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Uvodnik

Dr. Darko Medved

V zadnji letošnji številki Zavarovalniških horizontov vam predstavljamo tri zelo poglobljene prispevke
s področja zavarovalništva.

V prvem dr. Franjo Štiblar objavlja ugotovitve študije o vplivu gospodarske rasti na rast premij avto-
mobilskega zavarovanja. Ta tematika, kot ugotavlja avtor, v strokovni literaturi ni pogosto obdelana,
zato smo veseli, da članek objavljamo v naši reviji. V besedilu je podrobno analiziran razvoj avtomo-
bilskih zavarovanj v obdobju od leta 1992 do 2013, kar je avtorju predstavljalo temelj za napoved
rasti za leti 2014 in 2015. Ker je študija nastala, preden je slovenska vlada najavila, da bo zvišala
davek od prometa zavarovalnih poslov za dve odstotni točki, to v študiji ni bilo upoštevano. V uredništvu
Zavarovalniških horizontov bomo zagotovo spodbudili raziskovalce in strokovnjake, da bodo pripravili
študijo o vplivu povečevanja davka od prometa zavarovalnih poslov na gostoto zavarovanja, in to ne le
pri avtomobilskih zavarovanjih, temveč tudi pri drugih zavarovalnih vrstah, ki jih takšne obdavčitve
prizadenejo.

V drugem članku dr. Mojca Nekrep povzema raziskavo švicarske pozavarovalnice Swiss Re o tveganjih,
ki jim bodo zavarovalnice izpostavljene v prihodnosti. Zanimiva je zato, ker opozarja na nekatera tve-
ganja, ki jih še nedolgo tega sploh nismo poznali, a bodo, očitno, pomembno vplivala na obvladovanje
tveganj v zavarovalništvu v prihodnjih letih. S tega vidika predstavlja omenjena študija zanimivo in
predvsem poučno branje.

Mag. Maja Golovrški v naslednjem članku obravnava pravila, ki določajo vrstni red poplačila pri za-
stavi in izvršbi na polico življenjskega zavarovanja. Na polico življenjskega zavarovanja lahko gledamo
tudi kot na neke vrste vrednostni papir, ki ga je mogoče zastaviti, kar ugotavlja tudi avtorica. Inštrument
zastave postaja v zadnjih letih v času ekonomske krize v Sloveniji vse bolj pomemben dejavnik upra-
vljanja osebnih financ, zato je besedilo zelo aktualno. Tudi v praksi pogosto naletimo na vprašanje
vrstnega reda pri poplačilu zastavnega upnika, zato pomeni članek pomemben prispevek k ureditvi te
problematike.

Spričo obsežnosti v tokratni številki objavljamo tri članke. Ker gre za zelo zanimive prispevke visoko
cenjenih znanstvenikov in zavarovalniških strokovnjakov, vam jih toplo priporočam v branje.
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1 Razvoj avtomobilskega zavarovanja v Sloveniji in
napoved za leti 2014 in 2015

Prof. dr. Franjo Štiblar

Povzetek: Za dobro strateško načrtovanje in politiko zavarovalnic so pomembne tudi napovedi
makroekonomskih agregatov in ocena njihovega vpliva na zavarovalništvo. V prispevku je podano oboje
za avtomobilsko zavarovanje v Sloveniji. Ocenjene dohodkovne elastičnosti premij avtomobilskega
zavarovanja glede na gibanje BDP (v teoriji ustrezne dohodkovni elastičnosti) v obdobju od leta 1992
do 2013 predstavljajo temelj za napoved rasti avtomobilskega zavarovanja v letih 2014 in 2015. Posebej
je ocenjeno, kako je na to vplivala sistemska sprememba v avtomobilskem zavarovanju, ki jo je s seboj
prinesel vstop Slovenije v Evropsko unijo leta 2004. Iz zmerno optimistične napovedi o rasti gospodarske
dejavnosti v letih 2014 in 2015, ki je vendarle bistveno boljša kot pesimistična uradna, so pridobljene
razmeroma ugodne napovedi za avtomobilsko zavarovanje. Po njih se bo letos in prihodnje leto le zmerno,
do 1 odstotka letno, povečevalo število avtomobilov, nekaj bolj, za približno 2 odstotka letno, bodo rasle
premije avtomobilskega zavarovanja, njihova penetracija in gostota naj bi stagnirali, medtem ko naj bi
škodni količnik še naprej rahlo padal. Seveda pomeni ocenjeno gibanje BDP zgolj enega od dejavnikov,
ki vplivajo na avtomobilsko zavarovanje.

Summary: DEVELOPMENT AND FORECAST OF AUTO INSURANCE IN SLOVENIA IN
2014–2015
The proper and timely forecast of macroeconomic aggregates is of crucial importance for individual
insurance companies in order to be able to prepare a realistic strategy and policy for the future. This is
given and estimated for Slovenia. The estimated elasticity of motor insurance premiums on GDP growth
(in theory income elasticity) in Slovenia for the 1992–2013 period forms a basis for the prediction of
auto insurance in 2014–2015. A special evaluation was made of systemic changes in auto insurance
caused by Slovenia’s EU accession in 2004. The author’s optimistic forecast for positive GDP growth in
Slovenia in 2014–2015 is closer to reality than the pessimistic forecasts of official institutions. This leads
to positive predictions for major indicators of auto insurance in Slovenia: annually, the number of cars
should increase by up to 1%, auto insurance premiums by 2%, penetration and density of auto insurance
are expected to stagnate, while claims ratios are expected to continue decreasing slightly. Of course, the
chosen GDP growth is only one of the many explanatory variables for performance in auto insurance.

* Profesor, predstojnik pravno-ekonomske katedre na Pravni fakulteti v Ljubljani in član Ekonomskega
inštituta (EIPF). Pobuda za raziskavo je bil referat, predstavljen na konferenci avtomobilskega zavarovanja
Slovenije aprila 2014. Avtor se zahvaljuje za predloge anonimnima recenzentoma, sodelavcem Slovenskega
zavarovalnega združenja pa za iniciativo za študijo in pomoč pri zbiranju podatkov. Oddano maja 2014,
prva recenzija popravljena avgusta 2014, druga oktobra 2014. 
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1 Uvod

Avtomobilsko zavarovanje predstavlja v Sloveniji pomembno vejo zavarovanja, ki je s porastom ravni
motorizacije po osamosvojitvi pridobivalo vse večji delež zavarovanja. Namen članka je ekonometrično z
letnimi podatki analizirati dozdajšnji razvoj v času samostojnosti Slovenije v obdobju od leta 1992 do
2013,1 oceniti pomen vstopa v EU za avtomobilsko zavarovanje, predvsem pa podati napoved njegovega
razvoja za leti 2014 in 2015. To lahko praktično pomaga posameznim zavarovalnicam, ki imajo v svojem
delovnem programu tudi avtomobilsko zavarovanje, pravilno načrtovati poslovno strategijo: obseg dela,
investicije, zaposlovanje, propagandno dejavnost itd. za letošnje in prihodnje leto.

Avtomobilski promet v mestih se je razvil po prvi svetovni vojni, kar je naravno vodilo do pojava prvega
obveznega avtomobilskega zavarovanja v Angliji leta 1930, v Nemčiji pa nekaj let zatem, tj. leta 1939.

Iz novejših študij izhaja pomislek o morebitnem koncu avtomobilskega zavarovanja (Rothman, 2013, str.
15). Kot razlogi za to se omenjajo varnejši avtomobili, manj prometnih nezgod – predvsem tistih s smrtnim
izidom – in bolje usposobljeni voznice in vozniki (v prihodnosti roboti). Ker naj bi se zgodilo manj
prometnih nezgod z manjšimi posledicami, naj bi se to odrazilo z manj avtomobilskimi zavarovanji in
tako z manj dohodki iz njih za zavarovalnice. Z avtomatiziranimi avtomobili (roboti) naj bi bilo konec
tudi obveznega avtomobilskega zavarovanja. Nasprotniki nanizanih stališč pa pravijo, da bodo avtomobilske
nesreče tudi v prihodnje stalnica, stroški popravil za dražje avtomobile bodo še večji, škoda pa lahko nastane
tudi zunaj cestnih nesreč (ob naravnih katastrofah, požarih, krajah). 

Ne glede na strateško dolgoročno razmišljanje o usodi avtomobilskega zavarovanja ostaja zanimiva
kratkoročna ocena njegovega razvoja v Sloveniji v letih 2014 in 2015. V tej študiji je opravljena z vidika
povpraševanja po njem, pri čemer je glavna determinanta dohodek povpraševalca oziroma BDP kot
približek (ang. proxy), če se število prebivalstva v obravnavanem obdobju znatno ne spremeni.

V študiji je analiziran vpliv gospodarske rasti (kot makroekonomske spremenljivke) na rast premij
avtomobilskega zavarovanja (kot mezzo sektorske ekonomske spremenljivke), kar v literaturi sicer ni
pogosto. V do zdaj dostopnih delih ne najdemo neposredne obravnave, kako gospodarska rast vpliva na
(avtomobilsko) zavarovanje, posredno pa se s tem ukvarjajo študije povpraševanja po avtomobilskem
zavarovanju in študije o povezavi med avtomobilskim zavarovanjem in gospodarsko rastjo, pri čemer je
(avtomobilsko) zavarovanje običajno specificirano kot determinanta gospodarske rasti. Študije so navedene
v sklopu naslednjega razdelka. Tisti, ki analizirajo povezavo zavarovanja z BDP, običajno vključujejo celotno
zavarovanje, ne le avtomobilskega; tisti, ki analizirajo povpraševanje po avtomobilskem zavarovanju,
ponavadi zajamejo le mikro podatke o dohodku kupcev zavarovanja.

V študiji so preverjene naslednje hipoteze:
H1: Avtomobilsko zavarovanje je raslo ves čas samostojne Slovenije – tako do krize, ker je rasel BDP, a
tudi v času globalne finančne krize zaradi finančnega poglabljanja, čeprav so se druge veje finančnega
sektorja krčile.
H2: Vstop Slovenije v EU je pozitivno vplival na premije avtomobilskega zavarovanja in zmanjšal škodni
količnik, ker je prišlo do rasti standarda (BDP na prebivalca) in finančnega poglabljanja.
H3: Avtomobilsko zavarovanje naj bi bilo tudi v Sloveniji finančna storitev luksuznega značaja, zato je
njegova elastičnost glede na gibanje BDP (v ekonomski teoriji imenovana dohodkovna elastičnost) večja
od 1.
H4: V letih 2014 in 2015 bodo posli (premije) avtomobilskega zavarovanja rasli, ker bo BDP Slovenije
rasel, in to bolj, kot napovedujejo uradne vladne in mednarodne institucije. 
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Študija je osnovana tako, da uvodnemu delu sledi pregled relevantne literature, temu predstavitev
metodologije, prikaz uporabljenih podatkov in njihovih virov, predstavitev empiričnih rezultatov in
razprava s sklepom o potrditvi hipotez ter z implikacijami ugotovitev za strategijo zavarovalnic v Sloveniji
za področje avtomobilskega zavarovanja za leti 2014 in 2015. 

2 Obravnava v literaturi

2.1 Uvod
Problematika povezave med gospodarsko dejavnostjo in (avtomobilskim) zavarovanjem je v tuji literaturi
pogosto empirično obdelana, v domači podobne študije ni zaslediti. Posebej je na potrebo po oceni
elastičnosti avtomobilskega zavarovanja na rast dohodka (in cen) opozoril Lipovec (2013, preglednice) na
seminarju Slovenskega zavarovalnega združenja s področja avtomobilskih zavarovanj.

V vzročnem razmerju med finančnim razvojem, kamor spada tudi zavarovanje – tudi avtomobilsko, in
gospodarsko rastjo so mogoče tri usmeritve: 
• po povpraševanju: razvoj realnega BDP poveča povpraševanje po finančnih storitvah;
• po ponudbi: finančni razvoj (torej tudi zavarovanje) povzroči ekonomsko rast;
• pristop dveh smeri hkrati: konvergenca gospodarske rasti in finančnega razvoja v medsebojni istočasni

kavzalnosti.

Outreville (2013, str. 64–86) v pregledu 85 empiričnih študij v literaturi o zvezi med zavarovanjem in
ekonomskim razvojem ugotavlja, da je bila večina raziskav usmerjenih k povpraševanju (raven
gospodarskega razvoja je pojasnjevalna spremenljivka, ki vpliva na povpraševanje po zavarovanju), v
novejših študijah pa je ob krepitvi vpliva finančnega sektorja na gospodarski razvoj v teoriji analiziran vpliv
zavarovanja na gospodarski razvoj države empirično.

Beenstock in drugi (1998, str. 259–272) ugotavljajo, da potrošnja zavarovanja ni odvisna od ekonomskih
ciklusov in ciklične variabilnosti dohodka. To konkretno pomeni, da se zavarovalne premije tudi v času
svetovne finančne krize in velike recesije, ki se je začela leta 2008, ne bi smele zmanjšati.

Pozitivno povezavo premij avtomobilskega zavarovanja z BDP empirično ponavadi ugotovijo na osnovi
panelnih podatkov, kot, denimo, Browne in Kim (1993, str. 616–636) za 45 držav v času od leta 1980 do
1987. Empirične analize pa dajejo le šibko evidenco o tem, koliko zavarovalništvo prispeva k sami
gospodarski rasti, saj je njegov delež v celotni ekonomski aktivnosti neke države razmeroma majhen. Tudi
v Sloveniji ima celoten finančni sektor le nekaj odstotkov celotne ustvarjene dodane vrednosti v državi,
pri tem pa predstavlja v njegovem okviru delež zavarovalništva manj kot tretjino (Štiblar, 2013, str. 248).

V vseh empiričnih študijah sta najmočnejši pojasnjevalni spremenljivki zavarovanja dohodek in BDP na
prebivalca, sledita obrestna mera in inflacija (Haiss, 2007; 2011 revidirano, str. 192–207).

2.1 Povpraševanje po (avtomobilskem) zavarovanju
Glavne determinante povpraševanja so v teoriji koristnost, realni dohodek in cene te in drugih dobrin (na
primer Bajt, Štiblar, 2004, str. 166–182). Pri prenosu z mikroravni na makro koristnosti ni mogoče
neposredno kvantificirati, cene pa se pojavijo v definiciji realnega dohodka, ki tako ostane glavna
determinanta povpraševanja na makro ravni. Ker kapacitete ponudbe za avtomobilsko zavarovanje običajno
niso omejene, ostaja realni dohodek tudi ključna makroekonomska determinanta potrošne funkcije
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zavarovalnih storitev, kot jo meri vplačilo premij avtomobilskega zavarovanja. V modelih v literaturi so
tako premije avtomobilskega zavarovanja funkcija ravni gospodarske aktivnosti in od tod sprememba
vrednosti premij funkcija gospodarske rasti.

Khovidhunkit in Weiss (2009, str. 1–18) med dejavniki, ki opredeljujejo povpraševanje po avtomobilskem
zavarovanju v ZDA, v regresijski analizi s panelnimi podatki ugotavljata pozitiven vpliv dohodkov, števila
avtomobilov in gostote prometa, med negativnimi pa ceno in značilnosti družin.

Browne, Chung in Frees (2000, str. 73–90) ugotavljajo za članice OECD v obdobju od leta 1987 do 1993
pozitiven vpliv dohodka (poleg bogastva, pravne ureditve in deleža tujih zavarovalnic v državi) na
avtomobilsko zavarovanje. Sherden (1984, str. 49–62) analizira povpraševanje po treh oblikah
avtomobilskega zavarovanja v analizi časovnega preseka za 39 mest v ZDA in ugotavlja, da je povpraševanje
odvisno od gostote prebivalstva, neelastično pa je na ceno in dohodek. Stith in Hoyt (2012, str. 1–24)
ocenjujeta vpliv revščine (gostota bivanja) na povpraševanje po avtomobilskem zavarovanju.

2.3 Odnos med gospodarsko rastjo in zavarovalnimi premijami
V literaturi je pogosto ugotovljena le korelacija med spremenljivkama gospodarska rast in zavarovalna
premija. Sicer prevladujejo študije vpliva zavarovanja (na splošno, ne zgolj avtomobilskega) na gospodarsko
rast, torej gre v resnici za specifične produkcijske funkcije. 

Pri letnih podatkih je zaradi daljše časovne vrste podatkov vzročnost med spremenljivkama gospodarske
aktivnosti in avtomobilskega zavarovanja obojestranska, saj v okviru dolgega leta dni rast BDP vpliva na
zavarovanje in obenem že zavarovanje na rast. 

Akinlo in Apanisile (2014, str. 120–127) z regresijsko analizo dinamičnih panelnih podatkov ugotovita,
da je zavarovanje pozitivno vplivalo na gospodarsko rast v 30 državah podsaharske Afrike v obdobju od
leta 1986 do 2011, kar je precej ambiciozen sklep, saj ima zavarovanje le majhen delež v strukturi BDP.

Haiss in Sumegi (2008, str. 192–207) sta v panelni analizi za 29 evropskih držav za obdobje od leta 1991
do 2005 ugotovila, da je za nove članice EU, med katere spada tudi Slovenija, za gospodarsko rast bolj
pomembno neživljenjsko (kamor spada tudi avtomobilsko) zavarovanje kot življenjsko, pri starih članicah
EU pa velja obrnjeno. Razlog je večji pomen socialnega zavarovanja v socialističnih režimih novih članic
EU v preteklosti. Ugotavljata tudi vpliv ekonomskega razvoja na zavarovanje. 

Beenstock, Dickinson in Khajuria (1998, str. 259–272) v panelni analizi za 12 držav v obdobju od leta
1970 do 1981 ugotavljajo, da so premije pozitivno korelirane z rastjo: mejna nagnjenost k zavarovanju se
povečuje z rastjo dohodka na prebivalca. Liyan, Donghui, Fariborz in Yanhui (2010, str. 183–199) poročajo
o pozitivni korelaciji med razvojem zavarovanja in gospodarsko rastjo za 77 držav za obdobje od leta 1994
do 2005, ki pa je močneje prisotna v državah v razvoju kot v razvitih.

Čeprav z nekoliko drugačnim ciljem, se empirične študije v literaturi ukvarjajo s tematiko odnosa med
gospodarsko aktivnostjo in (avtomobilskim) zavarovanjem in tako predstavljajo enega od temeljev za
analizo v tej študiji.
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3 Osnovne časovne vrste in metode dela

3.1 Temeljni podatki in kazalci zavarovanja
V analizi dozdajšnjega razvoja gre za pet temeljnih serij, iz katerih so v zavarovanju oblikovani različni
koeficienti:
1. število prebivalcev,
2. vrednost bruto domačega produkta,
3. število avtomobilov,
4. vrednost in število premij za (avtomobilsko) zavarovanje ter
5. število in vrednost odškodnin za avtomobilsko zavarovanje (ob uresničitvi škodnega dogodka).

Oblikovani so osnovni koeficienti po publikaciji Zavarovanja motornih vozil (SZZ, 1992– 2012):
2 / 1 = produkt na prebivalca (standard)
3 / 1 = stopnja motorizacije
4 / 1 = zavarovalna gostota
4 / 2 = penetracija
5 / 4 = škodni rezultat
4 / 3 = povprečna premija 
5 / 3 = povprečna odškodnina

V analizi so uporabljene letne časovne vrste osnovnih kazalcev avtomobilskega zavarovanja Slovenije za
obdobje od leta 1992 do 2012. Njim so pridruženi še kazalci, ki kažejo pomen in mesto avtomobilskega
zavarovanja v celotnem zavarovanju v Sloveniji.2

Grafično so nekateri kazalci avtomobilskega zavarovanja v Sloveniji prikazani v nadaljevanju. Kratice na
slikah so pojasnjene zgoraj v tabeli spremenljivk.

