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STANJE PDPZ V SLOVENIJI (31.12.2014)

• Vključenih 489.881 zavarovancev (58,9% zavarovancev obveznega PIZ);

• Zbrana sredstva 1,9 milijarde EUR (5% BDP);

• Povprečna mesečna premija 28 EUR (1,9% povprečne bruto plače); 

• Padanje sredstev in 

premije vse od 

začetka 2011;

• Le cca 10.000 

dodatnih pokojninskih 

rent (manj kot 2% 

upokojencev);

• Le 3,7% individualnih 

polic;

541.464

Vir: MDDSZ (2014).
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TRADICIONALNI UKREPI ZA SPODBUJANJE VARČEVANJA

• Izobraževanje in osveščanje

– Omejen učinek, posamezniki spremenijo poglede na varčevanje vendar nato tega ne 

uresničijo v praksi;

– Dolgoročno sistematično osveščanje zaposlenih v podjetjih lahko dvigne udeležbo za 

8 do 12%; 

– Učinki so dolgoročni, časovno in finančno zahtevno za delodajalce, državo, …

• Sofinanciranje premije (company match)

– Študije potrjujejo pozitiven učinek, vendar točnega vpliva še niso uspele dokazati;

– Deluje le do določene meje;

• Davčne olajšave / spremembe zakonodaje

– Enako kot sofinanciranje deluje pozitivno, vendar ob osamitvi vpliva korelacije oslabijo;

– Delujejo le do določene meje (kljub davčnim olajšavam in sofinanciranjem premije se v 

ZDA 1/3 zaposlenih, ki ima možnost, ne vključi v zavarovanje, podobno drugod;

Ukrepi so neučinkoviti, ker ne omogočajo posameznikom, da na enostaven način 

naredijo prave korake – začnejo varčevati!
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VEDENJSKA EKONOMIJA

• Je poddisciplina ekonomije, ki združuje psihologijo in ekonomijo;

• Preučuje in razlaga kako t.i. človeški element privede do odstopanja v vedenju 

posameznikov glede na vedenje, ki bi bilo pravilno po ekonomski teoriji; 

• Posebno pozornost namenja vedenju potrošnikov, vlagateljev, varčevalcev, …

• Čustva in intuicija imajo pomembno vlogo pri odločitvah posameznikov, ki v 

nekaterih okoliščinah privedejo do sistematičnih in predvidljivih napak; 

Zavedno

Nezavedno

Ledena gora vedenja

Vir: Nguyen (2013). 
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STANDARNI MODEL ŽIVLJENJSKEGA CIKLA VARČEVANJA

• Stopnja potrošnje je neodvisna od prihodkov;

• Posamezniki težijo k enakomerni potrošnji tekom celotnega življenja;

Vir: Wolla (2014), Page One Economics. 
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STANDARNI MODEL ŽIVLJENJSKEGA CIKLA VARČEVANJA

Anže – poklicni košarkar

Zasluži veliko v zgodnjih letih in vse svoje zaslužke prihrani, da si 

lahko financira svojo potrošnjo v kasnejših letih.

Bojan – menedžer

V zgodnjih letih kariere ko še ne zasluži veliko si „sposodi“ denar od 

svojih prihodnjih zaslužkov (kredit) za financiranje svoje trenutne 

potrošnje, ki jih nato povrne v kasnejših letih, ko zasluži vedno več. 

Potrošnja obeh je konstantna tekom celotnega življenja.
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REALNOST? 

Anže – poklicni košarkar

Zasluži veliko v zgodnjih letih in tudi veliko zapravi, v kasnejših letih pa 

njegova potrošnja upade.

Bojan – menedžer

V zgodnjih letih ko manj zasluži tudi troši manj, v kasnejših letih 

njegova potrošnja narašča skupaj s prihodki. 

Ravno obratno – potrošnja sledi prihodkom v posameznih življenjskih ciklih!
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UPOKOJITEV

• Tipični primer odstopanja od teorije življenjskega cikla varčevanja; 

• Potrošnja večine ob upokojitvi upade zaradi upada prihodkov;

POTROŠNJA

UPOKOJITEV
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ZAKAJ VEČINA NE VARČUJE ZA OBDOBJE UPOKOJITVE?

