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POVZETEK

V doktorski disertaciji proučujemo korporativno upravljanje in vpliv korporativnega
upravljanja na poslovanje bank v državah Srednje in Vzhodne Evrope. Pri tem se najprej
srečujemo z opredelitvijo ključnih pojmov, definiranjem obsega raziskovanja in
predvsem z zasnovo metodološkega pristopa k proučevanju značilnosti korporativnega
upravljanja in vpliva korporativnega upravljanja na poslovanje bank. Odsotnost splošno
sprejete definicije in metodologije za proučevanje korporativnega upravljanja in
njegovega vpliva na poslovanje družb in bank je predstavljala izziv pri zastavitvi in izbiri
metodološkega pristopa in ogrodja, s pomočjo katerega smo raziskovali proučevani
pojav. Korporativno upravljanje in njegova nadaljnja navezava na področje poslovanja
družb in bank predstavlja namreč kompleksno področje. Le-to je še dodatno nadgrajeno
s proučevanjem več različnih držav.
Osrednji cilj doktorske disertacije je z znanstvenimi metodami proučiti korporativno
upravljanje v bankah in njegov vpliv na poslovanje bank v državah Srednje in Vzhodne
Evrope. Podcilji doktorske disertacije so podati pregled teoretičnih osnov in opravljenih
raziskav na področju korporativnega upravljanja, spoznati dobro prakso korporativnega
upravljanja v bankah, raziskati vpliv dejavnikov na korporativno upravljanje in proučiti
vlogo in pomen korporativnega upravljanja na poslovanje bank. Podcilj disertacije je tudi
na proučevanem vzorcu spoznati značilnosti korporativnega upravljanja bank v različnih
državah Srednje in Vzhodne Evrope in ugotoviti, ali obstaja povezava med značilnostmi
lastniške strukture, sestave nadzornega sveta in uprave ter velikostjo bank in
korporativnim upravljanjem. Podcilj disertacije je prav tako vzpostaviti model za
ocenjevanje korporativnega upravljanja in njegovega vpliva na uspešnost poslovanja
bank in ga uporabiti za izvedbo empirične raziskave. Iz izsledkov pregledane literature
ugotavljamo, da dosedanje raziskave obravnavanega področja niso raziskovale tako
celovito, zato je pomemben doprinos te disertacije tudi v celovitejši raziskavi.
Za pridobitev odgovora na osrednjo raziskovalno vprašanje smo oblikovali štiri
raziskovalne hipoteze, pri čemer je prva hipoteza sestavljena iz treh delnih hipotez. Prve
tri hipoteze se nanašajo na proučevanje vpliva lastniške strukture, sestave nadzornega
sveta in uprave in velikosti bank na korporativno upravljanje. Pri proučevanju vpliva
lastniške strukture na poslovanje bank se raziskava osredotoča na vprašanje vpliva
koncentracije lastništva in tujega ter državnega lastništva na korporativno upravljanje
(tri delne hipoteze). Druga hipoteza se nanaša na proučevanje vpliva sestave nadzornega
sveta in uprave na korporativno upravljanje, medtem ko se tretja hipoteza nanaša na
proučevanje vpliva velikosti bank na korporativno upravljanje. Četrta hipoteza se nanaša
na proučevanje vpliva korporativnega upravljanja na poslovanje bank.

V prvem, teoretičnem, delu doktorske disertacije so uporabljene predvsem metode
deskripcije, kompilacije in primerjalna ter zgodovinska metoda, s pomočjo katerih je
obravnavano področje umeščeno v kontekst obstoječe teorije iz obravnavanega
področja. Teoretični del doktorske disertacije predstavlja vsebinsko zasnovo, na osnovi
katere poteka opredelitev modela, s pomočjo katerega proučujemo korporativno
upravljanje in vpliv le-tega na poslovanje bank v državah Srednje in Vzhodne Evrope. V
drugem, empiričnem, delu je uporabljen analizni pristop, ki temelji na pripravi in izvedbi
raziskave, katere rezultati so analizirani in podrobno predstavljeni. Empirični del je
zasnovan na osnovi ugotovitev do sedaj opravljenih raziskav in nadgradnji proučevanih
raziskovalnih pristopov. Na osnovi tega je oblikovan model (metoda) ocenjevanja
korporativnega upravljanja v bankah. Za posamezne značilnosti korporativnega
upravljanja so bili oblikovani kriteriji, po katerih se je preverjala njihova prisotnost v
bankah. Skupek določenih kriterijev predstavlja t.i. kazalnike (oblikovanih je bilo pet
kazalnikov), ki združeni predstavljajo vrednost t.i. indeksa korporativnega upravljanja.
Vrednosti indeksa korporativnega upravljanja so uporabljene v regresijski analizi pri
proučevanju vpliva korporativnega upravljanja na uspešnost poslovanja bank. S
pomočjo zasnovane in lastno oblikovane metode (modela) korporativnega upravljanja
so tako analizirane značilnosti korporativnega upravljanja in vpliv korporativnega
upravljanja na poslovanje bank.
Doktorska disertacija proučuje korporativno upravljanje in njegov vpliv na poslovanje
bank na vzorcu osmih držav iz Srednje in Vzhodne Evrope (Češka, Estonija, Latvija, Litva,
Madžarska, Poljska, Slovaška, Slovenija), in sicer v obdobju od 2005–2013. Za
spremenljivke, ki opredeljujejo korporativno upravljanje, so bili podatki zbrani na osnovi
pregleda letnih poročil bank, do katerih se je v veliki večini primerov dostopalo preko
spletnih strani bank. Podatki o finančnih kazalnikih, ki opredeljujejo uspešnost
poslovanja bank, so bili pridobljeni iz elektronske baze podatkov, imenovane Bankscope.
Na osnovi opravljene raziskave ugotavljamo, da lastniška struktura bank, in sicer
koncentracija lastništva in tuje lastništvo, predvsem pozitivno vplivata na korporativno
upravljanje, medtem ko vpliv državnega lastništva na korporativno upravljanje ni
potrjen. Prav tako ugotavljamo, da sestava nadzornega sveta in uprave ter velikost bank
pozitivno vplivajo na korporativno upravljanje. Pri preverbi vpliva korporativnega
upravljanja na poslovanje bank je bil ugotovljen omejen vpliv na uspešnost poslovanja
bank, predvsem kadar le-to merimo z donosnostjo povprečnih sredstev in donosnostjo
povprečnega kapitala. Pri preverjanju vpliva na neto obrestne prihodke je bil ugotovljeni
vpliv bolj statistično značilen. Rezultati se med državami precej razlikujejo. Za večino
držav (razen Latvijo) je bil ugotovljen pozitiven vpliv korporativnega upravljanja na
uspešnost poslovanja bank, merjeno z neto obrestnimi prihodki. Ugotovljeni vpliv
korporativnega upravljanja na donosnost povprečnih sredstev in donosnost
povprečnega kapitala je bil v glavnem negativen. Poleg indeksa korporativnega
upravljanja, ki ga uporabljamo kot neodvisno spremenljivko, smo kot neodvisne
spremenljivke izmenično uporabili tudi stopnjo rasti BDP na prebivalca, vladavino prava,
učinkovitost vlad in prisotnost finančne krize. Na osnovi opravljene analize in dobljenih
rezultatov ugotavljamo, da je vpliv rasti BDP na prebivalca v večini proučevanih držav
pozitiven in statistično značilen pri ROAA in ROAE in da spremenljivka pojasni dodaten
delež variabilnosti uspešnosti poslovanja bank. Spoštovanje pravnih določil v nekaterih
državah pozitivno vpliva na uspešnost poslovanja bank, medtem ko je ponekod ta vpliv

negativen. Za večino proučevanih držav velja, da vpliv učinkovitosti vlade na tri kazalnike
uspešnosti poslovanja ni enosmeren in v večini ni statistično značilen. Prisotnost
finančne krize ima v večini izmed proučevanih držav na poslovanje bank negativen vpliv
(ki je statistično značilen v nekaterih državah), kar je v skladu s pričakovanji, da banke v
obdobju krize poslujejo slabše.
Prihodnje raziskave naj se osredotočajo na podrobno proučevanje vsebinskih in
kvalitativnih aspektov korporativnega upravljanja. Vzpostaviti bi veljalo enotni in celovit
merilni instrument in nabor ključnih dejavnikov upravljanja, kar bi omogočalo kvalitetno
primerjavo podatkov in rezultatov med leti, kakor tudi med državami in različnimi
družbami. Poleg proučevanja vpliva korporativnega upravljanja in drugih v raziskavo
zajetih spremenljivk na poslovanje bank, bi v raziskavo veljalo vključiti še dodatne
spremenljivke, ki bi lahko imele vpliv na korporativno upravljanje ali na uspešnost
poslovanja bank. Uporabiti bi veljalo še druga merila uspešnosti poslovanja bank. V
prihodnje naj se raziskave osredotočajo tudi na proučevanje korporativnega upravljanja
in njegovega vpliva na poslovanje bank na vzorcu podobnega tipa bank, raziskavo pa
velja opraviti tudi na še večjem vzorcu, ki bi v obravnavo vzel še daljše časovno obdobje.

Ključne besede: korporativno upravljanje, poslovanje bank, Srednja in Vzhodna Evropa,
lastništvo, nadzorni svet, uprava, velikost bank, indeks korporativnega upravljanja,
donosnost povprečnih sredstev, donosnost povprečnega kapitala, neto obrestni
prihodki.

SUMMARY

In our doctoral dissertation we studied corporate governance and the impact of
corporate governance on bank performance in countries from Central and Eastern
Europe. First, we defined key concepts, the scope of our research and the
methodological approach to the study of the characteristics of corporate governance
and its impact on bank performance. The absence of generally accepted definitions and
methodologies for the study of corporate governance and the impact it has on company
and bank performance represented a challenge for establishing and selecting a
methodological approach and framework by which we were to analyse this
phenomenon. Corporate governance and its subsequent connection to the performance
of companies and banks is quite complex, particularly if it is studied in several different
countries.
The main goal of our doctoral dissertation was to study corporate governance and its
impact on the performance of banks in Central and Eastern European countries by using
scientific methods. The objectives of this doctoral dissertation were to provide an
overview of the theoretical basis of the research in the field of corporate governance,
to acquire information on the good practice of corporate governance in banks, to
investigate the impact of a number of factors on corporate governance, and to examine
the role and the importance of corporate governance for bank performance. Further
objectives of this doctoral dissertation were to learn about the characteristics of
corporate governance in banks in various Central and Eastern European countries and
to investigate whether there is a relationship between corporate governance and the
characteristics of the banks’ ownership structure, the composition of their supervisory
boards and management boards as well as their size. Another aim of our dissertation
was to develop a model for the assessment of corporate governance and its impact on
bank performance and to use this model to perform an empirical analysis. The results of
the performed literature review show that the research in this field has not to date
analysed this subject comprehensively. Therefore, the comprehensiveness of the
analysis undertaken in this dissertation presents an important contribution to the field
of research in question.
To obtain the answer to our main research question, we formulated four research
hypotheses. The first three hypotheses addressed the impact of the ownership
structure, the composition of the supervisory boards and the management boards as
well as the size of banks on corporate governance. Our first hypothesis consisted of
three partial hypotheses. That is, when considering the impact of the ownership
structure on corporate governance, our analysis focused on the influence of ownership
concentration, of foreign ownership and of state ownership on corporate governance
(i.e. three partial hypotheses). The second hypothesis referred to the study of the impact
of the composition of supervisory boards and management boards on corporate

governance, while the third hypothesis addressed the study of the impact of the size of
banks on corporate governance. The fourth hypothesis related to the study of the
impact of corporate governance on bank performance.
In the theoretical part of our doctoral dissertation we used description, compilation,
comparative and historical methods to place our research into the context of the
existing theories addressing the field in question. This part of the doctoral dissertation
presents a conceptual basis for the establishment of the model we used to examine
corporate governance and its impact on bank performance. In the empirical part of the
dissertation we applied an analytical approach to prepare and execute our research. The
research results were then presented and discussed in detail. The empirical part was
designed and based on the findings of the already existing research and on the
enhancements of the investigated analytical approaches. Based on this, we developed
a model (method) for the evaluation of corporate governance in banks. We established
the criteria for individual characteristics of corporate governance, which we later
verified on our sample. We formed five indicators based on these defined criteria, and
all five indicators combined represent the value of the corporate governance index. The
values of the corporate governance index were then used in the regression analysis to
examine the impact of corporate governance on the selected banks' performance.
Based on the method (model) of corporate governance we developed, we analysed the
characteristics of corporate governance and the impact of corporate governance on
bank performance.
The doctoral dissertation examined corporate governance and its impact on bank
performance on a sample of banks in eight countries from Central and Eastern Europe
(i.e. the Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Slovakia and
Slovenia) in the time period from 2005 to 2013. The data for the variables which define
corporate governance were collected from the annual reports of the examined banks,
most of which we accessed via the banks’ websites. The information on financial
indicators which define the performance of the banks was obtained from an electronic
database BankScope.
Regarding the ownership structure of a bank, our analysis led us to the conclusion that
both the concentration of ownership and foreign ownership mainly have a positive
impact on corporate governance, while the impact of state ownership on corporate
governance is not verified. We also noted that the composition of supervisory boards
and management boards as well as the size of banks have a positive influence on
corporate governance. When investigating the impact of corporate governance on bank
performance, we identified a limited impact on the analysed banks' performance,
especially when the latter was measured by return on average assets and return on
average equity. The examination of the impact on net interest income showed that the
impact on net interest income is more statistically significant. The results we obtained
varied considerably between countries. For most countries (except for Estonia and
Latvia), corporate governance was found to have a positive impact on banks'
performance measured by net interest income. The observed effect of corporate
governance on the return on average assets and return on average equity was mainly
negative. In addition to the corporate governance index, which was used as the
independent variable, we were alternately using other independent variables as well,

i.e. the growth rate of GDP per capita, the rule of law, government effectiveness, and
the presence of a financial crisis. Based on the analysis performed and the results
obtained, we found that the impact of growth in GDP per capita was positive and
statistically significant on the ROAA and ROAE in most of the countries and it explained
additional variability of the performance of banks. In some countries, the rule of law
provisions had a positive impact on banks' performance while in others this impact was
negative. The impact of government effectiveness on the three performance indicators
was not one sighted and was mostly not statistically significant for most of the countries.
The presence of the financial crisis in most of the countries had a negative impact on
banks’ performance (which was statistically significant in some countries), which is in
line with the expectations that banks perform worse during a crisis.
Future research should focus on a detailed study of substantive and qualitative aspects
of corporate governance. It would be worth establishing a common and comprehensive
measurement instrument and a set of key governance indicators that would allow for a
qualitative comparison of the data and results between years and between countries
and different types of business entities. In addition to studying the impact of corporate
governance and other variables included in the research on bank performance, it would
also be worth including additional variables into the research, which could have an
impact on corporate governance or bank performance. It would be also worth including
other measurements of bank performance. In the future, the research could focus also
on the study of corporate governance and its impact on bank performance on the
sample of similar types of banks. The research could be carried out on an even larger
sample and could take a longer timespan into consideration.

Key words: corporate governance, bank performance, Central and Eastern Europe,
ownership, supervisory board, management board, bank size, corporate governance
index, return on average assets, return on average equity, net interest income.

1 UVOD
1.1 Opredelitev problema
Pomembnost dobrega korporativnega upravljanja je prišla izrazito v ospredje v času
finančne krize, ki se je pričela leta 2007, ko se je izkazalo, da korporativno upravljanje ni
delovalo v skladu s pričakovanji in so se pomanjkljivosti in slabosti na področju
korporativnega upravljanja do določene mere odražale tudi na obsegu te gospodarske
in finančne krize. Adams in Mehran (2008) trdita, da je igralo slabo upravljanje pri krizi
pomembno vlogo. Informacije o izpostavljenosti tveganju v določenih primerih niso bile
posredovane upravnim odborom ali celo vrhnjemu managementu, tveganja so bila
velikokrat upravljana kratkoročno in ne dolgoročno, način nagrajevanja pa je prav tako
spodbujal kratkoročno razmišljanje (Kirkpatrick, 2009). Način nagrajevanja je s svojo
kratkoročno naravnanostjo in strukturo napeljeval k ekstremnemu tveganju in ni vzel v
obzir dolgoročne narave tveganj, politika nagrajevanja pa ni predvidevala kazni za
storjene napake.
Pri obnovi posledic krize imajo banke in finančne družbe ključno vlogo, tudi tako, da s
svojim poslovanjem vplivajo na izboljšanje korporativnega upravljanja v ostalih družbah.
Kot se je izkazalo, lahko pomanjkljivosti v bančnem korporativnem upravljanju
destabilizirajo celotni finančni sistem in ustvarijo sistemsko tveganje v gospodarstvu.
Caprio in Levine (2002) pravita, da je korporativno upravljanje bank pomembno tako za
banke kakor tudi za celotno gospodarstvo. Še več, korporativno upravljanje bank je
ključno za rast in razvoj (Levine, 2004b). Banke so v položaju, ko vplivajo na korporativno
upravljanje svojih izposojevalcev, zato pa morajo najprej poskrbeti same zase in za svoje
dobro korporativno upravljanje.
Načini in področja poslovanja bank in drugih (»nebančnih«) družb se zelo razlikujejo.
Razlike med bankami in ostalimi družbami se kažejo tudi v razlikah v načinu upravljanja.
Banke imajo mnogo večje število strank z deležem v dejavnosti kot ostale družbe, kar
otežuje njihovo upravljanje. Deležniki v bankah so poleg delničarjev tudi depozitarji,
investitorji, država in preostali upniki. Kljub temu da so pravne odgovornosti članov
upravnih odborov enake, veljajo za upravne odbore v bankah še dodatna pričakovanja,
ki so po navadi izražena v zakonih in priporočilih in odražajo pričakovanja po varnih in
stabilnih finančnih institucijah, za kar pa je ključna vloga nadzora, ki mora biti ključna
točka upravljanja.
Področje poslovanja bank je kompleksno in se lahko hitro spreminja. Kot pravi Levine
(Levine, 2004a), lahko banke spremenijo izpostavljenost tveganju hitreje kot večina
nefinančnih družb. Banke lahko tudi prikrijejo probleme svojih strank, ki ne morejo
poravnati svojih preteklih obveznosti, in sicer tako, da jim na primer podaljšajo posojila.
Banke imajo ključno vlogo pri posojanju denarja (kreditiranju), saj predstavljajo eksterni
vir financiranja družb in njihovih projektov. Banke imajo tudi ključno vlogo pri varčevanju
in razporejanju sredstev med perspektivne družbe in projekte ter pri ohranjanju
narodnogospodarskih ravnovesij.
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Po pregledu literature o korporativnem upravljanju ugotavljamo, da so bili v zadnjih letih
napisani številni znanstveni prispevki, poljudni članki in knjige s področja korporativnega
upravljanja. Avtorji so v raziskavah obravnavali predvsem korporativno upravljanje v
gospodarskih (»nebančnih«) družbah. Obravnavali so ga na splošno, predstavljali so
trende, izpostavljali slabosti, delali primerjave med državami in ga raziskovali v povezavi
z različnimi spremenljivkami. Raziskovanju na področju korporativnega upravljanja v
bankah so avtorji posvečali manj pozornosti. Predvsem s pojavom zadnje globalne
finančne krize pa so začeli tudi temu področju posvečati vse več pozornosti. Opravljene
raziskave o korporativnem upravljanju v bankah v zadostnem obsegu kažejo na položaj
korporativnega upravljanja v bankah in kako le-to sledi načelom korporativnega
upravljanja v »nebančnem« sektorju.
Veliko avtorjev raziskuje učinkovitost in stabilnost ter lastniško strukturo bank, malo
raziskav pa je narejenih na področju raziskovanja razmerja med preostalimi značilnostmi
korporativnega upravljanja in poslovanjem bank.
Že leta 1976 sta Jensen in Meckling trdila, da so sestava upravnega odbora, lastniška
struktura in struktura nagrajevanja soodvisne ena od druge, kakor tudi od vrste drugih
spremenljivk, kot na primer tveganj, finančnih sredstev, denarnega toka, velikosti
družbe in zakonodaje. Prav tako sta menila, da te spremenljivke vplivajo na ravnanje in
poslovanje družbe.
V doktorski disertaciji se ukvarjamo s proučevanjem korporativnega upravljanja in
njegovo vlogo pri poslovanju bank v državah Srednje in Vzhodne Evrope. Proučujemo
vpliv različnih spremenljivk na korporativno upravljanje kakor tudi vpliv korporativnega
upravljanja na poslovanje bank.

1.2 Cilji doktorske disertacije
Osrednji cilj doktorske disertacije je z znanstvenimi metodami proučiti korporativno
upravljanje v bankah in njegov vpliv na poslovanje bank v državah Srednje in Vzhodne
Evrope. Kot države Srednje in Vzhodne Evrope v doktorski disertaciji obravnavamo
naslednje države: Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Slovaška in
Slovenija. Teh osem držav Srednje in Vzhodne Evrope se je 1. maja 2004 hkrati pridružilo
Evropski uniji (v nadaljevanju EU). Izmed omenjenih držav so denarno enoto evro
sprejele Slovenija (2007), Slovaška (2009), Estonija (2011), Latvija (2014) in Litva (2015).
Podcilji teoretičnega dela doktorske disertacije so:


podati kritičen pregled teoretičnih osnov in opravljenih raziskav na področju
korporativnega upravljanja, s
posebnim poudarkom na korporativnem
upravljanju v bankah;
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na osnovi pregledane literature in raziskav spoznati dobro prakso korporativnega
upravljanja v bankah;



raziskati vpliv dejavnikov na korporativno upravljanje;



proučiti vlogo in pomen korporativnega upravljanja na poslovanje bank.

Podcilji empiričnega dela doktorske disertacije so:


na proučevanem vzorcu spoznati značilnosti korporativnega upravljanja bank v
različnih državah Srednje in Vzhodne Evrope;



ugotoviti, ali obstaja povezava in vpliv med značilnostmi lastniške strukture,
sestave nadzornega sveta in uprave ter velikostjo bank in korporativnim
upravljanjem;



izdelati model za ocenjevanje korporativnega upravljanja in njegovega vpliva na
uspešnost poslovanja bank;



izdelati empirično raziskavo o korporativnem upravljanju in njegovem vplivu na
uspešnost poslovanja bank v državah Srednje in Vzhodne Evrope.

1.3 Hipoteze doktorske disertacije
V doktorski disertaciji bomo preverjali naslednje hipoteze (H):
H1: Lastniška struktura bank vpliva na korporativno upravljanje bank.
Kadar govorimo o lastniški strukturi, imamo v mislih koncentracijo lastništva kakor tudi
domače/tuje lastništvo in državno/privatno lastništvo. V doktorski disertaciji
proučujemo vpliv značilnosti lastniške strukture (tj. koncentracije lastništva, tujega
lastništva, državnega lastništva) na korporativno upravljanje. Predvidevamo, da manjša
koncentracija lastništva in tuje lastništvo pozitivno vplivata na korporativno upravljanje
in da je vpliv državnega lastništva na korporativno upravljanje negativen. Hipotezo
preverjamo s pomočjo korelacijske in regresijske analize. Zastavili smo si naslednje delne
hipoteze:
H1a: Manjša koncentracija lastništva bank pozitivno vpliva na korporativno upravljanje.
H1b: Tuje lastništvo bank pozitivno vpliva na korporativno upravljanje.
H1c: Državno lastništvo bank negativno vpliva na korporativno upravljanje.
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H2: Sestava nadzornega sveta in uprave bank vpliva na korporativno upravljanje.
Za uprave in nadzorne svete bank iz različnih držav je značilno, da se njihove sestave
lahko precej razlikujejo. Zanima nas, ali število članov nadzornega sveta in število članov
uprave vpliva na korporativno upravljanje. Hipotezo preverjamo s korelacijsko in
regresijsko analizo.

H3: Velikost bank vpliva na korporativno upravljanje.
Proučujemo, ali sta velikost bank (merjena v višini sredstev) in korporativno upravljanje
povezana in ali velikost banke vpliva na njegovo korporativno upravljanje. Zanima nas,
ali za večje banke velja, da je njihovo korporativno upravljanje boljše in torej razkrivajo
več informacij kot manjše banke. Hipotezo preverjamo s korelacijsko in regresijsko
analizo.

H4: Korporativno upravljanje vpliva na uspešnost poslovanja bank.
S H4 preverjamo, ali korporativno upravljanje bank in težnja bank k razkrivanju
informacij v letnih poročilih, vplivata na poslovanje bank in njihovo uspešnost. Ocene
posameznih značilnosti korporativnega upravljanja smo združili v oceno korporativnega
upravljanja kot celoto, v t.i. indeks korporativnega upravljanja (angl. Corporate
Governance Index, v nadaljevanju CGI ali indeks CG), in preverili, ali kakovost
korporativnega upravljanja pozitivno vpliva na poslovanje bank. Korporativno
upravljanje tako opredeljujemo z indeksom korporativnega upravljanja, medtem ko
uspešnost poslovanja bank definiramo s kazalniki uspešnosti poslovanja. Hipotezo
preverjamo s korelacijsko in regresijsko analizo.
Nekatere raziskave kažejo, da korporativno upravljanje pozitivno vpliva na uspešnost
poslovanja bank (npr. Love & Rachinsky, 2007; Selvaggi & Upton, 2008; Li & Song, 2010),
medtem ko druge raziskave ugotavljajo, da je ta vpliv zanemarljiv oziroma je celo
negativen (npr. Papanikolaou & Patsi, 2010).

1.4 Pričakovani izvirni znanstveni prispevki
V zadnjih letih se področju korporativnega upravljanja posveča vse več pozornosti.
Pomen dobrega korporativnega upravljanja se je uveljavil predvsem v zasebnih in javnih
družbah, ki sledijo smernicam in priporočilom za dobro korporativno upravljanje.
Priporočila in smernice so oblikovale mednarodne organizacije, kot je Organizacija za
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ekonomsko sodelovanje in razvoj (angl. Organisation for Economic Co-operation and
Development, v nadaljevanju OECD), sledi pa jim tudi domača dobra praksa (npr. v
Sloveniji Kodeks upravljanja javnih delniških družb).
Področje korporativnega upravljanja zasebnih in javnih gospodarskih družb je dokaj
dobro obdelano v domači in tuji literaturi. V manjšem obsegu pa je v raziskavah
raziskano področje korporativnega upravljanja bank. Znanstveni prispevek doktorske
disertacije je tako osnovan na proučevanju korporativnega upravljanja bank v državah
Srednje in Vzhodne Evrope (Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Slovaška
in Slovenija) in proučevanju vpliva korporativnega upravljanja na uspešnost poslovanja
bank.
Pričakovani izvirni znanstveni prispevki doktorske disertacije so:


prispevati k znanosti na področju korporativnega upravljanja z uporabo
znanstvenega pristopa pri proučevanju upravljanja bank;



s pomočjo proučene literature in empirične raziskave določiti bistvene
značilnosti korporativnega upravljanja v bankah;



z lastno zasnovano metodo (modelom) empirično proučiti povezavo in vpliv
med korporativnim upravljanjem in: (i) lastniško strukturo bank, (ii) sestavo
nadzornih svetov in uprav ter (iii) velikostjo bank;



z lastno zasnovano metodo (modelom) empirično proučiti povezavo in vpliv
korporativnega upravljanja na poslovanje bank in njihovo uspešnost;



dokazati, da so dobljeni rezultati raziskave v skladu z ugotovitvami podobnih
raziskav.

Izvirni znanstveni prispevek doktorske disertacije je v primarni raziskavi, ki smo jo izvedli
s pomočjo znanstvene metode in uporabe regresijske kakor tudi korelacijske analize. Do
sedaj na področju korporativnega upravljanja bank niso bile opravljene kompleksne in
celovite raziskave, ki bi na vzorcu več držav proučevale tako povezavo med lastniško
strukturo/sestavo nadzornega sveta in uprave/velikostjo bank in korporativnim
upravljanjem, kakor tudi med korporativnim upravljanjem in uspešnostjo poslovanja
bank. Prav tako podobne raziskave niso bile narejene na primerljivem vzorcu držav, kot
jih obravnavamo v tej doktorski disertaciji.

1.5 Predpostavke in morebitne omejitve
V nadaljevanju so podane predpostavke in omejitve, ki jih bomo upoštevali v doktorski
disertaciji.
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Predpostavke:


vse v vzorec zajete banke delujejo v evropskem prostoru, imajo podoben dostop
do informacij za dosego kvalitetnega korporativnega upravljanja in temeljijo na
podobnem pravnem redu;



uporabljen vzorec omogoča dovolj kakovostno proučevanje vpliva
korporativnega upravljanja na poslovanje bank in odnosa do korporativnega
upravljanja v bankah v državah Srednje in Vzhodne Evrope;



kultura korporativnega upravljanja je tudi posledica tradicije demokracije in
odgovornih lastnikov;



kultura korporativnega upravljanja je pogojena s kazenskim zakonikom in
procesnim pravom.

Omejitve:


pridobivanje primarnih podatkov je omejeno na javno razpoložljive podatke in
na podatke pridobljene od proučevanih bank. Posledično so podatki lahko
nenatančni in ne odražajo dejanskega stanja, temveč le stanje, ki bi ga banke
želele prikazati;



obstajajo tudi omejitve, vezane na uporabljen metodološki pristop. Omejitve se
kažejo v zajemanju oziroma nezajemanju posameznih spremenljivk in podatkov
v metodološki pristop. Ko določeni podatki niso na razpolago, je omejitev zaradi
nezajemanja podatkov bolj izrazita.

1.6 Predvidene metode raziskovanja
Doktorska disertacija je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela.
V teoretičnem delu disertacije smo namenili posebno pozornost predstavitvi in
podrobnejšemu proučevanju teoretičnih osnov s področja korporativnega upravljanja in
uspešnosti poslovanja bank. Povzemamo spoznanja, rezultate in sklepe raziskav drugih
avtorjev in avtoric. Na ta način smo izvedli pregled literature in teoretičnih osnov ter že
opravljenih raziskav. S pomočjo ugotovitev, pridobljenih iz teoretičnega dela, smo
opredelili cilje doktorske disertacije, oblikovali temeljne hipoteze, zasnovo poteka
izvedbe raziskave, predvidenih metod raziskovanja in model ocenjevanja
korporativnega upravljanja. Le-ta v empiričnem delu doktorske disertacije služi kot
kriterij zbiranja in analize podatkov.
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V teoretičnem delu doktorske disertacije smo uporabili naslednje metode:


metodo deskripcije za opisovanje pojmov povezanih s korporativnim
upravljanjem in uspešnostjo poslovanja bank ter drugih značilnosti oziroma
posebnosti bank;



metodo kompilacije za povzemanje spoznanj, stališč, sklepov, ugotovitev in
rezultatov drugih avtorjev s področja korporativnega upravljanja,
korporativnega upravljanja v bankah in s področja proučevanja povezav med
korporativnim upravljanjem in uspešnostjo poslovanja;



primerjalno metodo, s katero smo primerjali dejstva, ugotovitve in uporabljene
metode drugih avtorjev, in dobre prakse;



zgodovinsko metodo za proučevanje kronologije in razvoja korporativnega
upravljanja v bankah.

Za izvedbo teoretičnega dela doktorske disertacije smo uporabili sekundarne vire
podatkov (članke, poročila, knjige idr.), ki smo jih pridobili s poizvedbami v podatkovnih
bazah (ProQuest, JSTOR, Web of Science, ScienceDirect, Social Science Research
Network idr.) in v knjižnicah.
Empirični del doktorske disertacije temelji na pripravi in izvedbi raziskave, katere
rezultati so analizirani in podrobno predstavljeni. Uporabljene so metode, s pomočjo
katerih smo lahko analizirali značilnosti korporativnega upravljanja in poslovanje bank
ter vzročno-posledične povezanosti med njimi.
Glede na značilnosti vzorca in časovno vrsto smo za preveritev hipotez uporabili
regresijski model z metodo najmanjših kvadratov – angl. Ordinary Least Squares Method
(v nadaljevanju OLS).
Metoda OLS je ena izmed najbolj priljubljenih metod regresijske analize (Gujarati, 2004).
Z regresijsko analizo se ugotavlja medsebojna odvisnost med dvema ali več skupinami
spremenljivk. Odvisnost med odvisno in eno (ali več) neodvisnimi spremenljivkami (v
našem primeru npr. lastniška struktura, sestava nadzornega sveta, sestava uprave,
velikost banke, indeks korporativnega upravljanja idr.) je mogoče izraziti v obliki
regresijske enačbe.
Empirični del raziskave smo zasnovali s pomočjo ugotovitev do sedaj opravljenih
raziskav. S pomočjo induktivne metode in ugotovitev, pridobljenih iz teoretičnega dela,
smo oblikovali model (metodo) ocenjevanja korporativnega upravljanja v bankah. Za
posamezne značilnosti korporativnega upravljanja smo oblikovali kriterije, po katerih
smo preverjali obliko prisotnosti posameznih značilnosti v banki. Skupek določenih
kriterijev oziroma značilnosti predstavlja t.i. kazalnike (npr. kazalnik zavezanosti
korporativnemu upravljanju, kazalnik nadzora in revizije, kazalnik skrbi za družbenike,
kazalnik značilnosti nadzornega sveta in uprave, kazalnik nagrajevanja, lastništva,
transakcij s povezanimi osebami in uporabe IFRS). Banke smo po posameznih kriterijih
ocenili in na ta način dobili vrednost posameznega kazalnika. Seštevek vrednosti vseh
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kriterijev je predstavljal vrednost t.i. indeksa korporativnega upravljanja. Vrednosti
indeksov korporativnega upravljanja smo standardizirali in uporabili v regresijski analizi
pri proučevanju vpliva na uspešnost poslovanja bank. Vrednosti indeksov smo primerjali
tudi med državami. Kakovost korporativnega upravljanja je tako merjena z lastno
oblikovanim modelom (metodo) za ocenjevanje korporativnega upravljanja, ki je delno
osnovan na proučevanih raziskavah in temelji na stopnji razkrivanja izbranih značilnostih
po določenih kriterijih, po posameznih bankah, v posameznih letih, po posameznih
državah.
V raziskavi smo analizirali letna poročila in podatke dostopne iz javnih baz podatkov (npr.
Bankscope database). Iz javnih baz podatkov smo pridobili finančne podatke o
poslovanju bank, medtem ko smo preostale podatke (tj. podatke o lastniški strukturi,
nagrajevanju, družbeni odgovornosti, nadzoru in reviziji, strukturi nadzornega
sveta/uprave idr.) pridobili v letnih poročilih, na spletnih straneh bank in iz drugih javnih
objav.
Vzorec zajema banke iz osmih držav Srednje in Vzhodne Evrope, in sicer Češke, Estonije,
Latvije, Litve, Madžarske, Poljske, Slovenije in Slovaške. Zajetih je deset največjih bank
(glede na višino sredstev) iz vsake izmed osmih države. Empirični del raziskave je izveden
za časovno obdobje od leta 2005 do leta 2013. Na ta način smo v vzorec zajeli zadostno
število opazovanih enot v daljšem časovnem obdobju.
Pri proučevanju vpliva korporativnega upravljanja na poslovanje bank smo za
opredelitev poslovanja bank oziroma njegovo uspešnost (odvisna spremenljivka)
uporabili mere donosnosti poslovanja bank, in sicer: donosnost povprečnih sredstev
(angl. Return on Average Assets,v nadaljevanju ROAA), donosnost povprečnega kapitala
(angl. Return on Average Total Equity, v nadaljevanju ROAE) in neto obrestne prihodke
(angl. Net Interest Income, v nadaljevanju NETII). Pri proučevanju uspešnosti poslovanja
se v nekaterih raziskavah pojavlja predvsem tudi Tobinov Q, ki pa se uporablja za družbe,
ki kotirajo na borzi. Ker so v naš vzorec zajete tako banke, ki kotirajo na borzi, kot tiste,
ki ne kotirajo na borzi, smo se uporabi Tobinovega Q izognili. Kot neodvisno
spremenljivko smo uporabili indeks korporativnega upravljanja, ki ga opredeljujejo
kazalniki korporativnega upravljanja oziroma posamezne spremenljivke, ki sestavljajo
kazalnike. V raziskavo smo vključili tudi institucionalne spremenljivke, ki se nanašajo na
rast bruto domačega proizvoda (BDP) na prebivalca (v nadaljevanju GDPGR), vladavino
prava (v nadaljevanju RUOLAW), učinkovitost vlade (GOVEFF) in prisotnost finančne
krize (KRIZA). Statistična obdelava podatkov je bila opravljena s pomočjo programskega
orodja EViews in programa Microsoft Office Excel.
Model raziskovanja tako temelji na proučevanju povezav med proučevanimi kazalniki, ki
so združeni v indeks korporativnega upravljanja in uspešnostjo poslovanja bank.
Proučujemo tudi povezavo in vpliv med lastniško strukturo, sestavo nadzornega
sveta/uprave, velikostjo bank in korporativnim upravljanjem.
V končnem delu raziskave smo, po opravljeni analizi zbranih podatkov, rezultate
predstavili in podali ključne ugotovitve.
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2 KORPORATIVNO UPRAVLJANJE
Kot navajata Monks in Minow (2008, str. 354), ima korporativno upravljanje največji
pomen v državah, kjer obstaja potreba po privabljanju tujega kapitala.
Tako kot govori stara maksima, da lahko upravljaš tisto, kar lahko meriš, se tudi na
področju korporativnega upravljanja kot pomembno zastavlja vprašanje, katere
komponente ga opredeljujejo in kako so merjene (Monks & Minow, 2008, str. 364).
V nadaljevanju podajamo opredelitev pojma korporativno upravljanje in predstavljamo
glavne značilnosti sistemov in mehanizmov korporativnega upravljanja, korporativno
upravljanje v času krize in pravne okvire na področju korporativnega upravljanja.

2.1 Opredelitev korporativnega upravljanja
Slovenski avtorji prevajajo pojem corporate governance (slov. korporativno upravljanje)
na različne načine, npr.: vladanje podjetjem, upravljanje korporacij, obvladovanje
podjetja, korporacijsko upravljanje in korporativno upravljanje. V doktorski disertaciji
uporabljamo pojem korporativno upravljanje, razen, kadar citiramo avtorje, ki so
uporabili drugi termin. Za uporabo tega termina smo se odločili predvsem zaradi tega,
ker je: (i) ta termin uporabljen v večini slovenske literature (tudi v Kodeksu upravljanja
javnih delniških družb) in prepoznan ter uporabljen med družbami in ker (ii) opredelitev
tega in drugih sorodnih terminov po Kralju (Kralj, 2003), glede na vsebino, opredeljuje
ta termin kot najbolj ustrezen. Sicer Kralj (2003, str. 434) definira spodnje pojme kot:


upravljanje je razpolaganje z organizacijo, usmerjanje organizacije in nadziranje
managerjev (managementa) v delovanju in izidih;



management je poslovodenje in vodenje sodelavcev k izidom, izidi pa so podlaga
za uresničevanje interesov udeležencev;



obvladovanje je upravljanje in vodenje skupaj, čeprav je lahko poudarek na
managerskem obvladovanju organizacije;



vladanje kot prevod za governance je najbrž manj primerno, čeprav bi bilo v
določenih povezavah morda možno.

Pojem korporativno upravljanje je sestavljen iz pojmov korporativno in upravljanje. Za
razjasnitev pomena teh pojmov v nadaljevanju podrobneje opredeljujemo pojma
korporacija (poglavje 2.1.1) in upravljanje (poglavje 2.1.2).
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2.1.1 Korporacija
Trstenjak (1994) sledi rimskopravni razdelitvi pravnih oseb na korporacije in ustanove.
Korporacijo (universitas personarum) opredeljuje kot »skupnost oseb, ki so njeni člani…
Deluje na podlagi korporacijskih pravil (v praksi je to najpogosteje statut), ki jih določijo
člani. Najvišji organ je zbor članov (npr. skupščina, občni zbor). Pri korporaciji so torej
člani tisti, ki sprejemajo bistvene odločitve, upoštevaje seveda zakonske pogoje,
določene za določeno vrsto korporacije, kot tudi pogoje, ki jih določajo pravila… Pri
ustanovi pa pravno osebo pomeni določeno premoženje (universiras rerum, universitas
bonorum), ki ga ustanovitelj določi za poseben namen. Ustanova torej nima članov,
ampak le za določen namen vezano premoženje« (Trstenjak, 1994, str. 2). Bohinc in
Bratina (2005, str. 5) opredeljujeta korporacijo kot člansko združbo oziroma pravno
osebo, ki jo sestavlja več oseb (članov) in kjer člani oblikujejo in izražajo poslovno voljo
korporacije kot osebe z lastno pravno sposobnostjo. Od vrste korporacije je odvisno, ali
mora nujno imeti tudi določeno premoženje. Člani korporacije imajo nasproti pravne
osebe le članske pravice, ne pa tudi stvarnih. V pravnem prometu v imenu korporacije
nastopajo njeni organi (tj. uprava, zastopniki), tako da je vpliv članov na vodenje in
poslovanje posreden (npr. izvolitev organov, ki jim poverijo upravljanje, dajanje navodil
ipd.).

2.1.2 Upravljanje
Termin upravljanje se ne nanaša le na upravljanje družb, ampak se ga lahko uporablja
tudi v druge namene, kot npr. upravljanje deviznih rezerv, upravljanje naložb države,
upravljanje likvidnosti banke, upravljanje človeških virov idr. Kadar v doktorski disertaciji
uporabljamo termin upravljanje, se le-ta nanaša na upravljanje družb/bank.
Lipovec (1987, str. 51) opredeljuje upravljanje kot »končno avtoriteto v podjetju in kot
vir vse avtoritete oziroma oblasti v podjetju.« Nadalje definira Lipovec (1987) upravljanje
kot organizacijsko funkcijo, »ki:
(i)

je opredeljena družbenoekonomsko in ki zagotavlja družbeni način
gospodarjenja;

(ii)

je vir vse oblasti v podjetju in

(iii)

se dinamično razvija v proces določanja cilja podjetja, splošne poslovne
politike in drugih važnejših odločitev, s čimer

(iv)

zastopa, varuje in razvija interese nosilca upravljanja« (Lipovec, 1987, str.
52).

Potrebno je izpostaviti, da je potrebno »upravljanje organizacije oziroma podjetja
razumeti kot razpolaganje z organizacijo, usmerjanje organizacije in nadziranje
managementa v doseganju izidov s strani lastnikov oziroma tistih, ki razpolagajo z
organizacijo iz naslova lastnine, ali ustanoviteljstva, ali kako drugače ter imajo zato
oblast nad organizacijo (oblastniki)« (Kralj, 2003, str. 433).
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Kralj (2003, str. 433) izpostavlja, da je upravljanje lastniško (angl. ownership control),
medtem ko naj organizacijo vodi in z njo dosega rezultate vršni management. Za
upravljanje organizacije tako skrbijo lastniki oziroma njihovi pooblaščenci (nadzorni
sveti, odbori usmerjevalcev, predsedstva itd.), ki tudi postavijo vršni management, le-ta
pa srednji in spodnji management. Kot navajata Bohinc in Bratina (2005, str. 129) lahko
opredelimo pojem upravljanja v kapitalskih družbah kot »pravice, pristojnosti in
obveznosti organov in njenih članov pri odločanju v kapitalskih družbah.«
Kot poudarja Lipovec (1987, str. 46) začne lastnik z večanjem podjetja in najemanjem
tuje delovne sile opuščati neposredno delo in prične upravljati podjetje ter uravnavati
razmerja med ljudmi in svojo lastnino ter delovnimi procesi. Na ta način nastaneta v
organizaciji »dve temeljni razmerji ali funkciji«, in sicer: (i) upravljalna (opravlja jo lastnik
podjetja) in (ii) izvedbena (opravljajo jo drugi člani podjetja, ki neposredno delajo).
Lastnik podjetja tako postane tudi upravitelj podjetja, pri čemer velja, da morajo izvajalci
izpolnjevati njegove ukaze in navodila, saj delajo ob pomoči tuje (upraviteljeve) lastnine.
Lipovec (1987, str. 47-48) loči tri temeljna, funkcionalno opredeljena razmerja med
ljudmi v podjetju, ki jih imenuje organizacijske funkcije ali organizacijske vloge:
(i)

funkcija upravljanja – funkcija lastnika ali lastnikov podjetja, ki skrbijo, da
ljudje, ki imajo druge funkcije, ščitijo interese lastnikov in da poslovanje
poteka v skladu z interesi lastnikov;

(ii)

funkcija ravnanja – predstavlja razmerje z upravljavci. Ljudje, ki opravljajo to
funkcijo, ne delajo neposredno, ampak skrbijo, da delo poteka v skladu z
zahtevami lastnikov oziroma upravljavcev;

(iii)

funkcija izvajanja – izvajalci so po navadi najbolj številčna skupina ljudi v
podjetju. Njihova naloga je izvajanje ukazov, ki jih prejmejo s strani ravnalcev,
katerih naloga je uresničevanje interesov lastnikov oziroma upravljavcev.

Navedena delitev nakazuje na ločitev lastništva od upravljanja (tj. lastniki upravljanje
družbe prepustijo managerjem). Ločitev lastništva od upravljanja je eden izmed vzrokov
nastanka stroškov vodenja in obvladovanja družb, ki se imenujejo zastopniški stroški
(angl. agency costs).
V slovenski literaturi avtorji ločijo med pojmi upravljanje, ravnanje, ravnateljevanje,
vodenje. Za potrebe te doktorske disertacije razločevanje med slovenskimi prevodi
termina governance ni potrebno, saj se doktorska naloga nanaša na primerjavo
corporate governance med posameznimi državami Srednje in Vzhodne Evrope, tako da
razločevanje termina v tem kontekstu na nacionalnem nivoju ni potrebno.

2.1.3 Korporativno upravljanje
Korporativno upravljanje pokriva veliko različnih področij (pravo, ekonomijo, etiko,
politiko, management, finance itd.), kar se posledično odraža na različnih definicijah tega
pojma.
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Pučko (2005) pravi, da vprašanja povezana s korporativnim upravljanjem pridobivajo na
pomembnosti tako v razvitih gospodarstvih kakor tudi v gospodarstvih v tranziciji. Če so
osnovni razlogi za takšen trend enaki, pa obstajajo razlike v družbeno-gospodarskem
okolju. Poleg lastniške strukture prispevajo k vzpostavitvi različnih sistemov
korporativnega upravljanja tudi politični, kulturni in drugi dejavniki ter razmerja med
funkcijo upravljanja in managementa v družbi. V tranzicijskih gospodarstvih Srednje
Evrope pretežno koncentrirano lastništvo omogoča vrhnjemu managementu pretirano
moč in posvečanje premalo pozornosti delničarjem družbe. Odsotnost močnega
pravnega mehanizma, ki bi učinkovito varoval pravice manjšinskih delničarjev, namreč
povečuje vpliv vrhnjega managementa. Prav tako pa takšna lastniška struktura ne
zagotavlja dotoka svežega kapitala v družbe.
Kot navajata Bohinc in Bratina (2005, str. 46) segajo začetki pojma korporativno
upravljanje v leto 1932, ko je v ZDA nastalo delo avtorjev Bearla in Meansa z naslovom
Moderna korporacija in privatna lastnina. Bearle in Means sta v tem delu izpostavila, da
lastniki velikih družb ne vodijo sami, ampak vodenje prepustijo zunanjim strokovnjakom,
managerjem. Bearl in Means (Bohinc & Bratina, 2005, str. 46) sta tudi opozorila, da
prihaja do ločitve med lastnino in poslovodenjem teh družb (op. ločitev lastništva od
upravljanja, angl. separation of ownership and control). Ob tem se zastavlja vprašanje,
kako lahko lastnik (principal) doseže, da bo njegovo podjetje, ki ga vodijo managerji
(agenti), res (poslo)vodeno v njegovem interesu in v njegovo korist. Ta osrednji problem
(tj. razmerje med principalom in agentom), s katerim se ukvarja korporativno
upravljanje, se v literaturi imenuje problem principal-agent.
Problem principal-agent (angl. principal-agent problem) torej nastane, kadar managerji,
ki so jim lastniki (tj. delničarji) zaupali vlogo upravljanja družbe, družbo upravljajo tako,
da sledijo svojim interesom (tj. kratkoročnim uspehom poslovanja družbe) in ne
interesom lastnikov družbe. Za odpravo oziroma minimiziranje problema principal-agent
in izboljšanje kontrole delničarjev nad delom managerjev je potrebno vzpostaviti
ustrezne mehanizme, in sicer tako, da bodo izpolnjena pričakovanja lastnikov in da bo
poslovanje managerjev potekalo v smeri le-teh. Namreč, gospodarski subjekti morajo
poleg ustvarjanja dobička zadovoljiti tudi interese družbenikov (dividenda, povečanje
vrednosti družbe), upnikov (plačilo terjatev), delavcev (ustrezno plačilo, zanesljiva in
stalna zaposlitev), potrošnikov (kakovostni izdelki, storitve), javnih (državnih) interesov
(plačilo davkov, prispevkov, donacij itd.) in interesov varstva okolja (čistilne naprave,
novejše in čistejše tehnologije itd.) (Bohinc & Bratina, 2005, str. 130). Kot ugotavljata
Allen in Carletti (2010, str. 51), se problem principal-agent na Japonskem in v Nemčiji
zaradi pomanjkanja močnega trga za korporativni nadzor, rešuje s pomočjo bank, ki
delujejo kot zunanji nadzorniki/opazovalci. Značilnost tega odnosa je oblikovanje
tesnega in dolgoročnega razmerja med banko in družbo, ki temelji na dejstvu, da banka
odobri družbi posojilo in ima v lasti delnice družbe. Vloga banke postane pomembna
predvsem v času finančnih kriz, medtem ko je njena vloga manj pomembna, kadar
družba posluje dobro.
Djokić (2011, str. 25) definira corporate governance kot »upravljanje gospodarskih družb
kot pravnih oseb.« Navaja, da »upravljanje korporacij predstavlja aktivnosti
personalnega substrata korporacije (ljudi), ki omogočajo delovanje korporacije; torej, da
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pravna oseba nastopa kot subjekt pravic in obveznosti v pravnem prometu. Primarni
interes korporacije je v učinkovitem delovanju in dolgoročnem obstoju korporacije, ki ga
uresničujejo organi upravljanja korporacije.« Schleifer in Vishny (1997) pravita, da se
korporativno upravljanje ukvarja predvsem z načini, kako investitorjem zagotoviti donos
na vložena finančna sredstva. Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (angl.
Organisation for Economic Cooperation and Development, v nadaljevanju OECD) v
Načelih korporativnega upravljanja OECD (2009a, str. 11) definira korporativno
upravljanje kot enega od »ključnih elementov za izboljšanje ekonomske učinkovitosti in
rasti kot tudi za povečanje zaupanja vlagateljev.« Po definiciji OECD korporativno
upravljanje sestavlja »nabor odnosov med menedžmentom družbe, njegovim odborom,
delničarji in drugimi interesnimi skupinami. Korporativno upravljanje določa tudi
organiziranost, ki podpira cilje družbe ter orodja za doseganje teh ciljev in spremljanje
rezultatov« (2009a, str. 11). OECD posebno pozornost namenja tudi definiciji
dobrega/učinkovitega sistema korporativnega upravljanja: »Dobro korporativno
upravljanje mora dajati odboru in menedžmentu prave spodbude za doseganje ciljev, ki
so v interesu družbe in njenih delničarjev ter zagotavljati učinkovit nadzor. Učinkovit
sistem korporativnega upravljanja v družbah in v celotnem nacionalnem gospodarstvu
prispeva h gradnji stopnje zaupanja, ki je potrebna za pravilno delovanje tržnega
gospodarstva. Rezultat tega so nižji stroški kapitala, kar spodbuja podjetja k učinkovitejši
rabi virov in jim daje zagon za rast« (2009a, str. 11).
Kot navaja OECD (2009a, str. 11-12), je korporativno upravljanje del širšega
gospodarskega konteksta, ki ga sestavljajo:


makroekonomske politike in stopnja konkurenčnosti proizvodov in tržnih
dejavnikov;



pravno, regulatorno in institucionalno okolje;



poslovna etika in odgovornost družbe do okoljevarstvenih in družbenih
interesov skupnosti.

Po OECD (2009a, str. 12) temeljne institucionalne in pravne okvire za korporativno
upravljanje vzpostavljajo vlade držav. Medtem ko so udeleženci korporativnega
upravljanja predvsem: (i) večinski delničarji (npr. posamezniki, družinski holdingi,
blokovska združenja, družbe, ki poslujejo prek holdinške družbe ali povezanih kapitalskih
družb), (ii) institucionalni vlagatelji, (iii) individualni delničarji in (iv) zaposleni in drugi
deležniki.
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Osnovna načela korporativnega upravljanja po OECD (2009a, str. 13-14) so:
1) zagotovitev osnove za učinkovit okvir korporativnega upravljanja,
2) pravice delničarjev in ključne lastniške funkcije,
3) enakopravna obravnava delničarjev,
4) vloga deležnikov,
5) objavljanje podatkov in transparentnost,
6) odgovornosti odbora
in so zasnovana tako, da zajemajo različne modele, ki se uporabljajo v praksi in v tem
smislu ne zagovarjajo nobene določene oblike organiziranosti upravljavskega odbora.
Tako kot OECD tudi Djokić (2011, str. 52) poleg pojma korporativno upravljanje
podrobneje opredeli tudi pojem učinkovito korporativno upravljanje, in sicer kot
»upravljanje, ki zagotavlja dolgoročen obstoj korporacije ob likvidnem trgu in ustreznem
nadzoru korporacije.« Nadalje navaja, da prava mera razpršenosti lastništva korporacije
lahko zagotovi potrebno likvidnost, ustrezen nadzor nad delovanjem menedžmenta in
korporacije pa dolgoročen obstoj, delovanje in poslovanje korporacije. Kot pravi Djokić
(2011, str. 52), je »proučevanje učinkovitosti modelov korporacijskega upravljanja eden
od vzvodov (gibal) zbliževanja sistemov korporacijskega upravljanja.« Navaja tudi, da
ugotovitve glede učinkovitosti modelov korporativnega upravljanja vodijo k
približevanju sistemov korporativnega upravljanja (Djokić, 2011, str. 52). McGee
(2010a) poudarja, da so pri dobrem korporativnem upravljanju še posebej pomembni
preglednost poslovanja (transparentnost), neodvisni direktorji in ločen revizijski odbor.
Medtem pa Pučko (2005, str. 9) meni, da bo vloga korporativnega upravljanja slabša,
vse dokler:
•

bo razpršena lastniška struktura omogočala izvršni oblasti v družbi
zanemarjanje lastnikov in interesov ostalih deležnikov;

•

bodo notranji lastniki dominantna skupina, ki ni zainteresirana za dolgoročno
uspešno poslovanje družbe;

•

bo izvršilna oblast v družbi ohranjala funkcijo odločanja in razvijala neformalne
mreže moči;

•

ne bodo odpravljene obstoječe možnosti izkoriščanja notranjih informacij;

•

bodo notranji člani družbe lahko člani nadzornega sveta;

•

se ne bodo vlada ali paradržavni skladi umaknili iz struktur korporativnega
upravljanja;

•

ne bo odpravljeno slabo pravno varstvo upnikov in manjšinskih delničarjev;
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•

se ne bo izboljšala likvidnost kapitalskih trgov.

Izboljšanje vloge korporativnega upravljanja se lahko pričakuje z izboljšanjem in
nadaljnjim razvojem izvršilne oblasti in članov nadzornega sveta (Pučko, 2005, str. 9).
Kot navaja Pučko (2005, str. 9), bodo člani nadzornega sveta morali:
•

razviti bolj odgovoren pristop do svoje naloge;

•

resno prevzeti svoje odgovornosti in obveznosti na področju nadzora;

•

razviti svoje sposobnosti in znanja na več področjih (npr. računovodstvo) za
uspešno sodelovanje z izvršilno oblastjo;

•

vzpostaviti učinkovit sistem svojega nagrajevanja, ki jih bo stimuliral k bolj
učinkovitemu opravljanju funkcije.

V današnjih negotovih časih je za družbe pomembno, da imajo nadzorni svet z znanjem,
spretnostmi in smislom za kakovostno nadziranje poslovanja družbe, predvsem za
doseganje dolgoročne uspešnosti poslovanja družbe. Za vključitev ostalih deležnikov na
področje korporativnega upravljanja je primerno, da njihovo sodelovanje temelji na
predpisanih zakonskih določilih, zakonodaji in ostalih pravnih omejitvah, in ne na osnovi
njihove velikosti/deleža v družbi. Moč v družbi se mora porazdeliti glede na stopnjo
tveganja, ki jo nosi posamezni deležnik. Vloga managementa je uravnavanje interesov
posameznih deležnikov. Nadzorni svet pa mora, poleg ocenjevanja finančnih izkazov,
vzpostaviti ocenjevalne mehanizme za ocenjevanje dela managementa in uresničevanje
strategije (npr. BSC) ter izboljšati svoje strokovno znanje za uspešno delovanje v odborih
(npr. revizijski, upravljanje s tveganji, nagrajevanje idr.).

2.2 Sistemi korporativnega upravljanja
Po svetu obstaja veliko različnih sistemov korporativnega upravljanja. Angloameriški
model poudarja interese delničarjev, medtem ko za model, uveljavljen predvsem v
kontinentalni Evropi in na Japonskem, velja, da prepoznava interese vseh deležnikov,
poleg delničarjev tudi zaposlenih, managerjev, ponudnikov, kupcev in skupnosti.
Mortimer (2009) navaja, da sistemi korporativnega upravljanja iz razvitih držav, ki so
zgolj kopirani v države v razvoju, ne bodo uspeli in jih je potrebno ustrezno prilagoditi.
V osnovi obstajata ločitvi sistemov korporativnega upravljanja na notranjega in
zunanjega in na enotirnega in dvotirnega. V nadaljevanju podajamo glavne značilnosti
omenjenih sistemov in navajamo razlike med njimi.
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2.2.1 Notranji in zunanji
Najpogostejše je razlikovanje med zunanjim (angl. outsider) in notranjim (angl. insider)
sistemom upravljanja. Zunanji sistem upravljanja je značilen predvsem za Združene
države Amerike (v nadaljevanju ZDA) in Veliko Britanijo (v nadaljevanju VB), kjer je
prisotno razpršeno lastništvo, medtem ko je notranji sistem upravljanja značilen
predvsem za Nemčijo, ostale dele kontinentalne Evrope in Japonsko, kjer je prisotno
koncentrirano lastništvo in veliki delničarji.
Zunanji sistem je bil izoblikovan v 20. stoletju. Upravljanje v zunanjem, angloameriškem,
modelu se vrši s strani lastnikov ali njihovih predstavnikov. Osnovni cilj družbe je
ustvarjanje dobička, pri čemer ima funkcija upravljanja vso moč v družbi. Nosilci tveganja
so lastniki, katerim pripada tudi ves dobiček. Preostali deležniki zaslužijo le toliko, kot
jim pripada po pogodbi (Pučko, 2005, str. 7). Kot navaja Pučko (2005, str. 7), sta se v tem
sistemu funkciji upravljanja in managementa skoraj združili. To se je odrazilo v velikem
prevzemu moči uprave pri sprejemanju odločitev in manjši odgovornosti do lastnikov.
Ta transformacija moči se je odrazila v krizi korporativnega upravljanja.
Za zunanji sistem upravljanja je značilno, da je dan močan poudarek zaščiti pravic
delničarjev,
predvsem manjšinskih. Sistemi, ki ščitijo manjšinske delničarje,
destimulirajo aktivno upravljanje družb, saj skorajda ni koncentracije lastništva. Zaradi
dejstva, da je močna zaščita manjšinskih lastnikov povezana tudi z aktivnim delniškim
trgom, modeli upravljanja podjetij v ZDA in Veliki Britaniji pospešujejo aktivnosti na trgu
kapitala. Poleg močne pravne zaščite obstajajo stroge zahteve o javnem razkritju
finančnih podatkov družb (Maher & Andersson, 1999, str. 17-18). V zunanjem sistemu
upravljanja igra odločilno vlogo »discipliniranja« agentov (managerjev) trg kapitala, v
zaprtem sistemu pa to vlogo izvajajo veliki, kontrolni delničarji (angl. blockholders)
(Gregorič, 2003, str. i). Eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki določajo pomen
posameznega mehanizma reševanja problema agenta, in, v okviru širšega ekonomskega
in pravnega okolja, problem upravljanja v podjetjih, je pravzaprav lastniška struktura
oziroma razporeditev glasovalne moči med delničarji podjetja (Berglöf in Pajuste v
Gregorič, 2003, str. i).
Notranji sistem upravljanja je zgrajen na predpostavki, da družbo upravljajo njene
interesne skupine (deležniki). Lastniki niso več edini, ki investirajo, in niso edini, ki
sprejemajo tveganje. Vsaj formalno notranji model zagotavlja jasno ločitev upravljanja
in managementa in nadzor lastnikov nad strateškim delovanjem nadzornega sveta.
Problem se pojavi, ker je velikokrat interes nekaterih deležnikov (npr. zaposlenih, članov
uprave ipd.) kratkotrajne narave in vloga korporativnega upravljanja ni orientirana v
dolgoročno in učinkovito poslovanje družbe (Pučko, 2005, str. 8).
Poleg zgoraj opisane delitve poznamo še delitev sistemov upravljanja družb na enotirni
sistem in dvotirni sistem.
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2.2.2 Enotirni in dvotirni
Enotirni sistem upravljanja je značilen za ZDA in VB (tj. angloameriški model) in zanj velja,
da po zakonu funkcija poslovodenja pripada enemu organu, ki svojo izvršilno funkcijo
praviloma prenese na posamezne svoje člane, ki nato oblikujejo izvršni organ (izvršni
odbor) (Bohinc & Bratina, 2005, str. 167). Izvršni (upravni) odbor sestavljajo izvršni
direktorji in neizvršni direktorji, vsi pa so izvoljeni s strani delničarjev. Pričakuje se, da je
neizvršnih direktorjev več kot izvršnih in da zavzemajo pomembnejše vloge, vključno z
revizijskim odborom in odborom za nagrajevanje. V korporativnem upravljanju se ZDA
in VB razlikujeta predvsem v dejstvu, da v VB predsednik izvršilnega odbora (v
nadaljevanju CEO) načeloma ni tudi predsednik odbora. Medtem ko za ZDA velja, da ima
dvojno vlogo, kljub mnogim bojaznim glede vpliva na korporativno upravljanje.
Kot dvotirni sistem upravljanja lahko označimo nemški sistem. Nemški sistem
upravljanja družb je vplival tudi na oblikovanje dvotirnih sistemov številnih evropskih
držav (npr. Avstrije, Francije in Slovenije). Kot navajata Bohinc in Bratina (2005, str.
167), prihaja pri dvotirnem sistemu upravljanja do razmejitve med sprejemanjem in
uresničevanjem poslovne politike in nadzorom, ki ga opravlja personalno ločen organ. V
dvotirnem sistemu ima pomembno vlogo nadzorni svet, ki ga sestavljajo predvsem
neizvršni direktorji, ki predstavljajo delničarje in zaposlene ter zaposlujejo/odpuščajo
člane uprave, odločajo o nagrajevanju in pregledujejo glavne poslovne odločitve, ter
izvršilna uprava, ki jo sestavljajo izvršni direktorji, ki vodijo dnevne posle. Nadzorni svet
skrbi za neodvisnost uprave od delničarjev.
Dejstvo je, da glede na zgodovinske, gospodarske, politične, kulturne in okoljske razlike
med državami, le en sistem korporativnega upravljanja ne more biti primeren za vse
družbe. Ker pa se določene značilnosti korporativnega upravljanja lahko pojavijo v več
različnih sistemih, lahko ponavljajoče se značilnosti identificiramo kot sledi (tabela 1):
Tabela 1: Sistemi korporativnega upravljanja
Sistemi korporativnega upravljanja
notranji / dvotirni
zunanji /enotirni
Država
Lastništvo
Zaščita delničarjev
Sprejemanje/
uresničevanje politike
poslovanja

kontinentalna Evropa
koncentrirano
majhna
razmejeno na upravo in
nadzorni svet

ZDA, VB
razpršeno
velika
pripada enemu organu
(izvršni odbor)

Kot je razvidno iz tabele 1, imajo različne države in s tem sistemi korporativnega
upravljanja različne organe upravljanja, ki se razlikujejo ne le v poimenovanju, ampak
tudi v pristojnostih. Bohinc in Bratina (2005) navajata, da je v VB, ki ima enotirni sistem
upravljanja, organ upravljanja Board of Directors (odbor direktorjev oziroma upravni
odbor). Podobno je v Italiji, kjer se oblikuje il consiglio di amministrazione
(administrativni svet), v Švici Verwaltungsrat (upravni odbor) in v Franciji, ki lahko izbere
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enotirni sistem conseil d'administration (administrativni svet) ali dvotirni sistem.
Dvotirni sistem imajo sicer še Nemčija in Avstrija ter nekatere druge države, tudi
Slovenija.
V doktorski disertaciji bomo za poimenovanje nadzornega organa upravljanja uporabljali
termin nadzorni svet, saj je za večino proučevanih bank značilen dvotirni sistem
upravljanja.

