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Dr. Mojca Piøkuriå

Zavarovalniøki horizonti tudi tokrat prinaøajo

zanimivo branje. Seznanimo se lahko z izsledki

ekonomskega eksperimenta, ki je bil izpeljan med

øtudenti Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v

Mariboru in kaæe, kako racionalno se ljudje

odloœajo, ko izbirajo zavarovanje. Beremo lahko

tudi o priloænostih in nevarnostih, ki jih je

slovenskim zavarovalnicam prinesel vstop

Hrvaøke v Evropsko unijo, analiziramo razliœne

moænosti oblikovanja dividendne politike

zavarovalnic ter se spoznamo s teoretiœnim

konceptom druæbene odgovornosti zavarovalnic.

Raznolikost objavljenih œlankov kaæe, da stojijo

slovenske zavarovalnice pred zelo razliœnimi

izzivi. A teh ne bi mogli razdeliti na bolj ali

manj pomembne, temveœ jih dojemamo kot

enakovredne. Poslovno okolje se nenehno

spreminja, zavarovanci se odloœajo v skladu s

svojimi ekonomskimi okoliøœinami in glede na

impulze iz sploønega gospodarskega okolja,

delniœarji pa od zavarovalnic priœakujejo

stabilno poslovanje in primerno donosnost za

svoj vloæek.

Ker so gospodarski obeti v Sloveniji zelo negotovi

in kapitalski trg nestabilen, se tudi

zavarovalnice, ki poslujejo v naøi dræavi,

izpostavljajo precejønjim strateøkim tveganjem.

Da se bodo lahko uspeøno spoprijele z izzivi

poslovnega okolja, bodo morale zelo skrbno

oblikovati svoje poslovne strategije. Treba bo

premiøljeno upravljati s kapitalom in premiøljeno

iskati ravnovesje med obsegom pobrane premije

in dobiœkonosnostjo. A to bo mogoœe le, œe bodo

zavarovalnice pravilno razumele potrebe svojih

strank po varnosti in zavarovanju zanje

pomembnih nevarnosti ter te njihove potrebe tudi
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zadovoljile. Æelimo si, da bi tudi v tej reviji objavljeni œlanki

spodbudili razmiøljanje v tej smeri, in vam æelimo prijetno branje.

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–44
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Dividendna
politika zavarovalnic

Tomaæ Rozman*

V priœujoœem prispevku so najprej predstavljene

teorije, ki obstajajo na podroœju dividendne

politike. V nadaljevanju so prikazani dejavniki,

ki vplivajo na omenjeno politiko, izpostavljene pa

so tudi posebnosti dividendne politike

zavarovalnic in omenjen vpliv krize na

dividendne politike evropskih zavarovalnic.

Prikazani so øe programi odkupov lastnih delnic

kot del dividendne politike, prav tako pa je

podana tudi primerjava med dividendami in

tovrstnimi programi. Zatem sledi analiza tujih

zavarovalnic, ki postreæe z ugotovitvijo, 

da obstajajo v dividendnih politikah teh

zavarovalnic doloœeni vzorci oziroma

podobnosti. Ob koncu œlanka so predlagane

dividendne politike, ki bi bile primerne za

zavarovalnico. Prikazana sta tudi njihov vpliv

na kapital po zavarovalniøkem kapitalskem

modelu Standard & Poor’s in vpliv na

izpolnjevanje zakonskih kapitalskih zahtev.

The article presents theories in the field of

dividend policy of insurance companies, and

goes on to outline factors that affect dividend

policies, emphasising distinct factors of dividend

policies of insurance companies. It also shows the

effect of financial crisis on dividend policies of

European insurance companies. It then addresses

the issue of stock repurchase programmes as part

Povzetek:

Summary:

1

* Mag. poslovnih ved, Zavarovalnica Triglav, d. d.

Zavarovalnica oktober 2013.xp  10/10/13  9:04 AM  Page 5



of dividend policy and compares dividends with these programmes.

The article continues with an analysis of dividend policies of foreign

insurance companies, determining certain patterns and similarities

between them. Finally, the article proposes three dividend policies for

insurance companies, demonstrating the effect of these policies on

Standard & Poor’s insurance capital model and on meeting legal

capital requirements.

1 Uvod

Finanœne institucije morajo potem, ko ustvarijo dobiœek, in æe med samim

poslovanjem redno preverjati, ali izpolnjujejo zakonske zahteve. Œe

namreœ podjetje ne izpolnjuje vseh zahtev, je poslovanje ogroæeno. 

Ko pa so zahteve izpolnjene, se mora vodstvo podjetja odloœiti, kako bo

lastnikom razdelilo ustvarjeno vrednost. V ta namen podjetja oblikujejo

dividendno politiko, v sklopu le-te pa opredelijo strategijo oziroma

naœine, kako bo podjetje ravnalo z ustvarjenimi in zadræanimi dobiœki.

Podjetje z dividendno politiko opredeli, koliko dobiœka bo zadræalo,

koliko ga bo izplaœalo lastnikom v danem trenutku in v prihodnosti ter v

kakøni obliki ga bo izplaœalo.

Raziskal bom proces upravljanja kapitala in samo dividendno politiko

oziroma, natanœneje, ali je mogoœe s slednjo poveœati premoæenje

delniœarjev. Øe posebno pozornost bom namenil zavarovalnicam, saj bom

predlagal dividendno politiko za zavarovalnico Triglav.

Zaœel bom s pregledom teorij in empiriœnih raziskav ter predstavil temelje

teorij, ki so se razvile skozi œas. Pri tem bom iskal najbolj pomembne

faktorje dividendnih politik, ki so jih z raziskavami naøli avtorji. Preveril

bom tudi morebitne razlike med dividendno politiko, kakrøne se

posluæujejo podjetja v finanœnem sektorju, in dividendno politiko podjetij

v preostalih sektorjih gospodarstva. Nadaljeval bom s pregledom

dividendnih politik tujih oziroma primerjalnih zavarovalnic in poskuøal

najti skupni vzorec, ki bi ga morda lahko uporabil tudi v predlogu

dividendne politike za zavarovalnico Triglav.

Predmet obravnave je torej upravljanje kapitala zavarovalnice in v sklopu

tega dividendna politika. Obravnaval bom vpraøanje, ali lahko dividendna

politika vpliva na delniœarje in na poslovanje zavarovalnice. Pri tem bom

moral raziskati in prikazati vse morebitne dejavnike, povezane z

delniœarji, dividendno politiko in poslovanjem zavarovalnice. Namen je

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–46
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raziskati podroœje dividendne politike in poslovanje zavarovalnic, nato pa

na podlagi pregleda empiriœnih raziskav in pregleda dividendnih politik

primerjalnih zavarovalnic predlagati optimalno dividendno politiko za

zavarovalnico Triglav.

2 Teorije dividendne politike

Dividendna politika je zgolj del procesa upravljanja s kapitalom podjetja.

De Weert (2011) ugotavlja, da je mogoœe z ustreznim upravljanjem

poveœati vrednost premoæenja delniœarjev oziroma podjetja. V ta namen

pa je treba razumeti povezave med distribucijo dobiœka, stroøki kapitala,

vrednostjo podjetja oziroma celoten proces upravljanja kapitala. Ta je

prikazan na Sliki 1.

Slika 1: Proces veœanja vrednosti podjetja.

Vir: De Weert, F.: Bank and insurance capital management, 2011, str. 3.

Proces upravljanja kapitala ima dve glavni komponenti: optimiziranje

strukture kapitala in optimiziranje poslovanja. Na levi strani slike so

nanizane aktivnosti, povezane z optimizacijo strukture kapitala, ki vodijo

v optimalne stroøke kapitala. Na desni strani pa so aktivnosti, povezane z

optimizacijo poslovanja, ki vodijo v optimalen donos kapitala. Obe

kategoriji (optimiziranje strukture kapitala in optimiziranje poslovanja)

morata biti pravilno opravljeni, da sta vrednost podjetja in premoæenje

delniœarjev maksimirana. S slike torej lahko razberemo, da je dividendna

Zavarovalniøtvo 7
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politika res eden od mnogih delov procesa upravljanja kapitala in da

lahko vodi v poveœanje vrednosti premoæenja delniœarjev. 

Skozi œas se je razvilo veœ oblik teorij dividendnih politik, vendar je vsem

skupno, da poskuøajo najti naœin, kako z ustrezno dividendno politiko

maksimirati premoæenje podjetja. Temeljne teorije na podroœju dividendne

politike so: teorija pozitivnega vpliva, teorija nevtralnosti politike dividend

in teorija negativnega vpliva. V primeru pozitivnega vpliva se z veœanjem

deleæa dobiœka podjetja, izplaœanega za dividende, veœa tudi cena delnice,

stroøki lastniøkega kapitala pa se niæajo. V primeru nevtralnosti politike

dividend se cena delnice in stroøki lastniøkega kapitala ne spreminjajo z

veœanjem izplaœila dobiœka. V primeru negativnega vpliva se z veœanjem

izplaœila dobiœka cena delnice zmanjøuje, stroøki lastniøkega kapitala pa

naraøœajo. Razmerja med teorijami so prikazana na Sliki 2.

Slika 2: Razmerja med deleæem deljenja dobiœka in vrednostjo

podjetja ter stroøki lastniøkega kapitala po razliœnih

teorijah dividendne politike

Vir: Brigham, E. & Ehrhardt, M.: Financial management : theory and

practice, 2005, str. 617.

2.1 Teorija pozitivnega vpliva – vrabca v roki

Teorija pozitivnega vpliva pravi, da imajo investitorji raje dividende v

sedanjosti kot pa kapitalske dobiœke v prihodnosti. Miller in Modigliani

(1961) sta priøla do zakljuœka, da dividendna politika ne vpliva na

zahtevani donos lastniøkega kapitala s strani investitorjev. Brigham in

Ehrhardt (2005), Gordon (1963) ter Lintner (1962) pa argumentirajo, da se

z zviøanjem dividend zahtevani donos na lastniøki kapital zmanjøa, ker so

investitorji lahko bolj gotovi glede donosov na dividende kot glede

donosa kapitala, ki naj bi bil posledica zadræanih dobiœkov. Investitorji

torej bolj cenijo evro priœakovanih dividend kot pa evro priœakovanih

kapitalskih dobiœkov, saj so dividendni donosi manj tvegani kot kapitalski

dobiœki.

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–48
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2.2 Teorija nevtralnosti politike dividend

Za zaœetnika teorij na tem podroœju veljata Miller in Modigliani (1961), ki

sta predlagala, da dividendna politika nima nobenega vpliva na vrednost

podjetja in na odloœitve investitorjev. Temeljne predpostavke, ki sta jih ob

tem postavila, so: popolni trg kapitala, racionalno obnaøanje investitorjev

in popolna gotovost (glede prihodnjih investicijskih programov in s tem

tudi dobiœkov podjetja). V svetu popolnega trga kapitala naj dividendna

politika – ob nespremenjeni investicijski politiki –  ne bi imela

nikakrønega vpliva na premoæenje delniœarjev. Avtorja to dodatno

utemeljita s tem, da naj bi viøja izplaœila dividend vodila do niæjih

zadræanih dobiœkov in kapitalskih dobiœkov oziroma rasti cen delnic.

Tako naj bi se uœinek teh dveh dogodkov izniœil, posledica pa je

nespremenjeno premoæenje delniœarjev. Avtorja sta oblikovala model, ki

temelji na mnogih predpostavkah in je prav zato deleæen øtevilnih kritik.

2.3 Teorija negativnega vpliva – davœna teorija

Brigham in Ehrhardt (2005) menita, da ta teorija povezuje izplaœila

dividend z negativnim vplivom na ceno delnice, pomemben vpliv v tej

teoriji pa imajo tudi davki. Obstajata dva razloga, zakaj je rast cene

delnice skozi œas bolj ugodno obdavœena kot pa dividende. Najprej,

zaradi œasovne vrednosti denarja ima evro plaœanega davka manjøe

efektivne stroøke kot pa evro, plaœan danes. Drugi razlog je povezan z

davœno zakonodajo doloœenih dræav, kjer dediœi ne plaœajo davkov na

kapitalske dobiœke, œe so podedovali delnice po investitorjevi smrti.

Zaradi davkov imajo torej doloœeni investitorji raje podjetja z niæjimi

dividendami in so za tovrstna podjetja pripravljeni plaœati veœ. Nekateri

investitorji pa imajo raje podjetja z viøjimi dividendami in so zato

pripravljeni plaœati veœ za delnice tovrstnih podjetij.

2.4 Preostale teorije dividendne politike

Do zdaj predstavljene teorije veljajo za prve, temeljne teorije, ki so sluæile

kot izhodiøœe za nadaljnje raziskave. Skozi œas so se iz njih razvile tudi

druge, ki jih predstavljam v nadaljevanju. Po vsebini so zelo podobne

temeljnim teorijam ali jih celo dopolnjujejo.

2.4.1 Teorija signalov

Manos, Murinde in Green (2011) predstavijo teorijo signalov. Slednja

pravi, da ko je raven asimetrije informacij visoka, podjetja poveœajo

dividende zaradi signaliziranja kakovosti in transparentnosti ter zmanjøanja

informacijskih teæav. Teorija torej poudarja pomen dividend za sporoœanje

internih informacij investitorjem o prihodnjih obetih poslovanja podjetja.

Zavarovalniøtvo 9
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To teorijo so raziskovali tudi Reddemnn, Basse in von der Schulenburg

(2010). Signalna hipoteza teorije signalov dividendne politike pravi, da

lahko menedæerji podjetja uporabijo spremembe dividend za premostitev

informacijske asimetrije na kapitalskem trgu. Da investitorji ne bi napaœno

razumeli dejanja menedæerjev, so ti zelo nenaklonjeni niæanju dividend.

Ta vidik ima øtevilne posledice za proces signaliziranja z dividendami; tu

pa pridemo tudi do hipoteze glajenja. Niæanje dividend vodi v niæje cene

delnic, viøanje dividend pa pride v poøtev le takrat, ko vodstvo podjetja

verjame in zaupa, da bodo prihodnji denarni tokovi dovolj moœni za

vzdræevanje nove ravni dividend. Vidimo, da obe hipotezi poveæeta

dividende z dobiœki podjetja, razlika je le v tem, kako poveæeta ta

dejavnika. Hipoteza signaliziranja predpostavlja, da dividende vodijo

dobiœke, hipoteza glajenja pa, da dobiœki vodijo dividende.

Dhanani (2005) gleda na dividende kot na signalni mehanizem, s katerim

podjetja upravljajo informacijsko asimetrijo med menedæerji in delniœarji.

Dividende naj bi predstavljale verodostojen in drag stroøek, s katerim

lahko uspeøna podjetja sporoœajo trgu informacije in se tako loœijo od

drugih, manj uspeønih podjetij. Dividende odraæajo uspeh podjetja, 

saj nakazujejo sposobnost le-tega, da bo opravljalo ta plaœila tudi v

prihodnosti, brez da bi se moralo zatekati k zbiranju zunanjih sredstev.

Obenem predstavljajo dividende tudi stroøek, saj naj bi njihov pozitiven

signal zagotovil zaupanje investitorjev. Pomembno je tudi, da manjøa

podjetja zaradi informacijskih asimetrij vidijo dividende kot pomemben

signal oziroma da ta podjetja bolj priznavajo teorijo signalov.

Grullon, Michaely in Swaminathan (2002) menijo, da je viøanje dividend

lahko signal, ki nakazuje fazo æivljenjskega cikla podjetja oziroma zrelost

podjetja, in ne signal, ki nakazuje prihodnjo dobiœkonosnost podjetja.

2.4.2 Agencijska teorija

Dhanani (2005) vidi dividende tudi kot orodje za odpravljanje agencijskih

teæav. Z dividendami naj bi lastniki omejili agentom moænosti, da dobiœke

uporabijo za zasledovanje svojih ciljev (veœje pisarne, sluæbeni avtomobili,

potovanja, itd.). Z vraœanjem dobiœka oziroma kapitala lastniki omejijo

moænosti agentom, da bi ti sprejemali neoptimalne investicijske odloœitve.

Izplaœila dividend prisilijo podjetja, da le-ta sredstva za nove investicije

obœasno zbirajo zunaj (na trgih kapitala), to pa poveœa zunanji nadzor nad

poslovanjem podjetja.

La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer in Vishney (1999) predstavijo to teorijo

tudi nekoliko drugaœe. Po njihovem agencijska teorija pravi, da

dividendne politike odraæajo probleme med agenti in lastniki. V primeru

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–410
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neizplaœila dobiœka vodstvo oziroma menedæerji uporabijo ta sredstva za

osebne namene. Poslediœno imajo delniœarji raje dividende kot pa

zadræani dobiœek, saj se slednji v prihodnosti morda ne bo materializiral

kot dividende.

2.4.3 Teorija ustreæljivosti lastnikom oziroma uœinek klientov

Baker in Wurgler (2004) menita, da je bistvo te teorije, da menedæerji v

danem trenutku ugodijo  æeljam in potrebam delniœarjev. V primeru

dividend govorimo o tej teoriji, ko delniœarji zaœnejo vrednotiti delnice

izplaœevalcev dividend bolje kot delnice neizplaœevalcev, menedæerji pa

temu ustreæejo z izplaœilom dividend. In kako vemo, kdaj delniœarji bolje

ovrednotijo podjetja, ki izplaœujejo dividende? To ugotovimo, ko je

koliœnik razmerja med træno in knjiæno vrednostjo podjetja (angl. market-

to-book ratio) viøji pri podjetjih, ki izplaœujejo dividende, kot pa pri

podjetjih, ki le-teh ne izplaœujejo. Ko delniœarji bolje ovrednotijo delnice

neizplaœevalcev dividend, menedæerji dividende nehajo izplaœevati.

Avtorja potrdita to teorijo in prav tako »streæenje« delniœarjem s strani

menedæerjev ter dodata, da dividende zelo vplivajo na cene delnic, toda v

razliœnih smereh in v razliœnih œasih. Ne najdeta pa nobenega dejavnika,

ki bi spodbujal povpraøevanje po dividendah, in skleneta, da na

povpraøevanje bolj vplivajo obœutki investitorjev.

2.4.4 Teorija æivljenjskega cikla

Brockman in Unlu (2010) ter Bulan in Subramanian (2009) predstavijo in

preuœujejo teorijo æivljenjskega cikla (angl. life cycle theory). Skladno s to

teorijo je optimalna dividendna politika odvisna od æivljenjskega cikla

podjetja. Temeljna predpostavka je, da se investicijske priloænosti podjetja

s œasom zmanjøujejo, prav tako se upoœasni njegova rast in upadejo

stroøki zbiranja novega (zunanjega) kapitala. Zaradi vsega omenjenega se

poveœuje optimalno razmerje za izplaœilo dividend. Podjetja na zaœetku

æivljenjskega cikla imajo veliko investicijskih priloænosti in tudi moænosti

za visoko rast, primanjkuje pa jim denarja in kapitala, ki bi jim to – torej

investicije in rast – omogoœil. Zaradi tveganj, povezanih s tovrstnimi

podjetji, investitorji zahtevajo visoke donose na svoje investicije. Ta

podjetja se torej sooœijo z visokimi stroøki ob izdaji delnic in obveznic ter

tudi z moænostjo, da bodo njihovi vrednostni papirji podcenjeni. To so

temeljni razlogi, da mlada podjetja dobiœke zadræijo in izplaœujejo

dividende v naslednjih fazah æivljenjskega cikla. Na drugi strani imajo

zrela podjetja veliko denarja in kapitala, vendar imajo manj investicijskih

priloænosti. Prav zaradi obilice denarja in obsega denarnih tokov so

podjetja motivirana za zniæevanje agencijskih stroøkov z izplaœili dobiœka

investitorjem. Teorija æivljenjskega cikla torej opisuje, kako podjetja
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prilagajajo svojo politiko izplaœil skozi œas, ko morajo izbirati med

padajoœimi informacijskimi stroøki in vse veœjimi agencijskimi stroøki.

Na teorijo æivljenjskega cikla se navezuje tudi teorija ostanka za dividende

(angl. residual dividend policy). Khan, Anuar, Choo, Jadoon in Jamil

(2011) pravijo, da podjetje izplaœa dividende, ko nima nobene

investicijske priloænosti oziroma projekta s pozitivno neto sedanjo

vrednostjo.

Brigham in Ehrhardt (2005) menita, da problem, zakaj øtevilnim

raziskavam navkljub ne moremo dobiti æelenega odgovora, izvira iz dveh

razlogov, ki omejujeta empiriœne raziskave. Da bi bilo testiranje statistiœno

veljavno, bi morali biti vsi faktorji, razen ravni distribucije dobiœka,

konstantni. Preuœevana podjetja bi se torej morala razlikovati samo po

ravni distribuciji dobiœka. Naslednji razlog leæi v stroøkih kapitala, saj je te

zelo teæko natanœno izmeriti. Ker ne moremo najti podjetij, ki bi se

razlikovala samo glede ravni distribucije dobiœka, in ker prav tako ne

moremo dobiti niti natanœne vrednosti stroøkov kapitala podjetij, ne

moremo dobiti odgovora z empiriœnimi raziskavami ter tako jasnega

odgovora o razmerju med distribucijo dobiœka in stroøki kapitala podjetij

oziroma vrednostjo podjetij. Z empiriœnimi raziskavami torej øe nismo

dobili natanœnih odgovorov na vpraøanje, ali dividendna politika vpliva na

premoæenje delniœarjev. A obstojeœe raziskave nam ponudijo vsaj delne

odgovore.

2.5 Preostali dejavniki, ki vplivajo na dividendno
politiko vseh podjetij

Dhanani (2005) meni, da na dividendno politiko vplivajo nekatere

lastnosti podjetja, natanœneje: velikost podjetja (manjøa podjetja se sooœajo

z veœjim pomanjkanjem kapitala), panoga (finanœna podjetja dajejo veœji

pomen dividendam kot signalu uspeønosti), finanœni vzvod, priloænosti za

rast, dobiœkonosnost podjetja, informacijska asimetrija, agencijski stroøki,

lastniøka struktura (nekateri investitorji dajejo prednost kapitalskim

dobiœkom, drugi dividendam), status podjetja na borzah. Dhanani je z

raziskavo ugotovil tudi, da je dividendna politika pomembna pri viøanju

premoæenja delniœarjev in lahko pomaga pri obrambi pred prevzemom.

Preostale dejavnike so iskali tudi Baker, Mukherjee in Paskelian (2006),

Brown, Liang in Weisbenner (2007) ter Gupta in Banga (2010). Na

dividendno politiko vplivajo denarni tok, dolg, pretekli dobiœki in pretekli

rezultati poslovanja, delniøke opcije direktorjev, institucionalno lastniøtvo,

davki in lastniøtvo delnic podjetja s strani agentov. Po mnenju

menedæerjev so glavne determinante dividendne politike norveøkih

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–412
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podjetij: raven trenutnega in prihodnjih dobiœkov ter tudi njihova

stabilnost, trenutni finanœni vzvod, likvidnostne omejitve. Menedæerji se

strinjajo tudi, da je optimalna dividendna politika ravnovesje med

trenutnimi dividendami in prihodnjo rastjo, ki maksimira ceno delnice.

Dividendno politiko indijskih podjetij kljuœno doloœajo: likvidnost,

dobiœkonosnost, lastniøka struktura, finanœni vzvod oziroma dolg, rast

podjetja. V naslednji tabeli so prikazani faktorji dividendne politike,

povzeti po eni od mnogih raziskav.
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V tabeli so povzete ugotovitve ankete, ki so jo izpeljali Brav et al. (2005).

Anketirali so 384 direktorjev financ in dodatno s triindvajsetimi opravili øe

poglobljen intervju, da bi ugotovili, kateri faktorji narekujejo dividendno

politiko in programe odkupa lastnih delnic. Glede na rezultate raziskave

se agenti najbolj æelijo izogniti niæanju dividend, razen v izrednih

okoliøœinah. Davki so za menedæerje sekundarnega pomena (za

investitorje pa so nasprotno med najbolj pomembnimi dejavniki), ko se

odloœajo o viøini dividend oziroma o tem, ali bodo izplaœali dividende ali

izvedli odkup delnic. Prvotni cilj menedæerjev v okviru dividendne

politike naj bi bil vsaj ohranitev raven dividend, zatem pa je dividendna

politika v bistvu sekundarnega pomena. Menedæerjem so namreœ

najpomembnejøe investicije in likvidnost, o dividendah razmiøljajo øele, 

ko doseæejo te cilje. Najbolj zanimiv del raziskave je predlog, da je

dividendna politika igra, menedæerji pa sledijo doloœenim pravilom igre:

priœakuj precejønjo kazen za niæanje dividend, ne oddalji se daleœ od

tekmecev, vzdræuj dobro bonitetno oceno, imej øiroko in razprøeno bazo

investitorjev, ohranjaj fleksibilnost in – glede na to, da veœji del

investitorjev uporablja za cenitev veœkratnike zasluækov – ne opravi

dejanj, ki zniæajo kazalec zasluæek oziroma dobiœek na delnico.

2.5.1 Dividendna politika tekmecev

Dhanani (2005) ugotovi tudi, da menedæerji pri pregledu oziroma reviziji

dividendne politike upoøtevajo pretekle trende dividendne politike in

dividendne politike tekmecev.

2.5.2 Panoge

Al-Najjar (2011) pravi, da naj bi  na dividendno politiko vplivala tudi

klasifikacija panoge, saj lahko, denimo, v Jordaniji proizvodna podjetja

izplaœujejo dividende laæe kot podjetja v storitvenem sektorju.

2.5.3 Geografski faktor

Kose, Knyazeva in Knyazeva (2011) menijo, da kljub hitremu razvoju

tehnologije in vzporedno tudi komuniciranja ter deljenja informacij

geografska oddaljenost podjetja od investitorjev øe zmeraj predstavlja

pomemben faktor pri oblikovanju in izvajanju dividendne politike. Faktor

geografske oddaljenosti se navezuje na agencijsko teorijo, saj se z

veœanjem razdalje med podjetjem in investitorjem veœa tudi konflikt med

agenti in lastniki oziroma oteæuje moænost nadzora investitorjev nad

menedæerji in njihovimi investicijskimi odloœitvami. Geografsko bolj

odmaknjena podjetja, øe posebno tista s teæavami denarnega toka,

uporabijo redne in stabilne dividende za povrnitev denarja investitorjem

in s tem tudi omejujejo agencijskih stroøkov. Geografska oddaljenost

vpliva tudi na strukturo izplaœila dobiœkov, œasovne medpovezanosti in
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lastnosti dividend, uporabo dolga. Bolj oddaljena podjetja v povpreœju

izplaœujejo viøje dividende; natanœneje, znesek je za 30 odstotkov viøji od

povpreœnega dividendnega donosa. Obseg geografskega uœinka na

dividende je odvisen tudi od tega, kako resne so teæave, povezane s

prostimi denarnimi tokovi. Geografski uœinek je najbolj izraæen pri

podjetjih z visokimi prostimi denarnimi tokovi, omejenimi investicijskimi

priloænostmi in priloænostmi za rast. Dodal bi øe, da geografsko bolj

odmaknjena podjetja pogosteje uporabljajo dividende za izplaœilo

dobiœkov kot pa posebne dividende in programe odkupov delnic. Zanje

je znaœilno øe, da za dividende namenijo veœji del dobiœka, da dividende

pogosteje zviøujejo in redkeje zniæujejo ter da  poslujejo z viøjim dolgom

oziroma finanœnim vzvodom.

2.5.4 Transparentnost, kakovost in standardi poroœanja

Na dividendno politiko vplivajo tudi standardi in zahteve okolja po

transparentnosti ter kakovosti poroœanja. Netransparentnost poroœanja

investitorjem oteæi sprejemanje investicijskih odloœitev, ocenjevanje dela

menedæerjev, ocenjevanje uspeønosti poslovanja podjetja in njegovo

vrednotenje. Zaradi tega naj bi agenti laæe sledili zgolj svojim interesom in

pri tem prikrajøali lastnike za viøje dividende. Brockman in Unlu (2010)

analizirata teorijo æivljenjskega cikla ter hipotezo izida (angl. outcome

hypothesis) in hipotezo substituta (angl. substitute hypothesis). Prva pravi,

da viøji standardi za transparentno poroœanje in razkrivanje vodijo do

viøjih izplaœil dividend, saj delniœarji laæe merijo denarne tokove in

dobiœke podjetja ter tako zahtevajo od agentov tudi viøje dividende.

Skladno z drugo hipotezo naj bi veljalo, da slabo in netransparentno

poroœanje vodi do viøjih izplaœil dividend, saj so agenti tako bolj

motivirani, da doseæejo boljøi sloves podjetja, ki naj bi pripomogel k

boljøim pogojem pri iskanju novega kapitala. Viøje dividende naj bi torej

predstavljale orodje oziroma substitut za visoke standarde po

transparentnem poroœanju.

2.5.5 Lastniøtvo delnic s strani agentov oziroma menedæerjev

Brown et al. (2007) so ugotovili, da lastniøtvo agentov pomembno vpliva

na dividendno politiko podjetja. V ZDA so se leta 2003 zniæali davki na

dividende in nato so agenti, ki so imeli v lasti veœje øtevilo delnic podjetja,

zviøali dividende. V œasu pred zniæanjem davkov ni obstajala med

agencijskim lastniøtvom delnic in dividendno politiko nikakrøna povezava.

2.5.6 Vrsta investitorjev

Dhanani (2005) pravi, da namenijo menedæerji podjetij iz Velike Britanije

pri dividendni politiki nekaj pozornosti tudi lastnostim investitorjem.

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–418
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Podjetja, ki namreœ bolje ustreæejo potrebam svojih investitorjev, lahko

uæivajo v viøji premiji v ceni delnice (angl. share price premium).

Desai in Jin (2010) ter Khan et al. (2011) prav tako raziskujejo vpliv vrste

investitorjev. Dolgoroœni investitorji so bolj naklonjeni dividendam kot pa

kapitalskim dobiœkom, podjetja pa namenjajo veœ pozornosti dolgoroœnim

investitorjem kot pa kratkoroœnim, kar potrjujejo tudi raziskave.

Institucionalni investitorji v ZDA niso naklonjeni investiranju v delnice

podjetij, za katera so znaœilna velika izplaœila dividend. Seveda to velja v

okolju z visokimi davki na dividende.

Shefrin & Statman (1984) pravita, da moramo pri vrsti investitorjev

upoøtevati tudi demografski faktor. Upokojenci namreœ dajejo prednost

delnicam z visokimi izplaœili dividend, saj si tako lahko olajøajo sprotno

porabo. Denar v sedanjosti namesto v prihodnosti pa øe toliko bolj cenijo

zaradi tega, ker ne vedo, kako dolgo bodo øe æiveli.

2.5.7 Pravna zaøœita in pravice upnikov

Brockman in Unlu (2009) sta analizirala 16.525 podjetij iz dvainpetdesetih

dræav (v obdobju od 1990 do 2006). Nakaæeta, da dræavna pravna ureditev

pravic upnikov vpliva na dividendno politiko s postavljanjem ravnovesja

med dolgom in lastniøkim kapitalom. Analiza raziskuje razmerje med

agencijskimi stroøki lastniøkega kapitala in agencijskimi stroøki dolga

oziroma odnose med lastniki in upniki. Upniki in menedæerji dopuøœajo

restriktivno dividendno politiko kot odgovor na øibko zaøœito upnikov,

vse to seveda v upanju minimiranja agencijskih stroøkov dolga, s katerim

se podjetje sooœa. V dræavah, kjer so upniki slabo zaøœiteni, sta verjetnost

izplaœevanja dividend in viøina izplaœanih dividend znatno manjøa.

Razlogi, zakaj upniki æelijo dodatne pravice pri nadzoru podjetja, so v

tem, da upniki v okolju, ki jim ne nudi zadovoljive zaøœite, ne zaupajo

dovolj, da jim bo dolg v steœajnih postopkih poplaœan. Zelo pomembna je

torej hierarhija izplaœil oziroma poplaœil v steœajnih postopkih. Upniki

ponavadi omejujejo podjetje oziroma izvajajo svoj nadzor nad njim s

pomoœjo pogodbenih zavez (angl. contractual covenant), ki tako

predstavljajo drugo najboljøo reøitev, œe æe pravo ne ureja dovolj njihovih

pravic. Upniki imajo najveœ pravic pri nadzoru podjetij na podroœju

posojil in manj na podroœju obveznic.

2.5.8 Kakovost upravljanja podjetja

Adjaoud in Ben-Amar (2010) sta preuœevala razmerje med kakovostjo

upravljanja podjetja (angl. corporate governance quality) in dividendno

politiko podjetij v Kanadi. Uœinkovitost vodstva oziroma upravljanja

podjetja sta z Globe & Mail letnim indeksom upravljanja, ki ima øtiri
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podkategorije (sestava uprave, lastniøtvo in nagrajevanje, pravice

delniœarjev ter razkritje korporativne politike upravljanja). Raziskava je

zajela 714 podjetij, ki so kotirala na borzi v Torontu v obdobju od leta

2002 do 2005. Podjetja z viøjim indeksom kakovosti upravljanja so

izplaœevala viøje dividende. Deleæ izplaœila dobiœka je v pozitivni korelaciji

z nagradami uprav, s pravicami delniœarjev, z velikostjo podjetja, obsegom

prostih denarnih tokov.

2.5.9 Samostojnost podjetja ali povezanost podjetij v skupino

Manos et al. (2011) menijo, da je eden od razlogov za nastanek skupin

asimetrija informacij, ob tej pa tudi druge træne nepopolnosti.

Informacijska asimetrija in neuœinkoviti toki informacij vodijo do tega, 

da postane zunanji investicijski kapital za podjetje zelo drag. Podjetja, 

ki so povezana v skupine, naj bi zato izkoristila moœ diverzifikacije in

ustvarila svoje lastne notranje trge kapitala. Skupina nato izvaja nadzor

nad svojimi œlanicami in tudi deli informacije znotraj skupine ter tako

zmanjøuje informacijsko asimetrijo. Podjetja (œlanice skupin) naj bi bila

tako relativno manj odvisna od formalnih trgov kapitala in naj bi bila zato

tudi vedno zmoæna izplaœati dividende ter sposobna zadræati njihovo

viøino. Na drugi strani pa naj ta podjetja prav zaradi internega trga

kapitala znotraj skupine ne bi potrebovala dividendne politike, s katero bi

poøiljala signal o dobiœkonosnosti, da bi tako lahko pridobivala zunanji

kapital za investicije.

2.5.10 Negotovost denarnih tokov

Chay & Suh (2009) pravita, da naj bi bila negotovost denarnih tokov

dominantni dejavnik dividendne politike, ki vpliva na viøino dividend,

verjetnost njihovega izplaœila in odloœitev podjetja o obliki izplaœila.

Faktor negotovosti denarnih tokov uœinkuje na dividendno politiko

moœneje kot drugi faktorji (sestava kapitala, agencijski konflikti in stroøki,

investicijske priloænosti podjetja). Podjetja, ki se sooœajo z veœjo

negotovostjo denarnih tokov, bodo verjetneje izplaœevala niæje dividende,

saj se bojijo pomanjkanja sredstev v prihodnosti. Bolj verjetno je tudi, 

da tovrstna podjetja ne bodo izplaœala dividend, ampak bodo uporabila

programe odkupa lastnih delnic, saj so ti bolj fleksibilna oblika

izplaœevanja. Za nameœek je za podjetja z nestabilnimi denarnimi tokovi

zunanje financiranje draæje od notranjega, zato se taka podjetja v izogib

pomanjkanju raje odloœajo zadræati dobiœek oziroma  izplaœajo niæje

dividende. Od podjetij z visoko negotovimi denarnimi tokovi se zato

priœakuje, da se bolj zanaøajo na interna financiranja projektov,

poslediœno pa izplaœujejo niæje dividende. Niæanje dividend naj bi zaradi

vsega omenjenega vodilo v znatno niæanje vrednosti podjetja, zato se

agenti visokim dividendam izogibajo.
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Andres, Betzer, Goergen in Renneboog (2008) pravijo, da se nemøka

podjetja odloœajo o dividendni politiki na podlagi denarnih tokov in ne na

podlagi dobiœkov, saj slednji ne odraæajo primerno uspeønosti podjetja.

Podjetja morajo namreœ del dobiœka zadræati za zakonske rezerve, ki so

doloœene v zakonodaji posameznih dræav. Na dividendno politiko vplivajo

tudi raœunovodski standardi, ki so bolj konservativni glede sporoœanja

informacij investitorjem (doloœbe zakonov menedæerje spodbujajo, da ne

poroœajo o viøjih dobiœkih, slednji pa tudi vodijo v pritisk delniœarjev na

viøje dividende). Nemøka podjetja v primerjavi s podjetji iz ZDA in Velike

Britanije izplaœajo manjøi del denarnih tokov, vendar veœji del dobiœkov.

Nemøka podjetja imajo tudi bolj fleksibilno dividendno politiko, saj so bolj

pripravljena niæati dividende v œasu, ko so dobiœki niæji.

2.5.11 Struktura kapitala

Vpliv strukture kapitala so raziskovali Al-Najjar (2011), Chay in Suh (2009)

ter Manos et al. (2011). V raziskavi, v katero je bilo vkljuœenih veœ kot

5.000 podjetij iz Avstralije, Kanade, Francije, Nemœije, Japonske, Velike

Britanije, ZDA, je bilo ugotovljeno, da je struktura kapitala zelo

pomemben faktor dividendne politike. Teorija hierarhiœnega financiranja

oziroma strukture kapitala podjetja vpliva na dividendno politiko. Œe se

podjetja sooœajo z veœjo asimetrijo informacij, imajo manjøi deleæ

izplaœanega dobiœka, ker stroøki zunanjega financiranja naraøœajo s

poveœevanjem asimetrije informacij. Zunanje financiranje je tako vedno

draæje kot notranje. Podjetja v Jordaniji naj bi sledila hierarhiœni teoriji

financiranja, ko se odloœajo za financiranje projektov. Skupni faktorji

strukture kapitala in dividendne politike, pa naj bi bili: dobiœkonosnost,

velikost podjetja, stvarnost in likvidnost sredstev, razmerje med træno in

knjiæno vrednostjo podjetja, klasifikacija panoge (storitveni sektor,

proizvodni, itd.) in lastniøtvo s strani institucionalnih investitorjev.

