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POVZETEK
Likvidnost bank je ena izmed pomembnejših, če ne najpomembnejša lastnost delovanja
posamezne banke, saj bankam omogoča nemoteno poslovanje in ustrezno ter dovolj
hitro odzivanje na različne dogodke.
Ko govorimo o likvidnosti banke, se moramo zavedati, da gre za sposobnost banke
pravočasno izpolniti svoje obveznosti. Torej sposobnost, da v kratkoročnem roku
razpolaga z ustreznimi likvidnimi sredstvi. V kolikor se pri likvidnosti banke pojavijo
kakršne koli težave, ima lahko to odločujoč vpliv na druga področja gospodarstva ter na
delovanje celotne države.
V magistrskem delu smo si zastavili cilj preveriti osnovno tezo – odgovoriti na vprašanje,
ali obstaja povezanost med spremembo stopnje davka na dodano vrednost in
likvidnostjo slovenskih bank. V ta namen smo natančno preučili bančni sektor, davek na
dodano vrednost in predvsem likvidnost. Opredelili smo regulacijo likvidnosti bank in
ukrepe, ki jih izvajajo centralne banke; del magistrskega dela pa smo posvetili tudi
področju vpliva likvidnosti na gospodarstvo.
Nato smo nadaljevali s pregledom preteklih, že izvedenih raziskav, kjer se je pokazalo, da
povečevanje likvidnih sredstev (likvidnosti) negativno vpliva na kreditno sposobnost
banke.
V empiričnem delu magistrskega dela smo izračunali in predstavili več kazalnikov, s
katerimi lahko merimo likvidnost vseh podjetij. Uporabili smo tudi specifične kazalnike,
s katerimi se meri likvidnost bank, le-ti pa so že bili prikazani v letnih poročilih bank.
Podatke iz letnih poročil posameznih bank, ki so bile vključene v proučevanje, smo
agregirali, tako da smo izračunali povprečne vrednosti kazalnikov za vse banke po letih
in po posameznih bankah, za obdobje pred in po spremembi stopnje davka na dodano
vrednost.
Statistična analiza podatkov nam je omogočila podati odgovor na zastavljeni hipotezi in
osnovno raziskovalno tezo.
Ključne besede: banka, bančni sektor, likvidnost banke, davek na dodano vrednost,
gospodarstvo
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ABSTRACT
Bank liquidity is one ot the most important feature of the operation of banks. Liqudity
allows banks to operate withour any problems. Banks may also take appropriate and
prompt decisinos, how to react to different events.
When we talk about banks liquidity, we have to realize that liquidity is a banks ability to
fulfill their liabilitiyes in time. It is ability of dispose the right amout of liquid assets, in
the short period of time. If banks liquidity experience any problems, it may have a
dicisive influence on other areas of the economy and to the operation of the country.
In this master thesis, we have set ourselves the goal to answer to the question whether
there is a correlation between the change of rate of value adden tax and liquidity in
Slovenian bankas. Becouse of that we have carefully examine the banking sector, vvalu
adden tax and especially liquidity. We defined the regulation of bank liquidity, throught
the measures that are used by central bank. We have dedicated one part of this master
thesis to the impact of liquidity on the national economy.
Then we continued with analysis of past research, wher it was shown that the increase
in liquid assets (liquidity) has a negative impact on the lending policy of banks.
In the empirical part of the master thesis we have calculated a number of indicators
which measure the liquidity of companies. We have also present some specific indicators
which measure the bank liquidity. This specific indicators were published in annual
reports of Slovenian banks.
Then we aggregate the data from the annual reports of banks that were included in the
research. We calculated the average values of the incicators for individual year and
individual bank (average value before and after the change of the rate of value added
tax).
Statistical analysis of the data allowed us to give an answer to the hypotheses and to the
basic thesis.
Key Words: banks, banking sector, bank liqudity, value added tax, economy
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Davek na dodano vrednost
Združenje bank Slovenije
Zakon o gospodarskih družbah
Mednarodni standardi računovodskega poročanja
Zakon o davku na dodano vrednost
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju

1 UVOD
1.1 Opis področja in opredelitev problema
OPREDELITEV PODROČJA
V Republiki Sloveniji obstaja več finančnih institucij, med njimi tudi banke. Večina teh
bank v zadnjem obdobju posluje neučinkovito, na kar nakazujejo dokapitalizacije
največje slovenske banke, Nove Ljubljanske banke, in tudi že prodane Nove kreditne
banke Maribor, združitve in likvidacije manjših bank ter tudi ustanovitev Družbe za
upravljanje s tveganji (tako imenovane slabe banke).
V tem obdobju je opažena tudi večja neaktivnost bank, ki je privedla do kreditnega krča,
saj je obseg novo odobrenih posojil upadel. Le-tega ne moremo pripisati zmanjšanju
povpraševanja po novih posojilih, saj se je stopnja presežnega povpraševanja močno
povečala. Razlog za nastanek kreditnega krča se torej nahaja v neaktivnosti bank (Lesjak,
2012).
Kot enega izmed možnih razlogov za nastalo situacijo, oziroma za neaktivnost bank,
vidimo tudi v možnem primanjkljaju likvidnih sredstev v bankah ter v povečanem
tveganju dolgoročnega kreditiranja.
Banke s svojim delovanjem omogočajo finančno stabilnost, ki jo Banka Slovenije
opredeljuje kot stanje, v katerem komponente finančnega sistema, to so finančni trgi,
finančne institucije in infrastruktura, delujejo brez sistemskih motenj, hkrati pa mora
vsaka komponenta zagotavljati največjo možno mero prožnega odzivanja na morebitne
šoke (Banka Slovenije, finančna stabilnost).
Menimo, da iz opisanega lahko opazimo, da je likvidnost bank ena izmed pomembnejših,
če ne najpomembnejša lastnost posamezne banke, saj se lahko banke ob primeru
ustrezne likvidnosti ustrezno in dovolj hitro odzivajo na različne dogodke. V skrajnem
primeru bi nelikvidnost bank lahko privedla tudi do sistemskih motenj v finančnem
sektorju, saj banke ne bi bile več sposobne vračati vlog komitentov, kar bi lahko privedlo
do propada celotnega bančnega sistema in s tem tudi do bankrota države.
V Republiki Sloveniji se je s 1. 7. 2013 povišala stopnja DDV (davek na dodano vrednost),
in sicer iz 20 % na 22 %, in nižja iz 8,5 % na 9,5 % (Računovodja.com, 2013).
OPIS PROBLEMA
Ker na področju Republike Slovenije ne obstajajo raziskave, ki bi preučevale povezanost
med spremembo stopnje DDV in likvidnostjo slovenskih bank, se bomo v magistrskem
delu posvetili iskanju odgovora na naslednje raziskovalno vprašanje:
ali obstaja povezanost med spremembo stopnje DDV in likvidnostjo slovenskih bank?
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Iz tega izhaja osnovna teza magistrskega dela, ki se glasi:
sprememba stopnje DDV je povezana z likvidnostjo slovenskih bank.

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave
NAMEN MAGISTRSKEGA DELA
Namen magistrskega dela je preučiti povezanost med spremembo stopnje DDV in
likvidnostjo slovenskih bank, ki jo bomo merili s pomočjo relevantnih kazalnikov
likvidnosti.
Z raziskavo bomo torej preučili, ali je sprememba stopnje DDV povezana z likvidnostjo
preučevanih bank. To bomo dosegli s pomočjo izračuna ustreznih kazalnikov in s
statistično analizo.
V magistrskem delu bomo preučili značilnosti bančnega sektorja v Sloveniji. Spoznali
bomo banke, ki delujejo na območju Republike Slovenije. Podrobno bomo preučili pojem
likvidnosti in predstavili posebnosti likvidnosti bank ter načine za zagotavljanje le-te.
CILJI MAGISTRSKEGA DELA:
-

raziskati pojmovno opredelitev ključnih pojmov magistrskega dela;

-

preučiti pojem likvidnosti in spoznati likvidnost bank ter posebnosti likvidnosti v
teh institucijah;

-

izvesti empirično raziskavo in analizirati podatke;

-

preveriti zastavljeno hipotezo magistrskega dela in odgovoriti na zastavljeno
raziskovalno vprašanje;

-

podati sklepne ugotovitve.

HIPOTEZE
Z namenom preverjanja zastavljene osnovne teze naloge smo postavili naslednji
raziskovalni hipotezi:
H 1: sprememba stopnje DDV je povezana z likvidnostjo slovenskih bank.
H 2: pri velikih bankah (glede na velikost aktive) je mogoče zaznati večjo jakost
povezanosti med likvidnostjo in spremembo stopnje DDV kot pri manjših bankah.

1.3 Predpostavke in omejitve
PREDPOSTAVKE
Na likvidnost bank in drugih institucij vpliva veliko različnih dejavnikov. Sprememba
stopnje obdavčitve je le eden izmed njih.
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Predpostavili bomo, da je v preučevanem odboju na likvidnost bank lahko vplivala le
sprememba stopnje DDV. Ostale možnosti bomo zanemarili.
Pri izračunu aktive bank in vrednosti kazalnikov bomo uporabljali letna poročila bank. V
primerih, ko ima banka tudi druga pridružena podjetja v skupino, bomo za vrednosti
uporabili podatke, ki se nanašajo na banko in ne na skupino. S tem želimo zagotoviti, da
se bodo podatki dejansko nanašali samo na banko in bančne posle, ne pa tudi na posle
pridruženih podjetij.
Kot razlog za to vidimo tudi večjo primerljivost podatkov med posameznimi leti, saj bodo
podatki očiščeni vpliva oblikovanja novih pridruženih družb v skupine, v času
proučevanega obdobja. Prav tako smo pri nekaterih bankah (primer Nova kreditna banka
Maribor) opazili, da izračunavajo kazalce likvidnosti samo za banko in ne za skupino.
OMEJITVE MAGISTRSKEGA DELA
Pri izdelavi magistrskega dela in raziskave si bomo pomagali z letnimi poročili bank, ki
delujejo na območju Republike Slovenije.
Da bi pridobili kar se da točne podatke, bomo uporabili letna poročila let 2011 in 2012
(pred spremembo stopnje DDV) in let 2014 ter 2015 (referenca za zvišano stopnjo DDV).
Uporabili bomo torej samo leta, v katerih je skozi celotno obdobje veljala ista stopnja
DDV. Iz prej omenjenega razloga leta 2013 ne bomo uporabili.
Za seznam bank, ki delujejo na področju Republike Slovenije, bomo uporabili seznam
Banke Slovenije, torej banke, ki so imele v mesecu maju 2016 dovoljenje za opravljanje
finančnih storitev. V raziskavi torej ne bomo upoštevali likvidiranih Factor banke in
Probanke, prav tako ne bomo upoštevali Abanke, saj se je le-ta v preučevanem obdobju
(leta 2015) združila z banko Celje, ki je v tem letu prenehala delovati kot samostojna
pravna oseba.
Omejitve magistrskega dela bodo tudi obstoječa literatura in zakonodajni viri, veljavni v
tem obdobju.
1.3.1 Predvidene metode raziskovanja
Podatkovno osnovo magistrskega dela bodo predstavljala letna poročila bank, ki so
delovale na področju Republike Slovenije v obdobju proučevanja in ki so izpolnile
določene pogoje (obdobje proučevanja in pogoje opredeljujemo v nadaljevanju
magistrskega dela).
V magistrskem delu bomo uporabili predvsem metodo deskripcije, saj bomo opisovali
dejstva, procese in pojave. Uporabili bomo tudi metodo kompilacije, saj bomo, predvsem
v teoretičnem delu magistrskega dela, v veliki meri povzemali spoznanja avtorjev in
strokovnjakov s proučevanega področja.
V empiričnem delu magistrskega dela bomo uporabili statistične metode proučevanja.
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Likvidnost banke bomo merili s pomočjo kazalcev likvidnosti, ki bodo grajeni na podatkih
iz bilanc stanja posameznih bank.
Hipotezo 1 bomo preverili tako, da bomo izračunali vrednosti kazalnikov likvidnosti. Za
vsako obdobje posebej (pred – po) bomo izračunali in pojasnili podatke osnovne
statistike. Nato bomo obdobja primerjali in z ustreznim statističnim testom ugotovili
povezanost med spremenljivkama (sprememba DDV in likvidnost). To bomo storili tako,
da bomo izračunali korelacijski koeficient in preverili, ali je statistično značilno različen
od 0.
Hipotezo 2 bomo preverili tako, da bomo banke, glede na velikost aktive, razdelili v dve
skupini (prvo skupino bo predstavljala polovica bank, ki bodo po velikosti aktive večje;
drugo skupino pa bo predstavljala polovica bank, ki bodo po velikosti aktive manjše).
Nato bomo s primerjavo raziskali, ali obstajajo razlike med velikimi in manjšimi bankami.
S tem bomo lahko podali tudi mnenje o tem, ali je velikost učinka spremembe likvidnosti
povezana z velikostjo banke. Tudi tukaj bomo izračunali in primerjali korelacijska
koeficienta za obe skupini.
V magistrskem delu bomo torej preučili, ali sta bili sprememba stopnje DDV in likvidnost
slovenskih bank med sabo povezani.
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2 OPREDELITEV BANČNEGA SEKTORJA
2.1 Opredelitev vrst bank s poudarkom na poslovni banki
Pojem banka etimološko izhaja iz italijanske besede »banco« in sega globoko v zgodovino
človeštva. Razvoj besede je vezan na razvoj menjave dobrin. Beseda banco je najprej
namreč pomenila menjalno mizo, na kateri so se zamenjevale različne vrste denarja
(Bitenc 2010, po Filipič, Markovič – Hribernik 1998, str. 5).
Osnovna definicija pojma banka je podana v Zakonu o bančništvu. Le-ta v 4. členu določa,
da je banka kreditna institucija, ki deluje v skladu z omenjenim zakonom. Banke
opravljajo različne storitve, med njimi so bančne (storitve sprejemanja depozitov ter
dajanje kreditov za svoj račun) in finančne storitve, ki predstavljajo širši pojem od
bančnih storitev (5. člen). Banka mora biti organizirana v pravno-organizacijsko obliko
delniške družbe oziroma evropske delniške družbe, kar je določeno v 25. členu zakona
(Zban-2, 2015).
Poslovne banke so po tradicionalni opredelitvi institucije, ki sprejemajo vloge na vpogled
in odobravajo posojila. Veljajo za finančne posrednike na trgu. Poslovne banke skupaj s
centralno banko tvorijo denarni sistem. Gre torej za podjetja, ki ponujajo finančne
storitve in tako zagotavljajo nemoten pretok finančnih sredstev v gospodarstvu
(Dimovski in Gregorič 2000, str. 7–9).
Poslovne banke, imenovane tudi komercialne banke, so prvi finančni posredniki na
finančnem trgu. S sprejemanjem depozitov pridobijo sredstva za naložbe (tudi
kreditiranje podjetij), na podlagi katerih pridobijo donose predvsem v obliki obrestnih
mer (Titman, Keown in Martin 2011, str. 20–22).
V strokovni literaturi obstaja več delitev bančnih institucij. V nadaljevanju prikazujemo
nekatere izmed njih.
Mandura (1998, str. 8–10) navaja naslednjo delitev:
-

denarne institucije (med katere sodijo tudi banke), ki se delijo na komercialne
(poslovne banke), ki so najpogostejše finančne institucije na finančnem trgu in
služijo tako privatnemu kot državnemu sektorju; hranilne institucije, ki se od
poslovnih bank razlikujejo po drugačni alokaciji sredstev; kreditna združenja, ki
so neprofitna in dostopna samo članom združenja;

-

nedenarne institucije, kamor sodijo drugi skladi ter podjetja, ki se ukvarjajo s
financami in z obveznicami.

Banke lahko delimo tudi glede na ekonomski vidik, kjer poznamo tri ravni, in sicer
(Beloglavec 2013, str. 5):
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-

-

raven storitev (banka, ki opravlja le bančne storitve v najožjem pomenu besede,
torej sprejema posojila in daje kredite, ter banka kot podjetje, ki opravlja
finančne storitve, torej širše storitve od bančnih);
raven funkcije (banka v narodnem gospodarstvu, banka kot finančni posrednik);
raven mikro podjetniškega vidika (banka kot podjetje, ki si z namenom
ustvarjanja dobička z opravljanjem storitev na trgu zagotavlja obstoj).

Banke lahko delimo glede na naslednje kriterije (Beloglavec 2013, str. 5):
-

vlogo v narodnem gospodarstvu in v bančnem sistemu (centralna in poslovna
banka);
specializacijo (univerzalne in specializirane banke);
geografsko omejitev poslovanja (lokalne, regionalne in globalne).

2.2 Tveganja pri poslovanju bank
Banke se pri poslovanju srečujejo z vrsto različnih tveganj. V nadaljevanju bomo le-ta tudi
predstavili.
Tveganja pri poslovanju bank so (Bitenc 2010, str. 10):
-

-

klasična tveganja bančnega poslovanja:
o likvidnostno tveganje;
o kreditno tveganje;
tržna tveganja bančnega poslovanja:
o obrestno tveganje;
o tečajno tveganje;
o tveganje pri trgovanju z opcijami;
o tveganje pri trgovanju s tržnim blagom;
o tehnološko tveganje;
o operativno tveganje.

Likvidnostno tveganje je tveganje, povezano z nepričakovanimi spremembami denarnih
tokov, ki izhajajo iz bančne premoženjske bilance. Kreditno tveganje je tveganje, ki izhaja
iz nepričakovanih zmanjšanj kreditne sposobnosti bančnih posojilojemalcev
(neizpolnitev dolžnikove obveznosti). Obrestno tveganje je tveganje, povezano z
nepričakovanimi nihanji tržnih obrestnih mer. Tveganja pri trgovanju z opcijami in s
tržnim blagom so povezana s spremembami vrednosti portfelja. Tehnološko tveganje je
tveganje, povezano z nepričakovanim porastom stroškov v bančnih operacijah (Dimovski
in Gregorič 2000, str. 134).
Operativno tveganje je tveganje, ki se nanaša na nezadostne ali napačne notranje
procese, ljudi, sisteme in zunanje dogodke. Po definiciji operativno tveganje vključuje
tudi pravno tveganje, izključuje pa strateško tveganje in tveganje dobrega imena (Basel
Committee on Banking Supervision 2004, str. 149).
Opozoriti bi želeli, da je zgoraj navedena delitev le ena izmed mnogih, ki se pojavljajo v
strokovni literaturi.
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2.3 Pravila, ki urejajo delovanje bank
V nadaljevanju bomo predstavili pravila (zakonodajna in strokovna), ki urejajo delovanje
bank.
Zakonodajna okvirja, ki urejata delovanje slovenskih bank, sta dva, in sicer domača
zakonodaja ter smernice Evropske unije (Dimovski in Gregorič 2000, str. 30).
Omenjena okvirja sta medsebojno povezana in združena, saj so v slovensko zakonodajo
implementirane smernice Evropske unije.
Temeljna zakonodajna pravila in napotki so opredeljeni na spletni strani Banke Slovenije
ter zajemajo:
- zakone;
- podzakonske akte;
- navodila;
- smernice;
- uredbe in direktive Evropske unije.
Med ključnimi zakonodajnimi pravili naj izpostavimo Zakon o bančništvu, kot temeljni
zakon, ki v 1. členu ureja (Zban-2, 2015):
- pogoje za ustanovitev, poslovanje in redno prenehanje kreditnih institucij s
sedežem v Republiki Sloveniji;
- pogoje, pod katerimi lahko kreditne institucije s sedežem zunaj Republike
Slovenije poslujejo na območju Republike Slovenije;
- pristojne organe, ukrepe in pooblastila za izvajanje nadzora nad poslovanjem
kreditnih institucij v Republiki Sloveniji ter nadzora nad poslovanjem drugih oseb,
ki na območju Republike Slovenije v nasprotju s tem zakonom opravljajo storitve
sprejemanja depozitov od javnosti;
- ukrepe in pooblastila za obvladovanje makro bonitetnega ali sistemskega
tveganja v zvezi s kreditnimi institucijami s sedežem v Republiki Sloveniji.
V 25. členu Zakona o bančništvu je določeno tudi, da se mora banka organizirati kot
delniška družba ali evropska delniška družba (Zban-2, 2015).
Zaradi omenjenega je med ključna zakonodajna pravila potrebno upoštevati tudi Zakon
o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD), ki ureja ustrezni pravnoorganizacijski
obliki, ter druga pravila, ki veljajo za delniške družbe ali evropske delniške družbe.
Delniška družba je urejena v četrtem poglavju (členi od 168 do 429), evropska delniška
družba pa v petem poglavju, in sicer v členih od 430 do 463 (ZGD-1, 2006).
Med ključna pravila lahko štejemo tudi Sklep Banke Slovenije o poslovnih knjigah in
letnih poročilih bank ter hranilnic (Uradni list RS, št. 50/15), ki ureja:
- vsebino glavne knjige v okviru vodenja poslovnih knjig;
- vrste in sheme računovodskih izkazov bank;
- podrobnejšo vsebino letnega poročila bank;
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-

posredovanje finančnih informacij (razkritja).

Delovanje bank urejajo tudi strokovna pravila, med njimi:
-

mednarodni standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP);

kot je določeno v Sklepu Banke Slovenije o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank ter
hranilnic (Uradni list RS, št. 50/15, 3. člen), mora banka poslovne knjige voditi v skladu z
ZGD in MSRP. V 8. členu Sklepa je opredeljeno tudi, da banka v skladu z MSRP vrednoti
tudi knjigovodske postavke.
Uporaba MSRP je za banke na področju Republike Slovenije postala obvezna s 1. 1. 2006,
kar je razvidno iz Navodila o prehodu na Mednarodne standarde računovodskega
poročanja (Uradni list RS, št. 67/2005);
-

smernice Basel in CAD direktiva (direktiva o kapitalski ustreznosti);

smernice Basel in CAD direktivno bomo natančneje predstavili v 4. poglavju, ko bomo
proučevali likvidnost v bankah.

2.4 Opredelitev slovenskega bančnega sektorja
V nadaljevanju magistrskega dela bomo predstavili osnovne značilnosti in ostale bistvene
podatke bančnega sektorja v Republiki Sloveniji. Predstavili bomo tudi banke, ki delujejo
na področju Republike Slovenije, saj bodo le-te predstavljale osnovo empirične raziskave.
2.4.1 Značilnosti in pregled slovenskega bančnega sektorja
Zakon o bančništvu (Zban-2, 2015) v 4. in 95. členu določa, da lahko na območju
Republike Slovenije bančne storitve opravljajo:
-

-

banke, ki so v skladu z zakonom o bančništvu pridobile dovoljenje za opravljanje
bančnih storitev;
banke države članice (držav Evropske unije), ki so v skladu s tem Zakonom
ustanovile podružnico na področju Republike Slovenije, oziroma so z Zakonom o
bančništvu upravičene neposredno opravljati bančne storitve na področju
Slovenije;
banke tretjih držav, ki so po tem zakonu pridobile dovoljenje za ustanovitev
podružnice v Republiki Sloveniji.

