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POVZETEK
Mednarodna finančna kriza, ki je zamajala vsa svetovna gospodarstva, in do katere je
prišlo ravno zaradi silovite rasti in razvoja vseh segmentov finančnega sistema v zadnjih
desetih letih, je pokazala na prepočasno sledenje razvoju finančne dejavnosti, in s tem
kopičenja prekomernega tveganja v finančnem sistemu, kar je tudi glavni razlog, da tega
niso preprečile institucije, ki so zadolžene za spremljanje finančne stabilnosti. Zaradi
pojava negativnih esternalij ob propadu oziroma nedelovanju finančnega sistema, se je
pokazala potreba po dodatni regulaciji nereguliranih oz. nezadostno reguliranih področij
finančnega trga, česar se je Evropska komisija lotila z doslednim izvajanjem Akcijskega
načrta finančnih storitev (angl. Financial Services Action Plan, v nadaljevanju FSAP).
Posledično je to za Slovenijo, kot članico EU, pomenilo veliko na novo sprejete oziroma
spremenjene regulative na področju kapitalskih trgov.
Kljub temu, da Slovenija spada med razvite države, tega nikakor ne moramo trditi za
slovenski kapitalski trg. Zaradi svoje majhnosti in zgodnje faze razvoja, še nima tako
pomembne vloge v finančnem sistemu, kot bi jo moral imeti, da bi ustrezno podpiral
gospodarski razvoj Slovenije. Ker so do finančne krize slovenska podjetja kapital,
potreben za razvoj, pridobivala izključno preko bančnega zadolževanja, je likvidnostna
kriza bank pokazala na potrebo, da je kapital v prihodnosti potrebno zbirati tudi na
kapitalskem trgu. In ker je bila Evropska komisija nepopustljiva pri implementaciji in
prenosu sprejetih direktiv, je to predstavljalo izziv tako za zakonodajalca, kot tudi za vse
ustanove na kapitalskem trgu. Pogoj za pridobitev kapitala vlagateljev je namreč
zaupanje v finančni sistem, kar pa je posredno povezano tudi z regulativo, veljavno na
kapitalskem trgu. Zato je zakonodajalec v smislu večjega zaupanja, preglednosti in
transparentnosti, v nacionalno zakonodajo pospešeno prenašal vse evropske pravne
zahteve.
Proučevanje vpliva spremenjenega regulatornega okvirja na domač trg kapitala pred in
po nastopu finančne krize, je bistvo raziskovalnega problema, pri čemer je presoja vpliva
omejena na določene izbrane dejavnike aktivnosti kapitalskega trga. Razumevanje
sprememb v zakonodajnem okvirju zahteva poznavanje stanja pred nastalimi
spremembami, zato je na kratko podana tudi zgodovina nastanka slovenskega
finančnega trga in nastajanje zakonskih osnov za učinkovit kapitalski trg. Opravljene
metode so v določenem delu potrdile obstoj povezanosti med spremembo regulative in
izbranimi dejavniki aktivnosti kapitalskih trgov. Vendar je, zaradi specifičnega dogajanja
na domačem kapitalskem trgu po finančni krizi, pri proučevanih dejavnikih aktivnosti
kapitalskega trga v določenem delu težko ločiti, kateri del spremembe lahko pripišemo
spremembam v regulatornem okvirju in kateri del gre pripisati posledicam finančne
krize. Finančna kriza in sprememba regulatornega okvirja gresta namreč z roko v roki,
saj je do sprememb na zakonodajnem področju prišlo predvsem z namenom preprečiti
nastanek podobnih finančnih kriz v prihodnje, in se tako izogniti negativnim posledicam
za celotno gospodarstvo države.
Ključne besede: finančni sistem, kapitalski trg, finančne institucije, finančna kriza,
veljavna zakonodaja.

ABSTRACT
The global financial crisis, which destabilised all global economies and was a result of
the explosive growth and development of all financial system segments during the last
decade, revealed a too slow keeping up-to-date with the development of the financial
industry and the resulting accumulating excessive risk in the financial system. This is the
main reason why the financial crisis was not prevented by institutions in charge of
monitoring financial stability. The emergence of negative externalities upon the demise
or inaction of the financial system revealed a need for additional regulation of nonregulated or insufficiently regulated areas of the financial market that the European
Commission undertook by diligently implementing the Financial Services Action Plan
(hereinafter referred to as “FSAP”). Consequently, this also led to newly adopted or
amended capital market regulations for Slovenia as an EU Member State.
Even though Slovenia is a developed country, the same cannot be said for its capital
market. Because of its small size and the early development stage it is in, the Slovenian
capital market does not play as important a role in the Slovenian financial system as it
should to provide adequate support for the economic development of the country. As
the capital required for development had been, prior to the financial crisis, obtained
exclusively through loans from banks, the liquidity crisis showed that the capital would
have to be collected in the capital market in the future as well. The fact that the
European Commission was not at all lenient in the implementation and transposition of
the adopted directives proved challenging for both the legislator and all institutions
engaged in the capital market. Investors’ capital can namely only be obtained if they
trust the financial system, which is indirectly linked to the capital market regulations in
force. For this reason, the legislator quickly transposed all European legal requirements
into Slovenian law in order to increase trust and transparency
The examination of the impact of a changed regulatory framework on the national
capital market before and after the outset of the financial crisis constitutes the core of
the research problem, whereby the examination of the impact is limited to specific
selected capital market activity factors. Understanding the changes in the legislation
framework requires an understanding of the conditions before these changes were
implemented. For this reason, a short history of the creation of the Slovenian financial
market and the creation of legislative bases for an efficient capital market are included.
The applied methods confirmed in a specific part a connection between the changes to
regulations and selected capital market activity factors. But because of specific
developments in the national capital market following the financial crisis, it was, in the
examined capital market activity factors, hard to discern which part of the change can
be ascribed to regulatory changes and which part can be ascribed to the impacts of the
financial crisis. The financial crisis and changes to the regulatory framework namely go
hand in hand, as legislative changes mainly sought to prevent the emergence of similar
financial crises in the future and to thus prevent the negative impacts these would have
on the entire national economy.
Key Words: financial system, capital market, financial institutions, financial crisis,
applicable law.
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1 UVOD
1.1 Opis področja in opredelitev problema
Opredelitev področja in opis problema, ki smo ga raziskovali v tej magistrski nalogi smo
zaradi potrebe po razumevanju širše celote, razdelili v posamezne sklope v skladu s
samim področjem proučevanja, torej vplivom regulatornih sprememb na kapitalski trg v
Sloveniji, pred in po krizi 2007. Sklope smo tako razdelil na finančni sistem in njegov
pomen; dobro delujoč finančni sistem je ključnega pomena za gospodarski razvoj vsake
države, kapitalski trg in njegov pomen; brez potrebne podpore gospodarstvu s strani
kapitalskih trgov noben gospodarski razvoj ne more biti zadosten, saj omejen obseg
bančnih posojil po zadnji finančni frizi ne more zadostiti vsem razvojnim potrebam
podjetij, finančna kriza 2007 in njen vpliv na gospodarstvo; finančna kriza 2007 je
izvirno nastala zaradi prevelikih tveganj izvedenih finančnih instrumentov, in hkrati zelo
močno udarila tudi po realnem gospodarstvu. Finančna kriza je v Sloveniji opozorila na
neustreznost zadolževanja gospodarstva, ki je temeljilo skoraj izključno na bančnih
posojilih. Razplet finančne krize in dodatno zaostrovanje razmer po letu 2009, je v novih
članicah EU jasno pokazal pomen razvitega in delujočega kapitalskega trga, regulacija in
razvitost finančnih trgov; zaradi izrednega pomena finančnega sistema za celotno
gospodarstvo, je le-ta eden izmed najbolj reguliranih med vsemi gospodarskimi sektorji,
kljub temu pa je finančna kriza opozorila, da so določeni deli finančnega sistema
pomanjkljivo ali pa sploh niso regulirani. Zato se je v pravni red začelo pospešeno
prenašati nove in izboljšane normativne ureditve, katerih namen je bil regulirati
področja, ki do sedaj niso bila zakonsko urejena, ter razširiti področje uporabe do tedaj
veljavnega regulatornega okvirja, z namenom preprečevanja nastanka prevelikega
tveganja v samem finančnem sistemu, ki bi lahko privedlo do morebitnih novih kriz v
prihodnje. Z zapisano problematiko so se v zadnjih letih precej ukvarjali tudi priznani
ekonomisti in strokovnjaki s tega področja, ter na to temo izdali kar nekaj znanstvenih
del (Franklin, V Acharya, 2014, str. 275). Presojo vpliva obstoječe in spremenjene
regulative je mogoče opraviti preko različnih dejavnikov aktivnosti kapitalskih trgov, ki
so jih proučevali številni domači in tuji avtorji.
Magistrska naloga je sestavljena iz štirih delov:

Prvo poglavje je uvodni del, v katerem smo podali opredelitev in opis problema,
navedli namen, cilj in postavljene hipoteze. V tem delu smo opredelili potek raziskave,
metode raziskovanja ter postavljene predpostavke in omejitve;

Drugo poglavje, temelji na teoretičnih izhodiščih in je razdeljeno na tri
podpoglavja, in sicer: pregled finančnih trgov v Sloveniji, opredelitev regulative in njenih
sprememb na področju kapitalskih trgov ter opredelitev dejavnikov aktivnosti
kapitalskih trgov;

Tretje poglavje predstavlja empirični del, v katerem smo se osredotočili na
presojo vpliva regulatornih sprememb na aktivnost kapitalskih trgov v Sloveniji. Ta del
smo razdelili na dve podpoglavji: opredelitev ključnih dejavnikov raziskave in merjenje
vpliva regulatornih spremembe na aktivnost kapitalskih trgov v Sloveniji;

V četrtem poglavju smo podali sklepne ugotovitve in zaključek.
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1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave
Namen naloge je predstaviti pomen ustrezne regulative finančnega sistema, ki izhaja iz
pomembnosti stabilnega in razvitega finančnega sistema. In prav zaradi izjemnega vpliva
na gospodarstvo kot celoto, so finančni trgi tisti, ki zahtevajo poseben nadzor. Do
mednarodne finančne krize, ki je zamajala vsa svetovna gospodarstva, je prišlo ravno
zaradi silovite rasti in razvoja vseh segmentov finančnega sistema v zadnjih desetih letih,
s čimer so bili izpolnjeni pogoji za hitro rast finančne dejavnosti. Prepočasno sledenje
razvoju finančne dejavnosti in s tem nakopičenje prekomernega tveganja v finančnem
sistemu, je glavni razlog, da tega niso preprečile institucije, ki so zadolžene za
spremljanje finančne stabilnosti. In prav zaradi pojava negativnih esternalij ob propadu
oziroma nedelovanju finančnega sistema, se je pokazala potreba po dodatni regulaciji
nereguliranih oz. nezadostno reguliranih področij finančnega trga.
Presojanje vpliva regulatornih sprememb na aktivnosti na domačem kapitalskem trgu
skozi dejavnike aktivnosti kapitalskega trga, je torej osrednji namen te magistrske
naloge. Pri presojanju vpliva spremenjene regulative na področju finančnega
posredništva smo se osredotočili na analizo vpliva Direktive 2004/39/EC evropskega
parlamenta in sveta o trgih finančnih instrumentov UL L št.145 z dne 30.04.2004 (v
nadaljevanju Direktiva MiFID), prenos le te v domačo zakonodajo in vpliv na finančno
industrijo. V tem delu smo se posvetili tudi sprejeti na novo sprejeti Direktivi
2014/65/EU evropskega parlamenta in sveta o trgu finančnih instrumentov UL L št.173
z dne 12.06.2014 (v nadaljevanju Direktiva MiFID II) in Uredbi (EU) št. 600/2014
evropskega parlamenta in sveta o trgu finančnih instrumentov UL L št.173 z dne
12.06.2014 (v nadaljevanju Uredba MiFIR II), ki jo je Evropska komisija sprejela s ciljem
povečanja stabilnosti sistema, tržne učinkovitosti in konkurenčnosti ter zaščite
vlagateljev, poudarek pa bomo dali tudi oceni pričakovanega vpliva regulatornih
sprememb. Z vidika regulative finančnega posredništva smo pozornost namenili tudi
presoji Uredbe (EU) št.648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih
instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov UL L
št.201 z dne 27.07.2012 (v nadaljevanju Uredba EMIR), Uredbe (EU) št.596/2014
Evropskega parlamenta in Sveta o zlorabi trga UL L št.173 z dne 12.06.2014 ( v
nadaljevanju Uredba MAR) in Direktive 2014/57/EU Evropskega parlamenta in Sveta o
kazenskih sankcijah za zlorabo trga UL L št.173 z dne 12.06.2014 ( v nadaljevanju
Direktiva MAD II). Pri presoji vpliva regulatornih sprememb na drugem, prav tako
pomembnem področju davkov na kapitalskih trgih, pa smo se osredotočili na presojo
vpliva Zakona o dohodnini UL RS, št. 117/06 (v nadaljevanju ZDoh-2) in sicer v tistem
delu zakona, ki se nanaša na davke iz naslova kapitalskih dobičkov in prihodkov iz naslova
lastništva v finančnih instrumentov. Na davčnem področju bomo pozornost namenili
tudi vplivu uvajanja novih skupnih standardov poročanja (angl. Common reporting
standard - CRS) sprejetih na podlagi sprejete Direktive ( v nadaljevanju CRS), ki so nastali
na podlagi Direktive Sveta 2014/107/EU glede avtomatične izmenjave podatkov na
področju obdavčenja UL L 359/6 z dne 09.12.2014.
Cilji naloge so v teoretičnem delu predstaviti in podrobno razložiti teoretična izhodišča
področja raziskovanja, torej finančnih trgov v Sloveniji pred finančno krizo in po njej,
torej je opazovano obdobje med letoma 2007 in 2014. Najprej se bomo posvetili
2

predstavitvi samega razvoja slovenskega finančnega trga, nato pa se bomo osredotočili
na opredelitev z vidika delitve finančnih trgov in opredelitev z vidika izbranih kazalnikov
in gibanj na finančnih trgih v Sloveniji. V tem delu bomo navedli tudi definicijo in obseg
domačega kapitalskega trga. Cilj naloge je prav tako opredelitev regulatornega okvirja
kapitalskega trga in sprememb, ki so se dogajale v izbrani časovni vrsti na področju
kapitalskega trga. Med pomembnejšimi cilji v nalogi je ugotavljanje vzrokov in povodov
za spremembe regulatornega okvirja delovanja kapitalskega trga. V ospredje
obravnavanja bomo postavili dva izbrana področja regulative, in sicer področje
finančnega posredništva in področje davkov. Izbrani področji sta za razvoj kapitalskega
trga, po mnenju svetovno priznanih ekonomistov, med najpomembnejšimi področji
regulacije (Rixen, 2013, str. 435-459). V raziskavi se bomo osredotočili predvsem na vpliv
regulatornih sprememb, kar pa bo zahtevalo natančno opredelitev dejavnikov aktivnosti
na kapitalskih trgih. V nalogi bomo dejavnike aktivnosti kapitalskih trgov opredelili kot:
število delujočih institucij z ustreznimi licencami za izvajanje investicijskih storitev,
število primarnih izdaj vrednostnih papirjev, likvidnost kapitalskih trgov ter obseg
pobranih davkov na področju trga kapitala.
Empirični del naloge bomo usmerili v analizo ključnih dejavnikov raziskave v obdobju
med letoma 2007 in 2014, in sicer glede na vpliv regulatornih sprememb na področju
kapitalskih trgov v Sloveniji. V empiričnem delu je pri presojanju zapisanega imelo
pomembno vlogo merjenje aktivnosti kapitalskega trga v Sloveniji glede na časovni
potek regulatornih sprememb, kar smo statistično obdelali in na koncu tudi ustrezno
pojasnili dobljene rezultate. Dobljeni rezultati so tako bodisi potrdili predvidene
hipoteze naloge ali jih zavrnili.
Cilji naloge so vsebinsko razdeljeni na dva dela, in sicer posebej za teoretični del in
posebej za empirični del naloge.
Cilji teoretičnega dela so:
 Pregled finančnih trgov v Sloveniji od leta 2007do leta 2014;
 Opredelitev regulative in sprememb le-te na področju kapitalskih trgov;
 Opredelitev dejavnikov aktivnosti kapitalskih trgov;
Cilji empiričnega delo so:
 Raziskati vpliv regulatornih sprememb na aktivnost kapitalskega trga v Sloveniji;
 Merjenje regulatornih sprememb na aktivnost kapitalskih trgov; pri tem smo
ugotavljali kako je finančna kriza vplivala na obstoječ regulatorni okvir pred in po krizi,
presojali pa smo tudi ali je finančna kriza in posledično sprejeti ukrepi za rešitev le te,
med katere sodi tudi spremenjen regulatorni okvir, vplival na konsolidacijo na
slovenskem kapitalskem trgu. Presojanje in raziskovanje smo razširili tudi na
ugotavljanje ali je spremenjen in razširjen regulatorni okvir vplival tudi na aktivnost
slovenskega kapitalskega trga;
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V magistrskem delu smo preverjali tri glavne hipoteze:
H1: Kapitalski trg v Sloveniji je po krizi bolj reguliran.
Obrazložitev hipoteze: Mednarodna finančna kriza je v vsej svoji razsežnosti pokazala
na slabosti v finančnih sistemih, ki so nastale tudi zaradi nezadostnega regulatornega
okvirja in posledično nepravočasnega zaznavanja prevelikih tveganj v sistemu. Ker med
svetovnimi ekonomisti prevladujejo različni predlogi reševanja tovrstnih situacij, bomo
v nalogi, kot smernico za pot izhoda iz krize, v ospredje postavili trditev, da je pot iz krize
mogoča s čim večjim poenotenjem sistemov in politik med državami na svetovni ravni,
torej integraciji liberalnega trga, ki omogoča vsem akterjem enake pogoje
gospodarjenja. Popolnoma liberaliziran svetovni finančni trg je pravičen za vse samo v
primeru, da ima enaka pravila igre za vse in enak nadzor nad vsemi udeleženci
(Booth&Morrison, 2012. str. 23-31) .
H2: Kapitalski trg v Sloveniji je po krizi bolj konsolidiran.
H2a: Število finančnih institucij z veljavno licenco za izvajanje investicijskih poslov na
kapitalskem trgu je v času po krizi v povprečju nižje kot pred krizo
H2b: Bilančna vsota finančnih institucij na kapitalskih trgih je v času po krizi nižja kot
pred krizo
Obrazložitev hipoteze: Posledice mednarodne finančne krize so precej prizadele tudi
kapitalske trge. Le-ti so se v razvitejših gospodarstvih po glavni krizi leta 2008 in
negativnem odboju v letu 2011 že skoraj popolnoma opomogli, kar nikakor ne moramo
reči za razvijajoča se gospodarstva oz. države v tranziciji, med katere pa sodi tudi naš trg
kapitala. Ker je bil izvirni greh finančne krize prav na kapitalskih trgih, natančneje na trgih
izvedenih finančnih instrumentov, so bile odločitve tako na svetovni ravni, kot tudi na
ravni EU, usmerjene v natančnejšo regulacijo kapitalskega trga ter uvedbo strožjega
nadzora. Če se bodo inovativni finančni instrumenti še uporabljali, bodo morali biti
urejeni tako, da bo vsak udeleženec v verigi, izrecno prevzemal del tveganja osnovnega
posla. Vse zapisano nikakor ni in ne bo vplivalo na to, da bi trgovanje na kapitalskih trgih
zamrlo, vendar pa je in tudi še bo prispevalo k zmanjševanju finančnega balona in
posledično h konsolidaciji tako v finančnem sistemu, kakor tudi na kapitalskih trgih
(Štiblar, 2012, 1277).
H3: Večanje števila regulatornih zahtev vpliva na aktivnost slovenskega kapitalskega
trga.
H3a: Število regulatornih sprememb negativno vpliva na likvidnost na slovenskem
kapitalskem trgu
H3b: Število regulatornih sprememb negativno vpliva na obseg pobranih davkov v
Sloveniji
Obrazložitev hipoteze: Reforma finančnega sistema, kot odgovor na zadnjo
mednarodno finančno krizo, je normativno potekala na več ravneh: od svetovne (G20,
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BIS), preko celinskih (EU, ZDA), do regulatornih sprememb v posameznih državah
(Štiblar, 2011, str.14 in naslednje). Že vrh G20 v Seulu je sprejel navodila za reformo
finančnega sektorja. Vendar pa mlačni ukrepi za odpravo finančne krize niso bili
zadostni, zato se je pojavilo dvojno dno in recesija v svetovnih gospodarstvih. Največje
pomanjkljivosti so bile v skladnosti reform v posameznih svetovnih regijah in predvsem
v njihovi implementaciji. Pri oblikovanju skupnih načel in njihovi implementaciji je bila
EU v primerjavi z ZDA bolj sistematična, stroga in dosledna. Glavni element finančne
reforme je bil povišati minimalni kapital bank in dvigniti likvidnostne standarde bank. S
tem naj bi dosegli razbijanje prevelikih finančnih institucij, kar bi naj preprečilo ponoven
nastanek finančnega balona. Vendar brez ustreznega normativnega ukrepanja na
področju izvedenih finančnih instrumentov tudi tega cilja ne bi bilo mogoče doseči. Zato
so bili s strani vladnih in finančnih avtoritet vloženi vsi napori v implementacijo
ustreznega regulatornega okvirja, ki bi zadostno pokril vsa področja finančnega sistema,
tudi tistih področij, ki v preteklosti niso bile ali so bile nezadostno regulirane in so kot
take omogočale največje napihovanje finančnega balona. Pričakovalo se je, da bodo
nove zakonske zahteve negativno vplivale na vse dejavnike aktivnosti, saj naj bi bil
namen reguliranja nereguliranih sistemov in dodatna regulacija že reguliranih področij,
prav umirjanje trgovanja in trgovanja samo na podlagi ekonomskega upravičenja.
Namen regulatornih sprememb po finančni krizi je bil znižanje likvidnosti na kapitalskih
trgih predvsem v tistem delu trgovanja, ki ni pogojen z ekonomsko upravičenimi
transakcijami, in je imela za posledico tudi znižan obseg pobranih davkov iz tovrstnih
transakcij. Zgoraj zapisano utemeljuje izbor dveh dejavnikov aktivnosti, glede na katere
bomo presojali večanje regulatornih zahtev in njihov vplivi na aktivnosti kapitalskih
trgov.

1.3 Predpostavke in omejitve
Vsebinske omejitve naloge so izbrani dejavniki aktivnosti kapitalskih trgov. Prav tako je
v nalogi obravnavana regulativa finančnega sistema, in sicer tisti del, ki se nanaša na
kapitalski trg. Regulatorni okvir za finančne trge je precej širši, vendar kot celota ni
predmet tega magistrskega dela. Prav tako smo omejeni pri finančnih institucijah, in
sicer z vidika ali nastopa na kapitalskih trgih. Naloga temelji na predpostavki, da
kazalniki, prikazani v nalogi, odražajo realno stanje na kapitalskih trgih, da smo lahko z
njimi dovolj dobro pojasnili problem in na tej osnovi podali verodostojne ugotovitve in
zaključek.
Prostorska omejitev bo podana z omejitvijo raziskave na Slovenijo. Za tovrstno omejitev
smo se odločili predvsem z vidika zastavljenega problema. Bistvo problema, ki ga želimo
predstaviti ter iz njega dobiti pomembne ugotovitve in zaključek, je domač kapitalski
trg. Kljub majhnosti trga, pa je pomembna omejitev razpoložljivost nekaterih podatkov.
Zato smo se v analizi omejili na tiste podatke, ki so bili razpoložljivi od leta 2007 in so po
naši oceni dovolj dobri pokazatelji vpliva regulatornih sprememb na aktivnosti
domačega kapitalskega trga.
Časovna omejitev raziskovanja je opredeljena z obdobjem med letoma 2007 in 2014.
Razlog za izbiro te časovne omejitve je ta, da smo v nalogi želeli zajeti regulatorni okvir
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pred finančno krizo in po njej ter na podlagi dobljenih rezultatov primerjati vpliv
regulatornih sprememb na kapitalski trg v Sloveniji.

1.4 Predvidene metode raziskovanja
Za dosego namena in cilja magistrske naloge smo uporabljali različne metode dela.
Magistrska naloga vključuje strokovno poglobitev in znanstveno-raziskovalni pristop k
proučevani tematiki. Pristop k raziskovanju je deskriptiven, saj opisuje spremembe in
prilagoditve regulative na kapitalskih trgih ter posledično spremembe v delovanju
finančnega sektorja.
Uporabljene metode so metoda deskripcije, ker smo v nalogi opisovali dejstva,
povezana z regulacijo v finančnem sistemu, s poudarkom na regulaciji kapitalskih trgov;
metoda klasifikacije, ker smo opisovali osnovne pojme povezane z novimi modeli in
oblikami nadzora; komparativna metoda, ker smo primerjali podobne ali enake pojave
in dejstva, kar je tudi vzrok raznih posplošitev in metoda kompilacije, ki se navezuje na
povezovanje spoznanj ter ugotovitev različnih avtorjev.
Pri proučevanju dejavnikov aktivnosti smo za pridobivanje in obdelavo podatkov
uporabili metodo podatkovnega rudarjenja, s pomočjo katere smo dobili in obdelali
podatke za primerjavo in ugotavljanje značilnosti vpliva posameznih dejavnikov
aktivnosti na domačem kapitalskem trgu.
V nalogi smo uporabljali tudi metodo grafičnega in tabelaričnega prikazovanja podatkov,
s katero smo poskušali vizualno prikazati vpliv spremenjenih regulatornih okvirjev na
dejavnike aktivnosti kapitalskega trga. V nalogi smo za obdelavo pridobljenih podatkov
in preverjanje postavljenih hipotez izvedli tudi regresijsko analizo in t-test.
Povezovanje teoretičnih vidikov in splošnih ugotovitev o načinu, oblikah in vplivu
posameznih regulacij na kapitalskih trgih, bomo s pomočjo deduktivne metode poskušali
skleniti z odgovorom na vprašanje o možnostih oblikovanja idealnega regulatornega
okvirja za kapitalske trge.
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA PODROČJA RAZISKOVANJA
2.1 Pregled finančnih trgov v Sloveniji med 2007 in 2014
Finančni sistem
Stabilen in razvit finančni sistem, ki ga sestavljajo finančni trgi, finančni instrumenti in
finančni posredniki, je bistvenega pomena za zadovoljiv gospodarski razvoj. Kot takšen
lahko vpliva na raven kapitalske ureditve, učinkovitost in alokacijo kapitala. Slovenija je
kljub hitremu razvoju finančnega sistema pred izbruhom mednarodne finančne krize, v
razvoju še vedno zaostajala za finančnimi sistemi najrazvitejših držav. Finančni sistemi v
Sloveniji in ostalih tranzicijskih državah so se v obdobju pred izbruhom finančne krize
leta 2007 razvijali zelo hitro in tako zmanjševali razvojni razkorak za najrazvitejšimi
državami. Ker se je razvoj finančnega sistema začel šele pred dobrima dvema
desetletjema, so v državi prevladovale banke, le-te zaradi nerazvitega primarnega
kapitalskega trga, niso opravljale zadostne alokacije finančnih sredstev
(Sundstrom&Hollnagel, 2011, str. 11).
Finančni sistemi razvitih držav tržnega gospodarstva so danes sestavljeni iz različnih
finančnih institucij, finančnih instrumentov in finančnih trgov. Delujoč finančni sistem
skrbi za prenos finančnih prihrankov od subjektov s finančnimi presežki (suficit), k
subjektom, ki imajo finančni primanjkljaj (deficit). Zraven že navedene naloge
finančnega sistema pa so osnovne funkcije, ki jih izvaja finančni sistem, omogočanje
plačilnega prometa, vzdrževanje stabilne vrednosti denarja in postavljanje meril za
razmejena plačila.
Slika 1: Finančni sistem

Vir: (Štiblar, 2013, str. 22)

Glede na način prenosa sredstev od oseb s presežki k osebam s primanjkljaji se finančni
sistemi razvitih držav delijo na dve skupini, in sicer v tržno usmerjene in bančno
usmerjene finančne sisteme. Visoka razvitost finančnih trgov je ena izmed bistvenih
značilnosti tržno (angl. market economies) usmerjenega finančnega sistema, med tem
ko razvitost finančnega sistema ni tako visoka v tako imenovanem bančno (angl. banking
economies) usmerjenem finančnem sistemu. Kot že samo ime pove, v tovrstnih
finančnih sistemih so osrednje institucije finančnega sistema banke (Štiblar, 2013, str.
21).
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Finančni trgi
Mehanizmi, ki omogočajo prenos presežkov od subjektov s suficitom k subjektom z
deficitom, so finančni trgi. V najširšem pomenu finančni trg obsega ves pretok finančnih
sredstev, ne glede na to, ali se trguje z vrednostnimi papirji ali pa gre za bilateralne
odnose med posojilodajalcem in posojilojemalcem (Ribnikar, 2003, str. 15).
Finančni trg ima dve funkciji, in sicer prva je ekonomska, ki omogoča prenos prihrankov
od varčevalcev k investitorjem, druga funkcija je finančna, ki zagotavlja likvidnost in
razpršitev naložb (Mramor, 1993, str. 67).
Finančni trg, ki predstavlja celoten obseg odnosov med ponudbo in povpraševanjem po
finančnih sredstvih, se v najširšem smislu deli na denarni trg in trg kapitala. Razlika med
njima je v ročnosti prenosa sredstev, pri čemer gre na trgu denarja za kratkoročen
prenos finančnih sredstev, na trgu kapitala pa za dolgoročen prenos sredstev. Kriterij
razlikovanja je praviloma eno leto.
Obstaja še nekaj vrst delitev finančnih trgov. To so: trg dolžniških in lastniških
vrednostnih papirjev (angl. debt and equity market), primarni in sekundarni trg (angl.
primary and secondary market), domač in mednarodni trg (angl. domestic and
international market), v zadnjem času pa tudi trg izvedenih finančnih instrumentov
(Štiblar, 2013, str. 23). Za potrebe proučevanega področja bomo v nalogi uporabili
delitev finančnega trga glede na najpomembnejši izmed kriterijev, to je ročnost prenosa
sredstev, torej delitev na denarni trg in trg kapitala, kot je prikazano na sliki 2.
Slika 2: Delitev finančnega trga

Vir: Ribnikar, I. Monetarna ekonomija I, 2003, str. 198
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Trg denarja je segment finančnega trga, ki ga sestavljajo institucije, instrumenti in
finančni posli, pri katerih gre za kratkoročni prenos (zapadlost manj kot eno leto)
finančnih sredstev. Na tem segmentu finančnega trga se vrši trgovanje s kratkoročnimi
posojili in visoko likvidnimi kratkoročnimi vrednostnimi papirji. Glede na institucije, ki so
dejavne na tem delu finančnega trga, le-tega delimo na medbančni trg denarja, trg
kratkoročnih vrednostnih papirjev in centralno-bančni trg. Na centralno bančnem trgu
je poglavitna udeleženka centralna banka, ki izvaja posojilne operacije in intervencije, s
čimer zagotavlja likvidnost bančnega sistema in vpliva na celoten finančni sistem države.
Poglavitne udeleženke medbančnega trga so poslovne banke, med tem ko na trgu
kratkoročnih vrednostnih papirjev nastopajo državne ustanove, občine, podjetja,
gospodinjstva in drugi udeleženci, ki potrebujejo kratkoročno financiranje oziroma želijo
kratkoročno investirati svoj denar (Blatnik, 2010, str. 11).
Trg kapitala je segment finančnega trga, ki ga lahko v širšem smislu delimo na dva
enakovredna trga, in sicer na trg dolgoročnih posojil in na trg dolgoročnih vrednostnih
papirjev. Pri trgu dolgoročnih posojil gre za bilateralne odnose, pri katerih se kot finančni
instrument ne uporabljajo vrednostni papirji. Pri trgu dolgoročnih vrednostnih papirjev
pa gre za trgovanje z vrednostnimi papirji, ki so lahko po svoji naravi dolžniške ali
lastniške narave (Prohaska, 1999, str. 11). Ta del trga kapitala se nadalje deli na primarni
in sekundarni trg vrednostnih papirjev, v novejših opredelitvah pa tudi na trg izvedenih
finančnih instrumentov. Na primarnem kapitalskem trgu se trguje z novo izdanimi
vrednostnimi papirji, pri čemer vlogo posrednika med subjekti s suficitom in subjekti z
deficitom prevzamejo institucije primarnega trga kapitala, banke ali posebne finančne
institucije, ki morajo novo izdane vrednostne papirje posredovati do končnih
investitorjev. Z že izdanimi vrednostnimi papirji pa se praviloma trguje tudi na
sekundarnem trgu kapitala, kjer osrednjo institucijo tega dela kapitalskega trga
predstavlja borza vrednostnih papirjev. Vendar pa se z vsemi izdanimi vrednostnimi
papirji žal ne trguje na organiziranih trgih, za katere skrbijo borze vrednostnih papirjev,
saj morajo le-ti oziroma njihovi izdajatelji izpolnjevati določene zahteve postavljene s
strani borz in regulatorjev trga kapitala. Z vrednostnimi papirji, ki niso uvrščeni v borzno
trgovanje, se lahko trguje tudi na neorganiziranih trgih ali tako imenovanih OTC trgih
(angl. over-the-counter).
Finančne institucije
Finančne institucije so udeleženke na finančnem trgu in so eden izmed elementov
finančnega sistema. Po različnih kriterijih je njihova delitev različna. Najpogosteje sta kot
kriterija uporabljena funkcionalni in institucionalni kriterij. Po funkcionalnem kriteriju se
finančne institucije, glede na njihovo vlogo pri emisiji denarja delijo na denarne in
nedenarne. Tako med denarne finančne institucije sodijo centralna banka kot emisijska
banka in tisti denarni del bilanc poslovnih bank, ki ga štejemo knjižnemu denarju.
Denarne finančne institucije so poslovne banke, hranilnice, vzajemne hranilnice in
kreditne zadruge. Nedenarne finančne institucije pa so nedenarni del poslovnih bank in
ostale finančne institucije, kot so zavarovalnice, pokojninske družbe in skladi,
investicijski skladi, lizinška podjetja in drugi.
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Za potrebe obravnave področja te naloge in raziskovanja zastavljenega problema, bomo
uporabljali delitev po institucionalnem kriteriju, kjer se finančne institucije delijo glede
na obliko prenosa finančnih sredstev na običajne finančne posrednike, ki v glavnem
poslujejo v svojem imenu in za svoj račun ter agentske finančne posrednike, ki poslujejo
v imenu in za račun drugih (Štiblar, 2013, str. 24). Mishkin razdeli finančne posrednike
na tri temeljne skupine: depozitne finančne posrednike, le-te deli na poslovne banke,
hranilnice in kreditne zadruge; pogodbene hranilnice, znotraj katerih uvršča
zavarovalnice in pokojninske sklade; ter kot zadnjo skupino investicijske posrednike, ki
jo deli na finančna podjetja, vzajemne sklade kapitalskih trgov in vzajemne sklade
denarnih trgov (Novak, 2005. str. 6). Med agentske finančne institucije uvrščamo tako
imenovane brokerje ali dilerje, ki so specializirani za trgovanje z vrednostnimi papirji, in
investicijske banke, ki pomagajo podjetjem pri emisiji vrednostnih papirjev.
Slika 3: Finančne institucije po institucionalnem kriteriju

Vir : Štiblar F. (2013)

V finančnem sistemu imajo tradicionalno osrednjo vlogo poslovne banke, vendar se je v
preteklosti v večini razvitih držav njihova vloga zmanjšala. Med finančnimi institucijami
v razvitih finančnih sistemih, ki so v preteklosti pridobile na pomenu, lahko brez
pomislekov na prvo mesto postavimo tiste nebančne finančne institucije, katerih skupna
lastnost je nalaganje zbranih sredstev, in so poznane pod skupnim imenom investicijske
finančne institucije (Prohaska, 1999, str. 3).

10

Finančni instrumenti
Finančni instrumenti so sestavni del vsakega finančnega sistema. Finančni instrumenti
so finančna aktiva, ki jo izdajajo končni deficitni gospodarski subjekti ali finančni
posredniki. Osnovni namen izdaje finančnih instrumentov je zbiranje kapitala za
financiranje projektov ter omogoča enostaven in učinkovit prenos prostega kapitala. V
bistvu gre pri finančnih instrumentih za pravni dogovor, ki ima monetarno vrednost
oziroma omogoča monetarno transakcijo. S takšno pogodbo ima izdajatelj pravico
prejeti denar ali kakšen drug finančni instrument po pogojih, ki so določeni v pogodbi.
Širok nabor finančnih instrumentov omogoča dostop do kapitala in učinkovit prenos letega med različnimi vlagatelji. Donosnosti finančnih instrumentov ni mogoče vnaprej
oceniti, hkrati pa nosijo dve vrsti tveganj. Prvo tveganje povezano z vsemi finančnimi
instrumenti je sistemsko tveganje, ki temelji na celotnem sistemu, tukaj imajo vpliv
splošne politične in gospodarske razmere. Drugo tveganje, ki ga prav tako nosi vsak
finančni instrument, je nesistemsko tveganje, ki je povezano s samo naložbo. Glede na
finančni trg, na katerem se finančni instrumenti pojavljajo, jih delimo na finančne
instrumente denarnega trga in finančne instrumente kapitalskega trga.
Nekateri finančni instrumenti niso predvideni za trgovanje pred zapadlostjo, zato jih
imenujemo netržni oziroma neprenosljivi vrednostni papirji. Drugi finančni instrumenti,
ki imajo lastnost prenosljivosti se imenujejo prenosljivi finančni instrumenti oziroma
vrednostni papirji. Z njimi je trgovanje enostavno, saj sta njihovi lastnosti obličnost in
multirateralnost razmerja, kar pomeni, da je možno zamenjati lastnika pred dospelostjo
terjatve. Slednja lastnost je izredno pomembna za vlagatelje, ko se odločajo za naložbo,
saj le-ta omogoča zamenjavo finančnih sredstev za denar v vsakem trenutku po
veljavnem menjalnem razmerju.
Glavni finančni instrumenti denarnega trga so: certifikati oziroma prenosljiva potrdila o
bančni vlogi, komercialni zapisi, blagajniški zapisi in zakladne menice. Instrumenti trga
kapitala pa so v glavnem razdeljeni na obveznice, ki so dolžniški vrednostni papirji, in
delnice, kot eden izmed najpomembnejših lastniških vrednostnih papirjev.
2.1.1 Razvoj slovenskega finančnega trga
Najprej naj podamo metodološko definicijo finančnega trga, ki ga sestavljata denarni,
kapitalski trg, devizni trg in trg izvedenih finančnih instrumentov (Fabozzo, Modigliani,
1993 in Giddy (1993). Če pogledamo zgodovino razvoja slovenskega finančnega trga, bi
pred letom 1990 v Sloveniji težko govorili o kakršnem koli finančnem trgu, saj so šele po
odcepitvi Slovenije od Jugoslavije potekale obsežne politične in ekonomske spremembe.
Ekonomske reforme, ki so se izvajale niso bile del nekakšne strategije države, temveč
bolj recept, kako preživeti kot samostojna država. To je bil čas velikih sprememb in
relativno hitrega razvoja na številnih področij. Žal pa v Sloveniji ni bilo moč najti
političnega in širšega konsenza o načinu privatizacije družbene lastnine, kot osrednje
točke ekonomskih reform. Tovrstno obliko lastnine so poznale samo države nekdanje
Jugoslavije, zato je bilo pri slovenski privatizaciji kar nekaj specifičnosti, ki so bile
predvsem v tem, da je bilo potrebno najprej najti ustreznega titularja družbene lastnine
(Ribnikar, 1994).
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Po osamosvojitvi so na slovenskem finančnem trgu potekale številne reforme bančnega
sistema, ki se je začel s sanacijo slovenskega bančnega sistema, nadaljeval s
prestrukturiranjem, čemur je sledila še privatizacija bank. Prestrukturiranju je sočasno
sledil še proces konsolidacije oziroma zmanjšanja števila bank. Zadnja dva procesa v
reformah bančnega sistema v Sloveniji po zadnji finančni krizi ponovno tečeta v
celotnem slovenskem bančnem sistemu.
Prve osnove za nastanek razvitega slovenskega finančnega trga so bile položene v letu
1988/89, ko je Slovenija, kot ena izmed prvih med evropskimi tranzicijskimi državami,
začela graditi trg kapitala z borzo vrednostnih papirjev na čelu. Pokazalo se je, da je bila
Slovenija prva na svetu med vsemi socialističnimi državami, ki je začela s postopki
oblikovanja kapitalskega trga z ustanovitvijo borze vrednostnih papirjev, kot najbolj
organiziranega dela trga kapitala, in tudi med vsemi primerljivimi državami izpolnila
visoke mednarodne tehnične standarde tovrstnega poslovanja. V tem obdobju trg
kapitala še ni imel pomembnejše vloge. Nekakšen mejnik v razvoju slovenskega
kapitalskega trga je leto 1996, ko se je na Ljubljanski borzi začelo trgovati z delnicami
prvega olastninjenega podjetja. V tem obdobju je bilo lastninsko preoblikovanje že v
polnem teku in se je že videlo, kaj vse gre pri tem narobe. Veliko pove tudi podatek, da
je bila Slovenska borza, kljub temu, da je bila ustanovljena med prvimi v državah nove
Evrope, zadnja, ki je začela trgovati z vrednostnimi papirji privatiziranih podjetij. Na
celotno borzno dogajanje je negativno vplival dolgotrajni postopek privatizacije, saj je
šele v letu 2007 tekel tako imenovani tretji krog privatizacije, četrti krog pa se je začel
šele leta 2012. Prvi krog privatizacije predstavlja množičen del privatizacije. Drugi krog
vključuje prvo grobo koncentracijo lastništva. Tretji del privatizacije so zaznamovali
managerski prevzemi. Četrta faza privatizacije, v kateri se trenutno nahajamo, pa
podrazumeva prodajo tujcem.
Za dogovor o izbiri modela odprave družbene lastnine smo v Sloveniji potrebovali kar tri
leta in izbrali kompromisni model, ki je vseboval tako razdelilne (angl. give away), kot
tudi odkupne (angl. buy out) metode. Koncept slovenskega lastninjenja je bil najprej
poiskati titularje družbene lastnine in potem pustiti podjetja, da se glede koncentracije
lastništva in iskanje pravih lastnikov podjetja znajdejo sami. Seveda pa je država preko
svojih dveh skladov, odškodninskega in kapitalskega, ki sta v procesu lastninskega
preoblikovanja dobila vsak po 10 odstotkov v vseh podjetjih, uspešno kontrolirala ta
proces, tako da se brez njenega soglasja ni zgodilo praktično nič. Nič drugače ni bilo niti
pred začetkom finančne krize 2007. leta, torej po več kot 10 letih od intenzivnega
začetka lastninjenja v Sloveniji (Veselinovič, 2007, str. 31).
Denarni trg je še dolga leta po osamosvojitvi Slovenije v veliki večini predstavljal
kratkoročna sredstva v obliki različnih bančnih depozitov. Šele v letih od 2003 naprej si
je Banka Slovenije in Ministrstvo za finance prizadevalo za uporabo obveznic in
predvsem zakladnih menic za dnevno vodenje likvidnosti finančnih institucij. Ključni
problem je bil oblikovanje kratkoročne in dolgoročne referenčne obrestne mere ter
seveda primernega, mednarodno primerljivega denarnega trga. Kljub precej velikemu
porastu poslov z zakladnimi menicami, je bilo število transakcij še vedno relativno nizko.
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Slovenski kapitalski trg je bil že v samih začetkih razvoja močno zaznamovan z načinom
lastninskega preoblikovanja družbene lastnine v privatno, pri čemer je bilo marsikatero
podjetje v samem procesu lastninjenja previsoko ovrednoteno, hkrati pa se je v relativno
kratkem času veliko število podjetij naenkrat znašlo na trgu. Določen vpliv je imela tudi
denarna politika centralne banke, predvsem vodeno drsenje tečaja tolarja, sterilizacija,
visoke obrestne mere, kakor tudi negativni vpliv precej visokih marž. Vse to je vplivalo,
da razvijajočemu trgu kapitala nikakor ni uspelo razviti primarnega trga kapitala. Izjema
primarnega trga kapitala je le tisti del lastninjenja, ki je potekalo preko javnih ponudb. K
temu je v marsičem pripomogla neustrezna davčna politika. V zadnjih letih se je deloma
razvil primarni dolžniški trg, ki ga uspešno uporabljata država in finančni sektor. Dokaj
nerazvit pa je ostal primarni trg lastniškega kapitala, ki bi lahko v veliki meri predstavljal
ustrezno podporo gospodarski rasti v naši državi.
Nekoliko bolj vzpodbudno je potekal razvoj na sekundarnem trgu, kjer je osredno
institucijo tega dela finančnega trga predstavljala Ljubljanska borza vrednostnih
papirjev. Tržna kapitalizacija je vsa leta do 2007 naraščala, čeprav se je v vmesnem času
zgodilo kar nekaj odmevnih prevzemov, ki so kasneje rezultirali v popolni umik teh
podjetij z borze. Pomemben razlog stabilne rasti tržne kapitalizacije slovenskega
kapitalskega trga gre iskati predvsem rasti cen delnic vse do leta 2008. Zaradi majhne
aktivnosti tujih investitorjev, je bila za slovenski kapitalski trg značilna relativna
neodzivnost na svetovne dogodke, tako v pozitivnih kot negativnih časih. Prej zapisano
tako pomeni, da je bila rast cen na slovenskem kapitalskem trgu manjša, ko je ves
preostali svet strmo rasel, vendar je tudi ob večjih svetovnih padcih slovenski kapitalski
trg ohranil sorazmerno visoke ravni tečajev. Najmočneje je tržna kapitalizacija rasla
predvsem v letih 2006 in 2007, in sicer kot posledica rasti tečajev, svoje pa je naredila
tudi tako imenovana konvergenca, kot rezultat EMU, kar se je pripetilo prav vsem
državam v enakem položaju.
Razvoja trga vrednostnih papirja v Sloveniji lahko razdelimo v tri obdobja. Prva stopnja
je bila povezana z ustanovitvijo borze vrednostnih papirjev, ki je veliko prispevala k
začetnemu zagonu. Druga stopnja razvoja se je začela sredi devetdesetih let prejšnjega
stoletja, ko je bil postavljen prvi regulatorni okvir, ki je neposredno in posredno vplival
na razvoj trga kapitala. Največji izziv, ki je vplival na razvoj tega dela finančnega trga,
proces lastninskega preoblikovanja pa je bil šele v začetnih fazah. V tem delu je
Ljubljanska borza, ki je bila s svojim tehnološko-tehničnim razvojem že na ravni najbolj
razvitih, v veliki meri prispevala k uspešnem zaključku tega dela lastninskega
preoblikovanja. Pri tem je bistvenega pomena za posodobitev in racionalizacijo
poslovanja z vrednostnimi papirji proces dematerializacije, ki pa je sekundarni razvojni
vidik za trg vrednostnih papirjev. Primarni vidik razvoja pa je bil tisti, ki bi lahko v
prihodnje konkuriral bankam pri pridobivanju svežega denarja. Ta vizija se žal ni
uresničila zaradi nosilcev ekonomske politike, ki procesa koncentracije lastništva niso
hoteli peljati transparentno. Tretja stopnja razvoja je pomenila dokončanje procesa
lastninskega preoblikovanja slovenskih podjetij in večjo dvosmerno internacionalizacijo
poslovanja z vrednostnimi papirji. Ta stopnja naj bi pomenila integracijo slovenskega
trga kapitala v mednarodno okolje in priključitev k razvitim trgom. Ta stopnja je
sovpadala z vključevanjem v Evropsko unijo in kasneje v ERM2 in EMU. Kot vemo je
vključitev v mednarodno okolje pravzaprav pomenilo, da je v letih 2007 in 2008
13

