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POVZETEK
Zavarovalništvo predstavlja industrijo, ki je vsakodnevno povezana s tveganji. Pri poslovanju
prevzema tveganja zavarovancev, zbrana sredstva pa investira na finančne trge, kjer so
naložbe podvržene številnim tveganjem. Ključno vlogo pri uspešnem poslovanju zavarovalnic
ima upravljanje s tveganji. Mejnik pri poslovanju zavarovalnic v Evropi predstavlja uvedba
direktive Solventnost II, ki definira številne kapitalske zahteve ter naložbeno obnašanje
zavarovalniških družb. Kot kažejo ugotovitve empirične analize, parni t-test ne pokaže
statistično značilnih razlik pri izbranih kazalcih poslovanja, čeprav so slovenske
zavarovalnice po sprejetju direktive v povprečju poslovale z višjimi čistimi dobički kot pred
direktivo, prav tako so se jim povečale naložbe v dolžniške vrednostne papirje. Direktiva
predstavlja garancijo za stabilnejše poslovanje zavarovalnic, večjo varnost zavarovancev in
konkurenčnejši evropski zavarovalniški trg.
Ključne besede: Solventnost II, tveganje, zavarovalništvo, SCR, MCR.
SUMMARY
Insurance represent an industry, that is associated with risks on a daily basis. In business,
insurance company take over the risk of policyholders, the collected funds are then invested in
financial markets, where investments are subject to numerous risks. Risk management plays a
key role in the successful operation of insurance companies. A milestone in the operations of
insurance companies in Europe is the introduction of the Solvency II Directive, which defines
a number of capital requirements and investment behavior of insurance companies. According
to the findings of the empirical analysis the pair t-test does not show statistically significant
differences in selected performance indicators, although Slovenian insurance companies on
average operated with higher net profits after the implementation of the directive, their
investments in debt securities also increased. The directive guarantees a more stable operation
of insurance companies, greater security for policyholders and a more competitive European
insurance market.
Keywords: Solvency II, risk, insurance, SCR, MCR.
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1

UVOD

Nikoli v zgodovini človeštva se svet ni hitreje spreminjal. Inovacije se kažejo na vseh
področjih človekovega delovanja, od medicine, strojništva, računalništva, pa vse do
bančništva in zavarovalništva. Spremembe, s katerimi se družbe soočajo, pomenijo tudi nova
tveganja.
Zavarovalnice so klasificirane kot finančne družbe, katerih osnovna dejavnost so
zavarovalniški posli; sredstva, ki niso namenjena izplačilu odškodnin zavarovalnim
upravičencem, pa zavarovalnice investirajo v finančne trge. Ključna storitev zavarovalnic je
obljuba, da bo zavarovalnica finančno kompenzirala oškodovancu vsoto, za katero je bil nek
predmet zavarovan. Zavarovanci zavarujejo premoženje ali življenja zaradi občutka varnosti.
Zaradi odprtosti trgov in naraščanja števila zavarovalnic na trgu so se dobički iz primarne
zavarovalniške dejavnosti zmanjšali. To je dodatno prispevalo k nuji, da zavarovalnice
vzpostavijo učinkovito naložbeno politiko v lastniške in dolžniške vrednostne papirje.
Zavarovalnice skupaj s pokojninskimi skladi tako spadajo med največje institucionalne
investitorje na finančnih trgih (Doff 2011).
Ena od pomembnejših funkcij v zavarovalništvu je upravljanje s tveganji. Tveganje
opredelimo kot verjetnost, da zaradi nepredvidljivih dejavnikov pri poslovanju pride do
izgube kapitala. Pod izrazom tveganje zajemamo vse, kar preprečuje doseganje zastavljenega
poslovnega izida. Tveganja v podjetju oziroma organizaciji povzročajo negotovo sedanjo
vrednost prihodnjega denarnega toka (Zorko 2019).
Zavarovalnice se soočajo z različnimi vrstami tveganj. Po Kollerju (2011) lahko ta tveganja
razvrstimo v tri skupine. Prva skupina tveganj obsega zavarovalna tveganja, ki predstavljajo
nevarnost izgub zaradi neustreznega oblikovanja cen in rezervacij. Druga skupina tveganj so
operativna tveganja, ki jih opredelimo kot tveganja zaradi neprimernega delovanja zaposlenih,
neustreznih notranjih procesov, slabega delovanja sistemov in ostalih zunanjih dogodkov.
Tretja skupina so finančna tveganja, ki jih delimo v tri skupine (Doff 2011):
- tržno tveganje, ki zajema valutno, obrestno, naložbeno in inflacijsko tveganje;
- likvidnostno tveganje, ki ga opredelimo kot neskladje med dospelimi sredstvi in
obveznostnimi do virov sredstev, ki povzročijo manjko v denarnih sredstvih za poplačilo
dospelih obveznosti;
- kreditna tveganja, ki predstavljajo tveganje nastanka izgube zaradi nepoplačila (celotnega
ali delnega) obveznosti dolžnika.
Zaradi konstantnega soočanja s tveganji, ki so mu izpostavljene zavarovalne institucije, je
postalo upravljanje le-teh pomembna in nujno potrebna naloga zavarovalnic. Z namenom
ohranjanja finančne stabilnosti na področju zavarovalništva in zaščite zavarovancev je bila na
ravni Evropske unije, leta 1973, sprejeta direktiva 73/239/EEC Evropskega Parlamenta in
Sveta (Uradni list EU, št. 31973L0239) za neživljenska zavarovanja ter leta 1979, direktiva
1

79/267/EEC Evropskega Parlamenta in Sveta (Uradni list EU, št. 31979L0267) za življenjska
zavarovanja. To so bili prvi koraki k harmonizaciji nadzora na področju zavarovalništva v
Evropi. Leta 1992 je bila sprejeta direktiva 92/96/EEC Evropskega Parlamenta in Sveta
(Uradni list EU, št. 31992L0069) za življenjska zavarovanja, ter direktiva 92/49/EEC
Evropskega Parlamenta in Sveta (Uradni list EU, št. 31992L0049) za neživljenjska
zavarovanja. Omenjeni direktivi sta znani pod imenom Solventnost I. Solventnost I je urejala
splošna pravila na področju upravljanja tveganj in stabilnosti v zavarovalništvu v Evropi.
Zaradi hitrih sprememb in zastarelosti je nastala potreba po njeni posodobitvi. Leta 2009 je
bila tako sprejeta direktiva Solventnost II (Direktiva 2009/138/ES Evropskega Parlamenta in
Sveta, Uradni list EU, št. 32009L0138), ki je bila leta 2014 dopolnjena s sprejetjem direktive
Omnibus II (Direktiva 2014/51/EU Evropskega Parlamenta in Sveta, Uradni list EU, št.
32014L0051). Direktiva Solventnost II je stopila v veljavo 1. januarja 2016. Direktiva
Solventnost II izpostavlja pomen upravljanja tveganj v zavarovalništvu in prispeva k
ustreznejši alokaciji kapitala glede na tveganja. Direktivo sestavljajo trije stebri –
kvantitativne in kvalitativne zahteve ter razkritje informacij (Vandenabeele 2014).
V Sloveniji je bila direktiva Solventnost II implementirana z Zakonom o zavarovalništvu
(Uradni list RS, št. 93/15, v nadaljevanju ZZavar-1). Skladno z direktivo Solventnost II in
ZZavar-1 morajo slovenske zavarovalnice s 1. 1. 2016 med drugim dosegati kapitalske
zahteve in pri preračunu le-teh upoštevati posodobljeno strukturo oziroma metodologijo
izračuna, ki upošteva različne skupine tveganj. Kapitalske zahteve mora zavarovalnica kriti z
lastnim kapitalom. Kot navaja Agencija za zavarovalni nadzor (2016), so bile slovenske
zavarovalnice že pred uvedbo direktive dobro pripravljene na kapitalske stresne teste.
Direktiva Solventnost II z zahtevami po upravljanju s tveganji pomembno posega tudi na
strukturo dolgoročnih naložb in s tem tudi na poslovanje zavarovalnic. Študij, ki bi se
ukvarjale z učinki direktive na naložbene strategije in dobičkonosnost poslovanja
zavarovalnic, je malo, kar lahko pripišemo kratkemu časovnemu obdobju od implementacije
direktive (Graeme, Noss in Vause 2017). Tako na primer za Veliko Britanijo ugotavljata, da
je direktiva Solventnost II spodbudila zavarovalnice k zmanjšanju tveganja oziroma k
povečanju deleža varnih naložb. Slednje ima lahko negativen učinek na dobičkonosnost
zavarovalnic – Maichel-Guggemoos in Wagner (2019) namreč na podlagi analize poslovanja
nemških zavarovalnic pokažeta na negativno statistično značilno povezanost med varnostjo
naložb in dobičkonosnostjo. Na drugi strani Höring (2013) navaja, da direktiva Solventnost II
ne bo imela pomembnih učinkov na naložbene strategije zavarovalnic v Evropi.

1.1

Namen in cilji raziskave

Namen magistrskega dela je preučiti direktivo Solventnost II in analizirati učinke njene
uvedbe na naložbeno politiko in poslovanje zavarovalnic v Sloveniji.

2

Cilji magistrskega dela so naslednji:
- predstaviti področje zavarovalništva, s poudarkom na pomenu, funkcijah in delovanju
zavarovalnic;
- proučiti vrste tveganj in upravljanje z njimi v zavarovalništvu;
- pregledati ureditev in zahteve na področju kapitalske ustreznosti in upravljanja tveganj v
zavarovalništvu v Evropski uniji, s poudarkom na analizi določil direktive Solventnost II;
- predstaviti implementacijo direktive Solventnost II v Sloveniji;
- identificirati tveganja v slovenskih zavarovalnicah;
- analizirati učinke, ki jih ima direktiva Solventnost II na izbrane kazalnike poslovanja v
izbranih zavarovalnicah v Sloveniji;
- prikazati poslovanje zavarovalnic v Sloveniji v obdobju od leta 2013 dalje;
- analizirati uresničevanje določil s področja kapitalske ustreznosti v slovenskih
zavarovalnicah s poudarkom na analizi doseganja zahtevanega solventnostnega kapitala
in zahtevanega minimalnega kapitala;
- analizirati učinke direktive Solventnost II na naložbeno politiko in na izbrane kazalnike
poslovanja slovenskih zavarovalnic.

1.2

Hipoteze

V magistrski nalogi bomo preverili naslednje hipoteze:
- Hipoteza 1: Po uvedbi direktive Solventnost II se je delež investicij v dolžniške vrednostne
papirje v naložbenih portfeljih slovenskih zavarovalnicah povečal.
Dolžniški vrednostni papirji veljajo za manj tvegane naložbe v primerjavi z lastniškimi
vrednostnimi papirji. Predvidevamo, da so se naložbe slovenskih zavarovalnic po uvedbi
direktive Solventnost II preusmerile v manj tvegane vrednostne papirje. Pri preverjanju prve
hipoteze bomo primerjali delež kapitala, investiranega v dolžniške vrednostne papirje v
obdobju pred (tj. med leti 2013 in 2015) in v obdobju po (tj. med leti 2016 in 2019) uvedbi
direktive Solventnost II. Analiza bo temeljila na podatkih vseh slovenskih zavarovalnic.
Analiza primerjave višine (in tudi strukture) naložb v obdobju pred in po uvedbi bo temeljila
na opisnih statistikah. Dodatno bomo še preverili, ali med obdobjema obstajajo statistično
značilne razlike v deležu dolžniških naložb, za kar bomo uporabili parni t-test za odvisne
vzorce.
- Hipoteza 2: Po uvedbi direktive Solventnost II se je razmerje med lastnimi viri sredstev in
minimalnim zahtevanim kapitalom (MCR) v slovenskih zavarovalnicah zvišalo.
Pri preverjanju hipoteze 2 bomo najprej preučili gibanje kazalnikov zahtevanega minimalnega
kapitala (MCR) in zahtevanega solventnostnega kapitala (SCR), za katero bomo podatke
pridobili iz letnih poročil zavarovalnic o solventnosti in finančni stabilnosti. Nato bomo
preučili deleže med lastnimi viri sredstev in MCR, predpisanimi v direktivi. Analiza bo
temeljila na rabi opisnih statistik, s katerimi bomo spremljali gibanje lastnih virov sredstev in
njihovo razmerje do minimalne zahteve kapitala v obdobju med leti 2016 in 2019.
3

Hipoteza 3: Dobičkonosnost slovenskih zavarovalnic, merjena z ROA in ROE, se je po
implementaciji direktive Solventnost II povečala.
Večina naložb zavarovalnic je investirana v dolžniške vrednostne papirje, ki so v povprečju
manj donosni v primerjavi z lastniškimi, vendar zagotavljajo višjo stopnjo varnosti. V okviru
hipoteze 3 se bomo osredotočili na kazalca dobičkonosnosti lastniškega kapitala (angl.:
Return on Equity, ROE) in dobičkonosnosti sredstev (angl.: Return on Assets, ROA), ki ju
bomo za obdobje 2013–2019 preračunali na podlagi podatkov, pridobljenih iz letnih poročil
vseh slovenskih zavarovalnic. V okviru analize bomo najprej uporabili opisne statistike, s
katerimi bomo prikazali gibanje ROE in ROA v letih pred in po uvedbi direktive Solventnost
II. Temu bo sledilo preverjanje, ali med obdobjema obstaja statistično značilna razlika, kar
bomo preverili s parnim t-testom za odvisne vzorce.
- Hipoteza 4: Čisti dobiček slovenskih zavarovalnic se je po uvedbi direktive Solventnost II
povečal.
Pri preverjanju trditve v omenjeni hipotezi bomo preverili poslovne izide v letnih poročilih v
slovenskih zavarovalnicah. Pri preverjanju hipoteze bomo uporabili enak metodološki pristop
kot pri hipotezi 3.
-

1.3

Metode raziskovanja

Magistrska naloga je razdeljena na teoretični in empirični del.
V teoretičnem delu naloge bomo uporabili metodi deskripcije in kompilacije, s katerima bomo
na podlagi pregleda domače in tuje literature ter pravnih virov opisali funkcije in pomen
zavarovalnic, tveganja v zavarovalništvu in se še posebej osredotočili na določila direktive
Solventnost II.
Empirični del bo sestavljen iz treh delov. V njem bomo obravnavali izbrane kazalnike za
vzorec zavarovalnic, ki so poslovale v Sloveniji med letoma 2013 in 2019. To so:
Zavarovalnica Adriatic Slovenica, d. d., Zavarovalnica Ergo, d. d., Zavarovalnica Generali,
d. d., Grawe zavarovalnica, d. d., Merkur zavarovalnica, d. d., Modra zavarovalnica, d. d.,
NLB Vita življenjska zavarovalnica, d. d., Prva osebna zavarovalnica, d. d., Coface PKZ
zavarovalnica, d. d., Zavarovalnica Triglav, d. d., Triglav zdravstvena zavarovalnica, d. d.,
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z. in Zavarovalnica Sava, d. d.

V prvem delu empirične analize se bomo osredotočili na analizo naložbenih politik slovenskih
zavarovalnic s poudarkom na preverjanju, ali zavarovalnice po uvedbi direktive Solventnost II
več naložb usmerjajo v dolžniške vrednostne papirje. Deleže naložb v dolžniških vrednostnih
papirjih v obdobju med leti 2013 in 2019 bomo primerjali in analizirali s pomočjo opisnih
statistik, obstoj statistično značilnih razlik med obdobji pred (tj. med leti 2013 in 2015) in po
(tj. med leti 2016 in 2019) uvedbi direktive Solventnost II pa s parnim t-testom za odvisne
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vzorce (glejte hipotezo 1). Prav tako bomo v tem delu preverjali, ali je razmerje med lastnimi
viri sredstev in MCR po uvedbi direktive Solventnost II višja (glejte hipotezo 2). Pri tem
bomo uporabili enak metodološki pristop.
V nadaljevanju empirične analize bomo pregledali poslovanje slovenskih zavarovalnic in
izpolnjevanje ključnih določil, ki jih postavlja direktiva Solventnost II, s posebnim
poudarkom na analizi SCR in MCR. Analizo poslovanja zavarovalnic bomo izvedli za
obdobje med leti 2016 in 2019, pri tem pa bomo uporabili opisne statistike.
V zadnjem delu empirične analize bomo analizirali kazalca ROA in ROE ter čisti dobiček
(hipotezi 3 in 4). Kazalca ROA in ROE bomo izračunali iz letnih poročil vseh slovenskih
zavarovalnic v obdobju med leti 2013 in 2019. Analizo bomo opravili s pomočjo opisnih
statistik, v katerih bomo prikazali gibanje ROA in ROE pred in po uvedbi direktive
Solventnost II. Po prikazu gibanja kazalcev bomo s parnim testom za odvisne vzorce
preverili, ali med obdobjema obstaja statistično značilna razlika. V nadaljevanju bomo prav
tako analizirali gibanje čistega dobička v obdobju 2013 do 2019 ter preverjali, ali je čisti
dobiček po uvedbi direktive višji kot v obdobju pred uvedbo (hipoteza 4).
Primarni vir podatkov za analize v empiričnem delu bodo predstavljala letna poslovna
poročila ter računovodski izkazi zavarovalnic, poročila zavarovalnic o solventnosti in
finančnem položaju ter podatki, ki jih objavlja Agencija za zavarovalni nadzor Republike
Slovenije.