V 97. členu Zakona o bančništvu je opredeljeno, da mora družba s sedežem v Republiki
Sloveniji, da lahko začne opravljati bančne storitve, pridobiti dovoljenje s strani Evropske
centralne banke oziroma Banke Slovenije, v kolikor opravlja samo finančne in dodatne
finančne storitve (Zban-2, 2015).
V Republiki Sloveniji je v času nastajanja magistrskega dela delovalo štirinajst bank, ki so
po Zakonu o bančništvu dobile dovoljenje za opravljanje bančnih, vzajemno priznanih in
dodatnih finančnih storitev (Banka Slovenije, Nadzor bančnega sistema).
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V nadaljevanju bomo predstavili nekaj ključnih podatkov bančnega sektorja v Republiki
Sloveniji.
1. Bilančna vsota bank v Republiki Sloveniji
Tabela 1: Bilančna vsota in skupna posojila

Bilančna
vsota v mio
EUR
Bilančna
vsota v %
BDP
Posojila v
mio EUR

2009

2010

2011

2012

2013

2014

52.009

50.760

49.243

46.119

40.344

38.716

146

143

136

130

112

104

39.618

39.534

38.020

35.498

32.470

26.852

Vir podatkov: (ZBS, Podatki za bančni sektor v Sloveniji; po Poročilo o finančni stabilnosti, Banka
Slovenije in Stabilnost slovenskega bančnega sistema, Banka Slovenije)

Iz Tabele 1 je razvidno, da sta se bilančna vsota bank in skupna posojila zmanjševala skozi
celotno obdobje. Opazimo lahko, da so se celotna posojila najbolj znižala iz leta 2013 na
leto 2014.
V nadaljevanju predstavljamo primerjavo bilančnih vsot bank izbranih držav v Evropi in
delež, ki ga omenjene bilančne vsote bank predstavljajo v celotnem BDP posameznih
držav. Kot lahko vidimo iz Tabele 2 je delež bilančne vsote v odstotkih BDP, bank v
Republiki Sloveniji, primerljiv z deležem bank iz Hrvaške in Madžarske. Obstaja pa velik
razkorak do bank iz Avstrije in Nemčije ter tudi do celotnega povprečja evro območja.
Tabela 2: Bilančna vsota bank izbranih držav (podatki v mio evrov) in delež v BDP
Slovenija

Hrvaška

Avstrija

Madžarska

Nemčija

Evro
območje

Bilančna
vsota v
mio EUR

40.344

53.083

927.155

99.912

7.808.463

26.808.000

Bilančna
vsota v
% BDP

112

124

296

102

285

279

Vir podatkov: (European banking authority, Aggregate statistical data; Evropska centralna banka 2014,
str. 57-58; ZBS, Podatki za bančni sektor v Sloveniji; po Poročilo o finančni stabilnosti, Banka Slovenije in
Stabilnost slovenskega bančnega sistema, Banka Slovenije)1

1

Vir za podatke za posamezne države (Avstrija, Nemčija, Madžarska, Hrvaška) je European bankging
authority, vir za Evro območje Evropska centralna banka. Vir za Slovenijo pa predstavlja Združenje bank
Slovenije.
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2. Lastniška struktura bančnega sektorja v Republiki Sloveniji
Tabela 3: Lastniška struktura bank v Republiki Sloveniji
Tuje osebe
(nad 50 % v
upravljanju)
Tuje osebe
(pod 50% v
upravljanju
Država
Druge
domače
osebe

2009

2010

2011

2012

2013

2014

26,8

27,9

30,1

33,3

31,6

30,0

9,8

9,2

9,1

8,7

0,4

0,3

20,5

20,1

22,7

22,8

60,1

63,0

43,0

42,9

38,1

35,2

8,0

6,7

Vir podatkov: (ZBS, Podatki za bančni sektor v Sloveniji; po Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2015,
Banka Slovenije)

V Tabeli 3 je prikazana lastniška struktura vseh bank na področju Republike Slovenije.
Vidimo lahko, da je bila struktura do leta 2012 konstantna, v letu 2013 pa je prišlo do
močne spremembe v lastništvu pri državi in pri drugih domačih osebah. Omenjena
sprememba izhaja iz dokapitalizacij večjih bank (predvsem Nove ljubljanske banke in
Nove kreditne banke Maribor).
3. Tržni deleži po skupinah bank
Tabela 4: Tržni deleži po skupinah bank glede na bilančno vsoto
Velike banke
Tuje banke
Male
banke

2009
62,2
29,2

2010
62,4
28,4

2011
61,9
29,0

2012
59,6
33,0

2013
58,5
33,3

2014
56,4
35,2

8,6

9,2

9,1

8,2

8,2

8,4

Vir podatkov: (ZBS, Podatki za bančni sektor v Sloveniji; po Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2015,
Banka Slovenije)

Tabela 4 prikazuje tržne deleže po skupinah bank v odstotkih glede na bilančno vsoto.
Vidimo lahko, da je struktura tržnih deležev bank, ki delujejo na področju Republike
Slovenije, zelo konstantna, opažen je le rahel trend povečevanja tržnih deležev tujih
bank.
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4. Pregled pomembnejših kazalnikov poslovanja bank
Tabela 5: Pomembnejši kazalniki poslovanja bank
Donos
aktivo
Donos
kapital

na
na

Obrestna
marža na
bilančno
vsoto2

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0,32

- 0,19

- 1,06

- 1,60

- 7,70

- 0,26

3,87

- 2,30

- 12,54

- 19,04

- 97,30

- 2,67

1,88

2,02

2,02

1,83

1,59

2,09

Vir podatkov: (ZBS, Podatki za bančni sektor v Sloveniji; po Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2015,
Banka Slovenije)

Tabela 5 prikazuje pomembnejše kazalnike poslovanja bank na področju Republike
Slovenije. Vidimo lahko, da sta od leta 2010 dalje donos na aktivo in donos na kapital
negativna, kar nakazuje na to, da so se banke na področju Republike Slovenije ukvarjale
s težavami pri poslovanju.
2.4.2 Kratka zgodovina slovenskega bančnega sektorja
Finančne institucije na področju Republike Slovenije imajo relativno dolgo zgodovino, ki
sega globoko v 19. stoletje. Prva finančna institucija na področju republike Slovenije je
bila v letu 1820 ustanovljena Kranjska hranilnica. Razvoj je nato potekal naprej, tako da
je bila pred prvo svetovno vojno že vzpostavljena mreža finančnih institucij, predvsem v
obliki hranilnic (Lazarevič in Prinčič 2001, str. 7).
Nasprotno z drugimi finančnimi institucijami so se banke na področju Republike Slovenije
začele razvijati relativno pozno. V drugi polovici 19. stoletja so bili poskusi ustanovitve
Slovenske banke, ki se niso izšli po načrtih, tako da je bila prva velika banka, ustanovljena
na področju Slovenije, v letu 1900 ustanovljena Ljubljanska kreditna banka, ki je v
kasnejših obdobjih združevala več regionalnih bank (Lazarevič in Prinčič 2001, str. 15–
17).
V obdobju med svetovnima vojnama je na področju Republike Slovenije delovalo 13
finančnih institucij, ki so opravljale bančne storitve, daleč največja pa je bila Ljubljanska
kreditna banka. V obdobju po drugi svetovni vojni je območje Republike Slovenije pod

2

Podatki, dostopni na spletni strani Združenja bank Slovenije, so povzeti po Poročilu o finančni stabilnosti
Banke Slovenije za maj 2015.
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Jugoslavijo, kar je vplivalo tudi na določeno reorganizacijo bančnega sistema v Sloveniji
(Lazarevič in Prinčič 2001, str. 21, 30–31).
Leta 1976 je Slovenija na podlagi nove jugoslovanske ustave iz leta 1974 pridobila tudi
svojo prvo narodno centralno banko, ki je bila odgovorna republiškemu parlamentu; prav
tako je bila sestavni del jugoslovanskega centralno-bančnega sistema. Sledila je ciljem,
določenim na Skupščini Jugoslavije, pripravljal pa se je tudi petletni načrt, ki so mu
morale slediti tudi komercialne banke (Praprotnik 2012, str. 164).
Kot smo spoznali iz proučevanja letnih poročil in zgodovine danes delujočih bank, je bilo
to tudi obdobje, ko so se začele strukturirati nekatere danes delujoče banke. Iz
proučevanja letnih poročil bank smo prišli tudi do spoznanja, da je bilo ključno obdobje
za razvoj slovenskega bančnega sistema tudi obdobje nekaj let pred in nekaj let po
osamosvojitvi ter nastanku samostojne države (leta 1990–1995). V tem obdobju so se v
Republiki Sloveniji začele ustanavljati tudi samostojne banke z večinskih tujim
lastništvom.
Tako je v Sloveniji ob koncu leta 1991 delovalo skupno 26 bank. Največji, 82 %, tržni delež
je imela Ljubljanska banka, ki je delovala kot zadružna banka. Konec leta 1991 je sistem
zadružne banke propadel in začela se je sanacija s prestrukturiranjem bančnega sistema.
Tako je v letu 1998 delovalo 24 bank, večina izmed njih pa je bila organiziranih kot
univerzalne banke. Največja banka je postala Nova ljubljanska banka s 27 % tržnim
deležem, sledili sta ji SKB banka in Nova kreditna banka Maribor, vsaka z 12 % tržnim
deležem. V tem obdobju država obvladuje skupno okoli polovico bančnega sektorja
(Dimovski in Gregorič 2000, str. 42–45).
V obdobju od leta 1991 dalje je obstajal trend zmanjševanja števila delujočih bank. V letu
1994 je na področju Republike Slovenije namreč delovalo kar 33 bank, njihovo število pa
se je do leta 2006 zmanjšalo na 22 (Košak, str. 1). Število delujočih bank je nato padalo
tudi do današnjega obdobja.
Sledilo je obdobje gospodarske rasti in nato finančne ter dolžniške krize. Od
pomembnejših dogodkov tega obdobja naj omenimo nadzorovano likvidacijo Factor
banke in Probanke.
Kot je razvidno iz Povzetka odločbe o izrednih ukrepih, izrečenih 18. 12. 2013, Factor
banki d. d. (Banka Slovenije), se je Banka Slovenije odločila za začetek nadzorovane
likvidacije Factor banke. Enako je veljalo za Probanko, kar je razvidno iz dokumenta Banke
Slovenije z naslovom Povzetek odločbe o izrednih ukrepih, izrečenih 18. 12. 2013
Probanki d. d.
Omenimo naj še združitev s pripojitvijo Celjske banke k Abanki v letu 2015 (Banka Celje,
2015).
V času nastajanja magistrskega dela je tako na področju Republike Slovenije, kot smo
omenili v poglavju 2.4.1, delovalo štirinajst bank, ki jih na kratko predstavljamo v
nadaljevanju.

12

2.4.3 Predstavitev bank v Sloveniji
V nadaljevanju bomo na kratko predstavili vse banke, ki so predmet proučevanja v
magistrskem delu. Pri vsaki banki bomo prikazali tudi velikost aktive (bilančne vsote)
banke v letih, ki so predmet proučevanja, saj nam bo le-ta v pomoč pri empirični raziskavi
magistrskega dela. Pri vsaki tabeli bomo izračunali tudi povprečno velikost aktive, saj
bomo le-to potrebovali v nadaljevanju magistrskega dela, in sicer v empiričnem delu.
BANKA KOPER
Banka Koper je bila ustanovljena leta 1955 pod imenom Istrska komunalna banka z
namenom spodbujanja regionalnega gospodarstva. Leta 1992 je banka začela
samostojno pot pod imenom Splošna banka Koper, v letu 1997 pa se je preimenovala v
Banko Koper (Banka Koper, zgodovina).
Banka Koper spada med sedem največjih slovenskih bank. Zajema 52 poslovalnic v vseh
večjih slovenskih mestih (Banka Koper, letno poročilo 2015).
Leta 2007 se je banka Koper združila z Banca Intesta, tako da je večinski lastnik postala
skupina Intesa Sanpoalo S. P. A., ki je konec leta 2015 obvladovala 98,4 % lastniški delež
(Banka Koper, letno poročilo 2015).
Tabela 6: Velikost aktive Banke Koper
Velikost aktive
Povprečna
aktiva

2011
2.249.790.000

2012
2.316.486.000

2014
2.288.706.000

2015
2.272.482.000

2.281.866.0003
Vir podatkov: (Letna poročila Banke Koper).

BANKA SPARKASSE
Začetki Banke Sparkasse na področju Republike Slovenije sodijo v leto 1991, ko je bilo v
Ljubljani odprto predstavništvo s strani avstrijske banke Kärnten Sparkasse AG. Leta 1999
je Banka Slovenije omenjeni avstrijski banki, kot prvi tuji banki, odobrila koncesijo za
ustanovitev podružnice v Republiki Sloveniji. Leta 2006 je banka dobila tudi dovoljenje
za ustanovitev samostojne banke, tako da se je v letu 2006 ustanovila sedanja Banka
Sparkasse (Banka Sparkasse, zgodovina).

3

Povprečno aktivo smo izračunali tako, da smo sešteli vrednosti proučevanih let (torej leta 2011, 2012,
2014 in 2015), nato pa vsoto delili s štiri. Enako velja tudi pri izračunih povprečne aktive ostalih bank.
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Tabela 7: Velikost aktive Banke Sparkasse
Velikost aktive
Povprečna
aktiva

2011
1.066.924.000

2012
1.103.218.000

2014
1.037.226.000

2015
1.089.172.000

1.074.135.000
Vir podatkov: (Letna poročila Banke Sparkasse)

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE
Zametki Deželne banke Slovenije segajo v leto 1990, ko je bila ustanovljena Slovenska
zadružna kmetijska banka. Leta 2003 se je iz omenjene banke preimenovala v sedanjo
Deželno banko Slovenije (Deželna banka Slovenije, letno poročilo 2015).
Deželna banka Slovenije je banka, ki je v večinski lasti slovenskega zadružnega sistema.
Ima tudi tretjo najbolj obsežno poslovno mrežo med bankami v Sloveniji, saj le-ta zajema
85 poslovalnic (Deželna banka Slovenije, zgodovina).
Tabela 8: Velikost aktive Deželne banke Slovenije
2011
926.766.000

Velikost aktive
Povprečna
aktiva

2012
893.715.000

2014
928.256.000

2015
923.160.000

917.974.000
Vir podatkov: (Letna poročila Deželne banke Slovenije)

GORENJSKA BANKA
Zametki Gorenjske banke segajo daleč v 20. stoletje z nastankom prvih komunalnih bank
na Gorenjskem. Gorenjska banka, kot samostojni pravni subjekt, deluje od leta 1996.
Poslovanje poteka preko šestih poslovnih enot, ki upravljajo mrežo 28 poslovalnic
(Gorenjska banka, zgodovina).
Tabela 9: Velikost aktive Gorenjske banke
Velikost aktive
Povprečna
aktiva

2011
1.947.403.000

2012
1.790.040.000

2014
1.440.472.000

1.254.524.000
Vir podatkov: (Letna poročila Gorenjske banke)
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2015
1.451.179.000

HYPO ALPE-ADRIA BANK4
Začetki banke segajo v leto 1994, ko je na slovenski trg vstopila družba Hypo Leasing, d.
o. o. Sama banka v zdajšnji obliki in pod zdajšnjim imenom pa se je ustanovila kot
samostojna družba leta 1999 (Hypo Alpe-Adria bank, letno poročilo 2015).
Tabela 10: Velikost aktive Hypo Alpe-Adria banke
Velikost aktive
Povprečna
aktiva

2011
1.977.634.000

2012
1.900.801.000

2014
1.349.442.000

2015
1.344.363.000

1.643.060.000
Vir podatkov: (Letna poročila Hypo Alpe-Adria banke)

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR
Nova kreditna banka Maribor je banka, ki ima najdaljšo tradicijo bančništva na območju
Republike Slovenije. Začetki segajo že v leto 1862, ko je bila ustanovljena Mestna
hranilnica Maribor. Banka je pod zdajšnjim imenom začela delovati v letu 1994. Banka je
v 100 % tuji lastniški lasti družbe Apollo Global Management (Nova kreditna banka
Maribor, mejniki v razvoju).
Tabela 11: Velikost aktive Nove kreditne banke Maribor
Velikost aktive
Povprečna
aktiva

2011
5.813.071.000

2012
5.321.810.000

2014
3.608.215.000

2015
3.563.355.000

4.576.613.000
Vir podatkov: (Letna poročila Nove kreditne banke Maribor)

Kot lahko vidimo iz Tabele 11, je Nova kreditna banka Maribor druga največja banka, ki
deluje na področju Republike Slovenije.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Nova ljubljanska banka ima v različnih državah 396 poslovalnic, od tega v Republiki
Sloveniji 121. Zajema 23,3 % tržni delež v Republiki Sloveniji ter kumulativno zaposluje
6000 zaposlenih (Nova ljubljanska banka, letno poročilo 2015).

4

Od julija 2016 ima banka novo ime, in sicer Addiko banka. V magistrskem delu smo uporabili ime Hypo
Alpe-Adria banka, saj se je banka tako imenovala v proučevanem obdobju (torej v letih od 2011 do 2015).

15

Tabela 12: Velikost aktive Nove ljubljanske banke
Velikost
aktive
Povprečna
aktiva

2011

2012

2014

2015

12.980.000.000

11.487.000.000

8.886.000.000

8.707.000.000

10.515.000.000
Vir podatkov: (Letna poročila Nove ljubljanske banke)

Kot lahko vidimo iz Tabele 12, je Nova ljubljanska banka daleč največja banka, ki deluje
na področju Republike Slovenije.
POŠTNA BANKA SLOVENIJE
Poštna banka Slovenije je bila ustanovljena leta 1991, s poslovanjem pa je začela v letu
1992 (Poštna banka Slovenije, letno poročilo 2015).
Tabela 13: Velikost aktive Poštne banke Slovenije
2011
826.030.000

Velikost aktive
Povprečna
aktiva

2012
799.519.000

2014
720.102.000

2015
673.351.000

754.751.000
Vir podatkov: (Letna poročila Poštne banke Slovenije)

RAIFFEISEN BANKA5
Začetki Raiffeisen banke segajo v leto 1992, ko je bila ustanovljena Krekova banka d. d.
Leta 2002 je omenjena banka postala del skupine Raiffeisen Zentralbank Avstrija. V
obdobju od leta 2002 do leta 2007 je banka na trgu delovala pod imenom Raiffeisen
Krekova banka d. d, v letu 2007 pa se je ime dokončno preimenovalo v Raiffeisen Banka
(Raiffeisen Banka, letno poročilo 2015).
Tabela 14: Velikost aktive Raiffeisen Banke
Velikost aktive
Povprečna
aktiva

2011
1.516.504.000

2012
1.420.269.000

2014
998.542.000

2015
662.719.000

1.149.509.000
Vir podatkov: (Letna poročila Raiffeisen Banke)

5

Tudi za Raiffeisen banko velja, da se je z julijem 2016 preimenovala v KBS banko. Tudi tukaj smo v
magistrskem delu uporabili ime pod katerim je banka delovala v proučevanem obdobju.
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SBERBANK BANKA
Banka na območju Republike Slovenije deluje od leta 1991. V obdobju od 1991 do 2012
je delovala pod imenom Volksbank d. d., nato pa se je preimenovala v zdajšnjo Sberbank.
Razlog za spremembo izhaja iz dejstva, da je skupina Volksbank v letu 2012 postala del
Sberbank Europe AG. Banka ima v Sloveniji 12 poslovalnic v vseh večjih mestih in
zaposluje več kot 300 oseb (Sberbank, O Sberbank).
Tabela 15: Velikost aktive Sberbank Banke
Velikost aktive
Povprečna
aktiva

2011
1.013.245.000

2012
1.337.899.000

2014
1.779.260.000

2015
1.901.650.000

1.508.014.000
Vir podatkov: (Letna poročila Sberbank Banke)

SKB BANKA
Začetki SKB banke segajo v leto 1965, z odprtjem Direkcije za stanovanjsko kreditiranje.
V letu 1991 je banka pridobila ime, ki ga ohranja še danes. V letu 2007 je postala del
skupine Société Générale (SKB, zgodovina).
Banka je v letu 2015 svoje poslovanje izvajala v 56 poslovalnicah po vsej Sloveniji (SKB
banka, letno poročilo 2015).
Tabela 16: Velikost aktive SKB banke
Velikost aktive
Povprečna
aktiva

2011
2.637.326.000

2012
2.594.375.000

2014
2.549.877.000

2015
2.560.981.000

2.585.640.000
Vir podatkov: (Letna poročila SKB banke)

SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA (SID BANKA)
Začetki banke segajo v leto 1992, ko je bila ustanovljena Slovenska izvozna družba.
Podjetje se je do leta 2006 ukvarjalo predvsem z zavarovalnimi storitvami, konec
omenjenega leta pa so pridobili dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih in
drugih finančnih storitev, kar je bil razlog za preoblikovanje v banko (SID banka, letno
poročilo 2015).
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Tabela 17: Velikost aktive SID banke
Velikost aktive
Povprečna
aktiva

2011
4.029.216.000

2012
4.088.662.000

2014
3.577.036.000

2015
3.198.967.000

3.723.470.000
Vir podatkov: (Letna poročila SID Banke)

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA
Začetki banke, kot pri večini ostalih bank, ki delujejo na področju Republike Slovenije,
segajo v leto 1991. Banka je skozi svojo zgodovino delovanja delovala pod različnimi
imeni. Leta 2007 se je preimenovala v UniCredit banko Slovenija d. d. (UniCredit banka
Slovenija, zgodovina).
Tabela 18: Velikost aktive UniCredit banke Slovenija
Velikost aktive
Povprečna
aktiva

2011
2.945.636.000

2012
2.815.367.000

2014
2.578.732.000

2015
2.545.039.000

2.721.194.000
Vir podatkov: (Letna poročila UniCredit banka Slovenije)

2.5 Ugotovitve poglavja
V poglavju smo preučili bančni sektor. Na začetku smo se osredotočili na pojem banke.
Ugotovili smo, da je banka institucija, ki deluje v skladu z Zakonom o bančništvu.
Omenjena trditev je tudi ena izmed osnov, na kateri Zakon o bančništvu gradi definicijo
banke. Spoznali smo, da poslovne banke (oziroma komercialne banke) depozite
sprejemajo s strani privatnega in javnega sektorja ter izdajajo kredite fizičnim in pravnim
osebam. Banke lahko poleg bančnih storitev, ki predstavljajo najožjo opredelitev,
opravljajo tudi finančne storitve, ki predstavljajo širše pojmovanje od bančnih storitev.
Banke so pri svojem poslovanju izpostavljene številnim tveganjem, kar smo spoznali z
definicijo, ki smo jo predstavili. Med tveganji, katerim so banke izpostavljene, je tudi
tveganje, ki je neposredno povezano s samo likvidnostjo banke, to je likvidnostno
tveganje.
Proučili smo tudi značilnosti slovenskega bančnega sektorja in spoznali njegovo
zgodovino. Iz proučevanja smo ugotovili, da je bilo za slovenski bančni prostor zelo
pomembno obdobje osamosvojitve, saj so s tem obdobjem na slovenski trg začele
vstopati tudi tuje banke. Dandanes je večina bank, ki delujejo na področju Republike
Slovenije, v tuji lasti.
Pri kratkih predstavitvah bank smo pripravili tudi izračun povprečne velikosti aktive
(bilančne vsote banke), kar nam daje vpogled v velikost posamezne banke, hkrati pa bo
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izračun zelo pomemben v empiričnem delu magistrskega dela, ko bomo raziskovali in
analizirali hipotezo 2.
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3 DAVEK NA DODANO VREDNOST
3.1 Kaj je davek na dodano vrednost?
Davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) je vrsta prometnega davka. To pomeni,
v kolikor ni opravljen promet blaga ali storitev, tudi ni davka. Davek na dodano vrednost
je posredni davek, saj se dodaja cenam blaga in storitev (Zupančič, Kostelec, Prislan,
Prusnik in Zalokar 2015, str. 26).
DDV opredelimo tudi kot davek na potrošnjo. Gre za vsestopenjski davek; torej tak, ki se
plačuje na vseh stopnjah prometa – prodaje blaga in storitev. Ker je DDV oblika davka na
potrošnjo, ga v polni meri plača končni porabnik proizvoda ali storitve (Hauptman, Novak
in Čokelc 2012, str. 121–122).

3.2 Zakonodajna ureditev davka na dodano vrednost
Najpomembnejša predpisa, ki urejata DDV, sta (Zupančič, Kostelec, Prislan, Prusnik in
Zalokar 2015, str. 26):
-

Zakon o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV) in
Uredba 282/2011.

ZDDV je bil prvič sprejet s strani Državnega zbora Republike Slovenije 25. 11. 1998,
uporabljati pa se je začel 1. 7. 1998. Od takrat je ZDDV doživel več sprememb in dopolnil,
predvsem zaradi vstopa Slovenije v Evropsko unijo (Hauptman, Novak in Čokelc 2012, str.
121).
Poleg ZDDV področje DDV urejajo tudi številni podzakonski predpisi, med katerimi so
(Zupančič, Kostelec, Prislan, Prusnik in Zalokar 2015, str. 26):
-

Pravilnik o oprostitvi DDV in trošarin;
Pravilnik o oprostitvi za diplomate;
Pravilnik o elektronskih davčnih evidencah;
Pravilniki strokovnih združenj, ki se upoštevajo pri uničenju ali primanjkljaju
blaga.

Republika Slovenija mora od vstopa v Evropsko unijo upoštevati tudi pravo Evropske
unije, ki ima prednost nad državnim pravom, vendar je obveznost odvisna do vrste
pravnega akta. Poznamo več možnosti, in sicer (Zupančič, Kostelec, Prislan, Prusnik in
Zalokar 2015, str. 27):
-

uredba, ki je v celoti zavezujoča v vseh državah članicah;
direktiva, ki države članice zavezuje, da njeno vsebino prenesejo v svoj pravni red;
odločba, ki je v celoti zavezujoča za naslovljeno državo članico ali posameznika;
sodba sodišča Evropske unije, ki je dokončna razlaga spornih besedil pravnih
aktov Evropske unije.
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3.3 Predstavitev davka na dodano vrednost v Republiki Sloveniji
Najpomembnejši pravni vir, ki ureja DDV na področju Republike Slovenije, je ZDDV-1, ki
je usklajen tudi s pravom Evropske unije.
Zakon v 3. členu opredeljuje predmet obdavčitve. Predmet obdavčitve z DDV so
naslednje transakcije (ZDDV-1, 2006):
-

dobave blaga, ki jih davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje ekonomske
dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije za plačilo;
pridobitve blaga znotraj Unije, če se izpolnjujejo pogoji, določeni z zakonom;
opravljanje storitev, ki jih davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje
ekonomske dejavnosti na ozemlju Slovenije za plačilo;
uvoz blaga.