Ljubljansko borzo kupila dunajska in jo vključila v regionalno skupino manjših borz (CEE
Stock Exchange Group), kar pa žal ni prineslo željenih rezultatov.
Devizni trg je bil do uvedbe evra v Sloveniji največji med vsemi finančnimi segmenti,
vendar je bila njegova pomanjkljivost ta, da je bil neorganiziran in nestandardiziran ter
relativno nepregleden. Pri čemer pa nikakor ne smemo zanemariti dejstva, da je devizno
trgovanje po svoji naravi usmerjeno k trgovanju na neorganiziranem trgu OTC.
Trg izvedenih finančnih instrumentov je v Sloveniji, tako kot v veliki večini držav nove
Evrope, zanemarljiv oziroma izredno slabo razvit. V zgodovini razvoja slovenskega
finančnega trga je bilo kar nekaj poskusov organiziranega trgovanja z izvedenimi
finančnimi instrumenti, vendar žal noben izmed njih ni bil uspešen. Poglavitni razlog je
bil premajhen trg, ki ni zadostoval za kritično maso obsega poslov. Z uvedbo evra so se
stvari spremenile tudi na tem področju, saj so se lahko izvedeni finančni instrumenti na
valute, obrestne mere in še kaj zelo učinkovito trgovali na največjih svetovnih borzah.
Za zdrav in stabilen finančni sistem sta potrebna dobro razvita dva podsistema in sicer
bančni sistem in sistem nebančnega finančnega posredovanja. Pomemben je hkraten
razvoj obeh sektorjev, ker to omogoča pomembne sinergije. Tako kot v večini držav nove
Evrope je tudi v Sloveniji bančni sistem razvit precej bolje od drugega, še kako
pomembnega sektorja nebančnega finančnega posredništva. Banke tako obvladujejo
slovenski finančni sistem, hkrati pa se podjetja, gospodinjstva in javni sektor zanašajo na
razpoložljivost široke izbire finančnih produktov, ki pokrivajo njihove finančne potrebe,
vendar te produkte in storitve ne ponujajo le banke, ampak tudi in predvsem nebančne
finančne institucije (zavarovalnice, pokojninski skladi, vzajemni skladi, lizingi, …). Zaradi
razvoja bančno usmerjenega finančnega sektorja, kot je to bilo v Sloveniji, bo to
predstavljalo to velik izziv predvsem z vidika, da so tovrstni produkti in storitve
konkurenca bančnim depozitom, ker mobilizirajo dolgoročna sredstva, ki so potrebna za
razvoj kapitalskega trga. Države lahko veliko pridobijo s poglobljenimi in obsežnimi
finančnimi trgi in z razvito industrijo finančnih storitev. Ta razvojna paradigma je v svetu
vse bolj priznana, še posebej v državah, ki imajo finančne sisteme v katerih prevladujejo
banke in še vedno čutijo posledice nenehnega pojavljanja kriz na trgu (Bakker&Gross,
2003,str. 23)
Razvijajoč finančni trg Slovenije je tako podobno kot v drugih državah novih članicah EU,
v primerjavi s finančnimi trgi starega dela EU, majhen in v glavnem nekonkurenčen v
največjem trgovalnem ali tržnem segmentu. Njegov poglavitni problem je, poleg
odsotnosti tradicije in velikosti (ekonomije obsega), likvidnost in konkurenčnost v
evropskem in širšem kontekstu. Slovenski finančni trg bi moral ponuditi ustrezno
tehnično, davčno, regulativno ureditev in tudi drugače konkurenčne storitve, zato da
zadrži tržni potencial doma in hkrati konkurira v srednjem oziroma majhnem trgovalnem
ali tržnem segmentu na globalni ravni. Slovenski finančni trg bi v svojem razvoju po
pridružitvi Slovenije Evropski uniji in prevzemu evra kot nacionalne valute, najprej moral
po poti racionalizacije finančnega trga, temu naj bi sledilo sodelovanje in povezovanje z
drugimi trgi starih članic EU, nazadnje pa popolna integracija z njimi ali pa vrhunska
specializacija v majhnem trgovalnem ali tržnem segmentu na globalni (evropski) ravni ali
pa vsaj regionalni ravni. Navkljub uspehom, ki ga je Slovenija dosegla na področju razvoja
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finančnega trga, še vedno obstaja velik izziv poglabljanje in utrjevanje svojega
finančnega sistema (Veselinovič, 2007, str. 27)
2.1.2 Opredelitev z institucionalnega vidika delitve finančnih trgov
Domač finančni trg smo z vidika delitve finančnih trgov opredelili kot denarni trg, na
katerem se trguje s kratkoročnimi finančnimi instrumentu z dospelostjo do enega leta,
in trg kapitala, na katerem se trguje z dolgoročnimi finančnimi instrumenti z dospelostjo
več kot eno leto oziroma brez dospetja.
Slika 4: Prikaz delitve slovenskega finančnega trga

Vir: Trg kapitala v Sloveniji, (2000), V Mramor, D. str. 24

Trg denarja v Sloveniji
Domač trg denarja je del finančnega trga, ki ga sestavljajo finančne institucije, finančni
instrumenti in finančni posli. Za trg denarja v Sloveniji lahko rečemo da se deli na tri
podtrge, in sicer na:
 Medbančni trg; denarni trg v ožjem pomenu besede je definiran kot medbančni trg
denarja na katerem v glavnem nastopajo poslovne banke in centralna banka. Za ta
del slovenskega denarnega trga je značilno, da ni razvito trgovanje s kratkoročnimi
finančnimi instrumenti, kot je na primer v razvitih ekonomijah (eden izmed takšnih
instrumentov je potrdilo o vlogi ).
 Trg kratkoročnih vrednostnih papirjev; na tem delu domačega denarnega trga se
sklepajo posli z kratkoročnimi vrednostnimi papirji. Na tem trgu sodelujejo
gospodinjstva, podjetja, država in finančne institucije.
 Centralno bančni trg; na tem delu domačega in celotnega evrskega denarnega trga
Evropska Centralna Banka (v nadaljevanju ECB) izvaja posojilne operacije in
intervencije. Najpomembnejša funkcija ECB pri izvajanju denarne politike je
zagotavljanje likvidnosti bančnega sistema. Likvidnost bančnega sistema v prvi vrsti
dosega z refinanciranjem bank, pri čemer vpliva tudi na druge udeležence.
Instrumenti denarnega trga so kratkoročni finančni instrumenti, med katere spadajo
kratkoročna posojila in vrednostni papirji, ki imajo manj kot eno leto do dospetja.
Kratkoročna posojila so instrumenti denarnega trga, ki so pogodbeno dogovorjena in se
z njimi ne trguje na sekundarnem trgu. Prav nasprotno pa je s kratkoročnimi vrednostni
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papirji, s katerimi se je predvsem v obdobju pred finančno krizo trgovalo na sekundarnih
trgih. Tako se ti vrednostni papirji pojmujejo kot likvidna sredstva, saj zanje v normalnih
tržnih razmerah velja, da jih je mogoče prodati pred dospetjem po ceni, ki je blizu
nakupni vrednosti (V Mramor, 2000, str. 24).
Slovenski denarni trg je, za razliko od najrazvitejših svetovnih denarnih trgov, parcialen
in na njem v glavnem nastopajo poslovne banke in centralna banka, vendar ostalim
subjektom dostop ni onemogočen. Slovenski denarni trg je sila majhen, zato so tudi
možnosti razvoja številnejših finančnih oblik precej otežene. Oblikovanje sekundarnih
trgov in s tem likvidnost instrumenta je namreč pogojena z obsegom sredstev, s katerimi
se trguje. Potrebno se je zavedati, da za razvit in učinkovit denarni trg ni dovolj le izdaja
vrednostnih papirjev, temveč je veliko potrebno narediti na temeljnih finančnih načelih,
to so varnost, likvidnost in donosnost. Z vidika varnosti mora imeti investitor možnost
oceniti boniteto izdajatelja, saj je varnost naložbe pomemben faktor pri odločanju, pri
čemer je od njene stopnje odvisna tudi zahtevana stopnja donosnosti naložbe.
Zahtevana stopnja donosa je obratno sorazmerna z boniteto izdajatelja. Po drugi strani
pa velja načelo, da je namen izdaje pridobiti cenejša sredstva v primerjavi s klasičnimi
oblikami. Pogoj za to je likvidnost naložbe, za kar pa mora biti finančni instrument
prenosljiv in obstajati mora sekundarni trg, ki likvidnost trga tudi zagotavlja (Prohaska,
2000, str. 28). Vendar praksa izpred nekaj let kaže na to, da si je kar nekaj podjetij v
samem začetku razvoja denarnega trga, na ta način želelo zagotoviti poceni sredstva, pri
čemer niso ničesar naredili za likvidnost izdanih instrumentov. Posledica tega je bila, da
za večino kratkoročnih vrednostnih papirjev ni bilo sekundarnega trga. Kljub vsem
zapisanim težavam, pa je bilo pred finančno krizo že moč zaznati postopno uvajanje
določenih kratkoročnih finančnih instrumentov in načinov poslovanja, ki so na razvitih
trgih povsem običajni.
Trg kapitala v Sloveniji
Na trgu kapitala v Sloveniji se sklepajo posli z vrsto dolgoročnih finančnih instrumentov
oziroma vrednostnih papirjev, ki jih delimo na lastniške vrednostne papirje oziroma
delnice in dolžniške vrednostne papirje oziroma obveznice različnih izdajateljev, s
katerimi se posli sklepajo na organiziranem trgu, kot tudi trgu OTC. Na slovenskem
kapitalskem trgu se pojavljajo še posli s točkami vzajemnih skladov in delnic investicijskih
družb. Pri definiciji kapitalskega trga v Sloveniji se bomo omejili predvsem na vrednostne
papirje, ki so javni in s katerimi se trguje na organiziranem trgu. Ta del kapitalskega trga
je tudi najpomembnejši, ključna institucija na tem delu finančnega trga je borza
vrednostnih papirjev, instrumenta pa delnica in obveznica.

16

Slika 5: Delitev trga kapitala v Sloveniji
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Vir: Vir: Trg kapitala v Sloveniji, (2000), V Mramor, D. str. 42
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Primarni kapitalski trg v Sloveniji
Promet z vrednostnimi papirji na slovenskem kapitalskem trgu poteka na primarnem
trgu in sekundarnem trgu. Razvitost primarnega trga je izrednega pomena za dobro
delujoč sekundarni trg, kar za slovenski kapitalski trg ravno ne moramo trditi. Dejavnosti,
ki potekajo na primarnem trgu kapitala, bi lahko opredelili kot dejavnosti nastanka in
oblikovanja vrednostnega papirja, vpis, plasma in distribucija vrednostnega papirja, ter
na koncu še prodaja in kotacija vrednostnega papirja. Delnice in obveznice s katerimi se
kasneje trguje, pridejo prvič na trg preko javne ponudbe. Javne ponudbe pa po vsebini
delimo na javne ponudbe vrednostnih papirje ob primarni izdaji in nadaljnje javne
prodaje vrednostnih papirjev. Javno ponujeni vrednostni papirji so tisti, za katere je
izdajatelj izvedel postopke javne ponudbe, kar pomeni, da je za izdajo dobil dovoljenje
Agencije za trg vrednostnih papirjev, objavil prospekt za javno ponudbo, vrednostne
papirje pa je bilo mogoče vplačati pri bankah ali borznoposredniških družbah. Brez
dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev lahko javno ponudbo izvedeta le
Republika Slovenija in Banka Slovenije. Opisan postopek imenujemo primarna izdaja
vrednostnih papirjev, trg na katerem transakcija poteka pa primarni trg vrednostnih
papirjev. Obstaja pa tudi izjema pri primarnih izdajah in nadaljnjih prodajah vrednostnih
papirjev ostalih izdajateljev, ki ob ponudbi samo določenemu krogu vnaprej znanih
investitorjev, ne potrebuje dovoljenja ATVP, temveč samo njihovo priglasitev.
Slovenski primarni kapitalski trg ima kratko, a zelo pestro zgodovino, ki je bila v vseh
obdobjih razvoja precej povezana in odvisna od razvoja dogodkov v postopkih
privatizacije družbene lastnine. Kot prvo razvojno fazo bi lahko opredelili obdobje tik
pred osamosvojitvijo, kjer gre za pionirsko obdobje v katerem država še ni dobro
obvladovala svoje vloge na kapitalskem trgu, kar je omogočalo da še ni bilo potrebno
dovoljenje nadzorne institucije za javno ponudbo vrednostnih papirjev. Drugo fazo
razvoja bi opredelili v obdobju med 1991. in 1994. letom, ko je funkcijo urejanja
primarnega trga prevzelo Ministrstvo za finance RS. V tem obdobju je postalo jasno, da
je naloga države, da zaščiti male vlagatelje, kar je storila z zahtevo o razkritju vseh
informacij o vrednostnem papirju in njegovem izdajatelju v obliki prospekta ob javni
ponudbi. Najpomembnejša je bila tretja faza, pod katero uvrščamo obdobje po sprejetju
Zakona o trgu vrednostnih papirjev in Zakona o investicijskih skladih. Po sprejetju
omenjenih zakonov je bila za urejanje primarnega trga kapitala zadolžena Agencija za
trg vrednostnih papirjev.
Sekundarni kapitalski trg v Sloveniji
Začetek delovanja slovenskega sekundarnega kapitalskega trga predstavlja ustanovitev
Ljubljanske borze vrednostnih papirjev leta 1989. Slovenska borza je bila ustanovljena z
namenom zagotavljanja pogojev, ki so potrebni za povezovanje ponudbe in
povpraševanja po vrednostnih papirjih. Prvi borzni sestanek je bil organiziran leta 1990,
na katerem se je trgovalo s samo 11 vrednostnimi papirji. Na začetku se je na Ljubljanski
borzi trgovalo dvakrat tedensko, po petih letih delovanja pa je trgovanje potekalo
vsakodnevno, k čemur je precej doprinesel tehnični napredek z uvedbo elektronskega
trgovalnega sistema in poravnave, ki je potekala preko Klirinško depotne družbe. V
začetku trgovanja na domači borzi vrednostnih papirjev se je v večini trgovalo z
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dolžniškimi vrednostnimi papirji, kar pa se je z leti precej spreminjalo v prid trgovanja z
lastniškimi vrednostnimi papirji.
Razvoj slovenske borze lahko ločimo na pet obdobij:
1. Mirujoče obdobje; za ta del v razvoju borze je značilno izredno nizko zavedanje o
pomenu borze, čigar posledica je tudi nizek promet na borzi in iz tega izhajajoče
majhno število kotirajočih vrednostnih papirjev.
2. Obdobje manipulacije; za ta del razvojnega obdobja je značilno, da maloštevilni tržni
udeleženci odkrijejo, da majhno število vrednostnih papirjev in nizek promet,
omogočajo visok dvig cen že ob minimalnih nakupih teh vrednostnih papirjev. Po
naglem dvigu cen se za nakup odločijo še drugi udeleženci, s čimer omogočijo
začetnim udeležencem, da se umaknejo s trga z velikimi dobički.
3. Obdobje špekulacij; v tem delu razvoja borze se zaradi velikih zaslužkov prvotnih
udeležencev začne večati število špekulantov. Za obdobje tako imenovanih
špekulacij je značilno, da se cene vrednostnih papirjev v primerjavi z njihovimi
nominalnimi vrednostmi zelo zvišajo, močno pa se poveča tudi promet na borzi.
4. Obdobje borznega zloma in utrditve; tukaj je v določenem razvojnem momentu po
vseh treh predhodnih fazah zmanjkalo denarja za nove investicije v delnice, pri
čemer so investitorji spoznali, da so cene njihovih delnic tako visoke, da cena ne
odraža več realnega finančnega stanja podjetij. Temu sledi močan padec tečajev ali
tako imenovan borzni zlom. Vsak takšen dogodek na borzi za sabo potegne mesece
ali celo leta, da se povrne izgubljeno zaupanje investitorjev v trg vrednostnih
papirjev.
5. Obdobje zrelosti; zadnje razvojno obdobje se začne, ko se povrne izgubljeno
zaupanje med prvotnimi investitorji, katerim pa se pridružijo tudi novi vlagatelji v
vrednostne papirje, ki v prejšnjih zlomih niso bili udeleženi. Vedno pomembnejšo
vlogo v tem obdobju prevzemajo institucionalni investitorji, ki največ prispevajo k
zrelosti trga. Za to razvojno obdobje je značilno precej manjše nihanje cen kotirajočih
vrednostnih papirjev, pri čemer so vzroki nihanj sedaj izven borznega trga, npr.
politika obrestnih mer, spremembe v davčni politiki, problemi v politiki države, ….
(Prohaska, 2000, str. 126).
V svetovnih finančnih sistemih ločimo dva tipa organiziranosti borze, in sicer
»anglosaksonski tip borze« in »kontinentalni tip borze«. Za »anglosaksonski tip borze«
je značilno, da je docela podjetniško usmerjena, država regulira njeno delovanje preko
ustrezne zakonodaje in v večini primerov preko državne nadzorne agencije. Prav tako za
ta tip borze ni natančno definirano, kdo so lahko njeni ustanovitelji, v večini primerov pa
so te borze ustanovljene kot delniške družbe. Prav nasprotno pa velja za tako imenovan
»kontinentalni tip borze«, kjer so ustanovitelji takšnega tipa borze največkrat državne
gospodarske zbornice, uslužbenci borze pa so javni uslužbenci, pri čemer so borze javne
institucije. Ta tip borze je po organizaciji in načinu poslovanja mnogo bolj tog in
regulativno usmerjen. V zadnjem desetletju je, ob globalizaciji na področju finančnih
trgov, moč zaslediti tendenco preusmerjanja kontinentalnega tipa v anglosaksonski tip
ali v organizacijski obliki borze, ki je nekakšna vmesna rešitev med obema tipoma borze.
Organizacija Ljubljanske borze vrednostnih papirjev vsekakor bolj sledi
anglosaksonskemu modelu, pri čemer sprejemanje tega modela ni bilo dosledno in je
19

zato ureditev v določenih delih deformirana. Vzrok nedosledne izpeljave razvoja
anglosaksonskega tipa borze pri nas izhaja tudi iz razloga, da je naš finančni sitem bolj
podoben kontinentalnemu (univerzalne banke in premalo specializiranih institucij). Do
prenosa večine funkcij na Dunajsko borzo vrednostnih papirjev, ki je po nakupu 2008
postala večinska lastnica Ljubljanske borze, je bila domača borza vrednostnih papirjev
po večini kriterijev organiziranosti, primerljiva v določenih delih s kontinentalnim tipom,
v ostalih delih pa z anglosaksonskim tipom borze. Organi borze so po številu podobni
kontinentalnemu tipu, čeprav njihovo število in ureditev ustreza tudi anglosaksonskemu
tipu. Članstvo borze je anglosaksonsko, kar pomeni, da so člani borze različni posredniki,
ki so lahko zasebni ali državni gospodarski subjekti. Ima pa članstvo v določenem delu
tudi značilnost kontinentalnega tipa, saj so člani borze tudi univerzalne banke. Vrste
transakcij, vrste naročil in določanje cene je popolnoma naravnano po anglosaksonskem
tipu borze. O razvitosti domače borze pa priča tudi podatek, da je Ljubljanska borza že
leta 1990 postala članica svetovnega združenja borz FIBV, kar pomeni, da je redno
spremljala razvoj svetovnih borz in svoj razvoj usklajevala z mednarodnimi borznimi
standardi. (Veselinovič, 1995, str. 92). Zraven osnovnih temeljnih značilnosti borze, ki so
v organiziranosti, racionalnosti, standardiziranosti, selektivnosti in tipičnosti, mora borza
vrednostnih papirjev izpolnjevati izredno visoka merila še na področju transparentnosti,
učinkovitosti, likvidnosti, varnosti in poštenosti. Vsa ta našteta načela so znana kot pet
borznih načel.
V vsej zgodbi uspešnega in dobro razvitega finančnega sistema, pa velik del odgovornosti
nosijo tudi udeleženci tega trga in, ker je predmet te naloge kapitalski trg, bomo v
nadaljevanju predstavili ključne udeležence na tem delu finančnega trga.
V Sloveniji je za nemoteno trgovanje z vrednostnimi papirji na organiziranem trgu
kapitala odgovornih pet vrst institucij. To so Agencija za trg vrednostnih papirjev,
Ljubljanska borza, d.d., Klirinško depotna družba, d.d., borznoposredniške družbe in
banke z dovoljenjem Agencije za trg vrednostnih papirjev in Banke Slovenije za
opravljanje investicijskih storitev.
Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju ATVP); je pravna oseba javnega
prava, zadolžena za nadzor nad trgom finančnih instrumentov. Ustanovljena je bila leta
1994 in je glavni regulator kapitalskega trga. Pri izvrševanju svojih nalog in pristojnosti
je samostojna in neodvisna. Deluje z namenom zagotavljanja spoštovanja določb
zakonov, ki urejajo trg vrednostnih papirjev, ter določajo pogoje za učinkovito delovanje
trga vrednostnih papirjev (Turk, 2004, str. 12). Glavni cilj Agencije je zaščita investitorjev,
v prvi vrsti predvsem malih investitorjev in šele nato institucionalnih investitorjev, saj
naj bi ti po definiciji razpolagali z bistveno obsežnejšim strokovnim znanjem.
Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, d.d.; borza je delniška družba, ustanovljena leta
1989 za zagotavljanjem pogojev, potrebnih za povezovanje ponudbe in povpraševanja
po vrednostnih papirjih, ter za trgovanje z drugimi finančnimi instrumenti. Glavni namen
borze je zagotoviti organizirano, pregledno, likvidno in učinkovito poslovanje s
finančnimi instrumenti. Poslovanje s finančnimi instrumenti je organizirano s splošnimi
akti borze (z zakonom, statutom, pravili in navodili). Za upravljanje borznega trga s
finančnimi instrumenti mora borza pridobiti dovoljenje ATVP. Zraven glavne naloge, pa
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borza skrbi še za objavljanje tečajev kotirajočih finančnih instrumentov, informira o
ponudbi, povpraševanju in tržni vrednosti, izvaja analitsko-raziskovalno dejavnost na
področju finančnega trga in nudi tehnične storitve za potrebe trgovanja. Poleg vsega
navedenega, pa borza izvaja še druge storitve za svoje borzne člane in izdajatelje
vrednostnih papirjev.
Klirinško – depotna družba (v nadaljevanju KDD); je bila ustanovljena leta 1995 kot
družba, ki opravlja posle zbirne hrambe finančnih instrumentov, ugotavlja in izpolnjuje
obveznosti iz poslov s finančnimi instrumenti, ter vodi centralni register imetnikov
nematerializiranih finančnih instrumentov v Sloveniji. Ustanovitelji oz. delničarji KDD so
banke, borznoposredniške družbe, DZU, državni skladi in izdajatelji. Zraven že naštetih
nalog, pa KDD zagotavlja še ugotavljanje in uveljavljanje pravic imetnikov finančnih
instrumentov, zagotavljanje stanj na računih vrednostnih papirjev, urejanje vpisov in
izbrisov pravic tretjih oseb na vrednostnih papirjih, pošiljanje rednih letnih izpiskov
imetnikom finančnih instrumentov, posredovanje delniške knjige oziroma registra
imenskih vrednostnih papirjev in urejanje dedovanja na podlagi Sklepa sodišča o
dedovanju.
Borznoposredniška družba (v nadaljevanju BPD); je po Zakonu o trgu finančnih
instrumentov investicijsko podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ni banka in je
pridobila dovoljenje ATVP za opravljanje investicijskih storitev. Investicijsko podjetje je
pravna oseba, katere redna dejavnost je opravljanje investicijskih storitev za druge
osebe in je lahko organizirana kot delniška družba ali družba z omejeno odgovornostjo.
Borznoposredniška družba mora organizirati svoje poslovanje tako, da ob upoštevanju
značilnosti, obsega in zapletenosti poslov, ki jih dejansko opravlja, v vsakem trenutku
zagotavlja spoštovanje pravil, ki se uporabljajo pri opravljanju posameznih storitev.
Poudarek pri opravljanju storitev borznoposredniških družb je predvsem na spoštovanju
spodaj navedenih pravil in predpisov s področja:
1. obvladovanja tveganj,
2. pravil varnega in skrbnega poslovanja pri opravljanju investicijskih storitev za
stranke,
3. preglednosti in celovitosti trga,
4. preprečevanja in odkrivanja zlorab trga,
5. upravljanja investicijskih skladov,
6. odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma,
7. varstva in kreditiranja potrošnikov in
8. varstva osebnih podatkov.
Poslovne banke; po definiciji Zakona o bančništvu je banka pravna oseba, ki opravlja
bančne storitve na podlagi dovoljenja pristojnega nadzornega organa za opravljanje
tovrstnih storitev. Glede na funkcijo oziroma vrsto finančnih poslov so poslovne banke
lahko specializirane ali univerzalne. Specializirane poslovne banke se ukvarjajo samo z
eno vrsto posla, kot na primer depozitne banke, kreditne banke, hranilnice in
investicijske banke. Univerzalne banke pa so poslovne banke, ki ponujajo celovito
strukturo poslov.
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Za integriteto trga je pomembno zakonsko določilo, da lahko vrednostne papirje tujega
izdajatelja javno ponudi samo BPD ali banka, ki ima dovoljenje za opravljanje izvedbe
prvih prodaj in je s tujim izdajateljem v zvezi s tem sklenila pogodbo o opravljanju teh
storitev.
Na kapitalskem trgu deluje še ena pomembna skupina akterjev, ki sicer ne nastopajo na
kapitalskem trgu neposredno, temveč posredno preko svojega agenta (banke, BPD ali
DZU z dovoljenjem za opravljanje investicijskih poslov), ki v njihovem imenu izvršuje
posle na kapitalskem trgu. Med njimi je potrebno izpostaviti zavarovalnice in
pozavarovalnice, investicijske sklade, pokojninske sklade in seveda njihove nadzorne
organe.
Agencija za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju AZN); je nadzorna institucija za
zavarovalni nadzor, ki je bila ustanovljena na podlagi Zakona o zavarovalništvu leta 2000.
Cilj te državne nadzorne institucije je zmanjševanje in odpravljanje nepravilnosti pri
zavarovanjih, varovanje interesov zavarovancev in omogočanje delovanja zavarovalnega
gospodarstva, ter pozitivnega vpliva le-tega na celotno gospodarstvo (Štiblar, 2013, str.
32). Naloge AZN so izdajanje dovoljenj, soglasij, mnenj in odločb zavarovalnicam,
spremljanje, zbiranje in preverjanje poročil zavarovalnic, opravljanje pregledov
poslovanja zavarovalnic, izrekanje ukrepov nadzora in priprava, ter izdaja podzakonskih
predpisov.
Zavarovalnice in pozavarovalnice; Zakon o zavarovalništvu definira zavarovalnico kot
pravno osebo s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje Agencije za
zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalniških poslov. Z zavarovalniškimi posli pa so
mišljeni posli sklepanja in izvrševanja pogodb o premoženjskem in življenjskem
zavarovanju ali pozavarovanju, razen obveznih socialnih zavarovanj.
Investicijski skladi; Investicijski skladi so skladi kolektivnih naložbenih podjemov, katerih
edini namen je, da zbirajo premoženje vlagateljev in ga, v skladu z vnaprej določeno
naložbeno politiko, nalagajo v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot
določenega investicijskega sklada. Investicijski skladi se delijo v dve glavni skupini, in
sicer prvo predstavljajo kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive
vrednostne papirje, medtem ko preostali skladi sodijo v skupino alternativnih
investicijskih skladov. V Sloveniji lahko investicijske sklade upravljajo DZU, ki za to
pridobijo ustrezno dovoljenje ATVP. Družba za upravljanje mora zagotavljati
transparenten in dokumentiran potek sprejemanja poslovnih odločitev v posameznih
ključnih delovnih procesih ter ustrezen pretok informacij in dokumentacije med
organizacijskimi enotami, kakor tudi med njimi in drugimi osebami, vključenimi v
posamezen delovni proces, ki so potrebne za sprejemanje odločitev. Organizacijska
struktura DZU mora omogočati učinkovito komunikacijo in sodelovanje na vseh
organizacijskih ravneh, vključno z ustreznim pretokom informacij navzgor in navzdol.
Kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) se v
Sloveniji lahko oblikujejo kot vzajemni skladi ali kot krovni skladi s podskladi, ki javno
zbirajo premoženje. Ustanovijo jih lahko DZU z dovoljenjem ATVP za upravljanje
vzajemnega sklada. V tem segmentu obstajajo še druge vrste investicijskih skladov, tako
imenovani alternativni investicijski skladi (v nadaljevanju AIS), ki lahko premoženje
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zbirajo javno (v nadaljevanju AJIS), ali samo od zasebnih vlagateljev (nejavno). Upravljajo
jih lahko upravljavci AIS, z dovoljenjem ATVP za opravljanje storitev upravljanja AIS,
registrirani upravljavci AIS, upravljavci specializiranih investicijskih skladov in DZU.
Upravljavci AIS morajo biti vpisani v register upravljavcev AIS, ki ga vodi ATVP.
Pokojninski skladi; Vzajemni pokojninski sklad je premoženje, oblikovano z vplačili
premij prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, namenjeno
zagotavljanju dodatne starostne pokojnine. Pokojninske sklade v Sloveniji lahko
upravljajo upravljavci pokojninskih skladov, ki za to pridobijo dovoljenje Agencije za trg
vrednostnih papirjev. To so lahko banke, zavarovalnice ali pokojninske družbe.
Upravljavci pokojninskih skladov morajo za upravljanje vzajemnega pokojninskega
sklada imeti izdelan pokojninski načrt oziroma pokojninske načrte, ki jih bo izvajal
vzajemni pokojninski sklad, in hkrati odločbo ministra, pristojnega za delo, o odobritvi
pokojninskega načrta oziroma pokojninskih načrtov. Z vidika varnosti naložb vlagateljev,
je podobno kot pri naložbah v vzajemne sklade, sklenjena pogodba s skrbnikom
premoženja o opravljanju skrbniških storitev za vzajemni pokojninski sklad in mnenje
aktivnega preizkušenega revizorja informacijskih sistemov, da je programska oprema,
namenjena podpori vodenja registra osebnih računov članov vzajemnega pokojninskega
sklada, usklajena z veljavnimi predpisi s področja vodenja registra. Poznana je delitev na
tri temeljne vrste pokojninskih skladov, in sicer: pokojninski skladi z vnaprej določenimi
pravicami, pokojninski skladi z vnaprej določenimi prispevki in hibridni pokojninski
skladi. Do leta 2000 je slovenski pokojninski sistem temeljil izključno na načelu
medgeneracijske solidarnosti, kar pomeni, da je delovno aktivno prebivalstvo
zagotavljalo sredstva za pokojnine. Sprememba zakonodaje je omogočila, da sedaj vsak
posameznik lahko privarčuje dodatna sredstva preko izvajalcev pokojninskih načrtov, ki
jih izvajajo kot pravne osebe pokojninske družbe.
2.1.3 Opredelitev z vidika izbranih kazalnikov in gibanj na finančnih trgih
Agregatna predstavitev stanja konec leta 2014 je sestavljena iz statističnega prikaza
celotnega finančnega sektorja, pri čemer bomo v nadaljevanju prikazali posamezne
segmente banke, zavarovalnice, BPD, DZU in investicijske sklade, borze in akterje
pokojninskega zavarovanja. Finančni sektor v Sloveniji lahko statistično prikažemo s
prikazom bilančne vsote finančnih institucij, prikazom strukture med različnimi
finančnimi institucijami, pomemben podatek o pomenu finančnih institucij pa
prikažemo tudi z odstotkom njihove bilančne vsote v bruto družbenem produktu
Slovenije (v nadaljevanju BDP) ter s številom finančnih institucij v slovenskem finančnem
sistemu. Za potrebe raziskave smo finančne institucije razdelili na denarne finančne
institucije, med katere uvrščamo banke in hranilnice, h katerim ne vključujemo centralne
banke, in nedenarne finančne institucije, ki so nadalje razdeljene med zavarovalnice in
pozavarovalnice, pokojninske sklade, investicijski skladi, lizinška podjetja, DZU in BPD.
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Tabela1: Finančni sektor Slovenije
Bilančna
Vsota
2013
2014
Denarne
finančne 40.344 38.724
institucije
Nedenarne
finančne 16.477 16.006
institucije
Zavarovalnice
in 6.938 7.385
pozavarovalnice
Pokojninski skladi
1.431 1.530
Investicijski skladi
1.859 2.156
Lizinška podjetja
3.826 2.726
BPD in DZU
2.423 2.210
Skupaj
56.821 54.731

Struktura
(v %)
2013 2014
71,0 70,8

Delež v
BDP
2013 2014
138,3 128,1

Število
institucij
2013 2014
23
24

29,0

29,2

44,1

49,8

12,2

13,5

17,1

18,9

16

16

2,5
3,3
6,7
4,3
100

2,8
3,9
5,0
4,0
100

4,3
5,1
16,1
1,5
182,4

4,0
5,1
13,4
1,2
171,4

10
117
19
17
78

15
113
17
15
95

Vir: Banka Slovenije, Poročilo o finančni stabilnosti, 2015

Razvitost slovenskega finančnega sistema v skladu z mednarodno uporabljenimi
kazalniki ocenjujemo skozi bilančno vsoto finančnega sektorja v deležu BDP in v številu
finančnih institucij.
Tabela 2: Bilančna vsota slovenskega finančnega sektorja v BDP
Bilančna vsota v deležu BDP (v %)
2007 2008 2009 2010 2011
Denarne
finančne 123,6 128,8 147
143,3 138,3
institucije
Nedenarne
finančne 47,5 38,7 44,8 45,6 44,1
institucije
Zavarovalnice
in 14,0 14,6 16,0 17,1 17,1
pozavarovalnice

2012 2013 2014
128,1 111,6 104,0
49,8

45,6

43

18,9

19,2

19,8

Pokojninski skladi

1,7

2,9

3,6

4,3

4,3

4,0

4,0

4,1

Investicijski skladi

12,0

5,1

6,3

6,5

5,1

5,1

5,1

5,8

Lizinška podjetja

15,5

14,4

17,2

16,2

16,1

13,4

10,6

7,3

BPD in DZU

2,5

2,3

1,6

1,6

1,5

1,2

6,7

5,9

Skupaj

171,1 167,5 191,8 188,9 182,4 171,4 157,2 146,9

Vir: Poročilo o finančni stabilnosti, BS, 2015

Iz tabele 2 vidimo velik relativni upad bilančne vsote glede na odstotek le te v BDP in
sicer s 147 odstotkov BDP, kolikor je znašala v letu 2009, na 104 odstotke BDP v letu
2014. Relativno znižanje bilančne vsote finančnih institucij bi bil še precej večji, če se ne
bi od leta 2009 naprej zniževal tudi BDP Slovenije, ki se je absolutno skrčil za 648 mio
EUR, kar relativno v letu 2014 glede na leto 2007 pomeni padec za 1,7 odstotka. Prav
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tako je moč opaziti precej veliko spremembo tudi pri številu finančnih institucij, kjer se
je število denarnih finančnih institucij znižalo s 24 na 21 in nedenarnih s 26 na 23. Padec
je največji pri bankah, saj je med vsemi finančnimi institucijami doživela največje
zmanjšanje padec v strukturi slovenskega finančnega sektorja, in sicer s 76,9 odstotnega
deleža v strukturi celotnega finančnega sistema na 70,8 odstotka vseh finančnih
sredstev, izraženih v odstotkih. Na drugi strani pa so svoj delež v slovenskem finančnem
sektorju močno krepile zavarovalnice in pozavarovalnice, ki so z 8,5 odstotnega deleža
uspele obseg finančnih sredstev dvigniti na 13,5 odstotka vseh finančnih sredstev
slovenskega finančnega sektorja.
Finančni sektor v Sloveniji je mogoče presojati tudi skozi finančne kazalnike, ki že od leta
2008 v določenih skupinah finančnih institucij kažejo na izgube pri poslovanju, od leta
2012 naprej pa so izgube iz poslovanja, razen pri zavarovalnicah, prisotne že v vseh
skupinah.
Tabela 3: Finančni kazalniki posameznih vrst finančnih institucij
2013
Dobiček po obdavčitvijo (v mio eur)
Banke
-3.586
Zavarovalnice in pozavarovalnice
123,2
Lizinška podjetja
-266
DZU
6,8
ROA (v %)
Banke
-7,7
Zavarovalnice in pozavarovalnice
1,78
Lizinška podjetja
-6,9
DZU
8,55
ROE (v%)
Banke
-97,30
Zavarovalnice in pozavarovalnice
8,45
Lizinška podjetja
-5.228,7
DZU
10,82

2014
- 113
163,7
-50
10,7
-0,26
2,22
-1,5
11,94
-2,67
9,84
-17,50
14,62

Vir: Štiblar, 2013, str. 226

Splošno razvitost finančnega sistema lahko orišemo s tremi kazalniki, ki zajemajo
pretežni del finančnih storitev, in sicer z bilančno vsoto bank v primerjavi z BDP,
obsegom zavarovalnih premij v primerjavi z BDP ter obsegom tržne kapitalizacije v
primerjavi z BDP. Jasno je, da se samo s tremi kazalniki ne more zajeti celotne slike
razvitosti finančnega sistema v posamezni državi, kljub temu pa lahko na njihovi podlagi
ustvarimo precej dobro predstavo o razvitosti le tega v posamezni državi. S temi kazalniki
zajamemo gibanje na pretežnem segmentu denarnih finančnih institucij (bank in
hranilnic), kot tudi na pretežnem delu segmenta nedenarnih finančnih institucij
(zavarovalnic in drugih finančnih posrednikov). Vrednosti teh kazalnikov kažejo, da je
finančni sistem Slovenije primerjalno precej slabše razvit od starih držav članic EU, saj so
vrednost kazalnikov v Sloveniji, kot tudi v ostalih novih članicah, dosegle le med 30 in 40
odstotki ravni starih držav članic EU.
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Tabela 4: Vrednosti nekaterih kazalnikov razvitosti finančnih sistemov v novih državah
članicah EU v letu 2010
Obseg bilančne Obseg zavarovalnih Obseg
tržne
vsote glede na premij glede na BDP kapitalizacije glede
BDP v %
v%
na BDP v %
2010
2014
2010
2014
2010
2014
Bolgarija
104,6
112,62 2,3
2,2
15,1
9,7
Ciper
764,5
506,67 4,9
4,7
29,5
17,4
Česka republika
112,1
74,06
3,9
3,7
21,6
14,61
Estonija
137,6
107,00 3,0
1,7
11,8
10,1
Mažarska
124,5
110,19 3,2
2,8
21,4
10,5
Litva
173,8
70,83
1,6
0,9
23,6
9,2
Latvija
85,9
81,67
1,8
2,31
3,4
4
Malta
795,0
711,25 5,2
4,1
29,1
44,1
Poljska
82,5
91,91
3,8
3,5
40,2
31
Romunija
65,4
244,59 1,6
1,3
19,9
11,2
Slovenija
142,1
104,59 5,9
5,5
19,8
15,2
Slovaška
83,1
85,60
3,1
3,0
4,7
4,9
EU – 15
365,0
322,71 8,9
7,7
67,3
72,94
EU - 12
112,3
110,88 3,4
3,26
26,4
24,94
Vir: Banka Slovenije, Slovensko zavarovalno združenje, Ljubljanska borza, Eurostat European Banking
Federation, The World Bank, Insurance Europe

2.1.4 Obseg in definicija kapitalskega trga v Sloveniji
Kapitalski trg v Sloveniji je definiran kot primarni trg kapitala in sekundarni kapitalski trg
z osrednjo institucijo organiziranega trga, Ljubljansko borzo vrednostnih papirjev, d.d.
Kot smo že zapisali, primarni kapitalski trg v Sloveniji v resnici ni nikoli zaživel v ustrezni
velikosti, ki bi lahko gospodarski razvoj države v obsegu, kot bi to bilo potrebno. Kot
zavirajoče razvojne dejavnike je potrebno omeniti negativni vpliv monetarne politike na
trg kapitala, med katerimi sta najpomembnejša sterilizacija deviznega tečaja s tipičnim
stranskim učinkom višjih obrestnih mer ter tako imenovano izrinjanje (angl. crowding
out). Prav tako je potrebno vzroke iskati tudi v odsotnosti pravih institucionalnih
investitorjev, ki v razvitih finančnih sistemih predstavljajo pomembno povpraševalno
sidro. Težko bi govorili o kakšnih večjih aktivnostih pri gospodarskih subjektih na
primarnem kapitalskem trgu. Na drugi strani pa sta zadolževanje na primarnem
kapitalskem trgu dobro izkoristila država in tudi poslovne banke. Negativno je na razvoj
slovenskega primarnega trga vplivalo tudi dejstvo, da na našem trgu kapitala še vedno
ni hipotekarnih obveznic. Vzroke za to gre iskati v neurejeni zemljiški knjigi in
neprimernem sistemu dolgoročnega stanovanjskega varčevanja. Torej v takšnih
razmerah, kjer ekonomska oziroma finančna politika nista naredili nič za razvoj
kapitalskega trga, prav nasprotno, se je skozi neobdavčitev obresti od bančnih vlog
favoriziralo naložbe v bančne produkte. Posledično je razvoj primarnega kapitalskega
trga precej zaostal v primarijevi z najrazvitejšimi mednarodnimi finančnimi sistemi.
Trg vrednostnih papirjev v Sloveniji je bil že skoraj od samega začetka razvoja urejen z
Zakonom o trgu vrednostnih papirjih, z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih
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papirjih in mnogimi podzakonskimi akti, ki jih je sprejela ATVP. Zraven tega trgovanje z
vrednostnimi papirji na organiziranem trgu urejajo še Pravila Ljubljanske borze, področje
izpolnitve sklenjenih poslov pa Pravila Centralno-klirinško depotne družbe. S takšno
pravno ureditvijo je kapitalski trg v Sloveniji inkorporiral vse evropske standarde v
navedenih zakonih, podzakonskih aktih, pravilih in predpisih.
Razvitost sekundarnega trga kapitala je moč meriti skozi podatke o tržni kapitalizaciji, ki
je v vseh letih pred finančno krizo konstantno naraščala, v letih po krizi pa ponovno
pričela padati. Konstantno rast tržne kapitalizacije v letih pred krizo lahko, po uvrstitvi
prvih privatiziranih podjetij na borzo, pripišemo predvsem vedno večjemu številu
kotirajočih delnic, kasneje pa to rast lahko pripišemo konstantni rasti tečajev delnic,
uvrščenih na borzo. Kljub temu, da se je v času pred finančno krizo zgodilo nekaj večjih
prevzemov družb, s katerimi se je trgovalo na borzi, rezultat uspešnih prevzemov pa je
bil kasnejši umik teh delnic v borznem trgovanju, je ta del izpada tržne kapitalizacije
nadomestila precej visoka rast tečajev v letih pred finančno krizo (Veselinovič, 2003, str.
109)
Tabela 5: Število izdajateljev in vrednostnih papirjev
Leto
Število
Indeks
Število
izdajateljev
vrednostnih
papirjev
2007
112
86,2
188

Indeks

91,7

2008

107

95,5

185

98,4

2009

98

91,6

174

94,1

2010

88

89,8

158

90,8

2011

78

88,6

142

89,9

2012

70

89,7

139

97,9

2013

71

101,4

115

82,7

2014

62

87,3

97

84,3

2015

56

90,3

89

91,8

Vir: Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, d.d.

