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Uvodnik

Dr. Mihael Perman

Podatki o težavah premoženjskih zavarovalnic v Združenih državah Amerike za obdobje 40 let, ki so
nanizani spodaj, jasno izkazujejo, da lahko v večini primerov iščemo vzrok zanje v neustreznih
odločitvah tistih, ki zavarovalnice upravljajo. Le malo razlogov je povsem zunanjih, kot so, denimo,
katastrofe ali nezmožnost pozavarovalnic, da izplačajo svoj del škod. Iz grafa izhaja tudi, da so med
razlogi za težave na prvem mestu nezadostne zavarovalno-tehnične rezervacije. Tega ne moremo pripisati
zunanjim razlogom, najverjetneje tudi ne neustreznim aktuarskim izračunom, morda pomanjkanju
podatkov, večinoma pa gre za zavestno odločitev uprav. Iz zapisanega jasno izhaja, da je za uspešno
poslovanje zavarovalnic kot tudi za upravljanje s tveganji in tako za varnost zavarovancev ključnega
pomena izboljšanje kakovosti upravljanja zavarovalnic. Čeprav podatki izvirajo z ameriškega trga, pa
je stanje v evropskih državah zelo verjetno podobno.

Vir: A.M. Best Co.

Za dobro upravljanje zavarovalnic so odgovorne predvsem uprave in do neke mere nadzorni sveti in
lastniki, manj pa je to naloga nadzornih ustanov. Regulatorji lahko z ustreznimi akti in nadzorom
pripomorejo k boljšemu upravljanju, odgovornost za varnost in učinkovitost v vsakodnevnem poslovanju
pa je predvsem naloga zavarovalnic samih. Članki v tej izdaji Zavarovalniških horizontov so prispevek
k temu, kako lahko zavarovalnice z institucionalnimi spremembami, s spremembami notranjega ustroja
in s sodobnejšimi prijemi korporativnega upravljanja po eni strani izboljšajo upravljanje s tveganji ter
tako postavijo dolgoročne osnove za stabilno in uspešno poslovanje, po drugi strani pa tudi bolje
izkoristijo potencial zaposlenih z boljšim sistemom spremljanja uresničevanja strategije in zgodnjim
ukrepanjem, kadar se pokažejo razhajanja. Finančna kriza ima za posledico majhno donosnost varnih
naložb, kar je za zavarovalnice še zlasti neugodno. Dobro upravljanje z dobrim nadzorom nad stroški
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zato postaja zmeraj bolj pomembno. Učinkovitost poslovanja pa je zelo odvisna od kakovosti upravljanja
in zmožnosti uprav, da se hitro prilagodijo razmeram na trgu. Pri tej razpravi ne moremo prezreti
slovenskih zavarovalnic – ko gre za kakovost upravljanja, namreč pogosto ne blestijo. Morda bo kateri
od tokratnih prispevkov spodbudil k razmišljanju.



1 Vpliv finančne krize na institucionalno 
ureditev zavarovalnic

Lea Kostanjevec*

Povzetek: Finančna kriza je botrovala tudi spremembam v institucionalni ureditvi zavarovalnic. Na
področju upravljanja se je tako pokazalo, da je potrebno drugače urediti položaj menedžerjev. V
slovenskih zavarovalnicah se ureditev organov družb in odnosov med njimi sicer ni spremenila, prišlo
pa je do manjšega upada števila zaposlenih in vlaganj v njihovo izobraževanje. Nadalje je v času krize
postalo očitno, da je potreben nad zavarovalnicami strožji nadzor, zato je bil na ravni EU ustanovljen
nov organ EIOPA. Na področju povezovanja zavarovalnic je prišel v ospredje problem okužbe, v zvezi
z nastajanjem ogromnih zavarovalniških skupin in finančnih konglomeratov pa problematika »too big
to fail«. Kar se tiče mednarodnega povezovanja, je bilo mogoče opaziti, da so slovenske zavarovalnice v
času krize zapuščale tuje trge, medtem ko so tuje zavarovalnice ostale prisotne na našem trgu.

Summary: The financial crisis has led to changes in the institutional organisation of insurance
companies. With regard to corporate governance, it has been shown that it is necessary to regularise
managers’ positions differently. In Slovenian insurance companies, there have been no changes in the
regulation of corporate bodies and relations between them; however, there have been minor reductions
in the number of employees and in investment in employee education. It has become apparent that the
insurance market requires stricter control, which has led to the formation of a new authority at the EU
level, EIOPA. Regarding insurance integration, the crisis has highlighted the problem of infection; at
the same time, the formation of huge insurance groups and financial conglomerates has led to the so-
called “too big to fail” problem. As far as international integration is concerned, one can observe that
many Slovenian insurance companies have withdrawn from foreign markets in the time of crisis, while
foreign insurance companies have remained present in the Slovenian market.

1 Uvod

Gospodarski in finančni krizi, katere začetki segajo v leto 2008, se tudi Slovenija ni mogla ogniti, saj so
njene posledice segle tako v gospodarstvo kot v finančni sektor. V zadnjih letih je bilo pri nas veliko govora
o razmerah v realnem sektorju, v katerem je prišlo do zelo odmevnih stečajev nekaterih velikih gradbenih
podjetij, število začetih stečajev pa se je znatno povečalo in še zmeraj ostaja na visoki ravni tudi v drugih
gospodarskih panogah. V finančnem sektorju je bila pozornost usmerjena pretežno k izvedenim finančnim
instrumentom in bankam, ki naj bi bili glavni krivci za trenutno krizo. Praktično nič ali zelo malo pa je
bilo govora o zavarovalnicah – kako so se zavarovalnice spoprijemale s krizo, s kakšnimi specifičnimi
problemi so se ob tem soočale, kakšne so nove rešitve in pokrizne spremembe.
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V prispevku je zato analiziran vpliv gospodarske in finančne krize na zavarovalnice, pri čemer so v ospredju
spremembe v njihovi institucionalni ureditvi. Besedilo se začenja s kratkim povzetkom poteka in posledic
globalne krize pri nas, nato pa so v ospredju zavarovalnice – prikazane so splošne razmere na globalnem
zavarovalnem trgu in podrobno opisano stanje pri nas. Osrednji del prispevka je namenjen predstavitvi in
analizi sprememb, ki jih je kriza prinesla na področje institucionalne ureditve zavarovalnic.

2 Potek in posledice gospodarske in finančne krize v Sloveniji

Tako kot drugje po svetu so se tudi v Sloveniji leta 2008 že začeli kazati učinki globalne gospodarske in
finančne krize. Gospodarska rast se je upočasnila, poslabšalo se je tudi javnofinančno ravnovesje (Kmet
Zupančič, 2009, str. 16). Negativni trendi so se nadaljevali tudi leto zatem, proizvodnja se je še naprej
manjšala, zmanjšal se je BDP, število brezposelnih se je povečalo (Kmet Zupančič, 2010, str. 10, str. 15).
Leta 2010 se je industrijska proizvodnja sicer nekoliko povečala, prav tako BDP, medtem ko je število
brezposelnih še vedno naraščalo (Kmet Zupančič, 2011, str. 15 in 45). Že naslednje leto se je BDP ponovno
znižal, brezposelnost pa se je povečala manj kot leto prej (Kmet Zupančič, 2012, str. 16, str. 166). Leta
2012 se je BDP ponovno zmanjšal, povečal se je dolg države, stopnja brezposelnosti pa je ob koncu leta
dosegla najvišjo raven po letu 2000 (Kmet Zupančič, 2013, str. 16 in 158). Tudi leta 2013 se je BDP
znova znižal, a je bil padec manjši kot leto poprej, prav tako pa se je občutno zmanjšala zaposlenost (Kmet
Zupančič, 2014, str. 18 in 160). Za leto 2014 Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR)
zaradi nadaljnje krepitve rasti izvoza in upočasnitve padanja potrošnje gospodinjstev napoveduje povečanje
BDP za 0,5 odstotka in manjši padec števila zaposlenih kot v letu 2013 (Brložnik, 2014, str. 5).

3 Vpliv krize na zavarovalništvo

Čeprav se je ob začetku krize največ govorilo o izvedenih finančnih instrumentih in bankah, se posledicam
krize tudi zavarovalnice niso mogle povsem izogniti. Na svetovnem zavarovalnem trgu se je zmanjšala
skupna zbrana premija, kljub temu pa so se zavarovalnice v primerjavi z drugimi institucijami finančnega
sektorja s krizo dobro spoprijemale. Tudi v Sloveniji so zavarovalnice v kriznih letih poslovale razmeroma
uspešno, posamezni kazalniki uspešnosti poslovanja pa so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju.

3.1 Vpliv krize na globalni zavarovalni trg
Leta 2008 se je prvič po letu 1980 skupna zbrana premija realno znižala, in sicer za 2,0 odstotka
(neživljenjska zavarovanja 0,8 odstotka, življenjska zavarovanja pa 3,5 odstotka). Čeprav so bile izgube
velike, je imela večina zavarovalnic dovolj kapitala, da so jih pokrile. Izjema so bile nekatere ameriške in
evropske zavarovalnice, ki so zaprosile za državno pomoč (Staib in Bevere, 2009, str. 3).

Leta 2009 je bil v skupno zbrani premiji v primerjavi z letom poprej zabeležen manjši padec, in sicer 1,1-
odstoten, kar je bilo manjše zmanjšanje kot leto poprej. Premije življenjskih zavarovanj so se zmanjšale za
2 odstotka, medtem ko so pri neživljenjskih zavarovanjih ostale praktično nespremenjene. Za razliko od
bančnega sektorja je le malo zavarovalnic zaprosilo za državno pomoč, sicer pa so zavarovalnice tudi med
krizo zagotavljale kritje in izplačevale zahtevke (Staib in Bevere, 2010, str. 5).

Leta 2010 se je po dveh letih zniževanja skupno zbrane premije globalno zavarovalništvo vrnilo k pozitivni
rasti, saj je skupna zbrana premija dosegla 2,7-odstotno povečanje in tako raven izpred krize. Premije
življenjskih zavarovanj so se povečale za 3,2 odstotka, k čemur so največ prispevali razvijajoči azijski trgi
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in veliki trgi Srednje Evrope, premije neživljenjskih zavarovanj pa so se povečale za 2,1 odstotka. Videti je
bilo, da si je zavarovalništvo dobro opomoglo od krize (Staib in Bevere, 2011, str. 1), a se je moralo že leto
pozneje soočiti s težkim ekonomskim okoljem.

Premije življenjskih zavarovanj so leta 2011 ponovno padle (-2,7 odstotka), za neživljenjsko zavarovanje
narasle (1,9 odstotka), skupna zbrana premija pa je realno padla za 0,8 odstotka. Na slednje je vplivala
predvsem upočasnjena gospodarska rast na svetovni ravni v drugi polovici leta, slabši rezultat neživljenjskih
premij pa je mogoče pripisati tudi izredno velikemu številu katastrofalnih škod (Fan, Seiler in Staib, 2012,
str. 1).

Leta 2012 se je gospodarska rast na večini razvitih trgov upočasnila, v Zahodni Evropi pa je prišlo celo do
recesije. Šibka gospodarska rast je negativno vplivala na povečanje izpostavljenosti nepremoženjskih
zavarovanj, povzročila povečanje brezposelnosti in zmanjšala povpraševanje po življenjskih zavarovanjih.
Kljub temu je skupaj zbrana premija narasla za 2,3 odstotka (Seiler, Staib in Putttaiah, 2013, str. 1).

Leta 2013 se je globalna ekonomija zelo počasi že začela krepiti. Premije so se povečale tako za neživljenjska
zavarovanja kot za življenjska. Za neživljenjsko zavarovanje so napovedi za leto 2014 pozitivne, saj naj bi
povpraševanje naraslo. Za življenjska zavarovanja je v prihodnjih letih prav tako predvidena rast, vendar
pa je treba pri tem upoštevati še zmeraj nizko gospodarsko rast, nizke obrestne mere, občutljive finančne
trge in regulatorne spremembe (Karl, Holzheu in Wong, 2013, str. 13 in 21).

3.2 Vpliv krize na slovenski zavarovalni trg
Tudi slovenski zavarovalni trg je utrpel posledice krize. Vpliv krize na slovenski zavarovalni trg je
predstavljen v nadaljevanju. Izpostavljeni so ključni kazalniki uspešnosti poslovanja zavarovalnic – zbrane
premije, podatki iz bilance stanja in podatki iz izkaza poslovnega izida.

3.2.1 Zbrane premije
Leto 2008 je bilo začetku krize navkljub za slovenske zavarovalnice uspešno, saj so sklenile poslovno leto
s povečanjem bruto zbrane premije za 6,6 odstotka in s povečanjem zbrane premije na prebivalca. Delež
premije v BDP se je sicer znižal, prav tako se je poslabšal škodni rezultat, vendar je to po podatkih
Slovenskega zavarovalnega združenja bolj posledica katastrofalnih vremenskih pojavov kot pa gospodarske
krize, ki se je v Sloveniji pojavila šele konec leta 2008. Krizo so občutile predvsem zavarovalnice, ki so
imele naložbe v vrednostnih papirjih v propadlih ameriških bankah, kar se je pokazalo kot slabitev vrednosti
finančnih naložb. Večjih vplivov krize na zavarovalnice ni bilo opaziti (Statistični zavarovalniški bilten
2009, str. 7–9).

Zavarovalnice so nadaljevale z dobrimi poslovnimi rezultati tudi leto pozneje, in to kljub temu da se je v
gospodarstvu kriza poglobila. Zaradi propadanja podjetij v realnem sektorju in posledično večje
brezposelnosti se je interes ljudi za sklepanje zavarovanj začel manjšati, kar je bilo opaziti predvsem na
področju življenjskih zavarovanj. Kljub temu je zavarovalnicam uspelo zbrati za 2,7 odstotka več bruto
zavarovalne premije, kar predstavlja sicer manjšo rast kot prejšnje leto, a je šlo ob upoštevanju padca
gospodarske rasti vseeno za dober rezultat (Statistični zavarovalniški bilten 2010, str. 7).

Leta 2010 so zavarovalnice sicer ohranjale stabilen gospodarski položaj, a z nekoliko upočasnjeno rastjo
zavarovalnega trga, ki je znašala v primerjavi z letom 2009 le en odstotek. Povečala se je skupna zbrana
premija, prav tako zbrana premija na prebivalca, po padcu leta 2009 pa se je znova povečala tudi zbrana
premija življenjskih zavarovanj. Slovenski zavarovalni trg je torej ohranil pozitiven trend, vendar pa se je
rast kazalnikov upočasnila (Statistični zavarovalniški bilten 2011, str. 7).
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Leta 2011 se je skupna zbrana premija v primerjavi z letom poprej zmanjšala in prvič zabeležila padec, kar
je mogoče pripisati predvsem zmanjšanju skupno zbrane premije življenjskih zavarovanj. Skupna zbrana
premija neživljenjskih zavarovanj je sicer zabeležila rast, vendar ni zadostovala za pozitiven rezultat skupno
zbrane premije (Statistični zavarovalniški bilten 2012, str. 7).

Zaradi gospodarske krize se je skupna zbrana premija življenjskih zavarovanj leta 2012 zmanjšala še za slab
odstotek, skupna zbrana premija pa je ostala na ravni iz leta 2011 (Statistični zavarovalniški bilten 2013,
str. 7). 

Po podatkih Slovenskega zavarovalnega združenja je od junija leta 2013 zaslediti negativno letno rast tako
pri skupni bruto obračunani premiji kot pri življenjski in premoženjski (Pregled zavarovalne bruto
obračunane premije (BOP) za december 2013).

Za predkrizna leta je bil značilen trend stalne in stabilne rasti skupne zbrane premije, pa tudi skupne zbrane
premije življenjskih zavarovanj. Od leta 2008 do 2010 se je sicer skupna zbrana premija še vedno večala,
vendar precej počasneje in predvsem na račun neživljenjskih zavarovanj. Zbrane premije življenjskih
zavarovanj namreč že od leta 2010 beležijo padec, ki je v zadnjih treh letih vedno bolj očiten. To je gotovo
tudi posledica gospodarske in finančne krize, saj se je zaradi propadov podjetij, povečane brezposelnosti
in zniževanja obsega kreditiranja interes prebivalstva za določene skupine zavarovanj zmanjšal. Pred krizo
je bila rast življenjskih zavarovanj več kot desetodstotna, od leta 2010 pa prihaja do upada premij. Podobni
trendi se nadaljujejo tudi v letu 2014.

Posledice finančne in gospodarske krize so torej vidne tudi na slovenskem zavarovalnem trgu, vendar pa
se slovenske zavarovalnice v primerjavi z drugimi finančnimi institucijami, kjer je treba izpostaviti predvsem
banke, spoprijemajo s krizo veliko bolje, njihovi rezultati pa so glede na siceršnje slabe gospodarske razmere
v Sloveniji precej solidni, kar je razvidno tudi iz naslednje tabele.

Tabela 1: Gibanje zbrane premije v obdobju 2003 – 2012

Vir: Statistični zavarovalniški bilten 2009 (str. 5), Statistični zavarovalniški bilten 2010 (str. 5), Statistični
zavarovalniški bilten 2011 (str. 5), Statistični zavarovalniški bilten 2012 (str. 4), Statistični zavarovalniški
bilten 2013 (str. 5).

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Premije (v mio EUR) 1.275 1.457 1.549 1.725 1.894 2.019 2.073 2.094 2.053 2.053
Od tega iz življenjskih zavarovanj 
(v mio EUR) 305 429 465 541 609 643 630 656 599 595

Od tega iz neživljenjskih 
zavarovanj (v mio EUR) 970 1.028 1.084 1.184 1.285 1.376 1.443 1.438 1.454 1.458

Premije/prebivalca (v EUR) 639 730 774 859 938 990 1.015 1.022 1.000 999
Premije življenjskih zavarovanj/
prebivalca (v EUR) 153 215 232 269 302 315 309 320 292 289

Premije neživljenjskih 
zavarovanj/prebivalca (v EUR) 486 515 542 590 636 675 706 702 708 710

Delež premij v BDP (v %) 5,26 5,63 5,66 5,67 5,49 5,44 5,94 5,81 5,76 5,79
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3.2.2 Podatki iz bilance stanja in izkaza poslovnega izid
Če bi iz podatkov o zbranih premijah lahko sklepali, da kriza na zavarovalništvo ni imela večjega vpliva
(oziroma vsaj ne v primerjavi s posledicami, ki jih je kriza pustila, na primer, v bančnem sektorju), pa
podatki iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida kažejo drugače.

Leta 2008, tj. v prvem kriznem letu, so zavarovalnice izkazale le 2,9 milijona evrov čistega dobička, kar je
bilo za kar 97 odstotkov manj kot leta 2007. Gre za ogromen padec, ki ga je mogoče pripisati pretežno
vplivu finančne krize (znižan izid naložb je namreč posledično znižal končni poslovni izid zavarovalnic),
čeprav je treba omeniti, da so k znižanju prispevale tudi katastrofalne škode (naravne nesreče, neurja, toča).
Bilančna vsota zavarovalnic se je povečala, kapital pa znižal, in sicer predvsem zaradi postavke presežek iz
prevrednotenja. Ta postavka je v preteklih letih naraščala zaradi rasti poštene vrednosti finančnih naložb,
leta 2008 pa se je močno znižala zaradi padcev tečajev vrednostnih papirjev kot posledice finančne krize
in s tem povezanih slabitev naložb. Finančne naložbe so še vedno naraščale, a zaradi krize počasneje kot v
preteklosti. Povzamemo lahko, da so zavarovalnice poslovno leto 2008 sicer zaključile s pozitivnim izidom,
vendar pa so bili zaradi krize in naravnih nesreč rezultati bistveno nižji kot leto poprej (Poročilo o stanju
na področju zavarovalništva in o delu Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2008, str. 14–15 in 20).

Leta 2009 se je poslovni rezultat zavarovalnic izboljšal spričo boljših razmer na kapitalskih trgih, kar se
kaže v rasti financiranja oziroma naložb. Ponovno so se pojavile katastrofalne škode, ki pa so bile manjše
kot leta 2008. Bilančna vsota je narasla, prav tako kapital. Na slednje je najbolj vplivalo povečanje postavke
osnovni kapital, saj je v šestih zavarovalnicah prišlo do dokapitalizacije (Poročilo o stanju na področju
zavarovalništva in o delu Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2009, str. 19 in 25).

Leta 2010 je večina zavarovalnic dosegla boljše poslovne izide kot leto poprej, skupni dobiček se je povečal
za več kot trikrat. Bilančna vsota je narasla, prav tako kapital in naložbe (Poročilo o stanju na področju
zavarovalništva in o delu Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2010, str. 56).

Zavarovalnice so skupni čisti dobiček povečale tudi leta 2011. Bilančna vsota je porasla, a predvsem zaradi
višine bilančne vsote nove Modre zavarovalnice. Enako velja tudi za kapital, ki se je na račun Modre
zavarovalnice povečal (sicer bi bil kapital nižji kot leto poprej). Pri naložbah se je nadaljeval trend rasti
(Poročilo o stanju na področju zavarovalništva in o delu Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2011, str.
24 in 28–29).

Leta 2012 so zavarovalnice ponovno povečale čisti dobiček, bilančno vsoto, kapital in naložbe. Po oceni
Agencije za zavarovalni nadzor so skoraj vse zavarovalnice poslovale pozitivno, vse pa so bile tudi kapitalsko
ustrezne in niso izkazovale pomembnejših težav v poslovanju (Poročilo o stanju na področju zavarovalništva
in o delu Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2012, str. 3–4).

Vse od strmega padca čistega dobička v letu 2008 je od leta 2009 dalje opazen trend rasti, ki je že leta
2011 presegel predkrizno raven in se leto pozneje še dodatno povečal. Leta 2012 so tako Zavarovalnica
Triglav, Zavarovalnica Tilia in Vienna Insurance Group (pri nas prisotna kot Wiener Städtische
zavarovalnica, podružnica v Ljubljani) dosegle rekordne dobičke, če omenimo le nekatere (Modic, 2013).
Očitno je torej, da so zavarovalnice na slovenskem trgu uspešno izšle iz krize in ostajajo najuspešnejši del
slovenskega finančnega sektorja. To potrjujejo tudi podatki, zbrani v naslednji tabeli.
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Tabela 2: Gibanje izbranih kazalnikov uspešnosti poslovanja v obdobju 2003 – 2012 v mio EUR

Vir: Poročilo o stanju na področju zavarovalništva in o delu Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2008
(str. 21), Poročilo o stanju na področju zavarovalništva in o delu Agencije za zavarovalni nadzor za leto
2009 (str. 26), Poročilo o stanju na področju zavarovalništva in o delu Agencije za zavarovalni nadzor za
leto 2010 (str. 29), Poročilo o stanju na področju zavarovalništva in o delu Agencije za zavarovalni nadzor
za leto 2011 (str. 30), Poročilo o stanju na področju zavarovalništva in o delu Agencije za zavarovalni
nadzor za leto 2012 (str. 33) ter Štiblar in Šramel (2008, str. 108).

