila 
ponovno imenovana prejšnja uprava banke, vključno z izvršnim direktorjem Pierom 
Montanijem. 
 
ABN AMRO je 10. junija 2005 povečala ponujeno ceno za odkup delnic in sicer od 25 
evrov za delnico na 26,5 evrov za delnico, s čimer je presegla Lodijevo ponudbo. Svojo 
odločitev so pojasnili z dejstvom, da želijo zagotoviti čim prejšnje stabilno poslovanje 
banke Antonvenete, saj trenutno stanje ogroža stabilno poslovanje in odnose s strankami. 
Poleg tega so podaljšali rok zaključitve sprejemnega obdobja na 6. julij 2005 (ABN 
AMRO Increases Cash Offer for Banca Antonveneta to EUR 26,50, Extends Offer Period, 
2005). Rok so 5. julija podaljšali še enkrat, na 22. julij 2005, ponujena cena za delnico je 
ostala nespremenjena. Celotna vrednost ponudbe za odkup je znašala 7,6 milijard evrov 
(ABN AMRO Extends Acceptance Period Banca Antonveneta Offer, 2005). 
 
Banca Popolare Italiana – BPI (novo ime namesto Banca Popolare di Lodi s 1. junijem 
2005) je 15. junija 2005 prav tako povečala ponujeno ceno za odkup delnic, ki je nato 
znašala 27,5 evrov na enoto. Poleg tega je CONSOB 28. junija 2005 odobril javno 
ponudbo za zamenjavo delnic BPI. Še ena odobritev za BPI je prišla s strani italijanske 
centralne banke 11. julija, ki je dovolila pridobitev več kot 50% lastniškega deleža v banki 
Antonveneti preko obeh ponudb. Uprava Antonvenete je na sestanku 12. julija 2005 
pregledala obe ponudbi in odločila, da so pogoji za prevzem pravični, vendar so ju označili 
za sovražni, saj uprava ni bila obveščena o BPI-jevem načrtu prevzema. Poleg tega oba 
prospekta za ponudbi nista vsebovala dovolj informacij, da bi ju delničarji lahko 
objektivno ocenili. Sprejemno obdobje za javno ponudbo za zamenjavo delnic se je pričelo 
20. julija 2005 ter za obvezno javno ponudbo za odkup delnic 21. julija 2005, ravno preden 
se je 22. julija 2005 zaključila javna ponudba ABN AMRO za gotovinski odkup delnic. 
Nizozemci so v tem času pridobili le 6.283.038 delnic oziroma 2,88% delniškega kapitala 
(ABN AMRO Obtains 6.283.038 (2,88%) Shares of Banca Antonveneta in Tender Offer, 
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2005). Celoten delež, ki ga je obvladovala ABN AMRO, je znašal 29,98%, skupaj z že 
zamenjanimi obveznicami v delnice, ki so jih imeli na razpolago (ABN AMRO Increases 
Stake in Banca Antoveneta to 29,98%, 2005). Postalo je jasno, da njihova ponudba ni 
uspela, saj je temeljila na ključnem pogoju 50% + 1 delnica, torej popolni kontroli. ABN 
AMRO je v izjavi za javnost objavila, da nima namena ostati manjšinski delničar v banki 
Antonveneti. 
 
V zadnjih desetih dneh julija 2005 je prišlo do ključnih preobratov v povezavi z lastniško 
kontrolo v padski banki, ki so bili še do nedavnega povsem nepredvidljivi. 
Najpomembnejši dogodki so si tako sledili v kronološkem vrstnem redu: 
 
- CONSOB je začel preiskovati še en tajni dogovor delničarjev v povezavi z BPI za 

prevzem Antonvenete, taka povezava je že bila odkrita v preiskavi 10. maja 2005. 
Kasneje je bila ta obtožba omiljena, saj je BPI zatem objavila, da se je Magiste 
International SA preko Stefana Ricuccija prav tako pridružil sporazumu delničarjev 
Antonvenete. Poleg tega je CONSOB odkril, da sta investicijska sklada Generation 
Fund in Active Fund iz Kajmanskih otokov kupovala delnice Antonvenete za 
Banco Popolare Italiano. Milansko sodišče je odredilo previdnostni odvzem vseh 
delnic Antonvenete z glasovalno pravico, ki jih je imela v lasti BPI in drugi 
povezani delničarji, vključno s podpisniki sporazuma delničarjev 16. maja 2005. 
Odločitev je bila izvedena na podlagi dokazov o notranjem, torej nepoštenem 
trgovanju. 

- Ponovno imenovanje uprave Antonvenete, ki je vključevala tudi predstavnike ABN 
AMRO ter potrditev izvršnega direktorja Piera Montanija. S tem so zagotovili 
nadaljnji nemoten potek izvrševanja plana iz leta 2003. 

- CONSOB je odredil previdnostno prekinitev obeh javnih ponudb BPI za pridobitev 
delnic Antonvenete. Odločitev je temeljila na podlagi dokazov, ki so jih pridobile 
italijanske sodne oblasti in CONSOB v preiskavah. Svojo odločitev, da lahko BPI z 
11. julijem 2005 pridobi več kot 50% lastniški delež v banki Antonveneti, je 
preklicala tudi italijanska centralna banka. 

- Milansko sodišče je odvzelo pooblastila predsedniku uprave BPI, Gianpieru 
Fioraniju, za obdobje dveh mesecev. Odločitev je temeljila na predhodnih 
preiskavah v zvezi s predsednikom uprave, glavni vzrok za suspenz je bilo 
nepošteno trgovanje z delnicami Antonvenete za pridobitev kontrolnega deleža. 

 
Omenjeni dogodki, ki so bili med seboj povezani, so pritegnili veliko pozornost italijanskih 
in tujih medijev. Nastala so številna ugibanja o prihodnjem razpletu prevzema, vedno več 
je bilo podrobnih informacij o finančnih operacijah BPI, največja tarča kritikov je zaradi 
svojih dejanj postal guverner italijanske centralne banke Antonio Fazio. 
 
