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Upravljanje tveganj in Solventnost II
POVZETEK
Zavarovalništvo je s tveganji neločljivo povezano, saj je vsakodnevno poslovanje povezano
prav s prevzemanjem tveganj drugih subjektov. Z novo zakonodajo Solventnost II, ki je
pričela veljati 1. 1. 2016, se bosta delovanje zavarovalnic kot tudi izračun njihove kapitalske
ustreznosti močno spremenila. Solventnost II velja v vseh 27-ih članicah Evropske unije, kot
tudi v treh državah članicah evropskega gospodarskega območja. Namen nove zakonodaje
sta še bolj učinkovito ščitenje interesov zavarovancev ter poglobitev integracije evropskih
zavarovalnih trgov. V magistrskem delu sem opisala glavne spremembe, ki jih prinaša nova
zakonodaja glede na zakonodajo Solventnost I. Poleg tega sem povzela vsebino vsakega od
treh stebrov, na katerih Solventnost II temelji.
Razvoj sistema učinkovitega upravljanja tveganj v zavarovalnici vsekakor ni enostaven in
zahteva veliko vloženega truda, novih investicij, modeliranja, drugačnega pogleda na
tveganja in kapital, predvsem pa spremembo kulture tveganj. Solventnost zavarovalnice
omogoča njeno dolgotrajno delovanje in finančno zdravje. Zavarovalnice za svojo
solventnost skrbijo z obvladovanjem in upravljanjem svojih tveganj. Obvladovanje tveganj se
za različne vrste tveganj lahko precej razlikuje. V magistrski nalogi sem povzela različne
pristope upravljanja tveganj za posamezno vrsto tveganj ter nekaj pristopov k njihovem
merjenju.

Risk Management and Solvency II
ABSTRACT
Insurance and risks are closely linked, as daily operations of the insurance companies are to
take risks from policyholders. New legislation, Solvency II, which entered into force on 1 st
January 2016, changes significantly the operations of insurance companies as well as its
calculation of solvency capital requirement. Solvency II applies in all 27 EU member states, as
well as in three member states of the European Economic Area. New legislation protects
more effectively the interests of policyholders and deepens the integration of European
insurance markets. In thesis I described main changes between legislation Solvency I and
Solvency II. In addition I have summed up the content of three pillars on which Solvency II is
based on.
Developing an effective risk management system is certainly not easy and requires a lot of
effort, new investments, modeling, different view on risks and capital and especially change
of the culture of risks. The solvency of an insurance company enables its long-term
performance and financial health. Insurance company ensures its solvency with an
overarching system of risk controls and risk management. Risk management may vary
considerably for different types of risks. In this thesis I summarized the different approaches
1