Vpliv strukture kapitala na dividende so raziskovali tudi Aivazian, Booth

in Cleary (2003), Diamond (1991) ter Rajan (1992). Na dividende vpliva

tudi sama struktura dolga. Kljuœna razlika med obveznicami in banœnim

posojilom je v procesu pridobivanja informacij in v moænostih za

spreminjanje oziroma pogajanja glede pogodbe. V primeru banœnega

posojila, ki je pogodba med podjetjem in ponudnikom dolæniøkega

kapitala, ima slednji dostop do trenutnih informacij o poslovanju. Te

informacije so lahko tudi zaupne oziroma poslovna skrivnost. V primeru

banœnega posojila banka izvaja tudi bolj reden in bolj podroben pregled

poslovanja podjetja in nadzira, kako podjetje izpolnjuje svoje obveznosti.

Pri banœnem posojilu lahko banka postavi podjetju tudi doloœene pogoje

(glede poslovanja in upravljanja podjetja), s katerimi samo sebe zavaruje.

V nasprotju z banœnimi posojili je nad obveznicami veliko manj nadzora.

Zavarovalniøtvo 21

Zavarovalnica oktober 2013.xp  10/10/13  9:04 AM  Page 21



Poslediœno je manj poudarjeno zbiranje informacij o podjetju, zato je tudi

manj stroøkov s pridobivanjem informacij. Pri obveznicah je tudi manj

prostora za dogovarjanje glede pogojev. Zaradi nedostopnosti doloœenih

informacij v primerjavi z banœnimi posojili sta kljuœna faktorja pri

obveznicah zgodovina odplaœevanja obveznic podjetja in tudi ugled

podjetja. Investitorji se bolj zanaøajo na javne informacije, bonitetne ocene

in preproste finanœne kazalce oziroma razmerja. Z ozirom na to je

izplaœilo dividend lahko nadvse pomembno, saj vpliva na ceno dolga, œe

gledamo z vidika obveznic (niæanje dividend lahko vodi v viøje obresti). 

V primeru posojil lahko banke celo prepovedo ali omejijo izplaœilo

dividend, dokler dolg ni odplaœan. Dividende torej vplivajo na cene

obveznic in ceno zadolæevanja podjetja ter jih lahko vidimo kot signalni

mehanizem podjetja za investicije v dolæniøke vrednostne papirje in ne

zgolj v delnice.

2.5.12 Davki

Miller in Scholes (1978) menita, da bodo investitorji v svetu, kjer so

dividende in kapitalski dobiœki obdavœeni na ravni investitorjev, dajali

prednost tistim, ki imajo manjøo davœno stopnjo. Tako lahko investitorji

izkoristijo davœno arbitraæo.

Desai in Jin (2010) v raziskavi ugotovita, da se dividenda politika podjetij

odziva na spremembe v davkih in da davki vplivajo na ceno delnic.

Rezultati raziskave kaæejo, da so racionalni institucionalni investitorji

obœutljivi na davke in podjetja zato  pri odloœanju o dividendah namenjajo

pozornost tudi davkom. Nam, Wang in Zhang (2010) so preuœili zniæanje

davkov na dividende z 38,6 odstotka na 15, ki smo mu bili priœa v ZDA

maja leta 2003. Pred tem so bile dividende obdavœene bolj kot kapitalski

dobiœki. Po tem dejanju je v prvih osmih mesecih leta 2003 zviøalo

dividende ali jih zaœelo izplaœevati 1.101 podjetje. Brown, Liang in

Weisbenner (2007) so prav tako analizirali zniæanje davkov v ZDA leta

2003 in ugotovili, da bodo podjetja, katerih menedæerji imajo veœje øtevilo

delnic, po zniæanju davkov na dividende slednje bolj verjetno zviøala.

Avtorji ugotovijo, da poleg ostalih faktorjev, ki vplivajo na dividendno

politiko (denarni tok, dolg, pretekli dobiœki in rezultati poslovanja, opcije

na delnice s strani agentov, institucionalno lastniøtvo delnic), na

dividendno politiko zelo vplivajo davki v povezavi z lastniøtvom delnic s

strani agentov. Tudi omenjeni avtorji opazijo, da je po zniæanju davkov

veœ podjetij zaœelo plaœevati dividende ali pa so dividende zviøali.

Podjetja, ki so zaœela izplaœevati dividende v letu 2003, pa so imela veœ

moænosti, da bodo zmanjøala odkupe delnic. Avtorji so preuœili ceno

delnice in ugotovili, da je trg æe priœakoval viøanje dividend in niæanje

odkupov delnic.

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–422

Zavarovalnica oktober 2013.xp  10/10/13  9:04 AM  Page 22



Brav et al. (2005) pravijo, da so davki za menedæerje sekundarnega

pomena (za investitorje pa so med najbolj pomembnimi dejavniki), ko se

odloœajo o viøini dividend in o tem, ali bodo izplaœali dividende ali izvedli

odkupe delnic. Prvotni cilj menedæerjev v okviru dividendne politike naj

bi bil vsaj ohranitev ravni dividend, zatem pa je dividendna politika v

bistvu sekundarnega pomena.

2.6 Programi odkupa lastnih delnic kot del
dividendne politike

Vpraøamo se lahko, zakaj podjetja izplaœujejo dividende, namesto da bi

odkupila lastne delnice, in tudi obrnjeno: zakaj podjetja odkupujejo

delnice, namesto da bi izplaœevala dividende. Baker, Powell in Veit (2002)

argumentirajo, da se motivi za program odkupa delnic razlikujejo glede na

vrsto programov. Poznamo odkupe na prostem trgu (angl. open-market

share repurchases), fiksne programe (angl. fixed-price tender offers), v

katerem podjetje doloœi toœno doloœeno øtevilo delnic, ki jih bo odkupilo

po toœno doloœeni ceni. Poznamo tudi programe nizozemske avkcije

(angl. dutch-auction repurchases) in programe nakupov velikih sveænjev

(angl. target block repurchases). V veliki veœini podjetja za odkupe delnic

uporabljajo program odkupa na prostem trgu. Na programe odkupa

delnic naj bi vplivali davki, signaliziranje investitorjem, agencijski stroøki,

alokacija sredstev na kapitalskih trgih, kapitalska struktura, opcije na

delnice.

Baker et al. (2002) pravijo tudi, da naj bi na odkupe delnic najbolj

vplivala viøina davkov na dividende in na kapitalske dobiœke. Da bi

poveœalo donose delniœarjev, naj bi se podjetje odloœilo za odkupe delnic,

œe so seveda kapitalski dobiœki obdavœeni manj kot dividende. Faktor

signaliziranja lahko pojasnimo tako, da programi odkupa delnic dajejo

investitorjem pozitivno informacijo o prihodnjem poslovanju podjetja,

odsevajo pa lahko tudi miøljenje menedæerjev, da je cena delnice

podcenjena. Drugi del teorije signalov pravi, da programi odkupov delnic

lahko sporoœajo tudi, da se menedæerji ne strinjajo s trgom in tem, kako

slednji vrednoti javne informacije. Menedæerji zato, da bi povrnili zaupanje

investitorjev, zaœnejo odkupovati delnice. Faktor alokacije sredstev govori

o tem, da lahko menedæerji odkupijo delnice in tako zviøajo njihovo ceno,

investitorji pa jih lahko prodajo in alocirajo oziroma investirajo v druge

delnice bolje kot menedæerji v nove projekte. Naslednji faktor je

kapitalska struktura podjetja. Menedæerji lahko nanjo vplivajo, œe na

primer odkupujejo delnice z dolgom in tako poveœujejo finanœni vzvod.

Zadnji faktor so opcije na delnice. Podjetje lahko odkupuje delnice, da bi

financiralo programe opcij na delnice ali pa da bi odpravilo spremembe v

kapitalu zaradi izvajanja oziroma uporabe opcije na delnice.    
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Baker et al. (2002) so v svoji raziskavi dodali øe nekaj zanimivih

argumentov. Œe primerjamo dividende neposredno z odkupi delnic,

opazimo, da obstaja med njimi nekaj kljuœnih razlik. Prva leæi v davœni

obravnavi oziroma stopnji, po kateri so obdavœeni kapitalski dobiœki in

dividende. Druga razlika med dividendami in odkupi delnic je, da odkupi

omogoœijo investitorjem selektivnost. V primeru dividend so deleæni

prihodka vsi investitorji, v primeru odkupov pa se  investitorji razlikujejo

po znanju in informacijah, ki jih imajo. Bolje izobraæeni in obveøœeni

investitorji lahko ocenijo, kdaj so delnice podcenjene ali precenjene. Tako

podjetje tem investitorjem z odkupi omogoœi selektivnost. Tretja razlika

med dividendami in odkupi leæi v signaliziranju. Viøanje dividend in

najava odkupov velja za pozitiven signal o prihodnjem poslovanju.

Razlika leæi v tem, da æelijo podjetja skozi œas gladiti dividende oziroma

jih bodo poveœala le, œe verjamejo, da jih lahko vzdræujejo na obstojeœi

ravni. Tako viøanje dividend velja za dolgoroœno oziroma trajnostno

spremembo, medtem ko spremembe v odkupih veljajo samo za zaœasne

spremembe. Zadnja razlika leæi v lastniøtvu podjetja. Odkupi lahko

vplivajo na lastniøtvo podjetja. Slednje je øe posebno pomembno takrat,

ko podjetju preti prevzem in lahko uporabi odkupe kot obrambni

mehanizem pred prevzemom. Œe menedæerji in drugi zunanji lastniki v

œasu odkupov delnic svojih delnic ne prodajo, se lahko poveœa

koncentracija lastniøtva oziroma volilnih pravic.

Brav et al. (2005) pravijo, da menedæerji dojemajo odkupe delnic v

primerjavi z dividendami kot bolj fleksibilen naœin izplaœila dobiœka. V

anketi je bilo ugotovljeno, da bi menedæerji, da bi se izognili zniæanju

vrednosti dividend, celo izpustili projekte s pozitivno neto sedanjo

vrednostjo. V njihovih oœeh naj dividende in odkupi delnic ne bi bili

popolnoma enakovredni. Menedæerji naj bi omahovali, ko je treba

preusmeriti sredstva od odkupa delnic k dividendam, saj substitucija v

obrnjeni smeri razen v ekstremnih okoliøœinah ni mogoœa. Kazen za

preusmeritev sredstev iz dividend v odkup delnic je velika, saj zaradi

niæanja dividend vodi v niæjo ceno delnice. Menedæerji tako cenijo

fleksibilnost odkupa delnic in jim ni vøeœ rigidnost dividend.

Brav s soavtorji (2005) pravi tudi, da imajo programi odkupov delnic

druge cilje kot dividende. Veœ kot 40 odstotkov finanœnih direktorjev

zasleduje cilj toœne denarne vrednosti oziroma denarnega zneska za

odkupe, 22 odstotkov jih sploh nima ciljev pri programih odkupa delnic,

4 odstotki menedæerjev imajo za tarœo koliœnik odkupov (deleæ zneska za

odkupe v dobiœku). Preostali menedæerji naj bi zasledovali druge cilje.

Trije najpopularnejøi med temi so øtevilo delnic, ki so potrebne za
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delniøke opcije zaposlenih; razmerje oziroma kazalnik finanœnega vzvoda

ter obseg preseænega denarja oziroma sredstev.

Fuller in Goldstein (2011) primerjata dividende in odkupe delnic kot

obliko vraœila dobiœkov delniœarjem. Ugotovita, da nimajo enakih

lastnosti. Sam postopek izplaœila dividend je bolj transparenten. Dividende

so naznanjene in izplaœane na toœno doloœen datum. Delniœarjem je tako

nemudoma znano, ali je podjetje izpolnilo svoje obveznosti, kako

uœinkovito je to storilo in kakøen donos so imeli zaradi tega. Dividende so

œasovno gledano tudi redno razvrøœene (letno, œetrtletno) in zato

investitorji tudi æe vnaprej vedo, kdaj priœakovati naslednje.

2.7 Faktorji dividendne politike, specifiœni za
zavarovalnice, in vpliv krize na dividendno
politiko evropskih zavarovalnic

Zaradi vloge finanœnih institucij v gospodarstvih je njihov kapital bolj

nadziran oziroma reguliran. V œasu gospodarske krize je kapital postal

teæe dostopen, predvsem pa draæji. Na podroœju zavarovalniøtva v

Evropski uniji se bliæa datum uveljavitve direktive Solventnost 2, ki bo

med drugim doloœila kapitalske zahteve na podlagi tveganj, ki so jim

zavarovalnice izpostavljene oziroma jih prevzemajo. Zaradi vsega

omenjenega bodo nekatere zavarovalnice potrebovale dodaten kapital,

nekatere pa ga bodo potrebovale celo manj. Eno od prvih vpraøanj v

okviru obravnavane teme se glasi: »Kaj se dogaja z dividendami v œasu

recesije?« Sploøno prepriœanje je, da podjetja najprej niæajo dividende ali

jih sploh ne izplaœajo. 

Fuller in Goldstein (2011) sta v svoji raziskavi uporabila donose delnic veœ

kot 25.000 podjetij, ki kotirajo na borzah NYSE, Amex, Nasdaq, in

ugotovila, da so dividende bolj pomembne v œasu padajoœih delniøkih

trgov kot pa takrat, ko slednji naraøœajo. Trg se intenzivneje odzove na

poveœanje dividend v œasu padajoœih delniøkih trgov kot pa v œasu rasti.

Testi omenjenih avtorjev so nakazali, da taki rezultati niso posledica

œesarkoli v povezavi s prostim denarnim tokom ali signaliziranjem. Obstoj

dividend in ne sam donos dividend naj bi bil tisti faktor, ki skrbi za

asimetriœno povezavo gibanja donosa delnice s premiki na trgih. V œasu,

ko delnice, ki izplaœujejo dividende, slednjih niso izplaœevale, so se te

delnice odrezale na trgu bolje kot tiste, ki  dividend tudi sicer sploh ne

izplaœujejo. Ta rezultat je bil bolj izrazit v œasu padajoœih trgih kot pa

naraøœajoœih, rezultati pa niso bili povezani z viøino dividend, ampak bolj

z dejstvom, ali podjetje dividende sploh izplaœuje. Prva razlaga za to je

povezana s hipotezo prostega denarnega toka, skladno s katero je

predlagano, da bi dividende izplaœevali kot varovalo pred neracionalno
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potroønjo denarja s strani menedæerjev. V œasu padajoœih trgov naj bi

delniœarji bolj verjetno zahtevali dividende prav zaradi nadzora nad

menedæerji. Drugi predlog razlage se veæe na teorijo signaliziranja. Ta

teorija predlaga, da menedæerji z dividendno politiko sporoœajo interne

informacije o prihodnosti poslovanja podjetja. Zaradi razliœnih faktorjev

podjetja v oteæenih gospodarskih okoliøœinah æe sicer teæko ohranijo

raven izplaœanih dividend, kaj øele, da bi se vrednost dividend poveœala.

Tako je v oteæenih œasih informacija o ohranjanju ravni dividend za

investitorje veliko bolj dragocena kot pa v œasu gospodarske rasti. Œe

povzamemo, lahko reœemo, da je raziskava pokazala, da je investitorjem

mar za dividendno politiko podjetja oziroma da jim ni vseeno, kakøna je.

Zapisano potrjuje tudi trenutna praksa gibanja dividend v indeksu S&P

500. Hwang (2012) poroœa, da so dividende pred zaœetkom aktualne krize

dosegle rekordno visoko raven, nato se je njihova vrednost zaradi krize

zniæala, v letu 2012 pa so postavile nov rekord. Letna stopnja dividende

na delnico indeksa (angl. annual dividend rate per index share) je namreœ

takrat znaøala 29,02 ameriøkega dolarja ($). Pred tem je bil rekord

doseæen junija leta 2008 (28,96 $), potem pa se je øtevilka avgusta leta

2009 zniæala za 26 odstotkov  (na 21,44 $). Kljub temu pa podatki kaæejo,

da so podjetja v indeksu S&P 500 leta 2012 izplaœevala 30 odstotkov

letnega dobiœka, kar je manj kot po navadi. V povpreœju namreœ

izplaœujejo 52 odstotkov dobiœka (avtor ne poroœa o œasovnem obdobju,

ki ga je uporabil za izraœun povpreœja). To nakazuje previdnost podjetij z

nabiranjem denarja v bilancah. Prvi del podatkov o viøanju dividend pa

mogoœe nakazuje njihove signale o podcenjenosti delnic in æeljo po

povrnitvi zaupanja v kapitalske trge. Leta 2007 so dividende delnic

finanœnih podjetij predstavljale 30 odstotkov vseh dividend indeksa S&P

500, trenutno pa predstavljajo zgolj 13 odstotkov vseh dividend. 

Kisling (2012) za Bloomberg poroœa podobno. Po januarju leta 2000

trenutno izplaœuje dividende najveœ podjetij iz indeksa S&P 500,

natanœneje 401 podjetje. Dividende sta zaœela izplaœevati celo Nasdaq

OMX in Apple, slednji je drugaœe dividende nehal izplaœevati leta 1996.

Korporacija Exxon Mobil je poveœala svoje dividende æe trideseto leto

zapored in zdaj na leto izplaœa 10,7 milijarde ameriøkih dolarjev oziroma

najveœ med vsemi podjetji na svetu. Po letu 2008, ko so podjetja niæala

dividende ali pa jih sploh niso izplaœevala, so v svojih bilancah pod

postavko denar nabrala rekordni trilijon ameriøkih dolarjev ob koncu leta

2011. Leta 2008 je 372 podjetij iz indeksa S&P 500 izplaœalo 248 milijarde

ameriøkih dolarjev, leta 2012 pa naj bi 401 podjetje izplaœalo 279 milijard.
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Reddemnn et al. (2010) v svoji analizi razpravljajo o dividendni politiki

zavarovalnic, natanœneje dividendni politiki evropskih zavarovalnic. 

O resnosti krize priœa dejstvo, da se je raven izplaœanih dividend s strani

zavarovalnic v Evropi zniæala za 60 odstotkov. To predstavlja najveœje

zniæanje po letu 1938 v vseh ekonomskih oziroma gospodarskih sektorjih.

Avtorji piøejo tudi o razliœnih raziskavah dividendnih politik oziroma

celotnih finanœnih politik in pristopov, ki imajo poseben status zaradi

stroæje reguliranosti. V zavarovalniøtvu ni treba izplaœevati viøjih dividend

in s tem sporoœati informacij, saj to funkcijo opravljajo æe nadzorni organi

in regulatorji.

Puleo, Smith in Casey (2009) so preuœili tudi petinpetdeset podjetij v

zavarovalniøki panogi v petletnem obdobju, ki se je konœalo leta 2006.

Skladno z agencijskim pogledom na funkcijo dividend kot na orodje za

zmanjøevanje agencijskih stroøkov in potrebe po nadzoru podjetja je bilo

ugotovljeno, da med dobrim upravljanjem in dividendno politiko podjetja,

ki deluje v regulirani oziroma nadzorovani panogi, ne obstaja nikakrøna

povezava. Regulacija glede na rezultate izrine potrebo po mehanizmih

dobrega upravljanja in potrebo po distribuciji dividend za signaliziranje ter

sporoœanje informacij. Reœeno na kratko, regulirana podjetja v

zavarovalniøki industriji ne potrebujejo zunanjega nadzora v obliki

visokega izplaœila dividend, saj to funkcijo opravljajo regulatorji.

Akhigbe, Borde in Madura (1993) so preuœili tudi spremembo dividend

zavarovalnic in odziv cen delnic na to. Raziskava se je zaœela z mislijo, 

da imajo zavarovalnice interne podatke o prihodnjih denarnih tokovih

tako kot banke ali pa industrijska podjetja. Zaradi razlik v naravi poslov 

in finanœnih karakteristik naj bi priølo do razliœne ravni informacijske

asimetrije. Inovacije na podroœju financ, kjer prednjaœijo listninjenje 

(angl. securitization), pozavarovanja, fleksibilnost knjiæenja dobiœkov,

zavarovalne dejavnosti in postavljanja rezerv za izgube, so faktorji, ki

lahko zmanjøujejo zanesljivost finanœnih poroœil. Javnost zato lahko ni

seznanjena s pravo ekonomsko vrednostjo stanja poslovanja

zavarovalnice, to pa pomeni tudi veœjo asimetrijo informacij in na koncu

tudi veœjo volatilnost cene delnice. Prav zaradi teh moænosti in dejstva, 

da zavarovalnice javnosti ne posredujejo vseh informacij o vrednostih

njihovih sredstev oziroma portfeljev, se lahko investitorji moœno zanesejo

na druge vire informacij o finanœnem stanju zavarovalnice. Eden takih

signalov je sprememba v dividendah in dividendni politiki. Zaradi

edinstvene strukture in vloge v druæbi se lahko trgovanje z delnicami

zavarovalnic obnaøa drugaœe kot pa trgovanje z delnicami bank in

industrijskih druæb. Zaradi vloge zavarovalnic, njihove poslediœne

regulacije in minimalnih kapitalskih zahtev ter tudi æelje po rasti so
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informacije o dividendah drugaœne. Vse nanizano zahteva moœno

stabilnost zavarovalnic, ki je prioriteta pri poslovanju, øele nato pa lahko

zavarovalnica izplaœa dividende. Tako je v primerjavi z industrijskimi

podjetji v zavarovalnicah precej manj moæno, da poviøanje dividend

pomeni zgolj presenetljivo izboljøanje denarnih tokov. Nekateri investitorji

menijo, da bodo zavarovalnice poviøale dividende le, œe so vsi kriteriji in

zahteve regulatorjev primerno izpolnjeni in pomenijo gotovo ter trajno

poveœanje denarnih tokov. Drugi investitorji lahko na dividende

zavarovalnice gledajo drugaœe. Dividende so lahko ostanek oziroma tisto,

kar ostane potem, ko so kapitalske zahteve in zahteve po dodatnem

kapitalu za prihodnjo rast primerno izpolnjene. Tako ti investitorji na

viøanje dividend ne gledajo kot na pozitiven signal o poveœanju denarnih

tokov. Avtorji so v raziskavi merili signal dividend s spremembo cene

delnice po spremembi dividend. Ugotovili so, da je bil odziv cen delnic

zavarovalnic na zviøanje dividend pozitiven in znaten. Dodajo, da je bil

obseg odziva manjøi za æivljenjske zavarovalnice. Za æivljenjske

zavarovalnice je bil torej odziv delnic manjøi kot za druge vrste

zavarovalnic, manjøi je bil celo od odziva delnic industrijskih podjetij, je

bil pa veœji od odziva delnic bank. Avtorji trdijo, da je tak rezultat mogoœ

zaradi manjøega obsega kapitala, ki ga imajo æivljenjske zavarovalnice. 

V raziskavi avtorji primerjajo rezultate tudi med razliœnimi vrstami

zavarovalnic in ugotovijo, da so spremembe v cenah delnice po zviøanju

dividend povezane samo z enim faktorjem: z glavno linijo zavarovalnih

poslov. Œe primerjamo dividende bank z dividendami industrijskih

podjetij, avtorji argumentirajo, da nekatere empiriœne raziskave potrjujejo

vidik, da dividende komercialnih bank vsebujejo manj informacij. 

Po zviøanju dividend so se donosi banœnih holdingov poveœali za 0,4

odstotka, donosi industrijskih podjetij za veœ kot dvakratno vrednost tega.

Tudi Akhigbe et al. (1993) so izpeljali raziskavo na tem podroœju. Zaradi

narave produktov so zavarovalnice nagnjene k akumuliranju relativno

visokih koliœin denarja ali pa denarju podobnih sredstev. Tako je zaradi

æelja, da bi se izognile finanœnim teæavam v primeru ogromnih izplaœil v

prihodnosti. Zavarovalnice so izpostavljene tudi drugaœni regulaciji kot pa

komercialne banke ali druge finanœne institucije. Regulacija je razliœna

celo med razliœnimi oblikami zavarovalnic (glede na vrsto zavarovanj, 

ki jih ponujajo). Regulacija je pomembna, saj so zavarovalnice straæar dela

premoæenja druæbe in so tako pod tiho zavezo, da morajo to premoæenje

ohraniti.

Meng in Siu (2010) ugotovita, da na dobiœek in s tem tudi na dividende

zavarovalnic vplivajo tudi pozavarovanja. Pozavarovanje je sredstvo, 

s katerim zavarovalnice lahko prenesejo tveganja, ki izhajajo iz njihovih
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obveznosti, na pozavarovatelje. Tipiœne oblike pozavarovanj so:

pozavarovanje zaustavitve økod (angl. stop-loss), proporcionalno

pozavarovanje, pozavarovanje preseæka økod (angl. excess-of-loss),

kvotno pozavarovanje (angl. quota-share) in vsotno preseækovno

pozavarovanje (angl. surplus reinsurance). Ena od raziskav razvoja

razliœnih modelov optimalnega pozavarovanja in dividendnih politik

sklene, da je pozavarovanje preseæka økod optimalna pozavarovalna

strategija. Pri tem pa je bila temeljna predpostavka, da ima zavarovalnica

za cilj maksimirati priœakovane diskontirane dividende minus priœakovani

diskontirani zadræani dobiœki. Izsledke vseh empiriœnih raziskav o

dividendni politiki bi povzel kar z ugotovitvijo raziskave, ki sta jo opravila

Frankfurter in Wood (1997), ki pravita, da dividendna politika ne more

biti modelirana matematiœno in tako poenotena za vsa podjetja v katerem

koli œasu. Na donose delniœarjev in poslovanje podjetij vpliva veliko

dejavnikov. Kar je øe bolj pomembno, je to, da (træne) nepopolnosti

vplivajo na podjetja razliœno. Dividendne politike posameznih podjetij se

lahko zato precej razlikujejo. Zaradi vseh faktorjev, ki vplivajo na

dividendno politiko, in tudi zaradi razliœnih naœinov, kako ti faktorji

vplivajo na dividendno politiko vsakega podjetja, je teæko, da bi podjetja

imela enako politiko vraœanja vrednosti oziroma dobiœkov delniœarjem.

3 Krajøi povzetek analize dividendne politike
najveœjih in primerjalnih zavarovalnic

Za analizo in primerjavo ter oblikovanje konœnega predloga o dividendni

politiki za zavarovalnico Triglav najveœje zavarovalnice na svetu niso

primerne. Pravna ureditev dræav, raœunovodski standardi, vrste ponujenih

zavarovanj, najbolj pa poslovni modeli in struktura organizacij oziroma

zavarovalnic so faktorji, ki sem jih poskuøal œim bolj upoøtevati pri iskanju

primerljive zavarovalnice. Œe izvzamem faktor velikosti, so øe najbolj

ustrezne Swiss Re, Münich Re in Allianz. Glede na prej naøtete faktorje

sem med primerjalne zavarovalnice uvrstil: AXA, Generali, Aviva,

Prudential, MetLife, AIG, Zurich Financial Services Group, Mapfre, PZU,

Uniqa, Vienna Insurance Group, Talanx.
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Tabela 2: Dividendna politika raziskanih zavarovalnic

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–430

Zavaro-

valnica
Dividendna politika

Program odkupa

lastnih delnic

Swiss Re

Do 2012: Izplaœati 25 % do 35 %

dobiœka oziroma rast ekonomske

neto vrednosti na delnico, plus

dividenda. Æelena je bila 10-%

povpreœna rast za obdobje petih let.

Od 2013: viøati dividende z

dolgoroœnimi dobiœki ali vsaj

vzdræevati redno dividendo.

Dividende naj bi izplaœevali letno,

tipiœno iz tekoœih dobiœkov.

Da.

Münich Re

Izplaœajo vsaj 25 % letnega dobiœka;
nenaklonjeni niæanju dividend;

konstantna in rastoœa dividenda; na
viøino najbolj vplivajo tekoœi

rezultati in kapitalska ustreznost. 

Da, zanje predstavlja
fleksibilno obliko

vraœanja kapitala. Vraœajo
zneske/preseæke nad

kapitalskimi zahtevami.

Allianz

Cilj izplaœati vsaj 40 % letnega

dobiœka; pri odloœanju upoøtevajo

tekoœe rezultate in kapitalsko

ustreznost; nenaklonjeni niæanjem –

vsaj ohranitev viøine dividende.

Da, vraœajo preseæeni

kapital (nad kapitalskimi

zahtevami), œe le ni

potreben za financiranje

rasti.

AXA

Na podlagi prilagojenega dobiœka

odøteje obresti, ki jih mora plaœati

na svoje dolæniøke vrednostne

papirje brez zapadlosti. Za izplaœilo

dividend nameni letno od 40 do 50

% zneska, izraœunanega po prej

omenjeni enaœbi.

Da, za obrambo pred

prevzemi, veœjo

likvidnost delnic,

bonitete zaposlenih.

Uporaba izvedenih

finanœnih instrumentov

za stabilizacijo cene

delnice na trgu.

Generali Izplaœati od 30 do 40 % dobiœka. Da.

Aviva

Ciljno dividendno kritje med 1,5- in

2,0 kratnikom operativnega dobiœka

po davkih in pred amortizacijo

dobrega imena; program Scrip

omogoœi izplaœilo dividend v obliki

novih delnic in ne v gotovini.

Da, imajo pooblastilo,

vendar øe niso

odkupovali.

Prudential

Cilj rastoœe dividende; srednjeroœno

ima dividenda cilj dvakratnik kritja

(operativni dobiœek po

davkih/dividenda).

Da, imajo dovoljenje,

vendar øe niso

odkupovali. DRIP –

program reinvestiranja

dividend.

MetLife

Iz preteklih dividend sklepamo:

zasledujejo najmanj konstantno

dividendo in njeno rast.

Da, v bliænji prihodnosti.

Trenutno ga FED ni

odobril.
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Vir: Letna poroœila in spletne strani raziskovanih (po)zavarovalnic.

Œe na kratko povzamemo analizo vseh zavarovalnic, ugotovimo, 

da glavne nemøke zavarovalnice (Münich Re, Allianz) nerade zniæujejo

dividende in zasledujejo cilj rastoœe oziroma vsaj konstantne dividende.

Britanske (Aviva, Prudential) zavarovalnice imajo za kriterij dividendno

kritje, kar pomeni, da se dividende prilagajajo tekoœim rezultatom. 

Na niæanje dividend torej ne gledajo negativno. Zavarovalnice v ZDA

(MetLife, AIG) zasledujejo najmanj konstantno dividendo, primarno pa
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Zavaro-

valnica
Dividendna politika

Program odkupa

lastnih delnic

AIG

Iz preteklih dividend sklepamo:

skupina je imela vedno za cilj rast

dividende.

Da, do 2007, ko se je

zaœela kriza. Leta 2011

æe nadaljevali.

Zurich 

Insurance

Group

Cilj: privlaœna in trajnostno vzdræna

dividenda. Prednost kapitalski

ustreznosti in denarnim tokovom.

Da, v letih 2006, 2007,

2008.

Mapfre

Ni javno zapisana. Iz podatkov

lahko sklepamo: konstantna

dividenda in tudi rast.

Ne.

PZU

Za dividende ne smejo nameniti

manj kot 50 in veœ kot 100 %

ustvarjenega dobiœka; obseg

dividend ne sme biti veœji kot

nekonsolidirani dobiœek starøevske

druæbe PZU SA; izplaœilo dividend

ne sme zmanjøati sredstev

delniœarjev pod 250 % solventnostno

maræo; izplaœilo dividend ne sme

zmanjøati bonitetne ocene AA (po

metodi S&P); pri odloœanju o

dividendah upoøtevati tudi dodatne

kapitalske potrebe PZU SA v

prihodnjem letu.

Do zdaj øe niso

razmiøljali o tem, da bi

odkupovali.

Uniqa

Fleksibilna dividenda; prilagajajo jo

glede na poslovne rezultate; niæanje

in neizplaœilo nista ovira, v boljøih

œasih cilj rastoœa dividenda.

Da, namen je veœanje

likvidnosti delnice.

Vienna

Insurance

Group

Izplaœati minimalno 30 % œistega

dobiœka; Izplaœali so tudi posebno

dividendo leta 2008.

Da, vendar ga øe niso

uporabili.

Talanx

Izplaœati 35–45 % dobiœka,

zmanjøanega za neobvladujoœe

deleæe.

Ne.
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rastoœo. Niæanjem niso naklonjeni. Øvicarskim zavarovalnicam (Swiss Re,

Zurich) in ostalim prouœevanim zavarovalnicam je skupno, da prilagajajo

dividende tekoœim rezultatom in na niæanje dividend ne gledajo

negativno. Zadnje zavarovalnice so torej bolj konzervativne in dajejo

prednost kapitalski ustreznosti in bonitetnim ocenam. Skoraj vse

prouœevane zavarovalnice imajo dovoljenja za odkupe lastnih delnic.

Najbolj intenzivno to moænost uporabljajo zavarovalnice iz ZDA, Münich

Re in AXA. Cilji njihovih programov so razliœni, najpogostejøi med njimi

pa so: vraœanje preseænega kapitala delniœarjem, veœanje likvidnosti

delnic, za bonitete zaposlenih oziroma opcije delnic. AXA je uporabila

odkup delnic celo kot obrambo pred prevzemi.

4 Zavarovalnica Triglav

Delnice Zavarovalnice Triglav kotirajo na borzi v Ljubljani z oznako

ZVTG; 5. decembra 2011 so bile premeøœene iz Standardne kotacije v

Prvo kotacijo segmenta delnic, s œimer si je zavarovalnica zagotovila

vidnejøi poloæaj med izdajatelji na trgu Ljubljanske borze. Zavezala se je

tudi k najviøjim standardom poslovanja in obveøœanja v domaœem in

mednarodnem okolju ter tudi k soœasnim objavam v angleøkem jeziku

(Premestitev delnic druæbe ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d., Ljubljana

(ZVTG) v Prvo kotacijo, 2013).

Skladno s trenutno dividendno politiko zavarovalnice Triglav je doloœeno,

da se vsako leto na skupøœini delniœarjev predlaga izplaœilo dela

bilanœnega dobiœka delniœarjem, œe bo razpoloæljivi kapital zavarovalnice

tudi po izplaœilu dividend srednjeroœno omogoœal doseganje ciljne

kapitalske ustreznosti, s katero bo Skupina Triglav razpolagala z

zadostnim obsegom razpoloæljivega kapitala za samostojno izpolnjevanje

meril bonitetne ocene »A«. Pri izplaœilu dividend pa naj bi upoøtevali tudi

naœrtovano rast in razvoj Skupine Triglav na ciljnih trgih. Dividendna

politika je torej usmerjena h gibanju vrednosti dividend, ki odraæa

doseæene poslovne rezultate oziroma donose in potrebe po kapitalu za

nadaljnjo rast z vidika ustrezne priœakovane donosnosti glede na

priœakovano tveganje (Vodi nas znanje, 2013; Zavarovalnica Triglav

Dividende, 2013).

4.1 Kapitalske zahteve in omejitve pri izplaœevanju
dobiœka

Glavno omejitev zavarovalnice Triglav pri izplaœevanju dividend

predstavljajo kapitalske zahteve. Zavarovalnica izraœunava svoje kapitalske

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–432
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zahteve na podlagi veœ modelov. Ti so: zakonske kapitalske zahteve,

kapitalska ustreznost po prihajajoœi Direktivi Solventnost 2, kapitalska

ustreznost po modelu bonitetne agencije Standard & Poor’s (Letno

poroœilo Skupine Triglav 2011, 2012).

Zavarovalnica Triglav zakonske zahteve veœ kot uspeøno izpolnjuje, kar je

prikazano na Sliki 3. Po indeksu pokritosti zahtevanega kapitala z

minimalnim kapitalom lahko vidimo, da bi zavarovalnica Triglav lahko

uspeøno izplaœevala dividende, saj izpolnjuje (izrazito presega) zakonske

zahteve glede minimalnega kapitala.

Slika 3: Indeks pokritosti zahtevanega kapitala z minimalnim

kapitalom zavarovalnice Triglav

 

Vir: Letno poroœilo Skupine Triglav 2011, 2012; Poslovno poroœilo

Skupine Triglav za leto 2012, 2013.

Nadaljnje zakonske omejitve glede kapitalske ustreznosti postavlja

direktiva Solventnost 2, ki je nova zakonodaja na podroœju zavarovalniøtva

in pozavarovalniøtva v Evropski uniji. Implementacija direktive je bila

sprva predvidena za leto 2013, nato pa se je zamaknila v leto 2016.

Skupina Triglav, Abanka Vipa, d. d. in njene odvisne druæbe sestavljajo

finanœni konglomerat. Prav zato je treba upoøtevati tudi kapitalske zahteve

finanœnega konglomerata. Zakon o finanœnih konglomeratih (ZFK, 

Ur. l. RS, øt. 43/2006) narekuje, da mora finanœni konglomerat redno

spremljati svojo kapitalsko ustreznost z izraœunavanjem konsolidiranega

razpoloæljivega kapitala in pri tem upoøtevati kapitalske zahteve vseh

sektorjev, ki so zastopani v finanœnem konglomeratu (zavarovalniøtvo,

banœniøtvo, upravljanje premoæenja) (Letno poroœilo Skupine Triglav 2011,

2012).

Omejitev predstavlja tudi kapitalska ustreznost glede na kapitalski model

bonitetne agencije Standard & Poor’s. Kapitalska zahteva bonitetne

agencije je praviloma viøja in stroæja od kapitalske zahteve po lokalni
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zakonodaji. Triglav potrebuje œim boljøo bonitetno oceno, da bi imel

dostop do novega, predvsem pa cenejøega kapitala. V prihodnosti bi

lahko potreboval dodaten kapital zaradi razliœnih razlogov. Enega od teh

predstavljajo priloænosti za rast. Primerna bonitetna ocena bi poveœala

zaupanje investitorjev in tako tudi zniæala stroøke iskanega kapitala

oziroma zahtevane donose na ta kapital (Letno poroœilo Skupine Triglav

2011, 2012).

4.2 Dividendna politika preostalih podjetij 
v Sloveniji

Raziskal sem tudi dividendne politike podjetij prve kotacije na Ljubljanski

borzi, da bi ugotovil, kako se prilagajajo posebnostim kapitalskega trga v

Sloveniji. Ta vpogled lahko øe dodatno pripomore pri oblikovanju

konœnih predlogov dividendne politike. Preuœil sem torej dividendno

politiko naslednjih podjetij: Gorenja, Intereurope, Nove KBM, Krke, Luke

Koper, Mercatorja, Petrola, Pozavarovalnice Sava in Telekoma Slovenije.