4 Institucionalni vidik

Iz kazalnikov uspešnosti poslovanja je razvidno, da se je slovenski zavarovalni trg, kar se tiče poslovnih
rezultatov, razmeroma dobro spoprijel s kriznimi razmerami. Zanimiva pa je analiza vplivov krize na
spremembe institucionalne ureditve.

Pojem institucionalne oziroma statusne ureditev družbe zajema statusno ureditev na mikro in makro ravni.
V okviru statusne ureditve na mikro ravni govorimo o upravljanju (ang. corporate governance). Pojem
upravljanje ima v teoriji več razlag, na kratko pa bi lahko povzeli, da gre za vodenje in obvladovanje
gospodarskih družb, ki zajema institucionalno ureditev na mikro ravni in procese v njej. Gre torej za
vprašanje, kakšna je organizacija znotraj družbe: ali gre za enotirni ali dvotirni sistem upravljanja, kateri
so organi družbe in kakšni so odnosi med njimi, kakšen je odnos med lastniki in upravo ter kakšni so
odnosi med drugimi udeleženci (poleg lastnikov in menedžerjev štejemo med udeležence tudi zaposlene
(upravljanje s kadri), stranke, nadzornike in širšo družbeno skupnost), sem pa spada tudi vprašanje nadzora.

Če se institucionalna ureditev na mikro ravni osredotoča na delovanje družbe in njeno organizacijo, pa
institucionalna ureditev na makro ravni zajema povezovanje družb – ali v konkretnem primeru zavarovalnic
– navzven. Pri povezovanju zavarovalnic navzven gre za dva vidika: prvi je institucionalno povezovanje,
drugi pa mednarodno. Oba vidika sta podrobneje predstavljena v nadaljevanju.

4.1 Spremembe v zavarovalnicah zaradi krize na mikro ravni
Kot je bilo že omenjeno, statusna ureditev zavarovalnic na mikro ravni predstavlja organizacijo znotraj
družbe. Glede na to, da so pri nas skoraj vse zavarovalnice organizirane kot delniške družbe, se primarno
uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah (42/2006 (60/2006 – popr.), 26/2007, 33/2007,
67/2007 (100/ 2007 popr.), 10/2008, 68/2008, 23/2009 Odl. US, 42/2009, 65/2009, 83/2009 Odl. US,
33/2011, 91/2011, 100/2011, 32/2012, 57/2012, 44/2013 Odl. US, 82/2013), ki se nanašajo na delniško
družbo, v povezavi z Zakonom o zavarovalništvu (13/2000 (91/2000 – popr.), 12/2001 Skl. US, 21/2002,
52/2002, 91/2002, 29/2003 Odl. US, 50/2004, 65/2004 Skl. US, 102/2004, 79/2006, 109/2006, 9/2007,
102/2007, 69/2008, 19/2009, 49/2009, 79/2010, 99/2010, 90/2012, 102/2012, 56/2013, 63/2013) kot
lex specialis.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Bilančna vsota 2.247,9 2.565,2 2.950,7 3.518,6 4.550,1 4.604,8 5.090,5 5.434,7 5.692,8 6.090,7
Kapital 342,9 416,5 451,5 589,6 942,6 744,8 802,9 878,8 1.007,0 1.176,9
Čisti dobiček 22,2 13,4 37,6 51,7 95,1 2,9 23,1 77,9 99,4 117,5
Naložbe 
zavarovalnic 1.989,9 2.304,6 2.669,3 3.145,1 3.983,8 4.100,7 4.669,9 4.929,4 5.229,5 5.597,3
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4.1.1 Organizacija znotraj zavarovalnice
Prvo vprašanje je odločitev za enotirni ali dvotirni sistem upravljanja. Kljub temu da je ZZavar s 13.a
členom, ki je v veljavi od 23. 8. 2009, izrecno uvedel možnost izbire enotirnega sistema v zavarovalnicah,
se za to pri nas še ni odločila nobena zavarovalnica. Zato tudi ni mogoča primerjava, kateri izmed sistemov
upravljanja bi bil za slovenske zavarovalnice primernejši v kriznih časih. Enotirni sistem sicer povečuje
učinkovitost, saj je bolj fleksibilen, mnogo bolj dispozitivne narave in manj formalen glede ureditve
upravljanja v delniški družbi. Njegova značilnost je združevanje dela uprave in nadzornega sveta v enem
organu (upravni odbor) in prav ta tesnejša povezava med njima naj bi omogočila boljše sodelovanje,
aktivnejši prenos informacij in bolj kakovostno delo upravnega odbora. Po drugi strani pa ima tudi slabosti,
kot so zmanjšanje varnosti in nadzora ter slabša transparentnost. Zanimiva bi bila analiza, ali se na krizne
razmere bolje odzivajo družbe z enotirnim ali dvotirnim sistemom, vendar pa se je treba zavedati, da je to
zgolj ena od postavk, ki (lahko) vplivajo na poslovne rezultate, ter da izbor sistema upravljanja, naj bo ta
enotirni ali dvotirni, ni ključen za uspešnost poslovanja zavarovalnice, saj ima namreč veliko večjo vlogo
dober sistem vodenja in upravljanja.

Področje upravljanja, kot je bilo že pojasnjeno, zajema tudi ureditev organov družbe in odnose med njimi,
odnose med lastniki in upravo ter odnose med drugimi udeleženci (zaposlenimi, strankami, nadzorniki in
širšo družbeno skupnostjo). Z vidika analize posledic gospodarske in finančne krize na institucionalno
ureditev slovenskih zavarovalnic na mikro ravni je v tem okviru najbolj zanimivo vprašanje kadrov, saj do
sprememb pri ureditvi organov družb in odnosov med njimi ni prišlo. Kot je razvidno iz naslednje tabele,
je število zaposlenih vse do leta 2008 naraščalo (Statistični zavarovalniški bilten 2009, str. 41), leta 2009
pa se je prvič zmanjšalo, vendar le za 0,4 odstotka (Statistični zavarovalniški bilten 2010, str. 40). Upadanje
števila zaposlenih je sledilo tudi leta 2010, ko je bil padec 2,8-odstoten, zaradi spremenjenih gospodarskih
razmer pa se je tudi manj vlagalo v rast in razvoj zaposlenih (Statistični zavarovalniški bilten 2011, str.
43). Leta 2011 se je število zaposlenih glede na leto 2010 zmanjšalo za 0,5 odstotka, zaposleni v
zavarovalništvu so se izobraževali manj kot leto poprej (Statistični zavarovalniški bilten 2012, str. 43). Leta
2012 je znova zaznati rast števila zaposlenih, in sicer 0,9-odstotno (Statistični zavarovalniški bilten 2013,
str. 45). Opaziti je torej mogoče, da je kriza vplivala tudi na področje zaposlovanja. Upad v kriznem
obdobju od leta 2008 sicer ni bil velik, saj se je število zaposlenih v zavarovalništvu zmanjšalo za vsega 3,7
odstotka (glede na predkrizno raven), vendar pa je bilo mogoče opaziti tudi precej manjše vlaganje v
izobraževanje zaposlenih. Od leta 2012 je trend spet pozitiven.

Tabela 3: Gibanje števila zaposlenih v zavarovalnicah na slovenskem trgu

Vir: Statistični zavarovalniški bilten 2009 (str. 43), Statistični zavarovalniški bilten 2010 (str. 41), Statistični
zavarovalniški bilten 2011 (str. 45), Statistični zavarovalniški bilten 2012 (str. 44), Statistični zavarovalniški
bilten 2013 (str. 47) ter Štiblar in Šramel (2008, str. 113).

4.1.2 Ureditev nadzora
Pomembno področje institucionalne ureditve na mikro ravni je tudi vprašanje nadzora in prav tu je zaradi
posledic finančne krize prišlo do velikih sprememb. Na ravni Evropske unije (EU) je bil tako oblikovan
nov evropski sistem finančnega nadzora in v sklopu le-tega Evropski organ za zavarovanja in poklicne
pokojnine (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA). Čeprav gre pri tem za
mednarodni vidik, saj gre za nadzor na ravni EU, pa se vprašanje nadzora nad družbo (v tem primeru
zavarovalnico) tradicionalno uvršča na področje upravljanja (Štiblar in Šramel, 2008, str. 195).

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Število zaposlenih
v zavarovalnicah 5.425 5.576 5.878 5.992 6.064 6.331 6.306 6.128 6.099 6.152



Zavarovalniški horizonti, 2014, št. 212

Začetki reorganizacije evropskega sistema finančnega nadzora segajo v november leta 2008, ko je Evropska
komisija pooblastila skupino na visoki ravni, ki ji je predsedoval Jacques de Larosière, da pripravi
priporočila, kako okrepiti evropsko nadzorno ureditev z namenom boljše zaščite državljanov in vzpostavitve
ponovnega zaupanja v finančni sistem. Na podlagi t. i. Larosièrovega poročila (z dne 25. 2. 2009) je
Komisija sprejela sveženj osnutkov zakonodajnih aktov, s katerimi naj bi se okrepil nadzor nad finančnim
sektorjem v Evropi. V zvezi s tem je bila predlagana ustanovitev novih organov. Na ravni makrobonitetnega
nadzora je bil ustanovljen Evropski odbor za sistemska tveganja (European Systematic Risk Board, ESRB),
ki spremlja in ocenjuje tveganja stabilnosti finančnega sistema kot celote, na ravni mikrobonitetnega
nadzora pa Evropski sistem finančnih nadzornikov (European System of Financial Supervisors, ESFS), ki
skrbi za nadzor posameznih finančnih institucij in ima tri sektorske nadzorne organe: Evropski organ za
bančništvo (European Banking Authority, EBA), Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine
(European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) in Evropski organ za vrednostne papirje
(European Securities Authority, ESMA) (zakonodajni predlogi za okrepitev finančnega nadzora v Evropi,
Evropska komisija, 2009).

Ti organi so nastali s preoblikovanjem obstoječih odborov za sektorje bančništva, vrednostnih papirjev ter
zavarovanja in poklicnih pokojnin, vendar pa imajo novi organi širša pooblastila in dodatne pristojnosti.
ESRB in trije novi nadzorni organi (EBA, EIOPA in ESMA), ki so nadomestili nekdanje nadzorne odbore,
so začeli delovati januarja leta 2011.

Za področje zavarovalništva je seveda najbolj pomemben organ EIOPA, ki je zadolžen za nadzor nad
zavarovanjem in poklicnimi pokojninami. Gre za neodvisno svetovalno telo, ki svetuje Evropskemu
parlamentu, Svetu Evropske unije in Evropski komisiji. Njegovo sestavo, pristojnosti, naloge in postopek
odločanja ureja Uredba št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. 11. 2010 (Uredba EU
št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. 11. 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega
organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES
ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES, 2010).

Organ EIOPA vodi odbor nadzornikov (Board of Supervisors), ki je glavni organ odločanja. Združuje
ustrezne nacionalne organe s področja zavarovalništva in poklicnih pokojnin v vsaki državi članici. Upravni
odbor (Managemenet Board) zagotavlja, da EIOPA izvaja svoje poslanstvo in opravlja dodeljene naloge,
odbor za pritožbe (Board of Appeal) daje stranki pravico do pritožbe na odločitve nadzornih organov. Gre
za skupni organ vseh treh novonastalih nadzornih organov, ki deluje neodvisno od njihovih upravnih in
regulativnih struktur. Sestavlja ga šest članov in šest namestnikov. Interesne skupine (Stakeholder Groups)
združujejo predstavnike industrije, potrošnikov in upravičencev ter tudi akademikov. Namen je pospešitev
posvetovanja EIOPA z zainteresiranimi stranmi v Evropi. Recenzijski odbor (Review Panel) je pooblaščen
za pomoč pri spremljanju izvajanja nadzornih določb, ki so del zakonodaje Evropskih skupnosti, in ukrepov
EIOPA ter tudi za spremljanje konvergence nadzornih praks. Spodbuja pravočasno in dosledno uporabo
vseh naštetih pravil in ukrepov in obenem krepi nadzorno konvergenco v evropskem gospodarskem
prostoru z izvajanjem strokovnih pregledov. Za pripravo svojih izjav in dokumentov ter za izvajanje
strokovnega dela je EIOPA ustanovila tudi več delovnih skupin (Working Groups), ki jih sestavljajo
strokovnjaki iz nacionalnih nadzornih organov. Tudi druge interesne skupine prispevajo svoje strokovno
znanje in vpogled. Organizacija delovnih skupin je odvisna od programa dela in se v skladu z njim tudi
razvija (Welcome to EIOPA, 2013).

Temeljne dolžnosti EIOPA so predvsem podpora stabilnosti zavarovalniškega finančnega sistema,
preglednosti zavarovalniških trgov in zavarovalniških finančnih produktov ter zaščita zavarovalcev,
zavarovancev in upravičencev. Poleg tega je pooblaščena za spremljanje in ugotavljanje trendov, možnih
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tveganj in ranljivosti, ki izhajajo z mikrobonitetne ravni, predvsem ko gre za čezmejna in medsektorska
povezovanja (Welcome to EIOPA, 2013).

4.2 Spremembe v zavarovalnicah zaradi krize na makro ravni
Institucionalna ureditev na makro ravni zajema povezovanje zavarovalnic navzven. Pri povezovanju
zavarovalnic gre za dva vidika: prvi je institucionalno povezovanje, drugi pa mednarodno. V okviru
institucionalnega povezovanja gre lahko za konsolidacijo oziroma znotrajsektorsko (intrasektorsko)
povezovanje (horizontalna integracija, na podlagi katere se formulirajo posamezne znotrajsektorske skupine,
v katerih je finančna institucija nadrejena eni ali več institucijam istega finančnega sektorja) ali za
konvergenco oziroma medsektorsko (intersektorsko) povezovanje (koncentrična ali konvergenčna oblika
rasti družb, pri kateri finančna institucija svoji obstoječi ponudbi dodaja nove, a povezane produkte)
(Završnik, 2006, str. 30). Pojavne oblike institucionalnega povezovanja, ki vključujejo zavarovalnice, so
tako: (1) zavarovalniške skupine, (2) povezovanje zavarovalnic in pozavarovalnic, (3) bančno zavarovalništvo
in zavarovalno bančništvo, (4) povezovanje zavarovalnic s skladi in drugimi institucijami kapitalskega trga
in (5) finančne skupine ali finančni konglomerati (Štiblar in Šramel, 2008, str. 132–137).

Drugi vidik institucionalne ureditve na makro ravni pa je mednarodno povezovanje zavarovalnic. V zvezi
s tem se poraja vprašanje, kakšna je vloga naših zavarovalnic v tujini in, obrnjeno, kakšna je vloga tujih
zavarovalnic pri nas.

4.2.1 Institucionalno povezovanje  
Kot je bilo že omenjeno, govorimo o institucionalnem povezovanju na makro ravni, kadar govorimo o
povezovanju zavarovalnic z drugimi zavarovalnicami, pozavarovalnicami, bankami, skladi in drugimi
institucijami kapitalskega trga. Govorimo torej o združitvah in prevzemih, ki so ena izmed glavnih posledic
globalne krize na institucionalno ureditev zavarovalnic.

O tem, zakaj prihaja do prevzemov in združitev, obstaja več teorij. Če povzamemo, so ključni razlogi za
to, da se družbe odločijo za takšna preoblikovanja, predvsem dohodkovne in stroškovne sinergije,
ekonomija obsega in ekonomija raznovrstnosti, izkoriščanje skupnih distribucijskih kanalov, nastajanje
novih produktov, večja tržna moč in posledično lažji dostop do finančnih in človeških virov. V času krize
je na svetovni ravni prišlo do nekaj odmevnih prevzemov oziroma združitev, pri katerih so vključene družbe
kot temeljne razloge navajale prav negativne posledice finančne krize. V nadaljevanju je tako predstavljenih
nekaj največjih preoblikovanj, do katerih je prišlo pretežno zaradi posledic krize.

1. Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings, Inc. (MSIGH), Aioi Insurance Co., Ltd. (AIOI) in
Nissay Dowa General Insurance Co., Ltd. (NDGI), Japonska: prve govorice o združevanju treh
japonskih zavarovalnic, MSIGH, AIOI in NDGI, so se pojavile decembra leta 2008. V pogovore o
združitvi sta jih prisila padec prodaje nepremičnin in avtomobilov ter hitro staranje prebivalstva. Za
združevanje so se odločile v upanju, da bodo tako povečale dobiček, zmanjšale konkurenco in izkoristile
druge pozitivne sinergije združevanja (skupni razvoj produktov, manjši stroški, lažje širjenja poslovanja na
druge azijske trge). Prvi dogovori so bili sklenjeni januarja leta 2009, septembra istega leta pa je bil sprejet
osnovni dogovor o združitvi, skladno s katerim naj bi se omenjene tri zavarovalnice preoblikovale v holding.
Decembra leta 2009 je bilo pridobljeno soglasje delničarjev, aprila leto pozneje pa je bilo preoblikovanje
končano in nastal je MS&AD Insurance Group Holding. Maja leta 2010 so za poslovno leto 2009 (ki se
je končalo 31. marca 2010) že objavili čisti dobiček v višini 57,34 milijarde jenov (504,24 milijona evrov),
medtem ko so še leto poprej trpeli izgubo v višini 9,49 milijarde jenov (83,45 milijona evrov) (MS&AD
Holdings History, 2013; Lai 2010).
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2. American International Group Inc. (AIG) – American Life Insurance Co. (Alico) in MetLife Inc.,
Združene države Amerike: januarja leta 2010 so se pojavili prvi znaki, da se AIG z MetLife dogovarja o
prodaji Alica. Alico je bila druga največja AIG-jeva družba, ki je delovala v tujini. Navzoča je bila na trgih
več kot petdesetih držav v Aziji, na Bližnjem vzhodu in v Evropi, kjer se je ukvarjala s prodajo življenjskih,
zdravstvenih in nezgodnih zavarovanj. Marca leta 2010 sta zavarovalnici objavili, da je bil sklenjen dogovor
o prodaji Alica za 15,5 milijarde dolarjev. Prodaja je bila del programa pridobivanja sredstev za vračanje
državne pomoči, ki jo je AIG zaradi posledic finančne krize dobila od države in FED, medtem ko je
MetLife krizo prebrodil praktično »nepoškodovan« in brez državne pomoči. Novembra leta 2010 je bil
posel dokončan in Alico je postal del skupine MetLife (Ng, McCracken in Scism, 2010; Nicholson, 2010;
Bansal, 2010).

3. AXA SA, Francija in Resolution, Velika Britanija: AXA, druga največja zavarovalnica na evropskem
trgu, je junija leta 2010 pristala na prodajo večine svoje angleške enote življenjskih zavarovanj Resolutionu
za ceno 2,8 milijarde angleških funtov (3,4 milijarde evrov). Prodaja življenjskih in pokojninskih zavarovanj
v Veliki Britaniji je v zadnjih dveh letih pred tem precej padla, saj so se britanski potrošniki bolj osredotočili
na plačevanje dolgov kot pa na varčevanje. AXA je glede poslov na britanskem trgu za leto 2009 objavila
33 milijonov evrov čiste izgube, kar je bila posledica zmanjšanja investicij in premij, medtem ko je še leto
poprej imela 257 milijonov evrov dobička. AXA se je zato odločila za zmanjšanje poslov na razvitih trgih,
kot je Velika Britanija, da bi se lahko prerazporedila kapital na hitro rastoče azijske trge. Resolution pa si
je od nakupa obetal predvsem zmanjšanje stroškov, prednosti ekonomije obsega in povečanje tržnega
deleža. Septembra 2010 je bil posel dokončno sklenjen (Resolution and AXA near deal on UK arm, 2010;
AXA announced that it has reached an agreement with Resolution Ltd to dispose part of its UK life &
savings operations, 2010).

Na tem mestu naj izpostavim še bančno zavarovalništvo, kjer je zaradi krize prišlo do velikih sprememb,
še zlasti v EU. Evropska komisija je namreč združljivost državnih pomoči številnim bankam, ki so se pred
krizo ukvarjale tudi z zavarovalnimi posli (ING, RBS), pogojevala s tem, da banke odprodajo zavarovalne
posle in se vrnejo k svoji temeljni dejavnosti (State aid: Commission approves ING restructing plan and
illiquid asset back-up facility, 2009, State aid: Commission approves impaired asset relief measure and
restructing plan of Royal Bank of Scotland, 2009). Model bančnega zavarovalništva je bil v Evropi pred
krizo zelo popularen. Izhajali so iz predpostavke, da banke že imajo oblikovane obširne prodajne kanale
in da že tako ali tako prodajajo finančne produkte – zakaj ne bi torej dodali še zavarovanj. Zavarovalnice
naj bi tako razširile svoje poslovanje in povečale prodajo zavarovanj, banke pa bi dobile določen odstotek
od prodanih zavarovalnih produktov. Kot dodatno prednost tega modela se je izpostavljalo tudi
diverzifikacijo tveganj. Mešanica bančnih in zavarovalnih produktov ter mešanica klientov naj bi bila manj
tvegana, kot so tradicionalne ozke usmeritve. V krizi pa se je pokazalo, da temu ni tako in da so bile najbolj
prizadete prav družbe, ki so se ukvarjale s kompleksnim poslovanjem in ki so imele bolj tvegano kapitalsko
strukturo. Namesto diverzifikacije tveganj in bolj odpornega poslovanja je bil končni rezultat prav
nasproten (Duncan, 2009).

Na vprašanje, kakšen je bil vpliv krize na združitve in prevzeme, ni mogoče podati enoznačnega odgovora.
Po eni strani številke kažejo, da je zavarovalniški sektor zaradi krize utrpel padec, kar se tiče prevzemov in
združitev, po drugi strani pa je do nekaterih prevzemov in združitev prišlo prav zaradi posledic krize.
Finančna kriza ni povsem prekinila prevzemov na zavarovalniških trgih, kar je očitno tudi iz obravnavanih
primerov. Hitrost zaključka poslov prevzemov in združitev se je resda upočasnila, vendar so zavarovalnice
nadaljevale z izvedbo poslov, namenjenih povečanju obsega in donosnosti, dopolnitvi že obstoječih poslov
in poslov, ki bi naj zagotovili večjo prisotnost na tujih trgih. Nekateri strokovnjaki celo menijo, da se je
kriza pokazala kvečjemu kot dodaten razlog, da družbe raziščejo te priložnosti: zgodovinsko gledano namreč
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v času recesije obstajajo boljši pogoji za ustvarjanje vrednosti preko prevzemov in združitev (Freese, Imholz,
Kaye, Kuenen, Strange in Stephan, 2009).