Na skupščini delničarjev Antonvenete 27. julija 2005 določeno število delničarjev, zaradi 
odločitev sodišča in CONSOB-a v povezavi s preteklimi dogodki, ni imelo dovoljenja 
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uporabiti svoje glasovalne pravice, zato so lahko bili izvoljeni direktorji ABN AMRO, 
kljub temu, da so imeli dejansko manjšinski delež. Razplet okoliščin je prisilil BPI, da se je 
dogovorila z ABN AMRO za prenos svojega lastniškega deleža v Antonveneti. Dogovor o 
nakupu delnic Antonvenete od BPI in številih ostalih povezanih delničarjev je bil podpisan 
26. septembra 2005. Cena za delnico je znašala 26,5 evrov, skupno število delnic je 
znašalo 121.560.835, to je 39,37% delež, vrednost celotnega nakupa je dosegla 3,2 
milijarde evrov (ABN AMRO to Acquire Controlling Stake in Banca Antonveneta, 2005). 
Skupaj s takratnim deležem, ki ga je imela v lasti ABN AMRO, je njihov novi delež znašal 
69,28%. V skladu z italijansko zakonodajo so morali Nizozemci pripraviti novo ponudbo 
za prevzem. 
 
Tabela 8: Lastniška struktura banke Antonvenete na dan 15. september 2005 
 
Delničarji Število delnic % kapitala 
ABN AMRO       92.352.937 29,90 % 
Banca Popolare Italiana - BPI      85.026.927 (*) 27,54 % 
Magiste International (Stefano Ricucci)      14.384.000 (*)   4,66 % 
Fingruppo Holding S.p.A. (Emilio Gnutti)      14.177.052 (*)    4,59 % 
Holmo S.p.A. (preko Unipol S.p.A.) 10.856.573    3,52 % 
Allianz AG   7.951.109     2,58 % 
Ostali lastniki 84.002.017 27,21% 
Skupaj 308.750.615 100% 
* Delnice, ki so bile pod suspenzom italijanskih sodnih oblasti in CONSOB-a 
Vir: Coletti, 2005, str. 8. 
 
Za prenos lastništva so bili potrebni nadaljnji postopki sodišča v Milanu, CONSOB-a in 
Banke Italije. Pogodba je določala, da se mora prenos lastništva zgoditi v obdobju od 14. 
oktobra 2005 do 31. marca 2006. CONSOB je 12. oktobra odločil, da prekliče obe javni 
ponudbi BPI zaradi številnih ponavljajočih se prekrškov trgovanja in zlorabe zakona. Le 
nekaj dni za tem je Banka Italije umaknila svoje dovoljenje, da lahko BPI poveča svoj 
lastniški delež v Antonveneti na več kot 50%, ki ji ga je odobrila 11. julija 2005. 
 
Kmalu po sporazumu banke ABN AMRO z BPI in ostalimi udeleženci za pridobitev 
kontrolnega deleža v banki Antonveneti, sta bonitetni agenciji Moody's in Fitch napovedali 
možnost izboljšanja bonitetne ocene za banko Antonveneto,  ko se bo banka popolnoma 
integrirala v skupino ABN AMRO. Ocene za kratki in dolgi rok prikazuje Tabela 9 na 
strani 29 (Kahn, Cohen, 2005, str. 1; A10). 
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Tabela 9: Bonitetne ocene banke Antonvenete, september 2005 
 
Obdobje/Agencija Moody's Fitch 
Dolgi rok A3 BBB+ 
Kratki rok P-2 F-2 

Vir: Coletti, 2005, str. 19. 
 
ABN AMRO je nato 2. januarja 2006 povečala svoj delež na 55,8% z nakupom delnic od 
BPI (ABN AMRO Acquires Majority Stake in Banca Antonveneta, 2006), 14. februarja 
2006 je dobila tudi dovoljenje italijanskega regulatorja za trg vrednostnih papirjev 
CONSOB-a, za objavo ponudbe za gotovinski odkup vseh navadnih delnic banke 
Antoveneta (ABN AMRO Recieves Approval from CONSOB for Its Mandatory Cash 
Offer for Banca Antonveneta, 2006). Ponudba je bila objavljena 25. februarja 2006 in je 
bila veljavna 25 trgovalnih dni (ABN AMRO Publishes Offering Document for Banca 
Antonveneta, 2006). Dovoljenje za podaljšanje lahko da samo CONSOB, po predhodnem 
posvetovanju z ABN AMRO in italijansko borzo in sicer do 55 trgovalnih dni. Ob 
zaključku ponudbe 31. marca 2006, so imeli Nizozemci v lasti 98,9% banke Antonvenete 
(ABN AMRO to Acquire 98,9% of Banca Antonveneta and Exercise Squeeze Out Right, 
2006). Njene delnice so zatem prenehale kotirati na borzi. ABN AMRO je postala prva tuja 
banka v zgodovini italijanskega bančništva, ki ji je uspel prevzem italijanske banke (ABN 
AMRO Obtains 36.420.602 Shares in Banca Antoveneta Tender Offer; to Delist 6 April 
2006, 2006). Na celoten potek dogodkov, vse od objave ponudbe za prevzem 30. marca 
2005 ter do končnega prevzema 31. marca 2006, so imele pomemben vpliv naslednje 
institucije: Banka Italije in guverner Antonio Fazio, CONSOB, nacionalna komisija za 
družbe in borzo ter Evropska komisija v Bruslju (Italian Banking Tussle Hots Up, 2006). 