DDV se torej plačuje od prometa blaga in storitev, ki ga davčni zavezanec v okviru
opravljanja svoje ekonomske dejavnosti opravi na območju Republike Slovenije za
plačilo, od uvoza blaga in tudi od pridobitve blaga od davčnega zavezanca s sedežem v
drugi državi članici Evropske unije. Da ugotovimo, ali se transakcija šteje kot promet blaga
oziroma dobave blaga, ni pomemben prenos lastništva, temveč prenos pravice do
razpolaganja. ZDDV-1 tudi natančno definira, katere transakcije so obdavčljive in katere
ne predstavljajo obdavčljivega prometa (Škof in drugi 2007, str. 407).
ZDDV-1 tudi določa, kdo je zavezanec. V 5. členu zakona je opredeljeno, da je davčni
zavezanec vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost,
ne glede na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti (ZDDV-1, 2006).
Davčni zavezanci morajo tako ob vsakem obdavčljivem dogodku, ki je dogodek, s katerim
so izpolnjeni pravni pogoji, potrebni za nastanek obveznosti obračuna DDV, obračunati
davek, saj ima davčni organ po zakonu pravico zahtevati davek od osebe, ki ga je dolžna
plačati, čeprav je plačilo odloženo, kar je določeno v 32. členu (ZDDV-1, 2006).
ZDDV-1 določa tudi stopnje DDV. DDV se obračuna po davčni stopnji, ki velja v trenutku
nastanka obdavčljivega dogodka, kar je opredeljeno v 40. členu (ZDDV-1, 2006).
V Republiki Sloveniji veljata dve davčni stopnji, in sicer splošna stopnja ter nižja stopnja.
Stopnje so se v obdobju od nastanka ZDDV spremenile že dvakrat. Tako sta začetni stopnji
(19 % in 8 %), ki sta veljali od leta 1999, v začetku leta 2002 zamenjali splošna stopnja v
višini 20 % in nižja v višini 8,5 %. S 1. 7. 2013 je ponovno prišlo do spremembe stopnje
DDV, in sicer na 22 % za splošno stopnjo ter 9,5 % za nižjo stopnjo (Zupančič, Kostelec,
Prislan, Prusnik in Zalokar 2015, str. 308–309).
Davčna stopnja se lahko zviša ali zniža iz dveh razlogov (Zupančič, Kostelec, Prislan,
Prusnik in Zalokar 2015, str. 310):
-

spremeni se enotno za vso blago in storitve (nazadnje na področju Republike
Slovenije 1. 7. 2013);
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-

predpis blago ali storitve na novo uvrsti v skupino, obdavčeno s splošno ali z nižjo
stopnjo.

Kot so zapisali Hauptman, Novak, Čokelc (2012, str. 121–122), ima delujoči sistem DDV
na območju Republike Slovenije naslednje prednosti:
-

-

manj davčnih stopenj, oprostitev in izjem pomeni večjo davčno enakost med
dejavnostmi zavezancev;
ni neenakega obravnavanja prometa glede na vrste dejavnosti ter glede na vrste
oziroma namen prodanih ali kupljenih proizvodov ali storitev;
v vsaki fazi prometa (prodaje) se obdavči le dodana vrednost v tej fazi, zato davek
nima vpliva na koncentriranje in organizacijsko obliko dejavnosti;
ker zavezanec davek iz prejšnje faze odbije na osnovi izdanega mu računa, se
plača davek le na vrednost, ki jo je dodal;
vrednost blaga za izvoz je popolnoma očiščena vseh notranjih prometnih davkov,
kar spodbuja konkurenčnost;
zaradi odbijanja davka iz prejšnjih faz na osnovi prejetega računa je povečan
interes zavezancev za izdajanje računov, kar pomeni manj sive ekonomije in
davčnih utaj;
ni neenakega obravnavanja zavezancev pri obračunavanju davka, kar pomeni, da
ga na enak način in z enako dokumentacijo obračunavajo vsi;
obdavčen je vsak promet blaga in storitev, razen izjem, za katere po ZDDV veljajo
oprostitve.

Iz zgornjega opisa lahko vidimo, da sistem DDV osebam, ki opravljajo dejavnost in so
zavezanci za plačilo DDV, omogoča uveljavljanje pravice do odbitka DDV.
Pravica do odbitka DDV nastane v trenutku, ko nastane obveznost obračuna DDV (62.
člen ZDDV-1). Zakon prav tako določa pogoje, ki jih mora davčni zavezanec, identificiran
za namene DDV, izpolnjevati, v kolikor želi uveljavljati omenjeno pravico (ZDDV -1, 2006).
Drugo pomembno spoznanje iz prednosti sistema DDV pa je, da le-ta temelji na izdajanju
računov. ZDDV-1 tako določa tudi pravila za izdajanje računov in elemente oziroma
sestavine, ki morajo biti navedene na računu.
V zakonu so opredeljene tudi kazenske odločbe. Tako so v 140. členu opredeljeni davčni
prekrški, za katere znaša globa od 1.200 do 41.000 evrov, za pravne osebe oziroma
samostojne podjetnike. Hkrati se z globo od 200 do 4.100 evrov kaznuje tudi odgovorno
osebo. Omenjeno pa ne velja za hujše davčne prekrške, ki so opredeljeni v 141. členu
zakona. Za le-te veljajo strožje globe (ZDDV-1, 2006).
Kot smo omenili, so nekatere dejavnosti oproščene plačila DDV. Gre za dejavnosti v
javnem interesu (42. člen ZDDV-1), med njimi so na primer: bolnišnična oskrba,
zdravstvena oskrba, storitve zobnih tehnikov, socialno-varstvene storitve in druge
dejavnosti. Finančnih in bančnih dejavnosti med njimi ni, zato za banke veljajo splošna
pravila o DDV.
Chaudhry, Mullineux in Agarwal (2015, str. 42–43) opozarjajo tudi na dejstvo, da je zelo
pogosta praksa izvzema finančnih produktov in storitev iz obdavčitve z DDV.
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Naj omenimo še, da je DDV zelo pomemben element proračuna države. Zaradi tega se
lahko vsaka sprememba v stopnji DDV ali ustvarjeni dodani vrednosti močno odrazi v
proračunu.
Slika 1: Delež DDV

VIR: (Letno poročilo Finančne uprave Republike Slovenije 2015, str. 19)

Slika 1 prikazuje deleže davkov in prispevkov glede na prejete dokumente (obračuni,
računi …), ki jih je prejela Finančna uprava Republike Slovenije. Vidimo lahko, da DDV
predstavlja zajeten delež le-teh.
Pomembnost DDV dokazujejo tudi številke glede velikosti v skupnih prihodkih državnega
proračuna. V letu 2014 je imela država 8.464.550.083 € vseh prihodkov, od tega je bilo
3.153.257.072 prihodkov od DDV. Delež DDV v vseh prihodkih (tako davčnih, nedavčnih
in drugih) je torej 37,25 %, kar je daleč največ od vseh oblik prihodkov države (Revizija
zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2014, plakat s prikazom).

3.4 Ugotovitve poglavja
Davek na dodano vrednost je davek, ki sodi med posredne davke, hkrati pa je tudi
prometni davek, saj se obračuna ob transakcijah s proizvodi in storitvami.
Ključni pravni okvir za obravnavo DDV predstavlja ZDDV-1, ki opredeljuje predmet
obdavčitve, odbitek vstopnega in izstopnega DDV, oprostitve plačila DDV, pravila o
izdajanju računov, pravila glede identifikacijske številke za DDV, globe za prekrške in
druga področja (ZDDV-1, 2006).
Kot smo ugotovili, sodi DDV med najpomembnejše davke, saj predstavlja največji delež
v proračunu države. Zaradi tega se lahko vsaka sprememba sistema DDV, kupne moči
gospodarstva in drugih močno odrazi tudi v proračunu države.
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Iz proučevanja smo ugotovili, da sistem DDV vpliva tudi na številna druga področja, in
sicer na sivo ekonomijo, saj strmi k spodbujanju izdajanja računov, davčne utaje in
konkurenčnosti celotnega gospodarstva.
DDV je zaradi omenjenega zelo pomemben, saj ima na gospodarstvo, državo in ostale
tako neposreden kot tudi posreden vpliv. Zato menimo, da je potrebno kakršnim koli
spremembam v sistemu DDV posvetiti veliko pozornosti ter se prepričati, da bodo
spremembe prinesle pričakovana pozitivna gibanja in ne nasprotno, negativnega trenda.
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4 OPREDELITEV LIKVIDNOSTI
4.1 Predstavitev smernic Basel II
Baselski odbor za bančni nadzor je leta 1988 v Baslu sprejel prve standarde o kapitalski
ustreznosti bank. Gre za pravila merjenja kapitalske ustreznosti, ki temeljijo na
ugotavljanju izpostavljenosti bančnim tveganjem. V letu 2004 je bila sprejeta nova
verzija, imenovana Basel II (Anadollli, Beloglavec in Korošec 2008, str. 71–72).
Na osnovi dokumenta Basla II je evropski parlament leta 2005 sprejel CAD direktivo
(direktiva se je že tudi večkrat spremenila in dopolnila). Omenjena direktiva ureja izračun
kapitalskih zahtev za članice v Evropski uniji ter med drugim omogoča tudi (prav tam, str.
72):
-

različne pristope pri ugotavljanju kapitalske ustreznosti;
izboljšanje merjenja in obvladovanja tveganj, ki so jim banke izpostavljene;
boljšo povezavo kapitalskih zahtev nadzornikov z dejanskim kapitalom;
oblikovanje drugega in tretjega stebra (drugi ureja pravila delovanja nadzornikov,
tretji pa predpisana razkritja, ki jih mora banka izdelati za potrebe ugotavljanja
kapitala in kapitalskih zahtev).

V nadaljevanju je prikazana strukturna oblika, izhajajoča iz smernic Basel in Cad direktive.
Slika 2: Strukturna oblika smernice Basel in Cad direktive
Aplikacija treh stebrov
PRVI STEBER

DRUGI STEBER

TRETJI STEBER

Nadzorni proces

Tržna disciplina

(regulatorni kapital)

(razkritja)

MINIMALNE KAPITALSKE
ZAHTEVE
Izračuni minimalnih kapitalskih
zahtev
Kreditno
tveganje
(standardizirani pristop)
Kreditno
tveganje
(pristop na
internih
modelih)

Operativno
tveganje

Tržno
tveganje

Kreditno
tveganje
(okvirji
listnjinjenja)

VIR: (Basel Committee on Banking Supervision 2004, str. 18)
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Ker je evropski parlament na podlagi Basla II sprejel direktivo (CAD direktivo), je le-ta
postala zavezujoča za države članice.
Zaradi omenjenega so načela Basla in CAD direktive o zagotavljanju kreditne ustreznosti,
s tem pa tudi posredno likvidnost, implementirana v slovensko zakonodajo, tudi v Zakon
o bančništvu (Zban-2, 2016).

4.2 Opredelitev likvidnosti
Likvidnost je sposobnost podjetja, da svoje plačilne obveznosti izvršuje v točno določenih
in v popolnih zneskih (Glogovšek 2008, str. 42).
Likvidnost sredstva se odraža v hitrosti, s katero je mogoče to sredstvo pretvoriti v denar,
brez izgube vrednosti. Likvidnost podjetja kot celote pa je sposobnost sredstva pretvoriti
v denar, ki omogoča poravnavo obveznosti (Titman, Keown in Martin 2011, str. 50).
Likvidnost banke je torej sposobnost banke pravočasno izpolnjevati vse svoje obveznosti,
bodisi zaradi zahteve svojih vlagateljev (ki bi želeli izplačilo vlog), bodisi zaradi
zagotavljanja sredstev z naslova že odobrenih ali na novo odobrenih posojil. Banka bo
likvidna, če bo v svojem portfelju držala tudi zadostno količino prenosljivega finančnega
premoženja, ki se bo lahko prenašalo na nove imetnike (Dimovski in Gregorič 2000, str.
115).
Likvidnost bi torej lahko opredelili kot plačilno sposobnost podjetja oziroma banke, kot
tudi sposobnost odobravanja bančnih kreditov.
Kratkoročno plačilno sposobnost bi torej lahko opredelili neposredno kot likvidnost, to
je sposobnost podjetja, da v kratkem roku razpolaga z ustreznimi likvidnimi sredstvi za
pravočasno poravnavo zapadlih obveznosti (Jurčič 2006, str. 135).
Ta opredelitev ima več prednosti, in sicer (Bergant 2012, str. 21–22):
-

razširi pojem plačilne sposobnosti na načelo financiranja podjetja in stanje
finančne politike;
neodvisna je od časovne razsežnosti oziroma ročnosti;
neodvisna je od vrste sredstev (likvidna sredstva niso samo denar);
opredelitev omogoča podrobnejše obravnavanje in proučevanje pojma z različnih
vidikov.

Sposobnost podjetja oziroma banke izpolnjevanja finančnih obveznosti pa je pogoj za
nadaljnje opravljanje in delovanje podjetja oziroma banke na gospodarskem področju. V
kolikor za to podjetje na dolgi rok ni več sposobno, začnejo veljati insolventno-pravni
ukrepi v obliki poravnalnega postopka ali stečajnega postopka (Glogovšek 2008, str. 62).
V kolikor podjetje oziroma banka zaide v težave pri zagotavljanju likvidnosti, lahko le-to
na splošno odpravi z ukrepi, kot so (Jurčič 2006, str. 136):
-

povečanje prejemkov (prodaja nepotrebnih sredstev, unovčevanje vrednostnih
papirjev …);
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-

-

zmanjšanje izdatkov;
usklajevanje prejemkov in izdatkov (menimo, da je omenjeno posebej
pomembno za banke, saj morajo uskladiti prejemanje depozitov in odobravanje
kreditov);
obvladovanje koeficienta obračanja kratkoročnih naložb in kratkoročnih
obveznosti;
novo zadolževanje.

Kot lahko vidimo iz zgornjih opisov, je opredelitev likvidnosti več. Nekatere opredelitve
so širše, druge ožje, vendar imajo skupno točko, ki se kaže v sposobnosti izpolnjevanja
finančnih obveznosti.
Menimo, da je za potrebe magistrskega dela definicija likvidnosti kombinacija definicij,
ki smo jih predstavili.
Tako bi likvidnost opredelili kot sposobnost podjetja pretvoriti sredstva v denar, ki
omogoči poravnavo obveznosti (Titman, Keown in Martin 2011, str. 50), oziroma
sposobnost podjetja, da v kratkem roku razpolaga z ustreznimi likvidnimi sredstvi za
pravočasno poravnavo zapadlih obveznosti (Jurčič 2006, str. 135).
MERJENJE LIKVIDNOSTI
Likvidnost je mogoče meriti na več načinov. V nadaljevanju predstavljamo kazalnike, ki
jih bomo uporabili pri empiričnem delu magistrskega dela. Z omenjenimi kazalniki
merimo likvidnost in izpostavljenost likvidnostnemu tveganju.
Pogost način merjenja likvidnosti podjetja kot celote je primerjava kratkoročnih sredstev
s kratkoročnimi obveznostmi. Gre za kazalnik neto obratnega kapitala. Podjetja, ki bodo
imela kratkoročna sredstva večja od kratkoročnih obveznosti, bodo v prihodnosti lažje
poravnala svoje obveznosti (Titman, Keown in Martin 2011, str. 50).
Izračun kazalnika neto obratnega kapitala je prikazan v enačbi (1).
𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑛𝑖 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎 − 𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑒 𝑜𝑏𝑣𝑒𝑧𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

(1)

Vir enačbe: (Titman, Keown in Martin 2011, str. 50)

Spremenjena stopnja DDV bi lahko vplivala na naslednje kategorije kratkoročnih sredstev
(v povezavi z denarnimi sredstvi in terjatvami za davek) in kratkoročnih obveznosti
(posredno preko vlog vlagateljev in preko obveznosti za davek).
Pokazatelj izpostavljenosti likvidnostnemu tveganju je tudi koeficient dolgovnokapitalskega razmerja, ki prikazuje razmerje med dolgom in kapitalom. V kolikor se le-ta
veča, se povečuje nevarnost, da bo prišlo do plačilne nesposobnosti oziroma do
likvidnostnih težav (Jurčič 2006, str. 136–137).
Izračun koeficienta dolgovno-kapitalskega razmerja prikazuje enačba (2).
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𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑜𝑙𝑔𝑜𝑣𝑛𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑠𝑘𝑒𝑔𝑎 𝑟𝑎𝑧𝑚𝑒𝑟𝑗𝑎 =

𝑑𝑜𝑙𝑔𝑜𝑣𝑖

(2)

𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

Vir enačbe: (Jurčič 2006, str. 137)

Spremenjena stopnja DDV bi lahko posredno vplivala na večji znesek dolgov (v povezavi
z vlogami vlagateljev).
Kratkoročno plačilno sposobnost (likvidnost) lahko prikažemo s kratkoročnim
koeficientom. Kratkoročni koeficient je izračunan kot razmerje med kratkoročnimi
sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi. Kaže na sposobnost podjetja poplačati zapadle
kratkoročne obveznosti z unovčitvijo kratkoročnih sredstev. Večja kot bo vrednost tega
koeficienta, večja bo praviloma tudi kratkoročna plačilna sposobnost podjetja (Jurčič
2006, str. 137).
Vrednost dolgovno-kapitalskega razmerja naj bi bila 0,5. To pomeni, da naj bi bilo
razmerje med lastnimi in tujimi viri 1 : 1. S tem naj bi lastni viri pokrivali tuje vire, kar
tujim virom zagotavlja varnost (prav tam).
Izračun kratkoročnega koeficenta prikazuje enačba (3).
𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎

𝐾𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑖 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑒𝑛𝑡 = 𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑒 𝑜𝑏𝑣𝑒𝑧𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

(3)

Vir enačbe: (Jurčič 2006, str. 138)

Spremenjena stopnja DDV bi poleg že omenjenih kategorij pri enačibi (1) lahko vplivala
tudi na druga kratkoročna sredstva in obveznosti, ki bi bila povezana z obdavčljivimi
transakcijami. Po 44. členu ZDDV so iz obdavčitve z DDV izvzete nekatere finančne
transakcije, in sicer med njimi tudi dajanje kreditov oziroma posojil v denarni obliki,
izdajanje kreditnih garancij in transakcije povezane s posredovanjem v zvezi z valuto in
delnicami (ZDDV-1, 2006).
Pri izračunu likvidnosti bi lahko uporabili tudi zahtevnejše kazalnike, ki bi podrobneje
opredelili likvidnost (na primer hitri koeficient, ki primerja likvidna sredstva). Sami teh
kazalnikov zaradi omejitve dostopa do podatkov ne bomo uporabili.
V empiričnem delu magistrskega dela bomo prikazali tudi kazalnik likvidna
sredstva/povprečna aktiva. Gre za kazalnik, ki ga banke izračunajo in prikažejo v letnih
poročilih.
Izračun kazalnika je opredeljen v Navodilu za izračun kazalnikov poslovanja bank in
hranilnic (Uradni list RS, št. 21/09). V navodilu je opredeljeno, da med likvidna sredstva
sodijo postavke Poročila o količnikih likvidnosti banke, prištejejo pa se gotovina v blagajni
in čeki, imetja na računih pri Banki Slovenije, terjatve do tujih bank ter hranilnic na
vpogled, blagajniški zapisi Banke Slovenije, vrednostni papirji Republike Slovenije ter tuji
tržni vrednostni papirji bonitete najmanj BBB.
Prav tako bomo v empiričnem delu prikazali kazalnik likvidna sredstva/kratkoročne vloge
nebančnega sektorja.
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Kazalnika likvidna sredstva/povprečna aktiva in likvidna sredstva/kratkoročne vloge
nebančnega sektorja mora banka praviloma prikazati med pomembnejšimi podatki in
kazalniki poslovanja, saj le-to določa Sklep Banke Slovenije o poslovnih knjigah in letnih
poročilih bank ter hranilnic, in sicer v 14. členu (Uradni list RS, št. 50/15).
Vrednosti kazalnikov bodo v letnih poročilih podane v odstotkih. Tako lahko sklepamo,
da nam kazalnik likvidna sredstva/povprečna aktiva pove, koliko odstotkov vrednosti
aktive zajemajo likvidna sredstva. Kazalnik likvidna sredstva/kratkoročne vloge
nebančnega sektorja pa nam pove, koliko odstotkov vlog nebančnega sektorja bi lahko
pokrila likvidna sredstva banke.
4.2.1 Vrste likvidnosti
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(v nadaljevanju ZFPPIPP) v 11. členu opredeljuje (ZFPPIPP, 2007):
-

kratkoročno plačilno sposobnost, ki je sposobnost v določenem obdobju
poravnati vse obveznosti, ki so zapadle v obdobju;
dolgoročno plačilno sposobnost, ki je trajna sposobnost izpolniti vse obveznosti
ob njihovi zapadlosti.

Kratkoročna plačilna sposobnost predstavlja likvidnost podjetja, dolgoročna pa
solventnost podjetja (Jurčič 2006, str. 135).
Likvidnost lahko opredelimo tudi glede na obliko likvidnih sredstev. Tako poznamo
(Bobek 1995, str. 65–66):
-

-

primarno likvidnost (likvidnost, ki izhaja iz sredstev, kot so denarna sredstva in
računi pri centralnih bankah);
sekundarna likvidnost (izhaja iz likvidnostnih sredstev, ki jih je mogoče hitro in v
kratkem času preoblikovati v sredstva primarne likvidnosti, in sicer brez izgub.
Gre za obvezne rezerve in vrednostne papirje, ki jih poseduje banka);
terciarna likvidnost (povezana s sredstvi, katerih pridobivanje je povezano z
določenimi stroški pri njihovi nabavi).

4.2.2 Dejavniki, ki vplivajo na likvidnost
Na likvidnost banke vplivajo različni dejavniki, predstavljeni v nadaljevanju (Bobek 1995,
str. 47–54).
-

Kreditna dejavnost banke:
je odvisna od njenega kreditnega potenciala. Na kreditni potencial banke vplivajo
depoziti vlagateljev, hranilne vloge, krediti, ki jih banka prejme od centralne
banke, obvezne rezerve in likvidnostne rezerve, lastna sredstva bank in drugi
elementi. Kreditna dejavnost je za banke zelo pomembna, saj lahko preveliko
dajanje kreditov banko pripelje v nelikvidnost. Likvidnostne rezerve pa s svojim
povečevanjem zmanjšujejo kreditno sposobnost banke, saj mora le-ta več
sredstev zadržati pri sebi.
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-

Posegi in ukrepi centralne banke:
posege in ukrepe, ki jih izvaja centralna banka za zagotavljanje likvidnosti, bomo
predstavili v poglavju 4.2.3.1.

-

Depoziti:
depoziti in negotovinsko poslovanje zmanjšujejo potrebo po velikih gotovinskih
rezervah; prav tako zmanjšujejo stroške plačevanja, kar vpliva na likvidnost.
Depoziti omogočajo tudi kreditiranje, hkrati pa je od velikosti in števila depozitov
odvisna velikost likvidnostne rezerve. Iz tega izhaja, da bodo velike banke lažje
zagotavljale likvidnost, saj jim zaradi velikega števila komitentov ne bo potrebno
imeti tolikšne likvidnostne rezerve.

4.2.3 Posebnosti likvidnosti pri bankah
Nekaj o posebnostih likvidnosti pri bankah smo predstavili že v prejšnjih poglavjih.
Sama definicija likvidnosti banke se ne loči od definicije drugih podjetij (Bobek 1995, str.
45).
Kljub temu pa obstajajo posamezne posebnosti, ki se kažejo v vplivnih dejavnikih, ki
vplivajo na likvidnost banke. Banke so podvržene tudi regulaciji glede obvezne
likvidnostne rezerve in vključene so v sistem ukrepov Evropske centralne banke ter
ukrepov posameznih držav o zajamčenih vlogah. Omenjena področja bistveno posegajo
v urejanje likvidnosti bank.
Na likvidnost banke lahko vpliva več običajnih poslovnih dogodkov, ki povečujejo ali
zmanjšujejo likvidna sredstva. Le-ti so (Dimovski in Gregorič 2000, str. 115–116):
-

-

odlivi likvidnih sredstev:
o dvigi denarnih vlog, obnovitve starih posojil, odobritve novih posojil,
poravnava zapadlih obveznosti z naslova zadolževanja na medbančnem
trgu, plačilo davkov, izplačilo dividend;
prilivi likvidnih sredstev:
o nove denarne vloge, odplačila posojil, plačila z naslova dospelih
vrednostnih papirjev, prodaja bančnih naložb, zadolževanje banke na
denarnem trgu, prodaja bančnih storitev.