4.2.2 Mednarodno povezovanje
V okviru mednarodnega povezovanja govorimo o navzočnosti naših zavarovalnic na tujih trgih in tujih
zavarovalnic pri nas. Zanimiva je predvsem primerjava, kako so v času globalne krize delovale naše
zavarovalnice v tujini in kakšni so bili rezultati tujih zavarovalnic pri nas. Ker nekatere največje slovenske
zavarovalnice nastopajo tudi na tujih trgih, je smotrno analizirati slovenski zavarovalni delež v svetovnem
merilu in spremembe v času krize.

Zavarovalnica Triglav je bila leta 2013 na področju zavarovalništva navzoča na Hrvaškem, v Bosni in
Hercegovini, na Češkem, v Črni gori, Srbiji in Makedoniji. Prisotna je bila tudi na Slovaškem, kjer pa je
uprava leta 2010 po preučitvi poslovanja slovaške podružnice sprejela sklep o prenehanju njenega
poslovanja, zavarovanja pa zdaj na slovaškem trgu tržijo neposredno po sistemu FOS (ang. freedom of
service) (podatki pridobljeni na spletni strani družbe).

KD Group in Adriatic Slovenica sta bili na področju zavarovalništva pred krizo navzoči v Romuniji, na
Slovaškem, v Bolgariji, Ukrajini in na Hrvaškem (KD Življenje) oziroma v Italiji in Srbiji (Adriatic
Slovenica), leta 2013 pa le še na Hrvaškem in v Srbiji. Na Slovaškem, Portugalskem, Češkem in v Romuniji
poslujejo z izvajanjem čezmejnega poslovanja (podatki pridobljeni na spletni strani družbe).

Pozavarovalnica Sava ima odvisne družbe na Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori, na Kosovem ter v Makedoniji in
je edina, ki se v času krize ni umaknila z nobenega tujega trga (podatki pridobljeni na spletni strani družbe).

Navzočnost naših zavarovalnic v tujini v letu 2013 je s križci prikazana v naslednji tabeli. Kot zanimivost
so označeni tudi trgi, na katerih so bile naše zavarovalnice prisotne pred krizo.

Tabela 4: Navzočnost slovenskih zavarovalnic na tujih trgih

Vir: Štiblar in Šramel (2008, str. 161) in spletne strani družb.

Kriza je očitno vplivala na navzočnost naših zavarovalnic v tujini – večina od njih (razen Pozavarovalnice
Sava) je v času krize svojo prisotnost na tujih trgih zmanjšala. Zavarovalnica Triglav se je umaknila s
Slovaške, KD Življenje iz Bolgarije, Ukrajine, Slovaške in Romunije, Adriatic Slovenica iz Italije. Čeprav
je odločitev o vstopu na tuji trg oziroma o izstopu z njega odvisna od številnih dejavnikov in je ni mogoče
pripisati zgolj krizi, pa so zavarovalnice svoje odločitve o zaprtju svojih podružnic v tujini utemeljevale

Zavarovalnica Triglav KD Group in 
Adriatic Slovenica Pozavarovalnica Sava

BIH X
Bolgarija do 2009
Češka X
Črna gora X X
Hrvaška X X X
Italija do 2010
Kosovo X
Makedonija X X
Romunija do 2009
Slovaška do 2010 do 2009
Srbija X X X
Ukrajina do 2009
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predvsem z željo po prestrukturiranju in racionalizaciji poslovanja, v kar so jih gotovo prisilile tudi
spremenjene gospodarske razmere.

Tuje zavarovalnice so institucionalno prisotne v Sloveniji že vse od osamosvojitve in so se pojavile takoj,
ko jim je zakonodaja to dovolila. Število tujih zavarovalniških enot v Sloveniji se povečuje. Prav tako so
po vstopu Slovenije v EU evropske zavarovalnice izkazale precejšen interes za čezmejno opravljanje
zavarovalnih poslov pri nas v okviru svobodnega opravljanja storitev (Štiblar in Šramel, 2008, str. 161).

Pri nas so bile leta 2013 navzoče naslednje tuje zavarovalnice: Allianz Hungaria Biztosito Zartkoruen
Mukodő, Budimpešta (Allianz Hungaria Zrt., podružnica Ljubljana), ARAG SE Düsseldorf, Nemčija
(ARAG SE – Zavarovalnica pravne zaščite podružnica v Sloveniji), ERGO Austria International AG Dunaj
(ERGO Življenjska zavarovalnica d. d. in ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, Dunaj ERGO
zavarovalnica, podružnica v Sloveniji), Generali PFF Holding B. V. Praga (GENERALI zavarovalnica, d.
d. Ljubljana), Grazer Wechselseitige Versicherung AG, Graz (GRAWE Zavarovalnica, d. d.), Merkur
International Holding AG, Graz (Merkur zavarovalnica, d. d.) in Wiener Städtische Versicherung AG
Vienna Insurance Group, Dunaj (Wiener Städtische zavarovalnica, podružnica v Ljubljani) (Statistični
zavarovalniški bilten 2013, str. 22–42).

Podružnica Allianz Ljubljana je bila ustanovljena leta 2007, ARAG, zavarovanje pravne zaščite, maja 2003,
ERGO Življenjska zavarovalnica posluje od leta 2008, ERGO zavarovalnica, podružnica v Sloveniji, od
leta 2005 (na slovenski trg je skupina ERGO vstopila s podružnico zavarovalne družbe Victoria
Volksbanken Versicherung AG), GENERALI zavarovalnica je navzoča od leta 1997, GRAWE
Zavarovalnica od leta 1991 (do 16. 6. 2001 pod imenom PRIMA), Merkur zavarovalnica od leta 1993 in
Wiener Städtische zavarovalnica, podružnica v Ljubljani, od leta 2004 (podatki pridobljeni na spletnih
straneh zavarovalnic).

Nekatere tuje zavarovalnice so v času krize sicer zmanjšale svoj tržni delež in število zaposlenih, druge so
ga povečale, medtem ko se je število enot tujih zavarovalnic pri nas povečalo. Posebej naj izpostavim, da
so vse tuje zavarovalnice vstopile na slovenski trg še pred krizo, vendar pa se drugače kot slovenske
zavarovalnice na tujih trgih tuje zavarovalnice v času krize s slovenskega trga niso umikale.

Tabela 5: Podatki o navzočnosti tujih zavarovalnic na slovenskem trgu leta 2008 in 2012

* Leta 2008 še pod imenom Victoria Volksbanken, zavarovalniška delniška družba, podružnica za Slovenijo.
Vir: Statistični zavarovalniški bilten 2009 (str. 20–39) in Statistični zavarovalniški bilten 2013 (str. 22–42).

Tržni 
delež 
2008

Tržni 
delež 
2012

Število 
zaposlenih

2008

Število 
zaposlenih

2012

Število 
enot 
2008

Število
enot 
2012

Allianz n. p. 0,24 7 8 1 1
ARAG 0,08 0,08 12 11 1 1
ERGO (življenjska) n. p. 0,16 n. p. 12 n. p. 1
ERGO (podružnica)* 0,05 0,22 6 44 1 1
GENERALI 3,27 4,30 324 381 9 9
GRAWE 1,93 1,64 211 190 10 15 
Merkur 2,31 2,30 148 139 2 2
Wiener Städtische n. p. 1,13 18 27 2 2
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5 Sklep

Globalna finančna in gospodarska kriza, ki se je začela leta 2008, je pustila veliko posledic v vseh sektorjih,
do sprememb pa je prišlo tudi na zavarovalnih trgih. Z vidika področij, ki spadajo v okvir institucionalne
ureditve, so novosti nanizane v nadaljevanju.

Na področju upravljanja se je med krizo jasno pokazalo, da je treba drugače urediti položaj menedžerjev.
Znani so primeri, ko so si slednji izplačevali milijonske bonuse in nagrade, medtem ko so družbe beležile
velike izgube, odpuščale zaposlene in hkrati prejemale še ogromne državne pomoči. V zavarovalnicah v
Sloveniji do takšnih situacij ni prihajalo, prav tako ni bilo večjih odpuščanj, saj se je v kriznih letih število
zaposlenih le malo zmanjšalo, povprečne plače v zavarovalniški dejavnosti pa so že nekaj let med najvišjimi
v državi.

Na področju nadzora je postalo očitno, da predkrizne ureditve niso zadoščale. Nadzorni mehanizmi so v
krizi zatajili, zato se je začelo iskati rešitve, ki bi preprečevale morebitne prihodnje krize ali pa vsaj omejile
njihove posledice. Največja novost na področju zavarovalništva je ustanovitev organa EIOPA, ki je nastal
s preoblikovanjem obstoječega odbora za zavarovanja in poklicne pokojnine, vendar pa ima širša pooblastila
in dodatne pristojnosti.

Na področju povezovanja zavarovalnic je bil kot temeljen izpostavljen problem okužbe. Če so družbe
tesno povezane, se težave iz ene industrije hitro razširijo v drugo in od tam naprej v celoten finančni sektor,
ki mu sledijo drugi sektorji v državi in nazadnje tudi vsi sektorji v drugih državah. Ob nastajanju ogromnih
zavarovalniških skupin in finančnih konglomeratov se zaradi kompleksnosti in nepreglednosti pojavljajo
problemi z nadzorom, še zlasti pa je izpostavljena problematika »too big to fail«, s katero je povezan problem
moralnega hazarda. Ker se družbe zavedajo svojega »too big to fail« položaja, se obnašajo veliko bolj
tvegano, saj v primeru uspeha dobički ostajajo njim, ob izgubah pa lahko računajo na pomoč države.

Na področju mednarodnega povezovanja je bilo na ravni Slovenije opaziti, da so slovenske zavarovalnice
v času krize zapuščale tuje trge, medtem ko so tuje zavarovalnice ostale navzoče na našem trgu (nekatere
so v kriznih letih celo povečale svoj tržni delež, število zaposlenih oziroma število enot). Na svetovni ravni
je opazen trend preusmeritve zavarovalnic iz ZDA in Zahodne Evrope na nove, rastoče trge (v Azijo in
Latinsko Ameriko).

Zavarovalnice niso bile pri izvoru krize, niso bile glavne prejemnice vladnih podpor, tradicionalno naj bi
bile stabilnejši segment finančnega sektorja ter kot take tudi manj ranljive za nenadne spremembe
obnašanja klientov in manj vezane na medbančni trg ali plačilni sistem (Štiblar in Šramel, 2008, str. 382).
Vendar pa se je kriza pokazala tudi v zavarovalništvu, njene posledice pa so med drugim tudi precejšnje
novosti na področju institucionalne ureditve. 
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2 Korporativno upravljanje zavarovalnic 

Mag. Marija Valentinčič Pregelj

Povzetek: Za zavarovalnice so značilni izpostavljenost tveganju, veliko število problemov agenta in
asimetrija informacij. Vse to vodi do nastanka nasprotij interesov med družbo in njenimi deležniki.
Vzpostavitev ustreznih mehanizmov upravljanja znotraj družbe odpravlja nasprotja interesov.
Odgovorno in transparentno korporativno upravljanje pa vodi k večji učinkovitosti, poveča zaupanje
investitorjev in olajša dostop do kapitala ter varuje pred nepravilnostmi, ki povečujejo korporativno
tveganje (IFC, 2014, ns). Praksa vedno znova kaže, da tudi v visoko reguliranih sektorjih, kot je
zavarovalništvo, sama zakonodaja velikokrat ne omogoča upravljanja, ki bi zadostovalo za učinkovito
izvajanje dejavnosti. Zato so se povsod po svetu razvili kodeksi dobre prakse, ki so zbirka priporočenih
ravnanj, katerih izvajanje naj bi zmanjševalo korporativno tveganje posamezne družbe. Evropska
komisija zastopa stališče (2007, str. 8), da so stroge zahteve glede upravljanja prvi pogoj za učinkovit
režim solventnosti. Učinkovitost korporativnega upravljanja je tudi sestavni del drugega stebra direktive
Solventnost 2. 

Summary: Corporate governance refers to the structures and processes for the direction and control of
companies (IFC, 2014, np). Good corporate governance helps companies to operate more efficiently,
improves access to capital, mitigates risk and safeguards against mismanagement. It makes companies
more accountable and transparent. Insurance companies are characterised by exposure to various risks,
a large number of agent problems, and information asymmetry as well as asymmetry of power, which
leads to conflicts of interest between the company and its stakeholders. It is therefore necessary to establish
appropriate mechanisms of corporate governance. Past corporate scandals demonstrate that even in highly
regulated sectors such as insurance, legislation alone often does not enable management to conduct
effective corporate governance. This is why codes of good practice have been developed. The Principles
of Corporate Governance is a collection of recommended practices, the implementation of which would
reduce the corporate risk of individual companies. According to the European Commission (2007, p.
8), strict requirements regarding governance are a prerequisite for an efficient solvency regime. The
effectiveness of corporate governance is an integral part of the second pillar of Solvency II. The key
features of the corporate governance of insurance companies include: managing risks, internal control
and compliance, internal audit and actuarial function.
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1 Uvod

Finančna kriza je spremenila poslovno okolje podjetij in odprla vprašanja o učinkovitosti korporativnega
upravljanja v vsakdanjem poslovanju finančnih institucij. Po mnenju Evropske komisije finančne krize, ki jo
je jeseni leta 2008 sprožil propad banke Lehman Brothers, ne moremo neposredno pripisati pomanjkljivostim
korporativnega upravljanja, vendar so bile finančne institucije zaradi pomanjkanja učinkovitih nadzornih
mehanizmov izpostavljene prevelikim tveganjem (Evropska komisija, 2010, str. 2). Upravljanje podjetij je
eno od sredstev za ublažitev škodljivega kratkoročnega načrtovanja in prevzemanja prevelikega tveganja
(Evropska komisija, 2011, str. 2). Nezadosten nadzor nadzornih svetov v dvotirnih sistemih upravljanja in
neizvršnih direktorjev v enotirnih sistemih upravljanja, slabo obvladovanje tveganj in neustrezna struktura
plač članov uprav so se med krizo izkazali kot šibke točke korporativnega upravljanja finančnih institucij.
Pomanjkljivi nadzorni mehanizmi so pripomogli k čezmernemu izpostavljanju tveganjem in usmerjenosti k
doseganju le kratkoročnih ciljev. Tudi delničarji niso opravili svoje vloge lastnika in niso nadzorovali
sprejemanja tveganj v finančnih institucijah v njihovi lasti (Evropska komisija, 2010, str. 2).

Korporativno upravljanje zavarovalnic se delno razlikuje od korporativnega upravljanja družb, ki delujejo
v realnem sektorju, in tudi od drugih finančnih institucij. Zavarovalnice so izpostavljene za zavarovalno
dejavnost specifičnim vrstam tveganj (aktuarskemu in zavarovalnemu tveganju pri sklepanju zavarovanj
ter investicijskemu tveganju) in nesistemskim, torej od gospodarskega ciklusa neodvisnim tveganjem. Ta
tveganja so že zaradi narave dejavnosti geografsko in po različnih segmentih poslovanja razpršena tveganja
(The Geneva Association, 2010, str. 8). Zaradi tega razloga naj zavarovalnice v zadnji finančni krizi tudi
ne bi utrpele take škode kot banke (The Geneva Association, 2010, str. 6). Zavarovalnice so sicer tako kot
banke, institucije z visokim finančnim vzvodom. Poleg tega so zaradi sistemske pomembnosti, spet tako
kot banke, deležne strogih regulatornih zahtev in državnega nadzora. Vendar so zavarovalnice izpostavljene
drugi vrsti tveganj kot banke, ki so depozitne finančne institucije. Zavarovalnice so pogodbeni finančni
posredniki, katerih temeljna dejavnost je ustvarjanje varnosti s prevzemanjem, upravljanjem in prenosom
tveganja. Tako omogočajo opravljanje dejavnosti, ki se jih ekonomski subjekti ali posamezniki sicer ne bi
lotili. Zavarovalne pogodbe so praviloma dolgoročne in zavarovalnicam prinašajo redne prilive z
načrtovanimi in razmeroma predvidljivimi odlivi. Pri tem se pojavi časovni zamik med vplačili premij in
izplačili škod (predvsem pri pokojninskih in življenjskih zavarovanjih). V vmesnem obdobju so
zavarovalnice institucionalni vlagatelj oziroma finančni posrednik. Zavarovalnice upravljajo razmeroma
stabilno aktivno premoženje, ki ga prek kapitalskega trga vlagajo v vrednostne papirje, torej je njihova
vloga ključna za ustrezno delovanje kapitalskega trga in financiranje gospodarstva. 

Na drugi strani pa banke s spremljanjem vlog in dajanjem posojil spreminjajo praviloma kratkoročne
prilive v praviloma dolgoročna posojila. Banke prevzemajo tveganja, ki jih ni mogoče razpršiti (kreditno
in likvidnostno tveganje). Kratkoročni depoziti bank zahtevajo višjo stopnjo likvidnosti. Zaradi
neusklajenosti dospelosti med kratkoročnim sposojanjem in dolgoročnim posojanjem so banke
izpostavljene likvidnostnemu tveganju. Z dajanjem dolgoročnih posojil pa prevzemajo kreditno tveganje.
Tveganje bank je povezano s gospodarskim ciklusom (The Geneva Association, 2010, str. 6). 

A to ne pomeni, da zavarovalnice niso izpostavljene korporativnemu tveganju. Prav v začetku tega leta je
finančne medije preplavila vest, da bo finančni škandal, ki je pretresel angleško zavarovalnico RSA, slednjo
oškodoval za 240 milijonov evrov. Nekaj vodilnih menedžerjev irske podružnice je z računovodskimi
nepravilnostmi in nepravilnim prikazom škod in premij vešče prikazovalo previsoke dobičke. Tako so se
okoristili z bonusi, odvisnimi od uspešnosti poslovanja, ki sicer ne bi bili tako visoki. Pri tem se poraja
vprašanje vpletenosti zunanjega revizorja – revizijske hiše Deloitte, ki v postopku revizije ni odkrila
nepravilnosti. Korporativni škandal je še toliko večji, ker je bil predsednik uprave RSA 30 let zaposlen v
revizijski družbi Deloitte in od leta 1995 do 2007 vodil podružnico v Veliki Britaniji.1
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Gre za tipičen primer finančnega škandala, ki bi ga lahko preprečila pravilna uporaba mehanizmov
korporativnega upravljanja na področju notranjih kontrol, zunanje revizije, ureditve ravnanja v primeru
konflikta interesa … Kot navaja mednarodna Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
(Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD), praksa zmeraj znova kaže, da tudi
v visoko reguliranih sektorjih, kot je zavarovalništvo, sama zakonodaja velikokrat ne omogoča upravljanja,
ki bi zadostovalo za učinkovito izvajanje zavarovalništva (OECD, 2005, str. 2). Finančni škandali so – od
stečaja ameriške energetske družbe Enron2 leta 2001 naprej – pokazali potrebo po preglednejšem
upravljanju družb. V mednarodni javnosti so se pojavile kritične razprave o zunanjih in notranjih
mehanizmih nadzora v gospodarskih družbah, ki so se končale s spremembami na normativni ravni in
sprejetjem avtonomnih predpisov v obliki tako imenovanih kodeksov dobre prakse (Valentinčič Pregelj,
2012, str. 8). Izvedba načel kodeksov dobre prakse korporativnega upravljanja v praksi pomeni nadstandard
zakonskih določil upravljanja.

2 Korporativno upravljanje 

2.1 Korporativno upravljanje in problem agenta
Korporativno upravljanje podjetij je sistem vodenja in nadziranja družbe, ki opredeljuje porazdelitev pravic
in dolžnosti med različne interesne skupine v podjetju, kot so nadzorni svet, uprava, delničarji, dobavitelji
in drugi deležniki. Je temelj za podpiranje poštenosti, transparentnosti in odgovornosti v družbi (OECD,
2004, str. 11). 

Razvoj korporativnega upravljanja temelji na problemu agenta, ki v osnovi izhaja iz delitve upravljanja od
lastništva in s tem povezanih ločenih interesov uprave od interesov lastnikov družbe, delničarjev (Beltratti,
2005, str. 375). Z ločitvijo upravljanja od lastništva lastniki nimajo vseh informacij (asimetrija informacij),
zato obstaja verjetnost moralnega hazarda. Tveganje moralnega hazarda lahko nastane med principalom
in agentom, ker naj bi agent (uprava) deloval v interesu principala (lastnikov). Ker pa ima agent več
informacij od principala, se pojavi skušnjava, da bi deloval v lastnem interesu, ki je lahko za principala
neprimeren ali škodljiv. V izogib taki situaciji morajo biti interesi principala in agenta usklajeni, njuni cilji
pa uravnoteženi (Scordis, Kwon & Barrese, 2010, str. 1 in 5). V teoriji korporativnega upravljanja je
predlagana vzpostavitev mehanizmov korporativnega upravljanja, kot so imenovanje neodvisnih članov
nadzornega sveta, neodvisnih revizorjev, ustreznih plačilnih politik, kontrolnih mehanizmov in drugih
zunanjih ter notranjih mehanizmov, ki bodo agenta spodbujali k odgovornemu ravnanju oziroma
ustvarjanju dolgoročne vrednosti za podjetje (Boubakri, 2011, 503). Deležniki, ki se v razmerju do družbe
pojavljajo bodisi kot agenti bodisi kot principali, so: veliki delničarji, mali delničarji, kreditodajalci,
zaposleni, zavarovanci, imetniki obveznic, država in drugi. Družbe, ki imajo odgovorno in kakovostno
korporativno upravljanje, naj bi delničarjem dolgoročno prinašale večje donose, bolje skrbele za zaposlene,
raven zaupanja strank in širše javnosti pa bi bila višja. 

2.2 Korporativno upravljanje in kodeksi dobre prakse
OECD je leta 19993 izdala načela korporativnega upravljanja, ki naj bi nadgradila zakonske in
institucionalne predpise in postavila okvir sistemu upravljanja predvsem v podjetjih, katerih vrednostni
papirji so uvrščeni na organizirani trg. Ta načela naj bi postavila tudi temelj za harmonizacijo načel
upravljanja na vseh trgih, kar bi pripomoglo k večji preglednosti globalnega trga. V sklopu načel je
obravnavano naslednje: vzpostavitev učinkovitega sistema upravljanja, zaščita pravic delničarjev,
enakopravno obravnavanje vseh delničarjev, vloga interesnih skupin v sistemu upravljanja podjetij, razkritje
in transparentnost, dolžnosti in odgovornosti nadzornega sveta in uprave oziroma upravnega odbora. Leta
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2005 so pri OECD izdali nova priporočila za upravljanje zavarovalnic (OECD Guidelines on Insurer
Governance). Priporočila so bila leta 2011 revidirana (OECD, 2011, str. 2), njihov glavni namen pa je
nadgraditi zakonodajo in predpise nadzornih organov ter pomagati zaščititi zavarovance, delničarje in
druge deležnike zavarovalnega sektorja. Družbe naj bi s spoštovanjem načel zvišale raven upravljanja
podjetij in ugleda družbe ter povečale zaupanje vlagateljev in drugih deležnikov v družbo in njeno
poslovanje. 