3.5.2 Vloga Banke Italije in CONSOB-a 
 
Banka Italije, neodvisna institucija, je nastala leta 1983 z združitvijo treh takrat največjih 
bank, Državne banke Kraljevine Italije, Toskanske državne banke in Toskanske kreditne 
banke. Od leta 1993 naprej je bil njen guverner Antonio Fazio, ki je bil takrat imenovan za 
nedoločen čas. Instituciji se je prvič pridružil kot štipendist oddelka za ekonomsko 
raziskovanje. Študiral je v Združenih državah Amerike, banki se je ponovno pridružil, ko 
je bil imenovan za osmega guvernerja v zgodovini Italije. V javnosti je bil znan predvsem 
po svoji izjemni moči. Odločal je o tem, kaj se lahko in kaj se ne more narediti v 
italijanskem bančnem sektorju, nadzor je imel nad vprašanji, povezanimi s konkurenco in 
nadzorom, zdel se je celo politično nezamenljiv. V skladu z evropsko bančno direktivo mu 
je to omogočal italijanski Zakon o bančništvu, ki je za večino sprememb ali odločitev 
zahteval privolitev Banke Italije (The 1993 Banking Law, 2000, str. 56). Fazio je svojo 
moč s pridom uporabljal pri poskusih prevzemov italijanskih bank s strani tujcev. Od 
pričetka svoje funkcije ni dovolil niti enega tujega prevzema banke. V medijih so mu 
mnogokrat očitali, da je to quid pro quo za njegovo dosmrtno oblast, ki mu je bila 
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dodeljena. Vloga Fazia v italijanskem bančništvu je zmedla mnogo zunanjih opazovalcev, 
ker je načeloma zavračal intervjuje, ni bil javno naklonjen nobeni politični stranki ter je v 
svojih govorih kritiziral ekonomsko politiko desne sredine. Bil je predan katoličan, 
italijanski bankirji, ki so prijateljevali z njim so bili v javnosti znani kot »Fazijevi fantje«. 
 
Antonio Fazio je imel pomembno vlogo v primeru prevzema banke Antonvenete, kjer je 
bil zelo očitno veliko bolj naklonjen domači banki, po tržni kapitalizaciji kar trikrat manjši 
v primerjavi s padsko banko, kot pa nizozemski banki ABN AMRO. Regulacijsko orodje, 
ki ga ima Banka Italije na voljo, ji omogoča veliko stopnjo avtonomije. Podlaga je Zakon o 
bančništvu, ki med drugim določa, da pridobitev kontrolnega deleža v kateri koli italijanski 
banki ali posedovanje določenega odstotka kapitala (ti so: 5%, 10%, 15%, 20%, 33% in 
50%) zahteva odobritev italijanske centralne banke. Pri njeni odločitvi so najpomembnejši 
naslednji kriteriji: 
 

- »Primernost« ponudnika: Banka Italije mora potrditi, da ponudnik izpolnjuje 
kriterije, da zagotovi primerno upravljanje in ravnanje z banko. V primeru, ko je 
ponudnik banka iz držav članic Evropske unije, vendar ne iz Italije, se mora 
italijanska centralna banka posvetovati s centralno banko države iz katere prihaja 
ponudnik. Ta mora poleg drugih obveznosti prestaviti poslovni načrt za prevzeto 
banko, prikazati potencialne sinergije in pridobitve, ki bi pri tem nastale. Predložiti 
mora tudi informacije o svojem finančnem in ekonomskem stanju, svoj poslovni 
odnos z delničarji in banko, ki jo namerava prevzeti, ter seveda načrt financiranja 
prevzema. 

- Ponudnik ne sme biti v preveliki povezavi z nebančnimi podjetji. To pomeni, da 
banka ne sme imeti več kot 15% lastništva s strani omenjenih podjetij. V primeru 
večjega deleža bi lahko prišlo do zlorab položaja. 

 
Guverner je namerno odlašal z izdajo dovoljenj ABN AMRO za odobritev ponudbe za 
gotovinski odkup vseh navadnih delnic. Med tem časom si je majhna Banca Popolare di 
Lodi (sedaj Banca Popolare Italiana) pridobila večinski lastniški delež. V sredini julija 
2005 je izgledala bitka ABN AMRO izgubljena, vendar je kmalu za tem sledil dramatičen 
preobrat, ko so italijanske nadzorne institucije razkrile podrobnosti vzporednih preiskav. V 
medijih so se pojavili posnetki pogovorov med Antonijem Fazijem in predsednikom 
uprave BPI, Gianpierom Fioranijem, o dogovoru za izdajo dovoljenja za prevzem, čeprav 
so mu nekateri sodelavci v Banki Italije to odsvetovali, znane so postale številne 
nepravilnosti in prevare povezane s pridobivanjem deleža BPI v Antonveneti. Zaradi 
guvernerjevega ravnanja so prihajali številni pozivi, predvsem levo sredinskih politikov, 
naj odstopi. Fazio je zavrnil vse očitke, ker naj ne bi kršil zakona in je deloval v skladu z 
interesi Banke Italije. Bonitetna agencija  Fitch Ratings je v enem izmed svojih poročil 
zapisala, da so se takratni italijanski predsednik vlade, Silvio Berlusconi, minister za 
gospodarstvo, Domenico Siniscalco in guverner Antonio Fazio, januarja 2005 dogovorili, 
da morajo biti italijanske banke zaščitene pred morebitnimi tujimi prevzemi, kar deloma 
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pojasnjuje sprejete odločitve v primeru banke Antonvenete (Rawcliffe, Andrews, 2005, str. 
5). 
 
Italijanske poslovne banke so v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je zaključil 
proces privatizacije bank, postale večinske lastnice Banke Italije. Njihovo lastništvo je 
očitno v nasprotju s tretjim členom statuta banke, ki navaja, da morajo biti večinski lastnik 
javne institucije ali podjetja, katerih večino delnic z glasovalno pravico imajo v lasti javne 
institucije. Drugi problem je, da Banka Italije ni samo centralna banka, temveč tudi 
regulator, kar pomeni, da ima pod nadzorom večino delničarjev bank. Bivši Evropski 
komisar za konkurenco, Mario Monti, predlaga štiri nujne reforme: spremembo v lastniški 
strukturi banke, omejen mandat za guvernerja banke, spremembe v načinu ravnanja in 
upravljanja bank ter uvedbo nadzora na Banko Italije (Barber, 2005, str. 2). 
 