SPREMENLJIVKE
Rpreaz % = stopnja rasti premij skupnega avtomobilskega zavarovanja, v %
Rpreao % = stopnja rasti premij obveznega avtomobilskega zavarovanja, v %
Rpreak % = stopnja rasti premij kasko avtomobilskega zavarovanja, v %
Rpresk % = stopnja rasti skupnih premij vseh zavarovanj
Rprenz % = stopnja rasti skupnih premij življenjskih zavarovanj
Rprez % = stopnja rasti skupnih premij neživljenjskih zavarovanj
Rmot % = stopnja rasti vseh motornih vozil
Ravtivsi % = stopnja rasti vseh avtomobilov   
Ravtios % = stopnja rasti osebnih avtomobilov
Rpreakpresk % = stopnja rasti deleža kasko premij v vseh zavarovalnih premijah
Rpreazpresk % = stopnja rasti deleža skupnih avto premij v vseh zavarovalnih premijah
Rpreaopreb % = stopnja rasti deleža obveznih avto premij v vseh zavarovalnih premijah
Noodskaknozavak % = odstotek števila kasko odškodnin v številu kasko zavarovanj
Noodskaonozavao % = odstotek števila obveznih odškodnin v obveznih zavarovanjih
Preaopreb, EUR = gostota obveznih avto zavarovanj
Preakpreb, EUR = gostota kasko avto zavarovanj
Preazpreb, EUR = gostota skupnih avto zavarovanj
Rbdp % = stopnja rasti BDP Slovenije
TREND = linearni trend
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Slika 1: Stopnje rasti osebnih avtov in                         Slika 2: Motorizacija Slovenije
vseh motornih vozil Slovenije, % 

         

Slika 3: Avto zavarovalna gostota                                Slika 4: Delež avto zavarovalne gostote v BDP 

         

Slika 5: Škodni koeficient                                             Slika 6: Povprečne odškodnine

         

3.2 Metodologija
3.2.1 Dinamika rasti in pomen vstopa Slovenije v EU
Dinamiko avtomobilskega zavarovanja v Sloveniji v času samostojnosti izraža regresija linearnega trenda:

Kazalec avtomobilskega zavarovanja Y^ = a + b . T; T = 1, 2, … (1) 
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Značilnost vstopa Slovenije v EU pa je ocenjena z regresijsko analizo s slamnato spremenljivko (za obdobje
po letu 2004 je T=1, prej je T=0) kot pojasnjevalno in kazalci avtomobilskega zavarovanja kot odvisnimi
spremenljivkami. Ocenjuje se, ali, kako močno in s katerim predznakom je vstop v EU sistemsko spremenil
avtomobilsko zavarovanje v Sloveniji.  

3.2.2 Regresijska analiza, elastičnosti in napoved
Napoved avtomobilskega zavarovanja za leti 2014 in 2015 je zasnovana na izračunu dohodkovnih
elastičnosti iz obstoječih podatkov za obdobje od leta 1992 do 2013 ter napovedi rasti BDP za leti 2014
in 2015 kot neodvisni spremenljivki. 

Regresijska analiza je izpeljana v petih korakih:
1. ocena regresijskih enačb: vpliv rasti BDP na kazalce avtomobilskega zavarovanja,
2. ocena trendov in vpliva vstopa Slovenije v EU na avtomobilsko zavarovanje,
3. izračun koeficientov elastičnosti (povprečni in mejni),
4. napoved vrednosti neodvisne spremenljivke rasti BDP za obdobje 2014–2015,  
5. napoved vrednosti odvisnih spremenljivk zavarovanja za obdobje 2014–2015, kazalcev (avtomobilskega)

zavarovanja.

V regresijski analizi je uporabljen linearni regresijski model, kjer so z metodo najmanjših kvadratov
odklonov, ocenjenih od dejanskih vrednosti odvisne spremenljivke (ang. ordinary least squares, OLS),
ocenjene časovne vrste letnih podatkov. Odvisne spremenljivke so indikatorji zavarovanja motornih vozil,
neodvisni pa sta enkrat rast BDP, drugič linearni trend. Pri ocenjenih parametrih enačb je glede na primarni
cilj študije bolj kot statistična značilnost pomemben vsebinski pomen parametrov. Iz njih pridobljene
elastičnosti so zanimive same po sebi, uporabljene pa so za napoved vrednosti zavarovalniških indikatorjev
za leti 2014 in 2015. Jasno je, da merimo pomen le ene neodvisne spremenljivke, ki predstavlja
makroekonomska gibanja na avtomobilsko zavarovanje. Ne gre za iskanje najboljšega modela za pojasnitev
avtomobilskega zavarovanja. 

Elastičnosti
Elastičnost pomeni odzivanje odvisnega pojava na spremembo neodvisnega pojava, ki prvega determinira.
Predstavlja odstotno spremembo spremenljivke Y, če se neodvisna spremenljivka X spremeni za en odstotek
(več Bajt, Štiblar, 2004, III. del, točka 14, str. 178–182).
Izračun povprečnih elastičnosti iz stopnje regresijske analize stopenj rasti(SR) je: 

SR Y^ = a + b . SR X (2)
Iz definicije elastičnosti E = SRy/SRx (3)

sledi povprečna elastičnost:

E
_

= a/ SR X
____

+ b (4)

Medtem ko je »mejna elastičnost« prvi odvod iz (2), torej:
dSRy / d SRx = b (5) 

Povprečna elastičnost je definirana tako, da velja v povprečju opazovalnega obdobja 1992–2012 kot
izhodišču, mejna elastičnost pa kaže le odziv, ki je v različnih letih kot izhodišču lahko različen. Če prihaja
v obdobju do vedenjskih sprememb, je za leti 2014 in 2015 mejna elastičnost bliže realnosti kot povprečna
(povprečje obdobja 1992–2012).
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Napoved neodvisnih spremenljivk za leti 2014 in 2015
Izbor determinant avtomobilskega zavarovanja je omejen z napovedmi neodvisnih makroekonomskih
spremenljivk slovenskega gospodarstva, za katere so dane uradne napovedi za leti 2014 in 2015. Poleg rasti
BDP bi lahko bile upoštevane še druge, a praktično ne pridejo v poštev: inflacija je zanemarljivo majhna,
stopnja brezposelnosti je tesno negativno korelirana z rastjo BDP, proračunski in plačilnobilančni saldo
vsebinsko nimata neposrednega vpliva na avtomobilsko zavarovanje. 

Tabela 1: Vrednosti neodvisne spremenljivke rasti BDP (v %)

Uradni vir: povprečje napovedi UMAR (pomladansko poročilo, marec 2014), IMF (The World Economic
Outlook, april 2014; Banka Slovenije: interna makroekonomska napoved, objavljena v dnevnem časopisju,
april 2014). 

Za rast BDP v letih 2014 in 2015 sta v Tabeli 1 vzeti dve vrsti napovedi, povprečje treh uradnih (UMAR,
IMF, BS; citirani pod Tabelo 1), ki je nižje, in avtorjeva napoved hitrejše rasti, do katere pa bo prišlo le, če
bo vlada vsaj mirovala z novimi ukrepi, če že ne bo spodbujala gospodarske aktivnosti. Restriktivni ukrepi
seveda lahko zbijejo rast v letih 2014 in 2015 tudi v negativno, le dovolj intenzivni morajo biti.

Uradne napovedi so »statične«, rezultat modelov s statičnimi pojasnjevalnimi spremenljivkami in zato
vedno zaostajajo za resničnim dogajanjem (ang.behind the curve), kot kažejo neprestani popravki
napovedanih rasti BDP, ko se v realnem času približujemo napovedanemu. Ko je bila v začetku krize
napovedana rast BDP negativna, so bili popravki napovedi vedno popravljeni navzdol, zdaj ko je pozitivna,
pa so/bodo potrebni popravki navzgor.3 Problem pri napačnih statičnih uradnih napovedih je, da
predstavljajo temelj za načrtovanje aktivnosti mikro ekonomskih enot v državi in postanejo samouresničene
prerokbe.

Moja napoved je »dinamična«, na osnovi modela v reducirani obliki (ang. reduced form), v njem pa so
pojasnjevalne spremenljivke v gospodarstvu običajni vodilni kazalci aktivnosti: gibanje borznega indeksa,
dinamika gradbeništva, kazalci gospodarske klime. Pozitiven vpliv slovenskega borznega indeksa SBI na
rast BDP z enoletnim zamikom je tako predstavljen v knjigi (Štiblar, 2013) in skupaj z drugimi navedenimi
uporabljen za napoved rasti BDP Slovenije v letih 2014 in 2015.

Dosežena dejanska rast slovenskega BDP v prvih dveh četrtletjih 2014 je  2,5-odstotna in tako mnogo
bliže moji dinamični napovedi kot statični napovedi uradnih institucij. Tako predvideno hitrejšo rast od
uradne lahko ogrozi le pretirano zaviralna fiskalna in monetarna politika. Zdajšnja rast namreč ni bila
dosežena z njuno stimulacijsko podporo, ampak navkljub zmanjševanju tako bančnih kreditov na
monetarnem področju kot  javnih izdatkov na fiskalnem področju.

Zanimivo, najnovejša napoved UMAR (jesensko poročilo, Ljubljana, september 2014, str. 5) je popravila
napoved rasti BDP Slovenije za leto 2014 na 2 odstotka (enako moji originalni napovedi aprila 2013);
seveda dobro leto prepozno, da bi imela informacijsko moč za načrtovanje v gospodarstvu za leto 2014.

2011 2012 2013 2014n 2015n
rBDP uradni % 0,7 -2,5 -1,1 0,5 1,0
rBDP Štiblar % 0,7 -2,5 -1,1 2,0 2,5
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4 Izsledki in razprava

4.1 Dolgoročni trend in prelom ob vstopu Slovenije v EU
4.1.1 Linearni trend
Dolgoročni razvoj avtomobilskega zavarovanja je ocenjen z izračuni linearnih trendov.

Legenda: značilnost: *** zelo močna, ** močna, (*) neznačilno.

Iz Tabele 2 je razvidno, da se penetracija avtomobilskega zavarovanja (premije/BDP) v opazovanem
obdobju od leta 1992 do 2012 povečuje, in sicer najmočneje penetracija skupnega zavarovanja, najšibkeje
kasko zavarovanja. Gostota avtomobilskega zavarovanja (premije/prebivalci) se povečuje, obveznega po
8,58 EUR na prebivalca letno, kasko po 5,76 EUR na prebivalca letno.

Škodni koeficient (merjen s številom odškodnin na število premij) se pri kasku avtomobilskem zavarovanju
povečuje od 10 % po 0,1odstotne točke letno, torej 9,95 % leta 1992, 10,05 % leta 1993 in tako naprej.
Pri obveznem zavarovanju se zmanjšuje od 4,9 % po 0,02 odstotne točke letno, torej 4,9 % leta 1992,
zatem 4,88 % leta 1993 in tako naprej do leta 2002. Oboje potrjuje tudi empirično ugotovljene trende v
svetu.   

4.1.2 Vpliv vstopa Slovenije v EU na avtomobilsko zavarovanje
Vpliv vstopa Slovenije v EU je merjen z oceno vpliva neodvisne slamnate (ang. dummy) spremenljivke za
vrednosti 0 za obdobje od leta 1992 do 2003 in 1 za obdobje od leta 2004 do 2012 na odvisne
spremenljivke indikatorjev avtomobilskega zavarovanja. Kaže, ali in kakšen vpliv (premik) je imel vstop v
EU na avtomobilsko zavarovanje. Model je podoben modelu trenda v enačbi (1), le da je za leta od 1992
do 2003 vrednost T= 0 in za leta od 2004 do 2012 T=1. Ocene ključnih spremenljivk so, kot sledi v
nadaljevanju:

Št. Odvisna spremenljivka Regresijska 
konstanta

Regresijski
koeficient

b (T)

Statistična
značilnost

b(T)
1. Preaogdp (penetracija, obvezno) 0,778 0,0077 **
2. Preakgdp (penetracija, kasko) 0,509 0,0039 (*)
3. Preazgdp (penetracija, skupaj) 1,287 0,0116 ***
4. Preaopreb (gostota, obvezno, EUR) 5,028 8,583 **
5. Preakpreb (gostota, kasko, EUR) -0,608 5,756 ***
6. Noodskaknozavak (škodni, kasko) 9,95 0,109 ***
7. Noodskaonozavao (škodni,obvezno) 4,869 -0,021 (*)
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Tabela 3: Vpliv vstopa Slovenije v EU leta 2004 na avtomobilsko zavarovanje

Legenda statistične značilnosti:** = močna, * = šibka.

Rezultati v Tabeli 3 kažejo razlike v trendnem gibanju spremenljivk pred vstopom v EU in po njem. Gre
za statistično značilen in vsebinsko smiseln vpliv tega vstopa na avtomobilsko zavarovanje v Sloveniji.
Prelom ob vstopu leta 2004 je bil naslednji: 
• penetracija se je povečala za skoraj šestino, bolj pri obveznem zavarovanju kot pri kasku;
• gostota se je več kot podvojila (več boljših avtomobilov bolj premožnih lastnikov), za ena in pol krat,

bolj pri obveznem zavarovanju kot pri kasku;
• škodni količnik je porasel pri kasku, a še bolj padel pri obveznem avtomobilskem zavarovanju, tako da

se je tudi skupni količnik znižal za slabo desetino;
• motorizacija se je povečala za skoraj 30 %, čeprav se je večji del skoka zgodil že v prvem desetletju

samostojnosti, ko so se začeli uvažati rabljeni avtomobili z Zahoda;
• povprečna kasko premija se je povečala za petino, v obveznem avtomobilskem zavarovanju pa se je več

kot podvojila;
• povprečna odškodnina je v kasko zavarovanju porasla za četrtino, v obveznem pa za več kot 90 %.

4.2 Dohodkovne elastičnosti avtomobilskega zavarovanja in napoved za leti
2014 in 2015

4.2.1 Dohodkovne elastičnosti
Povprečne stopnje rasti v opazovanem obdobju, uporabljene za izračun povprečnih elastičnosti v obdobju
od leta 1992 do 2012, so bile za rast BDP 2,368 %, za povprečno premijo kasko zavarovanja
PREAKNOZAVAK 90,286 in za povprečno premijo obveznega zavarovanja PREAONOZAVAO 140,75.
Pri tem je bistvena razlika med povprečno 4-odstotno rastjo BDP pred vstopom v EU in 1,6-odstotno po
vstopu (Štiblar, 2013, str. 6–22).

Na osnovi ocenjenih regresijskih enačb vpliva stopnje rasti BDP na stopnjo rasti kazalcev avtomobilskega
zavarovanja za obdobje od leta 1992 do 2012 so bile izračunane naslednje elastičnosti:

Št. Odvisna spremenljivka
Regresijska
konstanta

a

Regresijski
koeficient

b

Statistična
značilnost

b-ja
1. Preazgdp (%) 1,34 0,17 **
2. Preazpreb (EUR) 93,6 153,0 **
3. Odskakpreak (%) 73 5,9 *
4. Odskaopreao (%) 72 -16 **
5. Odskazpreaz (%) 71 -6,3 **
6. Preakgdp (%) 0,53 0,0054 **
7. Preaogdp (%) 0,81 0,0012 **
8. Preakpreb (EUR) 35 60 **
9. Preaopreb (EUR) 58 93 **
10. Mot (avti/1000 preb.) 392 111 **
11. Preaknozavak (EUR) 85 15 *
12. Preaonozavao (EUR) 98 107 **
13. Odskaknoodskak (EUR) 547 138 **
14. Odskaznozavaz (EUR) 635 309 **
15. Odskaonoodskao (EUR) 1370 1295 **
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Ocenjene regresijske enačbe, ki so tukaj predstavljene v dodatku, kažejo relativno nizko statistično
značilnost ter prisotnost avtokorelacije, kar ne preseneča. Vendar cilj študije ni specifikacija za doseganje
optimalne statistične kakovosti ocen, ampak vsebinska uporaba napovedi rasti BDP kot ene od potencialnih
determinant za napoved vrednosti kazalcev avtomobilskega zavarovanja in zavarovanje nasploh leta 2014
in 2015. Gre za odgovor na vprašanje, ali so makroekonomska gibanja v Sloveniji sploh pomemben
dejavnik njenega avtomobilskega zavarovanja, ne za samo točnost napovedovanja. 

Tabela 4: Ocenjene povprečne in mejne dohodkovne elastičnosti avtomobilskega zavarovanja

Izračunani so kazalci (Tabela 4) povprečne in mejne dohodkovne elastičnosti. Pri tem predznak kaže, ali
je vpliv pozitiven ali negativen, vrednost koeficienta pa intenzivnost vpliva.

Iz enačb 1–6 izhaja, da se glede na rast BDP celotno zavarovanje odziva bolj kot avtomobilsko, najmanj
pa samo število avtomobilov. Povprečne dohodkovne elastičnosti vseh treh skupin so večje od 1, torej gre
za superiorne (luksuzne) dobrine oziroma storitve. Kasko zavarovanje je razumljivo dohodkovno bolj
elastično od obveznega, življenjsko bolj od neživljenjskega. Nakup vseh avtomobilov je bolj kot elastičen
kot nakup osebnih avtomobilov (presenetljivo; kaže na prioritete prebivalcev), medtem ko je nakup vseh
motornih vozil najmanj dohodkovno elastičen. 

Po zgolj regresijskem količniku so dosledno večja od 1 le skupna zavarovanja, pri čemer spet življenjsko
bolj od neživljenjskega (premoženjskega). Pri avtomobilskih zavarovanjih je vpliv rasti BDP na rast
obveznega zavarovanja večji od 1, kasko in skupnega avtomobilskega zavarovanja pa manjši od 1 (po teoriji
to pomeni, da gre za normalne storitve).  

Rast motornih vozil je bistveno počasnejša od rasti BDP, a vpliv pozitiven (normalne dobrine, ne luksuzne!),
pri čemer je vpliv rasti BDP na rast števila vseh avtomobilov večji od vpliva na rast osebnih avtomobilov
(7–9). 

Št.   Odvisna spremenljivka Neodvisna
spremenljivka

Povprečna
elastičnost

E

Mejna
elastičnost

b
1. Rpreaz Rbdp 5,036 0,955
2. Rpreao Rbdp 3,936 1,678
3. Rpreak Rbdp 6,126 0,815
4. Rpresk Rbdp 5,850 1,437
5. Rprenz Rbdp 5,265 1,061
6. Rprez Rbdp 8,546 2,819
7. Rmot Rbdp 1,092 0,256
8. Ravtivsi Rbdp 1,266 0,389
9. Ravtios Rbdp 1,154 0,263
10. Rpreakpresk Rbdp 6,628 0,247
11. Rpreazpresk Rbdp 4,967 0,944
12. noodskaknozavak Rbdp -0,102
13. Noodskaonozavao Rbdp 0,086
14. Preakpreb Rbdp -1,605
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Povprečna dohodkovna elastičnost deleža kasko v vseh zavarovanjih je večja od 1, enako, a v manjši meri,
deleža obveznih avtomobilskih in skupnih avtomobilskih v vseh zavarovanjih. Pri mejnih je obrnjeno in
manj intenzivno, pri čemer je koeficient večji od 1 le pri obveznih avtomobilskih zavarovanjih (10–11).

Povprečna kasko odškodnina kaže rahlo negativno mejno dohodkovno elastičnost (-0,102), odškodnina
obveznega pa rahlo pozitivno (0,086) (enačbe 12–13). Zavarovalna gostota avtomobilskega zavarovanja z
rastjo BDP celo pada (14).

4.2.2 Napovedi avtomobilskih zavarovanj za leti 2014 in 2015 (uradni scenarij/avtorjeva
alternativa)

Tabela 5: Napoved na osnovi povprečne EUR in mejne (b) dohodkovne elastičnosti
(predpostavljena napoved neodvisne spremenljivke rasti BDP iz Tabele 1: napoved
uradnih institucij/avtorjeva napoved) 

Napovedi odvisnih spremenljivk – indikatorjev avtomobilskega zavarovanja v Sloveniji za obdobje od leta
2014 do 2015 so narejene s pomočjo uporabe ocenjenih povprečnih in mejnih elastičnosti. Rezultati v
Tabeli 5 kažejo na smiselnost uporabe zgolj mejnih elastičnosti, ker dajejo povprečne elastičnosti previsoke
napovedane vrednosti, saj slonijo na 20-letnem povprečju, medtem pa je prišlo po vstopu v EU do bistvenih
sprememb v strukturah, kar je bolje upoštevano pri mejni elastičnosti.