2.3 Mehanizmi korporativnega upravljanja
Potrebno je razlikovati med sistemi in mehanizmi korporativnega upravljanja. Sistem
korporativnega upravljanja je opredeljen kot ogrodje, ki ga določajo pravni,
institucionalni, kulturni in drugi dejavniki in se razlikujejo med državami. Medtem ko so
mehanizmi korporativnega upravljanja metode, ki se uporabljajo za reševanje
problemov korporativnega upravljanja, pri čemer je uporaba teh mehanizmov odvisna
od sistema korporativnega upravljanja, ki prevladuje v posamezni državi (Weimer &
Pape, 1999).
Denis in McConnell (2003, str. 1-2) opredeljujeta korporativno upravljanje kot niz
mehanizmov (institucionalnih in tržnih), ki izzivajo tiste, ki sprejemajo odločitve o tem,
kako bo družba poslovala, da sprejmejo odločitve, ki maksimirajo vrednost družbe za
njihove lastnike. Zahodnoevropske države so razvile različne mehanizme, ki
zagotavljajo investitorjem (delničarjem in kreditodajalcem) moč in orodja za izvajanje
kontrole nad managerji. Primer takšnih mehanizmov so koncentracija lastništva in
glasovalnih pravic, nadzorni odbori, financiranje z dolgom
na
osnovi
dolgoročnih vez z bankami, aktivna udeležba institucionalnih investitorjev, prevzemi
(angl. takeovers), managerski odkupi (angl. management buy-outs), nagrajevanje
managerjev glede na poslovne rezultate in zlasti pravni predpisi, ki zagotavljajo zaščito
manjšinskim investitorjem in preprečujejo, da bi managerji delovali v lastnem interesu
(Gregorič, 2003, str. 9).
Becht in drugi (2002, str. 11) ločijo pet glavnih načinov, ki disciplinirajo managerje:
1) izbor članov nadzornega sveta (upravnega odbora) (angl. board of directors), ki
zastopajo interese lastnikov (delničarjev) in ki jim člani uprave oziroma izvršni
vodje (angl. CEO) odgovarjajo;
2) kadar je potrebno, sovražni prevzemi in glasovanje na podlagi zbiranja pooblastil
za glasovanje, ki začasno omogočajo koncentracijo glasovalne moči in/ali
lastništva, in sicer za rešitev krize, dosego pomembne odločitve ali odstavitev
neučinkovitega managerja;
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3) aktivno in konstantno spremljanje s strani velikih delničarjev (angl. blockholder),
ki bi lahko bili investitorji ali finančni posredniki (npr. banka, holdinška družba,
pokojninski sklad);
4) poenotenje interesov managerjev in investitorjev s pomočjo plačilnih pogodb;
5) jasno definirane fiduciarne obveznosti in odgovornosti izvršnih vodij skupaj z
možnostjo delničarskih pritožb na korporacijske odločitve, ki so v nasprotju
z interesi investitorjev, ali si prizadevajo za plačilo za pretekla dejanja, ki so
škodila interesom investitorjev.
Mehanizmi korporativnega upravljanja predstavljajo politike, načela in smernice za
upravljanje družb in so vzpostavljeni z namenom, da zmanjšajo neučinkovitosti, ki
nastanejo iz moralnega hazarda in negativne selekcije. Po pregledu literature
ugotavljamo, da različni avtorji identificirajo različne mehanizme korporativnega
upravljanja. V osnovi ločijo dve kategoriji mehanizmov korporativnega upravljanja
(Jensen & Meckling, 1976; Jensen M. , 1993): notranje mehanizme korporativnega
upravljanja in zunanje mehanizme korporativnega upravljanja. Notranji mehanizmi
upravljanja predstavljajo kontrolne mehanizme med različnimi akterji znotraj družbe, tj.
managementom, nadzornim svetom in delničarji, pri čemer je kontrolna funkcija v rokah
nadzornega sveta (oziroma upravnega odbora v enotirnem sistemu upravljanja) in/ali
posebnih odborov. Primeri notranjih mehanizmov upravljanja so: (i) nadzorni
svet/upravni odbor, čigar vloga je da nadzoruje management, svetuje managementu,
nagrajuje, (ii) koncentracija lastništva, (iii) kapitalska struktura družbe (kapital, dolg), (iv)
način nagrajevanja (fiksno/variabilno, denar/delnice/opcije, kratkoročno/dolgoročno),
(v) sodelovanje zaposlenih, (vi) posebni odbori (npr. revizijski, za nagrajevanje, za
nominiranje, za upravljanje). Zunanji mehanizmi upravljanja se osredotočajo na zunanje
vplive na upravljanje, kot so na primer: (i) trgi dela, proizvodov/storitev, kapitalski trgi,
(ii) pravo in nadzor (nacionalna/nadnacionalna zakonodaja in predpisi, kodeksi
korporativnega upravljanja, nadzorni organi), (iii) ponudniki storitev (neodvisni revizorji,
zunanje računovodstvo, pravni svetovalci, zavarovanje, investicijske banke, ipd.), (iv)
mediji in (v) odnosi s sindikati.
Jensen (1993) navaja, da obstajajo štiri kategorije mehanizmov korporativnega
upravljanja, ki so namenjeni reševanju problemov, ki izvirajo iz divergence med
odločitvami managementa in optimalnimi odločitvami za družbo, in sicer: (i) kapitalski
trgi; tj. mehanizmi zunanjega nadzora (kontrol), (ii) pravna/politična/regulativna
ureditev; tj. pravni in zakonodajni mehanizmi, (iii) trg proizvodov in dobrin, tj.
konkurenca na proizvodnem trgu in (iv) notranji nadzor, ki ga vodi nadzorni svet; tj.
mehanizmi notranjega nadzora (kontrol). Shleifer in Vishny (1997, str. 739) menita, da
so mehanizmi korporativnega upravljanja ekonomske in pravne institucije, ki so lahko
spremenjene v političnem procesu in zagotavljajo, da investitorji prejmejo donos na
vložen kapital. Pri obravnavanju mehanizmov upravljanja se osredotočata predvsem na
pogodbe (t.i. incentive contract), pravno varstvo in moč za investitorje, predvsem v
odnosu do samovoljnega delovanja vodstva (varovanje pravic manjšinskih delničarjev)
in na lastništvo velikih investitorjev (koncentrirano lastništvo), tj. ujemanje pomembnih
nadzornih pravic s pomembnimi pravicami denarnega toka. Denis (2001) identificira štiri
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mehanizme upravljanja: (i) pravni in regulativni mehanizmi (angl. legal and regulatory
mechanisms), ki obstajajo zunaj družbe, (ii) mehanizmi notranjega nadzora (angl.
internal control mechanisms), ki vključujejo nadzorni svet (angl. board of directors),
nagrajevanje in lastništvo ter dolg, (iii) mehanizmi zunanjega nadzora (angl. external
control mechanisms), kot je npr. tržni prevzem družbe, in (iv) konkurenca na
proizvodnem trgu (angl. product market competition). Denis in McDonnell (2003, str. 2)
delita mehanizme upravljanja na: (i) notranje mehanizme upravljanja, kjer sta
primarnega pomena nadzorni svet (angl. board of directors) in lastniška struktura, in (ii)
zunanje mehanizme, vključno z zunanjim trgom za nadzor družb, tj. s trgom prevzemov,
in pravnim/regulativnim sistemom. Farinha (2003) loči dve kategoriji mehanizmov
upravljanja: (i) mehanizme zunanjega discipliniranja (angl. external disciplining devices),
ki vključujejo grožnje po prevzemu, konkurenco na proizvodnem trgu, trg dela za vodilna
delovna mesta in medsebojni nadzor managerjev, pravno okolje, ugled, konkurenco na
trgu proizvodnih faktorjev in finančne analitike, in (ii) mehanizme notranjega
discipliniranja (angl. internal disciplining devices), ki vključujejo sestavo nadzornega
sveta, notranje lastništvo, velike delničarje, institucionalne delničarje, paket
nagrajevanja in finančne politike (politika dolga in politika dividend). Mehanizmi
zunanjega discipliniranja sami ne morejo rešiti problemov na področju korporativnega
upravljanja, zato morajo družbe implementirati tudi mehanizme notranjega
discipliniranja, ki so jim komplementarni (Farinha, 2003, str. 59).
Hughes in Mester (2010, str. 464) menita, da lahko na zunanje in notranje mehanizme,
ki disciplinirajo bančne managerje, vpliva tudi delovno okolje. Notranje discipliniranje je
lahko vzpostavljeno ali zmanjšano z organizacijsko obliko, lastniško strukturo, kapitalsko
strukturo, upravnimi odbori in nagrajevanjem vodstva. Na zunanje discipliniranje pa
vplivajo vladna regulativa in varnostna mreža (angl. safety net) ter disciplina
kapitalskega trga (prevzemi, stroški sredstev, sposobnost deležnikov, da prodajo
delnice, konkurenca na managerskem trgu dela, zunanji veliki delničarji in konkurenca
na trgu proizvodov).
V nadaljevanju podajamo glavne ugotovitve in značilnosti nekaterih mehanizmov
korporativnega upravljanja. Pozornost namenjamo predvsem notranjim mehanizmom
upravljanja, ki jim posvečamo največ pozornosti v empiričnem delu doktorske
disertacije, v manjšem obsegu pa tudi zunanjim mehanizmom.

2.3.1 Notranji mehanizmi upravljanja
Kot notranje mehanizme upravljanja v nadaljevanju podrobneje obravnavamo vlogo in
pomen sestave nadzornega sveta (upravnega odbora), lastniške strukture in
transparentnosti. Poleg tega velja omeniti še vlogo revizijskih odborov in nagrajevanja.
Rezultati raziskave, ki so jo Weir in drugi (2003) opravili na vzorcu 312 velikih družb iz VB
kažejo, da neodvisnost članov revizijskega odbora in kvaliteta članov revizijskega odbora
nimata vpliva na uspešnost poslovanja družb. Tudi Aljifri in Moustafa (2007, str. 71)
ugotavljata, da tip revizije nima pomembnega vpliva na poslovanje družb. Nagrajevanje
pa je mehanizem upravljanja, ki temelji na uspešnosti. Posameznikom ponuja bonuse,
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deleže družbe, višjo nagrado, dodatno odsotnost z dela in druge koristi. S tem ko družba
posameznikom omogoči osebne koristi, če dobro delajo, posredno izboljša tudi svoje
poslovanje. Izbira ustreznega načina nagrajevanja (plača, bonus, dolgoročne spodbude)
je pomembna zato, da bodo interesi managementa usklajeni z interesi delničarjev.
Kot navajajo Weir, Laing in McKnight (2003), je povezava med notranjimi mehanizmi
upravljanja in uspešnostjo poslovanja družb šibka. Avtorji menijo, da je potrebna večja
fleksibilnost v razumevanju, kako kontrolni mehanizmi upravljanja vplivajo na
posamezne okoliščine. Rezultati raziskave kažejo, da ni mogoče obvarovati interesov
delničarjev s pomočjo predpisanih internih struktur upravljanja. V primeru, da splošna
pravila za določeno družbo niso primerna, bi moral biti sprejeti sistem, ki upošteva
posebnosti določene družbe.

2.3.1.1 Sestava nadzornega sveta
Kadar povzemamo ugotovitve raziskav z angloameriškega področja, v doktorski
disertaciji največkrat uporabljamo pojem upravni odbor, sicer se poslužujemo pojma
nadzorni svet, ki je bližji ureditvi korporativnega upravljanja v Sloveniji in v ostalih, v
empiričnem delu disertacije proučevanih državah.
Nadzorni svet izvolijo delničarji na skupščini. Naloga nadzornega sveta je, da nadzoruje
upravo, pregleda in odobri pomembne odločitve, skrbi za sistem nagrajevanja uprave,
nadomesti posamezne člane uprave in se sooča z mnogimi notranjimi in zunanjimi
problemi družbe. Nadzorni svet sestavljajo notranji predstavniki in odvisni ter neodvisni
zunanji člani. Če ga sestavljajo posamezniki, ki v družbi niso zaposleni, to omogoča bolj
objektivno nadziranje in upravljanje družbe. Za nadzorni svet je značilno, da nima veliko
stika z dnevnim, operativnim, poslovanjem družbe. Do zanimive ugotovitve sta prišla
Brissett in Sher (2012), ki pravita, da ima tajnica družbe z dostopom do znanja in do
nosilcev znanja zavidanja vredno vlogo. Kvalificirana tajnica, ki je člen med upravo in
predsednikom nadzornega sveta na eni strani ter delničarji in deležniki na drugi strani,
lahko družbi zelo koristi. Sicer pa je za bolj učinkovito upravljanje nadzornega sveta
potrebno pridobiti člane z čim bolj raznolikim strokovnim znanjem, okrepiti je potrebno
notranji management in računovodski kontrolni sistem. Prav tako je potrebno
vzpostaviti formalne postopke za ocenjevanje njihovega poslovanja.
Nadzorni svet sestavljajo posamezniki, katerih odgovornost je, da predstavljajo interese
lastnikov družbe in nadzirajo delovanje uprave (najvišji nivo managementa). Primarna
naloga nadzornega sveta je, da najame in odpusti management, nadzira njegovo
delovanje in ga nagradi (Denis & McConnell, 2003, str. 2). Nadzorni svet lahko
sestavljajo: (i) notranji člani, (ii) zunanji člani (člani, ki niso povezani z družbo ali njenim
poslovanjem) ali (iii) člani, ki niso notranji, ampak so povezani s poslovanjem družbe, t.i.
povezani člani. Kot navajata Denis in McConnell (2003, str. 2), ni neobičajno, da je
predsednik upravnega odbora tudi CEO. Osrednja vprašanja, ki so predmet raziskav v
ZDA, so sestava upravnega odbora in njegovo nagrajevanje. Sestava upravnega odbora
odseva velikost in strukturo odbora, število članov, delež zunanjih članov in ali sta CEO
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in predsednik ena in ista oseba. Politika nagrajevanja pa se ukvarja predvsem z načinom
nagrajevanja, da bodo interesi managerjev usklajeni z interesi delničarjev. Hermalin in
Weisbach (2003) povzemata ugotovitve raziskav, opravljenih v ameriških družbah in
izpostavljata naslednje ugotovitve: (i) velikost upravnega odbora je negativno povezana
z uspešnostjo poslovanja družb in ni povezana s kakovostjo odločanja odbora, (ii) sestava
odbora, torej večji/manjši delež zunanjih direktorjev, ni povezana z uspešnostjo
poslovanja družb kakor tudi ne s kakovostjo odločanja odbora npr. o zamenjavi CEO in
nagrajevanju, (iii) slabo poslovanje družb, prejemki CEO in spremembe v lastniški
strukturi so pomembni faktorji z vplivom na spremembe v odboru, (iv) aktivnosti odbora
so povezane z lastnostmi odbora. Aljifri in Moustafa (2007, str. 71) sta z raziskavo, ki sta
jo opravila na vzorcu 51 družb, ki so kotirale na dubajski borzi v letu 2004, prišla do
ugotovitve, da velikost nadzornega sveta nima pomembnega vpliva na poslovanje družb.
Avtorja sta prišla tudi do ugotovitve, da velikost družbe nima pomembnega vpliva na
njeno poslovanje. Kot navajata Hermalin in Weisbach (2003, str. 8), otežuje raziskave na
področju odborov dejstvo, da so skoraj vse spremenljivke endogene. Na primer,
poslovanje družb je rezultat tako aktivnosti predhodnih članov in dejavnik, ki
potencialno vpliva na izbor nadaljnjih članov. Weir in drugi (2003) ugotavljajo, da sta
neodvisnost neizvršenih direktorjev in nadzor s strani trga kot mehanizma upravljanja
substituta.
Velikokrat delovanje nadzornega sveta ni ustrezno, saj njegovi člani nimajo ustreznega
znanja o poslovanju družbe, kakor tudi ne ustreznega strokovnega znanja. Med člani je
po navadi premalo zunanjih, neodvisnih članov. Za dosego boljšega delovanja
nadzornega sveta je v nadzorne svete potrebno pripeljati strokovne in izkušene ljudi ter
vpeljati močne revizijske in druge odbore in uvesti ustrezen način nagrajevanja. Gillan in
ostali (2007) so v raziskavi dokazali, da lahko neodvisni nadzorni sveti služijo kot
substitut za nadzor družb s strani trga. Kot ugotavljata Denis in McConnell (2003, str. 12)
na primeru ameriških družb, prisotnost zunanjih članov v odboru v povprečju ne vpliva
na poslovanje družb, velikokrat pa vpliva na odločitve o pomembnih vprašanjih. Veliko
kodeksov dobrih praks spodbuja večje zastopanje zunanjih članov.

2.3.1.2 Lastniška struktura
Države Srednje Evrope so v tranziciji privatizirale večino družb, ki so bile v državni lasti.
Pri tem so bile uporabljene različne metode, kar se odraža na različnih tipih lastniških
struktur. Koncentracija lastništva se nanaša na število delnic, ki jih imajo v lasti
posamezni delničarji in institucionalni investitorji. Za velike delničarje je značilno, da
imajo veliko težnjo po podrobnem nadzoru managementa. V družbi imajo namreč velik
delež, kar pomeni, da je zanj vredno nameniti čas in denar ter ga podrobneje nadzirati.
Prav takšen interes imajo tudi institucionalni investitorji (npr. vzajemni skladi,
pokojninski skladi), ki poslujejo z velikimi količinami denarja in si želijo zagotoviti
ustrezen donos ter zato bdijo nad poslovanjem managementa.
Sprva so se raziskave ukvarjale z idejo, da so družbe pretežno v lasti več delničarjev, da
je lastništvo razpršeno in da nadzorniki teh družb niso njihovi delničarji. V poznih 80-ih
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so se začenjale pojavljati raziskave, iz katerih je bilo razvidno, da so številne ameriške
družbe v lasti notranjih in/ali velikih delničarjev (Denis & McConnell, 2003, str. 13). Tako
je na primer Holderness (2003) proučeval vpliv notranjega lastništva in lastništva velikih
delničarjev na uspešnost poslovanja družb in odločitev. Rezultati raziskave, ki jo je
opravil El Mehdi (2007) na vzorcu panelnih podatkov 24 družb, ki kotirajo na tunizijski
borzi v obdobju od 2000 do 2005, kažejo, da je kakovost korporativnega upravljanja v
Tuniziji slaba, in sicer predvsem zaradi koncentracije lastništva, kakor tudi zaradi slabe
kakovosti zakonodaje in njene omejene vloge. Erkens in ostali (Erkens, Hung, & Matos,
2012) ugotavljajo, da družbe z večjim institucionalnim lastništvom v času krize poslujejo
slabše, saj so institucionalni lastniki pred krizo sprejemali večja tveganja. Prav tako
ugotavljajo, da so imele te družbe slabši donos na delnico v času krize (namreč neodvisni
direktorji in institucionalni delničarji so spodbujali managerje, da so poskrbeli za višje
donose za delničarje s sprejemanjem več tveganj v času pred krizo). Nasprotno pa Aljifri
in Moustafa (2007, str. 71) ugotavljata, da institucionalni investitorji nimajo
pomembnega vpliva na poslovanje družb, medtem ko ima državno lastništvo
pomemben vpliv na poslovanje družb.
Kot navajata Denis in McConnell (2003, str. 3), sta lastništvo in nadzor v družbah redko
ločena. Nadzorniki imajo pogosto v lasti določen delež družbe, ki jo nadzirajo. Razumno
je predvidevati, da večje prekrivanje med lastništvom in nadzorom vodi do manjšega
konflikta interesov in zato do večje vrednosti družbe. V primeru, da so lastniki managerji,
lahko to služi boljši uskladitvi interesov managementa in interesov lastnikov družbe.
Večje lastništvo s strani managementa in dejstvo, da interesi lastnikov in managementa
niso skladni, lahko omogoča managerjem več svobode in uresničevanja lastnih
interesov. Kadar je lastništvo razpršeno in imajo posamezni delničarji v lasti majhen
delež družbe, imajo tudi malo ali nič spodbude za aktiven nadzor nad delovanjem
managerjev ali vplivanje na sprejemanje odločitev v družbi. Za mnoge male delničarje
t.i. free-rider problem zmanjšuje spodbude (angl. incentives), da bi koordinirali svoje
aktivnosti. Denis in McConnell (2003, str. 3-4) ugotavljata, da, kadar uporabljajo svojo
moč veliki lastniki, je bolj verjetno, da bodo sprejeli odločitve, ki bodo povišale vrednost
za vse delničarje. To so t.i. deljene koristi nadzora (angl. shared benefits of control), kar
pomeni, da jih veliki delničarji izvršijo, vsi delničarji pa imajo od njih koristi. Kljub temu
pa imajo veliki delničarji tudi določene zasebne koristi. Te koristi za ostale delničarje niso
škodljive, npr. dostop do vplivnih ljudi za velike delničarje. Učinek lastništva velikih
delničarjev na vrednost družbe je tako odvisen od razmerja med deljenimi koristmi
nadzora velikih lastnikov in morebitnih zasebnih črpanj vrednosti družbe s strani velikih
lastnikov.
Veliko raziskav se je ukvarjalo tudi z vprašanjem, ali se učinki privatizacije kažejo tudi v
uspešnosti poslovanja družb, tj. v razlikah med državnim in zasebnim lastništvom.
Megginson, Nash in Van Randenborgh (1994) so proučevali 61 družb v državni lasti iz 18
držav, ki so bile privatizirane v obdobju od 1979 do 1990. Rezultati kažejo, da je bilo v
povprečju v privatiziranih družbah zaznati višjo prodajo, povečanje dobičkonosnosti in
učinkovitosti ter dvig števila zaposlenih. Do podobnih ugotovitev prihajata tudi Boubakri
in Cosset (1998), ki sta proučevala 79 družb iz 21 držav v razvoju v obdobju od 1980 do
1992. Claessens in Djankov (1999) sta na vzorcu 6.354 privatiziranih družb v obdobju
1992–1995 iz vzhodnoevropskih držav prav tako prišla do ugotovitve, da je privatizacija
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povezana z višjo produktivnostjo in njeno višjo rastjo. Medtem pa Dewenter in
Malatesta (2001) ugotavljata, da so družbe v državni lasti pomembno manj
dobičkonosne in učinkovite kot družbe v privatni lasti, pri čemer ne najdeta dokazov, da
privatizacija sama po sebi neposredno ne vpliva na višjo dobičkonosnost, temveč da se
dobički zvišajo v obdobju treh let pred privatizacijo. Mogoče torej je, da se država odloči
za privatizacijo družb, ki so postale dobičkonosne. Denis in McConnell (2003, str. 4)
trdita, da družbe v državni lasti pripadajo državi kot celoti in ne posameznikom, ki delajo
v državnih institucijah in vplivajo na aktivnosti v družbah. Kljub temu, da je država ena
entiteta in imajo družbe v državni lasti zelo koncentrirano lastništvo, pa je njeno
lastništvo glede na prej zapisano lahko v bistvu tudi dokaj razpršeno.
Majumdar (1998) ugotavlja, da družbe v privatni lasti poslujejo bolj učinkovito kot
družbe v državni lasti ali družbe z mešanim lastništvom. Ugotavlja tudi, da družbe z
mešanim lastništvom poslujejo bolj učinkovito kot družbe v državni lasti. Makhija in
Spiro (2000) na vzorcu 988 privatiziranih družb na Češkem ugotavljata, da je cena delnic
pozitivno povezana s tujim in notranjim lastništvom, pri čemer bi to lahko pripisali
njihovi superiorni sposobnosti za identificiranje bolj dobičkonosnih družb. Medtem pa
Frydman, Gray, Hessel in Rapaczynski (1999) ugotavljajo, da vpliv privatizacije na
poslovanje družbe ni enoten za različne družbe. Avtorji ugotavljajo, da se poslovanje
družbe ne izboljša, ko so v lastništvu prisotni »insajderji«, ampak ko so prisotni zunanji
lastniki (tj. nezaposleni). Na vzorcu čeških družb Claessens in Djankov (1999) ugotavljata,
da bolj kot je lastniška struktura koncentrirana, večja je dobičkonosnost poslovanja
družbe in produktivnost dela.

2.3.1.3 Transparentnost
International Capital Markets Association (Tricker, 1998) trdi, da če bi želeli doseči, da bi
imeli mednarodni investitorji zaupanje v proces upravljanja, bi morali biti procesi
upravljanja transparentni, in sicer ne na osnovi predpisanega univerzalnega sistema
upravljanja, temveč na osnovi ustreznih razkritij.
Kot pravijo Millar in drugi (2005, str. 163), je faktor, ki določa uspeh strukture
korporativnega upravljanja, obseg, v katerem je pregleden trgu. Ta preglednost je več
kot zgolj finančna preglednost. Lahko je namreč osnovana tudi na faktorjih kot so vladni,
bančni in drugi tipi institucionalnih mehanizmov preglednosti. Družbe se bi lahko
odločile tudi za prostovoljno razkrivanje podatkov, kadar sistem obveznih razkritij ni
vzpostavljen. Millar in drugi ugotavljajo (2005), da idealni sistem korporativnega
upravljanja v 21. stoletju ne obstaja in da najbolj učinkoviti sistemi lahko sledijo
celostnemu pristopu, ki združuje vidike različnih sistemov, ki veljajo po svetu. Rezultati
raziskave (Millar, Eldomiaty, Choi, & Hilton, 2005, str. 171) kažejo na vpliv, ki ga imajo
poslovni sistemi na prakse korporativnega upravljanja, pri čemer je transparentnost ena
od determinant uspešnosti modela korporativnega upravljanja. Institucionalna
transparentnost je tesno povezana z informacijami, ki so razkrite delničarjem družbe, ki
pa so odvisni od lastniške strukture. Razkritje informacij, torej transparentnost, je
odvisno od institucionalnih ureditev, značilnih za določen tip poslovnega sistema, med
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katerimi je učinkovitost pravnih institucij, ki določajo meje med obveznimi in
prostovoljnimi razkritji informacij. Velika konkurenca od družb zahteva, da se odzivajo
hitro in da ne čakajo na novo zakonodajo s področja razkritij, ki jim bo nalagala kaj, kje,
zakaj, kako in kdaj razkrivati svojim delničarjem.
Mahoney in Mei (2009) ugotavljata, da ni dokazov, da bi nove zahteve po razkritjih, ki
jih na primer zahteva pravo vrednostnih papirjev in se nanašajo na nagrajevanje
managementa in na velike delničarje, vplivale na zmanjšanje asimetrije informacij.
Družbe, ki razkrivajo podatke o svojem poslovanju, s tem razkrivajo svoje poslovanje
konkurentom, a po drugi strani skrbijo za razvoj in napredek. V današnjih časih, ko je
konkurenca izjemna, je to še kako pomembno.

2.3.2 Zunanji mehanizmi upravljanja
Kadar mehanizmi notranjih kontrol več ne zadostujejo (tj. kadar je razkorak med
dejansko in potencialno vrednostjo družbe dovolj negativen), se vzpostavi težnja po
nadzoru družbe tudi s strani zunanjih akterjev (Denis & McConnell, 2003, str. 4). Kot
trdijo Weir in drugi (2003), so zunanji nadzorni mehanizmi bolj učinkoviti kot notranji
nadzorni mehanizmi.
Kot ključni zunanji mehanizem upravljanja obravnavamo pravno varstvo.
La Porta, Lopez-de-Silanes, Schleifer in Vishny (1998) trdijo, da je pravni sistem
fundamentalno pomemben mehanizem korporativnega upravljanja. Stopnja, do katere
nacionalna zakonodaja varuje pravice investitorjev in do katere se zakoni izvajajo, je
najbolj osnovna determinanta smeri, po kateri se izvajajo korporativne finance in
korporativno upravljanje v državi. Avtorji navajajo, da obstajajo v stopnji varovanja
investitorjev med državami pomembne razlike in da je za države z nizkim varstvom
investitorjev značilna visoka stopnja koncentracije lastništva in pomanjkanje
pomembnega javnega delniškega trga.
La Porta in drugi (1997) trdijo, da v primeru boljšega pravnega varstva (angl. legal
protection), tj. učinkovite zakonodaje in njenega izvrševanja, investitorji zahtevajo nižjo
stopnjo donosa. Raziskave kažejo, da je boljše pravno varstvo za investitorje povezano z
višjim vrednotenjem borznih trgov (La Porta, Lopez-de-Silanes, & Shleifer, 2002). Panoge
in družbe v boljših pravnih režimih se za svojo rast bolj zanašajo na zunanje vire
financiranja (La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, & Vishny, 1997). Večja varnost za
investitorje tudi povečuje željo investitorjev po financiranju in se odraža v nižjih stroških
in v večjem dostopu do zunanjih virov financiranja (Durnev & Kim, 2005). Dittmar,
Mahrt-Smith in Servaes (2003) trdijo, da imajo družbe v državah, v katerih pravice
delničarjev niso dobro zaščitene, presežek denarnih sredstev (tj. družbe imajo do
dvakrat več denarja kot družbe v državah z dobrim pravnim varstvom delničarjev).
Aljifri in Moustafa (2007, str. 71) ugotavljata, da bi odsotnost nekaterih praks
korporativnega upravljanja in pomanjkanje izvršilnih predpisov lahko bila razloga za
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šibak in
nepomemben vpliv štirih mehanizmov korporativnega upravljanja
(institucionalni investitorji, velikost nadzornega sveta, velikost družbe in tip revizije).
Burkart in Panunzi (2001), ki proučujeta interakcijo med pravnim varstvom delničarjev,
nagrajevanjem vodstva (angl. managerial incentive) in koncentracijo lastništva, trdita da
sta lahko zunanja lastniška struktura in pravno varstvo delničarjev oboje, substituta in
komplementa. Boljše pravno varstvo lahko celo poslabša in ne olajša konflikt interesa
med velikimi in malimi delničarji. Kadar je pravno varstvo delničarjev močno, je
lastništvo popolnoma razpršeno in plače managementa s kvaliteto zakona naraščajo.
Kadar je zakon srednje kakovosti, je optimalno zunanje lastništvo velikih delničarjev, ki
je substitut pravnemu varstvu, in komplement, kadar je zakon slab. Avtorja prav tako
ugotavljata, da boljše pravno varstvo delničarjev zmanjšuje zasebne koristi in s tem
interese velikih delničarjev za pridobivanje zasebnih koristi. Prav tako Denis in
McConnell (2003, str. 33) na osnovi proučevanih raziskav ugotavljata, da je
koncentrirano lastništvo racionalen in dragocen odgovor na sistem, ki ne varuje
manjšinskih investitorjev. Himmelberg, Hubbard in Love (2002) pa ugotavljajo, da se
pomanjkanje pravnega varstva za investitorje odraža v večjem lastniškem deležu
kapitala družbe, ki ga imajo v lasti notranji delničarji (tj. obstaja negativna povezava).
Rezultati raziskave, ki sta jo Durnev in Kim (2005, str. 1462) opravila na vzorcu 27 držav
(859 družb), kažejo na variacije v upravljanju in razkritjih znotraj držav, pri čemer
variacija narašča, ko postaja pravno okolje investitorju manj prijazno. Ugotavljata tudi,
da je kvaliteta korporativnega upravljanja pozitivno povezana z možnostmi za rast in tudi
s potrebo po zunanjem financiranju, pri čemer so ta razmerja močnejša v šibkejših
pravnih okoljih oziroma v pravnih okoljih, ki so investitorju manj prijazna. Coffee (2001)
trdi, da je vpliv socialnih norm največji, kadar je pravna zakonodaja najbolj šibka. Močna
gospodarska rast zahteva razvite finančne trge in za razvoj le-teh je potrebno močno
pravno varstvo investitorjev. Študije nakazujejo, da zakonodaja s področja varovanja
investitorjev in stopnja, do katere se izvaja, vplivata na velikost in obseg kapitalskih trgov
ter stopnjo gospodarskega razvoja (Denis & McConnell, 2003, str. 31).
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2.4 Korporativno upravljanje v času krize
»Neuspeh predvideti čas, obseg in resnost te krize ter jo odpraviti, je bil predvsem
neuspeh kolektivne domišljije mnogih pametnih ljudi, tako v tej državi kot mednarodno,
da bi razumeli tveganja sistema kot celote« (British Academy Forum, 2009).
Kot pravi Reed (2002, str. 231), se spremembe v sistemih korporativnega upravljanja v
državah v razvoju pojavljajo kot odziv na procese strukturnih sprememb v
mednarodnem gospodarstvu in na ne v celoti uspešne intervencionistične razvojne
modele. Glavna utemeljitev za ekonomsko liberalizacijo in deregulacijo je, da bo vpliv na
razvoj večji, kot so ga imeli prejšnji intervencionistični programi. Glavni vir vpliva na
razvoj so bile zasebne korporacije, ki so bile obravnavane kot »primarni nosilci razvoja«,
medtem ko je bilo sprejetje angloameriškega modela korporativnega upravljanja
razumljeno kot glavni element spodbujanja »razvojnega potenciala« korporacij.
Mayes in Wood (2013) trdita, da je slabo upravljanje veliko prispevalo h globalni finančni
krizi. Kot menita, bi se bilo z boljšim upravljanjem v finančnem sektorju finančni krizi
mogoče izogniti in zagotovo bi lahko bil njen vpliv milejši. Namreč, finančni nadzor ni
obravnaval stabilnosti finančnega sistema kot celote. Njihovo delo se je osredotočalo na
moč in stabilnost vsake posamezne institucije znotraj celotnega sektorja. Izjema je bila
Financial Services Authority (v nadaljevanju FSA) iz VB, ki je vsako leto pripravila pregled
tveganj in predlagala scenarije za poslovanje finančnega sektorja. Posledično za nastalo
situacijo v večini držav nihče ni bil jasno odgovoren (Mayes & Wood, 2013).
Sheppard (2013, str. 32) navaja, da so bile v sistemu storjene tri napake: (i) pravni okvir
za varovanje pravic malih delničarjev, kreditorjev in celo strank ni bil ustrezen, (ii) okvir
regulative, ki je vključeval več regulatorjev z omejenim vplivom, se je odrazil v slabem
vedênju, slaba vedênja pa niso bila kaznovana, in (iii) delničarji niso bili uspešni pri
izvrševanju pravic, ki so jih imeli. S skrbnim pregledom in izvrševanjem svoje moči bi
lahko naredili mnogo več za izboljšanje poslovanja družb. Kot trdi Sheppard (2013, str.
34), so sestavni deli fiaska finančnih družb v času krize:


pohlep in neumnost (investitorjev in finančnih družb),



neusklajene spodbude,



neuspeh upravljanja,



regulativno popuščanje.

Ard in Berg (2010) ugotavljata, da če obstaja ena lekcija iz trenutne krize, je to ta, da je
korporativno upravljanje pomembno. Osrednja ironija neuspehov upravljanja v tej krizi
je, da se jih je veliko zgodilo v nekaterih izmed najbolj sofisticiranih bank, ki poslujejo v
nekaterih najbolj razvitih okoljih upravljanja na svetu. Sun in drugi (2011, str. 17) menijo,
da se neuspeh sistema korporativnega upravljanja nanaša na neuspešno upravljanje
regulative, upravljanje trga, upravljanje z zainteresiranimi stranmi in notranje
upravljanje.
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Nemški model pripisuje finančnim trgom manjšo pomembnost in je bil v času sedanje
krize manj prizadet (Pérez, 2011, str. 123). Kot pravi Pérez, bi bilo morda koristno, če bi
se ta sistem razširil po Evropi. To bi pomenilo opustitev francoskega stila upravljavske
strukture z upravnim odborom in glavnim izvršnim direktorjem ter vpeljavo dvotirnega
nemškega stila upravljanja z nadzornim svetom in upravo. Pérez (Pérez, 2011, str. 125)
kot del novega ogrodja upravljanja navaja tudi sistem korporativnega upravljanja, ki bi
bil manj usmerjen v delničarje in bolj v deležnike. Vizija upravljanja bi morala biti širša in
bolj odgovornostno naravnana.
Nicolaescu (2012) je raziskoval vpliv mehanizmov korporativnega upravljanja na
poslovanje družb in odnos med poslovanjem družb in korporativnim upravljanjem v času
krize. Poslovanje finančnih družb se z uporabo korporativnega upravljanja ni izboljšalo.
Družbe z več neodvisnimi člani v nadzornem svetu in večjim institucionalnim lastništvom
so v času krize poslovale slabše, saj so neodvisni člani nadzornega sveta v času krize
povezani z dvigom kapitala. Van Essen in ostali (2013) na vzorcu 1.197 družb iz 26
evropskih držav ugotavljajo, da nekatera načela dobrega korporativnega upravljanja v
času krize niso pomembna. Enakost denarnega toka in glasovalnih pravic, zakonodajna
pravila in zaščita upnika so za družbe v času krize še posebej koristni. Medtem ko so se
neodvisnost nadzornega sveta, spodbudno nagrajevanje in ločitev funkcij CEO in
predsednik upravnega odbora, izkazali za poslovanje družb v času krize kot škodljivi.
Villiers (2010, str. 287) trdi, da so imeli institucionalni investitorji pomembno vlogo v
zadnji finančni krizi in v prihodnje predlaga (Villiers, 2010, str. 300) izboljšanje
učinkovitosti sodelovanja delničarjev s pomočjo naslednjih ukrepov: (i) izboljšanje
transparentnosti, kar lahko zahteva spremembo regulative, (ii) boljše sodelovanje
institucionalnih investitorjev (kolektivno so le-ti lahko bolj učinkoviti, kot če bi delovali
individualno) in izvrševanje pravic, ki jih imajo, tudi odstranitev članov nadzornega sveta,
(iii) obstajati bi morale obvezne zahteve po razkritjih o glasovanju delničarjev in poročilih
o sodelovanju s klienti in ostalimi delničarji, (iv) vzpostavitev jasnega razmerja med
družbeno odgovornostjo in strategijami korporativnega upravljanja, ki jasno opredeljuje
razmerja in vplive med njima, in (v) potrebnih je več virov za učinkovito spremljanje in
izvajanje upravljanja ter premik kulture poslovanja od kratkoročno usmerjenih izzivov in
vprašanj k dolgoročnim. Izpolnjevanje navedenih ukrepov za trajajoče in velike
spremembe ni dovolj. Potrebne so tudi strukturne spremembe na področju
gospodarskega, korporativnega, prava in korporativne kulture. Radikalen korak bi
pomenila omejitev ali izkoreninjenje koncepta omejene odgovornosti, kar bi prisililo
delničarje, da z nadzornim svetom bolj sodelujejo in da so bolj pripravljeni poseči v
aktivnosti družbe.
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2.5 Pravni okviri na področju korporativnega upravljanja
Osnovni viri prava družb so zakoni, sprejeti v posamezni državi, ki veljajo na nacionalni
ravni, in zakonodaja, sprejeta na evropskem nivoju. Na evropskem nivoju sprejete
direktive so obvezale države članice k prilagoditvi njihove zakonodaje, predvsem na
naslednjih področjih (Bohinc & Bratina, 2005, str. 61): (i) javno razkritje podatkov in
publiciteta (pravni in finančni status družb), (ii) zagotovitev varstva tretjih oseb, s
katerimi družba vstopa v stik, (iii) ničnost družbe, (iv) kapitalska vprašanja (npr.
ustanovitev in poslovanje delniške družbe), (v) združitve/delitve delniških družb, (vi)
sestava, sprejetje in publiciteta zaključnega računa in/ali konsolidirane bilance in (vii)
poenotenje publicitetnih zahtev v zvezi s podružnicami. Medtem ko se notranja razmerja
v družbah večinoma urejajo s statuti, družbenimi pogodbam in drugimi akti, so
pomemben pravni vir tudi dobri poslovni običaji in avtonomni pravni viri (Bohinc &
Bratina, 2005, str. 38).
Zakonske določbe so za vse udeležence na trgu zavezujoče, v primeru kršenja pa so
predvidene sankcije, kar investitorju posledično omogoča določeno pravno varnost. Za
avtonomni pravni vir (npr. kodeks) velja, da ni zavezujoč in njegovo neupoštevanje ne
vodi do zakonskih sankcij. Poslovanje v skladu s kodeksi/predlogi/priporočili/smernicami
po zakonu torej ni obvezno, kljub temu pa se od družb zmeraj bolj pričakuje, da jih bodo
izpolnjevale. Namreč, predvsem za družbe, ki kotirajo na borzi, velja, da morajo v
primeru, da katerega izmed priporočil ne izpolnjujejo, to tudi razkriti in pojasniti.
Neupoštevanje pravil avtonomnega pravnega vira ima določene posledice. Kot navajata
Bratina in Pašić (2010), se na neskladno obnašanje najprej odzovejo investitorji, njihova
reakcija pa se neposredno odraža na trgu vrednostnih papirjev. Prednost avtonomnega
pravnega vira v primerjavi z zakonskimi določbami je v manjših formalnostih ob
sprejemanju in v veliko bolj hitrem in fleksibilnem odzivu na potrebe trga. Avtonomni
pravni viri so se razvijali in nastajali po posameznih državah, kjer so jih pripravljale in
izdajale različne institucije (npr. združenja, borze, inštituti, institucionalni investitorji,
družbe idr.), s podporo vlad in mednarodnih organizacij. Eden najbolj vplivnih
avtonomnih pravnih virov so načela in smernice OECD, ki jih države velikokrat
uporabljajo kot osnovo pri pripravi in implementaciji svojih smernic.
Za razumevanje razlik med pravnimi sistemi po svetu je koristno vedeti, kako se le-ti
razlikujejo po dveh dimenzijah: centraliziran/decentraliziran in usklajevalen/zaščiten
pravni sistem (Milhaupt & Pistor, 2008, str. 182). Milhaupt in Pistor (2008, str. 194-195)
sta s pomočjo izoblikovanega analitičnega ogrodja preučila nekatere pravne sisteme po
svetu. Rezultati primerjalne analize kažejo dvoje:


pravne sisteme lahko klasificiramo glede na dve pomembni dimenziji, in sicer
glede na: (i) organizacijo in glede na (ii) vlogo, ki jo opravljajo. Ta klasifikacija ima
afiniteto po tradicionalni razdelitvi na kontinentalni pravni sistem in anglosaški
pravni sistem, pri čemer je to analitično ogrodje bolj primerno za upoštevanje
sprememb skozi čas znotraj in med sistemi;
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vsak sistem ima svoje stroške, koristi in s sistemom povezane pomanjkljivosti, ki
lahko povzročijo krizo in v ekstremnih primerih tudi kolaps sistema.

Milhaupt in Pistor (2008, str. 182-183) sta oblikovala matriko, ki prikazuje tipologijo
pravnega upravljanja. Slika 1 prikazuje pravne sisteme sedmih držav, ki sta jih avtorja
podrobneje analizirala.
Slika 1: Matrika pravnih sistemov
Funkcija usklajevanja
Centraliziran

Funkcija zaščite

Rusija

Kitajska

Singapur
Koreja
Japonska
Nemčija

Decentraliziran

Združene države Amerike
Vir: (Milhaupt & Pistor, 2008, str. 183)

Matrika služi ilustrativnemu namenu, pri čemer je pomembna relativna pozicija
posamezne države glede na pozicijo druge države. Abscisna os prikazuje nalogo/funkcijo
prava. Pravo lahko namreč opravlja več funkcij pri podpori tržno usmerjene gospodarske
dejavnosti. Kot navajata Milhaupt in Pistor (2008, str. 6-7), je jasna dodelitev in zaščita
lastninske pravice ena funkcija prava. V nekaterih pravnih sistemih je ta zaščitna funkcija
(angl. protective function) prava prevladujoča. V drugih sistemih so preostale pravice
nadzora dodeljene več agentom, ki se jih spodbuja ali celo sili, da barantajo o izidu
znotraj zakonsko določenih mej. V teh sistemih je prevladujoča funkcija usklajevanja
(angl. coordinating function). Centralizirani sistemi so po navadi usklajevalni, medtem
ko so decentralizirani sistemi po navadi zaščitni/varovalni. Kateri sistem prevladuje, je
odvisno od obstoja in značaja institucije in od sodišč, pravnikov, organov pregona,
sindikatov in poslovnih skupin. Po vpeljavi enega sistema je le-tega naknadno izredno
težko spremeniti. Milhaupt in Pistor (2008, str. 176) navajata, da je stopnja
centraliziranosti določena s številom in identiteto družbenih akterjev, ki sodelujejo pri
nastajanju in izvrševanju prava. Več akterjev je v sistemu, bolj decentraliziran je. Pri
čemer poudarjata, da ni zmeraj primerno povezovati višje ravni nadzora države z večjo
centralizacijo (Milhaupt & Pistor, 2008, str. 178). Kot pravita, je politična organizacija
pomemben napovedovalec organiziranosti pravnega in ekonomskega sistema.
Ne glede na uveljavljen pravni sistem pa morajo regulatorji ubirati zmeraj nove pristope
pri odzivanju na razmere na trgu. Predpisi namreč lahko vplivajo na bolj učinkovito
poslovanje, lahko pa povzročajo tudi stroške. Direktni vpliv zakonodaje se lahko odraža
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na zmanjšanju outputa in potrošnje, pri čemer ima zmanjšanje tveganj v gospodarstvu
na drugi strani pozitiven vpliv in lahko več kot nadomesti stroške (Barrell, Hurst, & Kirby,
2010, str. 66).
V nadaljevanju podrobneje predstavljamo Načela korporativnega upravljanja OECD,
Smernice OECD za korporativno upravljanje družb v državni lasti, Evropske smernice
korporativnega upravljanja za nejavne družbe, kodekse korporativnega upravljanja,
standarde na področju računovodskega in finančnega poročanja ter revidiranja, ki
predstavljajo vsebinsko osnovo korporativnega upravljanja tudi za države Srednje in
Vzhodne Evrope, in novosti in predloge Evropske komisije na področju korporativnega
upravljanja.

2.5.1 Načela korporativnega upravljanja OECD
Načela korporativnega upravljanja OECD (angl. OECD Principles of Corporate
Governance) so bila sprejeta leta 1999 in predstavljajo »osnovo za pobude
korporativnega upravljanja tako v državah članicah OECD kot v državah nečlanicah«
(Organisation for Economic Cooperation and Development, 2009a, str. 9). Načela so bila
kasneje, glede na nove razvojne dosežke in vidike ter izkušnje držav članic in nečlanic
OECD, revidirana. Dopolnjena in spremenjena Načela so bila sprejeta leta 2004. V letu
2014 je OECD pričel s ponovno revizijo načel, in sicer z revizijo načel iz leta 2004, pri
čemer bi naj bila končna verzija revidiranih načel končana leta 2015. Namen Načel iz leta
2004 ni natančno predpisovati zakonodaj posameznih držav in niso obvezujoča. Njihov
namen je: (i) postavljati referenčni okvir in (ii) »pomagati vladam držav članic OECD in
držav nečlanic pri njihovih prizadevanjih, da v svojih državah ocenijo in izboljšajo pravni,
institucionalni in regulatorni okvir za korporativno upravljanje ter pripravijo smernice in
predloge za borze vrednostnih papirjev, vlagatelje, podjetja in druge subjekte, ki
sodelujejo v procesu razvoja dobre prakse korporativnega upravljanja« (Organisation for
Economic Cooperation and Development, 2009a, str. 11). Načela se lahko uporabljajo za
javne (finančne in nefinančne) delniške družbe kakor tudi za nedelniške družbe (družbe
v zasebni in državni lasti). Načela se osredotočajo na probleme upravljanja, ki izvirajo iz
ločenosti lastništva od nadzora (npr. odnos med delničarji in managementom,
pooblastila, ki jih imajo posamezni večinski delničarji nad manjšinskimi delničarji,
pomembne zakonske pravice zaposlenih, neglede na njihove lastniške pravice) in se
ukvarjajo z vprašanji, povezanimi z ukrepi za varovanje okolja, preprečevanjem korupcije
in etiko (le-ta so bolj obdelana v drugih instrumentih OECD).
Načela obsegajo šest glavnih področij (Organisation for Economic Cooperation and
Development, 2009a, str. 14), in sicer:


zagotovitev osnove za učinkovit okvir korporativnega upravljanja,



pravice delničarjev in ključne lastniške funkcije,



enakopravna obravnava delničarjev,
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vloga deležnikov,



objavljanje podatkov in transparentnost,



odgovornosti odbora.

Vsakemu načelu sledijo pripadajoča podnačela. V drugem delu dokumenta so Načela
dopolnjena z razlagami in pojasnili, katerih namen je, da pomagajo razumeti namen
načel.
Kot pravi Djokić (2011, str. 70), OECD predstavlja Načela kot merilo, po katerem lahko
vlade preverijo ureditev svojih zakonov in drugih predpisov ter izboljšajo obstoječe
ureditve korporativnega upravljanja. Prav tako jih lahko uporabljajo zainteresirani
udeleženci in zasebni sektor, ko razvijajo sisteme upravljanja družb in uvajajo najboljše
prakse. Po OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development, 2009a, str.
13-14) so »načela po naravi evolucijska in narekujejo prilagoditve, ko se razmere
pomembno spremenijo. Če želijo družbe v spreminjajočih se svetovnih razmerah ostati
konkurenčne, morajo biti inovativne in morajo svoje upravljavske prakse prilagajati po
meri novih zahtev in novih priložnosti... Kako uporabiti ta Načela pri razvoju lastnih
okvirov korporativnega upravljanja, je povsem odvisno od posameznih vlad in
udeležencev na trgu, pri čemer morajo upoštevati stroške in koristi regulacije.«
Kot navajajo Načela OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development,
2009a, str. 12-13), postaja stopnja, do katere družbe upoštevajo osnovna načela dobre
prakse korporativnega upravljanja, vse pomembnejši dejavnik pri odločitvah vlagateljev.
Načela OECD (2009a, str. 13) izpostavljajo, da je posebej pomemben odnos med prakso
korporativnega upravljanja in vse bolj mednarodnim značajem vlaganj. Dejstvo je
namreč, da če želijo države izkoristiti vse koristi globalnega kapitalskega trga in pritegniti
kapital, morajo zagotoviti »kredibilno korporativno upravljanje, ki bo mednarodno
razumljivo in bo usklajeno z mednarodno sprejetimi načeli«. Načela navajajo še, da »tudi
če se podjetja primarno ne opirajo na tuje vire kapitala, bo upoštevanje dobrih praks
korporativnega upravljanja prispevalo k večjemu zaupanju domačih vlagateljev,
zmanjšanju stroškov kapitala, boljšemu delovanju finančnih trgov in končno privabilo
stabilnejše vire financiranja« (Organisation for Economic Cooperation and
Development, 2009a, str. 13).
Na osnovi priporočil OECD, smernic mednarodnih organizacij in združenj zasebnega
sektorja in kodeksov upravljanja več kot dvajsetih držav so Združeni narodi (United
Nations Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of
Accounting and Reporting, v nadaljevanju ISAR) oblikovali t.i. navodila dobre prakse v
razkritjih korporativnega upravljanja. Ta mednarodno sprejeta merila vsebujejo več kot
50 različnih elementov razkritij, ki so razdeljena v 5 kategorij: (i) revizija, (ii) NS in
struktura managementa, (iii) družbena odgovornost in skladnost, (iv) finančna
transparentnost in razkritja informacij in (v) lastniška struktura in izvajanje kontrolnih
pravic.
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2.5.2 Smernice OECD za korporativno upravljanje družb v državni lasti
Picou in Rubach (2006) opredelita smernice korporativnega upravljanja kot mehanizem,
ki ga družba lahko uzakoni in bi moral zmanjšati stroške zastopanja (tj. agency cost) ter
vzpostaviti boljše razmerje med interesi uprave in ponudniki kapitala. Rezultati
raziskave, ki sta jo opravila na vzorcu 77 družb kažejo, da je dobro upravljanje
pomembno. Družbe, ki so naznanile, da so sprejele smernice korporativnega upravljanja,
so zaznale dvig cen delnic. Družbe, ki so objavile celotno ali del vsebine s področja
smernic korporativnega upravljanja, so zaznale takojšnji odziv (1–4 dni). Družbe, ki so le
naznanile, da smernicam sledijo, so bile deležne kasnejše reakcije (8–10 dni).
Smernice OECD za korporativno upravljanje družb v državni lasti (Organisation for
Economic Cooperation and Development, 2009b), v nadaljevanju Smernice OECD, se
nanašajo izrecno na upravljanje družb v državni lasti in predstavljajo dopolnilo k
Načelom ter so z njimi v popolnem soglasju. Osnovni namen Smernic je, da dajo vladam
držav splošne nasvete pri izboljšanju poslovanja družb v državni lasti, pri učinkovitem
vodenju in uporabi dobrih upravljavskih praks za družbe v državni lasti. Upoštevanje
Smernic ne prinaša s seboj nesprejemanja programov in privatizacijskih politik države.
Smernice so razdeljene na dva dela. V prvem delu je podanih šest smernic in njihov opis,
v drugem delu pa so podane opombe oziroma podrobnejše razlage posameznih smernic:
1) Zagotavljanje učinkovitega pravnega in regulatornega okvira za družbe v državni lasti:
le-ta mora družbam v državni lasti med drugim zagotoviti enake tržne pogoje kot
družbam v privatni lasti; postaviti se mora jasna ločnica med lastniško funkcijo države in
drugimi funkcijami države (tj. funkcijo države kot regulatorja trga); poenostaviti in
poenotiti se morajo operativni postopki in pravna oblika družb v državni lasti; jasno
morajo biti delegirane obveznosti in naloge, ki naj bi jih družba v državni lasti opravljala
v zvezi z javnimi storitvami; omogočena mora biti prilagoditev kapitalskih struktur družb
v državni lasti uresničevanju ciljev družbe, vendar morajo biti uporabljeni mehanizmi
nadzorovani in ustrezno dokumentirani, da ne bi prišlo do njihovega izkoriščanja; idr.
2) Država v vlogi lastnice: le-ta mora delovati kot aktivna in obveščena lastnica; dolžna
je sprejeti jasno in dosledno lastniško politiko; vlada se ne sme vmešavati v vsakodnevno
vodenje družb v državni lasti in mora odborom družb prepustiti izvajanje nalog ter jim
dovoliti popolno neodvisnost pri poslovanju; za izvajanje lastniških pravic naj se lastniška
funkcija države centralizira; lastniški organ mora biti odgovoren predstavniškim telesom
(npr. parlament) in mora imeti jasno začrtane odnose z ustreznimi javnimi organi, kot so
vrhovne državne revizijske institucije.
3) Nepristranska obravnava delničarjev: družbe v državni lasti so dolžne zagotoviti
nepristransko obravnavo vseh delničarjev; priznavati pravice delničarjev; delničarjem
omogočati enak dostop do korporativnih informacij; manjšinske delničarje spodbuditi za
udeležbo na skupščinah delničarjev.
4) Odnosi z deležniki (tj. z interesnimi skupinami družbe, npr. zaposlenimi, delničarji,
bankami): družbe v državni lasti morajo biti do svojih deležnikov odgovorne; za
vzpostavitev ugleda in transparentnosti poslovanja družbe morajo o svojih odnosih z
deležniki poročati; vzpostaviti morajo mehanizme in postopke za zaščito pravic
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deležnikov; poslovati morajo v skladu z visokimi etičnimi standardi in internimi etičnimi
kodeksi.
5) Preglednost in objavljanje podatkov: družbe v državni lasti so dolžne razviti zbirna
poročila o vseh družbah v državni lasti; vsako leto so dolžne objaviti zbirno poročilo o
svojem poslovanju, ki je namenjeno splošni javnosti, parlamentu in medijem; dolžne so
uvesti učinkovite postopke in funkcijo notranje revizije; njihovo poslovanje mora letno
poleg posebnih državnih revizij preverjati tudi neodvisni zunanji revizor, po
mednarodnih standardih, in ne sme nuditi svetovalnih in nerevizijskih storitev, prisotna
pa mora biti periodična menjava revizijskih družb in sodelavcev; podatke o svojem
poslovanju so dolžne objavljati tako pregledno kot javne delniške družbe in v skladu z
mednarodno priznanimi standardi.
6) Naloge odborov družb v državni lasti: odbori morajo imeti pooblastila in kompetence
ter nepristransko izvajati strateško vodenje in nadzor nad managementom; delovati
morajo pošteno, odgovorno in kakovostno; dodeljen jim mora biti jasen mandat in
najvišja odgovornost za poslovanje družbe; delovati morajo v interesu družbe in
nepristransko obravnavati vse delničarje; njihova odgovornost in osebna odgovornost
članov odbora morajo biti ustrezno opredeljene v zakonodaji, predpisih, itd.; za dosego
večje učinkovitosti, bi morali odbori uporabljati načela dobre prakse, ki izhajajo iz
privatnega sektorja in zmanjšati velikost odbora (boljše razprave, manj birokracije);
pripraviti poročilo poslovodstva, ki mora biti sestavni del letnega poročila in s tem tudi
del pregleda zunanjih revizorjev; imetnik pooblastila za imenovanje in razrešitev
glavnega izvršnega direktorja, saj lahko le na ta način čuti odgovornost za poslovanje
družbe in v celoti opravlja svojo funkcijo nadzora; vpliv na nagrajevanje glavnega
izvršnega direktorja, ki mora biti vezano na poslovne rezultate in ustrezno objavljeno;
sestava, ki jim dovoljuje izrekanje objektivnih in neodvisnih mnenj na osnovi ločitve
funkcij predsedujočega in glavnega izvršnega direktorja (velja za enotirni sistem)
oziroma nezdružljivost funkcije predsednika uprave in predsednika nadzornega sveta
(dvotirni sistem upravljanja; velja predvsem za Slovenijo). Kadar so v odboru
predstavniki zaposlenih, je potrebno zagotoviti, da bodo imeli enake naloge in
odgovornosti kot drugi člani odbora in bodo zastopali interese družbe in delničarjev.
Odbori družb morajo po potrebi ustanoviti posebne komisije (npr. revizijska komisija,
komisija za nagrajevanje, strateška komisija, komisija za etiko, komisija za obvladovanje
tveganj in nabavna komisija) za podporo pri njihovem delu, katerih namen je predvsem
v krepitvi dela odborov družb in v podpiranju njihovih ključnih odgovornosti; dolžni so
izvajati letno ocenjevanje svojega dela, namen katerega je ugotoviti usposobljenost
članov odbora in doseči še večjo strokovno usposobljenost odbora družbe v državni lasti.
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2.5.3 Evropske smernice korporativnega upravljanja za nejavne družbe
24. marca 2010 je Evropska konfederacija združenj članov upravnih odborov in
nadzornih svetov (v nadaljevanju ECODA) v Evropskem parlamentu predstavila Evropske
smernice korporativnega upravljanja za nejavne družbe (angl. Corporate Governance
Guidance and Principles for Unlisted Companies in Europe), katerih osnovni namen je
podati priporočila za dosego učinkovitega delovanja upravnih odborov in nadzornih
svetov ter transparentnega poslovanja nejavnih družb.
Dokument je sestavljen iz štirinajstih smernic za dobro upravljanje, ki upoštevajo stopnjo
odprtosti, velikost, kompleksnost in stopnjo razvoja posamezne družbe, pri čemer se
prvih devet smernic nanaša na vse nejavne družbe, medtem ko se preostale smernice
nanašajo na večje in/ali bolj kompleksne nejavne družbe (tabela 2):
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Tabela 2: Evropske smernice korporativnega upravljanja za nejavne družbe
Smernica
Vsebina smernice
Smernica Delničarji naj vzpostavijo ustrezno zakonsko in upravljavsko ogrodje družbe.
št. 1
Smernica Vsaka družba si naj prizadeva vzpostaviti učinkovit upravni odbor/nadzorni
št. 2
svet, ki bo odgovoren za dolgoročni uspeh družbe, vključno z definiranjem
korporacijske strategije. Vmesni korak do vzpostavitve učinkovitega (in
neodvisnega) upravnega odbora/nadzornega sveta je lahko ustanovitev
svetovalnega odbora.
Smernica Velikost in sestava upravnega odbora/nadzornega sveta naj odraža obseg in
št. 3
kompleksnost dejavnosti družbe.
Smernica Upravni odbor/nadzorni svet se naj sestane dovolj pogosto, da opravi svoje
št. 4
obveznosti in naj mu bodo pravočasno posredovane potrebne informacije.
Smernica Nagrajevanje naj bo ustrezno, da privabi, ohrani in motivira člane upravnega
št. 5
odbora/nadzornega sveta, da kvalitetno opravljajo svoje delo.
Smernica Upravni odbor/nadzorni svet je odgovoren za nadzor tveganj in naj vzpostavi
št. 6
ustrezen sistem notranjih kontrol za zaščito naložb delničarjev in sredstev
družbe.
Smernica Prisoten naj bo dialog med upravnim odborom/nadzornim svetom in delničarji.
št. 7
Odgovornost upravnega odbora/nadzornega sveta je, da zagotovi zadovoljiv
dialog z delničarji. Upravni odbor/nadzorni svet ne sme pozabiti, da morajo biti
vsi delničarji obravnavani enako.
Smernica Vsi direktorji/člani naj bodo uvedeni v delo v upravnem odboru/nadzornem
št. 8
svetu in naj bodo deležni neprestanega izobraževanja.
Smernica Družinska podjetja naj vzpostavijo upravljavske mehanizme, ki promovirajo
št. 9
koordinacijo in vzajemno razumevanje med družinskimi člani, kakor tudi
izgradnjo odnosa med družinskim upravljanjem in korporativnim upravljanjem.
Smernica Prisotna naj bo jasna razmejitev odgovornosti vodstva družbe med delom
št. 10
upravnega odbora/nadzornega sveta in vodenjem poslovanja družbe. Noben
posameznik naj nima svobodne moči odločanja.
Smernica Strukture upravnega odbora/nadzornega sveta variirajo glede na zakonodajna
št. 11
določila in podjetniške norme. Vse upravne odbore/nadzorne svete naj
sestavljajo direktorji/člani z zadostnimi kompetencami in izkušnjami. Noben
posameznik (ali manjša skupina posameznikov) naj ne prevlada pri sprejemanju
odločitev upravnega odbora/nadzornega sveta.
Smernica Upravni odbor/nadzorni svet naj vzpostavi ustrezen odbor, da zagotovi bolj
št. 12
učinkovito razrešitev odgovornosti.
Smernica Upravni odbor/nadzorni svet naj opravlja periodično ocenitev svojega dela in
št. 13
dela posameznih direktorjev/članov.
Smernica Upravni odbor/nadzorni svet naj predstavi uravnoteženo in razumljivo oceno
št. 14
položaja družbe za vse deležnike družbe ter vzpostavi ustrezen program za
vključitev deležnikov.
Prirejeno po: (Bratina & Pašić, 2010) in (European Confederation of Directors’ Associations, 2010)
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2.5.4 Kodeksi korporativnega upravljanja
Kodeksi korporativnega upravljanja v Evropski uniji priporočajo enotirni sistem
upravljanja v osmih državah in dvotirni sistem upravljanja v desetih državah. V preostalih
devetih državah se uporablja t.i. hibridni sistem, pri katerem lahko družbe izberejo med
enotirnim in dvotirnim sistemom upravljanja (European Commission, 2013).
Kodeks je avtonomni pravni vir, katerega neupoštevanje ne vodi do zakonskih sankcij, a
lahko ima neupoštevanje njegovih pravil kljub temu določene posledice (npr. odziv
investitorjev, ki se odrazi na trgu vrednostnih papirjev). Družbe odstopanja od določil
kodeksa enkrat letno objavijo v izjavi o upravljanju. Na ta način družba seznani svoje
vlagatelje z odstopanji od načel kodeksa in razlogi zanje.
Ena izmed pomembnejših prednosti kodeksa kot avtonomnega pravnega vira v
primerjavi z zakonskimi določbami je, da se veliko hitreje in bolj fleksibilno odziva na
potrebe na trgu. Preglede in dopolnitve kodeksov korporativnega upravljanja sprožajo
različni faktorji (npr. vpliv EU, prehoda od mehkega prava na zakonodajna določila,
zaznavanje dobrih praks in pričakovanj trga, spoznanja, ki izhajajo iz spremljanja
skladnosti). Finančna kriza, ki je pokazala na številna problematična področja, sedaj
deluje kot katalizator za revizije kodeksov korporativnega upravljanja (Allen&Overy,
2012, str. 1).
Kodekse korporativnega upravljanja največkrat oblikujejo in sprejmejo poslovna,
gospodarska ali akademska združenja, združenja direktorjev in skupine investitorjev (v
Sloveniji npr. Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager),
vladne institucije, odbori oziroma komisije oblikovane s strani vlad ali borz in
mednarodne institucije, npr. OECD – Načela korporativnega upravljanja. Posledično se
lahko mehanizmi in vloga posameznih kodeksov precej razlikujejo. Pomembno se je
zavedati, da največje razlike v praksi izvajanja korporativnega upravljanja ne izhajajo iz
priporočil kodeksov korporativnega upravljanja, ampak iz različnih ureditev prava družb
in prava vrednostnih papirjev. Manjše razlike med kodeksi in različno število le-teh v
posameznih državah pa ne predstavljajo ovire delovanju integriranega evropskega
lastniškega oziroma kapitalskega trga. V smeri približevanja kodeksov korporativnega
upravljanja je Evropska komisija tako le razvijala zakonodajne aktivnosti za
harmonizacijo področij, ki so podlaga nadzoru korporacij (Djokić, 2011, str. 82). Kot
navaja Djokić (2011, str. 80), imajo posamezne države Evropske unije po več kodeksov
korporativnega upravljanj (npr. VB enajst, Nemčija tri). Nekateri kodeksi korporativnega
upravljanja urejajo razmerja med organi družbe, drugi pa razmerja z različnimi deležniki
družbe.
Prakse korporativnega upravljanja, ki so zapisane v kodeksih korporativnega upravljanja,
so se oblikovale na podlagi (Codes Comparative Study, str. 6, v Djokić, 2011, str. 62):


različnih zakonskih ureditev korporativnega upravljanja v posameznih državah,



borznih pravil za uvrstitev vrednostnih papirjev na organizirane trge,



različnih poslovnih pravil in načinov delovanja v nacionalnih okvirih,
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različnih kulturnih vrednot in družbenoekonomskih tradicij.