Iz njihovi dividendnih politik lahko razberemo, da zasledujejo stabilne

dividende ali pa jih prilagajajo tekoœim poslovnim rezultatom. Nakupe

lastnih delnic v tem œasu opravlja Krka. Lastne delnice je odkupoval,

denimo, tudi Hram holding. Odkupi lastnih delnic so sicer na Ljubljanski

borzi manj pogosti in niso opravljeni z enakim namenom kot odkupi v

tujini, kjer æelijo vrniti dobiœek delniœarjem (ali poveœati kazalec EPS

oziroma dobiœek na delnico). Iz tega sklepam, da podjetja raje izplaœujejo

dividende, kar obenem pomeni, da investitorji na slovenskem trgu

kapitala bolj cenijo dividende (Nakup lastnih delnic, 2013).

4.3 Davki Republike Slovenije

V tem razdelku bom omenil zgolj, da so se zakonske doloœbe spremenile

z Zakonom za uravnoteæenje javnih financ (Uradni list RS, øt. 40/12), 

s katerim je priølo do sprememb Zakona o dohodnini. Tako se po novem

za dohodek iz kapitala, ki je bil prejet ali doseæen od 1. januarja 2013,

dohodnina izraœuna in plaœa po viøji, tj. 25-odstotni stopnji (prej 

20-odstotni). Investitorji bodo tako od zaœetka drugega leta do konca

petega leta po novem plaœevali davek na kapitalski dobiœek po 25-odstotni

davœni stopnji. Ostale stopnje v nadaljnjih letih se niso spremenile in

ostajajo enake (Odziv pristojnega organa, 2012; Ravbar, 2012).

4.4 Predlagane dividendne politike zavarovalnice
Triglav

Slovenski trg kapitala raziskujejo Berk Skok (2007), Mramor (1996) in

Slapniœar (2004). Domaœi primarni trg kapitala je nerazvit in to povzroœa

teæave pri zaprtih in javnih druæbah (tistih, ki kotirajo na Ljubljanski borzi)

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–434
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ter vpliva na njihovo zadolæevanje in optimalno kapitalsko strukturo. Tudi

samega raziskovanja oziroma preverjanja dejavnikov teorij, ki opisujejo

stanje na razvitih trgih kapitala, ni mogoœe neposredno prenesti na

slovenski trg kapitala, saj zanj øe vedno veljajo posebnosti. Najveœja med

njimi je proces koncentriranja in konsolidiranja lastniøtva. S koncentracijo

se namreœ zmanjøuje likvidnost trga, kar zmanjøuje moænost odprodaje

lastniøkih deleæev velikih lastnikov po sprejemljivi ceni, s tem pa vpliva

tudi na njihove preference po dividendah. Prav tako so dræavni skladi

oziroma organizacije zainteresirane za viøje dividende, saj morajo v

proraœun prispevati sredstva.

Mramor (1996) in Slapniœar (2004) dodata øe nekaj zanimivih dejstev.

Investitorji na slovenskem kapitalskem trgu so ravnoduøni do kapitalskih

dobiœkov. Problem naøega trga je tudi notranje lastniøtvo, saj naj bi

lastniki æeleli viøje donose (v obliki plaœ ali dividend), zunanji investitorji

pa so nezaupljivi, ker ne morejo upravljati s svojimi sredstvi. Trg v bistvu

zahteva, da mora biti dividenda stabilna, padci dividend so nezaæeleni.

Nekaj raziskav torej potrjuje mnenje o slabøi razvitosti slovenskega trga

kapitala in investitorjih na tem trgu, ki so jim bolj vøeœ dividende kot pa

kapitalski dobiœki. Slovenska podjetja prav zato prilagajajo svoje

dividendne politike tem razmeram. V nadaljevanju bom predstavil tri

dividendne politike, ki bi bile glede na moje raziskave primerne za

zavarovalnico Triglav. Pri oblikovanju predlogov konœne dividendne

politike sem torej upoøteval posebnosti slovenskega trga, finanœnega

sektorja, rezultate akademskih oziroma empiriœnih raziskav ter ugotovitve

analize primerjalnih zavarovalnic.

Vsi predlogi postavljajo na prvo mesto kapitalsko ustreznost.

Zavarovalnica Triglav mora glede na svoj posel najprej izpolnjevati

kapitalske zahteve. Temelj so seveda zakonske zahteve, ki sploh

dovoljujejo delovanje zavarovalnice. Zavarovalnica bi nato morala dati

prednost kapitalskim zahtevam po direktivi Solventnost 2. Zavarovalnica

mora torej najprej natanœno doloœiti kapitalske potrebe oziroma doloœiti

svojo ciljno solventnost. Ob analizi tujih zavarovalnic sem opazil, da se te

trudijo imeti ciljno solventnost med 200 in 250 odstotki. Prav ta vrednost

bi bila primerna tudi za zavarovalnico Triglav. Naslednji cilj je imeti

zadosten obseg kapitala, ki bo omogoœil obdræati bonitetne ocene. Veœina

tujih zavarovalnic to omejitev postavi v dividendno politiko, ker se zaveda

pomena bonitetnih ocen. V globaliziranem svetu je ta ocena zelo

pomembna, øe pomembnejøa pa je, œe æeliø privabiti investitorje. 

V nobenega od predlogov dividendne politike nisem vkljuœil odkupa

lastnih delnic, in sicer zaradi prej omenjenih specifik slovenskega trga, 

da imajo investitorji raje dividende, kapitalskim dobiœkom pa ne zaupajo.
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Ostale faktorje dividendne politike sem prilagodil glede na rezultate

empiriœnih raziskav, raziskav o dividendnih politikah zavarovalnic in

glede na specifike slovenskega trga kapitala oziroma dividendne politike

slovenskih podjetij.

4.4.1 Dividendna politika 1: zadræanje celotnega dobiœka

Skladno s tem predlogom se dividende ne izplaœujejo. Zavarovalnica bi

ves dobiœek zadræala, delniœarji pa bi dobili donose v obliki kapitalskih

dobiœkov. Zavarovalnica bi izkoristila dobiœke za viøjo kapitalsko

ustreznost in finanœno moœ ter za øirjenje poslovanja. Seveda pri tem

predpostavljam, da bo delovala optimalno in racionalno, kar pomeni, 

da bo poskuøala ustvariti œim veœje donose s œim manjøim obsegom

kapitala. Preseæen kapital bi zavarovalnica vraœala lastnikom s posebnimi

dividendami, ki predstavljajo fleksibilno obliko izplaœevanja dobiœka.

Zadræanje dobiœkov je boljøe za dolgoroœni razvoj podjetja, od tega pa

imajo koristi zaposleni, stranke, dræava, finanœni trgi. Vodstvo bi se lahko

bolj osredotoœilo na razvoj in na samo poslovanje. Ne bi se smelo toliko

obremenjevati z zagotavljanjem finanœnih sredstev za øiritev poslovanja in

pritiskom s strani delniœarjev glede dividend. Problem te dividendne

politike leæi v specifiki slovenskega trga kapitala, saj so slovenski

investitorji nezaupljivi do kapitalskih dobiœkov in zato zahtevajo

dividende. Zaradi teh omejitev je taka dividendna politika v Sloveniji

praktiœno neuresniœljiva.

Oblikoval sem tudi napovedi poslovanja zavarovalnice v prihodnosti, 

da bi nato lahko prikazal tudi vpliv dividendne politike. Zavarovalnica je

imela v obdobju od leta 2004 do 2012 6,93-odstotno povpreœno rast

premije, povpreœna premija je znaøala 878,66 milijona EUR, povpreœni

dobiœek je bil 23,33 milijona EUR, povpreœni dobiœek v povpreœni premiji

pa je predstavljal 3,34-odstotni deleæ. Na podlagi tega sem naredil

napoved rast premije in dobiœka do leta 2025. Ker je bila od leta 2004 do

2012 povpreœna rast premije 6,93-odstotna, sem pri napovedovanju v

naslednji tabeli uporabil pribliæek in predpostavil za prihodnost kar 

5-odstotno letno rast premije ter 3,34-odstotni deleæ dobiœka v premiji 

(ta podatek dobimo, œe delimo prej omenjeni povpreœni dobiœek 23,33

milijona EUR s povpreœno premijo 878,66 milijona EUR).

Nato sem preveril uœinek predloga dividendne politike, da zavarovalnica

ves dobiœek zadræi, in izraœunal gibanje kapitala ter indeksa pokritosti

kapitalskih zahtev. Najprej sem izraœunal zakonske kapitalske zahteve za

zavarovalnico Triglav, ker te informacije niso javno dostopne. Podatke

sem dobil iz letnih poroœil. Izraœun sem naredil na temeljni predpostavki,

da se za kritje kapitalskih zahtev uporabi zgolj kapital zavarovalnice

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–436
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Triglav. Torej nisem vkljuœil podrejenih obveznosti in ostalih postavk, 

ki jih kot sredstva za kritje kapitalskih zahtev dovoljuje Sklep o

podrobnejøem naœinu izraœuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev

ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic (Ur. l. RS, øt. 38/2006). S tem sem

izkljuœil uœinek drugih sredstev na kapital in kapitalske zahteve skozi œas.

Konœni rezultat tako bolj zanesljivo prikazuje uœinek dividendne politike

na kapital in zakonsko doloœene kapitalske zahteve.

Na Sliki 4  grafiœno prikazujem vpliv prvega predloga dividendne politike

na kapital in indeks pokritosti minimalnega zahtevanega kapitala z

razpoloæljivim kapitalom.

Slika 4: Prikaz vpliva prvega predloga dividendne politike na

izpolnjevanje zakonsko doloœenih kapitalskih zahtev

(v milijonih EUR)

Kot vidimo, se kapital zavarovalnice poveœuje, kljub viøanju kapitalskih

zahtev pa se indeks pokritosti minimalnega zahtevanega kapitala z

razpoloæljivim kapitalom poveœuje. Slednji se poveœuje, ker se kapital

poveœuje v veœjem obsegu kot pa kapitalske zahteve.

Preveril sem tudi vpliv dividendne politike na kapital po modelu za

izraœun bonitetne ocene S&P (Standard & Poor’s GAAP/IFRS Capital

Model Version 3.0). S&P model je za raœunanje kapitalskih zahtev od

zakonskih doloœil bolj napreden in upoøteva razliœne vidike tveganj ter

upravljanja tveganj. Iz navodil za izpolnjevanje modela in iz samega

modela lahko razberemo, da na kapital in kapitalske zahteve vplivajo

neopredmetena sredstva, odloæeni stroøki pridobivanja zavarovanj, oblika

podrejenih obveznosti, struktura naloæb (geografska, bonitetne ocene,

zapadlost), deset najveœjih izpostavljenosti razliœnim izdajateljem, struktura

in obseg premij, kakovost in naprednost sistema upravljanja tveganj,

kakovost upravljanja sredstev in obveznosti, struktura kapitala in øe

øtevilni drugi dejavniki. Model nato na podlagi svojih doloœil (korelacij,

standardnih odklonov, deleæev) izraœuna kapitalske zahteve za
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zavarovalnico in preseæek oziroma primanjkljaj kapitala, potreben za

pridobitev doloœene bonitetne ocene. Da bi lahko z javnimi podatki priøel

do kapitalskih zahtev zavarovalnice po tem modelu, je praktiœno

nemogoœe. Lahko pa sem z javnimi podatki v modelu izraœunal pribliæek

obsega kapitala, ki je namenjen za kritje kapitalskih zahtev modela, kar pa

je primerno za raziskavo, saj dividendna politika oziroma izplaœilo

dividend po modelu najbolj vpliva prav na kapital za kritje kapitalskih

zahtev in ne na same kapitalske zahteve. Na kapitalske zahteve vplivajo

na primer struktura investicij in poslov oziroma rezervacij. Iz navodil za

izpolnjevanje modela lahko vidimo, da na kapital za izpolnjevanje

kapitalskih zahtev najbolj vpliva sam obseg kapitala (lastniøki, dolæniøki,

hibridni), ki je nato zmanjøan glede na kakovost, doloœen obseg

preudarne maræe v rezervacijah, za obseg neopredmetenih sredstev in pa

øe nekaj preostalih faktorjev (Application: Standard & Poor’s GAAP/IFRS

Capital Model Version 3.0, 2013; Refined Methodology And Assumptions

For Analyzing Insurer Capital Adequacy Using The Risk-Based Insurance

Capital Model, 2013; Standard & Poor’s Insurance Capital Model, 2013). 

Na podlagi javnih podatkov sem pri izraœunu uporabil zgolj nekaj

postavk, ki sem jih tudi ohranil konstantne skozi prouœevani œas. Uporabil

sem jih le zato, da sem dobil œim bolj realni pribliæek dejanskega kapitala

za kritje zahtev zavarovalnice v letu 2012, na podlagi katerega sem

oblikoval projekcije za prihodnost. Skozi œas sem spreminjal samo dve

postavki, na kateri dividendna politika najbolj vpliva. Ti postavki sta:

kapital lastnikov obvladujoœe druæbe in neobvladujoœi deleæi kapitala. Na

vse preostale postavke dividendna politika nima vpliva in so ostale enake

kot v letu 2012. Ker sem preostale postavke ohranil enake skozi œas, sem

tako lahko zanemaril vpliv ostalih postavk na kapital in izpostavil zgolj

vpliv mojih predlogov dividendne politike na kapital, ki je na voljo za

kapitalske zahteve. Postavke, ki sem jih ohranil enake skozi œas, so:

• struktura kapitala ostaja enaka skozi celotno napoved prihodnosti

(98,83-odstotni deleæ kapitala lastnikov obvladujoœe druæbe 

in 1,17-odstotni neobvladujoœi deleæi kapitala),

• ostala neopredmetena sredstva skozi celotno obdobje znaøajo

65.040.425 EUR,

• dobro ime v bilanci stanja skozi celotno obdobje znaøa 1.817.862 EUR,

• vrednost deleæa zavarovalnice v Abanki konec leta 2012 sem ovrednotil

na 7.394.119 EUR in predpostavljam enako vrednost do konca leta 2025,

• vrednost podrejenih obveznic zavarovalnice ostaja skozi celotno

obdobje enaka kot ob koncu leta 2012 (37.025.550 EUR).

Na Sliki 5 grafiœno prikazujem uœinek dividendne politike na kapital

zavarovalnice in pa kapital, ki ga lahko zavarovalnica uporablja za kritje
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kapitalskih zahtev po S&P modelu. Kot lahko vidimo s slike, se oba

kapitala poveœujeta, kar pomeni pozitiven uœinek prvega predloga

dividendne politike.

Slika 5: Prikaz gibanja kapitala in kapitala za kritje kapitalskih

zahtev S&P modela po prvem predlogu dividendne politike

(v 1000 EUR)

4.5 Dividendna politika 2: konstantna dividenda

Zavarovalnica mora na prvo mesto postaviti izpolnjevanje kapitalskih

zahtev in zadræanje, œe æe ne viøanje bonitetne ocene. Sama dividenda bi

bila v slabih gospodarskih œasih vsaj konstantna (izplaœevanje iz zadræanih

dobiœkov), v boljøih pa rastoœa (izplaœevanje iz tekoœih poslovnih

rezultatov). Niæanje dividende je v tem predlogu nezaæeleno. Trenutna

kriza je pokazala, kako investitorji v tovrstnih œasih iøœejo pozitivne

signale in donose, ki jih ne najdejo v obliki kapitalskih dobiœkov.

Ohranjanje dividende v slabih œasih bi investitorji videli kot zelo pozitiven

znak za prihodnje poslovanje in s tem tudi za svoje prihodnje donose.

Na Sliki 6 grafiœno prikazujem rezultate izraœunov oziroma vpliv

dividendne politike na izpolnjevanje zakonskih kapitalskih zahtev. 

Pri izraœunih sem predpostavil 5-odstotno letno rast dividende.
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Slika 6: Prikaz vpliva drugega predloga dividendne politike na

izpolnjevanje zakonsko doloœenih kapitalskih zahtev

Na Sliki 7 grafiœno prikazujem uœinek predloga dividendne politike na

kapital po S&P modelu.

Slika 7: Prikaz gibanja kapitala in kapitala za kritje kapitalskih

zahtev S&P modela po drugem predlogu dividendne

politike (v 1000 EUR)

4.6 Dividendna politika 3: delno izplaœilo dobiœka

Dividenda bi bila skladno s tem predlogom odvisna od letnega rezultata.

Zavarovalnica mora z internimi informacijami natanœno oceniti, koliko

kapitala potrebuje, da zadosti kapitalskim zahtevam in zadræi bonitetno

oceno. Veœ kapitala kot potrebuje, manjøi deleæ letnega dobiœka bi

izplaœevala. Predlagal bi, da zavarovalnica v normalnih okoliøœinah

izplaœuje od 20 do 40 odstotkov dobiœka. To razmerje v zavarovalniøki

panogi v normalnih okoliøœinah omogoœa primerno stopnjo zadræanega

kapitala, ki je potreben za podporo rasti in privlaœne dividendne

donosnosti. Deleæ oziroma odstotke bi prilagajali glede na kapitalske
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zahteve, bonitetno oceno, poslovne obete, gospodarsko okolje. Predlog

dopuøœa tudi niæanje dividende in prav tako neizplaœilo dividende. Ob

analizi drugih zavarovalnic sem opazil, da je bil ob uspeønem poslovanju,

dobrem ugledu in træni uveljavljenosti uœinek niæanja dividend

kratkotrajen, œe je seveda do negativnih posledic sploh priølo. Ugledne in

uspeøne zavarovalnice so si hitro opomogle (gledano z vidika poslovanja,

træne kapitalizacije in tudi viøine dividende). Delnice so si opomogle prav

zaradi ugleda zavarovalnic in zaupanja investitorjev. Zavarovalnice bi

morale torej razumeti, da niæanje dividend (ob dobrem ugledu) ne

pomeni slabega signala. Zaradi niæanja bodo izboljøale svojo kapitalsko

ustreznost, pozneje, ko bodo æeleno kapitalsko ustreznost spet

vzpostavile, pa bodo delniœarjem nudile nadpovpreœne donose. Na drugi

strani bi investitorji morali razumeti volatilnost v finanœnem sektorju. 

V trenutnem druæbeno-ekonomskem modelu predstavljajo zavarovalnice

enega od temeljev za razvoj in sploh normalno delovanje druæbe ter

gospodarstva. Zaradi osnovne dejavnosti (upravljanja tveganj) so

nenadomestljive. Druæba jih preprosto potrebuje in zato bodo teæko dolgo

poslovale negativno. Investitorji bi torej morali razumeti, da bi

zavarovalnice v boljøih œasih ponujale nadpovpreœne donose. To je

razvidno tudi iz pregleda donosov delniœarjev prej raziskanih

zavarovalnic. Tukaj tudi predlagam, da bi zavarovalnica v boljøih

razmerah izplaœevala preseæeni kapital s posebnimi dividendami, ki bi jih

slovenski trg verjetno sprejel bolje kot odkupe lastnih delnic.

Da bi prikazal vpliv vpliva dividendne politike na zakonske kapitalske

zahteve zavarovalnice, sem opravil tri izraœune. Pri tem sem predpostavil

tri razliœne deleæe izplaœila dobiœka (20 %, 30 %, 40 %), da bi tako

prikazal gibanje kapitala po treh razliœnih scenarijih.

Slika 8: Prikaz vpliva predloga dividendne politike na izpolnjevanje

zakonsko doloœenih kapitalskih zahtev, œe zavarovalnica

letno izplaœa 20 % dobiœka
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Slika 9: Prikaz vpliva predloga dividendne politike na izpolnjevanje

zakonsko doloœenih kapitalskih zahtev, œe zavarovalnica

letno izplaœa 30 % dobiœka

Slika 10: Prikaz vpliva predloga dividendne politike na

izpolnjevanje zakonsko doloœenih kapitalskih zahtev, œe

zavarovalnica letno izplaœa 40 % dobiœka

Kot lahko razberemo s prejønjih slik, bi se zavarovalnici kapital za kritje

kapitalskih zahtev po S&P modelu poveœeval v vseh treh predvidenih

primerih. Razlika je le v tem, da se z viøanjem deleæa izplaœila dobiœka

hitreje niæa indeks pokritosti minimalnega zahtevanega kapitala z

razpoloæljivim kapitalom. Zavarovalnica bi lahko v primeru æelje po

viøanju zakonske kapitalske ustreznosti preprosto niæala deleæ izplaœila

dividend ali pa jih celo ne bi izplaœala. V nadaljevanju prikazujem øe

uœinek dividendne politike po S&P modelu.
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Slika 11: Prikaz gibanja kapitala in kapitala za kritje kapitalskih

zahtev S&P modela, œe zavarovalnica letno izplaœa 20 %

dobiœka (v 1000 EUR)

Slika 12: Prikaz gibanja kapitala in kapitala za kritje kapitalskih

zahtev S&P modela, œe zavarovalnica letno izplaœa 30 %

dobiœka (v 1000 EUR)
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Slika 13: Prikaz gibanja kapitala in kapitala za kritje kapitalskih

zahtev S&P modela, œe zavarovalnica letno izplaœa 40 %

dobiœka (v 1000 EUR)

Enako kot v primeru zakonskih kapitalskih zahtev lahko vidimo, da se

tudi v modelu S&P kapital za kritje kapitalskih zahtev poveœuje v vseh

primerih. V primeru izplaœevanja 20 odstotkov letnega dobiœka, bi imela

zavarovalnica ob koncu napovedanega obdobja skoraj milijardo EUR

kapitala za kritje kapitalskih zahtev. To bi ji zagotovo omogoœilo ohraniti

– œe ne celo zviøati – bonitetno oceno. Œe bi zavarovalnica letno

izplaœevala 30 odstotkov dobiœka, bi imela leta 2025 nekaj veœ kot 944

milijonov EUR kapitala, œe bi izplaœevala 40 odstotkov letnega dobiœka pa

bi imela istega leta pribliæno 886 milijonov EUR kapitala.

5 Sklep

V zaœetku prispevka sem predstavil razliœne teorije, ki obstajajo o

dividendni politiki. Nadaljeval sem z analizo tujih zavarovalnic in ugotovil,

da je mogoœe najti v njihovih dividendnih politikah doloœene vzorce

oziroma podobnosti. Nemøke zavarovalnice, denimo, nerade zniæujejo

dividende in si prizadevajo za to, da bi slednje rasle ali ostale vsaj

konstantne. Britanske zavarovalnice imajo za kriterij dividendno kritje,

zavarovalnice v ZDA pa so podobne nemøkim in zasledujejo najmanj

konstantno dividendo, primarno pa rastoœo. Øvicarskim zavarovalnicam je

skupno, da prilagajajo dividende tekoœim rezultatom in da na niæanje

dividend ne gledajo negativno. Te zavarovalnice so bolj konservativne in

dajejo prednost kapitalski ustreznosti in bonitetnim ocenam. 

V nadaljevanju sem predstavil zavarovalnico Triglav in dividendno

politiko preostalih podjetij v Sloveniji. Ugotovil sem, da se naøa podjetja
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zelo prilagajajo specifikam slovenskega trga kapitala in izplaœujejo

dividende. Slednje se trudijo zviøevati ali pa jih izplaœujejo kot doloœen

deleæ dobiœka. 

Na podlagi vseh spoznanj sem za zavarovalnico Triglav predlagal tri

dividendne politike. Prvi predlog izhaja iz tega, da zavarovalnica ne

izplaœuje dividend in nudi donose v obliki kapitalskih dobiœkov. Ta

predlog je najbolj primeren za okolje brez kakrønihkoli omejitev. Posel

zavarovalnic temelji na akumuliranju kapitala za izplaœevanje økod in

varstvu blaginje druæbe, delniœarji pa z izplaœili dividend izœrpavajo kapital

zavarovalnice. A glede na izraœune za drugi in tretji predlog dividendne

politike bi lahko zavarovalnica izplaœevala dividende in s tem ohranila

viøjo kapitalsko ustreznost. 

Drugi predlog dividendne politike je v praksi laæe uresniœljiv. Kljub 

(v izraœunih) predpostavljeni visoki 5-odstotni rasti dividende smo lahko

videli, da se kapital zavarovalnice v napovedanem obdobju øe vedno

poveœuje. V realnosti bi bila primernejøa niæja stopnja dividendne rasti; na

primer 2-odstotna letna rast dividende bi lahko bila dolgoroœno vzdræna.

Zadnji od podanih predlogov bi bil lahko glede na dividendno politiko

preostalih zavarovalnic in dividendno politiko slovenskih podjetij, ki se

morajo prilagoditi specifikam naøega trga kapitala, za zavarovalnico

Triglav øe najbolj sprejemljiv. Pri oblikovanju tega predloga sem se moœno

zanesel na raziskavo tujih zavarovalnic, po podatkih katere je imelo øest

zavarovalnic cilj izplaœati doloœen deleæ dobiœka (Swiss Re, Münich Re,

Allianz, Generali, Vienna Insurance Group, Talanx), dve zavarovalnici pa

sta sledili dividendni politiki, ki je v neki meri povezana z deleæem

izplaœila dobiœka (AXA in PZU). Ta predlog, ko se izplaœa doloœen deleæ

letnega dobiœka, bi zavarovalnici omogoœil veœjo fleksibilnost kot drugi

predlog, skladno s katerim se trudi zavarovalnica viøati dividendo ali jo

obdræati vsaj na enaki ravni. V primeru pomanjkanja kapitala bi

zavarovalnica zniæala obseg izplaœila dividend ali pa dividend sploh ne bi

izplaœala. V boljøih gospodarskih œasih bi zavarovalnica poveœala obseg

izplaœila ali celo izplaœala posebne dividende. 

Dodati je treba øe, da moje raziskave temeljijo na mnogih predpostavkah,

ki se lahko v realnosti hitro spremenijo. To øe zlasti dræi v aktualnih t. i.

teæjih gospodarskih œasih. Zavarovalnica bi morala nenehno spremljati

okolje in stanje kapitala, ki ga ima. Glede na njeno vlogo v gospodarstvu

in druæbi bi moralo upravljanje kapitala zavarovalnice le-tej na dolgi rok

omogoœiti stabilno delovanje in primerne donose za delniœarje.
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Priloænosti in
nevarnosti za slovenske
zavarovalnice z vstopom
Hrvaøke v Evropsko
unijo

Doc. dr. Mojca Nekrep

Hrvaøka je od 1. julija 2013 œlanica Evropske

unije (EU). To ji omogoœa prost pretok blaga,

storitev, kapitala, oseb in znanja, s tem pa so se

tudi za Slovenijo pojavile nove priloænosti in

nevarnosti. Hrvaøka predstavlja za naøo dræavo

pomemben trg, saj je po slovenskih neposrednih

naloæbah v tujini na drugem mestu, po blagovni

menjavi pa na petem. Na drugi strani pa pomeni

vstop Hrvaøke v EU za slovenske izvoznike øe

veœjo konkurenco tujih podjetij na evropskem

trgu. Zavarovalniøka zakonodaja na Hrvaøkem

je æe usklajena z evropskimi direktivami, pri

œemer zavarovalnicam omogoœa poslovanje na

enak naœin kot v ostalih œlanicah Evropske unije.

Na hrvaøkem trgu delujejo tri slovenske

zavarovalniøke skupine: Skupina Triglav,

Skupina Sava Re in Skupina KD Group. Træni

deleæ skupin Triglav in Sava Re se z leti poveœuje,

a ostaja v primerjavi z najveœjo hrvaøko

zavarovalnico Croatia osiguranje precej nizek.

Priœakovati je, da bodo z odprtjem meje zaœele

slovenske zavarovalnice na hrvaøkem trgu

pospeøeno træiti avtomobilska zavarovanja,

priloænosti pa predstavljajo tudi æivljenjska

zavarovanja.

Povzetek:

2
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Summary:

Croatia joined the European Union on 1 July 2013, enabling 

the country free movement of goods, services, capital, people and

knowledge. Croatia’s joining the European Union represents

numerous opportunities for Slovenia as well as certain threats.

Croatia is an important export market for Slovenia. Insurance

legislation in Croatia is already adjusted to European directives,

enabling insurance companies to operate in the same way as in the

other countries of the European Union. There are three Slovenian

insurance groups in the Croatian market: Triglav Group, Sava Re

Group and KD Group. Triglav and Sava Re’s market share has been

increasing over the years, but is still quite low in comparison with

the largest Croatian insurance company Croatia Osiguranje. On

Croatia’s entering the European Union, we can expect increased

sales of car insurance by Slovenian insurance companies. There are

also many opportunities for life insurance products.

1 Uvod

1. julija 2013 se je 27-terici dræav œlanic Evropske unije pridruæila tudi

Hrvaøka. Prost pretok blaga, storitev, kapitala, oseb in znanja tako pri

izvozu kot pri uvozu zdaj velja tudi za novo œlanico. Slovenske

zavarovalnice bodo s sprostitvijo meja na hrvaøkem trgu, ki ima veœ kot

dvakrat veœ prebivalcev kot naøa dræava in je bistveno manj razvit kot

slovenski zavarovalniøki trg, zagotovo iskale priloænosti za poveœanje

svojih prihodkov, trænega deleæa in ne nazadnje tudi kapitala. Ob tem pa

ne smemo pozabiti na hrvaøke zavarovalnice, ki bi jim veœinski lastniøki

kapital v slovenskih zavarovalnicah omogoœil obvladovanje trga dræav

nekdanje Jugoslavije. Katero smer bodo izbrale na eni strani slovenske in

na drugi hrvaøke zavarovalnice, pa je odvisno od gospodarskih,

druæbeno-ekonomskih, politiœnih in øe mnogih drugih dejavnikov. 

2 Zgodovina Evropske unije

Trg Evropske unije je bil ustvarjen z namenom omogoœiti prost pretok

petih svoboøœin: blaga, storitev, kapitala, oseb in znanja. Trg brez

notranjih meja predstavlja priloænost za gospodarske subjekte, da se

hitreje razvijajo na trgu, pospeøuje njihovo konkurenœnost, obenem pa

omogoœa uporabnikom izdelkov in storitev veœjo izbiro. Od ustanovitve

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–452
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prve gospodarske skupnosti na obmoœju Evrope je minilo æe veœ kot 

60 let. 

Evropska unija je nastala v æelji po prenehanju medsosedskih vojn na

obmoœju Evrope, ki so dosegle svoj vrh z drugo svetovno vojno. Leta

1950 je bila ustanovljena Evropska skupnost za premog in jeklo, ki je

zaœela gospodarsko in politiœno povezovati evropske dræave. Med

dræavami ustanoviteljicami so bile: Belgija, Francija, Italija, Luksemburg,

Nemœija in Nizozemska. Petdeseta leta minulega stoletja so predstavljala

obdobje hladne vojne med Vzhodom in Zahodom, zato je bilo toliko

pomembneje, da se gospodarsko najmoœnejøe zahodne dræave zdruæijo v

skupnost. Z Rimsko pogodbo je bila leta 1957 ustanovljena Evropska

gospodarska skupnost (EGS), poimenovana tudi »skupni trg«, ki je

predstavljala predhodnico danaønje Evropske unije. Najpomembnejøa

znaœilnost ustanovljenega skupnega oziroma enotnega trga je prost pretok

ljudi, blaga, storitev in denarja, ki jih ne ovirajo veœ dræavne meje in

pripadajoœe omejitve.

Obdobje øestdesetih let prejønjega stoletja je bilo za dræave œlanice

gospodarsko zelo uspeøno. Œlanice so nehale obraœunavati carinske

dajatve in vzpostavile prosto œezmejno trgovino. Ob tem so zaœele

uporabljati tudi enake carinske stopnje za uvoz iz drugih dræav – neœlanic

skupnosti. Izoblikovale so najveœjo trgovinsko skupino, v kateri se je

trgovina hitro razvijala, prav tako je bilo vse veœ trgovinskih transakcij z

drugimi evropskimi dræavami.

Prvi naœrt Evropske skupnosti o skupni valuti se je pojavil leta 1970. Z

namenom ohranitve monetarne stabilnosti med dræavami œlanicami so le-

te leta 1972 vzpostavile mehanizem deviznih teœajev, ki je zagotavljal, da

se je medsebojno razmerje vrednosti njihovih valut gibalo v ozkih mejah.

Mehanizem je predstavljal prvi korak k uvedbi skupne valute – evra. 

Leta 1973 so se Skupnosti pridruæile tri nove œlanice: Danska, Irska in

Zdruæeno kraljestvo. V 80-ih letih pa je ta skupnost sprejela øe Grœijo,

Øpanijo in Portugalsko. Kljub odpravi carin leta 1968 pa trgovina v

Skupnosti ni potekala prosto. Ovire so predstavljale predvsem razlike v

nacionalnih predpisih posameznih dræav œlanic. Da bi te teæave premostili,

so œlanice sprejele Enotni evropski akt, ki je podelil veœ pristojnosti

Evropskemu parlamentu in okrepil moœ Skupnosti na podroœju varstva

okolja. S padcem berlinskega zidu, ki je simboliziral padec komunizma v

Srednji in Vzhodni Evropi, sta se Nemœiji po veœ kot 40 letih ponovno

zdruæili in vzhodni del se je pridruæil Evropski skupnosti.
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V zaœetku 90-ih let preteklega stoletja je na Balkanu zaœela razpadati

Jugoslavija. Padec komunizma v Srednji in Vzhodni Evropi je pomenil

tesnejøo povezavo med Evropejci. S podpisom pogodbe o Evropski uniji v

Maastrichtu, ki predstavlja enega najpomembnejøih mejnikov EU, so se

vzpostavila jasna pravila za bodoœo skupno valuto, za zunanjo in

varnostno politiko ter za tesnejøe sodelovanje na podroœju pravosodja in

notranjih zadev. S to pogodbo se je »Evropska skupnost« preimenovala v

»Evropsko unijo«. Leta 1993 se je dokonœno oblikoval enoten trg za prost

pretok blaga, storitev, ljudi in denarja. Od leta 1986 je bilo sprejetih veœ

kot 200 zakonov, ki urejajo davœno politiko, trgovinske predpise,

poklicno usposobljenost in odpravljajo ovire, ki prepreœujejo odpiranje

meja. Leta 1995 je Unija pridobila tri nove œlanice, in sicer so se ji

pridruæile Avstrija, Finska in Øvedska. Istega leta je v sedmih dræavah 

(v Belgiji, Franciji, Luksemburgu, Nemœiji, na Nizozemskem, Portugalskem

in v Øpaniji) zaœel veljati Schengenski sporazum, ki je omogoœil, da so

lahko potniki vseh omenjenih nacionalnosti potovali med vsemi temi

dræavami, brez da bi na meji preverjali njihove potne listine. Pozneje so se

schengenskemu obmoœju pridruæile øe druge dræave. Leta 1997 je bila

podpisana Amsterdamska pogodba, ki je nadgradila doseæke pogodbe iz

Maastrichta, opredelila naœrte reform institucij EU z namenom ustvariti

Evropi vplivnejøe mesto v svetu in zagotoviti veœ sredstev za zaposlovanje

in pravice dræavljanov. S 1. januarjem 1999 je bil v 11 dræavah œlanicah

uveden evro (leta 2001 se je pridruæila evroobmoœju tudi Grœija), vendar

le za trgovinske in finanœne transakcije. Bankovce in kovance so vpeljali

pozneje. Evro je postal nacionalna valuta v Avstriji, Belgiji, na Finskem, 

v Franciji, Grœiji, na Irskem, v Italiji, Luksemburgu, Nemœiji, na

Nizozemskem, Portugalskem in v Øpaniji. Danska, Øvedska in Zdruæeno

kraljestvo so se odloœile, da evra øe ne bodo prevzele.

Prihod novega tisoœletja je v Evropi zaznamovala vse bolj razøirjena

uporaba nove valute. S 1. januarjem 2002 so priøli v obtok evrski

bankovci in kovanci. Leta 2004 se je Evropski uniji pridruæilo osem

srednje- in vzhodnoevropskih dræav – Œeøka, Estonija, Latvija, Litva,

Madæarska, Poljska, Slovaøka in Slovenija, œlanici pa sta postali tudi Ciper

in Malta. Pridruæitev vzhodnoevropskih dræav je pomenila tudi konec

politiœne razdelitve med Vzhodno in Zahodno Evropo. S pristopom

Bolgarije in Romunije se je øtevilo dræav œlanic EU povzpelo na 27. Konec

leta 2007 so vse podpisale Lizbonsko pogodbo, ki je zaœela veljati konec

leta 2009. Z omenjeno pogodbo so bila potrjena nova pravila, ki urejajo

obseg in naœin delovanja Evropske unije v prihodnosti z upoøtevanjem

politiœnega, gospodarskega in druæbenega razvoja. Namen pogodbe je

vzpostaviti bolj demokratiœno in uœinkovitejøo Evropsko unijo, ki bo

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–454
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enotnejøa pri reøevanju globalnih problemov, denimo problematike

podnebnih sprememb.

Novo desetletje se je zaœelo s hudo gospodarsko krizo, ki je v mnogih

dræavah prerasla v dolæniøko. A kljub temu ostaja upanje, da bodo

naloæbe v nove okolju in podnebju prijazne tehnologije ter tudi tesnejøe

evropsko sodelovanje prinesli trajno gospodarsko rast in blaginjo

(povzeto po: http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_sl.htm).

3 Pretok zavarovalnih storitev v Evropski
uniji

Prost pretok poprej omenjenih petih svoboøœin je æelela Evropska unija

doseœi tudi na finanœnem trgu. Z namenom pospeøiti razvoj enotnega trga

finanœnih storitev so bile oblikovane øtevilne direktive, ki urejajo

zdruæevanje nacionalnih finanœnih trgov, pri œemer je evropski trg

usmerjen v nastanek enega samega enotnega trga, na katerem ne bi veœ

loœevali med vrstami finanœnih posrednikov in ponujenimi storitvami.

Namen procesov zdruæevanja finanœnih institucij je poveœevanje

konkurence med ponudniki finanœnih storitev, spodbujanje ekonomije

obsega, izboljøevanje likvidnosti in finanœne stabilnosti (Puønik, Mlinariœ,

Ølebinger in Mikek 2004, str. 5–6).

V 60-ih letih minulega stoletja ukrepi EGS o liberalizaciji finanœnega

sektorja niso bili prepriœljivi. Kljub razliœnim oviram, ki so izhajale iz

restriktivne prakse glede liberalizacije nekaterih dræav œlanic, je strategija

o oblikovanju enotnega trga in poenotenju finanœnih storitev prevladala.