1.4

Omejitve in predpostavke

Predpostavljamo, da bodo podatki, ki jih bomo pridobili iz javno dostopnih virov, objektivni
in kredibilni. Druga predpostavka temelji na dejstvu, da se direktiva ne bo bistveno
spremenila in posodobila.
Za magistrsko nalogo bomo uporabili javno dostopne vire in literaturo. Na rezultate, ki jih
bomo predstavili iz virov, lahko uplivajo tudi drugi dejavniki, ki jih ne moremo zajeti
(sprememba tržnih razmer, višina tveganja, vključenega v donos, izredni dogodki ...). Poleg
omenjenih dejavnikov iz računovodskih poročil zavarovalnic ni mogoče izračunati kazalcev,
ki temeljijo na ekonomski vrednosti (na primer RAROC), ki bi podali realnejšo sliko o
donosnosti zavarovalnic (več teh kazalnikov upošteva namreč tudi tveganje).
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2

ZAVAROVALNIŠTVO

Pavliha in Simoniti (2007) opredeljujeta zavarovalništvo z vidika makroekonomske funkcije
kot prodajo zavarovalnih storitev. Zavarovalne storitve so kot oblika finančnih produktov po
eni strani namenjene varčevanju, po drugi pa kopičenju prihrankov in vlaganju le-teh v
naložbe vrednostnih papirjev. Zavarovalništvo predstavlja pomemben del finančnega sistema,
saj usmerja prihranke v naložbe in s tem prispeva h gospodarskemu razvoju družbe.

2.1

Funkcije zavarovalnic in vrste zavarovanj

Zavarovalnice so podjetja, ki sprejemajo tveganja v imenu svojih strank, v zameno pa
prejmejo plačano nadomestilo, ki se imenuje premija. Na ta način opravljajo eno svojih
glavnih funkcij: zaščito posameznikov in podjetij pred neželenimi dogodki. Zavarovalniške
družbe ustvarjajo dobiček s premijami, ki morajo biti dovolj visoke, da družba lahko poplača
pričakovane obveznosti, poleg tega pa še ustvari dobiček. Večina ljudi ni nagnjena k tveganju,
zato raje vplačajo premijo, kot pa sprejmejo tveganje, če obstaja možnost izgube premoženja
ali zdravja brez nadomestila, pri čemer se zavedajo, da bodo v svojem življenjskem obdobju
vplačali več premij, kot bi znašala višina izgube v primeru morebitne nezgode ali bolezni.
Življenja ljudi bi bila brez zavarovalnic zelo drugačna, saj bi morali hraniti del svojega
premoženja v likvidni obliki za primer nezgode, kar bi omejilo dolgoročno vlaganje (Mishkin
in Eakins 2012).
Zaradi narave poslovanja so zavarovalnice soočene s številnimi izivi. Ena od pomembnih
funkcij zavarovalnic kot finančnih posrednikov je zmanjševanje asimetrije informacij.
Asimetrijo informacij delimo v dve skupini (Mishkin in Eakins 2012):
- Napačna izbira: Pojavi se pred sklenitvijo zavarovalnega posla, nastane pa, ker ima
zavarovanec več informacij o svojem tveganju kot zavarovalnica. Zavarovalnica ne more
predhodno identificirati in oceniti vseh tveganj, povezanih s posameznikom, zato premijo
obikuje na podlagi agregatnih ocen tveganj. Možnost napačne izbire je v zavarovalništvu
še posebej prisotna, saj so posamezniki, ki imajo večje tveganje, pogosteje kupci
zavarovalnih produktov. Na primer kronično bolan posameznik bo imel večji interes za
sklenitev življenjskega zavarovanja kot zdrava oseba. Prav tako bo imel posameznik, ki
živi na poplavnem območju, večji interes za zavarovanje nepremičnine kot nekdo, ki se
ne sooča s tem tveganjem. Zavarovalnice se z opisanim problemom spopadajo na primer
z napotitvijo oseb na zdravniške teste že pred sklenitvijo življenjskih zavarovanj.
- Moralni hazard: Pojavi se po sklenitvi zavarovalnega posla, gre pa za situacijo, ko
zavarovanec ne sprejme ustreznih varnostnih ukrepov v izogib nesreči ali škodi zaradi že
obstoječega kritja zavarovalnice. Zavarovanec na primer ne zaklepa avtomobila, saj je ta
zavarovan za primer kraje. Zavarovalnice se z moralnim hazardom spopadajo tako, da v
primeru nesreče ali kraje zahtevajo plačilo odbitne franšize.
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Zavarovanja se v grobem delijo na življenjska in neživljenjska, oziroma premoženjska ter na
pozavarovanja:
- Življenjska zavarovanja so zavarovanja, pri katerih je izplačilo zavarovalnine odvisno od
smrti ali preživetja zavarovane osebe. Obsega zavarovanje za primer doživetja, za primer
smrti, mešano življenjsko zavarovanje, rentno zavarovanje, življenjsko zavarovanje z
vračilom premij in dodatno zavarovanje. Višina premije se določa s pomočjo
verjetnostnih tabel – tablic smrtnosti (Slovensko zavarovalno združenje 2020a).
- Premoženjska zavarovanja vključujejo vse, kar ni življenjsko zavarovanje. Zavarujejo
ljudi, premoženje ali pravne obveznosti. ZZavar-1 med premoženjska zavarovanja
umešča:
- nezgodno zavarovanje,
- zavarovanje prevoza blaga,
- zavarovanje plovil,
- letalsko zavarovanje,
- zavarovanje tirnih vozil,
- zavarovanje kopenskih vozil,
- zdravstveno zavarovanje,
- druga škodna zavarovanja,
- splošno zavarovanje odgovornosti,
- zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil,
- zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov,
- zavarovanje odgovornosti pri uporabi vozil,
- kreditno zavarovanje,
- kavcijsko zavarovanje,
- zavarovanje pomoči,
- zavarovanje finančnih izgub,
- zavarovanje stroškov postopka.
- Pozavarovanje pomeni prenos tveganja prevzetega z zavarovalno pogodbo s strani
zavarovatelja od zavarovanca na drugega nosilca zavarovanja, ki nima pogodbene
povezave z zavarovancem (Slovensko zavarovalno združenje 2020a).
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2.2

Vloga zavarovalnic na finančnih trgih

Kot navaja Evropska centralna banka (angl.: European Central Bank, v nadaljevanju ECB
2009), imajo zavarovalnice pomembno vlogo pri zagotavljanju stabilnosti v finančnih
sistemih zaradi več razlogov:

Zavarovalnice so veliki institucionalni investitorji
Zavarovalnice, še posebej tiste, ki ponujajo življenjska zavarovanja, predstavljajo velike
investitorje na finančnih trgih. Po podatkih za leto 2018 je vrednost naložbenega portfelja
evropskih zavarovalnic znašala 10 200 bilijonov evrov, kar je predstavljalo 58 % bruto
domačega proizvoda (v nadaljevanju BDP) Evropske unije (v nadaljevanju EU) (Insurance
Europe 2020).
Povezanost zavarovalnih družb z bankami
Rousova in Giuzio (2019) opisujeta, da je v preteklih letih in desetletij prihajalo na finančnih
trgih do trenda povezovanja med bankami in zavarovalnicami. To je privedlo do tvorbe
velikih finančnih konglomeratov, ki so združeni ponujali tako bančne kot tudi zavarovalne
produkte. Poglavitni razlogi za združevanje so diverzifikacija prihodkov in zmanjševanje
stroškov. Poleg omenjenih je pomemben razlog tudi to, da imajo sredstva bank daljšo dobo
zapadlosti kot njihove obveznosti, po drugi strani pa imajo obveznosti zavarovalnic daljšo
dobo zapadlosti kot sredstva (slika 1). Kot navajata Rousova in Giuzio (2019), je povprečen
rok zapadlosti sredstev s fiksim donosom med zavarovalnicami v EU 7,85 let, povprečno
trajanje obveznosti po znaša 13,97 let. To neusklajenost med ročnostjo sredstev in
obveznostjo zmanjšuje združitev bank in zavarovalnic. Zavarovalnice imajo pomembno vlogo
tudi kot vir lastniškega kapitala in financiranja, beležijo namreč visoke naložbe v lastniške in
dolžniške vrednostne papirje tudi evropskih bank.
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Slika 1: Trajanje sredstev in obveznosti evropskih zavarovalnic konec leta 2013
Vir: EIOPA 2019b.

Zavarovalnice kot člen stabilnosti med gospodinjstvi in podjetji:
- Zavarovalnice z zavarovanjem tveganj, ki so jim izpostavljena podjetja in gospodinjstva,
prispevajo k stabilnosti v omenjenem sektorju. Prav ta povezanost pa je lahko v redkih
primerih razlog za neugodno situacijo, ki se je na primer zgodila leta 2001 v Avstraliji. Z
bankrotom druge največje premoženjske zavarovalnice HIH je bankrotiralo tudi veliko
podjetij, ki so kupila zavarovalna kritja omenjene zavarovalnice. Zavarovalnice imajo
velik pomen za gospodinjstva, ko družine kupijo zavarovalne police za hiše, avtomobile
in drugo premoženje, ki jih varujejo v primeru nesreč pred visokimi izgubami. Zaradi
vidne vloge zavarovalnic za gospodinjstva in gospodarske družbe so zavarovalnice
podvržene strogemu nadzoru. Bonitetne ocene in nadzor spodbujajo zavarovalnice k
preudarnemu upravljanju sredstev in s tem zvišujejo varnost za zavarovance ter vlagatelje
(ECB 2009).
- Zavarovalnice zaradi relativne samostojnosti in nepovezanosti pogosto niso vir
sistemskega tveganja (ECB 2009).

2.3

Zavarovalnice kot investitorji

Zavarovalnice so največji institucionalni vlagatelji v Evropi. Kot navaja EFAMA (2016),
imajo med evropskimi institucionalnimi vlagatelji v lasti 41 % sredstev oziroma naložb,
sledijo pokojninski skladi (30 %), banke (25 %) in ostali (4 %). Insurance Europe in Wyman
(2013) opisujeta, da spadajo zavarovalnice pod stabilne in dolgoročne vlagatelje zaradi narave
obveznosti v bilanci stanja. Dolgoročno vlaganje nudi zavarovalnicam višje donose, ki jih
lahko dosegajo v širokem okviru naložb, kot so nepremičnine, posojila ali lastniški vrednostni
papirji (glejte sliko 2). Zaradi nelikvidnih obveznosti imajo zavarovalnice možnost
dolgoročnega držanja sredstev, kar omogoča visoko diverzifikacijo tveganj skozi čas kot tudi
med kategorijami sredstev. Dolgoročna nelikvidnost obveznosti nudi zavarovalnicam tudi
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fleksibilnost glede prodaje sredstev v določenem času in jim omogoča, da se izognejo
»prisilnim« prodajam v obdobju visoke nestanovitnosti cen. Vlaganje v nelikvidna sredstva je
priporočljivo, ko ima zavarovalnica dolgoročne predvidljive obveznosti in omogočen dostop
do likvidnosti za plačila obveznosti.
Poleg tega pa imajo zavarovalnice ključno vlogo pri dolgoročnem financiranju gospodarstva
(Insurance Europe 2020). Kot navajata Rousova in Giuzio (2019), zavarovalniški sektor
zagotavlja več kot 40 % naložb v evro območju v obveznicah z dobo zapadlosti nad deset let.
Dolgoročna sredstva z dobo zapadlosti nad deset let nudijo tudi višje donose, primerjano s
sredstvi, ki imajo kratkoročnejšo dobo zapadlosti. To potrjuje tudi slika 2, ki prikazuje donose
različnih vrst sredstev z različno ročnostjo, v katera so vlagale evropske zavarovalnice.
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0,1%
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0,9%

1,2%

2,1%

Državne obveznice z nizko stopnjo tveganja

2,1%

2,1%

Dodaten donos

Slika 2: Donos kratkoročnih in dolgoročnih investicij
Vir: Insurance Europe in Wyman 2013.

Zavarovalnice imajo pri upravljanju naložb na voljo več orodij oziroma modelov, s katerimi
optimizirajo donos naložb, in sicer (Atlas magazine 2020):
- Markowitz model: Model je leta 1952 razvil ekonomist Harry Markowitz (Markowitz
1952, po Atlas magazine 2020), ključne predpostavke modela so naslednje: finančni trgi
so popolni in brez davkov, popolna pretočnost informacij, pri financiranju ni omejitev,
vlagatelje zanimata le donos in povezana stopnja tveganja. Po omenjenem modelu
zavarovalnica strukturira portfelj tako, da zmanjša varianco donosa.
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CAPM model: Model analizira razmerje med sistemskim tveganjem in pričakovanim
donosom portfelja. Model je namenjen določanju cene oziroma zahtevane donosnosti
finančnih sredstev na uravnoteženem trgu in določanju naložbene privlačnosti na podlagi
netvegane stopnje donosa naložbe in premije za tveganje, ki je odvisna od sistemskega
tveganja.
Teynorjevo razmerje: Količinsko določanje presežka donosa sredstev, ki presega stopnjo
tveganja za vsako enoto tržnega tveganja. Če je Teynorjev koeficient večji od premije za
tržno tveganje, je naložba smiselna.
Razmerje Sharpe: orodje, namenjeno primerjavi naložbenih priložnosti, ki imajo različne
stopnje tveganj. Meri pričakovani donos na enoto tveganja. Modeli, ki optimizirajo
donos, uporabljajo različne strategije razporeditve sredstev. Posledica tega se izrazi v
kombinaciji tveganja s kapitalom ali donosa z ekonomsko vrednostjo kapitala.

Insurance Europe in Wyman (2013) opisujeta naložbene strategije zavarovalnic, ki temeljijo
na treh spremenljivkah:
- profil obveznosti: Naložbene strategije zavarovalnic v najširšem obsegu določajo trajanje
in predvidljivost njihovih obveznosti. Trajanje določa časovni okvir, v katerem lahko
zavarovalnica investira, predvidljivost pa določa likvidnost naložb;
- razpoložljiva sredstva in z njimi povezan donos glede na tveganje: Zavarovalnice imajo
na razpolago širok razpon sredstev, v katera lahko vlagajo. Naložba bo zato odvisna od
obveznosti, ki jih imajo, in nagnjenj k tveganju. Zavarovalnice se v največji meri
odločajo za vlaganja v dolgoročne obveznice ter infrastrukturo zaradi dolgoročnih
obveznosti v bilanci, na primer rente in drugi pokojninski varčevalni proizvodi;
- pogoji, ki so ustvarjeni z regulativnimi odločbami: Regulacije, ki obvezujejo
zavarovalnice, da razpolagajo z dovolj kapitala, ki pokriva tveganja, prav tako vplivajo na
naložbeno vedenje zavarovalnic.
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3

TVEGANJE

Beseda tveganje (angl.: risk) naj bi izhajala iz arabske besede »risq«, kar v prevodu pomeni
»dano od Allaha« in nakazuje, da je tveganje nekaj zunanjega, odločenega od boga. Izhajala
bi lahko tudi iz latinske besede »risicum«, ki pomeni jadrati v neznane vode. Antični Grki so
z besedo »rhiza« opisovali nevarno jadranje okoli pečin. Francozi besedo »risque« mnogokrat
uporabljajo v besedni zvezi »qui risque rien n'a rien«, kar v prevodu pomeni brez podviga ni
nič pridobljenega. Ameriško združenje za tveganje in zavarovanja je tveganje opredelilo kot
negotovost glede izida dogodka, če obstajata dve ali več možnosti. Kljub naštetim definicijam
tveganj pa danes še vedno ni enotne opredelitve tveganja (Outreville 1998).
Eden od vzrokov za pomanjkanje enotne opredelitve tveganja izhaja iz dejstva, da izbira
definicije lahko vpliva na rezultate političnih razprav, razdelitev politične moči v družbah in
alokacijo sredstev med subjekti. Tveganja lahko razdelimo v dve kategoriji (Fischhoff,
Watson in Hope 1984):
- ekonomska tveganja, katerih obstoj je posledica udeležbe v gospodarskih dejavnostih,
- zunaj-ekonomska tveganja, katerih obstoj ni posledica gospodarske dejavnosti, lahko pa
tudi pomembno vplivajo nanje. Za tveganje velja predpostavka: večja kot je negotovost,
višje je tveganje. Pri tveganih odločitvah pogosto ne gre samo za tveganje. Odločitve so v
veliki meri izbira med različnimi možnostmi, pri katerih ima vsaka različne lastnosti, ki
vključujejo tudi različne stopnje tveganja.
Outerville (1998) navaja, da kljub različnim opredelitvam tveganja v vseh primerih obstoj letega vpliva na ekonomsko uspešnost in diktira omejitve pri optimalni razporeditvi omejenih
virov in gospodarskega razvoja držav. Poslovne odločitve se nikjer ne sprejemajo v gotovih
pogojih. V nepredvidljivem okolju gospodarski subjekti sprejemajo odločitve, za katere
menijo, da jim bodo prinesle najvišjo možno korist. Allan H. Willett (1901) je ugotovil, da
stroški negotovosti izhajajo iz:
nepričakovanih izgub in
negotovosti tudi v razmerah, ko do izgub ne pride.
Normalen človeški odziv na negotovost zato pomeni vključitev v varne dejavnosti in
izogibanje tveganim. Iz tega izhaja, da se hočejo gospodarski subjekti tveganju izogniti ali ga
minimizirati, čeprav obstoj tveganja v statičnem stanju povzroči izgubo, po drugi strani pa
lahko predpostavka tveganja koristi celotni družbi. Cilj gospodarskega subjekta bi tako moral
biti sprejemanje tveganja in stremenje k nadomestilu za sprejeto tveganje in ne izogibanje letega. Negotovost glede prihodnosti in potencialnega donosa pomeni obstoj tveganja. Oceni ga
vlagatelj, ki zahteva nadomestilo v zameno za zmanjšano sedanjo likvidnost in tveganje
naložbe (Outerville 1998).
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V nadaljevanju se osredotočamo na opredelitev tveganj v zavarovalništvu, pri čemer ločimo
med tveganji pri življenjskih in premoženjskih zavarovanjih ter operativnih in naložbenih
tveganjih.