Načela kodeksov korporativnega upravljanja med posameznimi državami so podobna,
veča pa se tudi njihov pomen. Namreč, potencialni investitorji se pri investiranju v
družbo odločajo tako na podlagi finančnih rezultatov poslovanja družbe kakor tudi
korporativnega upravljanja družbe. Zaradi visoke stopnje primerljivosti kodeksov med
posameznimi državami bi lahko govorili o približevanju praks korporativnega
upravljanja, pri čemer pa kodeksi predstavljajo mehanizem za nadaljnje približevanje
sistemov korporativnega upravljanja (Codes Comparative Study, str. 6-7, v Djokić, 2011,
str. 63).
Kodeksi korporativnega upravljanja niso pravno zavezujoči. Če bi kodekse poskušali
umestiti v evropsko kontinentalno-civilno pojmovanje pravnih virov, bi določila
kodeksov po svoji pravni naravi v določeni meri lahko predstavljala uzance1 ali poslovne
običaje2, ki naj bi veljali na področju korporativnega upravljanja (Djokić, 2011, str. 64).
Poleg prvin, ki so značilne za uzance ali poslovne običaje, pravno naravo kodeksov
opredeljuje dejstvo, da določila kodeksov vsebujejo tudi priporočila, ki po vsebini
usmerjajo uresničevanje korporativnega upravljanja v praksi. Pravno naravo določil
kodeksov zaznamujeta predvsem etično in moralno delovanje subjektov (Djokić, 2011,
str. 65).
Kodeksi korporativnega upravljanja med državami v EU so si podobni in sledijo praksi
približevanja praks korporativnega upravljanja. Razlike v praksah korporativnega
upravljanja izvirajo predvsem iz naslova razlik v zakonodajah posameznih držav.

2.5.5 Standardi na področju računovodskega in finančnega poročanja ter
revidiranja
Fundacija International Financial Reporting Standards (v nadaljevanju IFRS) je neodvisna,
neprofitna organizacija, ki deluje v javnem interesu in ima sedež v Londonu. Njen
sestavni del je združenje International Accounting Standards Board (v nadaljevanju IASB)
prav tako s sedežem v Londonu, katere člani so odgovorni za razvoj in publikacijo IFRS
(vključno z IFRS za mala in srednja podjetja) in za potrjevanje interpretacij IFRS, ki jih
razvija IFRS Komite za interpretacije (angl. The IFRS Interpretations Committee). IASB
1

Beseda uzanca izhaja iz latinske besede usus, ki pomeni uporabo, uresničevanje, prakso. Gospodarsko
pogodbeno pravo naj bi čim bolj izražalo dejansko poslovno prakso. Poslovni običaji določajo ravnanje, ki
je med osebami – trgovci – pričakovano. Uzance niso le zapis poslovnih običajev, ki bi ga opravilo ustrezno
strokovno združenje. Danes so uzance podrobna pravila za ravnanje določenega poslovnega kroga. Ne
urejajo le vprašanj, ki so v poslovni praksi pogosta in je poslovna praksa že oblikovala rešitve zanje, temveč
tudi vprašanja, ki jih je praksa šele ugotovila kot mogoča pri sklepanju poslov določene vrste. Uzance je
organizacijsko tehnično mogoče primerjati z zakonskimi in podzakonskimi normami, le da jih ne sprejme
državni organ, ampak oseba ali združenje oseb zasebnega prava (Djokić, 2011, str. 64).
2
Slovenska pravna teorija opredeljuje običaje skupaj z drugimi pravnimi standardi kot formalne vire prava.
Običaj je eden od družbenih standardov, ki jih vključuje pravni red. Običaj tako kot drugi družbeni
standardi ni samostojen formalni vir prava. Pogoje njegove vključitve v pravni red določa zakon, običaj je
subsidiarni vir prava (Kranjc, Poslovni …., 1998, str. 7 in 8, v Djokić, 2011, str. 64).
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tesno sodeluje z deležniki po svetu, vključno z investitorji, analitiki, zakonodajalci,
poslovnimi vodje, pisci računovodskih standardov in računovodsko stroko.
Standarde IFRS trenutno uporablja 66 držav, vključno z institucijami Evropske unije, pri
čemer velja, da morajo standarde IFRS uporabljati vse države Evropske unije za delniške
družbe, ki kotirajo na borzi, in sicer od leta 2005 naprej. Večina bank, ki jih proučujemo
v sklopu te doktorske disertacije, uporablja IFRS standarde.
Monks in Minow (2008, str. 405) pravita, da obstajajo na področju poročanja najgloblje
razlike ravno v računovodski praksi. Finančna poročila držav so namreč osnovana na
različnih pravilih in predpostavkah, kar se odraža še v neskladnosti z zahtevami po
preglednosti, kot so določene v zakonu.

2.5.6 Novosti in predlogi Evropske komisije na področju korporativnega upravljanja
Izstopajoča cilja Evropske komisije na področju korporativnega upravljanja sta predvsem
povečanje preglednosti poslovanja podjetij in sodelovanja delničarjev. Aprila 2014 je
Evropska komisija sprejela sveženj ukrepov za izboljšanje upravljanja 10.000 podjetij, ki
kotirajo na evropskih borzah, ki naj bi prispevali h konkurenčnosti in dolgoročni finančni
vzdržnosti teh podjetij. Sveženj ukrepov se nanaša na ključne ukrepe, opredeljene v
sporočilu o dolgoročnem financiranju evropskega gospodarstva IP/14/320 z dne
27. marca 2014 (European Commission, 2014a), in vključuje: (i) predlog za revizijo
obstoječe direktive o pravicah delničarjev (Evropski parlament in Svet, 2007), ki bo
spodbudila delničarje, da so bolj vključeni v delovanje družb, v katere investirajo, da
zahtevajo večjo odgovornost vodstva podjetja in da ravnajo v dolgoročnem interesu
podjetja, (ii) priporočilo o kakovosti poročanja o upravljanju podjetja (načelo »upoštevaj
ali pojasni«), ki se zavzema za pripravo smernic za splošno izboljšanje poročanja o
upravljanju družb, ki kotirajo na borzi, ter (iii) predloge v zvezi z direktivo o družbah z
enim družbenikom, ki bodo pomagali pri zmanjšanju stroškov/odpravi zapletenih
postopkov registracije hčerinskih družb in olajšanju poslovanja oziroma delovanja
gospodarskih družb v tujini. Po navajanju Evropske komisije bodo spremembe
predvsem naslednje (European Commission, 2014b):


institucionalni investitorji in upravitelji premoženja bodo morali postati bolj
transparentni glede svojih investicij in naložbenih politik družb, v katere vlagajo;



družbe, ki kotirajo na borzi, bodo morale razkriti jasne, primerljive in celovite
informacije o svojih politikah nagrajevanja;



družbe bodo morale zagotoviti boljše in pravočasne informacije o transakcijah s
povezanimi osebami in manjšinski delničarji bodo bolje zaščiteni pred zlorabami
transakcij;



pooblaščeni svetovalci (angl. proxy advisors) bodo morali delovati bolj
transparentno pri metodologijah za pripravo glasovalnih priporočil in pri
upravljanju morebitnega navzkrižja interesov;
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uveljavljanje pravic delničarjev (npr. glasovalnih pravic), predvsem v čezmejnih
situacijah, bo olajšano in družbe bodo sposobne prepoznati svoje delničarje;



družbe bodo morale zagotoviti boljša pojasnila v primeru neizpolnjevanja
nacionalnih kodeksov korporativnega upravljanja, s podajanjem bolj uporabnih
informacij delničarjem in investitorjem.

Koristi od ukrepov pa lahko pričakujejo (European Commission, 2014b):


podjetja: izboljšana transparentnost bo vodila do boljše informiranosti in
odločitev investitorjev in končnih upravičencev ter spodbudila investitorje, da se
bolj ukvarjajo s podjetji, v katera investirajo;



delničarji in investitorji: imeli bodo več in boljše informacije za sprejemanje
odločitev in branjenje interesov, vključno s polnim koriščenjem pravic, ki jih
imajo kot lastniki delnic;



mali vlagatelji in končni upravičenci: prejeli bodo boljše informacije, ki jim bodo
zagotavljale optimizacijo investicijskih odločitev in vpliv na upravljanje njihovih
deležev.

Kot pravi Michel Barnier (European Commission, 2014c), evropski komisar za notranji
trg in storitve, v sporočilu za medije, je osnovni namen predlogov spodbuditi
intenzivnejše sodelovanje delničarjev v podjetjih, kar pa je mogoče z imetjem pravice do
ustreznega nadzora nad poslovodstvom podjetij, ki mora vključevati tudi obvezno
razkrivanje prejemkov.
1) Revizija direktive o pravicah delničarjev
Z revizijo obstoječe direktive bi se odpravile pomanjkljivosti pri upravljanju podjetij. Te
pomanjkljivosti se nanašajo tako na družbe, ki kotirajo na borzi, kakor tudi na uprave,
delničarje, posrednike in zastopniška svetovalna podjetja. Na osnovi predlogov bi
delničarji lažje in v večjem obsegu uveljavljali svoje pravice, npr. zahtevali bi večjo
odgovornost vodstva družbe, ravnali bi v dolgoročnem interesu družbe, uveljavijo se
strožje zahteve glede transparentnosti za institucionalne vlagatelje in upravljavce
premoženja, lažja identifikacija delničarjev za bolj enostavno uveljavljanje pravic,
predvsem v čezmejnih primerih, večja transparentnost zastopniških svetovalnih družb,
vseevropska obveznost razkritja prejemkov, pri čemer bi družbe morale razkrivati
informacije o politiki prejemkov in njihovo izvajanje v praksi (trenutno prejemki niso v
zadostni meri vezani na poslovne rezultate družb, kar pa se odraža v kratkoročni
usmerjenosti delovanja vodstva), pri čemer bi politika morala razkrivati informacije,
kako prispeva k dolgoročnim interesom in vzdržnosti družbe, vsebovati bi morala najvišji
dovoljeni prejemek menedžerjev in razmerje med povprečno plačo zaposlenih in
plačami vodilnih.
2) Priporočilo Komisije o kakovosti poročanja o upravljanju podjetja (načelo »spoštuj
ali pojasni«)
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Na tem področju se Komisija zavzema za pripravo smernic, ki bi izboljšale kakovost izjav
o upravljanju, ki jih družbe objavljajo. Za družbe in vlagatelje je namreč zelo pomembno,
da dobijo ustrezne informacije o družbah, v katere želijo vlagati oziroma s katerimi
poslujejo.
3) Direktiva o družbah z enim družbenikom
Ključne novosti na tem področju se nanašajo na standardizacijo zahtev za ustanavljanje
družb z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom v tujini. Predlagan je poenoten
postopek, ki bo tem družbam olajšal poslovanje v Evropski uniji, predvsem s pomočjo
nižjih stroškov ustanavljanja podjetij in poslovanja v tujini. Predlaga se, da države članice
v svojih nacionalnih zakonodajah uvedejo pravno obliko družbe imenovano Societas
Unius Personae (SUP), za katero bodo veljala enaka pravila in enaka kratica po vsej
Evropski uniji in bi jo bilo mogoče registrirati na spletu. Zahtevan minimalni kapital
družbe bi znašal vsaj 1 evro ali vsaj eno enoto nacionalne valute v državi članici, v kateri
evro ni nacionalna valuta, predlog statuta pa bi bil na voljo v vseh evropskih jezikih in bi
veljal po vsej Evropski uniji. Visoka raven zaščite upnikov bi se dosegla z obveznostjo, da
se pred izplačilom kakršnega koli dobička predloži izjava o plačilni sposobnosti in da se
dobiček izplača le v primeru, če ima SUP pozitivne rezultate pri preverjanju bilance in da
preostala sredstva zadoščajo za pokritje obveznosti. Edini družbenik ima pravice za
sprejemanje odločitev brez sklicanja skupščine. Edini družbenik lahko postane fizična
oseba, medtem ko lahko to funkcijo prevzame pravna oseba zgolj v primerih, ko
zakonodaja države članice registracije to dovoljuje. SUP se lahko preoblikuje tudi v drugo
nacionalno pravno obliko oziroma preneha delovati.
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3 KORPORATIVNO UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE BANK
Zdrav bančni sistem je predpogoj za dobro poslovanje korporativnega sektorja in
delniškega trga (Center for International Private Enterprise, 2002). Osnovno vprašanje,
ki si ga v doktorski disertaciji zastavljamo, je, kakšne so značilnosti korporativnega
upravljanja v proučevanih bankah in do kolikšne mere lahko struktura korporativnega
upravljanja vpliva na poslovanje bank. Pomembnost in vsebina korporativnega
upravljanja se razlikujeta glede na strokovno področje poslovanja gospodarske družbe
(npr. kreditna institucija, proizvodna družba, storitvena družba, državna institucija idr.).
Kot meni Arhar (2008, str. 41), je v primerjavi z drugimi družbami na trgu pri bankah
vsebina korporativnega upravljanja bistveno bolj obširna. Za dosego finančne stabilnosti
in preprečitev krize je pri bankah namreč potrebno zagotoviti dodatno skrb glede
njihovega delovanja. Tudi Ribnikar (2009, str. 43) pravi, da se spremembe predpisov na
področju korporativnega upravljanja družb osredotočajo predvsem na delovanje bank.
Povod za to naj bi bil odziv države na posledice gospodarske in finančne krize. Po
Ribnikarju (2009, str. 43) se je država na to morala odzvati »z ustreznim normiranjem
predpisov, ki urejajo delovanje kreditnih institucij.« Rus in Peklar (2009, str. 11,13)
trdita, da so banke v času krize povečale svojo odvisnost od države, ki jim na različne
načine zagotavlja likvidnost in preživetje, kakor tudi, da sedanja finančna kriza
nedvoumno kaže, da uprave in nadzorni sveti niso odigrali svoje vloge.

3.1 Značilnosti in/ali posebnosti bančnega sektorja
Struktura finančnega sistema je kompleksna in jo sestavlja več vrst institucij, ki so
regulirane s strani države. Poleg bank finančni sistem sestavljajo zavarovalnice, vzajemni
skladi in delniški trgi ter trgi obveznic (Mishkin, 2004, str. 169).
Glavne kategorije finančnih institucij so (Brigham & Houston, 2009, str. 34-36):


investicijske banke (angl. investment banks): le-te pomagajo družbam pri
pridobivanju kapitala, in sicer: (i) pomagajo pri oblikovanju vrednostnih papirjev
družbe, ki so zanimivi trgu, (ii) kupujejo vrednostne papirje družbe in (iii)
preprodajajo vrednostne papirje varčevalcem. Zadnja kreditna kriza je imela
velik vpliv na industrijo investicijskega bančništva (npr. bankrot Lehman
Brothers, Merrill Lynch prodan Bank of America, ipd.);



poslovne banke (angl. commercial banks): tradicionalno so to »veleblagovnice
financ«, ker služijo različnim varčevalcem in posojilojemalcem. Zgodovinsko so
to bile glavne institucije, s pomočjo katerih se je reguliralo količino denarja v
obtoku;



finančne korporacije (angl. financial services corporations): le-te združujejo
različne finančne institucije znotraj ene družbe. Večina finančnih korporacij je
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začela z delom na enem področju in ga nato razširila na širši spekter finančnih
storitev (npr. finančno korporacijo poleg poslovnega bančništva sestavljajo še
investicijsko bančništvo, zavarovalniška družba in leasing družba);


kreditna združenja (angl. credit unions): so kooperativna združenja, čigar člani
imajo skupno vez, npr. so zaposleni v isti družbi. Prihranki članov se posojajo
drugim članom (za nakup avtomobila, stanovanja). Po navadi so najcenejši vir
sredstev za posojilojemalce;



pokojninski skladi (angl. pension funds): financirani so s strani družb ali vladnih
agencij za njihove zaposlene in administrirani s strani poslovnih bank ali
življenjskih zavarovalnic. Investirajo predvsem v delnice, obveznice, hipoteke in
nepremičnine;



življenjske zavarovalnice (angl. life insurance companies): prihranke iz naslova
letnih premij komitentov investirajo v nakup delnic, obveznic, nepremičnin in
hipotek (angl. mortgages) in opravljajo izplačila upravičencem. V zadnjih letih
prav tako ponujajo produkte, ki udeležencem nudijo ugodnosti, ko se upokojijo;



vzajemni skladi (angl. mutual funds): organizacije, ki zbirajo denar od
varčevalcev/investitorjev in ta sredstva uporabijo za nakup finančnih
instrumentov (npr. delnice, obveznice). Z združevanjem sredstev dosežejo
vzajemni skladi s pomočjo razpršenosti sredstev zmanjšanje tveganj in
ekonomije obsega v analiziranju vrednostnih papirjev, upravljanju portfelja in
nakupu/prodaji papirjev. Za dosego različnih ciljev in namenov varčevalcev so
oblikovani različni skladi (npr. delniški, obvezniški idr.);



skladi, s katerimi se trguje na borzi (angl. exchange traded funds): imajo podobno
vlogo kot vzajemni skladi. Ti skladi kupijo določen portfelj delnic (npr. S&P 500,
medijskih družb idr.) in nato prodajajo svoje lastne delnice, s katerimi se
načeloma trguje na javnem trgu, tako da jih lahko kupijo katerikoli investitorji;



»hedge« skladi (angl. hedge funds): so podobni vzajemnim skladom, s
pomembno razliko, da niso regulirani. Namreč, npr. v Ameriki, so vzajemni skladi
registrirani in regulirani s strani Securities and Exchange Commission (SEC). Ta
razlika izhaja iz dejstva, da se vzajemni skladi osredotočajo predvsem na manjše
investitorje, medtem ko so za »hedge« sklade značilne minimalne investicije v
višini več kot en milijon dolarjev in se ponujajo predvsem institucijam in velikim
fizičnim investitorjem;



zasebne kapitalske družbe (angl. private equity companies): so organizacije, ki
poslujejo podobno kot »hedge« skladi, le da namesto nakupa določene količine
delnic nekih družb, kupijo in upravljajo kar celotne družbe. Večina denarja
potrebnega za nakup teh družb je izposojena.

Z izjemo zadnjih dveh so finančne institucije regulirane z namenom, da zagotovijo
varnost poslovanja in ščitijo/varujejo investitorje.
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Banke imajo vlogo finančnega posrednika. Upravljajo z denarjem ((iz)posojajo (si) denar)
in organizirajo plačilne sisteme. S tem imajo banke velik vpliv na družbo, na ekonomski
razvoj kakor tudi na trajnostni razvoj.
Kot navajata Allen in Carletti (2010, str. 37-57), imajo banke v finančnem sistemu veliko
vlog:


Banke opravljajo monitoring in zagotavljajo, da družbe, ki so jim bili dodeljeni
resursi, le-te učinkovito uporabljajo;



banke imajo pomembno vlogo pri porazdeljevanju tveganj v gospodarstvu, in
sicer z razpršenostjo sredstev in uravnavanjem nihanj skozi čas;



banke lahko pomagajo pri širjenju kriz, če škodljiv vpliv že obstaja. Majhni šoki
lahko imajo velik vpliv na finančni sistem in gospodarstvo;



banke imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju sredstev družbam in pomagajo
družbam in gospodarstvu pri rasti;



banke imajo pomembno vlogo pri korporativnem upravljanju, predvsem v
državah, kot je na primer Nemčija, kjer so bančniki člani nadzornih svetov in
kontrolirajo pomembno število glasov pooblaščencev (angl. proxy votes);



banke lahko pomagajo pri premagovanju problemov asimetrije informacij, in
sicer z oblikovanjem dolgoročnih razmerij z družbami.

Druge vloge bank so še: odkup vrednostnih papirjev, vloga pri plačilnih sistemih, vloga
na trgu izvedenih finančnih instrumentov idr.
Kot trdi Mishkin (2004, str. 172), igrajo v finančnih sistemih držav v razvoju banke še
pomembnejšo vlogo kot v industrializiranih državah. Finančni sistemi so eni izmed
najbolj reguliranih sektorjev gospodarstva. V osnovi države regulirajo finančne trge zato,
da zagotavljajo zaščito potrošnikov in da zagotovijo trdnost (stabilnost) finančnega
sistema. Za posameznike ali manjše družbe je manj verjetno, da bodo pridobili sredstva
z izdajo tržnih vrednostnih papirjev. Najpogosteje bodo sredstva pridobili v bankah. Le
velike, uveljavljene družbe imajo namreč enostaven dostop do trga vrednostnih papirjev
za pridobitev virov za financiranje svojih aktivnosti. Pomembna značilnost finančnih
trgov so znatni transakcijski in informacijski stroški. S pomočjo finančnih posrednikov,
posledično tudi ekonomijo obsega (angl. economies of scale) in znanjem, pa se
transakcijski stroški za posameznike lahko zmanjšajo. Kot pravi Mishkin (2004, str. 171)
so banke najpomembnejši zunanji vir financiranja poslovanja. Primarni vir zunanjih virov
financiranja so posojila, večina katerih je bančnih, kar kaže na to, da imajo banke
najpomembnejšo vlogo v financiranju poslovnih aktivnosti.
Pomembno vlogo pri razumevanju finančnih struktur ima asimetrija informacij, ki vodi k
negativni selekciji (angl. adverse selection) in moralnemu hazardu (angl. moral hazard)
(Mishkin, 2004, str. 174). Asimetrija informacij pomeni, da ima ena stran manj informacij
kot druga in zato težje sprejeme pravilno odločitev. Negativna selekcija je problem
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asimetrije informacij, ki se pojavi, preden se pojavi transakcija. Nanaša se na dejstvo, da
je tveganje slabih kreditov tisto, zaradi katerega bodo potrebovali posojilo. Medtem ko
se moralni hazard pojavi po pojavu neke transakcije. Nanaša se na tveganje, da bodo
posojilojemalci udeleženi v aktivnostih, ki so s stališča posojilodajalca nezaželene.
Agencijska teorija (angl. agency theory) analizira, kako problemi asimetrije informacij
vplivajo na ekonomsko obnašanje. Free-rider problem (Mishkin, 2004, str. 176) se pojavi,
ko imajo ljudje, ki ne plačajo za informacijo, za katero so plačali drugi, kljub temu od nje
koristi. Problem pojasni, zakaj igrajo finančni posredniki (posebej banke) pri financiranju
dejavnosti družb bolj pomembno vlogo kot trg vrednostnih papirjev. Problem negativne
selekcije na finančnih trgih pomaga pojasniti, zakaj so finančni trgi med najbolj
reguliranimi v gospodarstvu. Vladna zakonodaja (Mishkin, 2004, str. 177), ki prispeva k
povečanju informacij za investitorje, je potrebna, da se zmanjša problem negativne
selekcije. Problem se ne odpravi v celoti, namreč, s tem ko družbe posredujejo
zahtevane informacije v javnost, zase še zmeraj ohranjajo nekatere informacije.
Literatura navaja, da poslovne banke z opazovanjem in spremljanjem posojilojemalcev
lahko rešijo potencialne probleme moralnega hazarda in negativne selekcije, ki jih
povzročajo nepopolne informacije med posojilojemalci in posojilodajalci (Hughes &
Mester, 2010, str. 463). Banke imajo sposobnost, da izboljšajo asimetrijo informacij med
posojilojemalci in posojilodajalci, pri čemer je bistvena njihova sposobnost upravljanja s
tveganji (Hughes & Mester, 2010, str. 464).
Kot ugotavljata Rimavičiūtė in Vilys (2014), se konkurenca v bančnem sektorju razlikuje
od konkurence v drugih sektorjih. Banke si namreč lahko konkurirajo zgolj v osnovnih
bančnih produktih in so zelo odvisne ena od druge. Tako lahko problem/dejanje ene
banke vpliva na rast nezaupanja v celotnem bančnem sektorju.

3.2 Značilnosti korporativnega upravljanja bank
Pravni okviri na področju korporativnega upravljanja vplivajo na oblikovanje organov
družbe, pristojnosti le-teh in njihova medsebojna razmerja (Bohinc & Bratina, 2005, str.
129). Alexander (2010, str. 441) pravi, da učinkovit nadzor in regulativa od bank
zahtevata robustno ureditev korporativnega upravljanja, ki spodbuja poslovodstvo bank
in lastnike k razumevanju tveganj, ki jih sprejemajo in vpliv, ki ga imajo le-ta na
morebitno pokritje stroškov delničarjev banke in družbenih stroškov na širše
gospodarstvo, če banka propade. Kot pravi Alexander (2010, str. 441), igra korporativno
upravljanje pri tem pomembno vlogo, in sicer predvsem na dva načina: (i) tako da uskladi
spodbude lastnikov bank in managerjev, da managerji težijo k maksimiranju bogastva za
lastnike, pri čemer ne ogrožajo vrednosti banke skozi prekomerno sprejemanje tveganj,
in (ii) da spodbujajo management banke, da vrednoti finančno tveganje tako, da pokrije
družbene stroške. Slednje razlikuje korporativno upravljanje bank od ostalih področij
korporativnega upravljanja zaradi potencialnih družbenih stroškov, ki jih lahko ima
bančništvo na širše gospodarstvo.
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Ugotovitve kažejo, da je bila vzpostavitev bančne regulative na področju razkritij in tržne
discipline napačen pristop, ki je ogrozil stabilnost globalnega finančnega sistema. Na
področju bančne regulative imajo razkritja konstruktivno vlogo samo, če služijo kot
nadomestilo za stroga pravila, ki ščitijo in omejujejo vrsto aktivnosti, ki jih institucija
lahko opravlja, ter otežijo njeno težnjo po tveganju (Avgouleas, 2010, str. 225). Clarke
(2010, str. 268) pravi, da morajo biti pravila korporativnega upravljanja za banke posebej
zasnovana. Za sestavo nadzornega sveta velja, da se določena načela že uporabljajo,
ampak morajo biti implementirana bolj celovito. Kakršna koli reforma mora biti speljana
preudarno. Zdi se verjetno, da izkušnje pridobljene v krizi lahko vodijo do večjega
vključevanja regulatorjev v korporativno upravljanje in več bonitetnega nadzora.
Curtiss in drugi (2010, str. 313) na primeru VB navajajo, da morata reforma regulative
in vladna reforma odigrati ključno vlogo pri zagotavljanju bolj strogih standardov glede
kapitalske ustreznosti, transparentnosti in politike nagrajevanja. Prav tako je potreben
nadzor nad vlogo bonitetnih agencij in revizijskih družb, da se poiščejo načini za
izboljšanje kvalitete in učinkovitosti njihovih vlog, pri čemer lahko odigra pomembno
vlogo regulativa. Alexander (2010, str. 442) trdi, da so v VB šibko upravljanje in tvegani
poslovni modeli prispevali k slabemu poslovanju bank in v nekaterih primerih tudi k
propadu in jamčenju ali nacionalizaciji bank s strani vlade. Kot pravijo Barth in drugi
(2006, str. 102-103), je bančna industrija v vseh državah po svetu regulirana in pod
nadzorom. Za poslovanje morajo banke imeti licenco, le-ta pa tudi opredeljuje
aktivnosti, za katere ima banka dovoljenje za poslovanje. Države lahko bankam omejijo
obseg aktivnosti ali pa jim dovoljujejo vključevanje v širši obseg aktivnosti poslovanja.
Ravno obseg aktivnosti pa je tisti, ki opredeljuje termin banka, kar pa posledično
pomeni, da banke med posameznimi državami niso nujno enake. Regulatorji so tako
tisti, ki ne le določajo obseg aktivnosti, po katerih se države med seboj razlikujejo, ampak
tudi obseg, do (od) katerega se banke v določeni državi razlikujejo od nebančnega
sektorja. Obstajajo tri regulatorne spremenljivke, ki pomembno vplivajo na aktivnosti, v
katerih banka sodeluje. Te spremenljivke so: (i) vrednostni papirji (banke so vključene v
posle s področja vrednostnih papirjev, posredovanja vrednostnih papirjev,
nakupa/prodaje vrednostnih papirjev, posle povezane z vzajemnimi skladi), (ii)
zavarovanje (aktivnosti bank na področju zavarovalništva) in (iii) nepremičninske
dejavnosti (banke so vključene v nepremičninske investicije, razvoj in management). Kot
navajajo Barth in drugi (2006, str. 103), je pomembna stopnja, do katere nacionalne
regulatorne institucije dovoljujejo bankam, da sodelujejo v teh treh aktivnostih, ki
temeljijo na provizijah, in ne le v bolj tradicionalnih aktivnostih. Iz opravljene raziskave,
ki jo objavljajo Barth in drugi (2006, str. 104), izhajajo naslednje ugotovitve, ki so nazorno
prikazane na sliki 2.
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Slika 2: Zakonske omejitve bančnih dejavnosti glede na stopnjo omejenosti (število
držav)
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Osnovno vprašanje, ki se zastavlja na področju korporativnega upravljanja bank, je
kakovost zakonodaj, pri čemer je osnovni problem v slabih zakonodajah. Ireland (2010,
str. 101) meni, da morajo biti v prihodnje banke spremenjene v gospodarske družbe in
nacionalizirane na precej drugačen način kot do sedaj. Kot navaja Tomasic (2010, str.
122), morajo biti, kot posledica krize, zgrajeni novi temelji za vzpostavitev novih struktur
zakonodaje in strategij upravljanja, ki bodo neizogibno morali biti mednarodni. Čas po
krizi je najbolj primeren za vpeljavo novih zakonodajnih ureditev. Jasno je, da bodo
morale biti države bolj celovito vključene in da bodo nadzorni sveti bank morali bolj
učinkovito sodelovati z različnimi deležniki. Poleg izboljšanja zakonodaje na področju
bančništva je za izboljšanje poslovanja finančnih institucij potrebno izboljšati tudi
notranja pravila družb/bank, tj. izboljšanje korporativnega upravljanja.

3.2.1 Načela za izboljšanje korporativnega upravljanja v bankah
Banka za mednarodne poravnave (angl. Bank for International Settlements) je izdala
prve smernice s področja korporativnega upravljanja bank leta 1999 (angl. Enhancing
Corporate Governance for Banking Organisations). Le-te so bile prvič revidirane leta
2006 (Basel Committee on Banking Supervision, 2006). Namen smernic je nuditi pomoč
bančnim nadzornikom in služiti kot osnova za promoviranje dobrih praks korporativnega
upravljanja bančnih organizacij v posameznih državah. Smernice iz leta 2006 so
osnovane na načelih korporativnega upravljanja, ki jih je leta 2004 izdal OECD, in se
osredotočajo na štiri glavne točke, in sicer (Basel Committee on Banking Supervision,
2010, str. 1-2):


nadzorni svet mora biti ustrezno vključen v potrjevanje strategije banke;



v organizaciji morajo biti vzpostavljene jasne razmejitve odgovornosti;
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politika nagrajevanja mora biti v skladu z dolgoročnimi cilji banke;



tveganja, ki so posledica aktivnosti, ki jim primanjkuje transparentnosti, morajo
biti ustrezno upravljana.

Zaradi vseh pomanjkljivosti na področju korporativnega upravljanja, ki so prišle do izraza
v času finančne krize, ki se je začela leta 2007, se je Baselski odbor za bančni nadzor
(angl. The Basel Committee on Banking Supervision) odločil za ponovno revizijo smernic.
Iz opravljene revizije izhaja, da so smernice še zmeraj relevantne in da je učinkovita
implementacija le-teh zelo pomembna. Ključna področja, ki jim odbor posveča posebno
pozornost, so (Basel Committee on Banking Supervision, 2010, str. 2-3):


prakse nadzornega sveta,



vrhnji management,



upravljanje s tveganji in notranje kontrole,



nagrajevanje,



kompleksne strukture družb,



razkritja in transparentnost.

Uporaba načel mora biti prilagojena velikosti, kompleksnosti, strukturi, ekonomski
pomembnosti in profilu tveganja banke ali skupine, ki ji pripada (Basel Committee on
Banking Supervision, 2010, str. 4). Kot je navedeno, se ta načela uporabljajo ne glede
na to, ali se je država odločila sprejeti načela Basel II.
Tudi za banke velja, da so učinkovite prakse korporativnega upravljanja pomembne za
doseganje in ohranjanje javnega zaupanja v bančni sistem, ki je ključno za ustrezno
delovanje bančnega sistema in ekonomije na splošno. Poleg odgovornosti do delničarjev
imajo banke odgovornost tudi do depozitorjev in ostalih deležnikov (Basel Committee
on Banking Supervision, 2010, str. 4).
S stališča bančne industrije vključuje korporativno upravljanje alokacijo avtoritete in
odgovornosti, tj. način, kako je poslovanje banke upravljano s strani nadzornega sveta
in vrhnjega managementa, vključno z (Basel Committee on Banking Supervision, 2010,
str. 5-6):


določitvijo strategije in ciljev banke,



določitvijo tolerance tveganja banke,



dnevnim poslovanjem banke,



varovanjem interesov depozitarjev, izpolnitvijo obveznosti do delničarjev in
upoštevanjem interesov ostalih deležnikov,
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uskladitvijo aktivnosti in obnašanjem družbe tako, da bo banka preudarno
poslovala, z integriteto in v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi.

Tako so za dobro korporativno upravljanje še posebej zainteresirani nadzorniki, saj le-to
predstavlja pomemben element za varno in preudarno poslovanje bank, ki lahko v
nasprotnem primeru vpliva na profil tveganja banke (Basel Committee on Banking
Supervision, 2010, str. 6). Slabo upravljanje sistemsko pomembnih bank se lahko odraža
na transmisiji problemov čez celotni bančni sektor, medtem ko dobro upravljane banke
prispevajo k ohranjanju stroškovno učinkovitega nadzornega sistema in varovanju
depozitarjev. Dobro korporativno upravljanje potrebuje učinkovito zakonodajo in
predpise. Veliko faktorjev, kot so gospodarsko pravo, borzna pravila in računovodski
standardi, lahko vpliva na integriteto trga in sistemsko stabilnost, a so ti faktorji
velikokrat zunaj obsega bančnega nadzora. Pomembne oblike nadzora, ki bi morale biti
vključene v organizacijsko strukturo banke, so nadzor s strani nadzornega sveta,
vrhnjega managementa, direktni nadzor različnih poslovnih področij, neodvisno
upravljanje s tveganji in revizijska funkcija.
Baselska Načela za izboljšanje korporativnega upravljanja sestavlja 14 načel (Basel
Committee on Banking Supervision, 2010):
1) Nadzorni svet ima odgovornost do bank. Sprejema in nadzira implementacijo
strateških ciljev banke, strategije tveganj, skrbi za korporativno upravljanje in
korporativne vrednote. Odgovoren je tudi za nadzor na vrhnjim managementom
(angl. senior management).
2) Člani nadzornega sveta morajo biti in ostati strokovni ter se izobraževati. Poznati
morajo svojo vlogo v korporativnem upravljanju in sprejemati objektivne
odločitve o delovanju banke.
3) Nadzorni svet mora vzpostaviti ustrezno prakso upravljanja in zagotoviti, da ji
sledi ter jo nadgrajuje.
4) Nadzorni svet skupine je odgovoren za ustrezno korporativno upravljanje v
skupini in za obstoj politik upravljanja in mehanizmov, ki ustrezajo strukturi,
poslovanju in tveganjem skupine in njenih članov.
5) Na osnovi usmeritev nadzornega sveta mora vrhnji management zagotoviti, da
so dejavnosti banke v skladu s poslovno strategijo, sprejemljivimi tveganji in
politiko, ki je odobrena s strani nadzornega sveta.
6) Banke morajo imeti učinkovit notranji kontrolni sistem in funkcijo upravljanja s
tveganji (vključno z vodjem upravljanja s tveganji), z zadostno avtoriteto,
neodvisnostjo, viri in z dostopom do nadzornega sveta.
7) Tveganja morajo biti identificirana in opazovana za skupino kot celoto kakor tudi
na nivoju posamezne družbe. Upravljanje s tveganji in notranje kontrole morajo
slediti spremembam v profilu tveganj banke (vključno z rastjo) in v zunanjih
tveganjih.
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8) Učinkovito upravljanje s tveganji zahteva robustno notranjo komunikacijo o
tveganjih, in sicer znotraj organizacije in pri poročanju nadzornemu svetu in
vrhnjemu managementu.
9) Nadzorni svet in vrhnji management morata učinkovito koristiti funkcijo notranje
revizije in delo zunanjih revizorjev.
10) Nadzorni svet mora aktivno nadzirati in pregledovati sistem nagrajevanja (obliko
in delovanje), da zagotovi njegovo predvideno delovanje.
11) Nagrajevanje zaposlenih mora biti v skladu s tveganji, ki jih sprejmejo. Biti mora
prilagojeno za vse tipe tveganj in simetrično glede na rezultat tveganj. Obdobje
izplačila mora odražati časovni horizont tveganj. Način izplačila (kombinacija
denarja, delnic in drugih oblik) mora slediti sprejetim tveganjem in se razlikuje
glede na položaj in vlogo osebe znotraj banke.
12) Nadzorni svet in vrhnji management morata poznati in razumeti strukturo
delovanja banke in tveganja, ki so z njo povezana.
13) Kadar banka posluje preko struktur posebnega pomena ali v okoljih, ki zavirajo
transparentnost ali ne izpolnjujejo mednarodnih bančnih standardov, morata
nadzorni svet in vrhnji management razumeti namen, strukturo in tveganja
poslovanja ter jih ublažiti.
14) Upravljanje banke mora biti transparentno do delničarjev, depozitarjev, ostalih
relevantnih deležnikov in udeležencev na trgu.

3.2.2 Zelena knjiga: Korporativno upravljanje finančnih institucij in politika
prejemkov
Zelena knjiga z naslovom Korporativno upravljanje finančnih institucij in politika
prejemkov (angl. Green Paper: Corporate governance in financial institutions and
renumeration policies) je nastala leta 2010 (European Commission, 2010a) kot odziv na
zadnjo finančno krizo in jo je potrebno brati v povezavi z delovnim dokumentom služb
Komisije (SEC(2010)669) z naslovom Korporativno upravljanje finančnih institucij: kaj se
lahko naučimo iz sedanje finančne krize in možnosti za izboljšanje (European
Commission, 2010b). Kot izhaja iz knjige (European Commission, 2010a, str. 3), le-ta
podpira oziroma dopolnjuje druge zakonodajne določbe za okrepitev finančnega
sistema (npr. Direktivo o kapitalskih zahtevah, Direktivo Solventnost II za zavarovalniške
družbe, reforme skladov KNPVP in reguliranja upraviteljev alternativnih investicijskih
skladov (UAIS)). Načela, ki so predmet te knjige, veljajo predvsem za velike finančne
institucije, medtem ko jih je potrebno za manjše institucije ustrezno prilagoditi.
Kot ugotavlja Komisija (European Commission, 2010a, str. 4-9), so pomanjkljivosti in
slabosti korporativnega upravljanja v finančnih institucijah povezane predvsem z:

50

1) Navzkrižjem interesov
Zaradi sistemskega tveganja, obsega transakcij, raznovrstnosti finančnih storitev in
zapletene strukture velikih finančnih skupin ima le-to v finančnih institucijah še toliko
večji pomen. Lahko se pojavi v različnih okoliščinah (npr. opravljanje nezdružljivih funkcij
ali dejavnosti) ali pa med finančno institucijo in njenimi delničarji/vlagatelji (pri
navzkrižnem lastništvu med institucionalnimi vlagatelji in finančno institucijo, v katero
vlagajo).
2) Problematiko učinkovitega izvajanja korporativnega upravljanja v finančnih
institucijah
Kriza je pokazala, da v sektorju finančnih storitev, predvsem v bankah, načela
korporativnega upravljanja niso učinkovita. Pomanjkljivosti, identificirane v Zeleni knjigi,
so sledeče:


obstoječa načela korporativnega upravljanja so preširoko zastavljena in premalo
natančna, zato imajo finančne institucije preveliko svobodo pri njihovi razlagi.
Izkazalo se je tudi, da so težko izvedljiva in se izvajajo zgolj formalno brez
resnične vsebinske ocene;



naloge in odgovornosti (v finančni instituciji in med finančno institucijo in
nadzornim organom) pri izvajanju načel niso jasno razdeljene;



načela temeljijo na pravno nezavezujočih priporočilih mednarodnih organizacij
ali določbah kodeksov o sodelovanju pri upravljanju, nadzorni organi
zapostavljajo vprašanja korporativnega upravljanja, obstaja pa tudi slab nadzor
na zadevnem področju in pomanjkanje odvračilnih sankcij.
3) Upravnimi odbori

Le-ti niso odigrali svoje ključne vloge središč odločanja in zato niso mogli izvajati
učinkovitega nadzora nad vodstvom ter opravljati dodatnega kritičnega pregleda
ukrepov ali strateških smernic. Ključen povzročitelj krize je bil neuspeh finančnih
institucij pri ocenjevanju, razumevanju in obvladovanju tveganj, pri čemer so vzroki
sledeči:


člani upravnih odborov (predvsem neizvršni direktorji) opravljanju svojih nalog
niso namenili dovolj virov in časa. Zaradi pomanjkanja tehničnega znanja in/ali
odločnosti niso upali nasprotovati predlaganim smernicam/sklepom ali izraziti
pomislekov vpričo pogosto stalno prisotnega in morda avtoritarnega
predsednika upravnega odbora;



sestava upravnih odborov ni bila dovolj raznolika glede na spol, socialno in
kulturno pripadnost ter izobrazbo;



upravni odbori (predvsem njihovi predsedniki) niso vestno ocenjevali dela
posameznih članov upravnega odbora in dela odbora v celoti;
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upravni odbori niso zagotovili ustreznega okvira za upravljanje tveganj;



upravni odbori niso prepoznali sistemske narave nekaterih tveganj in o njih niso
pravočasno obveščali.

Zastavljajo se tudi vprašanja o kakovosti postopkov imenovanja članov upravnih
odborov. Dobro delovanje upravnega odbora je namreč odvisno zlasti od njegove
sestave.
4) Upravljanjem tveganj
Upravljanje tveganj je eden izmed ključnih sestavnih delov korporativnega upravljanja v
finančnih institucijah, ki ni bil upravljan celostno. Ključne pomanjkljivosti so bile:


udeleženci upravljanja tveganj niso razumeli;



pomanjkanje pristojnosti in pooblastil upravljavcev tveganj, da bi imeli
zagotovljene dovolj moči in pooblastil za brzdanje zanosa prevzemnikov in
tveganj;



pomanjkanje znanja pri upravljanju s tveganji. Ocenjevanje strokovnega znanja
upravljavcev se je osredotočalo le na prednostne kategorije tveganj, medtem ko
se je preostale zapostavljalo;



pomanjkanje informacij o tveganju v realnem času. Potrebno je vzpostaviti
učinkovit pretok jasnih in točnih informacij o tveganjih in posodobiti računalniška
orodja za upravljanje tveganj ter doseči hitro konsolidacijo le-teh, da je možno v
realnem času učinkovito spremljati razvoj obveznosti, ki jih je prevzela finančna
institucija.

Posebno odgovornost za uveljavitev dobrih praks upravljanja tveganj na različnih ravneh
nosi vodstvo finančne institucije, ki s svojim ravnanjem daje vzgled.
5) Vlogo delničarjev
Pojavile so se nove kategorije delničarjev, ki se pogosto ne zavzemajo za dolgoročne cilje
upravljanja družb/finančnih institucij, v katere vlagajo, temveč so nagnjeni h
kratkoročnim ciljem (tri- do šestmesečnim) in sami spodbujajo k pretiranemu tveganju.
Velikokrat so tudi interesi vodstva sledili tem kratkoročnim interesom, kar je spodbudilo
sprejemanje tveganj in prispevalo k previsokim prejemkom vodstva, ki so bili pogosto
vezani na kratkoročno vrednost delnic kot edino merilo uspešnosti. Nezanimanje
delničarjev za finančno institucijo je predvsem posledica naslednjih dejavnikov:


nekateri modeli donosnosti, ki temeljijo na portfeljih z različnimi vrednostnimi
papirji, zakrivajo občutek lastništva, običajno povezanega z lastništvom
vrednostnih papirjev;
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predvsem ob zelo omejeni udeležbi delničarjev bi lahko imeli stroški, ki bi jih za
institucionalne vlagatelje pomenila dejavna udeležba v upravljanju, odvračilni
učinek;



navzkrižje interesov;



neobstoj dejanskih pravic za izvajanje nadzora, ovire pri čezmejnem izvajanju
pravic do glasovanja, negotovosti glede pravnih pojmov in prezapletene in težko
razumljive informacije finančnih institucij.
6) Vlogo nadzornikov

Nadzorni organi imajo na voljo orodja, s katerimi lahko posegajo v notranje upravljanje
finančnih institucij, a zaradi finančnih inovacij in hitrega razvoja modelov poslovanja
učinkovitega nadzora niso vedno izvajali. Prav tako niso izvajali meril za izbor članov
upravnega odbora v skladu s predpisi, niso preverjali, ali sta sistem upravljanja tveganj
in notranja struktura prilagojena spremenjenemu modelu poslovanja finančnih institucij
in finančnim inovacijam.
7) Vlogo revizorjev
S svojo nalogo, da zagotavljajo verodostojnost računovodskih izkazov, imajo ključno
vlogo v sistemu korporativnega upravljanja finančnih institucij. Lahko se pojavi problem
navzkrižja interesov, ko finančne institucije naročajo izdelavo računovodskih izkazov pri
revizijskih družbah, ki jih institucije plačujejo.
Iz Zelene knjige (European Commission, 2010a, str. 2) izhaja, da je pogoj za trajnostno
rast učinkovito upravljanje tveganj in sprejem odgovornosti. Knjiga povzema tudi
ugotovitve de Larosièrovega poročila, iz katerega izhaja, da upravni odbori in nadzorniki
niso vedno dojeli vrste in obsega tveganj, ki so jih sprejemali.
Evropska komisija je v sporočilu o programu reforme okvira reguliranja in nadzora
finančnih trgov, ki temelji na sklepih poročila de Larosièrove skupine, naznanila
(European Commission, 2010a, str. 2), da je središče programa okrepitev korporativnega
upravljanja in da bo glede na finančno krizo: »(i) proučila pravila in prakse
korporativnega upravljanja v finančnih institucijah, predvsem bankah, in (ii) po potrebi
oblikovala priporočila ali predlagala zakonodajne ukrepe za odpravo morebitnih
pomanjkljivosti sistema korporativnega upravljanja v tem ključnem gospodarskem
sektorju.«
Na podlagi Zelene knjige je nastal tudi delovni dokument služb Komisije (European
Commission, 2010b) z naslovom Korporativno upravljanje finančnih institucij: kaj se
lahko naučimo iz sedanje finančne krize in možnosti za izboljšanje (angl. Corporate
Governance in Financial Institutions: Lessons to be drawn from the current financial
crisis, best practices), ki ga je potrebno brati skupaj s knjigo.
V dokumentu so predstavljene analiza in najboljše prakse na področju korporativnega
upravljanja v času zadnje finančne krize, s poudarkom na bankah in zavarovalnicah.
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Analiza je opravljena na področju: (i) sestave, odgovornosti in delovanja upravnih
odborov in položaja neizvršnih direktorjev, (ii) upravljanja s tveganji in poročanja, (iii)
vloge in pričakovanega obnašanja delničarjev, predvsem institucionalnih, (iv) moči in
odgovornosti nadzornikov in (v) vloge revizorjev, predvsem na področju upravljanja s
tveganji. Obravnavani so tudi učinkovita uporaba, nadzor in izvajanje korporativnega
upravljanja.
Ugotovitve analize kažejo, da so se v času krize pokazale številne pomanjkljivosti v
delovanju upravnih odborov finančnih institucij. Predvsem neizvršni direktorji niso
učinkovito opravljali svoje naloge in niso uspeli oblikovati objektivnih in neodvisnih ocen
managerskih odločitev. Kriza je prav tako pokazala, da interesi delničarjev in upravnih
odborov niso nujno v skladu z dolgoročnimi interesi finančne institucije. Delničarji in
upravni odbori največkrat tudi ne upoštevajo zadosti interesov deležnikov, kot so na
primer depozitarji in zaposleni.
V času krize so bile identificirane predvsem naslednje pomanjkljivosti, povezane z
delovanjem upravnih odborov (European Commission, 2010b):


znanje in čas dela neizvršnih članov upravnega odbora: neizvršni člani niso imeli
dovolj finančnega znanja in sposobnosti za izpolnjevanje strategij rasti ter niso
namenili dovolj časa za izpolnitev svojih obveznosti (kot izhaja iz študije Nestor
Advisors, 2009, zgolj 15 dni na leto). Prav tako so imeli mandate v več družbah
hkrati in posledično niso utegnili dobro razumeti vseh tveganj in izpolniti zavez;



sestava upravnega odbora: raznolikost (npr. spol, rasa, socialno ozadje,
izobrazba, pravna podlaga, prisotnost predstavnikov zaposlenih) v sestavi
upravnega odbora koristi korporativnemu upravljanju, tako na področju
učinkovitosti kot boljšega spremljanja poslovanja. Neizvršni člani so bili
velikokrat preozko usmerjeni, med njimi je primanjkovalo raznolikosti, kar je v
določenih primerih prispevalo k neučinkovitemu izzivanju managerskih
odločitev;



delovanje upravnega odbora: le-ta velikokrat ni prejel informacij s strani
managementa pravočasno in v jasni ter razumljivi obliki; malo pozornosti je bilo
namenjene ustrezni oceni delovanja upravnega odbora (večina bank ni koristila
neodvisnih in zunanjih ocen poslovanja);



nadzor tveganja: ena izmed največjih pomanjkljivosti je bila odpoved na
področju upravljanja s tveganji, kjer izvršni in neizvršni direktorji niso znali
sprejeti prave mere tveganja in niso razumeli značilnosti novih, zelo kompleksnih
finančnih instrumentov, s katerimi so poslovali; niso bili seznanjeni z
izpostavljenostjo družbe; ni bilo prisotnega ustreznega podajanja informacij s
področja tveganj upravnemu odboru;



nagrajevanje: kriza je razkrila številne pomanjkljivosti na področju politike
nagrajevanja v finančnih institucijah. Številna poročila razkrivajo, da je bila
prisotna precejšnja neusklajenost med politiko nagrajevanja, upravljanjem s
tveganji in sistemom notranjih kontrol, pri čemer se baselske smernice niso
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uporabljale v praksi. Upravni odbori niso zagotavljali, da bi politike nagrajevanja
promovirale dolgoročno poslovanje finančnih institucij in da bi bile v skladu z
učinkovitim upravljanjem s tveganji;


dialog z nadzorniki: kriza je razkrila pomanjkljivosti na področju razumevanja
posameznih finančnih institucij in sistemskih povezav, pri čemer (ne)izvršni člani
niso upoštevali sistemske dimenzije tveganj pri določanju izpostavljenosti
tveganjem. Dialog na področju korporativnega upravljanj ni bil zadosten, kar se
je odrazilo v nepravočasni identifikaciji pomanjkljivosti v praksi korporativnega
upravljanja.