Osnovan je bil predlog o uskladitvi zakonodaj na podroœju finanœnih

storitev. A razliœne politiœne ovire pri vpeljavi evropske zakonodaje s

podroœja finanœnih storitev v posamezne nacionalne zakonodaje so

povzroœile, da se je namesto uskladitve zakonodaj uveljavilo naœelo

medsebojnega priznavanja nacionalnih zakonov posameznih dræav œlanic.

Vzpostavitev enotnega trga finanœnih storitev je omogoœila prosto prodajo

finanœnih storitev v vseh dræavah œlanicah ter ustanavljanje in delovanje

finanœnih institucij v vseh dræavah œlanicah na osnovi medsebojnega

priznavanja. Svobodno izvajanje finanœnih storitev in ustanavljanje

finanœnih institucij kjerkoli v EU je bilo opredeljeno v Beli knjigi, ki je bila

izdana leta 1985 (Story in Ingo, 1997, str. 250).
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Liberalizacija in deregulacija1 finanœnih trgov, sprostitev pretoka kapitala,

globalizacija in pretok znanja so spodbudili povezovanje in

despecializacijo2 evropskih finanœnih institucij, tehnoloøki razvoj je

omogoœil nove naœine trgovanja in izvajanja finanœnih storitev. Z

namenom omejiti nove integracijske ovire ter tudi finanœne goljufije in

prevare je bila evropska zakonodaja dopolnjena in izboljøana. Finanœne

storitve so bile v preteklih letih deleæne bistvenih sprememb tudi zaradi

demografskih gibanj in s tem povezanih sprememb pri povpraøevanju po

finanœnih storitvah, spremenjenih varœevalnih navad ekonomskih

subjektov (Puønik, Mlinariœ, Ølebinger in Mikek 2004, str. 7). 

Velike in kompleksne finanœne institucije – finanœne skupine, ki so

postale sestavni del finanœnega trga, so rezultat konsolidacije in

konvergence v razvoju finanœnega sektorja. Sestavlja jih veœ razliœnih

pravnih oseb, ki so med seboj povezane na razliœne naœine. Njihova

uspeønost je odvisna predvsem od sprejemljivosti pri odjemalcih,

organizacijske strukture in kulturnih konfliktov. Pogosto nastajajo z

diverzifikacijo, pri œemer so glavne pobude za njihovo oblikovanje (Øtiblar

in Øramel 2008, str. 129–130):

• razliœna tveganja, ki se pojavljajo pri finanœnih aktivnostih;

• zmanjøanje tveganja z zdruæevanjem zaradi nizke stopnje soodvisnosti

med donosi razliœnih dejavnosti;

• tveganje volatilnosti se z zdruæevanjem lahko poveœa, vendar je

kompenzirano s poveœanim donosom, ki zmanjøuje tveganje propada.

Kljub vzpostavljanju deregulacije pa je finanœni sektor, kamor se uvrøœa

tudi zavarovalniøtvo, v vseh dræavah œlanicah mnogo bolj reguliran kot

druge storitvene dejavnosti.

Evropska politika æeli na podroœju zavarovanja uveljaviti enoten okvir, 

ki bo zavarovalnicam omogoœal poslovanje, uveljavljanje in prosto

zagotavljanje storitev v Evropski uniji. Prav tako namerava zaøœititi

zavarovance, predvsem posameznike, za katere je pogosto kljuœnega

pomena, da zavarovalnice izpolnijo svoje pogodbene obveznosti

(http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_se

rvices/financial_services_insurance/index_sl.htm).

Pogoj za zaœetek opravljanja dejavnosti neposrednega zavarovanja, ki ga

doloœi vsaka dræava œlanica, je pridobitev uradnega dovoljenja za

opravljanje zavarovalnih poslov. Za takøno dovoljenje pri pristojnem

organu posamezne dræave œlanice zaprosi (Prva direktiva Sveta z dne 

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–456

1 Odprava loœevanja med komercialnim in investicijskim banœniøtvom, zmanjøanje nadzora nad mednarodnimi
kapitalskimi tokovi itd.

2 Finanœne institucije svoje ponudbe ne specializirajo, temveœ ponujajo veliko razliœnih storitev. Gre predvsem za
razøiritev univerzalnega banœniøtva, povezave med bankami in zavarovalnicami, povezave trgovanja s finanœnimi
instrumenti, pojav konkurentov v ponudbi finanœnih storitev iz nefinanœnega sektorja itd.
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24. junija 1973 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o zaœetku

opravljanja in opravljanju dejavnosti neposrednega zavarovanja razen

æivljenjskega zavarovanja, Uradni list Evropskih skupnosti 73/239/EGS, 

16. 8. 1973, 6. œlen):

• vsaka zavarovalnica, ki ustanovi svoj sedeæ na ozemlju te dræave;

• vsaka zavarovalnica, katere sedeæ je v drugi dræavi œlanici in ki odpre

podruænico ali zastopstvo na ozemlju te dræave œlanice;

• vsaka zavarovalnica, ki po pridobitvi dovoljenja za opravljanje

zavarovalnih poslov svojo dejavnost na ozemlju te dræave razøiri na

druge zavarovalne vrste.

Zakonodaja pa dræavam œlanicam pri nadzorovanju finanœnega stanja

zavarovalnic in njihovih podruænic, ki so pridobile dovoljenje, nalaga,

da tesno sodelujejo med seboj (Prva direktiva Sveta z dne 24. junija 1973

o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o zaœetku opravljanja in

opravljanju dejavnosti neposrednega zavarovanja razen æivljenjskega

zavarovanja, Uradni list Evropskih skupnosti 73/239/EGS, 16. 8. 1973, 

13. œlen).

Evropska unija je s øtevilnimi direktivami dopolnjevala in usklajevala

evropsko zakonodajo na podroœju opravljanja dejavnosti neposrednega

zavarovanja – razen æivljenjskega zavarovanja – z namenom uœinkovitega

uresniœevanja svobode opravljanja zavarovalniøkih storitev, zagotavljanja

spremenjenih zahtev kapitalske ustreznosti zavarovalnic in njihovega

dopolnilnega nadzora.

Z namenom dokonœne vzpostavitve notranjega trga na podroœju

neposrednega æivljenjskega zavarovanja z vidika pravice do ustanavljanja

in svobode opravljanja storitev, da bi zavarovalnicam s sedeæem v

Evropski uniji olajøali kritje obveznosti znotraj skupnosti in ob tem

zavarovalcem omogoœili, da se ne zavarujejo samo pri zavarovalnicah s

sedeæem v njihovi lastni dræavi, ampak tudi pri zavarovalnicah, ki imajo

sedeæ poslovanja v Skupnosti in imajo sedeæ v drugih dræavah œlanicah, 

je Evropska unija sprejela Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta

2002/83/ES z dne 5. novembra 2002 o æivljenjskem zavarovanju (UL L 345,

19. 12. 2002, str. 2). Direktiva je bila sprejeta tudi zato, da bi odpravili

nekatere razlike, ki obstajajo med nacionalnimi zakonodajami o nadzoru.

Nadomeøœa prvo (sprejeto leta 1979), drugo (sprejeto leta 1990) in tretjo

direktivo (sprejeto leta 1992) o usklajevanju zakonov in drugih predpisov

o zaœetku opravljanja in opravljanju dejavnosti neposrednega æivljenjskega

zavarovanja.

Pri prodaji zavarovalnih in pozavarovalnih produktov v Evropski uniji

imajo osrednjo vlogo zavarovalni in pozavarovalni posredniki. Direktiva,
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ki doloœa pravila za zaœetek opravljanja in samo opravljanje dejavnosti

zavarovalnega in pozavarovalnega posredovanja za fiziœne in pravne

osebe, je bila sprejeta konec leta 2002, veljati pa je zaœela januarja 2003

(Direktiva 2002/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. decembra

2002 o zavarovalnem posredovanju, 15. 1. 2003).

Konœno preoblikovanje vsebine evropskih direktiv s podroœja

zavarovalniøtva predstavlja sprejetje Direktive 2009/138/ES Evropskega

Parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o zaœetku opravljanja in

opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja, poimenovana

Solventnost II, ki dopolnjuje zavarovalne evropske predpise iz sistema

Solventnost I. Odloœitev o oblikovanju obøirnega sistema novih kapitalskih

zahtev za zavarovalnice in pozavarovalnice je bila sprejeta æe leta 1997.

Solventnost II pomeni nov evropski sistem nadzora, katerega namen je

nadzornim organom pri opravljanju nadzora nad poslovanjem

zavarovalnic zagotoviti podlago za uporabo kvalitativnih in kvantitativnih

orodij ter ukrepov za ocenjevanje kapitalske ustreznosti (po)zavarovalnic

z zadostno toœnostjo (http://www.a-zn.si/Default.aspx?id=154).

4 Osnovni makroekonomski kazalci Hrvaøke

Da bi lahko ocenili priloænosti in nevarnosti za slovenske zavarovalnice

na hrvaøkem trgu, je smiselno poznati nekatere pomembne kazalnike, 

ki odraæajo stanje na podroœju gospodarstva in prebivalstva dræave.

Predstavljeni so v nadaljevanju.

4.1 Prebivalstvo

Hrvaøka je imela po zadnjem popisu prebivalstva leta 2011 4.284.889

prebivalcev, od tega 2.066.335 moøkih in 2.218.554 æensk. To pomeni, da

v celotni populaciji prevladujejo æenske, podrobnejøi pregled podatkov pa

kaæe, da je v vseh starostnih skupinah od 0 do 45 veœ moøkih. Slednjih je

bilo 1.034.496, medtem ko je bilo æensk v teh starostnih skupinah

992.206. V vseh starostnih skupinah od 45 let naprej prevladujejo æenske,

ki jih je bilo 1.226.348, medtem ko je bilo moøkih, starih veœ kot 45 let

1.031.839. Niæji deleæ moøkih v populaciji starih veœ kot 45 let je

predvsem posledica osamosvojitvene vojne na Hrvaøkem od leta 1991 do

1995. V tej vojni je umrlo veliko hrvaøkih dræavljanov in to se je odrazilo

kot demografska motnja.

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–458
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Tabela 1: Podatki o prebivalstvu na Hrvaøkem

Vir: Http://www.dzs.hr/.

Celotno prebivalstvo se stara. Podatki kaæejo, da se je v obdobju zadnjih

50 let povpreœna starost poviøala za skoraj 10 let, in sicer je znaøala leta

196132,5, leta 2011 pa æe 41,7 leta. Staranje je posledica dolgoroœnega

upadanja natalitete in poviøanja priœakane starosti prebivalstva (Dræavni

zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2013, str. 10). 

4.2 Bruto druæbeni produkt

Hrvaøka v primerjavi s povpreœjem EU precej odstopa  v realni rasti bruto

druæbenega produkta. V letih pred globalno krizo so bila ta odstopanja v

pozitivno smer, medtem ko so bile v œasu krize stopnje rasti vse od leta

2009 negativne. V prvem œetrtletju leta 2013 je bila realna stopnja rasti

BDP -1,5 odstotka, kar je slabøe od predvidene letne stopnje, po kateri naj

bi se BDP zmanjøal za odstotek. Pozitivni rast BDP Hrvaøki napovedujejo

øele leta 2014.

Tabela 2: Realna stopnja rasti BDP na Hrvaøkem in EU (povpreœje

27 dræav œlanic) v % 

Opomba: Vrednosti, oznaœene z *, so predvidene.

Vir: Http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=

1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115.

4.3 Inflacija

Povpreœna letna stopnja inflacije na Hrvaøkem je v obdobju od leta 2007

do 2009 presegala evropsko povpreœje, leta 2010 in 2011 je bila niæja od

povpreœja in leta 2012 ponovno viøja. Visoko vrednost je dosegla leta

2008, ko je znaøala kar 6,1 odstotka, nato pa se je v naslednjih letih

nekoliko umirila. Niæje stopnje inflacije na Hrvaøkem v letih 2010 in 2011

so bile predvsem posledica øibkejøe aktivnosti gospodarstva, medtem ko

so razlogi za viøje stopnje v obdobju od leta 2007 do 2009 predvsem v
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Leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Hrvaøka 5,1 2,1 -6,9 -2,3 0,0 -2,0 -1,0* 0,29*
EU (27) 3,2 0,4 -4,5 2,1 1,6 -0,4 -0,1* 1,4*
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podraæitvah hrane in brezalkoholnih pijaœ, poviøanih stroøkih

stanovanjskih in komunalnih storitev, viøjih cenah industrijskih proizvodov

in polproizvodov, kmetijskih proizvodov in gostinskih storitev. Generator

inflacije leta 2009 so bile viøje cene zdravstvenih storitev, leta 2010 pa

predvsem stanovanjsko-komunalne storitve, prometne storitve, viøje cene

industrijskih proizvodov in polproizvodov ter kmetijskih izdelkov

(Dræavni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2011, str. 9).

Tabela 3: Povpreœna stopnja inflacije na Hrvaøkem in EU (povpreœje

27 dræav œlanic) v %, merjena s HICP

Vir: Http://www.dzs.hr/,

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=

en&pcode=tec00118&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=

labels&plugin=1.

4.4 Æivljenjski standard in kupna moœ

Æivljenjski standard oziroma kupna moœ,3 ki jo dosega Hrvaøka, znaøa

pribliæno 64 odstotkov povpreœja dræav œlanic Evropske unije, kar

predstavlja kar 36-odstotni zaostanek za skupnostjo (http://www.world

bank.org/en/news/opinion/2012/07/30/croatia-and-the-european-union-

an-opportunity-not-a-guarantee). V primerjavi s Slovenijo, v kateri je BDP

na prebivalca po kupni moœi leta 2011 dosegal 84 odstotkov povpreœja

Evropske unije, je rezultat mnogo slabøi (UMAR, 2013, str. 15).

5 Hrvaøka v Evropski uniji

Vstop Hrvaøke v Evropsko unijo je Sloveniji prinesel nove priloænosti, a

tudi nevarnosti. Spet se bo vzpostavilo podobno stanje trgovanja, kot smo

ga poznali pred osamosvojitvijo Slovenije leta 1991. Ko se bo Hrvaøka

vkljuœila tudi v schengenski prostor in ne bo veœ potekal nadzor nad

prehajanjem oseb, bodo odpravljene øe zadnje ovire za intenzivnejøe

povezovanje na vseh podroœjih zasebnega in podjetniøkega delovanja.

Omejitev, ki kljub vstopu øe ostaja, je torej pretok oseb.

Leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hrvaøka 2,9 6,1 2,4 1,1 2,3 3,4

EU (27) 2,4 3,7 1,0 2,1 3,1 2,6

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–460

3 Æivljenjski standard v razliœnih dræavah se primerja tako, da se ocenijo cene izdelkov in storitev v vsaki dræavi
glede na prihodek, pri œemer se uporabi skupna fiktivna valuta – standard kupne moœi (SKM). Primerjava med
BDP na prebivalca in SKM poda pregled æivljenjskega standarda v skupini dræav. Prikaz bruto domaœega
proizvoda na prebivalca v standardih kupne moœi omogoœa primerjavo med dræavami, oœiøœeno uœinka razlik v
sploøni ravni cen med dræavami. SKM – izbor valute za izraæanje rezultatov je dogovor. V Eurostatovi primerjavi se
rezultati izraæajo v »valuti«, imenovani SKM. SKM je umetna, fiktivna valuta, ki je na ravni povpreœja dræav EU
enaka enemu evru. SKM ali »EU-27 evro« je »valuta«, ki izraæa povpreœno raven cen v EU-27 (UMAR, 2013, str. 88).
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5.1 Kaj pomeni vstop Hrvaøke v Evropsko unijo za
Slovenijo

Precej pomislekov spremlja predvsem tuje naloæbe v Sloveniji. Teh bi bilo

lahko v prihodnje øe manj, œeprav je naøa dræava predvsem zaradi

zaprtosti za tujce nezanimiva æe zdaj. Kljub temu bo Slovenija zaradi

vkljuœenosti v Evropsko monetarno unijo in s tem zaradi uporabe evra kot

nacionalne valute vsaj za vlagatelje z evrskega obmoœja v primerjavi s

Hrvaøko øe zmeraj veljala za varnejøo naloæbo. Hrvaøka Sloveniji

konkurira v razpoloæljivem znanju, ceni delovne sile in davœnem sistemu,

zagotovo pa bo uvedla tudi ugodne pogoje zaposlovanja. Da ne bi

prihajalo do nepotrebnega dodatnega odhoda uspeønih podjetij iz naøe

dræave, bi bilo v Sloveniji nujno zagotoviti vzpostavitev bolj zdravega in

stimulativnega poslovnega okolja. 

Izziv za slovenska podjetja bo tudi sreœanje z moœnimi konkurenti s

Hrvaøke. Za slovenske izvoznike vstop Hrvaøke v Evropsko unijo pomeni

øe veœjo konkurenco tujih podjetij na tem trgu, øe bolj pa hrvaøko

konkurenco slovenskim izvoznikom na tretjih trgih, pa tudi v Sloveniji.

Slovenija in Hrvaøka napovedujeta øe veœ trgovanja med dræavama, mnogi

gospodarstveniki pa priœakujejo laæje poslovanje in pozitivne uœinke na

gospodarsko sodelovanje med dræavama. Za Slovenijo predstavlja Hrvaøka

pomemben trg, saj je Hrvaøka je na drugem mestu po slovenskih

neposrednih naloæbah v tujini in na petem mestu po blagovni menjavi.

Slovenska podjetja bodo laæe zaposlovala Hrvate, hrvaøka podjetja pa

Slovence. V povpreœni bruto plaœi med Slovenijo in Hrvaøko ni velikih

razlik in ker se bodo zaradi zahtev trga Evropske unije proizvodni stroøki

za nekatera hrvaøka podjetja poviøali, naj Hrvaøka na tem podroœju ne bi

bila bistveno konkurenœnejøa. Prost pretok kapitala sicer pomeni laæje

investiranje, a kljub temu bodo ostajale doloœene politiœne, kulturne in

jezikovne ovire.

Vstop Hrvaøke v Evropsko unijo bo zagotovo znatno vplival predvsem na

gospodarske odnose med dræavama. Vendar pa so æe vsi dosedanji

sporazumi, ki jih je Slovenija in pozneje Evropska unija sklenila s

Hrvaøko, omogoœali prost pretok industrijskega blaga, v precejønji meri pa

tudi kmetijsko-æivilskega blaga. Torej bodo vplivi bistveno manjøi, kot bi

sicer bili, œe predhodno teh sporazumov ne bi bilo (Æuniœ, 2013).

6 Zavarovalniøtvo na Hrvaøkem

Hrvaøki zakon o zavarovalniøtvu je æe usklajen z evropskimi direktivami.

Zavarovalnicam omogoœa poslovanje na enak naœin kot v ostalih œlanicah
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Evropske unije. Zakon opredeljuje, da lahko zavarovalne posle opravlja

(Zakon o osiguranju, 2013, 6. œlen):

• zavarovalnica s sedeæem v Republiki Hrvaøki, ki je pridobila dovoljenje

nadzornega organa za opravljanje zavarovalnih poslov,

• podruænica tuje zavarovalnice, ki je za opravljanje teh poslov pridobila

dovoljenje nadzornega organa;

• zavarovalnica dræave œlanice Evropske unije, ki v skladu s tem zakonom

ustanovi podruænico na obmoœju Republike Hrvaøke oziroma je v

skladu s tem zakonom pooblaøœena neposredno opravljati zavarovalne

posle na obmoœju Republike Hrvaøke.

Zavarovalnice in podruænice tujih zavarovalnic lahko opravljajo

zavarovalne posle samo v tistih zavarovalnih vrstah, za katere so pridobile

dovoljenje pristojnega organa.

Zaradi vstopa Hrvaøke v Evropsko unijo je priœakovati, da se bo na

hrvaøkem trgu poveœalo øtevilo zavarovalnih subjektov. Hrvaøka agencija

za nadzor finanœnih storitev HANFA nadzira in regulira zavarovalni trg ter

vodi seznam zavarovalnic iz drugih dræav œlanic, ki nameravajo træiti

zavarovanja v Republiki Hrvaøki.

6.1 Znaœilnosti hrvaøkega zavarovalnega trga

Na hrvaøkem zavarovalnem trgu je ob vstopu Hrvaøke v Evropsko unijo

poslovalo 26 zavarovalnic, od katerih jih je bilo 9 kompozitnih in 17

specializiranih. Zanimivo je, da le 6 zavarovalnic izkazuje veœinsko

hrvaøko lastniøtvo, medtem ko v preostalih 20 prevladuje tuji kapital. 

V 4 zavarovalnicah veœinsko lastniøtvo pripada slovenskim

zavarovalniøkim skupinam, pri œemer gre za eno kompozitno in tri

specializirane zavarovalnice:

• Triglav osiguranje, d. d., katere veœinski lastnik je Skupina Triglav

(kompozitna zavarovalnica),

• KD Life osiguranje, d. d., katere veœinski lastnik je Skupina KD Group,

• Velebit osiguranje, d. d., katere veœinski lastnik je Skupina Sava Re,

• Velebit æivotno osiguranje, d. d., katere veœinski lastnik je prav tako

Skupina Sava Re.

Na Hrvaøkem je øe vedno prisotna ena tretjina kompozitnih zavarovalnic,4

kar dræavo uvrøœa med manjøino œlanic Evropske unije s tovrstnimi

zavarovalnicami. Znaœilnost obstoja kompozitnih zavarovalnic je

primerljiva s Slovenijo. Je pa v hrvaøkem zavarovalniøtvu preteæno

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–462

4 Kompozitne zavarovalnice z direktivami EU niso dovoljene, vendar so lahko obstojeœe zavarovalnice ohranile
strukturo. Manjøe øtevilo kompozitnih zavarovalnic na Hrvaøkem v primerjavi s Slovenijo je posledica
poœasnejøega razvoja zavarovalniøtva v preteklih letih na Hrvaøkem. Trend razvoja zavarovalniøke panoge pa je
usmerjen v specializacijo zavarovalnic.
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zastopan tuji kapital in njihov trg se s tega vidika bistveno razlikuje od

slovenskega.

Raziskava o uœinkovitosti slovenskega in hrvaøkega zavarovalnega trga, 

ki je bila izpeljana v obdobju od leta 2006 do 2010, je pokazala, da so

zavarovalnice na Hrvaøkem v povpreœju bolj uœinkovite kot zavarovalnice,

ki delujejo v Sloveniji. Zdruæitve in prevzemi v zadnjih letih so na

Hrvaøkem pozitivno vplivali na uœinkovitost zavarovalnic. Kljub temu pa

je analiza panoge pokazala, da zavarovalnice v Sloveniji uœinkoviteje

obvladujejo stroøke, prav tako so tudi tehniœno uœinkovitejøe. Hrvaøki

zavarovalniøki sektor bo zato v prihodnosti zahteval veœja vlaganja v

tehnologijo, raziskave in razvoj za izboljøanje interne uœinkovitosti

posameznih zavarovalnic (Medved in Kavœiœ, 2012, str. 105–120).

Œe primerjamo skupno premijo premoæenjskih in æivljenjskih zavarovanj,

ki so jo obraœunale zavarovalnice na Hrvaøkem, s skupno premijo na

slovenskem trgu, ugotovimo, da je prva omenjena skoraj dvakrat niæja.

Leta 2012 je kosmata premija na hrvaøkem trgu znaøala dobri 1,2 milijarde

evrov, medtem ko je na slovenskem trgu presegla 2 milijardi evrov (tj. 

70 odstotkov veœ kot na Hrvaøkem). Odstopanja so veœja pri æivljenjskih

zavarovanjih, iz naslova katerih so zavarovalnice na slovenskem trgu

obraœunale 77 odstotkov veœ kosmate premije. V okviru premoæenjskih

zavarovanj je kosmata premija v Sloveniji presegla kosmato premijo na

Hrvaøkem za 66 odstotkov.

Po popisu prebivalstva iz leta 2011 ima Hrvaøka 4,29 milijona prebivalcev

ali pribliæno dvakrat veœ od Slovenije. V primerjavi s slovenskim je hrvaøki

zavarovalni trg bistveno manj razvit, saj je skupna povpreœna premija na

prebivalca na Hrvaøkem znaøala leta 2012 le 281 evrov (povpreœna

kosmata obraœunana premija premoæenjskih zavarovanj je znaøala 205

evrov, povpreœna kosmata obraœunana premija æivljenjskih zavarovanj pa

samo 76 evrov), medtem ko je bila v Sloveniji v enakem obdobju 989

evrov. Odstopanja od povpreœja Evropske unije so øe veœja, œe

upoøtevamo, da je skupna povpreœna kosmata obraœunana premija na

prebivalca v Evropski uniji znaøala kar 1.816 evrov (povpreœna kosmata

obraœunana premija premoæenjskih zavarovanj je znaøala 744 evrov,

povpreœna kosmata obraœunana premija æivljenjskih zavarovanj pa kar

1.072 evrov).

Deleæ kosmate obraœunane premije v BDP5, ki najbolje kaæe razvitost

zavarovalnega trga, je na Hrvaøkem v letih 2010 in 2011 ostajal na ravni

pribliæno 3 %. V primerjavi s Slovenijo, v kateri se ta deleæ po letu 2009

ohranja med 5,8 in 5,9 %, ter v primerjavi s povpreœjem Evropske unije, 

Zavarovalniøtvo 63

5 Deleæ kosmate obraœunane premije v BDP je sploøno priznani pokazatelj zavarovalne dejavnosti, imenuje se tudi
zavarovalna gostota ali zavarovalna penetracija.
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v kateri je deleæ kosmate obraœunane premije v BDP upadel z 8,2 % v letu

2010 na 7,6 % v letu 2011, Hrvaøka precej zaostaja v razvitosti (Insurance

Europe, 2013, str. 17).

Tabela 4: Obseg in rast zavarovalne premije premoæenjskih in

æivljenjskih zavarovanj na Hrvaøkem

Opomba: Za preraœun premije iz HRK v EUR je uporabljen referenœni teœaj

Evropske centralne banke z dne 26. 7. 2013, ki znaøa 1 EUR = 7,5075 HRK.

Vir: Hrvatski ured za osiguranje (http://www.huo.hr/hrv/statisticka-izvjesca/18/).

Graf 1: Zavarovalna premija premoæenjskih in æivljenjskih

zavarovanj na Hrvaøkem v tisoœ EUR v obdobju od leta 2007

do 2012
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Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–464
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Kot je razvidno iz Tabele 4 in Grafa 1, so zavarovalnice iz naslova

premoæenjskih in æivljenjskih zavarovanj zbrale najviøjo premijo leta 2008.

Leta 2009 je premija zaœela upadati, pri œemer so premoæenjska

zavarovanja dosegla dno leta 2012. Obraœunana kosmata premija je bila

namreœ tedaj celo niæja kot leta 2007. Po nekajletnem upadu premije so

æivljenjska zavarovanja leta 2012 izkazala pozitiven trend rasti v viøini 

1,2 % v primerjavi z letom 2011. Kljub temu pa je bila kosmata

obraœunana premija æivljenjskih zavarovanj leta 2012 niæja v primerjavi z

letom 2007 za 0,46 %. Vpliv recesije se odraæa tudi na sklenjenih

zavarovanjih.

Pregled skupne obraœunane kosmate premije po posameznih zavarovalnih

vrstah kaæe, da najveœji deleæ premije ustvari zavarovanje avtomobilske

odgovornosti. Leta 2012 je ta deleæ dosegal kar 32,5 % premije vseh

sklenjenih zavarovanj.

Povpreœna premija zavarovanja avtomobilske odgovornosti za registrirano

vozilo na Hrvaøkem je znaøala maja 2013 204 evre (http://www.osigu

ranje.hr/ClanakDetalji.aspx?15023). To je dobrih 30 % veœ kot v Sloveniji,

kjer je povpreœna premija za registrirano vozilo decembra 2012 znaøala

150 evrov (http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=5511, Slovensko

zavarovalno zdruæenje, 2013, str. 62). 

Kasko zavarovanje kopenskih motornih vozil predstavlja nekoliko manj

kot 8 % vse obraœunane premije, sledijo druga økodna zavarovanja s 

7,85-odstotnim deleæem, med katera se uvrøœajo zavarovanje strojeloma,

vloma, stekla, raœunalnikov, gradbeno zavarovanje, montaæno

zavarovanje, stanovanjsko zavarovanje, zavarovanje posevkov in plodov,

zavarovanje æivali itd. Zavarovanje poæara predstavlja manj kot 6,5 %

skupne kosmate obraœunane premije. Med premoæenjskimi zavarovanji so

z vidika premije zanimiva øe nezgodna zavarovanja s 5,58-odstotnim

deleæem leta 2012. Vsa druga premoæenjska zavarovanja ustvarijo manj

kot 5 % skupne kosmate obraœunane premije na hrvaøkem trgu.

Zavarovalnice so leta 2012 s klasiœnimi æivljenjskimi zavarovanji ustvarile

23,6 % celotne premije. Tovrstna zavarovanja predstavljajo glavnino

premije vseh æivljenjskih zavarovanj. Dodatna zavarovanja, ki se sklepajo

k æivljenjskim zavarovanjem, in naloæbena æivljenjska zavarovanja

dosegajo na hrvaøkem trgu manj kot 4 % skupne premije.
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Tabela 5: Viøina in deleæ zavarovalne premije posameznih

premoæenjskih in æivljenjskih zavarovanj v skupni premiji

leta 2012 na Hrvaøkem

Opomba: Zavarovalne vrste æivljenjskih zavarovanj se po vsebini in delitvi

razlikujejo od delitve po Zavarovalnem statistiœnem standardu, ki ga

uporabljamo v Sloveniji.

Vir: Hrvatski ured za osiguranje (http://www.huo.hr/hrv/statisticka-izvjesca/18/).

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–466

Zavarovalna vrsta
Premija

2012

Deleæ 

premije v %

Nezgodno zavarovanje 67.139.254 5,58

Zdravstveno zavarovanje 31.790.560 2,64

Zavarovanje kopenskih vozil 95.973.149 7,97

Zavarovanje tirnih vozil 578.888 0,05

Letalsko zavarovanje 1.003.848 0,08

Zavarovanje plovil 24.166.098 2,01

Zavarovanje prevoza blaga 6.875.292 0,57

Zavarovanje poæara in elementarnih nesreœ 78.123.328 6,49

Drugo økodno zavarovanje 94.466.192 7,85

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi vozil 391.595.574 32,53

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi 

zrakoplovov oziroma drugih letalnih naprav
805.282 0,07

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil 4.780.609 0,40

Sploøno zavarovanje odgovornosti 38.420.146 3,19

Kreditno zavarovanje 19.628.393 1,63

Kavcijsko zavarovanje 1.072.302 0,09

Zavarovanje razliœnih finanœnih izgub 11.944.167 0,99

Zavarovanje stroøkov postopka (pravna zaøœita) 378.923 0,03

Turistiœno zavarovanje 7.358.069 0,61

Æivljenjsko zavarovanje 284.341.128 23,62

Rentno zavarovanje 1.095.634 0,09

Dodatna zavarovanja, ki se sklepajo k 

æivljenjskemu zavarovanju
22.007.889 1,83

Zavarovanje za primer poroke oziroma rojstva 1.098.062 0,09

Æivljenjska zavarovanja z naloæbenim tveganjem 19.283.320 1,60

Tontine 0 0

Zavarovanje s kapitalizacijo izplaœil 0 0

Skupaj premoæenjska zavarovanja 876.100.075 72,77

Skupaj æivljenjska zavarovanja 327.826.033 27,23

Skupaj vsa zavarovanja 1.203.926.109 100

Zavarovalnica oktober 2013.xp  10/10/13  9:04 AM  Page 66



6.2 Kosmata obraœunana premija premoæenjskih in
æivljenjskih zavarovanj posameznih zavarovalnic
na hrvaøkem trgu

Kosmata obraœunana premija za premoæenjska oziroma æivljenjska

zavarovanja, ki so jo posamezne zavarovalnice, registrirane na Hrvaøkem,

dosegle na trgu leta 2011 in 2012, je prikazana na naslednjih dveh grafih.

Graf 2: Kosmata obraœunana premija premoæenjskih zavarovanj

posamezne zavarovalnice v tisoœ EUR v letih 2011 in 2012

Premoæenjska zavarovanja je leta 2012 na Hrvaøkem træilo 20 zavarovalnic.

Najveœ premije iz naslova premoæenjskih zavarovanj je v minulem letu

obraœunala zavarovalnica Croatia osiguranje, d. d., in sicer nekaj veœ kot

312,2 milijona evrov, kar predstavlja kar 35,6 % celotne premije

premoæenjskih zavarovanj na hrvaøkem trgu. Sledila je zavarovalnica

Euroherc osiguranje, d. d. s 130,1 milijona evrov in kot tretja Allianz

Zagreb, d. d. z 90,5 milijona evrov. Vse tri zavarovalnice opravljajo posle

premoæenjskih in æivljenjskih zavarovanj in so skupaj obraœunale 60,8 %

celotne premije premoæenjskih zavarovanj.
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Graf 3: Kosmata obraœunana premija æivljenjskih zavarovanj

posamezne zavarovalnice v tisoœ EUR v letih 2011 in 2012

Pogoje za sklepanje æivljenjskih zavarovanj je leta 2012 izpolnjevalo 17

zavarovalnic, od katerih je najveœ premije tovrstnih zavarovanj obraœunala

zavarovalnica Allianz Zagreb, d. d., in sicer v viøini 54,6 milijona evrov

oziroma 16,7 % celotne premije æivljenjskih zavarovanj. Druga

najuspeønejøa na podroœju obraœunane premije æivljenjskih zavarovanj je

bila zavarovalnica Croatia osiguranje, d. d. (48,5 milijona evrov oz. 14,8 %

celotne premije æivljenjskih zavarovanj) in tretja Merkur Osiguranje, d. d.

(33,9 milijona evrov oz. 10,4 % celotne premije æivljenjskih zavarovanj).

Tri najveœje zavarovalnice na podroœju æivljenjskih zavarovanj (vse so

kompozitne) so skupaj ustvarile nekaj manj kot 42 % celotne kosmate

premije æivljenjskih zavarovanj.

Premija æivljenjskih zavarovanj je med zavarovalnicami veliko bolj

enakomerno razporejena kot premija premoæenjskih zavarovanj. Pri

æivljenjskih zavarovanjih je posamezna od øtirih najuspeønejøih

zavarovalnic obraœunala od 10 do 17 % celotne premije æivljenjskih

zavarovanj, tri zavarovalnice so obraœunale od 6,5 % do 8,5 % premije ter

øtiri zavarovalnice od 3,5 do 5 % celotne premije æivljenjskih zavarovanj.

Pri premoæenjskih zavarovanjih je slika povsem drugaœna, kar je razvidno

iz Grafa 2 in podatka, da tri najveœje premoæenjske zavarovalnice zberejo

na hrvaøkem trgu veœ kot 60 % celotne premije premoæenjskih zavarovanj.

Œe izvzamemo zavarovalnico Jadransko osiguranje, ki je s 83,6 milijona

evrov ustvarila 9,5 % skupne premije premoæenjskih zavarovanj, dosega 8

zavarovalnic od 2 do 4,5 % premoæenjske premije oziroma 24 % celotne

premije premoæenjskih zavarovanj.

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–468
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6.3 Træni deleæi najveœjih zavarovalnic na hrvaøkem
trgu

Tri najpomembnejøe slovenske zavarovalniøke skupine Skupina Triglav,

Skupina KD Group in Skupina Sava Re so navzoœe na hrvaøkem trgu æe

vrsto let: Skupina Triglav6 od osamosvojitve Slovenije, Skupina KD Group

od leta 2008 in Skupina Sava Re od leta 2007. Njihovi træni deleæi so v

primerjavi s tremi najveœjimi hrvaøkimi zavarovalnicami precej niæji.

Tabela 6: Træni deleæ posameznih zavarovalnic po obraœunani

kosmati premiji premoæenjskih in æivljenjskih zavarovanj

na Hrvaøkem obdobju od leta 2007 do 2012 v %

Vir: Hrvatski ured za osiguranje (http://www.huo.hr/hrv/statisticka-izvjesca/18/).

Primerjava podatkov kaæe, da dvema od treh najveœjih zavarovalnic na

hrvaøkem trgu træni deleæ upada. Gre za zavarovalnici s prevladujoœim

domaœim kapitalom – Croatio osiguranje in Euroherc osiguranje. V prvi

polovici leta 2013 je Croatia osiguranje obraœunala 2,7 % skupne kosmate

premije manj kot v prvem polletju 2012, in sicer je znaøal upad premije

premoæenjskih zavarovanj 4,2 %, medtem ko se je premija æivljenjskih

zavarovanj poviøala za 3 %. Skupna kosmata obraœunana premija prvega

polletja je tako znaøala 214,5 milijona evrov (http://www.crosig.hr/o-nama/

vijesti/rast-dobiti-croatia-osiguranja-za-97-posto).

Zavarovalnica Allianz Zagreb, v kateri prevladuje tuji kapital, z leti

pridobiva træni deleæ. V prvi polovici leta 2013 je bil ta æe 13-odstoten,

skupna obraœunana kosmata premija pa se je poveœala za 8,6 % (preostali

trg je beleæil le 0,3-odstotno rast premije). Zavarovalnicam, v katerih
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2007 11,75 34,21 11,06 - 4,16 0,00 0,00

2008 11,58 33,51 11,22 0,01 3,90 0,40 0,08

2009 10,48 32,24 11,09 0,05 4,25 0,55 0,11

2010 10,64 31,37 10,84 0,09 4,39 0,67 0,10

2011 11,22 30,54 10,94 0,14 4,33 0,73 0,09

2012 12,05 29,96 10,80 0,18 3,85 0,72 0,12
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prevladuje slovensko lastniøtvo, træni deleæ naraøœa, tudi na raœun

zmanjøevanja trænega deleæa dominantnih hrvaøkih zavarovalnic

(http://www.svijetosiguranja.eu/hr/novosti/allianz-zagreb-povecao-trzisni-

udio-na-13-posto,14504.html).