Napoved stanja v avtomobilskem zavarovanju v obdobju od leta 2014 do 2015 je zasnovana na napovedi
rasti bruto domačega produkta BDP, uradni 0,5-odstotni leta 2014 in 1,0-odstotni leta 2015 (UMAR,
pomladanska napoved 2014: IMF World Economic Outlook, Spring 2014) oziroma avtorjevi (interna
napoved v EIPF, 2013, str. 6–22) za 2 oziroma 2,5 %. Po mojem mnenju se bo po bolj verodostojnih in
bolj optimističnih napovedih rasti BDP – če ne bo ukrepov, ki bi dušili gospodarsko aktivnost – število
avtomobilov povečalo za 0,8 % leta 2014 in 1 % leta 2015 (7–9), znesek skupnih avtomobilskih premij
za 1,9 in 2,4 %, pri čemer obveznih za 3,3 % in 4,2 % ter kasko 1,6 % leta 2014 in 2,0 % leta 2015.
Oboje bo nekoliko manjše od povečanja vseh zavarovanih premij skupaj (1–6). Delež avtomobilskih kasko
premij v vseh zavarovanih premijah naj bi porasel za 0,5 odstotne točke, vseh premij avtomobilskega
zavarovanja v vseh premijah pa še bolj – za 2 odstotni točki (10–11).Odstotek odškodnin v številu premij
na bi bil pri kasko zavarovanju 11,1 % leta 2014, 11,1 % leta 2015, pri obveznem pa 4,6 % v obeh letih

2014n  E 2015n  E 2014n  b 2015n  b
1 Rpreaz % 2,5/10,1 5,0/12,6 0,48/1,90 1,0/2,4
2 Rpreao % 2,0/7,8 3,9/9,8 0,82/3,30 1,68/4,2
3 Rpreak % 3,1/12,2 6,1/15,3 0,41/1,62 0,82/2,0
4 Rpresk % 2,9/11,6 5,8/14,5 0,72/2,91 1,43/3,6
5 Rprenz % 2,6/10,4 5,2/13,0 0,50/2,12 1,1/2,65
6 Rprez % 4,3/17,0 8,5/21,2 1,4/5,6 2,8/7,0
7. Rmot % 0,5/2,2 1,1/2,7 0,13/0,51 0,26/0,64
8. Ravtivsi % 0,6/2,5 1,3/3,1 0,19/0,77 0,39/0,97
9. Ravtios % 0,6/2,3 1,2/2,9 0,13/0,52 0,26/0,66
10. Rpreakpresk % 3,3/13,3 6,6/16,5 0,12/0,49 0,25/0,62
11. Rpreazpresk % 2,5/9,8 4,9/12,3 0,47/1,89 0,94/2,36
12. Noodskaknozavak % 11,3/11,1 11,2/11,0 -0,05/-0,2 -0,1/-0,25
13. Noodskaonozavao % 4,5/4,6 4,5/4,6 0,04/0,17 0,09/0,22
14. Preakpreb % 63,5/62,1 62,7/60,3 -0,8/-3,2 -1,6/-4,0
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(12–13). Gostota avtomobilskih zavarovanj (na vse prebivalstvo) naj bi bila pri kasku 62,1 EUR oziroma
60,4 EUR (14).  

5 Sklep

Pravilne in pravočasne makro in mezzo ekonomske napovedi so koristne za pripravo poslovne strategije v
posameznih mikro gospodarskih enotah. To velja tudi za sektor zavarovanja avtomobilov. Avtomobilsko
zavarovanje je s samostojnostjo Slovenije pridobilo na pomenu in ta se v času od vstopa naše države v EU
še povečuje. Izračunane dohodkovne elastičnosti so za celotno opazovalno obdobje od leta 1992 do 2012
pretežno nad 1, kar kaže, da gre pri omenjenem zavarovanju po pričakovanju za kakovostno boljšo storitev,
čeprav se pri sami motorizaciji rast umirja in prihaja do določene nasičenosti (boljša kakovost avtomobilov,
ne več toliko število). Gostota in penetracija avtomobilskega zavarovanja se v času še povečujeta, škodni
koeficient pa se zmanjšuje. To je za zavarovalnice dobro, lahko pa bi vodilo v nižanje premij avtomobilskega
zavarovanja.

Primerjava obdobja samostojnosti pred vstopom v EU (1992–2003) in po njem (2004–2013) kaže na
izrazite premike v celotnem sistemu avtomobilskega zavarovanja. Medtem ko je motorizacija nadalje porasla
za 30 %, se je penetracija povečala za šestino, avtomobilska zavarovalniška gostota se je več kot podvojila,
škodni količnik je padel pri obveznem avtomobilskem zavarovanju bolj, kot je porasel pri kasku, povprečna
premija se je pri obveznem avtomobilskem zavarovanju več kot podvojila (tudi zaradi boljših avtomobilov),
pri kasku za petino, vendar je porasla tudi povprečna odškodnina iz škodnega dogodka – v kasku za
četrtino, pri obveznem avtomobilskem zavarovanju pa za dobrih 90 %.

Ob napovedani rasti BDP v letih 2014 in 2015 je na osnovi povprečnih in mejnih dohodkovnih elastičnosti
mogoče napovedati, da se bodo premije, gostota in penetracija avtomobilskega zavarovanja rahlo povečale,
škodni koeficient pa bo padel.

Glede preverjanja hipotez, ki so predstavljene ob koncu uvodnega dela prispevka, empirična analiza
omogoča naslednje sklepe (o zavračanju nasprotne hipoteze, kar pomeni posredno sprejetje osnovne
hipoteze):

Hipoteze H1, da je avtomobilsko zavarovanje v samostojni Sloveniji raslo, ne moremo zavrniti (statistično
značilne vrednosti regresijskih koeficientov v tabelah 2 in 3): torej sta očitno rast BDP v času pred vstopom
v EU, po vstopu pa še zavarovalno poglabljanje imela pozitiven vpliv. Slovensko avtomobilsko zavarovanje
je bolje kot drugi finančni sektorji (bančništvo, kapitalski trgi) preživelo zunanje šoke osamosvajanja in
globalne finančne krize. 

Hipoteza H2: z vstopom v EU je prišlo do skoka navzgor pri vseh kazalcih avtomobilskega zavarovanja,
le škodni koeficient se je začel zmanjševati. To pove Chowov test, ki oceni statistično značilnost razlik
regresijskih koeficientov med dvema podobdobjema (Tabela3).  Vse ocene seveda niso statistično značilne.

Hipoteze H3, da je avtomobilsko zavarovanje kakovostno boljša storitev z dohodkovno elastičnostjo večjo
od 1, ne moremo zavrniti v nekaterih primerih, v drugih pa jo lahko. Potrjuje se ugotovitev iz preteklih
študij (Štiblar, Šramel, 2008), da ima zavarovanje pri nas (tudi avtomobilsko) poseben status pri zavarovalno
osveščenih gospodarskih subjektih. Osveščenost je pri premoženjskih zavarovanjih celo višja, kot bi sledilo
zgolj iz stopnje gospodarske razvitosti države.
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Hipotezo H4, da bodo premije avtomobilskega zavarovanja leta 2014 in 2015 vsaj rahlo rasle, bo mogoče
oceniti šele po preteku napovedovalnega obdobja. Za zdaj je mogoče reči le, da je v prvi polovici leta 2014
BDP kot pojasnjevalna spremenljivka v analizi rasel, bolj kot so predvideli uradni napovedovalci. To bi
moralo na avtomobilsko zavarovanje vplivati pozitivno, vsaj s stališča povpraševanja po njem. Povečevanje
konkurence s strani ponudbe seveda lahko vpliva na ceno in s tem na celotno vrednost zavarovanih premij
v nasprotni smeri.
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7 Dodatek

Ocenjene regresijske enačbe

Tabela 2:

Ŷ = a
(Ta) + b

(Tb) . X R² DW F

2.1 PREAOGDP = 0,778
(16,1) + 0,0077

(1,91) x TREND 0,168 0,46 3,63

2.2 PREAKGDP = 0,509
(11,6) + 0,0039

(1,06) x TREND 0,059 0,38 1,13

2.3 PREAZGDP = 1,287
(30,1) + 0,0116

(3,25) x TREND 0,370 0,81 10,6

2.4 PREAOPREB = 5,028
(0,62) + 8,583

(12,7) x TREND 0,899 0,25 161,4

2.5 PREAKPREB = -0,608
(-0,155) + 5,756

(17,68) x TREND 0,945 0,22 312,8

2.6 NOODSKAKNOZAVAK = 9,95
(18,0) + 0,109

(2,37) x TREND 0,237 1,11 5,60

2.7 NOODSKAONOZAVAO = 4,869
(12,7) – 0,021

(-0,642) x TREND 0,022 0,56 0,41
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Tabela 3:

Ŷ = a
(Ta) + b

(Tb) . X R² DW F

3.1 Preazgdp = 1,34
(62,2) + 0,171

(5,04) x EU 0,585 1,24 25,4

3.2 Preazpreb = 93,6
(8,27) + 153,0

(8,58) x EU 0,803 0,73 73,6

3.3 Odskakpreak = 73,00
(26,1) + 5,93

(1,35) x EU 0,091 0,82 1,81

3.4 Odskaopreao = 72,1
(28,1) – 16,2

(-4,13) x EU 0,473 0,89 17,1

3.5 Odskazpreaz = 71,3
(56,4) – 6,3

(-3,1) x EU 0,360 1,49 10,1

3.6 Preakgdp = 0,53
(19,6) + 0,0054

(1,27) x EU 0,083 0,40 1,62

3.7 Preaogdp = 0,81
(29,1) + 0,0012

(2,66) x EU 0,281 0,52 7,06

3.8 Preakpreb = 35,6
(6,92) + 60,5

(7,44) x EU 0,755 0,65 55,4

3.9 Preaopreb = 58,0
(7,47) + 92,9

(7,57) x EU 0,760 0,58 57,3

3.10 Mot = 392,0
(32,5) + 110,7

(6,01) x EU 0,655 0,39 36,2

3.11 Preaknozavak = 84,4
(14,9) + 14,7

(1,65) x EU 0,131 0,56 2,71

3.12 Preaonozavao = 98,0
(8,32) + 106,9

(5,73) x EU 0,646 0,38 32,9

3.13 Odskaknoodskak = 547,3
(25,4) + 138,3

(4,06) x EU 0,478 0,92 16,5

3.14 Odskaznozavaz = 635,0
(12,5) + 309,0

(3,85) x EU 0,452 0,40 14,9

3.15 Odskaonoodskao = 1369,9
(12,2) + 1294,8

(7,33) x EU 0,749 0,47 53,7
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Tabela 4:

Ŷ = a
(Ta) + b

(Tb) . X R² DW F

4.1 RPREAZ = 9.642
(2.89) + 0.955

(1.26) x RBDP 0.085 0.47 1.58

4.2 RPREAO = 5.346
(1.84) + 1.678

(2.49) x RBDP 0.256 0.70 6.19

4.3 RPREAK = 12.576
(2.21) + 0.815

(0.62) x RBDP 0.020 0.56 0.38

4.4 RPRESK = 10.45
(2.58) + 1.437

(1.53) x RBDP 0.115 1.04 2.34

4.5 RPRENZ = 9.956
(2.57) + 1.061

(1.18) x RBDP 0.072 1.21 1.40

4.6 RPREZ = 16.10
(2.02) + 2.819

(1.53) x RBDP 0.115 0.47 2.33

4.7 RMOT = 1.979
(3.24) + 0.256

(1.80) x RBDP 0.153 1.27 3.25

4.8 RAVTIVSI = 2.571
(3.97) + 0.389

(2.58) x RBDP 0.270 1.33 6.68

4.9 RAVTIOS = 2.109
(3.87) + 0.263

(2.08) x RBDP 0.194 1.16 4.32

4.10 RPREAKPRESK = 15,11
(2,38) + 0,247

(0,17) x RBDP 0,02 0,55 0,03

4.11 RPREAZPRESK = 9,526
(2,80) + 0,944

(1,22) x RBDP 0,08 0,49 1,48

4.12 NOODSKAKNOZAVAK = 11,38
(30,2) – 0,102

(-1,20) x RBDP 0,075 0,74 1,45

4.13 NOODSKAONOZAVAO = 4,413
(19,8) + 0,086

(1,72) x RBDP 0,141 1,01 2,96

4.14 PREAKPREB = 64,3
(6,30) – 1,605

(-0,70) x RBDP 0,025 0,09 0,49

2.14 PREAOPREB = 95,84
(6,07) – 0,246

(-0,07) x TREND 0,001 0,04 0,01

2.15 PREAKPREB = 64,30
(6,30) – 1,605

(-0,70) x RBDP 0,025 0,09 0,49

2.10 RPREAKPRESK = 15,11
(2,38) + 0,247

(0,17) x RBDP 0,02 0,55 0,03

2.11 RPREAZPRESK = 9,526
(2,80) + 0,944

(1,22) x RBDP 0,08 0,49 1,48
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2 Trenutna in prihodnja tveganja v zavarovalništvu -
predstavitev raziskave Swiss RE

Doc. dr. Mojca Nekrep

Povzetek: Obvladovanje tveganj predstavlja eno od najpomembnejših nalog zavarovalnic. V prispevku
je predstavljena raziskava švicarske pozavarovalnice Swiss Re o tveganjih, ki jim bodo zavarovalnice
izpostavljene v prihodnosti. Med problematična obstoječa zavarovalna tveganja, ki jih zavarovalnice
izravnavajo, se uvrščajo množične naravne katastrofe, kot so poplave, toče, viharji in neurja ter pozebe.
A zavarovalna tveganja se ves čas spreminjajo, predvsem spričo tehnološkega razvoja, podnebnih,
okoljskih, družbeno-političnih in gospodarskih sprememb. Najbolj zaskrbljujoča zavarovalna tveganja,
ki jih lahko pričakujemo v bližnji prihodnosti, so predvsem izpadi električne energije, galopirajoča
inflacija in povišana donosnost obveznic ter povečan obseg podatkov. Tveganja, ki naj bi pomembno
vplivala na zavarovalništvo z dolgoročnejšega vidika, so kemikalije z endokrinim delovanjem na človeško
telo, nepredvidljive posledice delovanja nanotehnologije in nepredvidljive posledice delovanja
elektromagnetnih polj.

Summary: Risk management is one of the most important activities of insurance companies. The present
paper focuses on research undertaken by the Swiss reinsurance company Swiss Re on the exposed risks
for insurance companies in the future. Problematic current insurance risks are in particular catastrophic
events such as floods, hail, wind, storms and frost. However, insurance risks are a moving target, especially
in terms of technological development as well as climate, environmental, socio-political and economic
changes. The risks of a “prolonged power blackout”, “runaway inflation and surging bond yield” and
“big data” have been assessed as being the greatest concern, as they could have a major impact on the
entire insurance industry and might occur within a short period of time. Risks assessed as potentially
having a high impact due to their long latency periods are “endocrine disrupting chemicals”, “unforeseen
consequences of nanotechnology” and “unforeseen consequences of electromagnetic fields”.

1 Uvod

Tveganje v zavarovalništvu predstavlja negotovost, ki se nanaša na nastanek nekega škodnega dogodka in
višino nastale škode. Pomeni verjetnost nastanka bodočega, negotovega, časovno nedoločljivega in od
zavarovanca neodvisnega dogodka. Velikost tveganja je odvisna od verjetnosti, koliko bo pričakovani
dogodek ustrezal dejanskemu (Greene, Trieschmann in Gustavson, 1992, str. 3; Rejda, 2011, str. 3).

Tveganja, ki smo jim izpostavljeni v okolju, se stalno spreminjajo, predvsem spričo tehnološkega razvoja,
podnebnih, okoljskih, družbeno-političnih in gospodarskih sprememb. Ker se neprestano spreminjajo, jih
je težko oceniti in ovrednotiti. Za zavarovalništvo je zato zelo pomembno, da jih čim prej prepozna in da
se nastajajočim tveganjem začne prilagajati. Tako bodo zavarovalnice veliko bolje pripravljene na prihodnje
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izzive, ki jih lahko pričakujejo. Predvidevanje in izmenjava znanja je med različnimi interesnimi skupinami
bistvenega pomena za usmeritev v prihodnosti, v kateri bodo spremembe edina stalnica.

Švicarska pozavarovalnica Swiss Re je opravila raziskavo, v kateri je ugotavljala, katera so tista zavarovalna
tveganja, ki jih človeštvo lahko pričakuje v bližnji in nekoliko bolj oddaljeni prihodnosti. V nadaljevanju
so izpostavljena najpomembnejša tveganja iz te študije. 

Predstavljena raziskava je pomembna tudi za slovenski zavarovalni trg, saj omogoča zavarovalnicam na
domačem trgu, da se pravočasno seznanijo s problematičnimi prihodnjimi zavarovalnimi tveganji, ki
izkazujejo potencial pojavnosti v bližnjem in nekoliko daljšem časovnem obdobju. Pripravljenost na bodoča
zavarovalna tveganja in poznavanje le-teh sta vsekakor pomembna za to, da zavarovalnice tveganja lahko
učinkovito obvladujejo in da bodo lahko tudi v prihodnje uspešno delovale. Slovenske zavarovalnice namreč
velikokrat prezrejo tuje raziskave v prepričanju, da ne bodo udeležene v trendih, ki se pojavljajo na
globalnem zavarovalnem trgu.

2 Nova zavarovalna tveganja prihodnosti1

Z namenom lažjega razumevanja in razvijanja ukrepov za zmanjšanje predvidenih tveganj so le-ta razvrščena
v šest skupin. Med 27 nastajajočimi tveganji se jih 6 nanaša na zavarovanja premoženja, 8 na zavarovanje
odgovornosti, 4 na življenjsko in zdravstveno zavarovanje, 3 na finančne trge, 2 na povečano število
odškodninskih zahtevkov in 4 na operativna tveganja. Za večino ugotovljenih tveganj je bilo ocenjeno, da
vplivajo na zavarovalniško dejavnost srednje močno. Prav tako naj bi večina navedenih tveganj nastopila
v bližnji prihodnosti, tj. v obdobju od enega do treh let, le štiri vrste tveganj s področja zavarovanja nezgod
naj bi se pojavila v nekoliko bolj oddaljeni prihodnosti. Kot najbolj zaskrbljujoča so bila izpostavljena
naslednja tveganja: izpadi električne energije, galopirajoča inflacija in povišana donosnost obveznic ter
povečan obseg podatkov. Te tri vrste tveganj lahko nastopijo zelo kmalu in utegnejo pomembno vplivati
na zavarovalništvo. Tveganja, ki naj bi imela velik vpliv na zavarovalništvo z dolgoročnejšega vidika, so
kemikalije z endokrinim delovanjem na človeško telo ter nepredvidljive posledice delovanja
nanotehnologije in elektromagnetnih polj.

Tveganja so predstavljena z namenom, da bi bile zavarovalnice dovolj zgodaj opozorjene na to, kaj lahko
prinese prihodnost. Nekatera od teh tveganj ne bodo z vidika njihovega prevzemanja s strani zavarovalnic
nikdar sprejemljiva, medtem ko bodo druga najverjetneje postala aktualna za izravnavanje. Tako je za
zavarovalništvo pomembno, da bi slednja tveganja čim prej razumelo, saj bo tako bolje pripravljeno na
prihodnje izzive in izravnavanje teh tveganj.