Kot je prikazano v primerih dobre prakse (European Commission, 2010b), bi lahko bila
večja časovna predanost dosežena z omejitvijo števila mandatov ali z določitvijo
minimalnega števila dni na leto, ki bi jih neizvršni člani upravnega odbora morali
nameniti svoji funkciji. Člani odbora bi morali učinkovito porabiti zadosti časa za izvedbo
svojih aktivnosti. Pri tem bi lahko pomembno vlogo igral tudi predsednik, in sicer z
zagotavljanjem prisotnosti na sestankih odbora in vključevanjem v diskusijo. Člani
odbora bi se prav tako morali redno udeleževati izobraževanj (npr. najmanj en član
odbora za upravljanje tveganj bi moral imeti znanje s področja tveganj). Strokovni in
osebni razvoj zaposlenih bi moral biti letno preverjan s strani predsednika.
Evropska komisija (European Commission, 2010b) nadalje ugotavlja, da na področju
sestave upravnega odbora primeri dobre prakse poudarjajo poklicno raznolikost,
časovno raznolikost opravljanja funkcije v upravnem odboru, spolno raznolikost in
starostno raznolikost. Te raznolikosti lahko namreč pripomorejo k generiranju širšega
spektra znanj in izkušenj.
Na področju delovanja odbora bi struktura, sestava in delovni postopki morali
upoštevati kompleksnost finančne institucije. Kadar potrebno, bi moral biti omogočen
dostop do zunanjega znanja. V letnem poročilu bi morala biti razkrita politika na
področju konflikta interesov.
Ocenjevanje delovanja upravnega odbora v obliki redne zunanje ocene (npr. na tri leta)
bi pripomoglo k objektivni presoji dela odbora. Ocena bi morala temeljiti na oceni
poslovanja glede na zastavljene cilje in doprinos k razvoju strategije, vzpostavitvi in
ohranjanju organizacijskih in operativnih ureditev, strategiji tveganj in upravljanju
tveganj ter mehanizmov notranjih kontrol, odgovoru odbora na krizo, sestavo odbora,
idr. Rezultati ocene bi morali biti razkriti in objavljeni v letnem poročilu.
V zvezi z odgovornostjo odbora primeri dobre prakse izpostavljajo vsesplošno
odgovornost, vključno z nadzorom managementa, potrjevanjem strateških ciljev in
nadzorovanjem njihove implementacije, potrjevanjem strategije tveganj,
korporativnega upravljanja in korporativnih vrednot, jasne razmejitve odgovornosti,
rednim pregledom strukture in aktivnosti. Svetuje se, da se definirajo odgovornosti
članov upravnega odbora.
Kolektivna in individualna finančna ter kazenska odgovornost članov upravnega odbora
se smatra kot kontroverzno področje. Namreč, če so zahteve po finančni in kazenski
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odgovornost preveč stroge, lahko to odvrne kompetentne, talentirane in dobre
posameznike. Ne glede na to, bi moral biti odbor odgovoren za neuspeh in zagotoviti
ustrezne mehanizme za učinkovito delovanje.
Odbor mora potrditi tveganje finančnih institucij in poskrbeti, da doseganje strategije in
sprejeta tveganja sovpadajo, oceniti ustreznost sistema upravljanja s tveganji, pri čemer
naj vodja upravljanj s tveganji (angl. chief risk officer – CRO) poroča neposredno odboru.
Pred sprejetjem pomembne spremembe poslovnega modela mora odbor zagotoviti, da
so tveganja ustrezno identificirana, ocenjena in poročana. Kot učinkovito orodje se
smatra tudi izjava o tveganjih, ki se javno razkrije. Ne glede na velikost finančne
institucije, velikost odbora, področje poslovanja in profil tveganj se mora na nivoju
upravnega odbora oblikovati komisija/odbor za tveganja. Le-ta bi moral razpravljati in
pripraviti odločitve za upravni odbor. Še zmeraj pa celotna odgovornost v zvezi s tveganji
ostaja na strani upravnega odbora. Komisija naj bi bila sestavljena iz večinoma
neodvisnih neizvršnih direktorjev, pri čemer naj bi imel najmanj en član zadostno znanje
s področja tveganj. Predsednik bi naj bil neodvisen direktor in bi moral sodelovati na
generalni skupščini. Član komisije naj bi bil tudi predsednik revizijske komisije in obratno.
Primeri dobre prakse na področju upravljanja politike nagrajevanja kažejo, da upravni
odbori finančnih institucij prevzemajo odgovornost za vzpostavitev, nadziranje in
implementacijo politike nagrajevanja. Člani komisije za nagrajevanje imajo ustrezno
znanje in so sposobni neodvisno oceniti ustreznost politike nagrajevanja, vključno s
tveganji.
Srečanje med nadzorniki in odborom (tj. dialog z nadzorniki) sistemsko pomembnih
finančnih institucij bi moralo biti najmanj enkrat letno, in sicer z namenom, da podelijo
pogled na makro-bonitetno in sistemsko vlogo ter stanje institucije. Odbor bi moral
redno posredovati nadzornikom jasne informacije o strategiji tveganj in tveganjih, ki
imajo sistemske implikacije. Ohranjanje uspešnega odnosa z nadzorniki bi morala biti
obveza odbora.
Glavne pomanjkljivosti in primeri dobre prakse, identificirani na področju upravljanja s
tveganji, so (European Commission, 2010b):


pomanjkljivo razumevanje tveganj na nivoju upravnega odbora; profil tveganj
ni/je neustrezno definiran in neučinkovito spremljan. Primer dobre prakse:
definicija, vrednotenje in razkritje profila tveganja ter parametrov sistema
upravljanja s tveganji na osnovi izjave o tveganju, ki je del letnega poročila;
pomanjkanje odgovornosti o zadevah povezanih s tveganji;



premajhna pomembnost je bila dana funkciji CRO, ki ni bila zmeraj spoštovana
tako kot operativna/tržna funkcija. CRO zaradi hierarhične umestitve ni mogel
zmeraj izraziti svojih pomislekov/skrbi. Primer dobre prakse: okrepitev
neodvisnosti in avtoritete CRO. Pomembnost funkcije CRO dvigniti na nivo CFO.
CRO bi moral biti član komisij (in obiskovati vsa srečanja komisije za tveganja) in
ne bi smel biti voden s strani CFO in bi moral poročati direktno odboru;
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poročanje o tveganjih ni zmeraj pravočasno, celovito in razumljivo za
sprejemanje odločitev in kontrolo; zaposleni na področju tveganj niso zmeraj
direktno vključeni v dnevno kontroliranje izpostavljenosti tveganjem. Primer
dobre prakse: vzpostavitev učinkovitega in uspešnega upravljanja s tveganji in
poročanje o tveganjih, ki je podprto z IT sistemom; direktno poročanje
managerjev na področju tveganj CRO;



zaradi kompleksnosti problema, premajhnega števila zaposlenih in premalo
znanja ustrezno in pravočasno ocenjevanje tveganj ni zmeraj mogoče. Primer
dobre prakse: dodelitev ustreznih virov za vzpostavitev ustrezne kulture
upravljanja s tveganji, s pomočjo zaposlovanja/izobraževanja upravljavcev s
tveganji in dovolj visokega nagrajevanja;



pomanjkljive sheme nagrajevanja z velikim variabilnim delom, ki je osnovan na
kratkoročnih bonusih, ki prispevajo k presežnemu kratkoročnemu sprejemanju
tveganj. Primer dobre prakse: vzpostaviti ustrezne sheme nagrajevanja za
motiviranje zaposlenih in managementa, z namenom, da se osredotočijo na
trajnostno ustvarjanje vrednosti namesto na kratkoročno sprejemanje tveganj.

Glavne pomanjkljivosti in primeri dobre prakse na področju delničarjev so:


kratkoročna investicijska strategija in pomanjkanje ustreznega delovanja
delničarjev. Primer dobre prakse: upoštevanje nacionalnega kodeksa ali npr.
kodeksa združenja International Corporate Governance Network (v nadaljevanju
ICGN) z naslovom Statement of Principles on Institutional Shareholder
Responsibilities, po načelu »spoštuj ali pojasni«, s strani institucionalnih
investitorjev ali upravljavcev premoženja. Razkritje politike glasovanja, vključno
z razkritjem volilnih rezultatov po skupščini delničarjev;



visoki stroški in free-rider problem. Primer dobre prakse: oblikovanje forumov
sodelovanja delničarjev;



kratkoročno orientirane spodbude upravljavcev premoženja. Primer dobre
prakse: razkritje informacij s strani institucionalnih investitorjev o splošnih
pogojih plačila njihovih zastopnikov;



konflikt interesov. Primer dobre prakse: institucionalni investitorji identificirajo,
zmanjšajo tveganja in razkrijejo konflikt interesa, ki lahko ima vpliv na njihovo
aktivnost;



pomanjkanje ustreznih informacij o tveganjih. Primer dobre prakse: finančne
institucije zagotovijo, da so informacije o tveganjih, ki so na voljo delničarjem
celovite, dostopne in razumljive za delničarje;



neustrezno pravno ogrodje za sodelovanje delničarjev. Primer dobre prakse:
proučitev možnosti za razjasnitev delovanja v smislu pregledov zakonodajnih
besedil, kjer je potrebno.
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Glavne pomanjkljivosti in primeri dobre prakse s področja nadzornikov so:


pomanjkanje ustrezne izmenjave informacij med nadzorniki. Primer dobre
prakse: izboljšanje sodelovanja nadzornikov;



neustrezen nadzor upravljavskih praks v finančnih institucijah. Primer dobre
prakse: izboljšati vključenost nadzornikov v nadzor sistemov korporativnega
upravljanja;



osredotočenost na formalno skladnost namesto na ustrezno delovanje odbora.
Primer dobre prakse: izboljšati vlogo nadzornikov v pregledu delovanja odbora;



neuspeh zagotoviti, da bi se notranja organizacija in okvir upravljanja prilagodila
spremembam poslovnega modela. Primer dobre prakse: izboljšati nadzorniški
pregled nad delovanjem organizacije;



neuspeh zagotoviti ustrezno znanje. Primer dobre prakse: okrepiti testiranje »fit
and proper«;



neustrezen nadzor shem nagrajevanja. Primer dobre prakse: okrepiti vlogo
nadzornikov na področju shem nagrajevanja.

Glavne pomanjkljivosti in primeri dobre prakse na področju zunanjih revizorjev so:


pred propadom bank revizorji niso podali opozoril o situaciji v bankah. Primer
dobre prakse: okrepiti sodelovanje med nadzornimi telesi, okrepiti obvezno
poročanje zunanjih revizorjev nadzornikom in odboru o pomembnih dejstvih;



razkritje finančnih informacij o tveganjih ni zadosti informativno in zanesljivo.
Primer dobre prakse: okrepiti vlogo revizorjev pri zagotavljanju finančnih
informacij povezanih s tveganji.

3.2.3 Poročilo skupine o finančnem nadzoru v Evropski Uniji
Poročilo skupine o finančnem nadzoru v Evropski Uniji, ki so ga napisali de Larosière in
ostali (2009), predstavlja ogrodje korakov, s pomočjo katerih bi naj EU naredila korak k
novi zakonodaji, močneje koordiniranemu nadzoru in učinkovitim postopkom kriznega
managementa. Poročilo je sestavljeno iz 31 priporočil, ki predstavljajo nabor rešitev za
zakonodajne in nadzorne ukrepe.
Kot enega glavnih vzrokov za nastanek finančne krize poročilo navaja korporativno
upravljanje. Veliko upravnih odborov in vrhnjih managementov finančnih institucij ni
razumelo značilnosti novih in kompleksnih finančnih produktov ali pa se zavedalo
agregatne izpostavljenosti svojih družb ter je na ta način podcenjevalo tveganja. Veliko
članov upravnih odborov in veliko delničarjev teh družb ni opravljalo ustreznega nadzora
ali kontrole. Politika prejemkov in sheme nagrajevanja v finančnih institucijah so
prispevale k obsežnemu sprejemanju tveganj z nagrajevanjem kratkoročne rasti,
poslovanja namesto dolgoročne dobičkonosnosti investicij. Pritisk delničarjev na
management po doseganju višje cene delnic in dividend za investitorje je pomenil, da je
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preseganje četrtletnih pričakovanj postalo merilo za poslovanje velikega števila družb.
Poleg pomanjkljivosti korporativnega upravljanja poročilo kot vzroke za nastanek krize
navaja še: makroekonomske težave, upravljanje s tveganji, vlogo bonitetnih agencij,
pomanjkljivosti zakonodaje, nadzora in kriznega managementa in dinamiko krize.
Kot že zgoraj omenjeno, Larosière in ostali (2009, str. 29-30) smatrajo korporativno
upravljanje kot enega izmed najpomembnejših neuspehov zadnje krize. Dejstvo je, da
finančni sistem svojih nalog ni opravljal v skladu z dolgoročnimi interesi svojih
deležnikov, kljub temu da je bil procesni napredek opazen (npr. ustanavljanje odborov).
Finančne institucije so bile spodbujane, da so se usmerile h kratkoročni uspešnosti
poslovanja. Okolje je spodbujalo investitorje in delničarje k doseganju vedno višjih
prihodkov in donosa na kapital, ki so za veliko let prehiteli realno stopnjo gospodarske
rasti.
Iluzorno bi bilo pričakovati, da lahko zgolj predpisi rešijo te probleme in spremenijo
miselnost delovanja. Kljub temu je skupina mnenja, da bi lahko dobri in ciljni ukrepi
pomagali ublažiti ali odpraviti veliko število zavajajočih spodbud. Skupina je mnenja, da
bi koristila implementacija naslednjih priporočil: reforma računovodskega sistema,
vključevanje varoval v obliki dinamičnih rezervacij ali višjih kapitalskih zahtev v dobrih
časih in odpravljanje zakonodajnih vrzeli (npr. izven bilančne operacije, nadzor nad t.i.
»hedge« skladi).
Sicer pa skupina še posebej poudarja pomen dveh aspektov korporativnega upravljanja,
ki sta potrebna posebne pozornosti, in sicer: nagrajevanje in upravljanje s tveganji.
Skupina poudarja (de Larosière, 2009, str. 31), da mora biti nagrajevanje bolje usklajeno
z interesi delničarjev in dolgoročno dobičkonosnostjo, in sicer tako, da se struktura shem
nagrajevanja za finančni sektor osredotoča na: (i) določanje bonusov v večletnih okvirih,
pri čemer se plačila bonusov razporedijo čez cikel več let, enaka načela pa veljajo tudi za
trgovce z lastnino in upravljavce premoženj, in (ii) da morajo bonusi odražati dejansko
poslovanje in ne bi smeli biti zagotovljeni v naprej. Nadzorniki bi morali nadzirati
primernost politike nagrajevanja v finančnih institucijah in zahtevati spremembe politike
nagrajevanja, kadar ta spodbuja preveliko sprejemanje tveganj in dodatne kapitalske
zahteve, v primeru da ni bil sprejet noben ustrezen ukrep. V zvezi z notranjim
upravljanjem s tveganji skupina priporoča (de Larosière, 2009, str. 32), da je funkcija
upravljanja s tveganji v finančnih institucijah neodvisna in odgovorna za učinkovito in
neodvisno stresno testiranje. Višji upravljavci s tveganji pa bi morali biti postavljeno
visoko v hierarhiji institucije. Prav tako se ne sme zanemariti notranje ocene tveganj in
ustreznih skrbnih pregledov ter se pretirano zanašati na zunanje ocene. Priporoča se, da
naj nadzorniki v finančnih institucijah pogosto pregledujejo sisteme notranjega
upravljanja s tveganji.

3.3 Raziskave s področja korporativnega upravljanja in poslovanja bank
Upravljanje bank je pomembno zaradi dveh razlogov: prvi in pomembnejši je, da bo
dobro upravljanje preprečilo neustrezno upravljanje sredstev, in drugi, da bo dobro
upravljana banka sposobna bolje oceniti kvaliteto upravljanja v družbah, ki želijo pri njej
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najeti posojilo (Charkham, 2005, str. 380). Avtorja Allen in Carletti (2010, str. 51-52)
povzemata ugotovitve Edwardsa in Fischerja iz leta 1994 (Banks, Finance and Investment
in Germany, 1994), ki trdita, da je bila v Nemčiji vloga korporativnega upravljanja bank
v literaturi precenjena. Ugotavljata namreč, da banke kot posojilodajalci, delničarji in
volivci pooblaščencev (angl. voters of proxies) nimajo takšnega vpliva, kot bi ga naj
imele.
Veliko raziskav povezanih s korporativnim upravljanjem se nanaša na vpliv
korporativnega upravljanja in njegovih sistemov na uspešnost poslovanja korporacij,
manj se jih nanaša na banke. Kljub temu je zaznati, da je bilo v zadnjih letih opravljenih
precej raziskav tudi na tem področju. V nadaljevanju predstavljamo pomembnejše
izsledke raziskav s področja korporativnega upravljanja in poslovanja bank, pri čemer
posebno pozornost namenjamo bankam.
Poudariti je potrebno, da rezultati raziskav zaradi razlik v političnem in poslovnem
okolju, ne morejo biti v absolutnem smislu aplicirani na vse države.

3.3.1 Lastniška struktura
Schleifer in Vishny (1997) pravita, da sta pravno varstvo in koncentrirano lastništvo
pomembna za dober sistem korporativnega upravljanja. Koncentrirano lastništvo lahko
ima tako pozitiven kot negativen vpliv na korporativno upravljanje. Koncentrirano
lastništvo lahko reši free-rider problem. Večji nadzor nad največjimi delničarji vodi do
izvajanja dejanj, ki povečujejo vrednost družbe in izboljšujejo položaj vseh delničarjev.
Na drugi strani pa koncentrirano lastništvo omogoča največjim delničarjem diskrecijsko
moč za dosego lastnih koristi na račun preostalih delničarjev in pomeni potencialno
znižanje vrednosti družbe.
Lskavyan in Spatareanu (2006) na primeru družb iz Velike Britanije, Češke in Poljske v
letu 1999 ugotavljata, da ima koncentracija lastništva nepomemben vpliv na poslovanje,
tako v razvitih kot v tranzicijskih državah. Medtem ko Magalhaes in drugi (2010) trdijo,
da koncentrirana lastniška struktura omogoča učinkovitejši nadzor, posledično pa se
pričakuje boljše poslovanje družbe. Prav tako Caprio in drugi (Caprio, Laeven, & Levine,
2007) pridejo do zaključka, da je koncentrirano lastništvo pomemben upravljavski
mehanizem za banke. Ugotavljajo namreč, da večje pravice kontrolnih delničarjev nad
denarnim tokom povečajo vrednost bank. Da večja koncentracija lastništva povečuje
vrednost bank spoznata tudi Li in Song (2010). Medtem ko Love in Rachinsky (2007)
trdita, da je za banke z bolj koncentriranim lastništvom značilno slabše korporativno
upravljanje, Grove in drugi (2011) ugotavljajo pozitivno povezavo med lastništvom
velikih delničarjev in ROAA.
Vpliv lastništva (tuje/domače) in korporativnega upravljanja (sestava odbora – zunanji
in/ali tuji člani) na poslovanje (donos) in tveganje bank sta proučevala Choi in Hasan
(2005). Rezultati raziskave kažejo, da obstaja pozitivna in značilna povezava med tujim
lastništvom in poslovanjem bank. Zgolj pojav tujega lastništva nima pomembnega vpliva,
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medtem ko ima obseg tujega lastništva pozitiven in statistično pomemben vpliv na
donos in tveganje. Število zunanjih članov upravnega odbora nima pomembnega vpliva
na poslovanje, medtem ko ima prisotnost tujega predsednika odbora pozitivni vpliv na
poslovanje in tveganje. Za banke s kombinacijo povečanega tujega lastništva in
prisotnostjo tujega predsednika odbora je značilen pozitiven in pomemben vpliv na
poslovanje bank. Vpliv povečanja tujega lastništva na obrestne prihodke in donosnost
bank sta proučevala tudi Lensink in Naaborg (2007). Rezultati raziskave kažejo, da
povečanje tujega lastništva negativno vpliva na poslovanje bank, predvsem na neto
obrestno maržo in dobiček bank. Banke z omejeno stopnjo tujega lastništva zagotavljajo
večjo dobičkonosnost in sposobnost večjega povečanja neto obrestnih prihodkov.
Tandelilin in ostali (2007) ugotavljajo, da lastništvo bank vpliva na oboje, na razmerje
korporativnega upravljanja in poslovanja bank in na razmerje korporativnega
upravljanja in upravljanja s tveganji. Banke v tuji lasti imajo bolje implementirano
korporativno upravljanje kot banke v državni in privatni domači lasti. Avtorja sta potrdila
hipotezo, da boljše korporativno upravljanje vodi do boljšega poslovanja bank.
Tudi Barako in Tower (2007) sta proučevala povezavo med lastniško strukturo in
poslovanjem bank v Keniji. Rezultati raziskave kažejo, da lastniška struktura bank močno
vpliva na poslovanje bank. Lastništvo odbora in lastništvo države sta značilno negativno
povezana s poslovanjem bank, institucionalni delničarji nimajo značilnega vpliva na
poslovanje, medtem ko ima tuje lastništvo značilen pozitiven vpliv na poslovanje bank.
Cornett in ostali (2010) ugotavljajo, da so v obdobju 1989 do 2004 banke v državni lasti
poslovale manj donosno, da so imele manj temeljnega kapitala in da so bile izpostavljene
večjemu kreditnemu tveganju kot banke v privatni lasti. Razlike med uspešnostjo
poslovanja bank so bolj značilne v državah z večjo vlogo države in politične korupcije v
bančnem sistemu. Razlika med bankami v državni lasti in privatnimi bankami se je
zmanjšala v obdobju od 2001 do 2004. Wen pa (2010) ugotavlja, da ni očitne povezave
med lastniško strukturo in poslovanjem bank v splošnem.
Spong in Sullivan (2007) ugotavljata, da lastniški delež managerjev lahko pomaga
izboljšati poslovanje bank. Upravni odbori imajo bolj pozitiven vpliv na poslovanje bank,
kadar imajo direktorji pomemben finančni interes v banki.

3.3.2 Sestava nadzornega sveta in uprave
Angbazo in Narayanan (1997) na vzorcu 97 poslovnih bank ugotavljata, da: (i) nadzorni
sveti, v katerih sedijo direktorji, ki imajo dober ugled, nagrajujejo managerje v večjem
obsegu z dolgoročnimi načini nagrajevanja (npr. delnice in delniške opcije) kot z
denarjem (npr. plača, bonus) in da (ii) neodvisnost članov nadzornega sveta in lastništvo
s strani članov nadzornega sveta nimata vpliva na nagrajevanje vrhnjega managementa.
Pri tem avtorja predpostavljata, da so značilnosti nadzornega sveta eksogene
spremenljivke, ki se lahko uporabijo za pojasnjevanje nagrajevanja managementa, pri
čemer je verjetno, da so nekatere izmed teh spremenljivk endogene.
Glavni namen študije Adamsa in Mehrana (2003) je bil proučiti razlike med
korporativnim upravljanjem reguliranih institucij (angl. bank holding companies – BHC)
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in ostalih družb. Rezultati raziskave kažejo, da so odbori BHC večji kot odbori v ostalih
družbah. Te razlike so posledica velikosti in organizacijske strukture BHC ter regulatornih
določil. Rezultati kažejo, da sestava odbora (velikost) ni pozitivno povezana s
poslovanjem. BHC odbori imajo več komisij in se srečujejo pogosteje kot odbori v
proizvodnih družbah. Plačilo v BHC odborih je manj vezano na dolgoročno vezana plačila
(na primer na delniške opcije). Lastništvo izvršnih direktorjev (v %) je manjše v BHC kot
proizvodnih družbah. Za BHC družbe je značilno manj razpršeno lastništvo. Sistematične
razlike med upravljanjem bank in proizvodnih družb kažejo, da se upravljavske strukture
razlikujejo glede na vrsto panoge (industrije). Avtorja menita, da so te razlike tudi
posledica različnih investicijskih priložnosti in pravnih določil. Rezultate raziskav, ki so
bile opravljene na proizvodnih družbah, tako ni mogoče v celoti primerjati z rezultati
dobljenimi za finančne družbe.
Nippani in drugi (2008) so ugotovili, da velikost odbora bank pozitivno vpliva na
korporativno upravljanje bank. Medtem ko Grove in drugi (2011) na osnovi rezultatov
raziskave opravljene na vzorcu 236 ameriških javnih komercialnih bank na osnovi
podatkov o korporativnem upravljanju iz leta 2005 trdijo, da je velikost odbora
negativno povezana s finančnim poslovanjem bank, pa sta Kyerboah-Coleman in Biekpe
(2006) na vzorcu ganskih bank v obdobju 1997–2004 prišla do zaključka, da je korelacija
med velikostjo odbora in poslovanjem bank (ROA) pozitivna. Bolj kot je odbor neodvisen,
boljše je poslovanje bank. Dahya in drugi (2008) prav tako ugotavljajo pozitivno
povezavo med neodvisnostjo upravnega odbora in vrednostjo družbe ter negativno
povezavo med neodvisnostjo upravnega odbora in transakcijami med povezanimi
osebami. Tudi Li in Song (2010) ugotavljata, da večja neodvisnost odborov kakor tudi
večja koncentracija lastništva, variabilno nagrajevanje in visoka stopnja transparentnosti
povečujejo vrednost bank, kadar kontroliramo za značilnosti bank, držav in zakonodaje.
Hau in Thum (2009) sta proučevala, ali je izguba bank posledica (ne)kvalitetnega
upravljanja bank. V raziskavi avtorja potrdita tezo, da so nekompetence članov
nadzornih odborov povezane z izgubami v finančni krizi. Finančne in managerske
kompetence članov nadzornih odborov v nemških bankah so nižje v bankah v državni
lasti kot v privatnih bankah. V času bančne krize 2007/2008 so banke v državni lasti
poslovale bistveno slabše kot privatne banke (izgube državnih bank so bile dvakrat višje).
Choudhry (2011) proučuje vpliv, ki ga ima neustrezno korporativno upravljanje kot
faktor vpliva na zlom finančnih trgov. Proučuje izkušnje izbranih propadlih bank, s
poudarkom na strukturi korporativnega upravljanja in ozadju ter znanju uprave in
nadzornega sveta. Rezultati raziskave glede narave in sestave NS ne kažejo na očitno
smer, zato Choudhry priporoča implementacijo mer korporativnega upravljanja, če je
potrebno tudi zakonsko določenih, ki se bodo nanašale na sestavo, strukturo in znanje
članov uprav in NS. Choudhry (2011, str. 206) namreč ugotavlja, da trenutna kultura
korporativnega upravljanja in zakonodaja nista zadosti, kadar se razmere na trgih
slabšajo in obstaja tveganje za neuspeh. Zato Choudhry (2011, str. 206-208) priporoča
implementacijo naslednjih mer:


ustrezno sestavo NS. Raziskava kaže, da je tvegano poslovanje povezano z vrsto
članov NS. Tako predlaga, da bi bilo potrebno, da NS imenuje vsaj enega člana, ki
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je predstavnik največjega upnika v družbi. Le-ti so namreč bolj nenaklonjeni
tveganju. Namreč, člani, ki so predstavniki zgolj managementa in delničarjev in
se orientirajo zgolj na parametre, kot so cena delnice in na primerjavo s
konkurenti, so bolj podvrženi tveganju;


strokovno znanje članov NS. Predpogoj je znanje na področju finančnih storitev.
Predlaga se, da regulator za člane NS predlaga le ustrezno kvalificirane osebe in
da mora biti njihovo znanje s strani bančnega regulatorja preverjeno enkrat
letno;



razumevanje osnovne strategije. Rezultati kažejo, da NS, ki nima jasne strategije
glede usmeritve banke, razen rasti v smislu velikosti in tržnega deleža, lahko hitro
prične tvegano poslovati. Predlaga se, da NS izdela jasno in skladno opredelitev
strategije ter izpostavi področja poslovnih kompetenc, na katerih bo posloval;



velikost NS. NS bi bil bolj učinkovit z manj, a bolj učinkovitimi člani. NS z več člani
namreč zmanjšajo občutek osebne odgovornosti. Priporoča se, da ima NS 6–10
oseb (in ne 12–20), saj lahko le-tako opravlja bolj učinkovit nadzor in kontrolo;



pogostost sestankov NS. Predlaga se, da se NS sestane raje bolj pogosto, npr. 2–
3 dni vsak mesec in ne le 6–12 dni vsako leto. To bo omogočilo bolj trdno
usmeritev in spremljanje poslovanja banke, predvsem v času krize in
nestanovitnega poslovanja;



znanje odborov/komisij. Priporoča se, da odbore (npr. odbor za tveganja,
revizijski odbor) sestavljajo le osebe z izkušnjami na bančnem področju in osebe
z ustreznimi znanji;



transparentnost. Ugotavlja se, da višji management delničarjem velikokrat ne
izda transparentnih obvestil o strategiji, namenu in izpostavljenosti tveganju.
Priporoča se, da regulator uveljavi zahtevo, da management o bančnih tveganjih
in izgubah z delničarji komunicira natančno in jasno.

Mnenje organizacije ECODA (European Confederation of Directors’ Associations, 2014)
glede vključenosti zaposlenih v nadzorne odbore je, da članstvo zaposlenih naj ne bo
obvezno, saj da njihova prisotnost ne bo nujno omejila višine prejemkov, temveč naj bi
družbe o tem samostojno odločale, njihova odločitev pa naj temelji na izbiri najboljšega
poslovnega modela za zadovoljevanje potreb družbe. ECODA prav tako navaja, da večja
kot je razpršenost delničarskega modela, višji so prejemki vodilnih. V Nemčiji so
prejemki višji in člani zaposlenih nimajo velikega vpliva na višino prejemkov. Pomen
imajo delničarski modeli v posameznih državah.
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3.4 Korporativno upravljanje bank in družbena odgovornost
Država je glavni in logičen/samoumeven motor za proizvodnjo socialne politike v državi,
in sicer preko izobraževanja in zdravstva do varovanja okolja, pri čemer se te politike in
doseg teh politik med državami zelo razlikujejo. Poleg držav opravlja pomembno vlogo
tudi na stotine drugih organizacij (npr. verske in dobrodelne organizacije) kakor tudi
fizičnih oseb, ki se včlanijo v katero izmed organizacij ali delujejo povsem samostojno
(Charkham, 2005, str. 383).
Vloga družb je različna. Charkham (2005, str. 383) loči dve krili družb, in sicer desno in
levo krilo. Po eni strani so družbe ekonomski instrument, katerih namen je ustvarjanje
dobička (tj. desno krilo). Na drugi strani pa so družbe tudi socialni instrument z
ekonomsko vlogo, kjer je dobiček potreben, a ne dovolj. Avtor predlaga sintezo obeh,
kar bi se odrazilo v tezi, da je namen družbe etična in dobičkonosna proizvodnja dobrin
in storitev, ki jih ljudje želijo. Za družbe z desnega krila je tako značilno, da so razmerja
znotraj družbe izrazito kompetitivna, omejitev povpraševanja po delu ni, prisoten je
pohlep, poročila teh družb pa morda vključujejo kakšen odstavek namenjen družbeni
odgovornosti, a zgolj z namenom, da ustvarjajo pozitiven vtis. Tisti, ki podpirajo desno
krilo, imajo vsaj jasno in nekomplicirano vizijo, ki sledi predpisom, brez osredotočanja
na moralo in etiko. Dejstvo je, da družbe morajo spoštovati predpise in plačevati davke,
slediti okoljskim standardom, ki jih vzpostavi vlada, spoštovati zdravstvene in varnostne
predpise, spoštovati pogodbe, ki jih imajo sklenjene (tudi z zaposlenimi). Za vsa ta
področja je značilno, da so jim, tudi na področju morale, pripisane pravne sankcije.
Zagovorniki trdijo, da je edina pot za zagotovitev poštene konkurence, da vlade
uzakonijo vsebine, ki so resnično potrebne. Zdravju škodljive emisije na primer ne
spoštujejo državnih mej. Zato je pomembno, da se v takšnih primerih oblikujejo
mednarodne konvencije, s pomočjo katerih se to področje ustrezno uredi (Charkham,
2005, str. 384).
A Hillman in Keim (2001) ugotavljata, da zgolj sodelovanje družbe v družbenih vprašanjih
ne vodi do ustvarjanja bogastva za delničarje. Do ustvarjanja bogastva za delničarje
lahko vodi upravljanje družbe s strani deležnikov. Avtorja ugotavljata, da visoko
konkurenčno okolje spodbuja družbe k iskanju prednosti organizacije, ki ne morejo biti
hitro in enostavno posnemane in lahko predstavljajo konkurenčno prednost družbe, ki
je potrebna za nadaljnje pridobivanje investicijskega kapitala. Del neopredmetenih
sredstev družbe so lahko trajnostno usmerjene prednosti organizacije, ki izvirajo iz
vzpostavljenega odnosa do glavnih deležnikov družbe, tj. strank, zaposlenih,
dobaviteljev in skupnosti. Avtorja namreč zaznavata sodelovanje družbe v družbeno
usmerjenih aktivnostih kot naložbo, ki jo konkurenti zlahka posnemajo. Rezultati
raziskave tako kažejo, da v kolikor je aktivnost družbe na tem področju direktno
povezana s primarnim deležnikom, potem investicije koristijo ne le deležnikom, ampak
se odrazijo tudi v višji vrednosti za delničarje. Medtem ko širše sodelovanje na
družbenem področju ne more ustvariti ali pa lahko celo negativno vpliva na sposobnost
družbe za doseganje vrednosti za deležnike. Uporaba virov družbe ima namreč zmeraj
oportunitetne stroške.
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Griffin in Mahon (1997) ugotavljata, da rezultati raziskav, ki proučujejo povezavo med
družbeno odgovornim poslovanjem in finančnim poslovanjem družb, niso enoznačni.
Veliko avtorjev je našlo negativno povezavo med obema, medtem ko največji delež
raziskav po ugotovitvah Griffin in Mahon (1997) kaže na pozitivno povezavo med
družbeno odgovornim in finančnim poslovanjem družb.
Podjetniška aktivnost bo dosegla trajnostno maksimiranje bogastva le, če je to združljivo
s cilji dolgoročne politike, npr. zdravim okoljem in močnim gospodarstvom (Monks &
Minow, 2008, str. 407). Kot navajajo Cacioppe in ostali (2008, str. 688), so prednosti, ki
jih organizacije zaznajo s tem, ko poslujejo družbeno odgovorno, večji dostop do
kapitala, boljša podoba blagovne znamke, korporativni ugled, ki vodi do večje zvestobe
strank, sposobnost privabiti in obdržati kvalitetno delovno silo. Cacioppe in ostali (2008,
str. 681) so ugotovili, da dobro izobraženi managerji in strokovnjaki upoštevajo etični in
družbeno odgovorni ugled družb, kadar se odločajo, ali bodo zanje delali, uporabljali
njihove storitve ali kupovali delnice teh družb. Rezultati raziskave kažejo, da je skrb za
okolje najpomembnejši faktor pri določanju, ali se družbo dojema kot družbeno
odgovorno, medtem ko se nespoštovanje zakonodaje smatra kot najpomembnejši
kriterij pri opisovanju družbe kot neetične. Cacioppe in ostali (2008, str. 684)
obravnavajo družbeno odgovornost podjetij širše kot le etično vedenje (slika 3).
Slika 3: Družbena odgovornost podjetja

Družbena odgovornost podjetja

Odgovornost do okolja

Družbena odgovornost

Etično vedenje

Vir: (Cacioppe, Forster, & Fox, 2008, str. 684)

Širši pogled na družbeno odgovornost ima tudi The Global Reporting Initiative (2014) (v
nadaljevanju GRI), ki pravi, da bi moralo globalno trajnostno gospodarstvo združevati
dolgoročno dobičkonosnost družb z etičnim obnašanjem, socialno pravičnostjo in skrbjo
za okolje. To pomeni, da morajo družbe upoštevati štiri ključna področja delovanja in
učinkov: gospodarskega, okoljskega, socialnega in upravljavskega. GRI kot vodilna
organizacija na področju trajnostnega razvoja, ki promovira uporabo trajnostnega
poročanja kot načina, da organizacije postanejo trajnostno naravnane in prispevajo k
trajnostnemu razvoju, je oblikovala orodje za trajnostno poročanje. Gre za sistem
poročanja, ki omogoča vsem družbam, da merijo, razumejo in posredujejo informacije
na področju gospodarskega, okoljskega, socialnega in upravljavskega poslovanja.
Poročilo o trajnostnem poslovanju (angl. sustainability report) predstavlja vrednote
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družbe in model upravljanja kakor tudi povezavo med strategijo družbe in zavezanostjo
k trajnostnemu gospodarstvu.
Glavne prednosti poročanja o družbeni odgovornosti (GRI) lahko razdelimo na notranje
koristi in zunanje koristi za družbe in organizacije. Notranje koristi so predvsem
naslednje: (i) večje razumevanje tveganj in priložnosti, (ii) izpostavljenost povezave med
finančnim in nefinančnim poslovanjem, (iii) vpliv na dolgoročno managersko strategijo
in politiko ter poslovni načrt, (iv) racionalizacija poslovnih procesov, zmanjševanje
stroškov in povečanje učinkovitosti, (v) merjenje in ocenjevanje trajnostnega poslovanja
glede na sprejete zakone, norme, kodekse, standarde in prostovoljne iniciative, (vi)
izogibanje okoljskim, socialnim in upravljavskim neuspehom, (vii) primerjanje
trajnostnega poslovanja med družbami in sektorji. Zunanje koristi so: (i) lajšanje in
odpravljanje negativnih okoljskih, socialnih in upravljavskih vplivov, (ii) izboljšanje
ugleda in lojalnosti blagovnim znamkam, (iii) omogočiti zunanjim deležnikom, da
razumejo pravo vrednost družbe, opredmetena in neopredmetena sredstva družbe, (iv)
prikazati, kako organizacije vplivajo in/ali so pod vplivom pričakovanj o trajnostnem
razvoju.
V primerjalno raziskavo GRI, katere izsledki so objavljeni na njihovi spletni strani
(http://database.globalreporting.org/benchmark), so vključene družbe, katerih poročila
so zadostila metodologiji in zahtevam GRI. Iz naborne vrstice smo določili dva kriterija:
sektor finančnih storitev in regijo, tj. Evropa, ter tako dobili zožen nabor podatkov za 76
družb. Iz prikazanih rezultatov razkritja pristopa upravljanja izhaja, da so vključene
družbe kazalce upravljanja (npr. varnost in zdravje pri delu, enako plačilo za ženske in
moške, izobraževanje, varnostne prakse, zdravje in varnost kupcev, zasebnost stranke)
v poročilih v povprečju v celoti razkrile v 85 % družb, delno v 5 % družb, medtem ko le-ti
niso bili razkriti v 10 % družb. Povprečne vrednosti smo izračunali sami, pri čemer smo v
povprečje zajeli vse proučevane kriterije po vseh treh stopnjah razkritij. Kot navajata
Monks in Minow (2008, str. 402), je GRI naredila velik napredek, da so družbe in
institucije pričele dosledno poročati o svojem vplivu na družbo.
Poleg GRI (The GRI Sustainability Reporting Framework and Guidelines – G4) navodila in
smernice ponujajo še OECD (OECD Guidelines for Multinational Enterprises), United
Nations Global Compact (Communication on Progress) in International Organization for
Standardization (ISO 26000, International Standard for social responsibility). Iz poročila
United Nations Conference on Trade and Development (v nadaljevanju UNCTAD)
(Guidance on Corporate Responsibility Indicators in Annual Reports, 2008), v sklopu
katerega so objavljeni rezultati raziskave, ki je bila opravljena na vzorcu 100
transnacionalnih korporacij in v kateri se je proučevala prisotnost informacij s
posameznega področja v poročilu in ne kvaliteta teh informacij, izhaja, da je veliko
število prostovoljnih informacij s področja okoljskih problemov in klimatskih sprememb
postalo vsakdanja praksa. Izmed 15 elementov razkritij o sedmih poročajo v več kot
polovici družb (tj. o politiki na področju emisije toplogrednih plinov se poroča v treh
četrtinah proučevanih družb; o sistemu ravnanja z okoljem in mehanizmih upravljanja v
več kot polovici družb; poročanje o emisijah toplogrednih plinov, najmanj na osnovnem
nivoju, v večini poročil). Iz raziskave je tudi razvidno, da obstajajo med družbami
nedoslednosti v praksi poročanja kakor tudi različne stopnje celovitosti poročanja.
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Tudi Scholtens (2009) je razvil orodje za ocenjevanje družbene odgovornosti, pri čemer
je svojo pozornost namenil mednarodnim bankam. Rezultati analize 32 bank iz 15 držav
in treh regij (Evrope, Severne Amerike, Japonske in Avstralije) kažejo, da obstajajo med
posameznimi bankami in državami pomembne razlike. Pri primerjanju regij pomembne
razlike niso bile identificirane. Družbena odgovornost teh bank se je v letih 2000–2005
pomembno izboljšala. Najvišje CSR ocene so dosegle banke iz Nizozemske, Nemčije,
Francije in VB, medtem ko so najnižje ocene dosegle banke iz Švedske, Italije in Japonske.
Rezultati prav tako kažejo, da obstaja pozitivna in pomembna povezava med CSR oceno
in finančno velikostjo in kvaliteto banke. Kot navaja Scholtens (2009, str. 161), družbeno
odgovorno investiranje upošteva nefinančne karakteristike poslovanja družb.
Upravljanje sredstev v skladu z investitorjevim poslanstvom in vrednotami je investitorju
omogočeno z ocenjevanjem korporativnega upravljanja in okoljskih, socialnih in
gospodarskih dejavnikov. Investitor lahko naredi namreč kompromis med finančnim
poslovanjem (tj. tveganje in donos) in poslovanjem, ki upošteva zgoraj omenjene
faktorje.
Udayasankar (2008) ugotavlja, da je motivacija malih in velikih družb za družbeno
odgovorno poslovanje različna, pri čemer so srednje velike družbe najmanj motivirane.
Brammer in Millington (2008, str. 1325) sta ugotovila, da so družbe z nenavadno visoko
in nenavadno nizko družbeno odgovornostjo (avtorja obravnavata zgolj dobrodelne
prispevke družb) bolj finančno uspešne kot druge družbe. Družbe z nenavadno slabim
družbeno odgovornim poslovanjem (angl. corporate social performance) poslujejo
najbolje na kratek rok, medtem ko tiste z nenavadno dobrim družbeno odgovornim
poslovanjem poslujejo najbolje v daljšem časovnem obdobju. Kot zanimivo ugotovitev,
ki bi lahko bila predmet nadaljnjih raziskav, avtorja izpostavljata pomembno boljše
finančno poslovanje mladih družb, ki so aktivne v novih in hitro rastočih industrijah, ki
imajo slabo družbeno odgovorno poslovanje.
Kot ugotavljata Wise in Ali (2008, str. 145), je organizacijsko vedenje v veliki meri
odvisno od stanja družbene blaginje v družbi, v kateri organizacija deluje. Trajnost je na
dolgi rok odvisna od podpore deležnikov. Namreč del dobička je porabljenega za
trajnost, kar pa se na drugi strani odraža na oblikovanju zaupanja v družbo. Družbe, ki
poslujejo v več državah, morajo pri tem upoštevati ozadje, vrednote in vire neke države.
Korporativno upravljanje, vključno z družbeno odgovornostjo, vzpostavlja močno
osnovo za pomoč organizacijam, da pridobijo domače in tuje investitorje. Korporativno
upravljanje promovira preglednost v transakcijah med investitorji in upniki,
odgovornost, organizacijo in razvoj kapitalskega trga. Če se lahko doseže dobro
korporativno upravljanje, bo to pritegnilo tuje in domače investitorje, kar bo kreiralo in
izboljšalo zaposlitvene priložnosti, bolj enakomerno razporeditev bogastva in trajnostni
razvoj organizacije. Kot eno izmed priporočil avtor navaja, da bi morala biti razkritja s
področja korporativnega upravljanja in družbene odgovornosti obvezna in bi morala
slediti najboljšim mednarodnim praksam (Wise & Ali, 2008, str. 146). De Graaf in
Herkströter (2007) dokažeta, da je družbena uspešnost institucionalizirana v
korporativnem upravljanju.
Rezultati raziskave, ki sta jo opravila Durnev in Kim (2005, str. 1488), kažejo, da socialno
zavedanje ni povezano z atributi družbe oziroma njeno vrednostjo. Kažejo namreč, da
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družbe ne postanejo bolj družbeno odgovorne, kadar imajo boljše možnosti za rast,
potrebujejo več zunanjih virov financiranja ali imajo bolj koncentrirano lastništvo. Kask
in Pilk (2008) pa ugotavljata, da se družbe, ki dosegajo višje dobičke od povprečnih, vse
pogosteje odločajo in sodelujejo pri družbeno odgovornih projektih (npr. dobrodelni
dogodki, pomoč bolnicam in muzejem itd.).

3.5 Korporativno upravljanje in uspešnost poslovanja bank
Vpliv korporativnega upravljanja kot celote na poslovanje bank sta proučevala Love in
Rachinsky (2007). Na vzorcu 50 bank iz Ukrajine v letu 2004 sta ugotovila, da je boljše
korporativno upravljanje povezano z višjim ROA, ROE in neto obrestnim prihodkom. Za
Rusijo pa je bila najdena značilna povezava med upravljanjem in ROA, ROE ter nižjimi
slabimi posojili (NPL). Šibka povezava je bila ugotovljena med upravljanjem in nadaljnjim
poslovanjem bank. Rezultati raziskave kažejo, da je razmerje med upravljanjem in
sočasno uspešnostjo poslovanja ponekod značilno, ampak ekonomsko nepomembno.
Tudi Utama in Musa (2011) sta proučevala vzročno povezavo med praksami
korporativnega upravljanja in poslovanjem bank, in sicer na način, da sta kot
determinante praks korporativnega upravljanja opredelila velikost bank, tuje lastništvo,
kotiranje in poslovanje bank, kot determinante poslovanja bank pa sta opredelila prakse
korporativnega upravljanja, starost bank in tip bank. Prišla sta do zaključka, da
korporativno upravljanje pozitivno vpliva na poslovanje bank, ki je izraženo v ROA,
medtem ko nasprotno ne velja. Tudi Bambang Gunawan in drugi (2014) trdijo, da ima
korporativno upravljanje značilen vpliv na poslovanje bank. Papanikolaou in Patsi (2010)
pa ugotavljata, da obstaja zanemarljiva negativna povezava med poslovanjem bank in
korporativnim upravljanjem (korporativno upravljanje ni imelo vpliva na ROA, ROE in
donos naložb). Močna negativna povezava je bila zaznana med korporativnim
upravljanjem in P/E razmerjem. Rezultati raziskave še kažejo pozitivno povezavo med
lastništvom notranjih delničarjev in poslovanjem bank, kar pomeni, da več delnic kot
imajo notranji delničarji (npr. zaposleni, direktorji), boljše je poslovanje bank. Selvaggi
in Upton (2008) ugotavljata, da je število let, v katerih je družba imela upravljavske
probleme, negativno povezano s poslovanjem družbe; povezava med dobrim
upravljanjem in uspešnim poslovanjem družbe je močna in ne obratno; v obdobju petih
let so delnice dobro upravljanih družb prinesle dodatni donos; volatilnost donosa na
ceno delnice je manjša za portfelje iz dobro upravljanih družb; sestava upravnega
odbora je pomembna (več neizvršnih direktorjev izboljša poslovanje, a preveliko
povišanje deleža neizvršnih direktorjev je povezano z zmanjšanjem donosnosti).
Rezultati raziskave, ki so jo opravili Guo in drugi (2012), podpirajo hipotezo, da sta
poslovanje bank in kakovost sredstev povezana z različnimi spremenljivkami
korporativnega upravljanja za različne stopnje poslovnih ciklov. Prav tako pravijo, da so
nekatere značilnosti korporativnega upravljanja zaradi specifičnih lastnosti posameznih
industrij dobre za določeno industrijo, za druge pa ne. Prav zaradi tega ni primerno, da
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se izsledki študij o korporativnem upravljanju, ki so opravljene na različnih industrijah,
primerjajo (Guo, Langston, & Hadley, 2012, str. 2).
Guo in drugi (2012) so preučevali tudi pomembnost različnih dejavnikov korporativnega
upravljanja za uspešnost poslovanja bank in naklonjenost tveganju v fazi upadanja (angl.
contraction phase) in fazi ekspanzije med leti 1990 in 2003. Raziskavo so izvedli s
pomočjo regresijske analize. Kot merilo za uspešnost poslovanja bank so uporabljene tri
spremenljivke: (i) kakovost deleža prihodkov (angl. quality of revenue ratio), kar
predstavlja razmerje med denarjem, prejetim od strank, in prihodki banke, (ii)
donosnost sredstev kot pogosto uporabljen računovodski kazalnik in (iii) Tobinov Q, ki
je izračunan kot tržna vrednost sredstev glede na knjigovodsko vrednost sredstev. Kot
spremenljivke korporativnega upravljanja so bile uporabljene nagrajevanje, lastništvo
NS, velikost NS, sestava in dvojnost funkcij ter institucionalno lastništvo. Kot značilnosti
bank sta bili kontrolirani velikost banke (naravni logaritem sredstev) in možnost rasti
(knjigovodska vrednost kapitala glede na tržno vrednost). Rezultati raziskave kažejo, da
je za velike banke bolj verjetno, da preživijo obdobja krize oziroma da so »too big to
fail«. Za drugo kontrolno spremenljivko, knjigovodska vrednost glede na tržno vrednost,
pa velja, da je vrednost višja v obdobju krčenja, kar se sklada z dejstvom, da tržna
vrednost v obdobju krčenja pada. Kar se tiče značilnosti korporativnega upravljanja,
rezultati kažejo, da banke plačajo svoje vodstvo manj in imajo večje NS v obdobju
krčenja. Nižje plačilo je najverjetneje posledica slabega poslovanja banke v obdobju
krize. Preostale spremenljivke korporativnega upravljanja se za ti dve fazi poslovnega
cikla bistveno ne razlikujejo. Rezultati raziskave za fazo krčenja kažejo, da je velikost NS
pozitivno povezana z ROA in negativno z nedonosnimi sredstvi (angl. nonperforming
assets). Večji obseg institucionalnega lastništva je povezan z boljšim poslovanjem, kar
pomeni, da ima institucionalno lastništvo pomembno vlogo pri spremljanju in kontroli
agencijskih stroškov in izboljšanju poslovanja banke v obdobju krize. Tudi nagrajevanje
je pozitivno povezano z ROA. Prav tako ima lastništvo NS pozitiven vpliv na ROA,
medtem ko ima sestava NS najmanj vpliva na poslovanje banke. Za fazo ekspanzije velja,
da je institucionalno lastništvo tukaj najmanj pomembno, sestava NS pa ima tukaj
najbolj pomembno vlogo in tudi lastništvo NS igra pomembnejšo vlogo kot v fazi krčenja.
Skupno obema fazama je, da večji kot je NS, bolje je. Zaključimo lahko, da so različne
spremenljivke korporativnega upravljanja različno pomembne za različne faze
delovanja.
Al-Hussain (Al-Hussain, 2009, str. 10-16) proučuje vpliv učinkovitosti korporativnega
upravljanja na poslovanje bank. Kot odvisno spremenljivko uporablja poslovanje bank,
ki je merjeno kot donos na sredstva (ROAA) ali donos na delnico (angl. stock return), pri
čemer je slednji merjen kot sprememba v ceni delnice med kvartali. Neodvisne
spremenljivke so ocene učinkovitosti strukture korporativnega upravljanja, dobljene s
pomočjo DEA metode, kjer je struktura korporativnega upravljanja opredeljena kot
vhodni element, poslovanje bank pa kot izhodni element. Za opredelitev strukture
korporativnega upravljanja sta bili oblikovani dve dimenziji, in sicer identiteta lastnikov
in sestava kapitala. Identiteto lastnikov opredeljujejo družina, država, domači in tuji
investitorji, medtem ko sestavo kapitala predstavlja razmerje dolga proti celotnemu
kapitalu in dolgu. Poslovanje bank je opredeljeno z investicijami, rastjo in
dobičkonosnostjo. Uporabljena je panelna regresijska analiza. V vzorec je bilo zajetih 9
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bank, v obdobju od 2004 do 2007, ki kotirajo na borzi v Savdski Arabiji in predstavljajo
populacijo bank v Savdski Arabiji.
Francis in drugi (2013) proučujejo, ali in kolikšen vpliv ima konzervativno računovodstvo
na vrednost za delničarje. Rezultati kažejo, da obstaja signifikantno pozitivno in
ekonomsko smiselno razmerje med konzervativizmom in poslovanjem družb na borzi v
času sedanje krize. Razmerje med konzervativizmom in vrednostjo družbe je bolj izrazito
za družbe s slabšim korporativnim upravljanjem ali večjo informacijsko asimetrijo.
Rezultati tako podpirajo argumente iz računovodske literature, da je konzervativizem
učinkovit mehanizem upravljanja, ki zmanjšuje informacijsko tveganje, od njega pa
imajo koristi tudi delničarji.
Finančna transparentnost in razkritja ustreznih informacij so za korporativno upravljanje
družb ključna (La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, & Vishny, 1998). Za zagotavljanje
transparentnosti in kakovostnih razkritij pa sta potrebni uporaba ustreznih
računovodskih standardov in učinkovita zakonodaja. Razkritje ustreznih in kredibilnih
informacij ob pravem času namreč omogoča delničarjem nadzor in discipliniranje
managerjev. Družbe, ki imajo boljšo kvaliteto razkritij, so v finančni krizi prizadete manj
(Baek, Kang, & Park, 2004). Transparentnost poslovanja in razkritja ustreznih informacij
pa so še bolj pomembna za banke, saj le-te vplivajo na celotni finančni sistem.
Razkritja informacij zaposlenim s strani managementa se med državami dokaj
razlikujejo. Nekatere države, kot na primer Nemčija, temu področju posvečajo več
pozornosti kot druge in ga imajo urejenega s predpisi oziroma zakoni (npr. EC Works
Council Directive). Skupna splošna politika na področju informiranja in vključevanja
zaposlenih v poslovanje družbe ne obstaja. Postalo je že popolnoma vsakdanje, da nakup
in prodaja družb potekajo brez upoštevanja mnenja zaposlenih (Charkham, 2005, str.
376).
Słomka-Gołębiowska in Urbanek (2014, str. 36) trdita, da je transparentnost eden izmed
najbolj pomembnih atributov dobrega korporativnega upravljanja. Transparentnost
namreč krepi zaupanje v kapitalski trg. Delničarji in ostali deležniki imajo pravico do vseh
informacij v zvezi z banko.
Rajan in Zingales (1998) menita, da finančni razvoj pospešuje gospodarsko rast in
ugotavljata, da se industrijski sektor, ki potrebuje več eksternega financiranja, razvija
nesorazmerno hitreje v državah, ki imajo bolj razvit finančni trg. Wurgler (2000)
ugotavlja, da družbe v državah z razvitim finančnim sektorjem bolj povečujejo investicije
v rastočih industrijah in jih zmanjšujejo v padajočih industrijah, kot tiste z nerazvitim
finančnim sistemom.
Durnev in Kim (2005, str. 1489) pravita, da osnovni problem ni, ali globalizacija vodi k
zbliževanju korporativnega upravljanja, ampak, kako globalizacija vpliva na priložnosti
za rast posameznih družb, potrebe po zunanjih virih financiranja, koncentracijo
lastništva in ekonomsko politiko posameznih držav, pri čemer lahko vsi vplivajo na izbiro
prakse korporativnega upravljanja v posamezni družbi.
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3.6 Korporativno upravljanje in pomen finančne krize ter pravnega
varstva
Kot navaja Mishkin (2004, str. 189), obstaja pet skupin dejavnikov, ki lahko povzročijo
finančno krizo, in sicer: dvig obrestnih mer, povečanje negotovosti, vpliv trga sredstev
(angl. asset market) na bilanco stanja, problemi v bančnem sektorju in vladna fiskalna
neravnovesja.
Lloyd (2009) ugotavlja, da lahko zadnjo finančno krizo smatramo kot posledico slabega
korporativnega upravljanja, kar nakazuje na dejstvo, da člani upravnih odborov niso
ustrezno reagirali na pojav finančnih tveganj. Nedelovanje mehanizmov korporativnega
upravljanja pa se je odrazilo pri poslovanju družb.
Cornett, McNutt in Tehranian (2009, str. 25) so na vzorcu ameriških bank, z delnicami
katerih se javno trguje, v času pred in med zadnjo finančno krizo proučevali, kako se
notranji mehanizmi korporativnega upravljanja spreminjajo v času finančne krize in kako
so ti mehanizmi povezani s poslovanjem bank v času krize. Ugotovitve raziskave kažejo,
da uspešnost poslovanja bank v krizi dramatično upada, pri čemer so za največje banke
značilne največje izgube. Avtorji ugotavljajo, da se številne spremenljivke
korporativnega upravljanja (npr. lastništvo CEO, plačilo vezano na poslovanje,
neodvisnost NS) pomembno poslabšajo v obdobju tik pred in med krizo. Nadzorni svet
se ne srečuje bolj pogosto. Izvršni direktorji opravljajo dvojno vlogo, so tudi predsedniki
upravnega odbora. Banke s šibkejšimi kontrolnimi mehanizmi korporativnega
upravljanja v času krize poslujejo slabše.
Peni in Vähämaa (2012) sta z raziskavo, ki je bila opravljena na vzorcu 62 velikih
ameriških bank (248 opazovanj v obdobju 2005–2008), s katerimi se javno trguje,
proučevala vpliv korporativnega upravljanja na poslovanje bank v obdobju finančne
krize leta 2008. Rezultati raziskave kažejo, da banke z močnimi mehanizmi
korporativnega upravljanja dosegajo višjo dobičkonosnost in da močno korporativno
upravljanje ni ustvarilo vrednosti za delničarje v obdobju usihanja trga. So pa banke z
močnimi mehanizmi korporativnega upravljanja imele bistveno višje donose na delnico
v obdobju po krizi, kar nakazuje, da bi dobro korporativno upravljanje lahko ublažilo vpliv
krize na verodostojnost bank vsaj v obdobju po krizi.
Kot pravita Słomka-Gołębiowska in Urbanek (2014, str. 42), je finančna kriza pokazala
posledice neučinkovitih praks nagrajevanja v finančnih institucijah. Namreč, prakse, ki
spodbujajo presežno sprejemanje tveganj v bančnem sektorju, lahko ogrozijo obstoj
banke in stabilnost finančnega sistema. Kot odgovor na finančno krizo so bili sprejeti
številni ukrepi, med drugim tudi spremembe na področju nadzorniških pravil.
Mednarodne organizacije in nacionalni regulatorji so sprejeli zakonodaje in pobude,
katerih cilj je bil okrepiti obstoječe in oblikovati nove standarde na področju politik
nagrajevanja. Słomka-Gołębiowska in Urbanek (2014, str. 38) menita, da bi banke kot
institucije, ki jim javnost zaupa, v implementiranju dobrih standardov korporativnega
upravljanja morale biti vzor za nefinančne družbe, ki kotirajo na borzi.
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Fang in drugi (2011) ugotavljajo, da je proces prehoda od centralno-planskega
gospodarstva k tržnemu gospodarstvu eden izmed izrednih dogodkov v globalni
ekonomiji. V raziskavi proučujejo, kako različni tipi institucionalnih reform vplivajo na
sprejemanje tveganj v bankah v tranzicijskih gospodarstvih. Ugotovitve kažejo, da imajo
bančne reforme, kot so npr. liberalizacija obrestnih mer, decentralizacija vloge
centralnih bank in deregulacija bančnih aktivnosti, pozitiven vpliv na finančno stabilnost
bančnega sektorja. Prestrukturiranje podjetij in korporativno upravljanje prav tako
močno povečujejo finančno stabilnost bank. Rezultati tudi kažejo, da tudi pravne
reforme lahko vodijo k večji finančni stabilnosti. Krepitev pravnega okolja in
institucionalni razvoj sta ključna za dobro delovanje in stabilen bančni sistem. Razvidno
je , da domačim bankam izboljšanje institucionalnega okolja na področju upravljanja s
tveganji koristi bolj in da boljše pravno institucionalno okolje privablja več tujega
kapitala ter da je krepitev pravic upnikov zlasti koristna za domače banke, da pridobijo
višjo stopnjo finančne stabilnosti.
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4 EMPIRIČNA RAZISKAVA KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA IN
VPLIV NA POSLOVANJE BANK
V nadaljevanju najprej predstavljamo značilnosti proučevanih držav, ki so vključene v
raziskavo. Predstavljamo značilnosti njihovega bančnega sektorja in korporativnega
upravljanja. Nato predstavljamo uporabljene metode in rezultate empirične raziskave.

4.1 Značilnosti proučevanih držav
V empirični del naloge je zajetih osem držav Srednje in Vzhodne Evrope, in sicer: Češka,
Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Slovaška in Slovenija, katerih poslovanje
proučujemo v obdobju od leta 2005 do 2013. Vse države so od leta 2004 članice
Evropske unije in imajo podobno geografsko lego, a na področju poslovanja družb
obstajajo med njimi razlike. Vloga in sodelovanje udeležencev korporativnega
upravljanja se med državami razlikuje. Le-ti sta odvisni od zakonodaje in regulatornih
ukrepov, delno prostovoljnih odločitev in, kar je najpomembneje, tržnih razmer
(Organisation for Economic Cooperation and Development, 2009a, str. 12).
Na sliki 4 je prikazan bruto domači proizvod po tržnih cenah, v EUR na prebivalca, za
zgoraj omenjene države. Glede na povprečje Evropske unije (27 držav) ima izmed
proučevanih držav najvišji BDP Slovenija, sledijo Češka, Slovaška in Estonija. Najnižji BDP
na prebivalca ima Poljska.
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Slika 4: Bruto domači proizvod po tržnih cenah, v EUR na prebivalca
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Vir: (Eurostat, 2015)

Pri primerjavi povprečne letne stopnje inflacije za osem proučevanih držav in Evropsko
Unijo ugotavljamo, da so v letu 2013 imele najvišjo stopnjo inflacije Estonija (3,2),
Slovenija (1,9), Madžarska (1,7) in Slovaška (1,5). Najnižjo stopnjo inflacije sta imeli
Poljska (0,8) in Latvija (0,0). V primerjavi z letom 2005 se je inflacija najbolj znižala v
Latviji, najmanj pa na Češkem (tabela 3).
Tabela 3: Inflacija, povprečna letna stopnja
Država / Leto
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Češka
1,6 2,1 3,0 6,3 0,6 1,2 2,1 3,5 1,4
Estonija
4,1 4,4 6,7 10,6 0,2 2,7 5,1 4,2 3,2
Latvija
6,9 6,6 10,1 15,3 3,3 -1,2 4,2 2,3 0,0
Litva
2,7 3,8 5,8 11,1 4,2 1,2 4,1 3,2 1,2
Madžarska
3,5 4,0 7,9 6,0 4,0 4,7 3,9 5,7 1,7
Poljska
2,2 1,3 2,6 4,2 4,0 2,7 3,9 3,7 0,8
Slovenija
2,5 2,5 3,8 5,5 0,9 2,1 2,1 2,8 1,9
Slovaška
2,8 4,3 1,9 3,9 0,9 0,7 4,1 3,7 1,5
Evropska unija (27 držav) 2,3 2,3 2,4 3,7 1,0 2,1 3,1 2,6 1,5
Vir: (Eurostat, 2015)

Tabela 4 prikazuje število in velikost kreditnih institucij po proučevanih državah, v
obdobju od leta 2007 do 2013. Leta 2013 je bilo število kreditnih institucij najvišje na
Poljskem (640), sledi Madžarska (169). Najmanjše število kreditnih institucij so tega leta
imeli v Estoniji (15) in Litvi (16). Velikost kreditnih institucij je izražena v obliki bilančne
vsote bank, in sicer v milijonih EUR, na zadnji dan leta. Leta 2013 je bila bilančna vsota
bank največja na Poljskem, sledita Češka in Madžarska. Tega leta je bila bilančna vsota
najmanjša v Estoniji. V primerjavi z letom 2007 se je bilančna vsota kreditnih institucij
najbolj povečala na Poljskem.
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Tabela 4: Število in velikost kreditnih institucij, po državah, 2007-2013
Leto
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Kreditne institucije
Število
Bilančna vsota
Bilančna vsota na BDP
Število
Bilančna vsota
Bilančna vsota na BDP
Število
Bilančna vsota
Bilančna vsota na BDP
Število
Bilančna vsota
Bilančna vsota na BDP
Število
Bilančna vsota
Bilančna vsota na BDP
Število
Bilančna vsota
Bilančna vsota na BDP
Število
Bilančna vsota
Bilančna vsota na BDP

Češka
37
140.853,7
105,4%
37
150.489,0
109,1%
39
154.671,6
112,9%
41
167.154,7
114,2%
44
173.587,7
117,56
43
184.225,8
120,9%
44
187.511,1
132,4%

Estonija
N/A
N/A
N/A
17
21.828,0
138%
18
20.621,0
150%
18
19.680,0
136%
17
18.480,0
116%
16
19.370,0
114%
15
19.790,0
107%

Latvija

Litva

21
30.396,8
143,2%
21
30.414,9
132,6%
21
26.224,3
140,4%
29
29.433,6
163,9%
30
29.343,8
144,9
29
28.431,9
127,8%
28
29.160,0
125,1%

16
23.497,4
83,9%
18
26.032,9
80,6%
18
24.456,9
91,8%
21
23.753,8
86,7%
21
22.974,2
75.0
18
22.748,7
69,2%
16
22.530,4
65,1%

Vir: (European Banking Authority, 2015).
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Madžarska
N/A
N/A
N/A
194
121.092,5
120,4%
183
115.929,6
12002,81%
177
104.907,5
10509,79%
177
104.907,5
105,1
172
102.401,7
104,8%
169
99.912,1
102,0%

Poljska
645
220.620,6
67%
649
250.824,6
82%
643
257.382,0
78,7%
646
292.745,0
81,9%
640
293.134,0
85%
642
336.034,0
93,0%
640
339.153,0
85,9%

Slovaška
N/A
N/A
N/A
26
62.819,0
93,3%
26
53.028,0
83,7%
29
54.739,0
83,1%
31
55.772,0
80,7%
31
55.772,0
80,7%
28
59.222,0
82,1%

Slovenija
24
42.208,23
125,8%
21
47.344,6
127,5%
22
51.327,5
147,1%
22
50.244,1
141,9%
22
48.591,6
136,4
21
45.351,8
127,9%
20
39.455,0
111,9%

V nadaljevanju prikazujemo značilnosti bančnega sistema in korporativnega upravljanja
po posameznih državah.