Med »slovenskimi« zavarovalnicami je najuspeønejøa kompozitna

zavarovalnica Triglav osiguranje, ki je na hrvaøkem zavarovalnem trgu

prisotna najdlje in je leta 2012 dosegala 3,85-odstotni træni deleæ. Velebit

osiguranje in Velebit æivotno osiguranje, ki sta v veœinskem lastniøtvu

Skupine Sava Re, sta leta 2012 skupaj zbrali 0,84 % celotne kosmate

obraœunane premije. Zavarovalnici loœeno træita premoæenjska in

æivljenjska zavarovanja kot specializirani druæbi. Najniæji træni deleæ je v

letu 2012 osvojila zavarovalnica KD Life osiguranje (v viøini 0,18 %) kot

zavarovalnica, specializirana samo za æivljenjska zavarovanja.

Glede na to, da je bila zavarovalnica Triglav osiguranje navzoœa na

Hrvaøkem æe v œasu obstoja Zavarovalne skupnosti Triglav, je njena

uspeønost z vidika trænega deleæa precej nizka. V primerjavi z

zavarovalnico Allianz Zagreb, ki na hrvaøkem trgu træi zavarovanja od leta

2000, dosega Triglav osiguranje trikrat niæji træni deleæ.

6.4 Økode in økodno dogajanje na hrvaøkem trgu

Podatki o viøini økod na Hrvaøkem kaæejo njihovo variiranje v øestletnem

obdobju. Najveœji dvig økod so zavarovalnice beleæile v skupini

premoæenjskih zavarovanj leta 2008, in sicer kar za 7,6 %. Bistvenemu

poveœanju obsega økod so botrovala predvsem neurja, ki so tisto leto

zajela Srednjo Evropo. V naslednjih letih so se økode zniæevale, tudi na

raœun niæje kosmate obraœunane premije.

Økode oziroma zavarovalnine iz skupine æivljenjskih zavarovanj so se vsa

opazovana leta poviøevale. Njihov porast leta 2009 v primerjavi z letom

2008 je znaøal kar 36,4 %, visok porast pa so zavarovalnice beleæile tudi

leta 2011 v primerjavi z letom 2010, in sicer v viøini 25 %. Navedeni

rezultati so dejansko posledica odkupov æivljenjskih zavarovanj.

Skupna povpreœna økoda na prebivalca na Hrvaøkem je leta 2012 znaøala

144 evrov, od tega v skupini premoæenjskih zavarovanj 100 evrov in v

skupini æivljenjskih zavarovanj 44 evrov. V primerjavi s Slovenijo, v kateri

je skupna povpreœna økoda na prebivalca leta 2012 znaøala 671 evrov

(464 evrov v skupini premoæenjskih zavarovanj in 207 evrov v skupini

æivljenjskih zavarovanj), je povpreœna økoda na prebivalca na Hrvaøkem

bistveno niæja. 

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–470
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Tabela 7: Obseg in rast økod premoæenjskih in æivljenjskih

zavarovanj na Hrvaøkem

Opomba: Za preraœun premije iz HRK v EUR je uporabljen referenœni

teœaj Evropske centralne banke z dne 26. 7. 2013, ki znaøa 1 EUR = 

7,5075 HRK.

Vir: Hrvatski ured za osiguranje (http://www.huo.hr/hrv/statisticka-

izvjesca/18/).

Graf 4: Gibanje økod premoæenjskih in æivljenjskih zavarovanj na

Hrvaøkem v tisoœ EUR v obdobju od leta 2007 do 2012

Primerjava enostavnega økodnega rezultata na prebivalca, torej razmerja

med povpreœnimi izplaœanimi økodami in povpreœno obraœunano premijo

na prebivalca, kaæe, da je leta 2012 na hrvaøkem trgu na podroœju

premoæenjskih zavarovanj le-ta znaøal 48,8 % in na podroœju æivljenjskih
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2007 484.142 - 84.800 - 568.942 -

2008 520.692 7,6 90.922 7,2 611.614 7,5

2009 521.788 -1,5 124.043 36,4 636.831 4,1

2010 447.108 -12,2 138.323 11,5 585.431 -8,1

2011 435.444 -2,6 172.983 25,1 608.428 3,9

2012 428.133 -1,7 189.228 9,4 617.361 1,5
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zavarovanj 57,8 %, medtem ko je na slovenskem trgu v istem letu znaøal

65,5 % za premoæenjska in 73,4 % za æivljenjska zavarovanja. Kljub temu

da sta tako obseg premij kot tudi povpreœna premija na prebivalca na

Hrvaøkem v primerjavi s Slovenijo bistveno niæja, je økodni rezultat na

Hrvaøkem veliko ugodnejøi. Razloge za oœitno razliko deloma lahko

najdemo v boljøem obvladovanju økod zavarovalnic in deloma v slabøi

informiranosti zavarovancev o upraviœenosti do izplaœila zavarovalnin

oziroma odøkodnin.

Viøina økod po posameznih zavarovalnih vrstah se precej razlikuje:

najveœji deleæ økod pripada klasiœnemu æivljenjskemu zavarovanju; leta

2012 je znaøal 27,9 %. Sledi zavarovanje avtomobilske odgovornosti s 

24-odstotnim deleæem v skupnih økodah in kasko zavarovanje kopenskih

motornih vozil s 13,4-odstotnim deleæem. Druga økodna zavarovanja so

beleæila 10,5 % vseh økod, poæarno zavarovanje pa 6,5 %.

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–472
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Tabela 8: Viøina in deleæ økod posameznih premoæenjskih in

æivljenjskih zavarovanj v skupnih økodah leta 2012 na

Hrvaøkem

Opomba: Zavarovalne vrste æivljenjskih zavarovanj se po vsebini in delitvi

razlikujejo od delitve po Zavarovalnem statistiœnem standardu, ki ga

uporabljamo v Sloveniji.

Vir: Hrvatski ured za osiguranje (http://www.huo.hr/hrv/statisticka-izvjesca/18/).
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Zavarovalna vrsta
Premija

2012

Deleæ

premije v %

Nezgodno zavarovanje 17.500.451 2,83

Zdravstveno zavarovanje 24.517.195 3,97

Zavarovanje kopenskih vozil 82.801.815 13,41

Zavarovanje tirnih vozil 160.536 0,03

Letalsko zavarovanje 74.842 0,01

Zavarovanje plovil 15.351.599 2,49

Zavarovanje prevoza blaga 2.747.627 0,45

Zavarovanje poæara in elementarnih nesreœ 40.018.593 6,48

Drugo økodno zavarovanje 65.096.387 10,54

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi vozil 148.128.753 23,99

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi

zrakoplovov oziroma drugih letalnih naprav
165.729 0,03

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil 840.192 0,14

Sploøno zavarovanje odgovornosti 17.423.769 2,82

Kreditno zavarovanje 9.208.266 1,49

Kavcijsko zavarovanje 345.205 0,06

Zavarovanje razliœnih finanœnih izgub 2.198.863 0,36

Zavarovanje stroøkov postopka (pravna zaøœita) 13.924 0,00

Turistiœno zavarovanje 1.538.878 0,25

Æivljenjsko zavarovanje 172.122.612 27,88

Rentno zavarovanje 1.983.163 0,32

Dodatna zavarovanja, ki se sklepajo k

æivljenjskemu zavarovanju
4.362.588 0,71

Zavarovanje za primer poroke oziroma rojstva 799.107 0,13

Æivljenjska zavarovanja z naloæbenim tveganjem 9.960.722 1,61

Tontine 0 0,00

Zavarovanje s kapitalizacijo izplaœil 0 0,00

Skupaj premoæenjska zavarovanja 428.132.625 69,35

Skupaj æivljenjska zavarovanja 189.228.193 30,65

Skupaj vsa zavarovanja 617.360.818 100,00
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6.5 Spremembe na hrvaøkem zavarovalnem trgu z
vstopom Hrvaøke v Evropsko unijo

Do prve polovice avgusta 2013 je HANFA 18 zavarovalnicam iz dræav

œlanic Evropske unije podelila dovoljenje za opravljanje zavarovalnih

poslov v Republiki Hrvaøki. Najveœ zanimanja so pokazale zavarovalnice z

Irske in iz Velike Britanije, pri œemer so do zdaj pridobile dovoljenje po

øtiri iz vsake od obeh dræav. Dovoljenje so prav tako pridobile tri

zavarovalnice iz Avstrije in tri iz Nemœije ter po ena zavarovalnica iz

Belgije, Nizozemske in Slovenije. Vse navedene zavarovalnice bodo

opravljale zavarovalne storitve premoæenjskih zavarovanj, predvsem na

podroœju zavarovanja odgovornosti ter kreditov in jamstev. Irska

zavarovalnica Nokatus Insurance predstavlja novega ponudnika

zdravstvenih zavarovanj, Allianz Global Corporate&Specialty AG,

Provinzial Rheinland Versicherung, Society of Lloyd’s in Allianz Risk pa

bodo træile tudi avtomobilska zavarovanja. Med prvimi tremi

odgovornostnimi zavarovalnicami so bile belgijske Lifeguard Insurance,

Canterbury Insurance, Pine Indemnity Limited. Kreditna zavarovanja pa

bosta med drugimi træili belgijska zavarovalnica Ducroire SA in slovenska

SID, Prva kreditna zavarovalnica (http://www.svijetosiguranja.eu/hr/

novosti/novih-18-osiguratelja-dobilo-dozvolu-za-rad-u-hrvatskoj,14529.html).

Vsekakor Hrvaøka priœakuje, da bo z odprtjem trga dela in kapitala na

njenem trgu kmalu, tako kot v Sloveniji, registriranih veœ sto zavarovalnih

subjektov: zavarovalnic, novih posredniøkih in zastopniøkih agencij. 

Na podlagi slovenske prakse pa ob tem lahko priœakujemo, da veœina

registriranih zavarovalnic na hrvaøkem trgu ne bo opravljala zavarovalnih

storitev. Pomembna sprememba, ki je s 1. julijem 2013 doletela

zavarovalnice na hrvaøkem trgu, so enake premijske stopnje ne glede na

spol zavarovancev (Gracin, 2013).

7 Izzivi za slovenske zavarovalnice

Za gospodarsko in finanœno razviti svet predstavlja globalizacija v

zavarovalniøtvu vstop na razvijajoœe se trge, kjer obstaja velik potencial za

rast. Zunanja indikatorja globalizacije sta delovanje tujih zavarovalnic na

slovenskem trgu in domaœih na tujih trgih ter hkrati tehnoloøko podprto

medsektorsko delovanje z uvajanjem novih finanœnih produktov. Z vidika

zbrane premije slovenskih zavarovalnic v tujini in tujih zavarovalnic pri

nas se Slovenija uvrøœa med zavarovalniøko srednje razvite dræave.

Slovenske zavarovalnice zberejo v tujini, predvsem v Vzhodni Evropi in

na Balkanu, veœ premije, kot je zberejo tuje zavarovalnice v Sloveniji.

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–474
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Drugi vidik globalizacije se kaæe v tem, koliko so na slovenskem trgu æe

prisotni sodobni zavarovalniøki produkti in koliko so slovenske

zavarovalnice z njimi prisotne v svetovnem razvoju zavarovalniøtva in

pozavarovalniøtva (Øtiblar in Øramel 2008, str. 55–57).

Med tremi potencialnimi smermi, ki so bile najprimernejøe za slovenske

zavarovalniøke skupine (Øtiblar in Øramel 2008, str. 148):

• specializacija z namenom ohranjanja konkurenœnosti;

• povezovanje z veœjimi finanœnimi institucijami, predvsem iz razvitejøih

dræav Evropske unije;

• øiritev na trge Juæne in Vzhodne Evrope, ki bi omogoœila poveœan

obseg poslovanja in rast skupin,

se slovenske zavarovalnice najbolj usmerjajo v øiritev na balkanski trg.

Zavarovalnice se zavedajo, da je za nadaljnjo rast potrebno povezovanje,

øirjenje in prilagajanje novim gospodarskim in trænim pogojem. 

Zaradi staranja prebivalstva bi se priloænosti za slovenske zavarovalnice na

Hrvaøkem v prihodnosti lahko kazale v træenju æivljenjskih zavarovanj v

obliki razliœnih produktov, namenjenih varœevanju za starost. Ob tem je

treba opozoriti, da bo preteklo øe kar nekaj œasa, da se bo kupna moœ

prebivalstva na Hrvaøkem toliko poviøala, da bo ljudem omogoœala

plaœevati premijo za æivljenjska zavarovanja. Vsekakor dviga kupne moœi

ni priœakovati pred koncem gospodarske krize.

Z odprtjem meja pa bodo slovenske zavarovalnice na hrvaøkem trgu

zagotovo pospeøeno træile tudi avtomobilska zavarovanja, predvsem

zavarovanje avtomobilske odgovornosti, ki je zakonsko obvezno in na

trgu ustvarja najveœji deleæ premije. Standard prebivalstva je namreœ tisti,

ki v marsikateri situaciji omejuje sklepanje fakultativnih zavarovanj.

8 Nevarnosti za slovenske zavarovalnice

Vstop Hrvaøke v Evropsko unijo prav gotovo predstavlja nevarnost za

slovenski zavarovalniøki skupini Sava Re in Triglav. Najveœji tekmec

Skupine Triglav, ki je trenutno vodilna na balkanskem zavarovalnem trgu,

bi lahko postala Croatia osiguranje.

Interes slednje je predvsem pridobiti kontrolni, 25-odstotni deleæ

Pozavarovalnice Sava, pri œemer ji je do sredine avgusta 2013 uspelo

osvojiti nekaj manj kot 10 % lastniøtva. Vlaganje v Savo Re hrvaøka

zavarovalnica obravnava kot strateøko in finanœno privlaœno naloæbo, 

z namenom postati vodilna regionalna zavarovalnica. A ti naœrti Croatie
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osiguranje postajajo vse manj realni, saj ji zaradi sprostitve trga

avtomobilskih zavarovanj na Hrvaøkem v naslednjih letih grozi veœji padec

premij in prav tako trænega deleæa (Polaniœ in Vukoviå, 2013).

Krepitev poslovnega sodelovanja s Savo Re bi Croatii osiguranje lahko

omogoœila pridobiti veœji lastniøki deleæ. Croatia osiguranje æeli namreœ

prenesti na Savo Re svojo celotno dejavnost pozavarovanja, za katero je

znotraj hrvaøke skupine zadolæena pozavarovalnica Croatia Lloyd.

Pozavarovalna premija, ki jo ustvari Croatia Lloyd je na svetovnem

pozavarovalnem trgu zanemarljiva (le med 40 in 50 milijoni evrov premij),

veœino te premije pa doprinese Croatia osiguranje (Polaniœ in Vukoviå,

2013).

Croatio osiguranje, drugo najveœjo zavarovalniøko skupino na Balkanu, pa

na drugi strani ogroæa Skupina Sava Re. Pozavarovalnica je po uspeønem

prevzemu Zavarovalnice Maribor in izvedeni dokapitalizaciji po viøini

sredstev in kapitala æe dohitela Croatio Osiguranje in jo bo sodeœ po

dostopnih podatkih letos ali najpozneje prihodnje leto izrinila tudi z mesta

druge najveœje zavarovalne skupine na Balkanu. Dræava kot veœinski

lastnik zavarovalnice Croatia osiguranje namreœ namerava prodati 42 %

delnic od skupnega 82-odstotnega lastniøtva (Polaniœ in Vukoviå, 2013).

Interes za nakup najveœje hrvaøke zavarovalnice sta doslej æe izrazili

rovinjska skupina Adris Grupa in poljska zavarovalnica PZU, ki si æe vrsto

let prizadeva prodreti na balkanski zavarovalniøki trg in ki se je æe veœkrat

neuspeøno zanimala tudi za nakup zavarovalnice Triglav. Prav tako pa je

zanimanje za nakup veœinskega deleæa Croatie Osiguranje hrvaøki vladi

naznanila tudi zavarovalnica Triglav (Polaniœ, 2013; Polaniœ in Vukoviå,

2013).

Institucija, ki bi ji uspelo kupiti veœinski deleæ Croatie Osiguranje in nato

preko hrvaøke zavarovalnice prevzeti tudi Skupino Sava Re, bi postala

najmoœnejøa zavarovalniøka skupina na balkanskem trgu. Zdruæitev Save

Re in Croatie Osiguranje bi po viøini kosmate obraœunane premije

pomenila, da Skupina Triglav ne bi obdræala vodilnega poloæaja. Øtiri

milijarde evrov velik potencial premije celotnega zavarovalniøkega trga

dræav nekdanje Jugoslavije pa predstavlja izziv za marsikaterega vlagatelja.

Od tega je na nekaj veœ kot dve milijardi evrov ocenjen slovenski in na

pribliæno 900 milijonov evrov hrvaøki zavarovalni trg. Kljub precejønjemu

zaostanku v razvitosti hrvaøkega zavarovalnega trga za slovenskim in øe

veœjem zaostanku za evropskim trgom pa je interes po prevladi v

zavarovalniøki panogi na Balkanu lahko zelo zanimiv tudi za mnoge

institucije, ki do zdaj øe niso izkazale javnega interesa (Polaniœ in

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–476
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Vukoviå, 2013; http://www.svijetosiguranja.eu/hr/novosti/prodajom-

croatia-osiguranja-vlada-dobiva-samo-670-milijuna-kuna,14500.html;

http://www.crosig.hr/o-nama/vijesti/rast-dobiti-croatia-osiguranja-za-97-

posto).

9 Sklep

Osnovni makroekonomski kazalci za Hrvaøko kaæejo trend staranja

prebivalstva, ki je znaœilen tudi za Slovenijo in za veœino ekonomsko

razvitejøih evropskih dræav. Œeprav je mnoge dræave Evropske unije v

letih 2012 in 2013 zaznamovala negativna stopnja rasti bruto druæbenega

proizvoda, Hrvaøka izkazuje niæjo stopnjo rasti v primerjavi z evropskim

povpreœjem. Negativen trend je prisoten æe od leta 2009 in øele za

prihodnje leto je napovedana pozitivna realna rast bruto druæbenega

proizvoda.

Zavarovalniøtvo je na Hrvaøkem precej manj razvito kot v Sloveniji,

zaostaja pa tudi za povpreœjem 28-terice dræav Evropske unije. A kljub

temu se je z vstopom Hrvaøke v Evropsko unijo poveœalo zanimanje tujih

zavarovalnic za træenje zavarovalnih produktov v dræavi. Dovoljenje za

opravljanje dejavnosti zavarovalnih poslov je na novo pridobilo æe kar

nekaj zavarovalnic iz Zahodne Evrope, interes za træenje kreditnih

zavarovanj pa je izkazala tudi slovenska SID, Prva kreditna zavarovalnica.

Prav tako je priœakovati tudi poveœanje øtevila ostalih zavarovalnih

subjektov, predvsem zavarovalnih posrednikov. Dejstvo je, da so tuje

naloæbe v zavarovalniøtvo na Hrvaøkem æe danes bistveno veœje kot v

Sloveniji.

Priloænosti slovenskih zavarovalnic na hrvaøkem trgu se kaæejo predvsem

v træenju avtomobilskih zavarovanj, najbolj zavarovanja avtomobilske

odgovornosti kot obveznega zavarovanja. Zaradi staranje prebivalstva pa

bi lahko zavarovalnice pri zavarovancih vzpodbudile dodatno potrebo po

sklenitvi razliœnih oblik æivljenjskih zavarovanj, ki na Hrvaøkem izjemno

zaostajajo za evropskim povpreœjem.

V naslednjih letih lahko priœakujemo tudi nekatere lastniøke spremembe,

ki bodo doletele najveœje zavarovalniøke skupine v Sloveniji in na

Hrvaøkem: Pozavarovalnico Sava, Zavarovalnico Triglav in zavarovalnico

Croatia osiguranje. Sprostitev pretoka kapitala in znanja predstavlja za

mnoge vlagatelje priloænost, da dodatno okrepijo in razøirijo svojo regijsko

pozicijo. 
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Druæbena odgovornost
zavarovalnic skozi œas

Mag. Dragica Hari*

Druæbena odgovornost podjetij postaja v 21.

stoletju vse bolj pomembna in igra kljuœno vlogo

pri zagotavljanju socialne praviœnosti in etiœne

prakse øe zlasti v zavarovalniøkem sektorju.

Zavarovalnice morajo øe posebno v obœutljivih

œasih demonstrirati, da so veœ kot le abstraktna

entiteta, ki ustvarja dobiœek. Poudarjati morajo

svojo pomembno vlogo v ekonomskem in

druæbenem razvoju, preseœi nesistematiœne

filantropske iniciative, prikazane v denarju,

stopiti na viøjo raven z integracijo zavarovalnice

in druæbe ter oceniti vpliv na druæbeno okolje.

Uspeh zavarovalnic je odvisen od tega, kako

izpolnjujejo zahteve razliœnih deleænikov in

deleæniøkih skupin ter vzporedno od zmanjøanja

izpostavljenosti razliœnim vrstam nevarnosti in

tveganj. Zgodnje zaznavanje novih rizikov in

dinamiœnih sprememb pri æe obstojeœih je

kljuœno za sodobne zavarovalnice. Zaradi vse

øtevilnejøih socialnih tveganj predstavlja

druæbena odgovornost subtilno, humano in

inteligentno orodje za njihovo upravljanje. 

Namen prispevka je prikazati stopnjo razvoja

druæbene odgovornosti v slovenskih

zavarovalnicah, moæne izboljøave in nadaljnji

razvoj. Zavarovalnice morajo osvojiti koncept

vkljuœenosti deleænikov kot viøjo stopnjo

upravljanja deleænikov. Posamezna

zavarovalnica ne more pokrivati vseh podroœjih

Povzetek:

3

* Zavarovalnica Triglav, d.d.
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in vseh deleænikov, izbrati mora pomembna podroœja, skupine

deleænikov, z identificiranjem stiœiøœ in izbiro posebnih druæbenih

izzivov in problematike, ki prihaja v ospredje, ne pa se stihijsko

obraœati na øiroko mnoæico. Zaposleni v zavarovalniøtvu so

veœinoma le izvajalci druæbeno odgovornih odloœitev najviøjega

menedæmenta. Æelijo imeti (veœjo) vlogo pri druæbeno odgovornih

iniciativah.

Summary:

Corporate social responsibility is gaining in importance, and in the

21st century plays a vital role in ensuring social justice and ethical

practices, especially in the insurance industry. Particularly in the

present challenging times, the insurer needs to demonstrate that it is

more than just a profit-generating, abstract entity aiming to gain. 

It is important for insurers to emphasise the vital role they play in

economic and social development, going beyond unsystematic

philanthropic initiatives typically described in terms of money and

achieving a higher level of integration of the company and society,

including their impact. The success of insurance companies depends

on the fulfilment of the demands of several stakeholders and, 

in parallel, on decreasing exposure to various kinds of threats and

risks. Early recognition of emerging risks, and of the dynamic

change of existing risks, is critical to the contemporary insurance

industry. Due to increasing social risk, corporate social responsibility

represents a subtle, human and intelligent tool for managing risks. 

The present paper aims to determine the degree of corporate social

responsibility development of Slovenian insurance companies, while

attempting to find potential improvements and areas for further

development. Insurance companies are expected to adopt the

concept of stakeholder engagement as a higher level of stakeholder

management. Individual insurance companies need to connect with

the strategies of fewer but more proximal and significant stakeholder

groups by identifying points of intersection and taking up specific

present and future social challenges and issues rather than reaching

out to broader society. Employees in insurance companies are mostly

passive recipients and enablers of responsible corporate decisions

imposed by top management. They are willing to participate (more)

in socially responsible activities.

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–482
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1 Uvod

Zavarovalnice imajo pomembno ekonomsko in druæbeno vlogo.

Ekonomsko ravnanje nima le ekonomskega vpliva, ampak tudi okoljskega

in druæbenega. Obiœajna (konvencionalna, tradicionalna) ekonomika

zanika meje in je tipiœna znanstvena disciplina, osredotoœena na œloveka.

Sooœanje naœel ekonomike in trajnosti pokaæe, da je treba vzpostaviti

novo razumevanje temeljnih ekonomskih kategorij, nove koncepte in

poglede na œloveøko ravnanje. Govorimo o trajnostni ekonomiki, ki se

nanaøa na ekonomsko trajnost in je tesno povezana z okoljsko in

druæbeno trajnostjo (Knez-Riedl, 2013). Za nenehen razvoj zavarovalniøtva

je treba harmoniœno razvijati trde in mehke ekonomske dejavnike.

Notranja organiziranost mora podpirati strategijo podjetja in ji slediti

(»structure follows strategy«) in ne obrnjeno.

Ljudje smo soodgovorni tudi za dogajanje v oæji in øirøi skupnosti, ki ji

pripadamo. O druæbeni odgovornosti podjetij ne obstaja ena sama,

sploøno sprejeta opredelitev – z razvojem namreœ dobiva vedno nove

razseænosti in oblike. Sponzoriranje in donacije so bliæe korporativni

filantropiji kot druæbeni odgovornosti. Ena najbolj znanih in najpogosteje

citiranih je opredelitev Evropske komisije, zapisana v Zeleni knjigi:

»Druæbena odgovornost podjetij je koncept, pri katerem podjetja vkljuœujejo

skrb za druæbene in okoljske probleme v svoje poslovanje ter sodelovanje z

deleæniki na prostovoljni osnovi.« Pojem se ne nanaøa le na izpolnjevanje

ustrezne zakonodaje, temveœ se razteza prek teh okvirjev in zajema

vlaganje v œloveøki kapital, v okolje in odnose z udeleæenci. Svetovni

gospodarski svet za trajnostni razvoj (WBCSD1) pa je druæbeno

odgovornost opredelil kot »zavezo podjetja prispevati k trajnostnemu

ekonomskemu razvoju, izboljøevanju kakovosti æivljenja zaposlenih in

njihovih druæin, lokalnega okolja in øirøe druæbene skupnosti«.

Za sodobne zavarovalnice je kljuœno, da zgodaj zaznajo nove rizike in

dinamiœne spremembe æe obstojeœih. Zaradi vse øtevilnejøih socialnih

tveganj predstavlja druæbena odgovornost subtilno, humano in

inteligentno orodje za njihovo upravljanje. 

2 Zaœetki druæbene odgovornosti 

O prvih zaœetkih druæbene odgovornosti v slovenskih zavarovalnicah

pravzaprav ne obstajajo posebni zapisi. Delovanje na podroœju druæbeno
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odgovornih aktivnosti ni bilo sistematiœno in strateøko, enako

nekonsistentno je bilo tudi komuniciranje in poroœanje o teh aktivnostih.

V slovenskem zavarovalniøtvu smo zaœeli o druæbeni odgovornosti kot

taki govoriti øele v zadnjih letih, øe posebno ob nastopu svetovne

gospodarske in finanœne krize. 

Slovenija je v primerjavi z zahodnoevropskimi œlanicami EU nekoliko

posebna. Jenko (2007) ugotavlja, da na podroœju zavarovalniøtva ni

opredeljena linija, skladno s katero bi zavarovalnice ravnale. Za uporabo

koncepta so se odloœale samostojno, in sicer v skladu s tem, kakor so

razumele druæbeno odgovornost. V œasu jugoslovanskega modela

samoupravljanja so imela podjetja v druæbi pomembno vlogo: prispevala

so k razvoju lokalnih skupnosti, za gradnjo cest, øol, vrtcev ipd. 

V nekaterih lokalnih okoljih se vloga uspeønih slovenskih podjetij ni

bistveno spremenila, ostala so zavezana okolju, v katerem delujejo, in so

pomembni generatorji æivljenja v lokalni skupnosti. Ta zaveza je precej

neformalna, prvine druæbene odgovornosti so po svoje inherentne,

podjetja jih jemljejo za samoumevne, jih zato niti ne izpostavljajo in jih

obravnavajo povsem stihijsko. To seveda ne prinese æelenih uœinkov.

Sredstva so preveœ razprøena, da bi lahko dosegli pomembne uœinke na

ravni druæbenega delovanja in utrjevanja ugleda podjetja.

2. 1 Zgodovinski zapisi druæbeno odgovornega
ravnanja

Izraz druæbena odgovornost izhaja iz latinske besede responsabilis, ki

pomeni zahtevati odgovor in nakazuje, da smo za svoje vedenje dolæni

odgovarjati. V zapisih starodavnih Kitajcev, Egipœanov in Somercev so

zasnovana pravila za trgovce, kako pospeøiti blagovno menjavo in

zagotoviti, da bo upoøtevan øirøi druæbeni interes. Od takrat se je skrb za

interakcijo med podjetji in druæbo poveœevala z rastjo in razvojem

gospodarstva. Cicero je v svojih delih pisal o nemoralnem poslovanju brez

spoøtovanja osnovnih vrednot. Njegovo delo De Officiis2 iz leta 44 pred

naøim øtetjem (Cicero, prevod Groøelj, 2010) je oris poskusa spremeniti

preprostega œloveka v dobrega dræavljana. Klasiœni ekonomist Adam

Smith (Dolenc, 2007) je leta 1776 v svojem delu Bogastvo narodov (The

Wealth of Nations), ki je nastalo v obdobju strogega nadzora proste

trgovine tako v Veliki Britaniji kot v Ameriki, izrazil prepriœanje, da

maksimizacija dobiœka samodejno pomeni druæbeno odgovorno vedenje

podjetja in da je vsak poslovneæ voden z nevidno roko, ki poskrbi, da se

prizadevanje za lastne cilje izkaæe za sploøno dobro. 

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–484

2 Mark Tulij Ciceron: De Officiis, prevod v angleøœino On Duties ali On Obligations, prevod v slovenøœino
O dolænostih.
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Rayman-Bacchus (Crowther in Rayman-Bacchus 2004, str. 23–24) razvija

tezo o odsotnosti konsenza glede tega, kako obnaøanje korporacij

oblikuje kapitalistiœno industrijsko druæbo, ki je po mnenju sociologov

Marxa in Webra kot taka konfliktna in kooperativna. Za Marxa so

korporacije izkoriøœevalske in v nasprotju z druæbeno odgovornim

ravnanjem (Marxov razredni konflikt). Zapise o tem najdemo tudi pri

Keynesu in Schumpetru.  Korporacije so delovale pod doloœeno stopnjo

dræavnega nadzora in regulative, vkljuœujoœ blagostanje, zdravje,

izobraæevanje itd. V zadnjih dveh desetletjih 20. stoletja je mogoœe zaznati,

da se je v dræavah po vsem svetu zgodil oster preobrat od take politike.

Korporacije so postale srediøœe ekonomskega in socialnega razvoja in

primarni agenti za razvoj kapitalizma, industrializma in tehnoloøki razvoj.

Aktualne razprave o globalizaciji odsevajo bojazen, da sta politiœni in

ekonomski vpliv nekaterih korporacij veœja kot vpliv, ki ga imajo mnoge

dræave. 

Œeprav so kupci s svojimi zahtevami pritiskali na podjetja in njihove

zaposlene, so ameriøka podjetja v osemdesetih letih prejønjega stoletja

veœinoma pozabila na druæbeno odgovornost in njene pozitivne uœinke.

Skrb zanjo se je ponovno okrepila v naslednjem desetletju; deloma zaradi

øtevilnih poslovnih økandalov na Wall Streetu. Mnoga podjetja so takrat v

ospredje svojega delovanja ponovno postavila ustvarjanje vrednosti za

deleænike z bolj uœinkovitim procesom in omejitvijo dotedanje ozke

usmerjenosti na dobiœkonosnost podjetja kot edini cilj (McAlister et al.,

2005, str. 14).

2.2 Druæbena odgovornost kot znanstvena disciplina

Druæbena odgovornost se je zaœela kot znanstvena disciplina uveljavljati

zlasti od petdesetih let minulega stoletja naprej. Povezovanje s prakso in

udejanjanje koncepta pa sta znaœilna predvsem za zadnjih dvajset let.

Razlogov za takøen vzpon ideje je niœ koliko: globalizacija, poveœan vpliv

korporacij, repozicioniranje vlad, strateøki pomen odnosov z deleæniki,

znanja in blagovnih znamk. Svoje so doprinesli tudi korporacijski

økandali, vse veœja moœ potroønikov, mednarodni terorizem. Podjetja so

sooœena s problemi, ki jih komajda lahko loœimo na ekonomske, okoljske

in druæbene, saj so te razseænosti vse pogosteje prepletene (Knez-Riedl,

2007). 

Z idejo trajnostnega razvoja (sustainability, sustainable development)3

je razumevanje druæbene odgovornosti podjetij postalo bolj kompleksno.

V tem kontekstu je koncept druæbene odgovornosti podjetij tesno
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povezan s konceptom oziroma pristopom trojnega izida (Triple Bottom

Line Approach), ki si prizadeva pribliæati se k trajnosti in se s tem nanaøa

na ekonomsko, okoljsko in øirøo druæbeno razseænost. Koncept trojnega

izida povezuje lastnosti trajnostne organizacije, kot so: finanœna

zanesljivost, minimiziranje (ali vsaj zmanjøanje) negativnih vplivov na

okolje in delovanje v skladu s priœakovanji druæbe. Vzporedno se zahteve

tako po internalizaciji okoljskih stroøkov kot tudi  druæbenih stroøkov

veœajo (Knez-Riedl, 2003, str. 188). Druæbena odgovornost je pomemben

dejavnik uspeønosti in trajnostne konkurenœne prednosti. Konkurenœni

uspeh bodo ohranila le podjetja, ki se bodo manj usmerjala le k finanœnim

merilom uspeønosti in bodo namesto tega vkljuœevala v svoje poslovanje

vse odnose z deleæniki in veœ nefinanœnih meril uspeønosti poslovanja

(McIntosh et al., 1998, str. 47). 

Neizpodbitno je, da bolj ko se bo koncept razvijal, veœkrat bo tudi

predmet razliœnih razprav in dilem. A te moramo razumeti kot razvojne

moænosti in priloænosti koncepta. Finanœna kriza ni obøla druæbene

odgovornosti podjetij, nasprotno, razprave o njej so zdaj øe posebno

aktualne. Nekatere kritike izhajajo iz znane Friedmanove kritike4 o

dobiœku kot edini druæbeni odgovornosti podjetja. Uresniœevanje

druæbene odgovornosti je samoumevno povezano z altruistiœnim

ravnanjem organizacij in njenih posameznikov. Razmerje med

altruistiœnim in egoistiœnim ravnanjem glede na druæbeno odgovornost ni

popolnoma enoznaœno. Vpraøamo se lahko, ali obstaja popolni altruizem,

ko altruistiœno ravnanje ne bi bilo nikakor utemeljeno z osebnim

interesom. Obenem se poraja dilema o obstoju œistega egoizma. Zdi se, 

da relativnost odnosa med altruistiœnim in egoistiœnim ravnanjem narekuje

izbira konteksta, na podlagi katerega se nadalje interpretirajo druæbeno

(ne)odgovorna ravnanja. Toliko se ukvarjamo s slabim, ki ga pripisujem

drugim, da smo kar pozabili na dobro, ki ga (lahko) soustvarja vsak

izmed nas kot Homo eticus5. 

3 Druæbena odgovornost kot del strategije
zavarovalnic

Koncept deleænikov mora biti umeøœen v kontekst celostne strategije

podjetja in tako tudi v kontekst strateøkega menedæmenta. Odnos med

podjetjem in njegovimi deleæniki bi moral biti pozitiven, kreativen in

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–486

4 T. i. Friedmanova zabloda (Friedman, 1970): Druæbena odgovornost podjetij je poveœevati svoj dobiœek. (The
Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits).

5 Akterji ekonomskega procesa so: Homo economicus (racionalna, sebiœna oseba), Homo socioeconomicus (oseba,
zainteresirana tako za ekonomsko kot druæbeno problematiko) in Homo eticus (oseba, ki razmiølja in deluje
etiœno in v skladu s principi humanosti, harmonije in univerzalnega omreæja (Knez-Riedl, 2013).
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usmerjen k sobivanju in razvoju. Razliœni interesi morajo biti zato dobro

upravljani in koordinirani. Vloga korporativnega upravljanja (Corporate

Governance) se z zahtevami sodobnega poslovanja in okolja podjetja

spreminja in upoøtevajoœ vse deleænike poudarja potrebo po strategijah in

ciljih za doseganje ekonomskih, okoljskih in øirøih druæbenih razseænosti

koncepta trojnega izida (Knez-Riedl 2002, str. 93–94). Druæbena

odgovornost podjetja kot koncept vse bolj posega na podroœje

menedæmenta. Predvsem jo je mogoœe razumeti kot poziv k

odgovornemu gospodarjenju, ki mora biti zanesljivo in prepriœljivo. 

Le tako lahko podjetje vzbuja zaupanje poslovnih partnerjev in øtevilnih

drugih skupin, s katerimi je vpeto v druæbeno dogajanje.