Načelom OECD je sledil obsežen sprejem nacionalnih kodeksov. Avtorji različnih kodeksov so prepričani,
da načela kodeksov dobre prakse ščitijo vlagatelje pred prevarami in nepravilnim upravljanjem družbe in
tudi znižujejo stroške kapitala (Coombes & CHiu-Yin Wong, 2004).

V Sloveniji je bil leta 2004 sprejet Kodeks upravljanja javnih delniških družb (Kodeks), ki so ga oblikovali
Ljubljanska borza, d. d., Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager. V svoji zgodovini je bil
trikrat spremenjen in dopolnjen. Sočasno s spremembami Kodeksa se je spreminjal tudi Zakon o
gospodarskih družbah (ZGD-1)4. Veliko neobvezujočih priporočil prve in druge različice Kodeksa se je
spremenilo v zakonske določbe, ki jih družbe morajo spoštovati. Taki primeri so: sestava in objava izjave
o skladnosti s kodeksom, obvezna ustanovitev revizijske komisije v nadzornem svetu za družbe, s katerimi
vrednostnimi papirji se organizirano trguje in razkritje individualnih prejemkov članov uprave in članov
nadzornega sveta (Valentinčič Pregelj, 2012, str. 10).

Temeljni namen Kodeksa je natančnejša določitev standardov upravljanja in vodenja javnih delniških
družb, katerih delnice so uvrščene na organizirani trg (Kodeks, 2009, str. 2). Njegovo poslanstvo pa je v
resnici širše, saj lahko standardom sledijo tudi druge družbe in tako pripomorejo k oblikovanju
transparentnega in razumljivega sistema upravljanja, ki viša raven zaupanja domačih in tujih vlagateljev,
zaposlenih in širše javnosti v slovenski sistem upravljanja (Kodeks, 2009, str. 2).

Kodeksi upravljanja družb kot spleti priporočil dobre prakse so neobvezni. Upoštevanje priporočil je
prostovoljne narave in tudi ob implementaciji odvisno od zakonodajnega okvira, velikosti in specifičnih
lastnosti posamezne družbe. Zaradi prostovoljne narave kodeksov je izjava o skladnosti s kodeksom tisti
institut, ki razkriva odnos družbe do priporočenih ravnanj. Prek javne objave izjave naj bi se delničarji in
morebitni vlagatelji ter preostali zainteresirani deležniki seznanili s posebnostmi korporativnega upravljanja
posamezne družbe in z njimi povezanimi možnimi tveganji. Skladno s 70. členom ZGD-1 je sestava izjave
obvezna za vse družbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu. Družba mora na
podlagi načela »spoštuj ali pojasni razloge za odstopanje« razkriti, katerih delov kodeksa ne upošteva in
razloge za to. Načelo družbam dovoljuje odstopanja od priporočenih korporativnih ravnanj, navedenih v
kodeksu, in upošteva, da ima vsaka družba določene posebnosti, ki izhajajo iz narave, obsega in zahtevnosti
dejavnosti, pravno-organizacijske oblike, lastniške sestave, velikosti in zastavljenih ciljev (Valentinčič Pregelj,
2012, str. 12). Z vpeljavo načela v prakso naj bi postalo korporativno upravljanje družb bolj transparentno,
saj slednje s tem, ko morajo opredeliti, ali določeno priporočilo spoštujejo ali ne, izvajajo samokontrolo,
spremljajo svoje korporativno upravljanje, ugotavljajo njegove napake in ga prilagajajo potrebam družbe.

Tudi med slovenskimi zavarovalnicami imamo dve družbi, ki sta z uvrstitvijo svojih vrednostnih papirjev
v trgovanje na Ljubljanski borzi postali javni delniški družbi. Zavarovalnica Triglav, d. d., in Pozavarovalnica
Sava, d. d., morata enkrat na leto javno objaviti, kateremu kodeksu korporativnega upravljanja sledita, in
razkriti, od katerih načel odstopata ter odstopanja obrazložiti. 
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3 Korporativno upravljanje zavarovalnic 

3.1 Specifične lastnosti zavarovalnic
Zavarovalniška dejavnost je pomemben nosilec finančne stabilnosti in je zaradi svojega pomena in rizičnosti
strogo regulirana dejavnost. Zavarovalnice podpirajo finančno stabilnost gospodarstva, s tem ko
dopolnjujejo vladne zavarovalne programe, kreirajo likvidnost na kapitalskih trgih z veliko količino sredstev,
ki se pri njih nalagajo iz naslova dolgoročnih zavarovanj, omogočajo učinkovitejše obvladovanje tveganj,
omejujejo izgube in spodbujajo učinkovito alokacijo kapitala. V narodnogospodarskem smislu so
zavarovalnice, odvisno od velikosti, nenadomestljivosti, sistemske prepletenosti z gospodarskimi subjekti
in časovne odzivnosti na težave v gospodarstvu, sistemsko pomembne finančne institucije (ang.
systematically important financial institutions – SIFI), ki lahko pomenijo zelo visoko sistemsko tveganje
in tveganje moralnega hazarda v gospodarstvu (The Geneva Association, 2011, str. 1 in 7). Posebno če
propad take institucije povzroči motnje na finančnih trgih in v gospodarski aktivnosti narodnega
gospodarstva. 

Od nastanka globalne krize povsod po svetu potekajo aktivnosti za identificiranje takih institucij.5 V
zavarovalnem sektorju se je razvila kritična razprava o tem, da imajo zavarovalnice povsem drugačen
poslovni model kot banke in so izpostavljene drugačnim tveganjem, zato je za ugotavljanje sistemske
pomembnosti treba oblikovati zavarovalništvu prilagojen pristop. Oblikovalo se je prepričanje, da glavna
zavarovalna dejavnost ne more povzročati sistemskega tveganja, le stranske nezavarovalne dejavnosti
zavarovalnic lahko v določenih neugodnih okoliščinah ogrozijo finančno stabilnost sistema. Če se izvajajo
na veliko in brez ustreznega nadzora tveganja, so te dejavnosti špekulacije z izvedenimi finančnimi
instrumenti in finančnimi jamstvi in pomenijo napačno upravljanje kratkoročnih sredstev (The Geneva
Association, 2011, str. 6).  

Korporativnemu upravljanju zavarovalnic je treba po mnenju OECD nameniti posebno pozornost
(OECD, 2011, str. 2). Temu je namenjeno tudi četrto poglavje Direktive 2009/138/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja
in pozavarovanja (Solventnost 2)6, ki kot ključne funkcije korporativnega upravljanja prepoznava
aktuarstvo, obvladovanje tveganj, notranji nadzor za zagotavljanje skladnosti in notranjo revizijo. Te
funkcije bodo odločilne za izračunavanje kapitalske ustreznosti zavarovalnic. Z izvajanjem direktive preko
poostritve nadzora in strožjih mehanizmov upravljanja naj bi postalo področje zavarovalništva bolj
pregledno. Solventnost 2 poudarja, da je nekatera tveganja mogoče ustrezno obravnavati samo z zahtevami
glede korporativnega upravljanja.7 Z uvedbo omenjene direktive se povečuje tudi odgovornost uprave in
nadzornega sveta, da določita strategijo upravljanja z jasnimi cilji družbe in opredelitvijo narave in stopnje
tveganja, ki mu je zavarovalnica izpostavljena.

IAIS, OECD in WB so leta 2009 na podlagi raziskave, opravljene med 41 nacionalnimi zavarovalnimi
nadzornimi organi in 142 zavarovalnicami in 22 drugimi z zavarovalništvom povezanimi institucijami z
vsega sveta izdelale poročilo o pregledu korporativnega upravljanja zavarovalnic. Največ nadzornih organov
je kot najmočnejši člen upravljanja zavarovalnic označilo pravšnjo sestavo organov vodenja in nadzora. Po
vrsti sledijo splošno dobro upravljanje družbe, dobro delovanje notranjih kontrol in obvladovanje tveganj
ter razkritja in transparentnost poslovanja. Druga skupina vprašanih, ki vključuje zavarovalnice in druge
s to dejavnostjo povezane institucije, pa je odgovorila, da so najpomembnejša razkritja in transparentnost
poslovanja zavarovalnic, sledijo splošno dobro upravljanje zavarovalnic, dobro delovanje notranjih kontrol
in obvladovanje tveganj ter moralna in družbena odgovornost. Na drugo vprašanje, kaj je najšibkejši člen
upravljanja zavarovalnic, pa je največ državnih nadzornih organov odgovorilo, da je to neprimerna sestava
uprave oziroma nadzornega sveta (upravnega odbora v enotirnem upravljanju), sledili so slabo obvladovanje
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tveganj in slaba organizacija notranjih kontrol, pomanjkanje neodvisnosti uprave in nadzornega sveta,
pomanjkanje regulacije in pomanjkanje transparentnosti. Drugi vprašani so podali premalo odgovorov,
da bi jih lahko statistično obdelali (IAIS, OECD & WB, 2009, str. 5).

3.2 Problemi agenta v zavarovalništvu
Za zavarovalništvo je značilna visoka stopnja asimetrije informacij, ki vodi do nastanka nasprotja interesov
med različnimi interesnimi skupinami. V nadaljevanju so povzeti nekateri problemi agenta v
zavarovalništvu, kot jih navaja OECD (2011, str. 31).

Na korporativno upravljanje zavarovalnic vpliva pravno-organizacijska oblika zavarovalnice, ki je lahko
delniška družba ali družba za vzajemno zavarovanje. Nasprotje interesov, ki izvira iz delitve upravljanja in
lastništva, je v običajni delniški družbi konflikt med upravo in lastniki, v vzajemni zavarovalnici pa konflikt
med upravo in člani. Člani svojega nezadovoljstva z upravljanjem ne morejo izraziti s prodajo delnic. Tržni
mehanizmi, kot sta grožnja prevzema zavarovalnice ali pa nagrajevanje uprave z opcijami, so pri tej
organizacijski obliki neuporabni. Člani zavarovalnice so hkrati zavarovanci, njihovi interesi nihajo med
potrebo po oblikovanju zadostnih rezervacij za kritje rizikov in potrebo po primernih donosih. S tega
vidika je moč uprave v vzajemnih zavarovalnicah v primeru odsotnosti ustreznih mehanizmov upravljanja
lahko veliko večja in jo je laže zlorabiti kot v delniški družbi (OECD, 2005, str. 12). 

Nasprotje interesov med delničarji in kreditodajalci izhaja iz različne nagnjenosti k tveganju. Delničarji so
zainteresirani za višje donose in torej bolj nagnjeni k tveganju ter pripravljeni prevzeti bolj tvegane
odločitve, medtem ko so kreditodajalci praviloma zainteresirani za pravočasno poplačilo obresti in torej
podpirajo manj tvegano strategijo družbe (OECD, 2005, str. 13).

Pomembnejše nasprotje interesov v zavarovalnici je nasprotje med zavarovancem in zavarovalnico, ki jo v
tem primeru zastopa uprava zavarovalnice. Interes zavarovancev je v ustrezni višini zavarovalno-tehničnih
rezervacij, ki so namenjene kritju obveznosti iz zavarovalnih pogodb, interes uprave in delničarjev pa v
maksimiziranju vrednosti poslovanja, kar lahko vodi k temu, da uprava sprejema bolj tvegane odločitve
(OECD, 2005, str. 13).

Asimetrija informacij med zavarovancem in zavarovalnico vodi do asimetrične porazdelitve moči. Praviloma
so zavarovanci razpršena skupina posameznikov. Splošni pogoji, ki so sestavni del zavarovalne pogodbe,
pa so praviloma vnaprej predpisani. Kompleksni zavarovalni produkti so lahko za povprečnega posameznika
težko razumljivi, pomanjkanje izkušenj in nerazumevanje zavarovalniških pojmov ter specifičnih klavzul
lahko vodi v nesklenitev zavarovanja, neobnovo zavarovalne police ali v najetje dragih strokovnjakov ali
sklenitev zavarovanja na podlagi napačnega razumevanja podatkov (OECD, 2005, str. 13). 

Poleg zgoraj navedenih nasprotij, ki veljajo splošno za skoraj vse zavarovalnice, obstajajo še nasprotja, ki
so značilna samo za življenjske ali samo za premoženjske zavarovalnice in samo za pozavarovalnice (OECD,
2005, str. 13). 

Pri življenjskih zavarovanjih gre za dolgoročna zavarovanja, ki imajo poleg zavarovalne funkcije tudi
varčevalno. Skozi daljše časovno obdobje se parametri, ki vplivajo na višino premije (na primer tablice
smrtnosti, višina obresti in inflacija), spreminjajo. Vse to pa v daljšem časovnem obdobju ni zanemarljivo
in lahko, če so odsotni drugi kontrolni mehanizmi, povzroči nasprotje interesov med zavarovanci in
zavarovalnico. Nasprotno so premoženjska zavarovanja kratkoročna. Nasprotje interesov med imetnikom
police in zavarovalnico nastane zaradi asimetrije informacij in zaradi diskrecijske moči uprave zavarovalnice.
To lahko vodi upravo, da sprejema kratkoročno ugodne odločitve za zavarovalnico, ki pa imajo lahko
negativne posledice za zavarovance in dolgoročno tudi za delničarje. 
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Čeprav so pozavarovalnice regulirane enako kot zavarovalnice, pa te delujejo na mednarodnem področju,
kar nacionalnim regulatorjem otežuje preglednost in nadzor. Pojavi se vprašanje moralnega hazarda uprave
(agenta), ki lahko zaradi manjšega nadzora zanemari interes pozavarovalnice oziroma cedentov in
delničarjev. S tega vidika sta na ravni pozavarovalnice pomembna odgovorno upravljanje ter učinkovitost
notranjih nadzorov, na ravni nacionalnega regulatorja pa mednarodno sodelovanje in izmenjava informacij
z drugimi nacionalnimi regulatorji.

3.3 Mehanizmi korporativnega upravljanja zavarovalnic
Strukturo korporativnega upravljanja podjetij kroji nacionalna zakonodaja in s tem tudi pogojuje vpeljavo
priporočil dobre prakse, kot so načela OECD in mehanizmov korporativnega upravljanja, v delovanje
posamezne družbe. Poznamo enotirne (brez nadzornega sveta) ali dvotirne (z nadzornim svetom) sisteme
upravljanja. V korporativnem upravljanju zavarovalnic se posebej izpostavlja ključne funkcije upravljanja,
tj. aktuarstvo, notranje kontrole, obvladovanje tveganj, revidiranje in deležnike, ki so značilni za finančne
institucije (bonitetne agencije, nadzorni organi).

Temeljno načelo OECD za zavarovalnice je, da mora biti struktura korporativnega upravljanja zasnovana
tako, da ustrezno definira in ločuje upravljavske in nadzorne funkcije, natančno določa pristojnosti in
odgovornosti, ki jih imajo odgovorni v družbi, hkrati pa mora ščititi pravice zavarovancev in delničarjev
ali članov v primeru vzajemne zavarovalnice ter določati odgovornosti vseh vpletenih v družbi in njenem
okolju (OECD, 2011, str. 9). Sistem odločanja v družbi mora biti jasen in mora natančno določati subjekte
in procese odločanja (OECD, 2011, str. 9). 

V nadaljevanju so navedeni bistveni elementi korporativnega upravljanja,8 ki lahko pomembno prispevajo
k učinkovitemu upravljanju zavarovalnice: 

Opredelitev politike upravljanja: Pri oblikovanju politike morajo organi vodenja in nadzora aktivno
sodelovati in jo predhodno odobriti ter pri vsaki spremembi in, tako kot je navedeno v direktivi Solventnost
2,9 vsaj enkrat na leto pregledati in po potrebi uskladiti. Pomembno je, da politiko upravljanja skupaj
sprejmeta nadzorni svet in uprava, saj se na njeni podlagi prepoznajo vse ključne funkcije upravljanja, vsi
deležniki, določi celotna struktura korporativnega upravljanja družbe, ki mora biti prilagojena naravi
dejavnosti in osnovnemu cilju družbe. 

Opredelitev cilja družbe: Opredelitev in razkritje ciljev družbe je nujno za organe vodenja in nadzora ter
tudi za vse deležnike, da razumejo, zakaj družba obstaja in kam se usmerja. OECD navaja, da je glavni cilj
zavarovalnice ustvarjanje koristi za zavarovance v skladu z izdanimi pogodbami in zadovoljevanje lastnikov
oziroma članov v primeru vzajemnih zavarovalnic (OECD, 2011, str. 8). 

Uprava in nadzorni svet: Z vidika učinkovitega sistema upravljanja, ki je sposobno uravnavati
korporativna tveganja, se tako pri nadzornem svetu kot pri upravi poudarja:
• Ustrezen postopek imenovanja članov, ki mora biti transparenten.
• Ustreznost sestave organov vodenja in nadzora. Objektivnost obeh organov se zagotavlja z imenovanjem

neodvisnih, strokovno usposobljenih članov, ki so sposobni sprejemati odločitve v korist družbe z
namenom skrbnega in odgovornega izpolnjevanja ciljev. 

• Ustrezna plačilna politika oziroma politika nagrajevanja. V ozadju agentskega odnosa med upravo družbe
in nadzornim svetom oziroma nadzornim svetom in delničarji je ureditev ustreznega nagrajevanja, ki bi
bilo pravično, skladno z odgovornostmi in ki bi pozitivno stimuliralo upravo in nadzorni svet k doseganju
cilja. Nagrajevanje uprave in nadzornega sveta mora biti takšno, da se interesi članov obeh organov
uskladijo z dolgoročnimi interesi družbe.10
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• Vzpostavitev ustreznih meril za presojo nasprotja interesov članov organov vodenja in nadzora ter
ravnanje, če se nasprotje interesov pojavi. Ker je zavarovalnica finančna institucija, katere dejavnost
temelji na zaupanju, bi kršitev moralnih načel lahko škodila tudi ugledu in posledično poslovnemu
rezultatu družbe. Pomembno je, da so z merili določene usmeritve, kako nasprotje interesov prepoznati,
in opredeljeni poslovanje s povezanimi osebami ter postopki ravnanja, če nasprotje interesov nastane
(OECD, 2011, str. 10).

• Vzpostavitev učinkovitega in zanesljivega sistema notranjega poročanja oziroma informiranja, ki
zagotavlja kakovostne in pravočasne informacije (ang. internal reporting system) (IAIS & OECD, 2009,
str. 23). Ne glede na to, koliko neodvisen je član nadzornega sveta ali uprave zavarovalnice, je namreč
vedno odvisen od informacij, ki mu jih zagotavlja sistem notranjega poročanja zavarovalnice. Odzivnost
pooblaščenih oseb je poleg znanja odvisna tudi od ustreznih informacij v realnem času. Zato je potreben
jasen, točen in hiter pretok informacij na vseh ravneh zavarovalnice, ki ga podpira ustrezna informacijska
tehnologija (Valentinčič Pregelj, 2012, str. 24). 

Komisije nadzornega sveta: Nadzorni svet zavarovalnice mora imeti revizijsko komisijo11 (ZZavar, člen
31.a). Ustanovitev komisije nadzornega sveta kot mehanizem korporativnega upravljanja se priporoča na
področjih, kjer bi lahko nastal konflikt med upravo in nadzornim svetom. Pri tem se v praksi v
zavarovalnicah poleg revizijske komisije, ki je ponekod zakonsko predpisana, pojavljajo še nominacijske
in kadrovske komisije, komisija za skladnost, komisija za obvladovanje tveganj, komisija za investicije,
komisija za razkritja, komisija za korporativno upravljanje, strateška komisija in komisija za sredstva in
obveznosti (IAIS & OECD, 2009, str. 15). Komisije ne prevzemajo pristojnosti in odgovornosti
nadzornega sveta, temveč pripomorejo k njegovi strokovnosti in učinkovitosti. 

Odnos z delničarji: Ne glede na vrsto dejavnosti, s katero se družba ukvarja, se v primeru delniške družbe
kot posebne interesne skupine vedno izpostavlja delničarje družbe, ki imajo z zakonom določene
premoženjske in upravljavske pravice, naloga odgovornih v družbi pa je, da jih odgovorno izvršujejo.
Sestava delničarjev posamezne družbe je pomembna za korporativno upravljanje, saj lahko iz nje izhaja
vrsta nasprotij interesov med večinskimi in manjšinskimi delničarji, tujimi in domačimi, državo in
preostalimi. Družba mora pri izvajanju svoje politike upravljanja enakopravno obravnavati vse delničarje
z zagotavljanjem visoke stopnje preglednosti poslovanja, kar se neposredno izrazi z omogočanjem
izpolnjevanja glasovalnih pravic na skupščini in z enakopravnim javnim objavljanjem zahtevanih
informacij, pomembnih za delničarje (Valentinčič Pregelj, 2012, str. 44)

Odnosi z deležniki: V družbi se srečujejo interesi različnih deležnikov. Namen oblikovanja politike
korporativnega upravljanja je, da družba vnaprej prepozna vse deležnike družbe in da se z ustreznimi
mehanizmi interesi različnih deležnikov uskladijo in vodijo k skupnemu cilju. Učinkovito sodelovanje
med družbo in vsemi deležniki, ki kakorkoli pripomorejo k delovanju podjetja, vključuje zaščito in izvajanje
pravic vseh deležnikov, ustrezno obveščenost, spoštovanje tržnih ravnanj (OECD, 2011). Deležniki
zavarovalnice so zavarovanci, zaposleni, zaposleni, nadzorni organi, bonitetne agencije, analitiki, člani in
drugi (Valentinčič Pregelj, 2013, str. 38):
• Zavarovanci oziroma cedenti. Tej interesni skupini je podrejen tudi osnovni cilj družbe zavarovalnice –

skrb za zagotavljanje dolgoročnih obveznosti družbe iz naslova zavarovalnih pogodb (odgovorno izvajanje
pravic in izpolnitev pogodbenih obveznosti).