Za presojo razvitosti sekundarnega trga in pozitivnega vpliva le-tega na celotno
gospodarstvo države, pa sta pomembna podatek o deležu posamezne vrste vrednostnih
papirjev v tržni kapitalizaciji ter podatek o deležu tržne kapitalizacije v BDP države.
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Slika 6: Tržna kapitalizacija Ljubljanske borze po vrsti vrednostnih papirjev od leta 2007
do 2014

Tržna kapitalizacija Ljubljanske borze po
tipu vrednostnega papirja

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Trg investicijskih kuponov

4,41

2,26

1,95

1,3

0,1

0,1

0,07

0

Trg obveznic

22,1

43,51

55,02

64,4

74,72

72,1

72,91

73,82

73

54,22

43,03

34,31

25,18

27,8

27,02

26,18

Trg delnic

Vir: Ljubljanska borza vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana

Za presojo razvitosti sekundarnega trga kapitala v Sloveniji je pomemben tudi podatek
o prometu in obratu kapitala v letih pred finančno krizo in po njej. Gledano v absolutnih
številkah, je promet vsa leta pred finančno krizo naraščal, medtem ko je promet v
odstotku celotne tržne kapitalizacije upadel.
Slika 7: Promet Ljubljanske borze po vrstah vrednostnih papirjev od leta 2007 do 2014 v
mrd EUR

Promet na Ljubljanski borzi po vrsti vrednsotnih
papirjev

mrd EUR

Kratkoročni FI
Investicijski kuponi VS
Obveznice
Delnice

Vir: Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, d.d.
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Pomemben podatek je tudi tako imenovani obrat kapitala, ki ga izračunamo tako, da
skupni letni promet vrednostnih papirjev delimo s povprečno tržno kapitalizacijo v
zadnjih 12 mesecih. Obrat kapitala se je na organiziranem trgu gibal od 13,3 leta 2007,
do najnižje vrednosti 4,5 leta 2010, pa vse do 10 v letu 2014. Za boljšo predstavo, kakšna
je dejansko stopnja likvidnosti vrednostnih papirjev, uvrščenih na domačo borzo
vrednostnih papirjev, lahko le to primerjamo z obratom kapitala borze v Avstriji, ki sodi
med manj likvidne med starimi članicami EU in je leta 2014 znašal 27, na drugi strani pa
z obratom kapitala tega istega leta na nemških borzah vrednostnih papirjev, ki je znašal
73,3. Kljub relativno dobri gospodarski razvitosti Slovenije v primerjavi z novimi
članicami EU, pa to nikakor ne drži za razvitost kapitalskega trga, kar nam med drugimi
kazalniki pokaže obrat kapitala na trgih vrednostnih papirjev novih držav članic, kjer
samo za primerjavo izpostavimo Poljsko, kjer ima trg kapitala pomembno funkcijo in kjer
je obrat kapitala leta 2014 znašal 31,2.
O razvoju in dogajanju na sekundarnem trgu kapitala v Sloveniji veliko pove tudi gibanje
borznih indeksov. Iz podatkov, prikazanih na sliki 7 lahko razberemo, da slovenski borzni
indeksi do nastopa finančne krize praktično niso utrpeli večjih padcev vrednosti, kar je
veljalo tudi takrat, ko so vsi svetovni trgi kapitala pod vplivom različnih kriz utrpeli
precejšnje negativne korekcije tečajev vrednostnih papirjev. Negativna korekcija tečajev
na Ljubljanski borzi se ni zgodila niti v času azijske, ruske in južnoameriške krize, izognila
se je negativnim popravkom v času tehnološkega zloma, 11.septembra in celo Enrona.
Prav nasprotno, domača borza vrednostnih papirjev je bila v vseh letih do leta 2007 pod
vplivom dobrih poslovnih rezultatov podjetij, absolutnega in relativnega znižanja
obrestnih mer ter, tudi zaradi nekaj večjih odmevnih prevzemov, na krilih pozitivnih
premikov tečajev. Slovenski kapitalski trg je bil edini trg v regiji, ki je bil izoliran od vseh
svetovnih dogajanj, bolj se je odzival samo na lastne aktivnosti in rezultate.
Slika 8: Gibanje slovenskih borznih indeksov

Vir: Ljubljanska borza, d.d.

Takšna situacija pa se je spremenila v času finančne krize, ko je bila Slovenija že del
skupnega trga Evropske monetarne unije in je bil delež tujih portfeljskih vlagateljev večji,
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kot v letih pred tem. Kljub temu, da se je sprva zdelo, da Slovenija skupaj z ostalimi trgi
držav tako imenovane nove Evrope zaradi relativne nepomembnosti izvedenih finančnih
instrumentov, ki so bili izvirni greh finančne krize svetovnih razsežnosti, ne bo utrpela
velikih posledic, pa se je kasneje izkazalo, da skozi druge segmente gospodarstva prihaja
do učinkov krize z zamikom tudi v državah nove Evrope, katerih del je tudi Slovenija. Ko
si je večina razvitih svetovnih trgov že opomogla, se je kriza v Sloveniji še poglobila, hkrati
pa je bilo tudi dogajanje na domači borzi zelo nevzpodbudno. Ravno v času nastanka
finančne krize je prišlo tudi do prevzema Ljubljanske borze s strani Dunajske borze
vrednostnih papirjev, ki se je v nakup domače borze podala predvsem z namenom
združitve več trgov držav iz regije v skupen CEE trg.
Če pogledamo slovenski finančni sektor je le-ta glede na celoten evropski prostor,
relativno slabo razvit. Kazalci razvitosti nakazujejo, da je domač finančni sektor slabše
razvit, kot bi lahko bil glede na stanje slovenskega gospodarstva. Po podatkih Eurostata
je bila v Slovenija pred finančno krizo leta 2006 glede na vrednost BDP na prebivalca s
83,8odstotka povprečja EU-25 uvrščena v zgornji del druge polovice evropske
petindvajseterice. Razen Cipra, ki je dosegel 90 odstotkov povprečja EU-25, je prehitela
vse ostale nove države članice. Med starimi članicami EU je Slovenija bila boljša tudi od
Portugalske, ki je dosegla 71,9 odstotka povprečja EU-25. Po kazalcu razvitosti
finančnega sektorja (bilančna vsota bank, zavarovalne premije in tržna kapitalizacija v
primerjavi z BDP) za leti 2010 in 2014 pa Slovenija ni dosegla niti polovico vrednosti
evropskega povprečja po tem kazalcu zaostala tudi za marsikatero novo državo članico
EU.

2.2 Opredelitev regulative in sprememb na področju kapitalskih trgov
Razvoj slovenskega kapitalskega trga po osamosvojitvi Slovenije se je začel s odprtjem
borze vrednostnih papirjev, saj se je tako začel vzpostavljati trg kapitala na slovenskih
tleh. To sta v začetku omogočala dva zvezna zakona SFRJ iz leta 1989. Prvi je Zakon o
vrednostnih papirjih, ki je bil leto kasneje noveliran še v okviru SFRJ in dopolnjen še v
samostojni Sloveniji leta 1991 z Zakonom o uporabi denarne enote Republike Slovenije,
ter z Zakonom o gospodarskih družbah iz leta 1993. Drugi je bil Zakon o trgu kapitala in
trgu denarja iz leta 1989, ki je urejal ustanovitev trgov denarja in kapitala, njihov status
in posle posredovanja v prometu denarja in vrednostnih papirjev. Vendar glede na
pravno in ekonomsko ureditev SFRJ zakona nista vsebovala nobenih zahtev glede
informiranosti udeležencev kapitala, prav tako pa nista opredelila načina nadzora nad
sprotnim delovanjem trga kapitala in nista vsebovala nobenih določb, ki bi se nanašale
na poslovanje borznoposredniških hiš. Vendar sta navedena zakona, kljub vsem
pomanjkljivostim, predstavljala normativni okvir slovenskega kapitalskega trga po
načelu pravne kontinuitete.
V prvih letih po osamosvojitvi ter v obdobju vključevanja Slovenije v EU in kasneje v EMU,
je postavljanje normativnega okvirja ureditve kapitalskega trga potekalo s sprejemom
kopice novih zakonov, ki so delno že zajemali zahtevano pravno ureditev EU, ki je s
svojimi pravnimi normami na področju finančnih trgov predstavljala okvir pravne
ureditve za Slovenijo od leta 2004 naprej.
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Razvoj pravnih norm v EU na področju kapitalskih trgov
Prizadevanje evropskih držav glede ustanovitve skupnega trga se je začelo uresničevati
s programom skupnega trga (angl. Single Market Programme) leta 1988. Pogoj za
uspešno izvedbo navedenega programa je bila postavitev skupnega normativnega
okvirja za evropske države. V začetku je izvedba programa skupnega trga največjo
pozornost namenjala odstranjevanju ovir konkurenčnosti in prostemu pretoku blaga,
storitev in ljudi. Kasneje pa je z odstranitvijo ovir na finančnih trgih omogočila prost
pretok tudi kapitalu, pri čemer je za dosego cilja skupnega trga, pomembna predvsem
mobilnost kapitala. Mobilnost kapitala zelo veliko prispeva k razvoju narodnega
gospodarstva, saj zagotavlja boljšo razporeditev sredstev in tako doprinese k hitrejšemu
razvoju tudi ostalih sektorjev v državi. Vendar pa ustrezne stopnje mobilnosti kapitala ni
mogoče doseči brez ustreznega poenotenja normativnih okvirjev in skupnega
sodelovanja regulatorjev posameznih držav. In prav s tem namenom so države članice
EU leta 1997 ustanovile Forum agencije za trge vrednostnih papirjev (angl. Forum of
European Securites Commission, v nadaljevanju FESCO), s pomočjo katerega naj bi
dosegli ustrezno raven izmenjave informacij med nacionalnimi regulatorji trga
vrednostnih papirjev. Namen vzpostavitve FESCO je bil tudi učinkovito preprečevanje
zlorab kapitalskega trga in medsebojna pomoč pri nadzoru trgov. Poglavitna naloga
FESCO je bila tudi nadzorovanje uvajanja sprejetih direktiv v posameznih državah
članicah, kakor tudi uvajanje skupnih standardov nadzora, ki do tedaj še niso bili
poenoteni (Štiblar, 2013, str. 69).
Ob sprejemu skupne valute je nadzor nad tako veliko večjim evropskim trgom, v
primerjavi s stanjem pred tem, ko je zaradi velike razdrobljenosti in različnih nacionalnih
valut nadzor nacionalnega trga potekal že dokaj ustaljeno, za vse države članice EU
predstavljal zelo zahtevno nalogo. Ker je nadnacionalni nadzor zahteval precej velike
sistemske spremembe, je to za seboj potegnilo neizbežne spremembe tudi v samih
finančnih sistemih, ki so po obsegu in vsebini predstavljali pravo malo revolucijo. Vendar
je vsaka država članica še naprej na prvo mesto postavljala stabilnost finančnega sistema
in zaščito vlagateljev ter tako zavestno med prednostne naloge postavila skupno
regulacijo kapitalskih trgov EU. V izraz skupne regulacije kapitalskih trgov EU je zajeta
tako regulacijo institucij, kakor tudi ostalih udeležencev, dejavnih na teh trgih, izvzeta
pa ni niti regulacija trgov samih (Hočevar, 2013, str. 48).
Evropska komisija je na podlagi že zapisanega zaznala potrebo po razvoju ustreznega
zakonodajnega aparata, ki se bo lahko odzival na nove regulatorne zahteve. Največji
preskok se je zgodil leta 1999, ko je bil na ravni EU sprejet Akcijski načrt finančnih
storitev (angl. Financial Services Action Plan, v nadaljevanju FSAP). V okviru FSAP je bilo
sprejetih kar 42 direktiv s področja finančnih storitev, ki obravnavajo predvsem
regulirane trge. Vendar v okviru sprejetih direktiv znotraj FSAP obstajajo tudi trgi, ki jih
direktive niso zajele, kar naj bi bilo urejeno z nacionalno zakonodajo. V okviru programa
FSAP sta najpomembnejši dve direktivi, in sicer Direktiva o prospektu (angl. Prospectus
Directive) in Direktiva o preglednosti informacij (angl. Transparency Directive). Iz teh
dveh direktiv izhajajo temeljna načela, ki so podlaga vsem direktivam znotraj FSAP (
Rixen, 2013, str. 444). Takšno pomembnost direktiv je predvsem zaradi postavljanja
jasnih pravil za učinkovito razkrivanje informacij na podlagi izdanega prospekta. Vsak
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izdajatelj mora ob prvi ali nadaljnji javni prodaji vrednostnih papirjev vlagateljem izročiti
prospekt, v katerem morajo razkriti vse pomembne informacije, na podlagi katerih se
lahko vlagatelji verodostojno odločijo za morebitno naložbo. Pomembna za zaščito
vlagateljev pa je tudi obveza izdajatelja, da obveznost razkrivanja informacij ne preneha
s prvo izdajo, temveč je izdajatelj k temu zavezan ves čas kotacije vrednostnih papirjev
na organiziranem trgu. To pomeni, da je takšne informacije potrebno trgu sporočiti
nemudoma in s tem preprečiti kakršnekoli zlorabe trga (angl. Market Abuse Directive)
(Štiblar, 2013. str. 71).
V nadaljevanju naloge bomo na kratko podali informacije o pomembnejših direktivah
EU, ki se nanašajo na trg kapitala, in so tudi podlaga za delovanje slovenskega
kapitalskega trga ter postavljenega normativnega okvirja pravne ureditve .
Direktiva o prospektu ( Prospectus Directive); Evropski svet Evropskega parlamenta je
4.novembra 2003 sprejel Direktivo 2003/71/ES Evropskega parlamenta in sveta o
prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje
UL L št.345 z dne 31.12.2003 (v nadaljevanju Direktiva o prospektu). Direktiva o
prospektu postavlja splošno in zelo široko definicijo glede vsebine prospekta, kakor tudi
glede obveznih informacij v prospektu. Ker je definicija prospekta v tej direktivi splošna,
je v Uredbi direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in sveta o prospektu, ki se
objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje UL L št.149 z dne
30.04.2004 (v nadaljevanju Uredba Direktive o prospektu), dopolnjena s podrobnim
seznamom obveznih podatkov, ki naj jih. V skladu z Direktivo o prospektu, države članice
na svojih ozemljih ne smejo dovoliti nobene javne ponudbe vrednostnih papirjev brez
predhodne objave prospekta. Če Direktivo o prospektu nekoliko podrobneje razčlenimo,
lahko ugotovimo da je njen namen uskladiti zahteve za pripravo, odobritev in razdelitev
prospekta, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje
na organiziranem trgu, ki je ali deluje v državi članici. Temeljni nameni in cilji so, da se z
usklajevanjem zagotovi po eni strani učinkovit enotni trg vrednostnih papirjev, na
katerem lahko izdajatelji in ponudniki vrednostnih papirjev svobodno delujejo pod
okriljem „enotnega potnega lista“ (namreč prospekta, ki je zahtevan in urejen z
direktivo) po drugi strani pa ustrezno varstvo vlagateljev, zlasti prek razkritja vseh
relevantnih informacij. Namen te direktive je zlasti dvojen: zagotoviti učinkovitost na
enotnem trgu vrednostnih papirjev in zaščititi vlagatelje.
Direktiva o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji; Evropski svet
Evropskega parlamenta je 28.januarja 2003 sprejel Direktivo 2003/6/ES Evropskega
parlamenta in sveta o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba
trga ali ang. Market Abuse, zato v nadaljevanju Direktiva MAD). Integriran in učinkovit
finančni trg zahteva integriteto trga. Nemoteno delovanje trga vrednostnih papirjev in
zaupanje javnosti v trge sta predpogoj za gospodarsko rast, ustvarjanje delovnih mest in
na tej podlagi zagotovljeno blaginjo narodov. Kakršnakoli zloraba trgov vrednostnih
papirjev, bi tako škodila integriteti finančnih trgov in zaupanju javnosti v te trge. S to
direktivo je natančno definirano kaj pomeni notranja informacija ter opredelitev tržne
manipulacije in njihovih pojavnih oblik. Notranja informacija je po tej direktivi vsaka
informacija natančne narave, ki ni bila posredovana javnosti in se neposredno ali
posredno nanaša na enega ali več izdajateljev finančnih instrumentov. Če bi ta
informacija postala javna, bi najverjetneje imela pomemben vpliv na tržne cene teh
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instrumentov ali na ceno z njimi povezanih izvedenih finančnih instrumentov. Ta
direktiva je pomembna tudi z vidika prve jasne definicije pojma finančnega instrumenta,
ki je jasno podana v 3.odstavku 1.člena Direktive MAD, ter predstavlja osnovo za
pojmovanje finančnih instrumentov v vseh drugih sprejetih direktivah s tega področja.
Direktiva o preglednosti informacij; Evropski svet Evropskega parlamenta je
15.decembra 2004 sprejel Direktivo 2004/109/ES Evropskega parlamenta in sveta o
uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni
papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu UL L št.390 z dne 31.12.2004 (v
nadaljevanju Direktiva o preglednosti informacij). Namen sprejetja te direktive je
zagotoviti vsem vlagateljem kakovostnejše informacije o izdajateljih vrednostnih
papirjev. Cilj sprejema te direktive je določiti raven preglednosti in informacij, ki bo v
skladu s strogo zaščito vlagateljev in tržne učinkovitosti. Direktiva je bila spremenjena
leta 2013 z Direktivo 2013/50/EU in sicer z namenom malim in srednjim podjetjem
zmanjšati upravne obremenitve in jim tako omogočiti boljši dostop do kapitala. Prav
tako pa so bile spremembe v direktivi iz leta 2013 tudi na področju izboljšanja
učinkovitosti sistema preglednosti, zlasti v objavah informacij o lastniških strukturah.
Direktiva o trgih finančnih instrumentov (Markets in Financial Instruments Directive –
MiFID); Evropski svet Evropskega parlamenta je 21.aprila 2004 sprejel Direktivo
2004/39/ES Evropskega parlamenta in sveta o trgu finančnih instrumentov UL L št.145
iz dne 30.04.2004 ( v nadaljevanju Direktiva MiFID), s katero so želeli uvesti celovit
ureditveni režim za zagotavljanje visoke kakovosti investicijskih transakcij. Ta direktiva
predstavlja nekakšen harmonizacijski instrument na ravni EU, s katerim naj bi se na enaki
ravni zbližala ureditev in regulacija investicijskih storitev v vseh članicah Evropskega
ekonomskega prostora. Direktiva MiFID tako predstavlja temeljni steber načrta FSAP,
katere glavni cilj je spodbujati oziroma povečati konkurenco na trgu finančnih storitev,
ter izboljšati zaščito vlagateljev na kapitalskih trgih. V veljavo je stopila 1.januarja 2007
in nadomestila vse do tedaj veljavne ureditve s tega področja. Kot odgovor na hitre
spremembe na finančnih trgih, vzroke nastanka in posledic zadnje finančne krize, pa so
na ravni EU že 15.05.2014 sprejeli novo Direktivo 2014/65/EU evropskega parlamenta
in sveta o trgih finančnih instrumentov UL L 173 z dne 12.06.2014 (v nadaljevanju
Direktiva MiFID II) in Uredbo EU 600/2014 evropskega parlamenta in sveta o trgih
finančnih instrumentov UL L št. 173 z dne 12.06.2014 (v nadaljevanju Uredba MiFID II),
s katero bodo odpravljene pomanjkljivosti dosedanje ureditve, ki so se pokazale v krizi.
Z novo sprejeto Direktivo MiFID II in Uredbo MiFID II bo, po zagotovilih evropske
komisije, na finančnih trgih zagotovljena večja stabilnost, učinkovitost in preglednost
trgov, ter izboljšana zaščita vlagateljev. Pomembno področje je tudi področje
okrepljenih pooblastil nadzornih organov finančnih trgov. Izpostaviti je potrebno tudi
področje blagovnih trgov in trgov izvedenih finančnih instrumentov, na katerih bo na
novo uvedena ali izboljšana obstoječa regulativa in nadzor. Sprejeta Uredba in Direktiva
MiFID II naj bi stopila v veljavo 01.01.2017, vendar so govorice o kasnejšem datumu
začetka uporabe zaradi potrebnih obsežnih sprememb vse glasnejše (Podboršek, 2006,
str. 37).
V zadnjih nekaj letih je bil na novo postavljen regulatorni okvir tudi na področjih, ki so
bili do sedaj premalo ali sploh niso bili regulirani in ki so bile neposredno ali posredno
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soudeleženi pri nastanku zadnje svetovne finančne krize leta 2007. To je področje
izvedenih finančnih instrumentov, poslovanje tako imenovanih alternativnih skladov,
področje infrastrukture finančnih trgov, področje tako imenovanih prodaj na kratko ter
poslov kreditnih zamenjav.
Uredba o izvedenih finančnih instrumentih na prostem trgu (OTC); Evropski svet
Evropskega parlamenta je 4.julija 2012 sprejel Uredbo EU št. 648/2012 Evropskega
parlamenta in sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralno nasprotnih
strankah in repozitorijih sklenjenih poslov UL L 201 z dne 27.02.2012 (ang. European
Market Infrastructure Regulation zato v nadaljevanju Uredba EMIR), ki se uporablja za
vse izvedene finančne instrumente OTC. Cilj te uredbe je povečati preglednost,
učinkovitost in varnost prostih trgov izvedenih finančnih instrumentov. Uredba EMIR
določa, da je potrebno informacije o vseh evropskih pogodbah o izvedenih finančnih
instrumentih sporočati v repozitorij sklenjenih poslov in hkrati omogočiti dostop
nadzornim organom, vključno z Evropskim organom za vrednostne papirje (ESMA), do
vseh podatkov in informacij z namenom povečanja preglednosti trga OTC. Uporablja se
za vsa finančna podjetja, ki uporabljajo izvedene finančne instrumente, in nefinančna
podjetja z velikimi pozicijami v izvedenih finančnih instrumentih. Uporablja se tudi za
centralno nasprotne stranke in registre transakcij, izvzeti so člani ESCB in drugi organi
držav članic, ki opravljajo podobne funkcije. V Uredbi EMIR je podana definicija
izvedenih finančnih instrumentov, kot pogodba med dvema strankama povezana s
prihodnjo vrednostjo ali stanjem osnovnega finančnega instrumenta, ki predstavlja
osnovo izvedenega finančnega instrumenta. Izveden finančni instrument OTC je finančni
instrument, s katerim se ne trguje na borzi in zato ti instrumenti niso pregledni, saj so
informacije v zvezi z njimi na voljo le vpletenima strankama. Vse navedeno bistveno
otežuje preglede, ocene in razsežnosti tveganja, ki iz teh finančnih instrumentov izvirajo.
Zadnja svetovna kriza je pokazala, da takšne negotovosti v času pretresov na trgih
pomenijo tveganje za stabilnost celotnega finančnega sistema. Prav tako je k sprejemu
te uredbe pripomogel tudi podatek, da je uporaba izvedenih finančnih instrumentov
pred krizo rasla z eksponentno stopnjo, k čemur pa so največ prispevale prav transakcije
na prostem oziroma neorganiziranem trgu. Ocena velikosti neorganiziranega trga v letu
po finančni krizi je bila, da je 80 odstotkov poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti
sklenjenih na neorganiziranem trgu in, kar je še bolj zaskrbljujoče, da je ta del trga
kapitala povsem nereguliran. Po določilih uredbe se kliring standardiziranih izvedenih
finančnih instrumentov OTC, ki izpolnjujejo določena merila, kot je npr. visoka stopnja
likvidnosti, izvaja preko centralnih nasprotnih strank, kar bo v prihodnje preprečilo, da
bi propad enega udeleženca na trgu povzročil tudi propad drugih in s tem ogrozil celoten
finančen sistem. Ker bodo centralno nasprotne stranke s posli z izvedenimi finančnimi
instrumenti nase prevzeli dodatna tveganja, zanje veljajo strožje zahteve glede
poslovanja, usklajene organizacijske zahteve ter zahteve glede skrbnosti in varnosti
(Uratnik, 2013, str. 25)
Uredba o prodaji na kratko in poslov kreditnih zamenjav; Evropski svet Evropskega
parlamenta je 12.marca 2012 sprejel Uredbo EU št. 236/2012 Evropskega parlamenta in
sveta o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav UL L št.86 z dne
24.03.2012. Posel prodaje na kratko pomeni, da prodajalec proda vrednostne papirje, ki
jih nima v lasti (angl. Short selling), z namenom poznejšega odkupa tega vrednostnega
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papirja, pri čemer prodajalec računa da bo cena tega vrednostnega papirja v tem času
padla in ga bo lahko kupil po nižji ceni, kot ga je pred tem že prodal. Tovrstne transakcije
se uporabljajo za zavarovanje, špekulacije, arbitraže in vzdrževanje trga. Do sprejema
prvega regulatornega okvirja na področju prodaj na kratko in poslov kreditnih zamenjav
je prišlo zaradi bojazni, da lahko tovrstni posli v obdobju velike negotovosti na finančnih
trgih, dodatno pripomorejo k padanju tečajev delnic, predvsem finančnih institucij, s
čimer bi lahko celo ogrozili njihov obstoj ter s tem povzročili sistemsko tveganje za
celoten finančni sistem. Da bi na področju prodaj na kratko zagotovili usklajeno
delovanje vseh držav članic in hkrati visoke ravni varstva vlagateljev, je bilo potrebno
določiti skupen regulatorni okvir prodaj na kratko in poslov kreditnih zamenjav.
Direktiva o upravljavcih alternativnih skladov; Evropski svet Evropskega parlamenta je
8.junija 2011 sprejel Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in sveta o
upraviteljih alternativnih investicijskih skladov UL L št.174 z dne 01.07.2011 (v
nadaljevanju Direktiva 2011/61/EU), medtem ko samo delovanje skladov še ni urejeno
na ravni EU. Cilj sprejete direktive je vzpostaviti skupne zahteve za ureditev dovoljenj in
nadzora nad upravljavci tovrstnih skladov, in sicer z namenom, da se zagotovi primeren
pristop k povezanim tveganjem in njihovem učinku na vlagatelje in trg v EU. V skladu s
to direktivo morajo države članice zagotavljati, da ima vsak tovrsten sklad svojega
upravljavca, ki je lahko zunanji ali notranji upravljavec takšnega sklada. Določeni so tudi
pogoji za upravitelje sklada, velik poudarek je namenjen tudi preprečevanju nasprotja
interesov, poleg tega obstajajo določila za obvladovanje tveganja, opredeljeno pa je tudi
vrednotenje. In kaj je zakonodajalca skupnega normativnega okvirja pripravilo do tega,
da je posebej za tovrstne sklade spisal navedeno direktivo? Alternativne oblike skladov
ali tako imenovani »Hedge sklade«, lahko v grobem, ne glede na naložbeno strategijo
vodstva takšnih skladov, razdelimo na tri skupine: Globalni makro skladi, hedge skladi,
ki vlagajo v specifične vrednostne papirje, in nevtralne sklade. Hedge skladi se med seboj
zelo razlikujemo glede na vrsto finančnih instrumentov, ki jih uporabljajo pri svojih
strategijah. S svojim delovanjem prispevajo k večji likvidnosti trga in natančnemu
oblikovanju cen, doprinesejo pa tudi k večji mednarodni integraciji kapitalskih trgov. Ti
skladi iščejo priložnosti za dobiček predvsem z nakupom podcenjenih vrednostnih
papirjev, pri čemer pa uporabljajo finančne vzvode. Zato je njihov način poslovanja, da
vstopajo v poslovna razmerja z drugimi poslovnimi subjekti, pri čemer so to najpogosteje
banke in borznoposredniške družbe, ki so njihove nasprotne stranke. Pri tem so ti
poslovni odnosi izpostavljeni tveganjem neporavnave posojila. V času zadnje finančne
krize se je izkazalo, da so ti skladi predstavljajo prevelika tveganja za kapitalski trg in sicer
iz dveh vzrokov: zaradi izredno nizke transparentnosti teh skladov ter konflikta interesov
glede plačila in nagrad upraviteljem teh skladov (Nikolić, 2012, str. 28).
Infrastruktura finančnih trgov; v času zadnje svetovne finančne krize se je pokazalo kako
pomembno področje je infrastruktura finančnih trgov (angl. Financial Merkets
Infrastructure, FMI), ki omogoča izvajanje, beleženje, poravnavo in kliring. Ustrezno
urejena FMI lahko trge v času pretresov okrepi, hkrati pa ima pomembno vlogo pri
zagotavljanju finančne stabilnosti in gospodarske rasti. Po krizi je prišlo do revizije
standardov delovanja infrastrukture finančnih trgov s strani CPSS (angl. Committee on
Payment and Settlement System). Standardi so poenotili delovanje teh sistemov, kjer je
bilo to potrebno, in zboljšali že obstoječe standarde. FMI so izpostavljeni sistemskemu,
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pravnemu, kreditnemu in likvidnostnemu tveganju. Med FMI uvrščamo: centralne
depoje vrednostnih papirjev (CSD-Central securities depository), sisteme za poravnavo
vrednostnih papirjev (SSS – Securities settlement system), centralne nasprotne stranke
(CCP – Central Counter Party) in trgovalne repozitorije (TR-Trade Repository). Evropska
unija je prepoznala pomembnost centralnih depojev vrednostnih papirjev za sodobni trg
vrednostnih papirjev, saj predstavljajo hrbtenico infrastrukture finančnih trgov. Zaradi
prevelike razdrobljenosti po posameznih državah je to močna ovira integraciji evropskih
trgov vrednostnih papirjev (Kovačič & Smonkar, 2013, str. 21). Kot del predloga za
stabilizacijo finančnega sistema je to področje delno urejeno v Direktivi EMIR in tudi v
Direktivi in Uredbi MiFID II. V ta namen je Evropski svet Evropskega parlamenta je
23.junija 2014 sprejel Uredbo EU 909/2014 Evropskega parlamenta in sveta o izboljšanju
ureditve poravnave vrednostnih papirjev v EU in o centralnih depotnih družbah UL L
št.257 z dne 28.08.2014. Namen Uredbe EU 9029/2014 je določitev enotnih zahtev za
poravnavo vrednostnih papirjev, kakor tudi enotne organizacijske zahteve in nadzor za
centralne depotne družbe (v nadaljevanju CDD). CDD, skupaj s centralno nasprotnimi
strankami, bistveno prispevajo k ohranjanju potrgovalne infrastrukture, ki ščiti finančne
trge in pri udeležencih vzbuja zaupanje, da se posli z vrednostnimi papirji zaključijo
pravilno in pravočasno tudi v nepredvidljivih situacijah na trgih. Sistemi poravnave so
zato ključnega pomena za dobro delovanje kapitalskih trgov. Prav tako so pomembni za
poročanje in nadzor nad vsemi izdajami vrednostnih papirjev, vključeni pa so tudi v
zagotavljanje zavarovanja za operacije monetarne politike in zagotavljanje zavarovanja
med kreditnimi institucijami.
Evropski sitem finančnih nadzornikov; Finančna kriza v letih 2007 in 2008 je razkrila
pomanjkljivosti pri finančnem nadzoru, v nekaterih primerih tudi pomanjkljivosti v
celotnem finančnem sistemu. Nadzorni modeli na državni ravni članic EU so zaostajali za
finančno globalizacijo ter integriranostjo in medsebojno povezanostjo evropskih
finančnih trgov. Med krizo so se pokazale pomanjkljivosti glede sodelovanja,
usklajevanja in dosledne uporabe pravil Evropske Unije. Na preizkušnji je bilo tudi
zaupanje med nadzornimi inštitucijami v posameznih državah članicah. Evropski svet je
po zasedanjih v juniju 2009 priporočal vzpostavitev evropskega sistema finančnih
nadzornikov, ki naj bi bil sestavljen iz treh novih evropskih nadzornih organov. Evropski
nadzorni organ (ESA) naj bi imel tudi pooblastila za nadzor nad bonitetnimi agencijami.
Evropski svet Evropskega parlamenta je 24.11.2010 sprejel tri Uredbe
1093/2010,1094/2010in 1095/2010 o ustanovitvi evropskega nadzornega organa za
bančništvo EBA, evropskega nadzornega organa
za zavarovalništvo in poklicne
pokojnine EIOPA ter evropskega nadzornega organa za trg vrednostnih papirjev ESMA
UL L št.331 z dne 15.12.2010. Za učinkovito delovanje evropskega sistema za finančno
stabilnost ESFS so potrebne spremembe zakonodajnih aktov o delovanju teh treh ESA.
Za potrebe te naloge se bomo podrobneje osredotočili na ESMA, evropski nadzorni
organ za trg vrednostnih papirjev, ki je bil ustanovljen leta 2011, in s svojim delovanjem
skuša vzpostaviti večjo stabilnost finančnega sistema EU z uresničevanjem svojih nalog,
med katere sodijo zagotavljanje celovitosti, transparentnosti, učinkovitosti in urejenega
delovanja finančnih trgov ter seveda zaščite vlagateljev (Hočevar, 2013, str49).
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Razvoj pravnih norm v Sloveniji od osamosvojitve naprej
Zakon o trgu vrednostnih papirjev; Največje posledice uveljavitve pravega zakona po
osamosvojitvi Slovenije, ki je neposredno pokrival kapitalski trg, leta 1994 sprejetega
Zakona o trg vrednostnih papirjev Ul. RS št.6/94 z dne 11.2.1994 (v nadaljevanju ZTVP),
so občutile borznoposredniške družbe (BPD). Borza je v času sprejetja tega zakona že
delovala, vendar je morala svoje poslovanje prilagoditi, da je poslovala v skladu s
postavljenimi regulatornimi zahtevami. Z uveljavitvijo ZTVP je bila predhodna
samoregulativa borznega poslovanja sedaj podrejena posebnim zakonskim določbam.
Velika sprememba se je zgodila tudi na področju poslovanja z javno ponujenimi
vrednostnimi papirji, saj so z njimi lahko poslovale samo borznoposredniške družbe in
banke, ki so izpolnjevale za to zahtevane pogoje ter pridobile dovoljenje ATVP. Vsi
izdajatelji kotirajočih vrednostnih papirjev so morali izdelati prospekt in izpolnjevati
zakonske pogoje za kotacijo na Ljubljanski borzi. Z vrednostnimi papirji, ki niso kotirali
na borzi, se je trgovalo izven nje, pri čemer je ATVP za boljši nadzor nad neorganiziranim
trgom in z namenom boljše obveščenosti, na podlagi javnega razpisa kot najboljšega
ponudnika za organizacijo trgovanja na tem tako imenovanem prostem trgu, izbrala
Ljubljansko borzo. Ljubljanska borza je kot organizator borznega trgovanja že
razpolagala z vso potrebno infrastrukturo in tako se je z začetkom leta 1995 začelo
trgovanje na odprtem trgu C (OTC). Pet let po sprejemu prvotnega ZTVP je bil zaradi
ugotovljenih pomanjkljivosti in tudi zaradi nastanka drugačnih okoliščin sprejet nov
Zakon o trgu vrednostnih papirjev Ul. RS št.56/1999 z dne 13.07.1999 (v nadaljevanju
ZTVP-1). Nov zakon je v celoti preklical uporabo nekaterih določb zakona iz leta 1989, ki
so bila do tedaj še v uporabi. ZTVP-1 je v času veljavnosti doživel dve prenovi, prvo leta
2004 in drugo leta 2006. Državni zbor je leta 2007 sprejel Zakon o trgu finančnih
instrumentov Ul. RS št. 67/07 z dne 27.07.2007 (v nadaljevanju ZTFI), ki je nadomestil
ZTVP-1. Obsežne spremembe, ki jih je prinesla uvedba ZTFI, so posledica prenosa
številnih evropskih direktiv s področja finančnega posredništva. Prenos evropskih
direktiv v domač pravni red je zahteval spremembo večine najpomembnejših področij
trga kapitala. ZTFI dokončno omogoči prosto opravljanje investicijskih storitev v državah
članicah EU, in sicer z namenom zagotavljanja enotnega trga kapitala, pri čemer je
pomemben dejavnik povečana konkurenca na tem storitvenem področju (Štiblar, 2013,
str. 82). Krovni zakon poslovanja na trgu kapitala ZTFI je skozi leta doživel več sprememb
in dopolnitev, tako je bila zadnja novela dopolnjenega ZTFI-E sprejeta v letu 2012.
Za urejanje trgovanja s finančnimi instrumenti se uporabljajo v nadaljevanju na kratko
opredeljeni še drugi, prav tako pomembni zakoni s področja finančnega posredništva.
Zakon o prevzemih; prvič v obdobju samostojne Slovenije so bili z Zakonom o prevzemih
Ul. RS št. 47/97 z dne 01.08.1997 (v nadaljevanju ZPre), določeni načini za nakup
vrednostnih papirjev delniške družbe. Ta zakon s področja prevzemov je ostal v veljavi
vse do leta 2006, ko je zaradi precej spremenjenih okoliščin na tem področju,
zakonodajalec sprejel nov Zakon o prevzemih Ul. RS št. 79/2006 (v nadaljevanju ZPre1). V novem zakonu so se na tem področju približali evropskemu pravnemu okvirju s tega
področja in v ospredje postavili zaščito malih vlagateljev.
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Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih; zakon s tega področja poslovanja z
vrednostnimi papirji je prav tako eden pomembnejših za razvoj slovenskega kapitalskega
trga. Pred letom 1999, ko je bil izdan prvi zakon s tega področja, Zakon o
nematerializiranih vrednostnih papirjih Ul. RS št. 23/99 z dne 08.04.1999 (v nadaljevanju
ZNVP), je bilo to področje urejeno z uredbo o nematerializiranih vrednostnih papirjih iz
leta 1995. Zakon je definiral tudi način zamenjave že izdanih vrednostnih papirjev v
materializirani obliki za vrednostne papirje v nematerializirani obliki. Pomembno
področje, ki ga ureja ta zakon, so tudi pravila, pogoji in omejitve za dostop do podatkov
o imetnikih nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki je bil kasneje v samem razvoju
kapitalskega trga mnogokrat kamen spotike, oziroma mu je bilo očitano, da tudi zaradi
takšne vrste razkritja podatkov, trg kapitala ni doživel razvoja, kot bi ga lahko. Zelo
pomembno področje, ki ga določa ta zakon, je dolžnost izdaje nematerializiranih
vrednostnih papirjev s strani izdajatelja serijskih vrednostnih papirjev, za katere je bilo
pridobljeno dovoljenje za javno ponudbo v skladu z zakonom. ZNVP je bil prvič
spremenjen in dopolnjen leta 2006 Ul RS št. 114/06 z dne 09.11.2006 (v nadaljevanju
ZNVP-A), ter leta 2009 Ul RS št. 58/09 z dne 27.07.2009 (v nadaljevanju ZNVP-B). Z zadnjo
spremembo so bile v zakon prenesene evropske direktive s področja poravnave
vrednostnih papirjev in s področja uveljavljanja pravic delničarjev družb, ki kotirajo na
borzi. Tretja sprememba se je zgodila leta 2011 Ul RS št. 78/2011 (v nadaljevanju ZNVPC). Korenite spremembe na tem področju so zahtevale prenovljen zakon, ki je luč sveta
ugledal konec leta 2015 Ul. RS št. 75/15 z dne 08.10.2015 (v nadaljevanju ZNVP-1). Z
novim Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) v Sloveniji ukinjamo
unikum, ki ga poznamo samo v naši državi, to so registrski računi, ki bodo do konca 2016
ukinjeni za vse imetnike nematerializiranih vrednostnih papirjev.
Zakon o deviznem poslovanju; leta 1999 je bil sprejet Zakon o deviznem poslovanju Ul
RS št. 23/99 z dne 08.04.1999 (v nadaljevanju ZDP-1), ki je nadomestil prvi zakon s
področja deviznega poslovanja, sprejet v času samostojne Slovenije leta 1991.
Uveljavitev ZDP-1 je za slovenski kapitalski trg pomenili korenitejše spremembe. Tukaj
lahko izpostavimo prenos nakupa primarne izdaje slovenskih obveznic med kreditne
posle. S tem je bila tako umaknjena omejitev za tovrstne naložbe nerezidentov, saj
nakupa ni več bilo potrebno prijaviti pri Banki Slovenije, hkrati pa je bila odpravljena tudi
obveznost plačila depozita. Po vstopu Slovenije v EMU in prevzemu eura kot nacionalne
valute, je bil sprejet nov Zakon o deviznem poslovanju Ul RS št. 16/08 z dne
15.02.2008(ZDP-2), ki je bil še dvakrat noveliran: Ul RS št. 85/09 z dne 30.10.2009 ( v
nadaljevanju ZDP-2A) in Ul RS št. 109/12 z dne 31.12.2012 ( v nadaljevanju ZDP-2B).
Velika večina prejšnjih vsebin, ki so se nanašali na poslovanje s finančnimi instrumenti,
je prešla pod okrilje ZTFI, v tem zakonu pa se je urejalo le še menjalniško poslovanje in
nadzor deviznega poslovanja. Pomembna novost ZDP-2 je tudi ukinitev omejitev pri
prostem pretoku kapitala. S sprejetjem ZDP-1 je Slovenija naredila potreben korak
vzpostavitve evropskega pravnega reda na področju prostega pretoka kapitala znotraj
članic EU.
Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ZISDU; pomembne institucije trga
kapitala predstavljajo investicijski skladi ter pravne osebe, ki upravljajo s sredstvi
investitorjev z namenom oplemenititi zbrana sredstva, to so DZU. Ker je to področje, na
katerem bi lahko prišlo do številnih špekulacij, zlorab in posledično negativnih posledic
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za investitorje, ki se na trg kapitala ne spoznajo, je izrednega pomena dobra regulativa,
ki bo preprečila kakršnekoli negativne učinke na kapitalski trg. Prvi Zakon o investicijskih
skladih in družbah za upravljanje, sprejet leta 1994 Ul RS št. 6/94 z dne 11.02.1994 (v
nadaljevanju ZISDU), je določal pogoje za ustanovitev investicijskih skladov in družb za
upravljanje, ureja pa tudi način poslovanja in njihov nadzor. Prav tako so bili že v prvem
zakonu s tega področja določeni pogoji prodaje investicijskih kuponov oziroma delnic
investicijskih skladov v Republiki Sloveniji. Po večkratno spremenjenem in dopolnjenem
ZISDU je ta leta 2002 prenehal veljati. Sprejet je bil nov zakon o investicijskih skladih Ul
RS št. 110/02 (v nadaljevanju ZISDU-1). Največja sprememba, ki jo je na novo dopuščal
ZISDU-1, je preoblikovanje investicijskih družb v vzajemne sklade, ki pa ni dopuščena le
pooblaščenim investicijskim družbam, temveč tudi njihovim naslednicam, investicijskim
družbam. Tudi ta zakon je bil večkrat dopolnjen in spremenjen. Ker je bilo v zakon
potrebno prenesti leta 2009 sprejeto evropsko Direktivo, je bilo to storjeno ponovno z
novim zakonom Ul RS št. 77/2011 z dne 03.10.2011( v nadaljevanju ZISDU-2). Glavni
namen sprejete evropske direktive s področja vzajemnih skladov leta 2009 je povečati
mobilnost evropskih investicijskih skladov, s tem pa izkoriščati ekonomijo obsega pri
samem upravljanju. Nov zakon je prinesel povečanje notranje kontrole poslovanja družb
za upravljanje, s čimer se poveča tudi zaščita vlagateljev (Štiblar, 2013, str. 90).
Tabela 6: Kronologija normativnega urejanja finančnega sistema samostojne Slovenije
1989 Zakon o trgu Zakon o Zakon
o Zakon
Zakon
o Zakon o
kapitala in prevzemih DZU
o NVP
gospodarsk bankah
trgu denarja
ih družbah
SFRJ
1990 osamosvojit
ev Slovenije
1991
1992
1993
ZGD
1994 ZTVP
ZISDU
ZGD-A,
ZGD-B
1995
1996
1997
ZPre
1998
ZGD-C,
ZGD-D
1999 ZTVP-1
ZNVP
ZGD-E
ZBan
2000
2001
ZGD-F
ZBan-A
2002
ZISDU-1
2003
ZBan-B
2004 ZTVP-1A
ZISDU-1A
ZGD-G,
ZBan-C
ZGD-H
2005
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2006
2007
2008