3.1

Tveganja pri življenjskih zavarovanjih

Prodaja življenjskih zavarovanj temelji na tveganju o času smrti zavarovanca glede na
pričakovani čas smrti. Trenutek smrti zavarovanca je negotov; glede na povprečno življenjsko
dobo na nekem območju lahko zavarovanec umre prezgodaj ali prepozno. Zavarovanec
prejme z doživljenjsko rento vrsto plačil glede na sklenjeno zavarovalno polico. Ko
zavarovanec živi dlje od pričakovane življenjske dobe, mora zavarovalnica dlje časa plačevati
ugodnosti zavarovancu, kar za zavarovalnico pomeni tveganje za dolgo življenjsko dobo
oziroma večji strošek. Prav tako ni ugodna prezgodnja ali nenadna smrt, saj odvisno od
strukture portfelja, višja stopnja umrljivosti pomeni manj vplačil s strani zavarovancev in s
tem neugodno situacijo za prodajalca zavarovanj (Doff 2011).
Tveganja življenjskih zavarovanj so po Doffu (2011) razdeljena na tri kategorije:
- tveganje volatilnosti: tveganje normalnih nihanj znotraj navadnih okoliščin;
- tveganje trenda: tveganje trenutno ocenjenega trenda, napačne ocene prihodnjega trenda;
- tveganje nesreč: tveganja katastrof, kot so vojne in epidemije, ki drastično povišajo
stopnjo umrljivosti.
Spremenljivka pri življenjskih zavarovanjih je, kot že rečeno, čas smrti zavarovanca, na
katero zavarovalnica nima vpliva. Nekatere zavarovalnice tudi spodbujajo svoje zavarovance
k bolj zdravemu načinu življenja z ukrepi - kot so popusti v telovadnih društvih ali kampanije
za opustitev kajenja. Tak način poslovanja ima lahko pomembno vlogo pri zmanjšanju
tveganja prezgodnje umrljivosti, prav tako pa ga mnogi ponudniki zavarovanj izkoriščajo kot
oglaševalno kampanijo (Doff 2011).
Merjenje tveganj pri življenjskih zavarovanjih
Zavarovalnice za analize trendov življenjske dobe in umrljivosti uporabljajo Lee-Carterjev
model, ki je mednarodno sprejet standard. Gre za statistični model, ki ocenjuje stopnjo
umrljivosti za vsako starostno skupino, pri tem pa obstaja več različic modela (Doff 2011).
Model temelji na tablicah umrljivosti, ki prikazujejo verjetnost smrti in pričakovano
življenjsko dobo po posameznih starostnih skupinah. V preglednici 1 prikazujemo tablice
umrljivosti po starostnih skupinah in spolu v Sloveniji (SURS 2020).
Kot kaže preglednica 1 ima oseba ženskega spola, ki je bila leta rojena leta 2018 v Sloveniji,
0,11 % verjetnost smrti in bo v povprečju živela skoraj 84 let. Iz tabele nadalje izhaja, da ima
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oseba moškega spola, ki je bila leta 2018 stara med 50 in 54 let, v povprečju še 29,99 let do
svoje smrti.
Tablice smrtnosti se uporabijo za izračun prispevka k premiji za kritje v primeru smrti.
Slednja se izračuna tako, da se 5 % vrednosti premoženja pomnoži z verjetnostjo za smrt iz
tabele smrtnosti (glede na starost zavarovane osebe) in prišteje doplačilo za nevarnost smrti v
višini 5 % (Wiener Städtische 2020).
Preglednica 1: Tablice umrljivosti prebivalstva, Slovenija leto 2018
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100 + let

Tablice umrljivosti prebivalstva, Slovenija leto 2018
Moški
Ženske
Surova
Pričakovano
Surova
Pričakovano
verjetnost
Število
trajanje
verjetnost
Število
trajanje
smrti (qx) živih (lx) življenja (ex) smrti (qx) živih (lx) življenja (ex)
0,002158
100.000
78,32
0,001165 100.000
83,98
0,000473
99.784
77,49
0,000795
99.883
83,08
0,000262
99.737
73,53
0,000467
99.804
79,14
0,000597
99.711
68,55
0,000225
99.757
74,18
0,002163
99.651
63,59
0,000783
99.735
69,19
0,002756
99.436
58,72
0,000412
99.657
64,24
0,002598
99.162
53,87
0,001177
99.616
59,27
0,002911
98.904
49,01
0,001290
99.499
54,34
0,005367
98.616
44,14
0,002323
99.370
49,40
0,007807
98.087
39,37
0,003557
99.139
44,51
0,010422
97.321
34,65
0,005106
98.787
39,66
0,021076
96.307
29,99
0,011643
98.282
34,85
0,035117
94.277
25,58
0,017158
97.138
30,23
0,059546
90.966
21,41
0,029022
95.471
25,71
0,089002
85.550
17,59
0,043848
92.701
21,40
0,133534
77.936
14,06
0,063798
88.636
17,27
0,203332
67.529
10,82
0,119009
82.981
13,26
0,322044
53.798
7,91
0,220835
73.106
9,69
0,531306
36.473
5,43
0,407208
56.961
6,66
0,709135
17.094
3,80
0,626762
33.766
4,50
0,804704
4.972
2,86
0,791364
12.603
3,12
1,000000
971
1,95
1,000000
2.629
2,05

Vir: SURS 2020.

3.2

Neživljenjska ali premoženjska tveganja

Doff (2011) opisuje neživljenjsko zavarovanje kot pogodbo, v kateri zavarovalnica zagotavlja
odškodnino za škodo ali izgubo, ki je bila storjena zavarovancu. Obstaja več vrst
premoženjskih zavarovanj, ki krijejo številna tveganja, na primer:
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-

Zavarovanja nepremičinin krijejo zgradbe in stanovanjsko opremo za poškodbe, ki
nastanejo zaradi številnih dejavnikov in nesreč.
Avtomobilska zavarovanja krijejo izgubo zaradi prometnih nesreč, okvar, vremenskih
razmer in drugih dejavnikov.
Zavarovanja odgovornosti krijejo izgube tretje osebe, za katero je odgovoren zavarovanec
sam.

Druga delitev premoženjskih zavarovanj pa se deli na zavarovanje stvari, ki vključuje
nepremičnine in premičnine in zavarovanje premoženjskih interesov, ki obsegajo zavarovanje
licenc, pravic, naložb, posojil odgovornosti... Pogoji oz. opredelitve izgube in poškodb, za
katera velja kritje, je natančno določeno v zavarovalnih policah. Doff (2011) pri
neživljenjskih zavarovanjih opredeljuje tri vrste tveganj:
- Tveganje premije: V tekočem letu se prijavijo višji zneski odškodnin od pričakovanega.
Za vpogled v verjetnost nastanka tega tveganja se uporabijo verjetnostne porazdelitve. Pri
izplačilu visokih terjatev obstaja verjetnost visokih izgub za zavarovalnico.
- Tveganje rezerve: Predstavlja tveganje nezadostne rezerve. Instrument za merjenje
tveganj rezerve se imenuje t. i. trikotnik izgube. Trikotnik izgube se uporabi glede na leto
nesreče in leta razvoja. Leto nesreče pomeni leto, v katerem je prišlo do škodnega
dogodka, leta razvoja, pa so naslednja leta po nesreči, ko postane razvidno, kako visok bo
postal znesek zahtevka. Uporaba metode trikotnika izgube je še posebej primerna v
primerih zavarovanj odgovornosti, kjer gre lahko za zelo dolgo obdobje kritja.
- Tveganje katastrof: Tveganje katastrofe predstavlja tveganje, v katerem je veliko ljudi
izpostavljenih tveganju velike izgube zaradi nevarnosti naravnih nesreč ali terorizma.
Obstajajo trije glavni modeli za merjenje katastrof, in sicer: AIR Worldwide (AIR), Risk
Management Solution (RMS) in EQECAT (EQE). Številne zavarovalnice uporabljajo že
razvite modele največjih svetovnih pozavarovalnic, kot je na primer Swiss Re. Modeli
temeljijo na seizmografskih, geografskih in meteoroloških podatkih za napovedi
potencialnih katastrof. Zavarovalnice ocenjujejo vpliv preteklih katastrof na portfelj v
primeru ponovitve podobnega.
Merjenje tveganj pri neživljenjskih zavarovanjih
Indikator, ki se pri neživljenjskih zavarovanjih uporablja za ugotavljanje, ali je višina premij
primerna za kritje zahtevkov, se imenuje razmerje zahtevkov, ki je izračunano kot razmerje
med seštevkom vseh škod in seštevkom premij. Rezultat se izrazi v odstotkih. Če je razmerje
zahtevkov višje od sto odstotkov, zavarovalnica beleži izgubo. Drugi pomemben indikator je
kombinirano razmerje, ki je razmerje med vsoto stroškov ter znesek zahtevkov in zaslužene
premije. Kombinirano razmerje tako poda nazornejši prikaz dobičkonosnosti (Doff 2011).
Formuli za izračun razmerja zahtevkov in kombiniranega razmerja sta zapisani spodaj:
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Razmerje zahtevkov =
Kombinirano razmerje =

š

š
š
š
ž

Ekonomski kapital pri premoženjskih zavarovanjih
Pomemben koncept za določitev celotnega obsega tveganja, ki mu je zavarovalnica
izpostavljena, je ekonomski kapital. Pri premijskem tveganju temelji na verjetnostnih
porazdelitvah verjetnosti zahtevka in njegovega zneska. Premijska tveganja v veliki večini
primerov nimajo navadne porazdelitve. Obstaja velika verjetnost, da ne bo prišlo do nobenega
zahtevka, obstaja pa tudi majhna verjetnost zelo velike izgube za zavarovalnico. Ekonomski
kapital pri premijskem tveganju določimo z odčitkom stopnje zaupanja pri celotni porazdelitvi
verjetnosti. Izračunamo ga tako, da od najslabšega zneska zahtevka odštejemo najboljši
znesek zahtevka, kot je prikazano na sliki 3 (Doff 2011):

Slika 3: Ekonomski kapital pri premijskem tveganju
Vir: Doff 2011.

Ekonomski kapital pri tveganju rezerv temelji na trikotnikih izgub. Zavarovalnica izračuna
pošteno vrednost v najslabšem in najboljšem scenariju po metodi neto sedanje vrednosti
(angl.: Net Present Value, NPV). Podobno kot zgoraj ekonomski kapital izračunamo tako, da
od vrednosti po najslabšem scenariju odštejemo vrednost pri najboljšem scenariju. Pri
izračunu ekonomskega kapitala pri tveganju katastof pristopamo enako kot pri izračunu
ekonomskega kapitala pri tveganju rezerv (Doff 2011).
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3.3

Operativna in poslovna tveganja

Operativna in poslovna tveganja spadajo v skupino nefinančnih tveganj (Doff 2011). V
nadaljevanju bomo podrobneje predstavili omenjena tveganja.

3.3.1 Operativna tveganja
Operativno tveganje predstavlja tveganje za negativne spremembe v vrednosti kapitalskih
virov, ki so posledica operativnih dogodkov in vključujejo odpoved ali neustreznost notranjih
sistemov, postopkov, osebja, nadzora ali drugih zunanjih dogodkov. Operativna tveganja se
pojavljajo povsod, niso omejena na poslovno okolje. Pri farmacevtskem pakiranju na primer
lahko pride do napačne količine odmerjenega zdravila pri pacientu zaradi slabo odtisnjenega
napisa na embalaži zdravila, podatki in pogodbe na računalniku v zavarovalnici se lahko
izgubijo zaradi nesreč, kot je poplava poslovnega prostora (Coleman 2011).
Kljub temu da se operativna tveganja pojavljajo povsod, pa lahko zavarovalnice uvedejo
številne ukrepe, ki učinkovito pomagajo zmanjševati omenjena tveganja. Nekateri izmed teh
ukrepov so (Doff 2011):
- Notranja kontrola: plačila odobrita dve osebi, ki sta tudi odgovorni za njihovo izvajanje;
omejeni dostopi do določenih sektorjev v sistemu.
- Fizično varovanje: varovanje ključnih zgradb z varnostniki, kamerami, ograjami;
vgradnja protipožarnih škropilnikov.
- Neprekinjeno poslovanje: namestitev generatorjev v primeru izpada elektrike za
zagotavljanje nemotenega poslovanja in varnostne kopije podatkov.
- Zavedanje tveganj: najpomembnejši del spopadanja z operativnimi tveganji verjetno
predstavlja zavedanje zaposlenih za tveganja. Vedenje o nedeljenju zasebnih gesel,
odgovorno ravnanje na delovnem mestu in podobni ukrepi pomembno zmanjšujejo
operativna tveganja.
- Organizacija in upravljanje tveganj: v modernih zavarovalnicah in večjih družbah
obstajajo tri tvorbe, ki skrbijo za upravljanje s tveganji. Prva je uprava podjetja, ki skrbi
za sprejemanje odločitev in s tem držanja tveganja v normalnih merah. Druga je
svetovalno telo, ki skrbi, da ima uprava ustrezno metodologijo vrednotenja tveganj.
Tretja tvorba pa je neodvisno telo, ki skrbi, da različne enote podjetja delujejo v skladu z
določili tveganj v podjetju.
Merjenje operativnega tveganja se je najprej pojavilo v bančništvu. Intenzivno so se banke
začele ukvarjati z merjenjem operativnega tveganja z uveljavitvijo direktive Basel II
(2010/2074INI Evropskega Parlamenta in Sveta, Uradni list EU, št. 52010IP0354). Takrat so
bankam sledile tudi zavarovalnice. Evans in Ganegoda (2008) navajata različne načine
merjenja operativnega tveganja glede na tri skupine operativnih tveganj:
- Tveganja, za katera zavarovalnice vedo, da obstajajo in jih znajo modelirati:
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Skalarji: Metodologija, ki predpostavlja operativna tveganja kot vnaprej določen
odstotek poslovnega skalarja. Uveljavljena sta predvsem dva pristopa, osnovni
indikatorski in standardiziran pristop.
- Analiza trenda in regresija: Pristop poskuša indentificirati ključne kazalce tveganja
(angl.: Key risk indicators, KRI), nato pa uporabiti KRI pri merjenju in upravljanju
operativnega tveganja.
- Modeli računovodskih izkazov: Modeli predpostavljajo, da imajo operativna
tveganja velik vpliv na donose vrednostnih papirjev in dobičkonosnost. Merimo jih z
modelom določanja cen dolgoročnih naložb (angl.: Capital Asset Pricing Model,
CAPM).
- Modeli pričakovanih izgub: Modeli predvidevajo meritve operativnih tveganj preko
pričakovanih prihodnjih izgub.
- Pristop porazdelitve izgub: Model z uporabo notranjih podatkov rizične dogodke
kategorizira v matriko glede na poslovno vrsto in vrsto dogodka.
- Gonilniki tveganj in pristop upravljanja (angl.: Risk Drivers and Control Approach,
RDCA): Pristop temelji na vprašalniku, ki ga sestavljajo vprašanja o nadzoru
operativnega tveganja. Vprašalnik vsebuje specifične ponderje glede tveganj, ki
izoblikujejo prednostne naloge za izboljšave pri upravljanju tveganj.
- Delta EVT: Metodo je leta 2001 razvil Jack L. King (King 2001, po Evans in
Ganegoda 2008). Omenjena metoda meri operativno tveganje preko negotovosti
zaslužkov zaradi visoke frekvence in nizke resnosti izgub ter nizke frekvence in
visoke resnosti izgub.
- Vzorčni modeli: Bayesova mreža prepričanj (angl.: Bayesian belief networks, BBN).
Standardni pogojni modeli zahtevajo velike količine podatkov za izračun verjetnosti
izida nekega dogodka, zato mnogokrat niso izvedljivi v praksi. Baynesova mreža
poenostavi vizualizacijo verjetnostnega modela, ponudi pregled razmerij med
naključnimi spremenljivkami in ponudi verjetnostne scenarije podprte z
razpoložljivimi dokazi. Bayesova teorija je uporabna pri modeliranju vzrokov in
učinkov na sisteme. Najpogostejša uporaba je v jedrski industriji, diagnozah bolezni
v medicini in pri rudarjenju velikih količin podatkov v IT sektorju.
Tveganja, za katera zavarovalnice vedo, da obstajajo, a jih ne morejo modelirati
Evans in Ganegoda (2008) predlagata metodologijo, ki temelji na pristopu direktive
Solventnost II, ki nalaga evropskim zavarovalnicam, da opravijo stresne teste za
katastrofalne primere. Omenjena metoda omogoča preverbo, ali imajo zavarovalnice
dovolj kapitala za kritje svoje izpostavljenosti v primeru katastrofalnega dogodka.
Tveganja, katerim so zavarovalnice izpostavljene, a se jih ne zavedajo
Edini mogoč pristop do omenjenih nezavednih tveganj je, da na stopnjo tveganj, ki jih
poznamo in jih znamo modelirati, in tistih, ki jih ne znamo modelirati, dodamo več
kapitala, kot je predpisano.
-

-

-
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3.3.2 Poslovna tveganja
Poslovna tveganja so tveganja izgube zaradi spremembe pri konkurenci ali nezadostni notranji
prilagodljivosti na spremembe. Iz omenjenega izhaja, da poslovna tveganja sestavljata dva
dela (Doff 2011):
- konkurenčno okolje v zavarovalništvu, v katerem se obstoječe in nove zavarovalnice
borijo za tržni delež na zavarovalnem trgu,
- vlade posameznih držav, ki s predpisi obvezujejo zavarovalnice k nudenju določenih
storitev.
Analiza, ki se uporablja za oceno poslovnih tveganj, se imenuje SWOT analiza. Pomeni
identifikacijo poslovnih prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (angl. strengths,
weaknesses, opportunities and threats, v nadaljevanju SWOT). SWOT analiza ima velik
pomen pri identifikaciji potencialnih tveganj v primeru vremenskih razmer, sprememb
obrestnih mer ali potencialnih sprememb v cenah na trgu lastninskih vrednostnih papirjev
(Doff 2011).