Banke tako lahko doživijo nelikvidnost, v kolikor denarni odlivi (zaradi umika depozitov)
presežejo denarne prilive, kot so novi depoziti in poplačila posojil. Banke imajo tudi
možnosti do zelo različnih načinov zadolževanja, kamor sodi tudi zadolževanje pri
centralni banki ali državi (Madura 1998, str. 493).
Banka Slovenije na podlagi Zakona o bančništvu, Zakona o Banki Slovenije in uredb
Evropske unije pripravlja Sklep o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne
likvidnostne pozicije bank in hranilnic (Banka Slovenije, podzakonski akti).
V sklepu je določeno, da mora banka redno izračunavati likvidnostno pozicijo s
količnikom likvidnosti, ki je razmerje med vsoto finančnih sredstev v domači in tuji valuti
ter vsoto virov sredstev v domači in tuji valuti, glede na preostalo zapadlost. Banka mora
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finančna sredstva in vire razvrstiti po zapadlosti v dva razreda. Prvi razred predstavlja vire
in sredstva s preostalo zapadlostjo do 30 dni, drugi pa s preostalo zapadlostjo do 180 dni.
Banka mora ta količnik dnevno izračunavati za pretekli delovni dan. Količnik likvidnosti
prvega razreda mora biti najmanj 1, vrednost količnika drugega razreda pa je
informativnega značaja (prav tam).
Banke morajo v okviru politike upravljanja s tveganji opredeliti tudi politiko uravnavanja
svoje likvidnostne politike, ki zajema podrobno načrtovanje tokov likvidnosti glede na
vrsto, obseg in naravo poslov ter z upoštevanjem tržnih in makroekonomskih razmer, v
katerih banka posluje. Ta načrt je potrebno predložiti Banki Slovenije (prav tam).
Banka, ki sprejema vloge nebančnega sektorja, mora zagotavljati ustrezno razmerje med
bruto zneskom kreditov in vlogami nebančnega sektorja. V ta namen se izračuna količnik
med letno spremembo stanja bruto zneska kreditov nebančnemu sektorju in letno
spremembo stanja vlog nebančnega sektorja. V sklepu je določeno, da mora biti ta
količnik vsako četrtletje enak ali večji od nič (prav tam).
V nadaljevanju predstavljamo ukrepe Evropske centralne banke pri uravnavanju
monetarne politike, katere cilj je tudi zagotavljanje likvidnosti banke. Predstavili bomo
tudi vlogo Banke Slovenije.
4.2.3.1 Ukrepi centralne banke za zagotavljanje likvidnosti
Evropska centralna banka izvaja denarno politiko preko operacij odprtega trga, ki
zajemajo štiri kategorije, predstavljene v nadaljevanju (Praprotnik 2012, str. 181–184).
-

-

-

-

Operacije glavnega refinanciranja:
bistvene lastnosti operacij glavnega refinanciranja so, da omogočajo likvidnost,
potekajo vsak teden in imajo dospelost do enega tedna. Izvajajo se preko
nacionalnih centralnih bank.
Operacija dolgoročnega refinanciranja:
dospelost operacij dolgoročnega refinanciranja je po navadi tri mesece. Z njimi
Evropska centralna banka zagotavlja dodatno dolgoročnejšo likvidnost
finančnemu sektorju. Tudi te operacije se izvajajo prek nacionalnih centralnih
bank držav članic Evropske unije.
Operacije finega uravnavanja:
te vrste operacij se uporabljajo predvsem za občasno zagotavljanje likvidnosti
bank in usmerjanje obrestnih mer. Uporabljajo se v primerih nepričakovanih
likvidnostnih fluktuacij na trgu in omogočajo hiter odziv na razmere. Te operacije
se lahko uporabijo za dodajanje ali odvzemanje likvidnosti (dodajanje s hitrimi
ponudbami, odvzemanje z bilateralnimi postopki). Tudi tukaj sodelujejo
nacionalne centralne banke.
Strukturne operacije:
strukturne operacije se uporabljajo takrat, kadar Evropska centralna banka želi
spremeniti strukturno likvidnostno pozicijo evro sistema v odnosu do finančnega
sektorja. Tudi te operacije povečujejo ali zmanjšujejo likvidnost.
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Banka Slovenije v sodelovanju z Evropsko centralno banko skrbi za uporabo
instrumentov, ki lahko nevtralizirajo negativna dogajanja na trgu (Festiae 2001, str. 73).
Operacije odprtega trga morajo delovati sistematično. To pomeni, da bankam s presežno
likvidnostjo omogočajo priložnosti, da investirajo presežna sredstva. Hkrati bi morale
nuditi pomoč bankam z likvidnostnimi težavami. S tem bi omogočile aktivno regulacijo
razmerji na finančnem trgu (prav tam, str. 79).
Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke prek omenjenih ukrepov,
minimalnih zahtev glede likvidnosti in rezerv ter drugih zavezujočih sklepov skrbijo za
zagotavljanje minimalne likvidnosti bank.

4.3 Vpliv likvidnosti banke na gospodarstvo
Kot smo zapisali v poglavju 4.2, bo banka likvidna takrat, ko bo sposobna pravočasno
izpolnjevati vse svoje obveznosti ter bo v portfelju držala zadostno količino prenosljivega
finančnega premoženja (Dimovski in Gregorič 2000, str. 115).
Kot smo ugotovili, likvidnost banke vpliva na kreditno dejavnost. Pomemben dejavnik
kreditne dejavnosti so med drugim namreč tudi likvidnostne rezerve (Bobek 1995, str.
47–54).
V kolikor se banka sooča z likvidnostnimi težavami, povečuje likvidnostne rezerve, ki so
sestavljene iz likvidnih sredstev. Več likvidnih sredstev banka zadrži v svoji bilanci, manj
sredstev bo lahko namenila odobravanju novih kreditov ter obratno – manj likvidnih
sredstev banka zadrži, več kreditov bo lahko odobrila.
Omenjeno trditev potrjuje tudi raziskava avtorjev Cornett, Mcnutt, Strahan in Tehrain
(2011), ki jo podrobneje predstavljamo v 5. poglavju. Avtorji so ugotovili in statistično
dokazali, da je likvidnostno tveganje negativno povezano z rastjo posojil ter pozitivno
povezano z rastjo likvidnih sredstev.
Ob tem se lahko navežemo na spoznanje, da je v Republiki Sloveniji vse od leta 2011
opazen kreditni krč, saj obseg novo odobrenih posojil upada. Upada ne moremo pripisati
upadanju povpraševanja po novih posojilih, saj se je stopnja presežnega povpraševanja
močno povečala. Slovenija po tem še zdaleč ni osamljen primer, s podobnimi težavami
so se srečevale tudi Italija, Španija in Nemčija (Lesjak, 2012).
Kot smo s preučevanjem literature in znanstvenih člankov dokazali, je razlog za
zmanjšanje kreditne sposobnosti lahko tudi povečano likvidnostno tveganje, zaradi česar
banke povečujejo likvidna sredstva. To pomeni, da pri sebi zadržijo več sredstev kot
običajno.
Menimo, da je razlogov seveda lahko še več. Med njih bi lahko uvrstili tudi nedostopnost
sredstev (vendar menimo, da ta razlog zaradi številnih ukrepov, ki jih izvaja Evropska
centralna banka z nacionalno centralno banko, nima velike teže).
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Če je razlog povečevanje likvidnih sredstev, bomo ugotovili tudi v empiričnem delu
magistrskega dela, saj bomo v sklopu hitrega koeficienta izračunali likvidna sredstva, kar
nam bo omogočilo primerjavo gibanj le-teh.
Banke lahko likvidna sredstva povečujejo tudi, v kolikor menijo, da bo prišlo do
povečanega dviga vlog vlagateljev.
Kljub temu bi glede na garancije države lahko sklepali, da bodo depoziti ostali na bankah
(Cornett, Mcnutt, Strahan in Tehrain 2011, str. 297).
Likvidnost banke je torej zelo pomembna, saj vpliva na njeno kreditno sposobnost. Banke
na podlagi kreditne sposobnosti odobravajo kredite najrazličnejšim posojilojemalcem,
predvsem podjetjem in posameznikom.
S tem banke ohranjajo likvidnost tudi vseh posojilojemalcev, saj le-ti lahko, ko
potrebujejo sredstva, do njih tudi dostopajo prek kreditnih kanalov (Cornett, Mcnutt,
Strahan in Tehrain 2011, str. 300).
To jim omogoča naložbe, ki ustvarjajo dobiček, delovna mesta, gospodarsko rast in
nenazadnje tudi bruto domači proizvod. Likvidnost banke ima tako neposreden ali
posreden vpliv na celotno dogajanje v gospodarstvu.
Banke s kreditno sposobnostjo uresničujejo cilje denarne politike, saj posredno vplivajo
na količino denarja v obtoku.
Količina denarja v obtoku ima lahko močne učinke na agregatno povpraševanje,
spremembe le-tega pa utegnejo vplivati na stopnjo rasti outputa, stopnjo inflacije,
stopnjo brezposelnosti in plačilno bilanco (Strašek 2009, str. 115).
Banke in druge finančne institucije s svojim likvidnim delovanjem na ta način kopičijo
prihranke, razporejajo denarne resurse in s tem tako rekoč izvajajo nadzor nad pravnimi
osebami (Levine 1997, str. 691).
Po mnenju Daimond in Raghuram (2005, str. 615) lahko težave pri poslovanju bank
povzročijo primanjkljaje pri agregatni likvidnosti celotnega sistema, kar lahko privede do
propada bank in uničenja celotnega finančnega sistema.
Področje likvidnosti banke je torej zelo pomembno, saj posredno ali neposredno vpliva
na celotno narodno gospodarstvo države ter tako tudi na podjetja in fizične osebe. Zaradi
navedenega smo mnenja, da je področju likvidnosti bank potrebno posvečati veliko
pozornosti, tudi pri spremembah stopenj davka, saj spremembe lahko vplivajo na
poslovanje in likvidnost bank.

4.4 Ugotovitve poglavja
Na začetku poglavja smo predstavili smernice Basel, ki urejajo kapitalsko ustreznost
banke in izpostavljenost banke bančnim tveganjem. Smernice tako vplivajo tudi na
likvidnost samih bank.
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Na podlagi smernic Basel je bila sprejeta CAD direktiva. Ker gre za direktivo, ki jo je sprejel
Evropski parlament, je le-ta zavezujoča za države članice. Načela so tako implementirana
tudi v slovensko zakonodajo, torej tudi v Zakon o bančništvu.
Nato smo preučili pojem likvidnosti. Ugotovili smo, da obstaja več opredelitev likvidnosti,
nekatere opredelitve so širše, nekatere ožje, vendar imajo vse skupno točko.
Likvidnost je sposobnost podjetja pretvoriti sredstva v denar, ki omogoči poravnavo
obveznosti (Titman, Keown in Martin 2011, str. 50) oziroma sposobnost podjetja, da v
kratkem roku razpolaga z ustreznimi likvidnimi sredstvi za pravočasno poravnavo
zapadlih obveznosti (Jurčič 2006, str. 135).
Predstavili smo tudi kazalnike za merjenje likvidnosti, ki jih bomo uporabili v empiričnem
delu magistrskega dela. Uporabljeni kazalniki bodo neto obratni kapital, koeficient
dolgovno-kapitalskega razmerja in kratkoročni koeficient.
Kljub temu, da se definicija likvidnosti banke ne loči od definicije likvidnosti ostalih
podjetij (Bobek 1995, str. 45), pri bankah kljub temu obstajajo določene posebnosti.
Banke so podvržene regulaciji s strani Evropske centralne banke, ki skupaj z nacionalnimi
centralnimi bankami prek številnih ukrepov skrbi tudi za ohranjanje likvidnosti. Med
njimi so operacije odprtega trga in tudi sklep centralne banke (Banke Slovenije) o
minimalnih kapitalskih zahtevah ter likvidnostnih rezervah.
Banke so regulirane tudi s strani države, saj le-ta omogoča kritje bančnih vlog; s tem
preprečuje paniko med vlagatelji.
Spoznali smo tudi pomen likvidnosti banke na gospodarstvo, kjer smo ugotovili, da
povečanje likvidnostnega tveganja vodi v zmanjšanje kreditne sposobnosti, kar so
dokazali tudi v raziskavi avtorjev Cornett, Mcnutt, Strahan in Tehrain (2011).
Likvidnost tako posredno ali neposredno vpliva tudi na druga področja, ki se v končni
meri kažejo v stopnji rasti outputa, stopnji inflacije, stopnji brezposelnosti in plačilni
bilanci (Strašek 2009, str. 115).
Likvidnosti bank je zaradi tega potrebno posvečati veliko pozornosti in natančno
premisliti vse ukrepe, da ne bi z njimi dosegli nasprotnega učinka, ki bi prizadel likvidnost
banke, saj bi bilo odpravljanje le-tega bistveno težje.
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5 POVZETEK UGOTOVITEV PRETEKLIH RAZISKAV
V nadaljevanju magistrskega dela bomo povzeli ugotovitve ključnih raziskav s
proučevanega področja. Vse raziskave so dostopne preko baze Web-of-sience.
Raziskave o likvidnosti bank smo iskali po ključnih besedah in po številu citatov.
Opozorili bi radi, da se je večina avtorjev ukvarjala z likvidnostjo v bankah in iskanjem
vzrokov za spremembe v likvidnosti. Ustrezne raziskave, ki bi proučila povezanost med
davkom na dodano vrednost in likvidnostjo v bankah, nismo našli, vendar menimo, da so
raziskave, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju, relevantne za temo magistrskega dela.
Cornett, Mcnutt, Strahan in Tehrain (2011) so v svoji raziskavi preučevali vpliv finančne
krize na likvidnost in likvidnostno tveganje. Raziskava se je nanašala na obdobje od leta
2007 do 2009. Raziskava je potekala na podlagi četrtletnih podatkov v Združenih državah
Amerike. Podatke so pridobili s pomočjo poročil državne raziskovalne finančne institucije
(FFIEC). V vzorec je bilo vsako četrtletje zajetih približno 6000 bank. Iz vzorca so izločili
banke, pri katerih je bila četrtletna rast večja od 10 %, saj so s tem želeli izločiti velike
združitve bank. Banke so razdelili v dve skupini, in sicer glede na velikost aktive.
Proučevali so tri hipoteze, in sicer: 1. kako banke prilagajajo likvidna sredstva, 2. kako se
prilagaja kreditna sposobnost bank in 3. kako se prilagajajo celotne banke.
V raziskavi so dokazali, da je likvidnostno tveganje negativno povezano z rastjo posojil
ter pozitivno povezano z rastjo likvidnih sredstev. Opazili so konstanten trend, da večje
likvidnostno tveganje vodi v povečanje likvidnih sredstev, kar je značilno tako za velike
kot tudi male banke. Omenjeno pa privede do zmanjšanja kreditne sposobnosti banke,
saj le-te več sredstev zadržijo pri sebi in jih ne posodijo dalje. Dokazali so tudi, da je poleg
zmanjšanja kreditiranja upadla tudi velikost depozitov pri samih bankah (prav tam).
Song (2008) je v svoji raziskavi proučeval povezavo med tveganjem in likvidnostjo.
Raziskava se je nanašala na finančni sistem kot celoto, likvidnost pa na obstoječe in
potencialne kreditojemalce (torej z vidika kreditiranja). Raziskava je temeljila predvsem
na teoretičnem proučevanju. Avtor je prišel do spoznanja, da lahko krepitev sredstev
(tudi likvidnih) pri finančnih institucijah pozitivno vpliva na posojilojemalce. Finančne
institucije naj bi bile zaradi tega pripravljene hitreje odobriti posojila.
Vidimo lahko, da sta si zgornji raziskavi nekoliko nasprotujoči in da se teorija vedno ne
odrazi tudi v dejanskem gospodarstvu.
Daimond in Raghuram (2001) v svoji raziskavi prav tako preučujeta likvidnost in
likvidnostno tveganje v bančnem sistemu. Raziskavo sta prilagodila na predpostavki
obstoja dveh časovnih period in na določenih predpostavkah. Zgradila sta navidezni
model finančnega trga, na podlagi katerih sta prišla do naslednjih ugotovitev: banka je
sama po sebi organizirana in strukturirana tako, da omogoča likvidnost. Pomembna
ugotovitev zasnovanega modela je opozorilo, da mora imeti banka, v kolikor želi
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zagotavljati likvidnost, ustrezno znanje, da sredstva posoja pravilnim posojilojemalcem;
v nasprotnem primeru bodo terjatve, ki jih bo imela banka, nelikvidne. Banka mora imeti
tudi znanja, da prepreči tako imenovani naval na banke, v katerem bi vsi posojilojemalci
želeli dvigniti svoja sredstva. To bi bil lahko poglaviten razlog za nastanek likvidnostnih
težav v banki.
Omenjena avtorja sta model gradila na modelu iz leta 2000 (Daimond in Raghuram,
2000). Prišla sta tudi do spoznanja, da kapital banke vpliva vsaj na naslednja področja:
- varnost banke;
- zmožnost banke refinanciranja po nizkih stroških;
- zmožnost banke izterjati plačilo od posojilodajalcev.
Daimond in Raghuram (2005) sta v tej raziskavi v nasprotju s prejšnjimi prišla do
spoznanja, da ni samo panika vlagateljev tista, ki lahko sproži težave v likvidnosti. Do
zmanjšanja likvidnih sredstev v banki lahko privedejo tudi bančni propadi, ki bi privedli
do zmanjšanja likvidnosti celotnega bančnega sektorja. To bi lahko vodilo v propad
celotnega sektorja. V tej raziskavi sta avtorja večjo pozornost posvetila bančnim krizam.
Namen preučevanja je bil odgovoriti na vprašanje, ali lahko propadi bank začnejo
sistematično krizo kljub temu, da vlagatelji ne bi sprožili panike. Tudi ta raziskava je
temeljila na osnovi teoretičnega modela. Zasnova modela temelji na predpostavki, da so
na trgu samo tri osebe, in sicer investitorji, podjetniki ter bančniki, prav tako pa so
vnaprej določena časovna obdobja. Pri reševanju modela so se najprej določile
individualne odločitve za osebe, ki so se nato agregirale in prilagodile tržnim razmeram.
Odločitve oseb v raziskavi niso bile podprte z dokazi iz dejanskega gospodarstva.
Kljub temu so s pomočjo teoretičnega primera dokazali, da bi propad ene banke lahko
pomenil propad celotnega bančnega sistema, če se nekaterim bankam ni bi zdelo vredno
prestrukturirati. To bi povzročilo nepravočasen odziv bank (prav tam).
V raziskavi sta preučevala tudi vpliv intervencije. Skozi teoretični primer sta avtorja prišla
do ugotovitve, da lahko intervencija s strani centralne banke situacijo samo še poslabša
(prav tam).
Zaključek proučevanja je, da lahko tudi sama struktura banke privede do njenega
propada, saj banke, da bi zadostile potrebam povpraševanja, financirajo tudi nelikvidne
naložbe (prav tam).
Kashyap, Rughuram in Stein (2002) so preučevali banke kot podjetja, ki zagotavljajo
likvidnost. V raziskavi so zastavili tri hipoteze, in sicer:
- banke, ki sprejemajo depozite, bodo ponudile več kreditov kot drugi finančni
posredniki;
- v vzorcu bank bo povečanje depozitov privedlo do povečanja v likvidnih sredstvih;
- v vzorcu bank bo povečanje depozitov privedlo do povečanja kreditov.
Da bi raziskali hipotezo 1, so uporabili nacionalno raziskavo iz leta 1993 (raziskava na
področju Združenih držav Amerike). V podatkih je bilo zajetih 4.637 podjetij. Rezultat je
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pokazal, da banke, ki sprejmejo večje število depozitov, odobrijo več kreditov iz le-teh
(prav tam).
Za proučitev hipoteze 2 in 3 so uporabili vzorec bank ter razvili model merjenja depozitov,
likvidnih sredstev in kreditiranja. Vzorec so sestavljale banke, ki so delovale v obdobju od
let 1992 do 1996. Vseh bank v vzorcu je bilo 9.262, ki so jih razdelili v velike, srednje in
majhne banke. Statistična analiza podatkov je potrdila hipotezo 2 in 3, na kar nakazuje,
da naj bi bile spremenljivke medsebojno povezane (prav tam).
Tudi Webb (2000) se je v svoji raziskavi osredotočil na likvidnostne omejitve pri bančnih
kreditnih politikah. V raziskavi se je osredotočil na preučevanje zagotavljanja likvidnosti
imetnikom vlog in na drugi strani zagotavljanja posojil.
Problem, ki bi lahko nastal, je, da banke ne bi bile sposobne pridobiti novih sredstev za
posojilojemalce, v kolikor bi bili donosi na bančne investicije manjši ali če bi se imetniki
vlog le-te odločili umakniti pred rokom, ki bi bil pričakovan (prav tam).
Raziskava je tudi tukaj temeljila na oblikovanju modela, ki je predpostavil, da podjetja, ki
imajo investicijske projekte, vključujejo financiranje s strani bank. Banka v modelu služi
zgolj kot enostaven posrednik med posojilodajalci in posojilojemalci. Model
predpostavlja, da so podjetja naturalna glede tveganja, ter nagnjena k maksimiranju
donosov. Banke se na začetku modela predstavljajo brez omejitev (prav tam).
V nadaljevanju se model prilagodi tako, da se spremeni pričakovano vedenje bank; vse z
namenom, da bi se ugotovilo potencialne povzročitelje neučinkovitosti v kreditni
(posojilni) politiki banke (prav tam).
V raziskavi so preučevali tudi možnosti nastanka likvidnostnih težav zaradi pomanjkanja
sreče in zaradi tako imenovanega navala na banke. Avtor je prišel do ugotovitve, da lahko
težave pri bankah nastanejo iz dveh razlogov; prvi razlog je znižanje prihodkov, ki se lahko
odrazi na omejitvah pri kreditiranju; drugi razlog, ki je nekoliko manj pomembne narave,
pa so težave pri vlogah in depozitih oziroma v zmanjšanju števila le- teh v bankah. V
primeru težav na kreditni strani bodo banke po ugotovitvi v raziskavi v prvem koraku
odstopile od pogajanj z obstoječimi posojilojemalci o reorganiziranju posojil (prav tam).
Cifuentes, Shin in Ferrucci (2005) so se posebej posvetili preučevanju likvidnostnega
tveganja finančnih institucij in podvrženosti reguliranju likvidnosti le-teh. Avtorji menijo,
da lahko likvidnostne in druge težave bankam povzročajo že majhni šoki.
Preko teoretičnega modela, ki so ga avtorji oblikovali, so ugotovili, da ima lahko, pod
določenimi pogoji, regulacija ravno nasproten pomen od pričakovanega. Iz analize izhaja
pomembna ugotovitev, da likvidnostne zahteve igrajo podobno pomembno vlogo kot
kapitalske zahteve (prav tam).
Avtorji so prišli tudi do spoznanja, da so lahko likvidnostne rezerve v določenih primerih
celo pomembnejše od kapitalskih (prav tam).
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Iz predstavljenih raziskav lahko opazimo, da je področje likvidnosti bank zelo preučevano
med številnimi strokovnjaki, ne obstajajo pa analize oziroma raziskave o vplivu DDV na
samo likvidnost.
V nadaljevanju predstavljamo strnjen povzetek in ključne ugotovitve preteklih raziskav.

5.1 Ugotovitve poglavja
Na podlagi preučevanja že izvedenih raziskav, ki smo jih predstavili, lahko podamo
naslednje sklepe:
-

obstaja veliko znanstvenih raziskav, ki se osredotočajo na likvidnost banke. Te
raziskave so se posebej razširile v času finančne krize;

-

raziskave v veliki meri temeljijo na oblikovanju teoretičnih modelov, ki so si med
sabo zelo podobni. Preučuje se predvsem vpliv likvidnosti oziroma likvidnostnega
tveganja na poslovanje bank in na kreditno sposobnost teh finančnih institucij.
Ker velika večina raziskav temelji na oblikovanju modelov, gre večinoma za
teoretična preučevanja, ki temeljijo tudi na določenih predpostavkah;

-

kljub temu, da obstaja veliko število raziskav, ki so usmerjene v preučevanje
likvidnosti bank, je torej le malo takšnih, ki bi temeljile na dejanskih podatkih;

-

po našem mnenju je ena izmed verodostojnejših raziskav, ki temeljijo na
dejanskih podatkih, raziskava avtorjev Cornett, Mcnutt, Strahan in Tehrain
(2011). V raziskavi so statistično dokazali, da povečevanje likvidnih sredstev
privede do zmanjšanja kreditne sposobnosti banke;

-

obstoječe raziskave so si v določenih primerih tudi nekoliko nasprotujoče;
nekatere v teoriji predvidevajo, da večja likvidnost doprinese tudi večjo kreditno
sposobnost, saj so banke bolj pripravljene posojati;

-

kljub temu bi lahko povzeli, da je opažen trend ugotavljanja, da povečevanje
likvidnosti (predvsem likvidnostnih sredstev v bančni bilanci stanja) vpliva na
zmanjšanje kreditne sposobnosti banke, vendar hkrati preprečuje paniko med
imetniki vlog. Banka se s tem (in tudi z drugimi ukrepi) uspešno izogiba tako
imenovanemu navalu na banke;

-

raziskave opozarjajo tudi na pomen likvidnosti banke in so si enotne v težavah, ki
bi jih lahko povzročila zmanjšana likvidnost.
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6 EMPIRIČNA RAZISKAVA
6.1 Namen raziskave
Namen empiričnega dela naše raziskave je odgovoriti na raziskovalno vprašanje
magistrskega dela. Torej na vprašanje, ali obstaja povezanost med spremembo stopnje
DDV in likvidnostjo slovenskih bank.