V septembru sta zaradi dogodkov povezanih z Antonveneto in Banko Italije odstopila 
minister za gospodarstvo, Domenico Siniscalco in Gianpiero Fiorani, predsednik uprave 
BPI in bližnji prijatelj guvernerja. Antonio Fazio ni odstopil, čeprav so bili pozivi vse 
glasnejši. Formalno guverner ni bil obtožen ničesar, vendar se je razkrilo, da sta bili proti 
njemu skrivoma sproženi kar dve preiskavi, ena avgusta na sodišču v Rimu zaradi zlorabe 
položaja in druga v Milanu zaradi vpletenosti v notranje trgovanje (Please go, Mr. Fazio, 
2005, str. 13-14). 14. decembra 2005 je bil Gianpiero Fiorani aretiran zaradi obtožb kraje, 
poneverb in zlorabe trga. Antonio Fazio je 19. decembra 2005 zaradi številnih pritiskov  
odstopil s položaja guvernerja Banke Italije. Proti italijanski vladi je bil zaradi primera 
Antonvenete in Banke Italije še pred tem sprožen postopek Evropske komisije. Le dva dni 
po odstopu Fazia je italijanska vlada potrdila reformo italijanske centralne banke. Mandat 
guvernerja ne bo več neomejen, temveč bo trajal šest let z možnostjo podaljšanja. Način 
imenovanja je ostal enak, centralna banka po posvetovanjih z vlado imenuje kandidata, ki 
ga mora nato potrditi še predsednik države. Mesto guvernerja je s 16. februarjem zasedel 
Mario Draghi, nekdanji prvi italijanski zakladnik in podpredsednik finančne skupine 
Goldman Sachs, ki bo imel veliko dela z obnovo ugleda nekdaj najprestižnejše italijanske 
bančne institucije (Kahn, Taylor, 2005, str. 3). 
 
Nacionalna komisija za družbe in borzo - CONSOB, ki je bila ustanovljena leta 1974 na 
podlagi zakona št. 216, je neodvisna institucija. Njene najpomembnejše dejavnosti so 
regulacija, izdaja dovoljenj, nadzor in kontrola aktivnosti povezanih, z dogajanjem na 
italijanskih finančnih trgih. Cilj delovanja je omogočiti večjo varnost investitorjem ter 
povečati učinkovitost in preglednost italijanskega borznega trga (Emsden, Di Leo, 2005, 
M3). 
 
V primeru prevzema banke Antonvenete je imel CONSOB pozitiven vpliv, saj je 
nizozemski banki ABN AMRO kmalu po objavi ponudbe za gotovinski odkup vseh 
navadnih delnic izdal dovoljenje za prevzem. Še pomembnejša je bila njegova vloga v 
preiskavah, povezanih z BPI. V sodelovanju s sodnimi oblastmi so bile razkrite 
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podrobnosti, ki so ključno vplivale na potek prevzema. CONSOB je  objektivno opravil 
svojo nalogo in si kot institucija povečal ugled. 

3.5.3 Vloga Evropske komisije 
 
Ključna vloga Evropske komisije je zagotavljanje pravnega varstva in razvoja Evropskega 
prava ter njegova ustrezna implementacija in uporaba. Kljub temu, da je Evropska komisija 
varuh prava skupnosti, to ne pomeni, da je dolžna postopek uvesti v vsakem primeru, tudi 
če meni, da bi lahko prišlo do kršitve prava skupnosti. Velja tako imenovano načelo 
oportunitete. 
Komisija naj bi se omejila na področja, kjer so kršitve direktiv in ustanovne pogodbe 
posebej izrazite, torej na pravno in ekonomsko pomembnejše primere. 
 
Evropska komisija identificira kršitve predvsem na podlagi notifikacij, ki so jih dolžne 
opraviti države članice, poročil, sprotnega t.i. monitoring programa, pobud, pritožb in 
drugih informacij, ki jih Evropski komisiji posredujejo oškodovani posamezniki. 
Upoštevajo se vprašanja parlamenta, peticije Evropskemu parlamentu in uradne naznanitve 
držav članic (Vesel, 2004, str. 213-217). 
 
Pravno varstvo je na ravni Evropske skupnosti v najvišji in končni instanci zagotovljeno z 
možnostjo vložitve tožbe zoper državo članico pred Sodiščem Evropskih skupnosti. Pred 
tem je potrebno izpolniti postopkovne predpostavke. Prvi korak v postopku pravnega 
varstva lahko stori Evropska komisija s tem, da pošlje državi pismo o kršitvi in tako začne 
administrativno fazo postopka. Če z odgovorom države ni zadovoljna oz. ne dobi 
odgovora, lahko prepusti zadevo sodišču. Pred tem mora izdati obrazloženo mnenje, ki 
samo po sebi nima pravnih posledic, vendar velja nasvet, naj se ga obravnava na enak 
način, kot da gre za sodbo sodišča (Vesel, 2004, str. 218-222). 
 
Evropska komisija je ostro nasprotovala italijanski izolaciji bančnega trga pred tujimi 
prevzemi. Charlie McCreevy, evropski komisar za notranji trg in storitve, je že v začetku 
februarja 2005 zahteval pisno pojasnilo Antonia Fazia, da njegova politika delovanja ni v 
nasprotju z določili Evropske unije. V svojem odgovoru  je očitke zavrnil s pojasnilom, da 
je kar 17% štirih največjih italijanskih bank v tuji lasti. Očitki Evropske komisije so se 
nanašali na kriterije, ki jih italijanski bančni vrh uporablja pri odobritvah čezmejnih 
prevzemov in ne na stopnjo tujega lastništva.  
 