of risk management for each type of risk, and described some approaches to risk
measurement.
Math. Subj. Class. (2010): 62P05
Ključne besede: Solventnost II, upravljanje tveganj, merjenje tveganj, zahtevani
solventnostni kapital, ekonomski kapital, zavarovanje
Keywords: Solvency II, risk management, risk measurement, solvency capital requirement,
economic capital, insurance
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Uvod
Glavna literatura, na katero sem se opirala pri pisanju magistrskega dela, je knjiga Risk
Management for Insurers priznanega upravljavca tveganj in specialista zakonodaje
Solventnosti II Renéja Doffa. Tako so tudi slike in tabele v večini povzete po tej knjigi.
Tveganje in kapital sta neločljivo povezana. Količina kapitala, ki podjetju služi kot nekakšno
varovalo, s katerim nadomesti finančno izgubo realiziranih tveganj, je omejena. Profil tveganj
podjetja predstavimo z višino kapitala, ki ga le-ta potrebuje, da bo lahko absorbiralo svoja
tveganja. Obstajata dve vrsti zahtevanega kapitala. Prvega si podjetje postavi samo, gre za
t. i. notranjo zahtevo po kapitalu, saj si na ta način podjetje želi zagotoviti dolgoročno
kontinuiteto poslovanja. Cilj je ustvarjanje čim večje vrednosti podjetja ob upoštevanju
zahtevanega kapitala. Notranja zahteva po kapitalu se imenuje tudi ekonomski kapital (ang.
economic capital). Druga vrsta zahtevanega kapitala je regulatorni zahtevani kapital, ki ga,
kot pove že ime, zahteva regulator s ciljem, da prepreči preveč tvegano poslovanje podjetij, v
tem primeru zavarovalnic in na ta način zavaruje zavarovance in stabilizira finančni sistem.
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1. Upravljanje tveganj
Kaj je tveganje? Lahko bi rekli, da ima skoraj vsaka knjiga svojo definicijo. V magistrskem delu
se bom držala definicije, ki je zapisana v knjigi Risk Management for Insurers, in sicer:
»Tveganje je odklon rezultata od pričakovanj, kar povzroči izgubo ali zmanjša vrednost
podjetja.«
Upravljanje tveganj je jedro zavarovalniške dejavnosti. Kljub temu se je pomembnost le-tega
skozi čas spreminjala. V zadnjih desetletjih je upravljanje tveganj postajalo vedno bolj in bolj
pomembno. Razlogov za to je več.
Prvi je zagotovo ta, da je sektor zavarovalništva doživel proces deregulacije. Pred tem so
pravila igre za zavarovalnice natančno določali predpisi. Razvoj postopne deregulacije pa je
zavarovalnicam dovoljeval, da so prevzemale vse več in več tveganj in raziskovale svoje
prednosti pred ostalo konkurenco.
Drugi razlog je, da smo bili globalno priča več valom privatizacije, npr. tveganje življenjskih
zavarovanj je postalo precej stimulirano z ugodnejšo davčno obravnavo. Podobno je mnogo
držav, predvsem v zahodni in srednji Evropi, privatiziralo sektor zdravstvenih zavarovanj.
Zgledu privatizacije zavarovalniškega sektorja, bodisi življenjskih zavarovalnic bodisi
zdravstvenih ali pa premoženjskih zavarovalnic, sledijo tudi ostale države. Ta trend je
povzročil povečanje konkurence, ta pa znižanje premij. Zavarovalnice so znižanje premij
želele nadomestiti tako, da so prevzemale večje naložbeno tveganje.
Tretji razlog je, da vse več zavarovalnic posluje na mednarodnih trgih. Mednarodna
konkurenca omogoča razpršitev in posledično zmanjšanje tveganj; na drugi strani pa podjetje
tako postane občutljivo na druga – globalna tveganja. Primeri so teroristični napad
11. septembra 2001, orkan Katrina v Združenih državah Amerike leta 2005, Japonski cunami
leta 2011 ali pa na primer množične poplave na azijsko – pacifijskem območju v zadnjih letih.
Četrti razlog je povečano nihanje kapitalskih trgov. Del tega nihanja lahko pripišemo bolj
učinkovitim in globalnim trgom. Kot posledica premika k t. i. poštenemu vrednotenju
sredstev, ima nihanje vrednosti portfelja sredstev na zavarovalnico neposredni učinek oz. na
ta način nihanje postane bolj opazno, vidno. Poleg tega so naložbene strategije postale
pomemben vir donosa, njihova struktura pa vse bolj kompleksna. Globalizacija kapitalskih
trgov in mednarodnost zavarovalniške industrije sta povzročila, da so sklepanje zavarovanj
(ang. underwriting) in naložbene aktivnosti povezane bolj kot kadarkoli prej. Vse skupaj
nakazuje, da je zavarovalništvo postalo občutljivejše na dogajanje na mednarodnih
kapitalskih trgih, kar je dokazala tudi zadnja globalna finančna kriza.
Peti razlog je, da je zavedanje o tveganjih skozi čas rastlo, kar je nekaterim povzročalo tudi
težave, saj tveganja lahko bolijo. V poznih devetdesetih letih prejšnjega tisočletja je število
nesolventnih zavarovalnic močno porastlo. Propad nekaterih zavarovalnic je prizadel tudi
njihove zavarovance, propad drugih pa na srečo ne. Ti dogodki so razkrili tveganja številnih
4