6.2 Hipoteze
Da bi lahko odgovorili na zastavljeno vprašanje, smo oblikovali naslednji raziskovalni
hipotezi:
H 1: sprememba stopnje DDV je povezana z likvidnostjo slovenskih bank.
H 2: pri velikih bankah (glede na velikost aktive) je mogoče zaznati večjo jakost
povezanosti med likvidnostjo in spremembo stopnje DDV kot pri manjših bankah.

6.3 Spremenljivke
V raziskavi bomo pri hipotezi 2 uporabili neodvisno spremenljivko, in sicer velikost banke
glede na aktivo.
Odvisni spremenljivki sta:
-

likvidnost banke (ki bo merjena preko vrednosti različnih kazalnikov);

-

sprememba stopnje DDV.

6.4 Podatki in njihove značilnosti
Podatki, ki se uporabljajo v empiričnem delu magistrskega dela, so črpani iz letnih poročil
posameznih bank, ki so vključene v raziskavo. Letna poročila posameznih bank so bila za
vsako proučevano leto posebej vzeta iz spletnih strani bank.
Za banke, vključene v raziskavo, smo na začetku izračunali kazalnike, s katerimi merimo
likvidnost. Ti kazalniki so:
-

neto obratni kapital;
koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja;
kratkoročni koeficient.

Dodali smo že izračunana kazalnika, ki sta dostopna v letnih poročilih bank, in sicer:
-

likvidna sredstva/povprečna aktiva;
likvidna sredstva/kratkoročne vloge nebančnega sektorja.
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Podatki za izvedbo raziskave se torej nanašajo na računovodske podatke, dostopne v
letnih poročilih posameznih bank 6.
Letna poročila smo odprli s spletnih strani bank, nato pa smo iz le-teh črpali potrebne
vrednosti.
Pri izračunih kazalnikov smo potrebovali naslednje vrednosti, in sicer dolgovi, kapital,
kratkoročna sredstva ter kratkoročne obveznosti.
Vrednosti dolgov in kapitala smo brez večjih težav pridobili iz bilance stanja (izkaza
finančnega položaja) posamezne banke. Nekoliko se je zapletlo le pri kratkoročnih
obveznostih in kratkoročnih dolgovih. Opozorili bi namreč, da banke v nasprotju z
drugimi podjetji v bilanci stanja ne ločijo posebej med kratkoročnimi in dolgoročnimi
sredstvi oziroma obveznostmi.
Težavo smo odpravili tako, da smo iz pojasnil, ki so sestavni del letnih poročil, poiskali
podatke o likvidnostnem tveganju. Banke imajo v tem pojasnilu razdeljena sredstva in
obveznosti po ročnosti. Tako smo za kratkoročna sredstva in obveznosti upoštevali
sredstva ter obveznosti z ročnostjo zapadlosti do enega leta.
Na podlagi ustreznih podatkov smo nato izračunali vrednosti kazalcev.
Izračunane vrednosti kazalcev so omogočile statistično preverjanje hipotez. Hipotezi 1 in
2 smo preverili s pomočjo ustreznih izračunov korelacijskih koeficientov, na podlagi
katerih smo videli, ali je le-ta statistično značilno različen od 0, kar bi pomenilo, da
obstaja povezava med spremembo stopnje DDV in likvidnostjo slovenskih bank. Pri
hipotezi 2 smo banke pred tem razdelili v dve skupini, in sicer glede na velikost aktive, ki
smo jo izračunali v poglavju 2.4.3 (banke smo razdelili glede na vrednost mediane).
Pri statističnem preverjanju hipotez ne bomo uporabili kazalnika neto obratnega
kapitala, saj so vrednosti, kot prikazujemo v nadaljevanju, v večini primerov negativne.
Negativnih vrednosti pa v programu SPSS ni mogoče analizirati.
V nadaljevanju predstavljamo populacijo in razloge za izločitev nekaterih bank.

6.5 Populacija
V raziskavo je vključena populacija bank, ki so v obdobju raziskave delovale na območju
Republike Slovenije, ter so imele v obdobju nastajanja magistrskega dela dovoljenje
Banke Slovenije za opravljanje finančnih storitev.
Zaradi omenjenega smo iz populacije izločili Factor banko in Probanko, ki sta bili v času
proučevanega obdobja nadzorovano likvidirani. Prav tako ne bomo v populaciji

6

Računovodski podatki, ki smo jih potrebovali pri izvedbi empiričnega dela, so dostopni v prilogah
magistrskega dela.
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upoštevali Abanke in Banke Celje. Kot razlog navajamo, da se je Banka Celje v letu 2015
pripojila Abanki in tako prenehala delovati kot samostojna pravna oseba.
Ker je obdobje raziskave omejeno na leta 2011 in 2012 (pred spremembo stopnje DDV)
ter 2014 in 2015 (po spremembi stopnje DDV), omenjenih bank v raziskavo ne moremo
vključiti, saj v vseh obdobjih niso pripravile letnih poročil.
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7 PRIKAZ KAZALNIKOV IN ANALIZA PODATKOV POSAMEZNIH
BANK
V nadaljevanju prikazujemo vrednosti izbranih kazalnikov za posamezno banko iz
populacije. Prikazali bomo tudi vrednost kazalnika likvidna sredstva/povprečna aktiva, ki
ga banke prikazujejo v letnem poročilu. Izračuni posameznih kazalnikov se nahajajo v
razdelku priloge. Podatki se nanašajo na banke in ne na skupine.

7.1 Banka Koper
Tabela 19: Izračunani kazalci za Banko Koper
2011

2012

2014

2015

- 665.510.000

- 715.620.000

- 688.618.000

- 882.223.000

Koeficient dolgovno
kapitalskega razmerja

7,39

7,38

7,16

7,09

Kratkoročni koeficient

0,584

0,547

0,608

0,508

Likvidna sredstva/
povprečna aktiva

4,11

3,28

8,52

15,64

Likvidna sredstva/
kratkoročne
vloge
nebančnega sektorja

7,71

6,52

14,73

26,15

Neto obratni kapital

Vir podatkov: (Letna poročila Banke Koper)

Slika 3: Gibanje kratkoročnega koeficienta Banke Koper
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2015

Izračun neto obratnega kapitala kaže, da je imela Banka Koper skozi celotno obdobje več
kratkoročnih obveznosti kot kratkoročnih sredstev. Razlika je še posebej opazna v letu
2015. Na podlagi tega bi lahko trdili, da bi lahko imela Banka Koper v prihodnosti
likvidnostne težave, saj kljub temu, da bi unovčila vsa kratkoročne sredstva, z njimi ne bi
pokrila kratkoročnih obveznosti. Kljub temu, da je koeficient dolgovno kapitalskega
razmerja dokaj visok, ostaja na relativno enakem nivoju. Na podlagi tega bi lahko sklepali,
da se nevarnost plačilne nesposobnosti ni povečala niti v letu 2015.
Kratkoročni koeficient kaže na sposobnost podjetja poplačati zapadle kratkoročne
obveznosti z unovčitvijo kratkoročnih sredstev. Večja kot bo vrednost tega koeficienta,
večja bo praviloma tudi kratkoročna plačilna sposobnost podjetja (Jurčič 2006, str. 137).
Iz kratkoročnega koeficienta bi lahko razbrali tudi, da bi Banka Koper v letu 2015, ob
unovčitvi vseh kratkoročnih sredstev, lahko poravnala samo 50,8 % kratkoročnih
obveznosti.
V Banki Koper je opazen trend povečevanja likvidnih sredstev (le-ta niso enaka
kratkoročnim, saj gre za sredstva, ki jih je mogoče pretvoriti v denar brez dodatnih
stroškov). V letih 2014 in 2015 je opazno bistveno povečanje.
Vrednosti kazalnikov likvidna sredstva/povprečna aktiva in likvidna sredstva/kratkoročne
vloge nebančnega sektorja so podane v odstotkih.
Kazalnik likvidna sredstva/povprečna aktiva pove, koliko odstotkov vrednosti aktive
zajemajo likvidna sredstva. Kazalnik likvidna sredstva/kratkoročne vloge nebančnega
sektorja pa pove, koliko odstotkov vlog nebančnega sektorja bi lahko pokrila likvidna
sredstva.
Na podlagi podatkov bi tako lahko sklepali, da se je po uvedbi nove davčne stopnje (torej
v letih 2014 in 2015) v Banki Koper likvidnostno tveganje povečalo.

7.2 Banka Sparkasse
Tabela 20: Izračunani kazalci za Banko Sparkasse
2011

2012

2014

2015

- 341.410.000

- 465.832.000

- 415.340.000

- 525.449.000

Koeficient dolgovnokapitalskega razmerja

10,83

12,43

13,11

10,75

Kratkoročni koeficient

0,308

0,335

0,307

0,293

Likvidna sredstva/
povprečna aktiva

1,87

4,81

5,25

6,35

Likvidna sredstva/
kratkoročne
vloge
nebančnega sektorja

7,37

15,46

17,32

17,22

Neto obratni kapital

Vir podatkov: (Letna poročila Banke Sparkasse)
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Slika 4: Gibanje kratkoročnega koeficienta Banke Sparkasse
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Pri Banki Sparkasse je opazno, da se neto obratni kapital skozi celotno proučevano
obdobje povečuje v negativni smeri. To pomeni, da se kratkoročna sredstva v primerjavi
s kratkoročnimi obveznostmi zmanjšujejo.
Koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja je pri banki Sparkasse zelo visok. Razmerje
med dolgom in kapitalom je bilo v letu 2014 celo 1 : 13, vendar, kot kaže, je bilo razmerje
posledica poslovnih dogodkov v letih 2013 in 2014, saj so v letu 2015 dolgovnokapitalsko razmerje ponovno stabilizirali na raven leta 2011.
Tako kot pri Banki Koper je tudi pri Banki Sparkasse v letih 2014 in 2015 opažen trend
zmanjševanja kratkoročnega koeficienta, ki je v letu 2015 znašal samo 0,293. To pomeni,
da bi bila banka v letu 2015 s svojimi kratkoročnimi sredstvi sposobna pokriti samo 29,3
% svojih kratkoročnih obveznosti.
Kratkoročna koeficienta sta bila v letih 2014 in 2015 tudi pod nivojem kratkoročnega
koeficienta iz leta 2011. Zaradi tega bi iz kazalnika kratkoročnega koeficienta lahko
sklepali, da se je kratkoročna plačilna sposobnost (likvidnost) znižala.
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7.3 Deželna banka Slovenije
Tabela 21: Izračunani kazalci za Deželno banko Slovenije
2011

2012

2014

2015

- 79.978.000

- 167.998.000

- 328.905.000

- 406.493.000

Koeficient dolgovnokapitalskega razmerja

11,96

12,87

18,01

15,98

Kratkoročni koeficient

0,875

0,724

0,565

0,462

Likvidna sredstva/
Povprečna aktiva

22,29

16,81

17,91

16,15

Likvidna sredstva/
kratkoročne
vloge
nebančnega sektorja

47,34

33,30

32,19

27,90

Neto obratni kapital

Vir podatkov: (Letna poročila Deželne banke Slovenije)

Slika 5: Gibanje neto obratnega kapitala Deželne banke Slovenije
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Slika 5 prikazuje gibanje neto obratnega kapitala v Deželni banki Slovenije. Vidimo lahko,
da se je v vrednost neto obratnega kapitala do leta 2015 povečala za več kot petkrat,
vendar v negativni smeri, kar pomeni, da se je stanje v podjetju poslabšalo. Le- to
pomeni, da ima banka v letu 2015 bistveno več kratkoročnih obveznosti in manj
kratkoročnih sredstev (opomba: glej tudi priloge).
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Slika 6: Gibanje kratkoročnega koeficienta Deželne banke Slovenije
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Glede na to, da se je neto obratni kapital močno poslabšal, niti ni presenečenje, da se je
poslabšala tudi vrednost kratkoročnega koeficienta (glej Sliko 6). Če je bila Deželna banka
Slovenije v letu 2011, v kolikor bi nastopili nepričakovani dogodki, s svojimi kratkoročnimi
sredstvi sposobna pokriti 87,5 % svojih kratkoročnih obveznosti, je bila v letu 2015
sposobna pokriti samo še 46,2 % obveznosti.
Kratkoročni koeficient je padal skozi celotno proučevano obdobje, podobno je tudi z
drugimi kazalniki.
Kazalec dolgovno-kapitalskega razmerja (razmerje dolg : kapital) je v letu 2015 kar
približno 1 : 16. Zaradi visokega dolgovno-kapitalskega razmerja so dolgovi izpostavljeni
bistveno večjemu tveganju.
Kljub temu, da so se vrednosti izračunanih kazalcev skozi proučevano obdobje
poslabšale, ne moremo trditi, da je posledica spremembe ravno v spremembi stopnje
DDV, spremembi pred obdobjem menjave stopnje DDV, enako intenzivne kot v obdobju
po spremembi DDV.
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7.4 Gorenjska banka
Tabela 22: Izračunani kazalci za Gorenjsko banko
2011

2012

2014

2015

- 307.378.000

- 225.494.000

- 168.646.000

+ 23.432.000

Koeficient dolgovnokapitalskega razmerja

4,78

5,19

6,72

6,88

Kratkoročni koeficient

0,747

0,803

0,747

1,038

Likvidna sredstva/
Povprečna aktiva

23,63

23,48

30,57

30,19

Likvidna sredstva/
kratkoročne
vloge
nebančnega sektorja

51,13

51,35

57,09

54,80

Neto obratni kapital

Vir podatkov: (Letna poročila Gorenjske banke)

Slika 7: Gibanje neto obratnega kapitala Gorenjske banke
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Slika 7 prikazuje neto obratni kapital Gorenjske banke. Gre za eno izmed redkih bank, ki
deluje na področju Republike Slovenije, ki je kadar koli v proučevanem obdobju ustvarila
pozitivni neto obratni kapital.
Kot posledica je v letu 2015 tudi kratkoročni koeficient večji od ena (Slika 8), kar pomeni,
da bi banka v letu 2015 s svojimi kratkoročnimi sredstvi lahko poravnala vse kratkoročne
obveznosti.
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Slika 8: Gibanje kratkoročnega koeficienta Gorenjske banke
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Gorenjska banka ima tudi dokaj nizko dolgovno kapitalno razmerje, kar nakazuje na to,
da je poslovna filozofija banke bolj tradicionalno usmerjena.

7.5 Hypo alpe-adria banka
Tabela 23: Izračunani kazalci za banko Hypo alpe-adria
2011

2012

2014

2015

- 737.561.000

- 303.376.000

- 476.591.000

- 529.167.000

Koeficient dolgovnokapitalskega razmerja

11,35

11,42

14,05

12,68

Kratkoročni koeficient

0,345

0,647

0,465

0,420

3,26

2,05

4,96

17,71

13,59

7,64

4,85

48,05

Neto obratni kapital

Likvidna sredstva/
Povprečna aktiva
Likvidna sredstva/
kratkoročne
vloge
nebančnega sektorja

Vir podatkov: (Letna poročila Hypo alpe-adria banke)

Pri izračunu kazalcev za banko Hypo alpe-adria smo opazili močne spremembe znotraj
posameznih let v proučevanih obdobjih.
Tako se je močno spreminjal neto obratni kapital banke, ki je v letu znašal okoli 500
milijonov primanjkljaja. To pomeni, da banka, v kolikor bi unovčila vsa proučevana
kratkoročna sredstva, ne bi bila sposobna pokriti vseh proučevanih obveznosti.
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V kolikor opazujemo koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja, lahko opazimo, da je bil
v obdobju pred spremembo le-ta dokaj konstanten, močno pa se je spreminjal v letih po
spremembi stopnje DDV.
V nasprotju s koeficientom dolgovno-kapitalskega razmerja se je kratkoročni koeficient,
v primerjavi z letom 2011, izboljšal. Banka je bila v letu 2011 s svojimi kratkoročnimi
sredstvi sposobna pokriti le 34,5 % kratkoročnih obveznosti, v letu 2015 pa se je stanje
izboljšalo na 42 %. Omenjeno nakazuje, da bi imela banka v primeru težav manjše
likvidnostne težave kot v letu 2011.
Gibanje kratkoročnega koeficienta za banko Hypo alpe-adria prikazuje Slika 9.

Slika 9: Gibanje kratkoročnega koeficienta Hypo alpe-adria banke
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7.6 Nova kreditna banka Maribor
Tabela 24: Izračunani kazalci za Novo kreditno banko Maribor
2011

2012

2014

2015

- 446.063.000

- 178.958.000

+ 149.774.000

+ 134.551.000

Koeficient dolgovnokapitalskega razmerja

11,87

21,53

5,22

4,87

Kratkoročni koeficient

0,849

0,933

1,125

1,128

Likvidna sredstva/
Povprečna aktiva

12,23

15,66

42,62

35,22

Likvidna sredstva/
kratkoročne
vloge
nebančnega sektorja

32,50

43,40

99,13

74,62

Neto obratni kapital

Vir podatkov: (Letna poročila Nove kreditne banke Maribor)

Slika 10: Gibanje kratkoročnega koeficienta Nove kreditne banke Maribor

KRATKOROČNI KOEFICIENT
1,2
1

0,8
0,6
0,4
0,2
0
2011

2012

2014

2015

VIR: (Lastna izdelava)

Slika 10 prikazuje stanje kratkoročnega koeficienta pri Novi kreditni banki Maribor. Kot
lahko vidimo, je bil le-ta skozi celotno proučevano obdobje visok, v letih 2014 in 2015 pa
celo večji od 1, kar pomeni, da banki ne bi bilo potrebno unovčiti vseh kratkoročnih
sredstev, če bi želela poravnati kratkoročne obveznosti.

50

V Novi kreditni banki Maribor so s tem močno zmanjšali likvidnostno tveganje, kar se
odraža tudi na kazalniku likvidna sredstva/povprečna aktiva, ki prikazuje, da se likvidna
sredstva močno večajo.
V letih 2014 in 2015 se je močno spremenilo tudi dolgovno-kapitalsko razmerje. Kot
razlog za to vidimo predvsem v dokapitalizacijah banke s strani države (ki so se odrazile
v kapitalu).
V skladu s kratkoročnim koeficientom, je pozitiven tudi neto obratni kapital. Kot razlog
za to stanje vidimo predvsem prenos velikega števila slabih kreditov na Družbo za
upravljanje s terjatvami.

7.7 Nova ljubljanska banka
Tabela 25: Izračunani kazalci za Novo ljubljansko banko
2011

2012

2014

2015

- 2.471.503.000

- 1.715.047.000

- 2.526.372.000

- 2.813.703.000

Koeficient dolgovnokapitalskega razmerja

12,56

9,77

6,38

6,01

Kratkoročni koeficient

0,710

0,764

0,592

0,555

Likvidna sredstva/
Povprečna aktiva

28,9

28,4

44,0

41,4

Likvidna sredstva/
kratkoročne
vloge
nebančnega sektorja

59,8

54,8

63,6

61,0

Neto obratni kapital

Vir podatkov: (Letna poročila Nove ljubljanske banke)

Tudi za Novo ljubljansko banko velja, da je bila v proučevanem obdobju dokapitalizirana,
kar se kaže na koeficientu dolgovno-kapitalskega razmerja, ki se je močno zmanjšal
(prepolovil). Banka je tako dosegla manj tvegano strukturo financiranja.
Neto obratni kapital je skozi celotno proučevano obdobje močno negativen. To pomeni,
da ima banka bistveno več kratkoročnih obveznosti kot kratkoročnih sredstev. Omenjeno
bi (je) banki lahko povzročilo težave, povezane tudi z likvidnostjo.
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Slika 11: Gibanje kratkoročnega koeficienta Nove ljubljanske banke
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Slika 11 prikazuje kratkoročni koeficient v Novi ljubljanski banki. Vidimo lahko, da je bil
le-ta skozi celotno proučevano obdobje negativen. Kratkoročni koeficient se je v obdobju
let 2014 in 2015 tudi zmanjšal. Banka je bila tako v letu 2015 ob unovčitvi vseh
kratkoročnih sredstev sposobna poravnati 55,5 % kratkoročnih obveznosti (napram 71 %
v letu 2011). Omenjeno nakazuje na povečanje likvidnostnega tveganja v banki.

7.8 Poštna banka Slovenije
Tabela 26: Izračunani kazalci za Poštno banko Slovenije
2011

2012

2014

2015

- 142.064.000

- 170.156.000

- 116.411.000

- 134.489.000

Koeficient dolgovnokapitalskega razmerja

17,20

15,85

13,32

13,93

Kratkoročni koeficient

0,778

0,734

0,810

0,774

Likvidna sredstva/
Povprečna aktiva

22,76

24,03

43,04

48,81

Likvidna sredstva/
kratkoročne
vloge
nebančnega sektorja

35,75

38,56

64,17

68,32

Neto obratni kapital

Vir podatkov: (Letna poročila Poštne banke Slovenije)

Tudi pri Poštni banki Slovenije je neto obratni kapital skozi vsa leta proučevanja
negativen, vendar je bolj na konstantni ravni.
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Banka ima zelo visok koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja. Na podlagi tega bi lahko
sklepali, da bi banka lahko imela v prihodnosti težave, saj se bodo obveznosti kopičile.
Prav tako je takšno razmerje bolj tvegano za posojilodajalce.
Slika 12: Gibanje kratkoročnega koeficienta Poštne banke Slovenije
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Slika 12 prikazuje kratkoročni koeficient v banki. Vidimo lahko, da so se v preučevanem
obdobju pojavila nihanja, vendar bi lahko sklepali, da do sprememb ni prišlo, saj sta bila
kratkoročna koeficienta let 2011 in 2015 praktično identična.
Če bi preučevali samo kratkoročni koeficient, bi na podlagi le-tega lahko dejali, da se
likvidnost v banki ni spremenila.
V letih po spremembi stopnje DDV so se bistveno povečala likvidna sredstva v povprečni
aktivi, saj sta kazalnika likvidna sredstva/povprečna aktiva in likvidna
sredstva/kratkoročne vloge nebančnega sektorja približno dvakrat večja kot leta 2011.
To nakazuje na povečanje likvidnostnega tveganja v sami banki.
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7.9 Raiffeisen banka
Tabela 27: Izračunani kazalci za Raiffeisen banko
2011

2012

2014

2015

+ 6.630.000

+ 64.394.000

- 13.887.000

+ 11.143.000

Koeficient dolgovnokapitalskega razmerja

19,45

20,69

17,83

14,22

Kratkoročni koeficient

1,010

1,104

0,980

1,027

Likvidna sredstva/
Povprečna aktiva

22,55

23,56

30,94

41,05

Likvidna sredstva/
kratkoročne
vloge
nebančnega sektorja

70,67

67,85

67,35

74,17

Neto obratni kapital

Vir podatkov: (Letna poročila Raiffeisen banke)

Banka ima večino proučevanih let pozitiven neto obratni kapital. To pomeni, da ima več
kratkoročnih sredstev kot kratkoročnih obveznosti. Omenjeno pozitivno vpliva na
likvidnost banke.
Banka je v proučevanem obdobju tudi nekoliko znižala dolgovno-kapitalsko razmerje, ki
je bilo v letu 2015 že bližje ostalim bankam. Opozorili bi radi, da takšno dolgovnokapitalsko razmerje kljub temu predstavlja določeno tveganje za likvidnost banke, saj se
lahko začnejo kopičiti dolgovi in obresti.
Slika 13: Gibanje kratkoročnega koeficienta Raiffeisen banke
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Slika 13 prikazuje kratkoročni koeficient v Raiffeisen banki. Kljub temu, da so bila opazna
nihanja, je v letu 2015 ostal na ravni leta 2011; še več, kratkoročni koeficient je bil celo
pozitiven, kar pomeni, da je bila banka s svojimi kratkoročnimi sredstvi sposobna pokriti
več kot le svoje kratkoročne obveznosti.
Tako kot pri ostalih bankah je opazen trend zviševanja v kazalcih likvidnih sredstev v
letnih poročilih bank. Tako lahko vidimo, da so leta 2015 likvidna sredstva znašala 41,05
% celotne aktive, kar je primerljivo z ostalimi bankami.