ZTVP-1B
ZTFI
ZTFI-A

2009

ZTFI-2B

2010
2011

ZTFI-C
ZTFI-D
ZTFI-E

ZPre-1
ZPre-1A,
ZPre-1B

ZPre-1C
ZPre-1D

ZISDU-1B
ZISDU-1C

ZISDU-2
ZISDU-2A

2012
2013
2014
2015

ZNVP-A ZGD-1

ZBan-1

ZGD-1A
ZGD-1B
ZNVP-B ZGD-1C

ZBan-1A
ZBan-1B
ZBan-1C
ZBan-D
ZBan-1E
ZBan-1F,
G, H
ZBan-1I

ZNVP-C ZGD-1D,
ZGD-1E
ZGD-1F,
ZGD-1G

ZNVP-1

ZBan-2

Vir: Štiblar, 2013, str. 81, lasten

2.2.1 Vzroki in povodi za spremembe regulatornega okvirja delovanja kapitalskih trgov
Mednarodni kapitalski trgi so v obdobju pred zadnjo finančno krizo doživljali obdobje
hitrega in obsežnega razvoja. Vzroke tako naglega razvoja gre pripisati predvsem
globalizaciji, liberalizaciji in tehnološkemu napredku na kapitalskih trgih. V zadnjem
desetletju se je pod vplivom zgoraj naštetih dejavnikov zgodila izjemna rast trgovanja,
pojavili so se številni novi trgi in novi finančni instrumenti oziroma tako imenovane
finančne inovacije. In prav finančne inovacije so bile preko hipotekarnih vrednostnih
papirjev posreden vzrok nastanka finančne krize. Za razliko od prejšnjih kriz, se finančna
kriza leta 2007 ni začela v tradicionalnem bančništvu, temveč v tako imenovanem
»bančništvu v senci« (Laeven, V Acharya, 2014, str. 229).
Bančništvo v senci opravlja enake storitve kot tradicionalno bančništvo, le imena
udeležencev so drugačna, zakonodaja na tem področju pa je bila minimalna. In prav
zaradi velikega pomena transakcij z finančnimi instrumenti, ki po definiciji ne sodijo v
klasično bančništvo, in velikosti bančništva v senci, ki je celo preseglo tradicionalne
banke, predvsem pa zaradi tesne povezanosti s preostalim finančnim sistemom, je
potreba po strožji regulativi predstavljala nujo za vsa svetovna gospodarstva.
Regulatorne spremembe so bile nujne tudi z vidika zaznanega izogibanja obstoječim
predpisom, saj finančni posredniki selijo del svojih aktivnosti iz dobro reguliranega
bančnega poslovanja v sistem bančništva v senci. Na tem mestu je potrebno poudariti,
da ima tako imenovano bančništvo v senci, po mnenju Evropske komisije, kar nekaj
lastnosti, ki so nujno potrebne za stabilen in razvit finančni sistem. Izpostaviti moramo
pomen alternative bančnim depozitom, učinkovitejše usmerjanje virov zaradi večje
specializacije in predvsem kot alternativni vir financiranja za realno gospodarstvo.
Potreben je poglobljen premislek in pametno, ter hkrati racionalno ukrepanje in
ravnanje v zvezi z dejavnostjo bančništva v senci, o čemer govori tudi znanstvena
diskusija (Pagano, V Acharya, 2014, str. 109).
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Finančna kriza, ki se je začela leta 2007 na dolarskem trgu hipotekarnih obveznic in z
njimi povezanih strukturiranih finančnih instrumentov v ZDA, se je zelo hitro razširila
tudi na druge finančne trge oziroma finančne trge drugih valut, ter prerasla v globalno
distorzijo mehanizmov alokacije finančnih sredstev. Pogoji na finančnih trgih so se
dokončno zaostrili po padcu ene največjih investicijskih bank Lehman Brothers
septembra 2008, ko je zaradi znižane ponudbe finančnih sredstev zaradi nezaupanja v
boniteto nasprotne stranke, ter sočasna previdnostna zahteva po vzdrževanju visoke
likvidnosti tržnih udeležencev, povzročila začasno, vendar popolno zamrznitev finančnih
trgov. Poleg pretresov ob padcu ene največjih investicijskih bank, ki je zamajal globalni
finančni sistem, je to za seboj potegnilo premoženja v bilancah bančnega sektorja zaradi
strmoglavljenja cen na trgih finančnih instrumentov. Stopnjevanje oziroma spreminjanje
globalne sistemske krize lahko opredelimo v treh ključnih fazah: likvidnostno, solvenčno
in na koncu gospodarsko krizo. Globalnost in sistemska razsežnost finančne krize je
zahtevala številne obsežne ukrepe ekonomskih politik v večini gospodarstev. Ukrepi so
zajemali predvsem spremembe na področju monetarne politike, fiskalne politike in na
področju regulative (Zadravec Caprirolo, 2011, str. 35).
Spremembe v regulatornem okvirju finančnih trgov je predlagala v svojem poročilu »The
high-level group on financial supervision in the EU« tudi tako imenovana Larosierova
skupina, ki navaja danes splošno sprejete vzroke za nastanek finančne krize takšnih
razsežnosti: prekomerno likvidnost in nizke obrestne mere, kreditna ekspanzija,
nepremičninski balon, preveč kompleksne tehnike sekuritizacije in ekspanzivna rast
finančnih inovacij. Tako finančne institucije kot njihovi nadzorniki so slabo ocenili
izpostavljenost tveganjem, obremenitveni testi so bili opravljeni preblago ali celo na
napačnih predpostavkah, medtem ko je premajhna transparentnost omogočila
nastanek tako imenovanega bančništva v senci. Med vzroki je tudi hitro rastoč trg
izvedenih finančnih instrumentov in baselski sporazum, ki naj bi vzpodbujal
zunajbilančne bančne posle. Med deležnike za nastanek krize takšnih razsežnosti se
uvrščajo tudi bonitetne agencije, ki so velikokrat podcenjevale že obstoječo in
nastajajoče tveganje. Odpovedalo je tudi korporativno upravljanje, bodisi zaradi
nezadostnega znanja in zavedanja o izpostavljenosti tveganjem bodisi zaradi preveč
kratkoročno naravnanih ravnanj, ki so bili nemalokrat predvsem posledica pritiskov
delničarjev. V poročilu so navedene ugotovitve, da obstoječa regulativa in nadzorne
prakse dogajanja niso zajezile. Največ težav so povzročile prav regulirane in nadzorovane
institucije. Nadzor se je preveč osredotočal na posamezne institucije, premalo pa na
celoten finančni sektor. V ZDA tako niso pravočasno zaznali padca standardov
poslovanja pri hipotekarnih kreditih, v EU pa ne izpostavljenosti finančnih institucij
visoko tveganim finančnim instrumentom. De Larosierova reforma je vzpostavila nov
evropski okvir finančnega nadzora, znotraj katerega so do takrat obstoječe Odbore
evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje, evropskih bančnih nadzornikov in
evropskih nadzornikov za zavarovanja in poklicne pokojnine, zamenjali trije novi
sektorski organi ESMA (Evropski organ za trge vrednostnih papirjev), EBA (Evropski
bančni organ) in EIOPA (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine).
Obseg finančne krize je razkril nesprejemljiva tveganja, povezana s tedanjo ureditvijo
finančnih institucij. Za ponovno vzpostavitev stabilnosti finančnega sektorja so EU in
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njene države članice sprejele različne, popolnoma nove ukrepe. Za odpravo regulativnih
pomanjkljivosti, ki so se pokazale med krizo, je bilo treba izvesti obsežno reformo.
Finančna kriza je med drugim razkrila številne pomanjkljivosti sistemov finančne
regulacije. V letih pred nastankom zadnje finančne krize je že bilo pri integraciji skupnega
evropskega trga moč zaznati delno uspešnosti že opisanega štiristopenjskega
Lamfalussyjevega modela. Vendar so bile pri sprejemanju in implementacije evropske
zakonodaje s področja finančnih storitev, ki je botrovala tudi vzpostavitve prejšnje
nadzorne strukture, predvsem v času po izbruhu krize moč ugotoviti številne slabosti.
Poudariti gre predvsem: prešibko finančna regulacija in nadzor, predvsem pri velikih
čezmejnih bančnih skupinah, prevelika razdrobljenost, ter premalo usklajeno in
učinkovito delovanje evropskih nadzornikov, predvsem pa pravna neobveznost njihovih
odločitev. Nacionalni nadzorni organi so vedno zaostajali za dejanskimi razmerami na
trgu, prav tako pa določene evropske direktive s področja finančnih storitev niso
zahtevale dovolj visoke stopnje harmonizacije, kar je povzročilo različne interpretacije v
posameznih državah članicah.
Slika 9: Nova evropska ureditev za zagotovitev finančne stabilnosti

Vir: Larosiere, 2009, The high-level group on financial supervision in the EU str. 57
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Izvirni greh finančne krize je bil v izvedenih finančnih instrumentih, tako imenovanih
hipotekarnih obveznicah, ki je nakazal predvsem na neustrezno ureditev in preveliko
tveganost poslovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti prostega trga (OTC). Ker se je
v letih pred krizo obseg poslovanja s temi instrumenti izjemno povečal, se je povečalo
tudi tveganje, čemur pa ni sledi nadzor, kapitalska pokritost in preglednost trga. In prav
zaradi povečanja sistemskega tveganja, je bila na mednarodni ravni sprožena pobuda za
varnejšo in preglednejšo ureditev tega področja. Z namenom krepitve finančne
stabilnosti je skupina G-20 na zasedanju v Pittsburgu septembra 2009 v zvezi z
izvedenimi finančnimi instrumenti sklenila, da so na tem področju potrebne ključne
spremembe, ki bodo odpravile pomanjkljivosti, ugotovljene na tem področju, in s tem
povezana sistemska tveganja (Uratnik, 2013, str. 24).
Obseg finančne krize je razkril nesprejemljiva tveganja, povezana z do tedaj veljavno
ureditvijo finančnih institucij. Za ponovno stabilnost finančnega sektorja so EU in njene
države članice sprejele različne, popolnoma nove ukrepe. Za odpravo regulativnih
pomanjkljivosti, ki so se pokazale med krizo, je bilo potrebno izvesti obsežno reformo.
Del te reforme je tudi poenotenje zakonodajnih določb držav članic. Iz že zapisnega
izhaja, da je kriza v mednarodnem okolju imela vzroke tudi v nezadostni ali neobstoječi
regulaciji različnih segmentov finančnega sistema, predvsem poslovnega in tako
imenovanega vzporednega bančništva, ter pomanjkanju koordinacije na področju
regulacije.
Na pomen dobro razvitega domačega kapitalskega trga je opozorila tudi zadnja
mednarodna finančna kriza. Kriza se je v začetku širila preko strukturiranih finančnih
instrumentov, ki pa v Sloveniji in tudi ostalih novih članicah EU niso imeli pomembnejše
vloge prav zaradi manj razvitega finančnega sistema. Na podlagi zapisanega razberemo,
da so prevladovala pričakovanja, da bo vpliv te krize na Slovenijo in njej primerljive
države manjši, kot v ostalih članicah EU. Na manjši vpliv so nakazovali tudi podatki o
gibanjih na finančnih trgih, kakor tudi podatki o gospodarski rasti v letu 2008. Vendar pa
so se zaradi sekundarnih učinkov finančne krize po letu 2008 razmere v Sloveniji precej
bolj zaostrile, prav zaradi posebnosti finančnega sistema, ki je temeljil le na bančnem
zadolževanju in ne na pridobivanju kapitala na primarnem kapitalskem trgu, s čimer se
je dvignilo zavedanje o pomembnosti razvitega domačega kapitalskega trga. Vzroke gre
torej iskati predvsem v skromni ponudbi domačih virov financiranja in plitkega sistema
finančnih posrednikov v naši državi, ki niso uspeli dovolj dobro nadomestiti izpad tujih
virov financiranja (Whitley, 2010, str. 34).
Regulacija, normativa ureditev in nadzor njene implementacije v praksi, naj bi ustvarjala
enake pogoje gospodarjenja za vse (Beck, V Acharya,2014, 303). Neregulirana področja
finančnega sistema je potrebno regulirati, saj bo samo na ta način mogoče preprečiti
ponovno širjenje nenadzorovanega tveganja in s tem morebitnega nastanka nove
finančne krize (Calomiris, 2014, str. 23). Novo regulativo je potrebno uvajati z mislijo, da
preobsežni normativni okvir vedno lahko vodi v neučinkovit finančni sistem, posledično
nedelujoč kapitalski trg, ki je bistven za ustrezno podporo vsakemu gospodarstvu
(Wagner, 2012, str. 541). Zato bomo v tem magistrskem delu skušali predstaviti vpliv
nove in dopolnjene regulative na slovenski kapitalski trg skozi različne dejavnike
aktivnosti.
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Regulacija in razvitost finančnih trgov v Sloveniji
Kljub temu, da Slovenija kot država spada med razvite države, tega nikakor ne moremo
trditi za slovenski kapitalski trg. Zaradi svoje majhnosti in zadnje faze razvoja še nima
tako pomembne vloge v finančnem sistemu Slovenije, kot bi jo moral imeti, da bi lahko
ustrezno podpiral gospodarski razvoj Slovenije. Do finančne krize so slovenska podjetja
kapital, potreben za razvoj, pridobivala izključno preko bančnega zadolževanja. Nato je
likvidnostna kriza bank pokazala na potrebo, da je kapital v prihodnosti potrebno zbirati
tudi na kapitalskem trgu. To pa predstavlja izziv tako za zakonodajalca, kot tudi za vse
ustanove na kapitalskem trgu. Pogoj za pridobitev kapitala vlagateljev je namreč
zaupanje v finančni sistem, kar pa je posredno povezano tudi z regulativo veljavno na
kapitalskem trgu. Zato je zakonodajalec v smislu večjega zaupanja, preglednosti in
transparentnosti, v nacionalno zakonodajo pospešeno prenašal vse evropske pravne
zahteve. Vse navedeno, skupaj s potrebo po razvoju trga kapitala, za vse udeležence tega
trga predstavlja velik izziv. Ponoven pospešen gospodarski razvoj je pogojen s
spremembo slovenskega kapitalskega trg v sodoben kapitalski trg. Le ta naj služi
podjetjem kot vir financiranja za razvoj oziroma kot možna alternativa pridobivanja
kapitala, ter vlagateljem kot učinkovit in pregleden trg za vlaganje svojih dolgoročnih
prihrankov.
Postavljanje novega regulatornega okvirja poteka na dveh ravneh in sicer globalno, ki jo
pokrivata G20 in FSB, ter na ravni posameznih držav ali mednarodnih integracij (EU)
(Štiblar, 2012, str. 1279). V EU so se izvajanja tega lotili z novimi zakonskimi ureditvami
in z razširjanjem področja uporabe že veljavne zakonodaje. Kot pomembnejše
spremembe v delu, ki zadeva kapitalske trge je potrebno izpostaviti Direktivo MiFID II, s
katere prenovo in dopolnitvijo je Evropska komisija želela razširiti področje uporabe na
visokofrekvenčne trgovce in več investicijskih podjetij na področju blaga, povečati
preglednost nelastniških vrednostnih papirjev ter pristojnim nacionalnim organom in
Evropskemu organu ESMA podeliti okrepljena pooblastila za proaktivno intervencijo.
Implementacija nove Uredbe MiFID II in Direktive MiFID II je predvidena z začetkom leta
2017. Prav tako je po pomenu potrebno izpostaviti Direktivo o upravljavcih skladov, ki
ureja alternativne investicijske sklade (hedge sklade, skladi zasebnega kapitala,
nepremičninski skladi,) kot pomembne akterje v finančnem sistemu. Izrednega pomena
za doseganje prej naštetih ciljev je tudi nova regulativa na trgu izvedenih finančnih
instrumentov, s katerimi se trguje izven organiziranega trga. Eden bistvenih mejnikov za
trg izvedenih finančnih instrumentov je Uredba EMIR, ki je vstopila v veljavo avgusta
2012, vendar se je skozi naknadno sprejete tehnične standarde začela uporabljati šele v
letu 2014. Glavni razlog za sprejem te uredbe je znižanje tveganja nasprotnih strank in
povečanje transparentnosti poslov, sklenjenih izven organiziranega trga (Informacije o
določbah ureditve EMIR, 2013, ATVP). Direktiva EMIR se navzkrižno sklicuje na Direktivo
o kapitalskih zahtevah, s čimer se tudi ostalim institucijam, ki niso banke nalaga podobne
kapitalske zahteve, kot veljajo za banke. Zaradi strožje regulacije poslov z derivativi,
sklenjenimi izven organiziranega trga (v nadaljevanju OTC), pa so bile potrebne
regulatorne spremembe področja zlorabe trga, kot izredno pomembnega področja
kapitalskih trgov, saj je kriza zaupanja na kapitalskih trgih posredno pripeljala do
dvojnega dna po finančni krizi. Kot odgovor na zapisano je prišlo do nove Uredbe MAR
in Direktive MAD II, katerih implementacija je predvidena v letu 2016.
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2.2.2 Regulativa na področju davkov
Zakon o dohodnini (ZDoh) in Zakon o davku na dobiček pravnih oseb (ZDDPO)
Davčna zakonodaja je eden izmed pomembnejših elementov za ustrezno razvit in
stabilen finančni sistem. Vlagatelji namreč pri odločanju o razporeditvi presežka
finančnih sredstev in pri odločanju o sedanji ali prihodnji porabi, vedno upoštevajo tudi
trenutno veljavno davčno zakonodajo, ki lahko vpliva stimulativno ali destimulativno na
vlagateljevo odločitev o vrsti finančne naložbe. Davčna zakonodaja tako vpliva na razvoj
posameznih delov finančnega sistema zlasti, če je vlagateljev donos po davkih pri
posameznih oblikah naložb bistveno različen. Davčne obremenitve vplivajo na
zahtevano stopnjo donosa posameznih oblik finančnih instrumentov in zato tudi na
raven varčevanja v narodnem gospodarstvu. Davčna zakonodaja vpliva tudi na raven
investicij, tako je fiskalna politika s tega vidika ključen element razvoja gospodarstva.
Nalaganje v finančne instrumente predstavlja tako obliko varčevanja oziroma naložb, ki
z ustrezno razvitim trgoma kapitala postaja vse pomembnejša. Na drugi strani pa
naložbe v finančne instrumente njihovim izdajateljem omogočajo nadaljnji razvoj in
investicije. Tako imenovane neposredne (direktne) finance so torej konkurenca
posrednim financam, predvsem bančnemu sistemu, zato različni davčni položaj pri
naložbah v vrednostne papirje glede na druge vrste finančnih naložb, lahko pomeni
prevlado enega sistema nad drugim, to pa z vidika zagotavljanja konkurenčnosti
vsekakor ni dobro.
Ker je predmet te naloge kapitalski trg, kot eden izmed delov finančnega trga, se
osredotočamo predvsem na davčno zakonodajo, ki se neposredno in posredno nanaša
na kapitalski trg. Nedvomno drži, da je za ustrezen razvoj trga kapitala pomembna
davčna zakonodaja in da je zagotavljanje spodbudnega davčnega okolja in enake
obravnave vseh varčevalnih in naložbenih produktov, ena izmed bistvenih lastnosti
najrazvitejših kapitalskih trgov. Davčni sistem naj bi bil dober in kot tak pozitivno vplivati
na gospodarstvo. Temeljne značilnosti dobro razvitega davčnega sistema so: ekonomska
učinkovitost, fleksibilnost, transparentnost, izvedbena preprostost in pravičnost.
Članicam Evropske unije je prepuščeno, da v svoji nacionalni zakonodaji določijo pravila
za obdavčitev na področju kapitalskih trgov, zato so razlike med državami članic EU
precej velike, kar za nekatere, v pogojih enotnega trga, pomeni konkurenčno prednost.
Stanje regulative na področju davkov na kapitalskem trgu; ker je predmet te naloge
obdelati področje slovenskega kapitalskega trga in vpliv regulatornih sprememb na ta
del finančnega trga pred in po krizi, se bomo v delu, v katerem smo prikazali sedanjo
ureditev in spremembe, ki so se na tem področju zgodile, osredotočili na proučitev
obdavčitve kapitalskih dobičkov in obdavčitve vseh ostalih prihodkov iz naslova
lastništva v finančnih instrumentih.
Slovenski kapitalski trg je v primerjavi s kapitalskimi trgi starih držav članic še vedno
relativno slabo razvit in izredno slabo likviden. Zato je davek od dobička iz kapitala
majhen vir državne blagajne, vendar pa je po drugi strani usoda slovenskega
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kapitalskega trga še kako odvisna od obdavčitve kapitalskih dobičkov. Davčni sitem bi
moral biti takšen, da ne zavira naložb v vrednostne papirje.
Slika 10: Struktura odmerjenih davkov na področju trga kapitala 2014

Odmerjeni davki na področju trga kapitala
Kapitalski dobički

Davek na dobiček iz naslova
izvedenih finančnih
instrumentov
Davek na obresti na depozite

Davek na ostale obresti
Davek na dividende
Vir: Generalna finančna uprava RS, 2016

Obdavčitev fizičnih oseb; pri obdavčitvi naložb v finančne instrumente ločimo med
naložbami v lastniške in dolžniške vrednostne papirje. Med tem ko so pri naložbah v
dolžniške vrednostne papirje obdavčeni samo prihodki iz naslova obresti, so pri naložbah
v lastniške vrednostne papirje obdavčeni tako kapitalski dobički, kot tudi ostali prihodki
iz naslova lastništva tovrstnih vrednostnih papirjih. Način obdavčitve kapitalskih
dobičkov in ostalih prihodkov iz naslova lastništva teh finančnih instrumentih je
cedularen, kar pomeni, da je ločen od napovedi dohodkov iz naslova zaposlitve.
Obdavčenje dobičkov iz kapitala je urejeno v poglavju III 6.3. ZDoh-2. Po veljavni ureditvi
so kapitalski dobički obdavčeni cedularno, kar pomeni, da je obdavčitev določena po
ločenih stopnjah od ostalih obveznosti iz Zakona o dohodnini. Obdavčeni so kapitalski
dobički doseženi doma in v tujini. Izgube iz odsvojitve kapitala v določenem davčnem
letu se poračunavajo z doseženimi dobički iz odsvojitve kapitala v istem davčnem letu.
Davek se plačuje po stopnji 25odstotkov (osnovna stopnja je 20odstotkov, vendar je bila
leta 2013 z Zakonom o uravnoteženju javnih financ Ul RS št. 40/12 ( v nadaljevanju ZUJF
zvišana) za prvih pet let lastništva in potem vsakih pet let proporcionalno 5 odstotkov
manj. Pri odsvojitvi po 20 letih lastništva se davek iz naslova kapitalskih dobičkov več ne
plačuje. Davčni zavezanec mora napoved vložiti s posebno napovedjo za odmero
dohodnine od dobička iz kapitala, ki jo mora vložiti v elektronski obliki v primeru več kot
deset odsvojljivih transakcij. Davčni organ na podlagi prejete napovedi izda odločbo, s
katero zavezancu odmeri davek iz tega naslova, s čimer je tako plačan davek dokončen.
Obdavčitev pravnih oseb; prihodki iz naložb v delnice in obveznice se vključujejo v
davčno osnovo pravnih oseb, ki plačujejo davke v skladu z Zakonom o davku od
dohodkov pravnih oseb ZDDPO-2. Realizirani kapitalski dobički v celoti predstavljajo
prihodke iz financiranja v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi.
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V zadnjih petih letih (2010-2014) so znašali povprečni letni prihodki državnega
proračuna iz naslova dohodnine od dobička iz kapitala okoli 21 mio EUR. Pri čemer je
vsota osnove odločb z izgubo od leta 2009 naprej vedno presegala vsoto odločb z
dobičkom, v letih 2011 in 2012 celo za več kot tri krat.
2.2.3 Regulativa na področju finančnega posredništva
Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI)
Namen in cilj postavljene regulative na področju kapitalskih trgov in finančnega
posredništva je zagotoviti zaščito vlagateljev ter stabilnosti na trgu. Cilja regulacije sta
stabilnost in trdnost trga, ki se ga da doseči na dva načina, in sicer z razkrivanjem
informacij, ter z doslednim in učinkovitim uveljavljanjem zakonov in pravil. Dobro
delujoči trgi vrednostnih papirjev so odvisni od učinkovitega delovanja sistema
zakonodaje in institucij, ki dajejo vlagateljem dobre in korektne informacije. Izredno
pomembno pa je seveda zaupanje, torej da tisti, ki imajo dostop do notranjih informacij
ne bodo ogoljufali vlagateljev, pri čemer je bistveno premagovanje asimetrije informacij,
ki obstaja med izdajatelji vrednostnih papirjev in njihovimi vlagatelji.
Zaradi sistemskega pomena finančnega sistema za gospodarstvo, je finančna industrija
ena izmed najbolj reguliranih panog. Samo stabilno delovanje trga finančnih
instrumentov lahko zagotavlja finančno stabilnost države in samo trden finančni sistem
lahko izpolnjuje njegovo makroekonomsko funkcijo, ki je stroškovno učinkovito
prerazporejanje in zagotavljanje ustreznih finančnih virov. Da so določeni deli
finančnega sistema nezadostno ali pa sploh niso regulirani, pa je pokazala zadnja
svetovna finančna kriza. Regulativa na področju finančnega posredništva je, iz že
naštetih razlogov, po zadnji finančni krizi še bolj obširna in tudi bolj natančno
opredeljena.
Stanje regulative na področju finančnega posredništva; Namen in cilj sprejetja novega
zakonodajnega okvirja s področja finančnega posredništva, je zagotoviti stabilno
delovanje finančnih instrumentov, kar je bistvenega pomena za stabilnost finančnega
sistema Republike Slovenije. Samo trden in stabilen finančni sistem izpolnjuje svojo
makroekonomsko funkcijo, ki je omogočanje stroškovno učinkovite prerazporeditve in
zagotavljanje ustreznih finančnih virov.
Najpomembnejši pravni okvir za delovanje na kapitalskem trgu predstavlja ZTFI, ki kot
takšen ureja več izredno pomembnih področij za delovanje na kapitalskih trgih. ZTFI je
nadomestil pred tem veljaven ZTVP, ki ga bi bilo, zaradi prenosa več direktiv EU,
potrebno v vseh poglavjih bistveno spremeniti. Zato je bilo ustreznejše in preglednejše,
da se namesto spremembe do tedaj veljavnega ZTVP-1 potrebne spremembe uveljaviti
z novim zakonom o trgu finančnih instrumentov. S tem je bila v naš pravni red prenesena
najpomembnejša Direktiva 2004/39/ES o trgu finančnih instrumentov, in Direktiva
2004/109/ES o uskladitvi zahtev za preglednost glede informacij o izdajateljih, katerih
vrednostni papirji so uvrščeni v trgovanje na organiziranih trgih. Prav tako sta bile z ZTFI
preneseni direktivi o kapitalskih zahtevah in upravljanju tveganj 2006/48/ES in
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2006/49/ES o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij UL L št.
177 z dne 30.06.2006.
Z Zakonom o trgu finančnih instrumentov so bila določena pravila o poslovanju
borznoposredniških družb in nadzoru nad njimi, kar zagotavlja ustrezne pogoje za
učinkovito in varno poslovanje posrednikov investicijskih storitev. Naslednji zelo
pomemben cilj je določitev pravil o razkrivanju podatkov o izdajateljih finančnih
instrumentov, ki se ponujajo javnosti in s katerimi se trguje na organiziranem trg,
vključujoč druga pravila, ki zagotavljajo preglednost in celovitost trga finančnih
instrumentov, kar je ustrezen predpogoj za zaupanje vlagateljev v ta trg. Tretji poglavitni
cilj ZTFI pa je določiti pravila skrbnega poslovanja pri opravljanju investicijskih storitev in
poslov zvezi s finančnimi instrumenti.
V ospredje je potrebno postaviti šest osnovnih načel ZTFI, ki zagotavljajo in omogočajo
izpolnjevanje temeljnih ciljev sprejetega in trenutno veljavnega regulatornega okvirja na
področju finančnega posredništva.
1. Načelo preglednosti trga finančnih instrumentov zahteva, da se vlagateljem zagotovijo
vse informacije o finančnih instrumentih in njihovih izdajateljih, ki so potrebne za
poučeno odločitev o naložbah vanje. To načelo se uresničuje po naslednjih pravilih:
− pravilih o prospektu,
− pravilih o obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij,
− pravilih o pojasnilnih obveznostih borznoposredniških družb,
− pravilih o obveznostih borznoposredniških družb glede preglednosti in celovitosti trga
in
− pravilih o objavi informacij o borznem trgu.
2. Načelo celovitosti trga finančnih instrumentov zahteva, da se trgovanje z njimi
opravlja pošteno in urejeno. To načelo se uresničuje po naslednjih pravilih:
− pravilih o organiziranih trgih,
− pravilih o prepovedanem ravnanju zlorabe trga ter drugih obveznostih za
preprečevanje in odkrivanje zlorab trga in
− pravilih o poravnavi poslov s finančnimi instrumenti.
3. Načelo varnega, skrbnega in preglednega poslovanja borznoposredniških družb;
zahteva, da te družbe, z ustreznimi ukrepi, učinkovito (uspešno) upravljajo tveganje, ki
so mu ali bi mu bile pri svojem poslovanju lahko izpostavljene. To načelo se uresničuje
zlasti po pravilih v zvezi z upravljanjem tveganja. Najpomembnejša med njimi so
naslednja pravila (v določenih delih se sklicuje na Zakon o bančništvu):
− zahteva, da banka oziroma BPD vzpostavi ustrezne sisteme upravljanja tveganja,
− zahteva po kapitalski ustreznosti borznoposredniške družbe,
− zahteva, da banka oziroma BPD vzpostavi primerne strategije in procese za
ocenjevanje potrebnega notranjega kapitala,
− zahteva, da banka posluje v skladu z omejitvami glede izpostavljenosti in drugimi
omejitvami in zahteva po ustreznem upravljanju likvidnosti.
Načelo varnega in skrbnega poslovanja borznoposredniških družb se uresničuje tudi po
pravilih o korporacijski sestavi borznoposredniške družbe, in sicer zlasti po pravilih o
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upravi borznoposredniške družbe in o imetnikih kvalificiranih deležev. Namen
zagotavljanja preglednosti poslovanja borznoposredniške družbe se uresničuje s pravili
o javni objavi letnih poročil in drugih razkritij o poslovanju borznoposredniške družbe.
4. Načelo učinkovitega poslovanja borznoposredniških družb; zahteva in omogoča, da te
družbe pravila o upravljanju tveganja uresničujejo sorazmerno značilnostim, obsegu in
zapletenosti poslov, ki jih opravljajo. Na podlagi standardov Basel II je to načelo z
uveljavitvijo ZTFI uresničeno v znatno večjem obsegu, saj nova pravila o kapitalskih
zahtevah (v nekaterih delih tudi v povezavi z Zakonom o bančništvu Ul RS št. 25/15 (v
nadaljevanju ZBan-2)) borznoposredniškim družbam zlasti omogočajo:
− uporabo pristopov na podlagi notranjih bonitetnih sistemov oziroma drugih lastnih
modelov, prilagojenih poslovanju in tveganju posamezne borznoposredniške družbe, ter
− ustrezno upoštevanje ukrepov omejevanja tveganja (kreditno zavarovanje) ter
ukrepov razpršitve kreditnega tveganja (sekuritizacije) pri izračunavanju kapitalskih
zahtev.
5. Načelo skrbnega in učinkovitega nadzora, ki zahteva zagotavljanje poslovanja
borznoposredniških družb v skladu s pravili upravljanja tveganja ter drugimi pravili
varnega in skrbnega poslovanja. Nadzor nad bankami in BPD opravlja ustrezen nadzorni
organ, ki mu zakon daje možnost izrekanja nadzornih ukrepov, s katerimi se lahko
učinkovito doseže namen nadzora. To načelo se uresničuje po pravilih o nadzoru (na
posamični in konsolidirani podlagi).
6. Načelo zaupanja vlagateljev; je hkrati vidik načela preglednosti in načela celovitosti
trga finančnih instrumentov, zato se uresničuje po enakih pravilih kakor navedeni načeli.
Dodatno se uresničuje po naslednjih pravilih:
− pravilih o jamstvu za terjatve in
− pravilih o varovanju zaupnih podatkov o stranki.
Državni zbor je 2.julija 2007 sprejel zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI oz. angl.
MiFID), ki je nadomestil Zakon o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1). Prenos Direktive
MiFID v slovenski pravni red je zahteval obsežnejše spremembe ključnih področij
urejanja trga finančnih instrumentov, ki so jih narekovale tudi razmere na slovenskem
kapitalskem trgu. ZTFI v celoti povzema cilje in načela Direktive MiFID ter dokončno
vpelje tudi prosto opravljanje investicijskih storitev v državah članicah EU, z namenom
omogočanja enotnega kapitalskega trga in povečanja konkurence na področju
investicijskih storitev.
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2.2.4 Ostala regulativa
Zakon o prevzemih
Pravno je pojem prevzem opredeljen z dejanji nakupa vrednostnih papirjev ciljne
družbe, kar je definicija prevzema v ožjem smislu (angl. takeover). V praksi pa je s
prevzemom mnogokrat mišljena pridobitev nadzora nad podjetjem, in sicer z nakupom
določenega števila vrednostnih papirjev tega podjetja.
Zgodovina slovenske prevzemne zakonodaje sega v leto 1997, ko je bil sprejet prvi Zakon
o prevzemih (ZPre), ki je urejal načine in pogoje za nakup vrednostnih papirjev delniških
družb. Tako kot se je po osamosvojitvi Slovenija razvijala ekonomsko in politično, se je
razvijala, spreminjala in dopolnjevala tudi prevzemna zakonodaja, kar je botrovalo
nastanku novega ZPre-1, ki je začel veljati leta 2006. Z vidika sprememb in usklajevanja
slovenske prevzemne zakonodaje s sprejetim pravnim okvirjem v EU, so bila leta od 2006
do 2014 izredno dinamična ter so rezultirala v mnogih novelah Zakona o prevzemih iz
leta 2006.
Stanje regulative na področju prevzemne zakonodaje; zadnja sprememba Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih Ul RS št. 75/15 z dne 8.10.2015 ZPre1G, ki je bila izvedena konec leta 2015, je bila nekoliko obsežnejša, zaradi prenosa
standardov T2S za korporacijska dejanja, ki jih je treba izvesti v okviru širšega projekta
vzpostavitve vseevropske infrastrukture za poravnavo vrednostnih papirjev TARGET2Securities v sodelovanju centralnih bank Evropskega sistema centralnih bank in
centralnih depotnih družb v EU. S predlogom zakona se urejajo tudi nekatera vprašanja,
povezana z osnovnimi načeli preglednosti prevzemnega postopka, zaščite imetnikov
vrednostnih papirjev, učinkovitost nadzora ter sorazmernosti in odvračilnosti sankcij in
splošnega načela pravne varnosti.
Poglavitni cilji, ki jim sledijo predlagane spremembe in dopolnitve zakona, so:
1. vzpostaviti pravno okolje, ki bo omogočalo uporabo tehnične rešitve T2S v Republiki
Sloveniji,
2. uskladiti se s Predlogom zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih,
3. določiti obvezen minimalni prag uspešnosti pri obvezni prevzemni ponudbi,
4. določiti obveznost razkritja načrtov prevzemnika glede premoženja ciljne družbe in
posredovanja izjave poslovodstva ciljne družbe o morebitnih zastavah ali zavarovanjih
(oziroma o morebitni zavezi zastave ali zavarovanja) premoženja ciljne družbe, danih
prevzemniku za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe ter omejiti prakso zastave ali
zavarovanja premoženja ciljne družbe,
5. razširiti obveznost razkritja poslov z vrednostnimi papirji ciljne družbe na člane
organov vodenja, kot tudi na člane organov nadzora ciljne družbe,
6. določiti korekcijski mehanizem, ki bo pri določitvi pravične cene v prevzemni ponudbi,
ob predhodni zahtevi za sodno varstvo, upošteval gibanje cene vrednostnih papirjev
ciljne družbe na organiziranem trgu vrednostnih papirjev,
7. določiti dodatni pogoj, kdaj se nadomestilo, ki ga prevzemnik ponudi manjšinskim
delničarjem ob izključitvi iz ciljne družbe, ki sledi predhodni uspešni prostovoljni
prevzemni ponudbi, lahko šteje za pravično,
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8. določiti dodatni pogoj, kdaj se nadomestilo, ki ga lahko manjšinski delničar zahteva
od prevzemnika ob izstopu, ki sledi predhodni uspešni prostovoljni prevzemni ponudbi,
lahko šteje za pravično,
9. urediti nadzor nad borznoposredniškimi družbami in sankcije zaradi kršitve obveznosti
v zvezi s prevzemno namero;
10. določiti izrecno pravno podlago za izdajo novih odločb ter
11. odpraviti pomanjkljivosti in nejasnosti obstoječe ureditve.
Z ZPre-1 iz leta 2006 in novelami, ki so sledile, se je prizadevalo:
 ustvariti sodoben pravni okvir prevzemne zakonodaje, ki bo usklajen z direktivami EU,
 doseči vsebinsko in pravno-sistemsko usklajenost z drugo zakonodajo na področju
prava družb, prava nematerializiranih vrednostnih papirjev in finančnega prava,
 uvesti ključna načela prevzemne zakonodaje,
 postaviti enaka pravila za vse subjekte na trgu kapitala,
 učinkovito zasnovati koncept oseb, ki delujejo usklajeno,
 izbrati primeren sistem izbirnih pravic pri obrambnih mehanizmih,
 oblikovati učinkovite nadzorne in postopkovne mehanizme ter globe za
sankcioniranje kršiteljev in
 zasnovati ustrezne prehodne določbe, ki bodo upoštevale varstvo zakonito
pridobljenih pravic in omogočale postopno oblikovanje enotnih prevzemnih načel.
Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih
Zakonsko področje oziroma pravni okvir s področja nematerializiranih vrednostnih
papirjev je v razvitih finančnih sistemih, kjer se vrednostni papirji izdajajo v
nematerializirani obliki, izredno pomemben. V svetu sta se kot odsev gospodarskega
razvoja, ki mu je sledilo pravo (nematerializiranih) vrednostnih papirjev, izoblikovala dva
postopka dematerializacije vrednostnih papirjev. Prvi postopek je imobilizacija, drugi je
dematerializacija.
Poenostavljeno povedano je imobilizacija rešitev, ki so jo oblikovali tržni udeleženci
sami, saj v začetnih razvojnih fazah ni zahtevala posebnega formalnega urejanja, temveč
je temeljila na raznovrstnih civilnopravnih pogodbenih odnosih med udeleženci trga
kapitala. Formalno urejanje je navadno sledilo praksi in je bilo namenjeno krepitvi
pravne varnosti, saj je reševalo vprašanja, ki jih je pri razvoju imobilizacije izoblikovala
praksa. Do popolne dematerializacije je prišlo, ko je zakonodaja shranjevalcu omogočila,
da vrednostne papirje, ki so mu bili izročeni v hrambo, v svojem imenu položi v hrambo
pri centralnem depozitarju, izdajatelju pa, da listinske vrednostne papirje, ki so izročeni
v hrambo pri centralnem depozitarju, nadomesti z eno globalno listino.
Dematerializacija je rešitev, pri kateri je izdaja nematerializiranih vrednostnih papirjev
predpisana z zakonom ali drugim oblastnim aktom države. Nematerializirani vrednostni
papir se izda, ne da bi bilo treba deponirati kakršno koli pisno listino. Izda se namreč, ko
se na podlagi naloga izdajatelja ustvari vnos v centralnem registru. Tako izdajo
nematerializiranih vrednostnih papirjev poznamo tudi v Republiki Sloveniji. Sistemi, ki
temeljijo na dematerializaciji, omogočajo, da je v centralnem registru kot imetnik
naveden tudi končni (ekonomski) imetnik. Zato se tak sistem imenuje tudi sistem
neposrednega imetništva (angl. direct holding). Seveda opisani način vodenja
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centralnega registra omogoča tudi posredno imetništvo. Neposredna posledica dveh
različnih načinov nematerializacije je različna pravna narava upravičenj, ki jih prenaša
končni imetnik. V sistemu neposrednega imetništva se vedno nosi nematerializirani
vrednostni papir, v sistemu posrednega imetništva pa solastniški delež oziroma ponekod
tudi obligacijsko ali celo sui generis upravičenje do dela pravic iz globalne listine.
Pravo vrednostnih papirjev je nastalo kot odsev neke stopnje gospodarskega razvoja
zaradi uresničitve interesa po preprostejši prenosljivosti pravic, ki omogoča širše
trgovanje s njimi. S tem, ko se premoženjska pravica inkorporira v vrednostni papir, se ji
poveča likvidnost. Z izdajo vrednostnega papirja se nadomesti cesija, kot razpolagalni
pravni posel, s katerim se izvede prenos pravice. Potrebo po lažji prenosljivosti pravic,
bolj kakor listinski vrednostni papir, zadovolji nematerializirani vrednostni papir, enako
kakor elektronski denar uspešno nadomesti gotovino. Ker dematerializacija vrednostnih
papirjev nadomesti sedanjega prenosnika vrednostnega papirja z elektronskim, se
pravna narava (vsebina) pravic iz vrednostnega papirja s tem, ko se ta izda v
nematerializirani obliki, ne spremeni. Se pa, zaradi spremembe nosilca, spremenijo
pravila o nastanku (izdaji) in prenosu pravic iz (nematerializiranega) vrednostnega
papirja.
Dematerializacija vrednostnih papirjev je bila v Republiki Sloveniji prvič omogočena na
podlagi 137. člena ZTVP. Ta je določal, da se smejo vrednostni papirji izdati v
nematerializirani obliki, kadar so zagotovljeni tehnični in drugi potrebni pogoji, ki jih
določi Vlada Republike Slovenije. Tehnični in drugi pogoji so bili zagotovljeni leta 1995,
ko je začela delovati Centralna klirinško-depotna družba, delniška družba (v nadaljnjem
besedilu: KDD). KDD opravlja posle zbirne hrambe vrednostnih papirjev, ugotavljanja in
izpolnjevanja obveznosti iz poslov z vrednostnimi papirji ter vodenja centralnega registra
imetnikov nematerializiranih vrednostnih papirjev. KDD je začela opravljati pretežni del
svoje dejavnosti leta 1996, ko so bili pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih papirjev
sprejeti v članstvo sistema plačevanja in prenosa vrednostnih papirjev. Ustanovitev KDD
je pomenila izpolnitev pogojev za začetek izdajanja nematerializiranih vrednostnih
papirjev in tako je bila na podlagi pooblastila iz ZTVP sprejeta Uredba o
nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 45/95; v nadaljnjem besedilu:
uredba). Uredbo je leta 1999 razveljavil Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih
ZNVP. ZNVP je na zakonski ravni uredil pravila izdaje in prenosa nematerializiranih
vrednostnih papirjev, način zamenjave že izdanih vrednostnih papirjev z vrednostnimi
papirji izdanimi v nematerializirani obliki, pogoje in omejitve dostopa do podatkov o
imetnikih nematerializiranih vrednostnih papirjev, ter pravila vodenja centralnega
registra nematerializiranih vrednostnih papirjev. ZNVP je sledil pravilom uredbe in ni širil
obsega števila izdajateljev, ki morajo izdati nematerializirane vrednostne papirje.
Stanje regulative na področju dematerializacije vrednostnih papirjev; Trenutno veljavni
zakon na področju nematerializiranih vrednostnih papirjev je ZNVP-1, ki je stopil v
veljavo 23.10.2015. Nov ZNVP-1 je bilo potrebno sprejeti predvsem zaradi prenosa
standardov T2S, saj je do tedaj veljavni ZNVP:
 urejal izvedbo manjšega števila korporacijskih dejanj, kot jih urejajo standardi;
 ni urejal načina izpolnitve obveznosti iz korporacijskega dejanja tako, kot
predvidevajo standardi;
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omogočal izvedbo korporacijskih dejanj, za katera standardi zahtevajo, da se
izvedejo prek centralne depotne družbe, ki vodi register nematerializiranih
vrednostnih papirjev, v katerega so vpisani nematerializirani vrednostni papirji, v
zvezi s katerimi je treba izvesti korporacijsko dejanje, na način, ki s standardi ni
predviden;
 omogočal širok nabor vpisa pravic tretjih, ker je s vpisom pravice tretjega na
določenem vrednostnem papirju le-tega spremenila iz zamenljivega v individualno
določenega, kar pa je v nasprotju s pravilom, da se v okviru T2S lahko med seboj
poravnajo le zamenljivi vrednostni papirji.
in zaradi sprejema Uredbe o izboljšanju poravnave vrednostnih papirjev v EU in o
centralnih depozitarjih vrednostnih papirjev (CSDR), ki posledično zahteva:
 spremenjeno terminologijo, kajti CSDR namesto izraza klirinško-depotna družba
uporablja izraz centralna depotna družba;
 omogočiti čezmejno opravljanje storitev, ki izrecno dovoljuje da, se v centralni
register, ki se vodi v Republiki Sloveniji, vpišejo tudi nematerializirani vrednostni
papirji, ki vsebujejo obveznost, za katero se uporablja tuje pravo ali da se vpišejo
nematerializirani vrednostni papirji, izdani v obliki, ki jo pozna pravo države članice;
Cilji sprejetega ZNVP-1 so:
 vzpostaviti pravno okolje, ki bo omogočalo uporabo tehnične rešitve T2S v Republiki
Sloveniji;
 vzpostaviti pravno okolje, ki ne bo v nasprotju z določbami Uredbe (EU) št.
909/2014;
 zagotoviti, da se izpolnitev osebi, ki je kot imetnik nematerializiranega vrednostnega
papirja vpisana v centralni register, vedno šteje za veljavno izpolnitev izdajateljeve
obveznosti;
 zmanjšati stroške poslovanja z nematerializiranimi vrednostnimi papirji; in
omogočiti, da se v Republiki Sloveniji lahko izdajo vrednostni papirji tudi, če se za
obveznost izdajatelja iz vrednostnega papirja uporablja tuje pravo.
Pomembna novost ZNVP-1 je, da je jasno definirano, da izvedba izdaje
nematerializiranih vrednostnih papirjev in odločanje o izdaji ne pomenita uresničevanja
javnega pooblastila. To sicer že izhaja iz ZNVP-C, kar pomeni, da je izvedba izdaje storitev
centralne depotne družbe za njeno stranko. Da centralna depotna družba ne uresničuje
javnega pooblastila, potrjuje tudi Uredba (EU) št. 909/2014, ki storitve te družbe ureja
kot navadne civilnopravne storitve na finančnem področju. Uredba (EU) št. 909/2014
namreč centralnim depotnim družbam omogoča čezmejno delovanje v Evropski uniji
brez zahteve, da centralna depotna družba, ki želi opravljati storitve v drugi državi članici
Evropske unije, pridobi javno pooblastilo v tej državi. To bi bilo namreč nujno, če bi pri
svojem delovanju uresničevala oblastna upravičenja.
Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ZISDU
Evropska zakonodaja, ki ureja področje poslovanja vzajemnih skladov je temeljila na
pravni ureditvi industrije vzajemnih skladov v Združenih državah Amerike, Investment
Company Act, ki je bil sprejet že davnega leta 1940 in z amandmaji dopolnjen leta 1970.
Prvi zakon, ki je urejal področje investicijskih skladov v Sloveniji je bil leta 1994 sprejet
Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (v nadaljevanju ZISDU). Do leta
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2000 so bile opravljene tri spremembe zakona ZISDU, ki so bile v glavnem vezane na
problematiko preoblikovanja pooblaščenih investicijskih družb (v nadaljevanju PID).
Temelj pravne ureditve vzajemnih skladov na evropskem trgu predstavlja direktiva
Evropske skupnosti (85/611/EEC) in amandmaji, ki so sledili 1988, 1995 in leta 2000.
Postavljanje prvega sodobnega pravnega okvirja na področju investicijskih skladov se je
začelo s prenosom direktive EU z dne 20. decembra 1985 o usklajevanju zakonov in
drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne
papirje, kar se je zgodilo z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje - 1
(v nadaljevanju ZISDU-1) leta 2002. Direktiva 85/611/EGS je bila ključnega pomena za
razvoj evropskega trga KNPVP2. Njen namen je bil ustvariti enotni trg za KNPVP, ki bi
povečal naložbene in poslovne možnosti za sektor in vlagatelje. Opredelila je zahteve, ki
jih morajo KNPVP upoštevati, da so upravičeni do čezmejnega trženja, ter uvedla prvi
potni list finančnih storitev. Glavni cilj je bil zagotoviti visoko stopnjo varstva vlagateljev.
Kljub pozitivnemu razvoju je med njenim izvajanjem postalo jasno, da je ta direktiva
preveč omejujoča in da upravljavcem KNPVP preprečuje, da bi povsem izkoristili svoje
razvojne možnosti. To je bilo moč opaziti pri ovirah za trženje KNPVP v drugih državah
članicah, naraščajočem številu skladov, katerih velikost je manjša od optimalne,
neučinkovitem izvlečku prospekta, ipd.
Stanje regulative na področju investicijskih skladov; Finančna kriza, ki se je pričela leta
2008, je razkrila vrsto ranljivosti finančnega sistema, zato se je Evropska komisija
zavezala, da bo zagotovila ustrezen regulativni nadzor nad vsemi akterji na finančnem
trgu. Ena izmed takih področji je bila tudi dejavnost upraviteljev alternativnih
investicijskih skladov (v nadaljnjem besedilu: AIS), ki ne izpolnjujejo kriterijev iz Direktive
2009/65/ES. Upravitelji AIS uporabljajo vrsto naložbenih strategij in tehnik ter vlagajo v
široko paleto finančnega in fizičnega premoženja. Zaradi tveganj, ki izhajajo iz teh
naložb, je vlaganje v AIS omejeno predvsem na profesionalne vlagatelje. Dne 1. 7. 2011
je bila v Uradnem listu EU UL L 174 z dne objavljena Direktiva 2011/61/EU in 2009/65/ES
ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1059/2010 UL L št. 174 z dne 1. 7. 2011(v
nadaljevanju Direktiva 2011/61/EU), katere glavni cilj je vzpostaviti skupne zahteve za
ureditev dovoljenj in nadzora nad upravljavci alternativnih investicijskih skladov.
Povod za novo ureditev investicijskih skladov v Republiki Sloveniji je implementacija
Direktive 2011/61/EU v slovenski pravni red z zakonom, ki bo urejal tudi upravljavce
alternativnih investicijskih skladov. Skladno z ZISDU-2 je bilo regulirano le upravljanje
skladov, ki javno zbirajo premoženje. S sprejetjem zakona ZISDU-3 je zakon začel urejati
tudi upravljavce alternativnih investicijskih skladov. AIS je investicijski sklad kot vsak
drugi sklad, katerega namen je, da zbira premoženje vlagateljev (javno ali od
profesionalnih vlagateljev/nejavno), ter ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno
politiko nalaga v različne vrste naložb v korist imetnikov enot tega investicijskega sklada.
Definicija investicijskega sklada se torej razširi tudi na sklade, v katere lahko vlagajo le
profesionalni vlagatelji. Investicijski skladi se bodo delili na KNPVP in AIS. AIS pa se bodo
nadalje delil na alternativne zasebne investicijske sklade in na alternativne javne
investicijske sklade. Predlog zakona bo uredil KNPVP in alternativne investicijske sklade,
ki javno zbirajo premoženje. Zakon, ki ureja upravljavce alternativnih investicijskih
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skladov, pa ureja vse ostale alternativne investicijske sklade, ki bodo namenjeni
profesionalnim vlagateljem.
Kot ena od glavnih pomanjkljivosti ZISDU-2, se je med finančno krizo pokazala
problematika v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za investicijske sklade. Uvedba
ZISDU-3 je vključevala novo podpoglavje, ki govori o izrednem prenosu opravljanja
skrbniških storitev. Nov zakon natančneje določa prenos opravljanja skrbniških storitev
na izrednega skrbnika, če je skrbniku prenehalo veljati oziroma mu je bilo odvzeto
dovoljenje za opravljanje skrbniških storitev.
Finančna kriza je bila tudi povod za sprejetje Direktive 2013/14/EU Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spremembi Direktive 2003/41/ES o
dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje, Direktive
2009/65/ES o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih
podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) UL L št.302 z dne
17.11.2009 in Direktive 2011/61/EU v zvezi s prevelikim zanašanjem na bonitetne ocene
in prenos le-te v ZISD-3. Pri naložbah v dolžniške instrumente so se institucije za poklicno
pokojninsko zavarovanje, DZU in upravljavci alternativnih investicijskih skladov preveč
zanašali na bonitetne ocene, ki so jih izdale bonitetne agencije. Navadno zaradi tega tudi
niso pripravljali lastnih ocen kreditne sposobnosti izdajateljev teh dolžniških
instrumentov. Da bi se izboljšala kakovost naložb navedenih institucij, s čimer bo
zagotovljena tudi večja zaščita vlagateljev v te finančne produkte, Direktiva 2013/14/EU
od njih zahteva, da se pri ocenjevanju tveganj, povezanih z naložbami, izogibajo
izključnemu ali sistematičnemu zanašanju na bonitetne ocene oziroma uporabo teh
ocen kot edinega parametra.
Glede na obsežnost področij, ki jih je bilo preko direktiv EU potrebno prenesti v slovenski
pravni red, je bil cilj zakonodajalca s sprejemom novega zakona ZISDU-3, ki je bil sprejet
v prvi polovici leta 2015, naslednji:
 ureditev problematike v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za investicijske
sklade, ki javno zbirajo premoženje,
 delni prenos evropske zakonodaje v nacionalni pravni red glede zmanjšanja
prevelikega zanašanja družb za upravljanje na bonitetne ocene, ki jih izdajo
bonitetne agencije ter
 ureditev investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje (na novo se ureja
alternativne krovne sklade ter dopušča nalaganje alternativnih investicijskih skladov,
ki javno zbirajo premoženje, v nepremičnine).