3.4

Naložbena tveganja

V nadaljevanju tega podpoglavja predstavljamo naložbena tveganja, pri čemer se
osredotočamo na tržno tveganje, kreditno tveganje in likvidnostna tveganja.
3.4.1 Tržno tveganje
Tržno tveganje predstavlja tveganje izgube vrednosti zaradi tržnih sprememb, kot so
spremembe v obrestnih merah, spremembe valutnih tečajev, delniških cen, cen nepremičnin in
drugih sprememb (Doff 2011). Temu tveganju so zavarovalnice zaradi svoje naložbene
usmerjenosti še posebej izpostavljene. Kot prikazuje slika 4, je portfelj evropskih
zavarovalnic v večini sestavljen iz obveznic in delnic, pri čemer večino sredstev, 69 %,
predstavljajo t. i. naložbe s fiksnim donosom (državne obveznice, obveznice podjetij in
hipoteke). Druge naložbe tvorijo 18 % portfelja evropskih zavarovalnic, sledijo - lastniški
vrednostni papirji (7 % sredstev) in alternativne naložbe (6 %) (OECD 2016).
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Druga sredstva

18,00%

6,00%
7,00%
69,00%

Alternativne naložbe
Lastniški vrednostni papirji
Vrednostni papirji s fiksno
donosnostjo

Slika 4: Sestava portfelja zavarovalnic v EU, 2016
Vir: OECD 2016.

Tržno tveganje Doff (2011) razdeli na več podkategorij tveganj:
- Tveganje spremembe obrestne mere: višina obrestnih mer pomembno vpliva na tržno
vrednost sredstev.
- Valutno tveganje: zmanjšanje vrednosti zaradi sprememb na valutnih trgih in sprememb
deviznih tečajev.
- Tveganje lastniškega kapitala: zmanjševanje tržne vrednosti zaradi sprememb v cenah
delniških papirjev.
- Tveganje inflacije: spremembe v pričakovanjih o višini inflacije.
- Tveganje zasebnega kapitala: zmanjšanje vrednosti zasebnega kapitala znotraj lastniškega
kapitala.
- Nepremičninsko tveganje: padec vrednosti nepremičnin.
- Tveganje kreditne razlike: sprememba v vrednosti - padec kreditne razlike.
Za merjenje tržnih tveganj se najpogosteje uporabljata dve metodi (Treapăt in Anghel 2016):
- VaR: To so modeli, ki ocenjujejo skupno izpostavljenost zavarovalnic za tržna tveganja.
VaR oceni, kolikšno izgubo bi lahko utrpela zavarovalnica v normalnih tržnih pogojih.
Poleg VaR metode imajo zavarovalnice možnost uporabe drugih metod, ki temeljijo na
VaR, kot so: metoda preteklih simulacij, normalna - delta metoda in simulacija Monte
Carlo.
- Stresni testi: S stresnimi testi zavarovalnice pridobijo oceno sposobnosti za spoprijemanje
z veliki izgubami in določitev ukrepov za zmanjšanje tveganj.
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3.4.2 Kreditno tveganje
Brown in Moles (2016) opredeljujeta kreditno tveganje kot tveganje, ko pogodbena stranka ne
bo sposobna izpolniti svoje obveznosti (delno ali v celoti) v skladu z dogovorjenimi pogoji.
Kreditna tveganja opredeljujejo tri značilnosti:
- izpostavljenost,
- verjetnost stranke, da izpolni obveznosti,
- stopnja obnove pogodbenih obveznosti.
Kreditno tveganje je sestavljeno iz transakcijskega tveganja in tveganja portfelja.
Transakcijsko tveganje opredeljuje (negativni) učinek, ki ga ima nihanje deviznega tečaja,
preden je transakcija zaključena. Tveganje portfelja pa kaže možnost, da kombinacija sredstev
znotraj naložb ne dosega zastavljenih finančnih ciljev. Vključuje notranje tveganje in tveganje
koncentracije. Kreditno tveganje v portfelju zavarovalnic je odvisno od zunanjih in notranjih
dejavnikov. Pod zunanje dejavnike štejemo stanje in razmere v gospodarstvu, nihanje
obrestnih mer in deviznih tečajev, vladne politike, nihanja v cenah surovin in lastninskih
vrednostnih papirjih. Pod notranje dejavnike pa štejemo pomanjkljivosti v interni politiki ali
administraciji v podjetju, nizke bonitetne ocene in podobno (Spuchľakova, Valášková in
Adamko 2015).
Najbolj razvite instrumente za merjenje kreditnih tveganj imajo najbolj razvite banke, ki se v
največji meri soočajo s tem tveganjem. V zavarovalništvu je kreditno tveganje manj prisotno,
saj, kot navaja Doff (2011), imajo zavarovalnice v večini primerov v portfelju likvidne tržne
obveznice in hipoteke. Kreditna tveganja odražajo bonitetne ocene. Najbolj znani agenciji, ki
podata ocene tveganj, sta Moody's in Standard & Poor's (S&P), poleg njiju pa obstajajo še
druge agencije, ki pa niso tako mednarodno razširjene (na primer, AM Best, Dun and
Bradstreet, Fitch, Japan credit rating agency, Rating and investment in druge). V preglednici 2
so prikazani primeri bonitetnih lestvic več agencij, pri čemer pomeni ocena AAA najvišjo
stopnjo varnosti in D najnižjo.
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Preglednica 2: Bonitetne agencije in tveganja
Moody's
Standard
Corporation
and
Poor's
Aaa
AAA
Aa1
AA+
Aa2
AA
Aa3
AAA1
A+
A2
A
A3
ABaa1
BBB+
Baa2
BBB
Baa3
BBBBa1
BB+
Ba2
BB
Ba3
BBB1
B+
B2
B
B3
BCaa1
CCC+
Caa2
CCC
Caa3
CCCCa
R
C
SD
D
D
Vir: Nemzeti Bank 2020.

Fitch
Ratings
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBB+
B
BCCC
CC
C
DDD
DD

Japan
Credit
Rating
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBB+
B
BCCC
CC
C
D

Rating and
Investment
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBB+
B
BCCC
CC
C
D

3.4.3 Likvidnostna tveganja
Doff (2011) opredeli likvidnostno tveganje kot tveganje nepričakovanih ali nepričakovano
visokih izplačil, pri katerih izpolnitev obveznosti vključuje izgubo. V primerih vremenskih
katastrof mora na primer zavarovalnica nepričakovano izplačati več premoženjskih
zahtevkov, kot je bilo predvideno. To za zavarovalnico lahko pomeni, da v tistem trenutku ne
razpolaga z zadostno količino likvidnih sredstev. Zahtevki morajo biti izplačani v čim krajšem
času, zato mora zavarovalnica prodati del svojih sredstev, ki bodo verjetno prodana ob
nepravem času in zavarovalnica se lahko sooči z izgubo. Likvidnostna tveganja delimo na
tržno likvidnostno tveganje in tveganje likvidnosti financiranja. Tržno likvidnostno tveganje
pomeni, da na trgu ni dovolj oseb, ki bi bile pripravljene kupiti ali prodati določeno količino
finančnih instrumentov, ki jih v nekem trenutku potrebujemo. Zavarovalnica mora v tem
primeru najti dostop do različnih sredstev na trgu za poravnavo obvezujočih izplačil. Drugi
primer tveganja likvidnosti financiranja pa se nanaša na situacijo, ko zavarovalnica ne more
priti do drugih oblik financiranja in mora prodati sredstva, da sprosti likvidnost in pride do
sredstev za izpačila zahtevkov.
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Upravljanje z likvidnostnim tveganjem ni enostavno. Finančni oddelki v zavarovalnicah
spremljajo dnevne denarne tokove in predlagajo čim bolj učinkovito porabo likvidnih
sredstev. Oddelki spremljajo likvidnosti vsake postavke v bilanci stanja za sedanjost in za
prihodnost - med enim in dvema letoma v naprej. Učinkovito upravljanje z drugimi vrstami
tveganj lahko prepreči težave z likvidnostjo, ampak to ne prepreči likvidnostnega tveganja v
celoti. Poleg omenjenega dobrega upravljanja z drugimi tveganji je potrebna tudi učinkovita
analiza likvidnostnih razmer (Doff 2011).
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4

DIREKTIVA SOLVENTNOST II

Direktiva Solventnost II je projekt Evropske komisije in predstavlja sistem nadzora nad
kapitalsko ustreznostjo zavarovalnic v državah Evropske unije in dodatnih treh državah, ki so
članice Evropskega gospodarskega prostora. Glavni cilj Solventnosti II je višanje stabilnosti
zavarovalnic in zaščita zavarovancev, saj zmanjšuje verjetnost neizplačila odškodnin
upravičencem. Poleg tega direktiva vpeljuje najnovejše standarde nadzora nad
zavarovalnicami z združitvijo številnih direktiv v eno. Jedro novega sistema ureditve
predstavlja zahteva za izdelavo lastne ocene tveganj in solventnosti (angl. Own Risk and
Solvency Assessment, v nadaljevanju ORSA). ORSA oceni vsa tveganja, merljiva in
nemerljiva, relevantna za specifično zavarovalnico in tako predstavlja zagotovilo, da
zavarovalnice pri sprejemanju odločitev ta tveganja tudi upoštevajo (Doff 2011).

4.1

Razvoj regulacije na področju zavarovalništva v Evropski uniji

V nadaljevanju bomo predstavili razvoj regulacij na področju zavarovalništva v Evropski
uniji, pred sprejetjem direktive Solventnost I, ter korake k sprejetju direktive Solventnost II.

4.1.1

Regulacija pred sprejetjem direktive Solventnost I

Prvi direktivi s področja življenjskega in neživljenjskega zavarovanja sta bili v Evropski
gospodarski skupnosti (v nadaljevanju EGS) sprejeti v letih 1973 z oznako 73/239/EEC
Evropskega Parlamenta in Sveta (Uradni list EU, št. 31973L0239) in 1979 z oznako
79/267/EEC Evropskega Parlamenta in Sveta (Uradni list EU, št. 31979L0267). Sprejetje teh
dveh direktiv sta bila prva koraka k vzpostavitvi prostega trga zavarovanja znotraj evropske
skupnosti. Direktivi sta zajemali zahteve, ki so jih morala podjetja izpolniti, če so hotela
izpolniti oceno solventnosti. Omenjeni direktivi sta temeljili na delu nizozemskega profesorja
Cornelisa Campagna, ki je leta 1948 objavil poročilo o oceni solventnosti za deset
zavarovalnic na Nizozemskem v obdobju 1926-1945. V poročilu je pokazal, da je treba pri
oceni solventnosti podjetja upoštevati tveganja (Doff 2011).
Glavna značilnost direktive 73/239/EEC Evropskega Parlamenta in Sveta (Uradni list EU, št.
31973L0239) s področja življenjskega zavarovanja je bila poziv k boljšemu sodelovanju med
nacionalnimi organi v državah članicah evropske gospodarske skupnosti (EGS). Leta 1975 je
Komisija podala predlog druge direktive o neživljenjskih zavarovanjih. Omenjeni predlog iz
leta 1975 je bil spremenjen, komisija pa je sprejela kritiko, da je potrebno definirati razliko
med velikimi in majhnimi tveganji. Zakonodaja glede velikih tveganj bi morala biti skladna z
zakonodajo v državi, v kateri je registrirana zavarovalniška družba, zakonodaja za manjša
tveganja pa bi morala biti skladna z zakonodajo države, v kateri se tveganje nahaja (Doff
2011).
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Doff (2011) opisuje, da morajo vse zavarovalnice v skladu z direktivo 73/239/EEC
Evropskega Parlamenta in Sveta (Uradni list EU, št. 31973L0239) o kreditnem zavarovanju
za zavarovanje kreditnih tveganj imeti oblikovano izravnalno rezervo. Stopnja izravnalne
rezerve pa ne more biti uporabljena pri izračunu za stopnjo solventnosti.
Države evropskega gospodarskega prostora so imele do sedaj različne zakone glede
razkrivanja informacij, ki so se navezovale na finančno stanje zavarovalnic. Interes za
finančno poslovanje zavarovalnic je poleg javnosti obstajal tudi pri borznih posrednikih,
upravljalcih tveganj, novinarjih in drugih. Zato je bilo pomembno, da so računovodski izkazi
v različnih državah usklajeni. Ker si je Evropska komisija želela vzpostaviti enotni trg na
zavarovalnem področju, je predlagala direktivo o letnih računovodskih izkazih za
zavarovalnice. Komisija je leta 1986 predlagala direktivo z oznako 91/674/EEC Evropskega
Parlamenta in Sveta (Uradni list EU, št. 31991L0674), direktiva je bila sprejeta 19. 12. 1991
(Doff 2011). S to direktivo Evropska komisija vzpostavi natančna pravila o prikazovanju
njihovega finančnega stanja. Določbe so razdeljene na (Doff 2011):
- neživljenjska zavarovanja (rezervacije za prenosne premije in rezervacije za zahtevke),
- življenjska zavarovanja (matematične rezervacije, ki so sestavljene na aktualnih
pogodbah).

4.1.2

Direktiva Solventnost I

Na zasedanju odbora za zavarovanje (angl. Insurance Comittee, v nadaljevanju IC), ki je
deloval pod okriljem Evropske komisije, je bila aprila leta 1994 ustanovljena delovna skupina
pod vodstvom dr. Helmut Müllerja, zadolžena za obširen pregled preteklih direktiv s področja
zavarovalništva. Poročilo, ki ga je skupina predstavila leta 1997, je postalo znano kot
Müllerjevo poročilo (Conference of insurance supervisory services of the member states of
the European Union 1997, po Doff 2011). Müllerjeva skupina je bila mnenja, da je
solventnostni sistem treba razdeliti na tri podskupine: minimalni jamstveni sklad, jamstveni
sklad in vzdrževano mejo plačilne sposobnosti. Največje spremembe so predlagali na
področju minimalnega jamstvenega sklada, saj so predlagali zvišanje sredstev na znesek, ki bi
kompenziral inflacijo od leta 1973 dalje (za neživljenjska zavarovanja) oziroma od 1979 za
življenjska zavarovanja (Conference of insurance supervisory services of the member states of
the European Union 1997, po Doff 2011).
Za neživljenjska zavarovanja je skupina predlagala uvedbo treh indeksov, ki bi bili
pokazatelji, ali znesek sredstev ustreza minimalnim določenim limitom kapitalskih zahtev
(Conference of insurance supervisory services of the member states of the European Union
1997, po Doff 2011):
- indeks premij,
- indeks odškodnin,
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- indeks rezervacij.
Dodatno so predlagali še četrti indeks, t. i. - indeks naložb, ki bi meril sredstva
zavarovalniške družbe (Conference of insurance supervisory services of the member states of
the European Union 1997, po Doff 2011).
Pri življenjskih zavarovanjih skupina ni predlagala sprememb pri stopnji solventnosti – ta je
ostala na enaki ravni kot pri prvi direktivi 79/267/EEC Evropskega Parlamenta in Sveta.
(Uradni list EU, št. 31979L0267) za življenjska zavarovanja, in sicer 3 ‰ tveganega kapitala.
Nadalje je Müllerjeva skupina tveganja razdelila v tri glavne skupine: tehnična tveganja,
naložbena tveganja in netehnična tveganja (Conference of insurance supervisory services of
the member states of the European Union 1997, po Doff 2011):
- Tehnična tveganja:
- tveganje nezadostnih tarif: napake v izračunih,
- odstopna tveganja: sprememba pogostosti nesreč, umrljivosti, obrestne mere,
- tveganja ocenjevanja: nezadostnost tehničnih rezervacij,
- pozavarovalna tveganja: neplačila in slaba kakovost pozavarovanja,
- tveganja obratovalnih stroškov: zneski za kritje obratovalnih stroškov so prenizki,
- tveganje večje izgube: povečanje števila in velikosti izgub,
- tveganje katastrofe: izredni dogodki: poplave, potresi ...,
- tveganje rasti: prekomerna, neusklajena rast,
- likvidacijsko tveganje: obstoječa sredstva zavarovalnice, ne krijejo poravnavo
obveznosti.
- Naložbena tveganja:
- amortizacijsko tveganje: naložbe izgubijo vrednost zaradi neplačila ali tržnega
tveganja,
- likvidnostno tveganje: nezmožnost prodaje naložb ob pravem času,
- tveganje ujemanja: sredstva podjetja se slabo ujemajo z obveznostimi,
- tveganje obrestne mere: tveganje spremembe obrestne mere,
- tveganje vrednotenja: tveganje, da je bila naložba ovrednotena previsoko,
- tveganje udeležbe: tveganje, da imajo podjetja, v katerih imamo naložbo, deleže v
drugih podjetjih,
- tveganja izvedenih finančnih instrumentov: posebni trgi, posebna kreditna in
likvidnostna tveganja.
- Netehnična tveganja:
- poslovodsko tveganje: kriminalne namere ali nesposobno vodstvo družbe,
- tveganje garancij v korist tretjih oseb: obremenitev gospodarskega kapitala družbe,
- tveganje izgube terjatev zaradi posrednikov: zunanje osebe ne izpolnjujejo svojih
obveznosti,
- splošna tveganja v poslovanju: spremembe splošnih pogojev, spremembe davčnih
zakonov in predpisov.
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Direktivi iz sedemdesetih let 73/239/EEC Evropskega Parlamenta in Sveta (Uradni list EU, št.
31973L0239) in 79/267/EEC Evropskega Parlamenta in Sveta (Uradni list EU, št.
31979L0267) sta leta 1992 nasledili direktivi 92/96/EEC Evropskega Parlamenta in Sveta
(Uradni list EU, št. 31992L0069) za življenjska zavarovanja in 92/49/EEC Evropskega
Parlamenta in Sveta (Uradni list EU, št. 31992L0049) za neživljenjska zavarovanja. Omenjeni
direktivi sta znani pod imenom Solventnost I. Slednja določi minimalne kapitalske zahteve
zavarovalnic, čeprav so bile le-te zelo osnovne, vrednotenje obveznosti po lokalnih
računovodskih praksah, ne vsebuje pa določb za preglede tveganj v zavarovalnicah. Kljub
poenostavljenim določilom je Solventnost I vzpostavila najkonkurenčnejši zavarovalni trg na
svetu (Buckham, Wahl in Rose 2011).
Direktiva Solventnost I pa je vsebovala nekatere pomanjkljivosti, ki jih je Evropski parlament
prepoznal in predlagal ključna načela, na katerih temelji nova direktiva Solventnost II.
Bistvene posodobitve se kažejo v strukturi nove direktive v obliki treh stebrov, nadzoru nad
zavarovalnicami, ki temelji na identifikaciji tveganj, in oceni sredstev na podlagi poštene
vrednosti. Cilj direktive Solventnost II predstavlja tudi zagotovitev usklajenosti zavarovalnih
podjetij v državah EU (Buckham, Wahl in Rose 2011). Več o korakih k oblikovanju direktive
Solventnost II je v naslednjem podpoglavju.