Dejanja italijanske centralne banke so pritegnila pozornost predvsem pa kritiko komisarja 
za notranji trg in storitve, Charlesa McCreevya, ter komisarke za konkurenco, Neelie 
Kroes. Sprejeli so naslednja ukrepa: 
- neformalna preiskava: želeli so preveriti ali je italijanska centralna banka namerno 

želela onemogočiti tujo ponudbo in s tem kršila evropsko zakonodajo; 
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- pregled italijanskega bančnega sektorja: poročilo je bilo predano vsem evropskim 
ministrom za finance osmega novembra 2005. 

 
Poleg tega sta se pojavili dve ključni vprašanji, zaradi katerih bi lahko bil sprožen postopek 
proti Italiji: monopol nad združitvami in prevzemi ter prost pretok kapitala. Guverner 
Antonio Fazio bi prevzem lahko zavrnil le v določenih okoliščinah – na primer, ko bi ta 
ogrozil finančno stabilnost banke. Evropska komisija je v preteklosti s svojimi akcijami že 
vplivala na odstranitev ovir na Portugalskem in s tem omogočila prevzem španski banki. 
Uspešen je bil tudi ukrep proti Italiji, ko je želela preprečiti Electricité de France, da 
poveča svoj delež v Edisonu, italijanskemu energetskemu podjetju (Barber, Buck, 2005, 
str. 10). 
 
Čeprav je bila Evropska komisija relativno omejena glede ukrepov proti Banki Italije, je na 
njo ves čas javno izvajala politične pritiske in opozarjala, da lahko sproži postopek zaradi 
oviranja prostega pretoka kapitala. Evropska komisija je proti italijanski vladi sprožila 
postopek pred Sodiščem Evropskih skupnosti. Zaradi nepravilnosti ob poskusu prevzema 
italijanske banke Antonvenete s strani nizozemske banke ABN AMRO, je bil izdan 
ustrezen sklep 13. decembra 2005. Italijanska vlada je bila glede odstavitve guvernerja s 
položaja nemočna, saj ji zakon tega ni dopuščal. Le nekaj dni za tem je guverner Antonio 
Fazio sam odstopil. 
 
Evropska komisija se je aktivno vključila v primer, ker je skupni trg ključni cilj držav 
članic Evropske unije že od  sklenitve Sporazuma o Evropski skupnosti, znan tudi kot 
Rimska pogodba iz leta 1957. Definiran je kot področje, kjer imajo osnovni ekonomski 
faktorji, to so blago, delavci, storitve in kapital, svobodo prostega pretoka (Coronna, 2004, 
str. 237). V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je bila dosežena velika stopnja integracije 
v številnih gospodarskih sektorjih, z izjemo na področju sektorja finančnih storitev. 
 
V letu 1999 je bil sprejet Akcijski načrt za finančne storitve, katerega poglavitni cilj je 
enoten evropski trg finančnih storitev, preko oblikovanja enotnega trga za velike 
investitorje, vzpostavitve odprtega in varnega trga finančnih storitev na drobno ter pravil 
varnega, skrbnega poslovanja in nadzora (Mramor, 2004, str. 33). Evropska komisija je v 
letu 2004 pregledovala dejansko implementacijo načrta, ki bi moral biti uresničen do leta 
2005. Izpostavila je ovire za čezmejno bančno integracijo v Evropi, ki so posledica bančne 
regulacije v posamezni državi članici. Na podlagi Druge bančne direktive imajo guvernerji 
centralnih bank neomejena pooblastila glede zavrnitve prevzema ali združitve, vključno s 
čezmejnimi, ko so mnenja, da je potrebno zagotoviti preudarno upravljanje in ravnanje z 
bankami, ki so cilj  prevzema ali združitve. Nova evropska direktiva o prevzemih je s tem 
določilom zmanjšala pristojnosti Evropske komisije glede čezmejnih prevzemov in 
združitev. »Preudarno upravljanje in ravnanje« bank nikoli ni bilo jasno definirano. Ta 
pomanjkljivost je imela za posledico ekonomski protekcionizem in politično vmešavanje. 
Bančni sektor v Italiji in njegova regulacija je predstavljal, verjetno bolje kot kjer koli 
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drugje, obljubo čim večje stopnje čezmejne integracije in domače ovire, ki so jo 
preprečevale (Munchau, 2005, str.13). 
 
Maja 2005 je Charlie McCreevy, evropski komisar za notranji trg in storitve, objavil 
Zeleno knjigo o politiki finančnih storitev v obdobju od 2005 do 2010. Dokument se 
zavzema za implementacijo obstoječih pravil in pospeševanje sodelovanja, namesto 
uvedbe novih zakonov za čim prejšnjo integracijo finančnega sektorja (Winslow, 2005, str. 
6-8). 

3.6 Nacionalni interes – ovira ali spodbuda? 
 
Svetličič (2002, str. 523) pojasnjuje, da je opredelitev nacionalnega interesa izjemno 
težavna in je zato bolje govoriti o nacionalnih interesih. Notranja pojavna oblika 
nacionalnega interesa države je v prvi vrsti zagotavljanje blaginje socialno tržnega 
gospodarstva, kar najbolje zagotavlja delujoče tržno gospodarstvo. Vse, kar prispeva k 
temu, je v nacionalnem interesu in to ne glede na lastnino, ki je manj pomembna od 
sposobnosti oblikovanja dodatne vrednosti. Nacionalne interese so v preteklosti pogosto 
izrabljale določene skupine za doseganje posameznih zasebnih interesov. To obnašanje, 
zagovarjanje netržnih rešitev v gospodarstvu in zapiranje v lastne meje, ovira razvoj. 
 