• Razlog ni v pomanjkanju zavedanja posameznikov, da je varčevanje za

pokojnino dobro in potrebno;

• Številni raziskovalci med drugim tudi James Choi in sodelavcev so potrdili, da se

posamezniki v ZDA zavedajo pomena varčevanja in da se večina zaposlenih želi

vključiti v pokojninske načrte, vendar pogosto poda odgovor:

Začel bom varčevati! Jutri…

• Med dobrimi nameni zaposlenih in tem, da namene dejansko uresničijo, je

ogromen razkorak. Posledično milijoni zaposlenih po svetu dela napako in ne

varčujejo za svojo prihodnost (Benartzi, S.);

• Glavna razloga, da realno vedenje posameznikov odstopa od teorije, so

kognitivne omejitve potrošnikov in psihološke pristranskosti;
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NENAKLONJENOST IZGUBI

• Posamezniki izgube občutimo veliko bolj intenzivno, kot enako visoke dobičke;

• Podobno so ugotovili tudi v eksperimentih z živalmi, saj naj bi bila nenaklonjenost

izgubam posledica evolucije (z vidika preživetja je bilo bolje biti previden, kot

preveč pogumen);

• Po Kahneman in Tversky posameznikov njihovo absolutno stanje premoženja ne

zanima toliko, kot jih zanimajo spremembe glede na referenčno vrednost;

Funkcija koristi

• Psihološka bolečina izgube 100 EUR je 

približno enkrat večja kot užitek ob 

prejemu enake vsote;

• Nameniti del svojega dohodka zavarovalni 

premiji predstavlja negativno odstopanje 

od referenčne vrednosti posameznika 

zaradi česar občutimo zavarovanje kot 

izgubo do katere imamo psihološki odpor; 

Vir: prirejeno po Kahneman  in Tversky  (1979).
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NAGNJENOST K STATUSU QUO

• Predstavlja psihološki odpor proti spremembam, ki privede do odlašanja; 

• Povezana je z vedenjskim principom kognitivne lenobe (minimizaciji razmišljanja, 

kjer je to mogoče) – prisotna je na vseh korakih našega življenja;

• Kognitivna lenoba privede do odlašanja, ki na dolgi rok pripelje do neaktivnosti; 

• Življenjsko in pokojninsko zavarovanje bom sklenil naslednje leto, začel 

bom telovaditi, se zdravo prehranjevati, …

Kaj si želimo za zajtrk Kaj v resnici pojemo
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KAKO MOČNA JE NAGNJENOST K STATUSU QUO?

Delež darovalcev organov v primeru smrti:

• To je v nasprotju s klasično ekonomsko teorijo, po kateri imajo privzete izbire

omejen učinek na odločitve posameznikov saj bi se po teoriji morali posamezniki,

če privzeta izbira ni v skladu z njihovimi željami, sami odločiti drugače;

• Večina pokojninskih načrtov je organizirana po opt-in principu in posamezniki

morajo izraziti svojo željo in se vključiti. Tega večina kljub prepričanju, da je

zavarovanje koristno, ne stori zaradi kognitivne lenobe – saj se bomo zavarovali

naslednje leto;

• V Nemčiji je potrebno za darovanje organov soglasje

posameznika (opt-in), medtem ko se v Avstriji

predpostavlja, da so darovalci samodejno vsi, razen

tisti, ki posebej izjavijo, da tega ne želijo (opt-out);

• Organizacija sistema ima velikanski vpliv na udeležbo

– kaj je privzeta izbira!
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KRATKOVIDNOST

• Oziroma nagnjenost k sedanjosti predstavlja psihološko omejitev posameznikov,

da osredotočijo svoje misli na prihodnost;

• Posamezniki si težko predstavljajo dolgoročne posledice odločitev (sklenitve

pokojninskega, življenjskega, naložbenega zavarovanja) saj so osredotočeni le na

danes in sklenitev zavarovanja predstavlja danes za njih le strošek;

premija ≠ korist

premija = strošek

• Bolj oddaljen in abstrakten kot je cilj, težje si ga predstavljamo;

• Upokojitev je idealen primer saj je za mlade zelo oddaljena in povsem abstraktna.

Enako velja za veliko drugih zavarovanj posebej pokojninska, investicijska, …

• Lažje si predstavljamo škodo na avtomobilu kot upokojitev;
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KRATKOVIDNOST IN DINAMIČNE NALOŽBENE POLITIKE

• Kratkovidnost v povezavi z nenaklonjenostjo izgubam negativno vpliva na vedenje

posameznikov v dinamičnih naložbenih politikah kot je življenjski cikel v okviru

PDPZ, saj se večina odzove preveč negativno na kratkotrajne izgube v portfelju.