4.1.3 Koraki k direktivi Solventnost II
Direktiva Solventnost I je zaradi precej splošnih zahtev vodila do razlik v uporabi predpisov v
zavarovalništvu v Evropi. Direktiva je bila osredotočena na kapitalsko ustreznost, zanemarila
pa je zahteve za obvladovanje tveganj ter notranje upravljanje zavarovalnic. Na triindvajsetem
zasedanju odbora za zavarovanje (danes znan pod imenom Evropski odbor za zavarovanja in
poklicne pokojnine, EIOPC) so sodelujoči sprejeli sklep, da je treba temeljiteje pregledati
finančne položaje zavarovalnic (EIOPC 2016). Kasneje se je izkazalo, da je bila to ključna
dodana vrednost projekta Solventnost II. Analiza je pokazala, da je treba upoštevati tudi
tveganja, ki do tedaj še niso bila upoštevana, in sicer naložbeno tveganje, ki vključuje tržno in
kreditno tveganje, operativno tveganje, likvidnostno tveganje in tveganja upravljanja s
sredstvi in obveznostmi (angl.: asset liability management, ALM). Sodelujoči na odboru so
izpostavili šest ključnih tem, ki jim je treba posvetiti pozornost (Doff 2011):
- sredstva in naložbena tveganja: vzpostavitve stresnih testov v vseh državah članicah,
- tveganja upravljanj s sredstvi in obveznostmi: nekatera pravila so že vzpostavljena,
nadaljnje preučevanje pri katastrofnih primerih,
- pozavarovanje: razlike v kakovosti pozavarovanj, predloge za pozavarovalni nadzor so
nujne,
- zahteve minimalnega kapitala: metodologija za večji izraz resničnega tveganja za
zavarovalnico,
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-

računovodski sistem: osredotočenost na zavarovalne pogodbe in vrednotenju sredstev in
obveznosti.

Evropski svet je leta 2001 podprl Lamfalussyjev postopek za nadzor in regulacijo vrednostnih
papirjev na evropskih trgih. Postopek je bil napisan v sklopu poročila, ki ga je pripravil takoimenovani »odbor modrecev«, ki mu je predsedoval baron Aleksandre Lamfalussy (Doff
2011). Doff (2011) opisuje Lamfalussyjev postopek kot postopek, ki omogoča učinkovitejši in
prilagodljivejši pristop regulacij in dopušča hitrejše sprejemanje odločitev in izboljšavo
nadzora na ravni EU. Lamfalussyjev pristop ima štiri stopnje, opisane v tabeli 3:
Preglednica 3: Lamfalussyjev pristop
Stopnja
1
Stopnja
2
Stopnja
3
Stopnja
4

Kaj predstavlja
Direktiva
Solventnost II
Izvedbeni ukrepi

Kaj vključuje
Okvirna načela

Kdo jo je razvil
Evropska komisija

Kdo odloča
Evropski Parlament in Svet

Opis podrobnih
izvedbenih ukrepov

Evropska komisija

Evropska Komisija s
privolitvijo EIOPC in EU
Parlamenta

Nadzorni
standardi
Ocena

Smernice v
vsakodnevnem nadzoru
Spremljanje skladnosti
in izvrševanja

EIOPA

EIOPA

Evropska Komisija

Evropska Komisija

Vir: Doff 2011.

Lamfalussyjev pristop predstavlja ogrodje, ki je potrebno za delovanje direktive Solventnost
II. Kjub temu pa je Evropska komisija zaprosila Evropski organ za zavarovanja in poklicne
pokojnine (angl.: Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors,
CEIOPS), danes imenovan Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (angl.:
European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA). EIOPA je novembra
2005 izvedela študijo kvantitativnega vpliva (QIS1). Glavni namen študij je, da nadzorniki
testirajo strukturo direktive Solventnost II. Zavarovalnice, pa se seznanijo z metodologijo
direktive Solventnost II in pripravljenostjo na nove predpise (Doff 2011).
V tabeli 4 prilagamo pregled študij z glavnimi temami:
Preglednica 4: Študije QIS in glavne teme
Čas

Število sodelujočih

Glavne teme

QIS1

Nov. - dec. 2005

312

Tehnične določbe

QIS2

Maj - jul. 2006

514

QIS3
QIS4
QIS5

Apr. - jul. 2007
Apr . -jul. 2008
Sept. - dec. 2010

Modularni pristop za SCR
in metodologija
Celoten okvir direktive
Celoten okvir direktive
Celoten okvir direktive

1027
1412
2520

Vir: EIOPA 2005, po Doff 2011.
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Poleti 2007 je Evropska komisija predstavila končni okvir direktive Solventnost II.
Predstavitev je pomenila tudi začetek odločanja o direktivi v Evropskem parlamentu in
Evropskem svetu. Referenčni okvir direktive je bil objavljen leta 2009 in sprejet 25.
novembra 2009. Po sprejetju so morale države članice EU direktivo implementirati na
nacionalni ravni. Zaradi mnogih sprememb, ki jih je bila deležna direktiva, je slednja stopila v
veljavo v januarju 2016 (Heep – Altiner, Mullins in Rohlfs 2018).
Leta 2011 je Komisija sprejela spremembo direktive, imenovano direktiva Omnibus II, ki je
stopila v veljavo januarja leta 2013. Dopolnilo Omnibus II predstavlja lažji prehod iz sistema
Solventnost I v novo direktivo Solventnost II. Nekateri elementi iz Solventnosti I se lahko
uvedejo v novo direktivo med tremi in desetimi leti, kar pomeni večjo stabilnost na
kapitalskih trgih in nižje stroške za zavarovalnice (EIOPA 2019a).

4.2

Direktiva Solventnost II

Direktiva Solventnost II je bila vzpostavljena z namenom, da v EU vzpostavi enoten
regulativni okvir za zaščito zavarovancev preko minimalnih kapitalskih zahtev ter določil za
upravljanje tveganj. Direktiva uvaja tudi posodobljen nadzor in večjo integracijo ter
konkurenčnost zavarovalniškega trga EU (Agencija za zavarovalni nadzor 2016).
Struktura direktive Solventnost II temelji na treh stebrih (slika 5). V bančništvu imata
podobno strukturo direktivi Basel II (Direktiva 2010/2074INI Evropskega Parlamenta in
Sveta, Uradni list EU, št. 52010IP0354) in Basel III (Direktiva 2016/2959RSP Evropskega
Parlamenta in Sveta, Uradni list EU, št. 52016IP0439). Prvi steber Solventnosti II
predstavljajo finančne zahteve; med drugim določa vrednotenje tehničnih rezervacij in
kapitalske zahteve. Drugi steber sestavljajo kvalitativne zahteve oziroma postopke nadzora
nad zavarovalnicami. Nadzornik mora imeti popoln pregled nad tveganji v podjetju, poleg
tega pa ima pomembno vlogo komunikacija med nadzorniki in nadzorovanimi družbami.
Ključno vlogo v drugem stebru predstavlja lastno tveganje plačilne sposobnosti – ORSA.
Tretji steber direktive predstavljata razkritje informacij in tržna disciplina. Zavarovalnica
mora nazorno poročati pristojnim organom, poleg tega pa je obvezana k razkrivanju
informacij, nujnih za oblikovanje naložbenih odločitev vlagateljev (Doff 2011). V
nadaljevanju bomo podrobneje predstavili vse tri stebre direktive Solventnost II.
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Tri stebri direktive Solventnost II

Steber I

Steber II

Steber III

Kvantitativne zahteve

Kvalitativne zahteve

Razkritje informacij

-

Ocena bilance
stanja
Rezerve
MCR
SCR

-

Korporativno
upravljanje
Upravljanje
tveganja
Stresni testi
ORSA
Proces
nadzora

-

Zahteve pri
razkritju
informacij
Transparentnost pri
strategiji
tveganja

Slika 5: Trije stebri direktive Solventnost II
Vir: European Commission 2015.

4.2.1 Steber I
Prvi steber poleg metodologije vrednotenja sredstev in obveznosti do virov sredstev določa
minimalne kapitalske zahteve, ki jih mora dosegati zavarovalnica. Prvi steber tako določa dve
kapitalski zahtevi (Institute and Faculty of Actuaries 2016):
- minimalni zahtevani kapital (angl.: Minimum capital requirement, MCR), ki predstavlja
kritično mejo višine kapitala, pod katero se zavarovalnica ne sme spustiti;
- zahtevani solventnostni kapital (angl.: Solvency capital requirement, SCR), ki določa
višino kapitala, s katero zavarovalnica lahko pokriva nepredvidene izgube, hkrati pa
zagotavlja zavarovancem, da bodo obveznosti, ki jih ima zavarovalnica do njih,
poplačane.
Obe kapitalski zahtevi podrobneje predstavljamo v nadaljevanju.
MCR je definiran kot linearna formula, ki je usmerjena na tvegano vrednost (angl:. Value at
risk, VaR) za eno leto s 85 % stopnjo zaupanja. Pri življenjskih zavarovanjih formula za
izračun temelji na tehničnih rezervacijah in VaR pri smrti ali invalidnosti pomnožena z
določenimi faktorji, ki se spreminjajo glede na to, ali gre za dobičkonosno podjetje ali
konvencionalno brez dobička. MCR ima postavljeno 25 % spodnjo mejo in 45 % zgornjo
mejo. Za življenjske zavarovanice minimalna kapitalska zahteva znaša 3,7 milijona evrov
(Doff 2011).
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Ukrepi nadzornih organov bodo izvedeni, če zavarovalnici upravičen kapital družbe pade pod
SCR (prva intervencija). Če kapital družbe pade pod vrednost MCR, družba izgubi dovoljenje
za opravljanje zavarovalniške dejavnosti (Doff 2011).
SCR predstavlja tvegano vrednost (VaR), ki temelji na 99,5 % intervalu zaupanja v preteklem
letu. Obstajata dva načina za izračun SCR. Prvi pristop je standardiziran, pri katerem SCR
vsebuje modul za vsako tveganje, drugi model pa je notranji. Večje in naprednejše
zavarovalnice bodo uporabile notranje modele. Notranji model, pod pogojem da ga odobrijo
regulativni organi zavarovalnice, se lahko uporabi kot delna ali popolna alternativa
standardiziranemu modelu. Kljub temu pa mora notranji model ustvariti SCR in je primerljiv
s tistim iz standardnega modela. Vključiti mora pokritja vseh tveganj iz standardnega modela
in zagotovilo enakovrednih podatkov z 99,5 % stopnjo zaupanja v enem letu (Institute and
Faculty of Actuaries 2016).
V tabeli 5 prikazujemo metode izračuna SCR glede na različna tveganja:
Preglednica 5: Metode izračuna SCR
Skupna tveganja
Tveganje neopredmetenih
sredstev
Tržna tveganja

Kreditno tveganje

Življenjska tveganja

Vrsta-tveganja

Metodologija po standardni
formuli SCR (QIS5)
80 % vrednosti na ekonomski
bilanci stanja
Tveganje obrestne mere
Maksimalna in minimalna
obrestna mera
Tveganje lastniškega kapitala 30 % znižanje na delniških
trgih, 40 % na drugih trgih
Nepremičninsko tveganje
25 % padec vrednosti
nepremičnine
Valutno tveganje
25 % sprememba navzgor ali
navzdol
Tveganje kreditne razlike
Tržna cena, odvisna od
trajanja šoka in ocene
varnosti
Tveganje nelikvidnosti
65 % znižanje v
nelikvidnostni premiji
Tveganje koncentracije
Prilagoditev koncentracije v
portfelju sredstev
Zbirnostno tveganje
Korelacijska matrika
Privzeto tveganje
Drugačen pristop glede na
tvegane in manj tvegane
stranke
Tveganje umrljivosti
15 % povečanje umrljivosti
se nadaljuje

31

Skupna tveganja

Vrsta-tveganja
Tveganje dolge življenjske
dobe
Tveganje invalidnosti
Tveganje izpada
Odhodkovno tveganje
Tveganje revizije
Tveganje katastrofe

Zbirnostno tveganje
Neživljenjsko/premoženjsko Tveganje premije in rezerve
tveganje
Tveganje izpada
Tveganje katastrofe
Zbirnostno tveganje
Zdravstveno tveganje

Operativno tveganje

Metodologija po standardni
formuli SCR (QIS5)
20 % znižanje umrljivosti
35 % povišanje v naslednjem
letu, 25 % leto za tem
50 % povečati in zmanjšati
stopnje izpada
10 % povečanje prihodnjih
odhodkov
3 % povečanje letne rente
0,15 % povečanje umrljivosti
v prihodnjem letu
Korelacijska matrika
Faktor premijskih časov,
različni dejavniki po vrsti
dejavnosti
50 % povečati in zmanjšati
stopnje izpada
Vrste predpisanih scenarijev
Korelacijska matrika
Izbira za izračun po
življenjskem ali
premoženjskem modelu
Faktorska premija ali rezerve
plus 25 % odhodkov. Strošek
znaša vsaj 30 % osnovnega
SCR

Vir: Doff 2011.

Obstajajo tudi določene omejitve, ki jih mora družba upoštevati glede kakovosti kapitala, ki
ga lahko zavarovalnica uporabi za kritje MCR in SCR. Kapital prvega reda predstavlja
vplačan osnovni kapital, pomeni najvišjo kakovost in zagotavlja najvišjo absorbcijo izgub in
ima najtrajnejšo obliko. Kapital drugega reda predstavljajo garancije, kapital tretjega reda pa
je najnižje kakovosti npr. podrejeni dolg. SCR mora biti podprt z vsaj 50 % kapitala prvega
reda in ne več kot 15 % kapitala tretjega reda. MCR pa mora biti podprt z vsaj 80 % kapitala
prvega reda, hkrati pa ne sme vsebovati nič kapitala tretjega reda (Institute and Faculty of
Actuaries 2016). Elemente oziroma vrste kapitala, primerne za kritja MCR in SCR, prikazuje
spodnja tabela.
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Preglednica 6: Elementi kritja pri SCR in MCR
Prvi red
Vplačani kapital

Sredstva iz ustanovljenega
sklada
Premijski račun
Rezerve
Pričakovani dobiček
Podrejene obveznosti,
zapadlost najmanj deset let
Pokritje SCR najmanj 50 %
Kritje MCR najmanj 80 %

Drugi red
Drugi kapital z izpolnjenimi
merili, z zapadlostjo najmanj
pet let
Akreditivi in garancije

Tretji red
Odložene terjatve za davek

Ostali kapital, zapadlost
najmanj tri leta

Pravno zavezujoče zaveze
drugih zavarovalnic
Zaveze članov vzajemnih
zavarovalnic

Ostalo kritje SCR
Kritje MCR največ 20 %

Kritje največ 15 % SCR
Neprimerno za kritje MCR

Vir: Doff 2011.