Primer prevzema italijanske banke Antonvenete s strani nizozemske ABN AMRO, izjemna 
naklonjenost guvernerja Antonia Fazia veliko manjšemu konkurentu Banci Popolare 
Italiana z namenom, da bi italijanske banke ostale v domačem lastništvu in na drugi strani 
pritiski medijev ter Evropske unije preko Evropske komisije za liberalizacijo evropskega 
bančnega trga postavljajo veliko vprašanj. Je guverner italijanske banke res ščitil 
nacionalni interese ali samo interese ozke gospodarske in politične elite? Je banke res 
smiselno prodajati tujim državam ali imajo prevelik pomen za domače gospodarstvo, da bi 
to prepustili naključju? Je lastništvo bank res tako pomembno? Ali Evropa potrebuje 
nacionalne ali evropske prvake?  Mnogo evropskih vlad, še posebej Italija in Francija, ima 
izjemno protekcionistično politiko v primeru, ko bi lahko prišlo do tujega prevzema v 
ključnih strateških sektorjih kot je bančništvo, saj se z njim lahko ohranja nacionalne 
interese države (Belaisch, 2001, str. 34). 
 
Neposredna bližina banke in komitentov je v primeru izdajanja kreditov majhnim in 
srednje velikim podjetjem, ki s tem financirajo domače ekonomske aktivnosti, izjemno 
pomembna za državo. Tuje lastništvo lahko zmanjša naklonjenost banke domačim 
posojilojemalcem, zaradi rigidne politike sprejemanja odločitev, nepopolnih informacij ter 
večje brezbrižnosti za domače komitente. Ta problem je nastal v ZDA, ko so velike bančne 
skupine prevzele majhne lokalne institucije. Nasprotno primer Japonske dokazuje, da tesni 
odnosi med banko in stranko lahko vodijo k visokim stroškom bančnih storitev, ovirajo 
zdravo konkurenco in preprečujejo možne  inovativne rešitve tujih institucij. Velika 
Britanija, kot država z visoko razvitim finančnim trgom, ne izvaja protekcionistične 
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politike - primer prevzema banke Abbey s strani španske Banco Santander - in ima kljub 
temu uspešno domače gospodarstvo. Lastništvo domačih bank je pomembno zaradi zaščite 
interesov skupin ljudi, ki so z njimi povezani: komitenti, delničarji, zaposleni, dobavitelji 
in lokalna okolica (Merger and Competition Policy in Europe, 2006, str. 113-116). 
 
V hipotetičnem primeru, ko bi bile vse banke v tujem lastništvu, bi lahko tujci bolj vplivali 
na domače politične procese in s tem dodajali dodatne nepopolnosti k delovanju trga. 
Bistvena razlika med rezultati tuje in domače lastnine se kaže pri dobičkih, ki jim 
pripadajo in jih lahko odnesejo v tujino. Problem bi nastopil pri prerazdelitvenih učinkih, 
če bi vsi subjekti v tuji lasti pridobili na račun domačih. V obeh primerih domačega ali 
tujega lastništva bank so skupine, ki pridobijo in tiste, ki izgubijo. Državne oblasti so preko 
institucij nadzora nad bankami in njihovim poslovanjem dolžne zagotoviti maksimizacijo 
koristi in s tem uresničitev nacionalnega interesa. Italija je članica Evropske unije, ki si je 
za enega izmed svojih ciljev zadala uspešno delovanje skupnega trga, zato bi morala 
uresničevati ta cilj. Vstop nizozemske banke ABN AMRO na italijanski trg ni drastično 
povečal tujega lastništva v bančnem sektorju, je pa morda odprl vrata na bančni trg tudi 
drugim bankam. Ali je bil prevzem Antonvenete uspešen in donosen ter kako je in bo 
vplival na italijanski bančni sektor se bo pokazalo šele v nekaj letih. Dejstvo je, da Evropa 
v prihodnosti ne bo imela več samo nacionalnih prvakov posameznih držav, temveč bodo 
preko čezmejnih združitev in prevzemov nastajali »evropski prvaki«. Vprašanje je, če bo 
Generalni direktorat za konkurenco, ki je pristojen za odločanje o zadevah, povezanih z 
varstvom konkurence, dopustil nastanek le nekaj panevropskih bank, saj bi v tem primeru 
zaradi velike koncentracije tržne moči obstajala velika nevarnost za dogovore o delitvah 
trga in o cenovnem nekonkuriranju.  
 
V ekonomskem smislu je nedvomno v interesu države ustvarjati razmere za enakopravno 
tekmovanje ekonomskih subjektov in to je najpomembnejši nacionalni interes, ker če 
domače gospodarstvo deluje učinkovito, zagotavlja dolgoročno rast in blaginjo 
prebivalstva. Vse kar se odmika nazaj od tržnega gospodarstva je nacionalno škodljivo, saj 
vodi v nekonkurenčnost in ogroža obstoj države. 
 

4 LASTNIŠTVO BANK V SLOVENSKEM BANČNEM SEKTORJU 
 
Slovenija se je ob razpadu Jugoslavije leta 1991 bančno osamosvojila in ustanovila svojo 
centralno banko. Konec leta 1991 je v Sloveniji delovalo 14 hranilnic in 26 poslovnih 
bank, največja med njimi je bila Ljubljanska banka – Združena banka s kar 82% deležem v 
bilančni vsoti slovenskega bančnega sistema. Vzpostavitev samostojnega bančnega sistema 
je bila preprosta, saj je imela bivša Jugoslavija decentraliziran sistem. Kljub temu je 
osamosvojitev prinesla vrsto novih izzivov, s katerimi se je bilo potrebno soočiti: pretrgali 
so se stiki z Narodno banko Jugoslavije in s tem je izgubila pri njej naložena sredstva, 
bančni sistem ni bil tržno organiziran in zato nekonkurenčen. Banke so bile v lasti podjetij, 
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katerim so zagotavljale ugodna posojila, pri čemer pa niso upoštevale realnih ekonomskih 
kriterijev. Vse to je vodilo k povečevanju deleža slabih posojil, zmanjševanju lastniškega 
kapitala in neučinkovitemu vodenju, zato je bila nujno potrebna sanacija bank. Zakonska 
podlaga za njeno izvedbo je temeljila na Zakonu o predsanaciji, sanaciji, stečaju in 
likvidaciji bank in hranilnic, ki je bil sprejet junija leta 1991. Prva stopnja sanacije je 
zajemala naslednje korake: odpis tekoče izgube v breme kapitala, slaba aktiva bank se je 
nadomestila z obveznicami Agencije za sanacijo bank in hranilnic – za njih je jamčila 
Republika Slovenija, dokapitalizacija banke in prenos lastništva na Agencijo za sanacijo 
bank in hranilnic in s tem posredno v državno last. Spomladi leta 2001 se je pričela druga 
stopnja sanacije, ki je zajemala privatizacijo bank z namenom izboljšanja učinkovitosti in 
konkurenčnosti bančnega sektorja ter zmanjšanje javnega dolga, ki je nastal v procesu 
sanacije s kupnino prodanih bank (Košak, 2002, str. 59). Poleg tega je bil namen tudi vstop 
strateških partnerjev v slovenski bančni sektor, ki bi s svojim kapitalskim vložki in 
znanjem dolgoročno izboljšali donosnost bank. 
 