4.1.1 Češka
Bančni sistem
Na Češkem je do leta 1989 vladal ortodoksni komunistični režim. Kmalu po spremembi
režima, v začetku 1990, je bil v državi vpeljan dvotirni bančni sistem. Bančni sektor se je
odprl za vstop privatnih kreditnih institucij, a sprva ne za tiste v tuji lasti (Barisitz, 2008,
str. 28). Kot ugotavlja Barisitz (2008, str. 29), razdružitev Češkoslovaške leta 1993 ni
spremenila strategije pristojnih institucij v Pragi. V večjih bankah je imela država
pomemben delež (v večini primerov okrog 50 %). Po valutnih pretresih maja 1997 in
devalvaciji krone je češka centralna banka pričela spodbujati vlogo bančne regulative in
nadzora v smeri trdih proračunskih omejitev. Štiri največje banke so bile
denacionalizirane, z visokimi stroški za državo, ki so se pričeli odražati v precejšnjem
proračunskem primanjkljaju. Organi so prišli do zaključka, da je potrebna radikalna
sprememba privatizacijske strategije za prilagoditev korporativnega upravljanja
kreditnih institucij in večjo učinkovitost (Neue Zürcher Zeitung, 27. september 2004, v
Barisitz, 2008, str. 31). Tako kot Madžarska in Poljska se je tudi Češka odločila za
strategijo prodaje bank tujim strateškim investitorjem. Hčerinske družbe in podružnice
tujih bank so dosegle pomembno mesto med največjimi češkimi kreditnimi institucijami.
Korporativno upravljanje
Kodeks korporativnega upravljanja (Corporate Governance Code, v nadaljevanju CGC) iz
leta 2004 (Czech Securities Commission, 2004) nadomešča predhodni kodeks iz leta
2001 (pred tem Načela iz leta 1999). Razlog za nadgradnjo kodeksa je bil v dinamičnem
razvoju pravil na področju korporativnega upravljanja, kar je posledica razvoja na
kapitalskih trgih. Kot izhaja iz Kodeksa (Czech Securities Commission, 2004), je ta nastal
na osnovi Načel OECD iz leta 2004, vsebuje pa tudi predloge Evropske komisije iz
dokumenta z naslovom Modernising Company Law and Enhancing Corporate
Governance in the European Union – A Plan to Move Forward (European Comission,
2003). Kodeks je nastal v sodelovanju s strokovnjaki British Know How Fund. Večina idej
uporabljenih v kodeksu iz leta 2001 se je ohranila tudi v kodeksu 2004. Delovna skupina
se je odločila, da jasno sledi ne le vsebini posameznih OECD Načel o korporativnem
upravljanju, ampak tudi njihovi strukturi. Razlog za uporabo istega pristopa je bil v težnji
po enostavnejši komunikaciji z organizacijo OECD in drugimi organizacijami, ki
uporabljajo OECD Načela v svojih analizah o kvaliteti ekonomskih sistemov različnih
držav (npr. Svetovna banka) ali priporočajo uporabo teh Načel (npr. Evropska komisija).
Kodeks je primarno namenjen družbam, ki kotirajo na borzi, seveda pa ga lahko
uporabljajo tudi druge družbe. Pred sprejetjem kodeksa je celo potekala razprava o
obravnavanju kodeksa kot zakonsko obveznega določila, a kodeks iz leta 2004 prepušča
družbam, da se odločijo same, ali bodo uporabljale enotirni ali dvotirni sistem
upravljanja (kodeks iz leta 2001 je priporočal uporabo anglosaksonskega sistema
upravljanja). Novi kodeks kot enega izmed glavnih področij izpostavlja neodvisnost
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članov nadzornega sveta. Kodeks vsebuje tudi nekatera priporočila, ki so opredeljena
kot zakonske obveznosti v češki zakonodaji, a nikakor ne posega v njihovo vlogo (Czech
Securities Commission, 2004).
V poročilu Svetovne banke (The World Bank, 2002) so podana priporočila za izboljšanje
skladnosti korporativnega upravljanja družb, ki kotirajo na borzi, in sicer z Načeli
korporativnega upravljanja OECD. Poročilo izpostavlja, da je potrebno več pozornosti
nameniti transakcijam s povezanimi osebami, insolventnosti in tehničnim vprašanjem
(npr. volitve preko elektronske pošte, srečanja delničarjev). Za izboljšanje izvrševanja
priporočil so potrebne tudi institucionalne okrepitve (npr. sodstvo in institucije, ki
nadzirajo udeležence na finančnem trgu).
Zanimivi so izsledki raziskave, ki jo je opravila družba Deloitte (2012). Vzorec je sestavljen
predvsem iz družb z manj kot 300 zaposlenimi (38,46 %) in od 300 do 999 zaposlenimi
(25,64 %). 17,95% družb je bilo iz bančnega, zavarovalniškega in finančnega sektorja
(23,08 % družb je bilo iz proizvodne, pridelovalne in avtomobilske industrije). Več kot
polovica anketiranih družb je odgovorila, da sta imeli gospodarska in finančna kriza
pozitiven vpliv na korporativno upravljanje v družbi (54 %). Rezultati kažejo, da veliko
družb, ki so dolžne vzpostaviti revizijski odbor, le-tega še niso vzpostavile (58 %).
Revizijski odbor ima 41,30 % družb (leta 2009 52,38 %). Večina (66,66 %) družb ima
revizijski odbor sestavljen iz 3 članov. 2 člana ima 13,33 % družb, 5 članov pa 20 % družb.
Prav tako družbe na Češkem ne hitijo z vzpostavitvijo drugih teles korporativnega
upravljanja, kot je na primer odbor za imenovanja (angl. Nomination Committee; 5,13
%) ali odbor za nagrajevanje (angl. Compensation Committee; 12,82 %). V primerjavi z
letom 2009 je zaznati manjši delež družb, ki uporabljajo notranjo revizijo (2012 = 76,92
%; 2009=95,24 %) in ki imajo izdelan sistem upravljanja s tveganji (2012 = 66,67 %; 2009
= 80,95 %), kar pomeni, da se je pomembnost sistema notranjih kontrol zmanjšala. Etični
kodeks ima 74,36 % družb (2009 = 73,81 %). V primerjavi z letom 2009 se je dvignil
odstotek družb, ki poudarjajo pomen izobraževanja notranjih teles na področju
korporativnega upravljanja (2012 = 33,33 %, 2009 = 9,52 %) (Deloitte, 2012).
Poročilo Deloitta (2012) izpostavlja tudi dejstvo, da je le omejeno število mest v
nadzornem svetu zasedenih z zunanjimi člani (23,08 %). Praksa v večini čeških družb
namreč ni v skladu s priporočili OECD, člani nadzornega sveta so velikokrat povezani z
managementom (23,08 %), so nekdanji člani uprave (12,82 %) ali pa jih lahko štejemo
med povezane osebe (53,85 %). Za družbe, ki so v javnem interesu (bančni in finančni
sektor), velja, da je nadzorni svet sestavljen iz zunanjih, neodvisnih, članov v 31 % družb,
medtem ko je tako v 15 % ostalih družb. OECD priporoča, da je večina članov nadzornega
sveta neodvisnih, zunanjih članov. V velikem številu družb ima nadzorni svet še zmeraj
le simbolično funkcijo, kar nakazuje na dejstvo, da so člani nadzornega sveta nagrajeni
le z simboličnim zneskom (28,57 %), ali pa sploh niso nagrajeni (42,86 %). Veliko družb
tudi ne posluje v skladu z načelom o nagrajevanju članov uprave glede na doseganje
dolgoročnih ciljev družbe in delničarjev. 61,54 % družb podeljuje fiksno mesečno plačilo,
53,85 % pa na osnovi ekonomskih rezultatov. Glede na doseganje dolgoročnih načrtov
za obdobje več kot 10 let plačuje člane uprav le 25,64 % družb.
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4.1.2 Estonija
Bančni sistem
Kot navaja poročilo OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development,
2011), se je z vzpostavitvijo neodvisnosti v 90-ih finančni sistem v Estoniji pričel hitro
razvijati. Privatizacija državne lastnine, vključno z bankami, se je začela leta 1992. V
začetku 90-ih je imela Estonija 42 bank. To število je v naslednjih letih upadalo, predvsem
zaradi združitev in prevzemov. Situacija se je bistveno spremenila tudi zaradi vpliva ruske
krize leta 1998. Posledično je s poslovanjem nadaljevalo zgolj pet ali šest bank, ki so jih
nato prevzele banke iz Švedske, Finske in Danske. Bistven razvoj je zaznati tudi od vstopa
Estonije v Evropsko unijo leta 2004. V času vsesplošne finančne in gospodarske krize se
je Estonija soočala z globoko recesijo, a je dejstvo, da so glavne finančne institucije v
državi v tuji lasti, omejilo ta vpliv.
Po poročilu OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development, 2011) je
Estonija ena izmed redkih držav, v katerih imajo podružnice tujih bank tako pomembno
vlogo na trgu bančnega poslovanja s prebivalstvom. Leta 2011 sta tako na primer
estonski podružnici dveh tujih bank (finske in danske) obsegali eno tretjino bančnega
trga.
V estonskem finančnem sistemu prevladujejo poslovne banke. Bančni sistem je v zasebni
lasti. Koncentracija na trgu je visoka – konec leta 2008 so štiri največje banke (tj.
Swedbank, SEB, Sampo in Nordea) imele v lasti več kot 90 % tržni delež (merjeno v
sredstvih). Konec leta 2008 je v Estoniji poslovalo 6 lokalnih kreditnih institucij in deset
podružnic tujih kreditnih institucij, pri čemer je delež bank v tuji lasti narastel na več kot
97 % vseh sredstev v bančnem sektorju. Swedbanka predstavlja skoraj 50% celotnega
bančnega sektorja. Zaradi prevlade tujega kapitala in lastništva bank (predvsem
skandinavskega) je trdnost estonskega bančnega sistema neposredno povezana s
trdnostjo nordijskih bančnih skupin. Estonske banke so izredno odvisne od zadolževanja
v tujini, predvsem od svojih matičnih družb.
Korporativno upravljanje
Za družbe v Estoniji je značilno, da imajo dvotirni sistem upravljanja, pri čemer nadzorno
funkcijo izvaja nadzorni svet, vodstveno funkcijo pa uprava (Vallikivi & Hint, 2007). Tako
kot za veliko drugih držav tudi za Estonijo velja, da se dvotirni sistem upravljanja včasih
odraža v nezadostnem pretoku informacij med nadzornim svetom in upravo.
Pravno okolje korporativnega upravljanja v Estoniji je opredeljeno s t.i. Commercial
Code, ki vsebuje večino predpisov povezanih z dnevnim vodenjem (managementom)
družb. Ostali viri predpisov s področja korporativnega upravljanja so Law of Obligations
Act, the General Principles of the Civil Code Act, the Estonian Central Register of
Securities Act, the Competition Act, the Securities Market Act in the Credit Institutions
Act ter Tallin Stock Exchange Rules. Talinska borza (angl. Tallinn Stock Exchange) in organ
za finančni nadzor (angl.. Financial Supervisory Authority) sta novembra 2004 skupaj s
skupino strokovnjakov pričela še s pogovori o oblikovanju priporočil korporativnega
upravljanja (Financial Supervision Authority and Tallinn Stock Exchange, 2005). Kot
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izhaja iz Priporočil korporativnega upravljanja (angl. Corporate Governance
Recommendations), so le-ta stopila v veljavo januarja 2006 in so namenjena predvsem
družbam, katerih delnice so bile sprejete v trgovanje na reguliranem trgu, ki deluje v
Estoniji, izključujoč investicijske sklade. Priporočila so pripravljena na osnovi estonske
zakonodaje, lastniške strukture družb, ki poslujejo v Estoniji, in se nanašajo na glavne
probleme, ki izvirajo iz vodenja družb. Priporočilom lahko sledijo tudi vse ostale družbe.
Kot navajajo Priporočila (Financial Supervision Authority and Tallinn Stock Exchange,
2005), morajo družbe načela izpolnjevati oziroma z razlogi odstopanja ustrezno pojasniti
(tj. »spoštuj ali pojasni«). Poročilo o izpolnjevanju priporočil korporativnega upravljanja
mora biti ločeno poglavje v poslovnem delu letnega poročila. V poročilu o izpolnjevanju
priporočil korporativnega upravljanja mora družba razkriti izpolnjevanje priporočil.

4.1.3 Latvija
Bančni sektor
V času finančne krize iz leta 2008 je bilo latvijsko gospodarsko izmed vseh držav Evropske
unije deležno najhujše recesije. BDP se je zmanjšal za 17,7 % leta 2009 in 0,3 % leta 2010,
medtem ko je brezposelnost narasla z 7 % na 23 %, konec leta 2009. BDP male države,
kot je Latvija, je izredno odvisen od bančnega sektorja, kjer je bila izpostavljenost Latvije
v času krize velika.
Kot izhaja iz poročila Financial Sector Assessment za Latvijo (The World Bank, 2012), ima
Latvija dobro razviti finančni sektor, a je bil dostop do finančnih sredstev pri odpravljanju
posledic globalne finančne krize 2008–2009 velika težava. Kreditna rast je bila negativna
(med 2009 in 2011 je bila povprečna letna rast -7 %), kar je prispevalo tudi k velikemu
upadu privatnih investicij (upad za 48 % med 2008 in 2010).
Kot navajajo Eglitis in drugi (2014), je latvijski bančni sektor pred kriznim obdobjem
2008–2010 doživljal hitro rast, in sicer od 57 % BDP leta 2000 do 149 % v letu 2007.
Danes bančni sektor sestavlja 20 bank in 8 podružnic tujih bank. Na domačem kreditnem
trgu imajo prevladujoči položaj skandinavske banke, ki se zanašajo na poceni
financiranje iz matične banke, in banke v domači lasti, ki so v veliki meri odvisne od
depozitov nerezidentov in se v večini specializirajo za nudenje finančnih storitev
nerezidentom. Na latvijskem bančnem trgu dominirajo podružnice tujih bank (npr. SEB,
Swedbank, DNB Bank), predvsem zaradi bližine in integracije znotraj regije, pri čemer
imajo večji institucionalni investitorji dolgoročne cilje, ki se nanašajo na večjo stabilnost
sektorja (Verlaine, 2014). Tudi poročilo Financial Sector Assessment (The World Bank,
2012) navaja, da je finančni sektor v Latviji dominiran s strani poslovnih bank (le-te
predstavljajo ca. 90 % finančnega sektorja), pri čemer je prisotnost tujih bank visoka
(npr. leta 2011 je bilo v tuji lasti 59 % vseh sredstev v tem sektorju). Po velikosti je latvijski
bančni sektor relativno majhen.
Lastniška struktura latvijskih bank se smatra kot koncentrirana in ne razpršena, saj ima
10 največjih delničarjev v lasti od 72 %–100 % lastništva, posledično pa imajo lastniki več
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spodbud za nadziranje in spremljanje poslovanja bank (Verlaine, 2014). Delež latvijskega
bančnega sektorja je v lasti tujih institucionalnih delničarjev.
Korporativno upravljanje
Poročilo ROSC (The World Bank, 2002) je priporočalo oblikovanje latvijskega ali
regionalnega kodeksa najboljših praks korporativnega upravljanja, ki bi ga naj oblikovala
delovna skupina, ki jo koordinira borza (tj. Riga Stock Exchange) in jo sestavljajo
predstavniki javnega in zasebnega sektorja. Poročilo je prav tako priporočalo oblikovanje
regionalnega instituta direktorjev, ki bi ponujal izobraževanja za člane nadzornih svetov,
širil najboljše prakse in igral ključno vlogo v dialogu med javnim in privatnim sektorjem.
Kot navaja McGee (2010d), je poročilo ROSC identificiralo, da naj bo prioriteta dana
izboljšanju obstoječe zakonodaje. Poročilo tudi priporoča razvoj prostovoljnega kodeksa
korporativnega upravljanja, ki ponuja priporočila na področju vlog, odgovornosti,
delovanja, strukture in kvalifikacij članov nadzornega sveta. Kljub temu da je kodeks
prostovoljen, se priporoča, da je razkritje skladnosti poslovanja družbe s kodeksom
zahtevano razkritje.
Danes v Latviji veljajo Načela NASDAQ OMX Riga. Kot izhaja iz Načel NASDAQ OMX Riga
(NASDAQ OMX Riga, 2010), spremenjena in dopolnjena načela korporativnega
upravljanja (2010, predhodna verzija je iz leta 2005), upoštevajo priporočila Evropske
komisije o nagrajevanju direktorjev družb, ki kotirajo na borzi, kakor tudi priporočila
OECD. Priporočila niso namenjena le družbam, ki kotirajo na borzi, ampak se njihova
uporaba priporoča tudi ostalim kapitalskim družbam. Fraza »dobro korporativno
upravljanje« postaja vedno bolj pomembna in danes nihče ne dvomi v potrebnost in
pomembnost dobrega korporativnega upravljanja, saj je dokazano pomembno
(NASDAQ OMX Riga, 2010, str. 2). Načela korporativnega upravljanja v Latviji sledijo
principu »spoštuj ali pojasni« (v veljavi od leta 2011), ki niso obvezna in ne zahtevajo od
družb, da preoblikujejo svoje korporativno upravljanje glede na priporočila, a
omogočajo investitorjem, da razumejo posebnosti in vrste praks uporabljenih v določeni
družbi. Pravni in regulatorni akti tudi opredeljujejo posebna določila glede
administracije in razkritja informacij, v skladu s katerimi morajo poslovati družbe, ki
kotirajo na latvijski borzi (NASDAQ OMX Riga, 2010, str. 4)
V skladu z Načeli (NASDAQ OMX Riga, 2010, str. 5) morajo družbe v sklopu
implementacije načel korporativnega upravljanja pripraviti poročilo korporativnega
upravljanja, ki mora biti pripravljeno v skladu z načelom »spoštuj ali pojasni«. Glede na
to, da se družbe same odločijo, katera načela in do kolikšne mere jih bodo upoštevala,
morajo v poročilu o korporativnem upravljanju, le-to razkriti oziroma svoja odstopanja
pojasniti. Poročilo mora biti predloženo skupaj z letnim poročilom ter objavljeno na
spletni strani (NASDAQ OMX Riga, 2010, str. 5).
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4.1.4 Litva
Bančni sektor
Leta 1993 je bilo v Litvi 28 poslovnih bank (največ). Zaradi pomanjkanja izkušenj in
nadzora nad bančnim sistemom se je število bank nato pričelo drastično zmanjševati.
Danes je bančni sektor v Litvi je razdeljen v tri skupine: (i) velike banke, (ii) majhne in
srednje velike banke in (iii) podružnice in hčerinske družbe tujih bank. Bančni sektor je
zelo skoncentriran, in sicer v obdobju 2005–2012 je bila vrednost indeksa koncentracije
treh bank v depozite, sredstva in posojila 68 %, pri čemer je največji delež skoncentriran
v treh bankah, ki so v skandinavski lasti. Struktura bančnega trga v Litvi je opredeljena
kot oligopol. Največja konkurenca na bančnem trgu je vladala v obdobju 2005–2010, ko
je bila povprečna vrednost Lernerjevega indeksa 13 %, kar pomeni, da je povprečna cena
presegla marginalne stroške za 13 %. Višja vrednost indeksa kaže na upad konkurence
na trgu in obratno (Rimavičiūtė & Vilys, 2014).
Korporativno upravljanje
Kodeks korporativnega upravljanja NASDAQ OMX Vilnius (NASDAQ OMX Vilnius, 2010)
se uporablja za družbe, ki kotirajo na NASDAQ OMX in je osnovan na načelih
korporativnega upravljanja OECD, posebna pozornost pa je namenjena tudi podobnim
kodeksom, standardom in načelom, ki so jih sprejele druge države in mednarodne
institucije. Kot izhaja iz Kodeksa (NASDAQ OMX Vilnius, 2010), Kodeks upošteva načela
in standarde korporativnega upravljanja in predlaga kotirajočim družbam, da jih
postopoma vpeljejo med svoje aktivnosti. Standardi se primarno navezujejo na zaščito
interesov delničarjev, ustrezno ravnovesje in distribucijo funkcij med organe delovanja
in ustrezno razkritje korporativnih informacij. Kodeks upošteva priporočila Evropske
komisije (npr. 2004/913/EC2005/162/EC). Večina pomembnih načel ustreznega
korporativnega upravljanja (npr. o varovanju interesov delničarjev, o uravnavanju
delovanja, odgovornosti, obveznosti korporativnih teles in zagotavljanju preglednosti
korporativnega upravljanja) je že vsebovanih v zakonodaji in predpisih Republike Litve.
Kodeks se tako izogiba ponavljanju zakonskih določb in zapolnjuje njihove vrzeli oziroma
družbam celo predlaga uporabo višjih standardov kot tistih, ki so določeni z zakonom,
vendar ne nadomešča zakonodajnih določb in predpisov. Vsebina tega kodeksa ima
naravo priporočil. Vsaka družba, ki je predmet kodeksa, mora najmanj enkrat letno
objaviti javno izjavo o skladnosti z določbami tega kodeksa, za katero se priporoča, da je
sestavni del letnega poročila. Izjava mora razkrivati tudi neskladje s priporočili kodeksa
in razloge zanje.
Kot navaja poročilo ROSC za Litvo (The World Bank, 2002), se je v korporativnem
upravljanju v Litvi odražalo več pomembnih vidikov iz zgodovine družb, in sicer:
zgodovina družbene lastnine, prehod v tržno gospodarstvo, privatizacija družb v državni
lasti, vpliv strateških naložb na koncentracijo lastništva in vstop Litve v EU. Iz poročila
ROSC (The World Bank, 2002) izhaja, da je bilo zanimanje za korporativno upravljanje
nizko in da je v izboljšanju korporativnega upravljanja potencial za izboljšanje dostopa
do kapitala in spodbudo za učinkovit razvoj novega privatnega sektorja. Kot navaja
McGee (2010b), je priporočilo ROSC (The World Bank, 2002) predlagalo nekaj
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sprememb, pri čemer je poudarek na izboljšanju obstoječe zakonodaje. ROSC je svetoval
oblikovanje prostovoljnega kodeksa korporativnega upravljanja, ki vsebuje podrobnosti
o vlogah, odgovornostih, delovanju, strukturi in kvalifikaciji za člane nadzornega sveta.
Kodeks naj bi priporočal strukturo in predlagal oblikovanje odborov na določenih
področjih. Področje, ki mu je potrebno posvetiti posebno skrb, je neodvisnost članov
nadzornega sveta. Obstajati morajo postopki, ki bodo zagotovili popolno razkritje
konflikta interesov.

4.1.5 Madžarska
Bančni sektor
Od privatizacije bank v državni lasti v obdobju od 1994 do 1999 so postale velike banke,
ki so v tuji lasti, osrednji del finančnega sistema (Szikszai, Badics, Raffai, Stenger, &
Tóthmihály, 2013). Za stabilizacijo bančnega sektorja in njen nadaljnji razvoj je bila
privatizacija madžarskega sektorja potrebna. Glavni motivi za privatizacijo in privabljanje
tujega kapitala so bili pomanjkanje znanja in domačega kapitala. Večina velikih bank je
bila privatiziranih v obdobju 1995–1997. Tuje lastništvo se je izkazalo kot pozitivno, in
sicer s pozitivnim vplivom na uspešnost poslovanja bank, stabilnost bančnega sistema,
kvaliteto storitev, konkurenčnost, izboljšanje korporativnega upravljanja in integracijo v
mednarodne finančne trge (Zsámboki, 2006). V obdobju 2000–2008 je bančni sektor
izredno zrastel in od leta 2000 naprej, ko sta na področju poslovanja s prebivalstvom
veliko vlogo odigrala tuje lastništvo in povečana konkurenčnost, se je učinkovitost
bančnega sektorja izboljšala. Posledice finančne krize na Madžarskem so se odražale v
velikih izgubah bank v letih 2010 in 2011, a le-te niso ogrozile stabilnosti bančnega
sistema (Szikszai, Badics, Raffai, Stenger, & Tóthmihály, 2013).
Kot trdi Katalin (2010), sta tržni delež in lastniška struktura vodilnih madžarskih bank v
domeni evropskih bančnih hiš (npr. KBC, ERSTE, Raiffeisen Bank, Unicredit Bank idr.). Za
madžarski bančni trg je značilna monopolistična konkurenca na področju osebnega
bančništva, medtem ko je za korporativno bančništvo značilna večja konkurenca. Visoka
obrestna marža je bila glavni razlog za izjemno donosnost madžarskih bank v Srednji in
Vzhodni Evropi (Szikszai, Badics, Raffai, Stenger, & Tóthmihály, 2013).
Na Madžarskem je število bank padlo s 43 leta 1999 na 38 leta 2005, kar je še zmeraj
relativno veliko. Število podružnic je dokaj majhno. Dostop do bančnih storitev je mnogo
manjši kot v povprečju v Evropski uniji. Uporaba kreditnih kartic, telefonskega in
internetnega bančništva je omejena, a s tehničnimi nadgradnjami in širitvijo IT sistemov
narašča. Bančna regulativa in nadzor se izboljšujeta (Barisitz, 2008, str. 85).
Banke na Madžarskem predstavljajo dve tretjini vseh sredstev v finančnem sistemu in
imajo v lasti velike deleže na trgu kapitala, zavarovalništva in skladov (Szikszai, Badics,
Raffai, Stenger, & Tóthmihály, 2013).
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Korporativno upravljanje
Iz poročila o opravljenem pregledu s strani ROSC iz leta 2003 (The World Bank, 2003)
izhajata dva problema, povezana s korporativnim upravljanjem: (i) slabosti povezane z
nadzornim svetom, ki so povezane z neskladnostjo s številnimi načeli OECD, in (ii)
problemi, povezani s sposobnostjo vseh delničarjev, da se udeležujejo skupščin in
izvršujejo svoje glasovalne in druge pravice. Priporočila glede politike upravljanja so
združena v tri kategorije: (i) zakonodajne reforme, (ii) institucionalno izboljšanje in (iii)
prostovoljne/privatne iniciative. Eden izmed predlogov je tudi oblikovanje kodeksa
korporativnega upravljanja, ki ga bi koordinirala borza (tj. Budapest Stock Exchange), v
sodelovanju s predstavniki javnega in privatnega sektorja.
Prva verzija madžarskih Priporočil korporativnega upravljanja je bila izdana leta 2004.
Nova verzija priporočil, ki nadomešča predhodno, je bila izdana leta 2008 (Corporate
Governance Committee of the Budapest Stock Exchange Company Limited by Shares,
2008) in je pripravljena s strani odbora za korporativno upravljanje budimpeške borze.
Kot izhaja iz Priporočil, le-ta vsebujejo priporočila, predloge in pojasnila. Družbe, ki
kotirajo na borzi, so zavezane podati izjavo o spoštovanju priporočil v 120 dneh od
zaključka poslovnega leta, in sicer od leta 2007 naprej. Priporočila služijo kot dodatek k
madžarski zakonodaji s področja gospodarskega prava, predvsem za družbe, ki kotirajo
na borzi in delniške družbe. Priporočila ne smejo biti v nasprotju z zakonskimi določbami.
Določbe zakona o gospodarskih družbah urejajo vprašanja na področju korporativnega
upravljanja (uprava, nadzorni svet, neodvisnost članov idr.). Področja, ki jih pokriva
zakon, niso predmet priporočil. Skladnost s priporočili je priporočljiva, ni pa obvezna.
Ena izmed novosti zakona o gospodarskih družbah je možnost, da lahko delniške družbe
izberejo enotirni sistem upravljanja, kjer ni nadzornega sveta (t.i. Supervisory Board),
ampak upravni odbor (t.i. Board of Directors), ki izvršuje hkrati obe funkciji, tj. vodenja
in nadzora. Priporočila iz leta 2008 vključujejo zadnja priporočila izdana s strani Evropske
komisije v zvezi z nagrajevanjem uprave iz leta 2004 (2004/913/EC) in v zvezi z vlogo
neizvršnih direktorjev ali članov nadzornega sveta in vlogo odborov nadzornega sveta za
družbe, ki kotirajo na borzi iz leta 2005 (2005/162/EC).
Kot izhaja iz Priporočil (Corporate Governance Committee of the Budapest Stock
Exchange Company Limited by Shares, 2008, str. 6), so tudi nove določbe zakona o
gospodarskih družbah dale pravno moč ureditvi obveznosti glede razkritij v zvezi s
korporativnim upravljanjem. V skladu s tem morajo družbe predložiti letno poročilo o
korporativnem upravljanju na letno skupščino. V novih priporočilih o korporativnem
upravljanju so bila določila v zvezi z razkritji dodelana bolj podrobno. Družbe, ki kotirajo
na borzi, morajo svojo prakso korporativnega upravljanja razkriti na dva načina
(Corporate Governance Committee of the Budapest Stock Exchange Company Limited
by Shares, 2008, str. 7): (i) v prvem delu izjave morajo podati točno, celovito in
razumljivo informacijo o praksi korporativnega upravljanja, vključno s politiko
korporativnega upravljanja in opisom nenavadnih okoliščin, in (ii) v drugem delu, v
skladu s politiko »spoštuj ali pojasni« morajo razkriti skladnost s priporočili. Pričakuje se,
da bodo družbe, ki kotirajo na borzi sledile priporočilom, morebitna odstopanja in
razloge zanje pa pojasnile. V primeru, da družba priporočil ne upošteva, bodo pojasnila
morebitnim investitorjem omogočila lastno oceno odstopanja.
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Kot navaja Martin (2010), so razlogi za razhajanje med formalno zavezo za sprejem
kodeksa in njegovo učinkovito implementacijo povezani z nacionalnimi pogoji,
vsebinskimi pogoji družb, spodbudami za poslovodstvo in kanali prenosa. Na
implementacijo kodeksa korporativnega upravljanja, ki sledi OECD načelom, so k
omejenemu odzivu vplivale tri okoliščine: značilnosti poslovnega sistema, vloga države
in pomanjkljivosti organizacij. Investitorji so kazali omejeno zanimanje za izzive
povezane s korporativnim upravljanjem. Prav tako poslovodstvo s svojo
nepripravljenostjo, da razkrije podrobnosti povezane s prejemki.
Kot pravita Bedo in Ozsvald (2008), se v teoriji pričakuje, da kodeksi, ki so namenjeni
dobremu korporativnemu upravljanju, izboljšajo pomanjkljivosti obstoječih
mehanizmov korporativnega upravljanja. Za madžarske javne družbe velja, da sta
največja problema korporativnega upravljanja povezana s slabim varovanjem interesov
manjšinskih delničarjev in pomanjkanjem spodbud za višjo stopnjo preglednosti in
razkritij. V raziskavi, ki sta jo avtorja opravila na poročilih korporativnega upravljanja 37
družb, ki kotirajo na borzi v Budimpešti, za leto 2007, avtorja ocenjujeta kvaliteto
informacij, ki jih v poročilih razkrivajo družbe. Ugotovitve kažejo, da obstaja inverzna
povezava med koncentracijo lastništva in kvaliteto informacij (tj. koncentracija lastništva
zmanjšuje kvaliteto informacij), medtem ko je večja likvidnost delnic izboljšala kvaliteto
razkritij. Rezultati kažejo, da kvaliteta razkritih informacij ni zadostna, da bi lahko
eliminirali problem asimetrije informacij, kar je eden izmed osrednjih namenov. Veliko
družb ni razkrilo ali ni zadosti pojasnilo odstopanj od načel kodeksa, kar kaže na slabo
motiviranost družb po preglednem poslovanju napram investitorjem. To se lahko
pojasni z majhno odvisnostjo družb od zunanjih virov financiranja.
Bedo in Ozsvald (2008) menita, da ima vir sprožilca za implementacijo kodeksov
korporativnega upravljanja (npr. zunanja zahteva ali notranja želja) močne posledice na
učinkovitost kodeksa. V državah, kjer so kodeksi dobrega korporativnega upravljanja
prisotni že dlje časa, so v sistemu dobro uveljavljeni in so dovolj pozorno spremljani,
obstaja direktna pozitivna povezava med uspešnostjo poslovanja družb in skladnostjo s
kodeksom.

4.1.6 Poljska
Bančni sistem
Pred začetkom krize so bile spremembe v konkurenci v poljskem bančnem sistemu
posledica dejavnikov, kot so: (i) globalizacija in deregulacija, (ii) vzpostavitev
evroobmočja, (iii) prehod lastništva, (iv) naraščajoč delež tujega kapitala v bančnem
sektorju, (v) naraščajoča koncentracija lastništva zaradi združitev in prevzemov, (vi)
integracija evropskega finančnega trga in vstop Poljske v EU, (vii) napredek na področju
informacijske tehnologije in inovacije izdelkov v finančnem sektorju. Po letu 2008 pa je
na spremembe v konkurenci v poljskem bančnem sistemu vplivala predvsem globalna
finančna kriza kakor tudi kriza zaupanja na medbančnih trgih (Pawłowska, 2014, str. 20).
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Reforma poljskega bančnega sistema je bila dokaj počasna. Slonela je na
decentraliziranem programu prestrukturiranja, ki je temeljil na spremembi spodbud za
banke in realni sektor in je bistveno pripomogel k trdim proračunskim omejitvam v
poljskem gospodarstvu (Pawłowska, 2014, str. 24). Rezultati raziskave, ki je bila
opravljena na poljskem bančnem sektorju kažejo, da se je delež bank v tuji lasti povečal
iz 4,2 % v letu 1995 na 69,5 % v letu 2000, medtem ko se je delež bank v državni lasti
zmanjšal z 86,2 % v letu 1993 na 23,9 % v letu 2000. Delež tujega kapitala se je malenkost
zmanjšal v obdobju 2010–2013 in je znašal 63 % konec leta 2013 (Pawłowska, 2014, str.
26). Konec leta 2013 je bila večina delnic v lasti investitorjev iz 18 držav, in sicer iz Italije
(12,7 %), Nemčije (10,6 %), Nizozemske (8,8 %), Amerike (5,9 %), Španije (5,4 %) in
Francije (4,8 %). Delež tujih investitorjev je v poljskih bankah relativno višji v primerjavi
z ostalimi državami iz Evroskupine, a nižji kot v nekaterih državah Srednje in Vzhodne
Evrope (Pawłowska, 2014, str. 22).
Korporativno upravljanje
Za Poljsko velja dvotirni sistem upravljanja z nadzornim svetom in upravo. Za družbe je
značilna visoka stopnja tujega lastništva. Ni obveznega predstavnika zaposlenih v
nadzornem svetu. Gospodarsko pravo je zelo podobno avstrijskemu in nemškemu.
Značilna je visoka koncentracija lastništva in malo razkritij povezanih z variabilnim
nagrajevanjem. Mortimer (2009) ugotavlja, da sta lastništvo in kontrola na Poljskem zelo
koncentrirana, predvsem v primerjavi z ZDA in Veliko Britanijo. V povprečju ima največji
delničar družbe v lasti skoraj 40 % kapitala (v manjših družbah celo 70 %). Kowalewski
(2012) proučuje povezavo med korporativnim upravljanjem, merjenim z indeksom
korporativnega upravljanja, in poslovanjem družb ter višino dividend v času finančne
krize na Poljskem. Rezultati raziskave, ki je bila opravljena na vzorcu 298 nefinančnih
družb, ki so kotirale na varšavski borzi v času od 2006 do 2010, kažejo, pozitivno
povezavo med korporativnim upravljanjem in poslovanjem družb, merjenim z
Tobinovim Q. Boljše korporativno upravljanje vodi do višjih dividend. V času finančne
krize je korporativno upravljanje pozitivno povezano z ROA.
Poročilo ROSC (The World Bank, 2005) identificira številne potencialne probleme na
področju korporativnega upravljanja na Poljskem: (i) nezadostna regulativa na področju
aktivnosti korporativnega upravljanja pokojninskih skladov, (ii) pomanjkljivosti
nadzornega sveta, (iii) težave pri procesu umika/iztisnitve in (iv) nezadostno
odobravanje transakcij s povezanimi osebami. Iz Poročila prav tako izhaja, da je v
zgodnjih letih privatizacije imela Poljska relativno razpršeno lastniško strukturo. Čez čas
je lastniška struktura postala koncentrirana, tako kot tudi v drugih državah
kontinentalne Evrope.
Prvi formalni dokument, ki se ukvarja s problemi in opredeljuje pravila s področja
korporativnega upravljanja, je bil na Poljskem objavljen leta 2002 in se imenuje Najboljše
prakse delniških družb 2002 (Domański, Bochniarz, Lis, Rozłucki, Socha, & Sołtysiński,
2002). Oblikovalo ga je več posameznikov in institucij. Ta pravila in standardi upravljajo
razmerja med družbami, ki kotirajo na borzi, in njihovim okoljem. Namen kodeksa je
izboljšati preglednost poslovanja družb, ki kotirajo na borzi, izboljšati kvaliteto
komunikacije med družbami in investitorji in utrditi zaščito pravic delničarjev, vključno s
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tistimi, ki niso regulirane z zakonodajo. Kodeks se nanaša le na tista področja, kjer ima
njegova uporaba pozitiven vpliv na tržno vrednost družb. Pravila kodeksa se uporabljajo
kot sredstvo za izboljšanje konkurenčnosti trga, pri čemer oblikovanje pravil koordinira
varšavska borza, ki upošteva tudi pričakovanja investitorjev in izdajateljev vrednostnih
papirjev. Pravila sledijo načelu »spoštuj ali pojasni«, pri čemer se izpolnjevanje pravil
pričakuje od družb, ki kotirajo na borzi. Kot izhaja iz poročila ROSC (The World Bank,
2005), ima po mnenju udeležencev na trgu kodeks pomemben vpliv na vedenje družb.
Glavna točka polemik je koncept o neodvisnosti direktorjev in težave pri kaznovanju
lažne skladnosti s kodeksom.
Leta 2011 je bila z implementacijo direktive CRD III odpravljena razlika med zakonskimi
določili na Poljskem in pravnimi pravili, ki so veljala za tuje finančne institucije. Rezultati
raziskave, ki sta jo opravila Słomka-Gołębiowska in Urbanek (2014, str. 42), kažejo, da se
nova pravna pravila niso v celoti izvrševala. Javne banke na Poljskem ne izpolnjujejo
obveznosti poročanja in zato, tako Słomka-Gołębiowska in Urbanek (2014), je zelo težko
oceniti, ali sledijo priporočilom o strukturi in načinu nagrajevanja. To nezmožnost,
oceniti napredek na tem področju in prilagoditi prakse nagrajevanja novim uredbam, bi
lahko razumeli kot enega izmed pomembnih faktorjev tveganja, ki na Poljskem še ni bil
odpravljen.
Słomka-Gołębiowska in Urbanek (2014, str. 37) v raziskavi tudi ugotavljata, da je
navkljub priporočilom s strani Evropske komisije v bankah v obdobju 2008–2012 opaziti
zgolj manjše izboljšave na področju razkritij nagrajevanja. Večina bank ni spremenila
prakse razkritij na področju nagrajevanja. Le tri banke so razkrile več komponent
nagrajevanja, medtem ko so nekatere celo omejile obseg razkritij. Štiri banke celo niso
razkrile nobenih drugih razkritij povezanih z nagrajevanjem, razen skupnega zneska
nagrad, in sicer v celotnem proučevanem obdobju. Nobena izmed bank ni opisala
politike nagrajevanja v nobeni sekciji letnega poročila, kljub temu da ta zahteva izhaja iz
mednarodnih načel kakor tudi poljskega zakona o bančništvu. V obdobju 2008–2012 je
le pet bank razkrilo podatek o višini bonusa, ki je bil izplačan CEO-jem, in nobena izmed
bank ni razkrila podatka o kriteriju poslovanja, na katerem je osnovana variabilna
komponenta nagrajevanja. Nadzorni sveti bank neradi motivirajo izvršne direktorje na
način, da jim omogočijo visoko variabilno nagrado. Raziskava ne kaže nobenih
pomembnejših sprememb v politiki nagrajevanja bank, ki kotirajo na borzi po nedavni
krizi. Prav tako od leta 2010, ko so se poslovni rezultati bank izboljšali, ni zaznati dviga
variabilne komponente nagrajevanja. Sicer pa slaba transparentnost v poročanju in
slaba razkritja onemogočajo oziroma otežujejo ocenjevanje, ali banke poslujejo v skladu
s priporočili (Słomka-Gołębiowska & Urbanek, 2014, str. 40-41).
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4.1.7 Slovaška
Bančni sektor
Po osamosvojitvi Slovaške republike 1. januarja 1993 se je Slovaška razvijala počasneje
kot njene vrstnice iz Srednje Evrope in jih je s pomočjo reform nato po letu 1999
dohitela, pri čemer je bil eden izmed bistvenih elementov reforma bančnega sistema.
Leta 1993 je sektor vseboval 18 bank. Dominirale so tri institucije v pretežni državni lasti,
ki so predstavljale dve tretjini celotnih sredstev bančnega sektorja, pri čemer je obstajal
trend zmanjševanja deleža države. Preostale institucije so bile v delno zasebni, delno
državni lasti, bile so srednje velike in majhne, in so vključevale tri banke v pretežni tuji
lasti in številne podružnice tujih bank. Leta 1997 je število bank naraslo na 29 (Barisitz,
2008, str. 32). Konec leta 1998 je delež treh največjih bank padel na 46 % bančnih
sredstev, medtem ko je delež bank v večinski tuji lasti narastel, a še kljub vsemu ostal
nizek v primerjavi z ostalimi državami v regiji (Barisitz, 2008, str. 37).
Leta 2008 je bilo na Slovaškem 17 kreditnih institucij. Do leta 2013 se je to število znižalo
na 14. V nasprotju pa se je število tujih podružnic povečalo iz 9 v letu 2008 na 15 v letu
2013. Leta 2013 je agregatni profit bančnega sektorja na Slovaškem zrastel za 12 %,
medtem ko je količnik kapitalske ustreznosti konec leta 2013 znašal 17,2 %.
Korporativno upravljanje
Tako kot v drugih tranzicijskih državah je imela privatizacija pomemben vpliv tudi na
oblikovanje slovaškega gospodarstva in na strukturo korporativnega upravljanja. Na
Slovaškem so bili trije glavni privatizacijski valovi in privatizacija je imela številne
posledice na oblikovanje vodstvene in lastniške strukture na Slovaškem. Prenos
državnega lastništva na zasebno lastništvo (tj. privatizacija) je izboljšal sistem
korporativnega upravljanja, prihodke CEO in poslovanje družb (Fidrmuc, 2004).
Pomemben vpliv sta imeli tudi neustrezna zakonodaja in nestabilna politična situacija
(Jurica, 2005, str. 14). Zaradi gospodarskih in političnih sprememb na Slovaškem se je
razvoj korporativnega upravljanja soočal s številnimi težavami. Namreč, ni obstajala
zakonodaja, ki bi obvarovala pravice malih in velikih investitorjev, prisotno je bilo
pomanjkanje preglednosti poslovanja, vršila se je prodaja državne lastnine domačim
managerjem, ki so imeli politične povezave in notranje informacije ter so kupovali
delnice po minimalni ceni (Jurica, 2005, str. 12). Model korporativnega upravljanja ni bil
podprt z ustrezno zakonodajo. ROSC je v poročilu iz leta 2003 (McGee, 2010c) Slovaški
priporočil naslednje: (i) reforma zakonodaje, (ii) institucionalna krepitev s povečanjem
pravic delničarjev in (iii) močen inštitut nadzornikov, ki je bistven za izboljšanje
korporativnega upravljanja.
Slovaška borza je bila ustanovljena leta 1993. Takrat sta bili ustanovljeni tudi borzi na
Češkem in v Litvi (Berglöf & Pajuste, 2003). Kot navaja Jurica (2005, str. 20) je slovaški
delniški trg majhen in slabo likviden. Sestavljen je iz prostega in kotirajočega trga. Tako
kot drugod morajo tudi tukaj kotirajoče družbe izpolnjevati določene kriterije. Pravila na
področju kapitalskega trga so na Slovaškem prišla v veljavo leta 2002.
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Na Slovaškem je pobudo za izoblikovanje kodeksa korporativnega upravljanja prevzela
bratislavska borza (angl. Bratislava Stock Exchange – BSSE), s podporo in sodelovanjem
še nekaterih drugih institucij (npr. FIRST Initative Management Unit, London; Financial
Market Authority; INEKO Economic Institute; predstavniki združenj in kotirajočih družb).
Slovaška je Kodeks korporativnega upravljanja (Corporate Goverance Code) uvedla leta
2002. Kodeks temelji na OECD načelih in je bil aprila 2003 vključen v pravila borze. Kot
navaja Jurica (2005, 10), kodeks sledi tudi t.i. Combining Code Londonske borze
(Combining Code of the London Stock Exchange ). Jurica (2005, str. 19) navaja, da od leta
2004 Bratislavska borza od vseh družb, ki kotirajo na borzi, zahteva, da sledijo
slovaškemu kodeksu korporativnega upravljanja in poročajo v skladu z njim.
Leta 2008 je bil sprejet dopolnjen in prenovljen Kodeks korporativnega upravljanja za
Slovaško (angl. Corporate Governance Code for Slovakia), ki sledi prenovljenim načelom
OECD iz leta 2004, priporočilom Evropske komisije za korporativno upravljanje iz 2004
in 2005 (2004/913/EC in 2005/162/EC) ter zakonodajnim spremembam na Slovaškem.
Pri nadgradnji kodeksa so sodelovali predstavniki slovaške nacionalne banke, nekaterih
ministrstev in bančnega združenja. Le-ti so postali tudi člani nadzornega komiteja.
Oblikovana je bila tudi delovna skupina petih članov. Kodeks se uporablja za vse družbe,
s katerimi se trguje na reguliranem trgu BSSE. V letnih poročilih za leta 2007 in naprej
vključujejo te družbe izjavo pripravljeno na osnovi pristopa »spoštuj ali pojasni«, v kateri
pojasnjujejo, kako so sledili načelom korporativnega upravljanja. Tako kot v ostalih
državah tudi na Slovaškem pristop »spoštuj ali pojasni« dovoljuje odstopanja od načel,
ki pa morajo biti pojasnjena. Mnogo načel je vključenih v zakonodajo, kar izpostavlja
pomembnost dobrega korporativnega upravljanja, ki prodira v zakonodajo. Namen
kodeksa ni, da nadomesti pravno ureditev, ki velja na nekaterih področjih, ampak
predstavlja celovit pregled o najbolj pomembnih načelih s tega področja. Kodeks ni
namenjen le družbam, s katerimi se trguje na borzi, ampak jih lahko uporabljajo vse
družbe.
Iz Kodeksa (Autner, Kotlárik, Lazárová, Mako, & Patarák, 2008) izhaja, da je Slovaška v
zadnjih letih naredila pomembne spremembe na prehodu iz planskega v tržno
gospodarstvo, s privatizacijo državnih družb in nastankom mnogih novih privatnih družb.
Korporativno upravljanje se je bistveno izboljšalo. Glavni vpliv ima naraščanje
konkurence in nove izkušnje iz mednarodnega razvoja korporativnega upravljanja, pri
čemer je veliko sprememb povezanih tudi s spremembo zakonodajnega okolja. Prednost
korporativnega upravljanja na Slovaškem je tudi v dejstvu, da je Slovaška lahko zaobšla
zgodovinski razvoj na tem področju in uporabila izkušnje, ki so jih na tem področju že
pridobile razvitejše države. Tako pozitivne kot negativne izkušnje so vodile do
izoblikovanja načel za upravljanje razmerij med lastniki družb, vodstvom in ostalimi
deležniki.
Kot izhaja iz National Factsheet Gender Balance in Boards za Slovaško (European
Commission, 2013), je sistem korporativnega upravljanja na Slovaškem dvotiren, z
ločenima funkcijama nadzora (tj. Dozorná rada) in upravljanja (tj. Predstavenstvo).
Regulatorno telo, ki opravlja bančni nadzor, je slovaška centralna banka. Sistem
upravljanja je evropski in ustreza predvsem nemškemu tipu upravljanja (Jurica, 2005,
88

str. 10). Lastništvo je zelo skoncentrirano in velik je delež tujega lastništva. Konkurenčni
pogoji na slovaškem bančnem trgu so eni izmed najmočnejših v Evropi.
National Factsheet Gender Balance in Boards za Slovaško (European Commission, 2013)
navaja, da na Slovaškem predstavljajo ženske 13,8 % članov nadzornega sveta največjih
družb, ki kotirajo na slovaški borzi (SAX index). Ta delež je pod evropskim povprečjem,
ki znaša 15,8 %. Nadzorne svete vodi 10 % žensk (EU-27 3,3 %), glavnih izvršnih direktoric
pa je 10 % žensk (EU-27 2,4 %). Delež žensk v nadzornih svetih je zrasel iz 7,6 % v letu
2003 na 13,8 % v oktobru 2012 (vzorec 10 družb), pri čemer je znašalo povprečno letno
povišanje deleža 0,7 odstotne točke na leto. Za dosego najmanj 40 % deleža žensk v
nadzornih svetih bi tako potrebovali nadaljnjih 40 let.

4.1.8 Slovenija
Bančni sistem
Slovenija je razglasila svojo neodvisnost 26. junija 1991 in 8. oktobra 1991 uvedla svojo
valuto, slovenski tolar. Tako kot večino evropskih držav je tudi slovenski finančni sistem
zadnja globalna finančna kriza močno prizadela. Slovenija je krizo najbolj občutila v letih
2008–2009. Gospodarstvo se je začelo izboljševati leta 2010, pri čemer je eskalacija krize
v evroobmočju v drugi polovici leta 2011 to prekinila. Kot navaja Mednarodni denarni
sklad (angl. International Monetary Fund, v nadaljevanju IMF), so bili bistvo težav slabo
upravljanje v državnih bankah, kreditna ekspanzija, financirana z zunanjimi viri in močno
izpostavljena z gradbenimi podjetji, in managerski odkupi/korporativni prevzemi
(International Monetary Fund, 2012). Zaradi slabe situacije in izgub v bančnem sektorju
je morala intervenirati država z dokapitalizacijo nekaterih večjih bank. Pri IMF
(International Monetary Fund, 2012) menijo, da bi finančnemu prestrukturiranju morala
slediti privatizacija bank v državni lasti, ki bi pomagala pri odpravi dolgotrajnih slabosti
upravljanja teh bank, ki so prišle do izraza v času krize. Namreč, zmanjšanje vpliva države
na poslovanje bank in prepuščanje odločitev bank bi pomagalo izboljšati prakse
upravljanja in pripomoglo k učinkovitosti in stabilnosti bančnega sistema na daljši rok.
Avtorji navajajo, da bi moral biti vpliv Banke Slovenije okrepljen na več področjih, npr.
na področju licenciranja ali odvzema licence članom nadzornega sveta.
Slovenija je ena izmed srednje- in vzhodnoevropskih držav, ki imajo najmanjši delež bank
s tujim lastništvom. Kljub temu pa imajo mednarodne bančne skupine iz Avstrije, Belgije,
Italije, Francije in nekaterih drugih držav deleže v večini izmed desetih največjih
slovenskih bank. Kot navaja IMF (International Monetary Fund, 2012), bi reforma bank
v državni lasti pomagala revitalizirati bančni sektor.
Po letnem poročilu Banke Slovenije (Banka Slovenije, 2013) se je leta 2013 lastniška
struktura bank v Sloveniji pomembno spremenila. Republika Slovenija je takrat
rekapitalizirala pet bank in s tem postala njihov 100 % lastnik. Na dan 31.12.2013 je bilo
v popolni tuji lasti sedem hčerinskih bank in tri podružnice, tri banke pa so bile v večinski
domači lasti. Le pri eni banki je lastniški delež tujega kapitala presegal 10 %. Merjeno z
lastniškim kapitalom je delež kapitala tujcev znašal 31,3 %, delež neposrednega
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lastništva države 58,7 % in delež drugih domačih lastnikov 10,0 %. Konec leta 2013 je
bilančna vsota bančnega sistema znašala 40,4 mrd. EUR (tj. 12,3 % manj kot leto prej) in
se zmanjšala že četrto leto zapored. Delež temeljnega kapitala je obsegal 94,2 %
celotnega kapitala, količnik kapitalske ustreznosti na solo podlagi pa je znašal 14,3 %.
Več podatkov o lastniški sestavi bančnega sektorja in povprečni bilančni vsoti glede na
BDP je razvidnih iz tabele 5 in tabele 6.
Tabela 5: Lastniška sestava bančnega sektorja po lastniškem kapitalu, Slovenija
31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

27,90%
9,20%
20,10%
42,80%

30,10%
9,10%
22,70%
38,10%

33,30%
8,70%
22,80%
35,20%

30,70%
0,40%
58,20%
10,60%

Tuje osebe (nad 50% v upravljanju)
Tuje osebe (pod 50% v upravljanju)
Država v ožjem smislu
Ostale domače osebe

Vir: (Banka Slovenije, 2013)

Tabela 6: Povprečna bilančna vsota glede na BDP, Slovenija
v mio EUR

Povprečna bilančna vsota bank in hranilnic
BDP v tekočih cenah
Povprečna bilančna vsota (v % BDP)

2010
51.827
35.485
146,1

2011
50.439
36.150
139,5

2012
48.465
35.319
137,2

2013
44.644
35.275
126,6

Vir: (Banka Slovenije, 2013)

Korporativno upravljanje
Korporativno upravljanje v Sloveniji urejajo številni predpisi (npr. Zakon o gospodarskih
družbah, Zakon o prevzemih, Zakon o trgu finančnih instrumentov). Poleg zakonskih
predpisov imajo pomembno vlogo tudi avtonomni viri, npr. Kodeks upravljanja javnih
delniških družb. Kodeks je Slovenija sprejela 18.3.2004 kot ena izmed zadnjih evropskih
držav. Poleg podpisnikov Kodeksa (Ljubljanska borza, d.d., Združenje nadzornikov
Slovenije in Združenje Manager) so s podpisom pristopne izjave v letu 2006 podporo
podali še Slovenski inštitut za revizijo, Združenje članov borze vrednostnih papirjev,
Združenje delodajalcev Slovenije, Vseslovensko združenje malih delničarjev in
Gospodarska zbornica Slovenije. Kodeks je Slovenija nato večkrat spremenila in
dopolnila, nazadnje 8.12.2009. Kot izhaja iz Kodeksa (Ljubljanska borza, 2009), so se v
letu 2009 podpornikom kodeksa pridružili še Kapitalska družba pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d., Slovenska odškodninska družba d.d., Ministrstvo za
gospodarstvo, Ministrstvo za finance, Društvo – mali delničarji – skupaj smo močnejši,
Agencija za javni nadzor nad revidiranjem in Združenje družb za upravljanje investicijskih
skladov, Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija za zavarovalni nadzor, Banka
Slovenije in Združenje bank Slovenije. Spremembe in dopolnitve kodeksa so nastale
predvsem kot odziv na spremembe zakonodaje, razmere na trgu in primere dobre
prakse v zadnjih letih. Kodeks določa standarde upravljanja in vodenja javnih delniških
družb, katerih delnice so uvrščene na organizirani trg vrednostnih papirjev v Sloveniji.
Uporaba kodeksa ni obvezna in pravno obvezujoča. V primeru, da družbe, ki kotirajo na
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borzi, priporočilom kodeksa ne sledijo, morajo odstopanja pojasniti. Odstopanja
pojasnijo v sklopu posebne izjave o upravljanju družbe, ki jo morajo obvezno vključiti v
poslovni del letnega poročila (kot posebno poglavje poslovnega poročila ali kot ločeno
poročilo). Poleg javnih delniških družb lahko kodeks uporabljajo tudi vse ostale družbe.
V zadnjih letih je bilo v Sloveniji v središču pozornosti upravljanje družb, ki so v državni
lasti. Slovenija je 1. junija 2010 podpisala sporazum o članstvu v OECD. Pogoj za članstvo
je bila ureditev področja upravljanja družb v neposredni in posredni državni lasti.
Posledično je Slovenija leta 2009 sprejela Politiko upravljanj podjetij v državni lasti, maja
2010 pa še Zakon o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije. Leta 2011 je bil
sprejet tudi Kodeks upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države. V procesu
vključevanja Slovenije v OECD je bilo za Slovenijo ključno, da je to področje formalno
uredila. S sprejemom zakona in kodeksa je Slovenija sledila priporočilom in smernicam
OECD in Evropske unije kakor tudi načelom dobre prakse.
Rezultati raziskave iz leta 2006 (Pašić, 2006), v katero so bile zajete slovenske družbe,
katerih delnice kotirajo na Ljubljanski borzi (115 družb), kažejo, da se slovenske družbe
zavedajo pomena dobrega korporativnega upravljanja. Za družbe, katerih delnice
kotirajo v borzni kotaciji, je značilno, da je vsebina njihovih letnih poročil bolj kvalitetna,
kot je vsebina letnih poročil družb s prostega trga (Pašić & Bratina, 2011).