2.3 Dejavniki aktivnosti kapitalskih trgov
Aktivnost kapitalskih trgov lahko presojamo skozi različne ključne dejavnike kapitalskih
trgov. Za namene dokazovanja postavljenih hipotez, smo se v nalogi osredotočili na
proučitev najpomembnejših dejavnikov aktivnosti, med katere uvrščamo: število
delujočih institucij z izdanimi licencami za opravljanje poslov in storitev na kapitalskih
trgih, primarne izdaje vrednostnih papirjev, likvidnost sekundarnega trga kapitala in kot
zadnjega obseg pobranih davkov iz obdavčitve kapitalskih dobičkov in drugih prihodkov
iz naslova lastništva finančnih instrumentov.
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2.3.1 Število delujočih institucij na kapitalskem trgu
Finančne institucije so specializirana podjetja, ki opravljajo posle na denarnih in
kapitalskih trgih. Praktično jih težko ločimo od finančnih trgov, saj finančne institucije
dejansko ustvarijo finančni trg in na njem tudi poslujejo (Prohaska, 1999, str. 6). Za
potrebe raziskovanega problema te naloge smo se osredotočili predvsem na tiste
finančne institucije, ki so dejavne na kapitalskem trgu.
Finančne institucije, ki so dejavne na kapitalskem trgu, akumulirajo denarna sredstva in
sodelujejo pri prenosu finančnih presežkov na posreden ali neposreden način.
Institucije, dejavne na trgu kapitala, s svojim posredništvom tako omogočajo finančne
tokove od vlagateljev do izdajateljev finančnih instrumentov, povečujejo obseg denarne
akumulacije, prispevajo k boljši alokaciji prihrankov, ter znižujejo stroške finančnih
tokov.
Delovanje finančnih institucij v narodnem gospodarstvu vpliva na povečan obseg
povpraševanja in učinkovitosti realnih investicij, saj se z njihovim posredovanjem manjši
prihranki vlagateljev akumulirajo v večje vsote, po katerih povprašujejo investitorji. S
pomočjo posredovanja finančnih institucij se akumulirani zneski posredujejo
investitorjem, pri čemer se terminska razlika posojenih prihrankov delno odpravi,
omogočena pa je tudi boljša kakovost naložb in seveda cenejši prenos.
Učinkovitost kapitalskega trga je odvisna od števila delujočih institucij na trgu kapitala,
ki na finančnem trgu omogočajo transformacijo prihrankov, in sicer jim preoblikujejo
tveganost, ročnost, višino in likvidnost. Druga pozitivna lastnost, ki jo zagotavljajo
delujoče institucije na kapitalskih trgih je izvajanje nadzora nad porabo prihrankov in s
tem povečanje učinkovitosti, saj posamezniki na kapitalskem trgu te funkcije ne morajo
zagotavljati, kljub temu pa prenos prihrankov poteka tudi preko posameznikov.
Na kapitalskem trgu delujejo številne različne finančne institucije. Vse zagotavljajo
izpolnjevanje svojih točno določenih nalog na kapitalskem trgu. Finančni sektor je
sestavljen iz naslednjih segmentov: banke, BPD, zavarovalnice, DZU in investicijski skladi,
akterji pokojninskega zavarovanja, borza in lizing.
Kot je bilo v teoretičnem delu naloge opredeljeno, ločimo med tremi osnovnimi vrstami
finančnih institucij, ki so z opravljanjem finančnih storitev prisotne na kapitalskem trgu:
a) Denarne finančne institucije, med katerimi imajo najpomembnejšo vlogo na
kapitalskem trgu poslovne banke, nezanemarljivo vlogo pa ima s svojo naravo
delovanja tudi centralna banka.
b) Nedenarne finančne institucije, ki na kapitalskem trgu, skrbijo za prenos finančnih
prihrankov v nedenarni obliki. Med najpomembnejše sodijo zavarovalnice,
pokojninski in investicijski skladi, ect.
c) Agentske finančne institucije, ki na trgu kapitala nastopajo kot agenti oziroma
posredniki med gospodarskimi celicami, ki imajo presežke in tistimi, ki imajo
primanjkljaje. Pri tem za izvajanje navedenih nalog uporabljajo finančne instrumente
oziroma, pojmovano ožje, vrednostne papirje. Te ustanove so poslovne banke v vlogi
agenta, investicijske banke in borznoposredniške družbe.
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Tabela 7: Vrste slovenskih finančnih institucij v letu 2014
Vrsta finančnih institucij v Sloveniji

Število institucij v letu 2014

Denarne finančne institucije


Banke

21



Hranilnice

3

Nedenarne finančne institucije
1. Zavarovalnice in pozavarovalnice

16

2. Pokojninski skladi

9

3. Investicijski skladi

113

4. Lizinška podjetja

17

5. BPD in DZU

23

Vir: BS, ATVP, AZN, ZBS

Iz tabele 7 je mogoče razbrati, da je na slovenskem kapitalskem trgu dejavnih:
 21 bank, od tega 7 bank z neposredno nadrejenimi bankami iz Evrosistema, 4
podružnice tuje banke in 3 hranilnice
 14 zavarovalnic in 2 pozavarovalnici
 5 pokojninskih družb in 9 vzajemnih pokojninskih skladov, ki so jih upravljale 3
banke, 2 zavarovalnici in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega
zavarovanja
 113 vzajemnih skladov, ki jih upravlja 10 družb za upravljanje
 5 borznoposredniških družb in 12 bank, kot pooblaščenih udeležencev trga
vrednostnih papirjev
Slika 11: Struktura slovenskega finančnega sistema glede na velikost bilančne vsote
konec leta 2014

13,40%

15,80%

70,80%

denarne finančne institucije

zavarovalnice

Vir: Banka Slovenije, Poročilo o finančni stabilnosti, 2015
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nedenarne finančne institucije

Sestavo finančnega sistema je mogoče prikazati tudi skozi bilančno vsoto celotnega
finančnega sektorja. Če kot merilo v strukturi finančnega trga vzamemo bilančno vsoto,
iz slike 11 vidimo, da so med institucijami na slovenskem finančnem trgu ob koncu leta
2014 prevladovale denarne finančne institucije (brez centralne banke), medtem ko so
nedenarne finančne institucije zavzemale le 29,2 odstotka.
Slika 12: Struktura slovenskega finančnega sistema leta 2014 glede na finančna sredstva
v odstotkih BDP
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Vir: Banka Slovenije, Poročilo o finančni stabilnosti, 2015
Sestavo finančnega sektorja je mogoče oceniti skozi bilančno vsoto celotnega
finančnega sektorja v deležu BDP, ter številu finančnih institucij, ki jih razdelimo na
denarne in nedenarne finančne institucije.
Tabela 8: Finančni kazalniki posameznih vrst finančnih institucij za leto 2013 in 2014
2013
2014
Dobiček po obdavčitvijo (v mio eur)
Banke
-3.586
- 113
Zavarovalnice in pozavarovalnice
123,2
163,7
Lizinška podjetja
-266
-50
DZU
6,8
10,7
ROA (v %)
Banke
-7,7
-0,26
Zavarovalnice in pozavarovalnice
1,78
2,22
Lizinška podjetja
-6,9
-1,5
DZU
8,55
11,94
ROE (v%)
Banke
-97,30
-2,67
Zavarovalnice in pozavarovalnice
8,45
9,84
Lizinška podjetja
-5.228,7
-17,50
DZU
10,82
14,62
Vir: BS, ATVP, AZN, AJPES
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Uspešnost finančnega sektorja pa lahko v skladu strokovno literaturo in poročili finančne
stabilnosti Banke Slovenije ocenjujemo glede na finančne kazalnike posameznih vrst
finančnih institucij.
Institucije, ki nastopajo na trgu kapitala, so denarne finančne institucije, med katere
sodijo poslovne banke in centralna banka, ter nedenarne institucije, med katere sodijo
BPD, DZU, investicijski in pokojninski skladi ter zavarovalnice. Za posle opravljanja
investicijskih storitev na kapitalskem trgu je, v skladu z veljavno zakonodajo, potrebno
pridobiti ustrezno dovoljenje nadzorne institucije.
Za investicijske storitve in posle na trgu finančnih instrumentov se označujejo storitve
sprejemanja in posredovanja naročil v zvezi s finančnimi instrumenti, izvrševanja naročil
strank, poslovanja s finančnimi instrumenti za svoj račun, gospodarjenja s finančnimi
instrumenti, storitve investicijskega svetovanja, izvedbe prvih ali nadaljnjih prodaj
finančnih instrumentov, ki lahko imajo naravo obveznosti odkupa ali brez obveznosti
odkupa preostanka ponujenega finančnega instrumenta, kakor tudi upravljanje
večstranskih sistemov trgovanja.
V skladu z 8.členom ZTFI je definicija investicijskih storitev in poslov v zvezi s finančnimi
instrumenti naslednja:
 sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti,
 izvrševanje naročil za račun strank,
 poslovanje za svoj račun,
 gospodarjenje s finančnimi instrumenti,
 investicijsko svetovanje,
 izvedba prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa,
 izvedba prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov brez obveznosti odkupa,
 upravljanje večstranskih sistemov trgovanja (v nadaljnjem besedilu: upravljanje
MTF).
V skladu s 10.členom ZTFI je definicija pomožnih storitev naslednja:








hramba in vodenje finančnih instrumentov za račun strank, ki vključuje tudi
skrbništvo in sorodne storitve, kakršne so upravljanje denarnih in drugih vrst
zavarovanja in storitve vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev
strank,
dajanje posojil vlagateljem oziroma vlagateljicam (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj),
da bi ti lahko opravili enega ali več poslov s finančnimi instrumenti, če je investicijsko
podjetje, ki daje posojilo, udeleženo pri teh poslih,
svetovanje podjetjem glede kapitalske sestave, poslovne strategije in sorodnih zadev
ter svetovanje in storitve v zvezi z združitvijo in nakupi podjetij,
menjalniške storitve, če jih investicijsko podjetje opravlja v zvezi z investicijskimi
storitvami,
investicijske raziskave in finančne analize ali druge oblike splošnih priporočil v zvezi
s posli s finančnimi instrumenti,
storitve v zvezi z izvedbo prve oziroma nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z
obveznostjo odkupa,
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storitve in posli enake vrste kakor investicijske ali pomožne investicijske storitve, ki
se nanašajo na osnovne instrumente izvedenih finančnih instrumentov, če so
povezane z investicijskimi ali pomožnimi investicijskimi storitvami.

Prav tako lahko za določen del opravljanja investicijskih poslov in storitev, pridobijo
dovoljenje v skladu z ZISDU-3 tudi DZU, pri čemer je po tem zakonu s strani finančnih
institucij možno opravljati sledeče storitve:
 gospodarjenje s finančnimi instrumenti,
 investicijsko svetovanje,
 hramba in administrativne storitve v zvezi z enotami investicijskih skladov.
Investicijske storitve in posle lahko opravljajo investicijska podjetja, pri čemer so to
pravne osebe, ki kot svojo redno dejavnost profesionalno opravljajo investicijske
storitve za druge osebe ali opravljajo investicijske posle za svoj račun.
Borznoposredniška družba je investicijsko podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ni
banka in ki je pridobila dovoljenje agencije za opravljanje investicijskih storitev in poslov.
Vendar pa lahko investicijske posle za BPD oziroma poslovne banke, ki imajo dovoljenje
za opravljanje tovrstnih poslov, opravljajo le fizične osebe, ki so pri tej pravni osebi redno
zaposlene in so za opravljanje tovrstnih poslov pridobile ustrezno licenco in soglasje
ATVP za opravljanje poslov borznega posrednika.
Investicijske storitve, posle in pomožne investicijske storitve lahko v skladu s 32.členom
ZTFI opravljajo naslednje pravne osebe:
 borznoposredniška družba, ki za to pridobi dovoljenje agencije,
 investicijsko podjetje države članice, ki ni banka ali posebna finančna institucija in ki
v skladu s tem zakonom ustanovi podružnico v Republiki Sloveniji oziroma je v skladu
s tem zakonom upravičena neposredno opravljati investicijske storitve in posle v
Republiki Sloveniji,
 podružnica investicijskega podjetja tretje države, ki ni banka in ki pridobi dovoljenje
agencije za ustanovitev.
Investicijske storitve, posle in pomožne investicijske storitve, pa lahko v Republiki
Sloveniji opravljajo tudi naslednje pravne osebe:
 banka, ki za to pridobi dovoljenje Banke Slovenije,
 banka ali posebna finančna institucija države članice, ki v skladu z ZBan-1 ustanovi
podružnico v Republiki Sloveniji oziroma je v skladu z ZBan-1 upravičena neposredno
opravljati investicijske storitve in posle v Republiki Sloveniji,
 podružnica banke tretje države, ki pridobi dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev
in je v skladu z ZBan-1 upravičena opravljati investicijske storitve in posle.
V Republiki Sloveniji lahko investicijske storitve v zvezi z upravljanjem MTF opravlja tudi
upravljavec organiziranega trga. Nihče drug, razen prej navedenih oseb, ne sme
opravljati investicijskih storitev in poslov. Za banke, ki opravljajo investicijske storitve in
posle, se smiselno uporablja kar nekaj določb iz ZTFI-ja, med drugim tudi za izdajo
dovoljenja za opravljanje tovrstnih poslov.
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Za opravljanje investicijskih poslov in storitev, pa se ZTFI-1 ne uporablja za vse osebe, ki
so na tem delu finančnega trga, trgu kapitala, dejavne. To so zavarovalnice in
pozavarovalnice, ki opravljajo investicijske storitve izključno za svoje nadrejene družbe,
ali za svoje podrejene družbe, ki opravljajo investicijske storitve občasno pri opravljanju
svoje redne dejavnosti ali poklica. Prav tako se ZTFI-1 ne uporablja za osebe, ki opravljajo
investicijske posle samo za upravljanje programov udeležbe za zaposlene. Posebna
pravila veljajo za male borznoposredniške družbe, ki ne morejo opravljati vseh
investicijskih storitev, ne smejo sprejeti v hrambo denarnega dobroimetja in finančnih
instrumentov strank.
Tabela 9: Zakonska definicija pravne oseb, ki lahko opravlja investicijske storitve in
posle
Banke
Investicijska podjetja
banka, ki za to pridobi dovoljenje BS
BPD, ki za to dobi dovoljenje ATVP
Banka ali posebna finančna institucija Investicijsko podjetje države članice, ki ni
države članice, ki v skladu z ZBan-2 banka ali posebna finančna institucija in ki
ustanovi podružnico v Republiki Sloveniji v skladu z ZTFI-1 ustanovi podružnico v
oziroma je v skladu z ZBan-2 upravičena Republiki Sloveniji oziroma je upravičena
neposredno
opravljati
investicijske neposredno
opravljati
investicijske
storitve in posle v Republiki Sloveniji
storitve in posle v Republiki Sloveniji
Podružnica banke tretje države, ki pridobi Podružnica investicijskega podjetja tretje
dovoljenje BS za ustanovitev in je v skladu države, ki ni banka in ki pridobi dovoljenje
z zakonom ZBan-2 upravičena opravljati ATVP za ustanovitev
investicijske storitve in posle
Vir: Prohaska, 2004,
V skladu z zahtevami ZTFI mora ATVP voditi uradni register družb z dovoljenjem za
opravljanju investicijskih storitev in poslov. Iz tega regista je razvidno, da so konec leta
2014 s takšnim dovoljenjem razpolagale:
 13 poslovnih bank, z dovoljenjem Banke Slovenije za opravljanje investicijskih
storitev,
 5 borznoposredniških družb, ki so v okviru ZTVP-1 oziroma kasneje ZTFI pridobile
dovoljenje za opravljanje teh storitev ter
 3 DZU, ki so v okviru ZISDU-3 pridobile dovoljenje za opravljanje tovrstnih
storitev.
2.3.2 Likvidnost kapitalskega trga
Eden od dejavnikov aktivnosti trga finančnih instrumentov, po katerem smo sodili
aktivnost kapitalskega trga, je likvidnost trga, ki udeležencem omogoča trgovanje z
večjimi količinami vrednostnih papirjev, pri čemer je pomemben faktor, da udeleženec
trgovanja to lahko stori ko to želi in s čim nižjimi stroški trgovanja. Likvidnost trga se
dobro izrazi skozi odzivnost cene vrednostnih papirjev v razmerah, ko je potrebno na
trgu vrednostnih papirjev nek papir v večjih količinah kupiti ali prodati takoj oziroma v
čim krajšem času. Značilnost najbolj likvidnih trgov je veliko število kupcev in
prodajalcev, ali drugače povedano tržnih udeležencev trga kapitala, kar ima za posledico,
da posamezne večje transakcije nimajo večjega vpliva na ceno, vlagatelji pa imajo
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možnost hitre sklenitve posla. Ena izmed značilnosti bolj likvidnih trgov je tudi, da je
lastništvo v finančnih instrumentih razpršeno med večje število udeležencev.
Bolj razviti kapitalski trgi imajo za zagotavljanje zahtevane likvidnosti na trgu tudi tako
imenovane vzdrževalce likvidnosti, pri čemer so to ponavadi obstoječi borzni člani, ki
zagotavljajo likvidnost določenega vrednostnega papirja. Vzdrževalci likvidnosti ravnajo
v skladu s točno določeni borznimi pravili, ki natančno urejajo delovanje vzdrževalcev
likvidnosti in na ta način preprečujejo nastajanje kakršnihkoli anomalij ali zlorab trga.
Vzdrževalci likvidnosti morajo, v skladu s pravili za vrednostni papir za katerega so
pridobili status vzdrževalca likvidnosti, zagotavljati obvezno dnevno količino omejenih
naročil za nakup in prodajo v trgovalnem sistemu, v določenem cenovnem razponu, pri
čemer so zavezani na podlagi teh naročil kot vzdrževalci likvidnosti, sklepati tudi posle v
svojem imenu in za svoj račun. V skladu z borznimi pravili, ki se seveda med različnimi
borzami razlikujejo, pa imajo takšni vzdrževalci likvidnosti, tudi določene ugodnosti,
najpogosteje izražene skozi znižano provizijo, ki jim jo zaračunava borza vrednostnih
papirjev na kateri imajo ta status.
Likvidnost, kot multidimenzionalni koncept, prikazuje Lee (2002, str. 10), kar na
osnovnem nivoju pomeni, da lahko udeleženci na sekundarnem trgu vrednostnih
papirjev hitro izvedejo velike transakcije z vrednostnimi papirji z majhnim vplivom na
njihovo ceno. Pri tem deli likvidnost na štiri dimenzije in sicer:
 odzivnost cene oziroma prožnost (angl. Resiliency); sprememba cene, ki jo povzroči
velika količina naročil neinformiranih udeležencev kapitalskega trga in hitrost
vrnitve cene na raven pred to spremembo, to je tako imenovana odzivnost ali
prožnost cene.
 globina trga (angl. Depth); predstavlja število vrednostnih papirjev, s katerimi lahko
trgujemo, ne da bi povzročili večjo spremembo cene. Globina trga torej meri, za
koliko bi se morale cene vrednostnih papirjev spremeniti, da bi se izvršilo večje
število večjih transakcij.
 širina cenovnega razmika (angl. Width and tightness); je dimenzija likvidnosti, ki meri
razliko med tržno ceno vrednostnega papirja in tako imenovano pravo ceno le tega,
ki vsebuje vse informacije. Prava cena se nanaša na stroške trgovanja (vsebuje tudi
strošek borznih posrednikov) in prestavlja strošek na enoto likvidnosti.
 takojšnja izvršljivost naročila (angl. Immediacy); ta dimenzija likvidnosti meri hitrost
izvršitve posla pri dani količini in stroških.
Najpomembnejša lastnost trga kapitala je njegova likvidnost, pri čemer se različni trgi
kapitala med seboj razlikujejo prav po večji ali manjši stopnji likvidnosti, ter posledično
stabilnosti in učinkovitosti. Eden izmed največjih problemov razvijajočih se kapitalskih
trgov je prav njihova nelikvidnost.
V strokovni literaturi s področja kapitalskih trgov, najdemo delitev kapitalskih trgov po
kazalnikih za ugotavljanje likvidnosti posameznega vrednostnega papirja in kazalnike za
ugotavljanje likvidnosti celotnega trga (Deželan, 2001, str. 35). Ker je namen naloge
potrditi oziroma ovreči postavljene hipoteze za celoten slovenski kapitalski trg, bomo za
presojo likvidnosti uporabljali predvsem dva kazalnika:

62




tržna kapitalizacija; tržno kapitalizacijo dobimo kot izračun zmnožka števila
kotirajočih vrednostnih papirjev in njihove tržne cene ob koncu obdobja
delež prometa v tržni kapitalizaciji; ta kazalec likvidnosti je izračunan kot delež
prometa ustvarjenega z vrednostnim papirjem na organiziranem trgu v določenem
obdobju glede na tržno kapitalizacijo vrednostnega papirja. Ponavadi je obdobje za
katerega se izračunava ta kazalec likvidnosti, eno leto.

V strokovni literaturi se kazalnik tržne kapitalizacije uporablja za merjenje razvitosti
kapitalskega trga določene države in sicer na način, da se delež tržne kapitalizacije
prikazuje v BDP. Višji kazalniki in posledično aktivnejši trg kapitala imajo države s
stabilnejšim makroekonomskim okoljem, dobro izdelanim zakonodajnim in
računovodskim okvirjem, ter z višjimi zahtevami po razkrivanju informacij. Poleg tega pa
na kazalnik delež tržne kapitalizacije v BDP vplivajo tudi število podjetij uvrščenih na
organiziran trg, stopnja liberalizacije kapitalskih tokov, ter zadostna prisotnost
institucionalnih investitorjev.
Za grobo oceno likvidnosti trga lahko upoštevamo tudi število udeležencev na trgu. Večje
kot je število udeležencev na kapitalskem trgu, bolj likviden je ta del finančnega trga.
Običajno imajo razvijajoče se države manj likvidne kapitalske trge v primerjavi z razvitimi
državami, kar je v veliki meri posledica koncentracija lastništva v preteklosti, ki
zmanjšuje trgovalni delež lastniškega kapitala. Manjša likvidnost na kapitalskih trgih v
državah z nižjim prometom na borzi, je velikokrat tako vzrok kot posledica uvrstitve
določenega dela lastniškega kapitala najboljših podjetij uvrščena na domačo borzo, na
zahodne borze v obliki potrdil o lastništvu . Ta praksa je na primer zelo značilna za Rusijo
in Kazahstan, pa tudi v Sloveniji smo imeli takšne poizkuse (BTC, SKB Banka).
2.3.3 Primarne izdaje lastniških vrednostnih papirjev
Razvitost in aktivnost kapitalskega trga lahko presojamo tudi preko kriterija aktivnosti
na primarnem trgu kapitala, kot enega izmed bolj pomembnih dejavnikov aktivnosti.
Število novih izdaj vrednostnih papirjev je eden izmed indikatorjev aktivnosti kapitalskih
trgov. Javna ponudba dolžniških ali lastniških vrednostnih papirjev je v bistvu temelj
investicijskega bančništva, saj podjetja zaradi kompleksnosti celotnega postopka niso
sposobna sama izvesti zahtevnega postopka izdaje.
Dobro razvit primarni trg kapitala je izjemno pomemben z vidika stabilnega in trdnega
finančnega sistema države, saj na njem ekonomski subjekti prodajajo na novo izdane
vrednostne papirje in na ta način zbirajo tako dolžniški kot tudi lastniški kapital,
potreben za dodatni razvoj svojih podjetij. To pomeni, da je namen izdajateljev
vrednostnih papirjev priti do določenih finančnih sredstev, na drugi strani pa interes
kupcev oziroma vlagateljev, da donosno naložijo svoje finančne prihranke.
Podjetja se pri svojem poslovanju soočajo s problemom financiranja nadaljnje rasti, s
problemom preskrbe finančnih sredstev za nove investicije oziroma s problemom, kako
zagotoviti finančna sredstva za nadaljnji obstoj podjetja. Pri tem se lahko financirajo iz
notranjih ali zunanjih virov. Pri financiranju iz zunanjih virov imajo podjetja več možnosti,
od bančnega financiranja na eni strani, do financiranja preko izdaje dolžniških ali
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lastniških vrednostnih papirjev. In prav financiranje skozi izdajo vrednostnih papirjev je
eno izmed pomembnejših pri samem razvoju podjetij in s tem celotnega gospodarskega
napredka države. Trg oziroma investitorji bodo zaradi svoje specializacije pri ocenjevanju
tveganja, ekonomske upravičenosti projektov podjetij in boljše sposobnosti alokacije
preseženih finančnih sredstev od poslovnih bank omogočili, da se na ta način zadolžijo
oz. povečajo lastniški kapital preko kapitalskega trga, samo najboljši gospodarski
subjekti oz. njihovi projekti.
Pri primarnih izdajah vrednostnih papirjev so le-ti prvič ponujeni v prodajo, pri čemer
gre za izredno kompleksen proces. Celoten postopek primarne izdaje lahko razdelimo
na štiri dele. V prvem delu gre za odločitev o izdaji vrednostnega papirja in s tem tudi za
odločitev o obliki in višini izdaje. Druga stopnja je tako imenovani vpis primarne izdaje
vrednostnega papirja, ki ga za izdajatelja ponavadi izpelje posebna specializirana
finančna institucija, v ZDA jim pravijo Investicijska banka. Tretjo stopnjo predstavlja
distribucijo vrednostnega papirja iz primarne izdaje, pri čemer je ta lahko javna oziroma
odprta ponudba ali privatna oziroma zaprta ponudba vrednostnih papirjev. Pri zaprtih
ponudbah gre za prodajo novo izdanih vrednostnih papirjev vnaprej znanim kupcem,
brez javne ponudbe, kar za izdajatelja pomeni, da niso zavezani pridobiti dovoljenja
ATVP za javno ponudbo, niti jim ni potrebno izdelati prospekta. Javna ponudba je
značilna in najpogostejša v razvitih tržnih gospodarstvih. Četrta stopnja pa predstavlja
samo izvedbo prve prodaje, ki vključuje tudi kotacijo vrednostnega papirja. S tem četrtim
dejanjem pa prehaja na novo izdan vrednostni papir že na sekundarni trg kapitala
(Veselinovič, 1995, str. 22).
V literaturi s področja primarnega kapitalskega trga številni strokovnjaki s tega področja
predstavljajo pozitivne kot tudi negativne strani izdaj novih vrednostnih papirjev in s tem
dobro razvitega primarnega trga kapitala (Brigham&Daves, 2004, str. 590-592).
Prednosti novih izdaj preko primarnega kapitalskega trga:
 kapitalskemu trgu je s tem zagotovljena večja likvidnost, saj je trg zasebnega
kapitala nelikviden.
 zagotavljajo večjo diverzifikacijo lastništva
 doprinesejo k znani vrednosti podjetja in večji prepoznavnosti na trgu
 omogočajo vzpostavitev pogajanj za združitve
 prispevajo k povečanju potencialnih trgov kapitala
 omogočajo zadolževanje v višjem znesku z daljšo ročnostjo oziroma s poznejšim
odplačevanjem obveznosti
 izdajatelju vrednostnih papirjev omogoča fiksno določeno obveznost
 zagotavlja manjšo dolžniško odvisnost od bank, pri katerih se je v času po finančni
krizi pojavil posojilni krč
 po svoji naravi zagotavlja večjo preglednost poslovanja
 odpira dodatne možnosti za dodatne dokapitalizacije preko sekundarnih prodaj
v prihodnje
Slabosti novih izdaj preko primarnega trga kapitala:
 tovrstne izdaje zavezujejo k rednemu poročanju nadzornikom trgov kapitala, kar
je povezano z dodatnimi stroški
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obveznost razkritja pomembnejših podatkov, posebnosti oziroma posameznih
pomembnejših značilnostih poslovanja izdajatelja, ki so skozi to na voljo tudi
konkurenčnim podjetjem
v primeru izdaje vrednostnih papirjev s strani manjših podjetij oziroma v primeru,
da je trgovanje s temi vrednostnimi papirji majhno, je možno da je dosežena nižja
cena vrednostnih papirjev
primarne izdaje pomenijo višje transakcijske stroške
v primeru neuspešne prodaje na primarnem trgu le to slabo vpliva na ugled
podjetja. IPO velja za uspešnega, če cena, po uvrstitvi teh vrednostnih papirjev
na organiziran trg, zraste.

Pomemben segment primarnega kapitala je primarni trg dolgoročnih dolžniških
vrednostnih papirjev države, saj si država na ta način zagotavlja dolgoročno stabilen
finančni sistem. Za razvoj primarnega trga državnih obveznic lahko rečemo, da je izredno
dinamičen proces, na katerega vplivajo številni dejavniki: makroekonomske okoliščine
države, stopnja razvitosti trga vrednostnih papirjev in celotnega finančnega sistema, od
katerega je odvisna strategija razvoja primarnega kapitalskega trga.
Vsekakor je za gospodarski razvoj države enako pomemben tudi primarni trg lastniških
vrednostnih papirjev, kjer je bila oteževalna okoliščina velika ponudba delnic iz
lastninskega preoblikovanja in dejstvo, da so le delnice boljših izdajateljev na
sekundarnem trgu dosegle ceno, ki je višja od njihove knjigovodske vrednosti. Lahko
rečemo, da je v Sloveniji vloga primarnega trga pri financiranju nefinančnih družb
zanemarljiva, saj se podjetja financirajo skoraj izključno preko bančnega sistema ali
preko redkih zaprtih dokapitalizacij ali zaprtih izdaj obveznic.
Tabela 10: Javne ponudbe vrednostnih papirjev različnih izdajateljev za leto 2014
Bančni VP
VP drugih izdajateljev
Leto

Izdaja delnic

Izdaja
Izdaja delnic
Izdaja
dolžniških VP
dolžniških VP
Emisijska
Emisijska
Emisijska
Emisijska
vrednost Št. vrednost Št. vrednost Št. vrednost
4,64
0
0
0
0
0
0

Skupaj

2014

Št.
1

4,64

Vir: ATVP, Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2014, 2015

Tabela 11: Izdaja vrednostnih papirjev Banke Slovenije in Republike Slovenije leta 2014
(emisijska vrednost v mio eur)
Vrednostni papirji
Vrednostni papirji
Republike Slovenije
Banke Slovenije
Leto

2014

Kratkoročni
Dolgoročni VP Kratkoročni VP Dolgoročni VP
VP
Emisijska
Emisijska
Emisijska
Emisijska
Št. vrednost Št. vrednost Št. vrednost Št. vrednost
27 1.050,62 4
3.500,00 0
0
0
0

Vir: ATVP, Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2014, 2015
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Skupaj

4.550,62

2.3.4 Obseg pobranih davkov
Aktivnost kapitalskih trgov pa lahko sodimo še po enem dejavniku aktivnosti, to je obseg
pobranih davkov s področja obdavčitve poslovanja s finančnimi instrumenti. Razvoj
kapitalskega trga je še kako odvisen od davčne politike države, ki se nanaša na
obdavčitev dohodkov, pridobljenih na kapitalskih trgih. Ekonomska teorija na splošno
zatrjuje, da naj bi višja obdavčitev dohodkov iz kapitala zmanjšala obseg naložb in
dolgoročno znižala raven kapitala ter tehnično opremljenost dela. Ker več kapitala na
delavca povečuje produktivnost, lahko povečana davčna obremenitev kapitala zniža
dolgoročno raven BDP na prebivalca in s tem družbeno blaginjo države. Glede na številne
raziskave naj bi podjetja, ki izkoriščajo davčne olajšave, ne investirala nič več kot tista
podjetja, ki teh olajšav ne izkoriščajo. Obdavčitev kapitala na splošno pomeni višjo
obdavčitev premožnejšega sloja prebivalcev, ki so tudi v večini lastniki kapitala, saj jim
uspe prihraniti bistveno več kot revnejšemu delu prebivalcev. Neželena stranska
posledica višje obdavčitve bi bila nižja stopnja varčevanja, kar pa lahko posledično zniža
dolgoročno gospodarsko rast.
Večina vlad držav si želi čim večje davčne prihodke, kar jim omogoč večjo politično moč.
Kar nekaj vlad se je že opeklo, ko so z namenom večje politične moči zvišale davčne
stopnje, kar pa velikokrat ni prava pot. Temeljna soodvisnost med davčno stopnjo in
davčnimi prihodki imata namreč dva nasprotna učinka, matematičnega in ekonomskega.
Matematični učinek ob zvišanju davčne stopnje poveča davčne prihodke, medtem ko jih
ekonomski učinek v tej isti situaciji znižuje. Ekonomski učinek zvišanja davčne stopnje se
odrazi kot nespodbuda za gospodarski razvoj in posledično tudi za zaposlenost in
gospodarsko rast. V ekonomski teoriji takšen položaj razlaga Lafferjeva krivulja, ki pravi,
da ob davčni stopnji 0 odstotka, davčnih prihodkov ni in prav tako davčnih prihodkov ni
ob davčni stopnji 100 odstotkov, saj ekonomsko okolje na gospodarstvo ne vpliva
vzpodbudno in posledično ni ekonomske aktivnosti. Med tema dvema skrajnostnima pa
obstajata davčni stopnji, ki prinašata enake davčne prihodke: torej visoka davčna
stopnja nizko davčno osnovo in nizka davčna stopnja visoko davčno osnovo (Fullerton,
2008, str. 839).
Višje stopnje davka na kapitalski dobiček na splošno zavirajo investiranje in spodbujajo
potrošnjo. V majhnih odprtih ekonomijah lahko visoki davki na kapitalske dobičke
spodbujajo beg kapitala tujino. Dolgoročno takšne ekonomije postanejo delovno
intenzivne, saj imajo manj kapitala v proizvodnji, kar posledično pomeni nižjo
produktivnost in nižji dohodek na prebivalca.
Na ravni EU je obdavčitev kapitalskih dobičkov prepuščena v urejanje državi članici EU,
ki v svoji domači zakonodaji in v sklenjenih sporazumih o izogibanju dvojnemu
obdavčevanju dohodka in premoženja, določajo natančnejša pravila za obdavčitev
navedenih dohodkov. In prav zaradi načina določanja nacionalne zakonodaje s področja
obdavčitve premoženja, so razlike med državami članicami EU precejšnje. Na splošno
lahko ugotovimo, da praktično vse države EU obdavčujejo kapitalske dobičke, ki jih
dosegajo fizične osebe. Praviloma se obdavčujejo dobički, realizirani pri odsvojitvi
nepremičnine, vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu. Sistemi obdavčitve se
med državami članicami precej razlikujejo, in sicer glede na ročnost obdavčitve
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dobičkov, kakor tudi glede same opredelitve davčne osnove in načina obračunavanja
realiziranih izgub.
Ker je naravna želja davčnih zavezancev plačati čim manj davkov, davčne zakonodaje
posameznih držav pa so skorajda vedno precej zapletene in nalagajo plačilo precej
visokih davkov, davčni zavezanci izbirajo med različnimi možnostmi, med drugim selijo
kapital v davčno bolj ugodna okolja (davčne oaze ali davčne off shore). Davčne oaze so
tako neposredna konkurenca tradicionalnim davčnim sistemom, ki jih ima večina razvitih
držav. Z ugodnejšo davčno obravnavo dohodkov posameznikov in podjetij v tako
imenovanih davčnih oazah, pa le-te izvabljajo tuj kapital, ki je relativno gibljiv, s tem pa
jemljejo fiskalni prihodek državam, od koder privabljen kapital prvotno izvira. In težava
izvira tudi iz lastnosti kapitala, ki je izredno mobilne narave, da lahko brez domotožja in
slabe vesti zapusti kraje, iz katerih izvira in se tako premakne v bolj prijazna okolja. Torej
bi iz tega izhajalo, da je za več pobranega davka potrebno znižati davčne stopnje.
Med tem ko smo v Sloveniji v bližnji preteklosti zviševali davčne stopnje z namenom
krpati proračunske primanjkljaje, je v večini najrazvitejših evropskih držav prevladoval
trend zniževanja davkov. Večina teh držav se namreč zaveda, da se bo ob prostem
pretoku kapitala in dela, konkurenca med državami in boj za vlagatelje še povečevala.
Slovenija ob vstopu v EU ni izkoristila priložnosti, da bi ob vstopu na enotni trg kapitala
dala znake, da si želi povečanja tujih naložb, prav nasprotno s številnimi omejitvami je
tuj kapital iz naše države dobesedno odganjala. Prav tako ni kazala znakov, da želi
ustvariti podjetnikom prijazno davčno okolje. Vendar je potrebno poudariti, da samo
davčno ugodne razmere niso dovolj, da bi se tujci odločili za vstop na določen trg, kar se
nazorno kaže tudi na primeru Slovenije, ki ji, kljub najnižjim efektivnim davčnim
stopnjam obdavčitve podjetniških dobičkov, ni uspelo privabiti več tujih naložb.
Za namene proučevane problematike je pomemben podatek o obsegu pobranih davkov
s področja obdavčitve prihodkov na kapitalskem trgu, saj nam ta podatek pove marsikaj
o razvitosti slovenskega kapitalskega trga in o njegovi rasti oziroma krčenju v
opazovanem obdobju, torej od leta 2007 do leta 2014. V tem delu je potrebno dodati,
da gre pri zniževanju pobranih davkov iz tega naslova, del tega pripisati negativnim
razmeram na trgu kapitala vse od leta 2008 naprej, saj je bil vse do leta 2012 domač
kapitalski trg deležen negativnih korekcij, iz česar je moč sklepati, da je večina
udeležencev iz tega naslova realizirala kapitalske izgube in ne dobičkov, na drugi strani
pa je zaradi izvirnega greha finančne krize, ki se je zgodil na trgu izvedenih finančnih
instrumentov, priljubljenost poslov na tem delu finančnega trga močno upadla.
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3 VPLIV REGULATORNIH SPREMEMB NA AKTIVNOST NA
KAPITALSKEM TRGU V SLOVENIJI
3.1 Opredelitev ključnih dejavnikov raziskave
Za potrebe proučevane problematike bomo presojali vpliv spremenjene regulative v
opazovanem obdobju, ki je postavljeno med letoma 2007 in 2104, po opredeljenih
dejavnikih aktivnostih na domačem kapitalskem trgu.
Ključni dejavniki raziskave bodo dejavniki, na podlagi katerih bomo presojali aktivnost
na slovenskem kapitalskem trgu in vpliv spremenjene regulative s tega področja.
Aktivnost na domačem kapitalskem trgu bomo presojali skozi več ključnih dejavnikov, in
sicer obseg slovenskega finančnega sektorja, obseg primarnega kapitalskega trga,
likvidnost kapitalskega trga ter pa aktivnost kapitalskega trga skozi segment pobranih
davkov na področju kapitalskih trgov.
Pri tem je pomembno poudariti, da se pri presoji vpliva regulatornih sprememb ne bo
dalo v celoti ločiti vpliva spremenjene zakonodaje od vpliva finančne krize, ki kot takšni
gresta z roko v roki. Do večine regulatornih sprememb je namreč prišlo ravno zaradi
nastanka finančnih posledic, ki jih je ta kriza prinesla v vsa svetovna gospodarstva.
Mnogo nove zakonodaje pa je bilo sprejete tudi z namenom preprečiti podobne situacije
oziroma preprečiti, da bi do podobnih finančnih kriz prihajalo tudi v prihodnosti.
3.1.1 Proučevani dejavniki aktivnosti kapitalskih trgov v Sloveniji od 2007 do 2014 leta
Presojanje vpliva regulatornih sprememb bo potekalo skozi opazovanje ključnih
dejavnikov aktivnosti, ki bodo, zaradi željenih čim natančnejših rezultatov, znotraj
posameznega dejavnika aktivnosti še razdeljeni po določenih kategorijah iskanih
podatkov in finančnih kazalnikov.
Prvi dejavnik aktivnosti, na podlagi katerega bomo presojali vpliv regulatornih
sprememb na slovenski kapitalski trg, je število delujočih institucij z veljavnimi licencami
za opravljanje investicijskih storitev v opazovanem obdobju. Za izvajanje storitev na
kapitalskem trgu morajo finančne institucije pridobiti ustrezne licence za različna
področja poslovanja. Licence so, na podlagi izpolnjevanja točno določenih kriterijev in
zahtev, podeljene s strani nadzornih institucij finančnih trgov. Na domačem kapitalskem
trg so tako za izdajo potrebnih licenc pristojna dva nadzornika, Banka Slovenije in ATVP.
Na podlagi licenciranja in dovoljenja za poslovanje ter tako vstopa novih ali ob
morebitnem izstopu obstoječih finančnih institucij iz kapitalskega trga, je mogoče, ob
vzporedni primerjavi z drugimi kazalci dogajanja na kapitalskem trgu, ocenjevati različne
vplive sprememb, med drugim tudi regulatorni vpliv na kapitalske trge. Znotraj tega
dejavnika aktivnosti bomo presojali obseg domačega finančnega sektorja, ki bo v
nadaljevanju podrobneje razčlenjen po različnih kategorijah, na podlagi katerih smo
presojali obseg in uspešnost tega sektorja, ki je izrednega pomena za trden in stabilen
finančni sistem celotne države. Število delujočih finančnih institucij je za presojanje
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postavljenih hipotez med dejavniki aktivnosti eden izmed pomembnejših proučevanih
dejavnikov, saj tudi z vidika števila delujočih finančnih posrednikov na slovenskem
kapitalskem trgu merimo učinkovitost tega trga. Uspešnost le-teh se meri skozi
prihodke, ustvarjene z opravljanjem storitev posredovanja (Simoneti at.ai., 2010, str.
56). Med finančne institucije, po institucionalnem kriteriju, na domači kapitalski trg
uvrščamo banke, borznoposredniške družbe, DZU, finančne holdinge, investicijske
družbe, upravljavce vzajemnih pokojninskih skladov, pokojninske družbe, zavarovalnice
in pozavarovalnice (Štiblar, 2013, str. 25). Zaradi mednarodne finančne krize je poslovna
uspešnost finančnih posrednikov močno upadla. Proučevanje poslovnih prihodkov kaže,
da so finančni posredniki pred krizo večino prihodkov ustvarili prav s posredovanjem,
medtem ko so prihodki iz ostalih poslovnih aktivnosti kumulativno znašali le dobrih 10
odstotkov (Simoneti at.ai., 2010,str. 19). Na tem področju imajo finančni posredniki še
precej možnosti rasti in izboljšanja lastnega poslovanja.
Drugi dejavnik aktivnosti, na podlagi katerega bomo presojali vpliv sprememb
regulatornega okvirja, bo primarni trg kapitala in aktivnosti na tem trgu v opazovanem
obdobju. Primarne izdaje vrednostnih papirjev, opredeljene kot obravnavan dejavnik
aktivnosti, neposredno pomembno vplivajo na dogajanje na kapitalskih trgih
(Rechtschaffen, 2009, str. 15). Dovolj aktiven primarni trg kapitala v ustreznem obsegu
podpira domača podjetja pri rasti in razvoju (Balluck, 2015, str. 4), ter posledično
prispeva k oživitvi aktivnosti na sekundarnem trgu kapitala. Tovrstno delovanje
primarnega trga, bi tako bil pravilni odgovor na nove regulatorne zahteve na področju
kapitalske ustreznosti za banke.
Tretji proučevan dejavnik aktivnosti kapitalskega trga, ki bo služil za preverjanje
postavljenih hipotez in hkrati predstavlja ključni dejavnik pri ugotavljanju vpliva
sprememb v zakonodajnem okvirju na slovenski kapitalski trg, je likvidnost domačega
kapitalskega trga. Pri tem dejavniku nas bodo zanimale različne vrste zbranih podatkov
s področja sekundarnega trga kapitala, na podlagi katerih smo lahko ovrednotili vpliv
proučevanega dejavnika. Likvidnost kapitalskega trga je pomembna zaradi neposredne
povezanosti z učinkovitostjo delovanja finančnega sistema, katerega bistvena lastnost je
učinkovit prenos denarja od oseb s presežki k osebam s primanjkljajem. Za zadolževanje
z izdajo vrednostnih papirjev na primarnem kapitalskem trgu nastopi razvit in likviden
kapitalski trg (Simoneti et. al., 2010, str. 92). Povečanje likvidnosti je, skozi spremenjeno
in prilagojeno regulativo, eden izmed bistvenih ukrepov za bolj razvit kapitalski trg, ki bi
lahko izboljšal pogoje za zbiranje dolgoročnih sredstev preko trga kapitala. N ta način bi
lahko finančni sistem na ustrezen način sledil pospešenemu gospodarskemu razvoju
države (ibid., 82).
Četrti dejavnik aktivnosti zajema področje davkov, pri čemer nas bo zanimal predvsem
obseg pobranih davkov iz naslova poslovanja s finančnimi instrumenti v opazovane
obdobju. Kot pomemben dejavnik aktivnosti pri proučevanju vpliva regulatornih
sprememb opredeljujemo tudi obseg pobranih davkov na področju kapitalskih trgov, saj
lahko iz obsega pobranih davkov iz tega naslova sklepamo tudi o vplivu različnih
sprememb, med katerimi ima vpliv prav sprememba regulatornega okvirja. Ker gre v
slovenskem prostoru na področju obdavčitev kapitalskih dobičkov za zelo zapleten
sistem obdavčitve (Simoneti at.ai., 2010, str. 89), je pomemben dejavnik aktivnosti na
69