7.10 Sberbank banka
Tabela 28: Izračunani kazalci za Sberbank banko
2011

2012

2014

2015

- 92.860.000

- 251.276.000

- 294.786.000

- 283.263.000

Koeficient dolgovnokapitalskega razmerja

13,31

10,26

11,15

10,35

Kratkoročni koeficient

0,811

0,689

0,731

0,746

Likvidna sredstva/
Povprečna aktiva

10,14

11,08

18,39

17,36

Likvidna sredstva/
kratkoročne
vloge
nebančnega sektorja

31,71

37,96

41,09

46,89

Neto obratni kapital

Vir podatkov: (Letna poročila Sberbank banke)

Banka ima čez celotno proučevano obdobje negativni neto obratni kapital, ki se je v
zadnjih treh letnih proučevanega obdobja ustalil.
Slika 14: Gibanje kratkoročnega koeficienta Sberbank banke
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Kot prikazuje Slika 14, se je tudi kratkoročni koeficient ustalil na ravni, ki bi banki
omogočila, da s kratkoročnimi sredstvi pokrije 70–80 % kratkoročnih obveznosti.
V kolikor upoštevamo še rast likvidnih sredstev (rast kazalnikov likvidna
sredstva/povprečna aktiva in likvidna sredstva/kratkoročne vloge nebančnega sektorja),
bi lahko trdili, da kljub visokemu dolgovno-kapitalnemu razmerju in negativnemu neto
obratnemu kapitalu banka ni in ne bo imela likvidnostnih težav, pod pogojem delujočega
bančnega sistema, ki preprečuje nastanek panike pri imetnikih vlog.

7.11 SKB banka
Tabela 29: Izračunani kazalci za SKB banko
2011

2012

2014

2015

- 830.478.000

- 815.369.000

- 933.638.000

-1.019.483.000

Koeficient dolgovnokapitalskega razmerja

8,49

7,90

6,58

6,15

Kratkoročni koeficient

0,519

0,509

0,488

0,440

Likvidna sredstva/
Povprečna aktiva

10,79

12,27

20,67

24,04

Likvidna sredstva/
kratkoročne
vloge
nebančnega sektorja

26,64

29,52

39,24

40,04

Neto obratni kapital

Vir podatkov: (Letna poročila SKB banke)

Slika 15: Gibanje kratkoročnega koeficienta SKB banke
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Na Sliki 15 je prikazano gibanje kratkoročnega koeficienta. Opazen je trend
zmanjševanja, kar bi lahko povzročilo likvidnostne težave, v kolikor se bo ta trend
nadaljeval. Banka je bila v letu 2015 s svojimi kratkoročnimi sredstvi sposobna pokriti
samo 44 % kratkoročnih obveznosti, kar je manj kot pri večini ostalih bank.
Zaskrbljujoč je tudi izjemno visok negativni neto obratni kapital.

7.12 SID banka
Tabela 30: Izračunani kazalci za SID banko
2011

2012

2014

2015

+ 31.052.000

+ 351.418.000

+ 609.795.000

+ 434.525.000

Koeficient dolgovnokapitalskega razmerja

11,14

11,02

9,07

7,78

Kratkoročni koeficient

1,064

2,264

1,786

1,671

10,0

15,8

39,7

48,90

-

-

-

-

Neto obratni kapital

Likvidna sredstva/
Povprečna aktiva
Likvidna sredstva/
kratkoročne
vloge
nebančnega sektorja

Vir podatkov: (Letna poročila SID banke)

Slovenska izvozna in razvojna banka se od drugih bank razlikuje po načinu in vrsti storitev,
ki jih ponujajo. Kljub temu, da ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje finančnih
storitev, posluje nekoliko drugače od ostalih bank. Banka v temelju namreč spodbuja
posle podjetij, bank in drugih (SID banka, spletna stran sid.si).
Omenjeno lahko pojasni močno pozitiven neto obratni kapital in tudi stanje drugih
kazalnikov, med njimi stanje kratkoročnega koeficienta.
Banka ima zaradi svoje dejavnosti bistveno več kratkoročnih sredstev kot kratkoročnih
obveznosti.
Stanje in gibanje kratkoročnega koeficienta SID banke prikazujemo na Sliki 16.
Opozorili bi radi, da v letnih poročilih banke ni izračunanega kazalnika likvidna
sredstva/kratkoročne vloge nebančnega sektorja; zato le-tega v zgornji tabeli nismo
zapisali.
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Slika 16: Gibanje kratkoročnega koeficienta SID banke
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7.13 Unicredit banka Slovenije
Tabela 31: Izračunani kazalci za Unicredit banko Slovenije
2011

2012

2014

2015

- 896.727.000

- 637.632.000

- 923.709.000

- 963.361.000

Koeficient dolgovnokapitalskega razmerja

11,23

10,19

9,57

8,93

Kratkoročni koeficient

0,503

0,580

0,503

0,492

8,6

9,1

21,7

30,4

37,2

29,9

43,9

51,5

Neto obratni kapital

Likvidna sredstva/
Povprečna aktiva
Likvidna sredstva/
kratkoročne
vloge
nebančnega sektorja

Vir podatkov: (Letna poročila Unicredit banke Slovenije)

Banka Unicredit ima v primerjavi z nekaterimi ostalimi proučevanimi bankami dokaj nizko
razmerje med dolgom in kapitalom, kar predstavlja manjše tveganje za imetnike terjatev
do banke.
Kratkoročni koeficient je skozi celotno proučevano obdobje zelo stabilen. Banka je bila v
tem obdobju s svojimi kratkoročnimi sredstvi sposobna poravnati polovico svojih
kratkoročnih obveznosti.
Gibanje kratkoročnega koeficienta je prikazano na Sliki 17.
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Slika 17: Gibanje kratkoročnega koeficienta Unicredit banke Slovenije
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7.14 Agregiranje podatkov in povzetek stanja
V nadaljevanju prikazujemo skupno vrednost za posamezni kazalnik.
Za vsak kazalnik posebej bomo izračunali povprečno vrednost za posamezno leto (torej
leta 2011, 2012, 2014 in 2015). Nato bomo izračunali povprečno vrednost kazalnika za
obdobje pred spremembo in za obdobje po spremembi.
Za potrebe preverjanja hipoteze smo pripravili tudi tabele s povprečnimi prednostmi
pred in po spremembi za posamezne banke.
V Tabeli 32 smo tako agregirali neto obratni kapital. Izračunali smo povprečno vrednost
za vsako leto posebej, kjer smo ugotovili, da banke, ki delujejo na območju Republike
Slovenije in so vključene v proučevanje v magistrskem delu, na letni ravni ustvarijo
močno negativen neto obratni kapital. Kumulativno gledano imajo torej bistveno več
kratkoročnih obveznosti kot kratkoročnih sredstev.
Nato smo izračunali povprečno stopnjo neto obratnega kapital pred in po spremembi
stopnje DDV. Ugotovili smo, da je prišlo do spremembe, in sicer poslabšanje neto
obratnega kapitala za približno 7 %7 (glej Tabelo 32).

7

Povprečje po spremembi/povprečje pred spremembo – 1 * 100 = ((- 503.128.000) / (- 469.415.000)) - 1
* 100 = 7,18 %
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Tabela 32: Agregiranje vrednosti neto obratnega kapitala
NETO OBRATNI
KAPITAL
POVPREČNA
VREDNOST
VSEH
BANK8
POVPREČNA
VREDNOST (PRED/PO
SPREMEMBI DDV)9

2011

2012

2014

2015

- 536.450.000

- 402.380.000

- 471.333.000

- 534.922.000

- 469.415.000

- 503.128.000

Opomba: glej tudi prilogo 1
Vir podatkov: (Tabele iz empiričnega dela magistrskega dela)

Slika 18: Gibanje povprečne vrednosti neto obratnega kapitala vseh bank
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Slika 18 prikazuje kumulativno gibanje neto obratnega kapitala vseh bank, zajetnih v
proučevanje.

8

Povprečna vrednost je izračunana kot seštevek zneskov neto obratnega kapitala vseh bank. Vsota se nato
deli s številom bank (13). Enako bo veljalo pri naslednjih tabelah: 33, 34, 35, 36 (pri Tabeli 36 bomo
povprečno vrednost izračunali od 12 bank).
9

Povprečno vrednost pred spremembo DDV smo izračunali tako, da smo izračunali vsoto povprečnih
vrednosti let 2011 in 2012, dobljen znesek pa delili z dva. Enako bo veljalo za tabele, navedene v opombi
8. Povprečno vrednost po spremembi DDV smo izračunali tako, da smo izračunali vsoto povprečnih
vrednosti let 2014 in 2015, dobljen znesek pa delili z dva. Enako bo veljalo za tabele, navedene v opombi
8.
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Tabela 33: Agregiranje vrednosti dolgovno-kapitalskega razmerja
DOLGOVNOKAPITALSKO
RAZMERJE
POVPREČNA
VREDNOST
POVPREČNA
VREDNOST (PRED/PO
SPREMEMBI DDV)

2011

2012

2014

2015

11,66

12,04

10,63

9,66

11,85

10,15

Opomba: glej tudi prilogo 2
Vir podatkov: (Tabele iz empiričnega dela magistrskega dela)

V Tabeli 33 smo analizirali vrednosti dolgovno-kapitalskega razmerja. Povprečno
dolgovno-kapitalsko razmerje pred spremembo stopnje DDV je bilo 11,85, kar pomeni,
da je imela banka na eno denarno enoto kapitala 11,85 denarnih enot dolgov.
Dolgovno-kapitalsko razmerje je v obdobju po spremembi stopnje DDV padlo na 10,15,
kar pomeni, da se je stanje glede tveganosti nekoliko izboljšalo. Manjše kot je dolgovnokapitalsko razmerje, večjo varnost imajo imetniki terjatev do banke in manjša je
nevarnost nastanka likvidnostnih težav.
Gibanje dolgovno-kapitalskega razmerja vseh bank, zajetih v proučevanje, prikazuje Slika
19.
Slika 19: Gibanje povprečne vrednosti dolgovno-kapitalskega razmerja bank
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Tabela 34: Agregiranje vrednosti kratkoročnega koeficienta
KRATKOROČNI
KOEFICENT
POVPREČNA
VREDNOST

2011

2012

2014

2015

0,700

0,818

0,747

0,735

POVPREČNA
VREDNOST (PRED/PO
SPREMEMBI DDV)

0,759

0,741

Opomba: glej tudi prilogo 3
Vir podatkov: (Tabele iz empiričnega dela magistrskega dela)

V Tabeli 34 smo izračunali povprečne vrednosti kratkoročnih koeficientov opazovanih
bank za posamezna leta in za obdobje pred ter po spremembi DDV.
Pred spremembo DDV so banke kumulativno s svojimi kratkoročnimi sredstvi lahko
pokrile 75,9 % kratkoročnih obveznosti, po spremembi pa nekoliko manj, in sicer 74,1 %.
Kljub temu, da je koeficient dokaj visok, banke, v kolikor bi prišlo do panike med
varčevalci, ne bi bile sposobne izplačati vseh vlog. Zaradi tega je zelo pomembno
delovanje bančnega sistema in ohranjanje državnega poroštva na vloge do predvidenega
zneska.
Slika 20: Gibanje povprečne vrednosti kratkoročnega koeficienta bank
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Slika 20 prikazuje gibanje povprečne vrednosti kratkoročnega koeficienta vseh bank,
zajetih v proučevanje.
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Tabela 35: Agregiranje vrednosti kazalnika likvidna sredstva/povprečna aktiva
LIKVIDNA SREDSTVA/
POVPREČNA AKTIVA
POVPREČNA
VREDNOST
POVPREČNA
VREDNOST (PRED/PO
SPREMEMBI DDV)

2011

2012

2014

2015

13,93

14,64

25,25

28,71

14,29

26,98

Opomba: glej tudi prilogo 4
Vir podatkov: (Tabele iz empiričnega dela magistrskega dela)

V Tabeli 35 smo analizirali povprečno vrednost kazalnika likvidna sredstva/povprečna
aktiva, ki ga banke prikažejo v svojih letnih poročilih. Podatki v tabeli so prikazani v
odstotkih.
Če so likvidna sredstva kumulativno pred spremembo stopnje DDV predstavljala 14,29 %
povprečne aktive bank, vključenih v proučevanje, so po spremembi stopnje DDV le-ta
predstavljala kar 26,98 % aktive.
Pred in po spremembi stopnje DDV je tako opazno kar približno dvakratno povečanje
likvidnih sredstev bank glede na celotno aktivo. Gibanje prikazuje Slika 21.
Slika 21: Gibanje povprečne vrednosti kazalnika likvidna sredstva/povprečna aktiva
vseh bank
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Kot razloge za to vidimo v:
-

zmanjšanju aktive banke (iz proučevanja letnih poročil smo ugotovili, da so banke
v večini zmanjševale velikost aktive v proučevanih letih – ne glede na obdobje);

-

povečevanju likvidnih sredstev (močno so se v preučevanem obdobju povečale
tudi velikosti kazalnika likvidna sredstva/vloge nebančnega sektorja; ker je malo
verjetno, da bi se vloge nebančnega sektorja tako povečale, menimo, da so banke
vsaj delno povečale tudi likvidnostna sredstva).

S tem bi lahko potrdili spoznanja, ki smo jih predstavili v teoretičnem delu magistrskega
dela, in sicer o kreditnem krču v Sloveniji v obdobju proučevanja (Lesjak 2012) in vplivu
večanja likvidnih sredstev na zmanjšanje kreditne sposobnosti bank (Cornett, Mcnutt,
Strahan in Tehrain 2011).
Tabela 36: Agregiranje vrednosti kazalnika likvidna sredstva/kratkoročne vloge
nebančnega sektorja
LIKVIDNA SREDSTVA/
KRATKOROČNE VLOGE
NEBANČNEGA
SEKTORJA
POVPREČNA
VREDNOST
POVPREČNA
VREDNOST (PRED/PO
SPREMEMBI DDV)

2011

2012

2014

2015

35,12

34,69

45,39

49,22

34,91

47,31

Opomba: glej tudi prilogo 5
Vir podatkov: (Tabele iz empiričnega dela magistrskega dela)

V Tabeli 36 je prikazan izračun povprečne vrednosti po letih in povprečne vrednosti pred
ter po spremembi stopnje DDV še za zadnji izbrani kazalnik, to je likvidna
sredstva/kratkoročne vloge nebančnega sektorja.
Iz tabele je razvidno, da so, pred spremembo stopnje DDV, likvidna sredstva bank,
zajetnih v proučevanje, znašala 34,91 % vseh kratkoročnih vlog nebančnega sektorja.
Po spremembi stopnje DDV je velikost likvidnih sredstev glede na kratkoročne vloge
nebančnega sektorja narastla na 47,31 %.
Za spremembo sta možna še dva dejavnika, in sicer:
-

močno povečanje kratkoročnih vlog nebančnega sektorja (kar je malo verjetno);

-

povečanje likvidnih sredstev v bankah.

Slika 22 prikazuje omenjeno gibanje kazalnika.
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Slika 22: Gibanje povprečne vrednosti vseh bank, kazalnika likvidna
sredstva/kratkoročne vloge nebančnega sektorja
P OV P REČNA V RED NO S T LIKV ID NA
S RED S T VA/KR. V LO G E NEBANČNEG A S EKTO RJA
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V nadaljevanju smo pripravili še tabele, ki prikazujejo povprečne vrednosti posameznih
kazalnikov pred in po spremembi stopnje DDV za posamezne banke.
Tabele nam bodo omogočile analizo podatkov v programu SPSS.
Osnovo za tabele predstavljajo tabele iz prilog 1–5.
Povprečno vrednost pri posamezni banki smo izračunali po naslednjem postopku:
-

pred spremembo (vrednost kazalnika za leto 2011 + vrednost kazalnika za leto
2012)/2;

-

po spremembi (vrednost kazalnika za leto 2014 + vrednost kazalnika za leto
2015)/2.
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Tabela 37: Povprečni kazalniki za posamezne banke
NETO OBRATNI KAPITAL

DOLGOVNO KAPITALSKO RAZMERJE

Pred spremembo

Po spremembi

Pred spremembo

Po spremembi

BANKA KOPER

- 690.565.000

- 785.420.500

7,39

7,13

BANKA SPARKASSE

- 403.621.000

- 470.394.500

11,63

11,93

DEŽELNA
SLOVENIJE

- 123.988.000

- 367.699.000

12,42

17,00

GORENJSKA BANKA

- 266.436.000

- 72.607.000

4,99

6,80

HYPO
BANKA

- 520.468.500

- 502.879.000

11,39

13,37

- 312.510.500

+ 142.162.500

16,70

5,05

- 2.093.275.000

- 2.670.037.500

11,17

6,20

- 156.110.000

- 125.450.000

16,53

13,63

RAIFFEISEN BANKA

+ 35.512.000

- 1.372.000

20,07

16,03

SBERBANK BANKA

- 172.068.000

- 289.024.500

11,79

10,75

SKB BANKA

-822.923.500

- 976.560.500

8,20

6,37

SID BANKA

+ 191.235.000

+ 522.160.000

11,08

8,43

- 767.179.500

- 943.535.000

10,71

9,25

BANKA

ALPE-ADRIA

NKBM
NOVA
BANKA

LJUBLJANSA

POŠTNA
SLOVENIJE

UNICREDIT
SLOVENIJE

BANKA

BANKA

Vir podatkov: (Lastna izdelava)
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Tabela 38: Povprečni kazalniki za posamezne banke
KRATKOROČNI KOEFICENT

LIKVIDNA
SREDSTVA/POVPREČNA AKTIVA

LIKVIDNA SREDSTVA/
KRATKOROČNE VLOGE
NEBANČNEGA SEKTORJA

Pred
spremembo

Po
spremembi

Pred
spremembo

Po
spremembi

Pred
spremembo

Po spremembi

BANKA
KOPER

0,566

0,558

3,70

12,08

7,12

20,44

BANKA
SPARKASSE

0,322

0,300

3,34

5,80

11,42

17,27

DEŽELNA
BANKA
SLOVENIJE

0,800

0,514

19,55

17,03

40,32

30,05

GORENJSKA
BANKA

0,775

0,893

23,56

30,38

51,24

55,95

HYPO ALPEADRIA BANKA

0,496

0,443

2,66

11,34

10,62

26,45

NKBM

0,891

1,127

13,95

38,92

37,95

86,88

0,737

0,574

28,65

42,70

57,30

62,30

0,756

0,792

23,40

45,93

37,16

66,25

RAIFFEISEN
BANKA

1,057

1,004

23,06

36,00

69,26

70,76

SBERBANK
BANKA

0,750

0,739

10,61

17,88

34,84

43,99

SKB BANKA

0,514

0,464

11,53

22,36

28,08

39,64

SID BANKA

1,664

1,729

12,90

44,30

-

-

UNICREDIT
BANKA
SLOVENIJE

0,542

0,498

8,85

26,05

33,55

47,70

NOVA
LJUBLJANSA
BANKA
POŠTNA
BANKA
SLOVENIJE

VIR: (Lastna izdelava)

67

8 PREVERJANJE HIPOTEZ IN PODAJANJE UGOTOVITEV
V nadaljevanju magistrskega dela bomo preverili zastavljene hipoteze. Hipoteze smo
preverili s pomočjo programa SPSS. Originalne tabele iz programa SPSS so priložene v
prilogah.
Vir, iz katerega smo črpali razlage podatkov, predstavljajo zapiski s predavanj in vaj pri
predmetu metode raziskovanja, ki se poučuje na Ekonomsko-poslovni fakulteti.

8.1 Preverjanje hipotez in podajanje ugotovitev
V magistrskem delu smo si zastavili dve raziskovalni hipotezi, in sicer:
H 1: sprememba stopnje DDV je povezana z likvidnostjo slovenskih bank.
H 2: pri velikih bankah (glede na velikost aktive) je mogoče zaznati večjo jakost
povezanosti med likvidnostjo in spremembo stopnje DDV kot pri manjših bankah.
8.1.1 Podatki osnovne statistike
Tabela 39: Podatki osnovne statistike za izračunane kazalnike (vse banke)

Dolgovno-kapitalsko
razmerje

Kratkoročni
koeficient
Likvidna
sredstva/povprečna
aktiva
Likvidna
sredstva/kratkoročne
vloge
nebančnega
sektorja

Pred
spremembo
Po
spremembi
Pred
spremembo
Po
spremembi
Pred
spremembo
Po
spremembi
Pred
spremembo
Po
spremembi

Število
enot v
vzorcu

Povprečna
vrednost

Standardni
odklon

Asimetričnost

Sploščenost

13

11,85

4,04

0,46

0,40

13

10,15

3,95

0,46

-1,10

13

0,76

0,33

1,69

4,20

13

0,74

0,38

1,54

2,80

13

14,29

8,66

0,16

-1,23

13

26,98

13,73

-0,01

-1,46

12

34,91

18,96

0,12

-0,42

12

47,31

21,75

0,26

-0,82

VIR: (Lastna izdelava)

Tabela 39 prikazuje osnovno statistiko izračunanih kazalnikov. Kot lahko vidimo, je bilo
pri večini kazalnikov vseh enot (bank) v vzorcu 13, le pri kazalniku likvidna
sredstva/kratkoročne vloge nebančnega sektorja jih je bilo 12, saj pri SID banki ni bilo
podatka.
Tabela 39 prikazuje tudi povprečno vrednost in standardni odklon, na podlagi katerega
lahko ugotovimo razpršenost podatkov od aritmetične sredine (vir zapiski predavanj in
vaj predmeta metode raziskovanja). Vidimo lahko, da je razpršenost največja pri
kazalnikih likvidna sredstva/povprečna aktivna in likvidna sredstva/kratkoročne vloge
nebančnega sektorja.
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Opozorili bi radi, da se lahko povprečja, ki smo jih izračunali v poglavju 7.14, pri
agregiranju podatkov zaradi zaokroževanja nekoliko razlikujejo.
Prikazana je tudi porazdelitev, in sicer (vir razlage podatkov: zapiski predavanj in vaj
predmeta metode raziskovanja):
-

asimetričnost (če je podatek večji od 0 – asimetrična v desno; če je podatek
manjši od 0 – asimetrična v levo; če je podatek enak 0 – simetrična);
sploščenost (če je podatek večji od 0 – koničasta; če je podatek manjši od 0 –
sploščena; če je podatek enak 0 – normalna).
Tabela 40: Podatki osnovne statistike za izračunane kazalnike (velike banke)

Dolgovno-kapitalsko
razmerje

Kratkoročni koeficient

Likvidna
sredstva/povprečna
aktiva
Likvidna
sredstva/kratkoročne
vloge
nebančnega
sektorja

Pred
spremembo
Po
spremembi
Pred
spremembo
Po
spremembi
Pred
spremembo
Po
spremembi
Pred
spremembo
Po
spremembi

Število
enot v
vzorcu

Povprečna
vrednost

Standardni
odklon

Asimetričnost

Sploščenost

6

10,88

3,27

1,17

2,04

6

7,07

1,54

0,29

-0,91

6

0,82

0,44

1,92

3,79

6

0,83

0,51

1,50

1,37

6

13,26

8,38

1,36

2,94

6

31,07

12,91

-0,45

-1,49

5

32,80

18,09

-0,16

1,30

5

51,39

24,94

3,94

0,20

VIR: (Lastna izdelava)

Tabela 41: Podatki osnovne statistike za izračunane kazalnike (male banke)

Dolgovno-kapitalsko
razmerje

Kratkoročni
koeficient
Likvidna
sredstva/povprečna
aktiva
Likvidna
sredstva/kratkoročne
vloge
nebančnega
sektorja

Pred
spremembo
Po
spremembi
Pred
spremembo
Po
spremembi
Pred
spremembo
Po
spremembi
Pred
spremembo
Po
spremembi

Število
enot v
vzorcu

Povprečna
vrednost

Standardni
odklon

Asimetričnost

Sploščenost

7

12,69

4,69

-0,003

1,05

7

12,79

3,42

-0,67

0,52

7

0,71

0,24

-0,42

0,54

7

0,70

0,56

-0,21

-1,38

7

15,17

9,46

-0,55

-2,00

7

23,48

14,38

0,46

-1,01

7

36,41

20,84

0,16

-0,34

7

44,39

20,70

0,04

-1,80

VIR: (Lastna izdelava)
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Tabeli 40 in 41 prikazujeta osnovno statistiko izračunanih kazalnikov, posebej za velike in
posebej za male banke (za razčlenitev bank na velike in male glej podpoglavje 8.1.3).
Tabeli tako omogočata medsebojno primerjavo dveh skupin bank, kar je posebej koristno
za preučevanje hipoteze 2.
8.1.2 Hipoteza 1
Hipotezo 1 smo testirali s statističnim preverjanjem naslednjih kazalnikov: dolgovnokapitalsko razmerje, kratkoročni koeficient, likvidna sredstva/povprečna aktiva in
likvidna sredstva/kratkoročne vloge nebančnega sektorja.
Hipotezo smo, kot je bilo omenjeno, testirali v programu SPSS. Uporabili smo statistični
test za dva odvisna vzorca, in sicer korelacijski koeficient.
Tabela 42: Statistično preverjanje hipoteze 1

Dolgovno-kapitalsko razmerje
pred in po spremembi DDV
Kratkoročni koeficient pred in
po spremembi DDV
Likvidna sredstva/povprečna
aktiva pred in po spremembi
DDV
Likvidna sredstva/kratkoročne
vloge nebančnega sektorja pred
in po spremembi DDV

Korelacija

Sig. (2-tailed)

0,51

0,148

0,95

0,614

0,74

0,000

0,74

0,015

VIR: (Lastna izdelava)

Podatek v stolpcu »korelacija« nam bo povedal, kako močna je korelacija pri kazalniku
pred in po spremembi, in sicer (vir: zapiski vaj predmeta metode raziskovanja):
-

če je korelacija pod 0,20 (neznatna povezava);
če je korelacija med 0,20 in 0,40 (zelo šibka povezava);
če je korelacija med 0,40 in 0,70 (šibka povezava);
če je korelacija med 0,70 in 0,85 (močna povezava);
če je korelacija nad 0,85 (zelo močna povezava).