4.2 Opredelitev uporabljenih metod raziskovanja
V nadaljevanju predstavljamo izbrano metodo raziskovanja, raziskovalne spremenljivke,
ki smo jih uporabili v raziskavi, izbor podatkov in vzorca, upoštevano časovno obdobje
in metodološke omejitve.
4.2.1 Predstavitev in izbira najprimernejše metode raziskovanja
V literaturi lahko zasledimo številne raziskave, ki se ukvarjajo s proučevanjem
korporativnega upravljanja. Nekatere se ukvarjajo s tem, kaj vpliva na (ne)uspešnost
korporativnega upravljanja, oziroma kako le-to vpliva na uspešnost poslovanja družb v
okolju. V povezavi z značilnostmi korporativnega upravljanja se pogosto proučuje le
vpliv določenega spektra upravljanja. Prav tako raziskave velikokrat ne ponujajo
razširjenega pogleda na korporativno upravljanje in obstoj morebitnega vpliva le-tega
na uspešnost poslovanja. V veliki večini raziskav, ki proučujejo vpliv korporativnega
upravljanja na poslovanje, temeljijo raziskave na vzorcu družb, ki kotirajo na borzah. V
manjšem obsegu raziskav so te družbe banke. Večina raziskav temelji na proučevanju
podatkov določene države, zelo redke pa so raziskave, kjer bi bilo v vzorec zajetih več
držav in bi se proučevale razlike med državami. Podatki so v večini primerov pridobljeni
iz javno dostopnih baz podatkov. V manjšem obsegu so avtorji podatke pridobili na
osnovi proučevanja letnih poročil. Bistven vzrok za pomanjkanje obsežnejših raziskav je
v težavnosti pridobivanja podatkov, dostopnosti podatkov in ustreznih metodoloških
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pristopih. K pomanjkanju raziskav, ki bi vključevale več držav, dodatno prispevajo še
razlike med državami, pri čemer v državah prevladujejo predvsem različne lastniške in
upravljavske značilnosti kakor tudi pravne značilnosti.
Obstoječe raziskave proučujejo predvsem vpliv lastniške strukture (Love & Rachinsky,
2007; Lskavyan & Spatareanu, 2006; Magalhaes, Gutiérrez, & Tribo, 2010; Li & Song,
2010; Choi & Hasan, 2005; Lensink & Naaborg, 2007) in vpliv sestave upravnih odborov
(Adams & Mehran, 2003; Kyereboah-Coleman & Biekpe, 2006; Dahya, Dimitrov, &
McConnell, 2008; Li & Song, 2010; Choudhry, 2011) na korporativno upravljanje. V
literaturi lahko najdemo še raziskave na temo nagrajevanja, družbene odgovornosti in
korporativnega upravljanja. Iz literature izhaja, da so se raziskovalci pri dosedanjem
proučevanju osredotočali predvsem na raziskovanje vpliva posameznih spremenljivk na
korporativno upravljanje oziroma poslovanje, medtem ko so raziskave, ki bi obravnavale
širši spekter značilnosti in primerjavo med državami, redkejše.
Kljub številnim raziskavam, ki so bile narejene v zadnjem obdobju, si raziskovalci niso
enotni o vplivnih značilnostih korporativnega upravljanja in o vplivu korporativnega
upravljanja na uspešnost poslovanja, o tem, kako se vplivne značilnosti razlikujejo med
državami, ter kateri so najbolj učinkoviti ukrepi in pogoji za izboljšanje korporativnega
upravljanja in potencialno njegovega vpliva na uspešnost poslovanja. Pri proučevanju
korporativnega upravljanja upoštevamo širok nabor dejavnikov, kar zahteva
kompleksno in široko zasnovo modela proučevanja, kar se odraža v vključevanju
številnih dejavnikov korporativnega upravljanja in njihovem razmerju z uspešnostjo
poslovanja. Nekatere raziskave, ki so bile narejene v preteklosti in so proučevale
korporativno upravljanje ožje in upoštevale zgolj doloženo značilnost korporativnega
upravljanja, so se izkazale za necelovite in z mnogimi omejitvami. Proučevanje
korporativnega upravljanja namreč zahteva raziskovanje na več ravneh, ki se med seboj
dopolnjujejo.
Posledično v doktorski disertaciji predstavljamo celovitejši pogled na korporativno
upravljanje in pridajamo pomemben prispevek k znanosti z dopolnitvijo in poglobitvijo
metodološkega pristopa k proučevanju korporativnega upravljanja z vključitvijo več
spremenljivk, ki so povezane s korporativnim upravljanjem. Vključujemo spremenljivke,
ki opredeljujejo upravljanje v bankah, ocenjujemo njihovo prisotnost in tako najprej
sklepamo o kakovosti korporativnega upravljanja. Nato le-to povezujemo z uspešnostjo
poslovanja bank in proučujemo, ali med korporativnim upravljanjem in uspešnostjo
poslovanja bank obstaja vzročna povezava ali ne. Uporabljen pristop predstavlja v
dozdajšnji literaturi redko uporabljen pristop.
Model proučevanja korporativnega upravljanja in njegovega vpliva na uspešnost
poslovanja bank prikazujemo na sliki 5. Spremenljivke korporativnega upravljanja smo
razdelili v pet sklopov, t.i. kazalnikov, ki jih podrobneje predstavljamo v tabeli 8. Seštevki
spremenljivk korporativnega upravljanja predstavljajo t.i. indeks korporativnega
upravljanja. Za potrebe regresije smo vrednosti indeksa standardizirali, tako da so imele
standardizirane vrednosti indeksa povprečje 0 in standardni odklon 1.
Slika 5 prikazuje shematični prikaz modela proučevanja korporativnega upravljanja.
Spremenljivke korporativnega upravljanja so združene v t.i. kazalnike korporativnega
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upravljanja, le-ti pa tvorijo t.i. indeks korporativnega upravljanja. Vrednost indeksa
korporativnega upravljanja izračunamo kot vsoto vrednosti posameznih spremenljivk,
po posamezni državi za posamezno leto. Uspešnost korporativnega upravljanja merimo
s kazalniki donosnosti povprečnih sredstev (ROAA), donosnosti povprečnega kapitala
(ROAE) in neto obrestnimi prihodki banke (NETII).
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Slika 5: Model proučevanja korporativnega upravljanja in njegovega vpliva na uspešnost poslovanja bank
Spremenljivke

Kazalniki

OCE
SCE

SSN

Kazalnik zavezanosti
CG

IAD
DIR

ACD

ACM

IDAC

AU4

EAAS

Kazalnik nadzora in
revizije

Poslovanje bank
ERB
CSR

SCS

Kazalnik skrbi za
družbenike

ROAE

ROAA

Indeks korporativnega upravljanja
NETII

NID
IDSB

MSB

ASB

RSB

ABD

RMB

Kazalnik značilnosti
NS in uprave

RES
OWS

RED

OWB

RPT

RPM

IFRS

OST

VAC

Kazalnik
nagrajevanja,
lastništva, trans. s
povezanimi
osebami in uporabe
IFRS

94

Preverjanje prisotnosti posameznih spremenljivk temelji na osnovi teoretičnih spoznanj
številnih avtorjev, ki smo jih podrobneje predstavili v teoretičnem delu disertacije. V
nadaljevanju podajamo podrobnejša pojasnila posameznih raziskovalnih spremenljivk in
vsebine modela.

4.2.2 Raziskovalne spremenljivke
Odvisne in neodvisne (pojasnjevalne) spremenljivke, ki so vključene v raziskavo,
prikazujemo v tabeli 7 in tabeli 8.
Tabela 7 prikazuje seznam odvisnih spremenljivk, tj. finančnih kazalnikov uspešnosti
poslovanja bank, katerih vrednosti smo pridobili iz podatkovne baze Bankscope.
Tabela 7: Seznam odvisnih spremenljivk
Odvisna spremenljivka

Oznaka

Vir

Donosnost povprečnih sredstev

ROAA
ROAE
NETII

Bankscope

Donosnost povprečnega kapitala
Neto obrestni prihodki

Bankscope
Bankscope

V tabeli 8 pa prikazujemo seznam neodvisnih spremenljivk, ki opredeljujejo korporativno
upravljanje, vključno z njihovim opisom in virom, iz katerega smo podatke črpali.
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Tabela 8: Seznam neodvisnih spremenljivk
Neodvisna Oznaka
spremenljivka
Kazalnik
zavezanosti
CG
Lastni kodeks
CG

OCE

Poglavje o CG

SSN

Izjava o
spoštovanju
kodeksa
Kazalnik
nadzora in
revizije

SCE

Oddelek
notranje
revizije
Neposredno
poročanje
notranje
revizije
Revizijski
odbor (RO)

IAD

Razkritje
članov RO

Vir

Kazalnik zavezanosti CG sestavljajo tri
spremenljivke: 1) Lastni kodeks CG, 2) Poglavje o
CG, 3) Izjava o spoštovanju kodeksa.
1 pomeni, da banka ima lastni kodeks CG; 0
pomeni, da ga nima.

Lastni izračuni

1 pomeni, da letno poročilo banke vsebuje
posebno poglavje o CG; 0,5 pomeni, da letno
poročilo vsebuje le nekatere podatke s področja
CG; 0 pomeni, da podatki s področja CG niso
razkriti.
1 pomeni, da ima banka v letnem poročilu izjavo
o spoštovanju kodeksa CG; 0 pomeni, da je nima.

Letna poročila
in lastni izračuni

Letna poročila
in lastni izračuni

Letna poročila
in lastni izračuni

Kazalnik nadzora in revizije sestavlja sedem
Lastni izračuni
spremenljivk: 1) obstoj oddelka notranje revizije
v banki, 2) ali notranja revizija neposredno
odgovarja in poroča upravi, 3) obstoj revizijskega
odbora, 4) razkritje imen in funkcij članov
revizijskega odbora, 5) (ne)odvisnost predsednika
revizijskega odbora, 6) ali je zunanji revizor ena
izmed štirih mednarodnih revizijskih družb, in 7)
opravljanje dodatnih storitev notranjega
revizorja.
1, če je v letnem poročilu razkrito, da ima družba Letna poročila
oddelek notranje revizije; 0, če drugače.
in lastni izračuni

DIR

1, če notranja revizija neposredno odgovarja in
poroča upravi; 0, če drugače.

Letna poročila
in lastni izračuni

ACD

1, če ima družba revizijski odbor (RO); 0, če
drugače

Letna poročila
in lastni izračuni

ACM

1, če je razkrito ime in funkcija člana RO izven
nadzirane družbe; 0,5, če je razkrito le ime člana
RO; 0, člani RO niso razkriti poimensko.
1, če je predsednik RO neodvisen; 0, če drugače.

Letna poročila
in lastni izračuni

AU4

1, če je zunanji revizor ena izmed velikih štirih
mednarodnih revizijskih družb; 0, sicer.

Letna poročila
in lastni izračuni

EAAS

1, če zunanji revizor poleg revizijskih storitev ne
opravlja za banko nobenih drugih storitev
(svetovalnih, ipd.); 0, če jih opravlja.

Letna poročila
in lastni izračuni

Neodvisni
IDAC
predsednik RO
Zunanji
revizor "veliki 4"
Dodatne
storitve
zunanjega
revizorja

Opis
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Letna poročila
in lastni izračuni

Nadaljevanje tabele
Neodvisna Oznaka
spremenljivka
Kazalnik skrbi
za družbenike

Opis

Vir

Kazalnik skrbi za družbenike sestavljajo tri
spremenljivke: 1) prisotnost predstavnika
zaposlenih v NS, 2) podpiranje aktivnosti na
področju družbene odgovornosti in 3) način
poročanja o družbeni odgovornosti.
1, če imajo zaposleni svojega predstavnika v NS;
0, če drugače.

Lastni izračuni

SCS

1, če je razkrito, da banka podpira aktivnosti na
področju odgovornosti do zaposlenih, okolja,
donatorstva, idr.; 0, če drugače.

Letna poročila
in lastni izračuni

CSR

1, če je poleg letnega poročila prisotno ločeno
poročilo o družbeni odgovornosti; 0,5, če letno
poročilo vsebuje posebno poglavje namenjeno
družbeni odgovornosti; 0, če drugače.
Kazalnik značilnosti NS in uprave sestavlja sedem
spremenljivk: 1) neodvisnost članov NS, 2)
neodvisnost predsednika NS, 3)
članstvo/zaposlitev članov NS, 4) ocenjevalni
sistem članov NS, 5) plačilo članom NS, 6)
ocenjevalni sistem članov uprave, 7) plačilo
uprave.
1, če je NS sestavljen tudi iz neodvisnih članov; 0,
če drugače

Letna poročila
in lastni izračuni

Predsednik NS IDSB
je neodvisen

1, če je predsednik NS neodvisen; 0, če drugače.

Letna poročila
in lastni izračuni

Članstvo/zapo MSB
slitev članov
NS
Ocenjevalna
ASB
politika/posto
pek za člane
NS
Plačilo NS
RSB

0, če so člani NS še člani kakšnega drugega NS
oziroma če podatek sploh ni razkrit; 1, če
drugače.
1, če je razkrit ocenjevalni sistem za člane NS; 0,
če ni.

Letna poročila
in lastni izračuni

1, če je razkrito plačilo posameznih članov NS;
0,5, če je razkrito skupno plačilo članom NS; 0, če
plačilo članom NS ni razkrito.
1, če je razkrit ocenjevalni sistem za upravo; 0, če
ni.

Letna poročila
in lastni izračuni

1, če je razkrito plačilo posameznih članov
uprave; 0,5, če je razkrito skupno plačilo članov
uprave; 0, če plačilo članom uprave ni razkrito.

Letna poročila
in lastni izračuni

Predstavnik
zaposlenih v
NS
Družba
podpira
aktivnosti na
področju
družbene
odgovornosti
Poročilo o
družbeni
odgovornosti

ERB

Kazalnik
značilnosti NS
in uprave

Neodvisnost
članov NS

NID

Ocenjevalni
ABD
sistem članov
uprave
Plačilo uprave RMB
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Letna poročila
in lastni izračuni

Lastni izračuni

Letna poročila
in lastni izračuni

Letna poročila
in lastni izračuni

Letna poročila
in lastni izračuni

Nadaljevanje tabele
Neodvisna
spremenljivka

Oznaka

Kazalnik
nagrajevanja,
lastništva,
transakcij s
povezanimi
osebami in
uporabe IFRS

Nagrajevanje NS

RES

Lastništvo - NS

OWS

Nagrajevanje uprava

RED

Lastništvo uprava

OWB

Transakcije s
povezanimi
osebami

RPT

Transakcije s
povezanimi
osebami - NS
in uprava
Uporaba IFRS

RPM

Lastniška
strukture

OST

Variabilno
nagrajevanje

VAC

IFRS

Opis

Vir

Kazalnik nagrajevanja, lastništva, transakcij s
povezanimi osebami in uporabe IFRS sestavlja
enajst spremenljivk: 1) nagrajevanje NS, 2)
lastništvo NS, 3) nagrajevanje uprave, 4)
lastništvo uprave, 5) transakcije s povezanimi
osebami, 6) transakcije s povezanimi osebami
po posameznih članih NS in uprave, 7) uporaba
IFRS, 8) razkritje lastniške strukture delničarjev,
in 9) variabilno nagrajevanje.
1, če so razkriti poimenski podatki o
nagrajevanju; 0,5, če so podatki razkriti na
agregatnem nivoju za NS; 0,25, če so podatki
razkriti skupaj za NS in upravo; 0, če podatki
niso razkriti.
1, če je razkrito lastništvo posameznih članov
NS; 0,5, če je lastništvo razkrito na agregatnem
nivoju; 0, če lastništvo ni razkrito.
1, če so razkriti poimenski podatki o
nagrajevanju; 0,5, če so podatki razkriti na
agregatnem nivoju za upravo; 0,25, če so
podatki razkriti skupaj za NS in upravo; 0, če
podatki niso razkriti.
1, če je razkrito lastništvo posameznih članov
uprave; 0,5, če je lastništvo razkrito na
agregatnem nivoju; 0, če lastništvo ni razkrito.
1, če so razkrite posamezne transakcije; 0,5, če
so razkrite transakcije na agregatni ravni, tj. na
nivoju vrste posla/transakcije; 0, če niso
razkrite.
1, če so razkrite transakcije po posameznih
članih NS/uprave; 0,5, če so razkrite transakcije
na agregatni ravni, tj. za NS/upravo skupaj; 0,
če niso razkrite.
1, če je razkrito, da družba uporablja IFRS; 0, če
ni.

Lastni izračuni

1, če je razkrita lastniška struktura za vsaj 5
največjih delničarjev oz. za 90% lastništva; 0,50,
če je razkrito lastništvo za manj; 0, če ni
razkrito.
1, če je znesek variabilnega nagrajevanja razkrit
ločeno od celotnega zneska plačila; 0,5, če je
znesek variabilnega nagrajevanja prikazan v
skupnem znesku plačila; 0, če variabilno
nagrajevanje ni razkrito.

Letna poročila
in lastni izračuni
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Letna poročila
in lastni izračuni

Letna poročila
in lastni izračuni
Letna poročila
in lastni izračuni

Letna poročila
in lastni izračuni
Letna poročila
in lastni izračuni

Letna poročila
in lastni izračuni

Letna poročila
in lastni izračuni

Letna poročila
in lastni izračuni

V tabeli 8 so spremenljivke vsebinsko smiselno urejene in združene v t.i. kazalnike. V
raziskavi obravnavamo pet takšnih kazalnikov, in sicer:


kazalnik zavezanosti korporativnemu upravljanju (CG),



kazalnik nadzora in revizije,



kazalnik skrbi za družbenike,



kazalnik značilnosti nadzornega sveta (NS) in uprave,



kazalnik nagrajevanja, lastništva, transakcij s povezanimi osebami in uporabe
IFRS.

Pri posameznih spremenljivkah, ki sestavljajo kazalnike, so banke lahko dosegle
maksimalno vrednost 1, kar pomeni, da je upravljanje boljše, in minimalno vrednost 0,
kar pomeni, da je upravljanje slabše. Pri določenih spremenljivkah je bilo mogoče doseči
tudi vrednost 0,5 in 0,25. Seštevki vrednosti posameznih spremenljivk tvorijo kazalnike
oziroma t.i. indeks korporativnega upravljanja. Vrednosti indeksa so nato
standardizirane in predstavljajo standardizirano vrednost indeksa korporativnega
upravljanja. Standardizirana vrednost indeksa korporativnega upravljanja je uporabljena
v izračunih regresije. Standardizacija in izračuni so narejeni po posameznih državah, ki
so vključene v raziskavo. Tudi nadaljnja analiza podatkov in raziskovanje korporativnega
upravljanja in njegovega vpliva na uspešnost poslovanja bank so narejeni po posameznih
državah.

4.2.3 Način in orodja zbiranja podatkov in upoštevano časovno obdobje
Za spremenljivke, ki opredeljujejo korporativno upravljanje, smo podatke zbrali sami, in
sicer na osnovi pregleda letnih poročil bank, ki so sodelovale v vzorcu. Do letnih poročil
smo v večini primerov dostopali preko spletnih strani bank.
Na osnovi vnaprej določenih parametrov (spremenljivk), ki jih v doktorski disertaciji
proučujemo, smo nastavili matriko in nato na osnovi proučevanja in ocenjevanja
razkrivanja posameznih značilnosti korporativnega upravljanja v letnih poročilih zbrali
potrebne podatke. Zaradi lastnega zbiranja podatkov iz primarnih virov je bil postopek
zbiranja podatkov dolgotrajen.
Podatke o finančnih kazalnikih, ki opredeljujejo uspešnost poslovanja bank in ki so
vključeni v raziskavo, smo pridobili iz baze podatkov imenovane Bankscope. Baza je
dostopna v elektronski obliki in je ena izmed najbolj celovitih in globalnih baz, ki ponuja
podatke iz finančnih izkazov bank, ocene bank, podatke o direktorjih, kontaktih, novicah
povezanih z banko in drugo. V bazo je vključenih več kot 32.000 bank, vključno z 8.000
evropskimi bankami. Za potrebe naše raziskave smo iz baze Bankscope uporabili
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finančne podatke za banke, ki sodelujejo v naši raziskavi, in sicer za obdobje 2005–2013.
V večini primerov je bil podatek na voljo v valuti evro (EUR). Kadar je bil podatek na voljo
v kateri drugi valuti, smo naredili preračun v EUR, in sicer na osnovi veljavnega tečaja
Banke Slovenije na dan 31.12. v posameznem letu.

4.2.4 Izbor vzorca in njegova reprezentativnost
Populacijo naše raziskave sestavlja deset največjih bank (po vrednosti bilančne aktive) iz
vsake izmed osmih držav Srednje in Vzhodne Evrope, ki so vključene v raziskavo, in sicer:
Češke, Estonije, Latvije, Litve, Madžarske, Poljske, Slovaške in Slovenije. Za omenjene
države smo se odločili, ker so zaradi zgodovinskega in gospodarskega razvoja med seboj
primerljive. Te države prav tako ležijo na geografsko zelo sorodnem območju.
Podatke smo pridobili za obdobje 2005–2013. Za proučevano obdobje smo se odločili,
ker predstavlja zanimivo obdobje, v katerem je prišlo do večje finančne in gospodarske
krize, ki se je v večini proučevanih držav pričela leta 2007 in intenzivirala leta 2008, ter
zaobjema časovni spekter, za katerega so podatki v času nastajanja naloge bili v večini
primerov na razpolago.

4.2.5 Metodološke omejitve
Pri empirični raziskavi smo naleteli na nekatere metodološke omejitve. Ena izmed
metodoloških omejitev je bila izbira vzorca in njegova reprezentativnost. V vzorec smo
namreč zajeli izbrane države iz Srednje in Vzhodne Evrope. Glede na specifičnost
proučevanih držav, njihovo geografsko umeščenost, zgodovino in gospodarske
značilnosti, je lahko reprezentativnost dobljenih rezultatov za popolnoma neprimerljiva
okolja nesmiselna. Ena izmed omejitev je tudi nezajemanje spremenljivk, ki bi lahko
imele vpliv na korporativno upravljanje oziroma poslovanje bank.
Kot omejitev smatramo tudi nedostopnost nekaterih podatkov. Ta omejitev se je
pojavila v obliki nezajemanja podatkov. Temu smo se skušali izogniti tako, da smo
posamezne manjkajoče podatke iz baze Bankscope poskušali nadomestiti s podatki,
dostopnimi v letnih poročilih oziroma na spletnih straneh. V primeru, da finančni podatki
oziroma letna poročila za določeno banko v določenem letu niso bili na voljo, smo banko
izključili iz seznama in v vzorec vključili naslednjo največjo banko.
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4.3 Rezultati empirične raziskave
V nadaljevanju predstavljamo rezultate empirične raziskave, v sklopu katere
proučujemo korporativno upravljanje v bankah v državah Srednje in Vzhodne Evrope in
vpliv korporativnega upravljanja na uspešnost poslovanja teh bank.
Podatki, ki so vključeni v raziskavo, se nanašajo na časovno obdobje 2005–2013 in
vključujejo deset največjih bank po višini sredstev iz osmih držav Srednje in Vzhodne
Evrope (Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Slovaška, Slovenija), ki jih
proučujemo v navedenem časovnem obdobju.
Med rezultati empirične raziskave so pojasnjene tiste spremenljivke, pri katerih je med
vrednostmi spremenljivk obstajala pomembnejša razlika.
Rezultate empirične raziskave prikazujemo po naslednjih sklopih:
1) Najprej predstavljamo spremenljivke korporativnega upravljanja. Le-te glede na
njihove vsebinske značilnosti združujemo v t.i. kazalnike korporativnega upravljanja.
V sklopu raziskave analiziramo vrednosti spremenljivk in kazalnikov po državah in
države med seboj primerjamo.
2) Združene spremenljivke (oziroma kazalniki) korporativnega upravljanja tvorijo t.i.
indeks korporativnega upravljanja (v nadaljevanju indeks CG ali CGI). Za potrebe
raziskovanja vpliva korporativnega upravljanja na poslovanje bank indekse
korporativnega upravljanja standardiziramo po posameznih državah. Na ta način
transformiramo vrednosti indeksov tako, da znaša njihovo povprečje 0, standardni
odklon pa 1.
3) Nato po državah s pomočjo t.i. determinant korporativnega upravljanja
proučujemo povezavo in vpliv med lastniško strukturo in korporativnim
upravljanjem, med sestavo nadzornega sveta in uprave in korporativnim
upravljanjem ter med velikostjo bank in korporativnim upravljanjem. Zanima nas,
kakšen je vpliv koncentracije lastništva, tujega lastništva in državnega lastništva na
korporativno upravljanje. Prav tako nas zanima, ali število članov nadzornega sveta
in število članov uprave vpliva na korporativno upravljanje. Zanima nas tudi, ali
velikost bank vpliva na korporativno upravljanje.
4) V naslednjem koraku s pomočjo regresijske analize proučujemo, kakšen je vpliv
korporativnega upravljanja (tj. indeksa korporativnega upravljanja) na poslovanje
bank in njihovo uspešnost (tj. ROAA, ROAE, NETII) v državah Srednje in Vzhodne
Evrope.

4.3.1 Spremenljivke in kazalniki korporativnega upravljanja
Za spodaj navedene neodvisne spremenljivke smo najprej naredili izračun povprečnih
vrednosti spremenljivk, in sicer za vsako državo posebej. Nato smo po državah izračunali
še povprečne vrednosti kazalnikov in skupno povprečje (tabela 9).
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Tabela 9: Spremenljivke in kazalniki korporativnega upravljanja, povprečje po državah in skupaj
Kazalnik
Kazalnik zavezanosti CG
OCE
SSN
SCE
Kazalnik nadzora in revizije
IAD
DIR
ACD
ACM
IDAC
AU4
EAAS
Kazalnik skrbi za družbenike
ERB
SCS
CSR
Kazalnik značilnosti NS in uprave
NID
IDSB
MSB
ASB
RSB
ABD
RMB

Češka

Estonija

Latvija

Litva

Madžarska

Poljska

Slovaška

Slovenija

0,31
0,17
0,46
0,30
0,57
0,94
0,84
0,60
0,35
0,19
0,94
0,12
0,74
0,94
0,75
0,51
0,41
0,20
0,00
0,33
0,63
0,54
0,63
0,52

0,14
0,06
0,27
0,10
0,42
0,96
0,79
0,26
0,01
0,00
0,90
0,00
0,24
0,04
0,44
0,24
0,26
0,24
0,01
0,61
0,04
0,35
0,15
0,42

0,03
0,00
0,00
0,09
0,23
0,47
0,20
0,07
0,02
0,00
0,88
0,00
0,21
0,00
0,53
0,10
0,19
0,01
0,00
0,73
0,03
0,20
0,02
0,34

0,20
0,00
0,20
0,39
0,39
0,48
0,36
0,51
0,20
0,06
0,87
0,21
0,27
0,00
0,51
0,30
0,23
0,12
0,00
0,65
0,12
0,10
0,16
0,43

0,14
0,00
0,31
0,11
0,33
0,67
0,39
0,27
0,01
0,00
0,99
0,00
0,39
0,17
0,55
0,45
0,23
0,14
0,03
0,49
0,25
0,26
0,20
0,26

0,52
0,00
0,71
0,85
0,65
0,91
0,61
0,82
0,44
0,54
0,98
0,24
0,57
0,00
0,93
0,78
0,64
0,63
0,45
0,72
0,34
0,92
0,53
0,92

0,37
0,01
0,41
0,70
0,49
0,86
0,74
0,59
0,11
0,00
0,98
0,18
0,44
0,59
0,57
0,15
0,30
0,30
0,04
0,75
0,11
0,44
0,04
0,44

0,38
0,00
0,69
0,46
0,62
0,99
0,99
0,57
0,41
0,20
0,97
0,24
0,61
0,13
0,94
0,76
0,47
0,51
0,24
0,61
0,11
0,73
0,28
0,82
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Skupaj povprečje
0,26
0,03
0,38
0,37
0,46
0,78
0,61
0,46
0,19
0,12
0,94
0,12
0,43
0,24
0,65
0,41
0,34
0,27
0,10
0,61
0,20
0,44
0,25
0,52

Nadaljevanje tabele
Kazalnik

Češka

Estonija

Latvija

Litva

Madžarska

Poljska

Slovaška

Slovenija

Kazalnik nagrajevanja, lastništva,
transakcij s povezanimi osebami in
uporabe IFRS

0,70

0,52

0,43

0,56

0,34

0,75

0,55

0,58

Skupaj povprečje
0,55

RES
OWS
RED
OWB
RPT
RPM
IFRS
OST
VAC
Skupaj - povprečje

0,52
0,69
0,54
0,69
0,99
0,45
0,80
0,95
0,64
0,56

0,41
0,42
0,43
0,55
0,60
0,40
0,87
0,83
0,19
0,37

0,23
0,22
0,38
0,28
0,48
0,40
1,00
0,79
0,09
0,26

0,22
0,43
0,48
0,47
0,74
0,41
0,93
0,91
0,42
0,37

0,25
0,13
0,25
0,13
0,36
0,36
0,73
0,80
0,06
0,30

0,95
0,79
0,98
0,79
0,70
0,45
1,00
0,56
0,49
0,66

0,45
0,32
0,45
0,27
0,85
0,52
0,97
0,94
0,19
0,45

0,73
0,07
0,79
0,07
0,52
0,49
0,92
1,00
0,59
0,55

0,47
0,38
0,54
0,41
0,66
0,43
0,90
0,85
0,33
0,44
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Na osnovi analiziranja doseženih povprečnih vrednosti spremenljivk in kazalnikov po
državah ugotavljamo, da se je najslabše odrezala Latvija (0,26), medtem ko je kakovost
transparentnosti korporativnega upravljanja največja na Poljskem (0,66), sledijo Češka
(0,56), Slovenija (0,55) in Slovaška (0,45). Tudi sicer je Poljska dosegla najvišje povprečne
vrednosti pri vseh kazalnikih, razen pri kazalniku skrbi za družbenike (0,57), kjer sta se
boljše odrezali Češka (0,74) in Slovenija (0,61). Latvija je država, ki se je pri vseh
kazalnikih, razen pri kazalniku preglednosti in razkritij, odrezala najslabše.
Za kazalnik zavezanosti korporativnemu upravljanju opažamo, da obstajajo med
državami precejšnje razlike. Med proučevanimi državami se je na splošno najbolje
odrezala Poljska (0,52). Za Poljsko velja, da je v proučevanih bankah na Poljskem v največ
primerih razkrito posebno poglavje, ki je namenjeno korporativnemu upravljanju in da
poljske banke najpogosteje razkrivajo izjavo o spoštovanju kodeksa korporativnega
upravljanja. Poljski sledita Slovenija (0,38) in Slovaška (0,37), medtem ko se je Latvija
odrezala najslabše (0,03).
Pri proučevanju spremenljivk s področja nadzora in revizije ugotavljamo, da je
povprečna vrednost razkritij najvišja na Poljskem, kjer kazalnik dosega povprečno
vrednost 0,65. Sledita Slovenija (0,62) in Češka (0,57). Najslabše se je odrezala Latvija
(0,23), sledita Madžarska (0,33) in Litva (0,39). Najvišje povprečne vrednosti so države
dosegle na naslednjih področjih: (i) zunanja revizija – banke razkrivajo, da je njihov
revizor ena izmed štirih največjih revizijskih družb (0,94) in (ii) notranja revizija – banka
razkriva, da ima službo notranje revizije (0,78). Najslabše razkrite informacije so
informacije o tem, ali je predsednik revizijskega odbora neodvisen (0,12) in o neopravljanju drugih storitev zunanjega revizorja za banko razen revizijskih storitev (0,12).
Na področju skrbi za družbenike se je najbolje odrezala Češka (0,74), sledita ji Slovenija
(0,61) in Poljska (0,57). Najslabšo povprečno vrednost je dosegla Latvija (0,21). Izmed
spremenljivk, ki definirajo kazalnik skrbi za družbenike, banke največjo pozornost
namenjajo razkrivanju informacij o podpori aktivnosti na področju družbene
odgovornosti (0,65). Ločeno poročilo oziroma poglavje v letnem poročilu, ki bi bilo
posebej namenjeno družbeni odgovornosti, ima nekoliko manj bank (0,41). Najmanj
pozornosti se namenja razkrivanju informacije o prisotnosti predstavnika zaposlenih v
nadzornih svetih bank (0,24). V manj kot eni tretjini primerov velja, da imajo zaposleni
svojega predstavnika v nadzornem svetu.
Pri proučevanju spremenljivk, ki sestavljajo kazalnik značilnosti nadzornega sveta in
uprave, ugotavljamo, da se je na splošno najbolje odrezala Poljska (0,64), pri čemer ima
naslednja, tj. Slovenija, že precej slabši rezultat (0,47). Najslabše se je odrezala Latvija
(0,19). Banke najbolj razkrivajo informacijo o tem, ali so člani nadzornega sveta še člani
nadzornega sveta v katerih drugih družbah ali ne (0,61). Rezultati tudi kažejo, da je
stopnja razkritij na področju plačila upravi visoka, pri čemer je zaznati velik obseg
razkritij v obliki skupnega plačila upravi, v precej velikem obsegu pa tudi po posameznih
članih uprave, saj je povprečna vrednost te spremenljivke dosegla vrednost 0,52. Pri
slednji spremenljivki prednjači Poljska (0,92). Najslabši rezultat so banke dosegle na
področju razkrivanja informacije o prisotnosti neodvisnega predsednika nadzornega
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sveta. Dosežena povprečna vrednost je zgolj 0,10, pri čemer so države kot so Litva,
Latvija in Češka dosegle vrednost 0,00.
Na področju nagrajevanja, lastništva, transakcij s povezanimi osebami in uporabe IFRS
se je najbolje odrezala Poljska (0,75), najslabše pa Madžarska (0,34). Madžarski sledita
Latvija (0,43) in Estonija (0,52). V veliki večini primerov so banke razkrivale, da
uporabljajo IFRS (0,90). Banke so prav tako v veliki večini primerov v letnem poročilu
prikazale lastniško strukturo za vsaj pet največjih delničarjev oziroma za 90 % lastništva
ali več (0,85). Na področju nagrajevanja vidimo, da banke bolj transparentno razkrivajo
informacijo o nagrajevanju (poimensko oziroma na agregatni ravni) uprave (0,54) kot pa
nadzornih svetov (0,47). Transakcije s povezanimi osebami, kot so člani nadzornega
sveta in uprave, so razkrite v manjši meri (0,43) kot pa transakcije z ostalimi povezanimi
osebami oziroma družbami (0,66). Na področju razkrivanja lastništva nadzornega sveta
(0,38) oziroma uprav (0,41) bank se slednjim razkritjem posveča več pozornosti in
dosegajo višji povprečni rezultat (več razkritij lastništev posameznih članov uprave
oziroma uprave kot celote, kot pa velja za nadzorni svet). Tekom raziskave smo iz
kazalnika preglednosti in razkritij izvzeli spremenljivki, ki sta opredeljevali: (i) razkrivanje
finančnega poročila banke in (ii) objavo letnega poročila v angleškem jeziku. Rezultati so
namreč pokazali, da so v vseh državah bile dosežene povprečne vrednosti 1,00. Zaradi
vpliva vrednosti teh spremenljivk na vrednost kazalnika oziroma indeksa smo
spremenljivke izločili in jih obravnavali ločeno.
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4.3.2

Indeks korporativnega upravljanja po državah in njegova distribucija

Indeks korporativnega upravljanja tvorijo združene spremenljivke (oziroma kazalniki)
korporativnega upravljanja. V tabeli 10 in sliki 6 prikazujemo distribucijo indeksa
korporativnega upravljanja po distribucijskih skupinah z vrednostmi indeksa 0, od 0 do
5, od 5 do 10, od 10 do 15, od 15 do 20 in od 20 do 25, po pogostosti doseženih
vrednosti, in sicer za banke, ki smo jih proučevali po posameznih državah v obdobju od
leta 2005–2013. V vseh državah je bilo mogoče doseči maksimalno vrednost indeksa 29,
minimalna vrednost indeksa je bila 0. Rezultati raziskave kažejo, da je v veliki večini držav
distribucija doseženih vrednosti indeksa dokaj normalno porazdeljena. V Sloveniji
prevladujeta skupini od 10 do 15 in od 15 do 20. Večina (tj. 83 %) proučevanih bank je
dosegla vrednosti indeksa od 10 do 20. Na Slovaškem je velika večina (tj. 95 %) bank
dosegla vrednosti od 5 do 20, pri čemer je populacija najgostejša v skupini od 10 do 15.
Poljska je država, v kateri je gostota zastopanosti bank z doseženimi najvišjimi
vrednostmi indeksa, največja. V skupini z vrednostmi indeksa od 20 do 25 je namreč več
kot polovica populacije (tj. 52 %). Na Češkem je opaziti distribucijo v levo, pri čemer je
večina populacije (tj. 85 %) skoncentrirane v skupinah od 10 do 25. V Estoniji, na
Madžarskem in v Litvi je distribucija dokaj podobna, pri čemer so najbolj pogoste
vrednosti indeksa od 5 do 15. V Latviji je večina bank (tj. 75 %) dosegla vrednosti indeksa
od 5 do 10.
Na osnovi dobljenih rezultatov lahko trdimo, da je korporativno upravljanje, ki ga
opredeljujemo z razkrivanjem proučevanih spremenljivk, najboljše na Poljskem, Češkem
in v Sloveniji. Za te države je značilno, da je vrednost indeksa korporativnega upravljanja
od 15 do 25 doseglo največ bank (na Poljskem v 74 primerih, na Češkem v 52 primerih
in v Sloveniji v 47 primerih). Slabo korporativno upravljanje je v Latviji (zgolj v enem
primeru je bila dosežena vrednost indeksa od 15 do 20, v 4 primerih je bila dosežena
vrednost indeksa 0, v 8 primerih pa od 0 do 5 ). Slabo korporativno upravljanje imajo
tudi na Madžarskem in v Estoniji (v 7 primerih je bila dosežena vrednost indeksa od 15
do 20) ter v Litvi (v 15 primerih je bila dosežena vrednost indeksa od 15 do 20, v 4
primerih je bila dosežena vrednost 0, v 11 primerih pa od 0 do 5).
Najvišja dosežena vrednost indeksa korporativnega upravljanja je bila 25, in sicer v enem
primeru na Češkem.
Tabela 10: Distribucija indeksa korporativnega upravljanja
Vrednost indeksa Češka Estonija Latvija Litva Madžarska Poljska Slovaška Slovenija Povprečje
0

4

1

4

4

0

1

2

0

2

od 0 do 5

2

2

8

11

13

2

0

1

5

od 5 do 10

7

25

68

33

47

1

15

5

25

od 10 do 15

25

37

9

27

23

12

40

37

26

od 15 do 20

30

7

1

15

7

27

22

38

18

od 20 do 25

22

0

0

0

0

47

2

9

10

od 25 do 29

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Kot prikazuje slika 6, je največjo gostoto distribucije indeksa korporativnega upravljanja
mogoče zaznati v Latviji, kjer je pogostost doseženih vrednosti indeksa korporativnega
upravljanja največja v skupini od 5 do 10. Najmanjšo gostoto je zaznati pri vrednostih
indeksa 0, v skupini od 0 do 5 in v skupini od 20 do 25. V nobeni izmed proučevanih držav
nobena izmed bank ni dosegla vrednosti indeksa od 25 do 29.
Slika 6: Grafični prikaz distribucije korporativnega upravljanja
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4.3.3 Determinante korporativnega upravljanja
V nadaljevanju s pomočjo t.i. determinant korporativnega upravljanja proučujemo
povezavo in vpliv med:
1) spremenljivkami lastniške strukture in korporativnim upravljanjem,
2) med sestavo nadzornega sveta in uprave in korporativnim upravljanjem,
3) med velikostjo bank in korporativnim upravljanjem.
Zanima nas, kakšen je vpliv koncentracije lastništva, tujega lastništva in državnega
lastništva na indeks korporativnega upravljanja. Prav tako nas zanima, ali število članov
nadzornega sveta in število članov uprave vplivata na indeks korporativnega upravljanja.
Proučujemo tudi, ali velikost bank vpliva na korporativno upravljanje. Za zgoraj
navedene determinante na osnovi proučene literature namreč pričakujemo, da imajo
vpliv na korporativno upravljanje.

4.3.3.1 Lastniška struktura
V doktorski disertaciji poskušamo med drugim dokazati hipotezo, ki se glasi:
H1: Lastniška struktura bank vpliva na korporativno upravljanje bank.
Delne hipoteze se glasijo:
H1a: Manjša koncentracija lastništva pozitivno vpliva na korporativno upravljanje.
H1b: Tuje lastništvo pozitivno vpliva na korporativno upravljanje.
H1c: Državno lastništvo negativno vpliva na korporativno upravljanje.
Za proučevanje povezave med koncentracijo lastništva in korporativnim upravljanjem
uporabljamo spremenljivke: število delničarjev (NSH), število velikih delničarjev (NLO) in
lastniški delež petih največjih delničarjev (% O5S). V nadaljevanju proučujemo tudi,
kakšen je vpliv koncentracije lastništva na korporativno upravljanje (H1a).
Zanima nas še, kakšen je vpliv tujega (H1b) oziroma državnega (H1c) lastništva na
korporativno upravljanje. Za to uporabimo dve spremenljivki, in sicer delež tujega
lastništva (% FO) in delež državnega lastništva (% SO).
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4.3.3.2 Sestava nadzornega sveta in uprave
Zanima nas tudi, kakšen je vpliv značilnosti sestave uprave in nadzornega sveta na
korporativno upravljanje, in sicer, ali število članov nadzornega sveta in število članov
uprave vplivata na korporativno upravljanje.
Dokazati poskušamo naslednjo hipotezo:
H2: Sestava nadzornega sveta in uprave vpliva na korporativno upravljanje.

4.3.3.3 Velikost banke
Pomemben element, katerega vpliv na upravljanje in poslovanje bank proučujemo, je
tudi velikost banke, pri čemer velikost banke merimo z logaritmom bančne aktive (angl.
total assets).
Dokazati želimo naslednjo hipotezo:
H3: Velikost banke vpliva na korporativno upravljanje.
Zanima nas, ali sta velikost bank (merjena z logaritmom višine sredstev) in preglednost
poslovanja bank povezani, t.j. ali večje banke poslujejo bolj pregledno in razkrivajo več
informacij kot manjše banke.

4.3.4 Lastniška struktura in korporativno upravljanje
Za spremenljivke, ki opredeljujejo lastniško strukturo in katerih vpliv na korporativno
upravljanje proučujemo, v nadaljevanju najprej prikazujemo opisno statistiko.

4.3.4.1 Opisna statistika – lastniška struktura
V tabeli 11 prikazujemo opisno statistiko spremenljivk lastniške strukture, po
posameznih državah, in sicer za obdobje 2005–2013.
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Tabela 11: Opisna statistika spremenljivk lastniške strukture, po državah
Država

Spremenljivka Povprečna Mediana Maksimum Minimum Standardni Število
vrednost
odklon
opazovanj
NSH

Češka

Estonija

Latvija

Litva

1,00

15.344,81

65

1,54

1,00

3,00

1,00

0,70

84

96,18

100,00

100,00

60,35

10,37

84

%FO

59,94

97,44

100,00

0,00

45,99

84

%SO

8,82

0,00

80,00

0,00

24,41

71

NSH

3,47

1,00

57,00

1,00

8,42

45

NLO

2,41

1,00

11,00

1,00

2,48

58

%O5S

95,55

100,00

100,00

82,02

6,30

58

%FO

55,46

80,15

100,00

0,00

44,78

58

%SO

-

-

-

-

-

-

NSH

28,18

1,00

119,00

1,00

44,05

50

NLO

1,62

1,00

3,00

1,00

0,78

81

%O5S

95,79

100,00

100,00

83,01

6,13

81

%FO

56,26

65,99

100,00

0,00

45,07

70

%SO

33,91

0,00

100,00

0,00

45,55

41

NSH

1.461,62

1,00

11.335,00

1,00

3.113,38

60

NLO

1,84

1,00

8,00

1,00

1,41

75

%O5S

87,29

100,00

100,00

25,81

23,79

75

%FO

62,79

99,71

100,00

0,00

46,31

66

%SO

-

-

-

-

-

-

NSH

1,18

1,00

2,00

1,00

0,38

40

%SO

Slovenija

46.249,00

%O5S

Madžarska %O5S
%FO

Slovaška

2,00

NLO

NLO

Poljska

6.101,94

1,38

1,00

8,00

1,00

1,00

65

84,88

100,00

100,00

0,00

33,60

78

77,43

99,99

100,00

0,00

36,60

81

-

-

-

-

-

-

NSH

-

-

-

-

-

-

NLO

1,62

1,00

4,00

1,00

0,81

74

%O5S

72,63

74,83

95,67

43,28

11,95

87

%FO

67,45

70,77

95,67

0,00

22,69

78

%SO

27,23

33,39

51,57

0,00

21,85

15

NSH

9.893,60

1,50

48.006,00

1,00

18.691,73

40

NLO

1,28

1,00

3,00

1,00

0,53

79

%O5S

95,37

98,24

100,00

69,40

7,52

79

%FO

92,97

98,60

100,00

1,10

17,71

79

%SO

0,20

0,00

6,90

0,00

0,90

61

NSH

7.310,49

402,00

107.034,00

1,00

25.448,60

89

NLO

2,27

2,00

7,00

1,00

1,56

89

%O5S

81,93

95,55

100,00

41,50

20,08

89

%FO

51,38

39,00

100,00

0,00

46,99

89

%SO

12,09

0,00

100,00

0,00

26,43

87
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Rezultati kažejo, da imajo banke iz našega vzorca največje povprečno število delničarjev
(NSH) na Slovaškem, v Sloveniji in na Češkem, kjer je povprečno število lastnikov
največje. To nakazuje na lastniško razpršenost v teh državah. V državah, kot so
Madžarska, Estonija in Latvija, je število delničarjev najnižje. V teh državah je
koncentracija lastništva največja. Prav tako je v teh državah prisoten visok delež tujega
lastništva, ki je v vseh primerih več kot 50 %. Za Poljsko podatek o številu delničarjev ni
razkrit.
Število velikih delničarjev med desetimi največjimi delničarji, ki imajo več kot 5 %
lastniški delež (NLO), je največje v Estoniji (2,41) in v Sloveniji (2,27), medtem ko je v
preostalih državah povprečno število velikih lastnikov manjše od 2. Največje maksimalno
število velikih lastnikov je prisotno v Estoniji (11), v Litvi in na Madžarskem (8), ter v
Sloveniji (7). Medtem ko je v vseh državah najmanjše minimalno število lastnikov 1.
Povprečne vrednosti lastniškega deleža delničarjev, ki imajo več kot 5 % delnic (% O5S)
znašajo med 81–96 %. To nakazuje na dejstvo, da za vse te države velja, da je
koncentracija lastništva, kadar vzamemo v obzir lastniške deleže večje od 5 %, zelo
zgoščena. Med državami ne obstajajo bistvene razlike. Najvišjo povprečno vrednost ima
Češka (96,18 %), najnižjo pa Poljska (72,63 %).
Povprečna vrednost lastniškega deleža tujih delničarjev med petimi največjimi
delničarji (% FO) je najvišja na Slovaškem (92,97 %). Visoke deleže tujega lastništva imajo
tudi na Madžarskem (77,43 %) in Poljskem (67,45 %). Najnižja povprečna vrednost
lastniškega deleža tujih delničarjev je v Sloveniji (51,38 %). Za Slovenijo tudi velja, da ima
med proučevanimi državami najnižjo vrednost mediane (39 %), kar pomeni, da ima
polovica bank nižji delež tujih delničarjev med petimi največjimi delničarji kot 39 %,
medtem ko ima polovica bank višji delež. Visoke vrednosti mediane imajo Madžarska,
Litva in Slovaška, pri čemer zgolj za slednjo velja, da ima dokaj primerljivo visoko tudi
povprečno vrednost tujega lastništva med petimi največjimi delničarji.
Na vzorcu proučevanih držav ugotavljamo, da je na splošno odstotek državnega
lastništva med petimi največjimi delničarji (% SO) nizek. Najvišji povprečni delež je
zaznati v Latviji (33,91 %), na Poljskem (27,23 %), v Sloveniji (12,09 %) in na Češkem (8,82
%). V večini izmed teh držav je zaznati tudi primerljivo nižji lastniški delež tujih
delničarjev med petimi največjimi delničarji. V skladu s pričakovanji pa hkrati tudi
ugotavljamo, da seveda delež državnega lastništva seveda ni nujno obratno sorazmeren
z deležem tujega lastništva. O obratni sorazmernosti lahko namreč govorimo zgolj v
primeru domačega in tujega lastništva.
Pri analiziranju rezultatov opisne statistike za spremenljivke lastniške strukture
ugotavljamo, da je največje povprečno število delničarjev na Slovaškem, v Sloveniji in na
Češkem. V povprečju je največ velikih lastnikov v Estoniji in v Sloveniji. Lastniški delež
delničarjev, ki imajo več kot 5 % delnic, je v povprečju zelo visok, tj. med 81–96 %. Delež
tujih delničarjev med petimi največjimi delničarji je najvišji na Slovaškem, Madžarskem
in Poljskem, medtem ko ima Slovenija najmanj tujih delničarjev med petimi največjimi
delničarji. Odstotek državnega lastništva med petimi največjimi delničarji je najvišji v
Latviji in na Poljskem.
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4.3.4.2 Vpliv lastniške strukture na korporativno upravljanje
Z regresijsko analizo smo ločeno preverili vpliv lastniške strukture na korporativno
upravljanje. Raziskovalna hipoteza se glasi:
H1: Lastniška struktura bank vpliva na korporativno upravljanje bank.
Delne hipoteze se glasijo:
H1a: Manjša koncentracija lastništva bank pozitivno vpliva na korporativno upravljanje.
H1b: Tuje lastništvo bank pozitivno vpliva na korporativno upravljanje.
H1c: Državno lastništvo bank negativno vpliva na korporativno upravljanje.
Najprej smo izračunali korelacijske koeficiente med indeksom korporativnega
upravljanja (Indeks CG) in spremenljivkami, s katerimi opredeljujemo lastniško
strukturo. V tabeli 12 so podani izračunani korelacijski koeficienti. Povezavo analiziramo
med indeksom korporativnega upravljanja in številom vseh delničarjev banke (NSH),
številom delničarjev (izmed 10 največjih), ki imajo več kot 5 % delnic (NLO), lastniškim
deležem delničarjev, ki imajo več kot 5 % delnic (% O5S), lastniškim deležem tujih
delničarjev med 5 največjimi delničarji (% FO) in % državnega lastništva med 5 največjimi
delničarji (% SO). S pomočjo izračunanih korelacijskih koeficientov ugotavljamo smer in
jakost linearne povezanosti med dvema spremenljivkama.
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Tabela 12: Korelacijski koeficienti med indeksom korporativnega upravljanja in lastniško strukturo, po državah
Država

Indeks CG
Indeks CG
NSH
NLO

Češka
%O5S
%FO
%SO
Indeks CG
NSH
NLO
Estonija
%O5S
%FO
%SO

Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.

NSH

1
-----0,043
0,754
-0,043
0,754
--------0,537**
0,000
0,014
0,920
1
-----0,108
0,483
0,048
0,755
0,225
0,142
0,116
0,455
---------
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NLO

%O5S

%FO

%SO

1
----1,000
-------------0,097
0,478
0,212
0,117

1
-------------0,097
0,478
0,212
0,117

-------------------------

1
-----0,465**
0,000

-----

1
----0,775**
0,000
-0,916**
0,000
0,217
0,157
---------

1
-----0,575**
0,000
-0,117
0,451
---------

1
-----0,294
0,053
---------

1
-------------

---------

Nadaljevanje tabele
Država

Indeks CG
Indeks CG
NSH
NLO

Latvija
%O5S
%FO
%SO
Indeks CG
NSH
NLO
Litva
%O5S
%FO
%SO

Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.

1
----0,416**
0,009
0,327*
0,045
-0,367*
0,023
0,097
0,563
-0,133
0,426
1
----0,417**
0,005
0,287
0,062
-0,367*
0,016
0,227
0,144
---------

NSH

NLO

1
----0,631**
0,000
-0,992**
0,000
-0,295
0,072
0,320
0,050

1
-----0,611**
0,000
-0,422**
0,008
0,042
0,801

1
----0,284
0,084
-0,319
0,051

1
-----0,869**
0,000

1
-----

1
----0,907**
0,000
-0,986**
0,000
-0,451**
0,002
---------

1
-----0,933**
0,000
-0,448**
0,003
---------

1
----0,466**
0,002
---------

1
-------------

---------

114

%O5S

%FO

%SO

Nadaljevanje tabele
Država

Indeks CG
Indeks CG
NSH
NLO

Madžarska
%O5S
%FO
%SO
Indeks CG
NSH
NLO
Poljska
%O5S
%FO
%SO

Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.

NSH

1
----0,746**
0,000
0,746**
0,000
--------0,376*
0,020
--------1
-------------0,362
0,481
0,562
0,246
0,534
0,275
0,557
0,251
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NLO

%O5S

%FO

%SO

1
----1
------------0,265
0,108
---------

1
------------0,265
0,108
---------

-------------------------

1
-------------

---------

-------------------------------------

1
-----0,961**
0,002
-0,967**
0,002
-0,965**

1
----0,997**
0,000
0,998**

1
----0,999**

1

-----

0,002

0,000

0,000

-----

Nadaljevanje tabele
Država
Indeks CG
NSH
NLO
Slovaška
%O5S
%FO
%SO
Indeks CG
NSH
NLO
Slovenija
%O5S
%FO
%SO

Indeks CG
1
-----0,543**
0,002
-0,562**
0,001
0,293
0,110
0,49**
0,005
-0,360*
0,047
1
----0,461**
0,000
0,025
0,821
-0,216*
0,044
-0,298**
0,005
0,438**
0,000

Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.

* Korelacija je značilna na ravni 0,05 (2-stranski). **Korelacija je značilna na ravni 0,01 (2-stranski).
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NSH

NLO

1
----0,914**
1
0,000
-----0,765** -0,542**
0,000
0,002
-0,718** -0,671**
0,000
0,000
-0,013
0,186
0,944
0,317

%O5S

%FO

%SO

1
----0,412*
0,021
0,084
0,653

1
-----0,014
1
0,939 -----

1
-----0,042
1
0,696
-----0,507** -0,336**
1
0,000
0,001
-----0,289** -0,548** 0,825**
1
0,007
0,000
0,000
----0,328**
0,091 -0,063 -0,405**
1
0,002
0,400
0,559
0,000 -----

H1a: Manjša koncentracija lastništva bank pozitivno vpliva na korporativno upravljanje.
Število delničarjev banke (NSH) je statistično značilno in pozitivno povezano z indeksom
korporativnega upravljanja v Latviji (r=0,416; sig. 0,01), Litvi (r=0,417; sig. 0,01), na
Madžarskem (r=0,746; sig. 0,01) in v Sloveniji (r=0,461; sig. 0,01), pri čemer je korelacija
najbolj močna na Madžarskem in v Sloveniji. Na Slovaškem je prisotna srednje močna, a
negativna, in statistično značilna korelacija (r=-0,543; sig. 0,01), kar pomeni, da za
Slovaško velja, da je število lastnikov negativno povezano z indeksom korporativnega
upravljanja, in obratno. To nakazuje, da je manjša koncentracija lastništva na Slovaškem
povezana s slabšim korporativnim upravljanjem.
Pri proučevanju povezave med številom velikih delničarjev (NLO) in indeksom
korporativnega upravljanja ugotavljamo, da za Latvijo velja, da je korelacija med
številom velikih lastnikov in indeksom korporativnega upravljanja dokaj šibka, pozitivna
in statistično značilna na ravni 0,05 (r=0,327; sig. 0,05). Za Madžarsko velja, da je
magnituda statistične značilnosti višja in da je korelacija prav tako pozitivna, močna in
statistično značilna (r=0,746; sig. 0,01). Na Slovaškem je korelacija tako kot v primeru
števila vseh delničarjev srednje močna, negativna in statistično značilna (r=-0,562; sig.
0,01). V vseh ostalih državah (Češka, Estonija, Litva, Poljska, Slovenija) korelacije niso
statistično značilne.
Nekoliko boljše rezultate smo dobili pri proučevanju korelacije med lastniškim deležem
delničarjev, ki imajo več kot 5 % delnic (% O5S) in indeksom korporativnega upravljanja.
Ugotavljamo, da je rezultat statistično značilen v primeru Latvije, ko je korelacija šibka
in negativna (r=-0,367; sig. 0,05). Prav takšna je korelacija tudi v Litvi (r=-0,367; sig. 0,05)
in Sloveniji (r=-0,216; sig. 0,05). Ta rezultat kaže, da v kolikor interpretiramo ta lastniški
delež kot pokazatelja koncentracije lastništva, potem za omenjene države velja, da je
večja koncentracija lastništva povezana s slabšim korporativnim upravljanjem, in
obratno, saj se spremenljivki gibljeta v nasprotno smer. V ostalih primerih je korelacija
predvsem pozitivna, a ni statistično značilna. Dobljeni rezultat je v skladu z našimi
pričakovanji, da sta večja koncentracija lastništva in korporativno upravljanje negativno
povezana.
Glede na to, da smo pri proučevanju povezave med: (i) številom delničarjev in
korporativnim upravljanjem in (ii) lastniškim deležem delničarjev, ki imajo več kot 5 %
delnic, in korporativnim upravljanjem, ugotovili predvsem pozitivno (pri (i)) oziroma
negativno (pri (ii)) in tudi značilno povezavo, lahko sklepamo, da je v tem primeru manjša
koncentracija lastništva pozitivno povezana s korporativnim upravljanjem. V nasprotju s
pričakovanji je bila pri proučevanju povezave med številom velikih delničarjev in
korporativnim upravljanjem ugotovljena predvsem pozitivna povezava, a se ta v večini
primerov ni izkazala kot značilna. Značilen rezultat s pozitivno korelacijo je bil ugotovljen
v dveh državah (Latvija, Madžarska), pri čemer je korelacija močna zgolj na Madžarskem,
medtem ko je bila v eni državi ugotovljena značilna srednje močna in negativna povezava
(Slovaška). Pri proučevanju korelacije med lastniškim deležem delničarjev, ki imajo več
kot 5 % delnic, in indeksom korporativnega upravljanja smo dokaj šibko, negativno in
statistično značilno povezavo ugotovili na primeru treh držav (Latvija, Litva, Slovenija).
Pri ostalih državah se povezava ni izkazala za značilno.
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Preverba delne hipoteze H1a: Manjša koncentracija lastništva pozitivno vpliva na
korporativno upravljanje.
Na osnovi izračunanih korelacijskih koeficientov smo postavili okvirno predpostavko o
vplivu koncentracije lastništva na korporativno upravljanje. Koncentracijo lastništva v
nadaljevanju opredeljujemo s številom lastnikov (NSH), saj na osnovi izračunanih
korelacijskih koeficientov menimo, da je ta spremenljivka najustreznejša za vključitev v
nadaljnjo analizo. Število lastnikov smo uporabili kot neodvisno spremenljivko v
regresijski analizi, medtem ko indeks korporativnega upravljanja predstavlja odvisno
spremenljivko.
Rezultati regresije so predstavljeni v tabeli 13.

Tabela 13: Koncentracija lastništva (odvisna spremenljivka: indeks korporativnega
upravljanja)
Indeks CG
Češka
NSH

0,000

Stopnja značilnosti
t-vrednost
Stalni člen

Estonija Latvija

Litva

Madžarska Poljska1 Slovaška Slovenija

-0,062

0,026

0,001

5,617

0,064

0,000

0,000

0,000

0,242

0,000

0,000

0,000

0,049

0,090

0,000

6,902

-1,187

7,901

4,446

6,973

1,995

1,742

4,840

14,485

12,244

7,139

10,485

1,338

14,610

12,992

15,426

Stopnja značilnosti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,187

0,000

0,000

0,000

t-vrednost

30,994

25,864

41,057

18,441

1,345

6,187

24,699

40,897

R2

0,431

0,032

0,565

0,254

0,561

0,045

0,074

0,212

N

65

45

50

60

40

87

40

89

1

Ker podatki za NSH niso bili na voljo, smo v raziskavi upoštevali spremenljivko %O5S.

Rezultati kažejo, da je vpliv koncentracije lastništva na korporativno upravljanje po
državah različen. Število lastnikov pozitivno in statistično značilno vpliva na korporativno
upravljanje predvsem na Madžarskem (5,617; t=6,973, sig. 0,000) in tudi v Latviji (0,026;
t=7,901, sig. 0,000), Litvi (0,001; t=4,446, sig. 0,000), na Češkem (0,000; t=6,902, sig.
0,000), Poljskem (0,064; t=1,995, sig. 0,049) in v Sloveniji (0,000; t=4,840, sig. 0,000). To
pomeni, da za te države velja, da večje število lastnikov (manjša koncentracija lastništva)
pozitivno vpliva na indeks korporativnega upravljanja (korporativno upravljanje).
Glede na ugotovitve in dejstvo, da je vpliv v večini proučevanih držav pozitiven in
statistično značilen, lahko potrdimo hipotezo H1a, da manjša koncentracija lastništva
(večje število lastnikov – bolj razpršeno lastništvo) pozitivno vpliva na korporativno
upravljanje.
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H1b: Tuje lastništvo bank pozitivno vpliva na korporativno upravljanje.
Kot izhaja iz tabele 12, na vzorcu večine držav (razen Slovenije) ugotavljamo pozitivno
korelacijo med deležem tujega lastništva med petimi največjimi delničarji (% FO) in
indeksom korporativnega upravljanja. Korelacija je srednje močna, pozitivna in značilna
v primeru Češke (r=0,537; sig. 0,01) in Slovaške (r=0,490; sig. 0,01). Dokaj šibka pozitivna
in značilna korelacija je prisotna na Madžarskem (r=0,376; sig. 0,05). Negativna, dokaj
šibka, in statistično značilna korelacija je prisotna v Sloveniji (r=-0,298; sig. 0,01). Na
osnovi dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da je tuje lastništvo pozitivno povezano s
korporativnim upravljanjem.
Preverba delne hipoteze H1b: Tuje lastništvo pozitivno vpliva na korporativno
upravljanje.
V nadaljevanju s pomočjo regresijske analize proučujemo vpliv tujega lastništva
(neodvisna spremenljivka) na indeks korporativnega upravljanja (odvisna
spremenljivka).
Rezultati regresije so predstavljeni v tabeli 14.