Pojavlja se zmeraj več novih tveganj, za katera je značilno, da so med seboj tudi vse bolj odvisna. Regulativni
okvirji se neprestano razvijajo in dopolnjujejo, odgovornostna razmerja se širijo, pričakovanja različnih
interesnih skupin se krepijo in razumevanje tveganj se spreminja. Spričo navedenih dejavnikov se poslovno
okolje nenehno spreminja, to pa postavlja zavarovalništvo pred velike izzive, saj se pri ocenjevanju
prihodnjih tveganj ne more več zanašati le na zgodovinske podatke.

V številnih primerih so nastajajoča zavarovalna tveganja že razvidna iz računovodskih poročil zavarovalnic.
Pravzaprav predstavljajo pomembno skrb za zavarovalništvo, tako za zavarovalnice kot za zavarovalce.
Zavedanje o pojavu novih tveganj in o tem, kako se spoprijeti z novimi izzivi, ki  omogočajo ta tveganja
obvladovati, se je v mnogih zavarovalnicah nenehno povečevalo. Zavarovalnice, ki so sistematično pristopile
k spremljanju tovrstnih tveganj, so vzpostavile postopek za ugotavljanje, ocenjevanje in obvladovanje
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nastajajočih zavarovalnih tveganj. Za druge zavarovalnice pa pomenijo informacije o bodočih tveganjih
priložnost za prepoznavanje sprememb v okolju, ki bodo zagotovo vplivale tudi na njihovo poslovanje.

Nova prihodnja oziroma nastajajoča tveganja so opredeljena kot takšna, ki jih je težko ovrednotiti in bi
lahko v prihodnosti pomembno vplivala na zavarovalništvo in celotno družbeno okolje.

V Tabeli 1 je zajet sistematičen pregled novejših zavarovalnih tveganj, ki so razdeljena glede na intenzivnost
potencialnega vpliva in predvideni časovni okvir, v katerem naj bi se pojavila.

Tabela 1: Pregled novih zavarovalnih tveganj v prihodnosti
Časovni 

okvir
Poten-
cialni vpliv

1–3 leta 4–10 let več kot 10 let

Velik • izpadi električne energije
• galopirajoča inflacija in povišana

zahtevana donosnost obveznic
• povečan obseg podatkov

• kemikalije, ki
škodujejo
endokrinim
žlezam

• nepredvidene posledice
delovanja nanotehnologije

• nepredvidene posledice
delovanja elektromagnet-
nih polj

Srednji • kibernetski napadi
• šibkost dobavne verige
• podcenjena izpostavljenost do

naravnih katastrof
• spreminjanje komunikacijskih

vzorcev
• strupene snovi in varnost na

delovnem mestu
• spreminjanje življenjskega sloga
• pojav nalezljivih bolezni
• nerešena dolžniška kriza
• nezadostne naložbe v kritično

infrastrukturo
• sodni postopki kot posledica

spreminjajočih se vzorcev vlaganja
odškodninskih zahtevkov

• odškodnine za stroške zdravljenja
v Evropi

• razdrobljenost regulative in
pomisleki o izvajanju pooblastil
preko meja

• tveganje izgube ugleda

• odpornost na
antibiotike

• prihodnost
medicine

• neizbežen
globalni krč
talentov

• nove oblike mobilnosti

Majhen • socialni nemiri
• izobilje »ustvari si sam«

• tvegani kmetijski
pridelek

• prevlada robotov
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2.1 Tveganja premoženjskih zavarovanj
2.1.1 Izpadi električne energije
Električna energija predstavlja t. i. hrbtenico vseh industrializiranih gospodarstev. Zaradi povečane
odvisnosti od stalne oskrbe z električno energijo v industrijski proizvodnji, na področju elektrotehnike ali
v vsakdanjem življenju je zdajšnja družba zelo občutljiva na izpade električne energije.

Potencialni vplivi na zavarovalništvo so bili pri tveganju izpadov električne energije opredeljeni kot veliki
in bodo predvidoma nastopili v obdobju od 1 do 3 let.

Po tradicionalnih scenarijih naj bi izpadi električne energije trajali le nekaj ur ali dni. A vremenske ujme
ali koordinirani teroristični napadi lahko povzročijo veliko daljše izpade, ki bi močno vplivali na
prebivalstvo in gospodarstvo. S težavami bi se soočila infrastruktura, predvsem komunikacije in transport,
ustavila bi se oskrba z ogrevanjem in vodo, prav tako pa bi velike posledice utrpeli proizvodni procesi in
trgovska dejavnost. Občutljivost za tako velik potencialni izpad električne energije se je v zadnjih letih zelo
povečala predvsem zaradi vse večje medsebojne odvisnosti posameznih dejavnosti, včasih pa tudi zaradi
slabo vzdrževane distribucijske infrastrukture in njenega prekomernega izkoriščanja kapacitet. Dolgoročni
izpadi električne energije bi lahko privedli do velikih škod na premoženju, pričakovati pa je tudi škode iz
naslova obratovalnega zastoja. Tovrstni izpadi lahko celo presežejo škodo, ki jo sicer povzročijo veliki
naravni katastrofalni dogodki. Čeprav se nekatere škode preteklih dogodkov niso uresničile v tolikšni meri,
kot je bilo pričakovano, pa ostaja potencialna prihodnja škoda iz naslova tovrstnih dogodkov neznana.

2.1.2 Kibernetski napadi
Kibernetski napadi na kritično infrastrukturo povzročajo vse večjo zaskrbljenost. Nedavni napadi na banke
kažejo, da se tudi finančni sektor, ki za varnost na spletu sicer potroši več kot katerakoli druga dejavnost,
ni več sposoben popolnoma zaščititi. To poraja pomisleke o ranljivosti drugih dejavnosti in panog.
Kibernetski napad na sistem, ki nadzira električno energije, oskrbo vode ali transport, lahko ogrozi varnost
posamezne države, javno varnost in gospodarsko stabilnost. Odkar so informacijska in komunikacijska
omrežja postala temelj nacionalne infrastrukture, jih ni več priporočljivo samo ščititi. Spremenila so se
namreč v kritični dejavnik, ki omogoča ekonomsko stabilnost posameznega gospodarstva in njegovo rast.

Potencialni vplivi na zavarovalništvo so bili pri kibernetskih napadih opredeljeni kot srednji, tovrstna
tveganja bodo predvidoma nastopila v obdobju od 1 do 3 let.

Kibernetski napadi lahko sprožijo zahteve po kritjih zaradi obratovalnega zastoja, zaradi česar lahko
nastanejo velike izgube. Več koordiniranih napadov lahko vodi v kopičenje večjih škod, kot so pričakovane.
Možnosti zavarovanja pred kibernetskimi napadi je treba še v celoti preveriti.

2.1.3 Šibkost dobavne verige
Globalizacija je povečala povezanost med zavarovalnimi tveganji in škodni dogodki, ki se zgodijo v
posamezni panogi, dejavnosti ali državi, se lahko hitro prenesejo v druge panoge in dejavnosti po vsem
svetu. Navedeno nazorno ponazarja valovanje učinkov dogodkov, kot so bili leta 2011 potres in cunami
na Japonskem ter nato istega leta še poplave na Tajskem, ki so prizadeli panoge in dejavnosti po vsem
svetu. Zaradi zapletenejših dobavnih verig, vključno z rastočimi outsourcing dejavnostmi, se je povečala
verjetnost, da bodo podobni škodni dogodki podjetja zelo presenetili in resno ogrozili njihovo poslovanje.
Motnje v dobavni verigi lahko nastanejo kot posledica številnih dogodkov, ki niso pod nadzorom podjetja
– denimo kot posledice naravnih nesreč, pandemij, kibernetskih tveganj ali terorizma.

Potencialni vplivi na zavarovalništvo so bili pri šibkosti dobavne verige opredeljeni kot srednji, tveganja
bodo predvidoma nastopila v obdobju od 1 do 3 let.
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Povečana šibkost dobavne verige se lahko odraža v višji akumulaciji in korelaciji škod od pričakovanih, ki
nastanejo kot posledica katastrofalnih škodnih dogodkov. Dinamična narava dobavne verige ob tem tudi
povzroča zelo spreminjajoče se ocene tveganj. Ob tem se zavarovalnice soočajo tudi z izzivi, kako poiskati
ustrezne načine prenosa tveganj z opredelitvijo povzročiteljev škod, ki nastanejo tudi brez fizičnih poškodb.

2.1.4 Podcenjena izpostavljenost do naravnih katastrof
Zavarovalništvo lahko igra pomembno vlogo v pomoči današnji družbi, da se ta prilagodi naravnim
katastrofam in postane bolj odporna nanje. Vendar zavarovanje naravnih katastrof temelji na sposobnosti
zavarovalnic, da nadzorujejo svoj akumulacijski potencial in ob tem sproti ugotavljajo verjetnost in resnost
tovrstnih škodnih dogodkov. Gospodarske izgube zaradi nesreč, ki so povezane s podnebnimi
spremembami, so že precej visoke in kažejo trend rasti tudi za prihodnost. To je predvsem posledica večje
koncentracije ljudi in premoženja na ogroženih območjih ter tudi večje pogostosti in intenzivnosti skrajnih
vremenskih razmer zaradi podnebnih sprememb (npr. poplave in neurja). Prav tako je v mnogih predelih
sveta izpostavljenost naravnim katastrofam in njihovim posledicam lahko močno podcenjena. Nekatera
poznana zavarovalna tveganja, kot so zemeljski plazovi ali usadi, lahko spremenijo svoje lastnosti in se
zaradi podnebnih sprememb razširijo. Druga tveganja, kot so jezerski cunamiji, so lahko podcenjeni zaradi
svoje redkosti. Ob tem ni mogoče ustrezno obravnavati vplivov neizdelanih škodnih modelov ali
sekundarnih vplivov, kot so porušenje jezu po potresu, kopensko ali vodno onesnaževanje. A prav zaradi
tako nizke škodne pogostosti je visoko tvegane dogodke težko modelirati.

Potencialni vplivi na zavarovalništvo so bili pri podcenjeni izpostavljenosti do naravnih katastrof opredeljeni
kot srednji, za tveganja se pričakuje, da bodo nastopila v obdobju od 1 do 3 let.

Poleg morebitnih takojšnjih posledic zaradi neposredne izgube premoženja lahko naravne katastrofe
povzročijo tudi prekinitev poslovanja ali zastoj gospodarstva še zlasti, če je prizadeta kritična infrastruktura.
Poveča se lahko tudi število odškodninskih zahtevkov. Dolgoročno tovrstni dogodki pomenijo povečano
povpraševanje po kritjih iz naslova škodnih dogodkov zaradi naravnih katastrof.

2.1.5 Socialni nemiri
Incidenti zaradi socialnih nemirov so v zadnjem obdobju zelo pogosti. V razvitih državah tem nemirom
botrujejo predvsem fiskalne in demografske spremembe. Varčevalni ukrepi, ki se izvajajo v okviru
odpravljanja posledic finančne in gospodarske krize, grozijo, da bodo spodkopali tiha soglasja med
generacijami. Neenakomerna razdelitev bogastva, staranje prebivalstva v razvitih gospodarstvih in
povečevanje stopnje brezposelnosti mladih so dejavniki, ki so privedli do različnih družbenih gibanj in
socialnih nemirov. V državah v razvoju sta demografski razvoj in gospodarski napredek bolj obetavna, saj
se pričakuje, da bodo hitro izšle iz revščine.

Potencialni vplivi na zavarovalništvo so pri socialnih nemirih opredeljeni kot majhni, tveganja naj bi se
pojavila v obdobju od 1 do 3 let.

Zavarovalnice lahko pričakujejo premoženjske škode – tudi zaradi obratovalnega zastoja –, če bodo sprejele
kritje. Opozoriti pa je treba, da je prevzemanje kritij zaradi stavk, političnih nemirov itd. v nekaterih
državah izključeno.

2.1.6 Tveganja kmetijske proizvodnje
Zaradi hitre rasti prebivalstva in na drugi strani zmanjševanja obdelovalnih površin je postala varnost
oskrbe s hrano zelo zaskrbljujoča tema po vsem svetu. Zagotavljanje trajnostne kmetijske proizvodnje
predstavlja ključni dejavnik, ki obravnava tovrstni problem. To pa zahteva celostno strategijo obvladovanja
tveganj, ki pomagajo zmanjšati, ublažiti in obvladovati različna kmetijska tveganja.
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Kmetijska zavarovanja lahko pomembno prispevajo k temu in ponudijo zanimiv potencial rasti za
zavarovalništvo. To velja zlasti za razvijajoče se trge, kjer je zavarovalna gostota kmetijskih zavarovanj še
vedno nizka. Vendar pa je kmetijstvo tudi tvegan posel, saj je zelo odvisen od vremenskih razmer. Ob tem
je treba opozoriti še na potencialno zmanjšanje pridelave sadja in zelenjave zaradi  globalnega upada čebelje
populacije.

Potencialni vplivi na zavarovalništvo so pri tveganjih kmetijske proizvodnje opredeljeni kot majhni, tveganja
naj bi se pojavila v obdobju od 4 do 10 let.

Visoka nihanja cen surovin lahko privedejo do izrazitejše izpostavljenosti surovin in cenovnega tveganja.
Zavarovalnice se lahko soočijo tudi z nepričakovanimi večjimi škodnimi dogodki zaradi podnebnih
sprememb, ki lahko presežejo trenutno predvidene. Pričakovati je, da se bo s povečanjem vremenske
spremenljivosti najverjetneje povečalo tudi povpraševanje po kmetijskih zavarovanjih.

2.2 Tveganja zavarovanj odgovornosti
2.2.1 Kemikalije, ki škodujejo endokrinim žlezam
Kemikalije, ki škodijo žlezam z notranjim izločanjem ali endokrinim žlezam, so snovi, ki lahko vplivajo
na hormonski sistem organizma. Prve dokaze o potencialnih lastnostih kemikalij, ki škodijo endokrinim
žlezam, so znanstveniki pridobili ob opazovanju reproduktivnih motenj pri živalih. Pojavlja se vse večja
zaskrbljenost, da je izpostavljenost zarodkov nosečih mater tovrstnim kemikalijam veliko bolj nevarna za
nastanek številnih endokrinih bolezni in motenj, kot je bilo sprva dokazano. Zdravstvene težave ljudi, ki
so bili izpostavljeni kemikalijam, ki škodujejo endokrinim žlezam, so povezani z rakom dojk, jajčnikov,
prostate, z genitalnimi okvarami, zaostalim spolnim razvojem, debelostjo in nevrološkimi motnjami. A
nedvoumni vpliv posameznih tovrstnih kemikalij na zdravje ljudi je bilo doslej težko dokazati predvsem
zaradi splošne razširjenosti teh kemikalij in raznolikosti onesnaževalcev okolja.

Potencialni vplivi na zavarovalništvo so pri tveganjih, ki nastanejo kot posledica delovanja kemikalij, ki
škodijo endokrinim žlezam, opredeljeni kot visoki, tveganja naj bi se pojavila v obdobju od 4 do 10 let.

Ugotovitev neposredne povezave med kemikalijami, ki škodijo endokrinim žlezam, in zdravstvenimi
težavami ljudi bi imela pomembne posledice za zavarovanje različnih vrst odgovornosti. Zaradi višjih
odškodninskih zahtevkov od pričakovanih bi se predvidoma povišale premijske stopnje za zavarovanje
odgovornosti.

2.2.2 Nepredvidene posledice zaradi delovanja elektromagnetnih polj
Prisotnost elektromagnetnih polj vzbuja pomisleke o morebitnih vplivih na zdravje ljudi, predvsem zaradi
stalne uporabe mobilnih telefonov, elektrovodov ali drugih oddajnikov. V zadnjem desetletju so se brezžične
naprave zelo razširile. Vsenavzočnost mobilnih telefonov z računalniško tehnologijo je privedla do razmaha
novih tehnologij. Tovrstni razvoj je povečal izpostavljenost elektromagnetnim poljem, učinki na zdravje
pa ostajajo za zdaj neznani. Zaradi elekromagnetnega sevanja se je povečala tudi anksioznost2. Raziskave
o neposrednem negativnem vplivu elektromagnetnih polj na zdravje ljudi so otežene, predvsem zaradi
ekspanzivnega trenda brezžične tehnologije.

Potencialni vplivi na zavarovalništvo zaradi nepredvidenih posledic delovanja elektromagnetnih polj so
opredeljeni kot visoki, tveganja naj bi nastopila v obdobju, daljšem od 10 let.

Če bi bil dokazan neposredni vpliv delovanja elektromagnetnih polj na zdravje ljudi, bi to povzročilo
izjemno povečanje števila odškodninskih zahtevkov, kar bi privedlo do velikih izgub na področju
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proizvajalčeve odgovornosti za izdelke. Najverjetneje bi se povišale premijske stopnje za zavarovanje
tovrstnih kritij.

2.2.3 Nepredvidene posledice delovanja nanotehnologije
Nanotehnologija predstavlja nov pristop k razumevanju in obvladovanju lastnosti snovi v nanometrskem
merilu (en nanometer je ena milijardinka metra). Pojavlja se na vseh področjih industrije, tj. od kemijske
in tekstilne industrije, računalništva, informatike, energetike, do transporta in avtomobilske industrije, še
zlasti na področju farmacevtske in obrambne dejavnosti. Omogoča izdelavo naprav ali materialov, ki so
lažji, hitrejši, močnejši, ki imajo povsem nove ali dodatne specifične značilnosti
(ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/nanotechnology/docs/nano_brochure_sl.pdf ).

V nanotehnologiji smo priča velikemu napredku, ob tem pa ta predstavlja tudi velika tveganja. O
strupenosti nanomaterialov ali možnostih, da povzročajo prikrite bolezni, je znano zelo malo. Raziskav o
oceni življenjskega cikla nanomaterialov in izdelkov, ki vsebujejo te materiale, se je  treba lotiti še bolj
resno in bolje oceniti potencialna tveganja. Pa vendar že obstajajo dokazi, da se lahko nekatere
nanostrukture kopičijo v tkivih in organih ter da jih posamezne celice lahko absorbirajo.

Potencialni vplivi na zavarovalništvo zaradi nepredvidenih posledic delovanja nanotehnologije so
opredeljeni kot visoki, tveganja naj bi se pojavila v obdobju, daljšem od 10 let.

Ker je razmeroma neznano, koliko so okolje, zdravje in varnost izpostavljeni vplivom, ki izhajajo iz
nanomaterialov v njihovem celotnem življenjskem ciklu, predstavlja nanotehnologija za zavarovalniški
sektor pomemben izziv. Ključnega pomena so zakasnjene posledice, ali nanomateriali povzročajo določeno
latentno nevarnost. Podobno kot v primeru azbesta obstaja nevarnost velikih odškodnin pri zavarovanju
proizvajalčeve odgovornosti za izdelke, delodajalčevi in ekološki odgovornosti.

2.2.4 Spreminjanje komunikacijskih vzorcev
Mobilna telefonija povzroča izpostavljenost elektromagnetnim sevanjem in posledično potencialno ogroža
zdravje ljudi. Vsesplošna uporaba mobilnih telefonov pa ima lahko tudi druge posledice na škode iz naslova
zavarovanja odgovornosti. Milijoni potrošnikov uporabljajo pametne telefone s številnimi senzorji, ki so
večino časa povezani z internetom. Tovrstne naprave so na splošno veliko manj varne kot računalniki. Prav
tako vzbujajo skrb glede zasebnosti podatkov, saj se obseg informacij, ki jih zagotavljajo o svojih
uporabnikih, nenehno povečuje. Po drugi plati bi mobilne naprave lahko dramatično spremenile denarne
tokove. V mnogih afriških državah je opravljanje denarnih transakcij preko mobilnega telefona že precej
običajno (takšen primer so »mobilne denarnice«, ki predstavljajo izredno uspešen projekt M-PESA v
Keniji). Čeprav so številni potrošniki v zahodnem svetu še vedno zaskrbljeni glede plačevanja prek svojega   
mobilnega telefona, je le vprašanje časa, kdaj bo ta trend dosegel tudi druge predele sveta.