kapitalskih trgih tudi davčna obravnava kapitalskih trgov. Spremembe in nove regulative
s tega področja lahko tako predstavljajo pomembne vzpodbude za večji obseg vlaganj in
pospešijo izrabo kapitalskega trga kot primarnega vira financiranja (Grmek, 2008, str. 9)
3.1.1.1 Število delujočih institucij z veljavnimi licencami od 2007 do 2014
Za presojanje števila delujočih institucij na kapitalskem trgu z veljavnimi licencami za
opravljanje investicijskih storitev v okviru izbranega dejavnika aktivnosti, smo najprej
agregatno predstavili stanja slovenskega finančnega sistema, ki je sestavljen iz
statističnega prikaza celotnega finančnega sektorja, nato pa smo prikazali dogajanje po
posameznih segmentih finančnega sektorja.
Tabela 12: Finančni sektor Slovenije v letih od 2007 do 2014
Bilančna vsota (v mio EUR)
2007
2008
2009
2010
Denarne
finančne 42.598 47.820 52.009 50.761
institucije
Nedenarne
finančne 16.388 14.354 15.857 16.567
institucije
Zavarovalnice
in 5.035 5.189 5.660 6.059
pozavarovalnice
Pokojninski skladi
1.001 1.039 1.287 1.538
Investicijski skladi
4.138 1.912 2.234 2.294
Lizinška podjetja
5.348 5.348 6.094 6.094
BPD in DZU
867
867
582
582
Skupaj
58.986 62.174 67.866 67.328
Bilančna vsota (v mio EUR)
2011
2012
2013
2014
Denarne
finančne 49.283 46.119 40.344 38.724
institucije
Nedenarne
finančne 15.711 17.938 16.477 16.006
institucije
Zavarovalnice
in 6.108 6.790 6.938 7.385
pozavarovalnice
Pokojninski skladi
1.518 1.442 1.431 1.530
Investicijski skladi
1.816 1.859 1.859 2.156
Lizinška podjetja
5.731 3.826 3.826 2.726
BPD in DZU
538
3.028 2.423 2.210
Skupaj
63.814 64.057 56.821 54.731

Struktura (v %)
2007 2008 2009 2010
72,3 76,9 76,6 75,4
27,8

23,1

23,4

24,6

8,5

8,3

8,3

9,0

1,7
1,7
1,9
7,0
3,1
3,3
9,1
8,6
9,0
1,5
1,4
0,9
100 100 100
Struktura (v %)
2011 2012 2013
75,8 72,0 71,0

2,3
3,4
9,1
0,9
100

24,2

28,0

29,0

29,2

9,4

10,6

12,2

13,5

2,3
2,8
8,8
0,8
100

2,3
2,9
7,6
4,7
100

2,5
3,3
6,7
4,3
100

2,8
3,9
5,0
4,0
100

2014
70,8

Vir: Banka Slovenije, Poročilo o finančni stabilnosti, 2008 - 2015

Iz tabele 12 je mogoče razbrati upadanje bilančne vsote celotnega finančnega sistema
od leta 2010 naprej. Vendar so se v domačem finančnem sistemu šele po letu 2012 v
vsej svoji veličini začeli kazati dejanski učinki svetovne finančne krize, kar je razvidno iz
prikazanih finančnih kazalnikov. Po proučitvi zbranih podatkov je moč zaznati prvi upad
bilančne vsote po letu 2009, ko je bila dosežena absolutno najvišja vrednost 67,87 mrd
EUR, na 54,73 mrd EUR v letu 2014. Podrobnejši pregled zbranih podatkov v tabeli 12
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pove, da je največji padec utrpel bančni sektor, kjer se je delež aktive v celotnem
finančnem sektorju znižal s 76,9 na 70,8 odstotka. Podatki v tabeli 13 prikažejo upad
bilančne vsote celotnega slovenskega finančnega v deležu BDP, s 171,1 odstotka BDP v
letu 2007, na vsega 146,9 odstotka BDP v letu 2014. Če podrobneje analiziramo podatke,
vidimo da je padec bilančne vsote v BDP še bistveno večji, saj je v letih ekspanzivne rasti
bilančnih vsot bank vse do leta 2009, predstavljal delež bilančne vsote slovenskega
finančnega sistema v BDP kar 191,8 odstotka BDP, kar pomeni, da se je obseg slovenski
finančni sistem v BDP znižal za kar skoraj 45 odstotnih točk v domačem BDP.
Tabela 13: Pregled slovenskega finančnega sektorja glede na bilančno vsoto v BDP med
letoma 2007 in 2014
Bilančna vsota v deležu BDP (v %)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Denarne finančne
institucije

123,6 128,8 147

143,3 138,3 128,1 111,6 104,0

Nedenarne finančne
institucije

47,5

38,7

44,8

45,6

44,1

49,8

45,6

43

Zavarovalnice in
pozavarovalnice

14,0

14,6

16,0

17,1

17,1

18,9

19,2

19,8

Pokojninski skladi

1,7

2,9

3,6

4,3

4,3

4,0

4,0

4,1

Investicijski skladi

12,0

5,1

6,3

6,5

5,1

5,1

5,1

5,8

Lizinška podjetja

15,5

14,4

17,2

16,2

16,1

13,4

10,6

7,3

BPD in DZU

2,5

2,3

1,6

1,6

1,5

1,2

6,7

5,9

Skupaj

171,1 167,5 191,8 188,9 182,4 171,4 157,2 146,9

Vir: Banka Slovenije, Poročilo o finančni stabilnosti, 2008 – 2015

Zelo nazorno pokaže dogajanje in stanje v finančnem sektorju kumulativen prikaz
finančnih kazalnikov po posameznem delu finančnega sektorja za leta od 2007 do 2014.
Iz tabele 14 je moč razbrati in potrditi že zapisano trditev, da so se posledice finančne
krize v Sloveniji začele kazati z zamikom, kar je razvidno iz finančnih kazalnikov od leta
2012 naprej. Finančni kazalniki po posameznih finančnih sektorjih kažejo izgube pri
poslovanju v vseh skupinah finančnih institucij, izjema so le zavarovalnice. Dokaj dobro
pa je uspelo iz primeža finančne krize izstopiti tudi družbam za upravljanje, ki so po letu
2011 svoje kazalnike uspeli precej izboljšati. Na drugi strani pa so precej velike izgube
utrpele banke, ki so zaradi vse slabšega gospodarskega stanja v državi in posledično
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vedno višjega deleža slabega porfelja, kakor tudi zaradi prevelikega zadolževanja na
mednarodnih medbančnih trgih, šle v tem obdobju skozi zahteven proces racionalizacije
in konsolidacije. Nič drugačno pa ni bilo stanje niti pri lizinških družbah. Le-te so v veliki
meri odvisne od pridobivanja finančnih virov pri bankah, ki so zaradi opisanih razmer
zniževale svoje kreditne portfelje in tako posredno vplivale tudi na poslovanje lizinških
družb. Lizinške družbe so veliki delež negativnega rezultata pridelale z visokimi odpisi in
rezervacijami, zaradi slabšanja svojih portfeljev. Iz tabele 14 pa je razvidno, da se je
stanje v finančnem sektorju v letu 2014 že nekoliko popravilo, pri čemer finančni
kazalniki navedenih družb že kažejo na svetlejšo prihodnost.
Tabela 14: Finančni kazalniki posameznih vrst finančnih institucij
2007 2008 2009 2010
2011
2012
Dobiček pred obdavčitvijo
(v mio eur)
Banke
514,2306,3 160,5 -101,2 -471
-776
Zavarovalnice
in 117,5 -2,8
17,7
91,1
110,9 127,2
pozavarovalnice
Lizinška podjetja
60,7
30,0
-33,3 -29,6 -19,3 -121,1
DZU
17,1
34,6
21,3
6,5
-6,0
7,39
ROA (v %)
Banke
1,36
0,67
0,32
-0,19 -1,06 -1,59
Zavarovalnice
in 2,63
-0,06 0,33
1,56
1,8
1,95
pozavarovalnice
Lizinška podjetja
1,29
0,52
-0,6
-0,53 -0,37 -2,44
DZU
11,64 15,98 9,83
4,33
-4,91 7,64
ROE (v%)
Banke
16,28 8,14
3,85
-2,25 -12,54 -18,90
Zavarovalnice
in 12,90 -0,28 1,85
8,86
9,76
9,82
pozavarovalnice
Lizinška podjetja
20,11 9,36
-14,24 -14,64 -9,44 -76,01
DZU
16,74 23,01 15,15 7,74
8,86
11,42

2013

-3.439 - 105
137,98
183,3
4
-297,92
-56
11,98
7,61
-7,7
1,78

-0,26
2,22

-6,9
8,55

-1,5
11,94

-97,30
8,45

-2,67
9,84

-5.228,7
10,82

-17,50
14,62

Vir: BS, ATVP, AZN, AJPES

Prav tako vidimo zmanjšanje finančnega sektorja tudi skozi število finančnih institucij, in
sicer je bilo prišlo do znižanje med denarnimi institucijami, kakor tudi med nedenarnimi
finančnim institucijami. Iz tabele 15 vidimo, da se je od leta 2007 do leta 2014 v
slovenskem finančnem sistemu znižalo število denarnih finančnih institucij, in sicer je
število nižje pri poslovnih bankah, ki so v času po finančni krizi tudi utrpele največji padec
bilančne vsote, nižje je število tudi med nedenarnimi finančnimi posredniki, kjer se je
padec najbolj odrazil pri posrednikih, ki so posredno vezani na bančni vir financiranja, to
so lizinška podjetja ter pri nedenarnih finančnih posrednikih, ki so neposredno odvisni
od dogajanja na kapitalskem trgu, to so borznoposredniške družbe. Zaradi procesa
konsolidacije med vzajemnimi skladi, ki gredo predvsem v smeri združevanja zaradi
doseganja potrebne ekonomije obsega, se je znižalo tudi število registriranih domačih
vzajemnih skladov.
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Tabela 15: Število slovenskih finančnih institucij v obdobju med letoma 2007 in 2014
Vrsta finančnih institucij v Sloveniji
Denarne finančne institucije
 Banke
 Hranilnice
Nedenarne finančne institucije
6. Zavarovalnice
in
pozavarovalnice
7. Pokojninski skladi
8. Investicijski skladi
9. Lizinška podjetja
10. BPD in DZU
Vir: BS, ATVP, AZN, ZBS

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

24
3

18
3

22
3

22
3

22
3

23
3

20
3

21
3

16

17

17

17

17

17

16

16

10
116
20
26

10
131
20
25

9
132
21
25

9
135
21
22

10
139
21
20

10
134
21
16

10
117
19
20

15
113
17
23

Dogajanje v obravnavanem obdobju je lažje prikazati in posledično razumeti, če z vidika
tega proučevanega dejavnika aktivnosti, prikaže dogajanje skozi opazovano obdobje za
vsak segment finančnih institucij posebej, pri čemer smo se v nadaljevanju omejili samo
na finančne institucije, ki so dejavne na kapitalskem trgu v sklopu opravljanja
investicijskih poslov in investicijskih storitev po zakonu o trgu finančnih instrumentov in
zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje. V nadaljevanju smo tako
posebej prikazali dogajanje za bančni sektor, borznoposredniške družbe, vzajemne
sklade ter v okviru teh družbe za upravljanje.
Banke; Dogajanje v bančnem sektorju je bilo vse od leta 2005 naprej izrazito v trendu
močne rasti bilančnih vsot, tako da lahko, glede na zbrane podatke, z gotovostjo trdimo,
da je bil bančni sektor do leta 2009 deležen izrazite rasti. Leta 2009 je bilančna vsota
presegla 52 mrd EUR, kar predstavlja 150 odstotkov BDP. Po tem obdobju se je finančna
kriza začela odražati tudi v realnem sektorju, in tako je prišlo do težav pri odplačevanju
posojil in povečevanju mase slabih kreditov ter posledično vedno večjih odpisov. Danes
je velikost bančnega sektorja za dobrih 25 odstotkov nižja od njegove maksimalne
velikosti v letu 2009. Zanimiva je tudi primerjava padca bilančne vsote s padcem BDP, ki
je se je v tem obdobju, torej od 2009 do 2014, znižal za 30 odstotkov. Povezava med
padanjem BDP in negativnimi finančnimi kazalniki je jasna, saj padcem BDP sledijo
nadaljnje slabitve bančnih portfeljev in zato tudi negativni poslovni rezultati bank.
Vendar pa iz podatkov v tabeli 16 lahko razberemo tudi nekaj vzpodbudnih podatkov,
predvsem v letu 2014 se že poznajo obsežni postopki racionalizacije in konsolidacije v
domačem bančnem sektorju, ki se je izvajal vse od leta 2011 naprej.
Tabela 16: Pregled izbranih kazalnikov poslovanja bančnega sektorja med letoma 2007
in 2014
(v %)
2007
2008
2009
Donos na aktivo
1,35
0,67
0,32
Donos na kapital
16,3
8,15
3,87
Stroški v bruto dohodku
52,9
57,3
53,9
Obrestna marža na obrestno aktivo
2,3
2,21
1,98
Obrestna marža na bilančno vsoto
2,16
2,08
1,88
Neobrestna marža
1,63
0,93
1,0
Marža finančnega posredništva
3,79
3,01
2,88
Vir: Banka Slovenije, Poročilo o finančni stabilnosti, 2008 - 2015
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2010
-0,19
-2,3
52,2
2,14
2,02
0,86
2,88

2011
-1,06
-12,54
53,7
2,13
2,02
0,85
2,87

2012
-1,6
-19,04
47,4
1,93
1,83
1,4
3,23

2013
-7,7
-97,30
66,0
1,68
1,59
0,85
2,44

2014
-0,26
-2,67
55,7
2,18
2,09
1,01
3,1

Pri tem pa ne gre zanemariti pomembne vloge, ki jo imajo banke na kapitalskem trgu.
Investicijske storitve in posle na kapitalskem trgu opravljajo ponavadi investicijske banke
oziroma njihovi deli v univerzalnih bankah, ki opravljajo tovrstne storitve. Na
slovenskem kapitalskem trgu so storitve investicijskega bančništva osredotočene
predvsem na trgovanje z vrednostnimi papirji, upravljanje premoženja, skrbništvo nad
vrednostnimi papirji, podjetniške finance, finančno svetovanje, prevzeme, vrednotenje
podjetij in izdajo vrednostnih papirjev. Pomembno vlogo zavzemajo banke tudi na
primarnem kapitalskem trgu, na katerem potekajo dejavnosti nastanka in oblikovanja
vrednostnih papirjev, vpis in prodaja vrednostnega papirja in na koncu še kotacija novo
izdanih vrednostnih papirjev. Za Slovenijo je značilna slaba razvitost primarnega
kapitalskega trga. Podjetja se, zaradi večje naklonjenosti financiranja razvoja skozi
zadolževanje preko bančnih kreditov, redkeje odločajo za financiranje z izdajo lastniških
ali dolžniških vrednostnih papirjev na primarnem kapitalskem trgu. Tovrstnim
odločitvam podjetij botruje tako nezadostna razvitost, kakor tudi majhnost domačega
trga kapitala ter stroški izdaje, ki so višji od stroškov najema posojila. Tako večino
financiranja poteka preko bančnega sistema.
Borznoposredniške družbe; Borznoposredniške družbe so za presojanje aktivnosti
kapitalskega trga prav tako izredno pomemben udeleženec, saj so s svojo naravo
delovanja na neposreden udeleženec borznega trga. BPD morajo za delovanje na trgu
kapitala izpolnjevati pogoje, ki jih postavlja ZTFI in za svoje delovanje na kapitalskem
trgu morajo pridobiti dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev. Investicijske posle
lahko za borznoposredniške družbe opravljajo le pooblaščeni borzni posredniki, ki za
svoje delovanje prav tako potrebujejo ustrezno licenco, ki jo pridobijo z uspešno
opravljenim strokovnim preizkusom za opravljanje tovrstnih poslov.
Pri presojanju podatkov o velikosti prometa oziroma količini sklenjenih poslov
posameznih udeležencev na domači borzi vrednostnih papirjev in tako presojanju
njihovega vpliva na preučevan dejavnik aktivnosti, je potrebno izpostaviti dogodek iz
leta 2007, in sicer prevzem Ljubljanske borze s strani Dunajske borze. Novo lastništvo je
sekundarnemu trgu kapitala prinesel kar nekaj novosti, med katerimi je bila zagotovo
najpomembnejša nova trgovalna platforma Xetra, katere uvedba se je zgodila leta 2010.
Udeleženci trgovanja na Ljubljanski borzi so tako začeli trgovati preko mednarodne
trgovalne platforme Xetra, ki je omogočala trgovanje na Ljubljanski borzi tudi članom
borze z oddaljenim dostopom. Sprememba Pravil borze je omogočila delovanja
mehanizma članstva z oddaljenim dostopom, ki je namenjena članom borze, ki prihajajo
iz drugih držav članic EU in želijo svojim strankam omogočiti poslovanje na Ljubljanski
borzi vrednostnih papirjev. Na sekundarnem trgu je prišlo do dveh učinkov, in sicer do
pozitivnega učinka povečanja likvidnosti zaradi vstopa novih borznih članov in s tem več
sodelujočih investitorjev na borzi, na drugi strani pa za upad prometa domačih
borznoposredniških družb, ki so do takrat za kar nekaj novih članov z oddaljenim
dostopom že posredovale. Poslovanje in dejavnost borznoposredniških družb smo skozi
opazovano obdobje ocenjevali skozi prihodke iz poslovanja. Prihodki iz poslovanja
borznoposredniških družb so v glavnem temeljili na prihodkih iz naslova borznega
posredovanja, kar se je, zaradi finančne krize in posledično velikega zmanjšanja prometa
na Ljubljanski borzi, odrazilo v dramatičnem upadu prihodkov iz poslovanja tega
segmenta finančnih posrednikov. Pri odločitvah o prenehanju opravljanju storitev
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investicijskega posredovanja v skladu s ZTFI, je svoje doprinesel tudi spremenjen
regulatorni okvir in vedno več zakonskih zahtev, ki so mu BPH, ki so bile v večini manjše
družbe, zelo težko sledile in ga še težje izpolnjevale. V veliko pomoč je bilo BPH
stanovsko združenje, Združenje borznih članov, ki je s svojo dejavnostjo nudilo
strokovno pomoč in podporo, predvsem pri spremljanju in implementaciji novih
zakonskih in podzakonskih aktov. Vendar je zaradi negativnega razpleta na domačem
kapitalskem trgu v letih od finančne krize naprej, bila v kar polovici domačih BPH sprejeta
odločitev o popolnem prenehanju opravljanja investicijskih storitev ali pa opravljanje leteh v okviru odvisne borznoposredniške družbe, ki to dejavnost opravlja za eno izmed
BPD, ki je odgovorna za poslovanje odvisne borznoposredniške družbe in je poslovanje
le-te v skladu z veljavno zakonodajo s področja opravljanja investicijskih poslov in
storitev.
Slika 13: Gibanje čistih prihodkov od prodaje BPD v obdobju 2007-2014
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Vzajemni skladi in DZU; Pomembni udeleženci kapitalskega trga so tudi ena izmed vrst
investicijskih skladov, to so vzajemni skladi, skupaj z družbami za upravljanje, ki zbrana
sredstva upravljajo. Ti udeleženci niso neposredni udeleženci na sekundarnem trgu
kapitala, temveč z uporabo finančnega posrednika s pridobljeno licenco pomembno
vplivajo na dogajanje na trgu kapitala. Kot je bilo že zapisano, je prvotna funkcija
investicijskih skladov zbiranje finančnih sredstev in nato plasiranje le-teh v različne
finančne naložbe. Svojim uporabnikom oziroma vlagateljem ponujajo številne prednosti
pred drugimi vrstami naložb, kot so razpršitev in iz tega izhajajoče manjše tveganje
naložbe, strokovno upravljanje, likvidnost sredstev, nižji transakcijski stroški, nadzor nad
poslovanjem skladov s strani nadzornih institucij in tudi samostojnost pri izboru stopnje
tveganosti naložbe. Investicijski skladi oziroma njihovi upravljavci so pomembni
udeleženci kapitalskega trga, saj z akumulacijo velikega obsega sredstev, ki jim ga
zaupajo vlagatelji, veliko trgujejo in s tem omogočajo učinkovito delovanje kapitalskih
trgov.
Vpliv tega segmenta finančnih posrednikov bomo v okviru presojanja dejavnika
aktivnosti števila delujočih institucij presojali skoz gibanje vrednosti čistih sredstev v
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upravljanju domačih družb za upravljanje, ter skozi število domačih vzajemnih skladov
in družb za upravljanje v opazovanem obdobju.
Tabela 17: Gibanje čistih sredstev v upravljanju slovenskih DZU med letoma 2007 in 2014
(na dan 31.12. v mio EUR)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Skupaj v EUR

2.908

1.505

1.842

2.030

1.790

1.817

1.840

2.143

Sprememba
v odstotkih

51,5

-48,2

22,4

10,2

-11,8

1,5

1,3

16,5

Vir: ATVP, Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2007- 2015

Iz tabele 17 vidimo, da se je finančna kriza poznala tudi na področju vzajemnih skladov,
saj se je vrednost čistih sredstev v upravljanju vzajemnih v letu 2008 skoraj prepolovila.
V veliki večini je vzrok znižanja sredstev v upravljanju padec vrednosti tečajev finančnih
instrumentov na kapitalskem trgu v času finančne krize, nekaj malega pa gre tudi na
račun zamenjave vrste naložb v vzajemnih skladih za manj tvegane naložbe. To je
razvidno tudi iz slike 14 kjer je v letu 2009 moč zaznati znižanje števila vlagateljev. Znižalo
pa se je tudi število registriranih domačih vzajemnih skladov, saj je se je tudi v industriji
vzajemnih skladov izvajala racionalizacija in konsolidacija, namen katere je doseči
zahtevano ekonomijo obsega tudi na področju vzajemnih skladov.
Slika 14: Število vlagateljev v vzajemne sklade med letom 2004 in 2014
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Vir: ATVP, Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2015

Pri izbiri naložb vzajemnih skladov na slovenskem kapitalskem trgu pa velja še ena
posebnost v primerjavi z izbiro naložb v vzajemne sklade v drugih državah članicah EU.
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Slovenski vlagatelji v vzajemne sklade so bili v preteklosti pripravljeni sprejemati precej
večje tveganje, kot vlagatelji iz starih držav članic, kar se tudi vidi v razporeditvi sredstev
glede na kategorijo sklada za slovenske vzajemne sklade in vzajemne sklade ostalih držav
članic. Tukaj lahko s to komponento tudi razložimo velik padec čistih sredstev v
upravljanju slovenskih vzajemnih skladov v letu 2009, saj je bilo skoraj 70 odstotkov
sredstev, razporejenih v delniške sklade, kjer so bile izgube ob izbruhu finančne krize
tudi več kot 70 odstotne.
Slika 15: Primerjava razporeditve sredstev glede na kategorijo skladov med slovenskimi
vzajemnimi skladi in UCITS skladi držav članic
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Vir: ATVP, Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letih 2010-2015

Slika 16: Razporeditev sredstev UCITS skladov držav članic EU
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Vir: ATVP, Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letih 2010-2015
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Vzroke takšne izbire vlagateljev oziroma varčevalcev lahko pripišemo predvsem
pomanjkanju znanja in izkušenj s kapitalskega trga, saj slovenski kapitalski trg za seboj
še nima neke zgodovine, predvsem pa zaradi odsotnosti negativnih izkušenj s kapitalskih
trgov, saj do izbruha finančne krize na domačem trgu kapitala, ni bilo večjih negativnih
popravkov tečajev finančnih instrumentov, uvrščenih na domačo borzo. Vzroke
konstantni pretekli rasti na domačem kapitalskem trgu gre pripisati relativni izoliranosti
od ostalih svetovnih kapitalskih trgov.
Tabela 18: Gibanje števila družb za upravljanje in vzajemnih skladov med letoma 2007
in 2014
2007 2008 2009 2010

2011 2012 2013 2014

Število slovenskih družb
za upravljanje

14

14

14

13

11

10

10

10

Število vzajemnih skladov

110

127

128

133

140

134

117

113

Vir: ATVP, Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letih 2007 - 2015

Prav tako pa je pri presojanju tega dejavnika aktivnosti, pomemben podatek o številu
finančnih institucij, ki so dejavne na kapitalskem trgu. Sekundarni trg kapitala v
slovenskem finančnem sistemu predstavlja Ljubljanska borza vrednostnih papirjev. Med
članicami borze so banke in borznoposredniške družbe, ki so za sklepanje poslov in
opravljanje tovrstnih storitev pridobile ustrezno dovoljenje Agencije za trg vrednostnih
papirjev ali Banke Slovenije. Ta podatek bomo presojali po številu članov Ljubljanske
borze vrednostnih papirjev, ki je od ustanovitve leta 1990 do leta 1994 raslo, po tem letu
pa je število borznih članov počasi upadalo do leta 2001. Ta upad se je zgodil predvsem
zaradi umika borznoposredniških družb, ki so na trg prišle samo zato, da so izkoristile
priložnost zaslužka na kapitalskem trgu, ki so ga zaznale v obdobju privatizacije. Število
članov borze je bilo dokaj konstantno vse do finančne krize leta 2007, ko se je število
ponovno začelo zmanjševati. Razlog za zmanjševanje števila članov gre iskati predvsem
v negativnem poslovanju borznih članov, predvsem zaradi velikega izpada prihodkov iz
naslova finančnega posredništva. Leta 2011 se je število borznih članov ponovno
povečalo, predvsem iz naslova novih članov z oddaljenim dostopom, ki so v vseh
primerih tuji finančni posredniki. Ker se je konsolidacija finančnega sistema in s tem tudi
konsolidacija na področju finančnega posredništva nadaljevala še v letu 2012, se je
število borznih članov še naprej zniževalo kar je razvidno iz tabele 19. Trend zniževanja
števila finančnih institucij, dejavnih na kapitalskem trgu, se bo nadaljeval še naprej, saj,
tako kot na drugih področjih finančnega sistema, postopek konsolidacije žal še ni
zaključen.
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Tabela 19: Gibanje števila bank in drugih borznih članov Ljubljanske borze
Leto
Banke
Nebančni člani
Skupaj
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

18
21
21
21
18
15
12
11
9
10
11
10
10
10
10
12
11
12
12
14
16
18
17
12
11

15
28
30
47
44
30
33
31
29
25
23
20
17
17
17
15
13
12
11
11
9
9
6
5
5

33
49
51
68
62
45
45
42
38
35
34
30
27
27
27
27
24
24
23
25
25
27
23
22
21

Vir: Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, d.d.

3.1.1.2 Primarne izdaje lastniških vrednostnih papirjev od 2007 do 2014
Primarni trg kapitala v Sloveniji v kratkem razvoju slovenskega finančnega trga ni nikoli
zaživel v potrebni velikosti. Izdaja dolžniških in lastniških vrednostnih papirjev na
primarnem trgu naj bi za gospodarske subjekte predstavljala pomemben vir
pridobivanja kapitala za razvoj. Razvit trg kapitala namreč razširja možnosti financiranja
podjetij in z zniževanjem stroškov kapitala izboljšuje strukturo financiranja. Boljša
alokacija kapitala, pridobljenega na primarnem kapitalskem trgu pa vzpodbuja tudi
gospodarsko rast.
Če pogledamo slovenski primarni trg agregatno v opazovanem obdobju med letoma
2007 in 2014, iz tabele 20 vidimo, da so se vzpodbudne spremembe na tem delu
finančnega trga zgodile v letih 2007 in 2008, saj je v tem obdobju bilo kar sedem izdaj
delnic bank. V letu 2007 so bile na novo izdane tri izdaje v skupni emisijski vrednosti 439
mio EUR, v letu 2008 pa štiri nove izdaje bančnih delnic s skupno emisijsko vrednostjo
548 mio EUR. Agregatni prikaz podatkov tako pokaže znake izboljševanja oziroma razvoj
primarnega trga kapitala v letih 2008 in 2009, vendar se trend, zaradi nastopa svetovne
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finančne krize in posledično precej omajanega zaupanja investitorjev v trg vrednostnih
papirjev, žal ni nadaljeval v pričakovanem obsegu. Zbrani podatki v tabeli 20 prav tako
kažejo, da trendi na področju izdaje novih vrednostnih papirjev in obseg financiranja
gospodarskih subjektov na kapitalskih trgih niso spodbudni niti pri izdaji delnic, kakor
tudi ne pri izdaji dolžniških vrednostnih papirjev. Iz zbranih podatkih o aktivnostih
nefinančnih družb na slovenskem primarnem trgu kapitala vidimo, da ta del finančnega
trga za nefinančna podjetja skoraj ne deluje oziroma je razvojno ostal daleč na začetku
poti. Iz podatkov, zbranih v tabeli 20 tako lahko razberemo, da se slovenska podjetja
kljub slabši dostopnosti do bančnih virov financiranja, niso odločala za pridobivanje virov
na kapitalskem trgu z izdajo obveznic, saj so bile od leta 2009 do leta 2011 izdane samo
štiri obveznice nefinančnih družb v skupni vrednosti 379 mio EUR. V tem obdobju je bilo
celo moč zaznati upad števila novih izdaj glede na obdobje pred letom 2009. Glede na
dobre odzive vlagateljev ob izdaji obveznic uspešnejših slovenskih podjetij, tak primer
so bile v letih 2009 in 2010 na novo izdane obveznice Petrola in Save, podjetja ta vir
financiranja resnično premalo izkoriščajo.
Tabela 20: Število izdaj in emisijska vrednost novo izdanih vrednostnih papirjev za
obdobje od leta 2007 do leta 2014
Bančni VP
VP drugih izdajateljev
Leto

Izdaja delnic

Izdaja
dolžniških VP

Emisijska
Št. vrednost Št.

Izdaja delnic

Izdaja
dolžniških VP

Emisijska
vrednost Št.

Emisijska
vrednost Št.

Emisijska
vrednost

Skupaj

2007 3

438,73

0

0,00

6

114,56

0

0,00

553,29

2008 4

548,15

0

0,00

4

16,98

1

2

567,13

2009 0

0,00

0

0,00

3

500

0

0,00

500,00

2010 0

0,00

1

100,00

4

30,86

1

30

160,86

2011 2

263,6

0

0,00

2

8,25

1

10

281,85

2012 2

140,00

0

0,00

5

61,23

1

7,43

208,66

2013 0

0,00

0

0,00

2

100

0

0,00

100

2014 1

4,64

0

0,00

0

0,00

00

0,00

4,64

Vir: ATVP, Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2014, 2015

Primarni trg kapitala pa je dobro izkoristila Republika Slovenija preko Ministrstva za
finance in Banka Slovenije, ki sta od leta 2003 naprej za zagotavljanje proračunskih
sredstev, uravnavanje likvidnosti in izvajanje monetarne politike, aktivno uporabljale
primarni kapitalski trg za svoje zadolževanje, kar je tudi prikazano v tabeli 21. Pomen
dobro delujočega primarnega trga kapitala je razviden tudi iz dejstva, da smo v Sloveniji
glavni finančni udarec v krizi preživeli prav zaradi dobro delujočega mednarodnega trga
kapitala. Najprej se je z izdajo obveznic zadolžila Republika Slovenija, temu pa so sledile
še izdaje obveznic z garancijo države s strani poslovnih bank. V času izbruha finančne
krize, ko je zaradi izredno visoke stopnje nezaupanja med udeleženci na medbančnem
trgu, bil ta trg našim poslovnim bankam popolnoma nedostopen, je primarni kapitalski
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trg poslovnim bankam omogočil redno poravnavanje obveznosti do tujine iz naslova
zadolževanja na medbančnem trgu v preteklih letih (Simoneti, 2010, str. 2).
Tabela 21: Izdaja vrednostnih papirjev Republike Slovenije in Banke Slovenije v obdobju
od leta 2007 do leta 2014
Vrednostni papirji
Vrednostni papirji
Republike Slovenije
Banke Slovenije
Leto

Izdaja delnic

Izdaja
dolžniških VP
Emisijska
Emisijska
vrednost Št. vrednost
550,00
1
298,50
390,00
1
1.000,00
1114,40 3
4.000,00
156,11
2
2.500,00
101,26
3
3.907,02
1.548,75 0
0
2.029,91 0
0
1.050,62 4
3.500,00

Izdaja delnic

Izdaja
dolžniških VP
Emisijska
Emisijska
vrednost Št. vrednost
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Skupaj

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Št.
11
9
9
4
4
23
23
27

Št.
0
0
0
0
0
0
0
0

848,50
1.390,00
5.114,40
2.656,11
5.008,28
1.548,75
2.029,91
4.550,62

Vir: ATVP, Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2014, 2015

Na domačem primarnem trgu kapitala se je tovrstnega zbiranja sredstev v zadnjih letih,
s privatizacijo Nove KBM in Pozavarovalnice Save, poslužila samo država. S strani države,
kot večinske lastnice, je bila delno uspešno izpeljana tudi dokapitalizacija NLB. Zbiranja
dodatnega kapitala se je uspešno lotilo tudi Gorenje, ki je k dokapitalizaciji povabil
dobrih 17.000 delničarjev. Vendar je splošna absorpcijska sposobnost domačega trga
majhna, predvsem zaradi zmanjšane pripravljenosti domačih vlagateljev za sodelovanje
v procesih javne prodaje, lot tudi zaradi omajanega zaupanja, saj so delnice obeh
podjetij, za katere je bil izveden postopek javne prodaje, po uvrstitvi le-teh na borzo
padle precej pod ceno, po kateri je bila izvedena javna prodaja. Tudi domači
institucionalni vlagatelji so zaradi krize pri naložbah v delnice zelo previdni, saj so se v
preteklih letih srečevali s precej visokimi odpisi oziroma visokimi rezervacijami zaradi
tovrstnih naložb. V takšnih razmerah je seveda razumljivo, da institucionalni vlagatelji
niso bili pripravljeni pomembnejši del sredstev nameniti za nakup tveganih naložb na
primarnem trgu kapitala. Po vseh dogodkih na domačem primarnem trgu kapitala v času
krize in po njej se je zgodilo, da so se institucionalni vlagatelji, kot eni izmed
pomembnejših udeležencev za dobro razvit trg kapitala, začeli usmerjati stran od
domačega trga kapitala in imajo, glede na zadnje objavljene podatke v domačih
naložbah le še slabo petino sredstev naloženih v domače finančne instrumente.
Vzroke za slabo razvit domač primarni trg kapitala lahko najdemo tudi v dejstvu, da so
se slovenska podjetja zadolževala predvsem preko bank, saj bi izdaje novih delnic lahko
ogrozila razmerja med velikimi lastniki, pa tudi transparentnost poslovanja za zunanje
investitorje največkrat ni bila v interesu uprav in večjih lastnikov. Domači primarni trg
kapitala tako nikoli ni opravljal svoje temeljne funkcije dodatnega financiranja preko
izdaje novih delnic in obveznic na primarnem trgu. Država in poslovne banke, ki imajo
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potrebne mednarodne bonitete, pa so lahko izdajale obveznice v tujini in s tem prav
tako doprinesle k nerazvitemu primarnemu trgu, pri čemer je bil kot razlog za izbor tujih
kapitalskih trgov največkrat navedena velika likvidnost na mednarodnih trgih kapitala
(Simoneti, 2010, str. 4).
Svoj delež k ustrezno razvitem primarnem trgu kapitala pa lahko v prihodnje dodajo tudi
tržni udeleženci kapitalskih trgov, kar bo v veliki meri odvisno od njihove odzivnosti in
oblike pristopa pri nudenju tovrstnih storitev gospodarskim družbam. Poleg
specializiranih investicijskih bank in oddelkov investicijskega bančništva univerzalnih
bank, so namreč tudi BPD pomemben člen, saj imajo ključno vlogo pri zagotavljanju
financiranja podjetij na primarnem trgu kapitala (Berk, 2010, str. 40).
Glede na slabosti slovenskega finančnega sistema, ki so se v vseh svojih razsežnostih
pokazale po izbruhu svetovne finančne krize, bi se morala država in politiki zavedati,
ekonomisti pa bi morali še naprej vlagati čim več naporov, da bi se primarni trg delnic in
obveznic bolje razvil ter tako opravljal svoje temeljne funkcije. Na področju primarnega
trga delnic je temeljna funkcija le-tega povečevanje prihrankov s ponudbo zanimivih
naložb ter omogočanje pridobivanja svežega kapitala za podjetja in posledično vlaganje
v njihov razvoj. Dobro delujoč primarni trg delnic naj bi pripomogel tudi k boljšemu
upravljanju podjetij. Za opravljanje obeh navedenih funkciji pa je pomembno predvsem
zaupanje v ta del kapitalskega trga, za kar pa so potrebni ustrezni pravni okvirji ter
učinkovitost državnih in samoregulativnih nadzornih organov. Slovenski primarni trg
delnic bi tako moral dobiti večjo alokacijsko vlogo, ki so jo do danes v veliki večini
prevzele banke. Podobno velja tudi za primarni tg obveznic v Sloveniji, ki lahko s
primerno stopnjo razvitosti odlično opravlja funkcijo večanja varčevanja in učinkovite
alokacije kapitala. Za razliko od primarnega trga delnic, se je ta segment primarnega trga
kar dobro prijel pri zadolževanju države in finančnih gospodarskih subjektov, kjer zgoraj
navedene osnovne funkcije že kar zadovoljivo opravlja. Na drugi strani pa ostajajo v
veliki meri neizrabljene možnosti pri izdaji podjetniških obveznic in hipotekarnih
obveznic, s katerimi bi dodatno povečali varčevanje. Vendar pa pri sedanjih stroških, ki
jih imajo izdajatelji z izdajo dolžniškega kapitala, tovrstno financiranje postane zanimivo
šele tedaj, ko so stroški na enoto kapitala nižji, kot pri financiranju z bančnimi posojili,
to pa je praviloma pri zelo velikih izdajah. Vendar tukaj še obstajajo možnosti za znižanje
tovrstnih stroškov, kar je v veliki meri odvisno od ponudnikov tovrstnih finančnih
storitev in od njihove učinkovitosti. Nikakor ne gre zanemariti tudi vpliva države, ki za
razvoj in bolj razširjen primarni trg kapitala lahko ogromno naredi skozi postavljanje
regulatornega okvirja na področju davkov.
3.1.1.3 Likvidnost kapitalskega trga od 2007 do 2014
Aktivnost kapitalskih trgov se lahko zelo dobro ocenjuje skozi njihovo likvidnost. Tako
smo za potrebe raziskovanja, kot dejavnik aktivnosti kapitalskih trgov proučili likvidnost
slovenskega sekundarnega trga kapitala, ki smo ga presojali skozi tržno kapitalizacijo
trga vrednostnih papirjev in sklenjen promet na Ljubljanski borzi v opazovanem
obdobju.
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Na podlagi tabele 22 v kateri je prikazana tržna kapitalizacija finančnih instrumentov na
Ljubljanski borzi v obdobju med 2007 in 2014 lahko podamo oceno, da je tržna
kapitalizacija od leta 2007 naprej, po predhodni večletni konstantni rasti, silovito upadla
s 25,69 mrd EUR konec leta 2007 na vsega 15,26 mrd EUR v letu 2008, kar predstavlja
padec za dobrih 40 odstotkov.
Tabela 22: Tržna kapitalizacija finančnih instrumentov na Ljubljanski borzi med letoma
2007 in 2014 (v mio EUR)
2011

2012

2013

2014

Tržna
Kapital.