Najpomembnejši del privatizacije sta bili dve največji slovenski banki NLB d.d. in NKBM 
d.d., za kateri je vlada preko mednarodne ponudbe želela pridobiti najboljšega investitorja. 
Maja leta 2002 sta belgijska KBC in Evropska banka za obnovo in razvoj podpisali 
pogodbo o nakupu 34% deleža NLB d.d. z Republiko Slovenijo. Poleg tega je bila 
Belgijcem odvzeta pravica do nakupa dodatnih delnic NLB d.d. do leta 2006. Nasprotno pa 
proces privatizacije NKBM d.d. ni bil izpeljan, saj je finančni svetovalec pri prodaji 
deleža, londonska banka Nomura International presodila, da nobena od prejetih ponudb za 
nakup ni ustrezna. Marca 2002 je vlada odločitev podprla in tako ustavila postopek 
privatizacije NKBM d.d. Poleg tega je italijanska banka San Paolo IMI pridobila večinski 
delež v banki Koper d.d., Krekovo banko d.d. je kupila avstrijska banka Raiffeisen Bank. 
Leto 2002 so zaznamovale precejšnje spremembe v lastniški sestavi bank, delež tujih oseb 
v lastniškem kapitalu se je povečal s 16% konec leta 2001 na 32,5% konec leta 2002 
(Letno poročilo Združenja bank Slovenije, 2002, str. 7). Leta 2003 in 2004 v lastniški 
strukturi slovenskega bančnega sektorja ni bilo bistvenih sprememb. Ob koncu leta 2005 je 
v Sloveniji delovalo devetnajst bank, od tega šest hčerinskih, tri podružnice tujih bank in 
tri hranilnice. Spremembe v lastniški strukturi v tem letu niso bile velike. Šest hčerinskih 
bank in tri podružnice so bile v večinski tuji lasti, osem bank je bilo v večinski domači 
lasti, pet bank je bilo v popolni domači lasti. Po treh letih se je ponovno nekoliko zvišal 
delež kapitala v lasti tujcev, merjen po lastniškem kapitalu, in sicer z 32,4% na 35,1%. 
Delež tujih oseb, ki imajo nad 50% v upravljanju, je od tega znašal 19,6%. Vzrok za 
zvišanje deleža tujih oseb je v ustanovitvi nove banke v Sloveniji, BAWAG banke d.d. ter 
povečanju deleža tujih oseb v Abanki Vipa d.d. Merjeno z bilančno vsoto, je delež tujih 
oseb na dan 31.12.2005 znašal 1,6 odstotne točke več kot delež tujih oseb, merjen z 
lastniškim kapitalom. Nova Kreditna banka Maribor d.d., druga največja banka v Sloveniji 
in Poštna banka Slovenije d.d., dvanajsta največja banka v Sloveniji glede na bilančno 
vsoto, sta bili v večinski državni lasti. Tabeli 10 in 11 na strani 37 prikazujeta lastniško 
sestavo bančnega sektorja za leta 2003, 2004 in 2005. 
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Tabela 10: Lastniška sestava bančnega sektorja po lastniškem kapitalu (v %) 
 
 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 
Tuje osebe (nad 50% v upravljanju) 16,6 16,5 19,6 
Tuje osebe (pod 50% v upravljanju) 15,8 15,9 15,5 
Država v ožjem smislu 19,4 19,1 18,1 
Ostale domače osebe 48,2 48,6 46,8 
Vir: Poročilo o nadzoru bančnega poslovanja v letu 2005, 2006, str. 17. 
 
Tabela 11: Lastniška sestava bančnega sektorja po bilančni vsoti (v %) 
 
 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 
Tuje osebe (nad 50% v upravljanju) 18,7 19,1 21,2 
Tuje osebe (pod 50% v upravljanju) 17,3 17,1 17,4 
Država v ožjem smislu 23,8 23,5 22,6 
Ostale domače osebe 40,2 40,4 38,8 
Vir: Poročilo o nadzoru bančnega poslovanja v letu 2005, 2006, str. 17. 
 