Potencialni vpliv spreminjanja komunikacijskih vzorcev na zavarovalništvo je opredeljen kot srednji in naj
bi se pojavil v obdobju od 1 do 3 let.

V bližnji prihodnosti se bo najverjetneje povečalo število odškodninskih zahtevkov v zvezi s kršitvami
varnosti in sledenja podatkov. Pozitivna plat mobilnih denarnic pa se kaže v odprtju novega distribucijskega
kanala za zavarovalnice pri plačevanju premij in zavarovalnin.

2.2.5 Strupene snovi in   varnost na delovnem mestu
V zahodnem svetu se je varnost na delovnem mestu v zadnjih desetletjih znatno povečala, vendar še zmeraj
nastajajo nove nevarnosti. Izpostavljenost tveganjem, denimo, na delovnem mestu, kjer se izdelujejo ali
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uporabljajo organska topila, so nedavno povezali s srčno napako pri novorojenčkih. Regulatorne
spremembe lahko seveda izpostavljenost tovrstnim tveganjem spremenijo. Odgovornost za povzročeno
škodo se lahko laže ugotavlja, če se poveča obseg znanstvenih dokazov in zmanjšajo pravne ovire.
Demografske spremembe ustvarjajo vse večji pritisk na podaljševanje delovne dobe posameznikov, kar
lahko prav tako poveča izpostavljenost škodljivim strupenim snovem, ki vplivajo na zdravje ljudi na
delovnem mestu.

Potencialni vplivi strupenih snovi na delovnem mestu so za zavarovalništvo opredeljeni kot srednji, pojavili
pa naj bi se v obdobju od 1 do 3 let.

Navedene spremembe bi lahko vplivale na zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke, na
delodajalčevo odgovornost, odgovornost za onesnaženje ali ekološke škode.

2.2.6 Nove oblike mobilnosti
Vse večja energetska kriza ob prepletanju s povečevanjem okoljske ozaveščenosti pomeni, da bodo t. i.
inteligentna zelena ali ekološka vozila kmalu predstavljala prihodnost transporta. Sčasoma bomo začeli
srečevati zmeraj več hibridnih vozil s pogonom na alternativne energetske vire, kot so elektrika, solarne
celice, vodikove celice, inteligentna vozila z uporabo telematike, ki se bodo izogibala trkom in na cesti
avtomatizirano izvrševala prometno zakonodajo. Napredek, ki ga omogoča tehnologija, kot so dovršeni
informacijski sistemi, umetna inteligenca in prepoznavanje govora, bo dal povod za množično proizvodnjo
pametnih avtomobilov. Brezpilotna civilna letala bodo morda prav kmalu postala resničnost, mogoče celo
prej kot samovozni avtomobili. Brezpilotna letala v uporabi vojske so že množično razširjena, čeprav le v
omejenem zračnem prostoru in na območjih spopadov. Predstavljajo velik potencialni trg, saj lahko zaradi
nižjih stroškov nadomestijo številna delovna mesta, letijo pa lahko tudi v razmerah, ki so za pilote nevarne.

Potencialni vplivi novih oblik mobilnosti so za zavarovalništvo opredeljeni kot srednji, pojavili naj bi se v
obdobju, daljšem od 10 let.

Povečana širitev inteligentnih vozil bo najverjetneje bistveno pripomogla k zmanjšanju števila prometnih
nesreč in škode iz naslova avtomobilskih zavarovanj. Posledično bi lahko zavarovalnice utrpele znižanje
obsega premij avtomobilskih zavarovanj. Testiranje in uvajanje samovoznih avtomobilov lahko njihove
proizvajalce izpostavi novim tveganjem, ki lahko privedejo do visokih pravdnih stroškov. V zračnem
prometu bi se lahko z brezpilotnimi letalskimi prevozi zmanjšalo število letalskih prometnih nesreč, kar bi
pomenilo dodaten pritisk na cene zavarovanj.

2.2.7 Izobilje »ustvari si sam«
Razvoj novih tehnologij spodbuja v zahodnem svetu strmo rast tako imenovane kulture »ustvari si sam«.
Proizvodnja 3D tiskalnikov3 se hitro širi v različne gospodarske panoge (npr. v avtomobilsko, letalsko in
vesoljsko industrijo, gradbeništvo in protetiko). Metodo vse pogosteje uporabljajo tudi posamezniki, ko
pa bodo postali 3D tiskalniki tudi cenovno dostopnejši, se bo drastično razširila.

Potencialni vplivi trenda »ustvari si sam« so za zavarovalništvo opredeljeni kot majhni, pojavili naj bi se v
obdobju od 1 do 3 let.

3D tiskanje sproža številna vprašanja o odgovornosti, predvsem v zvezi s proizvajalčevo odgovornostjo za
izdelke in odpoklic proizvodov, vendar pa lahko prizadene tudi druge segmente, denimo pravice glede
intelektualne lastnine.
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2.2.8 Prevlada robotov
Razvoj na področju robotike in umetne inteligence zelo hitro napreduje. Trend se bo nadaljeval in
stopnjeval, saj so inovacije vzvod za ustvarjanje nadaljnjih novosti. Roboti pa se dandanes ne uporabljajo
več le v različnih proizvodnih procesih, temveč so  vse pogosteje navzoči v zasebni sferi in bodo sčasoma
prevzeli še več nalog v našem vsakdanjem življenju. Povečana razširjenost »inteligentnih« avtonomnih
strojev je že spodbudila pomisleke o zlorabi robotov in drugih etičnih dilemah. Pravniki so začeli razmišljati,
ali in kako lahko roboti sami odgovarjajo za svoja dejanja.

Potencialni vplivi prevlade robotov so za zavarovalništvo opredeljeni kot majhni, tveganja naj bi se pojavila
v obdobju, daljšem od 10 let.

Omenjeni trend bi lahko imel pomembne posledice za zavarovalniški sektor in primeri odškodninskih
zahtevkov se že pojavljajo. Trenutno se jih večina nanaša na proizvajalce avtomobilov in podobne
industrijske proizvajalce, dolgoročno pa se bodo verjetno razširili na primere robotov, ki jih bodo kupili
potrošniki. Navedeno lahko celo odpre področje za povsem novo vrsto zavarovalnega kritja za zavarovanje
odgovornosti, in sicer za ukrepanje in delovanje robotov.

2.3 Tveganja življenjskih in zdravstvenih zavarovanj
2.3.1 Spreminjanje življenjskega sloga
Napredek sodobne medicine v zadnjem stoletju je pripomogel k izboljšanju kakovosti in podaljšanju našega
življenja, prav tako pa se je z njim dvignil življenjski standard v mnogih predelih sveta. V današnjem času
nam grozi nevarnost, da bomo postali žrtev lastnega uspeha. Stroški zdravljenja postajajo ekstremno visoki,
kar je posledica predvsem kroničnih epidemij zaradi nezdravega načina življenja in staranja prebivalstva.
Zgodnejša smrt posameznikov je ekonomsko manj zaskrbljujoča kot to, da preživijo več desetletij v bolezni.
Kronične bolezni pogosto izvirajo iz nezdravega načina prehranjevanja, sedečega življenjskega sloga,
povečanja telesne teže, kajenja, ki je v mnogih državah v razvoju še vedno v porastu, in iz neupoštevanja
predpisanih zdravljenj. Debelost je na primer povezana s kroničnimi boleznimi, kot so diabetes, bolezni
srca  in ožilja, nekatere oblike raka itd. Ocenjuje se, da se bo število predebelih ljudi do leta 2030 podvojilo
na 3,3 milijarde.

Potencialni vplivi spreminjanja življenjskega sloga so za zavarovalništvo opredeljeni kot srednji, predvidoma
naj bi se pojavili v obdobju od 1 do 3 let.

Naraščajoča razširjenost debelosti in drugih oblik življenjskega sloga, ki povzročajo podobne zdravstvene
okvare, nakazuje, da bi se lahko umrljivost v prihodnosti precej razlikovala od trenutnih pričakovanj. Poleg
tega je mogoče pričakovati vse več kroničnih bolezni, ki bodo vplivale na povišanje stroškov zdravstvenega
varstva in tako na zdravstvene zavarovalnice.

2.3.2 Pojav nalezljivih bolezni
Napredek v znanosti in medicini je pripomogel k zajezitvi širjenja nekaterih nalezljivih bolezni, a se tudi
v enaindvajsetem stoletju pojavljajo druge, novejše oblike. To so nove ali nepoznane bolezni, ki se širijo na
nova geografska območja ali preko gostiteljev, prav tako pa že obstoječe bolezni, ki so ponovno v porastu.

Potencialni vplivi nalezljivih bolezni so za zavarovalništvo opredeljeni kot srednji, predvidoma naj bi se
pojavili v obdobju od 1 do 3 let.

Nalezljive bolezni so v veliki meri rezultat družbenih odločitev, demografskih in podnebnih sprememb.
Grožnja naravno prisotnih nalezljivih bolezni se prepleta z dejavniki, kot so povečana mobilnost ljudi,
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povečan uvoz in izvoz živilskih proizvodov ter potencial namerne uporabe patogenih mikroorganizmov
ali toksinov v sovražne namene. Nalezljive bolezni bi lahko vplivale na oceno povišanih škod iz naslova
življenjskih in zdravstvenih zavarovanj, v hujših primerih bi lahko povzročile tudi šoke umrljivosti.

2.3.3 Odpornost na antibiotike
Grožnja spričo odpornosti bakterij na antibiotike4 do nedavnega ni bila deležna velike pozornosti, a
obstajajo dokazi, da so bakterije in telesni zajedavci zaradi zlorabe ali prekomerne uporabe antibiotikov
nanje zmeraj bolj odporni. Ta fenomen se lahko izrazi tudi s pojavom neozdravljivih bolezni. Strokovnjaki
izpostavljajo, da predstavlja odpornost bakterij na antibiotike eno od najresnejših groženj v sodobnem
zdravstvu. V zadnjih letih smo priča pojavu vse večjega števila sojev bakterij, ki so odporne na antibiotike.
Še zmeraj velja splošno prepričanje, da bodo antibiotiki vedno na razpolago. Pri tem je treba upoštevati,
da postane z vsako uporabo antibiotikov sicer zelo majhno, a vendar določeno število bakterij odpornih
na posamezno zdravilo. Z večanjem števila uporabljenih antibiotikov se tako povečuje tudi število
rezistentnih bakterij. Predstavljeni trend je še posebno zaskrbljujoč, saj upočasnjuje odkrivanje novih
antibiotikov.

Čeprav je na razpolago veliko podatkov o odpornosti pri klinično pomembnih bakterijah, skorajda ne
poznamo vloge, ki jo imajo antibiotiki in odpornost proti njim v naravnih ekosistemih. Nova spoznanja
o nastanku odpornih sevov, vključno z evolucijo genov z zapisi za odpornost, njihovo razpoložljivostjo v
naravi in možnostjo širjenja v humane patogene seve, so nujno potrebna, da bi lahko učinkovito znižali
in zajezili širjenje proti antibiotikom odpornih sevov (Ambrožic Avguštin, 2011).

Čeprav se na trgu pojavljajo novi antibiotiki, so razviti na podlagi preteklih raziskav in tovrstnega trenda
ni mogoče nadaljevati v neskončnost. Razlog za to tiči predvsem v regulativnih omejitvah, nižjih
potencialnih donosih v primerjavi z zdravili za kronična obolenja, agresivnem izvajanju novih znanstvenih
tehnologij, kot sta genomika5 in sintezna biologija6.

Potencialni vplivi zaradi odpornosti ljudi na antibiotike so za zavarovalništvo opredeljeni kot srednji,
predvidoma naj bi se pojavili v obdobju od 4 do 10 let.

Povečana odpornost na antibiotike lahko prinese višje škode, kot je pričakovano, na področju življenjskih
in zdravstvenih zavarovanj. Tveganja pa lahko vplivajo tudi na višje škode iz naslova proizvajalčeve
odgovornosti za izdelke (npr. stroški sodne obrambe v zvezi s škodami, ki se nanašajo na prehransko ali
farmacevtsko industrijo).

2.3.4 Prihodnost medicine
Hiter tehnološki in znanstveni razvoj posameznikom omogočata, da opredeljujejo svoje zdravstveno stanje
s t. i. sistemi za samoocenjevanje (ang. self-check). Hiter napredek v razvoju novih diagnostičnih orodij in
novih možnosti zdravljenja, kot so biološke in genske terapije ter nanomedicina, še dodatno izboljšuje
diagnosticiranje in zdravljenje številnih bolezni. Osebna ali personalizirana medicina,7 tj. razvoj zdravil,
ki temelji na genetskih profilih posameznikov in prilagajanju zdravil posameznim bolnikom, je prav tako
v porastu. Pričakujemo lahko, da se bosta varnost in učinkovitost zdravil na dolgi rok povečali, a se bo ob
tem zmanjšala tudi njihova uspešnost zdravljenja glede na velikost trga.

Potencialni vplivi zaradi razvoja medicine so za zavarovalništvo opredeljeni kot srednji, predvidoma naj bi
se pojavili v obdobju od 4 do 10 let.

Sistemi za samoocenjevanje zdravja lahko predstavljajo vir tveganja za življenjska in zdravstvena zavarovanja
predvsem zaradi asimetrije informacij ter zlasti na območjih, kjer je zakonodaja o varstvu osebnih podatkov
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dobro razvita in pacienti niso dolžni razkriti rezultatov testiranj. Nova diagnostična orodja bi lahko
predstavljala tveganje za kritične bolezni in zdravstveno zavarovanje, in sicer zaradi povečanega števila
diagnostičnih primerov, nove možnosti zdravljenja pa bi lahko povečale škode iz naslova zdravstvenega
zavarovanja zaradi povišanih stroškov zdravljenja na osebo. Po drugi strani pa bi lahko ta razvoj pripomogel
k izboljšanju splošnega zdravja prebivalstva, prispeval k zmanjšanju stroškov zdravstvenega varstva in vplival
na dodatno podaljšanje življenja posameznikov.

2.4 Tveganja finančnih trgov
2.4.1 Galopirajoča inflacija in povišana zahtevana donosnost obveznic
Ukrepi politike najpomembnejših svetovnih centralnih bank, kot so skoraj ničelne obrestne mere, količina
denarja v obtoku in drugi nestandardni ukrepi denarne politike, so pomagali podpirati gospodarsko
okrevanje, znižali verjetnost nastanka malo verjetnih dogodkov s hudimi posledicami (t. i. tail risk tveganja),
denimo deflacijske spirale, in zmanjšali globalno nenaklonjenost tveganju. A zelo ohlapna monetarna
politika centralnih bank je povzročila tudi motnje na finančnih trgih in trgih nepremičnin. Predvsem so
veliki nakupi državnih obveznic centralnih bank privedli do negativnih realnih obrestnih mer z znižanjem
nominalne obrestne mere, kar je mogoče opredeliti tudi kot davek na varčevalce ali finančno represijo.
Izziv za centralne banke predstavlja izvajanje izhodne strategije iz različnih izrednih trenutnih politik, kar
je še toliko bolj pomembno, ker gre za do zdaj neznano področje. Če bi gospodarstvo okrevalo hitreje, kot
je bilo pričakovano, in udeleženci na trgu ne bi mislili, da se je monetarna politika dovolj hitro odzvala,
se lahko dolgoročna inflacijska pričakovanja povečujejo nesorazmerno, kar lahko povzroči povišano
zahtevano donosnost državnih obveznic in inflacijski val.

Potencialni vplivi galopirajoče inflacije8 in povišane zahtevane donosnosti obveznic so za zavarovalništvo
opredeljeni kot visoki, predvidoma naj bi se pojavili v obdobju od 1 do 3 let.

Finančna represija je privedla do povečane izpostavljenosti finančnih institucij z državnim dolgom, zaradi
česar so te bolj občutljive na negativne vplive obrestnih mer. Podaljšano obdobje nizkih obrestnih mer, ki
predstavlja še posebno visoko tveganje v Evropi, lahko izčrpavajoče vpliva na življenjska zavarovanja.
Intenzivna rast obrestnih mer bi koristila življenjskim zavarovalnicam s prevladujočim deležem življenjskih
zavarovanj z zajamčeno donosnostjo, vendar bi predstavljala obremenitev za vse druge zavarovalnice in
pozavarovalnice.

2.4.2 Nerešena dolžniška kriza
Organi evroobmočja in Evropska centralna banka so v zadnjih mesecih sprejeli politične ukrepe, s katerimi
naj bi pripomogli k zmanjševanju poprej omenjenih tail risk tveganj, ki izhajajo iz razpada monetarne
unije. Vendar pa dolžniška kriza ostaja nerešena in nosilci evropske politike morajo pospešiti izvajanje
nacionalnih strukturnih reform, okrepiti monetarno unijo in spodbuditi gospodarsko rast. V ZDA so se
finančne razmere v zasebnem sektorju izboljšale, vendar pa pomanjkanje političnega konsenza ter
negotovost ustrezne vsebine in dinamike fiskalne konsolidacije še vedno povzroča negativne posledice za
gospodarstvo. ZDA bi morale vzpostaviti načrt za financiranje dolgoročne socialne varnosti in zdravstvene
oskrbe prebivalstva. Ob tem bi bila za gospodarstvo koristna tudi davčna reforma. Japonska prav tako
potrebuje celosten program strukturnih in fiskalnih reform.

Potencialni vplivi nerešene dolžniške krize so za zavarovalništvo opredeljeni kot srednje visoki, predvidoma
naj bi se pojavili v obdobju od 1 do 3 let.
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Trajajoče dolžniške krize povzročajo razširjene likvidnostne težave in stagnacijo gospodarstva, kar se lahko
odraža v krčenju svetovnega zavarovalniškega trga. Ker so zavarovalnice pomembni vlagatelji v državne
obveznice, so lahko izpostavljene tudi posredno preko svojih deležev vrednostnih papirjev.

2.4.3 Nezadostne naložbe v kritično infrastrukturo
Infrastruktura je ključnega pomena za ustrezno delovanje gospodarstva, vendar so v številnih regijah sveta
vlaganja vanjo kronično nezadostna. To velja predvsem za nadgradnjo infrastrukture in varno vzpostavitev
omrežij, kot so zagotavljanje električne energije, oskrba z vodo in prometna infrastruktura, in je posledica
delovanja nemajhnega deleža vlagateljev, ki se ukvarjajo predvsem s kratkoročnimi aktivnostmi, namesto
da bi vzpostavili dolgoročno financiranje projektov. Nedavne regulativne določbe so okrepile kapitalske
in likvidnostne zahteve, kar je spodbudilo banke, zavarovalnice in netradicionalne dolgoročne vlagatelje,
naj se vzdržijo dolgoročnejšega financiranja infrastrukture. Kljub temu morajo najbolj razvite države sveta
svojo infrastrukturo nadgraditi in ohraniti, medtem ko potrebujejo države v razvoju naložbe v
infrastrukturo predvsem kot podporo svoji gospodarski rasti. V preteklosti so vlade držav spodbujale
naložbe v infrastrukturo, da bi spodbudile šibka gospodarstva. Trenutno pa se javni sektor v večini držav
spoprijema z zmanjševanjem svojega javnega dolga, kar prinaša okrnjeno financiranje skladov, namenjenih
javni infrastrukturi. Recesija v dolgoročnem financiranju infrastrukture bi lahko za nekaj časa zatrla
gospodarski razvoj. Zato je treba spodbujati k vstopu na trg več institucionalnih vlagateljev, in to ne le z
zagotavljanjem davčnih olajšav ali z znižanjem kapitalskih zahtev, temveč tudi s financiranjem infrastrukture
s pomočjo obveznic.

Potencialni vplivi nezadostnih naložb v kritično infrastrukturo so za zavarovalništvo opredeljeni kot srednje
visoki, predvidoma pa naj bi se pojavili v obdobju od 1 do 3 let.