• Posledično bodo posamezniki v bolj tveganih podskladih ob večji izgubi izkoristili

možnost in prešli v podsklad z zajamčenim donosom, vendar bodo zaradi tega

zamudili rast tečajev v kasnejših letih saj bo sklad zajamčenega donosa rasel manj

od dinamičnega. Tako bodo deležni le izgube in končni rezultat bo manj zbranih

sredstev ob upokojitvi.

Vir: Option Alpha (b.l.).

http://optionalpha.com/the-14-stages-of-investor-emotions-and-trading-psychology-10433.html


15

SODOBNA TEHNOLOGIJA POTENCIRA PSIHOLOŠKE ODZIVE

• Mobilna tehnologija omogoča posameznikom spremljanje njihovega portfelja v

realnem času 24/7;

• Psihološki pritisk se kopiči in lahko privede do panike in prodaje naložb čeprav

so bile te v skladu z dolgoročno naložbeno politiko in bi na dolgi rok z veliko

verjetnostjo izkazale pozitivne donose;

• Ali bo povprečni zavarovanec zdržal pritiske ob prvem negativnem

borznem ciklu in ostal pri dolgoročni naložbeni politiki?

Posamezniki začnejo ob izgubah še

bolj pogosto spremljati svoje naložbe in

s tem si zadajajo še večje psihološke

bolečine.
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KAKO LAHKO PSIHOLOŠKE OMEJITVE OBRNEMO V POZITIVNO SMER?

• Zaradi globoke zakoreninjenosti jih ne moremo enostavno zaobiti, lahko pa jih 

obrnemo v drugo smer;

• V povezavi s pokojninskim zavarovanjem so se v praksi potrdile:

– Samodejna vključitev in privzeta izbira;

– Časovni zamik vključitve v zavarovanje in vplačila premije;

– Vizualizacija prihodnje samopodobe;

– …
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SAMODEJNA VKLJUČITEV IN PRIVZETA IZBIRA

• S spremembo pokojninskih načrtov iz opt-in v opt-out so samodejno vključeni v 

zavarovanje vsi zaposleni; 

• Tisti, ki ne želi biti vključen, mora aktivno izraziti svojo željo;

• Nagnjenost k statusu quo sedaj dela v korist zavarovanja saj bodo zaposleni 

težili k ohranitvi statusa quo, da ostanejo zavarovani;

• Dodatno bo kognitivna lenoba poskrbela, da bo večina posameznikov, ki resnično 

ne želi biti zavarovana, odlašala s svojo odločitvijo, da poišče obrazec za izstop 

in ga odda kadrovski službi; 

• Privzeta izbira odpravi tudi kompleksnost same odločitve za sklenitev 

zavarovanja (izbira višine premije in naložbene politike) saj je privzeta izbira že 

določena; 

• Dodatno bo za samodejno vključene zaposlene skrbel psihološki učinek 

posesti po katerem posamezniki bolj cenijo vključitev, ko so dejansko vključeni, 

kot le potencialno vključitev. Posameznik bolj ceni nekaj, kar ima v posesti, zgolj 

zaradi dejstva, ker ima to v posesti; 

• ZPIZ-2 omogoča samodejno vključitev zaposlenih (233. člen);
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UČINEK SAMODEJNE VKLJUČITVE

• Madrian in Shea sta izvedla obširno študijo pokojninskih načrtov v ZDA in prva 

dokazala velik učinek samodejne vključitve na udeležbo zaposlenih;

• Primer uvedbe v velikem podjetju v ZDA iz leta 1998:

– Pred uvedbo je bil pogoj za vključitev v PN eno leto zaposlitve, 

delodajalec je za premije do višine prvih 6% bruto plače sofinanciral 

premijo v višini 50% premije zaposlenega. Maksimalna skupna premija je 

omejena na 15% plače;

– Zaposleni je moral za vključitev izpolniti pristopno izjavo in jo oddati 

kadrovski službi ter potrditi odbitek premije od plače;

– Dodatno je moral na izjavi izbrati višino mesečne premije in izbrati 

naložbeno politiko;

– Po uvedbi samodejne vključitve so v PN vključeni vsi novo zaposleni ne 

glede na obdobje zaposlitve;

