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Zakaj previsoke kapitalske zahteve škodijo zavarovalnici, 
zavarovalništvu in gospodarstvu? 

Namen režima Solventnost II

- boljša zaščita zavarovalcev
- spodbujanje večje transparentnosti za izboljšanje zaupanja vlagateljev in potrošnikov
- krepitev stroškovno- in kapitalsko učinkovitih inovacij na področju produktov in storitev

FINANČNA KRIZA

Žilavost evropskega zavarovalništva je posledica kombinacije dejavnikov:
- tehnične rezervacije so na splošno oblikovane na zelo konzervativni ravni
- sredstva za izpolnjevanje kapitalskih zahtev so precej omejena, kar zmanjšuje tveganje 
prevelikega vzvoda in finančnega inženiringa
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Zakaj previsoke kapitalske zahteve škodijo zavarovalnici, 
zavarovalništvu in gospodarstvu? 

Previsoki stroški kapitala

Raven posamezne družbe:
- zviševanje cen bolj kapitalsko 
intenzivnih produktov (npr. rentno pri 
življenjskih ter zavarovanje avtomobilske 
in splošne odgovornosti pri 
premoženjskih zavarovanjih)
- zmanjšanje kritja in prejemkov za 
sklenitelje zavarovanja (npr. nižje 
izplačilo pokojnin)
- lahko tudi manjša zmožnost za 
prevzemanje tveganj pri najbolj 
prizadetih vrstah (npr. nekatera kritja za 
naravne nesreče)

Raven panoge:
- nižja donosnost za vlagatelje
- znižanje novih kapitalskih naložb v 
panogi (z lastniškim kapitalom in/ali 
zadolževanjem)
- posledično manjša sposobnost panoge 
za prevzemanje tveganj
- višji stroški financiranja
- bolj konzervativen evropski pristop 
lahko potisne zavarovalnice na globalnih
tržnih segmentih v slabši položaj

Bolj prizadeti majhni in srednje veliki akterji bi lahko 
bili prisiljeni v konsolidacijo z večjimi skupinami ali

opustitev poslovanja
Velike skupine bi lahko spremenile pravni status 

majhnih hčerinskih družb v podružnice
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Zakaj previsoke kapitalske zahteve škodijo zavarovalnici, 
zavarovalništvu in gospodarstvu? 

Je namen Solventnosti II kapitalska regulacija v izogib posameznim 
težavam zavarovalnic, tudi če bi posledični stroški daleč presegli 

koristi? 

In če to drži, kdo bo plačal posledične visoke stroške za režim, ki 
ne dopušča nikakršnih napak?



Dejavnosti CEA
Skrb zaradi pretirano previdnih, 
konzervativnih in zapletenih zahtev
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Poziv članicam, naj zagotovijo nadaljnje usmeritve za 
usklajevanje lobiranja

* CEA; CRO-Forum, CFO-Forum, AMICE, Group Consultative

Trenutno 
stanje
Usklajevanje 
lobističnih pobud

Sekretariat CEA izvaja 
dejavnosti lobiranja
- organizirajo se ad-hoc 
sestanki s PEIF, CFO Forumom
in CRO Forumom

Težišče na doseganju enotnega 
stališča in sporočila panoge

Specifikacije QIS 5
-CEIOPS: mnenje do konca 
marca
-ES bo organizirala neformalno 
pisno posvetovanje z izbranimi 
deležniki* in
-srečanje deležnikov QIS 5 30.
aprila

CEA pripravlja poročilo o 
makroekonomskih učinkih 
previsokih kapitalskih zahtev, ki 
bo služilo kot orodje pri 
nadaljnjem lobiranju

ES pripravlja osnutke 
predlogov za IU za SII
-CEA zagotavlja tehnični input, 
da bi omogočila ES razmislek o 
alternativnih rešitvah

Izvedbeni ukrepi (IU) na 
podlagi nasvetov CEIOPS
-Zahteve: pretirano previdne, 
konzervativne in zapletene
-CEIOPS ni popravila svojega 
konzervativnega pristopa

Na tehnični ravni… Na politični ravni…

CEA  nagovarja nacionalna 
finančna ministrstva in 
nadzorne organe, da bi 
nastopali povezano in usklajeno
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Poziv članicam, naj dajo nadaljnje smernice za 
usklajevanje lobiranja

Trenutno 
stanje
Usklajevanje 
lobističnih pobud

Na tehnični ravni… Na politični ravni…

ES je izjavila, da bi “bila presenečena, če bi končna faza določanja standardne formule SCR 
povzročila, da bi morale vse evropske zavarovalnice povišati svoj osnovni kapital, saj splošnega 
povečanja kapitalskih zahtev (...) ni pričakovati.”

16. marec: Delavnica EP, CEA je bila povabljena kot aktivna udeleženka
4. maj: Poročilo EP o ugotovitvah in sklepih delavnice v okviru ES



Vpliv prehoda od tehnične 
specifikacije QIS4 na 
osnutek izvedbenih ukrepov 
CEIOPS na 2. ravni
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Kvantitativna raziskava

• CEA je prosila nacionalna združenja, naj izpolnijo anketo z oceno učinka prehoda od tehničnih 
specifikacij QIS4 na CEIOPS-ov nasvet glede IU na 2. ravni

• 70% evropskega trga
• Ekstrapolacija rezultatov 

na celoten trg EU

• Članice so 
poslale podatke 
za 2007 in/ali za 
2008

• Izračun tehtanih povprečnih 
sprememb na podlagi bruto 
obračunanih premij in 
tehničnih rezervacij v 2008

Prejeti podatki

Povečanje Tehnične 
rezervacije

SCR Lastna
sredstva

Stopnja
solventnosti

Tehtano
povprečje

3,3% 83% -33% -63%

Država Povečanje Utež Povečanje Utež Povečanje Utež
1 3% 76% 70% 35% -30% 38% -

2 - - 150% 26% -35% 28% -

3 - - - - - - -

4 35% 13% -62% 14% -

5 1% 12% 55% 11% -7% 12% -

6 - - 42% 8% - - -

7 3% 7% 76% 3% -1% 4% -

8 11% 3% 91% 2% -37% 2% -

9 2% 2% 69% 2% -56% 2% -
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Vpliv na češki zavarovalni trg v številkah

SCR so se 
povečale za 
273 mrd oz. 
83%

Lastna 
sredstva so se 
zmanjšala za 
152 mrd oz. 
33% 

Češka
Količinski učinek povečanja 

kapitalskih zahtev okoli
45-60 milijard CZK

Stopnja 
solventnosti 
se je 
zmanjšala s 
139% na 51%

Primanjkljaj 
lastnih sredstev 
v primerjavi s 
SCR znaša okoli 
295 mrd

Države članice EU
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