Dolgoročne naložbe v infrastrukturo so za zavarovalniški sektor nujno potrebne. To pomeni, da mora
zakonodajno okolje, če želimo zadovoljiti dejanske investicijske potrebe po infrastrukturnih projektih,
postati bolj prilagodljivo.

2.5 Odškodninski zahtevki
2.5.1 Sodni postopki kot posledica spreminjajočih se vzorcev vlaganja odškodninskih

zahtevkov
Trend povečevanja odškodninskih zahtevkov je najverjetneje posledica depresije gospodarstva, kar ljudi
spodbuja k sodnemu reševanju problemov z namenom preprosto pridobiti denar. V ZDA denimo
samooklicani odvetniki za »varstvo potrošnikov« pospešeno iščejo nove cilje in rastoča epidemija debelosti
jih je spodbudila, da usmerjajo svojo odvetniško prakso v živilsko industrijo. Do zdaj so vložili več tožb
proti velikim industrijskim akterjem, v katerih trdijo, da proizvajalci hrane zavajajo potrošnike in kršijo
predpise z napačnim označevanjem izdelkov in njihovih sestavin.

Potencialni vplivi sodnih postopkov, ki nastajajo zaradi spremenjenih in spreminjajočih se vzorcev vlaganja
odškodninskih zahtevkov, so za zavarovalništvo opredeljeni kot srednje visoki, predvidoma pa naj bi se
pojavili v obdobju od 1 do 3 let.

Tovrstni sodni postopki bi lahko spremenili temelje zavarovanja in bi se lahko odražali v odškodninskih
zahtevkih, pri čemer bi dejanski sodni stroški lahko prekomerno presegli pričakovane.

2.5.2 Odškodnine za stroške zdravljenja v Evropi
Eksponentno naraščanje stroškov zdravljenja in stalna rast odškodnin ustvarjata težavno okolje za nezgodno
zavarovanje zaposlenih z vključenimi stroški zdravljenja. Stroški zdravljenja se povečujejo hitreje kot stopnja
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inflacije. Omenjeni trend je posledica napredka v medicini in težnje po dragi domači oskrbi. Razvoj
medicine je omogočil nove možnosti zdravljenja, ki lahko pogosto vplivajo na povečanje stroškov
zdravljenja na posameznika. V prihodnosti bodo zavarovalnice primorane kriti novonastale stroške
zdravljenja. V bogatejših evropskih državah se pojavlja tudi težnja, da bi posameznim bolnikom z visokim
standardom omogočili individualno oskrbo v domačem okolju, ki pogosto vključuje poklicne negovalce
in včasih celo namestitev medicinske opreme na domu bolnika. Četudi bi bila na voljo zdravljenje in
oskrba z nižjimi stroški v specializiranih ustanovah, je bolnikom pogosto dovoljeno, da ostanejo doma,
kjer se počutijo udobneje in so bliže svojim družinam.

Potencialni vplivi povišanih odškodnin za stroške zdravljenja so za zavarovalništvo opredeljeni kot srednje
visoki, predvidoma naj bi se pojavili v obdobju od 1 do 3 let.

Omenjeni trend bo najverjetneje vplival na povišanje škode iz naslova nezgodnega zavarovanja zaposlenih
z vključenimi stroški zdravljenja, kar bi se lahko odražalo tudi v povišanih odškodninskih zahtevkih iz
naslova splošne odgovornosti, saj bodo zdravstvene zavarovalnice lahko tovrstne zahtevne pogosto
uveljavljale.

2.6 Operativna tveganja
2.6.1 Povečan obseg podatkov
Obseg podatkov narašča z vse večjo hitrostjo, kar se odraža v neprimerljivi količini tako strukturiranih kot
tudi nestrukturiranih podatkov, ki jih ne bo več mogoče dolgo obravnavati s pomočjo tradicionalnih rešitev
za njihovo upravljanje in obdelavo. Nabor podatkov je lahko ključnega pomena za ciljno usmerjene in
prilagojene rešitve v številnih panogah. V zdravstvu, denimo, lahko nabor podatkov pomaga zbrati dostavo,
upravljanje in dokumentiranje postopkov zdravljenja, kar omogoča stroškovno učinkovito zdravljenje,
prilagojeno posamezniku. Vendar netradicionalni in nestrukturirani nizi podatkov predstavljajo tudi izziv
glede njihove zanesljivosti, saj je teže preveriti, ali so informacije, pridobljene iz tvitov, besedilnih sporočil
ali socialnih omrežij, resnične. Vsi podatkovni viri imajo svoje omejitve, pri čemer je zanesljivost zelo
velikega obsega nestrukturiranih podatkov lahko še dodatno vprašljiva. Druga tveganja so povezana z
lastništvom podatkov in s pravicami glede intelektualne lastnine, z varstvom podatkov in njihovo
dostopnostjo.

Potencialni vplivi povečanega obsega podatkov so za zavarovalništvo opredeljeni kot visoki, predvidoma
naj bi se pojavili v obdobju od 1 do 3 let.

Omejen dostop do podatkov in njihove uporabe bi lahko privedla do konkurenčnih šibkosti posameznih
zavarovalnic, saj tiste z bogatim naborom podatkov laže prilagajajo ponudbo svojim zavarovancem kot
zavarovalnice, ki ne razpolagajo z zadostno podatkovno bazo, da bi lahko selekcionirale zavarovance.

2.6.2 Razdrobljenost regulative in pomisleki o izvajanju pooblastil preko meja
Izvajanje političnih reform na osnovi upravljanja sodišč in zakonov razkriva večjo razdrobljenost regulative
in   trgov, pri čemer ogroža napredek finančnega sektorja v smeri globalizacije in usklajenosti. Trend bolj
teritorialno usmerjenega pristopa – zlasti z omejevanjem prenosa premoženja, kapitala in likvidnosti –
grozi, ne le da bo razveljavil nedavno gibanje proti regulativnemu sodelovanju v okviru pobude G20,
temveč tudi da bo ogrozil poprejšnje dosežke čezmejnega sodelovanja, ki so pripomogli k svetovni
gospodarski rasti. Pojavlja se namreč vse večja potreba po odboru za finančno stabilnost, ki bi odpravil
posledice enostranske, protekcionistične ali s preseženimi pooblastili izvedene regulativne ukrepe s strani
držav članic EU.
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Potencialni vplivi regulativne razdrobljenosti so za zavarovalništvo opredeljeni kot srednje visoki,
predvidoma naj bi se pojavili v obdobju od 1 do 3 let.

Neusklajene regulativne reforme bodo manj učinkovite pri spodbujanju finančne stabilnosti, pri čemer bi
s podporo gospodarskemu okrevanju lahko ogrozile sposobnost zavarovalnic, da opravljajo svojo osnovno
dejavnost.

2.6.3 Tveganje izgube ugleda
S stalnim upravljanjem tveganj in ustreznim načinom komuniciranja o upravljanju lastnih tveganj ter
interakcija z različnimi interesnimi skupinami, kot so lastniki, potencialni investitorji, bonitetne agencije,
investicijski in pokojninski skladi, zaposleni, lokalne in regionalne oblasti, nevladne organizacije, širša
javnost itd., lahko posamezna zavarovalnica pozitivno ali negativno vpliva na svoj   ugled.

Škodovanju ugleda niti ni potrebna neposredna vpletenost v kakršnekoli nedovoljene dejavnosti. Na ugled
zavarovalniškega sektorja lahko posredno vpliva tudi zavarovanje podjetij, ki so vključena v nedovoljene,
neetične ali ugledu drugače škodljive dejavnosti. 

Potencialni vplivi tveganja izgube ugleda so za zavarovalništvo opredeljeni kot srednje visoki, predvidoma
naj bi se pojavili v obdobju od 1 do 3 let.

Pomen okoljskih, družbenih in političnih vprašanj povečuje tveganje neusklajenosti med stalnim
upravljanjem tveganj posamezne zavarovalnice in pričakovanji različnih interesnih skupin. Tovrstna
razhajanja lahko privedejo do tveganja izgube ugleda in navsezadnje tudi do finančne škode za zavarovalnico.

2.6.4 Neizbežen globalni krč talentov
V bližnji prihodnosti se bo lahko stopnjevalo pomanjkanje talenta in spretnosti. Gre predvsem za posledico
demografskih pritiskov, ko bo t. i. baby boom generacija dosegla upokojitveno starost, hkrati pa se zelo znižuje
rodnost v mnogih delih zahodnega sveta. Podjetja se bodo lahko posledično soočila s težavami pri zaposlovanju
in zadržanju usposobljenega osebja. Težava se zaostruje z dejstvom, da se dominantna vloga tradicionalnih
univerz čedalje pogosteje sooča z zmeraj številnejšimi spletnimi tečaji, tako da bo kvalifikacijo kmalu mogoče
pridobiti veliko enostavneje kot zdaj. Poleg tega se šolnine in posledično študentska posojila vse bolj povišujejo,
kar bi lahko odvrnilo nadarjene mlade od vpisa v visokošolsko izobraževanje. Da bi se odzvala na ta izziv,
lahko podjetja spremenijo svoje paradigme tako v smislu formalnih kvalifikacij, ki se uporabljajo kot merila
presoje, kakor tudi glede geografskega področja uporabe njihovega iskanja. Ob tem bodo morala podjetja,
da bi ostala konkurenčna, vlagati več v zgodnje in nenehno izobraževanje in usposabljanje.

Potencialni vplivi globalnega krča talentov so za zavarovalništvo opredeljeni kot srednje visoki, predvidoma
naj bi se pojavili v obdobju od 4 od 10 let.

Spričo težav pri zaposlovanju in zadržanju usposobljenega osebja bi morala podjetja spremeniti svoj pristop
k upravljanju talentov in povečati uporabo tehnologije.

3 Sklep

V zadnjem obdobju so nekateri opazovalci izpostavili, da se pomen zavarovalniškega sektorja lahko
zmanjšuje zaradi njegove nizke inovacijske sposobnosti in nezmožnosti vzpostaviti velike zavarovalniške
holdinge, ki bi obvladovali lastna tveganja. Glede na širino predstavljenih tveganj pa obstaja precej možnosti
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za rešitev, pri čemer zavarovalniški sektor lahko razširi – in to tudi mora storiti – svojo vlogo pri zniževanju
tveganj drugih subjektov in omogoča nadaljnji napredek družbe. Čeprav se nekatera od 27 predstavljenih
vrst prihodnjih tveganj morda ne bodo nikoli udejanjila, druga pa se zagotovo bodo, velja, da prej, kot se
jim bo zavarovalniški sektor začel  prilagajati, bolje bo pripravljen na jutrišnje izzive in priložnosti.

Nastajajoča tveganja so za zavarovalniško dejavnost še posebno pomembna, saj mnogi od ukrepov še zmeraj
temeljijo na zgodovinskih podatkih, torej preteklih izkušnjah. Vendar pa prihodnost ni več preprosta
linearna ekstrapolacija preteklosti, temveč so zanjo značilne hitre in nenehne spremembe. Trenutni modeli
zato ne bodo več zadoščali za to, da bi lahko ocenili prihodnjo izpostavljenost. To je še zlasti pomembno
za zavarovanja odgovornosti ali življenjska zavarovanja, ki imajo zaradi značilne dolgoročne izpostavljenosti
tveganjem dolg časovni horizont. Ob tem so predvidevanja informacij lahko koristna tudi za druge funkcije
v zavarovalniški dejavnosti, da se pripravijo in da jih ne bi presenetil prihodnji razvoj in na novo porajajoča
se tveganja.

Upravljanje nastajajočih zavarovalnih tveganj zahteva agilnost in pozornost. Žal ne obstaja čudežna rešitev,
ki bi delovala v vseh primerih, saj nove grožnje in priložnosti prihajajo v različnih oblikah in obsegu ter
od številnih virov. Vendar pa lahko sodelovanje in izmenjava znanja prek različnih interesnih skupin
zavarovalniškemu sektorju pomaga, da se bolje pripravi na spoprijemanje z nastajajočimi tveganji.

Tudi slovenske zavarovalnice bodo morale skrbno spremljati in opazovati tveganja, ki jih lahko pričakujejo
v bližnjem ali nekoliko bolj oddaljenem časovnem horizontu. Vse bolj pomembno pa bo postalo tudi
tesnejše povezovanje in sodelovanje v zavarovalniški dejavnosti z namenom minimiziranja pričakovanih
nastajajočih tveganj.
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3 Vrstni red poplačila pri zastavi in izvršbi na polico
življenjskega zavarovanja

Mag. Maja Golovrški

Povzetek: V izvršilnem postopku zarubljena denarna terjatev iz naslova sklenjenega življenjskega
zavarovanja pomeni tudi ustanovitev zastavne pravice na tej polici. Prednostni vrstni red poplačil v
primeru več zastavnih upnikov, ki imajo zastavno pravico na tej polici, vendar pridobljeno na podlagi
različnih pravnih poslov, se v vsakem primeru določa z upoštevanjem časovnega zaporedja nastanka
zastavnih pravic.

Summary: The life insurance policy can be included in the execution procedure, thus representing the
creation of a lien on this policy. In the case of multiple liens by creditors who, on the basis of different
legal business, all have liens on the same policy, the order of payment will always follow the date of
creation of the liens.  

1 Uvod

Polica življenjskega zavarovanja se lahko v zavarovanje dolga, ki ga ima zavarovalec po tej polici do nekoga
tretjega, zastavi. Zastava ima učinek nasproti zavarovalnici le, če je slednja pisno obveščena, da je bila polica
zastavljena določenemu upniku. Prav tako je zavarovalna polica življenjskega zavarovanja lahko sredstvo
poplačila v izvršilnem postopku. V praksi torej naletimo na vprašanje vrstnega reda pri poplačilu zastavnega
upnika in upnika na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi v primeru, ko je bila zavarovalna polica
življenjskega zavarovanja sprva zastavljena, pozneje pa so bila denarna sredstva po tej polici tudi zarubljena.
Komu je ob nastanku zavarovalnega primera zavarovalnica najprej dolžna izplačati denarna sredstva?

2 Ureditev zastave police življenjskega zavarovanja

V skladu z določili 980. člena Obligacijskega zakonika1 se polica življenjskega zavarovanja lahko zastavi,
pri čemer ima zastava učinek proti zavarovalnici le, če je bila slednja predhodno o tem pisno obveščena. V
praksi zavarovalnica običajno prejme  obvestilo zavarovalca ali zastavnega upnika o zastavi police, in sicer
brez dokumenta, na podlagi katerega je bila zastava ustanovljena. Zavarovalnica po prejemu obvestila izda
dodatek k polici s klavzulo o izvedeni zastavi, ki se pošlje zavarovalcu. Slednji ima ponavadi zastavljeno
zavarovalno polico še vedno v svoji posesti. 

Zastavno pravico sicer ureja Stvarnopravni zakonik2 kot pravico zastavnega upnika, da se zaradi neplačila
zavarovane terjatve ob njeni zapadlosti poplača skupaj z obrestmi in stroški iz vrednosti zastavljenega

* Zavarovalnica Triglav, d.d.
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predmeta pred vsemi drugimi upniki zastavitelja. Predmet zastavne pravice so lahko stvari, pravice in
vrednostni papirji, če je mogoče z njimi razpolagati in če imajo premoženjsko vrednost.3 Zastavna pravica
lahko nastane na podlagi pravnega posla, zakona ali odločbe sodišča.4

Kam lahko v tem smislu uvrstimo zavarovalno polico življenjskega zavarovanja? V najširšem smislu bi lahko
menili, da gre za premičnino (fizično listino), vendar pa je kot take ni mogoče »uporabljati«, saj gre le za
zapis pravice (upravičenja) iz zavarovalne pogodbe. Tako bi jo po vsebini lahko uvrstili le med premoženjske
pravice, v ožjem smislu med vrednostne papirje. Vsebuje namreč vse bistvene sestavine vrednostnega papirja,
kot jih zanj določajo obligacijska določila, ter dodatno sestavine, ki so lastne zavarovalni polici.5 Od
vrednostnega papirja se razlikuje po tem, da pravica zahtevati izplačilo iz življenjskega zavarovanja ni
inkorporirana v listino (polico), temveč ostaja vezana na zavarovalno pogodbo kot temeljni pravni posel, na
podlagi katerega se izda zavarovalna polica. Poleg tega pa je prenos police življenjskega zavarovanja vezan na
soglasje zavarovane osebe, kar otežuje možnost kroženja v pravnem prometu, kar pa je značilnost vrednostnega
papirja. Za določitev upravičenca kot tudi za sklenitev življenjskega zavarovanja, ki se nanaša na življenje
nekoga tretjega (torej dejansko za postavitev zavarovalca), je namreč v skladu z obligacijskopravnimi določili6
potrebno soglasje zavarovane osebe. Iz tega izhaja, da je soglasje zavarovane osebe potrebno tudi za prenos
zavarovalne police na nekoga tretjega, kar pomeni obenem tudi spremembo zavarovalca. 

Zavarovalna polica življenjskega zavarovanja ima nadalje močno dokazno funkcijo o sklenjenem
zavarovanju in predstavlja določeno vrednost (zagotavlja dogovorjeno izplačilo zavarovalne vsote ob
nastanku zavarovalnega primera, prej je v nekaterih primerih mogoč tudi odkup). Njena legitimacijska
funkcija je v legitimiranju (določitvi) upravičenca do izplačila zavarovalnine, zavarovalno funkcijo pa dobi,
če pomeni sredstvo zavarovanja oziroma izvršbe.7

Stvarnopravni zakonik predvideva, da se za zavarovanje terjatve lahko ustanovi zastavna pravica na drugi
terjatvi, katere predmet je dajatev (zastavljena terjatev). Zastavna pravica na terjatvi nastane v trenutku,
ko dolžnik zastavljene terjatve od zastavitelja prejme obvestilo, da je terjatev zastavljena. Pri tem je zastavitelj
dolžan izročiti zastavnemu upniku morebitno listino in druga dokazila o zastavljeni terjatvi.8 Zastavna
pravica pa se lahko ustanovi tudi na vrednostnem papirju.9 Če se zastavljeni vrednostni papir glasi na ime
(kar velja za polico iz sklenjenega življenjskega zavarovanja), nastane zastavna pravica v trenutku, ko dolžnik
iz vrednostnega papirja od zastavitelja prejme obvestilo, da je terjatev iz vrednostnega papirja zastavljena.10

Zastavna pravica na drugih premoženjskih pravicah nastane na način, ki velja za prenos te pravice, če ni
za določeno pravico predpisano kaj drugega.11 Smiselno se za zastavitev drugih premoženjskih pravic
uporabljajo tudi določila o zastavitvi premičnine.12

Pri določanju vrstnega reda poplačila v primeru večkratne zastave istega predmeta velja prednostno načelo.
Če obstaja na isti stvari več stvarnih pravic, ima prej pridobljena stvarna pravica iste vrste prednost pred
tisto, pridobljeno pozneje.13 Če je zavarovalna polica življenjskega zavarovanja zastavljena v korist več
zastavnih upnikov, bo zavarovalnica ob nastanku zavarovalnega primera oziroma v drugem primeru izplačila
poplačilo izvedla po časovnem vrstnem redu glede na datum prejema pisnega obvestila o zastavi.  

Kaj pa v primeru, ko zavarovalnica prejme pravnomočen sklep o izvršbi z rubežem denarnih sredstev na
polici življenjskega zavarovanja, pri čemer je polica že zastavljena v korist drugega zastavnega upnika? Kako
je z vrstnim redom zastavnih pravic v tem primeru?