Leta 2008 je bila izpeljana obseæna raziskava6 o razvitosti in pojavnih

oblikah druæbene odgovornosti v zavarovalnicah in pozavarovalnicah, 

ki imajo svoj sedeæ v Sloveniji, izsledke le-te pa smo primerjali s stanjem

na tem podroœju v izbranih tujih zavarovalnicah. Gre za prvo in do zdaj

edino tovrstno raziskavo pri nas, saj smo pred tem o odgovornem

ravnanju slovenskih zavarovalnic sliøali samo od njih samih, nismo jih

primerjali med seboj, øe manj pa s tujimi zavarovalnicami, nismo poznali

njihovega ravnanja, kateri dejavniki in motivi jih spodbujajo in kje øe

obstajajo moænosti. Celotna populacija za ugotavljanje prisotnosti

dejavnikov uveljavljanja koncepta druæbene odgovornosti zajema vse

zavarovalnice s sedeæem v Republiki Sloveniji, in sicer: leta 2008 je

delovalo na obmoœju naøe dræave 13 zavarovalnih druæb in 2

pozavarovalni druæbi, po vstopu Slovenije v Evropsko unijo pa se je

zavarovalniøki trg odprl tudi za tuje zavarovalnice, takrat sta imeli sedeæ 

v Sloveniji 2 podruænici. V raziskavi nismo loœili zavarovalnic glede na

organiziranost: med 13 druæbami, ki opravljajo neposredna zavarovanja, 

je 7 kompozitnih, 2 druæbi sta samo æivljenjski, 4 zavarovalnice pa so

samo premoæenjske. Zavarovalnice, ki so v veœinski lasti tujega kapitala 

in delujejo v Sloveniji, izvajajo politiko korporacije. Zaradi majhnosti

populacije iz objektivnih razlogov smo zavarovalnice in pozavarovalnice 

s sedeæem v Sloveniji (skupaj 17) za potrebe raziskave razdelili v manjøe

(9) in v veœje (8) zavarovalnice, œeprav 8. odstavek 55. œlena Zakona o

gospodarskih druæbah (ZGD-1 iz leta 2006) uvrøœa zavarovalnice med

velike druæbe ne glede na øtevilo delavcev, viøino œistih prihodkov od

prodaje in vrednost aktive. Ker je  imela po podatkih Slovenskega

zavarovalnega zdruæenja najveœja zavarovalnica takrat 2.477 zaposlenih,

najmanjøa pa samo 5, smo se zgledovali po doloœbah 55. œlena ZGD-1 in

med manjøe zavarovalnice uvrstili mikro in majhne druæbe (do 50
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6 Magistrsko delo, Dragica Hari, 2008: Druæbena odgovornost zavarovalnic, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-
poslovna fakulteta v Mariboru, mentorica dr. Joæica Knez-Riedl in somentorica dr. Vesna Œanœer. Dostopno
COBISS.SI-ID 9767964. Izsledki predstavljeni tudi v Hari, 2009 ter Hari in Lipiœ, 2013.
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zaposlenih), med veœje zavarovalnice pa srednje in velike druæbe. Lastno

analizo smo nadgradili z izvedbo empiriœne raziskave s pomoœjo

vpraøalnika7 za ugotavljanje razvitosti in pojavnih oblik druæbene

odgovornosti v zavarovalnicah in pozavarovalnicah s sedeæem v

Sloveniji. Raziskava zajema zunanje druæbeno odgovorne aktivnosti:

1) sploøna vpraøanja o tem, kako v zavarovalnici razumejo druæbeno

odgovornost; 2) odnos do delniœarjev oziroma lastnikov zavarovalnice; 

3) odnos do zavarovancev; 4) odnos do pogodbenih partnerjev in

konkurence; 5) odnos do naravnega okolja in 6) odnos do øirøe druæbene

skupnosti. Vpraøalnik smo naslovili pisno na predsednike oziroma œlane

uprav zavarovalnic, øe pred tem pa smo jih poklicali po telefonu. Veœina

zavarovalnic se je odzvala zelo dobro, æal pa so se øtiri (dve manjøi in dve

veœji) odloœile, da zaradi varovanja poslovne skrivnosti v raziskavi ne

bodo sodelovale. Vkljuœenost zavarovalnic v raziskavo je 76,5-odstotna.

Vzorec raziskave je tako naslednji: 13 zavarovalnic, tj. 7 manjøih in 6

veœjih zavarovalnic. Dve manjøi zavarovalnici iz poprej omenjenega

razloga nista æeleli odgovoriti na vpraøanje o odstotku donacij v celotnem

prihodku, sta pa odgovorili na vsa druga vpraøanja. Zaradi zagotavljanja

varovanja podatkov v dogovoru z zavarovalnicami in pozavarovalnicami

ne objavljamo podatkov o posameznih zavarovalnicah. Prav tako hipoteze

preverjamo z ustreznimi testi in metodami raziskovanja le kot primerjavo

med veœjimi in manjøimi zavarovalnicami.

Raziskava je pokazala, da so zavarovalnice druæbeno odgovornost

zapisale v svojo vizijo, vrednote in strategijo poslovanja, vse si tudi

prizadevajo ustvariti dober odnos s svojimi deleæniki. T. i. sivo liso pa

vidimo predvsem na podroœju pravil etiœnega poslovanja. Vodilni

menedæerji se zelo dobro zavedajo svoje kljuœne vloge pri uveljavljanju

druæbene odgovornosti – v manjøih zavarovalnicah celo bolj kot v veœjih.

Zavarovalnice pojmujejo druæbeno odgovornost predvsem kot celovito in

dolgoroœno delovanje podjetja in kot odnos in vkljuœenost zavarovalnice v

notranje in zunanje okolje z ekonomskega, socialnega, etiœnega in

okoljskega vidika. Motivi, razlogi in koristi so predvsem vraœanje zaupanja

v okolju, veœji ugled in prepoznavnost, ozaveøœanje ljudi o

zavarovalniøtvu, preventivne dejavnosti za prepreœevanje økodnih

dogodkov itd.

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–488

7 Vpraøalnik je dostopen v: Hari, 2008 in Hari, 2009.
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3.1 Sponzorstva in donacije kot najvidnejøa pojavna
oblika

Druæbeno odgovorne aktivnosti so po posameznih zavarovalnicah

zastopane razliœno glede na njihovo poslovno usmeritev. Po raziskavi iz

leta 2008 sponzorstva in donacije øportnim organizacijam in

posameznikom (ØPO) kljub vsemu øe vedno predstavljajo najvidnejøo

pojavno obliko, saj je kot najpomembnejøi ocenilo øport kar pet

zavarovalnic (38,46 odstotka), øe øtiri (30,77 odstotka) pa so ga po

pomembnosti uvrstile na drugo mesto. Druga najpomembnejøa aktivnost

sta s 30,77 odstotka izobraæevanje in usposabljanje (IZO), saj so ju kot

najpomembnejøa ocenile øtiri zavarovalnice. Sledita zdravje in socialno

skrbstvo (ZDR) (23,08 odstotka): v treh zavarovalnicah je to

najpomembnejøa aktivnost, kot svojo drugo najpomembnejøo aktivnost pa

so ju prav tako opredelili v treh zavarovalnicah. Kulturo (KUL) je kot

svojo drugo najpomembnejøo aktivnost glede vlaganja navedlo kar øest

zavarovalnic, nobena pa je ni izpostavila kot najpomembnejøe. Najmanj

pomembna so vlaganja v raziskovalno delo (RAZ), saj se zdijo kar petim

zavarovalnicam najmanj pomembna; tri zavarovalnice so kot najmanj

pomembno ocenile vlaganje v œlovekoljubne motive (ŒLO). Le v eni

zavarovalnici so pripisali najmanjøo pomembnost vlaganju v øport. 

Tabela 1: Struktura pomembnosti vlaganj v druæbeno odgovorne

aktivnosti (2008)

* Pomembnost od 1 (najbolj pomembno) do 6 (najmanj pomembno).

Vir: Vpraøalnik Druæbena odgovornost zavarovalnic, lastni izraœun; Hari,

2008.

Veœje zavarovalnice so leta 2007 namenile za sponzorstva in donacije

povpreœno 0,51 odstotka celotnih prihodkov, manjøe pa 0,10 odstotka.

Predvideni povpreœni odstotek vlaganja za leto 2008 je bil nekoliko viøji in

je znaøal v veœjih zavarovalnicah 0,59 odstotka, v manjøih pa 0,14

odstotka celotnih prihodkov.

Pomembnost* RAZ IZO ŒLO ZDR KUL ØPO
1 7,69 30,77 0,00 23,08 0,00 38,46
2 0,00 0,00 0,00 23,08 46,16 30,77
3 0,00 23,08 23,08 23,08 15,38 15,38
4 30,77 38,46 15,38 7,69 7,69 0,00
5 23,08 0,00 38,46 15,38 15,38 7,69
6 38,46 7,69 23,08 7,69 15,39 7,69

100 100 100 100 100 100
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Veœino slovenskih zavarovalnic bi po izsledkih raziskave lahko uvrstili v

drugo generacijo9 druæbene odgovornosti. Z raziskavo pa smo zaznali

zametke tretje generacije druæbene odgovornosti, ki v povezavi z

druæbeno odgovornostjo izpostavlja probleme revøœine, socialne

izkljuœenosti in okoljske degradacije. Gre za partnerstvo in sodelovanje

predvsem veœjih zavarovalnic v projektih na aktualnih podroœjih

globalnih, klimatskih in demografskih sprememb. To bi lahko razumeli

kot zametek strateøke druæbene odgovornosti, ki presega nesistematiœne

filantropske iniciative z izbiro posebnih druæbenih izzivov.

3.2 Pojmovanje druæbene odgovornosti v tujih
zavarovalnicah

Iz analiz druæbeno odgovornega ravnanja v letih 2007 in 2008 v 17

izbranih tujih zavarovalnicah (Hari, 2008) je mogoœe razbrati, da te kot del

svoje druæbene odgovornosti le redko navajajo donacije øportnikom in

øportnim organizacijam. Tuje zavarovalnice:

• opozarjajo na demografske spremembe in nizko rodnost in delujejo na

obeh podroœjih: na eni strani skrbijo za starejøe, organizirajo pomoœ na

domu (Age Management Program, Shaping Our Own Future), na drugi

pa pomagajo zaposlenim pri posvojitvah otrok in izvajajo razliœne

projekte za zdravo noseœnost;

• izvajajo aktivnosti za boljøe druæinsko æivljenje zaposlenih in

uravnoteæenost med delom in druæino, uravnoteæeno æivljenje z

moænostjo dela od doma, delitev delovnega mesta na veœ zaposlenih

(job sharing), fleksibilen delovni œas in druæini prijazno podjetje;

• skrbijo za obvladovanje tveganj: odzivanje na podnebne spremembe,

pomoœ ob naravnih nesreœah (Disaster Relief Fund), analiziranje

naravnih nesreœ, kako le-te vplivajo na spremenjene ekonomske pogoje

in iskanje trajnostne energije; posredovanje in pomoœ pri pomembnih

vpraøanjih, varstvo in priprava okolja pred katastrofami; upravljanje z

vodo, investiranje v vodne rezerve, zmanjøanje porabe energije; projekti

pogozdovanja, denimo z mangrovami (Disaster Response Framework), 

t. i. zelene lekcije (Green Lessons) za œiøœenje parkov itd.;

• izvajajo projekte za zmanjøevanje revøœine po svetu in razliœne

programe za moœnejøe in vitalno druæbeno okolje, zavedanje, da je

druæba postala kulturno in etiœno raznolika, iniciative za tretji svet,

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–490

8 Tretja generacija obvladovanja kakovosti se sklada s hkratnim opaznejøim vzponom ideje o druæbeni
odgovornosti skozi tri razvojne stopnje (Zadek, v Knez-Riedl 2007, str. 39):
• Prva generacija druæbene odgovornosti je najbolj tradicionalna in obenem najbolj razøirjena. Druæbeno

odgovornost enaœi s prostovoljstvom in œlovekoljubjem kot odzivom na priœakovanja in ne kot anticipiranje
potreb ter sproæanje aktivnega reøevanja.

• Druga generacija druæbene odgovornosti poudarja druæbeno odgovornost kot dolgoroœno strategijo, na katero
navezuje druæbeno poroœanje, presojanje, dialog med udeleæenci ter druæbeno odgovorna vlaganja.

• Tretja generacija druæbene odgovornosti izpostavlja probleme revøœine, socialne izkljuœenosti in okoljske
degradacije. Gre za strateøko naravnanost druæbene odgovornosti in njeno globalnost, zato govorimo o
strateøki in globalni druæbeni odgovornosti.
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integracijo imigrantov in izboljøanje sosedskih shem; opazno prelivanje

zaposlenih med dræavami z liberalizacijo trga;

• izvajajo iniciative za enake moænosti æensk na delovnem mestu (Equal

Opportunity for Women in the Work Place), prepreœevanje

diskriminatornega ravnanja in otroøkega dela;

• poleg izobraæevalnih programov, programov za zdravje in varno

æivljenje so zaposlenim v nekaterih zavarovalnih druæbah dostopni

psihologi, prav tako se lahko zaupno obrnejo na osebnega svetovalca,

œe gre na primer za vpraøanje etike (to opazno zmanjøuje absentizem);

• organizirajo fundacije in partnerstva za pomoœ obolelim za rakom

(Cancer Society) in HIV pozitivnim.

Tuje zavarovalnice se od slovenskih razlikujejo tudi po prostovoljnem

delu zaposlenih (voluntarism).

4 Od kljuœnih kupcev do deleænikov

Øe pred leti smo tudi v zavarovalnicah govorili le o upravljanju s kljuœnimi

kupci podjetja (Key Account Management), kot zunanjimi udeleæenci –

kupci, vendar postaja vedno pomembnejøe razmerje, ki ga predvsem

zavarovalnice gojijo z vsemi deleæniki, tako notranjimi kot zunanjimi.

Upravljanje deleænikov v zavarovalnicah hitro pridobiva na pomembnosti

zaradi nadvse hitrih sprememb v zavarovalniøkem poslovnem okolju.

Uœinkovito upravljanje deleænikov lahko pospeøi tudi gonilnike

korporativne vrednosti, zato morata biti upravljanje deleænikov in

strategija podjetja tesno povezana. Teoretiœni okvir druæbene

odgovornosti in odnosa do deleænikov tako sloni na notranji in zunanji

dimenziji, kar predlaga Evropska komisija v Zeleni knjigi (COM 20019).

Mednarodno zavarovalno zdruæenje (International Insurance Society) je

na svoji 41. letni konferenci10 predstavilo upravljanje deleænikov kot

gonilno silo druæbene vloge v zavarovalniøtvu. Kot sodobne

spodbujevalce menedæmenta deleænikov so opredelili: veœjo nihajnost

finanœnega trga, izreden vzpon katastrofalnih økod, inflacijo

odøkodninskih zahtevkov in reforme zakonodaje s preiskovalnim

pritiskom. Spremembe v zavarovalniøtvu v zadnjih petindvajsetih letih so

doprinesle k evoluciji druæbene odgovornosti podjetij, ki omogoœa hitrejøi

odziv na zahteve deleænikov, njihovo boljøe razumevanje zavarovalnega

kritja in zagotavljanje kritja novih potreb. Tako kot se zavarovalniøtvo

spreminja in postaja vedno bolj konkurenœno, tako tudi deleæniki

postajajo vse bolj zahtevni in sofisticirani. To zahteva specifiœno znanje in
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9 COM: Green Paper on Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, COM, 2001,
Brussels Commission of the European Communities, 2006.

10 International Insurance Soceiety, 41st Annual Seminar. Stakeholder management as a driver of corporate
performance in the insruance industry, Hong Kong, July 10–13, 2005.
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usposabljanje v zavarovalnicah. Danes ima druæbena odgovornost

zavarovalnic priloænost in sredstva za pridobitev potrebnega znanja z

zagotavljanjem proaktivne interakcije med deleæniki in zavarovalnicami. 

Kot deleænike lahko opredelimo osebe ali skupine, ki imajo lastnino ali jo

zahtevajo, ki imajo pravico ali izraæajo interes do doloœenega podjetja in

njegovih preteklih, zdajønjih in prihodnjih dejavnosti. Deleæniøka teorija je

postala prevladujoœa usmeritev tako v menedæerski teoriji kot praksi.

Freeman (Freeman et al., 2007, 10) pomeni sinonim za deleæniøko

koncepcijo podjetja in definira deleænike (stakeholders) kot »katero koli

skupino ali posameznike, ki lahko vplivajo na cilje organizacije oziroma

organizacija s svojimi cilji vpliva nanje«. Gre tudi za razmiøljanja o novem

pristopu k druæbeni odgovornosti podjetij – tj. deleæniøki odgovornosti

podjetij (Company Stakeholder Responsibility), osnovanem na

deleæniøkem pristopu (Freeman et al., 2006, str. 10). 

Standard AA1000SES (2011) zahteva jasno razumevanje, kdo so ustrezni

deleæniki, kako in zakaj se æelijo vkljuœiti. Podjetje mora razumeti tako

skupine deleænikov kot individualne predstavnike deleænikov in jih

profilirati po znanju problematike in vkljuœenosti glede na namen in

øirino, priœakovanja sodelovanja, po æe obstojeœih poslovnih odnosih s

podjetjem (formalnih ali neformalnih, pozitivnih ali negativnih, tesnih ali

oddaljenih odnosov), po odvisnosti od organizacije, glede na æelje po

sodelovanju, raven vpliva, vrsto deleænika (civilna druæba, kupci, vlada

itd.), kulturni kontekst, geografski obseg poslovanja, sposobnost

sodelovanja (jezikovne ovire, informacijskotehnoloøka pismenost),

legitimnost, sodelovanje z drugimi deleæniki. Kakovost procesa

vkljuœevanja, odzivnost in kakovost rezultata druæbeno odgovorne

aktivnosti so po standardu trije kljuœni vidiki, ki jih moramo oceniti. 

4.1 Zunanji deleæniki

Podjetja ustvarjajo dodano vrednost za deleænike samo, œe so aktivno

povezana z njimi. Vzpostaviti morajo odliœno komunikacijo in nenehno

mnoæiti kanale komunikacije, dialog s kljuœnimi deleæniki mora biti stalen.

Komunikacijski proces mora biti dvosmeren. Œe menedæerji ne razumejo

staliøœ deleænikov in œe deleæniki ne morejo razumeti staliøœ podjetja,

morajo tako menedæerji kot deleæniki te ovire premagati. Kako je

komunikacija kompleksna, vemo æe z drugih podroœij dela in æivljenja.

Vsaka stran vnaøa v komunikacijo vrsto pristranskosti, tako da so

moænosti za nerazumevanje neskonœne. Bolj ko so podjetja oddaljena v

razumevanju skupnih vrednot, teæe bo vzpostaviti resniœno dvosmerno

komunikacijo. Kljuœ do uspeøne komunikacije je verodostojnost obeh

komunikacijskih strani. Graditev uspeønega odnosa z deleæniki je teæaven,

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–492
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dolgotrajen in vœasih tudi drag proces. Zanemariti ne smemo niti

prednosti neformalnih pogovorov, ko so omejitve komunikacije bistveno

manjøe.

Enostranska aktivnost vkljuœuje izvajanje aktivnosti brez predhodne

komunikacije. To poœnejo vœasih tudi podjetja, ki sicer komunicirajo s

svojimi deleæniki, vendar ne v vseh svojih aktivnostih. Take aktivnosti

lahko niso dobro sprejete. Enostranska aktivnost vsekakor poveœuje

moænost za neæelen konflikt. To je øe posebno pomembno v komunikaciji

z zaposlenimi. Prizadevati si je treba za t. i. situacijo »win–win«. To lahko

doseæemo le, kadar nenehno razmiøljamo, kako bi lahko pridobila

nasprotna stran, in ne, kako bi lahko pridobili mi. Ob tem moramo svoj

dobiœek postaviti na stranski tir (Hari, 2012).

V novih razmerah moramo razmiøljati drugaœe, na nov naœin. Najprej

moramo vedeti oziroma se opredeliti, kdo so naøi deleæniki. Posamezni

deleænik ima (lahko) veœ vlog. Ne gre samo za posamezne deleænike,

ampak tudi za skupek odnosov med skupinami, ki imajo deleæ v

aktivnostih podjetja. Moramo vedeti, kako ti odnosi delujejo, kako z

deleæniki komunicirati, kako ustvarjati vrednost. Sprejeti razmiøljanje

deleænikov pravzaprav pomeni razumeti, da je namen podjetja ustvarjanje

vrednosti za deleænike na dolgi rok. Ni enostavno upoøtevati interese vseh

deleænikov naenkrat, enostavneje bi bilo upoøtevati ene na raœun drugih.

Simultano zadovoljevanje razliœnih skupin deleænikov (multiple

stakeholder groups) je pravzaprav umetnost. Preveœkrat si postavljamo

napaœna vpraøanja, in sicer: kako prenesti obveznosti in ugodnosti med

deleænike. Pravilno bi se bilo vpraøati, kako ustvariti œim veœ nove

vrednosti za vse deleænike. Soustvarjanje je v marketinøki literaturi zelo

dobro vzpostavljen koncept, ki temelji na ideji, da kadar sta obe strani

vkljuœeni v oblikovanje vrednot, je velika verjetnost, da bosta v taki

izmenjavi obe poveœali svojo vrednost, saj jima omogoœa menjavo po

njuni meri. Seveda morajo biti postavljene realne osnove. Ustvarjanje

vrednosti in vrednot za deleænike je razumeti in zadovoljiti njihove

potrebe in skrbi. Treba je popolnoma razumeti njihovo obnaøanje,

potencial sodelovanja in konkurenœne pasti, ki bi lahko podjetju

prepreœile doseœi cilj. 

Pomanjkanje dialoga pripelje do pomanjkanja moænih reøitev. Dialog z

deleæniki je postal integralni del programov druæbene odgovornosti.

Podjetja, ki so osvojila koncept upravljanja deleænikov oziroma

upravljanja odnosov z deleæniki (stakeholder management), so preveœ

usmerjena v to, kar æelijo deleænikom sporoœati. Koncept vkljuœenosti

deleænikov (stakeholder engagement) pa pripisuje veœji pomen temu, kar
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deleæniki æelijo povedati podjetjem. To lahko vpliva na spremembo

naœina delovanja podjetja. Mnoga podjetja øe nimajo dovolj potrebnega

znanja in spretnosti, da bi v svoje delovanje uspeøno vkljuœevala

deleænike. Najpogostejøa napaka, ki jo delajo podjetja, je, da se preslabo

pripravijo na sodelovanje z deleæniki, kar pa lahko vodi v neproduktivno

interakcijo. Ob tem lahko podjetja napaœno razumejo, kaj pravzaprav

deleæniki mislijo, æelijo, delajo. Nemalokrat naslovijo podroœja, ki so bolj v

njihovem interesu kot v interesu njihovih deleænikov. Zelo pomembno je,

da podjetja pokaæejo, kako so upoøtevala odziv deleænikov pri svojih

odloœitvah. Interakcija z deleæniki je proces pogajanj, kako optimizirati

zahteve in potrebe na obeh straneh. Podjetja, ki osvojijo bolj premiøljen

pristop k vkljuœevanju deleænikov in zgradijo organizacijske kompetence,

se proaktivno odzivajo na spremembe v øirøem druæbenem okolju. Mnogi

deleæniki so strokovnjaki za posamezna podroœja in podjetja morajo

zagotoviti enako usposobljene sogovornike. Znanje, pridobljeno od

deleænikov, lahko pomaga podjetju, da ponudi inovativnejøe produkte in

storitve, ki so bolj v skladu s priœakovanji druæbe in poslediœno trajnostni

(Chhabara, 2009).

Barreca in avtorji (2011, str. 6–7) interpretirajo Freemanov deleæniøki

model kot: identificiranje deleænikov – klasifikacija deleænikov – razvojna

stopnja – vkljuœenost deleænikov (stakeholder engagement11) –

vzdræevanje odnosov z deleæniki. Vkljuœenost deleænikov bi lahko

imenovali tudi zavezanost deleænikov, kar daje øe veœjo teæo

medsebojnemu odnosu. Izraz pomeni øirøi, izpopolnjen in nenehen

proces med podjetjem in potencialnimi vkljuœenimi deleæniki, obsega

vrsto aktivnosti in pristopov, razteza se œez celotno æivljenje podjetja

oziroma posameznega projekta, vse od zaœetnega koncepta, vzpostavitve,

delovanja in zakljuœka projekta. Vsaka faza predstavlja razliœna okoljska in

druæbena tveganja in priloænosti, zato se morajo v projekt vkljuœiti razliœne

prakse vkljuœenosti deleænikov na kateri koli stopnji sistema upravljanja.

Deleæniki so zavezani strategiji podjetja, zato je participacija obeh strani

tako zelo pomembna, vkljuœene so mnoge tehnike, na primer matrika

interesa in moœi, diagram vpliva deleænikov, matrika naœrtovanja

sodelovanja z deleæniki itd.

Posamezna zavarovalnica ne more pokrivati vseh podroœij in vseh

deleænikov, izbrati mora pomembna podroœja, skupine deleænikov, ne pa

se stihijsko obraœati na øiroko mnoæico. Deleæniki niso veœ zadovoljni

samo z letnimi poroœili, vse veœ si jih æeli globlji in nenehen dialog.

Podjetja morajo svoje deleænike tudi izobraæevati. Treba je razumeti

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–494

11 Engagement (Oxford. Veliki angleøko-slovenski slovar, DZS 2005): zaroka, posveœanje, ukvarjanje, angaæiranje,
vkljuœenost, vpletenost, zaposlitev, angaæma, vklopljenost.
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poglede deleænikov na druæbeno odgovornost, jih interpretirati in se takoj

odzvati v svojih programih druæbeno odgovornih aktivnosti. Ugotoviti je

treba, katera je tista gonilna sila, ki povezuje deleænike s podjetjem. To

lahko doseæe le z aktivnim vkljuœevanjem deleænikov v svoje druæbeno

odgovorne iniciative. Kritiœni korak k soustvarjanju druæbeno odgovornih

aktivnosti je ugotoviti, kako izboljøati koristnost, razumevanje in doseœi

obœutek enotnosti z vkljuœevanjem tako notranjih kot zunanjih deleænikov

v soustvarjanje pogojev za druæbeno odgovorne aktivnosti. 

Kot na mnogih podroœjih se je beseda kaizen12 æe zgodaj vrinila tudi v

besednjak druæbene odgovornosti. Kaizen pomeni, da vsi deleæniki lahko

izpodbijajo pravila in norme, se uœijo iz napak in vedno znova odkrivajo

nove naœine dela. Svet se je premaknil iz kulture »zaupaj mi« (»trust me«),

ko so deleæniki implicitno in eksplicitno verjeli, da bo podjetje sledilo

najboljøim namenom, v kulturo »povej mi« in »pokaæi mi« (»tell me« in »show

me«), v kateri deleæniki æe zahtevajo zagotovila, da podjetje posluje

moralno in etiœno. V dialogu z deleæniki prihajajo vse veœje teænje prav od

deleænikov, tako notranjih kot zunanjih, h kulturi »vkljuœi me« (»involve

me«). Posamezniki æelijo tudi sami sodelovati pri druæbeno odgovornih

aktivnostih tako znotraj kot zunaj svojega podjetja, v øirøi druæbeni

skupnosti (Article 13, 2002).

4.2 Notranji deleæniki

Slabo upravljanje kaæe na kulturo podjetja, kjer zaposleni ne sodelujejo v

upravljanju ali, øe huje, kjer postopki sploh niso doreœeni in niso vgrajeni

nobeni mehanizmi za ugotavljanje nepravilnosti. Dobro upravljanje je

zagotovilo, da se z ustreznim vkljuœevanjem deleænikov in ustreznimi

notranjimi kontrolami (mehanizmi odgovornosti, sistemi in postopki)

morebitna sedanja in prihodnja tveganja ublaæijo in se v nekaterih

primerih obrnejo v priloænosti. Poleg zunanjih deleænikov so notranji

deleæniki (zaposleni) izredno pomembna kategorija. Zaposleni so

veœinoma le izvajalci druæbeno odgovornih odloœitev najviøjega

menedæmenta. Zaposleni æelijo imeti (veœjo) vlogo pri druæbeno

odgovornih iniciativah. V nasprotnem primeru se ne bodo strinjali z

odloœitvami vodstva glede druæbeno odgovornih aktivnosti podjetja,

postali bodo nemotivirani, øe veœ, razoœarani, poœutili se bodo izkljuœene,

njihova lojalnost podjetju postane vpraøljiva in je na preizkuønji.
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12 Beseda kaizen izvira iz japonøœine (kai – sprememba, zen – na boljøe), pomeni nenehno izboljøevanje. Je naœelo
stalnih izboljøav, ki ga je treba razumeti kot dolgoroœen proces, integriran v vse ravni podjetja. Osnovna ideja
nenehnega izboljøevanja je izraba znanja, izkuøenj in veøœin vseh zaposlenih v podjetju. Podjetjem tega »skritega«
znanja ni treba na novo ustvarjati, saj je æe prisotno, treba je le odstraniti ovire, da lahko prosto kroæi med
sodelavci (povzeto po Œufar, M.: Kaizen – koncept stalnih izboljøav, pridobljeno 29. 8. 2013 s http://www.fm-
kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-122-9/prispevki/068.pdf).
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Slabøe kot zavarovalnica in zaposleni razumejo skupne vrednote, teæe je

vzpostaviti resniœno dvosmerno komunikacijo. Zaposleni kot notranji

deleæniki so v neposrednem stiku z vsemi drugimi deleæniki ter s svojim

obnaøanjem in delovanjem poudarjajo (ali ruøijo) druæbeno odgovorno

ravnanje zavarovalnice, njen ugled, verodostojnost in zaupanje. Sleherni

zavarovalni delavec je obraz zavarovalnice, obrnjen k prav vsem

deleænikom. Zaposleni so namreœ tisti, ki neposredno izvajajo poslovni

naœrt, ki predstavljajo podjetje notranjemu in zunanjemu okolju skladno s

podobo, ki jo æeli ustvariti vodstvo ali lastnik, kakovostno opravljajo svoje

delo in tako zadovoljujejo potrebe lastnikov, zavarovancev, naravnega in

øirøega druæbenega okolja, vzpostavljajo odnos s konkurenœnimi

zavarovalnicami in svojimi dobavitelji ter zagotavljajo trajnejøo

konkurenœnost, stalnost in lojalnost svojih zavarovancev. Zavarovalnica si

mora zagotoviti zaupanje, vkljuœevati v svoje poslovanje zaposlene in pri

tem razumeti vlogo slehernega izmed njih. Kritiœni korak k soustvarjanju

druæbeno odgovornih aktivnosti je torej ugotoviti, kako izboljøati

koristnost, razumevanje in doseœi obœutek enotnosti z vkljuœevanjem

deleænikov. Prav notranji deleæniki vse pogosteje izraæajo teænjo po t. i.

kulturi »vkljuœi me« (»involve me«). Posamezniki æelijo tudi sami sodelovati

pri druæbeno odgovornih aktivnostih tako znotraj svojega podjetja kot

zunaj njega, v øirøi druæbeni skupnosti.

Skladnost poslovanja je povezana z upravljanjem tveganj, z etiko in

vkljuœenostjo vseh deleænikov. Nastajajoœa kultura »vkljuœi me« se kaæe v

øirøi druæbeni agendi druæbene odgovornosti, kjer zaposleni v

partnerskem odnosu s podjetjem identificirajo tveganja (Whistle-

blowers13), jih upravljajo in jih z zgodnjim odkrivanjem obrnejo v

priloænosti. Seveda je treba zaposlene spodbujati in izobraziti za

ugotavljanje tveganj ter jih vkljuœevati v vsa podroœja poslovanja.

Pomemben sestavni del programa skladnosti je opozarjanje na

nepravilnosti in neskladnosti poslovanja (Hari, 2012). Vedno veœ je tudi

globalnih zavarovalnih druæb, ki zaposlene spodbujajo, naj sporoœajo

oziroma prijavijo nepravilnosti.14 Zaposleni si æelijo podpore podjetja in

moænost vpliva na etiœne odloœitve, da lahko pri njih sodelujejo in

pomagajo reøevati morebitne dileme.

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–496

13 Whistle-blower (Oxford. Veliki angleøko-slovenski slovar, DZS, 2005): pogovorno: oseba, ki oblast ali javnost
informira o nezakonitih poslih koga.

14 Vedno veœ je tudi globalnih zavarovalnih druæb Allianz Group, KBC Group, AXA Group, ING Group itd.), ki
zaposlene spodbujajo, naj sporoœijo vse opaæene nepravilnosti. Zaposleni so pozorni na morebitne neskladnosti,
sistem javljanja je zaupen. Zaposleni, ki v dobri veri izraæajo zaskrbljenost in dvom glede morebitnih
neskladnosti, se ne smejo bati nobenih povraœilnih ukrepov, tudi œe se njihovi pomisleki pozneje pokaæejo kot
neutemeljeni. Primere najdemo tudi v slovenskih zavarovalnicah (npr. Zavarovalnica Triglav).
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5 Teoretiœni koncept druæbene odgovornosti
v zavarovalniøtvu

Teoretiœni koncept druæbene odgovornosti v zavarovalniøtvu je bil leta

2008 osnovan na podlagi raziskovanj in øtudija tuje strokovne literature ter

poprej omenjene raziskave. Tako kot koncept druæbene odgovornosti ni

nekaj dokonœnega, ampak se øe naprej razvija skladno s priœakovanji

druæbenih sprememb, je tudi teoretiœni koncept druæbene odgovornosti v

zavarovalniøtvu odprt koncept. Reøevanja problemov se je treba lotiti

drugaœe kot takrat, ko smo jih ustvarili, zato smo prvotni teoretiœni

koncept druæbene odgovornosti (Hari, 2008), ki je bil postavljen pred

svetovno krizo, modificirali (Hari, 2012). Zavarovalnice, ki bodo ostale na

prvotni stopnji koncepta druæbene odgovornosti, bodo hitro zaostale. Zelo

ozaveøœeni deleæniki jih bodo sami izloœili. 

5.1 Prvotni teoretiœni koncept 

Teoretiœni koncept druæbene odgovornosti v zavarovalniøtvu mora

temeljiti na razvoju druæbene odgovornosti posamezne zavarovalnice.

Implementiranje koncepta druæbene odgovornosti zahteva zavezo

najviøjega menedæmenta, inovativno miøljenje, novo znanje in tesnejøo

vkljuœenost zaposlenih in njihovih predstavnikov v dvosmerni dialog kot

øirøi privzem druæbeno odgovorne prakse. Koncept druæbene

odgovornosti mora bili tesno prepleten z idejo trajnostnega razvoja za

nenehno izboljøevanje æivljenjskih pogojev sedanje in prihodnje

generacije, z uœinkovitim upravljanjem in uporabo virov, izkoriøœanjem

ekoloøkih in druæbenih inovacijskih potencialov gospodarstva, da bi

zagotovili blaginjo, varstvo okolja in socialno kohezijo. Zavarovalnice

bodo delovale trajnostno, œe bodo s trajnostnim razvojem zagotavljale

zadostno celovitost svojega delovanja s hkratnim doseganjem

ekonomskih, socialnih, okoljskih in etiœnih kriterijev. Idejo trajnostnega

razvoja morajo zavarovalnice vkljuœiti v oblikovanje politik na vseh

ravneh, saj bo s tem postalo razumevanje druæbene odgovornosti v

zavarovalnicah bolj kompleksno. V tem kontekstu morajo zavarovalnice

osvojiti koncept trojnega izida, ki povezuje lastnosti trajnostne

zavarovalnice, kot so: finanœna zanesljivost, zmanjøevanje negativnih

vplivov na okolje in delovanje v skladu s priœakovanji druæbe. Koncept

trojnega izida je okvir za ocenjevanje in poroœanje o druæbeno

odgovornem ravnanju zavarovalnic z ekonomskega, okoljskega in

druæbenega vidika. 

Eden od izzivov je vsekakor privabiti in ohraniti sposobne zaposlene. 

Da bi ta izziv lahko uresniœili, morajo biti v ospredju vseæivljenjsko
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uœenje, prenaøanje pooblastil na zaposlene, boljøe informiranje v podjetju,

ravnovesje med delom, druæino in prostim œasom, zadovoljstvo na

delovnem mestu, veœja raznolikost zaposlenih, enakovredno plaœilo in

moænost napredovanja za æenske, plaœilne in lastniøke sheme ter skrb za

zaposljivost in varnost zaposlitve. Zavarovalnica si mora zagotoviti

zaupanje, vkljuœevati v svoje poslovanje zaposlene in pri tem razumeti

vlogo slehernega izmed njih. To lahko udejanji le z druæbeno odgovornim

odnosom in ravnanjem. 

Odzivno druæbeno odgovornost zavarovalnic mora zamenjati strateøka

druæbena odgovornost, ki presega nesistematiœne filantropske iniciative,

prikazane v denarju, in stopiti na viøjo raven z integracijo zavarovalnice in

druæbe, na oceno vpliva na druæbeno okolje,  z identificiranjem stiœiøœ,

izbiro posebnih druæbenih izzivov, na kar se bo posamezna zavarovalnica

osredotoœila in to socialno razseænost dodala k predlaganim vrednotam z

ustvarjanjem integralnega druæbenega vpliva na celostno strategijo. Øele

takrat bo druæbena odgovornost posamezne zavarovalnice v pravi meri

pomenila tudi dejavnik uspeønosti, zavarovalnici bo omogoœila, da bo

laæe pritegnila kapital, poslovne partnerje in nove zavarovance, obenem

pa ohranila sedanje. Øe posebno za zavarovalnice je izredno pomembno,

da jih okolje pripozna kot odgovorne. V veliki konkurenci na razmeroma

majhnem domaœem zavarovalnem trgu slovenskih zavarovalnic je

kljuœnega pomena ugotoviti svoje konkurenœne prednosti.

5.2 Modificiran teoretiœni koncept

Osnovna vodila teoretiœnega koncepta smo dopolnili: 

• z identificiranjem deleænikov in podroœij druæbeno odgovornih

aktivnosti, saj nobena zavarovalnica ne more reøiti vseh druæbenih

problemov, prav tako ne bi zmogla prenesti vseh stroøkov, povezanih s

tem. Modro je izbrati ustrezna podroœja ter jih zelo dobro pripraviti in

uspeøno izvesti, jih z leti nadgrajevati, kot pa imeti marginalen uspeh na

mnogih podroœjih. Posamezna zavarovalnica ne more pokrivati vseh

podroœij in vseh deleænikov, izbrati mora pomembna podroœja, skupine

deleænikov, ne pa se stihijsko obraœati na øiroko mnoæico;

• z veœjim sodelovanjem in vkljuœenostjo deleænikov pri oblikovanju

vrednot zavarovalnice, s poglobitvijo dvosmernega dialoga z deleæniki

in pri vzdræevanju odnosov z njimi, z ugotavljanjem njihovega mnenja

ter svoje aktivnosti prestaviti na zadovoljevanje potreb deleænikov

(doseganja vrednosti druæbene odgovornosti po posredni, deleæniøki

poti) in teæiti k doseganju situacije »win–win«;

• z uveljavljanjem kulture »vkljuœi me«, druæbeno odgovorne aktivnosti se

morajo spreminjati v enakopravna partnerstva zavarovalnice in

deleænikov;

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–498
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• z manjøim poudarkom na »inputu«, a veœjem na vplivu in uœinku

delovanja na druæbo in okolje;

• s holistiœnim pristopom k obvladovanju tveganj in skladnosti poslovanja

z vkljuœevanjem primarnih deleænikov, kjer zaposleni v partnerskem

odnosu z zavarovalnico identificirajo tveganja, jih upravljajo in jih z

zgodnjim odkrivanjem obraœajo v priloænosti;

• z razvojem prostovoljstva, ki bo v novih razmerah postajalo vse

pomembnejøe;

• s prevzemom vodilne vloge pri promoviranju dialoga in s svojim

bogatim znanjem in izkuønjami pomagati pri raziskavah novih rizikov,

obenem pa træiøœu nuditi nove oblike zavarovalnega kritja, s katerim bi

omejili potencialno økodo.