institucij ter tako pritegnili pozornost regulatorjev in s tem večje zakonodajne spremembe.
Trenutno je v ospredju nova zakonodaja Solventnost II, ki je stopila v veljavo s 1. 1. 2016.
Solventnost II je, zaradi prej navedenih razlogov, postala pomembna tema – zavarovalnice so
se (in se še vedno) nanjo pripravljale z ustanovitvijo funkcije upravljanja tveganj, z bolj
natančnimi analizami tveganj, s ponovnim usklajevanjem oz. ustanavljanjem nekaterih
postopkov upravljanja tveganj idr. Kljub temu, da so imele zavarovalnice že pred
Solventnostjo II vzpostavljene nekatere postopke za upravljanje tveganj, nova zakonodaja na
vsak način predstavlja velik izziv pri nadaljnjem delu na tem področju in postavlja upravljanje
tveganj na pomembno mesto v delovanju zavarovalnic.
Globalna finančna kriza, ki se je začela leta 2008, je razvoj upravljanja tveganj močno
pospešila. Nauk krize pa ostaja ta, da je boljše in širše razumevanje tveganj v finančnih
institucijah še kako pomembno, ter da je potrebno to razumevanje razviti v celotni industriji.

1.1. Nove metodologije in tehnologije
Zavarovalnice se pri svojem poslovanju že od nekdaj zavedajo tveganj, npr. tako da pri
določanju premije upoštevajo različne dejavnike (razlikovanje geografskih območij pri
zavarovanju avtomobilske odgovornosti ali pa upoštevanje starosti zavarovanca pri
življenjskih zavarovanjih). Napredek tehnologije je omogočil različne načine raziskovanja in
uporabe kvantitativnih metod. V sredini devetdesetih let prejšnjega tisočletja so tako na
področje upravljanja tveganj najprej v bančništvu, kasneje pa še v zavarovalništvu, vstopili
matematiki. To so zaznali tudi regulatorji, zato so nove tehnike izračunov uporabili tudi v
svojih regulatornih okvirih. Najprej so se pojavile spremembe v bančnem zakonodajnem
okviru – Basel II, nato pa še v zavarovalniškem – Solventnost II. Težava prejšnjega
zakonodajnega okvira je namreč ta, da tveganje in zahteva po kapitalu nista zadostno
povezana oz. ima lahko višje tveganje v nekaterih primerih celo nižjo kapitalsko zahtevo.

1.2. Funkcija upravljanja tveganj
Finančne institucije se vse bolj zavedajo pomembnosti tveganj in njihovega upravljanja.
Upravljanje tveganj je bilo potrebno vključiti v okvir tedanjega upravljanja zavarovalnic, s
čimer so imele le-te kar precej težav.
Menedžerji so se morali sprijazniti oz. so morali sprejeti, da so tveganja glavni element
vsakodnevnega poslovanja podjetja in da so lahko moderne kvantitativne metode dragoceno
orodje za izboljšanje poslovanja. Na drugi strani pa bodo morali upravljavci tveganj, ki so v
večini primerov matematiki in aktuarji, znati vodilnim v zavarovalnicah tveganja in njihovo
upravljanje predstaviti na čim bolj enostaven način.
Škandali korporativnega upravljanja, kot sta npr. Enron in WorldCom, so pokazali, kako zelo
so lahko finančne institucije občutljive, ko ne obvladujejo svojih tveganj. Več o teh škandalih
je napisano v razdelku o operativnih tveganjih (razdelek 7.1.).
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1.3. Nekaj zgodovine
Tveganja obstajajo že od začetka človeštva. V začetku civilizacije so ljudje nepričakovane
dogodke pripisovali volji bogov, zato se z njimi ni imelo smisla ukvarjati. Beseda tveganje
izhaja iz arabske besede »riziq«, katere pomen je »dobiček ali izguba«, ki ga je vsakemu
posamezniku določil Alah. Zaradi volje Alaha je bila višina dobička negotova. V renesansi se
je pomen tveganja spremenil v potencialno negotovo izgubo ali nevarnost. V obdobju
renesanse so znanstveniki naredili premik v razumevanju vzorcev in razlogov za pojav
nekaterih dogodkov, ki so bili prej pripisani božji volji. Ta premik v miselnosti je zamajal vero
v boga. Skozi čas so znanstveniki in filozofi raziskovali ozadje nepričakovanih dogodkov, kar
je ogromno pripomoglo k razumevanju koncepta verjetnosti. Iznajdba normalne porazdelitve
v osemnajstem stoletju je bil velik napredek na področju upravljanja tveganj, saj je ta
porazdelitev osnova v novodobnih modelih določanja cen sredstev in je (skozi princip
tvegane vrednosti – ang. Value-at-Risk) ključna pri določanju tveganj tako v zakonodaji Basel
II kot tudi v Solventnosti II. Z odkritjem normalne porazdelitve se je pozornost iz pričakovane
vrednosti oz. povprečja preusmerila na odklon realiziranega rezultata od pričakovanega.