Tabela 14: Tuje lastništvo (odvisna spremenljivka: indeks korporativnega upravljanja)
Indeks CG
Češka

Estonija

Latvija

Litva

Madžarska

Poljska Slovaška

Slovenija

% FO

0,048

0,008

-0,013

0,000

0,006

0,085

0,086

-0,026

Stopnja značilnosti

0,000

0,357

0,002

0,984

0,610

0,000

0,000

0,002

t-vrednost

4,883

0,928

-3,308

-0,020

0,512

7,099

4,433

-3,127

Stalni člen

13,905

11,185

8,176

11,349

8,578

14,031

5,162

17,264

Stopnja značilnosti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,006

0,000

t-vrednost

18,778

19,161

29,736 12,032

8,900

16,427

2,820

30,004

R2

0,225

0,015

0,139

0,000

0,003

0,399

0,203

0,101

N

84

58

70

66

81

78

79

89

Rezultati kažejo, da odstotek tujega lastništva med petimi največjimi delničarji v večini
proučevanih držav pozitivno vpliva na korporativno upravljanje, pri čemer je vpliv
statistično značilen na Češkem (0,048; t=4,883, sig. 0,000), Poljskem (0,085; t=7,099, sig.
0,000) in Slovaškem (0,086; t=4,433, sig. 0,000). Korporativno upravljanje se v povprečju
najbolj poveča na Slovaškem (0,086), ko se delež tujega lastništva poveča za eno enoto.
Spremenljivka pojasni 20,3 % variabilnosti korporativnega upravljanja. Sledi Poljska, kjer
se korporativno upravljanje poveča za 0,085, spremenljivka pa pojasni 39,9 %
variabilnosti korporativnega upravljanja.
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Ker smo v večini primerov uspeli ugotoviti, da je vpliv deleža tujega lastništva na indeks
korporativnega upravljanja pozitiven in tudi statistično značilen, lahko potrdimo
hipotezo H1b, da tuje lastništvo pozitivno vpliva na korporativno upravljanje.

H1c: Državno lastništvo bank negativno vpliva na korporativno upravljanje.
Podatek o državnem lastništvu med petimi največjimi delničarji (% SO) v Estoniji, v Litvi
in na Madžarskem ni razkrit. Sicer pa rezultati kažejo, da obstaja na Slovaškem
statistično značilna in dokaj šibka negativna korelacija med državnim lastništvom in
indeksom korporativnega upravljanja (r=-0,360; sig. 0,05). Medtem ko za Slovenijo velja,
da je ta korelacija pozitivna in srednje močna in značilna (r=0,438; sig. 0,01).
Preverba delne hipoteze H1c: Državno lastništvo negativno vpliva na korporativno
upravljanje.
S pomočjo regresijske analize v nadaljevanju proučujemo vpliv državnega lastništva
(neodvisna spremenljivka) na indeks korporativnega upravljanja (odvisna
spremenljivka).
Rezultati regresije so predstavljeni v tabeli 15.

Tabela 15: Državno lastništvo (odvisna spremenljivka: indeks korporativnega
upravljanja)
Indeks CG
Češka Estonija Latvija Litva Madžarska Poljska Slovaška Slovenija
% SO
-0,017
na
0,003 na
na
-0,108 -1,054
0,063
Stopnja značilnosti 0,427
na
0,546 na
na
0,033
0,027
0,000
t-vrednost
-0,800
na
0,609 na
na
-2,383 -2,262
4,496
Stalni člen
Stopnja značilnosti
t-vrednost
R2
N

16,061
0,000
28,792
0,009

na
na
na
na

7,359
0,000
27,428
0,009

na
na
na
na

na
na
na
na

18,831
0,000
12,102
0,304

13,442
0,000
31,574
0,080

15,270
0,000
37,534
0,192

71

na

41

na

na

15

61

87

Rezultati regresije kažejo, da je vpliv državnega lastništva na korporativno upravljanje v
večini negativen in statistično značilen na Poljskem (-0,108; t=-2,383, sig. 0,033) in
Slovaškem (-1,054; t=-2,262, sig. 0,027). V Sloveniji je vpliv pozitiven in statistično
značilen (0,063; t=4,496, sig. 0,000). Največ variabilnosti spremenljivka pojasni na
Poljskem (30,4 %). Ker ugotavljamo, da nismo uspeli v mnogih izmed proučevanih držav
dokazati istosmernega in statistično značilnega vpliva državnega lastništva na
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korporativno upravljanje, ne moremo z dovolj visoko gotovostjo potrditi delne hipoteze
H1c, da državno lastništvo negativno vpliva na korporativno upravljanje.
Glede na zgornje ugotovitve lahko potrdimo hipotezo H1, da lastniška struktura bank
vpliva na korporativno upravljanje. S proučevanjem delnih hipotez smo prišli do
zaključka, da manj koncentrirano lastništvo in tuje lastništvo pozitivno vplivata na
korporativno upravljanje. Ne moremo pa z dovolj visoko gotovostjo trditi, da državno
lastništvo negativno vpliva na korporativno upravljanje.

4.3.5 Sestava nadzornega sveta in uprave in korporativno upravljanje
Za spremenljivki, ki opredeljujeta sestavo nadzornega sveta in uprave in katerih vpliv na
korporativno upravljanje proučujemo, v nadaljevanju najprej prikazujemo opisno
statistiko. Uporabljeni spremenljivki sestave nadzornega sveta in uprave sta število
članov nadzornega sveta (NSB) in število članov uprave (NMB).

4.3.5.1 Opisna statistika – sestava nadzornega sveta in uprave
Tabela 16 prikazuje opisno statistiko za spremenljivki sestave nadzornega sveta in
uprave v proučevanih bankah.

121

Tabela 16: Opisna statistika spremenljivk sestave nadzornega sveta in uprave v bankah,
po državah
Država

Češka
Estonija
Latvija
Litva
Madžarska
Poljska
Slovaška
Slovenija

Spremenljivka Povprečna Mediana Maksimum Minimum Standardni Število
vrednost
odklon
opazovanj
NSB

7,56

9,00

12,00

3,00

2,25

84

NMB

4,83

5,00

8,00

3,00

1,53

84

NSB

5,30

5,00

7,00

3,00

0,80

71

NMB

4,31

4,00

9,00

1,00

1,92

71

NSB

4,94

5,00

8,00

3,00

1,41

81

NMB

5,15

5,00

8,00

2,00

1,33

81

NSB

5,28

5,00

8,00

3,00

1,51

57

NMB

5,07

5,00

9,00

3,00

1,07

70

NSB

5,78

6,00

10,00

3,00

2,03

63

NMB

7,84

8,00

11,00

5,00

1,85

72

NSB

9,00

9,00

14,00

5,00

2,18

85

NMB

6,93

7,00

11,00

3,00

1,56

87

NSB

7,25

7,00

12,00

3,00

1,71

79

NMB

4,89

5,00

10,00

3,00

1,76

79

NSB

6,65

7,00

11,00

3,00

1,88

89

NMB

3,19

3,00

7,00

2,00

1,22

89

Za večino izmed proučevanih držav (razen za Latvijo in Madžarsko) velja, da je povprečno
število članov nadzornega sveta (NSB) na splošno višje od povprečnega števila članov
uprave. Najvišje maksimalno število članov nadzornega sveta je bilo opaziti na Poljskem,
in sicer 14. Sledita Češka in Slovaška (12) ter Slovenija (11) in Madžarska (10). Najnižje
maksimalno število članov nadzornega sveta je opaziti v Estoniji (7) in Latviji in Litvi (8).
Najnižje število članov nadzornega sveta je bilo 3, in sicer v vseh državah razen na
Poljskem (5). Najvišje povprečno število članov nadzornega sveta je bilo na Poljskem (9),
sledita Češka (7,56) in Slovaška (7,25). Najnižja povprečna vrednost je bila prisotna v
Latviji (4,94). Na osnovi dobljenih rezultatov ugotavljamo, da so nadzorni sveti
proučevanih bank najštevilčnejši na Poljskem.
Najvišje povprečno število članov uprave (NMB) je bilo zaznati na Madžarskem (7,84),
sledita Poljska (6,93) in Latvija (5,15). Najnižje povprečje je bilo zaslediti v Sloveniji
(3,19). Na Madžarskem in Poljskem je bilo doseženo najvišje maksimalno število članov
uprave, in sicer 11. Najnižje maksimalno število članov je bilo doseženo v Sloveniji (7).
Najnižje minimalno število članov uprave je bilo v Estoniji, in sicer 1. Estonija je tudi
druga država z najnižjim povprečnim številom članov uprave. Ugotavljamo, da je izmed
proučevanih držav Poljska država z največjim maksimalnim številom članov nadzornega
sveta kakor tudi članov uprave.
Če povzamemo ključne ugotovitve o številu članov nadzornih svetov in uprave, pridemo
do zaključka, da imajo v povprečju najvišje povprečno število članov nadzornega sveta
na Poljskem (9), Češkem (7,56) in Slovaškem (7,25), medtem ko je povprečno število
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članov uprave najvišje na Madžarskem (7,84), Poljskem (6,93) in v Latviji (5,15). Najnižje
povprečno število članov nadzornega sveta je v Latviji (4,94), najnižje povprečno število
članov uprave pa v Sloveniji (3,19).

4.3.5.2 Vpliv sestave nadzornega sveta in uprave bank na korporativno upravljanje
Z regresijsko analizo smo ločeno preverili vpliv sestave nadzornega sveta in uprave na
korporativno upravljanje. Raziskovalna hipoteza se glasi:
H2: Sestava nadzornega sveta in uprave bank vpliva na korporativno upravljanje bank.
Najprej smo izračunali korelacijske koeficiente med indeksom korporativnega
upravljanja (indeks CG) in spremenljivkami, s katerimi opredeljujemo sestavo
nadzornega sveta in uprave. V tabeli 17 prikazujemo korelacijske koeficiente med
sestavo nadzornega sveta/uprave in indeksom korporativnega upravljanja. Sestavo
nadzornega sveta/uprave opredeljujemo s spremenljivkami: (i) število članov
nadzornega sveta (NSB) in (ii) število članov uprave (NMB).
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Tabela 17: Korelacijski koeficienti med indeksom korporativnega upravljanja in sestavo nadzornega sveta in uprave, po državah
Država
Indeks CG
Češka

NSB
NMB
Indeks CG

Estonija

NSB
NMB
Indeks CG

Latvija

NSB
NMB
Indeks CG

Litva

NSB
NMB

Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.

Indeks CG NSB
1
----0,619**
1
0,000
----0,586** 0,662**
0,000
0,000
1
----0,073
1
0,545
----0,405** -0,033
0,001
0,788
1
-----0,187
1
0,095
----0,122 -0,248*
0,277
0,026
1
----0,345**
1
0,009
----0,071
0,152
0,599
0,259

NMB

Država
Indeks CG
Madžarska

1
-----

NSB
NMB
Indeks CG

Poljska
1
-----

NSB
NMB
Indeks CG

Slovaška
1
-----

NSB
NMB
Indeks CG

Slovenija
1
-----

* Korelacija je značilna na ravni 0,05 (2-stranski).
** Korelacija je značilna na ravni 0,01 (2-stranski).
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NSB
NMB

Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.

Indeks CG
NSB
1
-----0,154
1
0,233
----0,345** -0,593**
0,006
0,000
1
----0,421**
1
0,000
----0,209
0,039
0,055
0,724
1
----0,001
1
0,995
----0,431**
0,124
0,000
0,275
1
----0,456**
1
0,000
-----0,038
0,153
0,721
0,152

NMB

1
-----

1
-----

1
-----

1
-----

Ugotavljamo, da je število članov nadzornega sveta pozitivno povezano s korporativnim
upravljanjem v vseh državah, razen v Latviji in na Madžarskem, kjer pa v obeh primerih
zelo šibka negativna povezava ni statistično značilna. Na Češkem (r=0,619), v Litvi
(r=0,345), na Poljskem (r=0,421) in v Sloveniji (r=0,456) je povezava med številom članov
nadzornega sveta in indeksom korporativnega upravljanja pozitivna, večinoma srednje
močna in značilna na ravni 0,01. Najbolj močno pozitivno korelacijo ugotavljamo na
Češkem (r=0,619; sig. 0,01).
V vseh državah, razen v Sloveniji, obstaja pozitivna povezava med številom članov
uprave in indeksom korporativnega upravljanja. Na Češkem (r=0,586), v Estoniji
(r=0,405), na Madžarskem (r=0,345) in na Slovaškem (r=0,431) je ta povezava šibka do
srednje močna in statistično značilna na ravni 0,01. Pozitivna, a statistično neznačilna in
zelo šibka povezava je v Latviji, Litvi in na Poljskem. V Sloveniji pa je povezava negativna,
zelo šibka in ni statistično značilna (r=-0,038; sig. 0,721). Ugotavljamo, da za Češko velja
srednje močna pozitivna povezava tako med številom članov nadzornega sveta (r=0,619;
sig. 0,01) kot številom članov uprave (r=0,586; sig. 0,01) in indeksom korporativnega
upravljanja. Zanimivo je, da za Češko, Estonijo, Litvo, Poljsko in Slovaško velja, da obstaja
pozitivna povezava med številom članov nadzornega sveta/uprave in indeksom
korporativnega upravljanja. Ta rezultat je v skladu s pričakovanji. Medtem ko je za Latvijo
in Madžarsko značilno, da je povezava med številom članov nadzornega sveta in
indeksom negativna, med številom članov uprave in indeksom pa pozitivna. V Sloveniji
je povezava ravno obratna in srednje močna v primeru števila članov nadzornega sveta
(r=0,456; sig. 0,01).
V večini vseh primerov smo uspeli značilno potrditi pozitivno povezavo med številom
članov nadzornega sveta, številom članov uprave bank in indeksom korporativnega
upravljanja. Ta ugotovitev velja predvsem za banke na Češkem, v Estoniji, Litvi, na
Poljskem in na Slovaškem, medtem ko rezultati raziskave za Latvijo in Madžarsko kažejo
na negativno, a statistično neznačilno povezavo med številom članov nadzornega sveta
in korporativnim upravljanjem. Na primeru Slovenije je bila negativna, a prav tako
statistično neznačilna povezava ugotovljena med številom članov uprave in
korporativnim upravljanjem.

Preverba hipoteze H2: Sestava nadzornega sveta in uprave bank vpliva na korporativno
upravljanje bank.
Na osnovi izračunanih korelacijskih koeficientov smo postavili okvirno predpostavko o
vplivu sestave nadzornega sveta in uprave v bankah na korporativno upravljanje. Število
članov nadzornega sveta in število članov uprave smo uporabili kot neodvisni
spremenljivki v regresijski analizi. Indeks korporativnega upravljanja predstavlja odvisno
spremenljivko.
Rezultati regresije so predstavljeni v tabeli 18.
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Tabela 18: Sestava nadzornega sveta in uprave (odvisna spremenljivka: indeks
korporativnega upravljanja)
Indeks CG
Češka Estonija Latvija Litva Madžarska Poljska Slovaška Slovenija
NSB
0,848
0,358 -0,257 0,890
0,290 0,695
-0,105
0,964
Stopnja značilnosti 0,000
0,437 0,150 0,011
0,359 0,000
0,608
0,000
t-vrednost
3,698
0,781 -1,456 2,648
0,924 4,216
-0,515
4,905
NMB
0,957
0,703 0,132 0,065
0,863 0,456
0,836
-0,347
Stopnja značilnosti 0,006
0,000 0,481 0,149
0,011 0,052
0,000
0,254
t-vrednost
2,832
3,692 0,708 0,882
2,634 1,972
4,198
-1,149
Stalni člen
Stopnja značilnosti
t-vrednost
R2
N

5,746
0,000
3,990
0,438

5,766
0,031
2,209
0,171

8,497
0,000
5,787
0,041

7,561
0,007
2,805
0,119

0,849
0,832
0,213
0,113

9,830
0,000
4,512
0,214

9,813
0,000
5,751
0,188

10,624
0,000
6,882
0,220

84

71

81

57

62

85

79

89

Rezultati regresije kažejo, da je vpliv števila članov nadzornega sveta na korporativno
upravljanje v večini pozitiven (izjema sta Latvija in Slovaška, kjer vpliv ni statistično
značilen) in statistično značilen na Češkem (0,848; t=3,698, sig. 0,000), Poljskem (0,695;
t=4,216, sig. 0,000), v Sloveniji (0,964; t=4,905, sig. 0,000) in Litvi (0,890; t=2,648, sig.
0,011). Število članov uprave ima na korporativno upravljanje povečini prav tako
pozitiven vpliv (izjema je Slovenija, kjer je vpliv negativen in ni statistično značilen). Leta je statistično značilen v Estoniji (0,703; t=3,692, sig. 0,000), na Slovaškem (0,836;
t=4,198, sig. 0,000), Češkem (0,957; t=2,832, sig. 0,006), Madžarskem (0,863; t=2,634,
sig. 0,011) in na Poljskem (0,456; t=1,972, sig. 0,052). Spremenljivke največ variabilnosti
korporativnega upravljanja pojasnijo na Češkem (43,8 %), v Sloveniji (22,0 %), na
Poljskem (21,4 %), Slovaškem (18,8 %) in v Estoniji (17,1 %).
Glede na zgornje ugotovitve lahko potrdimo hipotezo H2, ki pravi, da sestava
nadzornega sveta in uprave vpliva na korporativno upravljanje. V povprečju se vrednost
indeksa korporativnega upravljanja (korporativno upravljanje) poveča, ko se število
članov nadzornega sveta in uprave poveča za eno enoto.

4.3.6 Velikosti bank in korporativno upravljanje
V nadaljevanju proučujemo vpliv velikosti bank na korporativno upravljanje. Najprej
prikazujemo opisno statistiko.
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4.3.6.1 Opisna statistika – velikost bank
Tabela 19 prikazuje opisno statistiko za spremenljivko velikosti proučevanih bank, ki je
merjena v sredstvih banke. Velikost bank je merjena v milijonih EUR in je za potrebe
raziskave izražena v logaritmu. Kadar razpoložljivi podatki niso bili na razpolago v
milijonih EUR, smo naredili preračun na osnovi veljavnega menjalnega tečaja Banke
Slovenije na dan 31.12. v posameznem letu.

Tabela 19: Opisna statistika velikosti bank, po državah
Država

Spremenljivka

Povprečna Mediana Maksimum Minimum Standardni Število
vrednost
odklon
opazovanj

Češka

Sredstva (log)

3,78

3,80

4,58

2,00

0,65

90

Estonija

Sredstva (log)

2,51

2,31

4,55

0,51

1,00

72

Latvija

Sredstva (log)

3,25

3,31

3,95

2,32

0,36

90

Litva

Sredstva (log)

2,69

2,93

3,93

-0,25

1,08

87

Madžarska

Sredstva (log)

3,85

3,86

4,56

3,28

0,30

90

Poljska

Sredstva (log)

4,10

4,11

4,68

2,11

0,37

88

Slovaška

Sredstva (log)

3,51

3,60

4,35

2,26

0,49

80

Slovenija

Sredstva (log)

3,45

3,39

4,29

2,93

0,31

90

Najvišja povprečna vrednost sredstev banke, izračunana kot logaritem vseh sredstev
banke v milijonih EUR, je bila ugotovljena na Poljskem (4,10), najnižja pa v Estoniji (2,51).
Poljski sledijo Madžarska, Češka, Slovaška, Slovenija in Latvija. Maksimalna vrednost
sredstev je bila prav tako dosežena na Poljskem, sledijo Češka, Madžarska, Estonija in
Slovaška. Najnižja minimalna vrednost je bila dosežena v Litvi in Estoniji. Največji razpon
med maksimalno in minimalno vrednostjo sredstev je zaznati v Litvi in Estoniji.

4.3.6.2 Vpliv velikosti bank na korporativno upravljanje
Z regresijsko analizo smo ločeno preverili vpliv velikosti bank na korporativno
upravljanje. Raziskovalna hipoteza se glasi:
H3: Velikost bank vpliva na korporativno upravljanje bank.
Najprej smo izračunali korelacijske koeficiente med indeksom korporativnega
upravljanja (indeks CG) in velikostjo bank (TOTALOG). V tabeli 20 prikazujemo
korelacijske koeficiente.
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Tabela 20: Korelacijski koeficienti med indeksom korporativnega upravljanja in
velikostjo bank, po državah
Država
Indeks CG
Češka
TOTALOG
Indeks CG
Estonija
TOTALOG
Indeks CG
Latvija
TOTALOG
Indeks CG
Litva
TOTALOG
Indeks CG
Madžarska
TOTALOG
Indeks CG
Poljska
TOTALOG
Indeks CG
Slovaška
TOTALOG
Indeks CG
Slovenija
TOTALOG

Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.

Indeks CG
1,000
----0,629**
0,000
1,000
----0,257*
0,029
1,000
-----0,176
0,097
1,000
----0,521**
0,000
1,000
----0,528**
0,000
1,000
----0,409**
0,000
1,000
----0,527**
0,000
1,000

TOTALOG

1
-----

1
-----

1
-----

1
-----

1
-----

1
-----

1
-----

-----

Pearsonov koeficient
Sig.

0,546**

1

0,000

-----

* Korelacija je značilna na ravni 0,05 (2-stranski).
** Korelacija je značilna na ravni 0,01 (2-stranski).

Rezultati kažejo, da je v večini proučevanih držav (razen Latviji) korelacija med velikostjo
bank in indeksom korporativnega upravljanja pozitivna. V Latviji je korelacija negativna
in izredno šibka in neznačilna (r=-0,176; sig. 0,097). V Estoniji je korelacija pozitivna in
šibka in statistično značilna (r=0,257; sig. 0,05), medtem ko za preostale države velja, da
je korelacija srednje močna in statistično značilna. Dobljeni rezultat pomeni, da je
velikost banke pozitivno povezana s korporativnim upravljanjem. Ta rezultat je v skladu
s pričakovanji.
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Preverba hipoteze H3: Velikost banke vpliva na korporativno upravljanje bank.
Hipotezo preverjamo z regresijsko analizo, kjer je indeks korporativnega upravljanja
odvisna spremenljivka, velikost bank pa neodvisna spremenljivka. Rezultati regresije so
prikazani v tabeli 21.
Tabela 21: Velikost bank (odvisna spremenljivka: indeks korporativnega upravljanja)
Indeks CG
Češka Estonija Latvija Litva Madžarska Poljska Slovaška Slovenija
TOTALOG
5,886
0,909 -1,502 2,571
6,654 5,406
4,155
7,290
Stopnja značilnosti 0,000
0,029 0,097 0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
t-vrednost
7,594
2,229 -1,677 5,629
5,831 4,154
5,475
6,113
Stalni člen
Stopnja značilnosti
t-vrednost
R2
N

-6,549
0,030
-2,205
0,396
90

8,256 12,047 2,950
0,000 0,000 0,028
7,497 4,120 2,230
0,066 0,031 0,272
72

90

87

-17,071 -3,588
0,000 0,505
-3,874 -0,669
0,279 0,167
90

88

-1,817
0,501
-0,676
0,278

-9,412
0,025
-2,276
0,298

80

90

V večini proučevanih držav je vpliv velikosti bank na korporativno upravljanje pozitiven.
Vpliv je statistično značilen v vseh državah, razen v Latviji, kjer je vpliv tudi negativen.
Spremenljivka pojasni največ variabilnosti na Češkem (39,6 %), v Sloveniji (29,8 %), na
Madžarskem (27,9 %) in Slovaškem (27,8 %).
Ker smo v večini držav uspeli statistično značilno potrditi pozitiven vpliv velikosti bank
na indeks korporativnega upravljanja, lahko potrdimo hipotezo H3, da velikost bank
vpliva na korporativno upravljanje. Rezultat je v skladu z rezultati raziskave, ki so jo
opravili Nippani in drugi (2008) na vzorcu 542 bank in v kateri ugotavljajo, da večja kot
je banka, boljše je njeno korporativno upravljanje. Proučevane banke namreč dosegajo
boljši količnik upravljanja, ki je merjen kot Corporate Governance Quotient in ki meri
korporativno upravljanje več kot 7.500 družb po celem svetu, po sektorjih. Tudi Utama
in Musa (2011) sta na vzorcu 98 komercialnih bank iz leta 2008 prišla do zaključka, da
velikost bank pozitivno vpliva na korporativno upravljanje.

4.3.7 Vpliv korporativnega upravljanja na poslovanje bank
V tem poglavju proučujemo razmerje med korporativnim upravljanjem bank in njihovim
poslovanjem (uspešnostjo). Ker predpostavljamo, da korporativno upravljanje vpliva na
poslovanje bank in njihovo uspešnost, smo v nadaljevanju preverjali, kako indeks
korporativnega upravljanja vpliva na kazalnike uspešnosti poslovanja bank, in sicer na:
donosnost povprečnih sredstev (angl. Return on Average Assets, v nadaljevanju ROAA),
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donosnost povprečnega kapitala (angl. Return on Average Total Equity, v nadaljevanju
ROAE) in neto obrestne prihodke (angl. Net interest income, v nadaljevanju NETII).

4.3.7.1 Opisna statistika – indeks korporativnega upravljanja
Vpliv korporativnega upravljanja na poslovanje bank smo preverjali na vzorcu bank iz
osmih držav Srednje in Vzhodne Evrope, ki jih v disertaciji proučujemo v obdobju od
2005–2013. V nadaljevanju v tabeli 22 najprej prikazujemo opisno statistiko za indeks
korporativnega upravljanja, po državah.
Tabela 22: Opisna statistika indeksa korporativnega upravljanja, po državah
Indeks CG
Država

Povprečna
vrednost

Mediana

Maksimum

Minimum

Standardni
odklon

Število
opazovanj

Češka
Estonija
Latvija
Litva
Madžarska
Poljska
Slovaška
Slovenija

15,68
10,54
7,17
9,54
8,54
18,64
12,81
15,77

17,00
10,50
7,00
9,00
7,00
20,50
13,00
16,00

25,00
18,00
16,00
19,50
16,50
23,50
22,00
24,00

0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
1,00

6,10
3,53
3,03
5,52
3,79
4,89
3,91
4,12

90
72
90
90
90
90
81
90

Najvišja povprečna vrednost indeksa korporativnega upravljanja je bila dosežena na
Poljskem (18,64), sledita Slovenija (15,77) in Češka (15,68). Država z najnižjo povprečno
vrednostjo indeksa je Latvija (7,17), sledi Madžarska (8,54). V večini držav je bila
minimalna dosežena vrednost indeksa nič, medtem ko je najvišja maksimalna vrednost
indeksa znašala 25 in je bila dosežena na Češkem. Najnižja maksimalna vrednost Indeksa
korporativnega upravljanja je bila dosežena v Latviji (16,00), sledi Madžarska (16,50).

4.3.7.2 Uspešnost poslovanja bank
V nadaljevanju definiramo kazalnike, s katerimi opredeljujemo uspešnost poslovanja
bank, in sicer ROAA, ROAE in NETII. Za uporabo teh kazalnikov uspešnosti poslovanja
smo se odločili, ker so bili največkrat uporabljeni v raziskavah, ki se ukvarjajo s
proučevanjem uspešnosti poslovanja bank in zaradi razpoložljivosti podatkov.
Kazalnik ROAA, tj. kazalnik donosnosti povprečnih sredstev, lahko definiramo kot
indikator, ki se uporablja za ocenjevanje dobičkonosnosti družbe in se najpogosteje
uporablja za banke in druge finančne institucije za oceno njihove uspešnosti. V
primerjavi s kazalnikom donosnosti sredstev se izračuna tako, da odraža povprečja
obdobja (v našem primeru posameznega leta). Izračuna se tako, da čiste prihodke
delimo s povprečno bilančno vsoto. Razmerje, ki ga dobimo, prikazuje odstotek celotnih
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povprečnih sredstev in pojasnjuje, kako učinkovito družba koristi svoja sredstva za
generiranje prihodkov. Kazalnik nam omogoča primerjavo uspešnosti družb znotraj
istega sektorja.
𝐷𝑜𝑛𝑜𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑛𝑖ℎ 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑒𝑣 (𝑅𝑂𝐴𝐴)
= Č𝑖𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖 ⁄𝑆𝑘𝑢𝑝𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑛𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎

Kazalnik ROAE, tj. kazalnik donosnosti povprečnega kapitala, meri dobičkonosnost
družbe, in sicer, kolikšen dobiček ustvarja družba z investiranim kapitalom delničarjev.
Kazalnik je izračunan kot čisti prihodki deljeno s povprečnim kapitalom delničarjev.
Donos na povprečni kapital se nanaša na uspešnost družbe v proučevanem letu.
𝐷𝑜𝑛𝑜𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑛𝑒𝑔𝑎 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎 (𝑅𝑂𝐴𝐸)
= Č𝑖𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖⁄𝑃𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑛𝑖 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖č𝑎𝑟𝑗𝑒𝑣

Kazalnik NETII, tj. neto obrestni prihodki, definiramo kot razliko med prihodki, ki so
pridobljeni iz sredstev banke, in odhodki, ki so povezanim z izplačilom njenih obveznosti.
Sredstva banke sestavljajo različne oblike posojil, ki so dana bodisi pravnim bodisi
fizičnim osebam, medtem ko obveznosti sestavljajo depoziti klientov banke. Presežek
prihodkov, ki jih banka zasluži z obrestmi od dajanja posojil in odhodki, ki jih
predstavljajo plačane obresti banke za prejete depozite, predstavljajo neto obrestni
prihodki.
𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠𝑡𝑛𝑖 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖 (𝑁𝐸𝑇𝐼𝐼) = 𝑃𝑟𝑒𝑗𝑒𝑡𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖 − 𝑃𝑙𝑎č𝑎𝑛𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖

V tabeli 23 so prikazane povprečne vrednosti, mediana, maksimalna vrednost,
minimalna vrednost, standardni odklon in število opazovanj za kazalnike ROAA, ROAE in
NETII, po državah.
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Tabela 23: Opisna statistika spremenljivk uspešnosti poslovanja bank, po državah
Država

Spremenljivka Povprečna Mediana Maksimum Minimum Standardni
Število
vrednost
odklon
opazovanj
ROAA

Češka

Estonija

Latvija

1,24

3,71

-0,23

0,70

83

15,74

131,39

119,93

1.211,60

-4,62

15,69

83

-5,97

362,31

83

0,89

29,89

-10,76

5,05

65

4,50

9,08

72,22

-80,75

26,86

68

67,24

4,26

690,25

0,04

144,99

69

-0,73

0,63

3,64

-29,28

4,88

84

-1,31

8,66

256,96

-298,10

57,05

84

223,78

-31,02

51,39

84

ROAE

17,04

NETII

303,85

ROAA

1,25

ROAE
NETII
ROAA
ROAE
NETII

1,23

51,15

38,04

ROAA

0,51

0,63

36,61

-22,28

6,05

80

ROAE

27,79

6,41

900,00

-195,52

128,77

80

NETII

42,99

16,45

211,74

0,00

51,84

76

ROAA

0,36

0,90

3,52

-6,89

1,95

89

Madžarska ROAE
NETII

3,18

10,62

66,52

-91,95

28,42

89

Litva

Poljska

Slovaška

Slovenija

373,81

216,78

2.221,17

62,55

525,11

89

ROAA

1,77

1,62

10,77

-0,34

1,54

89

ROAE

15,13

14,29

38,12

-2,76

6,94

89

NETII

479,30

331,65

1.987,58

6,29

410,32

89

ROAA

0,91

0,97

2,38

-2,85

0,78

78

ROAE

10,55

10,00

30,23

-32,85

9,47

78

NETII

165,94

107,35

479,17

3,60

147,00

78

ROAA

-0,33

0,45

3,82

-13,52

2,66

90

ROAE

-6,79

5,81

17,65

-168,45

34,66

90

NETII

89,93

55,35

478,90

16,50

105,46

90

Rezultati kažejo, da je povprečna vrednost ROAA najvišja na Poljskem (1,77), v Estoniji
(1,25) in na Češkem (1,24). Najvišja maksimalna vrednost ROAA je dosežena v Litvi in v
Estoniji. Najnižja minimalna vrednost ROAA je dosežena v Latviji in Litvi. Najvišja
minimalna vrednost je dosežena na Češkem in Poljskem, tj. v državah, kjer je povprečna
vrednost ROAA med najvišjimi. Največji razpon med maksimalno in minimalno
vrednostjo opažamo v Litvi, Estoniji in Latviji, najmanjši pa je na Češkem in Slovaškem.
Glede kazalnika ROAE rezultati kažejo, da je najvišja povprečna vrednost donosnosti
povprečnega kapitala dosežena v Litvi (27,79), na Češkem (17,04), Poljskem (15,13) in
na Slovaškem (10,55). Najvišja maksimalna vrednost je dosežena v Litvi, Latviji in na
Češkem, najnižja minimalna vrednost donosnosti povprečnega kapitala pa je dosežena
v Latviji, Litvi, Sloveniji in na Madžarskem. Ugotavljamo, da je razpon med maksimalno
in minimalno vrednostjo največji v Litvi in Latviji in bistveno prednjači pred zasledovalci
(Slovenija, Madžarska, Estonija). Najmanjši razpon med maksimalno in minimalno
vrednostjo je na Poljskem in na Slovaškem. Razponi med maksimalno in minimalno
vrednostjo pri kazalniku ROAE so bistveno večji kot pri kazalniku ROAA. Hkrati tudi
ugotavljamo, da so države z največjim (Litva, Latvija) in najmanjšim (Slovaška)
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razkorakom med maksimalno in minimalno vrednostjo v primeru obeh kazalnikov (tj.
ROAA in ROAE) podobne.
Najvišjo povprečno vrednost neto obrestnih prihodkov (NETII) v proučevanih bankah
ima Poljska (479,30), sledita Madžarska (373,81) in Češka (303,85). Najnižjo povprečno
vrednost imajo Litva, Latvija in Estonija. Maksimalna vrednost je najvišja na Madžarskem
in Poljskem, sledijo Češka, Estonija in Slovaška. Najnižjo minimalno vrednost imata
Latvija in Češka. Razkorak med maksimalno in minimalno vrednostjo je največji na
Madžarskem, Poljskem in na Češkem najmanjši pa v Litvi in Latviji. Kot zanimivost
ugotavljamo, da je razkorak med maksimalno in minimalno vrednostjo neto obrestnih
prihodkov v Litvi in Latviji najnižji, medtem ko je tam razkorak pri kazalnikih ROAA in
ROAE med največjimi. To pomeni, da se je razmerje med prejetimi in plačanimi obrestmi
v Litvi in Latviji ohranjalo in ni bilo prisotne večje volatilnosti. Donosnost povprečnih
sredstev in donosnost povprečnega kapitala pa sta dosegali širši razpon vrednosti, kar
nakazuje, da je bila tukaj fluktuacija večja.

4.3.7.3 Vpliv korporativnega upravljanja na uspešnost poslovanja bank
V nadaljevanju z regresijsko analizo preverjamo vpliv korporativnega upravljanja na
uspešnost poslovanja bank v državah srednje in vzhodne Evrope. Korporativno
upravljanje opredeljujemo z indeksom korporativnega upravljanja in ga obravnavamo
kot neodvisno spremenljivko modela. Kazalniki uspešnosti poslovanja bank ROAA, ROAE
in NETII predstavljajo odvisno spremenljivko. Raziskovalna hipoteza se glasi:
H4: Korporativno upravljanje vpliva na uspešnost poslovanja bank.
Najprej smo izračunali korelacijske koeficiente med indeksom korporativnega
upravljanja in kazalniki uspešnosti poslovanja bank (Tabela 24).
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Tabela 24: Korelacijski koeficienti med indeksom korporativnega upravljanja in ROAA,
ROAE in NETII, po državah

Češka

Indeks CG

Estonija

Indeks CG

Latvija

Indeks CG

Litva

Indeks CG

Madžarska

Indeks CG

Poljska

Indeks CG

Slovaška

Indeks CG

Slovenija

Indeks CG

ROAA

ROAE

NETII

Pearsonov koeficient

0,188

0,068

0,631**

Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient
Sig.
Pearsonov koeficient

0,089
0,064
0,613
-0,172
0,119
-0,070
0,537
-0,180
0,092
-0,484**
0,000
-0,085
0,458
-0,392**

0,542
0,169
0,168
0,103
0,349
-0,278*
0,013
-0,223*
0,036
-0,352**
0,001
-0,012
0,916
-0,339**

0,000
0,133
0,277
-0,215*
0,049
0,309**
0,007
0,606**
0,000
0,047
0,661
0,438**
0,000
0,310**

0,000

0,001

0,003

Sig.

*Korelacija je značilna na ravni 0,05 (2-stranski).
**Korelacija je značilna na ravni 0,01 (2-stranski).

Predpostavljamo, da med indeksom korporativnega upravljanja in uspešnostjo
poslovanja bank obstaja pozitivna povezava in da se z večjo vrednostjo indeksa
korporativnega upravljanja povečuje tudi uspešnost poslovanja bank. Z raziskavo
ugotavljamo (tabela 24), da na proučevanem vzorcu korelacija med indeksom
korporativnega upravljanja in finančnimi kazalniki (ROAA, ROAE, NETII) ni enosmerna.
Zgolj za Češko in Estonijo velja, da je povezava med indeksom korporativnega
upravljanja in vsemi tremi finančnimi kazalniki pozitivna, a ne izredno močna (statistično
značilna pozitivna in močna povezava je le na Češkem, in sicer med indeksom
korporativnega upravljanja in neto obrestnimi prihodki (NETII) (r=0,631; sig. 0,01)). Sicer
pa ugotavljamo, da je v Latviji, Litvi, na Madžarskem in Slovaškem korelacija med
indeksom korporativnega upravljanja in donosnostjo povprečnih sredstev (ROAA)
negativna in ni statistično značilna. Na Poljskem (r=-0,484; sig. 0,01) in v Sloveniji (r=0,392; sig. 0,01) je povezava prav tako negativna, srednje močna in statistično značilna.
Med indeksom korporativnega upravljanja in donosnostjo povprečnega kapitala (ROAE)
je povezava pozitivna, a izredno šibka in neznačilna, na Češkem (r=0,068; sig. 0,542), v
Estoniji (r=0,169; sig. 0,168) in Latviji (0,103; sig. 0,349). V ostalih državah je povezava
negativna, dokaj šibka in značilna na ravni 0,05 v Litvi (r=-0,278; sig. 0,05) in na
Madžarskem (r=-0,223; sig. 0,05), ter malenkost močnejša in statistično značilna na ravni
0,01 na Poljskem (r=-0,352; sig. 0,01) in v Sloveniji (r=-0,339; sig. 0,01). Povezava med
indeksom korporativnega upravljanja in neto obrestnimi prihodki (NETII) je pozitivna v
vseh državah, razen v Latviji. Na Češkem (r=0,631; sig. 0,01), v Litvi (r=0,309; sig. 0,01),
na Madžarskem (r=0,606; sig. 0,01), Slovaškem (r=0,438; sig. 0,01) in v Sloveniji (r=0,310;
sig. 0,01) je povezava pozitivna in značilna. Povezava je srednje močna na Češkem,
Madžarskem in Slovaškem, ter šibkejša v Litvi in Sloveniji.
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S pomočjo korelacijske analize ugotavljamo, da statistično značilna in pozitivna povezava
v večini proučevanih držav obstaja med korporativnim upravljanjem in neto obrestnimi
prihodki. Korporativno upravljanje pa je predvsem negativno povezano z ROAA in ROAE
v večini izmed proučevanih držav. Na osnovi korelacijskih koeficientov lahko postavimo
okvirne predpostavke o vplivu korporativnega upravljanja na uspešnost poslovanja
bank.
V nadaljevanju predstavljamo rezultate regresijske analize, ki smo jo izvedli za vsako
državo posebej, saj obstajajo med državami razlike in analiza za vse države skupaj ne bi
podala reprezentativnega rezultata. Regresijsko analizo izvajamo na vzorcu bank iz
osmih držav Srednje in Vzhodne Evrope in tako preverjamo vpliv korporativnega
upravljanja na uspešnost poslovanja bank.
Poleg indeksa korporativnega upravljanja, ki ga uporabljamo kot neodvisno
spremenljivko, smo kot neodvisne spremenljivke izmenično uporabili tudi dejavnike
institucionalnega okolja. V modelu kot odvisno spremenljivko uporabljamo kazalnike
uspešnost poslovanja bank (ROAA, ROAE, NETII):
𝑅𝑂𝐴𝐴𝑖𝑡 ; 𝑅𝑂𝐴𝐸𝑖𝑡 ; 𝑁𝐸𝑇𝐼𝐼𝑖𝑡 = 𝑎1 + 𝑏1 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖𝑡 𝐶𝐺 + 𝑐1 𝐷𝑒𝑗𝑎𝑣𝑛𝑖𝑘𝑗𝑖𝑡 + 𝜀
Uspešnost poslovanja bank, ki jo merimo s tremi različnimi kazalniki uspešnosti (ROAA,
ROAE in NETII), je odvisna spremenljivka, katere vrednost smo pridobili iz baze podatkov
Bankscope. a1 je stalni člen, konstanta, ki nam pove, kakšna je vrednost ROAA, ROAE in
NETII, ko je vrednost vseh preostalih spremenljivk v regresijski enačbi enaka 0. b1 je
regresijski koeficient, pri čemer je i število opazovanj (tj. 10 bank * 9 let), t pa so leta (tj.
2005–2013). c1 je diferenčni koeficient stalnega člena a1, ki upošteva vpliv neodvisnih
spremenljivk (dejavnikov institucionalnega okolja) na uspešnost poslovanja bank, pri
čemer je j neodvisna spremenljivka (dejavnik institucionalnega okolja), i število
opazovanj in t leta. Ɛit je slučajni člen (člen napak). Kot dejavnike institucionalnega okolja
smo v regresijski analizi uporabili: (i) stopnjo rasti BDP na prebivalca glede na preteklo
obdobje (v %) v proučevani državi (GDPGR), (ii) vladavino prava (RUOLAW), (iii)
učinkovitost vlade (GOVEFF) in (iv) prisotnost krize (KRIZA).
Tabela 25 prikazuje izračun enostavne linearne regresije in prikazuje vpliv indeksa
korporativnega upravljanja na uspešnost poslovanja bank. Hkrati so v tej tabeli
predstavljeni tudi rezultati regresij, kjer poleg indeksa korporativnega upravljanja v
regresijo izmenično vključujemo institucionalne spremenljivke.
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Tabela 25: Korporativno upravljanje in uspešnost poslovanja bank, po državah
Češka
Indeks CG
Stopnja značilnosti
t-vrednost
GDPGR
Stopnja značilnosti
t-vrednost
RUOLAW
Stopnja značilnosti
t-vrednost
GOVEFF
Stopnja značilnosti
t-vrednost
KRIZA
Stopnja značilnosti
t-vrednost

ROAA
(1)
0,144
0,089
1,722

(2)
(3)
(4)
(5)
0,135 0,130 0,144 0,127
0,114 0,127 0,091 0,136
1,597 1,544 1,711 1,504
-0,020
0,353
-0,934
1,253
0,235
1,197
0,323
0,814
0,236
0,247
0,211
1,262

Stalni člen
1,225 1,266 0,067
Stopnja značilnosti 0,000 0,000 0,946
t-vrednost
15,921 14,292 0,069
2
R
0,035 0,046 0,052
N

83

ROAE

83

83

0,912
0,493
0,689
0,036
83

(1)
1,161
0,542
0,613

(2)
1,345
0,484
0,703
0,381
0,425
0,803

(3)
1,274
0,510
0,662

(4)
1,148
0,543
0,612

-10,000
0,676
-0,419
48,838
0,113
1,604

1,028 16,918 16,122
0,000 0,000 0,000
5,897 9,725 8,040
0,054 0,005 0,013
83

NETII

83

83

136

(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1,105 249,074 245,098 242,097 249,231 244,795
0,569
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,572
7,311
7,140
7,088
7,321
7,075
-8,240
0,337
-0,967
622,387
0,145
1,471
-583,956
0,293
-1,058
0,813
61,832
0,856
0,442
0,182
0,773

26,163 -30,294 16,268 277,870 295,052 -297,562 842,379 228,404
0,240
0,307 0,000
0,000
0,000
0,451
0,119
0,002
1,183 -1,028 4,090
8,889
8,202
-0,758
1,576
3,207
0,007
0,036 0,005
0,398
0,405
0,413
0,406
0,402
83

83

83

83

83

83

83

83

Nadaljevanje tabele
ROAA

Estonija

(1)
(2)
Indeks CG
0,357 0,188
Stopnja značilnosti 0,613 0,782
t-vrednost
0,509 0,278
GDPGR
0,210
Stopnja značilnosti
0,013
t-vrednost
2,563
RUOLAW
Stopnja značilnosti
t-vrednost
GOVEFF
Stopnja značilnosti
t-vrednost
KRIZA
Stopnja značilnosti

(3)
0,450
0,528
0,634

ROAE
(4)
0,259
0,720
0,360

-9,523
0,339
-0,964

1,234
0,055
1,956
0,004
65

0,762 11,947
0,233 0,287
1,205 1,074
0,099 0,019
65
65

(3)
5,579
0,125
1,553

(4)
4,308
0,251
1,158

(5)
(1)
(2)
5,646 21,468 22,382
0,108 0,277 0,265
1,631 1,095 1,125
-0,855
0,724
-0,355

-86,450
0,071
-1,836
-4,635
0,487
-0,700

t-vrednost
Stalni člen
Stopnja značilnosti
t-vrednost
R2
N

(5)
(1)
(2)
0,498 5,081 3,848
0,477 0,168 0,271
0,715 1,393 1,110
1,258
0,004
3,013

NETII

6,355
0,390
0,865
0,012
65

(3)
21,652
0,279
1,092

(4)
(5)
24,056 21,665
0,233 0,277
1,203 1,095

-27,343
0,917
-0,105
-35,521
0,303
-1,039

132,574
0,474
0,720

-2,835
0,094

-22,785
0,005

-7,066
0,876

-1,702

-2,919

-0,157

3,581
0,021
2,367
0,049
65

4,098
0,212
1,262
0,029
68

0,944
0,772
0,291
0,148
68

101,052
0,061
1,910
0,076
68

137

43,321
0,257
1,143
0,044
68

22,482 65,201 67,396
0,002 0,000 0,001
3,207 3,720 3,605
0,141 0,018 0,019
68
69
69

95,884
0,745
0,327
0,018
69

-81,392 70,917
0,692 0,084
-0,398 1,753
0,025 0,018
69
69

Nadaljevanje tabele
ROAA

Latvija

(1)
(2)
(3)
Indeks CG
-0,978 -0,940 -0,882
Stopnja značilnosti 0,119 0,123 0,140
t-vrednost
-1,577 -1,559 -1,489
GDPGR
0,146
Stopnja značilnosti
0,019
t-vrednost
2,394
RUOLAW
-21,009
Stopnja značilnosti
0,004
t-vrednost
-3,009
GOVEFF
Stopnja značilnosti
t-vrednost
KRIZA
Stopnja značilnosti
t-vrednost
Stalni člen
Stopnja značilnosti
t-vrednost
R2
N

-0,584
0,279
-1,090
0,029
84

-0,977 14,864
0,077 0,005
-1,789 2,881
0,094 0,127
84

84

ROAE
(4)
(5)
(1)
(2)
-1,088 -0,906 6,896 7,524
0,074 0,134 0,349 0,276
-1,811 -1,513 0,942 1,097
2,456
0,001
3,535

-11,067
0,011
-2,595
-3,286
0,010
-2,645
6,903
0,021
2,355
0,021

1,987
0,075
1,805
0,107

-2,340
0,712
-0,370
0,011

84

84

84

(3)
8,187
0,237
1,191

NETII
(4)
7,185
0,333
0,975

(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
7,599 -12,930 -12,992 -13,008 -13,726 -13,116
0,292 0,049 0,049 0,050
0,035 0,047
1,060 -1,997 -1,995 -1,994 -2,141 -2,016
-0,240
0,717
-0,364
-284,564
17,231
0,001
0,823
-3,514
0,224
28,878
-79,544
0,583
0,084
0,552
-1,748
-32,386
8,570
0,032
0,527
-2,180
0,635

-8,943 206,896 -21,875 23,001 53,079 53,724 40,409 106,888 46,373
0,154
0,001 0,545 0,085 0,000 0,000 0,479
0,001 0,000
-1,440
3,457 -0,608 1,747 9,490 9,112 0,711
3,417 3,879
0,143
0,142 0,014 0,066 0,046 0,048 0,047
0,081 0,051
84

138

84

84

84

84

84

84

84

84

Nadaljevanje tabele
ROAA

Litva

ROAE

(1)
(2)
(3)
(4)
Indeks CG
-0,448 -0,470 -0,446 -0,397
Stopnja značilnosti 0,537 0,511 0,541 0,587
t-vrednost
-0,621 -0,661 -0,615 -0,546
GDPGR
0,173
Stopnja značilnosti
0,072
t-vrednost
1,822
RUOLAW
-0,515
Stopnja značilnosti
0,948
t-vrednost
-0,066
GOVEFF
6,793
Stopnja značilnosti
0,485
t-vrednost
0,701
KRIZA
Stopnja značilnosti
t-vrednost
Stalni člen
Stopnja značilnosti
t-vrednost
R2
N

0,578
0,403
0,841
0,005

0,125
0,863
0,173
0,046

0,938
0,866
0,169
0,005

-4,375
0,539
-0,617
0,011

80

80

80

80

NETII

(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
-0,405 -37,752 -37,627 -38,066 -38,432 -39,633 18,069
0,582 0,013 0,013
0,012 0,012 0,010 0,007
-0,552 -2,553 -2,532 -2,566 -2,573 -2,649 2,791
-0,975
0,624
-0,492
123,556
0,443
0,771
-91,357
0,647
-0,459
-0,724
31,653
0,683
0,383
-0,410
0,877
1,159 33,337 35,894 -53,308 99,934
0,465 0,020 0,020
0,639 0,495
0,734 2,366 2,380 -0,471 0,686
0,007 0,077 0,080
0,084 0,080
80

80

80

139

80

80

7,895 38,722
0,807 0,000
0,245 6,567
0,086 0,095
80

76

(2)
18,197
0,007
2,795
0,424
0,609
0,514

(3)
18,582
0,005
2,905

(4)
(5)
16,271 18,329
0,016 0,008
2,474 2,751

-109,614
0,090
-1,720
-110,341
0,183
-1,345
-2,756
0,852
-0,187
37,488 115,432 119,813 40,872
0,000
0,012
0,052 0,002
5,864
2,566
1,978 3,160
0,098
0,130
0,117 0,096
76

76

76

76

Nadaljevanje tabele
ROAA

Madžarska

ROAE

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
Indeks CG
-0,349 -0,327 -0,217 -0,168 -0,192 -6,291 -6,091 -4,410
Stopnja značilnosti 0,092 0,121 0,245 0,380 0,345 0,036 0,046
0,103
t-vrednost
-1,705 -1,566 -1,172 -0,883 -0,949 -2,130 -2,021 -1,647
GDPGR
0,041
0,373
Stopnja značilnosti
0,543
0,704
t-vrednost
0,611
0,381
RUOLAW
8,145
115,703
Stopnja značilnosti
0,000
0,000
t-vrednost
4,809
4,720
GOVEFF
10,552
Stopnja značilnosti
0,000
t-vrednost
4,455
KRIZA
-1,467
Stopnja značilnosti
0,003
t-vrednost
-3,022
Stalni člen
Stopnja značilnosti
t-vrednost
R2
N

0,362
0,081
1,767
0,032
89

0,342 -5,900 -7,371
0,104 0,000 0,000
1,644 -4,487 -4,223
0,036 0,237 0,214
89

89

89

1,499
0,001
3,534
0,125

3,186
0,284
1,079
0,050

89

89

NETII
(4)
-3,715
0,180
-1,350

(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
-4,095 316,199 319,168 319,819 321,990 325,011
0,166
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-1,397
7,097
7,019
7,069
7,033
7,033
5,544
0,708
0,375
222,685
0,592
0,538
149,902
336,983
0,000
0,556
4,375
0,591
-20,543
-82,448
0,004
0,458
-2,926
-0,745

3,008 -85,759 -106,672
0,320
0,000
0,000
1,001 -4,506
-4,224
0,051
0,245
0,223
89

140

89

89

19,109 373,299 370,654 202,114 126,336 437,205
0,003
0,000
0,000
0,531
0,765
0,000
3,114
8,379
8,178
0,629
0,301
4,520
0,136
0,367
0,368
0,369
0,369
0,371
89

89

89

89

89

89

Nadaljevanje tabele
ROAA

Poljska

(1)
(2)
(3)
Indeks CG
-0,805 -0,714 -0,684
Stopnja značilnosti 0,000 0,000 0,000
t-vrednost
-5,161 -4,799 -4,371
GDPGR
0,266
Stopnja značilnosti
0,001
t-vrednost
3,532
RUOLAW
-2,561
Stopnja značilnosti
0,007
t-vrednost
-2,766
GOVEFF
Stopnja značilnosti
t-vrednost
KRIZA
Stopnja značilnosti
t-vrednost
Stalni člen
1,807 0,765
Stopnja značilnosti 0,000 0,021
t-vrednost
12,547 2,356
2
R
0,234 0,331
N

89

89

ROAE
(4)
(5)
-0,693 -0,769
0,000 0,000
-4,489 -4,672

(1)
(2)
-2,636 -1,948
0,001 0,003
-3,513 -3,072
2,019
0,000
6,286

(3)
-1,596
0,020
-2,365

NETII
(4)
-1,695
0,012
-2,556

(5)
-2,197
0,006
-2,818

(1)
20,813
0,661
0,440

(2)
8,937
0,852
0,187
-34,862
0,153
-1,441

-22,064
0,000
-5,524
-3,596
0,005
-2,902

3,861
0,000
5,354
0,303

89

89

-30,417
0,000
-5,719

89

7,324
0,000
5,291
0,400

28,151
0,000
11,660
0,354

89

89
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(5)
-5,398
0,913
-0,110

786,522
0,044
2,043
-3,165
0,075
-1,802

2,008 15,232
0,000 0,000
6,204 21,970
0,239 0,124
89

(4)
-3,514
0,942
-0,073

626,188
0,031
2,194

-0,256
0,491
-0,692

3,307
0,000
5,910
0,297

(3)
-8,684
0,858
-0,180

189,162
0,092
1,704

32,604 17,704 478,455 615,016 111,809
0,000 0,000
0,000
0,000
0,519
10,534 11,548 10,939
5,900
0,648
0,366 0,156
0,002
0,026
0,055
89

89

89

89

89

29,244 330,738
0,896
0,001
0,131
3,413
0,048
0,035
89

89

Nadaljevanje tabele
ROAA

Slovaška

ROAE

(1)
(2)
(3)
(4)
Indeks CG
-0,066 -0,003 -0,066 -0,078
Stopnja značilnosti 0,458 0,977 0,461 0,398
t-vrednost
-0,747 -0,030 -0,742 -0,850
GDPGR
0,060
Stopnja značilnosti
0,003
t-vrednost
3,023
RUOLAW
-0,371
Stopnja značilnosti
0,793
t-vrednost
-0,264
GOVEFF
-0,796
Stopnja značilnosti
0,611
t-vrednost
-0,511
KRIZA
Stopnja značilnosti
t-vrednost
Stalni člen
0,909 0,662
Stopnja značilnosti 0,000 0,000
t-vrednost
10,290 5,654
2
R
0,007 0,115
N

78

78

1,104
0,142
1,486
0,008

1,590
0,238
1,191
0,011

78

78

(5)
(1)
(2)
-0,026 -0,114 0,866
0,788 0,916 0,395
-0,270 -0,106 0,856
0,934
0,000
3,999

(3)
-0,114
0,916
-0,105

NETII
(4)
-0,222
0,843
-0,199

(5)
0,505
0,662
0,438

(1)
63,591
0,000
4,244

(2)
63,917
0,000
4,111
0,311
0,931
0,087

-4,249
0,806
-0,247

(3)
63,584
0,000
4,223

-0,254
0,264
-1,125

199,759
0,453
0,754
-3,928
0,157
-1,430

-31,613
0,416
-0,818

1,105 10,552 6,715 12,776 16,650 13,583 166,890 165,612
0,000 0,000 0,000 0,163 0,311 0,000
0,000
0,000
5,658 9,773 4,878 1,407 1,020 5,719 11,078
7,830
0,024 0,000 0,176 0,001 0,002 0,027
0,192
0,192
78

78

78

142

(5)
68,570
0,000
4,231

123,883
0,607
0,516
-7,128
0,709
-0,374

78

(4)
66,623
0,000
4,283

78

78

78

78

102,045
0,422
0,807
0,194
78

-3,998 191,282
0,986
0,000
-0,018
5,721
0,986
0,199
78

78

Nadaljevanje tabele
Slovenija

ROAA

ROAE

NETII

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
Indeks CG
-1,046 -0,870 -1,173 -1,148 -0,937 -11,740 -9,347 -13,332 -13,121 -10,351 32,743 41,427
41,693 32,832
Stopnja značilnosti 0,000 0,004 0,000 0,000 0,005
0,001 0,020
0,002
0,000
0,018 0,003 0,001
0,002 0,004
t-vrednost
-4,003 -2,930 -3,660 -4,288 -2,905 -3,377 -2,365 -3,124 -3,684 -2,410 3,064 3,422
3,196 2,958
GDPGR
0,084
1,146
4,159
Stopnja značilnosti
0,223
0,211
0,139
t-vrednost
1,226
1,259
1,492
RUOLAW
2,708
33,766
-189,844
Stopnja značilnosti
0,491
0,519
0,237
t-vrednost
0,691
0,647
-1,190
GOVEFF
4,699
63,412
-4,088
Stopnja značilnosti
0,130
0,124
0,975
t-vrednost
1,530
1,552
-0,032
KRIZA
-0,445
-5,702
Stopnja značilnosti
0,565
0,580
t-vrednost
Stalni člen
-0,325 -0,424 -2,945 -5,144
Stopnja značilnosti 0,214 0,122 0,441 0,107
t-vrednost
-1,252 -1,563 -0,775 -1,627
2
R
0,154 0,168 0,159 0,176
N
90
90
90
90

-0,577
0,021
0,974
0,032
0,157
90

-0,555
-6,790
0,053
-1,964
0,115
90

-8,139 -39,464 -71,817
0,027
0,438
0,091
-2,256 -0,780 -1,708
0,131
0,119
0,139
90
90
90
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-2,355 89,928 85,030
0,788 0,000 0,000
-0,270 8,462 7,693
0,118 0,096 0,119
90
90
90

(5)
43,246
0,001
3,305

-43,118
0,172
-1,378

273,635 94,120 123,464
0,080 0,475
0,000
1,769 0,718
4,652
0,111 0,096
0,116
90
90
90