– Privzeta izbira je  premija v višini 3% plače, sredstva pa so bila naložena 

v sklad denarnega trga;
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• Udeležba zaposlenih se je v treh letih povečala iz 61% na 86%;

• Posebej velika razlika je nastala v kohorti novo zaposlenih (pred uvedbo je bilo 

po 3 do 15 mesecih od izpolnitve pogojev vključenih le 37%, po uvedbi 86%);

• Dobrih 60% novo vključenih v zavarovanje je ostalo pri vseh parametrih privzete 

izbire (višina premije, izbira naložbene politike); 

Vir: prirejeno po Madrian in Shea (2001).
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ČASOVNI ZAMIK VKLJUČITVE V ZAVAROVANJE IN VPLAČILA PREMIJE

• Benartzi in Thaler sta na podlagi teoretičnih raziskav oblikovala program Save More

Tomorrow (SMarT), s katerim sta v praksi preizkusila rešitev, s katero se izognemo

nenaklonjenosti izgubi pri pokojninskih zavarovanjih;

• Ključni element je ločitev vključitve v zavarovanje od vplačila premije, ki se uskladi s

povišanjem plač;

• Zaposleni najprej le vstopijo v pokojninski načrt, prvo premijo pa vplačajo šele ob

povišanju plač. Premije se samodejno povišujejo ob vsakem povišanju plač do

določenega praga;

• Zaposleni vključitve psihološko ne povezuje z vplačilom premije, ki predstavlja

zanj zaradi znižanje plače izgubo. Dodatno zaradi kratkovidnosti zanemari učinek

svojih dejanj in pozabi na vplačilo premije, ki bo sledilo;

• Ko nastopi povišanje plač in vplačilo prve premije se plača zaposlenega ne zniža

zaradi česar ne nastopi izguba in zavarovanje nas psihološko ne udari po žepu;

Vključitev Vplačilo premije

Povišanje plače Povišanje plače Povišanje plače

Povišanje premije Povišanje premije
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• Ker se premija samodejno povišuje ob vsakem povišanju plač nastopi ponovno

kognitivna lenoba zaradi katere posamezniki ne bodo sprejeli nobene akcije;

• Enak princip se lahko uporabi tudi za že vključene zaposlene z namenom

povišanja premije (povišanje se zamakne in izvede šele ob povišanju plače);

Primer uvedbe s ciljem povišanja premije

• Podjetje je ponudilo vsem zaposlenim, ki so že vključeni v zavarovanje, sestanek

s finančnim svetovalcem;

• Ta je najprej vsem predlagal enkratno povišanje premije za 5% ali več. Približno

¼ se je odločila za ta korak;

• Preostalim je ponudil vključitev v program SMarT pri katerem se jim bo premija

povišala za 3% vendar šele ob prvem povišanju plač (nato se bo nadaljevala

poviševati še ob naslednjih treh povišanjih). 78% se je vključilo v program;

• Od tega jih je 80% ostalo v programu tekom vseh štirih povišanj premije;

• Povprečna stopnja varčevanja zavarovancev, ki so se vključili v SMarT je

znašala 3,5% plače, po koncu programa se je povišala na 13,6%;

• Program SMarT uporablja v kombinaciji s samodejno vključitvijo že več kot 60%

velikih delodajalcev v ZDA;
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VIZUALIZACIJA PRIHODNJE SAMOPODOBE

• Zaradi kratkovidnosti in diskontiranja prihodnjih vrednosti imamo posamezniki

oslabljene psihološke povezave s svojo prihodnjo samopodobo;

• V ekstremnih primerih svojo prihodnjo samopodobo dojemamo kot tujca;

• Dolgoročna zavarovanja (pokojninsko, investicijsko, itd.) naši možgani dojemajo

kot varčevanje za tujca, kar negativno vpliva na možnost sklenitve;

Hal Hershfiled in sodelavci z univerze 

Stanford so z uporabo navidezne 

resničnosti posameznikom prikazali 

njihove postarane samopodobe, kar je 

povečalo njihovo psihološko povezavo 

med današnjo in prihodnjo samopodobo.

Ker svoje prihodnje samopodobe niso 

več dojemali kot tujca so bili bolj 

naklonjeni varčevanju. 

Dodatno pomaga pri povečanju 

psihološke povezave t.i. proteus efekt.

Vir: F. Martin Ramin (2011) for The Wall Street Journal.
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PRIHODNOST MORAMO OBČUTITI DANES

Vir: Zweig (2011), The Wall Street Journal.
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