1.4. Različni pogledi na tveganje
Najbolj znana definicija tveganja je, da je tveganje verjetnost izgube. Ker se ta definicija
nanaša le na negativne stvari, bi lahko temu rekli tudi čisto tveganje. Primeri čistega tveganja
so na primer poplave, potresi, tatvine, izguba strank in podobno. Na finančnih trgih je
tveganje določeno na bolj špekulativen način – zajeti so tako pozitivni kot tudi negativni
učinki. Investitor kupi na primer neko delnico, za katero obstaja verjetnost, da bo njena
vrednost padla. Tveganje je kompenzirano s pričakovanjem investitorja, da bo vrednost
delnice narastla ali pa s periodičnim izplačilom (npr. obresti ali dividende). Temu rečemo
špekulativno tveganje. Pri špekulativnem tveganju se uporablja varianco vrednosti naložb
okrog njene povprečne vrednosti. Bolj njena vrednost niha, večje je tveganje. V večini
primerov velja, da večje kot je tveganje, višji je lahko donos. Naložbe z visokim donosom
torej skoraj vedno skrivajo tudi visoko tveganje. Špekulativno tveganje in donos tako
predstavljata vsak svojo plat iste zgodbe. Povezava tveganja in donosa je osnova delovanja
zavarovalnic. Na kapitalskih trgih se običajno uporablja špekulativni pogled. Investitorji želijo
doseči čim višjo donosnost ob čim manjšem tveganju. Tveganje se meri z vidika volatilnosti
ali s tvegano vrednostjo (ang. Value-at-risk VaR).
Tveganja lahko razlikujemo tudi po tem, ali izvirajo v zavarovalnici (ta imenujemo endogena
tveganja) ali pa zunaj nje (ta imenujemo eksogena tveganja). Endogena tveganja lahko
običajno aktivno upravljamo tako, da merimo določene dejavnike tveganj (ang. key risk
indicators, krajše KRIs) in nato poskušamo preprečiti, da se tveganje realizira. Na drugi strani
eksogena tveganja lahko upravljamo le tako, da poskušamo omejiti posledice njihove
uresničitve. Primer endogenega tveganja je prevara zaposlenega v zavarovalnici. To tveganje
lahko omejimo z notranjo kontrolo, kot je na primer princip štirih oči. Primer eksogenega
tveganja pa je izguba na trgu vrednostnih papirjev. Tega tveganja ne moremo preprečiti,
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lahko pa ga omejimo tako, da si na primer postavimo določene limite na področju naložb
(npr. največ koliko odstotkov portfelja je lahko naloženega v podjetniške obveznice).
Področje upravljanja tveganj se osredotoča na odklon vrednosti od pričakovane. Za
zavarovalnico kot celoto posamezno tveganje ni nujno tudi nevarno. Pričakovana vrednost
vseh škod je že vključena v ceno zavarovanj in dokler dejanske škode ne presegajo
pričakovane vrednosti, zavarovalnica ni v nevarnosti. Težave nastopijo, ko so dejanske škode
višje od pričakovanih. Prav to je tveganje, ki ga želijo zavarovalnice meriti in upravljati.

1.5. Tveganja zavarovalnic
Ko poskušamo interpretirati tveganje, moramo gledati s perspektive zavarovalnice. Kaj
predstavlja tveganje? Predpostavimo, da je v enem letu v povprečju en izmed 5.000
zavarovanih avtomobilov popolnoma poškodovan - totalka. V skladu z zakonom velikih števil,
premija vsake avtomobilske zavarovalne police vsebuje premijo ene pet-tisočine vrednosti
(stroške izvzamemo). Dogodek, da bosta v naslednjem letu ravno 2 izmed 10.000
avtomobilov totalki, zavarovalnici ne predstavlja nobenega tveganja. Skupna škoda je
namreč lahko v celoti poplačana iz zbrane premije. Za posamezno stranko negotovost seveda
obstaja, toda za zavarovalnico samo tveganja ni. V praksi se pokaže, da je vzorec škod
negotov in nestabilen. V nekem letu je lahko za isto število zavarovanih avtomobilov več
škod kot v drugem. Na dolgi rok bo premija za tveganje (ang. risk premium) zadoščala za
pokrivanje škod. Lahko pa se zgodi, da se v nekem letu stvari obrnejo na glavo in premija za
tveganje ne bo zadostna za pokrivanje škod. V tem primeru se nastale škode lahko najprej
krije s t. i. oblikovano preudarnostjo v zavarovalno-tehničnih rezervacijah, če pa tudi ta ne
zadošča, je izgubo potrebno kriti s kapitalom zavarovalnice. Enako velja tudi za tveganja v
naložbenem portfelju. V primeru neugodnih gibanj na trgih kapital služi kot neke vrste
varovalo (ang. buffer) za pokrivanje izgub.
Tveganja običajno razvrščamo v več kategorij. Obstaja več različnih klasifikacij. Ena od
možnih (ki je hkrati zelo podobna standardni formuli po zakonodaji Solventnost II), je
predstavljena na sliki 1.

