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GOSPODARSTVO IN TVEGANJA

Zavarovalniški trg so zaznamovali predvsem:
– nižje obrestne mere,
– internacionalizacija finančnega posredništva,
– nihanje na finančnih trgih,
– zaostritev konkurence,
– pojav novih nevarnosti ter
– novi produkti/nove storitve.

UPRAVLJANJE S TVEGANJI
Celostno obvladovanje tveganja pomeni obvladovanje dolgoročne plačilne sposobnosti.

SOLVENTNOST 2 IN UPRAVLJANJE S TVEGANJI
Direktiva Solventnost 2 ureja sistem upravljanja in v sklopu njega tudi sistem
upravljanja s tveganji.
Direktiva Solventnost 2 – Governance, čl.41
Države članice zahtevajo od vseh zavarovalnic in pozavarovalnic, da imajo na
voljo učinkovit sistem upravljanja, ki zagotavlja dobro in preudarno upravljanje
dejavnosti.
Sistem vključuje najmanj:
•ustrezno pregledno organizacijsko strukturo,
•z jasno dodelitvijo in ustrezno ločitvijo odgovornosti ter
•učinkovit sistem za zagotovitev prenosa informacij.

SOLVENTNOST 2 IN UPRAVLJANJE S TVEGANJI
Direktiva Solventnost 2 – Upravljanje s tveganji, čl.44
Zavarovalnice in pozavarovalnice imajo na voljo učinkovit sistem upravljanja
tveganj, ki vsebuje:
•strategije,
•procese in
•postopke poročanja,
ki so potrebni za redno odkrivanje, merjenje, spremljanje, upravljanje in
poročanje na posamezni in skupnih ravni tveganj, ki so jim ali bi jim lahko bile
izpostavljene, in o njihovih medsebojnih odvisnostih.
Ta sistem upravljanja tveganj mora biti učinkovit in dobro integriran v
organizacijsko strukturo in procese odločanja zavarovalnice ali pozavarovalnice
ter mora ustrezno upoštevati osebe, ki dejansko vodijo podjetje ali imajo druge
ključne funkcije.

SOLVENTNOST 2 IN UPRAVLJANJE S TVEGANJI
Direktiva Solventnost 2 – Lastna ocena tveganj, čl.45
Zavarovalnica in pozavarovalnica izvede lastno oceno tveganj in solventnosti.
Ocena mora vsebovati najmanj:
(a) skupne potrebe solventnosti ob upoštevanju specifičnega profila tveganj,
odobrenih meja dovoljenega tveganja in poslovne strategije podjetij;
(b) stalno skladnost s kapitalskimi zahtevami ter z zahtevami glede zavarovalnotehničnih rezervacij;
(c) pomen tega, koliko profil tveganj zadevnega podjetja odstopa od
predpostavk, ki so bile osnova za zahtevani solventnostni kapital izračunan po
standardni formuli ali po delnem ali popolnem notranjem modelu.

SOLVENTNOST 2 IN UPRAVLJANJE S TVEGANJI

OSNOVNE OPREDELITVE
Upravljanje s tveganji je
• napovedovanje vplivov, ki jih bi imel pojav določene motnje na proces, če
bi ta motnja nastala.
Učinkovito upravljanje s tveganji mora znati odgovoriti na tri vprašanja:
• Kaj bi lahko šlo narobe?
• Kaj bomo v tem primeru ukrepali?
• Če bo že šlo kaj narobe, kako bomo ublažili učinke?
Tveganje pomeni
• nezmožnost pravilne napovedi prihodnjih dogodkov oziroma
• nezmožnost popolnega nadzora nad dejanskimi dogodki glede na
pričakovane.
Zunanji & notranji dejavniki namreč povzročajo odstopanja od načrtovanih
aktivnosti, ki vplivajo na uspešnost poslovanja zavarovalnice.