Ko se je leta 2002 delež tujih oseb v lastniškem kapitalu povečal na 32,5%, se je sprožila 
vrsta vprašanj, razprav in prepričanj o nadaljnji privatizaciji bank ter o dilemi domačega ali 
tujega lastništva. Dejstvo je, da tudi v najliberalnejših ekonomijah vlade lastništva bank ne 
prepuščajo naključjem. Zelo jasen je primer v italijanskem bančnem sektorju, ko je 
nizozemska banka ABN AMRO želela prevzeti banko Antonveneto. Bančni sistem 
nadzorujejo s političnimi instrumenti, pri tem pa imajo dve skrajni možnosti. Ena izmed 
njih je, da je država lastnica najpomembnejših bank, druga možnost je, da prevladuje 
zasebno bančništvo, ki ga nadzira državni regulator. Večina starejših članic Evropske unije 
(EU-15), ZDA in Japonska imajo najpomembnejše banke v domači lasti, saj predstavljajo 
hrbtenico ekonomske in s tem celotne družbene suverenosti. Domače banke podpirajo 
domače gospodarstvo pri širjenju na tuje trge, medtem ko tuje banke podpirajo tuja 
podjetja, ki predstavljajo konkurenco domačim podjetjem (Štiblar, 2004, str. 57). Slovenija 
je edina izmed tranzicijskih postsocialističnih držav, kjer lastništvo bank ni v večinski tuji 
lasti. Kljub sorazmerno uspešni sanaciji bank, se slovenski bančni sektor sedaj sooča z 
dvema težavama: banke so postale plen političnega intervencionizma in zato niso dosegle 
potrebne managerske avtonomije; druga težava je, da bo potrebno s privatizacijo oziroma 
kupnino saniranih bank pokriti javni dolg. Leto 2006 prinaša pomembno vprašanje glede 
lastništva NLB d.d., saj naj bi bil letos izpeljan drugi korak privatizacije, ko imajo Belgijci 
pravico do povečanja svojega lastniškega deleža. Bistvena je želja o želeni strukturi 
lastništva. Predhodna leva usmerjena vlada se je odločila za tujega lastnika, ki naj bi NLB 
v tekočem letu tudi prevzel, nasprotno pa je trenutno vladajoča desna vlada naklonjena 
domačemu lastništvu. Postavlja se vprašanje,  kaj je bolje in za koga? Presoja glede tujega 
ali domačega lastništva ter prednosti in slabosti, ki so s tem povezane ni enoznačna. Tuji 
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lastniki v večini primerov znižujejo stroške poslovanja, omogočajo naprednejše storitve, 
vendar istočasno niso naklonjeni notranjemu povezovanju bančnega sektorja. To pomeni, 
da je rezultat tujega lastništva za same banke pozitiven, ne pa nujno tudi za gospodarstvo, 
zaposlene v banki in prebivalstvo kot celoto. Poleg tega tuji lastniki slabijo tudi politično 
dimenzijo bank, ki je v obdobju razvoja Evropske unije zelo pomembna, saj lahko država 
preko nje uresničuje svoje politične cilje. Kljub temu pa se je potrebno zavedati, da je 
slovenski finančni trg zelo plitek in da mnogi potencialni domači lastniki nimajo dovolj 
kapitala ter znanja za notranjo reorganizacijo procesov. Največji sovražnik bančnega 
sistema je negotovost, zato je potrebno izbrati transparentno bančno politiko, ki bo 
omogočala večjo konkurenčnost in odprtost bančnega trga ter hkrati ščitila interese 
prebivalcev Slovenije (Kovač, 2006). 
 

5 SKLEP 
 
Na področju Evropske unije so bila že devetdeseta leta v znamenju združitev in 
prevzemov. Trend konsolidacije bančnega sektorja se nadaljuje tudi v prihodnje in vse več 
je čezmejnih bančnih prevzemov in združitev. Razlog je deregulacija in liberalizacija 
evropskega bančnega trga, pri čemer sta bila najpomembnejša mejnika ustanovitev 
Evropske monetarne unije in sprejem direktive Basla 2. Poleg tega banke k ambicijam po 
mednarodnih združitvah in prevzemih vodi želja slediti komitentom  pri širjenju na druga 
geografska območja ter pomanjkanje možnosti za ustvarjanje dodatnih prihodkov doma. 
Splošni motivi za združitve in prevzeme v evropskem bančnem sektorju so uresničevanje 
ekonomije obsega, ponudba storitev in produktov širšemu krogu komitentov, konkurenca 
tujim oziroma mednarodnim bankam, diverzificiranje poslovanja v druge dejavnosti kot je 
na primer zavarovalništvo, razpršitev tveganja z uvajanjem novih področij ter optimizacija 
strukture lastniškega in dolžniškega kapitala. Vendar je Evropa do uresničitve cilja 
enotnega evropskega trga finančnih storitev še oddaljena. Kljub enotni valuti evro ter 
vedno manjšimi jezikovnimi, kulturnimi in političnimi preprekami, še vedno ostajajo 
bistvene razlike v zakonodaji, davčnemu sistemu, računovodskih standardih in podjetniški 
kulturi. Banke kot finančni posredniki v državi imajo ključen vpliv na gospodarstvo preko 
preoblikovanja sredstev, zmanjševanja tveganja, financiranja trgovine, omogočanja pretoka 
kapitala in pospeševanja tehnoloških inovacij. Medtem, ko Evropska unija vzpodbuja čim 
večjo integracijo bančnega trga z namenom doseči maksimalno učinkovitost, nekatere 
države temu niso naklonjene. Primer v Italiji, ko je nizozemska banka objavila namero o 
prevzemu italijanske banke Antonvenete, je naletel na številne ovire pri uresničitvi. Bančni 
sektor velja za strateškega, prodaja bank tujcev pa naj bi vključevala izgubo ekonomske 
suverenosti države in finančnih podlag za ohranitev identitete domačinov. Raziskave 
kažejo, da zaradi prepletenosti lastništva ni priporočljivo deliti bank na tuje in domače 
glede na pretežno lastništvo, temveč je boljša možnost delitev glede na sedež delovanja. 
Pomembna sta sedež in vpetost banke v nacionalne razvojne strategije. Lastništvo bank je 
neizbežno povezano tudi zaščito »nacionalnega interesa« države. V ekonomskem smislu je 
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nedvomno v interesu države ustvarjati razmere za enakopravno tekmovanje ekonomskih 
subjektov in to je najpomembnejši nacionalni interes, ker če domače gospodarstvo deluje 
učinkovito, zagotavlja dolgoročno rast in blaginjo prebivalstva. Država mora svojo politiko 
in regulacijo bančnega sektorja prilagoditi tako, da zagotovi čim večjo blaginjo svojega 
gospodarstva in s tem prebivalstva. 
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