Svetovna recesija in finanœna kriza æe kaæeta, kdo je resniœno druæbeno

odgovoren in kdo le daje denar in sponzorira. Zavarovalnice so sooœene z

mnogimi druæbenimi izzivi, vendar øele identificiranje stiœiøœ in izbira

posebnih druæbenih izzivov nakazuje dejansko razliko v druæbi in s tem

njeno konkurenœno prednost. Zavarovalnice lahko v veliki meri pomagajo

druæbi rizike zmanjøati, prilagajati in se pripraviti za nove; graditi morajo

zaupanje in verodostojnost. Zavarovalnicam so pri tem lahko v veliko

pomoœ deleæniki, strokovnjaki za posamezna podroœja. Znanje,

pridobljeno od deleænikov, je neprecenljivo. Seveda pa je zato treba

vkljuœevanje deleænikov skrbno naœrtovati, jih spoznati in razumeti,

razumeti njihove æelje in potrebe, najti ustrezno usposobljene notranje

sogovornike, graditi zaupanje, se posvetovati in zagotavljati deleænikom

povratne informacije glede njihovih priœakovanj, jih informirati,

kontekstualizirati in seveda biti pri tem realistiœen in poøten, odzivati se in

implementirati skupno sprejete projekte, jih opazovati, ocenjevati,

dokumentirati in poroœati deleænikom. Prostovoljna razkritja zavarovalnic

zagotovo predstavljajo pomemben dejavnik poveœanja druæbene

odgovornosti. Z razvojem druæbene odgovornosti podjetij prihaja zmeraj

bolj v ospredje vpraøanje, kako (najbolje) poroœati in komunicirati

druæbeno odgovorno delovanje. Poroœanje in komuniciranje druæbene

odgovornosti mora prav tako biti odgovorno.  

Prostovoljstvo lahko definiramo kot osnovno sodobno obliko osebne

solidarnosti v socialnem delovanju. Pojmujemo ga kot specifiœno

postmoderno obliko solidarnosti, kjer gre za osebno izbiro smiselne

socialne dejavnosti, kateri œlovek posveti del svojega prostega œasa ob

rednih sluæbenih in æivljenjskih obveznostih. Pri prostovoljstvu gre za

ljubiteljsko, prosto izbrano, volontersko, nepoklicno in neplaœano

dejavnost (Ramovø, 2001). Prostovoljstvo je v tujih zavarovalnicah æe

dejstvo. Programa prostovoljstva ne bi bilo mogoœe izvajati brez
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povezanosti zaposlenih in vodstva, brez medsebojnega zaupanja in

spoøtovanja. Zaposleni se ob zbiranju finanœnih prispevkov preko

razliœnih oblik delovanja vse bolj vkljuœujejo v svoje okolje tudi s

prostovoljnim udejstvovanjem – s svojim prostim œasom, znanjem,

izkuønjami in sposobnostmi, s sodelovanjem v lokalnih organizacijah in

iniciativah. Precej nov pa je t. i. druæbeni dan (Social Day),15 ko

zavarovalna druæba zaposlenim omogoœi prost dan, da prostovoljno

pomagajo druæbeni skupnosti. Navajamo nekatere zanimive primere

prostovoljnih aktivnosti iz raziskave v izbranih tujih zavarovalnih druæbah

(Lipiœ, 2012): zbiranje igraœ in knjig za otroke, ki æivijo v slabøih

æivljenjskih pogojih; zbiranje prehrambnih izdelkov in potrebøœin za

socialno øibke druæine in brezdomce; organiziranje izobraæevalnih

potovanj, kulturnih in izobraæevalnih prireditev za otroke svojih

deleænikov; omogoœanje revnim otrokom, da preæivijo poœitnice skupaj z

druæinami prostovoljcev; pomoœ starejøim – preæiveti dan v domu za

starejøe; pomoœ otrokom pri branju in uœenju, prenos znanja na

neprivilegirane skupine otrok; pomoœ v sirotiønicah; sodelovanje s svojim

strokovnim znanjem pri osveøœanju posameznikov in druæbe na razliœnih

konferencah in v raziskovalnih skupinah; popravilo rabljenih

raœunalnikov, ki jih podarijo tistim z revnejøih podroœij; osveøœanje

prebivalstva o zdravju, zgodnjem odkrivanju bolezni z akcijami na terenu.

Prostovoljstvo je sestavina socialnega kapitala. Ne koristi samo

posameznikom, ampak tudi podjetjem, ki prepoznavajo vrednost

prostovoljnega dela posameznikov. Podjetja si s korporativnim

prostovoljstvom poveœujejo ugled in prepoznavnost v okolju, v katerem

delujejo. Prav tako vzpostavljajo z okoljem pozitivne odnose. Dodana

vrednost za podjetja je, da s spodbujanjem korporativnega prostovoljstva

zaposlenim omogoœajo pridobivati novo znanje in veøœine (Hari in Lipiœ,

2013). Doniranje znanja16 – podobno œasovni banki, banki znanja ali borzi

znanja, vendar samo v smeri drugim, lahko tudi online – mladim in manj

privilegiranim skupinam bi imelo øe posebno moœan vpliv na druæbeno

okolje. 

6 Sklep

Zavarovalnice morajo øe posebno v obœutljivih œasih demonstrirati, da so

veœ kot le abstraktna  entiteta, ki ustvarja dobiœek. Pomembno je, da

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–4100

15 Primer Munich Re Group, ki je leta 2010 uvedla druæbeni dan (Social Day). Schinzler Foundation, Munich
Group. Pridobljeno 29. 8. 2013 s http://www.munichre.com/corporate-responsibility/en/commitment/
foundations/schinzler-foundation/default.aspx.

16 Benko, C., 2013. »Donate your skills and knowledge, not just your money« (prispevaj svoje spretnosti in znanje,
ne le denar), Harvard Business Review, pridobljeno 18. 7. 2013 s http://blogs.hbr.org/cs/2013/02/
corporations_donate_your_skill.html.
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poudarjajo svojo vidno vlogo v ekonomskem in druæbenem razvoju.

Implementacija druæbeno odgovornih ravnanj v dobrih in slabih œasih

poveœuje ugled zavarovalnice ter utrjuje in poglablja odnose z deleæniki,

poveœuje lojalnost, prodajo in proænost zavarovalnice, dolgoroœni

trajnostni razvoj in dobiœkonosnost z ustvarjanjem konkurenœnega trænega

okolja in druæbe kot celote. Zavarovalnice bodo zanimive za investitorje,

ki namenjajo posebno skrb druæbeno odgovornemu ravnanju in

korporativnemu upravljanju. 

Porter in Kramer (2011) ugotavljata, da morajo podjetja prevzeti vodilno

vlogo pri ponovnem povezovanju podjetij in druæbe. Podjetja se sooœajo s

pomanjkanjem skupnega koncepta za udejanjanje teh prizadevanj, zato jih

veœina ostaja na miselnosti periferne druæbene odgovornosti, namesto da

bi slednja predstavljala jedro poslovanja. Reøitev je mogoœe najti v

principu ustvarjanja skupne vrednosti (creating shared values), ki

vkljuœuje takøno ustvarjanje ekonomske vrednosti, ki prav tako ustvarja

vrednost za druæbo z anticipiranjem potreb in izzivov druæbe. Poslovanje

mora povezovati uspeh podjetja in uspeh druæbe. Ustvarjanje skupne

vrednosti ni druæbena odgovornost, niti filantropija, øe manj trajnostni

razvoj, ampak nov naœin doseganja ekonomskih ciljev in naslednja velika

transformacija poslovnega razmiøljanja. 

Tudi slovenske zavarovalnice se bodo zmeraj pogosteje sooœale z

globalnimi in multikulturnimi izzivi. Koncept druæbene odgovornosti v

razliœnem kulturnem okolju je øe precej neraziskan, in sicer tako

teoretiœno kot v empiriœnih raziskavah. Pri obvladovanju tveganj morajo

zavarovalnice spremeniti organizacijsko kulturo ter razviti modele in

mehanizme korporativnega upravljanja in druæbene odgovornosti podjetij

in druæbeno odgovornih vlaganj (Social Responsibility Investments) z

vidika nove vloge zavarovalnic in vkljuœenosti razliœnih deleænikov.

Zavarovalnice morajo upoøtevati kljuœne vrednote razliœnega kulturnega

okolja in jih vgraditi v svojo strategijo. Pozavarovalna industrija zahteva

stabilne in odliœne storitve na dolgi rok z ustvarjanjem pozitivnih odnosov

s strateøkimi partnerji po celem svetu in z razumevanjem razliœnih

druæbenih priœakovanj. 
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Ekonomski eksperiment:
izbira med zavarovanji in
(ne)racionalnost

Vita Jagriœ*, Mitja Perko**, Eva Lorenœiœ***,

Timotej Jagriœ****

V prispevku je prikazan laboratorijski

eksperiment, izpeljan v 14 serijah, ki nadgrajuje

zavarovalniøke eksperimente avtorjev Slovica idr.

(1977) in Lauryja idr. (2009) tako, da poskuøa

odpraviti nekatere metodoloøke pomisleke. V

eksperimentu raziskujemo alternativno izbiro

med zavarovanjem za riziko z visoko pojavno

verjetnostno in nizko vrednostjo økode ter riziko z

nizko pojavno verjetnostjo in visoko vrednostjo

økode. Absolutna vrednost verjetnosti t. i. visoko-

in nizkoriziœnih zavarovanj pri tem ni

nepomembna. Viøja kot je verjetnost, da se zgodi

visokoriziœni dogodek, pogosteje so udeleæenci v

naøem eksperimentu izbirali visokoriziœno

zavarovanje. Kadar pa se je poviøala verjetnost
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za nizkoriziœni dogodek, se je izbira visokoriziœnega zavarovanja

skladno zmanjøala. Rezultati eksperimenta ne prinaøajo

nedvoumnih sklepov o racionalnem ali neracionalnem obnaøanju

udeleæencev eksperimenta glede na teorijo koristnosti.

Kljuœne besede: eksperiment, zavarovalniøtvo, verjetnost økodnega

dogodka, racionalnost ekonomskega subjekta

JEL: C91, D80

Abstract:

The article presents a 14-series economic experiment, which builds

on the insurance experiments of Slovic et al. (1977) and Laury et al.

(2009), in that it addresses certain methodological dilemmas. We

examine the decisions of subjects when having to choose one of two

insurance options with the same expected loss and actuarially fair

premium; one insures against low-probability, high-loss events, and

the other against high-probability, low-loss events. As the probability

of loss of a high-probability, low-loss event increases, subjects

increasingly opt to insure against this event. As the probability of loss

of a low-probability, high-loss event rises, subjects increasingly

purchase insurance against this event. The results of the study do not

allow unequivocal conclusions about the rational behaviour of

subjects, as predicted by the expected utility theory.

Keywords: experiment, insurance, probability of loss, rationality of

economic subjects

JEL: C91, D80

1 Uvod

V prispevku predstavljamo øtudijo o tem, kako se posamezniki odloœajo

med dvema zavarovanjema v odvisnosti od razliœno visokih stopenj

verjetnosti nastanka økodnega dogodka in vrednosti velikosti økod, pri

œemer dræimo priœakovano izgubo konstantno, premija pa je aktuarsko

praviœna.1 S tem ugotavljamo, koliko so posamezniki nagnjeni k tveganju

in ali se obnaøajo racionalno oziroma v skladu z napovedmi teorije

koristnosti.

Namen opravljanja eksperimentov je pridobiti razumevanje o izbranem

pojavu, za katerega ekonomska teorija øe nima ustreznega odgovora. 

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–4106

1 Premija je aktuarsko praviœna, ko je enaka priœakovani izgubi (tj. zmnoæku verjetnosti nastanka økodnega
dogodka in vrednosti økode).
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Po drugi strani pa se je eksperiment pokazal kot uporabno orodje tudi za

preverjanje predpostavk, na katerih temeljijo uveljavljene ekonomske

teorije, in tudi za preverjanje ugotovitev teh teorij. Hipoteze, ki jih z

eksperimentalno metodologijo lahko preverjamo, se nanaøajo na

raziskovanje, na primer, strukture trga, borze, teorije iger, mehanizma

pogajanj, avkcij, marketinga in øtevilnih drugih. Fiore (2009) navede kot

prvi eksperiment, ki je bil izpeljan na podroœju ekonomije, Thurstonov

eksperiment iz leta 1931. Ta je poskuøal empiriœno doloœiti indiferenœne

krivulje. Kmalu se je uporaba eksperimenta na podroœju ekonomskega

raziskovanja zelo razmahnila. 

Izsledki izvedenih zavarovalniøkih eksperimentov v literaturi (Slovic idr.

1977 ter Laury idr. 2009) so si nasprotujoœi, in to predstavlja izhodiøœe

naøe øtudije. V eksperimentu smo ugotovili, da se takrat, ko se poveœa

verjetnost, da se nek dogodek zgodi, posamezniki z veœjo verjetnostjo

odzovejo z izbiro zavarovanja za takøen dogodek. Pridobljena

eksperimentalna spoznanja lahko pripomorejo k uœinkovitejøemu

oblikovanju prodajnih strategij zavarovalnic.

V prispevku so najprej predstavljeni za to øtudijo relevantni zavarovalniøki

eksperimenti, ki jih najdemo v literaturi. Pregledu literature sledi opis

eksperimentalne metodologije. V œetrtem razdelku opiøemo eksperiment

naøe øtudije, v petem so predstavljeni rezultati. Sklenemo z diskusijo.

2 Zavarovalniøki eksperimenti

V literaturi so predstavljeni zavarovalniøki eksperimenti, ki so jih opravili

raziskovalci v povsem znanstvene namene ali pa so jih izvedli laboratoriji,

da bi za konkretne finanœne institucije pridobili spoznanja o

zavarovalniøkih vpraøanjih, storitvah in produktih. 

V ekperimentu Slovica idr. (1977) so se udeleæenci (øtudentje) v øestih

oziroma osmih situacijah  odloœali, ali bodo zavarovalno polico kupili ali

ne. Zavarovanje so lahko kupili v poljubnem øtevilu situacij. Opis

zavarovanih nevarnosti je izguba doloœenega øtevila toœk ob morebitnem

ærebu kroglice v razliœnih, vendar znanih razmerjih med modrimi in

rdeœimi kroglicami. Premije, izraæene v toœkah, so bile enake priœakovani

izgubi. Rezultati eksperimenta (Slovic idr., 1977) kaæejo, da so se

udeleæenci v veliki meri odloœali za nakup zavarovanja v situacijah, ko je

bila verjetnost izgube visoka, v manjøi meri (pribliæno 7 % udeleæencev)

pa za nakup zavarovanja v situacijah z nizko verjetnostjo izgube.

Verjetnosti izgube so se gibale od 0,01 % pa do 50 %. Le pribliæno 20 %

Zavarovalniøtvo 107
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subjektov se je zavarovalo v primeru verjetnosti izgube 0,1 % in

maksimalne viøine izgube, ki je znaøala 1000 toœk, medtem ko se je za

nakup zavarovanja z verjetnostjo izgube 25 % in viøino izgube zgolj 4

toœke odloœilo veœ kot 80 % udeleæencev. Enak eksperiment je bil

opravljen tudi med odraslimi, ki se v realnosti redno odloœajo o nakupih

zavarovanj. Rezultati so bili podobni: le 33 % udeleæencev se je odloœilo

za nakup zavarovalniøke police v situaciji z 0,01-% verjetnostjo nastanka

økode, medtem ko se je za nakup zavarovanja v situaciji s 50-%

verjetnostjo nastanka izgube odloœilo 63 % subjektov. 

Rezultati Slovica idr. so v nasprotju s teorijo koristnosti (von Neumann in

Morgenstern, 1944), po kateri bo v primeru enake priœakovane izgube in

premije v razliœnih situacijah, ki jih ima posameznik na izbiro, tveganju

nenaklonjena oseba, ki maksimizira svojo koristnost in ki mora izbrati

natanko eno od dveh ponujenih zavarovanj, izbrala zavarovanje proti

tistemu dogodku, ki ima najniæjo verjetnost nastanka izgube in najveœjo

izgubo. V tej situaciji je namreœ razlika med nekoristnostjo iz naslova

plaœila premije in priœakovano nekoristnostjo iz naslova nezavarovanega

dogodka najveœja.  

Laury idr. (2009) v kritiki zavarovalniøkega eksperimenta Slovica idr.

(1977) izpostavijo  vpraøanje izvedbe z abstraktnimi termini (toœke,

kroglice) namesto uporabe dejanskih zavarovalniøkih terminov. Nekateri

eksperimenti na podroœju zavarovalniøtva (McClelland idr., 1933;

Ganderton idr., 2000) namreœ nakazujejo, da lahko formulacija

pomembno vpliva na naœin odloœanja subjektov. Prav tako nekateri drugi

raziskovalci ugotavljajo, da je realnost eksperimentalnih situacij

pomembna v primerih, ko lahko to poveœa predstavljivost o posledicah

sprejetih odloœitev in æivost dojemanja situacije pri subjektih v

odloœitvenem procesu (Beattie in Loomes, 1997). Tudi Schoemaker in

Kunreuther (1979) ugotavljata, da vpliv formata in konteksta v

zavarovalniøkih eksperimentih ni zanemarljiv: œista matematiœna

formulacija in prevelike poenostavitve vodijo do drugaœnih rezultatov kot

formulacije, ki so bliæe realnemu æivljenju. 

Laury idr. (2009) v eksperimentu uporabljajo formulacije z ameriøkimi

dolarji ($), ustvarijo pa tudi zavedanje o moæni izgubi denarja, kar ustvarja

eksperimentalno okolje, ki je bliæe realnosti. Udeleæenci eksperimenta za

udeleæbo takoj prejmejo 10 $, nato pa si jih s kvizom prisluæijo øe 60. Teh

60 $ je izpostavljenih morebitnim izgubam, odvisnim od tega, ali økodni

dogodek dejansko nastopi, in od udeleæenœevih odloœitev glede nakupa

zavarovanja. V eksperimentu so spreminjali verjetnost izgube,

priœakovano vrednost izgube in premijo, ki je bila ali aktuarsko praviœna

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–4108

Zavarovalnica oktober 2013.xp  10/10/13  9:04 AM  Page 108



ali subvencionirana ali dobiœkonosna za zavarovatelja. Moæna izguba

nikoli ni presegla 60 $. Dejansko izplaœilo nagrade vsakemu udeleæencu

je bilo odvisno od izida v eni od nakljuœno izbranih serij in od odloœitev

glede nakupa zavarovanja v tej seriji (Laury idr. 2009). 

Laury idr. (2009) so izpeljali øe dodatno razliœico eksperimenta, v kateri

udeleæenci niso niti niœ prejeli niti niso mogli niœesar izgubiti. Oboje, torej

plaœila in izgube, je bilo hipotetiœno; udeleæencem pa je bilo naroœeno,

naj ravnajo tako, kot da bi denar lahko res izgubili. Tudi v naøi øtudiji

sledimo temu pristopu in ne uporabimo dejanskega denarnega

nagrajevanja.

Laury idr. (2009) v identiœni ponovitvi Slovicevega idr. (1977)

eksperimenta ugotovijo, da udeleæenci v veœji meri kupujejo zavarovanje

pri nizkih verjetnostih izgube, kot to poœno v originalnem eksperimentu.

Vendar pa kljuœni rezultat ostaja enak: odstotek subjektov, ki se odloœijo

za nakup zavarovalne police, naraøœa s poveœevanjem verjetnosti nastanka

izgube. Nasprotno v drugem eksperimentu Laury idr. (2009) uporabljajo

za izrazitev økode in premije dolarske vrednosti, s œimer ustvarijo pri

udeleæencih obœutek veœje osebne prizadetosti, saj lahko izgubijo poprej

prisluæenih 60 dolarjev. Rezultati v tem primeru kaæejo, da udeleæenci  v

veliki veœini kupujejo zavarovanja ob niæji verjetnosti izgube kot ob viøji.

To je drugaœe kot pri abstraktni formulaciji s toœkami in je v skladu z

napovedmi teorije koristnosti. Razlike v odstotku subjektov, ki kupujejo

zavarovanja pri razliœnih verjetnostih izgube, so v primeru hipotetiœnih in

dejanskih denarnih plaœil zanemarljive. Slednje kaæe na to, da denarno

nagrajevanje za ugotavljanje razlik v odstotku udeleæencev, ki kupujejo

zavarovalne police ob viøji oziroma niæji verjetnosti izgube, ni kljuœnega

pomena. Po izsledkih Lauryja idr. (2009) izhajajo kljuœne razlike iz

formulacije, tj. iz tega, ali je ta abstraktna ali konkretna. 

Ob upoøtevanju literature (Laury idr. (2009), Slovic idr. (1977))

predvidevamo, da se bodo v eksperimentu udeleæenci obnaøali kot

tveganju nenaklonjeni maksimizatorji koristnosti in bodo v skladu z

napovedmi teorije koristnosti med dvema dogodkoma z enako

priœakovano izgubo E(L) v veœji meri izbrali tistega, ki ima veœjo vrednost

izgube (L) in manjøo verjetnost izgube (p), saj je v tem primeru razlika

med koristnostjo iz naslova plaœila aktuarsko praviœne premije U(P
0 
P

AP
) in

priœakovano koristnostjo nezavarovanja E(U(P
NZ

)) veœja.2 Nekoristnost DU

je torej veœja. Slednje ponazarjata grafa 1 in 2, na katerih je prikazana

funkcija koristnosti posameznika U = ln(P), pri œemer P predstavlja

Zavarovalniøtvo 109

2 Opomba: PNZ = P
0

– L, kjer je L sluœajna spremenljivka økode in E(L) = P
AP

.
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premoæenje posameznika. Naravni logaritem uporabimo, ker je funkcija

naravnega logaritma za x > 0 konkavna,3 kar ustreza obliki funkcije

koristnosti oseb, ki so tveganju nenaklonjene.

Graf 1: Funkcija koristnosti U(P) = ln(P) za tveganju nenaklonjene

osebe; 1 ≤ P ≤ 120.000

Vir: Lastni prikaz.

Graf 2 predstavlja poveœavo Grafa 1 v obmoœju 108.000 ≤ P ≤ 122.000.

Rdeœe obarvane œrte in simboli na Grafu 2 predstavljajo situacijo A iz

Tabele 1, zeleno obarvane œrte in simboli predstavljajo situacijo B iz

Tabele 1 in vijoliœasto obarvane œrte ter simboli ustrezajo obema

situacijama. Iz grafa je razvidno, da je razlika v koristih U(P
0

– P
AP

) in 

U(P
0

– P
MAX

) oziroma nekoristnost DU veœja v primeru situacije A. 

To pomeni, da bi racionalni ekonomski subjekt moral izbrati 

zavarovanje A (œe ima na voljo le situaciji A in B iz Tabele 1 in mora

izbrati natanœno eno od teh dveh zavarovanj). 

Œe mora oseba izmed dveh ponujenih zavarovanj z enako priœakovano

izgubo E(L) in aktuarsko praviœno premijo izbrati le eno zavarovanje, je za

tveganju nenaklonjenega maksimizatorja koristnosti racionalno, da izbere

tisto zavarovanje, pri katerem je razlika med maksimalno viøino premije,

ki bi jo ta posameznik bil pripravljen plaœati (P
MAX

), in aktuarsko praviœno

premijo (P
AP

), najveœja. Razliko med P
MAX

in P
AP 

oznaœimo kot premijo za

tveganje (P
RP

). Premija za tveganje dveh zavarovanj z enako E(L) je vedno

veœja pri tisti situaciji oziroma zavarovanju, ki ima niæjo verjetnost

nastanka izgube in veœjo vrednost izgube. Za ilustracijo podajamo

naslednji primer (Tabela 1).

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–4110

3 Funkcija f je konkavna na intervalu (a, b) natanko tedaj, ko je njen drugi odvod (f’’) manjøi od 0 na intervalu (a,
b). Ker je U konkavna, je U’’ < 0. Za x > 0 je drugi odvod funkcije ln(x) enak -1/x2, kar je manjøe od 0. 
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Graf 2: Razlika v koristnosti (med U(P
0

– P
AP

) in U(P
0

– P
MAX

))

oziroma nekoristnost DU za dve situaciji z enako

priœakovano izgubo, a razliœno verjetnostjo nastanka

økodnega dogodka in vrednostjo økode

Vir: Lastni prikaz.

Opomba: Vodoravna os predstavlja premoæenje (P) v evrih, navpiœna pa

koristnost v odvisnosti od premoæenja U(P). Legenda: P
0

= zaœetno

premoæenje; P
AP

= aktuarsko praviœna premija; P
MAX

= maksimalna premija, 

ki bi jo bil pripravljen plaœati tveganju nenaklonjen maksimizator koristnosti;

U = koristnost; DU = nekoristnost, ki je enaka razliki med koristnostjo pri

nakupu zavarovanja z aktuarsko praviœno premijo (U(P
0

– P
AP

)) in

priœakovano koristnostjo pri nenakupu zavarovanja (E(U(P
NZ

)).

Tabela 1: Primer dveh zavarovanj (situacij)

Vir: Lastni.

Legenda simbolov: P
0

= zaœetno premoæenje osebe, L = viøina izgube

premoæenja, œe se økodni dogodek zgodi in oseba tega zavarovanja ni izbrala,

E(L) = priœakovana izguba,4 ki je enaka zmnoæku verjetnosti nastanka izgube

in viøine izgube (p * L), P
AP

=  viøina aktuarsko praviœne premije, ki je enaka

priœakovani izgubi E(L).

Zavarovanje A B

P
0

(v EUR) 120.000 120.000

L (v EUR) 100.000 6.250

p (v %) 5 80

E(L) = PAP (v EUR) 5.000 5.000

Funkcija koristnosti U = ln(P) U = ln(P)

Zavarovalniøtvo 111
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V Tabeli 1 sta prikazani dve zavarovanji (A in B), od katerih mora

posameznik izbrati natanœno eno. Obe situaciji sta takøni, da je

priœakovana izguba E(L) njunih økodnih dogodkov enaka. Zavarovanje A

ima nizko verjetnost izgube (p) in visoko vrednost izgube (L).

Zavarovanje B ima visoko verjetnost izgube (p) in nizko vrednost izgube.

Za obe situaciji izraœunamo maksimalno viøino premije, ki jo je

posameznik øe pripravljen plaœati za nakup zavarovanja (P
MAX

), po

naslednji formuli: E(U(P
NZ

)) = U(P
0
-P

MAX
), pri œemer E(U(P

NZ
)) oznaœuje

priœakovano koristnost nezavarovanja in U(P) = ln(P) (Bowers et al.,

1997).

Situacija A: p · ln(P
0

– L) + (1 – p) · ln(P
0
) = ln(P

0
-P

MAX
) ; 

P
MAX

= P
0 
– (P

0
– L)p · (P

0
)1-p =  10.283 €; 

P
RP

= P
MAX

– P
AP

= 10.283 – 5.000 = 5.283 € (kar je ekvivalentno 106 % P
AP

)

Situacija B: P
MAX

= 5027 € ; P
RP

= 27 € (kar je ekvivalentno 0,53 % P
AP

)

Opazimo, da je racionalni ekonomski subjekt za zavarovanje A pripravljen

odøteti 2,06-kratnik aktuarsko praviœne premije, za zavarovanje B pa le

1,0053-kratnik aktuarsko praviœne premije. Œe ima ponujeni obe

zavarovalni polici za znesek, enak aktuarsko praviœni premiji, kupiti pa

sme le eno od njiju (kot v naøem eksperimentu), se bo odloœil za

zavarovanje A, saj s tem maksimizira svojo korist. 

Koristnost, ki jo oseba izkusi, œe se odloœi za nakup doloœenega

zavarovanja, pri œemer plaœa premijo P
AP

in se s tem podvræe zmanjøanju

svojega zaœetnega premoæenja v enaki viøini, je: U
A1

= U
B1

= U(P
0

– P
AP

) =

11,6527. Priœakovana koristnost, ki jo oseba izkusi, œe se ne odloœi za

nakup doloœenega zavarovanja, økodni dogodek z vrednostjo økode L pa

se zgodi z verjetnostjo (p) oziroma se ne zgodi z verjetnostjo (1 – p), je:

E(U(P
NZ

)) = p · U(P
0

– L) + (1 – p)* U(P
0
), kar je v naøem primeru enako

p · ln(P
0

– L) + (1 – p)*ln(P
0
). Pri situaciji oziroma zavarovanju A znaøa

E(U(P
NZ

)) 11,6076, pri situaciji oziroma zavarovanju B pa 11,6525. Razlika

med viøino koristnosti, ki jo oseba ima, œe se odloœi za nakup zavarovanja

v posamezni situaciji, in viøino koristnosti, ki jo oseba ima, œe se ne odloœi

za nakup zavarovanja v tej situaciji, lahko interpretiramo kot nekoristnost:

DU
A

= U
A1 

– E(U(P
NZ

))= 0,0470 in DU
B

= 0,0002 (Graf 2). Ker je

nekoristnost v primeru situacije oziroma zavarovanja A veœja kot v

primeru B, je za ekonomski subjekt racionalno, da se zavaruje proti

økodnemu dogodku A. 
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Pokazali smo, da bi morali racionalni ekonomski subjekti v primeru, ko so

sooœeni z dvema situacijama oziroma zavarovanjema, ki imata enako

priœakovano izgubo E(L) in aktuarsko praviœno premijo P
AP

(ki je enaka

priœakovani izgubi), izbrati tisto zavarovanje, ki jih zavaruje proti

økodnemu dogodku, ki se zgodi z niæjo verjetnostjo, a ima v primeru

uresniœitve visoko vrednost izgube. Na podlagi tega utemeljujemo

naslednji razmislek o priœakovanih rezultatih eksperimenta:

predpostavljamo, da se udeleæenci v eksperimentu obnaøajo kot tveganju

nenaklonjeni maksimizatorji koristnosti. Poslediœno imajo ti subjekti

konkavno funkcijo koristnosti in se bodo, œe morajo obvezno izbrati med

dvema alternativama z enako priœakovano izgubo E(L) in aktuarsko

praviœno premijo, raje odloœili za zavarovanje proti dogodku z veœjo

vrednostjo økode in niæjo verjetnostjo nastanka økodnega dogodka. 

3 Eksperimentalna metodologija

V naøi øtudiji smo kot metodoloøko orodje uporabili eksperiment.

Oblikovanje ekonomskega eksperimenta zahteva ustvarjanje

mikroekonomskega sistema, ki je celosten in samozadosten. Takøen

mikroekonomski sistem sestavljajo institucija in doloœeno øtevilo

posameznikov (Friedman in Cassar, 2004). Institucija v eksperimentu

predstavlja skupek pravil, ki doloœajo obliko interakcije in izmenjavo

informacij med udeleæenci. Ko je doloœena institucija, so s tem doloœeni

okvir moænih dejanj, ki so na voljo posameznikom v eksperimentu, 

in izidi, ki izhajajo iz moænih kombinacij dejanj posameznikov (Friedman

in Sunder 1994, 12). Primer institucije je avkcija, v kateri udeleæenci

sodelujejo, in znesek, s katerim razpolagajo. Smith (1994) definira

eksperiment øe natanœneje: loœi med okoljem eksperimenta, ki zajema

zaœetno kompenzacijo udeleæenca, preference in motivacijo, ter med

institucijo eksperimenta, ki vsebuje obliko komunikacije (npr. ponudba,

sprejetje cene) in pravila, ki doloœajo, kako takøna komunikacija poteka.

Na koncu Smith (1994) kot sestavni del eksperimenta razume øe vedenje

posameznega udeleæenca, ki je funkcija eksperimentalnega okolja in

institucije. To ogrodje eksperimenta omogoœa izvajalcu oblikovati okolje,

ki ga kontrolira (Davis in Holt, 1992, 15). Zavestna odloœitev o izbiri

okolja, institucije in s tem t. i. kontrolnih spremenljivk je tisto, kar

razlikuje eksperimentalne podatke od podatkov, nastalih v zunanjem

okolju (Friedman in Cassar, 2004).

Raziskovalec v okviru eksperimenta kontrolira veliko øtevilo kontrolnih

spremenljivk tako, da jih med eksperimentom dræi konstantne. Na drugi

strani ga zanimajo t. i. opazovane spremenljivke, ki jih med
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eksperimentom postopoma spreminja, s tem pa ugotavlja njihov uœinek

na æeleno odvisno spremenljivko (Friedman in Cassar, 2004). Pogosta

kritika eksperimentalne metodologije je, da v eksperimentu velikokrat

naenkrat sodeluje manjøe øtevilo subjektov,5 kot bi jih naøli v resniœnem

svetu, œe bi prouœevali doloœen pojav. To kritiko lahko zavrnemo, 

saj eksperimente zlahka ponovimo z drugimi subjekti in tako doseæemo

zadostno øtevilo pojavov. Ponovitve lahko opravijo tudi drugi raziskovalci

in tako preverijo rezultate prvih (Davis in Holt, 1992), pri œemer je

pogosta praksa, da se ob objavah rezultatov eksperimenta hkrati objavijo

tudi navodila za sam eksperiment, kar storimo tudi mi. Ponovljivost

omogoœa ugotavljanje, ali so rezultati eksperimenta eksterno veljavni, 

to je, ali jih lahko posploøimo tudi na okolje in populacijo zunaj

eksperimenta. Pomembna je tudi predpostavka, da priœakujemo, da se

bodo udeleæenci v okviru eksperimenta obnaøali tako, kot se tudi v

resniœnem okolju, œe se okoliøœine ne bodo bistveno razlikovale

(Friedman in Cassar, 2004). 

4 Zasnova in potek eksperimenta

V naøi øtudiji smo izvedli eksperiment, kot sledi: udeleæence eksperimenta

smo posedli v uœilnico in jim razdelili navodila eksperimenta (glej Prilogo

1). Ko so se seznanili z navodili, smo jim v øtirinajstih serijah in v

razliœnem vrstnem redu razdelili posamezne kartonœke. Udeleæenec je v

vsaki seriji dobil po en kartonœek. Na vsakem kartonœku sta bila opisana

dva økodna dogodka (A in B) in verjetnost, s katero se posamezni økodni

dogodek zgodi, økoda, ki nastane ob økodnem dogodku, in premija, ki jo

udeleæenec hipotetiœno plaœa ob zavarovanju za økodni dogodek (glej

Prilogo 2). Opisi økodnih dogodkov vkljuœujejo situacije, kot je izguba ali

poøkodba mobilnega telefona, raœunalnika, hiøe ali avtomobila.

Udeleæenec se nato odloœi, za kateri økodni dogodek se bo zavaroval.

Zavaruje se lahko samo za en økodni dogodek. Økodna dogodka A in B,

opisana na posameznem kartonœku, se razlikujeta øe po tem: eden ima

visoko verjetnost, da se zgodi in manjøo vrednost økode (visokoriziœni

dogodek), drugi pa nizko verjetnost in veœjo vrednost økode (nizkoriziœni

dogodek). Priœakovana izguba6 pri obeh økodnih dogodkih v eni seriji je

bila vselej enaka, kar pomeni, da bi v primeru enega ali drugega dogodka

udeleæenec zmeraj utrpel enako izgubo. Prav tako je bila viøina premije

zmeraj aktuarsko praviœna, kar pomeni, da je bila premija zmeraj enaka

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–4114

6 Primer: V seriji øtevilka 1 se dogodek pod zavarovanjem A zgodi z verjetnostjo 0,1 %, s økodo 110.000 evrov, pri
œemer je treba za zavarovanje hipotetiœno odøteti 110 evrov. Premija v viøini 110 evrov je aktuarsko praviœna, saj
je enaka priœakovani izgubi E(L), ki je enaka p * L = 0,001 * 110.000 = 110. Dogodek pod zavarovanjem B pa se
zgodi z verjetnostjo 55 % in økodo 200 evrov, zahtevana premija pa je prav tako 110 evrov. Vidimo lahko, da je
priœakovana izguba med dogodkoma enaka, saj: 0,001 *110.000 = 0,55 * 200.
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priœakovani izgubi E(L). Udeleæencem je bilo pojasnjeno, naj pri

odloœanju ravnajo tako, kot bi bilo riziku dejansko izpostavljeno njihovo

lastno imetje. Ko so vsi udeleæenci na vsakem kartonœku izbrali eno ali

drugo zavarovanje, smo kartonœke pobrali. Eksperiment je bil anonimen,

saj so udeleæenci na posamezne kartonœke vpisovali svoje izmiøljene øifre.

Eksperiment smo izpeljali marca 2013 med øtudenti prvih letnikov

Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru. Ker øtudenti prvih

letnikov øe niso posluøali naprednejøih predmetov s podroœja financ ali

zavarovalniøtva, je vpliv pristranskosti zaradi finanœnega predznanja

minimalen. Izvedba eksperimenta je potekala v veœ skupinah, v

posamezni skupini pa je trajala pribliæno 30 minut. Udeleæba v eni skupini

je izkljuœevala morebitno udeleæbo v drugi. V eksperimentu je sodelovalo

60 udeleæencev. Denarnih nagrad nismo uporabili, kajti æe Laury idr.

(2009) so ugotovili, da takøno nagrajevanje pri tako zastavljenem

eksperimentu ni znatnega pomena (kot je to praksa v veœini drugih

oblikah eksperimentalnega raziskovanja). S pomoœjo uporabe konkretnih

pojmov v opisih økodnih dogodkov, kot so »vaøa hiøa« ali »vaø avto«, pri

subjektih ustvarimo obœutek, da lahko izgubijo svoje imetje in njihovo

razmiøljanje pribliæamo resniœnemu odloœanju za nakup zavarovanja.