SISTEM UPRAVLJANJA S TVEGANJI
• Postavitev okvirov (strategija, politike, poročila)
–
–
–
–
–

popis procesov => tveganja, ki izhajajo iz poslovanja (del identifikacije tveganj),
identifikacija preostalih tveganj v zavarovalnici,
analiza in ocena identificiranih tveganj,
klasifikacija tveganja po pomembnosti glede na cilje zavarovalnice,
postavitev indikatorjev za spremljanje ključnih tveganj

• Definiranje procesa spremljanja tveganj
• Začetek izvajanja in spremljanja tveganj
Sistem upravljanja s tveganji mora biti učinkovit in dobro integriran v
organizacijsko strukturo in procese odločanja zavarovalnice ter mora ustrezno
upoštevati vse ravni odločanja zavarovalnice.

SISTEM UPRAVLJANJA S TVEGANJI - proces

SISTEM UPRAVLJANJA S TVEGANJI - proces
1. IDENTIFIKACIJA TVEGANJ
Pomembno:
• osnova za identifikacijo tveganj je poleg poznavanja ciljev organizacije tudi
poznavanje procesov znotraj organizacije,
• organizacija v postopku popisa prepoznava vsa (ne samo ključna) tveganja,
• najbolj običajen način zbiranja tveganj predstavljajo razgovori z zaposlenimi,
ki poznajo organizacijo in procese.

SISTEM UPRAVLJANJA S TVEGANJI - proces
2. ANALIZA/OCENA TVEGANJ
Tveganje se meri z verjetnostjo in vplivom:
• verjetnost (likelihood) pomeni oceno, kako verjetno se bo tvegan dogodek,
ki je lahko posledica notranjih ali zunanjih vplivov, zgodil – frekvenca
nastanka dogodka (vsak dan/teden/mesec/leto….),
• vpliv, posledice (impact) pa pomeni oceno učinka nekega škodnega
dogodka – velikost potencialne izgube – koliko časa trajajo posledice in
kakšno škodo prinašajo.

SISTEM UPRAVLJANJA S TVEGANJI - proces
3. OBVLADOVANJE TVEGANJ
Proces izbire in implementacije ukrepov za znižanje tveganja (verjetnosti ali
vpliva/posledic).
V teoriji obstajajo štiri splošne vrste odzivov na tveganja (risk response):
• prevzeti, dopuščati (tolerate),
• zmanjševati, obravnavati (treat),
• prenašati (transfer),
• izogib, odpraviti aktivnost (terminate).

SISTEM UPRAVLJANJA S TVEGANJI - proces
4. NOTRANJE KONTROLE
Značilnosti notranjih kontrol :
•
•
•

oblike so odvisne od velikosti organizacije in procesov,
stroški delovanja notranjih kontrol morajo biti primerni glede na pričakovane koristi,
obstajati mora ravno pravo število ustreznih notranjih kontrol, ki morajo biti
učinkovite (preveč kontrol lahko zmede zaposlene; preveč kontrol lahko pomeni, da
se zaposleni zanašajo drug na drugega),
•
preprečujejo ali odkrivajo napake,
•
lahko vključujejo postopke, s katerimi popravljamo najdene napake,
•
delujejo dovolj hitro, da so koristne,
•
implementirane kontrole je potrebno posodabljati (še posebej,
ko se posodabljajo procesi),
•
notranje kontrole so dobre le toliko, kolikor so dobri ljudje, ki
jih izvajajo

SISTEM UPRAVLJANJA S TVEGANJI - proces
5. SPREMLJANJE TVEGANJ
Proces upravljanja s tveganji je učinkovit takrat, ko se odvija nepretrgoma;
tveganja in notranje kontrole je potrebno neprestano in sistematično
nadzirati in pregledovati.
Nekateri od ključnih razlogov za to so naslednji:
• lahko se pojavijo nova tveganja,
• uporabljeni odzivi na tveganja niso učinkoviti,
• že identificirana tveganja se lahko spremenijo (njihova verjetnost in/ali vpliv).