Na podlagi tega lahko vidimo, da je pri dolgovno-kapitalskem razmerju opazna šibka
povezava, pri kratkoročnem koeficientu zelo močna povezava, pri kazalniku likvidna
sredstva/povprečna aktiva močna povezava ter pri kazalniku likvidna
sredstva/kratkoročne vloge nebančnega sektorja prav tako močna povezava.
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Kljub temu, da smo na podlagi korelacije ugotovili jakosti povezave, je potrebno tudi
preveriti, ali so statistično značilne. Tukaj uporabimo podatek Sig. (2-tailed).
Opazimo lahko naslednje:
-

-

-

-

pri dolgovno-kapitalskem razmerju znaša 0,148 (14,8 %), kar je več kot 5 %; zaradi
tega povezava ni statistično značilna (razlike pred in po spremembi niso
statistično značilne);
pri kratkoročnem koeficientu znaša 0,614 (61,4 %), kar je več kot 5 %; zaradi tega
tudi tukaj povezava ni statistično značilna (razlike pred in po spremembi niso
statistično značilne);
pri kazalniku likvidna sredstva/povprečna aktiva znaša 0,000, kar je manj kot 5 %;
zaradi tega lahko trdimo, da se v obdobju pred in po spremembi pojavijo
statistično značilne razlike (razlike so statistično značilne);
pri kazalniku likvidna sredstva/kratkoročne vloge nebančnega sektorja znaša
0,015 (1,5 %), kar je manj kot 5 %; zaradi tega lahko trdimo, da se v obdobju pred
in po spremembi pojavijo statistično značilne razlike (razlike so statistično
značilne).

Kot smo torej ugotovili, je pri vseh kazalnikih opažena vsaj šibka povezava, pri dveh
kazalnikih pa so razlike tudi statistično značilne, kar pomeni, da lahko hipotezo:
H 1: sprememba stopnje DDV je povezana z likvidnostjo slovenskih bank,
delno potrdimo, saj smo s statističnimi testi dokazali, da obstaja povezava in statistično
značilna razlika med obdobjem pred spremembo ter obdobjem po spremembi stopnje
DDV, pri dveh od štirih kazalnikov.
8.1.3 Hipoteza 2
Da bi lahko preverili hipotezo dva, moramo banke po velikosti aktive (glede na mediano)
najprej razporediti v dve skupini.
Mediana velikosti aktive bank, ki so delovale na področju Republike Slovenije in so bile
vključene v raziskavo, znaša 1.643.060 d.e10. To pomeni, da bo polovica bank imela
manjšo povprečno aktivo, polovica pa večjo.
Banke smo razvrstili po velikosti izračunane povprečne aktive, ki smo jih izračunali v
poglavju 2.4.3.

10

Mediana je izračunana s programom SPSS. Izvirna tabela (izpis programa) je podana v prilogah pod
razdelkom Preverjanje hipoteze 2.
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Tako smo dobili:
-

VELIKE BANKE (banke, ki imajo povprečno aktivo večjo od mediane):
o Banka Koper;
o Nova kreditna banka Maribor;
o Nova ljubljanska banka;
o SKB banka;
o Slovenska izvozna in razvojna banka (SID banka);
o Unicredit banka Slovenija;

-

MALE BANKE (banke, ki imajo povprečno aktivo manjšo ali enako od mediane):
o Banka Sparkasse;
o Deželna banka Slovenije;
o Gorenjska banka;
o Poštna banka Slovenije;
o Raiffeisen banka;
o Sberbank banka;
o Hypo alpe-adria banka.

Tudi tukaj smo hipotezo preverili na podlagi štirih kazalnikov, in sicer: dolgovnokapitalskega razmerja, kratkoročnega koeficienta, likvidnih sredstev/povprečne aktive in
likvidnih sredstev/kratkoročne vloge nebančnega sektorja.
Tabela 43: Statistično preverjanje hipoteze 2 (velike banke)

Dolgovno-kapitalsko razmerje
pred in po spremembi DDV
Kratkoročni koeficient pred in
po spremembi DDV
Likvidna sredstva/povprečna
aktiva pred in po spremembi
DDV
Likvidna sredstva/kratkoročne
vloge nebančnega sektorja pred
in po spremembi DDV

Korelacija

Sig. (2-tailed)

-0,41

0,075

0,97

0,917

0,74

0,04

0,72

0,075

Vir podatkov: (Lastna izdelava)

Tudi tukaj nam stolpec »korelacija« pove jakost povezanosti, ki je zelo podobna
povezanosti, ki smo jo ugotovili, ko smo proučevali vse banke skupaj.
Pri kratkoročnem koeficientu je opažena zelo močna povezanost, pri kazalnikih likvidna
sredstva/povprečna aktiva in likvidna sredstva/kratkoročne vloge nebančnega sektorja
pa močna povezanost.
Razlika nastane pri preverjanju podatka, ali je razlika statistično značilna (stolpec sig 2tailed). Kot lahko vidimo, je statistično značilna razlika samo pri kazalcu likvidna
sredstva/povprečna aktiva, pri ostalih kazalcih pa kljub temu, da obstaja povezanost,
razlika ni statistično značilna.
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Tabela 44: Statistični podatki za male banke
Korelacija

Sig. (2-tailed)

0,77

0,934

0,88

0,442

0,86

0,032

0,83

0,135

Dolgovno-kapitalsko razmerje
pred in po spremembi DDV
Kratkoročni koeficient pred in
po spremembi DDV
Likvidna sredstva/povprečna
aktiva pred in po spremembi
DDV
Likvidna sredstva/kratkoročne
vloge nebančnega sektorja pred
in po spremembi DDV

Vir podatkov: (Lastna izdelava)

Za razliko od skupine velikih bank je pri malih bankah pri kazalniku kratkoročnega
koeficienta in pri kazalniku likvidna sredstva/povprečna aktiva mogoče opaziti zelo
močno povezanost, pri ostalih kazalnikih pa močno povezanost.
Kljub temu so statistično značilne razlike nastale samo pri kazalniku likvidna
sredstva/povprečna aktiva (torej glede tega ni razlik med skupinama velikih in malih
bank).
V kolikor bi primerjali jakost povezanosti samo pri kazalniku likvidna sredstva/povprečna
aktiva, bi ugotovili, da je bila pri velikih bankah korelacija 0,736, pri malih bankah pa
0,857. Na podlagi tega lahko trdimo, da je pri malih bankah opažena večja stopnja
povezanosti.
Na podlagi omenjenega lahko hipotezo:
H 2: pri velikih bankah (glede na velikost aktive) je mogoče zaznati večjo jakost
povezanosti med likvidnostjo in spremembo stopnje DDV kot pri manjših bankah,
zavrnemo, saj smo zaznali ravno obratno situacijo, in sicer, da je pri majhnih bankah
opažena večja jakost povezanosti med likvidnostjo in spremembo stopnje DDV.

8.2 Vsebinska razprava o hipotezah
V magistrskem delu so uporabljeni veljavni podatki, saj smo le-te črpali iz letnih poročil
posameznih bank, pred in po spremembi stopnje DDV. Prikazali smo večje število
kazalnikov, s katerimi se meri likvidnost bank in drugih podjetij.
V raziskavo je bila vključena celotna populacija bank, ki delujejo na področju Republike
Slovenije. Izjema so bile le banke, ki so se v proučevanem obdobju nadzorovano
likvidirale (prenehale delovati) ali pa so se združile. Teh bank v raziskavo nismo vključili,
saj ne bi imeli popolnih podatkov za vsa preučevana leta.
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Podatke smo statistično analizirali v programu SPSS, kar prav tako potrjuje veljavnost. Pri
statistični analizi smo opazili, da obstaja povezava med stopnjo DDV in likvidnostjo bank;
še več – rezultati so delno nakazali na pozitivno povezavo.
Kljub temu ne smemo prehitro sklepati, da višja stopnja DDV dejansko pomeni povečanje
likvidnosti. V magistrskem delu smo namreč preučevali samo enega izmed možnih
vplivnih dejavnikov. Za večjo veljavnost raziskave bi bilo potrebno preučiti tudi ostale.
Obstaja možnost, da so se v proučevanem obdobju močno spremenili drugi vplivni
dejavniki.
Med možne razloge lahko štejemo naslednje: večanje kapitalskih in likvidnostnih zahtev
od časa krize dalje ter manjšanje velikosti aktive bank. Kot smo v magistrskem delu
ugotovili, se je velikost aktiv slovenskih bank močno zmanjševala; v kolikor pa so likvidna
sredstva ostala na enaki ravni, bi to lahko vplivalo na vrednosti kazalnikov.
Posebnost v Republiki Sloveniji je tudi ta, da je v preučevanem obdobju že delovala
Družba za upravljanje s terjatvami bank (DUTB), ki je nase prevzela velik delež slabih
posojil s strani bank, kar je izboljšalo poslovanje v teh bankah, njihovo kreditno
sposobnost in tudi likvidnost.
Zaradi navedenega so vsekakor pričakovane razlike med posameznimi državami.
Opozorili bi še na možen vpliv višje stopnje DDV na velikost bilančne vsote bank. Zvišanje
stopnje DDV se odrazi v zvišanju terjatev za vstopni DDV in zvišanju obveznosti za izstopni
DDV. Omenjeno vpliva na večjo bilančno vsoto banke, saj se poveča tako aktivna kot tudi
pasivna stran v izkazu bilance stanja. Kot smo v magistrskem delu spoznali, se je bilančna
vsota bank v proučevanem obdobju močno znižala. Vendar smo zaradi zgoraj
navedenega, mnenja, da se je le – ta znižala za nekoliko manj, kot bi se brez spremembe
stopnje DDV.
Ker kategoriji terjatev za vstopni DDV in obveznosti za izstopni DDV v osnovi predstavljata
kratkoročna sredstva oziroma obveznosti, bi tudi na podlagi tega lahko pojasnili nekatere
spremembe v likvidnosti bank.
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9 SKLEP
V magistrskem delu smo natančneje spoznali bančni sektor. Spoznali smo pojem banke,
ki je natančno opredeljen tudi v Zakonu o bančništvu (Zban-2, 2015). Le-ta v 4. členu
določa, da je banka kreditna institucija, ki deluje v skladu z omenjenim zakonom. Banke
opravljajo različne storitve, med njimi so bančne (storitve sprejemanja depozitov ter
dajanje kreditov za svoj račun) in finančne storitve, ki predstavljajo širši pojem od
bančnih storitev (5. člen). Banka mora biti organizirana v pravno-organizacijsko obliko
delniške družbe oziroma evropske delniške družbe (25. člen).
Banka se pri izvajanju bančnih in finančnih storitev srečuje s številnimi tveganji, med
katerimi je tudi likvidnostno tveganje, ki predstavlja tveganje za nepričakovane
spremembe denarnih tokov, izhajajočih iz bančne premoženjske bilance (Dimovski in
Gregorič 2000, str. 134).
Natančno smo spoznali razvoj oziroma zgodovino slovenskega bančnega sektorja, kjer
smo ugotovili, da je na območju Republike Slovenije skozi čas delovalo različno število
bank; v nastajanju magistrskega dela je bilo le-teh štirinajst. Trinajst bank smo tudi na
kratko predstavili in izračunali povprečne aktive, štirinajsta banka (v našem primeru
Abanke) pa zaradi omejitev magistrskega dela ni bila zajeta v proučevanje in je zaradi
tega tudi nismo natančneje predstavili.
Teoretični del magistrskega dela smo nadaljevali s proučevanjem pojma DDV. Ugotovili
smo, da gre za prometni davek, ki je hkrati posredni in vsestopenjski davek. Natančneje
smo predstavili ureditev DDV v Republiki Sloveniji, kjer smo nekoliko predstavili Zakon o
davku na dodano vrednost. Spoznali smo tudi, da DDV sodi med najpomembnejše davke,
saj zajema največji delež davčnih prihodkov proračuna države.
Nadaljevali smo s proučevanjem pojma likvidnosti, kjer smo ugotovili, da je likvidnost
banke urejena tudi na mednarodni ravni preko smernic Basel in CAD direktive, ki pa je
zavezujoča za države članice Evropske unije. Banke so tako regulirane tudi s strani države
in s strani centralne banke (Evropske centralne banke in nacionalne centralne banke, v
našem primeru Banke Slovenije). Regulacija se med drugim kaže tudi v obveznem
poročanju bank, izračunavanju kazalnikov in minimalnih likvidnostnih ter kapitalskih
zahtevah.
Spoznali smo tudi definicijo likvidnosti, ki je sposobnost podjetja pretvoriti sredstva v
denar, ki omogoči poravnavo obveznosti (Titman, Keown in Martin 2011, str. 50) oziroma
sposobnost podjetja, da v kratkem roku razpolaga z ustreznimi likvidnimi sredstvi za
pravočasno poravnavo zapadlih obveznosti (Jurčič 2006, str. 135).
Nekaj pozornosti smo posvetili tudi pomenu likvidnosti na gospodarstvo, kjer smo
ugotovili, da povečanje likvidnostnega tveganja vodi v zmanjšanje kreditne sposobnosti,
kar so dokazali tudi v raziskavi avtorjev Cornett, Mcnutt, Strahan in Tehrain (2011).
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Likvidnost banke tako vpliva, posredno ali neposredno, na številna področja, ki pokrivajo
celotno delovanje gospodarstva in države. Zaradi tega menimo, da je likvidnosti banke
potrebno posvetiti vso pozornost.
Preučili in povzeli smo tudi spoznanja strokovnjakov, ki so se ukvarjali s področjem
likvidnosti banke. Ugotovili smo, da obstaja veliko število različnih znanstvenih raziskav,
ki so se razširile predvsem v času finančne krize. Prav tako smo spoznali, da kar nekaj
izmed teh raziskav temelji na teoretičnih modelih, ki v nekaterih primerih ne črpajo
podatkov iz gospodarstva.
Sledila je empirična raziskava, kjer smo za vsako banko posebej izračunali kazalnike neto
obratnega kapitala, koeficienta dolgovno-kapitalskega razmerja ter kratkoročnega
koeficienta, prikazali pa smo tudi že izračunana kazalnika likvidna sredstva/povprečna
aktiva in likvidna sredstva/kratkoročne vloge nebančnega sektorja.
Kazalnike smo nato agregirali v povprečne vrednosti po letih. Na podlagi tega lahko
podamo naslednje ugotovitve:
-

-

Banke, zajete v vzorec, imajo bistveno več kratkoročnih obveznosti, kar privede
do močnega negativnega obratnega kapitala;
banke imajo v povprečju zelo visoko dolgovno-kapitalsko razmerje, kar povečuje
tveganje;
banke imajo primanjkljaj kratkoročnih sredstev, zato je kratkoročni koeficient v
vseh letih manjši od 1; to pomeni, da banke v primeru težav ne bi bile sposobne
pokriti vseh kratkoročnih obveznosti, če bi unovčile svoja kratkoročna sredstva;
v obdobju po spremembi stopnje DDV so se povečala likvidna sredstva v bankah,
kar je razvidno iz kazalnikov likvidna sredstva/povprečna aktiva in likvidna
sredstva/kratkoročne vloge nebančnega sektorja, s čimer bi lahko pojasnili
kreditni krč slovenskih bank v proučevanem obdobju (glej Lesjak, 2012).

Za potrebe potrjevanja zastavljenih hipotez smo prikazali tudi tabele povprečnih
vrednosti kazalnikov pred in po spremembi za posamezne banke.
Podatke smo analizirali v programu SPSS in tako prišli do naslednjih ugotovitev:
H 1: sprememba stopnje DDV je povezana z likvidnostjo slovenskih bank.
Hipotezo 1 delno potrjujemo, saj smo s statističnim testom dokazali obstoj in jakost
povezave. Pri kazalnikih likvidna sredstva/povprečna aktiva in likvidna
sredstva/kratkoročne vloge nebančnega sektorja je bila razlika tudi statistično značilno
različna. To pomeni, da je imela sprememba stopnje DDV vpliv na likvidnost slovenskih
bank. Likvidna sredstva so se v tem primeru v celotni aktivi povečala. Zaradi tega bi lahko
trdili, da je imela sprememba stopnje DDV pozitiven vpliv na likvidnost banke, saj večja
likvidna sredstva prinašajo večjo varnost.
Hipotezo 1 lahko kljub temu potrdimo samo delno, saj se pri ostalih preverjenih
kazalnikih statistično značilne razlike med obdobjema niso pojavile.
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H 2: pri velikih bankah (glede na velikost aktive) je mogoče zaznati večjo jakost
povezanosti med likvidnostjo in spremembo stopnje DDV kot pri manjših bankah.
Da bi preverili hipotezo 2, smo morali banke najprej razvrstiti v dve skupini glede na
velikost aktive. Kot merilo smo uporabili vrednost mediane.
Na podlagi statistične analize smo zavrnili tudi hipotezo 2, saj smo s statistično analizo
bank dokazali, da so jakosti povezanosti večje pri malih bankah. Ugotovili smo torej ravno
nasprotno, in sicer, da je pri malih bankah mogoče zaznati večjo jakost povezanosti med
likvidnostjo in spremembo stopnje DDV.
Na podlagi proučevanja hipotez bi tako lahko podali odgovor na osnovno tezo
magistrskega dela:
sprememba stopnje DDV je povezana z likvidnostjo slovenskih bank.
Odgovor na tezo se bi glasil: v kolikor bi proučevali likvidnost slovenskih bank samo preko
kazalnikov likvidna sredstva/povprečna aktiva in likvidna sredstva/kratkoročne vloge
nebančnega sektorja, bi lahko trdili, da je sprememba stopnje DDV povezana z
likvidnostjo slovenskih bank. V kolikor pa bi likvidnost merili tudi z drugimi kazalniki, ki
smo jih uporabili v magistrskem delu, bi bil odgovor ravno nasproten; torej, da
sprememba stopnje DDV ni povezana z likvidnostjo slovenskih bank.
Za odgovor na to vprašanje se je torej potrebno opredeliti, kateri proučevani kazalnik je
najpomembnejši/najprimernejši; v kolikor bi gledali vse kazalnike kot celoto, bi morali
ostati neopredeljeni (sprememba stopnje DDV je lahko povezana z likvidnostjo
slovenskih bank).
Radi bi opozorili tudi na omejitve magistrskega dela. Na likvidnost banke namreč vplivajo
številni dejavniki, ki smo jih v magistrskem delu zanemarili, saj smo predpostavili, da na
likvidnost vpliva smo DDV. Tako je mogoče, da so se v letu 2013 spremenili tudi drugi
pomembni dejavniki, ki so nato vplivali na likvidnostne kazalnike v obdobju po
spremembi stopnje DDV.
Menimo, da smo v magistrskem delu izpolnili vse cilje, ki smo si jih zastavili v uvodu.
Opozorili bi radi še na možnosti nadaljnjega raziskovanja. V magistrskem delu smo
namreč en del posvetili tudi vplivu likvidnosti banke na gospodarstvo, kjer smo
predstavili osnovna spoznanja in naše mnenje. Raziskava vpliva likvidnosti banke na
gospodarstvo bi bila lahko izvedena tudi kot samostojna in bistveno bolj razširjena
raziskava, saj gre za zelo široko področje. Sami se temu področju podrobneje nismo
posvetili, saj bi to preseglo meje magistrskega dela.
Smiselna nadgradnja bi bila tudi primerjava izračunanih kazalnikov z bankami izbranih
držav Evropske unije v katerih se je prav tako povečala stopnja DDV. Tako bi lahko
uporabili letna poročila bank teh držav, jih preučili za obdobje štirih let (dve leti pred
spremembo in dve leti po spremembi), nato pa dobljene rezultate kazalnikov
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medsebojno primerjali. S tem bi pridobili odgovor ali je v vseh državah opazen enak trend
in ali med državami obstajajo razlike.
Prav tako bi opozorili na to, da je likvidnost banke mogoče meriti tudi preko drugih,
zahtevnejših in natančnejših kazalnikov. Ker smo bili pri izdelavi magistrskega dela
omejeni na podatke v letnih poročilih bank, teh kazalnikov nismo uporabili, bi pa z njimi
lahko pridobili še natančnejši pogled na raziskovalno vprašanje.
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PRILOGE
IZRAČUNI VREDNOSTI KAZALNIKOV
Neto obratni kapital = kratkoročna sredstva - kratkoročne obveznosti
Opomba: kratkoročna sredstva in kratkoročne obveznosti bomo ugotovili iz letnih
poročil bank. Osredotočili se bomo na pojasnila, kjer bomo pod točko
likvidnostno tveganje lahko opazili razdelitev sredstev po ročnosti. Za kratkoročne
bomo šteli tista sredstva oziroma obveznosti z ročnostjo zapadlosti do 12
mesecev. Kot razlog za to vidimo v poenotenju med bankami.
Koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja = dolgovi/kapital
Opomba: podatki o dolgovih in kapitalu so dostopni v izkazih finančnega položaja
v letnih poročilih bank
Kratkoročni koeficient = (kratkoročna sredstva) / (kratkoročne obveznosti)

1

PODATKI IZ LETNIH POROČIL ZA POSAMEZNE BANKE
Podatki pri izračunu so v tisoč denarnih enotah.
BANKA KOPER

BANKA SPARKASSE

Leto 2011

Leto 2011

Kratkoročna sredstva: 933.722
Kratkoročne obveznosti: 1.599.232
Dolgovi: 1.981.699
Kapital: 268.091

Kratkoročna sredstva: 151.744
Kratkoročne obveznosti: 493.154
Dolgovi: 976.708
Kapital: 90.216

Leto 2012

Leto 2012

Kratkoročna sredstva: 862.628
Kratkoročne obveznosti: 1.578.248
Dolgovi: 2.040.031
Kapital: 276.455

Kratkoročna sredstva: 234.808
Kratkoročne obveznosti: 700.640
Dolgovi: 1.021.050
Kapital: 82.168

Leto 2014

Leto 2014

Kratkoročna sredstva: 1.069.878
Kratkoročne obveznosti: 1.758.496
Dolgovi: 2.008.378
Kapital: 280.328

Kratkoročna sredstva: 183.636
Kratkoročne obveznosti: 598.976
Dolgovi: 963.725
Kapital: 73.501

Leto 2015

Leto 2015

Kratkoročna sredstva: 911.940
Kratkoročne obveznosti: 1.794.163
Dolgovi: 1.986.798
Kapital: 280.328

Kratkoročna sredstva: 217.457
Kratkoročne obveznosti: 742.906
Dolgovi: 996.507
Kapital: 92.665

2

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE

GORENJSKA BANKA

Leto 2011

Leto 2011

Kratkoročna sredstva: 557.728
Kratkoročne obveznosti: 637.706
Dolgovi: 823.919
Kapital: 68.870

Kratkoročna sredstva: 907.671
Kratkoročne obveznosti: 1.215.049
Dolgovi: 1.610.377
Kapital: 337.026

Leto 2012

Leto 2012

Kratkoročna sredstva: 440.558
Kratkoročne obveznosti: 608.556
Dolgovi: 804.369
Kapital: 62.478

Kratkoročna sredstva: 916.660
Kratkoročne obveznosti: 1.142.154
Dolgovi: 1.500.853
Kapital: 289.187

Leto 2014

Leto 2014

Kratkoročna sredstva: 426.929
Kratkoročne obveznosti: 755.834
Dolgovi: 843.244
Kapital: 46.817

Kratkoročna sredstva: 497.599
Kratkoročne obveznosti: 666.245
Dolgovi: 1.253.958
Kapital: 186.514

Leto 2015

Leto 2015

Kratkoročna sredstva: 349.632
Kratkoročne obveznosti: 756.125
Dolgovi: 839.848
Kapital: 52.545

Kratkoročna sredstva: 642.485
Kratkoročne obveznosti: 619.053
Dolgovi: 1.266.981
Kapital: 184.198

3

HYPO ALPE-ADRIA BANKA

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR

Leto 2011

Leto 2011

Kratkoročna sredstva: 388.703
Kratkoročne obveznosti: 1.126.264
Dolgovi: 1.817.522
Kapital: 160.112

Kratkoročna sredstva: 2.509.227
Kratkoročne obveznosti: 2.955.290
Dolgovi: 4.436.801
Kapital: 373.736

Leto 2012

Leto 2012

Kratkoročna sredstva: 554.878
Kratkoročne obveznosti: 858.254
Dolgovi: 1.747.738
Kapital: 153.063

Kratkoročna sredstva: 2.498.060
Kratkoročne obveznosti: 2.677.018
Dolgovi: 4.145.999
Kapital: 192.569

Leto 2014

Leto 2014

Kratkoročna sredstva: 414.805
Kratkoročne obveznosti: 891.396
Dolgovi: 1.259.755
Kapital: 89.687

Kratkoročna sredstva: 1.344.300
Kratkoročne obveznosti: 1.194.526
Dolgovi: 3.027.868
Kapital: 580.347

Leto 2015

Leto 2015

Kratkoročna sredstva: 383.305
Kratkoročne obveznosti: 912.472
Dolgovi: 1.246.073
Kapital: 98.290

Kratkoročna sredstva: 1.184.487
Kratkoročne obveznosti: 1.049.936
Dolgovi: 2.956.626
Kapital: 606.729

4

NOVA LJUBLJANSKA BANKA

POŠTNA BANKA SLOVENIJE

Leto 2011

Leto 2011

Kratkoročna sredstva: 6.045.109
Kratkoročne obveznosti: 8.516.61211
Dolgovi: 12.023.127
Kapital: 956.891

Kratkoročna sredstva: 496.424
Kratkoročne obveznosti: 638.488
Dolgovi: 780.644
Kapital: 45.386

Leto 2012

Leto 2012

Kratkoročna sredstva: 5.539.795
Kratkoročne obveznosti: 7.254.842
Dolgovi: 10.420.312
Kapital: 1.067.113

Kratkoročna sredstva: 469.897
Kratkoročne obveznosti: 640.053
Dolgovi: 752.078
Kapital: 47.441

Leto 2014

Leto 2014

Kratkoročna sredstva: 3.664.177
Kratkoročne obveznosti: 6.190.549
Dolgovi: 7.680.807
Kapital: 1.204.920

Kratkoročna sredstva: 495.985
Kratkoročne obveznosti: 612.396
Dolgovi: 669.799
Kapital: 50.303

Leto 2015

Leto 2015

Kratkoročna sredstva: 3.514.255
Kratkoročne obveznosti: 6.327.958
Dolgovi: 7.464.634
Kapital: 1.242.151

11

Kratkoročna sredstva: 460.620
Kratkoročne obveznosti: 595.109
Dolgovi: 628.248
Kapital: 45.103

Izločili smo pogojne obveznosti in dane garancije (enako velja tudi za druga leta).