4.2.2 Steber II
Drugi steber direktive Solventnost II opredeljuje odgovornosti kjučnih funkcij znotraj
podjetja. Upravni odbor je odgovoren za stalno spoštovanje direktive Solventnost II.
Nadzorniku zagotavlja popoln pregled nad tveganji, ki so opisana v prvem stebru direktive.
Nadzornik lahko od družbe zahteva več kapitala za kritje tveganj, če uvidi, da je družba
preveč izpostavljena tveganju - ta zahteva se imenuje kapitalski dodatek (Doff 2011).
Bistvo drugega stebra direktive pa niso kazni, ampak dialog med nadzornikom in
nadzorovano zavarovalnico. Od zavarovalnic se prav tako pričakuje, da imajo ustrezno
definirana in zastavljena tveganja in sistem ORSA (Institute and Faculty of Actuaries 2016).
Lastna ocena tveganj in solventnosti (angl.: Own Risk and Solvency Assessment) je ključni
element drugega stebra direktive Solventnost II. Predstavlja proces, v katerem nadzorovana
zavarovalnica sestavi ORSA poročilo, ki je posredovano nadzornim organom. Sestavni deli
poročila ORSA so (Doff 2011):
- opis zavarovalnice in njen profil tveganja,
- poslovna strategija in višina sprejemljivega tveganja,
- ocena tveganja glede na različne redove kapitala in nepredvidene dogodke,
- stresni testi in vnaprej izdelani scenariji.
Poročilo ORSA poda vpogled na vrsto pomembnih problemov, ki jih ima določena
zavarovalnica glede tveganj (Doff 2011) :
- Katere vrste tveganj želi prevzeti podjetje?
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-

Katere vrste storitev so povezane z omenjenimi prednostnimi tveganji?
Maksimalna izpostavljenost tveganju.
Kako in na kakšen način je kapital družbe izpostavljen tveganjem?

Zadnji pomemben element ORSA poročila so zagotovila, da bodo kjučni ljudje pri odločitvah
v zavarovalnici razumeli profil tveganja, ki mu je izpostavljeno podjetje (Doff 2011).

4.2.3 Steber III
Tretji steber direktive Solventnost II predstavlja razkritje informacij in tržno disciplino.
Zadnji del te direktive vsebuje dve poročili (Doff 2011):
- redno nadzorno poročanje (angl.: Regular supervisory reporting, RSR),
- javno razkritje informacij delničarjem (angl.: Solvency and financial condition report,
SFCR).
RSR poročilo je namenjeno samo pristojnemu nadzorniku, medtem ko je SFCR namenjeno
javnosti. V praksi je SFCR poročilo vgrajeno kot del RSR. RSR in SFCR imata podobno
strukturo, le da so informacije namenjene javnosti manj podrobne kot tiste, ki jih zahteva
nadzornik. Informacije, ki morajo biti predane v poročilu nadzorniku, so naslednje (Doff
2011):
- pregled in uspešnost poslovanja družbe,
- opis strukture upravljanja s tveganji,
- osnova za vrednotenje tveganj in metodologije merjenja tveganj,
- obvladovanje tveganja, poročilo za vsako vrsto tveganj, portfelj in izpostavljenost
različnim tveganjem,
- struktura kapitala in upravljanje z njim.
Pomemben podatek pri razkritju informacij pri tretjem stebru direktive je razmerje pokritosti
kapitala - delež kapitala, ki je na voljo, do deleža potrebovanega kapitala. V večini primerov v
praksi zavarovalnice s tem nimajo težav, saj imajo zavarovalnice na voljo večkratnik
potrebnega kapitala (Doff 2011).

4.3

Uvedba direktive v Sloveniji

Direktiva Solventnost II je v Sloveniji stopila v veljavo 1. 1. 2016. V slovenski pravni red je
direktivo uvedel ZZavar-1. Direktiva Solventnost II je bila podlaga, preko katere je Evropska
komisija izdala vrsto uredb, ki neposredno veljajo za slovenske zavarovalnice in
pozavarovalnice in jih zavezujejo kot nacionalni zakoni (Agencija za zavarovalni nadzor
2016).
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Glavno določilo direktive Solventnost II preko ZZavar-1 je, da poslovanje družbe in nadzor
nad njimi temeljita na tveganjih. To predstavlja tudi poglavitno razliko med zdajšnjim in
prejšnjim ZZavar-1. ZZavar-1 določa kapitalsko zahtevo, ki se odrazi v zahtevanem
solventnostnem kapitalu, ki se ga, kot že omenjeno, izračuna na dva načina: po standardni
formuli ali notranjih modelih v podjetjih. ZZavar-1 ureja:
- pogoje za ustanovitev, poslovanje in nadzor zavarovalnic in pozavarovalnic s sedežem v
Republiki Sloveniji,
-

pogoje za nadzor zavarovalniških in pozavarovalniških skupin,

-

pogoje za reorganizacijo in prenehanje zavarovalnic in pozavarovalnic,

-

pogoje, pod katerimi lahko osebe s sedežem zunaj Republike Slovenije opravljajo
zavarovalne posle na območju Republike Slovenije,

-

status, organizacijo in pravila delovanja Agencije za zavarovalni nadzor pri opravljanju
pristojnosti in odgovornosti po tem in drugih zakonih,

-

pogoje za zavarovalno zastopanje in posredovanje.

ZZavar-1 je Agencijo za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju AZN) pooblastil za pripravo in
sprejetje podzakonskih predpisov na področju zavarovalništva. AZN je tako na podlagi
ZZavar-1 sprejela en podzakonski predpis v letu 2015, v letu 2016 pa naslednjih šestintrideset
predpisov. AZN je s sprejetji podzakonskih predpisov uredila več področij delovanja
zavarovalnic v Sloveniji, kot na primer področje izdaje različnih vrst dovoljenj, področje
zavarovalno-tehničnih rezervacij, lastnih virov sredstev, področje uporabe modulov
standardne formule za izračun kapitalskih zahtev ter področje računovodenja in revizije
(Agencija za zavarovalni nadzor 2016).
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5

EMPIRIČNA ANALIZA

To poglavje je namenjeno predstavitvi rezultatov empirične analize. V prvem delu na kratko
opisujemo strukturo in obseg zavarovalnega trga v Sloveniji, temu sledi pregled naložbene
politike slovenskih zavarovalnic, analiza kapitalske ustreznosti slovenskih zavarovalnic in
njihovega poslovanja. Empirična analiza bo temeljila na vzorcu 13 zavarovalnic, ki so
poslovale v Sloveniji med leti 2013 in 2019. Podroben pregled uporabljenih metod in
podatkov je v poglavju 1.3.

5.1

Struktura zavarovalnega trga v Sloveniji

Na slovenskem zavarovalnem trgu je v letu 2019 poslovalo 20 zavarovalnic, pozavarovalnic,
in drugih družb, ki so opravljale zavarovalniško dejavnost. Poleg teh družb je lahko
zavarovalne posle opravljalo še 7 podružnic zavarovalnic iz tujine ter 833 zavarovalnic s
sedežem v tujini, ki lahko posle opravljajo neposredno. Od omenjenih zavarovalnic s sedežem
v tujini jih ima največji delež sedež v Združenem kraljestvu (16,2 %), Luksemburgu (13 %) in
Nemčiji (11,9 %) (Slovensko zavarovalno združenje 2020a).
Ob koncu leta 2019 je imelo Slovensko zavarovalno združenje (v nadaljevanju SZZ) 21
članic. Zavarovalna premija štirih največjih članic SZZ (Zavarovalnica Triglav, d. d.,
Zavarovalnica Sava, d. d., Zavarovalnica Adriatic Slovenica, d. d. in Vzajemna zdravstvena
zavarovalnica, d. v. z.) je znašala 68,8 % celotne zavarovalne premije članic, kar je za 0,9 %
manj kot v preteklem letu. Članice SZZ predstavljajo več kot 98 % slovenskega
zavarovalnega trga in so ob koncu leta 2019 zaposlovale 6.255 oseb, od tega skoraj 60 %
žensk (Slovensko zavarovalno združenje 2020b).

5.2

Obseg zavarovalne dejavnosti v Sloveniji

Zavarovalništvo je ena pomembnejših gospodarskih panog v Sloveniji, saj je delež
zavarovalnih premij v letu 2019 predstavljal 5,2 % BDP. Vrednost skupne zavarovalne
premije je znašala 2517,4 milijona evrov in je dosegla najvišjo raven v državi do sedaj.
Povečala se je za 7,5 % oziroma 176,2 mio evrov (v primerjavi z letom 2018), kar je največ
od leta 2008, pri čemer je rast zabeležena tako v segmentu življenjskih kot neživljenjskih
zavarovanj. Za zavarovanje življenja in premoženja je prebivalec Slovenije lani v povprečju
porabil 1209,7 evrov, kar je največ doslej. Za primerjavo, v Evropi je največ porabil
prebivalec Švice (6014,8 evra), najmanj pa prebivalec Turčije (111 evra) (Slovensko
zavarovalno združenje 2020b).
Neživljenjska zavarovanja so v porastu že peto leto zapored - v letu 2019 so bruto premije
znašale 2,3 milijarde evrov, povečanje za 7,2 % v primerjavi s preteklim letom, kar je najvišja
stopnja rasti po letu 2006. Najvišjo rast so zabeležile zavarovalne premije zavarovanj
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odgovornosti pri uporabi plovil, kavcijska zavarovanja in zavarovanja pomoči (Slovensko
zavarovalno združenje 2020b).
Zavarovalna premija življenjskih zavarovanj se je povečala za 5,2 % in je leta 2019 znašala
427,4 milijonov evrov. Največji delež (33,4 %) dosega življenjsko zavarovanje z naložbenim
tveganjem. Za zavarovanje življenja je v letu 2019 prebivalec Slovenije v povprečju porabil
362,3 evra zavarovalne premije osebnih zavarovanj; mednje spadajo nezgodna, zdravstvena in
življenjska zavarovanja, ki so se povečala za 7,7 % in znašala 58,3 % celotne dejavnosti
članic SZZ. Pri tem so dopolnilna zdravstvena zavarovanja z 11,4-odstotno rastjo zajemala
23,3 % celotne zbrane zavarovalne premije. Rast dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj sicer ne
izhaja iz nove prodaje, temveč so se povečale zavarovalne premije zaradi vse večjih
obremenitev doplačil javnih zdravstvenih storitev (Slovensko zavarovalno združenje 2020b).
Povprečje vseh prejetih premij pri neživljenjskih zavarovalnicah v EU se je leta 2018, v
primerjavi z letom prej, povečalo za 1,6 % in je znašalo 444,1 milijard evrov. Znesek celotnih
prejetih premij pri življenjskih zavarovanjih pa je leta 2018 upadel za 3,1 % in je znašal 692,7
milijard evrov (EIOPA 2019a).

5.3

Naložbena politika slovenskih zavarovalnic

Zavarovalnice imajo sloves zelo konzervativnih institucionalnih vlagateljev, zato imajo
večino finančnih sredstev naloženih v dolžniških vrednostnih papirjih. V nadaljevanju najprej
prikazujemo strukturo naložb v obdobju 2013–2019 po posameznih obravnavanih
zavarovalnicah.
Iz slike 6 je razvidno, da je zavarovalnica Adriatic Slovenica, d.d., skozi celotno opazovano
obdobje, z izjemo 2015, več kot polovico vseh svojih naložb imela v dolžniških vrednostnih
papirjih. V letu 2015 se je delež dolžniških vrednostnih papirjev v celotni strukturi naložb
zmanjšal kar za 24,5 odstotne točke v primerjavi s predhodnim letom, kar verjetno odraža tudi
podrobnejše poročanje (med postavkami so tudi naložbe v vzajemne sklade). Naložbe v
dolžniške vrednostne papirje so se v celotni strukturi naložb ponovno okrepile po uvedbi
direktive Solventnost II v letu 2016, čemur je sledil manjši padec, leta 2019 pa se je njihov
delež močno povečal in dosegel 66 % v celotni strukturi.
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Slika 6: Struktura naložb zavarovalnice Adriatic Slovenica, d. d.
Vir: Adriatic Slovenica d. d. 2014, 2015, 2016, 2017a, 2018a, 2019a, 2020a.

Iz slike 7 je razvidno, da je Zavarovalnica Ergo, d. d., svoja finančna poročila objavljala le do
leta 2016. V obdobju med 2013 in 2016 so se naložbe v dolžniške vrednostne papirje skoraj
prepolovile – leta 2013 so znašale 100 %, leta 2016 pa le še 51,30 % vseh naložb.
120,00%
100,00%
100,00%

80,00%
59,20%

60,00%

54,40%

51,30%

48,70%

45,60%
40,80%
40,00%

20,00%

0,00%
dolžniški v.p. dolžniški v.p.
2013

skladi

dolžniški v.p.

2014

skladi

dolžniški v.p.

2015

2016

Slika 7: Struktura naložb Ergo zavarovalnice, d. d.
Vir: Ergo d. d. 2014, 2015, 2016, 2017a.
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Kot je razvidno iz slike 8, je Generali zavarovalnica, d. d., izkazala negativen trend v deležu
naložb v dolžniške vrednostne papirje. Leta 2013 je imela zavarovalnica 66,8 % vseh naložb v
dolžniških vrednostnih papirjih, do konca leta 2015 pa je ta delež upadel za 5,5 odstotnih
točk. V obdobju med letoma 2016 in 2019 je ta delež dodatno upadel za 2,4 odstotni točki.
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Slika 8: Struktura naložb Generali zavarovalnice, d. d.
Vir: Generali zavarovalnica d. d. 2014, 2015, 2016, 2017a, 2018a, 2019a, 2020a.

Iz slike 9, pri Grawe zavarovalnici d.d. vidimo konstantno zmanjševanje naložb v dolžniške
vrednostne papirje. Leta 2013 je v celotni strukturi naložb beležila 72,6 % naložb v dolžniških
vrednostnih papirjih. Ta delež se je le nekoliko znižal do leta 2015, čemur je sledil večji upad
– v obdobju med letoma 2016 in 2019, po uvedbi direktive Solventnost II, se je ta delež znižal
za 5,2 odstotnih točk.
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Slika 9: Struktura naložb Grawe zavarovalnice, d. d.
Vir: Grawe zavarovalnica d. d. 2014, 2015, 2016, 2017a, 2018a, 2019a, 2020a.

Merkur zavarovalnica, d. d., je delež naložb v dolžniške vrednostne papirje v celotni strukturi
naložb v preučevanem obdobju povečevala (glej sliko 10). Med letoma 2013 in 2015 so se
naložbe v dolžniške vrednostne papirje povečale za 1,2 odstotne točke, po uvedbi direktive
Solventnost II med letoma 2016 in 2019 pa je bilo zvišanje še bolj občutno, in sicer za 8,4
odstotnih točk.
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Slika 10: Struktura naložb Merkur zavarovalnice, d. d.
Vir: Merkur zavarovalnica d. d. 2014 2015, 2016, 2017a, 2018a, 2019a, 2020a.

Pri Modri zavarovalnici, d. d., je gibanje deleža naložb v dolžniške vrednostne papirje v
celotni strukturi naložb bolj dinamično. V obdobju pred uvedbo direktive Solventnost II med
letoma 2013 in 2015 se je ta delež gibal med 35,3 in 38,8 %, čemur je sledilo zvišanje v letih
2017 in 2018, v letu 2019 pa se je ta delež ustavil pri 41,7 % (glej sliko 11).
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Slika 11: Struktura naložb Modre zavarovalnice, d. d.
Vir: Modra zavarovalnica d. d. 2014, 2015, 2016, 2017a, 2018a, 2019a, 2020a.

Delež naložb v dolžniške vrednostne papirje v celotni strukturi naložb pri NLB Vita
življenjske zavarovalnice, d. d., je med celotnim opazovanim obdobjem naraščal – leta 2013
je znašal 88 % vseh naloženih sredstev, do leta 2015 je narasel za 2 odstotni točki. Naraščanje
tega deleža je opaziti tudi po sprejetju direktive Solventnost II – v obdobju med 2016 do 2019
ta delež naraste še za 2 odstotni točki (glej sliko 12).
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Slika 12: Struktura naložb NLB Vita življenjska zavarovalnica, d. d.
Vir: NLB Vita življenjska zavarovalnica d. d. 2014, 2015, 2016, 2017a, 2018a, 2019a, 2020a.

Prva osebna zavarovalnica, d. d., je prav tako zabeležila negativen trend naložb v dolžniške
vrednostne papirje (glej sliko 13). Leta 2013 je delež znašal 85,1 %, do leta 2015 se zmanjša
za 5,9 odstotnih točk. V obdobju med letoma 2016 do 2019 naložbe v dolžniške vrednostne
papirje. upadejo za 5,8 odstotnih točk.
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Slika 13: Struktura naložb Prve osebne zavarovalnice, d. d.
Vir: Prva osebna zavarovalnica d. d. 2014, 2015, 2016, 2017a, 2018a, 2019a, 2020a.
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Coface PKZ zavarovalnica, d. d., izkazuje pozitiven trend naložb v dolžniške vrednostne
papirje v celotni strukturi naložb. Leta 2013 so naložbe v dolžniške vrednostne papirje
predstavljale 67 % vseh naložb, do konca leta 2015 pa se je ta delež povišal za 11 odstotnih
točk. Med letoma 2016 in 2019, po sprejetju direktive Solventnost II, se je ta delež povišal za
12 odstotnih točk (glej sliko 14).
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Slika 14: Struktura naložb Coface PKZ zavarovalnice, d. d.
Vir: Coface PKZ zavarovalnica d. d. 2015, 2016, 2017a, 2018a, 2019a, 2020a.