• Zaposleni. V slovenskih družbah se večkrat govori o premočni vlogi zaposlenih v procesu odločanja, saj
ti lahko nastopajo v vlogi notranjih lastnikov (delničarjev), v vlogi delavcev in kot člani nadzornega sveta,
saj delavci (svet delavcev) imenujejo svoje predstavnike v nadzorne svete podjetij (Bratina in dr., 2005,
str. 2). Zelo pomembni so odnosi med delavci in upravo zavarovalnice, ki odloča kakšna so zaposlitvena
politika, struktura zaposlenih in možnost nadaljnjega izobraževanja.
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• Nadzorni organi. Poročanje nadzornim organom je funkcija korporativnega upravljanja družb, ki
opravljajo regulirane dejavnosti, namenjena ugotavljanju nepravilnosti, zmanjševanju tveganja in
zagotavljanju zdravih in stabilnih finančnih institucij. 

• Bonitetne agencije. Za finančne institucije so pomemben deležnik bonitetne agencije, ki podeljujejo
dolgoročno bonitetno oceno kreditne sposobnosti in finančne moči finančnih institucij in so zato
pomembne snovalke mnenja o finančni instituciji, njeni tržni konkurenčnosti in kredibilnosti, vplivajo
pa tudi na zanimanje vlagateljev in stroške zadolževanja (Valentinčič Pregelj, 2012, str. 39). 

• Analitiki. Analitiki so pomembni predvsem za tiste zavarovalne družbe, s katerih delnicami se trguje na
organiziranem trgu. Cilj vsake javne družbe naj bi bil, da jo spremlja čim več uglednih, mednarodnih
analitikov. Večja prepoznavnost delnice med analitiki vodi do večje prepoznavnosti med trgovalci z
vrednostnimi papirji, kar lahko vpliva na večjo likvidnost delnice12 in niža stroške kapitala (Valentinčič
Pregelj, 2012, str. 41). 

• Člani. V primeru vzajemne pravnoorganizacijske oblike imajo člani družbe posebno mesto, saj nastopajo
v vlogah zavarovancev in tudi kot »lastniki«. 

• Drugi pomembni deležniki. Posojilodajalci, dobavitelji (vestno izpolnjevanje plačilne sposobnosti zvišuje
boniteto in znižuje stroške) in lokalne skupnosti (koliko podjetje prispeva za socialno okolje), kakšen je
odnos do ekologije, pomembne so tudi štipendije, sponzorstva, donacije ter odnos do širše javnosti, ki
prispeva k oblikovanju mnenja (odnos do medijev).

Mehanizmi notranjega nadzora oziroma ključne funkcije korporativnega upravljanja zavarovalnice:
Ključne funkcije korporativnega upravljanja zavarovalnic, ki v različnem obsegu in na različne načine
urejajo to področje, so: obvladovanje tveganj, lastna ocena tveganj in solventnosti, notranji nadzor oziroma
skladnost, notranja revizija in aktuarska funkcija. Pri tem direktiva Solventnost 2 izrecno zahteva, da imajo
osebe organov vodenja in nadzora in tiste, ki izvajajo zgoraj omenjene ključne funkcije korporativnega
upravljanja, dober ugled in integriteto ter da so ustrezno strokovno usposobljene s primernim znanjem in
izkušnjami za dobro in preudarno upravljanje zavarovalnice.13 Zlasti pomembni sta neodvisnost teh oseb
in sposobnost korektnega ravnanja, če nastane nasprotje interesov. Solventnost 2 dovoljuje zunanje izvajanje
teh funkcij, vendar obstajajo za to določene omejitve: ne sme se materialno poslabšati kakovost sistema
upravljanja, ne sme se neupravičeno povečati operativno tveganje, ne sme se zmanjšati sposobnost
nadzornih organov, da spremljajo skladnost podjetja z njegovimi obveznostmi, prav tako ne sme biti
ogrožen interes zavarovancev, nadzorni organ pa mora biti o zunanjem izvajanju pravočasno obveščen. 

Zunanji revizor: Revizija je mehanizem nadzora, namenjena uravnavanju nasprotja interesov, ki izhajajo
iz agentskega odnosa med upravo in lastniki družbe ter upravo in zavarovanci. Pomembno je, da so revizorji
pri opravljanju svojega dela strokovni in neodvisni. 

Transparentnost poslovanja in poročanje: Transparentnost je eden najpomembnejših gradnikov sistema
upravljanja podjetij in pomeni tisto stopnjo razkritij informacij družbe, ki prejemnikom informacij
omogoča pravilno oceno finančnega položaja, tveganj, upravljanja in uspeha družbe, na podlagi katere
lahko sprejmejo kakovostno investicijsko odločitev (Kodeks, 2009, str. 24). V ozadju transparentnosti
poslovanja kot mehanizma korporativnega upravljanja sta zaščita vlagateljev in drugih deležnikov ter
ohranjanje njihovega zaupanja, ki pomeni temelj trdnega in učinkovitega finančnega sistema in kapitalskega
trga. S tekočim in pravočasnim razkrivanjem informacij se preprečuje nastanek informacijske asimetrije
in rešuje morebitni konflikt agentskega odnosa med bolj informirano upravo in nadzornim svetom in
manj informiranimi lastniki (Valentinčič Pregelj, 2012, str. 70). Enakopravno obveščanje delničarjev pa
preprečuje nastanek informacijske asimetrije in morebitnega spora med delničarji (večinskimi ali
manjšinskimi, domačimi ali tujimi), v primeru družbe, ki kotira na borzi, pa tudi zlorabo oziroma trgovanje
na podlagi notranjih informacij s strani delničarjev. 
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4 Sklep

Korporativno upravljanje zavarovalnic je odvisno od specifičnih lastnosti zavarovalne dejavnosti in
zakonodajnih okvirjev, v katerih zavarovalnica deluje. Temeljna dejavnost zavarovalnic je, da nase
prevzemajo tveganje, ga upravljajo in delno prenašajo na pozavarovalnice. Za zavarovalništvo je značilna
tudi visoka stopnja asimetrije informacij med zavarovalci in ob tem še veliko število problemov agenta.
Mehanizmi korporativnega upravljanja so zato potrebni za zvečanje učinkovitosti upravljanja in zmanjšanje
korporativnega tveganja. Direktiva Solventnost 2 izpostavlja najpomembnejše funkcije korporativnega
upravljanja zavarovalnic, in sicer aktuarstvo, obvladovanje tveganj, notranji nadzor za zagotavljanje
skladnosti in notranjo revizijo. Te funkcije bodo v prihodnosti kritične funkcije za doseganje ciljev
zavarovalnice. Načela dobre prakse korporativnega upravljanja bodo lahko zavarovalnicam pri tem v
pomoč.
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3 Performance management v zavarovalništvu
(ang.: performance management in insurance industry)

Mag. Saša Štivan

Povzetek: Kvalitetna strategija postaja v obdobju globalne konkurence in njenih pritiskov na učinkovito
poslovanje zavarovalnic še pomembnejša kot poprej. Jasna ponazoritev in učinkovita implementacija
strategije kot odziv za ohranjanje tržnega položaja, stroškovne učinkovitosti in uspešnega poslovanja
vsake zavarovalnice postajajo ključni za njen samostojen obstoj. Performance management odgovarja
na vprašanja, kako strategijo učinkovito ponazoriti, jo uspešno implementirati in kako zavarovalnica
lahko doseže čim boljše vzvode učinkovitosti sredstev (zaposlenih, finančnih ter drugih sredstev in
tehnologije) s ciljem doseči učinkovitost in uspešnost poslovanja ter druge kratko-, srednje- in dolgoročne
strateške cilje. Prispevek predstavlja performance management in v okviru slednjega podaja preverjene
načine preobrazbe informacij v boljšo poslovno učinkovitost in konkurenčnost. Poslovanje zavarovalnic
deli na posamezna poslovna področja odločanja in v okviru vsakega opredeljuje funkcije in njihove
»sladke točke«, ki so ključnega pomena za konkurenčnost in uspeh posameznih področij. 

Summary: Due to the pressure of increasing global competition, there is greater emphasis on effective
and successful business performance and the importance of a qualitative strategy. Effective strategy
presentation, successful strategy implementation, appropriate responses and actions of insurance
companies for retaining existing market share, cost efficiency and successful business results are becoming
more and more crucial in order to preserve the insurance company’s individuality. Performance
management provides answers as to how an insurance company can achieve the highest possible efficiency
of assets (employees, financial and other assets, technology), their effectiveness leverages, with the aim of
achieving effective and successful business performance and other short-, medium- and long-term strategic
goals. The article presents performance management, demonstrating proven ways to transform
information into improved business performance and competitive advantage. Insurance company
performance is divided into business areas determined by key decisions, and within them sets of “sweet
spots” that play a crucial role in the competitiveness and success of the specific area, and of the insurance
company as a whole.

1 Uvod

Zavarovalništvo predstavlja del imunskega sistema gospodarstva, saj v primeru  nastopa rizičnih dogodkov
in katastrof omogoči, da se v najkrajšem možnem času lahko ponovno vzpostavi in nadaljuje poslovanje.
Uspešen razvoj zavarovalne dejavnosti in njenega učinkovitega delovanja je tako posredno ključno za
dolgoročni razvoj družb in njihove ekonomije. 
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Tudi za dejavnost zavarovalništva velja glede upravljanja in doseganja ciljev splošno znani rek: Česar ne
merimo, ne moremo kvalitetno upravljati. Brez postavljenih merljivih ciljev, ne moremo ugotoviti ali smo
bili uspešni pri njihovem doseganju. Nesmiselno je torej postaviti si nemerljive in nepreverljive cilje
uspešnosti ter si nato prizadevevati za dobro, učinkovito in uspešno delo, če doseganja le-tega med
izvajanjem ne moremo spremljati, meriti, se ustrezno odzivati ter na koncu svojega uspeha tudi dokazati.

Za uspešno poslovanje zavarovalnic v okolju vse večje globalne konkurence ne zadostuje več, da
zavarovalnice ob nastopu pomembnega dogodka le ugotovijo, kaj se je zgodilo, temveč je pomembno, da
ugotovijo vzroke, verjetnost ponovitve dogodka in to, kako bo slednji v prihodnje vplival na zavarovalnico
in okolje v katerem posluje. Tako je sprotno predvidevanje, spremljanje učinkovitosti in uspešnosti
poslovanja ter ažurno reagiranje za doseganje strategij in uspešnosti ključnega pomena za dolgoročno,
uspešno poslovanje zavarovalnice.

Na vprašanje, kako naj zavarovalnica doseže čim višje vzvode učinkovitosti sredstev (zaposlenih, finančnih
sredstev in tehnologije) s ciljem doseči kratko-, srednje- in dolgoročne strateške cilje odgovarja performance
management (PM) oz. management učinkovitosti in uspešnosti.

Namen menedžmenta učinkovitosti in uspešnosti je ažurno odgovoriti na vprašanja: »Kako nam gre?«;
»Zakaj?«; »Kaj naj delamo?«. Vse to z namenom, da bi dosegli ali celo presegli postavljene strateške in
druge začrtane cilje.

PM postavlja z namenom izboljšanja učinkovitosti poslovanja in dodatnega izboljšanja generiranja dodane
vrednosti ogrodje, to je procese in vključuje orodja poslovne inteligence, ki jih nato nadgrajuje z analizo
učinkovitosti in uspešnosti, da bi zavarovalnica lahko (prirejeno po Blackmore, Marenghi, 2009):
• dosegla ciljne strategije in nadzor stroškov, ne da bi žrtvovala cilje prihodnje rasti, konkurenčnosti ter

doseganja uspešnosti poslovanja;
• razumela, kaj je gonilo stroškov in dobička (vrednosti);
• izboljšala agilnost;
• identificirala poslovna, ekonomska, socialna, družbena in okoljevarstvena tveganja in priložnosti ter se

lahko nanje ustrezno odzivala.

Uspešnost meri ne le preko finančne uspešnosti, temveč tudi preko kakovostni storitev, ki jo presojajo
stranke s svojim zadovoljstvom, preko učinkovitosti internih poslovnih procesov in zadovoljstva, rasti ter
motiviranost zaposlenih. 

V prispevku je prikazan menedžment učinkovitosti in uspešnosti, v sklopu le-tega pa preverjena ogrodja
in načini za preobrazbo informacij v boljšo poslovno učinkovitost in konkurenčnost. Poslovanje
zavarovalnic je razdeljeno na posamezna poslovna področja, v okviru vsakega pa so nato opredeljena ključna
področja odločanja in njihove »sladke točke«, ki so ključnega pomena za uspeh posameznih področij.

PM uspeh postavlja kot posledico ažurno in transparentno začrtanih, iz strategije izhajajočih ciljev ter iz
njih izpeljanih merljivih ključnih meril uspeha, sprotnega analiziranja, ažurnega odzivanja na vrednosti z
ustreznimi aktivnostmi, monitoriranja učinkov le-teh in sprotnega prilagajanja. Kot podlago za doseganje
učinkovitosti izvajanja omenjenih procesov opredeljuje sodobno tehnologijo (podatkovna skladišča) in
moderna orodja za podporo odločanju.

Vpeljan menedžment učinkovitosti in uspešnosti tako zavarovalnici omogoča, da se lahko hitreje odziva,
sprejema boljše odločitve, lažje dosega cilje in posluje učinkoviteje ter posledično pridobi konkurenčno
prednost. Pomen tovrstnega menedžmenta se dodatno poveča v obdobjih intenzivnejše dinamike in
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volatilnosti, kot so gospodarsko-finančne krize, ki še dodatno poudarijo pomen ažurnih kakovostnih
informacij in odzivov.

2 Performance management

V slovenski strokovni literaturi ob tujki predstavlja vsebino PM izraz management učinkovitosti in
uspešnosti. Na svetovnem trgu je mogoče zaslediti tri angleške sinonime s pripadajočimi kraticami, ki jih
uporablja stroka: BPM (ang. business performance management), CPM (ang. corporate performance
management) in EPM (ang. enterprise performance management). Vsa tri poimenovanja predstavljajo
vsebinsko isti pojem in posledično raziskovalna podjetja, kot sta tudi IDC in Gartner, uporabljajo krajšo,
poenoteno različico poimenovanja, in sicer performance management (PM). 

2.1 Učinkovitost in uspešnost kot izhodišči performance managementa
Večja učinkovitost pomeni, da so zavarovalnice sposobne z določenimi vložki (finančnimi in nefinančnimi)
doseči večji učinek ali pa z manjšim vložkom doseči enak učinek. 

V procesu poslovanja zavarovalnice se denarni in drugi vložki preko poslovnega procesa preoblikujejo v
učinke. Na primer, število zaposlenih kot vložek vpliva na število prodanih polic (učinek). Najpogostejšo
mero učinkovitosti, ki je širši pojem od produktivnosti, predstavlja razmerje med učinkom in vložkom ter
vključuje tudi koncept meje doseganja učinkovitosti.

Pojem uspešnosti se namesto na učinek nanaša na doseženi izid. Učinek in izid je pogosto težko razločiti,
zato se velikokrat uporabljata kot sinonima. Kot primer lahko navedemo učinkovitost zavarovalniških
agentov oziroma učinke delovanja agentov, ki se največkrat izražajo v številu prodanih polic, novo policirani
premiji ali številu novih strank. Merilo celotne uspešnosti posemeznega prodajnika nam prikazuje poslovni
rezultat portfelja agenta. 

Koncept merjenja učinkovitosti in uspešnosti predpostavlja, da je meja učinkovitosti oziroma uspešnosti
organizacijske enote znana (ang. productivity possibility frontier). V praksi pogosto ni tako in je treba mejo
določiti oziroma jo oceniti. Za ocenjevanje se uporabljajo različne metode. Najpogosteje uporabljane
metode so: uporaba preteklih podatkov, primerljivih podatkov drugih oziroma »benchmarking«, izračuni
v obliki ekstrapolacije preteklih rezultatov ali linearno programiranje in modeliranje. Pri tem pomenijo
pravilna postavitev mej, ažurno merjenje njihovega doseganja, analiziranje in poročanje ter prilagajanje
aktivnosti morebitnim odklonom eno od ključnih izhodišč menedžmenta učinkovitosti in uspešnosti.

2.2 Pojem performance managementa
PM je termin, ki opisuje in definira procese, metodologije, merila ter sisteme, ki se uporabljajo za doseganje,
upravljanje in nadzor strateških poslovnih ciljev in rezultatov organizacije. Vsebina termina ni vezana le
na tehnologijo, temveč gleda na sodobno informacijsko tehnologijo poslovne inteligence kot na sredstvo,
ki omogoča, da se strategije, cilji, merila, procesi, orodja ter metodologije definirajo, spremljajo,
vizualizirajo, hranijo in analizirajo (prirejeno po Cokins, 2009).

Ožje gledano predstavlja PM upravljanje prevajanja streategije in planov v rezultate. Na podlagi tega lahko
trdimo, da gre tudi za proces managementa strategije. Glavni namen PM ni samo upravljanje uspešnosti
in učinkovitosti, temveč predvsem izboljšanje obojega. Menedžerjem pomaga, da prej zaznajo negotove
spremembe v okolju ter se nanje hitreje in učinkovitejše odzovejo. PM nudi sposobnost hitrega
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predvidevanja in odzivanja na probleme (Cokins, 2009). Pomaga pri postavitvi strateških ciljev, merjenju
doseganja teh ciljev in upravljanju uspešnosti in učinkovitosti glede na postavljene cilje (Frolick &
Ariyachandra, 2006).

Rejc Buhovac (2008) navaja kot primarni namen PM spodbujanje prizadevanja zaposlenih in usmerjanje
njihovih naporov k doseganju strateških ciljev podjetja, kar dosega s porazdelitvijo odgovornosti in
pristojnosti po organizacijski strukturi, s strateškim planiranjem, predračunavanjem, nadzorom in
nagrajevanjem. Vloga PM je tako zapolnjevanje vrzeli med poslanstvom, vizijo in strategijo na eni strani
ter med aktivnostmi zaposlenih na drugi strani.

PM je mogoče razumeti kot t.i. koncept dežnika (ang. umbrella concept), saj integrira operativne in finančne
informacije ter različne metode, metodologije in orodja poslovne inteligence v eno samo ogrodje za
uresničevanje strategije, planiranje, nadziranje izvrševanja, analiziranje in poročanje za podporo odločanju. 

PM praviloma vključuje naslednje metode in metodologije (Cokins, 2009): 
• sistem uravnoteženih kazalnikov (ang. balanced scorecards, oziroma krajše BSC), ki izhaja iz strategije

podjetja,
• izdelovanje strateških kart (ang. strategy map),
• kalkulacijo stroškov z metodo kalkuliranja stroškov po sestavinah dejavnosti (ang. activity based costing,

ABC), 
• predračunavanje, 
• napovedovanje in planiranje.

Te metodologije dopolnjujejo druge ključne koncepte, kot so:
• management odnosov s strankami (ang. customer relationship management, CRM), 
• management oskrbovalne verige (ang. supply chain management, SCM),
• obvladovanje tveganj (ang. risk management) in 
• management človeškega kapitala (ang. human capital management, HCM) (Cokins, 2009).

PM pridobi na moči na podlagi učinka sinergij z integracijo in poenotenjem zgoraj navedenih metodologij
ter z uporabo različnih analitik, še posebno z napovedno analitiko. Napovedne analize so pomembne, saj
se podjetja tako premikajo iz managementa s kontrolo in reagiranjem na ex post facto podatke proti
managementu z vključevanjem predvidevanj, kar pomeni ažurnejše in agilnejše odzivanje. Eno od takih
orodij je IBM SPSS modeler. Namen orodja je zmožnost napovedovanja na podlagi preteklih podatkov in
statističnih orodij. Uporablja se lahko za vzpostavitev:
• modelov kredibilnosti,
• retention modelov,
• targeting modelov idr.
Opažamo, da zavarovalnice in druga podjetja vse pogosteje razvijajo in uporabljajo omenjene modele in
tako imenovane scorecard modele, ki jih vključujejo v optimizacijo uspešnosti in učinkovitosti poslovanja.

Z uporabo omenjenih integriranih modelov se lahko zavarovalnice hitreje ustrezno odzovejo na spremembe
v okolju in v notranji organizaciji. Z modeli napovedovanja tako postanejo proaktivne in lahko naredijo
popravke, še preden se pojavijo težave, namesto da preučujejo potrebe po spremembah šele, ko že pride
do odklonov od načrtovanega. Zaenkrat večina poslovnih subjektov pomembnega napovedovalnega skupka
metodologij še nima aktivno integriranega. Toda PM šele vključno z njim tvori celoto in posledično nudi
popolno sliko in pravo dodano vrednost za doseganje uspešnosti in učinkovitosti.
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Svetovna raziskovalna skupina Gartner (Gartner.com, december 2012) predvideva, da se bodo v
prihodnosti nosilci iniciative poslovne inteligence (ang. Business Inteligence, BI) zmeraj pogosteje
transformirali v aktivne nosilce in pobudnike poslovnih transformacij in prenove poslovnih procesov.

PM predstavlja integriran portfelj procesov, meril, informacijske arhitekture, ki uspešno omogočajo
nadziranje, načrtovanje in analiziranje verige ustvarjanja dodane vrednosti, uresničevanja strateških in
drugih ciljev zavarovalnice ter omogočajo hitrejši in učinkovitejši odziv na tržne razmere in spremembe.
Pri tem se praviloma naslanjajo na uporabo ključnih indikatorjev uspešnosti.

PM sestavljata dva osnovna tehnološka gradnika: prvi je informacijska infrastruktura, ki jo sestavljata
podatkovno skladišče in poročevalski BI sistem za podporo odločanju, drugi gradnik predstavlja nadgradnja
obstoječih poročevalskih sistemov s specializiranimi analitičnimi aplikacijami, ki pokrivajo posamezne
ključne procese za upravljanje z rezultati uspešnosti in učinkovitosti podjetja ter vključujejo tudi vizijo
podjetja ter strategijo in spremljanje izvajanje le-te.

2.3 Problemi, ki jih rešuje management uspešnosti in učinkovitosti
Zanimanje za PM se je v zadnjih letih povečalo predvsem zato, ker odpravlja naslednje glavne probleme
(Cokins, 2009):

• Neuspeh pri uresničevanju strategije. Glavni razlog za neuspeh pogosto tiči v tem, da večina zaposlenih
ni dovolj informairanih o strategiji svoje organizacije ali pa te strategije niti ne poznajo ter zato ne vedo,
kako njihovo delo ali posamezni elementi dela prispevajo k strateškim ciljem celotne organizacije. Prav
tako pogosto manjka sistem ažurnih sprotnih informacij, ali se družba strategiji približuje ali se od nje
oddaljuje. PM zato vključuje strateške karte, sisteme uravnoteženih kazalnikov, ključne kazalnike uspeha
(ang. key performance indicators, KPI), kazalnike ključnih tveganj (ang. key risk indicators, KRI) in
nadzorne plošče kot ažurne komponente, ki odpravljajo ta problem.