5

RAIFFEISEN BANKA

SBERBANK

Leto 2011

Leto 2011

Kratkoročna sredstva: 665.727
Kratkoročne obveznosti: 659.097
Dolgovi: 1.442.328
Kapital: 74.176

Kratkoročna sredstva: 398.672
Kratkoročne obveznosti: 491.532
Dolgovi: 942.432
Kapital: 70.813

Leto 2012

Leto 2012

Kratkoročna sredstva: 681.289
Kratkoročne obveznosti: 616.895
Dolgovi: 1.354.810
Kapital: 65.460

Kratkoročna sredstva: 555.762
Kratkoročne obveznosti: 807.038
Dolgovi: 1.219.074
Kapital: 118.825

Leto 2014

Leto 2014

Kratkoročna sredstva: 666.349
Kratkoročne obveznosti: 680.236
Dolgovi: 945.512
Kapital: 53.028

Kratkoročna sredstva: 802.860
Kratkoročne obveznosti: 1.097.646
Dolgovi: 1.632.394
Kapital: 146.866

Leto 2015

Leto 2015

Kratkoročna sredstva: 417.056
Kratkoročne obveznosti: 405.913
Dolgovi: 619.169
Kapital: 43.550

Kratkoročna sredstva: 833.591
Kratkoročne obveznosti: 1.116.854
Dolgovi: 1.734.149
Kapital: 167.501

6

SKB BANKA

SID BANKA

Leto 2011

Leto 2011

Kratkoročna sredstva: 895.198
Kratkoročne obveznosti: 1.725.676
Dolgovi: 2.359.655
Kapital: 277.671

Kratkoročna sredstva: 519.382
Kratkoročne obveznosti: 488.330
Dolgovi: 3.697.209
Kapital: 332.007

Leto 2012

Leto 2012

Kratkoročna sredstva: 844.001
Kratkoročne obveznosti: 1.659.370
Dolgovi: 2.302.945
Kapital: 291.430

Kratkoročna sredstva: 629.451
Kratkoročne obveznosti: 278.033
Dolgovi: 3.748.438
Kapital: 340.224

Leto 2014

Leto 2014

Kratkoročna sredstva: 890.632
Kratkoročne obveznosti: 1.824.270
Dolgovi: 2.213.246
Kapital: 336.631

Kratkoročna sredstva: 1.385.557
Kratkoročne obveznosti: 775.762
Dolgovi: 3.221.761
Kapital: 355.275

Leto 2015

Leto 2015

Kratkoročna sredstva: 800.131
Kratkoročne obveznosti: 1.819.614
Dolgovi: 2.202.820
Kapital: 358.161

Kratkoročna sredstva: 1.082.023
Kratkoročne obveznosti: 647.498
Dolgovi: 2.834.802
Kapital: 364.165

7

UNICREDIT BANKA SLOVENIJE
Leto 2011
Kratkoročna sredstva: 905.676
Kratkoročne obveznosti: 1.802.403
Dolgovi: 2.704.748
Kapital: 240.888
Leto 2012
Kratkoročna sredstva: 881.347
Kratkoročne obveznosti: 1.518.979
Dolgovi: 2.563.744
Kapital: 251.623
Leto 2014
Kratkoročna sredstva: 935.460
Kratkoročne obveznosti: 1.859.169
Dolgovi: 2.334.731
Kapital: 244.001
Leto 2015
Kratkoročna sredstva: 931.432
Kratkoročne obveznosti: 1.894.793
Dolgovi: 2.288.605
Kapital: 256.434
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IZRAČUNANI KAZALNIKI ZA POSAMEZNE BANKE PO LETIH
Tabela 45: Priloga 1
2011

2012

2014

2015

BANKA KOPER

- 665.510.000

- 715.620.000

- 688.618.000

- 882.223.000

BANKA SPARKASSE

- 341.410.000

- 465.832.000

- 415.340.000

- 525.449.000

- 79.978.000

- 167.998.000

- 328.905.000

- 406.493.000

GORENJSKA BANKA

- 307.378.000

- 225.494.000

- 168.646.000

+ 23.432.000

HYPO ALPE-ADRIA BANKA

- 737.561.000

- 303.376.000

- 476.591.000

- 529.167.000

NKBM

- 446.063.000

- 178.958.000

+ 149.774.000

+ 134.551.000

NETO OBRATNI KAPITAL

DEŽELNA
SLOVENIJE

NOVA
BANKA

BANKA

LJUBLJANSA

- 2.471.503.000

BANKA

- 142.064.000

- 170.156.000

- 116.411.000

- 134.489.000

RAIFFEISEN BANKA

+ 6.630.000

+ 64.394.000

- 13.887.000

+ 11.143.000

SBERBANK BANKA

- 92.860.000

- 251.276.000

- 294.786.000

- 283.263.000

- 830.478.000
+ 31.052.000

- 815.369.000
+ 351.418.000

- 933.638.000
+ 609.795.000

- 1.019.483.000

- 896.727.000

- 637.632.000

- 923.709.000

- 963.361.000

- 536.450.000

- 402.380.000

- 471.333.000

- 534.922.000

POŠTNA
SLOVENIJE

SKB BANKA
SID BANKA
UNICREDIT
SLOVENIJE

BANKA

POVPREČNA VREDNOST
POVPREČNA VREDNOST
(PRED / PO SPREMEMBI
DDV)

- 1.715.047.000 - 2.526.372.000

- 469.415.000

- 2.813.703.000

+ 434.525.000

- 503.128.000

VIR: (Tabele iz empiričnega dela magistrskega dela)
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Tabela 46: Priloga 2
DOLGOVNO
KAPITALSKO
RAZMERJE

2011

2012

2014

2015

7,39

7,38

7,16

7,09

BANKA SPARKASSE

10,83

12,43

13,11

10,75

DEŽELNA
SLOVENIJE

11,96

12,87

18,01

15,98

4,78

5,19

6,72

6,88

11,35

11,42

14,05

12,68

11,87

21,53

5,22

4,87

LJUBLJANSA

12,56

9,77

6,38

6,01

BANKA

17,20

15,85

13,32

13,93

RAIFFEISEN BANKA

19,45

20,69

17,83

14,22

SBERBANK BANKA

13,31

10,26

11,15

10,35

SKB BANKA

8,49

7,90

6,58

6,15

SID BANKA

11,14

11,02

9,07

7,78

11,23

10,19

9,57

8,93

11,66

12,04

10,63

9,66

BANKA KOPER

BANKA

GORENJSKA BANKA
HYPO
BANKA

ALPE-ADRIA

NKBM
NOVA
BANKA
POŠTNA
SLOVENIJE

UNICREDIT
SLOVENIJE

BANKA

POVPREČNA
VREDNOST
POVPREČNA
VREDNOST (PRED/PO
SPREMEMBI DDV)

11,85

10,15

VIR: (Tabele iz empiričnega dela magistrskega dela)
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Tabela 47: Priloga 3
KRATKOROČNI
KOEFICENT

2011

2012

2014

2015

BANKA KOPER

0,584

0,547

0,608

0,508

BANKA SPARKASSE

0,308

0,335

0,307

0,293

DEŽELNA
SLOVENIJE

0,875

0,724

0,565

0,462

GORENJSKA BANKA

0,747

0,803

0,747

1,038

HYPO
BANKA

0,345

0,647

0,465

0,420

0,849

0,933

1,125

1,128

LJUBLJANSA

0,710

0,764

0,592

0,555

BANKA

0,778

0,734

0,810

0,774

RAIFFEISEN BANKA

1,010

1,104

0,980

1,027

SBERBANK BANKA

0,811

0,689

0,731

0,746

SKB BANKA

0,519

0,509

0,488

0,440

SID BANKA

1,064

2,264

1,786

1,671

0,503

0,580

0,503

0,492

0,700

0,818

0,747

0,735

BANKA

ALPE-ADRIA

NKBM
NOVA
BANKA
POŠTNA
SLOVENIJE

UNICREDIT
SLOVENIJE

BANKA

POVPREČNA
VREDNOST
POVPREČNA
VREDNOST (PRED/PO
SPREMEMBI DDV)

0,759

0,741

VIR: (Tabele iz empiričnega dela magistrskega dela)
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Tabela 48: Priloga 4
LIKVIDNA SREDSTVA/
POVPREČNA AKTIVA

2011

2012

2014

2015

BANKA KOPER

4,11

3,28

8,52

15,64

BANKA SPARKASSE

1,87

4,81

5,25

6,35

22,29

16,81

17,91

16,15

23,63

23,48

30,57

30,19

3,26

2,05

4,96

17,71

12,23

15,66

42,62

35,22

28,9

28,4

44,0

41,4

22,76

24,03

43,04

48,81

RAIFFEISEN BANKA

22,55

23,56

30,94

41,05

SBERBANK BANKA

10,14

11,08

18,39

17,36

SKB BANKA

10,79

12,27

20,67

24,04

SID BANKA

10,0

15,8

39,7

48,90

8,6

9,1

21,7

30,4

13,93

14,64

25,25

28,71

DEŽELNA
SLOVENIJE

BANKA

GORENJSKA BANKA
HYPO
BANKA

ALPE-ADRIA

NKBM
NOVA
BANKA

LJUBLJANSA

POŠTNA
SLOVENIJE

UNICREDIT
SLOVENIJE

BANKA

BANKA

POVPREČNA
VREDNOST
POVPREČNA
VREDNOST (PRED/PO
SPREMEMBI DDV)

14,29

26,98

VIR: (Tabele iz empiričnega dela magistrskega dela)
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Tabela 49: Priloga 5
LIKVIDNA SREDSTVA/
KRATKOROČNE VLOGE
NEBANČNEGA
SEKTORJA

2011

2012

2014

2015

BANKA KOPER

7,71

6,52

14,73

26,15

BANKA SPARKASSE

7,37

15,46

17,32

17,22

47,34

33,30

32,19

27,90

GORENJSKA BANKA

51,13

51,35

57,09

54,80

HYPO
BANKA

13,59

7,64

4,85

48,05

32,50

43,40

99,13

74,62

59,8

54,8

63,6

61,0

35,75

38,56

64,17

68,32

RAIFFEISEN BANKA

70,67

67,85

67,35

74,17

SBERBANK BANKA

31,71

37,96

41,09

46,89

SKB BANKA

26,64

29,52

39,24

40,04

SID BANKA

-

-

-

-

37,2

29,9

43,9

51,5

35,12

34,69

45,39

49,22

DEŽELNA
SLOVENIJE

BANKA

ALPE-ADRIA

NKBM
NOVA
BANKA

LJUBLJANSA

POŠTNA
SLOVENIJE

UNICREDIT
SLOVENIJE

BANKA

BANKA

POVPREČNA
VREDNOST
POVPREČNA
VREDNOST (PRED/PO
SPREMEMBI DDV)

34,91

47,31

VIR: (Tabele iz empiričnega dela magistrskega dela)
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TABELE STATISTIČNE ANALIZE PROGRAMA SPSS

Osnovna statistika za dolgovno kapitalsko razmerje (vse banke)

N

Std.
Deviation

Mean

Statistic
13

Statistic
11,8515

Std.
Error
1,12150

Po_spremembi_DDV

13

10,1492

1,09637

Valid N (listwise)

13

Pred_spremembo_DDV

Skewness
Kurtosis
Std.
Std.
Statistic Statistic Error Statistic Error
4,04362
,460 ,616
,398 1,191
3,95302

,458

,616

-1,101

1,191

Osnovna statistika za kratkoročni koeficent (vse banke)

Pred_spremembo_DDV
Po_spremembi_DDV
Valid N (listwise)

Std.
Deviation

N

Mean

Statistic
13

Std.
Statistic Error
,7592 ,09241

13
13

,7412 ,10597

Skewness
Kurtosis
Std.
Std.
Statistic Statistic Error Statistic Error
,33320
1,692
,616
4,204
1,191
,38210

1,541

,616

2,797

1,191

Osnovna statistika za koeficient likvidna sredstva/povprečna aktiva (vse banke)

N

Pred_spremembo_DDV

Std.
Deviation

Mean

Statistic
13

Statistic
14,2892

Std.
Error
2,40169

13
13

26,9823

3,80698

Po_spremembi_DDV
Valid N (listwise)

Skewness
Kurtosis
Std.
Std.
Statistic Statistic Error Statistic Error
8,65941
,156 ,616
-1,234 1,191

13,72626

-,005

,616

-1,463

1,191

Osnovna statistika za koeficient likvidna sredstva/kratkoročne vloge nebančnega sektorja (vse banke)

N

Pred_spremembo_DDV
Po_spremembi_DDV
Valid N (listwise)

Std.
Deviation

Mean

Statistic
12
12

Statistic
34,9050
47,3067

Std.
Error
5,47311
6,27719

Skewness
Kurtosis
Std.
Std.
Statistic Statistic Error Statistic Error
18,95940
,117 ,637
-,415 1,232
21,74482
,260 ,637
-,822 1,232

12

Osnovna statistika za dolgovno kapitalsko razmerje (velike banke)

N

Pred_spremembo_DDV
Po_spremembi_DDV
Valid N (listwise)

Std.
Deviation

Mean

Statistic
6

Statistic
10,8750

Std.
Error
1,33401

6
6

7,0717

,63068

14

Skewness
Kurtosis
Std.
Std.
Statistic Statistic Error Statistic Error
3,26765
1,171 ,845
2,039 1,741
1,54485

,291

,845

-,911

1,741

Osnovna statistika za kratkoročni koeficent (velike banke)

Pred_spremembo_DDV

Std.
Deviation

N

Mean

Statistic
6

Std.
Statistic Error
,8190 ,17886

Po_spremembi_DDV

6
6

Valid N (listwise)

,8250 ,20656

Skewness
Kurtosis
Std.
Std.
Statistic Statistic Error Statistic Error
,43811
1,917
,845
3,793
1,741
,50596

1,504

,845

1,373

1,741

Osnovna statistika za koeficent likvidna sredstva/povprečna aktiva (velike banke)

Pred_spremembo_DDV
Po_spremembi_DDV

Std.
Deviation

N

Mean

Statistic
6

Std.
Statistic
Error
13,2633 3,42195

6

Valid N (listwise)

Skewness
Kurtosis
Std.
Std.
Statistic Statistic Error Statistic Error
8,38203
1,364 ,845
2,940
1,741

31,0683 5,27130 12,91199

-,454

,845

-1,487

1,741

6

Osnovna statistika za koeficent likvidna sredstva/kratkoročne vloge nebančnega sektorja (velike banke)

N

Std.
Deviation

Mean
Std.
Error

Kurtosis
Std.
Statistic Error

Statistic

Statistic

Pred_spremembo_DDV

5

32,8000

8,09035 18,09058

-,155

,913

1,295

2,000

Po_spremembi_DDV

5
5

51,3920 11,15381 24,94068

,394

,913

,197

2,000

Valid N (listwise)

Statistic

Skewness
Std.
Statistic Error

Osnovna statistika za dolgovno kapitalsko razmerje (male banke)

Pred_spremembo_DDV
Po_spremembi_DDV

Std.
Deviation

N

Mean

Statistic
7

Std.
Statistic
Error
12,6886 1,77413

Skewness
Kurtosis
Std.
Std.
Statistic Statistic Error Statistic Error
4,69391
-,003 ,794
1,045
1,587

7

12,7871 1,29141

3,41675

Valid N (listwise)

-,667

,794

,520

1,587

7
Osnovna statistika za kradkoročni koeficent (male banke)

N
Statistic
Pred_spremembo_DDV
Po_spremembi_DDV
Valid N (listwise)

Std.
Deviation

Mean

7
7
7

Statistic

Std.
Error

,7080 ,08901
,6693 ,09682

15

Statistic
,23550
,25615

Skewness
Std.
Statistic Error
-,416
-,206

,794
,794

Kurtosis
Std.
Statistic Error
,541
-1,378

1,587
1,587

Osnovna statistika za koeficient likvidna sredstva/povprečna aktiva (male banke)

Pred_spremembo_DDV

Std.
Deviation

N

Mean

Statistic
7

Std.
Statistic
Error
15,1686 3,57506

Po_spremembi_DDV

7
7

Valid N (listwise)

Skewness
Kurtosis
Std.
Std.
Statistic Statistic Error Statistic Error
9,45872
-,547 ,794
-2,002
1,587

23,4800 5,43640 14,38337

,458

,794

-1,006

1,587

Osnovna statistika za koeficent likvidna sredstva/kratkoročne vloge nebančnega sektorja (male banke)

N

Pred_spremembo_DDV
Po_spremembi_DDV

Statistic
7
7

Valid N (listwise)

Std.
Deviation

Mean

Skewness
Kurtosis
Std.
Std.
Std.
Statistic
Error
Statistic Statistic Error Statistic Error
36,4086 7,87853 20,84463
,155 ,794
-,344
1,587
44,3886 7,82244 20,69623

,044

,794

-1,797

7

PREVERITEV HIPOTEZE 1
Tabele iz programa SPSS:
Paired Samples Statistics

Pair 1

dol_kap_pred
dol_kap_po

Pair 2

KK_pred
KK_po
pov_akt_pred
pov_akt_po

Pair 3
Pair 4

vloge_neb_pred
vloge_neb_po

13
13

Std. Deviation
4,043620
3,953019

Std. Error
Mean
1,121498
1,096370

,75923
,74115
14,28923

13
13
13

,333200
,382098
8,659407

,092413
,105975
2,401687

26,98231
34,90500
47,30667

13
12
12

13,726255
18,959399
21,744821

3,806978
5,473107
6,277189

Mean
11,85154
10,14923

N

Paired Samples Correlations
N
Pair 1

dol_kap_pred &
dol_kap_po

Pair 2
Pair 3

KK_pred & KK_po
pov_akt_pred &
pov_akt_po

Pair 4

vloge_neb_pred &
vloge_neb_po

16

Correlation

Sig.

13

,507

,077

13

,947

,000

13

,737

,004

12

,742

,006

1,587

Paired Samples Test

Paired Differences

Mean

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

95% Confidence
Interval of the
Difference
Upper

Pair
1
Pair
2
Pair
3
Pair
4

dol_kap_pre
ddol_kap_po
KK_pred KK_po
pov_akt_pre
dpov_akt_po
vloge_neb_p
red vloge_neb_p
o

t

Sig. (2tailed)

df

Lower

1,702308

3,972804

1,101857

-,698434

4,103049

1,545

12

,148

,018077

,125824

,034897

-,057958

,094112

,518

12

,614

-12,693077

9,389206

2,604097

18,366917

-7,019237

-4,874

12

,000

-12,401667

14,861409

4,290119

21,844156

-2,959178

-2,891

11

,015

PREVERITEV HIPOTEZE 2
Tabele iz porobrama SPSS:
Izračun mediane:

Velike banke:
Paired Samples Statistics

Pair 1
Pair 2

dol_kap_pred
dol_kap_po
KK_pred

Pair 3

KK_po
pov_akt_pred

Pair 4

pov_akt_po
vloge_neb_pred
vloge_neb_po

6
6

Std. Deviation
3,267652
1,544855

Std. Error
Mean
1,334013
,630684

,81900
,82500

6
6

,438109
,505957

,178857
,206556

13,26333
31,06833

6
6

8,382032
12,911986

3,421950
5,271296

32,80000
51,39200

5
5

18,090576
24,940676

8,090352
11,153809

Mean
10,87500
7,07167

N

17

Paired Samples Correlations
N

Correlation

Sig.

Pair 1

dol_kap_pred &
dol_kap_po

6

-,414

,415

Pair 2

KK_pred & KK_po

6

,969

,001

Pair 3

pov_akt_pred &
pov_akt_po

6

,736

,095

Pair 4

vloge_neb_pred &
vloge_neb_po

5

,719

,171

Paired Samples Test
Paired Differences

Mean

Std.
Deviation

95% Confidence
Interval of the
Difference

Std. Error
Mean

Upper
Pair
1

dol_kap_pred dol_kap_po

Pair
2
Pair
3

KK_pred KK_po
pov_akt_pred pov_akt_po

Pair
4

vloge_neb_pred
- vloge_neb_po

t

Sig. (2tailed)

df

Lower

3,803333

4,152154

1,695110

-,554086

8,160752

2,244

5

,075

-,006000

,134740

,055007

-,147401

,135401

-,109

5

,917

-17,805000

8,810318

3,596797

27,050862

-8,559138

-4,950

5

,004

-18,592000

17,335737

7,752777

40,117160

2,933160

-2,398

4

,075

Male banke:
Paired Samples Statistics

Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4

dol_kap_pred
dol_kap_po
KK_pred
KK_po
pov_akt_pred
pov_akt_po
vloge_neb_pred
vloge_neb_po

Mean
12,68857
12,78714
,70800
,66929
15,16857
23,48000
36,40857
44,38857

N
7
7
7
7
7
7
7
7

Std. Error
Mean
1,774129
1,291409
,089011
,096817
3,575059
5,436402
7,878529
7,822440

Std. Deviation
4,693905
3,416747
,235500
,256155
9,458718
14,383367
20,844628
20,696230

Paired Samples Correlations
N
Pair 1

dol_kap_pred &
dol_kap_po

Pair 2
Pair 3

KK_pred & KK_po
pov_akt_pred &
pov_akt_po

Pair 4

vloge_neb_pred &
vloge_neb_po

18

Correlation

Sig.

7

,770

,043

7

,875

,010

7

,857

,014

7

,826

,022

Paired Samples Test

Paired Differences

Mean

Pair 1

dol_kap_pred dol_kap_po

Std. Deviation

Std. Error
Mean

95% Confidence
Interval of the
Difference
Upper

Lower

Sig. (2tailed)

df

-,098571

3,000225

1,133978

-2,873316

2,676174

-,087

6

,934

,038714

,124330

,046992

-,076272

,153700

,824

6

,442

-,964915

-2,768

6

,032

3,340116

-1,725

6

,135

Pair 2

KK_pred - KK_po

Pair 3

pov_akt_pred pov_akt_po

-8,311429

7,943501

3,002361

15,657942

vloge_neb_pred vloge_neb_po

-7,980000

12,240004

4,626287

19,300116

Pair 4

t

19