Tržna
Kapital

Tržna
Kapital

Tržna
Kapital

Tržna
Kapital

Tržna
Kapital

Tržna
Kapital

Tržna
Kapital

Trg delnic

4.872

25,18

4.911

27,8

5.171

27,02

6.214

26,18

Prva kotacija

3.696

19,10

3.991

81,28

4.487

86,75

5.217

83,96

Standardna kotacija

578

2,99

317

6,47

234

4,54

580

9,35

Vstopna kotacija

598

3,09

601

12,25

450

8,71

416

6,7

Trg obveznic

14.459

74,72

23.735

72,10

13.956

72,91

17.520

73,82

Trg
investicijskih
kuponov
Trg
investicijskih
kuponov
Trg delnic ID

20

0,10

16,85

0,10

13,85

0,07

0,0

0,0

20

0,10

16,85

0,10

13,85

100

0,0

0,0

0

0,00

0,00

0,00

0,0

0

0,0

0,0

Skupaj

19.352

100

17.663

100

19.143

100

23.734

100

2007

2008

2009

2010

Trg delnic

19.740

73,48

8.468

54,22

8.462

43,03

7.027

34,31

Prva kotacija

12.312

45,83

4.151

26,58

5.247

26,68

4.713

23,01

Standardna kotacija

4.569

17,01

2.589

16,58

2.206

11,22

1.498

7,31

Vstopna kotacija

2.858

10,64

1.727

11,06

1.007

5,12

815

3,98

Trg obveznic

5.940

22,11

6.795

43,51

10.821

55,02

13.192

64,4

Trg
investicijskih
kuponov
Trg
investicijskih
kuponov
Trg delnic ID

1.183

4,41

353

2,26

384

1,95

265

1,3

161

0,60

129

0,83

132

0,68

106

0,52

1.021

3,8

224

1,43

251

1,28

158

0,77

Skupaj

26.864

100

15.617

100

19.668

100

20.486

100

Vir: ATVP, Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letih 2014, 2015

Padanje tržne kapitalizacije lahko v veliki meri pripišemo precejšnjemu padcu tečajev
kotirajočih vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev, kar je
razvidno tudi iz slike 16, v katerem je prikazano gibanje domačega borznega indeksa v
opazovanem obdobju. Iz grafa lahko razberemo, da so padec vrednosti finančnih
instrumentov zaradi finančne krize utrpele praktično vse svetovne borze, vendar z eno
pomembno razliko: velika večina svetovnih borz si je opomogla že v letu 2009, medtem
ko so tečaji delnic uvrščenih na domačo borzo, gledano skozi indeks SBI20, še vedno v
povprečju 70 odstotkov pod najvišje doseženimi nivoji iz sredine leta 2007.
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Slika 17: Primerjalno gibanje domačih in svetovnih borznih indeksov v obdobju med
letoma 2007 in 2014

Vir: Ljubljanska borza, d.d., Bloomberg
Manjši delež upada tržne kapitalizacije gre pripisati tudi znižanemu številu finančnih
instrumentov, ki so uvrščeni v trgovanje na borzi. Upad števila kotirajočih finančnih
instrumentov na domači borzi vrednostnih papirjev se je tako začelo že leta 2006 in se
nadaljevalo vse do leta 2014, kar je razvidno tudi iz tabele 23. Del zmanjšanja gre
pripisati zapadlim dolžniškim finančnim instrumentom, del umiku finančnega papirja iz
organiziranega trga, bodisi iz razloga preoblikovanja družbe iz delniške družbe v družbo
z omejeno odgovornostjo, kar nekaj pa je posledica uspešno izvedenih prevzemnih
ponudb.
Tabela 23: Število uvrščenih vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi med letoma 2007
in 2014
2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Delnice
102
89
86
78
73
68
63
56
Obveznice
93
89
90
85
79
70
60
49
Investicijski kuponi
10
10
11
11
6
1
1
1
vzajemnih skladov
Na novo uvrščeni
13
25
7
12
11
2
6
8
finančni instrumenti na
org.trg
Umaknjeni finančni
30
26
20
28
30
17
24
16
instrumenti iz org.trga
Skupaj
188
187
174
158
139 124
106
97
Vir: ATVP, Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2007-2014
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Nezanemarljiv vpliv na likvidnosti na sekundarnem trgu kapitala so imeli v opazovanem
obdobju tudi uspešno izpeljani postopki prevzemnih ponudb. Pozitiven učinek za
kapitalski trg ob vsaki uspešno izpeljani prevzemni ponudbi, se pokaže skozi nov znesek
denarnih sredstev prostih za nove investicije, seveda ob določeni stopnji zaupanja
investitorjev v določen kapitalski trg. Žal se pozitiven učinek izpeljanih prevzemnih
zgodb na domačem trgu ni poznal skozi večjo likvidnost in nove naložbe na kapitalskem
trgu predvsem iz dveh razlogov, in sicer zaradi nezaupanja, ki ga je med vlagatelje vnesla
finančna kriza, in zaradi neučinkovitosti domačega kapitalskega trga. Na drugi strani pa
se večina uspešno izpeljanih prevzemov zaključi z umikom do tedaj kotirajočih delnic
prevzetega podjetja, in s tem znižanja celotne tržne kapitalizacije sekundarnega trga
kapitala, kar lahko štejemo kot negativen učinek prevzema. Aktivnosti na področju
prevzemnih ponudb smo prikazali v tabeli 24, iz katere lahko razberemo dinamika
delovanja na tem področju, kakor tudi znižanje tržne kapitalizacije iz tega naslova.
Tabela 24: Prevzemi v obdobju od leta 1998 do leta 2014 (v mio EUR)
Uspešni prevzemi
Neuspešni prevzemi
Leto

Število
Nominalna
prevzemov vrednost

Tržna
vrednost

Število
Nominalna Tržna
prevzemov vrednost
vrednost

1998

0

0

0

2

10,45

25,69

1999

8

35,52

58,12

1

6,05

14,53

2000

10

45,45

13,75

0

0

0

2001

14

101,66

500,55

0

0

0

2002

18

142,13

1.214,13

0

0

0

2003

7

26,11

71,35

0

0

0

2004

29

231,28

290,97

1

4,12

6,18

2005

20

125,24

261,31

2

28,15

34,81

2006

21

166,32

347,87

2

19,94

32,70

2007

33

8,52

1.237,83

2

0

28,47

2008

20

0

237,83

0

0

0

2009

12

0

24,82

0

0

0

2010

6

0

2,33

0

0

0

2011

10

0

41,35

1

0

4,2

2012

15

0

44,75

0

0

0,82

2013

7

0

115,20

0

0

0

2014

8

0

336,

0

0

0

Opombi: 1. V letu 2007 je zgolj pri štirih prevzemih vrednost prevzema mogoče izraziti nominalno,
medtem ko za ostale prevzeme omenjenega podatka ni mogoče podati, saj so delnice izdane kot kosovne
delnice, ki nimajo nominalne vrednosti. V letih 2008 do 2014 ni podatka o nominalni vrednosti prevzemov,
saj so delnice izdane kot kosovne delnice. 2. Podatki do 31. 12. 2006 so preračunani po tečaju zamenjave
1 EUR = 239,64 SIT. Vir: ATVP.
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3.1.1.4 Obseg pobranih davkov iz prihodkov na kapitalskih trgih od 2007 do 2014
Namen opredelitve četrtega dejavnika aktivnosti kapitalskih trgov z obsegom pobranih
davkov na področju kapitalskih trgov in opazovanja vpliva regulatornih sprememb na ta
dejavnik aktivnosti, je prikaz pomena davčne zakonodaje kot zelo pomembnega
elementa, ki ga vlagatelji upoštevajo pri odločanju o razporeditvi prihrankov med
sedanjo in prihodnjo potrošnjo ter tudi pri izbiri oblike finančne naložbe. Davčna
zakonodaja vpliva na razvoj posameznih delov finančnega sistema, če je vlagateljev
donos po odbitku davkov pri različnih naložbah bistveno drugačen. Prav tako je
pomembno, da se zakonodajalec zaveda, da višina davčne obremenitve vpliva na
zahtevano donosnost posamezne vrste finančnega instrumenta, in posledično tudi na
raven varčevanja v narodnem gospodarstvu. Preko davkov je mogoče doseči tudi
spremembo stopnje investicij v posamezni državi, tako je fiskalna politika s tega vidika
ključni element razvoja gospodarstva (Mramor, 2000, str. 445).
Naložbe v finančne instrumente v razvitih državah predstavljajo izredno pomembno
vrsto naložbe. Z ustrezno razvitim trgom kapitala v Sloveniji, bi bile naložbe v finančne
instrumente zadostno razširjena oblika varčevanja, pri čemer bi to izdajateljem finančnih
instrumentov omogočalo investiranje in nadaljnji razvoj. Vendar tukaj trčimo ob
vprašanje konkurence med neposrednimi financami (naložbe v finančne instrumente) in
posrednimi financami (bančnim sistemom) oziroma kateremu delu finančnega sistema
da država preko davčne politike prednost. V Sloveniji je zakonodajalec od osamosvojitve
dalje varčevanju v bančnih depozitih dajal prednost pred neposrednimi naložbami v
finančne instrumente. To se je kazalo predvsem skozi različno davčno obravnavo
dohodkov, pridobljenih iz bančnih depozitov, ki vse do spremembe dohodninske
zakonodaje v letu 2006 niso bili obdavčeni, v nasprotju z dohodki iz naslova kapitala, ki
pa so obdavčeni vse od leta 1998 naprej. Varčevalci so bili zato bolj naklonjeni
varčevanju v bančnih depozitih, saj jim je ob bistveno nižjem tveganju, ter neobdavčitvi
obresti uspelo doseči zadovoljivo stopnjo donosnosti. Nasprotno je bilo z naložbami v
finančne instrumente, kjer je stopnja tveganja bistveno večja, pri čemer je drugačna tudi
davčna obravnava tovrstnih naložb. Zapisano posledično pomeni, da mora biti dosežena
stopnja donosnosti bistveno višja, če želi tovrstna naložba doseči zanimanje vlagateljev.
Različni davčni položaj pri naložbah v finančne instrumente, glede na druge oblike
varčevanja, lahko privede do prevlade enega sistema nad drugim, kar se je zgodilo v
Sloveniji, ob že tradicionalno močnem položaju bank.
Če pogledamo tabelo 25 vidimo, da je vsota pobranih davkov od leta 2007 naprej
konstantno padala vse do leta 2011, ko je znesek pobranih davkov, glede na leto 2007,
znašal le še 6,75 odstotka pobranega davka iz leta 2007. Vsota pobranega davka iz
naslova kapitalskih dobičkov se je nekoliko zvišala v letu 2014, vendar še vedno
predstavlja manj kot desetino pobrane vsote iz leta 2007, torej pred nastopom finančne
krize. Veliko pove tudi podatek iz tabele 25 o številu zavezancev z odločbo, saj je bilo
leta 2014 dobrih 40 odstotkov manj zavezancev z odločbo, kar nazorno pokaže izgubo
zaupanja vlagateljev v naložbe na kapitalskem trgu.
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Tabela 25: Pobrani davki na kapitalski dobiček med letoma 2007 in 2014
Število
zavezancev
z odločbo

Število
zavezancev
z odločbo dobiček

Število
Vsota osnove Vsota osnove
zavezance odločb
z odločb z izgubo
v
z dobičkom
odločbo izguba

38.118
39.501
20.581
24.141
27.174
23.292
20.679
21.470

336.443
20.169
6.114
8.424
7.473
6.555
7.102
9.782

4.475
19.332
14.467
15.717
19.701
16.737
13.577
11.688

1.078.281.52
4
402.132.708
97.095.980
61.877.741
53.153.897
69.153.081
50.748.262
51.773.219

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

698.984.724
354.602.310
256.994.809
10.936.815
142.842.400
209.637.109
84.007.931
69.182.901

Vsota
odmerjenega
davka vseh
odločb
z
dobičkom

108.836.145
63.978.436
14.380.718
9.316.450
7.350.192
8.841.175
6.893.677
9.104.079

Vir podatkov: FURS, 2016

Na področju regulatornega okvirja s področja davkov so mogoče številne izboljšave. Eno
izmed področij obdavčitev kapitalskih dobičkov, je področje izvedenih finančnih
instrumentov, kjer so dobički iz naslova poslovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti
obdavčeni z izjemno visoko davčno stopnjo - 40 odstotkov v prvem letu po pridobitvi
tovrstnega finančnega instrumenta. Zakon, ki govori o obdavčitvi kapitalskih dobičkov iz
naslova izvedenih finančnih instrumentov, je stopil v veljavo leta 2008 in je po ocenah
finančnih posrednikov promet s tovrstnimi vrednostnimi papirji zmanjšal za okoli 90
odstotkov. Žal pa je s tovrstnim zakonom onemogočen tudi razvoj instrumentov, pri
katerih se vlagatelji lahko odločajo med potencialnim donosom in tveganjem, ki imajo
na razvitih kapitalskih trgih vedno večjo veljavo.
Tabela 26: Pobrani davki iz naslova trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti med
letoma 2007 in 2014

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Število
Število
zavezancev zavezancev
z odločbo
z odločbo dobiček

Število
zavezancev
z odločbo izguba

Vsota
Vsota
osnove
osnove
odločb
z odločb
dobičkom
izgubo

625
1.112
650
642
502
530
540

575
1.035
585
597
457
490
490

337.009
342.831
174.305
47.736
42.720
127.099
90.462

50
77
65
45
45
40
50

Vir podatkov: FURS, 2016
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Vsota
odmerjenega
davka vseh
z odločb
z
dobičkom

-11.383.957
-12.490.922
-16.233.613
-26.111.941
-12.777.707
-25.706.627
-41.257.117

134.803
136.099
48.723
16.633
15.364
44.371
24.265

3.1.2 Regulatorne spremembe na področju kapitalskega trga v Sloveniji
3.1.2.1. Število sprememb z davčnega vidika in obseg tovrstno pobranih davkov od 2007
do 2014
Spremembe regulative na področju davkov na kapitalskem trgu; za lažje razumevanje
sprememb, ki so se pred in po finančni krizi, torej od leta 2007 do leta 2014, smo na
kratko kronološko prikazali področje obdavčitve kapitalskih dobičkov od prvega
sprejetega zakona s tega področja.
V letu 1997 je bila uvedena obdavčitev dobičkov iz kapitala, ki so doseženi s prodajo
vrednostnih papirjev in deležev v kapitalu ter nepremičnin. Davek od dobička je sodil
med neposredne davke in je eden izmed virov dohodnine. V času veljavnosti prvega
Zakona o dohodnini, ki je uzakonil obdavčitev kapitalskih dobičkov Ul. RS št. 44/96 z dne
09.08.1996 (v nadaljevanju ZDoh-C), je bil kapitalski dobiček obdavčen tako iz naslova
lastniških kakor tudi dolžniških vrednostnih papirjev. Velika pomanjkljivost prvotnega
zakona, ki je nestimulativno vplivala na odločitev vlagateljev za tovrstno naložbo, je bila
davčna stopnja kapitalskih dobičkov v višini 30 odstotkov, hkrati se je vse skupaj vštevalo
še v skupno davčno osnovo, kjer je posameznik lahko hitro prišel še do dodatne 40
odstotne obdavčitve v okviru obdavčitve ostalih dohodkov. V času veljavnosti prvotnega
ZDoh-C obresti od dolžniških vrednostnih papirjev, bančnih depozitov in življenjskih
zavarovan niso bile obdavčene, kar je vplivalo tako na spodbujanje varčevanja, kot na
znižanje obrestnih mer, saj bi davek močno zvišal bruto obrestno mero. Vendar je
tovrstna ureditev povzročila težave pri obravnavi ostalih naložb, pri katerih se prejete
obresti transformirajo v obdavčljiv dohodek. Obdavčitev kapitalskih dobičkov iz
dolžniških vrednostnih papirjev pa le te postavlja v neenakopravni položaj z bančnimi
depoziti. Obdobje, po katerem kapitalski dobički niso več predmet ugotavljanja davčne
osnove, je bilo postavljeno pri treh letih, kar je bilo, glede na prihodnje spremembe v
tem delu davčne zakonodaje, še dokaj sprejemljivo. Značilnost tega obdobja je bila tudi,
da odsvojitev delnic, pridobljenih v procesu lastninskega preoblikovanja, ni bila
obdavčena, kar velja še danes.
Glede na veliko neenotnost na področju obdavčitve prihodkov v obliki obresti, je Svet
EU 3. junija 2003 sprejel Direktivo 2003/48/EC o obdavčenju dohodkov od prihrankov v
obliki plačil obresti UL L št. 157 z dne 26.06.2003 (v nadaljevanju Direktiva 2003/48/EC),
kateri glavni namen je bil vzpostaviti bolj uravnoteženo in poenoteno stanje na notranjih
trgih članic EU na tem področju. Namen Direktive 2003/48/EC je zagotoviti, da bi bil
dohodek od prihrankov v obliki plačila obresti obdavčen v skladu z davčno zakonodajo
države rezidentstva vlagatelja. Obresti naj bi bile še naprej obdavčene v skladu z
davčnimi stopnjami, ki so jih določile posamezne države in Direktiva 2003/48/EC kot taka
ne uvaja nadnacionalnih davčnih predpisov. Ker v Sloveniji do tedaj niso bili obdavčeni
prihodki iz naslova dolžniških vrednostnih papirjev in obresti od depozitov, je bila
potrebna več kot le prenova ZDoh. Zato je Vlada RS sprejela nov Zakon o dohodnini Ul
RS št.54 z dne 20.05.2004 (ZDoh-1), ki je začel veljati z letom 2005 predvsem zaradi
prenosa Direktive 2003/48/ES v nacionalni pravni red. Sprejetju novega zakona je
botrovala tudi odprava nekaterih ugotovljenih pomanjkljivosti, kakor tudi vključitev
področij, ki do tedaj v obdavčitev niso bila zajeta. Potrebna je bila razbremenitev
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aktivnih dohodkov, spremenila pa se je tudi struktura davčnih zavezancev, saj je bilo vse
več takšnih, ki niso dosegali dohodkov le s plačo. Glavna novost ZDoh-1 je bila delitev
dohodkov davčnih zavezancev na aktivne in pasivne dohodke. Med aktivne dohodke se
uvrščajo dohodki iz dejavnosti, dohodki iz zaposlitve ter dohodki iz osnovne kmetijske in
gozdarske dejavnosti. Za namene obravnave ZDoh-1 v tej nalogi, je bolj pomembna
definicija pasivnih dohodkov, med katere so bili uvrščeni dohodki iz premoženja
(najemnine, obresti, dividende) in pa dobiček iz kapitala. Davek na kapitalske dobičke in
dohodek iz premoženja je z začetkom veljave ZDoh-1 postal cedularni davek, kar pomeni
dokončni davek, ki je bil izvzet iz odmere davka iz dejavnosti. Ena izmed bistvenih novosti
je tako obdavčitev vseh obresti, razen točno določenih izjem. Posebnost tega dela je, da
vse obresti niso bile enako obdavčene, tudi plačilo akontacije se ni izvajalo za vse obresti.
Pri vsem tem so bile obresti od bančnih depozitov še vedno izjeme in se jim je stopnja
obdavčitve v naslednjih letih postopoma povečevala (od leta 2009 so bile obresti
obdavčene v polnem obsegu predvidene stopnje). Kot sledi iz zapisanega, zapletov in
nejasnosti vsekakor ni manjkalo. Pomembna novost v tej dopolnitvi Zakona o dohodnini
je obdavčitev kapitalskih dobičkov iz naslova prodaje pretežnih lastniških deležev ali
delov v njih, s čimer je vlada želela bolj obdavčiti dohodke lastnikov kapitala, ki
predstavljajo najbogatejši sloj prebivalstva. Spremenila se je davčna stopnja akontacije
dohodnine, ki je znašala 25 odstotkov od davčne osnove in uvedeno je načelo
svetovnega dohodka. Zavezanec je bil dolžan voditi evidenco zaloge vrednostnih
papirjev, in sicer po metodi FIFO (first in first out), kar pomeni, da so najhitreje kupljeni
vrednostni papirji, tudi najhitreje prodani z vidika nabavnih in prodajnih vrednosti. Ta
metoda se uporablja za izračun davčne osnove še danes. Uveden je bil tudi institut
odloga ugotavljanja davčne obveznosti. To možnost lahko uporabijo davčni zavezanci v
primeru, da podarijo kapital zakoncu ali otroku, ali pa pride do zamenjave kapitalskega
deleža v okviru združitev in delitev. Pri odlogu ugotavljanju davčne obveznosti gre za to,
da se odmera davka preloži do naslednje obdavčljive odsvojitve kapitala, pri čemer se za
čas pridobitve šteje čas, ko je kapital pridobljen, kot nabavna vrednost pa vrednost po
kateri je bil podarjen kapital prvotno pridobljen. Ta institut odloga ugotavljanja davčne
obveznosti je zajet tudi v trenutno veljavno zakonodajo.
Še pomembnejša sprememba se je zgodila leta 2006 z novim zakonom o dohodnini Ul
RS št. 115 z dne 20.12.2005 ( v nadaljevanju ZDoh-1D). Stopnja davka na dobiček iz
premoženja je bila poenotena s stopnjo davka na kapitalske dobičke, in sicer na 20
odstotkov davčne osnove. Drugačna obravnava je prinesla spremembo v ročnosti, v
katerem država odmeri davek na dobiček iz kapitala, in sicer se je rok za prodajo kapitala
brez ugotavljanja davčne osnove povišal s 3 na 20 let. Ta sprememba je izzvala precej
veliko polemik in razprav o destimulativni ročnosti obdavčenja, ki bo negativno vplivala
na razvoj domačega kapitalskega trga. Stopnja in obveznost plačila dohodnine iz naslova
kapitalskih dobičkov se je plačala po največ 20 odstotni stopnji, ki pa se je vsakih pet let
proporcionalno znižala za 5 odstotkov, pri čemer je bila prodaja po dvajsetih letih od
pridobitve kapitala neobdavčena. Ker je bil odziv udeležencev zelo buren, saj je zakon
veljal tudi za vse pridobitve pred letom 2006, se je v zakonu določilo, da se za pridobitve
kapitala pred 1.1.2003 kot nabavna cena kapitala upošteva tržna cena na 1.1.2006, torej
leta, katerega se je začela veljavnost novega ZDoh-1D. Novost so bili tudi priznani
normirani stroški pri nakupu in prodaji v višini 1 odstotka od nabavne in prodajne
vrednosti. Tako so si lahko vlagatelji v vrednostne papirje znižali davčno osnovo s
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priznanimi stroške, ki so jih dejansko imeli, saj vlaganje na trg kapitala prinese stroške
posredniških provizij, stroške borznih in poravnalnih provizij, stroški nakazil, … Ta novela
zakona je tudi odpravila posebno obdavčitev pretežnih lastniških deležev. Za kapital se
štejejo tudi investicijski kuponi vzajemnih skladov. Prav tako se več ne ugotavlja
kapitalski dobiček od dolžniških vrednostnih papirjev. Glavni namen ZDoh-1D je bil, da
se vse finančne naložbe obravnavajo čim bolj enakopravno in s tem prinesejo korist
vsem davčnim zavezancem, ne glede na to, za katero naložbo se odločijo. Kljub
takšnemu namenu, zakonodajalcu to žal ni uspelo v celoti, saj so nekatere naložbe še
vedno imele določene olajšave, ki jih druge vrste finančnih naložb niso imele. Takšna
izjema je bilo ugotavljanje davčne obveznosti za prejete obresti šele ob preseganju praga
1.000 EUR, kar pa ne velja za ustvarjene kapitalske dobičke in druge prejete prihodke iz
naslova imetništva finančnih instrumentov (dividende in ostale korporacijske akcije). Iz
zgoraj zapisanega kronološkega pregleda obdavčitve na področju trga kapitala lahko
vidimo, da je davčna zakonodaja vse do leta 2005 denarni trg postavljala v privilegiran
položaj. Do večje spremembe davčne zakonodaje je prišlo v letu 2006, ko je bil sprejet
nov Zakon o dohodnini ( ZDoh-2) Ul RS št.117 z dne 16.11.2006, ki pa razen manjših
popravkov na področju obdavčitve dobičkov iz naslova kapitala, ki jer predmet raziskave
v tej nalogi, ni imel večjega vpliva na obravnavo obdavčitve tega dela pasivnih dohodkov.
Naslednja večja sprememba se je zgodila leta 2012 s sprejetjem ZUJF, ki je povišal
stopnjo kapitalskih dobičkov na 25 odstotkov za prvih pet let imetništva finančnih
instrumentov in jo tako izenačil z višino stopnje obdavčitve dividend in obresti.
Tabela 27: Kronologija zakonodajnih sprememb na področju obdavčitve prihodkov
ustvarjenih na kapitalskih trgih med letoma 2007 in 2014
2006
2007 2008
2009 2010
2011
2012
2013
2014
ZDoh1E,
ZDoh-2

ZDoh-2A,
ZDoh-2B,
ZDoh-2C,

ZDoh
-2D

ZDoh-2E,
ZDoh-2F,
ZDoh-2G,
ZDoh-2H

ZDoh-2I,
ZDoh-2J,
ZUJF,
ZDoh-2L

ZDoh2M

ZDoh-2N

Vir: lasten, 2016

Iz zgoraj zapisanega kronološkega pregleda obdavčitve na področju trga kapitala lahko z
gotovostjo trdimo, da je davčna zakonodaja vse do leta 2006 denarni trg postavljala v
privilegiran položaj, kar se v določenih delih nadaljuje še danes. Davčna obravnava
tovrstnih pasivnih dohodkov, torej dohodek iz naslova kapitala in posledično davčna
obravnava kapitalskih dobičkov, dividend, obresti iz naslova dolžniških vrednostnih
papirjev, je nestimulativno vplivala na varčevanje v tovrstnih naložbah, predvsem v
naložbah v vrednostne papirje, ki so, kot bolj tvegana oblika naložbe ob veljavni davčni
obravnavi, za vlagatelje postali dokaj nezanimivi oziroma je bila stopnja zahtevanega
donosa bistveno nad povprečno doseženimi donosi na domačem kapitalskem trgu.
V spremembi davčne zakonodaje v opazovanem obdobju je potrebno izpostaviti še v
letu 2008 sprejet Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih
instrumentov Ul RS št.65/2008 z dne 30.06.2008 (v nadaljevanju ZDDOIFI), ki je pri
odsvojitvi v prvem letu določal izjemno visoko stopnjo davka v višini 40 odstotkov od
ustvarjenega dobička iz naslova trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti. Na tem
mestu naj poudarimo negativen učinek uvedbe davka na izvedene finančne
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instrumente, kar je razvidno tudi iz tabele 26, v kateri so prikazani obsegi pobranih
davkov iz tega naslova vse od uveljavitve ZDDOIFI. Vendar so predlagatelji zakona visoko
obdavčitev znotraj enega leta utemeljevali s špekulativnimi nameni hitrih prodaj, s
sprejetim zakonom pa naj bi dosegli zajezitev velikih dobičkov posameznikov pri
špekulativnih poslih, ki naj bi škodili kapitalskemu trgu, saj naj bi vplivali na kapitalski trg
z izrazito povečanimi nihanji osnovnih finančnih instrumentov, kot osnove izvedenih
finančnih instrumentov.
3.1.2.2 Število sprememb na področju finančnega posredništva in obseg tovrstnih
aktivnosti od 2007 do 2014
Spremembe regulative na področju finančnega posredništva; Zakon o trgu finančnih
instrumentov se je že večkrat spreminjal in dopolnjeval, in sicer:
1. Leta 2008 s sprejemom ZTFI-A (Uradni list RS, št. 69/08), s katerim so se odpravile
nekatere pomanjkljivosti posameznih zakonskih določil ZTFI, s katerimi se je
Agencija za trg vrednostnih papirjev srečevala pri izvajanju svojih nalog,
pristojnosti in nadzora.
2. Leta 2009 s sprejemom ZTFI-B (Uradni list RS, št. 40/09), ki je v slovenski pravni
red prenesel kar nekaj v vmesnem času sprejetih direktiv EU. Navedena novela
je poenotila merila in postopke pridobitve oziroma povečanja kvalificiranega
deleža v investicijskih podjetjih, kar je dodatni korak k zmanjšanju
administrativnih ovir in k popolnemu združevanju trga kapitala.
3. 3. Leta 2010 s sprejemom ZTFI-C (Uradni list RS, št. 88/10), ki je v slovenski pravni
red ponovno prenesel sprejete direktive EU. Spremembe naj bi vplivale na lažjo
uporabo kreditnih zahtevkov kot zavarovanj, zagotoviti stabilnost sistemov
poravnave in izboljšati oziroma povečati pravno varnost.
4. 4. Leta 2010 s sprejemom ZTFI-D (Uradni list RS, št. 78/11), ki je harmoniziral
pravna pravila, ki urejajo delovanje integriranih poravnalnih sistemov, saj enotna
poravnalna platforma Target2Securities (v nadaljnjem besedilu: sistem T2S)
lahko deluje le po enotnih pravilih. S spremembo so se odpravila določila o
uporabi upravnega postopka, da bi do integracije s sistemom T2S lahko prišlo. S
tem zakonom so se v slovenski pravni red prenesle sprejete Direktive EU, ki se
nanašajo na določitev pristojnosti Evropskega nadzornega organa za bančni
sektor (angl. European Banking Authority - EBA), Evropskega nadzornega organa
za zavarovanja in poklicne pokojnine (angl. European Insurance and Occupation
Pensions Authority - EIOPA), ter Evropskega nadzornega organa za vrednostne
papirje in trge (Eeropean Securities and Market Authority - ESMA).
5. 5. Leta 2012 je bil sprejet ZTFI-E (Uradni list RS, št. 55/12) , ki je v slovenski pravni
red prenesel v vmesnem času sprejete direktive EU. Namen noveliranja zakona
je bil izboljšati pravila o prospektu, ki ga morajo evropski izdajatelji objaviti ob
izdaji vrednostnih papirjev, zmanjšati administrativne obremenitve za izdajatelje
in posrednike ter izboljšati raven varstva vlagateljev z zagotovitvijo zadostnih
informacij za sprejetje njihovih naložbenih odločitev.
6. V potrditev Vladi Republike Slovenije je bil v začetku leta 2016 posredovan
predlog spremembe ZTFI-F, ki naj bi s sprejemom v domač regulatorni okvir
implementiral že sprejete spodaj navedene direktive EU s področja kapitalskih
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trgov. S sprejemom zakona ZTFI-F bodo implementirane v nadaljevanju
navedene sprejete direktive EU:
Tabela 28: Kronologija zakonodajnih sprememb na področju opravljanja investicijskih
storitev na kapitalskih trgih med letoma 2007 in 2014
Zakon
2007 2008
2009
2010
2011
2012 2013 2014 2015
ZTFI

ZTFI

ZTFI-A

ZTFI-B

ZTFI-C

ZTFI-D
ZTFI-E

Predlog
ZTFI-F

Vir: lasten, 2016

S sprejetjem ZTFI- F se bodo odpravile do sedaj ugotovljene pomanjkljivosti in
nedoslednosti, in sicer: sprememba pogojev za ustanovitev male borznoposredniške
družbe; sprememba določbe, glede oseb, ki so odgovorne za pravilnost in popolnost
informacij, vsebovanih v prospektu; opredelitev pogojev glede umika dolžniških
vrednostnih papirjev iz trgovanja na organiziranem trgu; sprememba določb vezanih na
ostalo novo sprejeto slovensko zakonodajo (Zakon o investicijskih skladih in družbah za
upravljanje, Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov, Zakon o
nematerializiranih vrednostnih papirjih, Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških
sporov); odprava nedoslednosti glede stečaja borznoposredniških družb; dopolnitev
določb ZTFI glede opravljanja investicijskih storitev po naročilu druge
borznoposredniške družbe; sprememba določb v zvezi z borzo in borznim trgom z
namenom jasnejše ureditve glede smiselne uporabe določb ZBan-2; določitev
sodelovanja ATVP s pristojnimi organi tretjih držav.
Hkrati pa bo potrebno s strani zakonodajalca in pristojnega ministrstva začeti delati na
predlogu in implementaciji Uredbe MiFID II in prenosa Direktive MiFID II. Uredba in
Direktiva MiFID II je bila v evropskem parlamentu sprejeta 12.06.2014, njihova
implementacija in uporaba je predvidena s 01.01.2017. Direktiva MiFID II je bila sprejeta
zaradi finančne krize, prav tako pa je zasledovala splošni cilj za izboljšanje povezovanja,
konkurenčnosti in učinkovitosti finančnih trgov EU. MiFID II ureja trge vrednostnih
papirjev, izvajanje investicijskih storitev in poslov ter mesta trgovanja. MiFID II povečuje
število finančnih instrumentov zajetih v pravilih trgovanja in zagotavlja, da trgovanje
poteka na reguliranih platformah. Ta uvaja pravila o visokofrekvenčnem trgovanju.
Izboljšuje preglednost finančnih trgov in nadzora nad njimi, vključno s trgi izvedenih
finančnih instrumentov, ter obravnava vprašanje nestanovitnosti cen izvedenih
finančnih instrumentov na blago. Novi okvir izboljšuje pogoje za konkurenco pri
trgovanju s finančnimi instrumenti in njihovi poravnavi. Trenutno besedilo MiFID II
določa, da morajo države članice direktivo prenesti v svojo zakonodajo do 3. julija 2016,
nacionalni akti pa se morajo pričeti uporabljati 3. januarja 2017. Vendar je bilo zaradi
obsežnih sprememb, ki jih bo prinesla uporaba Uredbe MiFID II in Direktive MiFID II, s
strani industrije finančnega posredništva na Evropsko komisijo naslovljenih kar nekaj
vlog za prestavitev datuma uveljavitve Uredbe in Direktive MiFID II. Evropska komisija je
po proučitvi prejetih prošenj ob ugotovitvi, da je industrija finančnega posredništva
zaradi implementacije številnih novih regulatornih sprememb, uvedenih zaradi
preprečitve nastanka nove finančne krize svetovnih razsežnosti, ki se v uporabo
prenašajo ravno tako v letu 2016, postavljena pred prevelik izziv in kot takšna ni
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sposobna zagotoviti vseh potrebnih resursov za prenos še ene tako obsežne Uredbe in
Direktive, kot je MiFID II. Težave pri izvajanju in implementaciji Uredbe MiFID II in
Direktive MiFID II je prepoznal tudi Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA),
kakor tudi pristojni nacionalni organi, zato se je Evropska Komisija odločila in podala
predlog o spremembi Direktive MiFID II, predvsem z namenom preložiti datum začetka
uporabe. Pri odločitvi o prestavitvi datuma uveljavitve so najverjetneje pretehtali razlogi
in težave ESMA, ki imajo težave predvsem v vzpostavitvi infrastrukture za zbiranje
podatkov, poročanje in pri izračunu praga preglednosti. Odpravljanje težav bo potekalo
v več korakih. Potrebni bodo regulativni in izvedbeni tehnični standardi, specifikacije,
razvijanje, testiranje in uporaba, ki jih ESMA namerava izvesti do januarja 2018. Tudi
Vlada Republike Slovenija pozdravlja in podpira predlog Direktive Evropskega
parlamenta in Sveta o podaljšanju roka začetka uporabe Direktive 2014/65 o trgih
finančnih instrumentov na 3. januar 2018. Slovenija predlog podpira, pri čemer se bo
Republika Slovenija pri obravnavi predloga na delovnih skupinah Sveta zavzemala tudi
za podaljšanje roka za prenos MiFID II v nacionalni pravni red.
Spremembe regulative na področju prevzemne zakonodaje; prevzemna zakonodaja je
bila zadnjič celovito prenovljena l. 2006 s sprejetjem ZPre-1. Z njim je bila v slovenski
pravni red prenesena Direktiva 2004/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21.
aprila 2004 o ponudbah za prevzem UL L št. 142 z dne 30.04.2004. Zakon je uredil
usklajeno delovanje, sistem izbirnih pravic, časovne omejitve in učinkovitost prevzemne
ponudbe ter odpravil nekatere izjeme glede prevzemnega praga. ZPre-1 je sledilo šest
novel.
1. Zakon o dopolnitvi Zakona o prevzemih Ul RS št. 1/08 z dne 4.1.2008 (v
nadaljevanju ZPre-1A) je s prepovedjo zastave ali zavarovanj vrednostnih
papirjev ali drugih oblik premoženja ciljne družbe posegel v določbe člena ZPre1 o dovoljenju za prevzemno ponudbo.
2. Naslednja sprememba Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prevzemih Ul RS št. 68/08 z dne 8.7.2008 (v nadaljevanju ZPre-1B) je znižala prag
za nejavne delniške družbe, za katere se uporablja ZPre-1, dopolnila vsebino
prospekta in pri pogojih za konkurenčno ponudbo določila, katere osebe ne
smejo biti pooblaščeni člani pri tej ponudbi.
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih Ul RS št. 10/12 z dne
10.2.2012 (v nadaljevanju ZPre-1C) je prinesel opredelitev pojma »terminska
pogodba«, dopolnil določbe o uporabi ZPre-1, naložil obveznost ciljnim družbam,
da imajo delnice v nematerializirani obliki, opredelil dodatno notifikacijsko
dolžnost imetnikom delniških nakupnih opcij in kupcem terminskih pogodb,
uredil ugotavljanje deleža glasovalnih pravic družb za upravljanje oziroma
upravljavcev vzajemnih pokojninskih skladov, določil dodatne izjeme, po katerih
ni treba dati prevzemne ponudbe, spremenjene so bile določbe glede civilne
sankcije mirovanja glasovalnih pravic, na novo je bila opredeljena dolžnost
objave izreka odločbe ATVP na njeni spletni strani, opravljen je bil preračun
tolarskih zneskov v evre, dvignjene so bile tudi globe za prekrške.
4. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih Ul RS št.38/12 z dne
25.5.2012 ( v nadaljevanju ZPre1D) je dvignila prevzemni prag s 25 na 33
odstotkov ter spremenila določbe o prekrških.
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5. V Zakon o dopolnitvah Zakona o prevzemih Ul RS št. 56/13 z dne 2.7.2013 (v
nadaljevanju ZPre-1E) so bile uvedene dodatne izjeme, po katerih ni treba dati
prevzemne ponudbe in možnost izvrševanja glasovalnih pravic v ciljni družbe
zaradi zaščite javnega interesa.
6. V Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih Ul RS št.25/14 z dne
11.4.2014 (v nadaljevanju ZPre-1F) je bilo vneseno določilo, ki dopušča možnost
osebi ali osebam ki delujejo usklajeno in jim glasovalne pravice v ciljni družbi
mirujejo zaradi kršitve obveznosti dati prevzemno ponudbo, da ponovno
pridobijo glasovalne pravice v ciljni družbi, če znižajo delež glasovalnih pravic na
zadnji zakoniti delež v ciljni družbi. V tej isti noveli je določena tudi nedvoumna
pravna podlaga za izdajo ugotovitvenih odločb, s katerimi ATVP ugotovi
prenehanje mirovanja glasovalnih pravic
Tabela 29: Kronologija zakonodajnih sprememb na področju opravljanja investicijskih
storitev na kapitalskih trgih med letoma 2007 in 2014
Zakon
2007 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ZPre - 1

ZPre-1A,
ZPre-1B

ZPre-1C
ZPre1D

ZPre-1E

ZPre-1F

Vir: lasten, 2016

Spremembe regulative na področju dematerializacije vrednostnih papirjev; Obseg števila
izdajateljev, ki morajo izdati nematerializirane vrednostne papirje, se je pomembno
razširil s sprejetjem Zakona o gospodarskih družbah Ul RS št.42/06 z dne 19.04.2006 (v
nadaljevanju ZGD-1). ZGD-1 je namreč določal, da morajo biti delnice izražene v
nematerializirani obliki, pri čemer je ZGD-1 kot skrajni rok za dematerializacijo delnic
določil dan uvedbe evra. Ker je bil na podlagi Odločbe Sveta 495/2006 z dne 11. julija
2006 UL L št. 195 z dne 15.07.2006 in v skladu s členom 122 (2) Pogodbe o uvedbi enotne
valute v Sloveniji, kot dan uvedbe evra določen 1. januar 2007, morajo biti od tega dne
nematerializirane delnice vseh delniških družb. Svoje pa je doprinesel tudi ZTFI, ki
določa, da je dematerializacija pogoj za uvrstitev vrednostnega papirja na organizirani
trg. Iz navedenega izhaja, da v Republiki Sloveniji ni splošne obveznosti izdaje
vrednostnih papirjev v nematerializirani obliki. Vendar vrednostni papirji, ki niso izdani
kot delnice v nematerializirani obliki, niso in ne morejo biti predmet prve javne prodaje,
ter ne morejo biti uvrščeni na organizirani trg. V navedenem primeru se lahko delnice
tudi danes izdajo kot pisne listine.
ZNVP je bil sprejet leta 1999 in zaradi sprememb na področju nematerializiranih
vrednostnih papirjev trikrat dopolnjen.
1. Prvič je bil leta 2006 sprejet ZNVP-A zaradi uskladitve pravil ZNVP z evropskim
normativnim okvirom o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave
vrednostnih papirjev. ZNVP-A je tako vnesel naslednja načela in pravila: trenutek
nepreklicnosti nalogov, učinkov postopkov zaradi insolventnosti nad imetnikom,
upravičenja do donosa iz vrednostnega papirja ter s tem povezanih vprašanjih
dospelosti posameznih donosov, presečnega dne, pridobitve pravne
samostojnosti takega upravičenja in pravice imetnika nematerializiranega
vrednostnega papirja.
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2. 2. ZNVP je drugo dopolnitev doživel leta 2009 z ZNVP-B, ki je bil prav tako sprejet
zaradi uskladitve z direktivami EU glede uveljavljanja določenih pravic delničarjev
družb, ki kotirajo na borzi. Eden izmed ciljev te spremembe je bil prepovedati
deponiranje delnic, kot pogoj za udeležbo na skupščini delničarjev ali
uresničevanje glasovalne pravice.
3. 3. Tretja sprememba oziroma dopolnitev pa se je zgodila leta 2011 z ZNVP-C in
predstavlja prvi korak v postopku usklajevanja pravil, ki so do tedaj urejali
nematerializirane vrednostne papirje, s pravili bodočega čezmejnega evropskega
sistema za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji Target2-Securities (v
nadaljnjem besedilu: T2S). T2S je enotna tehnična platforma za poravnavo poslov
z vrednostnimi papirji, in sicer z zagotovitvijo hkratne poravnave vrednostnih
papirjev in denarne poravnave v evrih (ter tudi drugih valutah) v centralno
bančnem denarju. Bistvena sprememba, ki jo je uvedel ZNVP-C, je bila vpeljava
uparjanja kot podlage za prenos vrednostnega papirja. Z uparjanjem se je vpis na
podlagi enostranskega naloga nadgrajuje z zahtevo po vpisu na podlagi dveh
uparjenih nalogov. Pri uparjanju gre namreč za proces primerjave, ali se navodili
potencialnega izročitelja in potencialnega prejemnika glede prenosa
nematerializiranih vrednostnih papirjev, ujemata. Če se ujemata, lahko (ob
odsotnosti drugih ovir) pride do prenosa.
Tabela 30: Kronologija zakonodajnih sprememb na področju opravljanja investicijskih
storitev na kapitalskih trgih med letoma 2007 in 2014
Zakon
2007 2008
2009
2010
2011
2012 2013 2014 2015
ZNVP-A

ZNVPB

ZNVPC

ZNVP1

Vir: lasten, 2016

Spremembe regulative na področju investicijskih skladov; Z namenom izboljšanja
delovanja trga KNPVP ter odprave v tej nalogi ugotovljenih slabosti, je bila leta 2009 v
Uradnem listu Evropske unije objavljena Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih
naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) . Slednja se
je osredotočala predvsem na izkoriščanje ekonomije obsega v dejavnosti KNPVP ter
konkurenčnost in rast produktivnosti, in sicer z uvedbo novih pravil o združevanju
KNPVP, pravil za strukture centralnih in napajalnih KNPVP, pravil glede dokumenta s
ključnimi podatki za vlagatelje, poenostavitve in izboljšanja pravil glede notifikacije
KNPVP iz drugih držav članic, ter pravil za krepitev sodelovanja med nadzorniki.
Direktiva 2009/65/ES je bila v slovenski pravni red v celoti prenesena leta 2011 z
Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2). Tako kot Direktiva
2009/65/ES, tudi ZISDU-2 ureja pogoje glede opravljanja storitev upravljanja KNPVP.
Glede na to, da so v Direktivi 2009/65/ES urejeni samo KNPVP, za katere veljajo strogi
pogoji glede naložb in izpostavljenosti ter da so imele nekatere države članice v svojih
zakonodajah že urejene tudi pogoje poslovanja investicijskih skladov, za katere ne velja
Direktiva 2009/65/ES, smo je tudi v Republiki Sloveniji z ZISDU-2 uredili pogoje glede
opravljanja storitev upravljanja ne-KNPVP. Investicijski sklad je tako na podlagi ZISDU-2
lahko KNPVP ali ne-KNPVP, obema pa je skupno to, da javno zbirata premoženje in ga, v
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skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko, nalagata v različne vrste naložb v izključno
korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. Razlika med KNPVP in ne-KNPVP pa je
v tem, da je KNPVP lahko le odprt sklad, medtem ko je ne-KNPVP lahko odprt ali zaprt
investicijski sklad, ter za ne-KNPVP ne veljajo tako strogi pogoji glede naložb in
izpostavljenosti kot za KNPVP. Na podlagi ZISDU-2 je tako investicijski sklad sklad, ki
javno zbira premoženje in se deli na: 1. KNPVP, ki je na evropski ravni urejen z Direktivo
2009/65/ES ter 2. ne-KNPVP, ki na evropski ravni ni enotno urejen in ga vsaka država
članica ureja v svojih nacionalnih predpisih.