• Neuresničena pričakovana donosnost naložb v transakcijske sisteme. PM je multiplikator dodane
vrednosti in donosa relativno velikih investicij podjetij v transakcijske sisteme, ki sami pogosto ne uspejo
doseči pričakovanih donosov. Potencialna donosnost naložb je namreč skrita v surovih podatkih, ki jih
generirajo klasični transakcijski sistemi, in le s transformacijo teh podatkov v informacije, ki so potrebne
za odločanje, lahko realiziramo donosnost. Zato je PM multiplikator vrednosti; poveča vzvod CRM
sistemov, ERP sistemov in drugih ključnih transakcijskih sistemov.

• Širjenje odgovornosti za poslovne rezultate s posledicami. Aktualne hitre spremembe v poslovnem
svetu zahtevajo hitre odločitve na vseh ravneh v podjetju. Podjetja se zato premikajo k takšnemu slogu
vodenja, ki je usmerjen v opolnomočenje managerjev in zaposlenih. Tako se odgovornost zaposlenih
veča, vendar nima nobene moči, če niso rezultati le-teh razumljivo in ažurno prikazani ter hkrati
primerljivi z merili in jasno določenimi pozitivnimi ali negativnimi učinki na odgovorne zaposlene.
Omenjeno težavo rešuje PM s povezavo ključnih kazalnikov uspeha in sistema nagrajevanja zaposlenih.

• Potrebe po hitrih odločitvenih analizah. V sodobnem poslovnem svetu morajo zaposleni sprejemati
odločitve hitro in sproti, kar pomeni, da morajo razumeti strategijo podjetja. Pri tem se soočamo dodatno
s problemom, da lahko odločitev managerja posameznega področja ali oddelka negativno vpliva na druge
oddelke oziroma funkcije. Torej brez analiz ne vemo, na koga in v kakšni meri bomo z našo odločitvijo
vplivali. PM v ta namen nudi analitična orodja (od analize mejnih stroškov do »kaj-če« scenarijev in
simulacij), ki podpirajo na podlagi izbranih parametrov sprememb, analize zmogljivosti virov in ocene
prihodnje dobičkonosnosti prodaje.
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• Nezadostne računovodske informacije za odločanje. PM vključuje metode, kot je na primer metoda
kalkuliranja stroškov po aktivnosti (v nadaljevanju ABC metoda), ki omogoča boljši nadzor in večjo
natančnost stroškov ter razkritje povzročiteljev tako imenovanih skritih splošnih stroškov. PM nudi
transparentnost stroškov, ki si jo podjetja želijo, vendar je tradicionalni managerski sistemi pogosto ne
morejo zagotoviti.

• Slab management vrednotenja kupcev (ang. customer value management, CVM). PM vsebuje prodajne
in trženjske analitike za različne vrste segmentacij kupcev. Tako vemo, kam osredotočiti prodajni in
trženjski proračun, da bo donos maksimalen.

• Slabo delovanje managementa oskrbovalne verige. Večina družb se danes zaveda, da mora biti poleg
interne oskrbovalne verige uspešna in učinkovita celotna oskrbovalna veriga, in sicer od dobavitelja proti
družbi (ang. upstream) in od družbe proti stranki (ang. downstream). Podjetja so odvisna od partnerjev
po oskrbovalni verigi navzdol in navzgor. Torej, če vsaj en člen v verigi ni uspešen in učinkovit, se to na
koncu odrazi z višjo prodajno ceno ali manjšo kakovostjo za končnega kupca, posledica tega pa je lahko
zmanjšanje obsega prodaje za vse partnerje v oskrbovalni verigi. PM rešuje zgoraj navedeni problem z
močnimi napovednimi orodji, s povečanjem odločanja v realnem času in povečanjem finančne
transparentnosti v vrednostni verigi. PM omogoča partnerjem v verigi sodelovanje pri vzajemno koristnih
projektih in skupnemu procesu izboljšanja.

2.4 Platforme za podporo performance managementa
Zdajšnji trg orodij PM je razmeroma stabilen. Trije ponudniki, ki s svojim tržnim deležem in ponudbo
dominirajo na trgu so IBM, Oracle in SAP. 

Na Sliki 1 je prikazan Gartnerjev magični kvadrant ponudnikov programskih paketov PM, ki razmejuje
ponudnike v štiri kvadrante: v zgornjem desnem so vodje (ang. leaders), v zgornjem levem izzivalci (ang.
challengers), v preostalih dveh pa nišni igralci (ang. niche players) in vizionarji (ang. visionaries). 

Slika 1: Gartnerjev magični kvadrant ponudnikov orodij performance managementa leta 2013 in
2012

Vir: Gartner.com, marec in december 2012.
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Ključni kriteriji za primerjalno analizo platform PM, ki jih navaja in uporablja, so: funkcionalnost,
namestitev, združljivost, preprostost uporabe, razširljivost, stroški in podpora.

Chandler et al. (2010) pravi, da trg orodij PM tako kot v preteklih letih (leta 2008 je zrasel za 28 %) še
naprej hitro raste. Zadnja leta so bila zaznamovana zlasti s prevzemi manjših ponudnikov s strani večjih,
kot so Oracle (prevzel je podjetje Hyperion), IBM (prevzel je podjetje Cognos) in SAP (prevzel je podjetje
Business Objects). 

Poleg treh vodilnih ponudnikov PM so na drugi strani manjši, ki se še naprej razvijajo in se uspešno kosajo
z velikimi, saj ponujajo vrhunske specializirane funkcionalnosti orodij in različne možnosti licenciranja
ter cenovnih ugodnosti in tako predstavljajo privlačno alternativo za kupce, ki nočejo izbrati največjih
ponudnikov (Chandler et al., 2010).

Schiff (2009) pravi, da so bila pred petimi leti orodja PM osredotočena predvsem na predračunavanje in
planiranje finančne funkcije podjetja. Do danes so se ta orodja razvila tako, da podpirajo celoten koncept
PM.

PM platforme najpogosteje zajemajo naslednje procese (Gartner, 2012):
• budžetiranje, planiranje in napovedovanje (ang. Budgeting, planning and forecasting, BP&F),
• modeliranje dobičkonosnosti in optimizacija (ang. Profitability modeling and optimization, PM&O),
• management strategije (formuliranje, spremljanje in izvrševanje) (ang. Strategy management); vključuje

orodja za prikaz strategij, kazalnikov uspešnosti s strateškimi kartami in strateško planiranje,
• finančna konsolidacija in zaključevanje (ang. Financial consolidation and close),
• finančna in management analiza, poročanje ter razkritja (ang. Financial and management analysis,

reporting and disclosure) in
• obvladovanje tveganj (ang. Risk management).

Vse večje sodobne platforme PM z BI obsegajo analitična in napovedovalna orodja za:
• postavljanje strategije in spremljanje uresničevanja strategije ter
• orodja za modeliranje, vizualiziranje in ažuren prikaz iz strategije izpeljanih ključnih kazalnikov uspeha

za ažurno informiranje o sprotnem uresničevanju strategije na različnih ravneh.

3 Uresničevanje strategije in strateške karte

Pri kvalitetni strategiji je pomembno, da zavarovalnica postavi strateške cilje, ki so prilagojeni organizaciji,
možnostim sprememb in zunanjim dejavnikom tako, da ji omogočajo dolgoročno konkurenčno delovanje
ter uspešen obstoj na trgu. 

Pomembno je, da je strategija jasna ter da jo razumejo in sprejmejo tudi drugi zaposleni v zavarovalnici.
Tako lahko posamezni zaposleni delujejo ciljno usmerjeno, saj poznajo cilje organizacije in tudi za njih
izpeljane specifične cilje, katerih uresničevanje pomeni hkrati njihovo uspešnost in doseganje uspešnosti
organizacije.

Vsak general, ki pelje vojaške enote na tuje ozemlje, nedvomno potrebuje podrobno karto z informacijami
o o ozemlju, vaseh, predorih, mostovih in drugih pomembnih točkah. Brez omenjenih informacij ne more
uspešno postaviti strategije napada in je tudi ne komunicirati s svojimi oficirji, kar posledično vodi do
neuresničitve strategije. Podobno nalogo kot generali, v zavarovalnicah opravljajo managerji in tako
posledično tudi oni potrebujejo svoje strateške karte za uspešno usmerjanje, komuniciranje in
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implementacijo strategije. Posledično performance management, katerega cilj je tudi uresničevanje strategij,
vključuje orodje stateških kart v svoj proces.

Raziskave, ki so bile izpeljane ob koncu 20. stoletja, so pokazale, da je le manj kot 10 % sicer dobro
zasnovanih strategij dejansko tudi uspešno udejanjenih. Kot glavni razlog, da je tako,  se je pokazalo
preveliko osredotočenje na oblikovanje strategije in premalo pozornosti namenjene za implementacijo in
razumevanje strategije s strani akterjev. Pokazalo se je, da sta najpogostejša razloga za nedoseganje strategije
v (ne)jasnosti predstvitve in sami implementaciji oz. njenim izvrševanjem (Kaplan, Norton, 2000).

Od začetka 21. stoletja se zato vse pogosteje uporabljajo strateške karte kot orodje za pretvarjanje vizije in
strategije organizacije v nazorno in razumljivo prikazane »oprijemljive« cilje in kazalce, ki bodo razumljivi
vsakomur v podjetju in bodo najvišje vodstvo kot tudi ostale zaposlene vodili k razumevanju in udejanjanju
ciljev strategije organizacije.

Leta 2000 sta Kaplan in Norton v članku z naslovom »Having Trouble with Your Strategy? Then Map It«
opredelila koncept strateške karte. Strateška karta podaja grafično predstavitev vzročno-posledičnih razmerij
med posameznimi cilji, upoštevajoč štiri vidike. V strateških kartah so vidiki organizirani hierarhično: na
vrhu so finančni cilji, ki so odvisni od uresničevanja ciljev strank, ti so rezultat ciljev internih procesov, ki
pa so podprti s strani ciljev inovacij in učenja organizacije ter zaposlenih. Cilje, ki sestavljajo strateško
karto, tako delimo na gonilnike uspeha in cilje izida, pri čemer uresničitev prvih omogoča doseganje
drugih. 

Strateške karte so vključene v proces razvoja uravnoteženega sistema kazalnikov med fazo razvoja poslovne
strategije ter ciljev in fazo razvoja meril za merjenje učinkov ter aktivnosti.

Koncept strateške karte ob prikazu ciljev dodaja tudi vizualizacijo vzorčno-posledičnih razmerij med cilji
in doseganjem strategije organizacije (Slika 2).

Slika 2: Strateška karta s prikazom osnovnih vzročno-posledičnih razmerij za doseganje strategije

Vir: Kaplan, Norton, 2000.
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Izhodiščni primer strateške karte vzorčno-posledičnih razmerij, kot sta ga opredelila očeta strateških kart
Kaplan in Norton, kaže generalne vzročno-posledične povezave skozi štiri vidike uspešnosti. Na vrh verige
postavljata finančni vidik z izbranim enim od možnih kazalnikov: dobičkonosnostjo poslovnih sredstev.
Kot osnovno gibalo tega kazalnika vidita zadovoljstvo strank, ki se izkazuje preko ponovnih naročil in s
povečano prodajo obstoječim strankam, kar je posledica njihove visoke stopnje zvestobe. Tako sta zvestoba
strank in posredno zadovoljstvo vključena v sistem, znotraj vidika poslovanja s strankami, kar ima, po
pričakovanjih, velik vpliv na dobičkonosnost poslovnih sredstev. Toda kako si bo podjetje pridobilo
zvestobo strank? Na podlagi analize preferenc strank slika prikazuje, da preučevane stranke zelo cenijo
pravočasno dobavo. Posledično izboljšana in pravočasna dobava vodi k večji zvestobi strank, kar posledično
prinaša večjo finančno uspešnost. Na ta način sta tako zvestoba strank kot pravočasna dobava sta tako
vključeni v vidik poslovanja s strankami v sistemu. Proces se nadaljuje z vprašanjem, v katerih notranjih
procesih se mora organizacija za dosego strategije izkazati, da bo zagotovila pravočasno dobavo. Za
pravočasno izvedbo mora organizacija doseči kratek čas trajanja potrebnih poslovnih ciklov v delovnih
procesih in visoko kvalitetne notranje procese, kar je že vidik notranjih poslovnih procesov. Kako
organizacija izboljša kakovost in skrajša čas trajanja ciklov notranjih procesov, je naslednje vprašanje.
Odgovor je: z usposabljanjem in izboljševanjem delovnih sposobnosti zaposlenih. Na ta način se pokaže
vzročno-posledična povezava, ki se začne pri vidiku učenja in rasti, konča pa v finančnih kazalnikih. 

Harmon (2007) ob prednostih strateških kart, ki omogočajo predstavljivost in vizualizacijo strategije, ciljev
in meril, opozarja tudi na več problemov. Prvi se nanaša na dejstvo, da posamezna strateška karta opisuje
zgolj eno strategijo organizacije, pri čemer pa imajo organizacije lahko več strategij, na primer za vsako
linijo izdelkov posebej. V tem primeru bi bila rešitev izdelava več strateških kart, vendar se Kaplan in
Norton tega problema eksplicitno ne lotevata. Drugi problem je organizacija vidikov v hierarhijo, ki lahko
privede do napačnega razumevanja pomembnosti ciljev (npr. cilji na višji ravni so pomembnejši od ciljev
na nižji, kar pa ne drži). Pri izdelavi in razumevanju strateških usmeritev in ciljev je ključno, da gledamo
na cilje predvsem z vidika vzorčno-posledičnih povezav med njimi, ne pa z vidika hierarhije ciljev. 

Svetovna svetovalna hiša Arcus Business Management Consultants (2013) je na podlagi neodvisne raziskave
in najboljše prakse v organizacijah z uspešno vpeljanim sistemom kazalnikov uspešnosti ugotovila naslednje
ponderje za kazalnike 4. vidikov uresničevanja strategije:
• finančni vidik 20 %,
• tržni vidik s poudarkom na strankah 24 %,
• interni procesi 37 % in
• zaposleni, rast in razvoj 18 %.

Ob tem navajajo, da pri vplivu posameznih vidikov ne smemo pozabiti, da o finančnih kazalnikih pogosto
odločajo interni procesi in da finančnim kazalnikom v okviru postavljanja sistema kazalnikov uspešnosti
pripada približno 20 % vpliv na končno oceno in uspešnost.

V devetdesetih letih 20. stoletja je bila večina organizacij usmerjena v horizontalno usklajevanje, katerega
cilj je bila vzpostavitev celovitih procesov z namenom premostitve mej med oddelki. Zdi se, da so
organizacije zdaj prešle na vertikalno usklajevanje, ki se nanaša na usklajevanje strategije s procesi in
procesov z viri, ki jih izvajajo. Pri vsem tem je pomembno, da se organizacije uravnoteženo osredotočajo
na oba tipa usklajevanja, saj lahko le tako dosežejo optimalno poslovanje, prilagojeno postavljeni strategiji.

Za postavitev strateške karte za organizacijo oziroma zavarovalnico ne obstaja enolično pravilo, obstajajo
le smernice. Bistveno je, da je strateška karta postavljena skladno s stanjem, situacijo in strategijo. Različne
svetovalne hiše ponujajo tudi številne predloge strateških kart – na Sliki 3 je prikazan tak primer strateške
karte za zdravstveno zavarovalnico.
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Slika 3: Primer strateške karte za zdravstveno zavarovalnico 

Vir: Palladium, 2010.

Iz razvite strateške karte s ključnimi področji uspeha doseganja strategije in vzročno-posledičnimi zaporedji
le-teh lahko organizacija nato določa merila in razvije uspešen sistem uravnoteženih kazalnikov uspeha in
posledično spremljanja ter doseganja strategije.

4 Ključni indikatorji uspešnosti in metoda uravnoteženega sistema
kazalnikov v zavarovalnici

Uravnoteženi kazalniki uspeha so orodje, ki pokriva strateško načrtovanje s poudarkom na implementaciji
in preslikavi strategij organizacije v specifično merljive cilje ter spremljanje izvajanja strategije. To izhaja
iz znanega reka, da brez postavljenih ciljev in meril ni mogoče ugotavljati uspešnosti poslovanja. 

Metoda uravnoteženega sistema kazalnikov, katere koncept so prvič postavili ob koncu 90. let minulega
stoletja na inštitutu Nolan Norton, tako predstavlja enega od ključnih gradnikov PM in BI. Temelji na
postavljenih ključnih indikatorjih uspešnosti in učinkovitosti (ang. key performance indicators, KPI). 

Z razvojem metode so želeli razviti način merjenja rezultatov poslovanja, ki se ne opira, kot do tedaj, zgolj
na finančne kazalnike, ki so le odraz preteklosti in uporaba katerih ne zadošča za zagotavljanje pogojev
preživetja na daljši rok, kaj šele uspešnosti poslovanja v pogojih zmeraj večje konkurence in nenehnih
sprememb. Nortonov slogan pravi, da tega, česar ni mogoče meriti, tudi ni mogoče obvladovati (Kaplan,
Norton, 2000). Opozarja na dejstvo, da je treba zasledovanje finančnih učinkov poslovodenja dopolniti z
novimi, širšimi vidiki, ki so enako pomembni kot finančni in jih je prav tako mogoče meriti.

Metoda uravnoteženih kazalnikov uspešnosti tako finančnemu vidiku postavlja ob bok še tržni vidik
poslovanja s strankami, vidik notranjih poslovnih procesov in vidik zaposlenih. Podjetja naj ne bi
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uporabljala le finančnih kazalnikov, ker ti merijo zgolj uresničevanje strategije in doseganje ciljev v
preteklosti, ne opišejo pa dejavnikov, ki dejansko vplivajo na prihodnje dosežke. Finančni kazalniki vplivajo
na odločitve, s katerimi si managerji prizadevajo uresničevati kratkoročne cilje, vendar ne vodijo nujno k
uresničevanju dolgoročnih in strateških ciljev. Ne zajemajo elementov, ki jih ni mogoče neposredno
finančno vrednotiti, vendar predstavljajo nesporne dejavnike uspešnega razvoja. Takšni elementi so znanje,
procesi in zadovoljstvo zaposlenih ter strank. Medsebojni odnosi teh elementov v različnih prerazporeditvah
ustvarjajo vrednosti, ki se izrazijo v ugodnih ali neugodnih finančnih kazalnikih. 

Uravnoteženi sistem kazalnikov pomeni zlasti uravnoteženje finančnih in nefinančnih kazalnikov. Kazalniki
uspešnosti izhajajo iz poslanstva in strategije podjetja ter predstavljajo ravnovesje med zunanjimi kazalniki,
usmerjenimi k strankam, in med notranjimi kazalniki ključnih poslovnih procesov, učenja in rasti
zaposlenih. Sistem uravnoteženih kazalnikov ohranja finančne kazalnike kot osnovno merilo pretekle
uspešnosti, k njim pa dodaja tri skupine kazalnikov, ki vplivajo na prihodnjo uspešnost. Slednji so torej
kazalniki gonil prihodnje uspešnosti, sistem pa uravnoteži objektivno določljive kazalnike rezultatov s
subjektivnimi gibali uspešnosti.

Namen vpeljevanja uravnoteženega sistema kazalnikov ni zgolj izboljšanje sistema merjenja, ampak
spodbujanje organizacije, da sledi strateškim usmeritvam (Kaplan, Norton, 2000).

Z uravnoteženimi kazalniki je mogoče poslanstvo in strategijo izraziti v merljivi obliki, ki jo razumejo vsi
zaposleni. Z njimi je mogoče znanje in sposobnosti ljudi usmerjati v doseganje ciljev. Sistem uravnoteženih
kazalnikov je zato treba uporabljati kot sistem komuniciranja, obveščanja in učenja, da bi zagotovili
učinkovito uresničevanje strategije. Uravnoteženi sistem kazalnikov, ki zajema štiri vidike, usklajuje
kratkoročne in dolgoročne cilje ter vzpostavlja ravnovesje med ostrimi kazalniki zastavljenih ciljev in
blažjimi, bolj subjektivnimi kazalniki (Kaplan, Norton, 2000). 

Kaplan in Norton (Kaplan, Norton, 2000) sta v ta namen uporabila pristop z vrha navzdol, ki narekuje
najprej izdelavo strateških ciljev in kazalnikov celotne organizacije, ki se nato prenesejo po organizacijski
strukturi navzdol na posamezne sektorje, poslovne enote in procese. Izdelavo uravnoteženega sistema
kazalnikov na nižjih ravneh sta poimenovala kaskadno povezovanje. 

Kaskadno povezovanje omogoča, da je vsakdo v organizaciji jasno seznanjen s svojimi lastnimi cilji in
merili za njihovo doseganje. Pri tem pa so le-ti konsistentni s cilji organizacije na najvišjem nivoju ter v
kontekstu izpolnjevanja strategije in doseganja ciljev organizacije kot celote. 

Najvišje vodstvo, po postavljenih strategijah in izpeljanih ciljih preko sistema organizacije s kaskadnim
povezovanjem, z motivacijo zagotovi, da bo interes posameznih vodij in ostalih zaposlenih v organizacijskih
enotah doseči izpeljane cilje strategije in posledično doseči uspešnost celotne organizacije.

4.1 Vidiki uravnoteženega sistema kazalnikov
Štiri vidike oziroma področja uravnoteženega sistema kazalnikov lahko predstavimo z vprašanji, na katera
mora podjetje dobiti odgovore, da lahko uspešno udejanji vizijo in strategijo:
• Tržni vidik s poudarkom na strankah: Kako se pozicioniramo in kako naj nas vidijo stranke, tudi

konkurenti, investitorji ter kaj doseči, da bomo lahko uresničili strategijo?
• Procesi: V katerih procesih se moramo izkazati in do katere mere, da bomo zadovoljili stranke, lastnike

in zaposlene ter lahko učinkovito dosegli strategijo?
• Finančni vidik: Kako ustvarjamo vrednost za naše stranke in lastnike ter nadzorujemo stroške, naložbe,

likvidnost, kapitalsko ustreznost, finančno ustreznost, da bomo lahko udejanjili strategijo?
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• Zaposleni, rast in razvoj: Kako naj okrepimo svoje sposobnosti in vpeljemo izboljšave, da bodo zaposleni
zadovoljni, produktivni ter bodo kvalitetno prispevali k poslovnemu procesu in bomo lahko uresničili
strategijo?

Omenjena področja kazalnikov jasno opredeljujejo cilje, ki naj jih zavarovalnica doseže z namenom
izpolnitve strategije. Cilji izhajajo iz strategije in so izraženi v merljivih kazalnikih uspešnosti ter učinkovitosti,
saj če rezultatov ne moremo meriti, prav tako ne moremo ugotoviti, ali smo bili uspešni ali ne.