V prvi regresiji je kot najpomembnejša, neodvisna, spremenljivka vključen indeks
korporativnega upravljanja. Po posameznih državah indeks različno vpliva na uspešnost
poslovanja bank. Na Češkem in v Estoniji je vpliv na uspešnost poslovanja, ki jo merimo
z ROAA, pozitiven, a ni statistično značilen (na Češkem je stopnja značilnosti sig. 0,089,
v Estoniji sig. 0,613). V ostalih državah je vpliv negativen in statistično značilen na
Poljskem (-0,805; t=-5,161, sig. 0,000) in v Sloveniji (-1,046; t=-4,003, sig. 0,000). To
pomeni, da se na Poljskem v povprečju uspešnost poslovanja bank, merjena z ROAA,
zmanjša za 0,805 standardne deviacije, ko se indeks korporativnega upravljanja poveča
za eno enoto, medtem ko se v Sloveniji zmanjša za 1,046 standardne deviacije, ko se
indeks korporativnega upravljanja poveča za eno enoto. Na Poljskem spremenljivka
pojasni 23 % variabilnosti uspešnosti poslovanja bank, merjene z ROAA, medtem ko v
Sloveniji spremenljivka pojasni 15 % variabilnosti uspešnosti poslovanja bank, merjene
z ROAA. Ko uspešnost poslovanja merimo z ROAE, ugotavljamo, da indeks
korporativnega upravljanja pozitivno vpliva na uspešnost poslovanja bank, merjeno z
ROAE, na Češkem, v Estoniji in Latviji, a vpliv ni statistično značilen. Statistično značilen,
a negativen vpliv ugotavljamo v Litvi (-37,752; t=-2,553, sig. 0,013), na Madžarskem (6,291; t=-2,130, sig. 0,036), Poljskem (-2,636; t=-3,513, sig. 0,001) in Sloveniji (-11,740;
t=-3,377, sig. 0,001). Dobljeni rezultati pomenijo, da se v teh državah v povprečju
uspešnost poslovanja bank, merjena v ROAE, zmanjša za ustrezno vrednost standardne
deviacije, ko se indeks korporativnega upravljanja poveča za eno enoto. V teh državah
spremenljivka pojasni od 5 do 12,4 % variabilnosti. Na uspešnost poslovanja bank,
merjeno z NETII, indeks korporativnega upravljanja vpliva pozitivno v vseh državah,
razen v Latviji, kjer je ta vpliv negativen. Pozitiven in statistično značilen vpliv je zaznati
na Češkem (249,074; t=7,311, sig. 0,000), v Litvi (18,069; t=2,791, sig. 0,007), na
Madžarskem (316,199; t=7,097, sig. 0,000), na Slovaškem (63,591; t=4,244, sig. 0,000)
in v Sloveniji (32,743; t=3,064, sig. 0,003). Kadar uspešnost poslovanja bank merimo z
NETII, indeks korporativnega upravljanja pojasni višji odstotek variabilnosti kot v
primeru ROAA ali ROAE. V primeru NETII je namreč pojasnjene od 9,5 do 39,8 %
variabilnosti. Če povzamemo, rezultati raziskave predvsem kažejo, da ima na ROAA in
ROAE korporativno upravljanje v glavnem statistično značilen negativen vpliv. Državi, v
katerih ima ROAA statistično značilen in negativen vpliv, sta Poljska in Slovenija. V
preostalih državah, razen na Češkem in v Estoniji, je vpliv prav tako negativen, a ni
statistično značilen. Statistično značilen in negativen vpliv na ROAE ugotavljamo v Litvi,
na Madžarskem, Poljskem in v Sloveniji. Tudi na Slovaškem je vpliv negativen, a ni
statistično značilen. Pozitiven, a neznačilen vpliv ugotavljamo na Češkem, v Estoniji in
Latviji. Vpliv na NETII je v večini vseh proučevanih držav pozitiven in statistično značilen
(neznačilen, pozitiven vpliv je v Estoniji in na Poljskem, negativen pa v Latviji). Na osnovi
dobljenih rezultatov pridemo do zaključka, da je vpliv korporativnega upravljanja na
uspešnost poslovanja bank različen, in sicer glede na kazalnik uspešnosti poslovanja
bank, ki ga uporabljamo kot odvisno spremenljivko. Vpliv na ROAA je v glavnem
statistično značilen in negativen, prav takšen je v glavnem tudi vpliv na ROAE. Rezultata
povezana z ROAA in ROAE sta v nasprotju z našimi pričakovanji in zastavljeno hipotezo,
po kateri smo pričakovali predvsem pozitiven vpliv korporativnega upravljanja na
uspešnost poslovanja bank. Rezultat vpliva korporativnega upravljanja na NETII v večini
kaže na pozitiven in statistično značilen vpliv (izjema so Estonija, Poljska in Latvija).
Rezultati dobljeni za kazalnik uspešnosti poslovanja NETII so v skladu z našimi
pričakovanji, da višja vrednost indeksa korporativnega upravljanja in s tem boljša
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razkritja informacij s področja korporativnega upravljanja v letnih poročilih pozitivno
vplivajo na uspešnost poslovanja bank. Pri pregledu izsledkov rezultatov po državah
ugotavljamo, da je pozitiven vpliv na vse tri kazalnike uspešnosti poslovanja zaznati
predvsem na Češkem (statistično značilen na NETII) in v Estoniji. Medtem ko je za večino
držav značilen pozitiven in statistično značilen vpliv zgolj na NETII. Na osnovi rezultatov
prve regresije lahko potrdimo hipotezo, da korporativno upravljanje vpliva na uspešnost
poslovanja bank, pri čemer je ta vpliv pozitiven in v skladu s pričakovanji pri proučevanju
vpliva na uspešnost poslovanja bank, ki jo merimo s kazalnikom NETII.
V drugi regresiji je bila poleg indeksa korporativnega upravljanja v regresijo dodana
spremenljivka rasti BDP na prebivalca (GDPGR). Za Estonijo regresijski koeficient b2
znaša 0,210 (t=2,563, sig. 0,013), kar pomeni, da se uspešnost poslovanja bank, merjena
z ROAA, v Estoniji v povprečju poveča za 0,21 %, ko se BDP poveča za eno enoto.
Spremenljivka pojasni dodatnih 9,5 % variabilnosti uspešnosti poslovanja bank v Estoniji
(R2 znaša 0,099). V Latviji znaša regresijski koeficient b2 0,146 (t=2,394, sig. 0,019), kar
pomeni, da se uspešnost poslovanja bank, merjena z ROAA, v Latviji v povprečju poveča
za 0,146 %, ko se BDP poveča za eno enoto. Spremenljivka pojasni dodatnih 6,5 %
variabilnosti uspešnosti poslovanja bank. Na Poljskem znaša regresijski koeficient b2
0,266 (t=3,532, sig. 0,001), tako da se v povprečju uspešnost poslovanja bank, merjena
z ROAA, na Poljskem poveča za 0,266 %, ko se BDP poveča za eno enoto. S to
spremenljivko je dodatno pojasnjenih 9,7 % variabilnosti uspešnosti poslovanja bank na
Poljskem. Tudi na Slovaškem in v Sloveniji rast BDP pozitivno vpliva na uspešnost
poslovanja bank. Na Slovaškem znaša koeficient b2 0,060 (t=3,023, sig. 0,003), kar
pomeni, da se na Slovaškem uspešnost poslovanja bank, merjena z ROAA, v povprečju
poveča za 0,06 %, ko se BDP poveča za eno enoto. Spremenljivka pojasni dodatnih 10,8
% variabilnosti uspešnosti poslovanja bank na Slovaškem, merjeni z ROAA. V Sloveniji
dobljen rezultat ni statistično značilen. Kadar uspešnost poslovanja bank merimo z
ROAE, je regresijski koeficient b2 pozitiven v vseh državah, razen v Litvi (a ni statistično
značilen). Statistično značilen vpliv ima rast BDP na prebivalca v Estoniji (1,258; t=3,013,
sig. 0,004), Latviji (2,456; t=3,535, sig. 0,001), na Poljskem (2,019; t=6,286, sig. 0,000),
Slovaškem (0,934; t=3,999, sig. 0,000). V Estoniji je s to spremenljivko pojasnjene
dodatne 11,9 % variabilnosti, v Latviji 13,2 %, na Poljskem 27,6 % in na Slovaškem 17,6
%. Pri merjenju uspešnosti poslovanja bank z NETII regresijski koeficient b2 v nobeni
izmed proučevanih držav ni statistično značilen. Na osnovi opravljene analize in
dobljenih rezultatov ugotavljamo, da je vpliv rasti BDP na prebivalca v večini
proučevanih držav pozitiven in statistično značilen pri ROAA in ROAE in da spremenljivka
pojasni dodaten delež variabilnosti uspešnosti poslovanja bank. Dobljen rezultat je v
skladu s pričakovanji, saj rast in zboljšanje BDP izraža pozitivne premike v gospodarstvu,
kar se odraža tudi izboljšanju poslovanja bank.
V tretji regresiji je bila indeksu korporativnega upravljanja dodana spremenljivka
RUOLAW, ki opredeljuje vladavino prava v posamezni državi v posameznem letu.
Spremenljivka predstavlja obseg, do katerega obstaja zaupanje in upoštevanje pravil in
zakonov, policije in sodišč. Višja vrednost pomeni večje spoštovanje prava in uspešnost
delovanja na tem področju, medtem ko nižja vrednost pomeni manjše spoštovanje
pravnih načel in organov in njihovega delovanja. Pri proučevanju vpliva na uspešnost
poslovanja bank, merjeno z ROAA, ugotavljamo, da znaša regresijski koeficient b2 v
Latviji -21,009 (t=-3,009, sig. 0,004). Spremenljivka pojasni dodatnih 9,8 % variabilnosti
145

uspešnosti poslovanja bank v Latviji (R2 znaša 0,127). Na Madžarskem znaša regresijski
koeficient b2 8,145 (t=4,809, sig. 0,000). Spremenljivka pojasni dodatnih 20,5 %
variabilnosti uspešnosti poslovanja bank, merjeni z ROAA. Na Poljskem je vpliv negativen
(-2,561; t=2,766, sig. 0,007), kar pomeni, da se uspešnost poslovanja na Poljskem v
povprečju zmanjša za 2,561 %, ko se RUOLAW poveča za eno enoto. V ostalih državah
vpliv na ROAA ni statistično značilen. Pri proučevanju vpliva na uspešnost poslovanja
bank, merjenega z ROAE, ugotavljamo, da je regresijski koeficient b2 statistično značilno
negativen v Latviji (-284,564; t=-3,514, sig. 0,001). Spremenljivka pojasni dodatnih 13,1
% variabilnosti uspešnosti poslovanja bank. Na Madžarskem je vpliv statistično značilen
in pozitiven (115,703; t=4,720, sig. 0,000), pri čemer spremenljivka pojasni dodatnih 19,5
% variabilnosti uspešnosti poslovanja bank, merjeni z ROAE, na Madžarskem. Na
Poljskem je ta vpliv negativen (-22,064; t=-5,524, sig. 0,000). Spremenljivka dodatno
pojasni 23 % variabilnosti uspešnosti poslovanja, bank merjeni z ROAE. V ostalih državah
vpliv na uspešnost poslovanja bank, merjeno z ROAE, ni statistično značilen. Pri
proučevanju vpliva na uspešnost poslovanja bank, pri čemer uspešnost merimo z NETII,
ugotavljamo, da je vpliv RUOLAW pozitiven in statistično značilen na Poljskem (626,188;
t=2,194, sig. 0,031). To pomeni, da zaupanje v agente in njihovo spoštovanje pravil,
zakonov in organov pozitivno vpliva na uspešnost poslovanja bank. Spremenljivka
dodatno pojasni 5,3 % variabilnosti uspešnosti poslovanja bank. Kljub nekaterim
statistično značilnim rezultatom ugotavljamo, da je dobljeni rezultat smiseln le v primeru
Madžarske, kjer ima vladavina prava pozitiven in statistično značilen vpliv na uspešnost
poslovanja bank, merjeno z ROAA in ROAE (pozitiven, a statistično neznačilen je tudi
vpliv na NETII), in Poljske, kjer je vpliv statistično značilen in pozitiven na NETII. Za te dve
državi tako velja, da zaupanje v agente in njihovo spoštovanje pravnih določil pozitivno
vpliva na uspešnost poslovanja bank. V Latviji in na Poljskem je vpliv na ROAA in ROAE
negativen in statistično značilen. Glede na vsebino spremenljivk, uporabljenih v regresiji,
zadnja rezultata nista smiselna. V preostalih primerih rezultati niso značilni.
V četrti regresiji smo indeksu korporativnega upravljanja dodali spremenljivko GOVEFF,
ki označuje učinkovitost vlade in zajema predvsem kvaliteto javnih storitev in javnih
služb, stopnjo neodvisnosti od političnih pritiskov in kvaliteto oblikovanja in izvajanja
politik. Pri proučevanju vpliva na uspešnost poslovanja bank, merjeno z ROAA,
ugotavljamo, da je v Latviji vpliv statistično značilen in negativen (-11,067; t=-2,595, sig.
0,011). Tudi na Poljskem je vpliv statistično značilno negativen (-3,596; t=-2,902, sig.
0,005). Spremenljivka pojasni dodatnih 6,9 % variabilnosti uspešnosti poslovanja bank,
merjeni z ROAA. Tako za Latvijo kot za Poljsko velja, da dobljeni rezultat ni v skladu s
pričakovanji, po katerih naj bi učinkovitost vlade pozitivno vplivala na uspešnost
poslovanja bank. Na Madžarskem je vpliv pozitiven in statistično značilen, pri čemer
znaša regresijski koeficient b2 10,552 (t=4,455, sig. 0,000), kar pomeni, da se uspešnost
poslovanja bank na Madžarskem, merjena z ROAA, v povprečju poveča za 10,552 %, ko
se učinkovitost vlade poveča za eno enoto. Spremenljivka pojasni dodatnih 18,2 %
variabilnosti uspešnosti poslovanja bank, merjeni z ROAA. V ostalih državah vpliv na
ROAA ni bil statistično značilen. Pri proučevanju vpliva na ROAE ugotavljamo, da je vpliv
na Madžarskem statistično značilen in pozitiven (149,902; t=4,375, sig. 0,000), kar
pomeni, da učinkovitost vlade pozitivno vpliva na uspešnost poslovanja bank, ki se v
povprečju poveča za 149,9 %, ko se učinkovitost vlade poveča za eno enoto.
Spremenljivka pojasni dodatnih 17,3 % variabilnosti uspešnosti poslovanja bank. Tako
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kot v primeru ROAA je tudi v primeru ROAE na Poljskem vpliv statistično značilen in
negativen (-30,417; t=-5,719, sig. 0,000), pri čemer je dodatno pojasnjene 24,2 %
variabilnosti uspešnosti poslovanja bank. V preostalih državah vpliv na ROAE ni
statistično značilen. Vpliv na NETII je pozitiven in statistično značilen na Poljskem
(786,522, t=2,043, sig. 0,044). Spremenljivka pojasni dodatne 4,6 % variabilnosti
uspešnosti poslovanja bank. V ostalih primerih dobljeni rezultat ni statistično značilen in
tudi ni enosmeren. Na osnovi dobljenih rezultatov pridemo do zaključka, da
spremenljivka učinkovitosti vlade doprinese k pojasnitvi dodatnega deleža variabilnosti
uspešnosti poslovanja bank. Za večino proučevanih držav velja, da vpliv učinkovitosti
vlade na tri kazalnike uspešnosti poslovanja ni enosmeren. Učinkovitost vlade statistično
značilno in pozitivno vpliva na ROAA in ROAE zgolj na Madžarskem, medtem ko je vpliv
v Latviji (ROAA) in na Poljskem (ROAA, ROAE) negativen. V preostalih državah vpliv ni
statistično značilen. Dobljeni rezultati niso prepričljivi pri opredeljevanju vpliva
učinkovitosti vlade na uspešnost poslovanja bank oziroma kažejo, da učinkovitost vlade
na proučevanem vzorcu držav in bank nima pomembnejšega in pričakovanega vpliva na
uspešnost poslovanja bank (izjema je Madžarska).
V peti regresiji ob indeksu korporativnega upravljanja proučujemo vpliv dodatne
spremenljivke, ki opredeljuje prisotnost krize (KRIZA). Kot obdobje krize opredeljujemo
obdobje od 2007–2013. Za Estonijo velja, da znaša regresijski koeficient b2 -2,835 (t=1,702, sig. 0,094), pri čemer spremenljivka pojasni dodatnih 4,5 % variabilnosti
uspešnosti poslovanja bank, merjeni z ROAA. Tudi v Latviji je vpliv negativen in
statistično značilen (-3,286; t=-2,645, sig. 0,010). Spremenljivka pojasni dodatnih 7,8 %
variabilnosti. Vpliv na Madžarskem je prav tako negativen in statistično značilen z
regresijskim koeficientom b2 -1,467 (t=-3,022, sig. 0,003). S spremenljivko je dodatno
pojasnjene 9,3 % variabilnosti uspešnosti poslovanja bank, merjene z ROAA. Ti rezultati
pomenijo, da ima kriza negativen vpliv na uspešnost poslovanja bank in da se le-ta
zmanjša, ko je kriza prisotna. V preostalih državah vpliv na ROAA ni statistično značilen,
a je v večini primerov prav tako negativen. Vpliv na ROAE je statistično značilen in
negativen v Estoniji (-22,785; t=-2,919, sig. 0,005), pri čemer spremenljivka dodatno
pojasni 11,2 % variabilnosti uspešnosti poslovanja. Tudi v Latviji je vpliv statistično
značilen in negativen (-32,386; t=-2,180, sig. 0,032). Spremenljivka pojasni dodatnih 5,5
% variabilnosti. Negativen in statistično značilen vpliv je tudi na Madžarskem, kjer je
vrednost regresijskega koeficienta b2 -20,543 (t=-2,926, sig. 0,004). S spremenljivko je
pojasnjene dodatne 8,6 % variabilnosti. Za Estonijo, Latvijo in Madžarsko tako velja, da
ima kriza negativen vpliv na uspešnost poslovanja bank, merjeno z ROAE. V ostalih
državah je vpliv na uspešnost poslovanja bank, merjeno z ROAE, prav tako v večini
negativen (izjema sta Češka in Litva), a ni statistično značilen, medtem ko vpliv na NETII
v nobeni izmed proučevanih držav ni statistično značilen. Na osnovi opravljene analize
in dobljenih rezultatov ugotavljamo, da ima prisotnost krize v večini izmed proučevanih
držav na poslovanje bank negativen vpliv, kar je v skladu s pričakovanji, da banke v
obdobju krize poslujejo slabše. Ta vpliv je statistično značilen predvsem pri uspešnosti
poslovanja bank v Latviji in na Madžarskem (ROAA, ROAE) ter v Estoniji (ROAE). V ostalih
državah in pri proučevanju vpliva na NETII dobljeni rezultati niso statistično značilni.
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5 SKLEPNA SPOZNANJA
5.1 Ključne ugotovitve empirične raziskave
V doktorski disertaciji proučujemo korporativno upravljanje in njegov vpliv na
poslovanje bank v državah srednje in vzhodne Evrope. Osredotočamo se na
korporativno upravljanje bank v obdobju od 2005–2013. V vzorec smo zajeli po deset
največjih bank iz osmih proučevanih držav (Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska,
Poljska, Slovaška, Slovenija).
Izhodišče raziskave predstavlja opredelitev spremenljivk, ki sestavljajo kazalnike in
indeks korporativnega upravljanja. V raziskavi analiziramo povezavo med
determinantami korporativnega upravljanja in indeksom korporativnega upravljanja in
povezavo med indeksom korporativnega upravljanja in uspešnostjo poslovanja bank. V
središču raziskave je preveritev vpliva determinant korporativnega upravljanja na indeks
korporativnega upravljanja in vpliva korporativnega upravljanja na uspešnost poslovanja
bank. V sklopu raziskave smo se soočali z naslednjimi problemi:








opredelitvijo korporativnega upravljanja – različni avtorji definirajo pojem
korporativnega upravljanja različno. Že pojem upravljanje (angl. governance) se
v slovenščino prevaja na različne načine (npr. vodenje, upravljanje idr.). Prav
tako ne obstaja jasna opredelitev pokazateljev korporativnega upravljanja;
posledično se zaradi pomanjkanja enoznačne opredelitve korporativnega
upravljanja
in
njegovih
pokazateljev
pojavljajo
težave
z
merjenjem/vrednotenjem korporativnega upravljanja in primerjavo
korporativnega upravljanja med državami skozi izbrano časovno obdobje;
kljub zavedanju o pomenu upravljanja na poslovanje družb (opomba: pod
termin družbe vključujemo tudi banke) še zmeraj ni znana jasna povezava med
posameznimi značilnostmi upravljanja in poslovanjem družb. Kljub temu da vse
soodvisnosti niso znane, raziskane oziroma dokazane, vemo, da nekatere
obstajajo;
način upravljanja je posledica številnih dejavnikov in interesov, ki se lahko
razlikujejo od družbe do družbe. Brez natančnega poznavanja vseh podrobnosti
in vzgibov lahko dobljeni rezultati vodijo do napačnih interpretacij in zavajajočih
ugotovitev ter zaključkov.

Zgoraj izpostavljeni problemi so predstavljali izziv pri načrtovanju raziskave in razvoju
metodologije in modela korporativnega upravljanja, ki smo ga uporabili v doktorski
disertaciji in ki bi predstavljal bolj holistično obravnavo in razumevanje proučevanega
problema kot do sedaj opravljene raziskave. Bistvo raziskave je zaznava značilnosti
korporativnega upravljanja in proučevanje njihovega pomena za poslovanje bank, pri
čemer pa hkrati proučujemo tudi vpliv nekaterih institucionalnih dejavnikov na
uspešnost poslovanja bank.
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Osrednji cilj doktorske disertacije je odgovoriti na raziskovalno vprašanje, iz katerega
izhaja osrednja raziskovalna hipoteza doktorske disertacije, ki se glasi:
Korporativno upravljanje vpliva na poslovanje bank.
V doktorski disertaciji smo proučevali več raziskovalnih sklopov, s pomočjo katerih smo
želeli pridobiti rezultate, ki bi nam pomagali odgovoriti na osrednjo raziskovalno
hipotezo, in sicer: (i) značilnosti korporativnega upravljanja proučevanih bank, (ii) vpliv
lastniške strukture na korporativno upravljanje, kjer smo proučevali vpliv koncentracije
lastništva, tujega lastništva in državnega lastništva na korporativno upravljanje, (iii) vpliv
sestave uprave in nadzornega sveta na korporativno upravljanje, (iv) vpliv velikosti bank
na korporativno upravljanje in (v) vpliv korporativnega upravljanja na uspešnost
poslovanja bank. Odgovor na osrednjo raziskovalno hipotezo doktorske disertacije smo
tako dobili tudi s pomočjo odgovorov na raziskovalne hipoteze, ki jih med drugim
predstavljajo zgornji raziskovalni sklopi. V tabeli 26 podajamo pregled raziskovalnih
hipotez doktorske disertacije in ugotovitve, do katerih smo prišli s pomočjo raziskave.
Tabela 26: Zastavljene raziskovalne hipoteze in ugotovitve
Hipoteza

Ime

Ugotovitev

Hipoteza 1

Lastniška struktura bank vpliva na korporativno upravljanje bank.

potrjeno

Hipoteza 1a

Manjša koncentracija lastništva bank pozitivno vpliva na
korporativno upravljanje.
Tuje lastništvo bank pozitivno vpliva na korporativno upravljanje.

potrjeno

nismo uspeli
potrditi
potrjeno

Hipoteza 3

Državno lastništvo bank negativno vpliva na korporativno
upravljanje.
Sestava nadzornega sveta in uprave bank vpliva na korporativno
upravljanje.
Velikost bank vpliva na korporativno upravljanje.

Hipoteza 4

Korporativno upravljanje vpliva na uspešnost poslovanja bank.

delno potrjeno

Hipoteza 1b
Hipoteza 1c
Hipoteza 2

potrjeno

potrjeno

V nadaljevanju prikazujemo podrobnejši pregled raziskovalnih hipotez in ugotovitev. Pri
raziskovanju smo uporabili raziskovalni model in se opirali na spoznanja že opravljenih
raziskav s tega področja.

H1: Lastniška struktura bank vpliva na korporativno upravljanje bank
Pri proučevanju vpliva lastniške strukture bank na korporativno upravljanje smo
preverjali, kako značilnosti, kot so koncentracija lastništva, tuje lastništvo in državno
lastništvo, vplivajo na korporativno upravljanje. Pri proučevanju povezave in vpliva med
koncentracijo lastništva in korporativnim upravljanjem ugotavljamo, da je za banke, za
katere je značilna manjša koncentracija lastništva, značilno, da je vrednost indeksa
korporativnega upravljanja večja. To pomeni, da banke, ki imajo več delničarjev,
posvečajo razkrivanju informacij s področja korporativnega upravljanja kakor tudi
trendom na področju korporativnega upravljanja več pozornosti.
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Koncentracija lastništva
V obravnavanem časovnem obdobju zaznavamo statistično značilno in pozitivno
povezavo med številom delničarjev in indeksom korporativnega upravljanja v Latviji
(r=0,416; sig. 0,01), Litvi (r=0,417; sig. 0,01), na Madžarskem (r=0,746; sig. 0,01) in v
Sloveniji (r=0,461; sig. 0,01). Srednje močno, a negativno in statistično značilno povezavo
smo zaznali na Slovaškem (r=-0,543; sig. 0,01). Koncentracijo lastništva opredeljujemo
tudi s številom velikih delničarjev, pri čemer v povezavi z indeksom korporativnega
upravljanja rezultati predvsem kažejo, da za večino držav korelacije niso značilne.
Statistično značilno, a dokaj šibko, pozitivno povezavo smo zaznali v Latviji (r=0,327; sig.
0,05), medtem ko za Madžarsko velja močna, statistično značilna, pozitivna korelacija
(r=0,746; sig. 0,01). Za proučevano spremenljivko število velikih delničarjev tako ni
značilna pomembna povezava s indeksom korporativnega upravljanja. V nasprotju z
rezultati proučevanja povezave med številom velikih delničarjev in korporativnim
upravljanjem pa smo pri proučevanju povezave med lastniškim deležem delničarjev, ki
imajo več kot 5 % delnic, in indeksom korporativnega upravljanja prišli do bolj
zadovoljivih rezultatov z ugotovljeno statistično značilno negativno korelacijo v Latviji
(r=-0,367; sig. 0,05), Litvi (r=-0,367; sig. 0,05) in Sloveniji (r=-0,216; sig. 0,05). Za
omenjene države tako velja, da je večja koncentracija lastništva povezana s slabšim
korporativnim upravljanjem. Pri proučevanju povezave med: (i) številom delničarjev in
korporativnim upravljanjem in (ii) lastniškim deležem delničarjev, ki imajo več kot 5 %
delnic, in korporativnim upravljanjem, smo v večini ugotovili pozitivno (pri (i)) oziroma
negativno (pri (ii)) in značilno povezavo. Na osnovi dobljenih rezultatov lahko sklepamo,
da je v tem primeru manjša koncentracija lastništva pozitivno povezana s korporativnim
upravljanjem (in obratno). Na osnovi izračunanih korelacijskih koeficientov smo nato
postavili okvirno predpostavko o vplivu koncentracije lastništva na korporativno
upravljanje. Koncentracijo lastništva smo za potrebe nadaljnje regresijske analize
opredelili s številom lastnikov in preverili njen vpliv na korporativno upravljanje.
Dobljeni rezultati kažejo, da je vpliv koncentracije lastništva na korporativno upravljanje
po državah različen, a da število lastnikov pozitivno in statistično značilno vpliva na
korporativno upravljanje predvsem na Madžarskem (5,617; t=6,973, sig. 0,000) in tudi v
Latviji (0,026; t=7,901, sig. 0,000), Litvi (0,001; t=4,446, sig. 0,000), na Češkem (0,000;
t=6,902, sig. 0,000), Poljskem (0,064; t=1,995, sig. 0,049) in v Sloveniji (0,000; t=4,840,
sig. 0,000). To pomeni, da za te države velja, da večje število lastnikov (manjša
koncentracija lastništva) pozitivno vpliva na indeks korporativnega upravljanja
(korporativno upravljanje). Ta rezultat je v skladu z našimi pričakovanji. Glede na
ugotovitve in dejstvo, da je vpliv v večini proučevanih držav pozitiven in statistično
značilen, smo potrdili delno hipotezo H1a, da manjša koncentracija lastništva (večje
število lastnikov – tj. bolj razpršeno lastništvo) pozitivno vpliva na korporativno
upravljanje.
Do podobnih rezultatov o povezavi med koncentracijo lastništva in korporativnim
upravljanjem je prišel tudi Khanchel El Mehdi (2007), ki ugotavlja, da je upravljanje v
Tuniziji slabo predvsem zaradi koncentracije lastništva. Tudi Love in Rachinsky (2007)
ugotavljata, da je za banke z bolj koncentriranim lastništvom značilno slabše
korporativno upravljanje. Erkens in ostali (2012) prav tako ugotavljajo, da družbe z
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večjim institucionalnim lastništvom poslujejo slabše. Medtem ko Magalhaes in drugi
(2010) ugotavljajo, da koncentrirana lastniška struktura omogoča učinkovitejši nadzor,
posledično pa se pričakuje boljše poslovanje družbe. Denis in McConnell (2003) prav
tako ugotavljata, da lahko veliki delničarji uporabijo svojo moč in da je bolj verjetno, da
bodo sprejeli odločitve, ki bodo povišale vrednost za delničarje, medtem ko za razpršeno
lastništvo in male delničarje velja, da imajo samostojno manj moči in spodbude za
vplivanje na sprejemanje odločitev. Prav tako Caprio in drugi (2007) ugotavljajo, da je
koncentrirano lastništvo pomemben upravljavski mehanizem za banke. Tudi Li in Song
(2010) ugotavljata, da večja koncentracija lastništva povečuje vrednost bank. Lskavyan
in Spatareanu (2006) pa ugotavljata, da ima koncentracija lastništva nepomemben vpliv
na poslovanje, tako v razvitih kot v tranzicijskih državah. Na osnovi ugotovitev že
opravljenih raziskav ugotavljamo, da se te razlikujejo in da ni enotnega odgovora.

Tuje lastništvo
Pri proučevanju povezave med tujim lastništvom (tj. odstotek tujega lastništva med
petimi največjimi delničarji) in indeksom korporativnega upravljanja za večino držav
(razen Slovenijo) ugotavljamo pozitivno korelacijo, pri čemer je le-ta statistično značilna
in srednje močna na primeru Češke (r=0,537; sig. 0,01) in Slovaške (r=0,490; sig. 0,01)
ter dokaj šibka na Madžarskem (r=0,376; sig. 0,05). Negativna, dokaj šibka, in statistično
značilna korelacija je prisotna v Sloveniji (r=-0,298; sig. 0,01). Na osnovi dobljenih
rezultatov lahko sklepamo, da je tuje lastništvo pozitivno povezano s korporativnim
upravljanjem, in obratno. Pri proučevanju vpliva tujega lastništva, ki ga merimo z
odstotkom tujega lastništva med petimi največjimi delničarji, na korporativno
upravljanje, rezultati kažejo, da je v večini proučevanih držav vpliv pozitiven, pri čemer
je le-ta statistično značilen na Češkem (0,048; t=4,883, sig. 0,000), Poljskem (0,085;
t=7,099, sig. 0,000) in Slovaškem (0,086; t=4,433, sig. 0,000). Ker smo uspeli ugotoviti,
da je vpliv deleža tujega lastništva na indeks korporativnega upravljanja predvsem
pozitiven in tudi statistično značilen, lahko potrdimo delno hipotezo H1b, da tuje
lastništvo pozitivno vpliva na korporativno upravljanje.
Love in Rachinsky (2007) ugotavljata, da ne obstaja statistično značilna povezava med
tujim lastništvom in korporativnim upravljanjem. Rezultati podobnih raziskav tudi
kažejo, da obstaja pozitivna in značilna povezava med tujim lastništvom in poslovanjem
bank (npr. Choi & Hasan, 2005; Tandelilin, Kaaro, & Mahadwartha, 2007; Barako &
Tower, 2007). V nasprotju pa ugotovitve raziskave, ki sta jo opravila Lensink in Naaborg
(2007), kažejo, da povečanje tujega lastništva negativno vpliva na poslovanje bank,
predvsem na neto obrestno maržo in dobiček bank.
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Državno lastništvo
Rezultati raziskave o povezavi med državnim lastništvom med petimi največjimi
delničarji in korporativnim upravljanje kažejo, da obstaja zgolj na Slovaškem statistično
značilna in dokaj šibka negativna povezava (r=-0,360; sig. 0,05) med državnim
lastništvom in vrednostjo indeksa korporativnega upravljanja (podatek o državnem
lastništvu v Estoniji, v Litvi in na Madžarskem ni razkrit). Medtem ko za Slovenijo celo
velja, da je ta povezava pozitivna, srednje močna in statistično značilna (r=0,438; sig.
0,01). S pomočjo regresijske analize smo v nadaljevanju proučevali vpliv državnega
lastništva na indeks korporativnega upravljanja. Rezultati kažejo, da je vpliv državnega
lastništva na korporativno upravljanje v večini negativen in statistično značilen na
Poljskem (-0,108; t=-2,383, sig. 0,033) in Slovaškem (-1,054; t=-2,262, sig. 0,027). V
Sloveniji je vpliv pozitiven in statistično značilen (0,063; t=4,496, sig. 0,000). Največ
variabilnosti spremenljivka pojasni na Poljskem (30,4 %). Ker za mnoge proučevane
države nismo uspeli dokazati, da državno lastništvo statistično značilno negativno vpliva
na korporativno upravljanje, ne moremo potrditi delne hipoteze H1c, da državno
lastništvo negativno vpliva na korporativno upravljanje.
Tudi Love in Rachinsky (2007) ugotavljata, da ne obstaja statistično značilna povezava
med državnim lastništvom in korporativnim upravljanjem. Medtem ko rezultati
nekaterih že opravljenih raziskav s področja poslovanja družb in bank kažejo, da je
lastništvo države v glavnem značilno negativno povezano z njihovim poslovanjem (npr.
Megginson, Nash, & Randenborgh, 1994; Majumdar, 1998; Boubakri & Cosset, 1998;
Claessens & Djankov, 1999; Dewenter & Malatesta, 2001; Barako & Tower, 2007;
Cornett, Guo, Khaksari, & Tehranian, 2010).
Na osnovi dobljenih rezultatov sklepamo, da ima lastniška struktura bank vpliv na
korporativno upravljanje. To pa posredno pomeni, da lastniška struktura bank
posledično vpliva tudi na razmerje med korporativnim upravljanjem in uspešnostjo
poslovanja bank. Bolj razpršeno lastništvo in več tujega lastništva sta predvsem
pozitivno povezana in pozitivno vplivata na indeks korporativnega upravljanja. Ne
moremo pa z dovolj visoko gotovostjo trditi, da državno lastništvo negativno vpliva na
korporativno upravljanje.

H2: Sestava nadzornega sveta in uprave bank vpliva na korporativno upravljanje
Povezavo med sestavo nadzornega sveta in uprave ter korporativnim upravljanjem smo
proučevali na osnovi velikosti nadzornega sveta in uprave. Pri proučevanju povezave
ugotavljamo, da je število članov nadzornega sveta pozitivno povezano s korporativnim
upravljanjem v vseh državah, razen v Latviji in na Madžarskem, kjer pa v obeh primerih
ta negativna povezava ni statistično značilna. Na Češkem (r=0,619; sig. 0,01), v Litvi
(r=0,345; sig. 0,01), na Poljskem (r=0,421; sig. 0,01) in v Sloveniji (r=0,456; sig. 0,01) je
povezava med številom članov nadzornega sveta in indeksom korporativnega
upravljanja pozitivna in večinoma srednje močna, medtem ko najbolj močno pozitivno
povezavo zaznavamo na Češkem (r=0,619; sig. 0,01).
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Rezultati raziskave o povezavi med številom članov uprave in indeksom korporativnega
upravljanja kažejo, da je povezava pozitivna v vseh državah razen v Sloveniji. Šibko do
srednje močno povezavo značilno na ravni 0,01 je zaznati na Češkem (r=0,586), v Estoniji
(r=0,405), na Madžarskem (r=0,345) in na Slovaškem (r=0,431), medtem ko je le-ta
neznačilna predvsem v Latviji in Litvi. Zanimivo je, da za Češko, Estonijo, Litvo, Poljsko in
Slovaško velja, da obstaja pozitivna povezava med številom članov nadzornega sveta in
uprave in indeksom korporativnega upravljanja. Za Latvijo in Madžarsko je značilno, da
je povezava med številom članov nadzornega sveta in indeksom negativna, med
številom članov uprave in indeksom pa pozitivna. V Sloveniji je povezava ravno obratna.
Rezultati regresije kažejo, da je vpliv števila članov nadzornega sveta na korporativno
upravljanje v večini pozitiven in statistično značilen na Češkem (0,848; t=3,698, sig.
0,000), Poljskem (0,695; t=4,216, sig. 0,000), v Sloveniji (0,964; t=4,905, sig. 0,000) in
Litvi (0,890; t=2,648, sig. 0,011). Število članov uprave ima na korporativno upravljanje
povečini prav tako pozitiven vpliv, ki je statistično značilen predvsem v Estoniji (0,703;
t=3,692, sig. 0,000), na Slovaškem (0,836; t=4,198, sig. 0,000), Češkem (0,957; t=2,832,
sig. 0,006), Madžarskem (0,863; t=2,634, sig. 0,011) in na Poljskem (0,456; t=1,972, sig.
0,052).
Ker smo v večini primerov uspeli potrditi vpliv med številom članov nadzornega sveta in
številom članov uprave bank in indeksom korporativnega upravljanja, lahko na osnovi
dobljenih rezultatov potrdimo hipotezo H2, ki pravi, da sestava nadzornega sveta in
uprave vplivata na korporativno upravljanje. Ta ugotovitev velja predvsem za banke na
Češkem, v Estoniji, na Poljskem, na Slovaškem in v Sloveniji. Tudi Adams in Mehran
(2008) sta prišla do ugotovitve, da obstaja med velikostjo odbora in Tobinovim Q
kazalnikom pozitivna in statistično značilna korelacija, medtem ko sestava upravnega
odbora po njunih ugotovitvah nima značilne povezave z Tobinovim Q. Pri proučevanju
povezave z ROA sta prišla do zaključka, da med velikostjo odbora in ROA ne obstaja
značilna povezava. Tudi Nippani in drugi (2008) ugotavljajo, da velikost odbora bank
pozitivno vpliva na korporativno upravljanje bank. Kyerboah-Coleman in Biekpe (2006)
ugotavljata pozitivno povezavo med velikostjo odbora in poslovanjem bank (ROA). V
nasprotju s temi ugotovitvami Grove in drugi (2011) ugotavljajo, da je velikost odbora
negativno povezana s finančnim poslovanjem bank. Hermalin in Weisbach (2003)
podobno ugotavljata, da ima velikost upravnega odbora negativno povezavo z
uspešnostjo poslovanja bančnih holdingov (angl. bank holding companies). Aljifri in
Moustafa (2007) pa ugotavljata, da velikost nadzornega sveta nima pomembnega vpliva
na poslovanje družb. Dejstvo je, da je potrebno biti pri poskusih implementacije reform
oziroma izboljšanja upravljanja v bankah na način povečevanja oziroma zmanjševanja
članov previden in da je odločitve potrebno skrbno pretehtati ter da je za sprejemanje
predlogov, ki slonijo na raziskavah nefinančnih družb, malo verjetno, da bodo tako
učinkoviti tudi v bančnem sektorju.

H3: Velikosti bank vpliva na korporativno upravljanje
V sklopu doktorske disertacije smo proučevali tudi vpliv velikosti bank na korporativno
upravljanje. Zanimalo nas je, ali je za večje banke značilno boljše korporativno
upravljanje in ali velikost bank vpliva na korporativno upravljanje. Rezultati raziskave
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kažejo, da je v večini proučevanih držav (razen Latviji) korelacija med velikostjo banke in
indeksom korporativnega upravljanja pozitivna (v Latviji je korelacija negativna, a ni
značilna). Dobljen rezultat pomeni, da je velikost banke povezana s korporativnim
upravljanjem, kar je v skladu s pričakovanji, in obratno, in pomeni, da je za večje banke
značilno boljše upravljanje. Preverbo hipoteze smo opravili z regresijsko analizo in prišli
do ugotovitve, da je v večini proučevanih držav vpliv velikosti bank na korporativno
upravljanje pozitiven. Vpliv je pozitiven in statistično značilen v vseh državah, razen v
Latviji. Ker smo v večini držav uspeli statistično značilno potrditi pozitiven vpliv velikosti
bank na indeks korporativnega upravljanja, smo potrdili hipotezo H3, ki pravi, da velikost
bank vpliva na korporativno upravljanje. Rezultati podobnih raziskav prav tako kažejo,
da večja kot je banka, boljše je njeno upravljanje (Nippani, Vinjamury, & Bathala, 2008).
Tudi Utama in Musa (2011) ugotavljata, da velikost bank pozitivno vpliva na
korporativno upravljanje.

H4: Korporativno upravljanje vpliva na uspešnost poslovanja bank
Proučevanje vpliva korporativnega upravljanja na uspešnost poslovanja bank smo
opravljali z analiziranjem povezave in s pomočjo regresijske analize med indeksom
korporativnega upravljanja in uspešnostjo poslovanja bank, ki jo merimo z donosnostjo
povprečnih sredstev (ROAA), donosnostjo povprečnega kapitala (ROAE) in neto
obrestnimi prihodki (NETII). Na osnovi opravljene korelacijske analize ugotavljamo, da
statistično značilna in pozitivna povezava v večini proučevanih držav obstaja med
korporativnim upravljanjem in neto obrestnimi prihodki. Korporativno upravljanje pa je
predvsem negativno povezano z ROAA in ROAE v večini izmed proučevanih držav. V
regresijski analizi poleg indeksa korporativnega upravljanja v regresijo izmenično
vključujemo institucionalne spremenljivke, in sicer stopnjo rasti BDP na prebivalca glede
na preteklo obdobje (v %) v proučevani državi (GDPGR), vladavino prava (RUOLAW),
učinkovitost vlade (GOVEFF) in prisotnost krize (KRIZA).
Pri proučevanju vpliva korporativnega upravljanja na uspešnost poslovanja bank
rezultati raziskave predvsem kažejo, da ima na ROAA in ROAE korporativno upravljanje
v glavnem statistično značilen negativen vpliv, medtem ko je vpliv na NETII v glavnem
pozitiven in statistično značilen. Pozitiven in statistično značilen vpliv je zaznati na
Češkem (249,074; t=7,311, sig. 0,000), v Litvi (18,069; t=2,791, sig. 0,007), na
Madžarskem (316,199; t=7,097, sig. 0,000), na Slovaškem (63,591; t=4,244, sig. 0,000)
in v Sloveniji (32,743; t=3,064, sig. 0,003). Ko smo v enačbo dodali spremenljivko rasti
BDP na prebivalca (GDPGR), ugotavljamo, da se uspešnost poslovanja, merjena z ROAA,
z rastjo BDP na prebivalca v povprečju povečuje, pri čemer je statistično značilen rezultat
dobljen pri proučevanju bank v Estoniji, Latviji, na Poljskem in Slovaškem. Kadar
uspešnost poslovanja bank merimo z ROAE, je regresijski koeficient pozitiven v vseh
državah, razen v Litvi (a ni statistično značilen). Statistično značilen vpliv ima rast BDP na
prebivalca na ROAE v Estoniji (1,258; t=3,013, sig. 0,004), Latviji (2,456; t=3,535, sig.
0,001), na Poljskem (2,019; t=6,286, sig. 0,000), Slovaškem (0,934; t=3,999, sig. 0,000).
Pri merjenju uspešnosti poslovanja bank z NETII regresijski koeficient v nobeni izmed
proučevanih držav ni statistično značilen. Ko smo v regresijo dodali spremenljivko
RUOLAW, ki opredeljuje vladavino prava v posamezni državi v posameznem letu,
154

ugotavljamo, da je, kljub nekaterim statistično značilnim rezultatom, dobljeni rezultat
smiseln zgolj v primeru Madžarske, kjer ima vladavina prava pozitiven vpliv na uspešnost
poslovanja bank, merjeno z ROAA (8,145; t=4,809, sig. 0,000) in ROAE (115,703; t=4,720,
sig. 0,000). V Latviji in na Poljskem je ta vpliv negativen, kar pa glede na vsebino
spremenljivk ni smiselni rezultat. Pri proučevanju vpliva spremenljivke učinkovitost
vlade (GOVEFF) ugotavljamo, da v večini držav dobljeni rezultat ni statistično značilen in
enosmeren. Rezultati kažejo, da je statistično značilen pozitiven vpliv na ROAA prisoten
zgolj na Madžarskem (10,552; t=4,455, sig. 0,000). V Latviji je prisoten statistično
značilen negativen vpliv (-11,067; t=-2,595, sig. 0,011), prav tako na Poljskem (-3,596;
t=-2,902, sig. 0,005). V preostalih državah vpliv ni statistično značilen. Tako kot v primeru
ROAA je tudi v primeru ROAE na Poljskem vpliv statistično značilen in negativen (-30,417;
t=-5,719, sig. 0,000), medtem ko je na Madžarskem vpliv pozitiven (149,902; t=4,375,
sig. 0,000). V preostalih državah vpliv na ROAE ni statistično značilen. Vpliv na NETII je
pozitiven in statistično značilen na Poljskem (786,522, t=2,043, sig. 0,044). V ostalih
primerih dobljeni rezultat ni statistično značilen in tudi ni enosmeren. Proučevanje
prisotnosti spremenljivke, ki opredeljuje čas krize, kaže na to, da ima kriza negativen
vpliv na uspešnost poslovanja bank, merjeno z ROAA, predvsem v Latviji (-3,286; t=2,645, sig. 0,010) in na Madžarskem (-1,467; t=-3,022, sig. 0,003) in da se le-ta zmanjša
v času krize. V preostalih državah vpliv na ROAA ni statistično značilen, a je v večini
primerov tudi negativen. Vpliv na ROAE je statistično značilen in negativen v Estoniji (22,785; t=-2,919, sig. 0,005), Latviji (-32,386; t=-2,180, sig. 0,032) in na Madžarskem (20,543; t=-2,926, sig. 0,004). V ostalih državah vpliv na uspešnost poslovanja bank,
merjeno z ROAE, ni statistično značilen. Vpliv na NETII v nobeni izmed proučevanih držav
ni statistično značilen.
Kot ugotavljata Love in Rachinsky (2007), je boljše korporativno upravljanje povezano z
višjim ROA, ROE in neto obrestnimi prihodki predvsem v Ukrajini, medtem ko za Rusijo
nista ugotovila značilne povezave. Povezava z ROA in ROE v Rusiji je bila negativna, a ne
značilna. Selvaggi in Upton (2008) sta tudi prišla do podobnega zaključka, da je povezava
med dobrim upravljanjem in uspešnim poslovanjem družbe močna. Tudi Bambang
Gunawan in drugi (2014) trdijo, da ima korporativno upravljanje značilen vpliv na
poslovanje bank. Prav tako Utama in Musa (2011), ki ugotavljata, da korporativno
upravljanje pozitivno vpliva na poslovanje bank, ki je izraženo v ROA, medtem ko
nasprotno ne velja. Nasprotno pa Papanikolaou in Patsi (2010) predstavljata ugotovitev,
da obstaja zanemarljiva negativna povezava med poslovanjem bank in korporativnim
upravljanjem (korporativno upravljanje ni imelo vpliva na ROA, ROE in donos naložb).
Na osnovi izsledkov lastne raziskave kakor tudi že opravljenih raziskav drugih avtorjev
ugotavljamo, da vpliv korporativnega upravljanja na uspešnost poslovanja ni očiten
oziroma da se rezultati zelo razlikujejo in so odvisni od proučevanega vzorca, države,
obdobja in seveda spremenljivk, s katerimi opredeljujemo korporativno upravljanje in
uspešnost poslovanja bank. Prav zaradi tega kakor tudi različnih metodoloških pristopov,
ki so uporabljeni pri proučevanju korporativnega upravljanja in njegove povezanosti s
poslovanjem družb oziroma bank, je rezultate med seboj tudi zelo težko primerjati.
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5.2 Prispevek doktorske disertacije k znanosti
V središču doktorske disertacije je raziskovanje povezano s korporativnim upravljanjem
v bančnem sektorju v državah Srednje in Vzhodne Evrope, pri čemer se osredotočamo
predvsem na naslednje izvirne znanstvene prispevke te disertacije: prispevati k znanosti
na področju korporativnega upravljanja z uporabo znanstvenega pristopa pri
proučevanju upravljanja bank; s pomočjo proučene literature in empirične raziskave
določiti bistvene značilnosti korporativnega upravljanja v bankah; z lastno zasnovano
metodo (modelom) empirično proučiti povezavo in vpliv lastniške strukture bank,
sestave nadzornih svetov in uprav in velikosti bank na korporativno upravljanje; z lastno
zasnovano metodo (modelom) empirično proučiti povezavo in vpliv korporativnega
upravljanja na poslovanje bank in njihovo uspešnost; dokazati, da so dobljeni rezultati
raziskave v skladu z ugotovitvami podobnih raziskav.
Na osnovi opravljenih raziskav drugih avtorjev smo ugotovili, da je bilo precej raziskav s
tega področja narejenih na sektorju družb, ki kotirajo na borzah, medtem ko se je
korporativnemu upravljanju v bančnem sektorju v preteklosti namenjalo manj
pozornosti. Predvsem v zadnjih letih, tudi zaradi finančne in gospodarske krize, postaja
tudi to področje za raziskovanje bolj zanimivo. V doktorski disertaciji pozornost
namenjamo prav proučevanju korporativnega upravljanja v bančnem sektorju.
V doktorski disertaciji obravnavamo značilnosti korporativnega upravljanja bolj celovito,
kot jih obravnava večina drugih raziskav. Zastavimo in uporabimo metodo, s pomočjo
katere z vpeljavo kazalnikov korporativnega upravljanja, ki združujejo spremenljivke
petih vsebinsko različnih sklopov upravljanja, v indeks korporativnega upravljanja
zajamemo širok nabor spremenljivk, ki prikazujejo značilnosti upravljanja v posamezni
državi. Poleg vzpostavljenega metodološkega pristopa je pomemben doprinos
disertacije tudi v obsegu držav, ki smo jih vključili v raziskavo. Raziskava se namreč
osredotoča na vzorec osmih držav iz Srednje in Vzhodne Evrope, ki po našem vedenju
na področju korporativnega upravljanja še niso bile hkratno raziskovane.
V doktorski disertaciji empirično proučimo povezavo in vpliv med: (i) lastniško strukturo
bank, (ii) sestavo nadzornih svetov in uprav, (iii) velikostjo bank in korporativnim
upravljanjem ter vpliv korporativnega upravljanja na poslovanje bank in njihovo
uspešnost. Korporativno upravljanje definiramo z indeksom korporativnega upravljanja,
ki predstavlja skupek značilnosti upravljanja, ki smo jih obravnavali v raziskavi in čigar
podatke smo pridobili iz letnih poročil bank.
Zaradi dejstva, da je dostopnost podatkov za družbe oziroma banke, ki kotirajo na borzi
večja, se je večina že opravljenih raziskav osredotočala na le-te, medtem ko smo v
doktorski disertaciji v raziskavo zajeli banke, ki so bile po kriteriju velikosti sredstev
uvrščene v vzorec, ne glede na to, ali kotirajo na borzi ali ne. Pridobivanje podatkov o
proučevanih bankah je bilo izredno težavno in zamudno in je temeljilo na proučevanju
letnih poročil bank (finančne podatke o poslovanju bank smo pridobili iz podatkovne
baze Bankscope). Na ta način proučevani vzorec in obseg raziskovalnih spremenljivk
predstavljata pomemben doprinos k znanju na področju korporativnega upravljanja v
bančnem sektorju v proučevanih državah.
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Glede na posebnosti bančnega sektorja v primerjavi z drugimi sektorji se rezultati
raziskav s področja korporativnega upravljanja in njegovega vpliva na uspešnost
poslovanja, ki so bili narejeni na gospodarskih družbah, ne morejo v celotnem obsegu
interpretirati in uporabiti na področju korporativnega upravljanja v bančnem sektorju.
Osrednja raziskava doktorske disertacije je temeljila izključno na proučevanju
korporativnega upravljanja v bančnem sektorju in zato prinaša zanimive in pomembne
izsledke za to področje.
Rezultati raziskave, ki smo jo opravili v sklopu doktorske disertacije, so tako podali
pomembna spoznanja in ugotovitve s področja korporativnega upravljanja in njegovega
vpliva na poslovanje bank v državah Srednje in Vzhodne Evrope:


lastniška struktura bank vpliva na korporativno upravljanje. Manjša
koncentracija lastništva (tj. bolj razpršeno lastništvo) kakor tudi tuje lastništvo
pozitivno vplivata na korporativno upravljanje, medtem ko za državno lastništvo
ne moremo z dovolj veliko gotovostjo trditi, da negativno vpliva na korporativno
upravljanje;



sestava nadzornega sveta in uprave, ki ju opredeljujemo z velikostjo nadzornega
sveta in uprave, pozitivno vpliva na korporativno upravljanje;



velikost bank pozitivno vpliva na korporativno upravljanje, pri čemer za večje
banke velja, da imajo boljše korporativno upravljanje. Zaradi njihove velikosti v
nekem geografskem prostoru so večje banke navadno tudi bolj izpostavljene in
zanimive širši javnosti in se posledično od njih tudi pričakuje, da tudi zaradi tega
o svojem poslovanju razkrivajo več informacij;



v posameznih državah korporativno upravljanje različno vpliva na uspešnost
poslovanja bank. Rezultati se razlikujejo tudi glede na uporabljeni kazalnik, s
katerim opredeljujemo uspešnost poslovanja bank. Vpliv korporativnega
upravljanja je predvsem pozitiven na uspešnost poslovanja bank, merjeno z
NETII, medtem ko je vpliv na ROAA in ROAE predvsem negativen.

5.3 Omejitve in predlogi nadaljnjih raziskav
Podatke za empirično raziskavo korporativnega upravljanja smo pridobili na osnovi
proučevanja letnih poročil bank, do katerih smo v večini primerov dostopali preko
spletnih strani bank. Letna poročila so bila dostopna v angleškem in slovenskem jeziku,
tako da jezikovna ovira ni bila prisotna. Pridobivanje primarnih podatkov je bilo omejeno
na javno razpoložljive podatke in na podatke pridobljene od proučevanih bank.
Posledično so podatki lahko nenatančni in ne odražajo dejanskega stanja, temveč le
stanje, ki so ga banke želele prikazati. Podatke o finančnem poslovanju bank smo
pridobili iz podatkovne baze Bankscope. Na splošno se omejitev na tem področju nanaša
na dejstvo, da na ta način merjeno korporativno upravljanje in uspešnost poslovanja
bank ne omogočata popolne primerljivosti dobljenih rezultatov z drugimi raziskavami.
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Med raziskavami namreč obstajajo precejšnje razlike, tako na področju pridobivanja
podatkov kakor tudi v uporabljenem metodološkem pristopu, kar seveda lahko
pomembno vpliva na končne ugotovitve.
Kot smo izpostavili v doktorski disertaciji, so pretekle raziskave uporabljale različne
načine merjenja korporativnega upravljanja in nobena izmed njih ni holistično zajela
mnogih značilnosti korporativnega upravljanja. Prav tako ugotavljamo, da ne obstaja en
metodološki pristop, ki bi bil uporabljen v več raziskavah s tega področja. Na ta način
nam različni metodološki pristopi ponujajo različno obravnavo in analizo podatkov, kar
onemogoča primerjavo rezultatov. Zelo raznoliko proučevanje značilnosti
korporativnega upravljanja in (ne)obravnavanje posameznih značilnosti kakor tudi ne
poenoteno proučevanje vpliva korporativnega upravljanja na poslovanje družb oziroma
bank odražajo potrebo po natančnejši opredelitvi in umestitvi značilnosti
korporativnega upravljanja v zastavljen model in tudi po opredelitvi dobrih praks, ki bi
lahko služile kot osnova pri vzpostavitvi bolj poenotenega metodološkega pristopa k
proučevanju korporativnega upravljanja in njegovega vpliva na poslovanje. Glede na
empirični pristop, ki sta ga v svoji raziskavi uporabila Love in Rachinsky (2007), kakor tudi
glede na pristope, ki so jih uporabili Li (2009) ter še nekateri drugi avtorji (npr.
Papanikolaou & Patsi, 2010; Berglöf & Pajuste, 2005), smo tudi v naši empirični raziskavi
korporativno upravljanje opredelili širše in se tako osredotočili na dejavnike lastniške
strukture, sestave odborov, revizije in nadzora, družbene odgovornosti, skrbi za
družbenike in drugo. V povezavi s tem bi predmet nadaljnjih raziskav s tega področja
lahko bile raziskave s še bolj strukturiranim pristopom, ki ne bi zgolj proučevale
prisotnosti določenih značilnosti v letnih poročilih posameznih bank, ampak bi se
osredotočale tudi na bolj podrobne vsebinske aspekte in kvalitativno primerjavo
značilnosti.
V raziskavi se omejujemo na proučevanje najpogostejših vplivnih dejavnikov, ki se
pojavljajo v literaturi. Dosedanje raziskave pa so na tem področju še zmeraj omejene
predvsem zaradi pomanjkanja ustreznega merilnega instrumenta in težke dostopnosti
primerljivih in kakovostnih podatkov. Zato bi v prihodnje veljalo vzpostaviti celovit
merilni instrument in nabor podatkov, ki bi zajemal čim več ključnih dejavnikov na čim
bolj primerljiv način. To bi omogočalo tako kvalitetno primerjavo podatkov in rezultatov
med leti, kakor tudi med državami in različnimi družbami.
Za merilo uspešnosti poslovanja bank smo uporabili tri finančne kazalnike, in sicer
donosnost povprečnih sredstev, donosnost povprečnega kapitala in neto obrestne
prihodke. Za ta merila smo se odločili predvsem zato, ker so bila najpogosteje prisotna
v proučevani literaturi in ker so bili podatki na razpolago. Glede na to, da obstajajo še
drugi kazalniki uspešnosti poslovanja, bi bilo v nadaljnjih raziskavah morda smiselno
uporabiti tudi katere druge in preveriti, ali je njihova uporaba morda primernejša in
omogoča pridobitev boljših in ustreznejših rezultatov.
Prihodnje raziskave naj se osredotočajo na proučevanje korporativnega upravljanja in
njegovega vpliva na poslovanje bank na podobnih tipih bank. V prihodnje bi veljalo
raziskavo opraviti tudi na še večjem vzorcu, ki bi v obravnavo vzel še daljše časovno
obdobje.
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Z opravljeno raziskavo, ki temelji na široko zastavljenem modelu proučevanja
korporativnega upravljanja in njegovega vpliva na poslovanje bank in se osredotoča na
primerjavo med državami, smo pomembno prispevali k razumevanju korporativnega
upravljanja in njegovega pomena za poslovanje bank. Kljub temu opravljena raziskava
odpira številna vprašanja in možnosti za nadaljnje raziskave. Poleg proučevanja vpliva
korporativnega upravljanja in drugih v raziskavo zajetih spremenljivk na poslovanje bank
bi v raziskavo veljalo vključiti še dodatne spremenljivke, ki bi lahko še natančneje
pojasnile vplive na korporativno upravljanje ali na uspešnost poslovanja bank.
Pomemben raziskovalni izziv še zmeraj ostaja bolj poglobljeno proučevanje posameznih
značilnosti korporativnega upravljanja in njihovega (ne)vpliva, iskanje vzrokov za
dobljene rezultate in razlike med državami kakor tudi druga vprašanja, povezana s
pomenom upravljanja za uspešnost poslovanja družb in gospodarstva.

5.4 Zaključek
V doktorski disertaciji smo proučevali korporativno upravljanje in vpliv korporativnega
upravljanja na poslovanje bank v državah Srednje in Vzhodne Evrope. Izsledki, do katerih
smo prišli na osnovi proučevanja osrednjega raziskovalnega vprašanja, predstavljajo
pomemben doprinos k razumevanju področja, predvsem sedaj, v tem (po)kriznem
obdobju. Korporativno upravljanje je po mnenju številnih namreč pomembno vplivalo
na krizo in je po mnenju številnih tudi člen, ki mu je v prihodnje potrebno posvetiti več
pozornosti in ga ustrezno umestiti v prostor poslovanja družb. Kljub temu, da se sprva
zdi, da so značilnosti korporativnega upravljanja odvisne od več dejavnikov in da je vpliv
korporativnega upravljanja na poslovanje družb in bank očiten, obstaja še mnogo
neraziskanih področij. Z ustreznimi in primerljivimi podatki kakor tudi ustreznim
metodološkim pristopom k empirični raziskavi bo lahko znanost v prihodnje ponudila
odgovore tudi na ostala raziskovalna vprašanja.
V doktorski disertaciji smo si zastavili štiri glavne raziskovalne hipoteze, in sicer: (i) H1:
Lastniška struktura bank vpliva na korporativno upravljanje bank., (ii) H2: Sestava
uprave in nadzornega sveta vplivajo na korporativno upravljanje., (iii) H3: Velikost banke
vpliva na korporativno upravljanje., in (iv) H4: Korporativno upravljanje vpliva na
uspešnost poslovanja bank. S proučevanjem hipotez smo uspeli dokazati, da: (i) lastniška
struktura (predvsem koncentracija lastništva in tuje lastništvo) vpliva na korporativno
upravljanje, (ii) sestava uprave in nadzornega sveta vplivata na korporativno upravljanje,
(iii) velikost bank vpliva na korporativno upravljanje in (iv) korporativno upravljanje v
določenih državah vpliva na določene kazalnike poslovanja bank. V mnogih izmed
proučevanih držav nismo uspeli dokazati istosmernega in statistično značilnega vpliva
državnega lastništva na korporativno upravljanje in zato nismo potrdili delne hipoteze
H1c, da državno lastništvo negativno vpliva na korporativno upravljanje.
Z doktorsko disertacijo smo prispevali k razumevanju značilnosti in pomena
korporativnega upravljanja v državah Srednje in Vzhodne Evrope. Korporativno
upravljanje smo obravnavali zelo celovito, kot skupek številnih značilnosti, in preverjali,
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kakšen vpliv imajo dejavniki, kot so lastniška struktura, sestava odborov in velikost bank
na korporativno upravljanje. To smo dopolnili še s proučevanjem vpliva korporativnega
upravljanja na uspešnost poslovanja bank.
Z doktorsko disertacijo smo želeli prispevati k znanosti na področju korporativnega
upravljanja. Pričakovani izvirni znanstveni prispevki disertacije so bili predvsem:
prispevati k znanosti na področju korporativnega upravljanja z uporabo znanstvenega
pristopa pri proučevanju upravljanja bank, s pomočjo proučene literature in empirične
raziskave določiti bistvene značilnosti korporativnega upravljanja v bankah, z lastno
zasnovano metodo (modelom) empirično proučiti povezavo in vpliv lastniške strukture
bank, sestave nadzornih svetov in uprav in velikosti bank na korporativno upravljanje, in
z lastno zasnovano metodo (modelom) empirično proučiti povezavo in vpliv
korporativnega upravljanja na poslovanje bank in njihovo uspešnost. S pomočjo
proučene literature in opravljene empirične raziskave smo po našem mnenju uspeli
pričakovane izvirne znanstvene prispevke tudi ustvariti. Na osnovi proučevanja povezav
in vpliva med lastniško strukturo bank, sestavo nadzornih svetov in uprave, velikostjo
bank in korporativnim upravljanjem smo uspeli dokazati, da le-te vplivajo na
korporativno upravljanje. Prav tako smo proučili vpliv korporativnega upravljanja na
poslovanje bank in njihovo uspešnost. Z vključitvijo mnogih značilnosti korporativnega
upravljanja v raziskavo smo pomembno razširili obseg do sedaj proučevanih
spremenljivk. S tem pristopom prispevamo k celovitejšemu razumevanju
obravnavanega področja. Nabor spremenljivk in oblikovanje indeksa korporativnega
upravljanja predstavljajo pomemben doprinos k raziskovanju na tem področju. S
celovitim pristopom h korporativnemu upravljanju lahko namreč bolje razumemo tako
njegov pomen kakor tudi vpliv na poslovanje bank in družbe kot celote.
Raziskovalni izzivi za v prihodnje ostajajo: bolj poglobljeno proučevanje posameznih
značilnosti korporativnega upravljanja in njihovega vpliva, vzpostavitev bolj
poenotenega metodološkega pristopa k proučevanju korporativnega upravljanja in
njegovega vpliva na poslovanje, vzpostavitev celovitega merilnega instrumenta in
nabora podatkov, ki bi zajemal čim več ključnih dejavnikov na čim bolj primerljiv način,
bolj strukturiran pristop, ki bi se predvsem osredotočal na kvalitativno obravnavo
značilnosti upravljanja, in iskanje vzrokov in pojasnil za dobljene rezultate in razlike med
državami.
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