SISTEM UPRAVLJANJA S TVEGANJI - proces
6. POROČANJE O TVEGANJIH
Učinkovit sistem poročanja o tveganjih omogoča:
• seznanitev vodstva zavarovalnice z aktualnim rizičnim profilom oziroma z
morebitnimi izgubami, ki lahko nastanejo zaradi posameznega tveganja, kar
predstavlja vodstvu izhodišče za nadaljnje ukrepe,
• seznanjenost organizacijskih enot s tveganji, ki so prisotna pri delovanju
njihovega področja, kar tem enotam omogoča, da s pomočjo ustreznih
kazalnikov spremljajo ključne poslovne aktivnosti in sprejemajo ustrezne
ukrepe,
• posameznikom razumeti in prepoznavati tveganja ter dosledno poročati o
zaznanih tveganjih.

PROCESNI VIDIK POSLOVANJA V POVEZAVI S TVEGANJI
NI PROCESA BREZ TVEGANJA, NI TVEGANJA BREZ PROCESA.
Procesni vidik pomemben predvsem zato, ker s pomočjo poznavanja
medsebojnega prepletanja procesov lahko identificiramo tveganja, ki so lastna
posameznim procesom oziroma skupna več procesom.
Ključni koraki:
•popis aktivnosti (gradnikov) posameznega procesa,
•detekcija tveganj po posameznih aktivnostih,
•akcijski plan kako upravljati s tveganji.

PROCESNI VIDIK POSLOVANJA V POVEZAVI S TVEGANJI
Cilji popisa (optimizacije) procesov:
•poenostavitev postopkov z odstranitvijo nepotrebnih aktivnosti,
•povečanje produktivnosti, dvig dodane vrednosti, skrajševanje poslovnega cikla,
•izboljšanje kakovosti procesov,
•zmanjšanje oziroma obvladovanje tveganj,
•izboljšanje informacijske podpore ter usmerjanje v lastne ključne zmožnosti in
prenos izvajanja drugih procesov, ki niso ključni ali konkurenčni, iz
zavarovalnice.

PROCESNI VIDIK POSLOVANJA V POVEZAVI S TVEGANJI
Optimizacija poslovanja: bolj tvegane procese je potrebno optimizirati
tako, da postanejo manj tvegani.
KAKO?
•formalizirati obstoječe procese (odstranitev nepotrebnih korakov, avtomatizacija
določenih korakov, zamenjava dela procesa z optimalnejšim),
•pohitriti in optimalno izvajati procese (izvajanje procesov neprekinjeno in brez
zaostankov),
•povečati produktivnost z manj delovne sile (zmanjšanje potrebne administrativne
delovne sile, skrajšanje časov izvajanja aktivnosti ipd.),
•pregledati učinkovitost delujočih kontrol in jih po potrebi izboljšati (neučinkovite kontrole
nam povzročajo več stroškov, kot pa imamo od njih koristi),
•uvesti kontrole tam, kjer ni ustreznega obvladovanja ključnih tveganj,
•nadomestiti ročne kontrole z avtomatiziranimi, kjer je to možno.

UČINKOVIT SISTEMA UPRAVLJANJA S TVEGANJI
Učinkovit sistem upravljanja s tveganji, ki je skladen z zakonodajo:
•zavarovalnica si mora zadati ustrezne cilje, ki bodo dobro odražali dopustno tveganje
posamezne zavarovalnice;
•struktura upravljanja s tveganji mora jasno postaviti in razmejiti vloge in odgovornosti ter
•mora imeti opredeljene politiko in procedure za prepoznavanje tveganj, za ocenjevanje
in spremljanje tveganj, poročanje o tveganjih in predvsem za zmanjšanje oziroma
blaženje tveganj.
Zavarovalnica, ki ustrezno obvladuje tveganja v svojih procesih, je na trgu uspešnejša,
zaradi ustreznega obvladovanja tveganj pa so posledično tudi zahteve po minimalnem
kapitalu ustrezno nižje.
Z optimizacijo obstoječih procesov je lažje obvladovati izpostavljenost tveganjem
nasploh.

Upravljanje s tveganji je ključ do konkurenčnih prednosti
zavarovalnice