Slika 1 Kategorije tveganj
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Zavarovalno tveganje je tveganje nastanka izgube ali neugodne spremembe v vrednosti
zavarovalnih obveznosti zaradi neustreznih premij in neustreznih predpostavk, upoštevanih v
izračunu zavarovalno-tehničnih rezervacij. (Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1), člen 145)
Tržno tveganje je tveganje nastanka izgube ali neugodne spremembe v finančnem položaju
zavarovalnice, ki nastane zaradi nihanj v višini in spremenljivosti tržnih cen sredstev,
obveznosti in finančnih instrumentov. (Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1), člen 146)
Kreditno tveganje je tveganje izgube ali neugodne spremembe v finančnem položaju
zavarovalnice zaradi nihanj v kreditnem položaju izdajateljev vrednostnih papirjev,
nasprotnih strank in morebitnih dolžnikov, ki so jim izpostavljene zavarovalnice v obliki
tveganja neplačila nasprotne stranke, tveganja spremembe kreditnega pribitka in tveganja
koncentracije tržnega tveganja. (Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1), člen 147)
Tveganje nelikvidnosti je tveganje zavarovalnice, da ne more unovčiti naložb in drugih
sredstev za poravnavo svojih finančnih obveznosti, ko te zapadejo. (Zakon o zavarovalništvu
(ZZavar-1), člen 149)
Operativno tveganje je tveganje izgube zavarovalnice zaradi neprimernega ali neuspešnega
izvajanja notranjih procesov, ravnanja ljudi ali delovanja sistemov ali zaradi zunanjih
dogodkov. (Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1), člen 148)
Strateško tveganje je tveganje izgube zaradi sprememb v konkurenčnem okolju ali
prilagodljivosti podjetja na spremembe. (Doff, 2015, str. 21)
Tveganje nelikvidnosti ni vključeno v zgornjo sliko, saj v splošnem zavarovalnice zanj nimajo
rezerviranega kapitala. Ustrezno merjenje tega tveganja je še vedno v povojih. Več o tem
tveganju je opisano v razdelku o naložbenih tveganjih (razdelek 6).
Kot omenjeno, različni okvirji upravljanja tveganj vključujejo oz. prepoznavajo različne vrste
tveganj. Naj omenim še nekaj tveganj, ki so poleg zgoraj zapisanih skupin največkrat
omenjena v ostalih okvirih in, zaradi težavnosti merjenja zanje potrebnega kapitala, niso
vključena v zgoraj opisani model tveganj. To so tveganje ugleda (ang. reputational risk),
pravno tveganje (ang. legal risk) in tveganje informacijske podpore (ang. information
technology risk).
Tveganje ugleda je tveganje nastanka izgube ali neugodne spremembe v finančnem položaju
zaradi znižanja ugleda družbe. To tveganje je pomembno zaradi vse večje uporabe interneta
in socialnih omrežij. Metodologije merjenja tega tveganja so še v povojih. (Doff, 2015, str.
21)
Pravno tveganje je tveganje izgube kapitala zaradi neskladnosti z zakonodajo in drugimi
predpisi. To tveganje je v zavarovalnici praviloma odvisno od funkcije skladnosti poslovanja
ali pa oddelka za operativna tveganja. Pravno tveganje je v standardni formuli za izračun
kapitala v zakonodaji Solventnost II pokrito v okviru operativnih tveganj. (Doff, 2015, str. 22)
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Tveganje informacijske podpore je tveganje izgube zaradi tehničnih napak v informacijskem
okolju. To tveganje je del operativnih tveganj. Za upravljanje tveganja obstajajo posebna
orodja kot na primer načrt neprekinjenega poslovanja. (Doff, 2015, str. 22)