V eksperimentu nas je zanimalo, kako razliœni dejavniki vplivajo na

verjetnost, da udeleæenec na posameznem kartonœku izbere zavarovanje

za visokoriziœni dogodek. Na izbiro doloœenega zavarovanja imajo v

realnem okolju pomemben vpliv øtevilni dodatni dejavniki, med

pomembnejøe pa lahko øtejemo viøino zavarovalne premije glede na

razpoloæljivi dohodek zavarovanca, moralni hazard, narobe izbira,

naklonjenost tveganju, dojemanje verjetnosti nastanka økodnega dogodka

in vrednost oziroma økoda ob økodnem dogodku ter ne nazadnje

prodajna pot. Upoøtevajoœ navedeni razmislek, smo oblikovali kontrolne

spremenljivke. Prva od teh je zavarovalna premija, ki je enaka za

zavarovanji A in B, med katerima udeleæenec izbira. Premija je tudi enaka

priœakovani izgubi, zato naj ne bi vplivala na udeleæenœevo izbiro. Druga

spremenljivka, ki jo kontroliramo, je naklonjenost oziroma nenaklonjenost

tveganju. Ker so udeleæenci med visokoriziœnim in nizkoriziœnim

zavarovanjem morali izbrati natanko eno, so izrazili svojo preferenco. V

nasprotnem primeru bi udeleæenci, ki so tveganju manj naklonjeni, æeleli

izbrati oboje, tveganju naklonjeni udeleæenci pa nobenega zavarovanja.

Ta problem se pojavi tudi v izvedbi eksperimenta Slovica idr. (1977).

Tretji dejavnik, ki ga æelimo kontrolirati, je zavarovanœeva subjektivna

ocena in dojemanje verjetnosti nastanka økodnega dogodka. V realnem

ekonomskem okolju bi posameznik v procesu odloœanja o nakupu
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zavarovanja upoøteval vse njemu znane okoliøœine in izoblikoval svojo

oceno o verjetnosti nastanka økodnega dogodka oziroma lasten obœutek o

tveganosti. Ta verjetnost økodnega dogodka je lahko bistveno drugaœna

od aktuarske ocene, s katero razpolaga zavarovalnica, tudi zaradi

dejavnikov, kot so asimetrija informacij in moralni hazard, nanjo pa lahko

vplivajo tudi psiholoøki fenomeni. Posameznik teæi k ocenjevanju

verjetnosti za nastanek nekega dogodka na podlagi njegovih izkuøenj, 

ne pa na osnovi objektivne analize dejavnikov verjetnosti (Vandone,

2009). Zato v naøem eksperimentu podamo øtevilœno verjetnost nastanka

hipotetiœnega økodnega dogodka, ki se od aktuarske mestoma lahko tudi

bistveno razlikuje, saj so nekateri dogodki v realnosti na primer tako zelo

malo verjetni, da bi se udeleæencem ob zapisu tako nizke øtevilœne

vrednosti zdele povsem nerelevantne. Vendar pa predpostavljamo, 

da zavarovanec v realnosti s pravo aktuarsko oceno verjetnosti sploh ne

razpolaga, zato je za eksperiment kljuœno, da mi vemo, na osnovi kakøne

øtevilke se je udeleæenec sploh odloœil. Œe verjetnost zapiøemo,

udeleæencem pravzaprav »vsilimo« oziroma induciramo, da zgolj na osnovi

podane verjetnosti sprejmejo odloœitev o izbiri zavarovanja za doloœen

dogodek. S tem zaobidemo posameznikove lastne predstave, ki jih je imel

o verjetnosti nastanka økodnega dogodka.

Œetrti dejavnik, ki ga kontroliramo, je vrednost økodnega dogodka.

Kontrola nad tem je potrebna, saj je v realnem ekonomskem okolju

moænih veœ økodnih dogodkov v okviru enega zavarovalnega rizika.7

V eksperimentu smo zato posameznemu økodnemu dogodku doloœili

natanko eno vrednost, pri œemer gre za binarni problem, ali se dogodek

uresniœi v celoti ali pa se sploh ne uresniœi.

Zasnova naøega eksperimenta se od eksperimenta Laury idr. (2009)

razlikuje v tem, da v naøem navajamo konkretne opise zavarovalnih

rizikov v kombinaciji z denarnimi izrazi, medtem ko Laury idr. (2009)

uporabljajo poleg denarnih izrazov  za doloœitev verjetnosti nastanka

økode kroglice. S tem smo æeleli naø eksperiment pribliæati realnemu

ekonomskemu okolju in med subjekti ustvariti zavedanje o moænosti, 

da izgubijo svoje premoæenje.

5 Rezultati

Cilj naøega eksperimenta je ugotoviti, kako verjetnost in økoda dogodka

vplivata na posameznikovo izbiro zavarovanja za enega izmed dveh

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–4116

7 Primer so poplave hiø, kjer je doloœitev økode pogosto zahtevna in odvisna od mnogih dejavnikov.
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økodnih dogodkov – takønega, ki se zgodi z visoko verjetnostjo

(visokoriziœni dogodek), a ima nizko vrednost økode, ali takønega, ki se

zgodi z nizko verjetnostjo (nizkoriziœni dogodek) in ima visoko vrednost

økode. V procesu ocenjevanja smo uporabili metodo panelne probit

regresije.

S pomoœjo regresije lahko ugotavljamo, kako pojasnjevalne spremenljivke

vplivajo na verjetnost nekega dogodka oziroma odvisno spremenljivko. 

V izbranem modelu lahko odvisna spremenljivka zavzame samo vrednosti

0 ali 1; v naøem eksperimentu zavzame vrednost 1, œe je posameznik na

doloœenem kartonœku izbral zavarovanje za visokoriziœni økodni dogodek,

vrednost 0 pa, œe je izbral zavarovanje za nizkoriziœni økodni dogodek.

Probit model ima naslednjo obliko:

Pr [yit = 1|xit, β, αi ] = Φ (αi + x’it β), 

kjer je y
it 
odvisna spremenljivka, x

it
vektor regresorjev, β vektor

koeficientov, α
i
je neopazovan individualni uœinek, ki je sluœajna

spremenljivka, njena porazdelitev pa je neodvisna od regresorjev, 

Φ predstavlja kumulativno porazdelitveno funkcijo standardne normalne

porazdelitve, i in t pa oznaœujeta posameznika in serijo, pri œemer imajo

podatki panelno strukturo. Pojasnjevalne spremenljivke v naøem modelu

so verjetnost nastanka visokoriziœnega dogodka, verjetnost nastanka

nizkoriziœnega dogodka, økoda visokoriziœnega in økoda nizkoriziœnega

dogodka.

V nadaljevanju opiøemo spremenljivke, ki jih vkljuœimo v ocenjevanje.

Tabela 2 prikazuje opisno statistiko podatkov. Zaradi panelne strukture

podatkov opisna statistika razlikuje tri vrste variabilnosti: skupno

variabilnost, variabilnost med udeleæenci in pri posameznih udeleæencev

(med serijami znotraj posameznega udeleæenca), pri œemer je skupna

variabilnost pribliæno enaka variabilnosti med udeleæenci in pri

posameznih udeleæencih. Pri vseh spremenljivkah razen odvisni

spremenljivki je variabilnost znotraj udeleæencev enaka skupni

variabilnosti, medtem ko je variabilnost med udeleæenci enaka 0, kar je

posledica dejstva, da so bile serije za vse udeleæence enake (npr. serija 1

je bila enaka za vsakega udeleæenca), same serije pa so se med seboj

razlikovale (serija 1 je bila drugaœna kot serija 2 itd.). Tabela 2 za

spremenljivke prikazuje øe njihovo povpreœje, standardni odklon,

minimalno in maksimalno vrednost, øtevilo preseœnih, øtevilo œasovnih in

skupno øtevilo pojavov.
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Tabela 2: Opisna statistika

Vir: Lastni.

Vpogled v pogostost izbire nizkoriziœnega ali visokoriziœnega zavarovanja

udeleæencev prinaøa Tabela 3, saj je v njej prikazano, kolikøen deleæ

udeleæencev je v posamezni seriji izbral nizkoriziœno zavarovanje ali

visokoriziœno zavarovanje, navedena je tudi p-vrednost za njuno razliko.

Razvidno je, da je bila pri veœini serij izbira enega ali drugega zavarovanja

s strani udeleæencev razmeroma enoznaœna. Deleæa sta med seboj

statistiœno znaœilno razliœna v 11 izmed 14 serij. Serije, kjer deleæa pri 

5-odstotni statistiœni znaœilnosti med seboj nista razliœna, so 6, 7 in 14.

Izmed 11 statistiœno znaœilno razliœnih deleæev so udeleæenci pogosteje

izbrali nizkoriziœno zavarovanje v 6 serijah, visokoriziœno zavarovanje pa v

preostalih 5 serijah.

Spremenljivka Variabilnost Povpreœje Stand. odklon Min. Max. Pojavov
Izbira
visokoriziœnega
dogodka
(odvisna
spremenljivka)

Skupaj
Med
Znotraj

0,4619048 0,4988437
0,2170789
0,4499466

0
0,0714286
-

1
1

N = 840
n = 60
T = 14

Verjetnost
visokoriziœnega
dogodka

Skupaj
Med
Znotraj

0,6392857 0,18448
0
0,18448

0,3
0,6392857
0,3

0,9
0,6392857
0,9

N = 840
n = 60
T = 14

Verjetnost
nizkoriziœnega
dogodka

Skupaj
Med
Znotraj

0,0271857 0,26828
0
0,26828

0,0001
0,0271857
0,0001

0,1
0,0271857
0,1

N = 840
n = 60
T = 14

Økoda
visokoriziœnega
dogodka

Skupaj
Med
Znotraj

3066,786 7201,111
0
7201,111

30
3066,786
30

28800
3066,786
28800

N = 840
n = 60
T = 14

Økoda
nizkoriziœnega
dogodka

Skupaj
Med
Znotraj

156042,9 277245,6
0
277245,6

800
156042,9
800

900000
156042,9
900000

N = 840
n = 60
T = 14

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–4118
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Tabela 3: Test deleæev izbranih zavarovanj

Vir: Lastni.

Opomba: Izveden je bil test deleæev za dva vzorca. P-vrednost se nanaøa

na preizkus niœelne hipoteze, da je razlika med deleæema enaka 0.

Tabela 4 prikazuje rezultate panelne probit regresije.V modelih

predpostavljamo obstoj individualnih uœinkov vsakega udeleæenca

(sposobnost, morebitna predhodna raven znanja …), ki pa jih ne moremo

opazovati oziroma izmeriti. Hkrati predpostavljamo, da so ti neopazovani

uœinki normalno porazdeljeni in nekorelirani s pojasnjevalnimi

spremenljivkami. V tabeli sta dva stolpca, vsak izmed njiju pa prikazuje

doloœeno specifikacijo modela, ki smo ga ocenili. V prvo specifikacijo

smo vkljuœili vse øtiri relevantne spremenljivke, medtem ko v drugi

specifikaciji ocenjujemo razmerja med spremenljivkami.

Tabela 4: Probit model s sluœajnimi  uœinki

Vir: Lastni.

Opomba: Standardne napake so navedene v oklepajih. ** – statistiœno

znaœilno pri 5 %, *** – statistiœno znaœilno pri 1 %.

Serija
Deleæ nizkoriziœnih

zavarovanj
Deleæ visokoriziœnih

zavarovanj
p-vrednost

1 23 % 77 % 0,0000
2 33 % 67 % 0,0003
3 83 % 17 % 0,0000
4 73 % 27 % 0,0000
5 33 % 67 % 0,0003
6 42 % 58 % 0,0679
7 52 % 48 % 0,7150
8 65 % 35 % 0,0010
9 67 % 33 % 0,0003
10 78 % 22 % 0,0000
11 85 % 15 % 0,0000
12 38 % 62 % 0,0106
13 37 % 63 % 0,0035
14 43 % 57 % 0,1441

Koeficient (1) (2)

Verjetnost visokoriziœnega dogodka 1,480298*** (0,30186)

Verjetnost nizkoriziœnega dogodka -5,52293*** (1,904069)

Økoda visokoriziœnega dogodka 0,00000538 (1,904069)

Økoda nizkoriziœnega dogodka 0,000000276 (0,00000855)

Verjetnost visokoriziœnega dogodka /
verjetnost nizkoriziœnega dogodka

-0,0001541** (0,0000653)

Økoda visokoriziœnega dogodka /
økoda nizkoriziœnega dogodka

-3,649236*** (1,188254)

Konstanta -0,9623829*** (0,2156143) 0,1128945 (0,1028121)

Øtevilo pojavov 840 840

Øtevilo udeleæencev 60 60
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Iz prve specifikacije je razvidno, da veœja verjetnost visokoriziœnega

dogodka poveœuje verjetnost, da bo posameznik izbral zavarovanje za

takøen dogodek, œe ostale uœinke dræimo konstantne. Koeficient

spremenljivke je visoko statistiœno znaœilen in ima priœakovani predznak.

Po drugi strani pa viøja verjetnost nizkoriziœnega dogodka zmanjøuje

verjetnost za izbiro visokoriziœnega zavarovanja. Tudi ta koeficient je

visoko statistiœno znaœilen, predznak pa je prav tako v skladu z

zavarovalniøko intuicijo. Koeficienta za økodo visokoriziœnega in

nizkoriziœnega dogodka v prvi specifikaciji sicer nista statistiœno znaœilna.

Ker so posamezniki ob odloœanju o izbiri doloœenega zavarovanja

zagotovo primerjali viøino verjetnosti (ali økodo) enega ali drugega

dogodka, je bilo smiselno upoøtevati tudi njuno razmerje. Ocenjevanje s

takønima spremenljivkama je prikazano v drugem stolpcu. Koeficienta

spremenljivk sta sicer statistiœno znaœilna, vendar predznaka nista v skladu

s priœakovanji. Priœakovali bi, da veœje razmerje verjetnosti (ali økode) v

korist visokoriziœnega dogodka poveœuje verjetnost izbire visokoriziœnega

zavarovanja. Predznaka koeficientov tega ne potrjujeta. Ocenjujemo, 

da sta predznaka lahko posledica napaœne specifikacije modela.

6 Diskusija in nadaljnji eksperimenti

Predstavljeni zavarovalniøki eksperiment, ki smo ga izvedli na vzorcu 

60 øtudentov, kaæe na velik potencial pridobivanja novih spoznanj o

obnaøanju zavarovancev s pomoœjo eksperimentalne metodologije. 

V eksperimentu zaradi strogo kontroliranega okolja pridobivamo podatke,

ki so lahko zanesljivejøi od tistih, pridobljenih s terenskimi raziskavami ali

anketami, zaradi ponovljivosti eksperimenta pa so rezultati tudi preverljivi.

Takøno pridobivanje novih spoznanj je izjemnega pomena tako za

znanost kot za gospodarsko prakso. Zavarovalnice bi lahko s pomoœjo

predstavljene metode zanesljiveje kot s standardnimi metodami preverjale

odziv potencialnih zavarovancev na inovativne produkte ali njihove

kombinacije ter tudi njihove preference ali tudi razhajanja med

subjektivnimi ocenami verjetnosti økodnih dogodkov in aktuarskimi

ocenami.

Z izvedenim eksperimentom smo empiriœno preverjali posameznikovo

preferenco pri izbiri med zavarovanjem dveh razliœno verjetnih økodnih

dogodkov z enako povpreœno priœakovano økodo in enako premijo.

Udeleæenci so v 6 serijah pogosteje izbrali nizkoriziœno zavarovanje,

visokoriziœno zavarovanje pa v 5 serijah (pri œemer upoøtevamo samo 11

statistiœno znaœilnih serij). Œe bi se obnaøali racionalno, bi morali v veœini

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–4120
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serij izbrati nizkoriziœno zavarovanje. Ker je razmerje serij 6 : 5, ne

moremo podati zanesljivega sklepa o racionalnem oziroma neracionalnem

obnaøanju udeleæencev v naøem eksperimentu glede na teorijo koristnosti.

Rezultati pa kaæejo tudi, da so se udeleæenci na viøjo verjetnost, da se

zgodi visokoriziœni dogodek, odzvali s pogostejøo izbiro visokoriziœnega

zavarovanja. Kadar pa se je poviøala verjetnost nizkoriziœnega dogodka, 

se je izbira visokoriziœnega zavarovanja skladno zmanjøala. Zavarovalnice

lahko te izsledke uporabijo pri pripravi paketnih zavarovanj, tako da

zavarovanja, ki bi bila v alternativnem izboru za zavarovance manj

zanimiva, prikljuœijo k bolj zanimivim.

Dodaten razmislek namenjamo tudi vpraøanju, ali bi lahko na odloœitve

udeleæencev poleg opazovane spremenljivke vplival njihov odnos do

posamezne stvari. Postavi se vpraøanje, ali bi udeleæenec zavarovanja

izbiral na enak naœin, œe bi bila ob istih verjetnostih in vrednostih økode

namesto »njegove hiøe« riziku izpostavljena »njegova ladja«. Podoben

pomislek bi lahko izrazili glede starosti udeleæencev, saj so v naøem

eksperimentu sodelovali øtudenti, ki morebiti do premoæenja nimajo

takønega odnosa kot tipiœni zavarovanci premoæenjskih zavarovanj. 

A vendar menimo, da so øtudenti primerni udeleæenci, saj se tako izpelje

velika veœina eksperimentov v ekonomskih laboratorijih. Takøna praksa

temelji na dejstvu, da se v literaturi praviloma rezultati med eksperimenti s

øtudenti in eksperimenti z drugimi ne razlikujejo. V nadaljevanju raziskave

bi bilo zato smiselno opraviti eksperiment, pri katerem bi spreminjali le

opise økodnih dogodkov, vse ostale spremenljivke pa bi ostale enake.

Vendar pa ob tem tvegamo novo nevarnost oddaljevanja od realnega

ekonomskega okolja, saj bi økoda, ki lahko nastane, œe se økodni

dogodek zgodi, mestoma lahko postala, na primer, nerealno visoka.

V prihodnjih raziskavah bomo preverjali nekatera metodoloøka vpraøanja,

in sicer kako vpliva abstraktnost oziroma konkretnost opisa økodnega

dogodka na verjetnost izbire zavarovanja. Ker naø eksperiment ne

predstavlja identiœne ponovitve æe izvedenih eksperimentov, rezultatov ni

mogoœe neposredno primerjati s tistimi, ki so to vpraøanje raziskovali

abstraktno, kot denimo Slovic idr. (1977). Zato bomo opravili ustrezen

primerjalni eksperiment.
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Priloga 1: Navodila za sodelujoœe v eksperimentu

V tem eksperimentu vam bo predstavljenih 14 listov in vaøa naloga bo, 

da na vsakem listu izberete ENO IN NATANŒNO ENO izmed dveh

situacij. V vsaki situaciji bodo navedeni naslednji podatki:

• økodni dogodek, proti kateremu se s z nakupom tega zavarovanja

zavarujete;

• verjetnost, s katero se økodni dogodek zgodi;

• økoda, ki nastane, œe se økodni dogodek zgodi;

• premija, ki jo morate plaœati, da se zavarujete.

Vaøa izbira pomeni, da ste izbrali eno od dveh ponujenih zavarovanj. 

V eksperimentu bomo pri opisih zavarovanj uporabljali termine, kot so

‘’vaøa hiøa’’, ‘’vaø avto’’, ‘’vaø mobitel’’, ‘’vaø raœunalnik’’ in podobno. 

Pri izbiranju enega od obeh alternativnih zavarovanj ravnajte tako, kot bi

se odloœali v resniœnem æivljenju, kjer bi bilo økodnemu dogodku

izpostavljeno vaøe resniœno premoæenje. Œe tipa premoæenja, ki je opisano

v kateri od situacij, nimate v lasti, vas prosimo, da se odloœate tako, kot œe

bi ga imeli.

Œe se zgodi økodni dogodek, proti kateremu ste se zavarovali, dobite

povrnjeno celotno vrednost nastale økode. Œe se økodni dogodek ne

zgodi, izgubite samo plaœano premijo. Plaœana premija bo v vsaki seriji za

obe moæni zavarovanji enaka. Ker eno izmed obeh ponujenih zavarovanj

MORATE izbrati, boste premijo v vsakem primeru plaœali. Œe se zgodi

økodni dogodek, proti kateremu se niste zavarovali, boste izgubili

premoæenje oziroma denarno vrednost v viøini navedene økode.

Vsak izmed 14 listov bo podoben sledeœemu primeru:

V tem eksperimentu boste prejeli 14-krat po en list in na vsakem listu

bosta navedeni dve situaciji. Obe navedeni moænosti natanœno preberite
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Øtevilka serije: 0

Ime zavarovanja Zavarovanje A Zavarovanje B

Økodni dogodek, proti
kateremu se z
nakupom zavarovanja
zavarujete

kraja vaøega kolesa
potres, ki popolnoma
uniœi vaøo vikend
hiøico na morju

Verjetnost, s katero se
økodni dogodek zgodi

75% 1%

Økoda, ki nastane, œe
se økodni dogodek
zgodi

500 EUR 37.500 EUR

Premija, ki jo morate
plaœati, da se
zavarujete

375 EUR 375 EUR

Prosimo, obkroæite zavarovanje, ki ste ga izbrali:
Zavarovanje A                                  Zavarovanje B
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in izberite ENO IN NATANŒNO ENO izmed obeh ponujenih zavarovanj.

Ko na prvem listu obkroæite zavarovanje, ki ste ga izbrali, dvignite roko.

Ko bodo vsi udeleæenci konœali z reøevanjem prvega lista, bomo liste

pobrali ter razdelili naslednje liste in tako naprej vse do konca 14. lista.

Prosimo vas, da v eksperimentu sodelujete po svojih najboljøih moœeh. 

V œasu eksperimenta se ne pogovarjajte z drugimi udeleæenci. Œe imate

kakrønakoli vpraøanja, lahko kadarkoli med potekom eksperimenta

dvignete roko in priøli bomo do vas, da vam odgovorimo. Preden

zaœnemo, ali imate kakrønokoli vpraøanje glede poteka eksperimenta?

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo!

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–4124
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Priloga 2: Kartonœki

Zavarovalniøtvo 125

Serija
Zavaro-
vanje

Økodni dogodek, proti
kateremu se z nakupom
zavarovanja zavarujete

Verjetnost,
s katero se
zgodi
økodni
dogodek

Økoda, ki
nastane, œe
se zgodi
økodni

dogodek

Premija, ki
jo morate
plaœati, 
da se

zavarujete

1 A

Strmoglavljenje letala ali
druge vrste zrakoplova
na vaøo hiøo, ki je ob
tem uniœena.

0,1 % 110.000 EUR 110 EUR

1 B
Padec vaøega mobitela
na tla, pri œemer slednji
preneha delovati.

55 % 200 EUR 110 EUR

2 A

Iztirjenje vlaka, kar uniœi
poslovno stavbo vaøega
podjetja, ki se nahaja ob
æelezniøki progi.

1 % 91.000 EUR 910 EUR

2 B

Padec vaøega
raœunalnika na tla, pri
œemer slednji preneha
delovati.

65 % 1.400 EUR 910 EUR

3 A

Prenehanje delovanja
vaøega kavnega
avtomata zaradi
tehniœne napake, ki se
pojavi po preteku
garancijskega roka.

45 % 90 EUR 40 EUR

3 B

Na smuœanju v tujini 
se huje poøkodujete in
potrebujete
helikopterski prevoz ter
nujno operacijo.

0,2 % 20.000 EUR 40 EUR

4 A
Potres, ki popolnoma
uniœi vaøo vikend 
hiøico na morju.

10 % 17.000 EUR 1.700 EUR

4 B Kraja vaøega kolesa. 85 % 2.000 EUR 1.700 EUR

5 A

Nastanek prask in
poøkodba luœi na 
vaøem avtomobilu
zaradi nepazljivosti pri
parkiranju.

90 % 2.000 EUR 1.800 EUR

5 B
Kraja vaøega kmetijskega
pridelka na polju.

2 % 90.000 EUR 1.800 EUR
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Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 3–4126

Serija
Zavaro-
vanje

Økodni dogodek, proti
kateremu se z nakupom
zavarovanja zavarujete

Verjetnost,
s katero se

zgodi
økodni

dogodek

Økoda, ki
nastane, œe
se zgodi
økodni

dogodek

Premija, ki
jo morate
plaœati, 
da se

zavarujete

6 A
Prenehanje delovanja
vaøe televizije zaradi
udarca strele.

70 % 3.000 EUR 2.100 EUR

6 B
Ladja pri morski plovbi
treøœi v vaøo jahto.

3 % 70.000 EUR 2.100 EUR

7 A
Padec drevesa na vaø
motor, ki je parkiran
pod drevesom.

5 % 30.000 EUR 1.500 EUR

7 B
Uniœenje vaøega 
hiønega kina zaradi
mehanske poøkodbe.

80 % 1.875 EUR 1.500 EUR

8 A

Nekateri pralni
programi, ki jih ponuja
vaø pralni stroj,
prenehajo delovati
zaradi tehniœne napake.

30 % 300 EUR 90 EUR

8 B

Izdatne poplave uniœijo
vaøe obdelovalne
povrøine tako, da
izperejo vso rodovitno
prst, zato obdelovanje
brez drage sanacije v
prihodnje veœ ni
mogoœe.

0,01 % 900.000 EUR 90 EUR

9 A
Vihar odkrije in odnese
del strehe vaøe hiøe.

0,75 % 2.000 EUR 150 EUR

9 B

Zamrzovalnik zaœasno
preneha delovati zaradi
daljøega izpada
elektriœne energije, pri
œemer se pokvari vaøa
zamrznjena hrana.

75 % 200 EUR 150 EUR

10 A
Kraja vaøe smuœarske
opreme na smuœiøœu.

60 % 800 EUR 480 EUR

10 B
Poplava uniœi pritliœni
del stavbe vaøega podj.

4 % 12.000 EUR 480 EUR

11 A
Politje kave po knjigi,
ki ste si jo izposodili iz
knjiænice.

40 % 30 EUR 12 EUR
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Serija
Zavaro-
vanje

Økodni dogodek, proti
kateremu se z nakupom
zavarovanja zavarujete

Verjetnost,
s katero se

zgodi
økodni

dogodek

Økoda, ki
nastane, 

œe se zgodi
økodni

dogodek

Premija, ki
jo morate
plaœati, 
da se

zavarujete

11 B
Neznano vozilo
povzroœi økodo na 
ograji ob vaøi hiøi.

1,5 % 800 EUR 12 EUR

12 A
Padec vaøega mobitela
iz hlaœnega æepa med
hojo po mestu.

45 % 240 EUR 108 EUR

12 B
Razlitje barve za
pleskanje po vaøem
novem avtomobilu.

6 % 1.800 EUR 108 EUR

13 A

Nastanek prask in
poøkodba luœi na 
vaøem avtomobilu
zaradi nepazljivosti 
pri parkiranju.

90 % 2.000 EUR 1.800 EUR

13 B
Kraja vaøega kmetijsk.
pridelka na polju.

2 % 90.000 EUR 1.800 EUR

14 A
Razlitje nafte v morje iz
tankerja, ki je v lasti
vaøega podjetja.

2,5 % 750.000 EUR 18.750 EUR

14 B
Toœa uniœi vaø nov
avtomobil.

65 % 28.800 EUR 18.750 EUR
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Novice

Evropski zavarovalni trg v
letu 2012

Evropsko zavarovalno in

pozavarovalno zdruæenje Insurance

Europe je avgusta letos objavilo

statistiœni pregled podatkov o

evropskem zavarovalnem trgu v letu

2012. Ob tem je poudarilo, da

zavarovanje pomembno prispeva 

k rasti in razvoju gospodarstva,

zagotavlja finanœno stabilnost s

svojimi dolgoroœnimi naloæbami v

gospodarstvo ter spodbuja stabilno

in trajno varœevanje.

Evropska zavarovalna industrija je s

33 % zbrane zavarovalne premije

najveœja na svetovnem trgu, sledita ji

Severna Amerika (30 %) in Azija 

(29 %). V svetovnem merilu so

evropske zavarovalnice zbrale 33 %

zavarovalne premije tudi na

podroœju æivljenjskih zavarovanj,

medtem ko so imela neæivljenjska

zavarovanja 30-odstotni træni deleæ.

Skupna bruto obraœunana

zavarovalna premija je znaøala veœ

kot 1.100 milijard EUR, od tega pri

æivljenjskih zavarovanjih 651 milijard

EUR ali 59 % celotne zavarovalne

premije in pri neæivljenjskih

zavarovanjih 452 milijard EUR (31 %

celotne zavarovalne premije

premoæenjsko in nezgodno

zavarovanje ter zavarovanje

odgovornosti, 10 % pa zdravstveno

zavarovanje). Pri neæivljenjskih

zavarovanjih so prevladovala

avtomobilska zavarovanja s 

134 milijardami EUR zbrane premije.

Premije so v zadnjem desetletju

narasle za povpreœno 2,5 % na leto. 

Obraœunane kosmate odøkodnine in

zavarovalnine so v letu 2012 znaøale

959 milijard EUR. Æivljenjske

zavarovalnice so izplaœale 

646 milijard EUR zavarovalnin,

neæivljenjske pa 313 milijard EUR

odøkodnin oziroma zavarovalnin

(100 milijard EUR za odøkodninske

zahtevke iz naslova avtomobilskih

zavarovanj, 92 milijard EUR iz

naslova zdravstvenih zavarovanj in

skoraj 53 milijard EUR pri

premoæenjskih zavarovanjih). 

Leta 2012 se je deleæ premij v BDP

rahlo poveœal, in sicer na 7,7 %, pri

œemer obstajajo med posameznimi

dræavami œlanicami velike razlike 

(v Romuniji 1,3 %, v Veliki Britaniji 

13,2 %). Prebivalec Evropske unije

(EU) je za zavarovanja povpreœno

porabil 1.860 EUR (leta 2002 

1.539 EUR v nominalnem znesku),

od tega 1.098 EUR za æivljenjska

zavarovanja in 762 EUR za

neæivljenjska (570 EUR za

premoæenjska, nezgodna in

odgovornostna zavarovanja in 

192 EUR za zdravstvena

zavarovanja). Œetrtina prebivalcev

EU je imela sklenjeno prostovoljno

zdravstveno zavarovanje.

Od vseh gospodarskih panog v EU

je imel zavarovalni sektor v

obravnavanem letu najveœ naloæb, 

Zavarovalnica oktober 2013.xp  10/10/13  9:05 AM  Page 129



in sicer v viøini skoraj 8.400 milijard

EUR po vsem svetu (leta 2002 le

5.000 milijard EUR), kar je

enakovredno 58 % evropskega BDP.

Veœina teh sredstev je bila

investirana v obveznice (42 %) in

delnice (30 %). Zavarovalni sektor je

bil tudi najveœji institucionalni

investitor v Evropi, z veœ kot 50 %

vseh evropskih sredstev v

upravljanju v letu 2011

(zavarovalnice 7.700 milijard EUR,

pokojninski skladi 3.700 milijard

EUR).

Leta 2012 je v Evropi delovalo 

5.300 zavarovalnic. Med njimi so

prevladovale delniøke druæbe in

vzajemne zavarovalnice, nekaj pa je

tudi javnih institucij, zadrug itd.

Evropski zavarovalni sektor tako

predstavlja enega izmed velikih

delodajalcev, tako direktnih kot

posrednih. Ob 930.000 zaposlenih je

z zavarovalnicami sodelovalo øe

milijon zunanjih sodelavcev in

samostojnih posrednikov ali

zastopnikov. Zavarovalnice namreœ

prodajajo svoja zavarovanja direktno

ali preko drugih distribucijskih

kanalov: pri neæivljenjskih

zavarovanjih najpogosteje preko

zavarovalnih zastopnikov in

zavarovalnih posrednikov, pri

æivljenjskih zavarovanjih pa

prevladuje banœno posredniøtvo. 

Javno posvetovanje o
jedrski odgovornosti

Evropska komisija je 30. julija 2013

objavila javno posvetovanje o

zavarovanju in odøkodnini za økodo,

ki jo povzroœijo nesreœe v jedrskih

elektrarnah, z æeljo izboljøati varnost

morebitnih ærtev iz jedrskih nesreœ

ter opredeliti potrebo po enotnih

evropskih pravilih o zavarovanjih in

odøkodninah za tovrstne økode.

Obstojeœa pravila in konvencije

namreœ ne zagotavljajo enakomerno

finanœne varnosti operaterjev za

primer økode, povzroœene v jedrski

nesreœi. Nekatere dræave so

usmerjene v doloœene vrste økod,

druge uporabljajo pro rata sheme za

vse vrste økod. V dveh dræavah

œlanicah EU konvencije sploh ne

uporabljajo. Zato se poraja vpraøanje

o vpeljavi enotnega evropskega

sistema za reøevanje økodnih

zahtevkov, opredelitev vrst økode in

razpoloæljivih zneskov za

odøkodnine, opredelitev

odgovornosti ter organizacijo

zavarovanja.

Javno posvetovanje se je sklenilo 

22. oktobra 2013.

Konœne smernice EIOPA
za pripravo na
Solventnost II

Evropski organ za zavarovanja in

poklicne pokojnine (EIOPA) je 

27. 9. 2013 objavil konœno poroœilo

o javnem posvetovanju o smernicah

za pripravo na Solventnost II, ki je

potekalo od 27. 3. do 19. 6. 2013.

Prejel je veœ kot 4000 pripomb, na

osnovi katerih je pripravil revidirano,

konœno verzijo smernic. EIOPA

namerava izdati smernice v vseh

uradnih jezikih EU do 31. 10. 2013,

veljati pa naj bi zaœele 1. 1. 2014.
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Izvajanje direktive
Solventnost II preloæeno
na 1. 1. 2016

Evropska komisija je 2. 10. 2013

objavila predlog spremembe

Direktive Solventnost II v delu, ki se

nanaøa na rok prenosa direktive v

nacionalne pravne ureditve in

zaœetek uporabe direktive.

Predlagani rok za implementacijo

direktive je 31. 1. 2015, predlagani

zaœetek uporabe direktive pa je 

1. 1. 2016. Predlog morata formalno

potrditi Svet in Evropski parlament,

predvidoma naj bi bila spremenjena

direktiva sprejeta do konca

letoønjega leta.

Novice 131
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Nova zakonodaja

Uradni list Republike Slovenije
(od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013)

56/2013 z dne 2. 7. 2013

2142 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o

finanœnih konglomeratih (ZFK-B);

2143 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o

banœniøtvu (ZBan-1K);

2144 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o

zavarovalniøtvu (ZZavar-J).

59/2013 z dne 12. 7. 2013

2301 Poroœilo o rasti cen æivljenjskih potrebøœin na

obmoœju Slovenije za junij 2013.

62/2013 z dne 22. 7. 2013

2483 Sklep o najmanjøem øtevilu zaposlenih delavcev

v pokojninski druæbi, ki imajo ustrezna strokovna

znanja in izkuønje s podroœja financ;

2484 Sklep o poroœanju upravljavca pokojninskega

sklada, oblikovanega kot kritni sklad, o kapitalu,

rezervacijah za nedoseganje zajamœene vrednosti

sredstev in strukturi naloæb iz naslova teh rezervacij;

2485 Sklep o podrobnejøi vsebini obvestila o

vkljuœitvi v kolektivno zavarovanje, izjave o izbiri

naloæbene politike in pristopne izjave o vkljuœitvi v

individualno zavarovanje;

2486 Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepov, 

ki jih je izdala Agencija za zavarovalni nadzor, v

delih, ki urejajo naœin poroœanja.

63/2013 z dne 26. 7. 2013

2509 Zakon o finanœnem poslovanju, postopkih

zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno

preœiøœeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB7);

2517 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o

pravilih cestnega prometa (ZPrCP-B);

2541 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij

2013.
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69/2013 z dne 23. 8. 2013

2675 Poroœilo o rasti cen æivljenjskih potrebøœin na obmoœju Slovenije za

julij 2013;

2690 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2013.

75/2013 z dne 9. 9. 2013

2776 Poroœilo o rasti cen æivljenjskih potrebøœin na obmoœju Slovenije za

avgust 2013.

79/2013 z dne 27. 9. 2013

2839 Sklep o podrobnejøem naœinu vrednotenja knjigovodskih postavk in

analitiœnem kontnem naœrtu pokojninskega sklada, oblikovanega kot

kritni sklad;

2840 Sklep o revizijskem pregledu letnega poroœila pokojninskega sklada,

oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov in vsebini

revizorjevega poroœila;

2841 Sklep o povzetku letnega poroœila pokojninskega sklada,

oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov;

2842 Sklep o letnem poroœilu in medletnih raœunovodskih izkazih

pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih

skladov;

2843 Sklep o izjavi o naloæbeni politiki vzajemnega pokojninskega sklada

in podsklada krovnega pokojninskega sklada;

2844 Sklep o izraœunu œiste vrednosti sredstev, vrednosti enote

premoæenja, odkupne vrednosti premoæenja in donosnosti vzajemnega

pokojninskega sklada;

2845 Sklep o upravljanju tveganj pokojninskega sklada;

2846 Sklep o merilih za doloœitev pomembnega vpliva upravljavca

pokojninskega sklada na upravljanje izdajatelja;

2847 Sklep o vsebini obvestila o vkljuœitvi v kolektivno zavarovanje, izjave

o izbiri podsklada krovnega pokojninskega sklada in pristopne izjave k

pokojninskem naœrtu individualnega zavarovanja;

2848 Sklep o registru osebnih raœunov, potrdilu o stanju na osebnem

raœunu in potrdilu o vplaœilih, ki jih je financiral delodajalec;

2849 Sklep o pravilih upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada in

krovnega pokojninskega sklada;

2850 Sklep o naloæbah pokojninskega sklada;

2851 Sklep o letnem poroœilu vzajemnega pokojninskega sklada in

krovnega pokojninskega sklada;

2852 Sklep o poroœanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in

krovnega pokojninskega sklada;

2853 Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj upravljavcu vzajemnega

pokojninskega sklada in o vsebini javne objave o pridobitvi dovoljenja za
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preoblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada v podsklad krovnega

pokojninskega sklada.

Poroœevalec Dræavnega zbora Republike Slovenije
(od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013)

b.ø./2013 z dne 2. 7. 2013 

Poroœilo o stanju na podroœju zavarovalniøtva, Letno poroœilo Agencije za

zavarovalni nadzor za leto 2012 in Finanœni naœrt Agencije za zavarovalni

nadzor za leto 2013.

b.ø./2013 z dne 29. 8. 2013 

Predlog Zakona o spremembi Stvarnopravnega zakonika (SPZ-A).

b.ø./2013 z dne 30. 8. 2013 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

(ZDoh-2M).

b.ø./2013 z dne 12. 9. 2013 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih

druæbah (ZGD-1H).

b.ø./2013 z dne 19. 9. 2013 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finanœnih

zavarovanjih (ZFZ-C).

b.ø./2013 z dne 23. 9. 2013

Predlog zakona o makrobonitetnem nadzoru finanœnega sistema

(ZMbNFS).

Novice 135
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