Opredeljeni splet kazalnikov na Sliki 4 se praviloma nanaša na celotno zavarovalnico na najvišji ravni. Z
namenom približati cilje strategije nižjim organizacijskim enotam je nato slednjim smiselno prilagoditi
posamezne cilje oziroma merila, da postanejo zanje razumljivi, oprijemljivi, jasni in smiselni.

Finančni vidik uravnoteženega sistema kazalnikov vključuje finančne kazalnike, ki zelo preprosto in jasno
izražajo finančno uspešnost pri doseganju ciljev strategije. Ti se lahko nanašajo na rast obsega poslovanja,
na dobičkonosnost poslovnih sredstev ali na ekonomsko dodano vrednost. Praviloma ti kazalniki merijo
rezultate, ki jih zavarovalnica zagotavlja lastnikom kapitala, in merijo preteklo uspešnost.

Gonilo finančne poslovne strategije lahko izhaja iz ene ali več od treh temeljnih usmeritev v odvisnosti od
življenjskega ciklusa poslovne enote (Kaplan, Norton, 2000): 
• povečanje prihodkov in njihov splet: usmeritev pomeni, da podjetje širi ponudbo, pridobiva nove stranke,

nadgrajuje prodajo produktov obstoječim strankam z dodatnimi produkti, ohranja večji obseg obstoječih
strank in osvaja nove trge, spreminja program izdelkov ali storitev v ponudbo z višjo dodano vrednostjo
ter izdelkom in storitvam določa nove cene;

• zmanjševanje stroškov: usmeritev pomeni prizadevanje za znižanje neposrednih in posrednih stroškov;
• učinkovitost rabe prvin poslovnega procesa: usmeritev pomeni prizadevanje za zmanjšanje količine

obratnega in drugega kapitala, ki ga podjetje potrebuje pri danem obsegu in programu poslovanja.
Usmeritev zajema vse aktivnosti za izboljšanje učinkovitosti izkoriščanja obstoječih, ne dovolj izkoriščenih
sredstev (osnovnih in obratnih) ter drugih poslovnih prvin in njihove učinkovitosti.

Slika 4: Primer uravnoteženega sistema kazalnikov za zavarovalnico 

Vir: Lastni.
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Tržni vidik zadovoljstva strank izhaja iz dejstva, da je praviloma bistveno ceneje obdržati zadovoljno
stranko kot pridobiti novo ali povrniti nekdanjo ter da pridobljena lojalnost stranke pomeni močno
konkurenčno prednost. Dodatno lahko zadovoljna stanka postane »del prodajnega tima« in »prodaja«
produkte, tako da jih priporoči drugim. Za zavarovalnice je pomembo tudi, da se zavedajo, da so stranke
bogat vir informacij o trgu in da je koristno dobiti od njih povratno informacijo. V smislu izpolnjevanja
in doseganja strategij je prav tako pomembno, na kak način in kako so same storitve izpeljane v odnosu
do strank in kako glede na primerljive interne in zunanje standarde.

Med osnovnimi kazalniki je zadovoljstvo zaposlenih gibalo produktivnosti in ohranjanja zaposlenih, ki
hkrati pogojuje, da so zadovoljne tudi poslovne stranke. Z ohranjanjem zaposlenih organizacije zasledujejo
cilj zadržati tiste posameznike, za katere obstaja dolgoročni interes in v katerih razvoj organizacija
dolgoročno vlaga. Če ti zaposleni odidejo, utrpi organizacija izgubo intelektualnega kapitala. Produktivnost
zaposlenih je kazalnik, s katerim organizacija meri učinek povečevanja usposobljenosti, morale in inovacij
zaposlenih ter izboljševanja notranjih procesov in zadovoljstva strank. Poleg izbire osnovnih kazalnikov za
merjenje učinka zaposlenih morajo organizacije opredeliti tudi gibala vidika učenja in rasti, ki so značilna
za posebne situacije. Ta gibala ponavadi izvirajo iz prekvalifikacije zaposlenih, zmogljivosti informacijskih
sistemov ter motivacije, avtonomnosti in usklajevanja (Kaplan, Norton, 2000, str. 141). Trije ključni
kriteriji vidika zaposlenih, učenja in rasti so tudi hkrati tri temeljna gonila uspeha (Kaplan, Norton, 2000):
zadovoljstvo zaposlenih, ohranjanje zaposlenih v organizaciji in produktivnost zaposlenih.

Vidik poslovnih procesov obravnava ključne procese v podjetju, ki najbolj vplivajo na zadovoljevanje
potreb, na zadovoljstvo strank in na doseganje finančnih ciljev podjetja za lastnike. Pozornost je usmerjena
v medsebojno odvisne poslovne procese, ki tvorijo verigo vrednosti in pri katerih se vsaka izboljšava odrazi
v izboljšanju finančnega rezultata ter v večjem zadovoljevanju potreb kupcev.

Notranji procesi so ključni procesi, ki vodijo k izpolnjevanju ciljev poslovanja s strankami. Običajno so
sistemi za merjenje uspešnosti poslovanja osredotočeni na izboljševanje obstoječih poslovnih procesov, po
katerih naj bi se podjetje še posebno odlikovalo. Cilji in kazalniki vidika procesov uravnoteženega sistema
kazalnikov izvirajo iz strategije izpolnjevanja pričakovanj strank in lastnikov. Pri tem je treba izhajati iz
verige vrednosti in s pomočjo analize le-te opredeliti ključne procese in cilje. Model osnovne verige
vrednosti podjetje uporabi kot predlogo, ki jo prilagaja svojim specifičnim značilnostim in potrebam pri
oblikovanju ciljev in kazalnikov svojega vidika notranjih procesov. Trije glavni poslovni procesi modela
verige vrednosti so (Kaplan, Norton, 2000): 
• proces inovacij, v katerem organizacija raziskuje potencialne potrebe strank in oblikuje izdelke ali storitve

za zadovoljevanje njihovih potreb,
• operativni proces, ki zagotavlja proizvodnjo izdelkov ali storitev in njihovo dostavo strankam in
• proces poprodajnih storitev, ki zajema storitve za stranke po opravljeni prodaji.

4.2 Primeri osnovnih kazalnikov uspešnosti zavarovalnice
Šele ko zavarovalnica na podlagi strategij opredeli ključne strateške cilje in merila na ravni celotne
organizacije, sledi proces nadaljne izpeljave ključnih kazalnikov uspešnosti na nižje organizacijske ravni.
Pri tem zavarovalnica deluje v smislu dobrega gospodarja in kreira indikatorje uspešnosti na ravni
podorganizacijskih enot tako, da doseganje ciljev vseh posameznih podorganizacijskih enot avtomatično
privede do izpolnjenih strateških ciljev celotne zavarovalnice. Primeri kazalnikov za eno od osnovnih delitev
zavarovalnice na dva ključna segmenta produktov (življenje in premoženje) so prikazani v Tabeli 1.
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Tabela 1: Primeri izpeljanih kazalnikov za dva ključna segmenta zavarovalnice

Vir: Lastni.

Primerne povezave vseh štirih vidikov sistema lahko zagotovijo finančne rezultate, ki se kažejo v povečanju
prihodkov, zmanjševanju stroškov, večji izrabi sredstev ali večji produktivnosti.

Področje kazalnika Premoženjska zavarovanja Življenjska zavarovanja

Tržni vidik Tržni delež
Trajnost strank
Prodaja preko alternativnih prodajnih poti
Zadovoljstvo strank
Rast zavarovalne premije
Rast in delež novo policirane 
zavarovalne premije

Število zavarovanj
Tržni delež
Ocena zadovoljstva strank
Prodaja preko alternativnih prodajnih poti
Odstopi
Rast zavarovalne premije
Rast in delež novo policirane zavarovalne
premije

Finančni vidik Kosmati škodni količnik
Čisti pozavarovalni škodni količnik
Škodni količnik
Kosmati stroškovni količnik
Odhodkovni količnik
Kombinirani količnik
Donosnost naložb
Donosnost sredstev in kapitala
Povprečno stanje čistih zavarovalno-
tehničnih rezervacij glede na čiste prihodke
od zavarovalnih premij
Delež lastne izravnave
Solventnosti količnik
Kapitalska ustreznost

Merodajni rezultat
Stroškovni količnik
Kombinirani količnik
Donosnost naložb
Donosnost sredstev in kapitala
Solventnosti količnik
Kapitalska ustreznost
Povprečno stanje čistih zavarovalno-
tehničnih rezervacij

Procesi Povprečni čas reševanja škod
Delež zapadle neplačane premije v 
obračunani kosmati zavarovalni premiji
Ocena zadovoljstva strank z reševanjem
škod
Število rešenih škod na strokovnega delavca
Delež reklamacij glede na vse sklenjene
police
Produktivnost

Povprečni čas reševanja pritožb
Delež zapadle neplačane premije v 
obračunani kosmati zavarovalni premiji
Ocena zadovoljstva strank z reševanjem 
nezgodnih zahtevkov
Čas razvoja novega produkta
Delež reklamacij glede na vse sklenjene 
police
Produktivnost

Zaposleni in rast Število zaposlenih
Naložbe v izobraževanje
Ocena zadovoljstva zaposlenih
Fluktuacija
Absentizem

Število zaposlenih
Naložbe v izobraževanje
Ocena zadovoljstva zaposlenih
Fluktuacija
Absentizem



Zavarovalništvo 47

5 Področja uspešnosti in učinkovitosti v zavarovalnici

Z namenom, da bi lahko tudi posamezna poslovno-funkcijska področja zavarovalnic sledila strategiji in
merila uspešnost in učinkovitost svojih poslovnih aktivnosti, so vodilni, največji ponudniki rešitev
menedžmenta uspešnosti ter učinkovitosti (IBM, Oracle, in SAP) razvili in ponudili koncepte in strategije,
kako sistem uravnoteženih kazalnikov učinkovitosti in uspešnosti uspešno razširiti in ga implementirati. 

V okviru svojih sistemov in metodologij so posledično nadgradili BSC model s širitvijo ter koncepti
kazalnikov uspešnosti in učinkovitosti z ravni celotnega podjetja na posamezna ključna funkcionalna
področja odločanja in ustrezno prilagodili kazalnike uspešnosti.

V sklopu ključnih področij odločanja so poiskali t. i. »sladke točke«, katerih merjenje najbolj natančno
odraža uspešnost in učinkovitost posameznega področja ter hkrati omogoča ažurno, kakovostno in hitro
odločanje.

Sistemi določajo kazalnike uspešnosti na ravni posameznih ključnih poslovno-funkcijskih odločitvenih
področij. Cilj ostaja enak, kot ga navaja že performance management, to je doseči strategijo in iz nje
izpeljane ključne strateške cilje zavarovalnice.

Pri tem izhajajo iz obstoječe tehnologije, ki jo ponujata vpeljana poslovna inteligenca in PM:
• osnova so učinkovito vzpostavljena podatkovna skladišča, ki nudijo ogromno ažurnih podatkov in jih

lahko hitro pretvorijo v kvalitetne informacije za odločanje;
• dosegljivost ažurih informacij na razpolago vse dni v tednu, kjerkoli in kadarkoli;
• za uspešno poslovno odločanje je pomembno znotraj posameznih področij odločanja izbrati ključne

»sladke točke«, točke z merili, ki so v množici podatkov bistvene za uspešno poslovno odločanje in
učinkovito uresničevanje strategije in ciljev organizacije.

Informacijske »sladke točke« definirajo kot rešitev iz nastale situacije, zlasti v zadnjih dveh desetletjih, ko
je obenem s sodobno informacijsko tehnologijo prišlo do poplave odločevalcem dostopnih podatkov in
lahko že samo iskanje ključnih informacij pomeni izgubo pomembnega časa za uspešno, ažurno odločanje
in ukrepanje ter nudi prednost konkurentom.

Tako ni več v ospredju pridobiti in posredovati odločevalcu še več ažurnih podatkov, temveč je namen
izluščiti »pravo« informacijo. Posledično je to izhodišče za informacijske »sladke točke«, ki zahtevajo uspešen
dizajn, grupiranje in obogatitev podatkov v ključne informacije za odločanje. Slednje omogočajo
managerjem in vodstvu, da lahko ažurno sprejmejo najboljše odločitve o rasti prihodkov, upravljanju s
stroški, upravljanju s finančnimi sredstvi, upravljanju z dolgoročnimi sredstvi in druge.

Ciljne vrednosti kazalnikov, ki odražajo uspešnost, si zavarovalnica praviloma izračuna in postavi na podlagi
lastnih ciljev, lahko jih določi na podlagi preteklih lastnih vrednosti (na primer z ekstrapolacijo) ali uporabi
benchmarking oziroma primerjavo s konkurenti ali industrijo zavarovalništva ali uporabi metode
modeliranja in napovedovanja.

Ker je tematika zelo obsežna, prostor v tem prispevku pa omejen, so v Tabeli 2 podana le ključna področja
odločanja in izbrani primeri ključnih meril ažurnega določanja uspešnosti in učinkovitosti ter izpolnjevanja
strategije zavarovalnice.
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Tabela 2: Ključna področja odločanja in primeri nekaterih izbranih meril/indikatorjev ažurnega
ugotavljanja izpolnjevanja strategije

Področje odločanja Primeri indikatorjev uspešnosti in učinkovitosti »skladnih točk«

Finance in 
investicije

Bilanca stanja in izkaz uspeha: ROE, ROA, ROI, RAROC, % rezerv za katastrofalne
dogodke, kapitalska pokritost, % zadolženosti, % rezervacij (IBNR, RBNS ...) na sredstva
ter premije, solventnosti količnik, kombinirani količnik, škodni količnik (po vrstah in
prodajnih poteh), stroškovni količnik, delež dividend, EV, indeks ALM, delež kapitala po
rizikih, delež apetita po tveganjih, tehnični rezultat, zavarovalni rezultat
Kapitalska in solventnostna ustreznost: kazalnik kapitalske ustreznosti (solventnostni
kazalnik, ang. solvency capital ratio), kazalnik likvidnosti, MCR, potencialna maksimalna
izguba (PMAL)
Analiza odstopanj od plana in ciljev: sprememba kombiniranega količnika v %,
sprememba škodnega količnika v %, sprememba stroškovnega količnika v %, sprememba
deleža dividend v %, kosmata in čista OKZP, sprememba kosmate in čiste
likvidirane/prijavljene škode %, sprememba donosa investicij (finančnih naložb, naložb v
nepremičnine …) v %, dejansko/plan, dejansko (t)/dejansko (t-1), sprememba stroškov na
zaposlenega v %, sprememba stroškov pridobivanja strank na novo premijo v %
Denarni tok in obratni kapital: neto denatni tok, obratni kapital, dnevi vezave
obveznosti, dnevi vezave terjatev, % odprtih terjatev/prihodke, % neplačanih
obveznosti/prihodke, delež stroškov v premiji
Strateške investicije in CaPex: znesek investicij (EUR, %), neto sedanja vrednost
investicij, ROI, ROA, IRR
Zakladništvo in finančne naložbe: donos naložb, stroški izposoje, neto likvidnost, ALM

Prevzem rizikov,
škode in izterjava

Prevzem rizikov: višina limitov, škodni količnik, kombinirani količnik, kreditna ocena
strank, indeks kreditnega tveganja, obdržanje po enem letu, delež obnovljenih polic,
škode/zavarovalno vsoto (ang. burning cost), zavarovalna vsota/premija, št. »jahačev«, %
znesek jahačev, IBNR, škodne rezerve, % bonusov, št. in znesek prijavljenih in likvidiranih
škod ter glede na št. zavarovanj in OKZP, pretekle tožbe stranke, pretekle goljufije stranke,
pretekle plačilne navade stranke 
Škode in procesi izterjave: škodni količnik, IBNR/premija ali IBNR/št. aktivnih polic,
RBNS/premija ali RBNS/št. aktivnih polic, št. prijavljenih škod/povprečno št. aktivnih
polic, št. likvidiranih škod/povprečno št. aktivnih polic, povprečen čas od prijave do
likvidacije, št. izplačanih škod in %, % pokritja iz regresov, % pokritja s strani
pozavarovalnic, št. odprtih sodnih primerov, št. vseh in odprtih primerov povračila
regresov, povprečje poplačila iz regresov/vložen zahtevan znesek regresov, povprečni strošek
izterjave in indeks, znesek prejetih regresov/stroški izterjave, povprečni čas izterjave

Marketing Tržne priložnosti: rast zavarovalniškega trga, % nove premije, rast celotne premije, %
premije iz naslova novih zavarovanj brez obnovljenih, št. prebivalcev in rast, kupna moč 
in rast, segmentacija in rast št. potencialnih strank
Konkurenčno pozicioniranje: podatki o konkurentih: kombinirani količnik, škodni
količnik, stroškovni količnik, rast pobranih premij, % cediranih premij, dobičkonosnost
Povratne informacije strank in trga: točke zadovoljstva strank posamezne vrste
zavarovanja, donosnost posamezne vrste rizika, št. pridobljenih povratnih informacij,
zunanja ocena zadovoljstva
Razvoj povpraševanja: ROI promocijskih kampanj, št. odziva strank, št. zaradi kampanj
pridobljenih strank, pridobljena premija iz naslova kampanj, škodni rezultat skupine,
pridobljene iz kampanje, indeks učinkovitosti povpraševanja, delež poznavanja produkta,
št. novih produktov in % poznavanja novega produkta
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Področje odločanja Primeri indikatorjev uspešnosti in učinkovitosti »skladnih točk«

Prodaja,
obdržanje strank 
in menedžment
odnosov s
strankami

Premijski prihodki prodaje (akvizicije, obdržanja strank in »up-sale«):
nova obračunana kosmata zavarovalna premija, št. novih strank v %, št. novih polic v %,
povprečna OKZP na aktivno stranko, obnovljena (ang. retention) obračunana kosmata
zavarovalna premija iz naslova obdržanja strank, št. obdržanih strank v %, št. obnovljenih
polic v %, št. izgubljenih strank v %, nadgrajena premija (ang. up-sale in cross-sale) iz
naslova dodatnih zavarovanj obstoječim strankam, povprečna nadgrajena premija na št.
obstoječih strank, cena zavarovalnice/cene konkurentov
Profitabilnost posameznega produkta in portfelja: čisti in kosmati kombinirani
količnik, neto sedanja vrednost, povprečna premija/zavarovalno vsoto, povprečna
premija/enoto likvidirane škode, razmerje med novimi in izgubljenimi strankami, dosežena
povprečna cena na zavarovalno vsoto
Prodajna taktika (način in prodajna pot): št. pristopov (e-pošta, sestanek, klic, prodajna
pot), št. dejanskih sestankov/št. pristopov, delež pozitivno realiziranih sestankov, strošek na
pristop, provizija na enoto prejete premije, povprečna pridobljena premija na pristop, 
št. in delež zavarovanih strank
Prodajni »pipeline« in plan: količnik uspeha sklenitve police, rast nove obračunane
kosmate zavarovalne premije, rast OKZP, rast poslovnega izida, odstotek obnovljenih
zavarovanj, odstotek nadgrajene premije obstoječim strankam, povprečni poslovni izid 
na stranko, povprečni poslovni izid na produkt, skupino produktov, enoto, prodajno pot,
kosmata provizija, čista provizija, stroški prodaje na stranko, stroški prodaje na polico,
predvidena utilizacija kapacitet

Podpora
strankam

Informacije, povratne informacije, pohvale in pritožbe: št. odprtih zahtev v %, št.
zahtev v obdobju/povprečno št. aktivnih strank, št. izgubljenih strank v %, delež pritožb
Storitev: povprečni čas storitev (podanega dokončnega odgovora), zadovoljstvo strank s
povprašenjem ali pritožbo, ocena podporne službe
Vrednost podporne storitve: strošek storitve, indeks učinkovitosti storitve
Učinkovitost servisiranja: povprečni čas izvedbe, izpolnitev v %, nedostopnost podpore v
%, št. podanih dokončnih odgovorov na zaposlenega

Management
produktov in
portfelja

Presoja produktov/storitev: ocenjeni tržni potencial novega produkta v EUR,
tveganost novega produkta, novi produkti na trgu v EUR ali v %, konkurenčna ocena
produkta glede na konkurente, ocenjeni stroški razvoja produkta, ocenjena rast prihodkov
zaradi novega produkta, tržni potencial produkta, ocena všečnosti produkta (strank,
fokusne skupine), aktuarski izračun/dejansko stanje, 
Inovativnost in novi produkti: št. novih produktov/leto, št. nadgradenj produktov/leto,
prihodki od novega produkta/vse prihodke, donosnost novega produkta
Projekti razvoja novosti: stroški razvoja novih produktov/vse stroške, % končanja 
razvoja produkta, št. produktov v razvoju, odstopanje od plana (čas, stroški, donosnost
produkta)

Administracija in
logistika

Nabava in naročila: povprečni roki dobave dobaviteljev, zamude dobaviteljev, nabavna
cena na enoto, ocena dobavitelja, kakovost dobavitelja, povprečni znesek popusta na
dobavitelja, odstotek reklamacij v zensku naročil, interni strošek na naročilo, št.
potencialnih dobaviteljev za produkt, % cene nabavljenega produkta glede na povprečno
ceno konkurenčnih produktov po ponudbah
Management kvalitete, učinkovitosti in stroškov: povprečni strošek napake napačnega
naročila, indeks kakovosti, % napačnih naročil in reklamacij, % dostopnosti sistema
naročanja, povprečni strošek/transakcijo, povprečno št. uspešno opravljenih
naročil/zaposlenega na dan
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Področje odločanja Primeri indikatorjev uspešnosti in učinkovitosti »skladnih točk«
Kadri Organizacija in zaposlovanje: povprečna doba zaposlenosti, % odhoda zaposlenih, %

novih zaposlenih, % povečanja zaposlenih, % študentov, % prejetih odpovedi, % danih
odpovedi, št. vseh planiranih delovnih mest, dejansko št. zaposlenih/planirano, povprečno
št. bolniških dni/zaposlenega, št. prostih delovnih mest, št. premestitev, št. danih odpovedi,
št. prejetih odpovedi, povprečno št. delovnih ur/zaposlenega, št. izobraževalnih
dni/zaposlenega, zadovoljstvo zaposlenih, ocena delovne klime
Nagrajevanje: povprečna plača zaposlenega, povprečna rast plač zaposlenih v EUR ali %,
povprečni znesek nagrad na zaposlenega v EUR (ali % od plače zaposlenega), %, znesek
nagrad v opcijah in lastništvu, znesek izhodiščne plače in rast, indeks povprečne plače glede
na izhodiščno, ocena zaposlenih
Talenti in nasledniki: št. in % predvidene sprostitve obstoječih delovnih mest s potrebo
po nadomestitvi kadrov, % že predvidenih kandidatov za predvidena delovna mesta s
potrebo po nadomestitvi kadrov, % predvidenih upokojitev, % predvidenih odpovedi,
povprečna usposobljenost/zahtevano usposobljenost delovnega mesta, št. potencialnih
kandidatov za nadomestitev, št. talentov z intenzivnimi pripravami za napredovanje
Izobraževanje in razvoj: stroški izobraževanja/plačo, št. dni izobraževanj/planirano št. dni
izobraževanj, % rasti stroškov ali dni izobraževanja, povprečna nagrada na zaposlenega, 
% nagrade na plačo zaposlenega, % zaposlenih z individualno nagrado za uspešnost
Ugodnosti zdravstvenih, pokojninskih in varčevalnih programov: delež
ugodnosti/plačo zaposlenega, povprečni znesek ugodnosti/plačo zaposlenega, rast
ugodnosti, % zaposlenih z ugodnostmi

Informatika IT poslovna vrednost: stroški IT, ocena zmogljivost IT, ocena zanesljivosti IT, % časa
nedostopnosti sistemov, št. BI uporabnikov, št. uporabnikov
Podpora: št. zahtev, št. rešenih zadev, čas od prejetja do končnega odgovora, zadovoljstvo
uporabnikov, št. rešenih zadev/zaposlenega
Projekti: % stanja IT projektov, stroški IT projekov, ROI IT projektov, časovno dstopanje
od rokov, stroškovno odstopanje od rokov, % izvedbe projektov, št. aktivnih projektov
IT dobavitelji: stroški IT pogodb, stanje projektov v %, SLA učinkovitost, časovno
izpolnjevanje rokov, rating dobavitelja, zanesljivost dobavitelja
Revizija in skladnost: % izpolnjenih zahtev skladnosti, zakonska skladnost v %, 
stroški skladnosti, stopnja tveganja, št. odprtih zadev

Management
Management se deli na dve ravni in cikla aktivnosti:
Strateški management: analiza – Kje želimo biti? (vizija in strategija), izpeljava ciljev – Kaj
je pomembno za uresničitev strategije? (prioritete), planiranje – Kako pridemo do tja?
(merila in smernice udejanjanja strategije)
Operativni managemet: monitoriranje – Kako nam gre?, analiza in poročanje – Zakaj?,
planiranje – Kaj naj počnemo, da dosežemo cilje in postavljena merila uspešnosti?
Področja odločanja:
Učinkovitost in uspešnost:
• Finančni management (ROE, ROA P/E, profitna marža, stroškovni količnik,

kombinirani količnik, poslovni izid, solventnost, likvidnost),
• Poslovni prihodki (rast obračunane premije (EUR in %), tržni potencial v EUR in rast

trga v %, akvizicija novih strank v %, obdržanje obstoječih strank v %, tržni delež, rast
konkurentov v %, cena/cena konkurentov),

• Stroški in učinkovitost (kombinirani količnik, stroškovni količnik, škodni količnik,
stroški prodajne verige in provizije, operativni stroški, stopnja dobička, % rasti cen
nabavnih prvin, učinkovitost procesov, stroški razvoja),

• Upravljanje dolgoročnih sredstev (ROI, ROA, NPV, ROI strateških naložb, indeks
produktivnosti zaposlenih, IT ROA, obdržanje zaposlenih).
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Vir: Prirejeno po Blackmore, Marenghi, 2009.