3 Zavarovalna polica življenjskega zavarovanja kot sredstvo izvršbe

Pri uveljavljanju pravice iz sklenjenega življenjskega zavarovanja ima zavarovalnica proti zastavnemu upniku
vse ugovore, ki jih ima proti zavarovalcu. Zavarovalec namreč na zastavnega upnika ne more prenesti več



Zavarovalništvo 41

pravic, kot jih ima sam (lat. nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet). Ob nastanku
zavarovalnega primera oziroma zahtevi zastavnega upnika za izplačilo odkupne vrednosti v skladu z določili
zavarovalnih pogojev je zavarovalnica dolžna preveriti, ali je terjatev zastavnega upnika dospela in kolikšna
je njena višina, ter mu samo v tem obsegu izplačati zavarovalno vsoto oziroma odkupno vrednost. Zastavni
upnik ima namreč pravico do poplačila le v primeru neplačila zapadle terjatve, ki je bila zavarovana z
zastavo zavarovalne police.14 Znesek zavarovalne vsote ali izplačila odkupne vrednosti police, ki presega
dospelo terjatev tega zastavnega upnika, mora zavarovalnica izplačati naslednjemu zastavnemu upniku
oziroma upravičencu po zavarovalni pogodbi. Navedeno mora veljati tudi za izplačilo upniku po
pravnomočnem sklepu o izvršbi.

V skladu z določili Zakona o izvršbi in zavarovanju15 je predmet izvršbe za poplačilo denarne terjatve lahko
vsaka dolžnikova stvar ali premoženjska oziroma materialna pravica, če ni z zakonom izvzeta iz izvršbe
oziroma če ni izvršba na njej z zakonom omejena. Predmet izvršbe ne morejo biti tudi stvari, ki niso v
prometu.16 Ali je zavarovalna polica v pravnem prometu? Zavarovalna polica je listina, ki dokazuje obstoj
zavarovalne pogodbe (ima močno dokazno funkcijo), nima pa izključnega vpliva na pravico ali obveznost
iz sklenjenega zavarovanja, saj je podlaga za nastanek pravic in obveznosti obeh strank ter vsebino
zavarovalne police sklenjena zavarovalna pogodba. V pravnem prometu zavarovalcu lahko pomeni določeno
premoženje, ki ga lahko zastavi, medtem ko je za sam prenos police v smislu spremembe zavarovalca
potrebno soglasje zavarovane osebe. Tudi za določitev ali spremembo upravičenca obligacijska določila ne
predvidevajo posebnih omejitev.17 Bistveno je, da je zavarovalnica obveščena o vsakokratni spremembi
upravičenca, ko se izda tudi dodatek k polici. Tako ne more biti omejitve, da se zavarovalna polica ne bi
mogla ali smela prenašati vse do trenutka izplačila, in je tako ne moremo šteti kot stvar, ki ne bi bila v
pravnem prometu18. Izvršba na zavarovalno polico življenjskega zavarovanja oziroma na denarno terjatev
iz sklenjenega življenjskega zavarovanja je tako dopustna. Vrstni red zastavnih pravic več upnikov se določa
po dnevu oprave rubeža. Če pa je več upnikov pridobilo zastavno pravico na isti dan, imajo zastavne
pravice isti vrstni red. Če se v primeru iz prejšnjega odstavka terjatve ne morejo popolnoma poravnati, se
poravnajo sorazmerno.19 Sodišče na upnikov predlog zahteva od dolžnikovega dolžnika (to je od
zavarovalnice), naj se v roku, ki mu ga določi, izjavi o tem, ali pripoznava zarubljeno terjatev, in sicer
kolikšen znesek, ter ali je njegova obveznost, da poravna to terjatev, pogojena z izpolnitvijo kakšne druge
obveznosti. S sklepom, s katerim sodišče dovoli rubež denarne terjatve (sklep o rubežu), prepove
dolžnikovemu dolžniku (zavarovalnici) poravnati terjatev dolžniku, dolžniku pa prepove terjatev izterjati,
in sicer tudi iz zastave, ki je bila dana v njeno zavarovanje, ali kako drugače z njo razpolagati. Rubež je
opravljen z dnem, ko je sklep o rubežu vročen dolžnikovemu dolžniku. Z rubežem dolžnikove terjatve, ki
ga je sodišče opravilo na upnikov predlog, pridobi upnik na njej zastavno pravico. Dolžnikov dolžnik nima
pravice pritožbe zoper sklep o rubežu.20

Glede rubeža na denarno terjatev iz vrednostnega papirja zakon, ki ureja izvršbo in zavarovanje, določa
posebnosti le, če gre za vrednostni papir, ki se prenaša z indosamentom.21 To ne velja za polico življenjskega
zavarovanja, za katero tako veljajo določila o rubežu na denarno terjatev. 

Glede na upnikov predlog prenese sodišče nanj zarubljeno terjatev v izterjavo ali namesto plačila.22 Sklep
o prenosu terjatve sme sodišče izdati šele, ko postane sklep o rubežu pravnomočen.23 S prenosom terjatve
v izterjavo dobi upnik pravico zahtevati od dolžnikovega dolžnika izplačilo zneska, ki je naveden v sklepu
o prenosu, če je ta znesek zapadel, ter storiti vse, kar je potrebno za ohranitev in uveljavitev prenesene
terjatve, in uveljavljati pravice v zvezi z zastavo, ki je bila dana v njeno zavarovanje. Proti upniku, na
katerega je prenesena terjatev v izterjavo, lahko dolžnikov dolžnik uveljavlja samo tiste ugovore, ki bi jih
lahko uveljavljal proti dolžniku. Če dolžnik odstopi preneseno terjatev po prenosu, to nima pravnega
učinka na pravice, ki jih je s prenosom pridobil upnik.24
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Pozna pa zakon, ki ureja izvršbo in zavarovanje, posebna določila, ki se nanašajo na nematerializirane
vrednostne papirje.25 Sodišče vroči sklep o izvršbi, s katerim je dovolilo izvršbo oziroma zavarovanje na
nematerializirane vrednostne papirje, tudi klirinško depotni družbi, da ta sklep o izvršbi vpiše v register.
Od takrat imetnik z vrednostnimi papirji ne more več razpolagati. Upnik z vpisom sklepa o izvršbi v
register pridobi zastavno pravico na vrednostnih papirjih, ki so predmet izvršbe. Zastavno pravico vpiše
klirinško depotna družba hkrati z vpisom sklepa o izvršbi. Za razliko od zavarovalnih polic se
nematerializirani vrednostni papirji vodijo v javnem registru, medtem ko je zavarovalnica podatek o tem,
ali je določeno zavarovanje (zavarovalna polica) dolžnika (zavarovalca) že obremenjeno, denimo, z zastavno
pravico, dolžna beležiti v svojem registru. Prav tako je zavarovalnica kot upravljavec podatkov dolžna
upniku v izvršilnem postopku posredovati (tako kot tudi sodišču in izvršitelju) podatke o sklenjenih
življenjskih in premoženjskih zavarovanjih. Upnik (sodišče oziroma izvršitelj) mora izkazati pravni interes,
za kar se šteje listina, ki je izvršilni naslov, na podlagi katerega je mogoče po zakonu, ki ureja izvršbo in
zavarovanje, predlagati izvršbo. Iz navedenega izhaja, da lahko upnik v izvršbi kadarkoli preveri pri
zavarovalnici, ali je bila polica življenjskega zavarovanja že predhodno zastavljena. Torej, če je listina (polica)
predhodno že zastavljena in je bila zastava predhodno sporočena dolžnikovemu dolžniku (zavarovalnici)
in s tem vpisana v register pri dolžnikovemu dolžniku (zavarovalnici), potem bi se poznejši upnik iz naslova
rubeža police moral vpisati kot naslednji v vrsti, saj velja pravilo časovnega vrstnega reda. Pravni posel in
sodna odločba imata po stvarnopravnih določilih enako moč za ustanovitev zastavne pravice (sta
enakovredna). Zakon, ki ureja izvršbo, dodatno določa tudi, da se dolžnikov dolžnik (zavarovalnica) izjavi
o tem, kakšna je vrednost denarne terjatve in kakšne so možnosti izplačila. To pomeni, da navede tudi, ali
je polica predhodno že bila zastavljena.

4 Primer iz prakse

Izvršilno sodišče je upniku v izvršbi dovolilo nadaljevanje izvršbe z rubežem dolžnikove terjatve, ki jo ima
do dolžnikovega dolžnika (zavarovalnice) na podlagi police za življenjsko zavarovanje ter po
pravnomočnosti sklepa o rubežu prenos terjatve v izterjavo, in (delno) poplačilo upnika iz zneska na računu
dolžnika v izvršilnem postopku (zavarovalca). Sodišče je terjatev zarubilo do višine terjatve upnika,
zavarovalnici pa prepovedalo poravnati dolžniku (zavarovalcu) njegovo terjatev do višine upnikove terjatve.
Zavarovalcu je sodišče prepovedalo to terjatev izterjati ali kako drugače z njo razpolagati. Rubež terjatve
po polici življenjskega zavarovanja (gre za zavarovanje za primer doživetja ali smrti zavarovane osebe) pa
je opravljen z dnem, ko je sklep o rubežu vročen zavarovalnici. S tem dnem je upnik pridobil zastavno
pravico na predmetni polici. Vrstni red zastavnih pravic več upnikov se določa po dnevu oprave rubeža.
Zavarovalnica se na sklep o rubežu nima pravice pritožiti. Sodišče je zavarovalnico pozvalo tudi k izjavi,
in sicer naj v roku osmih dni izjavi, ali pripoznava zarubljeno terjatev, in sicer kolikšen znesek, ter ali je
obveznost, da zavarovalnica to terjatev poravna, pogojena z izpolnitvijo kakšne druge obveznosti.

Zavarovalnica je pristojno izvršilno sodišče v postavljenem roku obvestila, da je polica življenjskega
zavarovanja dolžnika (zavarovalca) v trajanju, kolikšna je njena odkupna vrednost, da pa je odkup
življenjskega zavarovanja mogoč le pod pogoji, ki jih določa zavarovalna pogodba. Sodišču je bilo
pojasnjeno tudi, da je predmetna polica že zastavljena v korist tretjega, kar je dolžnik (zavarovalec) dogovoril
bistveno pred izvedenim rubežem police. Na nadaljnji poziv sodišča je zavarovalnica posredovala tudi
splošne pogoje za predmetno zavarovanje ter pojasnila podlago in čas nastanka prve zastave predmetne
police. Sodišču je bila predložena tudi kopija dodatka k zavarovalni polici s klavzulo o predhodno izvedeni
zastavi.

Izvršilno sodišče je po vsem izvedenem zavarovalnici poslalo dopis, s katerim jo je obvestilo o
pravnomočnosti sklepa o dovolitvi rubeža na denarno terjatev iz sklenjenega življenjskega zavarovanja.
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Sklep o prenosu terjatve izda sodišče v nadaljevanju po pravnomočnosti sklepa o rubežu. V tem sklepu bo
moralo sodišče navesti tudi način prenosa glede na pogoje za odkup zavarovanja in glede na dejstvo
predhodne zastave police.

5 Sklep

Zastava police življenjskega zavarovanja, ki jo sicer eksplicitno predvidevajo obligacijska določila, ni
zakonsko povsem dorečena zlasti v delu, ki se nanaša na obravnavanje teh zastavnih polic navzven.
Zavarovalnica mora imeti na podlagi določil zakona, ki ureja zavarovalništvo, vzpostavljeno tudi evidenco
s podatki o sklenjenih zavarovanjih,26 vključujoč številko police, ter tudi evidenco o upravičencih in
zastavnih upnikih, ki so upravičeni do izplačila. Tako ima dejansko vzpostavljen tudi register – vpisnik
polic, ki sicer ni javen, ima pa upnik v izvršilnem postopku možnost preveriti, ali ima njegov dolžnik
sklenjeno zavarovanje in kakšne so možnosti poplačila. Prav tako ima možnost v izvršilnem postopku
zahtevati izjavo izdajatelja zavarovalne police o tem, kakšne so možnosti poplačila iz predlaganega sredstva
izvršbe. Zavarovalnica tako pri poplačilu iz naslova več zaporednih zastavnih pravic upošteva načelo
vrstnega reda, saj so pravni naslovi ustanovitve zastavne pravice po stvarnopravnih določilih enakovredni,
upnik v izvršbi pa se ne more sklicevati na to, da je bil pri predlaganem sredstvu izvršbe dobroveren, če ni
preveril morebitne obremenitve police pri zavarovalnici ali ni predlagal izjave zavarovalnice o tem v samem
izvršilnem postopku.
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4 Finančni trgi, akterji, instrumenti in posli

Prof. dr. Marko Pavliha*

Profesor Franjo Štiblar1 je z monografijo Finančni trgi, akterji, instrumenti, posli: stebri finančnega sistema
samostojne Slovenije2 zaključil trilogijo o finančnem sistemu samostojne Slovenije. V prvi knjigi je predstavil
področje zavarovalništva,3 v drugi bančništvo,4 v tej pa še tretji steber finančnega sistema, čeprav sta »z
namenom stranske osvetlitve«5 opisana tudi bančništvo in zavarovalništvo. Naj mi bo že na začetku
dovoljena mimobežna dobrohotna pripomba, da bi bilo v prihodnji izdaji te knjige in zlasti Zavarovalništva
Slovenije v 21. stoletju zaradi celostnega prikaza slovenskega zavarovalstva nemara koristno citirati in
uporabiti še manjkajočo temeljno literaturo.6

Kot skromno pravi avtor, knjiga ni učbenik finančne teorije, niti ni čista znanstvena monografija, temveč
je njen namen informirati finančnike, širšo intelektualno javnost in študente. Slednji so bili pri predmetu
Bančništvo, zavarovalništvo in kapitalski trgi po vzoru najboljših svetovnih univerz tudi aktivno vključeni
v pripravo knjige s seminarskimi deli in »živahno razpravo«, za kar se jim je profesor Štiblar v predgovoru
tudi prijazno zahvalil.

Knjigo sta recenzirala prof. dr. Žan J. Oplotnik in prof. dr. Ivan Ribnikar, ki je pisca pohvalil, da tako
obsežno in podrobno besedilo, ki je teoretično, empirično in pravniško, pri nas še ni bilo objavljeno. Bogat
instrumentarij monografije (alias struktura knjige) vključuje seznam preglednic, shem in grafov, legendo
pomembnejših kratic, štiri vsebinske dele, obsežen seznam literature (kar 13 strani) in razširjeno kazalo.

Prvi del knjige predstavlja dvoje temeljev našega finančnega sistema, in sicer teoretični okvir in njegovo
zgodovino pred osamosvojitvijo Slovenije. Finančni sistem sestavljajo finančni trgi, finančne institucije (ki
tvorijo finančni sektor) in finančni instrumenti oziroma finančni posli, ki so med seboj tesno povezani in
se dopolnjujejo.7 Finančni trg zajema denarni trg in trg kapitala ter predstavlja prostor, na katerem s
finančnimi instrumenti nastopajo finančni akterji – finančne institucije, njihovi nadzorniki, regulatorji in
interesna združenja. Finančne institucije se po institucionalnem kriteriju delijo na finančne posrednike
(npr. banke, zavarovalnice) in agentske finančne institucije (npr. borzni posredniki, investicijske banke).8

Zanimive so osebne izkušnje začetnikov obnove slovenskega finančnega trga: dr. Franjo Štiblar piše o
uvajanju vrednostnih papirjev, dr. Draško Veselinovič o ustanavljanju borze v Ljubljani.9 Štiblar trpko
izpove žalostno in hkrati tipično »podalpsko« dejstvo, da je bilo prve korake v uveljavljanju ekonomske
demokracije »mnogo težje in bolj tvegano zastaviti, kot pa se nekaj let kasneje vključiti ali priključiti na
novi voz prihajajočega kapitalizma, kar so oportunistično storili mnogi iz prejšnje oblasti in celo akademske
sfere«.10

* Doktor pravnih znanosti (McGill), redni profesor na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v
Ljubljani ter gostujoči profesor na IMO IMLI, Malta; kontaktni naslov: marko.pavliha@fpp.uni-lj.si.



Zavarovalniški horizonti, 2014, št. 346

Prikaz razvoja finančnega sistema v drugem delu obsega obdobje od osamosvojitve Slovenije leta 1991 do
leta 2012. Najprej je prikazan razvoj normativnih okvirov finančnega sistema v Evropski uniji in Sloveniji
kot članici, potem pa so podrobneje opisani ključni mejniki v razvoju in evolucija akterjev slovenskega
finančnega sistema, podkrepljena z izčrpnimi statističnimi podatki.

Tretji del razgalja stanje v slovenskem finančnem sistemu konec leta 2012 z dodatki za prvi del leta 2013.
Orisana je agregatna slika, nato sledi v časovnem preseku morfologija finančnega sektorja po posameznih
mikro akterjih, na koncu pa je prikazanih nekaj mednarodnih finančnih tokov.

Na osnovi prikaza uveljavitve finančnega sistema v času osamosvajanja, v obdobju samostojnosti in
njegovega današnjega stanja nam pisec v zaključnem (četrtem) delu prvo postreže z analitičnim razmislekom
o prehojeni poti, nato pa s strateškim pogledom na prihodnji razvoj slovenskega finančnega sistema, ki bi
moral še naprej podpirati samostojno suvereno Slovenijo.

Kot ugotavlja pisec, je finančni sektor v preteklih letih »neusmiljeno rasel in v svetu vsaj sedemkrat presega
vrednost realnega sektorja, čeprav v osnovi predstavlja samo pomoč realnemu sektorju«. Njegovo
napihovanje zamenjuje »neposreden stik končnega deponenta s končnim kreditojemalcem«, saj je
nepotrebnih posrednikov na desetine in mastno služijo na rovaš akterjev iz realnega sektorja, posli pa so
vse bolj netransparentni.11 Zato je nujna vsebinska in normativna reforma na treh ravneh, in sicer na
globalni, v ZDA in EU ter Sloveniji. Slovenskega finančnega in realnega sektorja v krizi ne bo mogoče več
reševati brez pomoči »višje avtoritete«, torej monetarne spodbude centralne banke in finančne s strani
države v dogovoru na agregatni ravni vseh držav sveta. Slikovita je avtorjeva naslednja prispodoba:12

»Banke in podjetja so kakor utapljajoči, že pod vodo, ki se brezuspešno skušajo reševati vsak zase z
opiranjem na drugega. Oprejo se na drugega in ga potopijo, sami pa izgubijo oporo in tudi sami potonejo
na dno. Podjetja ne odplačajo zapadlih kreditov, da ne bi šla v stečaj, banke ne refinancirajo kreditov, da
ne bi priznale izgub. Odmetavajo balast, da jih ne potegne na dno, tudi ‘shujšani’ ne izplavajo; a skupnega
poslovnega dogajanja ni. Edina rešitev za oboje je rešilni pas (vrv), ki jim ga vrže nekdo od zunaj (obala,
monetarna in fiskalna stimulacija), da se banke in podjetja dvignejo nazaj na površino, kjer lahko normalno
zaplavajo in spet izvajajo vsak svojo poslovno funkcijo: proizvodnja in trgovanje. Šele tako bodo zaslužili
dovolj, da bi odplačali vrv, obroč, ki jim je bil ponujen za rešitev in tiste, ki so jih dobili že v preteklosti.
Če potonejo, dolgov starih obročev, pasov nikoli ne bodo povrnili.«

Štiblar povzema številne teoretike, ki razmišljajo o prihodnosti finančnega trga v Sloveniji, na primer
Šušteršiča, Simonetija, Berg Skoka, Abramoviča, Mastnaka, Mastena, Rojca, Damijana in Vesnaverja.13

Zaključuje, da bo ponovna vzpostavitev zaupanja v finančni in posebej kapitalski trg in nadzorne institucije
ključna za uspešnejše delovanje našega trga.