Iz slike 15 je razvidno, da se je delež naložb v dolžniške vrednostne papirje v celotni strukturi
naložb po sprejetju direktive Solventnost II zvišal tudi v Zavarovalnici Triglav, d. d. Leta
2013 je njihov delež znašal 66,2 %, do konca leta 2015 pa upade za 2,4 odstotni točki. Med
letoma 2016 in 2019 se je delež zvišal za 4 odstotne točke.
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Slika 15: Struktura naložb Zavarovalnice Triglav, d. d.
Vir: Zavarovalnica Triglav d. d. 2014, 2015, 2016, 2017a, 2018a, 2019a, 2020a.

Podoben trend beleži tudi Triglav zdravstvena zavarovalnica, d. d. Med letoma 2013 in 2015
se je delež naložb v dolžniške vrednostne papirje v celotni strukturi znižal za 2,1 odstotni
točki, med letoma 2016 in 2019 pa se je zvišal za 8 odstotnih točk. To nam prikazuje slika 16.
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Slika 16: Struktura naložb Triglav zdravstvene zavarovalnice, d. d.
Vir: Triglav zdravstvena zavarovalnica d. d. 2014, 2015, 2016, 2017a, 2018a, 2019a, 2020a.

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z., je delež naložb v dolžniške vrednostne papirje
v celotni strukturi povečala med letoma 2013 in 2015 za 21,5 odstotnih točk, v obdobju 2016–
2019 pa še dodatno za 5,8 odstotnih točk (glej sliko 17).
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Slika 17: Struktura naložb Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z.
Vir: Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d. v. z. 2014, 2015, 2016, 2017a, 2018a, 2019a, 2020a.

Iz slike 18 razberemo, da je zmanjšanje naložb v dolžniške vrednostne papirje v celotni
strukturi naložb izkazala tudi Zavarovalnica Sava, d. d. Do leta 2019 se je delež naložb v
dolžniške vrednostne papirje v primerjavi z letom 2016 znižal za 6,7 odstotnih točk.
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Slika 18: Struktura naložb Zavarovalnice Sava, d. d.
Vir: Zavarovalnica Sava d. d. 2017a, 2018a, 2019a, 2020a.

Če povzamemo: z analizo gibanja sredstev, naloženih v dolžniške vrednostne papirje v
slovenskih zavarovalnicah, ki jo prikazujemo zgoraj, smo ugotovili, da se je v obdobju med
letoma 2013 in 2015 delež naložb v dolžniške vrednostne papirje v celotni strukturi naložb v
povprečju znižal za 4,47 odstotne točke. V obdobju po sprejetju direktive Solventnost II med
letoma 2016 in 2019 pa se je ta delež povečal, in sicer v povprečju za 2,87 odstotni točki.
V nadaljevanju smo z uporabo parnega t-testa za odvisne vzorce dodatno preverili, ali med
obdobjema pred in po uvedbi direktive Solventnost II obstajajo statistično značilne razlike v
deležu dolžniških naložb v celotni strukturi naložb. S tem bomo preverili prvo hipotezo, v
kateri trdimo, da se je po uvedbi direktive Solventnost II delež investicij v dolžniške
vrednostne papirje v naložbenih portfeljih slovenskih zavarovalnicah povečal.
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Preglednica 7: Parni t-test za odvisne vzorce, delež investicij v dolžniške vrednostne
papirje
Spremenljivki

Obdobje po
uvedbi
direktive
2016-2019

Opisne statistike
Povprečje
Varianca
Število opazovanj
Korelacija med spremenljivkami
Pearson koeficient
Parni t-test
t statistika
p (enostranska)
t kritična vrednost (enostranska)
p (dvostranska)
t kritična vrednost (dvostranska)

72,22
373,21
12

Obdobje pred
uvedbo
direktive
2013-2015

66,03
323,48
12

0,59
1,27
0,12
1,80
0,23
2,20

Kot izhaja iz zgornjih rezultatov, so imele slovenske zavarovalnice v obdobju pred sprejetjem
direktive Solventnost II 66,03 % vseh naložb v dolžniških vrednostnih papirjih, ta delež pa je
v obdobju po sprejetju direktive v povprečju narastel na 72,2 %. A kot nadalje pokaže parni ttest, razlike v povprečnem deležu naložb v dolžniške vrednostne papirje v obdobju pred in po
uvedbi direktive niso statistične značilne pri stopnji značilnosti 0,05 (enostranska stopnja
značilnosti namreč znaša p=0,12). Na podlagi rezultata zato zavrnemo prvo hipotezo, saj ne
moremo trditi, da se je v povprečju delež naložb v dolžniške vrednostne papirje v slovenskih
zavarovalnicah po uvedbi direktive statistično značilno povečal.

5.4

Kapitalska ustreznost slovenskih zavarovalnic

Pred uveljavitvijo direktive Solventnost II so slovenske zavarovalnice beležile ustrezno
pokritost lastnega kapitala z zahtevami direktive. Kljub temu pa, kot izhaja iz spodnje analize,
zavarovalnice v štiriletnem obdobju uveljavitve direktive v Sloveniji izkazujejo manjši padec
v kapitalski ustreznosti, merjeni s SCR in MCR. Navkljub padcu, pa je kapitalska ustreznost
zavarovalnic v letu 2019 še vedno ustrezna. SCR je definiran kot linearna formula, ki je
usmerjena na tvegano vrednost za eno leto, s 85 % stopnjo zaupanja. MCR pa je postavljen
med 25 % in 45 % vrednosti SCR. Formula za izračun SCR, kjer SCRi označuje modul
tveganja i, ter SCRj modul tveganja j je:

(Doff

2011).
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Slika 19: SCR in MCR slovenskih zavarovalnic
Vir: Adriatic Slovenica d. d. 2017b, 2018b, 2019b, 2020b; Ergo d. d. 2017b; Generali zavarovalnica d.
d. 2017b, 2018b, 2019b 2020b; Grawe zavarovalnica d. d. 2017b, 2018b, 2019b, 2020b; Merkur
zavarovalnica d. d. 2017b, 2018b, 2019b, 2020b; Modra zavarovalnica d. d. 2017b, 2018b, 2019b,
2020b.
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Slika 20: SCR in MCR slovenskih zavarovalnic
Vir: NLB Vita življenjska zavarovalnica d. d. 2017b, 2018b, 2019b, 2020b; Prva Osebna
zavarovalnica d. d. 2017b, 2018b, 2019b, 2020b; Coface PKZ zavarovalnica d. d. 2017b, 2018b,
2019b, 2020b; Zavarovalnica Triglav d. d. 2017b, 2018b, 2019b, 2020b; Triglav zdravstvena
zavarovalnica d. d. 2017b, 2018b, 2019b, 2020b; Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d. v. z. 2017b,
2018b, 2019b, 2020b.
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Slika 21: SCR in MCR slovenske zavarovalnice
Vir: Zavarovalnica Sava d. d. 2017b, 2018b, 2019b, 2020b.

V nadaljevanju povzemamo bistvene ugotovitve glede gibanja kazalnikov SCR in MCR v
slovenskih zavarovalnicah:
- V zavarovalnici Adriatic Slovenica, d. d., se je SCR v letu 2019 znižal za 4,48 odstotnih
točk v primerjavi z letom 2016, MCR pa je bil leta 2019 nekoliko višji (za 5,73 odstotnih
točk kot leta 2016).
- Zavarovalnica ERGO, d. d., je objavila zadnje letno poročilo leta 2016, v omenjenem letu
sta bila tako SCR kot MCR nad 100 %, SCR je znašal 125 %, MCR pa 140,4 %.
- Pri zavarovalnici Generali, d. d., sta se med letoma 2016 in 2019 zvišala tako SCR kot
MCR – SCR se je v letu 2019 povišal za 26,2 odstotnih točk v primerjavi z letom 2016,
MCR pa je bil leta 2019 višji za 58,3 odstotnih točk kot leta 2016.
- V Zavarovalnici Grawe, d. d., se je razmerje med primernimi lastnimi sredstvi in MCR
ter SCR zmanjšalo: SCR je bil leta 2019 nižji za 164,77 odstotnih točk v primerjavi z
letom 2016, MCR pa se je znižal iz 759,7 % na 620,4 % pokritosti primernih lastnih
sredstev z MCR.
- Zavarovalnica Merkur, d. d., je izkazala nižje razmerje med primernimi lastnimi sredstvi
in SCR ter MCR: SCR je leta 2019 znašal 145,16 % v primerjavi z 181 % leta 2016,
znižal se je tudi MCR. .
- Modra zavarovalnica, d. d., je izkazala višjo pokritost tako pri SCR kot MCR. Leta 2019
je SCR znašal 194 %, kar je pet odstotnih točk več kot leta 2016, MCR pa je leta 2019
znašal 775 %, ka je 21 odstotnih točk več kot v letu 2016.
- NLB Vita življenjska zavarovalnica, d. d., je beležila relativno stabilno razmerje med
primernimi lastnimi sredstvi in SCR ter MCR. SCR je bil letsa 2019 nižji za odstotno
točko v primerjavi z letom 2016, MCR pa je bil nižji za 4 odstotne točke, primerjano z
letom 2016.
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Prva osebna zavarovalnica, d. d., je izkazala manjši padec tako pri SCR kot MCR: MCR
je leta 2019 padel za 17 odstotnih točk v primerjavi z letom 2016, SCR pa je bil nižji za
pet odstotnih točk v primerjavi z letom 2016.
- Zavarovalnici Coface PKZ, d. d., se je razmerje med primernimi lastnimi sredstvi in SCR
ter MCR znižalo. MCR je bil leta 2016 višji za 111,03 odstotnih točk kot leta 2019. SCR
pa se je leta 2019 zmanjšal za 1,48 odstotne točke, primerjano z letom 2016.
- Razmerje med primernimi sredstvi in MCR ter SCR se je zmanjšalo tudi v zavarovalnici
Triglav, d. d. SCR je bil nižji za 20 odstotnih točk kot leta 2016, MCR pa je v štirih letih
zdrsnil za 89 odstotnih točk.
- Razmerje SCR in MCR do primernih lastnih sredstev sta bila nižja leta 2019 kot leta
2016 tudi v Triglav zdravstveni zavarovalnici, d. d. MCR je leta 2019 manjši za 91,95
odstotnih točk, SCR pa 30,96 odstotnih točk kot leta 2016.
- Padec v razmerju je izkazala Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z. MCR se je v
letu 2019 znižal za 18,5 odstotnih točk, primerjano z letom 2016, SCR pa je bil v letu
2019 nižji za 4,9 ostotne točke kot leta 2016.
- SCR ter MCR sta se zmanjšala tudi pri skupini zavarovalnice Sava, d. d. MCR je bil leta
2019 nižji za 35 odstotnih točk, SCR pa se je zmajšal za 13 odstotnih točk v primerjavi z
letom 2016.
Če povzamemo, povprečna vrednost SCR pri dvanajstih slovenskih zavarovalnicah je leta
2016 znašala 218,21 %, v letu 2019 pa se je ta vrednost znižala na 197,36 %. V obdobju
2016–2019 se je znižala tudi vrednost kazalnika MCR, in sicer s 620,49 % v letu 2016 na
578,89 % v letu 2019. Kljub izkazanemu padcu v obdobju med letoma 2016 in 2019 pa ostaja
kapitalska ustreznost slovenskih zavarovalnic še vedno ustrezna.
-

Drugo hipotezo, v kateri trdimo, da se je po uvedbi direktive Solventnost II razmerje med
lastnimi viri sredstev in minimalnim zahtevanim kapitalom (MCR) v slovenskih
zavarovalnicah zvišalo, ne moremo v celoti obravnavati, saj podatki o višini MCR in SCR za
obdobje pred uvedbo direktive Solventnost II niso dosegljivi. Ne glede na to pa lahko iz
zgornjih podatkov za obdobje 2016–2019 sklepamo, da se je to razmerje v povprečju znižalo.

5.5

Dobičkonosnost slovenskih zavarovalnic

V tem delu empirične analize spremljamo gibanje ROE in ROA slovenskih zavarovalnic v
obdobju 2013–2019. Kot izhaja iz spodnje analize, sta se ROE in ROA pri sedmih
zavarovalnicah znižala, šest pa jih je izkazalo višjo vrednost ROE in ROA leta 2019 kot v letu
2013.
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Slika 22: ROE in ROA slovenskih zavarovalnic
Vir: Adriatic Slovenica d. d. 2014, 2015, 2016, 2017a, 2018a, 2019a, 2020a; Ergo d. d. 2014, 2015,
2016, 2017a; Generali zavarovalnica d. d. 2014, 2015, 2016, 2017a, 2018a, 2019a, 2020a; Grawe
zavarovalnica d. d. 2014, 2015, 2016, 2017a, 2018a, 2019a, 2020a; Merkur zavarovalnica d. d. 2014,
2015, 2016, 2017a, 2018a, 2019a, 2020a; Modra zavarovalnica d. d. 2014, 2015, 2016, 2017a, 2018a,
2019a, 2020a.
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Slika 23: ROE in ROA slovenskih zavarovalnic
Vir: NLB Vita življenjska zavarovalnica d. d. 2014, 2015, 2016, 2017a, 2018a, 2019a, 2020a; Prva
Osebna zavarovalnica d. d. 2014, 2015, 2016, 2017a, 2018a, 2019a, 2020a; Coface PKZ zavarovalnica
d. d. 2015, 2016, 2017a, 2018a, 2019a, 2020a; Zavarovalnica Triglav d. d. 2014, 2015, 2016, 2017a,
2018a, 2019a, 2020a; Triglav zdravstvena zavarovalnica d. d. 2014, 2015, 2016, 2017a, 2018a, 2019a,
2020a; Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d. v. z. 2014, 2015, 2016, 2017a, 2018a, 2019a, 2020a.
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Slika 24: ROE in ROA slovenske zavarovalnice
Vir: Zavarovalnica Sava d. d. 2017a, 2018a, 2019a, 2020a.

Če povzamemo glavne ugotovitve po posameznih zavarovalnicah:
- Donos na kapital in donos na sredstva sta se v prikazanem obdobju pri zavarovalnici
Adriatic Slovenica, d. d., zmanjšala. ROE se je v obdobju 2013 do 2015 znižal za 1,1
odstotno točko, med letoma 2016 in 2019 pa se je znižal za 5 odstotnih točk. ROA se je v
obdobju med letoma 2013 in 2015 povečal za 0,2 odstotne točke, v obdobju med letoma
2016 in 2019 pa je upadla za 5 odstotnih točk.
- Kazalnika ROE in ROA sta se zmanjšala tudi pri zavarovalnici Ergo, d. d. ROE je bil leta
2016 za 1,36 odstotne točke nižji kot 2013, ROA pa se je znižal za 0,17 ostotne točke
glede na leto 2013.
- Zavarovalnica Generali, d. d., je izkazala padajoča kazalnika ROE in ROA. ROE se je v
obdobju 2013 do 2015 povečal za 1,9 odstotne točke, med letoma 2016 in 2019 pa se je
znižal za 2,9 odstotne točke. ROA se je v obdobju med letoma 2013 in 2015 povečala za
0,7 odstotne točke, v obdobju med letoma 2016 in 2019 pa je upadla za 0,4 odstotne
točke.
- Zavarovalnica Grawe, d. d., je izkazala padajoča kazalnika ROE in ROA v opazovanem
obdobju. ROE se je v obdobju 2013 do 2015 znižal za 3,8 odstotne točke, med letoma
2016 in 2019 pa se je znižal za 0,6 odstotne točke. ROA se je v obdobju med letoma 2013
in 2015 zmanjšala za 0,4 odstotne točke, v obdobju med letoma 2016 in 2019 pa je
upadla za 0,1 odstotne točke.
- Kazalca ROE in ROA sta se zvišala pri zavarovalnici Merkur, d. d. ROE se je v obdobju
2013 do 2015 povečal za 2,2 odstotni točki, med letoma 2016 in 2019 se zviša za 0,7
odstotne točke. ROA se je v obdobju med letoma 2013 in 2015 povečal za 0,3 odstotne
točke, v obdobju med letoma 2016 in 2019 pa se je povišal za 0,4 odstotne točke.
- Pri Modri zavarovalnici, d. d., se je ROE v obdobju 2013 do 2015 znižal za 0,02 odstotne
točke, med letoma 2016 in 2019 pa se je povečal za 1,8 odstotne točke. ROA se je v
obdobju med letoma 2013 in 2015 zmanjšala za 0,04 odstotne točke, v obdobju med
letoma 2016 in 2019 pa se je zvišala za 0,7 odstotne točke.
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NLB Vita življenjska zavarovalnica, d. d., prikaže padajoča kazalnika ROA in ROE.
ROE se je v obdobju 2013 do 2015 znižala za 3,2 odstotne točke, med letoma 2016 in
2019 pa se kazalec ne spremeni. ROA se je v obdobju med letoma 2013 in 2015 povečala
za 0,1 odstotne točke, v obdobju med letoma 2016 in 2019 pa je upadla za 0,1 odstotne
točke.
Prvi osebni zavarovalnici, d. d., se je ROE v obdobju 2013 do 2015 povečal za 14,3
odstotnih točk, med letoma 2016 in 2019 pa se je znižal za 3,7 odstotne točke. ROA se je
v obdobju med letoma 2013 in 2015 povečal za 1,1 odstotne točke, v obdobju med letoma
2016 in 2019 pa je upadel za 0,3 odstotne točke.
Zavarovalnici Coface PKZ, d. d., se je kazalec ROE v obdobju od 2013 do 2015 znižal za
7,5 odstotnih točk, med letoma 2016 in 2019 pa se je znižal za 1,3 odstotne točke. ROA
se v obdobju med letoma 2013 in 2015 zmanjšala za 2,6 odstotni točki, v obdobju med
letoma 2016 in 2019 pa je upadla za 0,8 odstotne točke.
Kazalnik ROE v zavarovalnici Triglav, d. d., se je v obdobju 2013 do 2015 povečal za 1,3
odstotne točke, med letoma 2016 in 2019 pa se je znižal za 1,4 odstotne točke. ROA je v
obdobju med letoma 2013 in 2015 upadla za 0,26 odstotne točke, v obdobju med letoma
2016 in 2019 se je zvišala za 0,06 odstotne točke.
Triglav zdravstveni zavarovalnici, d. d., se je kazalnik ROE v obdobju od 2013 do 2015
znižal za 26,2 odstotnih točk, med letoma 2016 in 2019 pa se je povečal za 5,5 odstotnih
točk. ROA je v obdobju med letoma 2013 in 2015 upadla za 10,9 odstotnih točk, v
obdobju med letoma 2016 in 2019 pa se je povečala za 2,6 odstotni točki.
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z., prikaže padajoča kazalnika ROE, ki sta se
v obdobju 2013 do 2015 znižala za 4,2 odstotne točke, med letoma 2016 in 2019 pa sta se
povečala za 8,9 odstotnih točk. ROA se je v obdobju med letoma 2013 in 2015 znižala za
2,2 odstotni točki, v obdobju med letoma 2016 in 2019 pa je narasla za 4,9 odstotne
točke.
Zavarovalnica Sava, d. d., je izkazala naraščajoč trend v vrednostnih kazalnikov tako
ROE kot ROA. ROE se je med letoma 2016 in 2019 povečal za 9,65 odstotnih točk. ROA
pa se je v obdobju med letoma 2016 in 2019 povečal za 1,3 odstotne točke.