Navedeni primeri dodatnih specifičnih kazalnikov za posamezna področja odločanja oziroma procese v
okviru zavarovalnice le dopolnjujejo in nadgrajujejo obstoječe osnovne indikatorje uspešnosti štirih vidikov:
finančnega, zaposlenih, strank in procesov; le-ti so že integrirani med cilje posameznih organizacijskih
enot. Med integracijo so seveda ustrezno prilagojeni. V primeru poslovnih področij, ki ne delujejo navzven
neposredno s strankami, ampak opravljajo storitve za druge interne organizacijske enote, se upošteva kot
stranke in njihovo zadovoljstvo zaposlene v oddelkih, za katere opravljajo storitve. Prav tako se prilagodi
kazalnike finančnega vidika posameznim področjem zlasti na podlagi tega, ali gre za dobičkonosno ali
stroškovno organizacijsko enoto.

Če povzamemo, je bilo v zadnjih dveh desetletjih namenjene veliko pozornosti razvoju področja iskanja
načinov zanesljivega izboljševanja doseganja strategij podjetij in zavarovalnic. Razvita so bila različna orodja,
metode in metodologije, ki preverjeno omogočajo merljivo opredelitev jasno postavljene strategije in
ažurno zasledovanje doseganja le-te. Posamezne organizacije in zavarovalnice imajo tako na razpolago
orodja za doseganje strategij, kot jih še ni bilo, in od njih je odvisno, ali jih bodo implementirale in tako
morda pridobile dodatno potrebno konkurenčno prednost za doseganje ciljev strategij in uspešno
poslovanje.

6 Zaključek

Študije proti koncu 20. stoletja so pokazale, da organizacije uspejo uspešno implementirati le 10 %
kvalitetno definiranih strategij. Zato so bila razvita orodja in metodologije, ki omogočajo uspešno
implementacijo in doseganje strategij. Med taka orodja lahko štejemo strateške karte, ki grafično in
razumljivo predstavijo strateške cilje in vzročno-posledične povezave skozi štiri vidike. S tem odpravljajo
enega od ključnih razlogov, ki je bil v študijah naveden kot temeljen za neuspeh implementacije: nejasnost
razumevanja in izvrševanja.

Raziskave so kot pomemben kriterij uspešne implementacije strategij potrdile tudi pomen reka: »Česar ne
merimo, ne moremo kvalitetno upravljati.« Brez postavljenih merljivih ciljev, ne moremo ugotoviti ali
smo bili uspešni pri njihovem doseganju ali ne. 

Posledično je bila razvita metodologija merjenja rezultatov s sistemom uravnoteženih kazalnikov, ki
omogoča vodstvu, da opredeli cilje, ki presegajo zgolj finančno uspešnost in dodatno zajemajo odnose s
strankami, vlaganje v zaposlene ter izboljšanje procesov, s pomočjo katerih je mogoče zagotoviti dolgoročno
uspešnost. Pri tem indikatorji uspešnosti izhajajo iz poslanstva in strategije podjetja ter izražajo
uravnoteženost med zunanjimi kazalniki, osredotočenimi na stranke, in med notranjimi kazalniki ključnih
poslovnih procesov, zaposlenih, učenja in rasti. Sistem BSC ohranja finančne kazalnike kot osnovno merilo
pretekle uspešnosti, dodaja pa jim še druge, ki pomembno vplivajo na prihodnjo uspešnost. 

Področje odločanja Primeri indikatorjev uspešnosti in učinkovitosti »skladnih točk«

Management Upravljanje s tveganji: bonitetna ocena zavarovalnice, indeks izpostavljenosti tvegnjem,
indeks apetita po tveganjih, pokritost kapitala, solventnostni količnik, ocena revizije, št.
odprtih predlogov revizije, znesek odpisov, št. in znesek škodnih dogodkov iz naslova
operativnih tveganj
Skladnost poslovanja: % doseganja skladnosti poslovanja, stroški skladnosti, 
% doseganja zahtev zakonske skladnosti poslovanja, št. in znesek kazni izrečenh s strani
regulatorjev
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V zadnjih dvajsetih letih intenzivne internacionalizacije in globalizacije so pritiski na učinkovito poslovanje
zavarovalnic postali bistveno večji. Zavarovalnice zato z namenom, da bi ohranile lastni tržni položaj in
uspešno poslovale na tujih in tudi na domačih trgih, sprejemajo ukrepe, s pomočjo katerih si zagotavljajo
konkurenčno prednost in uspešno poslovanje.

Prav menedžment učinkovitosti in uspešnosti (PM) odgovarja na vprašanje, kako naj organizacija oziroma
zavarovalnica dosega višje vzvode učinkovitosti sredstev (zaposlenih, finančnih sredstev in tehnologije) s
ciljem doseči kratko-, srednje- in dolgoročne strateške cilje. 

PM je treba razumeti kot t.i. koncept dežnika (ang. umbrella concept), saj ustvarja sinergije z integracijo
operativnih in finančnih informacij, informacijskih orodij poslovne inteligence ter različnih metod in
metodologij (strateške karte, uravnoteženi sistem kazalnikov idr.) v eno samo ogrodje za uresničevanje
strategije, planiranje, ažurno nadziranje izvrševanja, analiziranje in poročanje za podporo odločanju. 

V zadnjem desetletju so bili z namenom dodatnega izboljšanja generiranja dodane vrednosti v sklopu PM
ključni indikatorji uspešnosti in učinkovitosti poslovanja nadgrajeni v posamezna področja odločanja. PM
tako določa procese in orodja poslovne inteligence, ki jih dopolnjuje z analizo učinkovitosti in uspešnosti,
da bi:
• dosegli ciljne strategije in nadzor stroškov, ne da bi žrtvovali cilje prihodnje rasti, konkurenčnosti ter

doseganja uspešnosti poslovanja;
• razumeli, kaj je gonilo stroškov in dobička (vrednosti);
• izboljšali agilnost,
• identificirali poslovna, ekonomska, socialna, družbena in okoljevarstvena tveganja in priložnosti ter se

nanje ustrezno odzivali.

PM postavlja uspeh kot posledico ažurno in transparentno začrtanih, iz strategije izhajajočih ciljev ter iz
njih izpeljanih merljivih ključnih indikatorjev uspeha, sprotnega analiziranja, ažurnega odzivanja na
vrednosti z ustreznimi aktivnostmi, monitoriranja učinkov le-teh in sprotnega prilagajanja. Kot podlago
za doseganje učinkovitosti izvajanja omenjenih procesov navaja sodobne tehnologije (podatkovna skladišča,
BI orodja) in moderna orodja za podporo odločanju.

Vpeljan PM tako omogoča zavarovalnici, da se lahko hitreje odziva, sprejema boljše odločitve, lažje dosega
cilje in posluje učinkoviteje ter posledično pridobi konkurenčno prednost pred drugimi. Omogoča večjo
odzivnost na spremembe in hitro reagiranje na podlagi ključnih ter ažurnih informacij. Zgodovina je že
pokazala, da lahko prav ažurne informacije in posledično agilen odziv pogosto predstavljajo razlog za
pridobitev ključne konkurenčne prednosti in posledično tržnega deleža. 

Dodatne prednosti PM in sinergij združenih orodij ter metod so še izboljšano informiranje ter
komunikacija, zlasti na področju sporočanja strategije managerjem in zaposlenim v podjetju, izboljšana
koordinacija (vertikalna in horizontalna), izboljšan nadzor, ki omogoča hitrejše odzivanje na odklonske
dogodke in sprotno, agilnejše prilagajanje aktivnosti za doseganje planov.

Pregovor pravi, da dobri nameni ne premikajo gora, buldožerji pa jih. Če ima organizacija le opredeljeno
strategijo, ima zgolj dobre namene. Ustrezno izpeljani in definirani ključni indikatorji uspešnosti v ključnih
področjih odločanja ter njihovih »sladkih točkah« pa so kot buldožerji, ki namene lahko spreminjajo v
dejanja in privedejo do želenih rezultatov. Tako je performance management managersko orodje, ki
preverjeno usmerja organizacijo k doseganju strategije za dolgoročno zagotavljanje uspeha in
konkurenčnosti.
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Prvi sklop smernic EIOPA o
Solventnosti 2 v posvetovanju
V začetku letošnjega junija (2. 6. 2014) je bilo
objavljeno posvetovanje o prvem sklopu smernic
Evropskega organa za zavarovanja in poklicne
pokojnine (EIOPA) kot del priprav na uvedbo
direktive Solventnost 2. S spremembo obstoječe
nacionalne zakonodaje se bo 34 smernic lahko
sprejelo kot zavezujoče. V posvetovanju je pet
dokumentov:
• steber 1, tehnične rezervacije, lastna sredstva,

standardne formule zahtevanega solventnostnega
kapitala in skupine,

• notranji modeli,
• steber 2, vključno z ORSA in upravljanjem,
• revizijski postopek nadzornega organa (SRP),
• enakovrednost ocen nadzornega organa.
Poleg navedenega je objavljen tudi posvetovalni
dokument o presoji učinka smernic, ki omogoča
oceniti povezave med nekaterimi vprašanji in
podlago oziroma izhodišči. Glede na število
objavljenih smernic se evropski zavarovalni trg pri
tem sprašuje, ali so posamezne smernice nujno
potrebne ali pa bi lahko bile objavljene v drugačni
obliki, denimo kot dokument o najboljši praksi.
Vsekakor je pomembno zagotoviti, da ne
spodkopavajo direktive ali ustvarjajo dodatnih
omejitev ali kapitalskih zahtev. Posvetovanje bo
trajalo do 29. 8. 2014.

Stresni testi v evropskem
zavarovalniškem sektorju
Stresni testi predstavljajo enega od rednih nadzornih
orodij, ki pomaga oceniti odpornost
zavarovalniškega sektorja na neugodne razmere in
posledično sprejeti ustrezne sklepe za podporo
stabilnosti finančnega sistema. Strokovna podlaga
stres testa v letu 2014, ki se je začela 30. 4. 2014 in
končala 11. 7. 2014, je nov zavarovalniški
regulativni režim Solventnost 2, cilj pa je test
odpornosti zavarovalnic v povezavi s tržnim
tveganjem po zgodovinskih in hipotetičnih

scenarijih. Glede na odziv nadzornika na podaljšano
obdobje nizke obrestne mere je EIOPA v test
vključila tudi test nizkih obrestnih mer. Na osnovi
testa naj bi se potrebe po kapitalu, izpeljane v
stresnem testu, primerjale s kapitalskimi zahtevami
solventnosti in minimalnimi kapitalskimi zahtevami
v okviru tržnih scenarijev ob upoštevanju t. i. single
faktorja zavarovanja in podaljšanega obdobja z
nizko donosnostjo. Rezultati testa na ravni EIOPA
naj bi bili objavljeni novembra letos.

Podpisan sporazum FATCA
Republika Slovenija je z Združenimi državami
Amerike (ZDA) dne 2. 6. 2014 podpisala
Sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih
predpisov na mednarodni ravni in izvajanju
FATCA, po katerem so finančne institucije v
Sloveniji dolžne poročati slovenskim davčnim
organom informacije o strankah, ki bodo
opredeljene kot ameriški davčni zavezanci. Te
informacije bodo nato sporočene ameriški davčni
upravi. Ameriška davčna pravila opredeljujejo kot
ameriške davčne zavezance osebe, ki so ameriški
državljani, ne glede na to, kje prebivajo, in/ali
ameriški davčni rezidenti, ki so lahko tudi državljani
drugih držav (npr. Slovenije), vendar zaradi bivanja
in dela v ZDA pridobijo status ameriškega davčnega
zavezanca. Prvo poročanje podatkov o osebah, ki
bodo opredeljene kot ameriški davčni zavezanci, in
o njihovem premoženju ter poslovanju bo v
predpisanem obsegu izvedeno v letu 2015 za
poslovanje v letu 2014. 
Zakon o ratifikaciji sporazuma je bil objavljen v UL
RS – Mednarodne pogodbe, št. 8 z dne 30. 6. 2014,
izvajati pa se je začel 1. 7. 2014.

Razprava o avtomatični izmenjavi
informacij
Na svetovni ravni poteka razprava o avtomatični
izmenjavi podatkov finančnih računov med
državami. Evropska unija (EU) pri tem razmišlja o
uskladitvi nedavno sprejete direktive o obdavčitvi
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prihrankov z globalnim standardom poročanja, ki
ga je razvila Organizacija za gospodarsko
sodelovanje in razvoj (OECD). Več obveznosti
poročanja namreč vodi k prevelikim stroškom in
zapletenim modelom, sistemom za podjetja in
davčne uprave. Poleg navedenega bo treba
upoštevati direktivo EU o upravnem sodelovanju,
ki je trenutno v pregledu. Omenjeni predpisi bi
morali biti usklajeni tudi v smislu datuma prijave.
Obseg obveznosti poročanja bi se lahko omejeval
samo za čezmejno prodajo. Obveznosti poročanja
zavarovalnic o obstoječih politikah bi se bistveno
zmanjšale z uporabo spremenjenega »postopka B1«,
v okviru katerega se obstoječe račune preverja le
takrat, ko zapadejo. Predvideno je, da bo direktiva
o upravnem sodelovanju sprejeta do konca tega leta,
svetovni standard OECD pa naj bi bil v EU potrjen
septembra.

Krepitev rasti - priporočila za
posamezne države članice za leto 2014
Evropska komisija (EK) je v začetku junija 2014
sprejela priporočila za posamezne države članice na
področju ekonomske politike, s katerimi naj bi se
okrepilo že začeto okrevanje gospodarstva.
Priporočila temeljijo na podrobnih analizah razmer
v posameznih državah in vsebujejo smernice za
spodbujanje rasti, povečanje konkurenčnosti in
ustvarjanje delovnih mest v letih 2014 in 2015.
Njihov namen je državam članicam pomagati, da se
dokončno rešijo iz primeža krize in ponovno
vzpostavijo rast. O priporočilih za posamezne
države so junija razpravljali voditelji in ministri
držav EU, finančni ministri Sveta EU so jih uradno
sprejeli na zasedanju 8. 7. 2014. Sedaj je njihovo
izvajanje odvisno od držav članic, kako jih bodo
upoštevale pri pripravi svojih nacionalnih
proračunov in drugih ustreznih politik za prihodnje
leto.

Obvezno zavarovanje ni jamstvo za
varnost potrošnikov
Evropski parlament (EP) je v začetku aprila letos
potrdil zakonodajno resolucijo v zvezi z uredbo EU
o medicinskih pripomočkih in in vitro
diagnostičnih medicinskih pripomočkih. Poročilo
EP uvaja obvezno zavarovanje odgovornosti
proizvajalcev na območju celotne EU. Evropsko

zavarovalno združenje (IE) sicer podpira
prizadevanja za zagotovitev varnih in učinkovitih
tovrstnih sredstev, a meni, da zavarovanje ni
nadomestek za vpeljavo varnostnih meril, čeprav
obstoječi trg komercialnega zavarovanja deluje
uspešno. Prav tako smatra, da ne more delovati
sistem obveznega zavarovanja proizvajalcev in vitro
medicinskih diagnostičnih pripomočkov za primer
nesolventnosti, ki trenutno na trgu še ne obstaja.
Primernejši načini za varstvo potrošnikov so
sistematična kontrola, usklajeni varnostni standardi
in okrepljen nadzor trga.

Obsežne poplave in nizka
zavarovanost
Maja letos je Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter
Srbijo prizadela vodna stihija, ki je povzročila
večmilijardno škodo. Pri tem se je pokazalo, da
obstaja v omenjenih državah nizka stopnja
zavarovanosti ne glede na lastništvo premoženja:
zavarovanje ali ni bilo sklenjeno ali pa je bilo, vendar
ne za rizike naravnih nesreč, ali pa je bila
zavarovalna vsota prenizka. Kljub dejstvu, da 37
odstotkov vseh naravnih nesreč v svetu predstavljajo
poplave, je bil primerno zavarovan le majhen del
prizadetega premoženja. V BIH ocenjujejo, da ima
premoženje zavarovano proti poplavi le 2 odstotka
prebivalcev in le 3,5 odstotka od tistih s prizadetih
območij. Država pa – podobno kot v Sloveniji –
krije škodo, ki nastane kot posledica katastrofalnih
naravnih nesreč.
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Nova zakonodaja

Uradni list Republike Slovenije
(od 1. 1. 2014 do 15. 7. 2014)

3/2014 z dne 10. 1. 2014
32 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje in ribištva.
36 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2013.

4/2014 z dne 17. 1. 2014
63 Sklep o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena Zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih
poročanja.

6/2014 z dne 24. 1. 2014
130 Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega 
pokojninskega sklada.

7/2014 z dne 31. 1. 2014
188 Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2013.

12/2014 z dne 14. 2. 2014
310 Minimalna zajamčena donosnost za obdobje od januarja do decembra 2014.

13/2014 z dne 17. 2. 2014
361 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno
prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB8).
363 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2014.

14/2014 z dne 21. 2. 2014
395 Obvestilo o odobritvi sheme državne pomoči po Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva.

15/2014 z dne 28. 2. 2014
460 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2014.

17/2014 z dne 7. 3. 2014
542 Zakon o dopolnitvi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-D).

18/2014 z dne 14. 3. 2014
599 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2014.

19/2014 z dne 17. 3. 2014
666 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (ZPPDFT-C).
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21/2014 z dne 28. 3. 2014
776 Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o
naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz 
zavarovalno-tehničnih rezervacij.
778 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2014.

25/2014 z dne 11. 4. 2014
966 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1F).
989 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2014.

29/2014 z dne 25. 4. 2014
1192 Sklep o spremembi Sklepa o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad.

33/2014 z dne 9. 5. 2014
1353 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1E).
1357 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2014.

36/2014 z dne 23. 5. 2014
1480 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2014.

37/2014 z dne 26. 5. 2014
1516 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2014.

38/2014 z dne 30. 5. 2014
1521 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-F).

42/2014 z dne 9. 6. 2014
1685 Pravilnik o vsebini, obliki in načinu vročanja sklepov o izvršbi v elektronski obliki, drugih pravnih
aktov, dokumentov in informacij.
1688 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2014.

45/2014 z dne 20. 6. 2014
1843 Sklep o nadzoru nad zavarovalniško skupino.

46/2014 z dne 23. 6. 2014
1915 Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu
(ZEPEP-B).

48/2014 z dne 27. 6. 2014
2026 Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju.

MP 8/2014 z dne 30. 6. 2014
36 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o
izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (BUSSDP).

50/2014 z dne 4. 7. 2014
2078 Zakon o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2N).
2079 Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K).
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51/2014 z dne 7. 7. 2014
2178 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2014.

Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije
(od 1. 1. 2014 do 15. 7. 2014)

b.š./2014 z dne 1. 7. 2014 
Poročila o stanju na področju zavarovalništva, besedilo Letnega poročila Agencije za zavarovalni nadzor
za leto 2013 in besedilo Finančnega načrta Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2014.

b.š./2014 z dne 18. 6. 2014 
Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov za leto 2013, Letnega poročila Agencije
za trg vrednostnih papirjev za leto 2013 in Finančnega načrta Agencije za trg vrednostnih papirjev za
leto 2014.

b.š./2014 z dne 6. 6. 2014
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav
Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA
(BUSSDP).

b.š./2014 z dne 8. 5. 2014
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J).

b.š./2014 z dne 18. 4. 2014
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih (ZMV-A).

b.š./2014 z dne 1. 4. 2014
Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 
30. 1. 2014 in 27. 2. 2014.