Zaradi klavrnega nadzora nad izvedenimi finančnimi instrumenti, kadrovske politizacije v podjetjih z
večinskim državnim kapitalskim deležem in zakonodajne hipertrofije je izvajanje predpisov pomanjkljivo,
hkrati pa smo prepogosto bolj papeški od papeža pri slepem prepisovanju evropskih pravnih umotvorov,14

namesto da bi razmišljali z lastno glavo in tista področja, ki so se v tujini že izkazala za problematična,
uredili z najstrožjimi standardi. Za nameček najvišji predstavniki države izigravajo zakone in jih zlorabljajo
(in fraudem legis agere), pri čemer se ne morem strinjati s profesorjem, da »ni pozitivnih sodnih epilogov
v primerih gospodarskega kriminala in oškodovanja družb s strani njihovih lastnikov in poslovodstev«,15

ker so se vendarle dogodile težko pričakovane sodbe v zloglasnih primerih Tovšak, Črnigoj, Zidar, Kordež,
Bavčar, Šrot in tako naprej, da obsojenih politikov na teh straneh niti ne omenjamo. Še pred nekaj leti bi
bilo kaj takega označeno z utopično naivnostjo, a zdi se, da je tretja (sodna) veja oblasti kljub političnem
in medijskem bičanju na prangerju učinkovitejša od izvršne in zakonodajne.
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Namesto sklepa je mogoče z lahkoto pritrditi dr. Francetu Arharju, da je pričujoče delo profesorja Franja
Štiblarja pomembno predvsem zato, »ker izhaja izpod peresa teoretika in praktika, ki so mu finančni trgi
dobro poznani, hkrati z vsemi pastmi in prednostmi«, zato bo »dobrodošel pripomoček pri naših
razmišljanjih in delovanju na različnih trgih z upanjem, da bomo tudi na ta način zmanjšali tveganja,
povečali zaupanje in izboljšali naše rezultate, zaradi česar ga vsem zelo priporočam.«16

Dodal bi le še svojo željo, da bi dr. Štiblarju prav tako pozorno prisluhnili slovenski politiki in se navzeli
njegovega prefinjenega občutka za socialnost in družbeno pravičnost.

1 Profesor dr. Franjo Štiblar je predstojnik pravno-ekonomske katedre na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in znanstveni svetnik na ekonomskem inštitutu
te fakultete. Po izobrazbi je pravnik in ekonomist, magistriral je na Institutu ekonomskih nauka v Beogradu in University of Pennsylvania v ZDA, kjer je
doktoriral pri nobelovcu L. R. Kleinu. Njegovo kvalificiranost za obravnavo pričujoče problematike dokazuje tudi četrtstoletna profesionalna praksa v
bančništvu (glavni ekonomist NLB v obdobju 1992–2003) in centralnem bančništvu (svetovalec guvernerja NBS od leta 1982 do1986, član sveta CBCG v
času od 2005–2008), množica raziskovalnih del s področja bančništva, zavarovalništva in nasploh ekonomije, članstvo v domačih in mednarodnih strokovnih
združenjih, mednarodni projekti in še bi lahko naštevali.

2 Založba ZRC, Ljubljana, 2013, 400 strani, cena 45 EUR.
3 Štiblar, F., Šramel, F.: Zavarovalništvo Slovenije v 21. stoletju, Slovensko zavarovalno združenje, Ljubljana, 2008.
4 Štiblar, F.: Bančništvo kot hrbtenica samostojne Slovenije, Založba ZRC, Ljubljana, 2010.
5 Npr. kdo je največ prispeval k razvoju slovenskega zavarovalništva (str. 16), zavarovalnice, pozavarovalnice, Agencija za zavarovalni nadzor in pokojninska

zavarovanja (str. 31–35), akterji pokojninskega zavarovanja v finančnem sistemu Slovenije (str. 185–194), vloga zavarovalnic (str. 202–204), Agencija za
zavarovalni nadzor in Slovensko zavarovalno združenje (str. 211–212), poslovanje zavarovalnic v obdobju 2008–2012 (str. 230–232), pregled zavarovalništva
v letu 2012 (str. 316–319), pokojninsko varčevanje in zavarovanje (str. 320–322) in t. i. Solventnost 2 (str. 356). Med najbolj zaslužnimi za razcvet slovenskega
zavarovalništva bodo poznavalci bržkone pogrešali nekatere osebe, ki bi morale biti omenjene vsaj v morebitni novi izdaji, denimo dr. Drago Mežnar (prvi
direktor Slovenskega zavarovalnega združenja oziroma biroja), mag. Jurij Gorišek (prvi direktor Urada RS za zavarovalni nadzor) in Dušan Čeč (dolgoletni
direktor Pozavarovalnice Sava).

6 Npr. Boncelj, J.: Zavarovalna ekonomika, Založba Obzorja, Maribor 1983; Flis, S.: Zbrani spisi o zavarovanju, Zavarovalnica Triglav in Pozavarovalnica Sava,
Ljubljana 1995 (I., II. in III. knjiga)  in Slovensko zavarovalno združenje, Ljubljana 1999 (IV. knjiga); Bijelić, M.: Zavarovanje in pozavarovanje, Art agencija
za Slovenico, Ljubljana 1998; Žnidarič, B.: Zavarovalništvo in varnost: zavarovalništvo kot mehanizem zagotavljanja varnosti posameznika v sodobni družbi,
Fakulteta za družbene vede in Slovensko zavarovalno združenje, Ljubljana 2004; Pavliha, M., Simoniti, S.: Zavarovalno pravo, druga, spremenjena in dopolnjena
izdaja, GV Založba, Ljubljana 2007 (osmo poglavje o dodatnem pokojninskem zavarovanju je napisala Anja Strojin-Štampar); Ristin, G. (ur.): Zakon o
obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP) s komentarjem, Slovensko zavarovalno združenje, Ljubljana 2008; Budimir, M.: Priročnik za življenjsko zavarovanje
s pravnimi osnovami, Založba Uradni list RS,  Ljubljana 2008; Ivanjko, Š.: Zavarovalno pravo, Zavarovalno poslovni inštitut, Maribor 2009; Kačar, T. in
drugi avtorji: Zbirka znanje za zavarovalništvo, Slovensko zavarovalno združenje, Ljubljana 2010; zborniki vsakoletnih Dnevov slovenskega zavarovalništva
idr.

7 Str. 21.
8 Str. 24–25.
9 Str. 61–65.
10 Str. 62.
11 Str. 351.
12 Str. 358.
13 Str. 360–366.
14 Profesor dr. Jože Mencinger v svojem značilnem slogu pove, da izredna zakonodajna prizadevnost Evropske komisije ne preseneča, kajti »osemindvajset

komisarjev mora v svojih generalnih direktoratih ustvariti dovolj ‘dela’ za 38.000 zaposlenih v Bruslju in za večkratnik tega števila v državah članicah. Baročno
birokratski slog, v katerem so predpisi napisani, in njihov obseg najbrž zagotavlja, da jih skoraj nihče ne bere, tisti, ki jih morajo, pa nočejo priznati, da jih
ne razumejo«. (Mencinger, J.: Ponižnost in oholost, Delo, 22. 7. 2014, str. 5)

15 Str. 379.
16 Hrbtna stran knjige.
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Predlog Zakona o zavarovalništvu
(ZZavar-1)
Na Državnem portalu RS »E-uprava« je bil 20. 10.
2014 objavljen Predlog Zakona o zavarovalništvu
(ZZavar-1), ki ga je podalo Ministrstvo za finance.
Predlog zakona je prilagojen pravu EU, njegov cilj
pa je v slovenski pravni red prenesti tudi direktivi
Solventnost II in Omnibus II. Predlog zakona ureja
področje pogojev za ustanovitev, poslovanje in
nadzor zavarovalnic in pozavarovalnic s sedežem v
RS, pogojev za nadzor zavarovalniških in
pozavarovalniških skupin, pogojev za reorganizacijo
in prenehanje zavarovalnic in pozavarovalnic,
pogojev, pod katerimi lahko osebe s sedežem zunaj
RS opravljajo storitve zavarovanja in pozavarovanja
na območju RS, področje pravil delovanja AZN pri
opravljanju pristojnosti in odgovornosti po tem in
drugih zakonih ter pogojev za zavarovalno
zastopanje in posredovanje. Predlog ZZavar-1 bo v
Državnem zboru RS predvidoma obravnavan po
rednem postopku, rok za implementacijo po
evropski direktivi pa je 31. 3. 2015.

Predlog Zakona o spremembah
Zakona o davku od prometa
zavarovalnih poslov ter Predlog
Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o davku na
finančne storitve
Ministrstvo za finance je 17. 10. 2014
objavilo Predlog Zakona o spremembah Zakona o
davku od prometa zavarovalnih poslov ter Predlog
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
davku na finančne storitve, ki predvidevata dvig
davčne stopnje za dve odstotni točki ter začetek
njune uveljavitve s 1. 1. 2015. Z Zakonom o
spremembi in dopolnitvah Zakona o davku na
bilančno vsoto bank (ZDBVB-A) se je
obračunavanje in plačevanje davka na bilančno
vsoto bank časovno omejilo do konca leta 2014.
Zaradi prenehanja veljavnosti zakona in

posledičnega zmanjšanja javnofinančnih prihodkov
je za leto 2015 načrtovano povišanje stopnje davka
od prometa zavarovalnih poslov ter povišanje
stopnje davka na finančne storitve kot zagotovitev
dodatnih finančnih sredstev za državni proračun.
Predlagatelj zakona ocenjuje, da bi se ob dvigu
stopnje obeh davkov z zdajšnjih 6,5 na 8,5 odstotka
prihodki na letni ravni povišali za približno 18,5
milijona EUR na račun davka od prometa
zavarovalnih poslov in za 13 milijonov EUR iz
naslova davka na finančne storitve. Predloga obeh
zakonov sta bila novembra obravnavana na Vladi
RS, sprejeta pa naj bi bila po nujnem postopku.

Posvetovalni dokument EIOPE glede
vprašanj, povezanih s preprečevanjem
nasprotij interesov na področju
naložbenih življenjskih zavarovanj
V UL EU z dne 12. 6. 2014 je bila objavljena
direktiva o trgih finančnih instrumentov, ki med
drugim spreminja tudi direktivo o zavarovalnem
posredovanju (prodaja naložbenih življenjskih
zavarovanj). Kot rok za prenos direktive v
nacionalno zakonodajo je določen 3. 7. 2016.
Direktiva med drugim daje tudi pooblastilo EK za
sprejem delegiranih aktov v skladu s členom 13e
direktive o zavarovalnem posredovanju, in sicer da: 
• opredeli ukrepe, za katere bi se moglo od

zavarovalnih posrednikov in zavarovalnic razumno
pričakovati, da jih bodo sprejeli za opredelitev,
preprečevanje in razkrivanje nasprotij interesov pri
opravljanju dejavnosti distribucije zavarovalnih
produktov,

• vzpostavi ustrezna merila za določanje vrst
nasprotja interesov, ki bi lahko škodovalo
interesom strank ali potencialnih strank
zavarovalnega posrednika ali zavarovalnice.

EK je zato pozvala EIOPO, naj ji najpozneje  do
13. 2. 2015 posreduje priporočilo glede vsebine
navedenih delegiranih aktov. Na podlagi poziva EK
je EIOPA na svoji spletni strani objavila
posvetovalni dokument, ki je bil predmet javne
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razprave do 1. 12. 2014. Slednja se je nanašala na
vprašanja, povezana z: 
• opredelitvijo minimalnih kriterijev za opredelitev

nasprotij interesov, ki bi lahko škodovala
interesom strank ali potencialnih strank
zavarovalnega posrednika ali zavarovalnice,

• politiko obvladovanja nasprotij interesov,
• administrativnimi bremeni novih zahtev

preprečevanja nasprotja interesov ter s tem
povezanim načelom sorazmernosti,

• plačilno politiko ter sistemom nagrajevanj in
spodbud,

• investicijskimi raziskavami. 

Posvetovalni dokument EIOPE glede
vprašanja vzpostavitve zahtev
Solventnosti 2 za vse izvajalce
poklicnih pokojninskih zavarovanj
EIOPA je na spletni strani https://eiopa.europa.eu/
consultations/consultation-papers/index.html#c6621
objavila posvetovalni dokument, ki bo skupaj z
raziskavo o ureditvah v državah članicah EU ter
rezultati stresnih testov služil kot osnova za
svetovanje EK glede vprašanja vzpostavitve zahtev
direktive Solventnost II za vse izvajalce poklicnih
pokojninskih zavarovanj. Temeljna vprašanja,
izpostavljena v posvetovalnem dokumentu, ki bo
predmet javne razprave do 13. 1. 2015, se nanašajo
na oblikovanje definicij in metodologij za
vzpostavitev holističnega pristopa pri pripravi
bilance stanja ter vzpostavitev okvirjev za
opravljanje nadzora. EIOPA namerava pripraviti
končno poročilo za EK do konca leta 2015. 

Dodatne pokojninske pravice
mobilnih raziskovalcev
Mobilnost raziskovalcev je gonilo odličnosti na
področju raziskav, a se raziskovalci, ko se selijo med
različnimi državami, kljub temu soočajo s številnimi
težavami pri ohranjanju svojih dodatnih
pokojninskih pravic. Da bi to težavo odpravili, je EK
leta 2010 opravila študijo o izvedljivosti
vseevropskega pokojninskega sistema za raziskovalce.
Po opravljeni študiji je generalni direktor Komisije
za raziskave in inovacije skupino zainteresiranih
delodajalcev in predstavnike delodajalcev povabil,
naj pripravijo osnutek za vzpostavitev sistema, ki je
postal poznan kot »instrument za pokojninsko

varčevanje za evropske raziskovalne institucije« ali
RESAVER. S konzorcijem, ki je bil ustanovljen 
1. 10. 2014, bodo lahko raziskovalci v Evropi
mobilnejši, saj bodo delodajalci s sodelovanjem v
pobudi RESAVER lahko prispevali v en sam
pokojninski sistem. To bo zelo prožen način
pokojninskega varčevanja, ki ustreza posebnim
potrebam raziskovalne skupnosti. Z njim bo
zagotovljeno naslednje: 
• čezmejno združevanje pokojninskih načrtov,
• neprekinjenost pridobivanja pokojninskih pravic

v primeru poklicne mobilnosti raziskovalcev med
različnimi organizacijami in državami,

• nižji režijski stroški (in zato večje koristi za člane)
prek ekonomije obsega,

• vseevropska rešitev za združevanje tveganja.

Znano je, da je mobilnost v raziskovanju zelo
pozitivna, saj imajo študije tistih raziskovalcev, ki so
zamenjali državo, za skoraj 20 odstotkov večji
učinek kot študije tistih, ki niso bili mobilni.
Mobilni raziskovalci ustvarjajo več znanja, kar
pomeni večjo korist za gospodarstvo. Ko bo pobuda
za pokojninsko varčevanje RESAVER vzpostavljena,
mobilnim raziskovalcem ne bo več treba skrbeti, da
ne bi obdržali svojih dodatnih pokojninskih pravic.
Tudi ob menjavi delovnega mesta in selitvi v drugo
državo bodo namreč ostali vključeni v isti
pokojninski sklad. Konzorcij, ki bo deloval kot
mednarodno neprofitno združenje s sedežem v
Belgiji, načrtuje, da bo pokojninski sistem
vzpostavljen v letu 2015.

IASB zaključil reformo MSRP na
področju finančnih instrumentov
Odbor za mednarodne računovodske standarde
(IASB) je z izdajo Mednarodnih standardov
računovodskega poročanja (MSRP) 9 Finančni
instrumenti 24. 7. 2014 zaključil končni del svojega
celovitega odziva na finančno krizo. Paket izboljšav,
ki jih prinaša MSRP 9, vključuje logični model za
klasifikacijo in merjenje, enoten, v prihodnost
usmerjen model oslabitve (pričakovana izguba) in
bistveno spremenjen pristop k obračunavanju
varovanj pred tveganji. Novi standard se mora začeti
uporabljati najpozneje 1. 1. 2018.

Javno posvetovanje o osnutku RTS 
Skupni odbor treh evropskih nadzornih organov
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ESA (Evropski bančni organ – EBA, Evropski organ
za vrednostne papirje in trge – ESMA, Evropski
organ za zavarovanja in poklicne pokojnine –
EIOPA) je julija 2014 začel z javnim posvetovanjem
o osnutku regulativnih tehničnih standardov (RTS)
o koncentraciji tveganj in poslih znotraj skupine, v
skladu s členom 21a (1a) Direktive o finančnih
konglomeratih (JC/CP/2014/04). Namen
omenjenih standardov je izboljšati doslednost
nadzora pri izvajanju omenjene direktive. Z njimi
naj bi pojasnili, katere koncentracije tveganj in
transakcije v skupini v finančnem konglomeratu je
treba obravnavati kot pomembne. Poleg tega RTS
zagotavljajo nekatere nadzorne ukrepe za
koordinatorje in druge pristojne organe pri
ugotavljanju vrst pomembnih koncentracij tveganja
in transakcij v skupini, z njimi povezanih pragov in
poročil. Posvetovanje je potekalo do 24. 10. 2014,
gradivo je na voljo na spletni strani
https://eiopa.europa.eu/consultations/consultation-
papers/2014-closed-consultations/index.html.

Globalni standard za avtomatično
izmenjavo informacij o finančnih
računih v davčne namene
Nov globalni standard za izmenjavo informacij med
državami, ki je bil 21. 7. 2014 objavljen na spletni
strani http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-
information/standard-for-automatic-exchange-of-fi
nancial-information-in-tax-matters.htm, predstavlja
pomemben korak k večji preglednosti in odpravi
bančne tajnosti v davčnih zadevah. Skladno s
standardom naj bi si države letno izmenjevale
informacije o finančnih računih, vključno z
bilancami, obrestmi, dividendami, prihodki od
prodaje iz finančnih sredstev, ki jih poročajo
finančne institucije. Nova konsolidirana različica
vsebuje komentarje in navodila za izvajanje s strani
vlad in finančnih institucij, podrobne vzorčne
sporazume ter tudi standarde za usklajene tehnične
in informacijske rešitve, predvsem standardno
obliko in zahteve za varen prenos podatkov. K
izvajanju standarda se je že zavezalo več kot 65
držav, med njimi pa si jih je preko 40 zadalo, da
bodo prvo avtomatsko izmenjavo podatkov izpeljale
leta 2017.
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Nova zakonodaja

Uradni list Republike Slovenije
(od 16. 7. 2014 do 30. 11. 2014)

58/2014 z dne 28. 7. 2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah,
izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki.

59/2014 z dne 1. 8. 2014
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2014.

61/2014 z dne 8. 8. 2014
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2014.

62/2014 z dne 14. 8. 2014
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2014.

65/2014 z dne 5. 9. 2014
Sklep o spremembah Sklepa o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev
ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic.
Sklep o spremembah Sklepa o podrobnejših navodilih za računovodsko spremljanje in izkazovanje
poslovnih dogodkov v zvezi z izvajanjem izravnave pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju.
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2014.

66/2014 z dne 12. 9. 2014
Sklep o objavi spremenjenih zneskov za zavarovanje odgovornosti zavarovalnega posrednika in zavarovalno
posredniške družbe.
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2014.

70/2014 z dne 29. 9. 2014
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado RS in Vlado ZDA o izboljšanju spoštovanja davčnih
predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA.

71/2014 z dne 3. 10. 2014
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2014.

72/2014 z dne 10. 10. 2014
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2014.

76/2014 z dne 24. 10. 2014
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2014.

80/2014 z dne 10. 11. 2014
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2014.
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83/2014 z dne 24. 11. 2014
Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb.
Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka
iz dejavnosti.

Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije
(od 16. 7. 2014 do 30. 11. 2014)

b.š./2014 z dne 30. 9. 2014 
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Poročilu o stanju na področju zavarovalništva, Letno
poročilo Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2013 in Finančni načrt Agencije za zavarovalni nadzor za
leto 2014.

b.š./2014 z dne 13. 10. 2014 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, skrajšani postopek,
ZDDV-1H.

b.š./2014 z dne 21. 11. 2014 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku, nujni postopek, ZDavP-2H.
Predlog zakona o spremembah Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov, nujni postopek, ZDPZP-
B.
Predlog zakona o spremembah Zakona o davku na finančne storitve, nujni postopek, ZDFS-A.