Če povzamemo, se je ROE za opazovane zavarovalnice v obdobju med leti 2013 in 2015 v
povprečju znižala za 1,03 odstotne točke, v obdobju po uvedbi direktive Solventnost II med
letoma 2016 in 2019 pa se zniža za 0,88 odstotne točke. Povprečni ROE se je med letoma
2013 in 2015 znašal 11 %, v obdobju med letoma 2016 in 2019 pa 8 %. Padec v višini 3
odstotnih točk. ROA se je v povprečju znižala za 1,32 odstotne točke med letoma 2013 in
2015. V obdobju med letoma 2016 in 2019 pa se je zvišala v povprečju za 0,27 odstotne
točke, kljub temu pa je povprečni ROA znašal v obdobju med letoma 2013 in 2015 2,9 %, v
obdobju med letoma 2016 in 2019 pa 1,7 %.
V nadaljevanju smo z uporabo parnega t-testa za odvisne vzorce dodatno preverili, ali med
obdobjema pred in po uvedbi direktive Solventnost II obstajajo statistično značilne razlike v
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ROE in ROA in ali je vrednost ROE in ROA v obdobju po uvedbi direktive Solventnost II
višja. S tem smo preverili tretjo hipotezo, v kateri trdimo, da se je dobičkonosnost slovenskih
zavarovalnic, merjena z ROA in ROE, po implementaciji direktive Solventnost II povečala..
Preglednica 8: Parni t-test za odvisne vzorce, ROE
Spremenljivki

Opisne statistike
Povprečje
Varianca
Število opazovanj
Korelacija med spremenljivkami
Pearson koeficient
Parni t-test
t statistika
p (enostranska)
t kritična vrednost (enostranska)
p (dvostranska)
t kritična vrednost (dvostranska)

Obdobje po
uvedbi
direktive
2016-2019

Obdobje
pred
uvedbo
direktive
2013-2015

0,08
0,00
12

0,11
0,00
12

0,19
-1,44
0,09
1,80
0,18
2,20

Kot izhaja iz zgornjih rezultatov, je povprečna vrednost ROE pred uvedbo direktive znašala
11 %, po sprejetju direktive pa 8 %. Glede na rezultate parnega t-testa, razlike v povprečni
ROE v obdobju pred in po uvedbi direktive niso statistične značilne pri stopnji značilnosti
0,05 (enostranska stopnja značilnosti znaša p=0,08). Na podlagi rezultata zato zavrnemo tretjo
hipotezo v delu, ki se nanaša na ROE, saj ne moremo trditi, da se je ROE slovenskih
zavarovalnic po uvedbi direktive v povprečju statistično značilno povečala.
Enako ugotavljamo pri analizi ROA. ROA je v obdobju po sprejetju direktive znašala v
povprečju 1,7 %, kar je manj kot v obdobju pred sprejetjem direktive (2,9 %). Do padca v
kazalniku bi prav tako lahko prišlo zaradi povečanja sredstev v zavarovalnicah. Glede na
rezultate parnega t-testa razlike v povprečni ROA v obdobju pred in po uvedbi direktive niso
statistične značilne pri stopnji značilnosti 0,05 (enostranska stopnja značilnosti znaša p=0,10).
Na podlagi rezultata zato zavrnemo tretjo hipotezo tudi v delu, ki se nanaša na ROA.
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Preglednica 9: Parni t-test za odvisne vzorce, ROA
Spremenljivki

Obdobje po
uvedbi
direktive
2016-2019

Obdobje
pred
uvedbo
direktive
2013-2015

0,02
0,00
12

0,03
0,00
12

Opisne statistike
Povprečje
Varianca
Število opazovanj
Korelacija med spremenljivkami
Pearson koeficient
Parni t-test
t statistika
p (enostranska)
t kritična vrednost (enostranska)
p (dvostranska)
t kritična vrednost (dvostranska)

0,50
-1,39
0,10
1,80
0,19
2,20
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Slovenske zavarovalnice so kljub konzervativnejšemu statusu institucionalnega investitorja v
povprečju izkazale višje čiste dobičke v obdobju med letoma 2016 in 2019 kot pa med letoma
2013 in 2015, tj. pred uveljavitvijo direktive Solventnost II.
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Slika 25: Čisti dobiček slovenskih zavarovalnic
Vir: Adriatic Slovenica d. d. 2014, 2015, 2016, 2017a, 2018a, 2019a, 2020a; Ergo d. d. 2014, 2015,
2016, 2017a.
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Slika 26: Čisti dobiček slovenskih zavarovalnic
Vir: Generali zavarovalnica d. d. 2014, 2015, 2016, 2017a, 2018a, 2019a, 2020a; Grawe zavarovalnica
d. d. 2014, 2015, 2016, 2017a, 2018a, 2019a, 2020a; Merkur zavarovalnica d. d. 2014, 2015, 2016,
2017a, 2018a, 2019a, 2020a; Modra zavarovalnica d. d. 2014, 2015, 2016, 2017a, 2018a, 2019a,
2020a; NLB Vita življenjska zavarovalnica d. d. 2014, 2015, 2016, 2017a, 2018a, 2019a, 2020a; Prva
Osebna zavarovalnica d. d. 2014, 2015, 2016, 2017a, 2018a, 2019a, 2020a.
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Slika 27: Čisti dobiček slovenskih zavarovalnic
Vir: Coface PKZ zavarovalnica d. d. 2015, 2016, 2017a, 2018a, 2019a, 2020a; Zavarovalnica Triglav
d. d. 2014, 2015, 2016, 2017a, 2018a, 2019a, 2020a; Triglav zdravstvena zavarovalnica d. d. 2014,
2015, 2016, 2017a, 2018a, 2019a, 2020a; Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d. v. z. 2014, 2015,
2016, 2017a, 2018a, 2019a, 2020a; Zavarovalnica Sava d. d. 2017a, 2018a, 2019a, 2020a.
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V nadaljevanju povzemamo bistvene ugotovitve glede gibanja čistega dobička po posameznih
slovenskih zavarovalnicah:
- Čisti dobiček je v zavarovalnici Adriatic Slovenici, d. d., leta konec leta 2013 znašal
13,58 milijonov €, do konca leta 2015 se je zvišal za 5 %. Med letoma 2016 in 2019 je
dobiček upadel za 41,7 %. Čisti dobiček je konec leta 2019 znašal 6,93 milijona €, kar
pomeni, da se je zavarovalnici čisti dobiček med leti 2013 in 2019 znižal za 48,9 %.
- Zavarovalnica Ergo, d. d., je v izbranem obdobju izkazala izgubo. Konec leta 2015 se je
čista izguba zmanjšala za 16,5 %; v primerjavi s koncem leta 2013.
- Zavarovalnica Generali, d. d., je izkazala v obdobju med 2013 in 2015 rast čistega
dobička v višini 77,2 %, med obdobjem 2016 in 2019 pa je čisti dobiček nekoliko upadel
– za 15,9 %.
- Grawe zavarovalnici, d. d., je čisti dobiček upadal v celotno izbranem obdobju. Med
letoma 2013 in 2015 je čisti dobiček upadel za 26,4 %. V obdobju med letoma 2016 in
2019 je dobiček upadel za 18,7 %.
- V Merkur zavarovalnici, d. d., se je čisti dobiček povečal v obdobju 2013-2015 za 82,4
%, v obdobju od 2016 do 2019 pa se je čisti dobiček povišal za 18,9 %.
- Modri Zavarovalnici, d. d., se je čisti dobiček v obdobju med 2013 in 2015 povišal za
16,1 %, v obdobju 2016 in 2019 pa se je čisti dobiček povišal še za 86,3 %.
- Rast čistega dobička v opazovanem obdobju je izkazala NLB Vita življenjska
zavarovalnica, d. d. Čisti dobiček se je v obdobju med 2013 in 2015 povišal za 31,9 %,
med letoma 2016 in 2019 pa se je povišal še za 22 %.
- Čisti dobiček se je v Prvi osebni zavarovalnici, d. d., v obdobju 2013-2015 povišal za
593,9 %, v obdobju med 2016 in 2019 pa se je zmanjšal za 13,5 %.
- Zavarovalnici Coface PKZ, d. d., se je čisti dobiček v obdobju med 2013 in 2015
zmanjšal za 65,8 %, v obdobju med letoma 2016 in 2019 pa se je znižal za 31,4 %.
- Čisti dobiček v zavarovalnici Triglav, d. d., se je povišal v obdobju med 2013 in 2015 za
21,1 %, v obdobju med letoma 2016 in 2019 pa je nekoliko upadel; za 6,3 %.
- Čisti dobiček v Triglav zdravstveni zavarovalnici, d. d., se je v obdobju med letoma 2013
in 2015 znižal za 58,2 %, v obdobju med letoma 2016 in 2019 pa je zavarovalnica
izkazala povišanje čistega dobička za 208,2 %.
- Čisti dobiček se je zmanjšal pri Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, d. v. z., med letoma
2013 in 2015 za 36,3 %, med letoma 2016 in 2019 pa je zavarovalnica izkazala rast
čistega dobička v višini 517,9 %.
- Čisti dobiček se je v zavarovalnici skupine Zavarovalnica Sava, d. d., konstantno
zviševal. V obdobju med letoma 2016 in 2019 je zavarovalnica izkazala 64,2 % rast
čistega dobička.
Če povzamemo, se je čisti dobiček slovenskih zavarovalnic v obdobju 2013 do 2015 v
povprečju povečal za 56,6 %, in sicer je v povprečju za 13 opazovanih zavarovalnic znašal
10.772.853,61 €. V obdobju med letoma 2016 in 2019 pa se je dobiček v povprečju povečal
za 65,8 % in je v povprečju je znašal 11.658.370,83 €, kar predstavlja 8,22 % rast glede na
obdobje pred veljavo direktive Solventnost II.
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V nadaljevanju bomo z uporabo parnega t-testa za odvisne vzorce dodatno preverili, ali med
obdobjema pred in po uvedbi direktive Solventnost II obstajajo statistično značilne razlike v
čistem dobičku in ali se je čisti dobiček v obdobju po uvedbi direktive Solventnost II povečal.
S tem bomo preverili četrto hipotezo, v kateri trdimo, da se je čisti dobiček slovenskih
zavarovalnic po uvedbi direktive Solventnost II povečal.
Preglednica 10: Parni t-test za odvisne vzorce, čisti dobiček
Spremenljivki

Obdobje po
uvedbi
direktive
2016-2019

Opisne statistike
Povprečje
Varianca
Število opazovanj
Korelacija med spremenljivkami
Pearson koeficient
Parni t-test
t statistika
p (enostranska)
t kritična vrednost (enostranska)
p (dvostranska)
t kritična vrednost (dvostranska)

Obdobje
pred uvedbo
direktive
2013-2015

11658370,83 10772853,61
3,80055E+14 2,04082E+14
12
12
0,99
0,52
0,31
1,80
0,61
2,20

Glede na rezultate parnega t-testa razlike v povprečnem čistem dobičku v obdobju pred in po
uvedbi direktive niso statistične značilne pri stopnji značilnosti 0,05 (enostranska stopnja
značilnosti znaša p=0,31). Na podlagi rezultata zato zavrnemo četrto hipotezo, saj ne moremo
trditi, da se je čisti dobiček slovenskih zavarovalnic po uvedbi direktive v povprečju
statistično povečal.
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6

ZAKLJUČNE UGOTOVITVE IN SKLEP

Zavarovalniški sektor predstavlja pomemben segment ne samo finančnega sistema, v katerem
zavarovalnice prispevajo velik del k višini BDP, ampak igra tudi pomembno vlogo v
vsakdanjem življenju človeka, ko mu s prevzemanjem tveganj omogoča lagodnejše življenje.
Poslovanje zavarovalnic je neposredno povezano s soočanjem in upravljanjem s številnimi
tveganji. Zavarovalnice so se morale prilagoditi in zadostiti številnim zahtevam, ki jih je
uvedla direktiva Solventnost II in so stopile v veljavo januarja 2016. Zavarovalnice in druga
podjetja na zavarovalniškem trgu so morala po sprejetju direktive izpolnjevati številne
kapitalske zahteve, ki zagotavljajo ustrezno pokritost kapitala, ki krije vsa tveganja, ki jim je
zavarovalnica izpostavljena. Kljub številnim zahtevam pa so zavarovalnice v Sloveniji v
povprečju poslovale z višjimi dobički po sprejetju direktive (povprečni dobiček je po sprejetju
direktive višji za 8,2 %), prav tako so pokazale rast pri kapitalu in sredstvih (padec
povprečnega ROA za 1,2 odstotne točke po sprejetju direktive, prav tako padec povprečnega
ROE za 3 odstotne točke). Stopnja pokritosti sredstev z zahtevami SCR ter MCR je pri
zavarovalnicah sicer upadla (SCR padec za 20,8 odstotnih točk, MCR padec za 41,6 odstotnih
točk), je pa še vedno v povprečju močno presegala zahteve direktive. Statistično značilnih
razlik pri preverjanju hipotez nismo zaznali, kar pomeni, da sprejetje direktive Solventnost II
ni bila ključnega pomena pri izkazu izbranih kazalcev poslovanja v slovenskih
zavarovalnicah. Ena izmed razlag za takšno trditev je, da so se slovenske zavarovalnice več
let prej dobro pripravile na direktivo.
Čeprav zavarovalnice predstavljajo pasivnega institucionalnega vlagatelja, ki upravlja z
dolgoročnimi naložbami, so slovenske zavarovalnice še pred veljavo direktive izpolnjevale
zahteve, ki jih predpisuje direktiva Solventnost II. Najpomembnejša zahteva v direktivi
predstavlja pokritost sredstev s predpisanimi stopnjami zahtevanega kapitala, ki ga slovenske
zavarovalnice izpolnjujejo z večkratno stopnjo od zahtevane. Omenjena konzervativna
usmerjenost na finančnem trgu, diverzifikacija investicij ter uporaba vsote velikih števil pri
poslovanju so slovenske zavarovalnice v povprečju pripeljale k povišanju čistega dobička že
pred veljavo direktive kot tudi po njeni veljavi.
V magistrskem delu smo prikazali, da so bile slovenske zavarovalnice ustrezno pripravljene
na začetek veljave direktive Solventnost II. Izbrani kazalci poslovanja niso pokazali
statistično značilnih razlik pred in po veljavi direktive. Ugotovitve dela bo lahko uporabil
vsakdo, ki ga zanima, kakšni so bili kazalci poslovanja slovenskih zavarovalnic pred uveljavo
direktive in po njej.
Glavni cilj direktive predstavlja večjo poveznost evropskega zavarovalnega sektorja in večjo
varnost za zavarovalnice in zavarovance. Direktiva je tudi pripomogla k nudenju
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kvalitetnejših produktov in storitev ter napredovanju pri notranjih nadzorih v podjetjih in k
drugim številnim izboljšavam.
Solventnost II, predstavlja najnaprednejšo zakonodajo v zavarovalništvu, ki nudi najvišjo
stopnjo varnosti in transparentnosti za vse vključene. To pa ne pomeni, da se delovanje k
napredku tu zaključi. Svet se danes spreminja hitreje, kot se je v vsej svoji zgodovini. V
prihodnosti bomo soočeni z dogodki, na katere nismo bili pripravljeni in ki bodo spremenili
naše dojemanje tveganj. Z inovacijami bomo dobili nove tehnologije in poslovanja, ki bodo
spremenila naš način življenja. Direktiva Solventnost II takih sprememb ne bo zmožna
predvideti in tako bo postala zastarela, kot se je to zgodilo z njeno predhodnico. Takrat bo čas
za nove direktive na področju zavarovalništva, ki bodo v skladu s prihodnjimi razmerami v
Evropi in svetu.
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