3.2 Merjenje vpliva regulatornih sprememb na aktivnost kapitalskega trga
v Sloveniji
3.2.1 Statistična obdelava podatkov
T test za neodvisna vzorca - H2a
a) T test števila bančnih članov sekundarnega trga kapitala
H0: Število bank pred in po 2009 je enako.
H1: Število bank pred in po letu 2009 se razlikuje.
Povprečno število bank pred letom 2009 je 11,83, po letu 2009 pa 14,80.
Levenov test enakosti varianc pokaže, da se varianci statistično signifikantno razlikujeta
(p = 0,014), zato p-vrednost (raven značilnosti) najdemo v drugi vrstici SPSS-ove tabele
in sicer je vrednost 0,102, kar je več kot 0,05, zato sprejmemo ničelno hipotezo in
raziskovalno zavrnemo.
Ugotovitev: T test pokaže da v številu bančnih članov sekundarnega trga kapitala pred
in po letu 2009 ni statistično signifikantnih razlik.
Group Statistics

Bančni člani
sekundarnega trga

skupini

N

Mean

Std. Deviation Std.
Mean

1,00

6

11,83

1,329

,543

2,00

5

14,80

3,114

1,393

Error

Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of
Variances

t-test for
Equality
of Means

F

Sig.

t

,014

-2,130

Equal variances assumed 9,356
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Bančni člani
sekundarnega trga

Equal variances not
assumed

-1,985
t-test for Equality of Means
df
Sig. (2-tailed) Mean
Difference

Bančni člani
sekundarnega trga

Equal variances assumed 9

,062

-2,967

Equal variances not
assumed

,102

-2,967

5,210

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
Std.
Difference

Bančni člani sekundarnega trga

Equal variances assumed

1,393

Equal variances not assumed

1,495

Error 95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
-6,118
-6,763

b) T test za število nebančnih članov sekundarnega trga kapitala
H0: Število nebančnih članov pred in po 2009 je enako.
H1: Število nebančnih članov pred in po letu 2009 se razlikuje.
Povprečno število nebančnih pred letom 2009 je 13,17, po letu 200 pa 6,8.
Lavenov test enakosti varianc pokaže, da se varianci statistično signifikantno ne
razlikujeta (p = 0,83), zato p-vrednost (raven značilnosti) najdemo v prvi vrstici SPSS-ove
tabele in sicer je vrednost 0,01, kar je manj kot 0,05, zato ničelno hipotezo zavrnemo. In
raziskovalno hipotezo sprejmemo.
Ugotovitev: Število nebančnih članov pred in po letu 2009 se statistično signifikantno
razlikuje.
Group Statistics
skupini

N

Mean

1,00

6

13,17

Std. Deviation Std.
Mean
2,401
,980

2,00
Independent Samples Test

5

6,80

2,049

Nebančni člani
sekundarnega trga

Error

,917

Levene's Test for Equality of t-test for
Variances
Equality
of Means
F
Sig.
t
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Nebančni člani
sekundarnega trga

Equal variances assumed ,047
Equal variances not
assumed

,834

4,669
4,744

Independent Samples Test

Nebančni člani
sekundarnega trga

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

t-test for Equality of Means
df
Sig. (2-tailed) Mean
Difference
9
,001
6,367
8,982
,001
6,367

c) T test za število bančnih in nebančnih članov sekundarnega trga kapitala skupaj
H0: Število bančnih in nebančnih članov pred in po 2009 je enako.
H1: Število bančnih in nebančnih članov pred in po letu 2009 se razlikuje.
Povprečno število bančnih in nebančnih članov pred letom 2009 je 25,00, po letu 2009
pa 21,60.
Lavenov test enakosti varianc pokaže, da se varianci statistično signifikantno razlikujeta
(p = 0,007), zato p-vrednost (raven značilnosti) najdemo v drugi vrstici SPSS-ove tabele
in sicer je vrednost 0,20, kar je več kot 0,05, zato sprejmemo ničelno hipotezo in
raziskovalno zavrnemo.
Ugotovitev: T test pokaže, da v številu bančnih in nebančnih članov sekundarnega trga
kapitala pred in po letu 2009 ni statistično signifikantnih razlik.
Group Statistics

Skupaj člani
sekundarnega trga

skupini

N

Mean

Std. Deviation Std.
Mean

1,00
2,00

6
5

25,00
21,60

1,673
4,879

Error

,683
2,182

Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of t-test for
Variances
Equality
of Means
F
Sig.
t
Skupaj člani
sekundarnega trga

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

12,102

,007

1,612
1,487

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
df
Sig. (2-tailed) Mean
Difference
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Equal variances assumed
Skupaj člani sekundarnega
Equal variances not
trga
assumed

9
4,786

,141
,200

3,400
3,400

T test za neodvisna vzorca - H2b
a) Sprememba bilančne vsote denarnih finančnih institucij v odstotkih
H0: Letna rast bilančne vsote denarnih finančnih institucij pred in po letu 2009 se ne
razlikuje.
H1: Letna rast bilančne vsote denarnih finančnih institucij pred in po letu 2009 se
razlikuje.
Pred letom 2009 je povprečna rast bilančne vsote bila 10,5 odstotka, medtem ko je po
letu 2009 bilančna vsota denarnih finančnih institucij povprečno padala za po 5,7
odstotka letno.
Levenov test pokaže, da sta varianci obeh vzorcev enaki, p vrednost je 0,303, kar je več
kot 0,05, zato p-vrednost (raven značilnosti) najdemo v prvi vrstici SPSS-ove tabele, ki
pokaže da je p vrednost 0,003, kar je manj od 0,05, zato ničelno hipotezo zavrnemo in
sprejmemo raziskovalno. Pri postavljeni raziskovalni hipotezi obstaja le 3 promile
tveganja, da se rast bilančne vsote pred in po 2009 ni spremenila. Rast pred in po letu
2009 se razlikuje.
Ugotovitev: T test pokaže, da se rast bilančne vsote denarnih finančnih institucij pred in
po letu 2009 statistično signifikantno razlikuje.
Group Statistics
Skupini
Rast bilančne vsote
1,00
denarnih fin.institucije v
2,00
odstotkih
Independent Samples Test

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

2
5

10,5094
-5,6676

2,47407
3,76089

1,74943
1,68192

Levene's Test for Equality of t-test for
Variances
Equality of
Means

Rast bilančne vsote
denarnih fin.institucije v
odstotkih

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

F

Sig.

t

1,320

,303

5,460
6,666

Independent Samples Test

Equal variances assumed
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t-test for Equality of Means
df
Sig. (2-tailed)
Mean
Difference
5
,003
16,17693

Rast bilančne vsote
denarnih fin.institucije v
odstotkih

3,051

Equal variances not
assumed

,007

16,17693

b) Sprememba bilančne vsote nedenarnih finančnih institucij v odstotkih
H0: Letna rast bilančne vsote nedenarnih finančnih institucij pred in po letu 2009 se ne
razlikuje.
H1: Letna rast bilančne vsote nedenarnih finančnih institucij pred in po letu 2009 se
razlikuje.
Pred letom 2009 je bil povprečni padec bilančne vsote 1 odstotka, medtem ko je po letu
2009 bilančna vsota nedenarnih finančnih institucij rasla za 0,3 odstotka.
Levenov test pokaže, da sta varianci obeh vzorcev različni, p vrednost je 0,04, zato pvrednost (raven značilnosti) najdemo v drugi vrstici SPSS-ove tabele, ki pokaže da je p
vrednost 0,93, kar je več od 0,05, zato ničelno hipotezo sprejmemo in raziskovalno
zavrnemo. Rast pred in po letu 2009 se ne razlikujeta.
Ugotovitev: T test pokaže, da se rast bilančne vsote nedenarnih finančnih institucij pred
in po letu 2009 statistično ne razlikuje.
Group Statistics
Skupini
Rast bilančne vsote
1,00
nedenarnih fin.institucije
2,00
v odstotkih
Independent Samples Test

N

Mean

2
5

-,9703
,3017

Std. Deviation Std.
Error
Mean
16,18035
11,44123
5,38952
2,41026

Levene's Test for Equality of t-test for
Variances
Equality
of Means
F
Sig.
t
Rast bilančne vsote
nedenarnih fin.institucije
v odstotkih

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

25,884

,004

-,175
-,109

Independent Samples Test

Equal variances assumed
Rast bilančne vsote
nedenarnih fin.institucije v Equal variances not
odstotkih
assumed
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t-test for Equality of Means
df
Sig. (2-tailed) Mean
Difference
5
,868
-1,27198
1,090

,930

-1,27198

c) Sprememba bilančne vsote slovenskih finančnih institucij v odstotkih
H0: Letna rast bilančne vsote slovenskih finančnih institucij pred in po letu 2009 se ne
razlikuje.
H1: Letna rast bilančne vsote slovenskih finančnih institucij pred in po letu 2009 se
razlikuje.
Pred letom 2009 je povprečna rast bilančne vsote bila 7,2 odstotka, medtem ko je po
letu 2009 bilančna vsota denarnih finančnih institucij padala za 4,2 odstotka.
Levenov test pokaže, da sta varianci obeh vzorcev enaki, p vrednost je 0,756, zato pvrednost (raven značilnosti) najdemo v prvi vrstici SPSS-ove tabele, ki pokaže da je p
vrednost 0,02, kar je manj od 0,05, zato ničelno hipotezo zavrnemo in sprejmemo
raziskovalno. Rast pred in po letu 2009 se razlikuje.
Ugotovitev: T test pokaže, da se letna rast bilančne vsote slovenskih finančnih institucij
pred in po letu 2009 statistično signifikantno razlikuje.
Group Statistics
Skupini
Rast bilančne vsote
1,00
slovenskih finančnih
2,00
institucije v odstotkih
Independent Samples Test

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

2
5

7,2798
-4,1916

2,65185
2,15872

1,87514
,96541

Levene's Test for Equality of
Variances

Rast bilančne vsote
slovenskih finančnih
institucije v odstotkih

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

F

Sig.

,107

,756

t-test for
Equality of
Means
t
6,051
5,439

Independent Samples Test

Rast bilančne vsote
slovenskih finančnih
institucije v odstotkih

Equal variances assumed
Equal variances not assumed
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t-test for Equality of Means
df
Sig. (2-tailed)
Mean
Difference
5
,002
11,47140
1,573
,053
11,47140

H3 - Linearna regresijska analiza
H3a
a) Tržna kapitalizacija - odvisna spremenljivka
Novi oziroma spremenjeni zakoni - neodvisna spremenljivka
Pri proučevanju linearne odvisnosti tržne kapitalizacije od števila sprejetih oz.
spremenjenih zakonov v obdobju med letoma 2007 in 2014, smo dobili naslednjo
enačbo:
y= -1,56x + 23,56,
kar bi pomenilo, da en na novo sprejet ali spremenjen zakon predstavlja zmanjšanje
tržne kapitalizacije za 1,56 mio EUR. Vendar ta številka ni zanesljiva, saj ima T test raven
značilnosti 0,109, kar pomeni, da je verjetnost 10 odstotkov, da ni spremembe tržne
kapitalizacije oziroma je ta celo pozitivna. Tudi F test, da raven značilnosti večjo od 0.05
( in sicer 0.11) kar pomeni, da ta model ni zanesljiv in ga za tovrstno analizo ni
priporočljivo uporabljati. Zanimivo bi bilo to analizo ponoviti čez leto ali dve, ko bo
razpoložljivost podatkov večja. Večji vzorec praviloma pomeni večjo zanesljivost
modela. Dokler pa ne razpolagamo z večjim številom podatkov, si pomagamo z zgornjim
linearnim modelom, ki napoveduje zmanjšanje tržne kapitalizacije z vsakim na novo
sprejetim ali spremenjenim zakonom, ter v povprečju 23,56 mio EUR tržne kapitalizacije
v letu, ko ni sprememb na področju regulative.
Model Summary
Model R

R Square

Adjusted
Square
,267

1
,610a
,372
a. Predictors: (Constant), zakoni
ANOVAa
Model
Sum of Squares

R Std. Error of the
Estimate
2,81660

df

Regression
28,150
1
1
Residual
47,599
6
Total
75,750
7
a. Dependent Variable: kapitalizacija
b. Predictors: (Constant), zakoni
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients

1

(Constant)

B
23,557

zakoni
-1,565
a. Dependent Variable: kapitalizacija

Std. Error
2,118
,831

Mean Square

F

Sig.

28,150
7,933

3,548

,109b

Standardized
Coefficients
Beta
-,610
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t

Sig.

11,124

,000

-1,884

,109

b) Delež tržne kapitalizacije v BDP - odvisna spremenljivka
Novi oziroma spremenjeni zakoni - neodvisna spremenljivka
Pri proučevanju linearne odvisnosti deleža tržne kapitalizacije v BDP od števila sprejetih
oz. spremenjenih zakonov, smo dobili naslednjo enačbo:
y= -4,42x + 66,19,
kar bi pomenilo, da en na novo sprejet ali spremenjen zakon predstavlja zmanjšanje
deleža tržne kapitalizacije v BDP za 4,42 odstotka. Vendar tudi ta številka ni zanesljiva,
saj ima T test ima raven značilnosti 0,13. Tudi F test, da raven značilnosti večjo od 0.05 (
in sicer 0,13), kar pomeni, da je ta model še nekoliko manj zanesljiv in ga za tovrstno
analizo ni priporočljivo uporabljati.
Model Summary
Model R

R Square

Adjusted
Square
,226

R Std. Error of the
Estimate
8,5980

Sum of Squares df

Mean Square

1
,580a
,336
a. Predictors: (Constant), zakoni
ANOVAa
Model

F

Sig.

Regression
224,735
1
224,735
3,040
1
Residual
443,550
6
73,925
Total
668,285
7
a. Dependent Variable: kapBDP
b. Predictors: (Constant), zakoni
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients Standardized
t
Coefficients
B
Std. Error
Beta
1

(Constant)
zakoni

66,185
-4,421

6,464
2,535

-,580

10,239
-1,744

,132b

Sig.

,000
,132

a. Dependent Variable: kapBDP

c) Emisijska vrednost primarnih izdaj na slovenskem kapitalskem trgu - odvisna
spremenljivka
Novi oziroma spremenjeni zakoni - neodvisna spremenljivka
Pri proučevanju linearne odvisnosti emisijske vrednosti primarnih izdaj vrednostnih
papirjev od števila sprejetih oz. spremenjenih zakonov, smo dobili naslednjo enačbo:
y= 84,68x + 106,52 ,
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kar bi pomenilo, da en na novo sprejet oziroma spremenjen zakon predstavlja povečanje
vrednosti primarnih emisij vrednostnih papirjev za 84,68 mio EUR. Vendar je ta model
že povsem neuporaben, saj T test ima raven značilnosti 0,20, kar pomeni da je 20
odstotna verjetnost, da ta številka sploh ni pozitivna. Še bolj problematični sta ravni
značilnosti pri F testu (p = 0,21) in konstanti 106,52 (p = 0,51). Torej ne moremo skozi
opravljeno tovrstno analizo trditi, da regulatorje spremembe povečujejo primarne izdaje
vrednostnih papirjev.
Model Summary
Model
R

R Square

Adjusted R Square Std. Error of the
Estimate
,124
203,40895

1
,499a
,249
a. Predictors: (Constant), zakoni
ANOVAa
Model
Sum of Squares
Regression
Residual
Total

1

82463,501
248251,204
330714,705

df

Mean Square

F

Sig.

1
6
7

82463,501
41375,201

1,993

,208b

a. Dependent Variable: primarni
b.

Predictors: (Constant), zakoni

Coefficientsa
Model

1

(Constant)
zakoni

Unstandardized Coefficients
B
106,523
84,680

Std. Error
152,925
59,982

Standardized
Coefficients
Beta
,499

t

Sig.

,697
1,412

,512
,208

a. Dependent Variable: primarni

d) Sklenjen promet na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev - odvisna spremenljivka
Novi oziroma spremenjeni zakoni - neodvisna spremenljivka
Pri proučevanju linearne odvisnosti prometa sklenjenega na domači borzi glede
spremembe zakonodaje, smo prav tako dobili neuporaben model. Ravni značilnosti pri
F testu sta p = 0,96, kar kaže da je najbrž promet oziroma delež le tega v BDP neodvisen
od sprememb zakonodaje.
Model Summary
Model R

R Square

1
,024a
,001
a. Predictors: (Constant), zakoni

Adjusted
Square
-,166

R Std. Error of the
Estimate
1,0926
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ANOVAa
Model

1

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Regression

,004

1

,004

,003

,956b

Residual
Total

7,163
7,167

6
7

1,194

a. Dependent Variable: promet
c. Predictors: (Constant), zakoni
Coefficientsa
Model

(Constant)

1

Unstandardized Coefficients

Standardized
Coefficients

B
,955

Std. Error
,821

Beta

,322

,024

zakoni
,019
a. Dependent Variable: promet

t

Sig.

1,163

,289

,058

,956

H3b
Pri proučevanju linearne odvisnosti pobranih davkov na področju kapitalskega trga glede
na spremembe zakonodaje s tega področja, so dobljeni modeli neuporabni. Ravni
značilnosti pri F testu so po vrsti večje od 0,05 (in sicer 0,714, 0,938, 0,779 , 0,415, 0,883),
kar je razvidno iz spodaj prikazanih izračun .
a) Pobrani davki iz naslova kapitalskih dobičkov
Model Summary
Model R

1

,193a

R Square
,037

Adjusted
Square
-,203

R Std. Error of
the Estimate
24458177,118
34

a. Predictors: (Constant), Zakoni
ANOVAa
Model
Regression
1

Residual
Total

Sum of Squares
92685166683060
,700
23928097118092
16,000
24854948784922
77,000

df
1
4
5

a. Dependent Variable: Kapitalski
b. Predictors: (Constant), Zakoni
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Mean Square
F
92685166683060 ,155
,700
59820242795230
4,100

Sig.
,714b

b) Pobrani davki iz naslova obresti na depozite
Model Summary
Model
R

R Square

Adjusted R Square

1
,041a
,002
a. Predictors: (Constant), Zakoni
ANOVAa
Model

-,248

Sum of Squares

1

Std. Error of the
Estimate
9204141,83660

df

Mean Square

F

Regression

571475558545,930 1

571475558545,930 ,007

Residual

338864907792893, 4
300

84716226948223,3
30

Total

339436383351439, 5
250

Sig.
,938b

a. Dependent Variable: Obresti
b. Predictors: (Constant), Zakoni

c) Pobrani davki iz naslova ostalih obresti:
Model Summary
Model R

R Square

1
,149a
,022
a. Predictors: (Constant), Zakoni

Adjusted
Square
-,222

ANOVAa
Model
Sum of Squares
Regression
32765394761,657
1
Residual
1449996739539,677
Total
1482762134301,333
a. Dependent Variable: DruObrest
b. Predictors: (Constant), Zakoni

R Std. Error of the
Estimate
602079,05202

df
1
4
5

Mean Square
32765394761,657
362499184884,919

e) Pobrani davki iz naslova dividend:
Model Summary
Model R

1

,413a

R Square

Adjusted
Square

,171

-,037

R Std. Error of
the Estimate
5784585,8454
2

a. Predictors: (Constant), Zakoni
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F
,090

Sig.
,779b

ANOVAa
Model

Sum of Squares

27562175705136, 1
480
13384573361198 4
2,330
16140790931711 5
8,800

Regression
1

df

Residual
Total

Mean Square

F

Sig.
,415b

27562175705136, ,824
480
33461433402995,
582

a. Dependent Variable: Dividende
b. Predictors: (Constant), Zakoni

f) Pobrani davki skupaj iz naslova prihodkov na kapitalskih trgih:
Model Summary
Model R

1

,078a

R Square
,006

Adjusted
Square
-,242

R Std. Error of the
Estimate
31516971,6199
7

a. Predictors: (Constant), Zakoni
ANOVAa
Model

Sum of Squares
Regression

1

Residual

df

2452519947570 1
0,055
3973278000374 4
896,000

Mean Square

F

2452519947570 ,025
0,055
9933195000937
24,200

Sig.
,883b

3997803199850 5
597,000
a. Dependent Variable: Skupaj
b. Predictors: (Constant), Zakoni
Total

f) Za presojanje vpliva nove regulative na področju izvedenih finančnih instrumentov pa
smo uporabili T test za dva neodvisna vzorca in potrdili, kar je razvidno že iz prikazanih
podatkov v tabeli 26, da se je dve leti po uveljavitvi zakona drastično zmanjšal promet s
tovrstnimi finančnimi instrumenti in posledično tudi vsota pobranih davkov iz tega
naslova.
H0: Pobrani davek pred letom 2010 je enak pobranemu davku po letu 2010.
H1: Pobrani davek pred letom 2010 ni enaka pobranemu davku po letu 2010.
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Povprečen znesek pobranih davkov iz naslova IFI dve leti po uveljavitvi davka je 29.871
EUR, prvi dve leti veljavnosti pa 135.451 EUR.
Levenov test enakosti varianc pokaže, da se varianci statistično signifikantno razlikujeta
(p = 0,017), zato p-vrednost (raven značilnosti) najdemo v drugi vrstici SPSS-ove tabele
in sicer je vrednost 0,00, kar je manj kot 0,05, zato ničelno hipotezo zavrnemo. In
raziskovalno hipotezo sprejmemo.
Ugotovitev: Znesek pobranih davkov pred in po letu 2010 se statistično signifikantno
razlikujeta.
Group Statistics
skupini N
1,00
2
2,00
5
Independent Samples Test
davki

Mean
135,451.00
29,871.20

Std. Deviation Std.
Error
Mean
916.410
648.000
15,674.604
7,009.896

Levene's Test for Equality of t-test for Equality of
Variances
Means
F
Sig.
t
df

Equal variances assumed
davki Equal variances not
assumed
Independent Samples Test

12,386

,017

t-test for Equality of Means
Sig. (2-tailed) Mean
Difference

davki

Equal variances assumed ,000
Equal
variances
not ,000
assumed

105,579.800
105,579.800

8,997
14,998

5
4,067

Std.
Error 95%
Difference
Confidence
Interval of the
Difference
11,734.810
7,039.783

Lower
75,414.510
86,161.425

3.2.2 Tolmačenje rezultatov
Pri raziskavi obravnavanega področja, smo za potrditev postavljenih hipotez morali
zbrati precej širok nabor podatkov. Na podlagi zbranih zgodovinskih podatkov, njihove
obdelave, prikaza v tabelarični ali grafični obliki, statistične obdelave podatkov, pri
čemer smo uporabili T test in linearno regresijsko analizo, smo podali številne
ugotovitve. Ugotovitve navedene v nadaljevanju pa so bile podlaga, da smo podali tudi
zaključek raziskovalne naloge.
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Prvo postavljeno hipotezo, kapitalski trg v Sloveniji je po krizi bolj reguliran, smo potrdili
z vsebinsko analizo. Na podlagi vseh zbranih podatkov o obsegu novo sprejetih ali
spremenjenih nacionalnih zakonov, uredb EU, pravil in ostalih obvezujočih pravnih
aktov, je vsebinska analiza z veliko gotovostjo potrdila navedeno hipotezo. Če natančno
pogledamo dinamiko sprejemanja novega regulatornega okvirja, ki smo ga podali skozi
celotno nalogo, vidimo, da je bila dinamika sprejemanja oziroma prilagajanja nacionalne
zakonodaje zahtevam Evropske komisije, ki je skozi sprejete Direktive in Uredba
dosledno izvajala FSAP, bila bistveno večja po finančni krizi 2007 in se je od leta 2009 še
samo stopnjevala. Namen dosedanjega izvajanja FSAP je bil izboljšati že obstoječo
regulativo na področju kapitalskih trgov in jo uvesti tudi na področjih, na katerih je do
sedaj ni bilo oziroma je bila minimalna. Finančna kriza je namreč pokazala, da je prav na
premalo oziroma nereguliranih področjih kapitalskih trgov prišlo do največjih tveganj, ki
so posledično ogrozili stabilnost celotnega svetovnega finančnega sistema.
Implementacija direktiv in uredb, sprejetih v okvirju FSAP, je dosledno izpolnjevala
zastavljeno pot iz krize, in sicer s čim večjim poenotenjem sistemov in politik med
državami na ravni EU ter tako omogočala vsem akterjem enake pogoje gospodarjenja.
Vendar pa je količina na novo sprejetih zakonov in podzakonskih aktov, ter
implementacija le-teh v Sloveniji, podobno kot tudi v drugih novih državah članicah,
postavila finančni sektor pred velik izziv. Bistvenega pomena je bila pri tem majhnost
kapitalskega trga, pri čemer so bile regulatorne zahteve enake, kot za najbolj razvite
kapitalske trge starih članic EU. To se je poznalo pri samem delovanju finančnega
sektorja, ki se je v zadnjih štirih letih pretežno ukvarjal z implementacijo novih zakonskih
zahtev, ki so seveda pomenile tudi višje stroške poslovanja, in precej manj z načrti, kako
izstopiti iz obdobja po krizi in pristopiti k ukrepom, ki bodo pripomogli k razvoju
učinkovitega kapitalskega trga. Glede na vse zapisano v nalogi, lahko z gotovostjo
potrdimo, da je kapitalski trg v Sloveniji po krizi bolj reguliran.
Druga postavljena hipoteza, da je kapitalski trg v Sloveniji po krizi bolj konsolidiran, se je
skozi uporabljene metode pokazala za nekoliko kompleksnejšo, saj so se v različnih
segmentih slovenskega finančnega sektorja, določene postavke, po katerih smo
presojali to hipotezo, odvijale v nasprotnih smereh. Podatke, ki smo jih proučevali v
opazovanem obdobju smo obdelali s T testom in dobili sledeče rezultate. Pri preverjanju
prve podhipoteze o številu finančnih institucij z veljavno licenco za opravljanje
investicijskih storitev, je ob vzorcu, v katerega so vključeni tako bančni kot nebančni člani
sekundarnega trga, rezultat T testa za neodvisna vzorca pove, da se v povprečju število
bančnih in nebančnih članov sekundarnega trga kapitala pred in po letu 2009 statistično
signifikantno ne razlikuje. Vendar smo po vsebinski proučitvi podatkov, vključenih v T
test, izvedli ločeno še T test za bančne člane in ločeno T test za nebančne člane. Rezultat
T testa za bančne člane je enak, kot za celoten vzorec, medtem ko je rezultat T testa za
nebančne člane popolnoma nasproten, in sicer kaže, da se povprečno število nebančnih
članov sekundarnega kapitalskega trga po krizi statistično signifikantno razlikuje. Če to
opredelimo s številkami, lahko rečemo, da se je število nebančnih članov sekundarnega
trga kapitala skorajda prepolovilo. Tukaj je zato potrebna še vsebinska analiza, katere
rezultat je pridobljen skozi opis slovenskega finančnega sektorja v sami nalogi.
Posebnost domačega finančnega sistema je v prevladujočem položaju bank nad ostalimi
udeleženci kapitalskega trga, kar posledično pomeni, da spremembe v drugem delu
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udeležencev, ob skupnem vzorcu, izgubi na pomenu. Vendar pri tem nikakor ne smemo
zanemariti pomena ostalih nedenarnih finančnih posrednikov za razvoj učinkovitega
finančnega sistema, kar je tudi razlog dodatne vsebinske pojasnitve in ločene izvedbe T
testa po bančnih in nebančnih članih domačega sekundarnega trga.
Pri preverjanju druge postavljene podhipoteze, da je bilančna vsota finančnih institucij
na kapitalskem trgu v času po krizi nižja kot pred tem, smo po pridobitvi vseh potrebnih
podatkov izvedli T test neodvisnih vzorcev, in sicer smo preverjali ali se sprememba letne
bilančne vsote slovenskih finančnih institucij pred in po krizi razlikujejo ter na podlagi
dobljenih rezultatov, prikazanih v podpoglavju 3.2.1, podali ugotovitev, da se vrednost
dveh neodvisnih vzorcev, sprememba bilančne vsote, pred in po krizi statistično
signifikantno razlikuje, saj je v obdobju pred krizo bilančna vsota rasla, po finančni krizi
pa padala. Tako za to podhipotezo podajamo ugotovitev, da je bilančna vsota finančnih
institucij na kapitalskem trgu v času po krizi nižja, kot pred tem. Tudi tukaj smo zaradi
drugačnega razpleta v različnih segmentih finančnega sektorja, dodatno naredili T test
neodvisnih vzorcev posebej za denarne finančne institucije in posebej za nedenarne
finančne institucije. Rezultat T testa je za denarne finančne institucije, da se sprememba
bilančne vsote denarnih finančnih institucij pred in po letu 2009 statistično signifikantno
razlikujeta, medtem ko za nedenarne finančne institucije to podhipotezo T test zavrže.
Vendar tukaj ponovno nastopi posebnost slovenskega finančnega sistema, v katerem
denarne finančne institucije predstavljajo 70 odstotkov celotnega finančnega sistema.
Tako se druga postavljena hipoteza zaradi ugotovitve, da število vseh finančnih institucij
z ustrezno licenco za izvajanje investicijskih poslov v povprečju ni nižje kot pred krizo, ne
potrdi v celoti. Potrdi se samo v delu, ki se nanaša na spremembo bilančne vsote
finančnih institucij na kapitalskem trgu, kjer z izvedeno metodo z gotovostjo lahko
trdimo, da je bilančna vsote finančnih institucij po krizi nižja kot pred tem.
Tretjo podhipotezo, da večanje regulatornih sprememb vpliva na aktivnosti kapitalskega
trga, smo preverjali z linearno regresijsko analizo. Tudi pri tej hipotezi smo ločeno
preverjali dve podhipotezi, in sicer smo v prvi podhipotezi preverjali ali večanje
regulatornih zahtev resnično negativno vpliva na likvidnost kapitalskih trgov, pri drugi
pa, ali so spremembe regulative na davčnem področju negativno vplivale na obseg
pobranih davkov. Pri izvedbi metode linearne regresije smo ugotovili, da tovrstna
metoda za vse vzorce podatkov ni najbolj primerna oziroma je za določene celo
neuporabna.
Pri preverjanju prve podhipoteze tretje hipoteze smo uspeli dokazati vzročno
povezanost med likvidnostjo trga in spremembo na zakonodajnem področju pri tržni
kapitalizaciji in deležu le-te v BDP. Pogojno smo dokazali še povezavo spremembe
zakonodaje z vrednostjo primarnih emisij finančnih instrumentov na kapitalskem trgu.
Pri povezavi tržne kapitalizacije in deleža le-te v BDP, je rezultat izvedene linearne
regresije, v negativni korelaciji z zakonodajnimi spremembami, medtem ko je pri emisiji
finančnih instrumentov v pozitivni korelaciji z zakonodajnimi spremembami, kot je
podrobneje predstavljeno v podpoglavju 3.2.1. Tako naj bi novi oziroma spremenjeni
zakoni zniževali tržno kapitalizacijo, medtem ko naj bi novi oziroma spremenjeni zakoni
povečali emisijsko vrednost novo izdanih finančnih instrumentov. Pri preverjanju
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odvisnosti med novimi oziroma spremenjenimi zakoni na eni strani, in prometom,
sklenjenem na sekundarnem trgu kapitala pa na vzorcu z uporabljeno metodo linearne
regresije dobimo neuporaben model, ki kaže kar 96 odstotno verjetnost, da sprememba
zakonodaje ne vpliva na delež prometa na Ljubljanski borzi.
Pri preverjanju druge podhipoteze tretje hipoteze, in sicer da število regulatornih
sprememb na področju davkov negativno vpliva na obseg pobranih davkov, smo naredili
linearno regresijsko analizo. Na podlagi postavljenih spremenljivk in vzorca podatkov, z
navedeno metodo nismo dobili zanesljivega modela, kar je podrobneje predstavljeno v
podpoglavju 3.2.1, zato smo to podhipotezo dopolnili z vsebinsko analizo in v delu
davkov iz naslova izvedenih finančnih instrumentov izvedli še T test za neodvisna vzorca.
Vsebinska analiza odvisnosti vsote pobranih davkov na področju kapitalskih trgov v
soodvisnosti od spremembe davčne zakonodaje s tega področja je pokazala, da je vsaka
bistvena sprememba v davčni zakonodaji imela v naslednjih letih iz tega naslova
posledico v nižji vsoti pobranih davkov, kar pa je še bolj skrb vzbujajoče, da so se vse
bistvene spremembe odrazile v manjši aktivnosti investitorjev na kapitalskem trgu. To
se jasno vidi iz tabele 25, v kateri je prikazan podatek o številu zavezancev z odločbo, ki
je s 336 tisoč zavezancev padlo na slabih 10 tisoč zavezancev. Izveden T test za neodvisne
vzorce na področju pobranih davkov pri trgovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti,
pa je jasno pokazal na razliko med pobranimi davki v prvih dveh letih po sprejetju novega
zakona in v naslednjih letih po uveljavitvi, kar kaže, da se je sprejetje zakona odrazilo v
znižanju prometa s tovrstnimi finančnimi instrumenti in posledično tudi vsoto pobranih
davkov iz tega naslova za 82 odstotka, kar je razvidno iz tabele 26.
Na podlagi opravljenih metod in analiz lahko tretjo hipotezo le delno potrdimo, saj v
vseh opravljenih analizah ne moramo z gotovostjo potrditi vpliva nove oziroma
spremenjene zakonodaje na likvidnost na kapitalskem trgu, medtem ko lahko na
davčnem področju z gotovostjo trdimo, da novi oziroma spremenjeni zakoni negativno
vplivajo na obseg pobranih davkov. Je pa tukaj učinek nove oziroma spremenjene
zakonodaje težko ločiti od vpliva finančne krize, ki je prav tako dodala svoj del pri
negativnem vplivu na likvidnost kapitalskega trga, kakor tudi na obseg pobranih davkov.
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4 SKLEP
Svetovna finančna kriza je izvirno nastala predvsem zaradi preveč tveganega trgovanja
z izvedenimi oziroma strukturiranimi finančnimi instrumenti, ki v Sloveniji niso imeli
pomembnejše vloge na kapitalskem trgu, predvsem zaradi nezadostno razvitega
finančnega sistema. Na podlagi zapisanega so prevladovala pričakovanja, da bo vpliv te
krize na Slovenijo manjši, kot v ostalih članicah EU z razvitejšim finančnim sistemom. Na
manjši vpliv so nakazovali tudi podatki o gibanjih na finančnih trgih, kakor tudi podatki
o gospodarskih rasteh iz leta 2008. Vendar so se zaradi sekundarnih učinkov finančne
krize po letu 2008 razmere v Sloveniji precej bolj zaostrile, prav zaradi posebnosti
finančnega sistema, ki je temeljil le na bančnem zadolževanju in ne na pridobivanju
kapitala na primarnem kapitalskem trgu. Zadnja mednarodna finančna kriza je jasno
pokazala na pomen dobro razvitega domačega kapitalskega trga in okrepila zavedanje o
pomembnosti le-tega. Pri presojanju slovenskega finančnega sistema in njegove
učinkovitosti, lahko danes s popolno gotovostjo trdimo, da je bila prevelika naslonjenost
našega razvoja na bančni sistem in s tem posredno tudi na zadolževanje v tujini, ker je
bilo dolgoročnega domačega varčevanja premalo, škodljivo za celoten razvoj naše
države. Nedvoumno je, da bi ob razvoju učinkovitega domačega kapitalskega trga, bil pri
nas še vedno prevladujoč način financiranja gospodarskega razvoja preko bančnega
sistema, vendar bi se vsaj del bremena lahko prenesel na neposredno financiranje prek
trga kapitala. Ob ustrezni podpori finančne in ekonomske politike, bi lahko kapitalski trg
bolj zaživel, s čimer mislimo predvsem na velikost trga ter primerno likvidnost. Z bolje
razvitim kapitalskim trgom bi ustrezno razbremenili bančni sistem, kar bi v današnjih
razmerah, ko ima bančni sistem toliko težav (premalo kapitala, slabe terjatve) prišlo še
kako prav. Razplet finančne krize in dodatno zaostrovanje razmer po letu 2009, je v
Sloveniji jasno pokazal na pomen razvitega in učinkovitega kapitalskega trga.
Zaradi izrednega pomena finančnega sistema za celotno gospodarstvo, je finančni sektor
eden izmed najbolj reguliranih med vsemi gospodarskimi sektorji, kljub temu pa se je po
finančni krizi pokazalo, da so določeni deli finančnega sistema nezadostno ali pa sploh
niso regulirani. Zato se je v pravni red začelo pospešeno prenašati nove in izboljšane
normativne ureditve, katerih namen je bil predvsem regulirati področja, ki do sedaj niso
bila, ter razširiti področje uporabe do takrat veljavnega regulatornega okvirja. Vse to je
bilo storjeno z namenom preprečevanja nastanka prevelikega tveganja v samem
finančnem sistemu, ki bi lahko privedlo do morebitnih novih kriz v prihodnje. V obdobju
po finančni krizi se je tako pritisk na finančni sektor z vidika števila novih regulatornih
zahtev povečal. Na drugi strani je to za finančni sektor, ki je po finančni krizi izpeljal
obsežne postopke prestrukturiranja in racionalizacije poslovanja ter tako razpolagal z
omejenimi resursi, predstavljal velik izziv. Finančni sektor bi moral vse sile in moči
usmerjati v čim uspešnejši izhod iz krize, kar pa ob tolikih zakonskih spremembah ni bilo
mogoče izvesti v celoti. Na tem mestu je pomembno poudariti tudi nasproten učinek
prevelikih regulatornih zahtev in omejitev, ki lahko pripeljejo do neučinkovitega
finančnega sistema. Zato je na mestu, da se zakonodajalec, skupaj s finančnimi
strokovnjaki, vsake večje spremembe v nacionalni zakonodaji loti preudarno in z mislijo,
da je za gospodarsko rast države in posledično blaginjo naroda, bistveno doseči takšen
regulatorni okvir kapitalskih trgov, ki zagotavlja zaupanje, preglednost in
transparentnost ter na drugi strani dopušča udeležencem na kapitalskem trgu, da še
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vedno uresničujejo svoje poslovne cilje. Ustrezen regulatorni okvir in uspešni udeleženci
na kapitalskem trgu skupaj zagotavljajo pogoje za učinkovit kapitalski trg, kot eden
izmed pogojev za gospodarsko rast države.
Pregled regulatornega okvirja domačega kapitalskega trga pred in po svetovni finančni
krizi, nas je pripeljal do ugotovitve, da je finančna kriza pomembno prispevala k
sprejemanju nove in spremenjene regulative, ki se nanaša na ta del finančnega trga. Ne
samo, da se je dopolnila in spremenila že obstoječa zakonodaja s področja kapitalskih
trgov, uvedla se je nova regulativa tudi za področja, ki so do tedaj bila izvzeta iz takrat
veljavnega regulatornega okvirja. Sprememba normativnega okvirja se je pod vodstvom
Evropske komisije in njenega doslednega izvajanja FSAP, po finančni krizi odvijala s
sunkovito naglico, tako da je imela finančna industrija tudi v državah z najbolj razvitimi
finančnimi sistemi, težave s pravočasno in popolno implementacijo vseh na novo
postavljenih zakonskih zahtev. Prilagajanje in implementacija tako obsežnih sprememb
namreč za seboj potegneta tudi visoke nenačrtovane stroške, kar pa je tudi odgovor na
vse večjo konsolidacijo med finančnimi institucijami v zadnjih treh letih. Ta domneva se
je potrdila tudi za slovenski finančni sistem, kjer je konsolidacija še posebej izstopajoča
med finančnimi institucijami, ki so dejavne samo na kapitalskem trgu. Konsolidacija je
nekoliko nižja med denarnimi finančnimi posredniki oziroma bankami. Temu botrujeta
predvsem dva razloga: prvi razlog je, da dejavnost bank ni samo in izključno poslovanje
na kapitalskih trgih in drugi dejstvo, da je zaključiti bančno poslovanje in posledično se
umakniti s trga, dokaj kompleksen in zahteven postopek, ki ga ni moč izpeljati tako na
hitro, zato se bodo rezultati konsolidacije med bankami pokazali šele v naslednjih letih.
Konsolidacija slovenskega finančnega sistema se je kazala tudi skozi znižanje bilančne
vsote finančnih institucij, kjer je bilo največji upad bilančne vsote moč zaznati predvsem
pri denarnih finančnih institucijah. Zgovoren je podatek, da se je bilančna vsota denarnih
finančnih posrednikov iz leta 2009, ko je bil z 52 mrd EUR dosežen vrh, do leta 2014
znižala za 25 odstotkov, in sicer na vsega 38,7 mrd EUR. Znižanje bilančne vsote
slovenskega finančnega sistema gre v velikem delu pripisati sekundarnim učinkom
finančne krize, predvsem poslabšanju razmer v slovenskem gospodarstvu. Se pa
sprememba regulatornega okvirja deloma kaže tudi skozi izbrane proučevane dejavnike
aktivnosti. Z opravljenimi metodami smo prišli do ugotovitve, da obstaja vzročna
negativna odvisnost med številom na novo sprejetih oziroma spremenjenih zakonov in
tržno kapitalizacijo sekundarnega trga kapitala, kakor tudi med številom na novo
sprejetih oziroma spremenjenih zakonov in deležem tržne kapitalizacije sekundarnega
trga kapitala v BDP. To ugotovitev bi lahko pojasnili predvsem z razlago, da obsežnejši
regulatorni okvir vzpodbudi izdajatelje finančnih instrumentov uvrščenih na sekundarni
trg, v čim racionalnejše ravnanje, kar ob vedno večjih regulatornih zahtevah terja tudi
umik teh papirjev z borze oziroma celo spremembo oblike gospodarske družbe iz
delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Pojasniti moramo, da tukaj
pojasnimo, da je do velikega dela znižanja tržne kapitalizacije prišlo tudi iz razloga
precejšnjega upada tečajev delnic, uvrščenih na borzo, kar nazorno pove podatek, da je
osrednji indeks Ljubljanske borze SBITOP konec leta 2014 še vedno 70 odstotkov pod
najvišje doseženimi nivoji v sredini leta 2007. Prav tako se je delno potrdila domneva, da
sprememba regulatornega okvirja pozitivno vpliva na izdaje finančnih instrumentov na
primarnem kapitalskem trgu, kar bi lahko razložili s povečanim zaupanjem, kot posledico
skrbi zakonodajalca za večjo transparentnost, zaupanje in varnost vlagateljev. Vendar je
113

kljub ugotovljeni pozitivni vzročni povezanosti potrebno dodati, da je domač primarni
kapitalski trg še vedno na začetku razvojne poti in da je tukaj še ogromno
neizkoriščenega potenciala za tovrstno financiranje razvoja podjetij ter posledično
gospodarsko rast. V nalogi smo ovrgli povezanost med spremembo regulatornega
okvirja in opravljenim prometom na sekundarnem trgu kapital ter ugotovili, da ta
dejavnik aktivnosti ne kaže nikakršno povezanost s spremembami v regulaciji kapitalskih
trgov. Tukaj bi poudarili, da so napori Evropske komisije, da je potrebno vsem
udeležencem na različnih trgih zagotoviti enake pogoje več kot očitno obrodili sadove,
ki se kažejo skozi ugotovljeno nepovezanost med spremembo zakonodaje in obsegom
prometa. Ob enaki regulativi na vseh trgih EU, se udeleženci trga kapitala več ne umikajo
na trge z bolj ugodnimi pogoji poslovanja, tako je obseg prometa odvisen od popolnoma
drugih dejavnikov. Kot pomembno področje presojanja vpliva spremenjene regulative
na izbrane dejavnike aktivnosti, pa je potrebno izpostaviti še davke na področju
kapitalskih trgov. Ker je davčna zakonodaja v domeni vsake države posebej, lahko
davčna zakonodaja, naklonjena dolgoročnemu varčevanju skozi finančne instrumente
kapitalskega trga, naredi domač trg bolj ali manj privlačen in ima kot takšna pomemben
vpliv na učinkovitost domačega kapitalskega trga. Iz izvedenih metod preverjanja
odvisnosti med spremenjeno regulativo na področju davkov, ki pokrivajo kapitalski trg,
in obsegom pobranih davkov, lahko ugotovimo negativno vzročno povezanost. Vsaka
bistvena sprememba davčne zakonodaje na področju kapitalskega trga, ki se je odrazila
v nižjem doseženem donosu po obdavčitvi, je tovrstne naložbe naredila manj privlačne,
kar pa se je odrazilo tudi v vsoti pobranih davkov. Najbolj je zgovoren podatek, da je bilo
število zavezancev z odločbo o kapitalskih dobičkih leta 2014 za 44 odstotkov nižje kot
leta 2007. Bistveno nižja je vsota pobranih davkov, ki je leta 2014 predstavljala še samo
slabih 10 odstotkov vsote pobranih davkov iz leta 2007. Vendar moramo tudi tukaj
zapisati, da gre kar velik del znižane vsote pobranih davkov v letih po finančni krizi na
račun negativnega dogajanja na kapitalskem trgu in s tem bistveno nižjim doseženim
donosom vlagateljev. V sklepnem delu naloge lahko podamo zaključek, da je na
določenih navedenih področjih na podlagi presojanja izbranih dejavnikov aktivnosti moč
potrditi vpliv regulatornih sprememb na slovenski kapitalski trg po finančni krizi.
Presojanje vpliva spremembe regulatornega okvirja bo izredno zanimivo tudi v
prihodnjih dveh letih, predvsem s področja vpliva implementacijo in prenosom direktive
MiFID II. S prenovo in dopolnitvijo Direktive MiFID je Evropska komisija želela razširiti
področje uporabe na visokofrekvenčne trgovce in več investicijskih podjetij na področju
blaga. Cilj uvedbe Direktive MiFID II je povečati preglednost nelastniških vrednostnih
papirjev ter pristojnim nacionalnim organom in Evropskemu organu za vrednostne
papirje in trge, podeliti okrepljena pooblastila za proaktivno intervencijo. Finančno
posredništvo na kapitalskih trgih bo doživelo korenite spremembe v svojih osnovah in
pristopih opravljanja investicijskih storitev. Začetek uporabe Direktive MiFID II je bil
sprva načrtovan v začetku leta 2017, vendar se bo, zaradi obsežnih prilagoditev tako na
strani ponudnikov investicijskih storitev, kakor tudi na strani nadzornih organov,
uporaba te direktive zamaknila za eno leto, in sicer v začetek leta 2018. Kot vidimo, je
dogajanje na kapitalskih trgih v zadnjih nekaj letih tudi na področju regulative izredno
pestro in dinamično, ter z ničemer ne kaže na njeno umiritev. Zakonodajalci in nadzorni
organi lahko le na ta način dosežejo postavljen cilj proaktivnega ukrepanja. Finančni trgi
se tudi po finančni krizi še naprej neverjetno hitro razvijajo in samo s takšnim
114

proaktivnim delovanjem je moč doseči postavljanje ustreznega regulatornega okvirja,
ter se tako izogniti morebitnim novim dejavnikom tveganja oziroma morebitnemu
nastanku novih finančnih kriz mednarodnih razsežnosti.
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