1.6. Osnovne mere upravljanja tveganj
Na splošno lahko tveganje ob predpostavki, da je pravilno opredeljeno in dobro razumljeno,
obravnavamo na 4 načine (slika 2). Včasih lahko to dosežemo tako, da tveganje izmerimo z
različnimi kvantitativnimi merami, kot je npr. VaR, vendar to ni nujno potrebno.
Prvi način upravljanja tveganja je, da tveganje povsem zavestno in namenoma sprejmemo.
Drugi način je, da tveganje nadzorujemo. Nadzor tveganja vključuje njegovo aktivno
opazovanje ter, v kolikor je to potrebno, sprejetje potrebnih ukrepov ali uvedba kontrol (npr.
princip štirih oči, nakup gasilnih aparatov). Tretji način upravljanja tveganj je finančno kritje
tveganja. Pri tem načinu je poudarek na finančnih posledicah tveganja in ne toliko na samem
dogodku. Primer takega upravljanja je pozavarovanje. Četrti način obravnave tveganja je
zmanjševanje tveganja. Najbolj očiten ukrep je ta, da aktivnosti, ki tveganje povzročajo,
prenehamo izvajati, vendar to ni povsod primerno oziroma priporočljivo. Zavarovalnica ne
bo na primer v izogib zavarovalnim tveganjem prenehala sklepati zavarovanj, saj je to njena
osnovna dejavnost. V takih primerih je alternativa temu diverzifikacija ali razpršitev tveganj.
Pri tretjem in četrtem opisanem načinu je merjenje tveganj nujno. Predpogoj, da podjetje
lahko tveganja upravlja na enega od zgoraj omenjenih načinov, je, da ima vzpostavljeno
strukturo upravljanja za nadzor in spremljanje tveganj in z njimi povezane aktivnosti.
Notranje okolje in kultura podjetja sta zelo pomembni komponenti upravljanja tveganj.
Nekateri trdijo, da je razumevanje tveganj in odločanje na podlagi le-teh celo pomembnejše
od njihovega pravilnega merjenja.
Sprejetje tveganja

s tveganjem ne naredimo
ničesar

Nadzorovanje tveganja

varnost, notranje kontrole,
ukrepi za preprečevanje

tveganje zadržimo

Upravljanje tveganj
Fiinančno kritje tveganja

tveganje prenesemo

varovanje (ščitenje)

umik
Zmanjševanje tveganja
diverzifikacija

Slika 2 Osnovne oblike upravljanja tveganj
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2. Finančno delovanje zavarovalništva
Ta razdelek opisuje finančno delovanje zavarovalnice kot finančne institucije. Lastniški
kapital ima v finančnih institucijah posebno vlogo. V tem razdelku se bom nekoliko dotaknila
tudi zavarovalnega nadzora.

2.1. Kaj je zavarovalnica?
Zavarovalnica je finančna institucija. Zavarovalniški produkt je obljuba, da bo zavarovalnica v
nekem trenutku v prihodnosti plačala finančno nadomestilo, ki je odvisno od vrste produkta.
Zakaj zavarovalništvo sploh obstaja? Posameznik se zavaruje zato, da pridobi neke vrste
varnost in kritje določenih tveganj, kot je na primer poplava hiše ali požar. Četudi je
verjetnost uresničitve takega dogodka zelo majhna, se posameznik želi zavarovati, saj nima
sredstev, da bi lahko v primeru požara hiše čez noč zgradil novo. Zavarovalnica posamezna
tveganja zbere v svojem t. i. zavarovalnem portfelju. To zavarovalnice lahko storijo bolj
učinkovito kot posamezniki, saj imajo potrebno specifično znanje ter potrebno velikost.
Temu rečemo ekonomija obsega. Zavarovalnica si s takšnim zbiranjem oz. združevanjem več
različnih posameznih zavarovanj zagotovi njihovo razpršitev, npr. razpršitev med regijami,
sektorji, tipi objektov in podobno.
Fenomena napačne izbire in moralnega hazarda imata v zavarovalništvu pomembno vlogo.
Težava napačne izbire nastane zaradi nepopolne informiranosti pred sklenitvijo zavarovanja.
To nastane takrat, ko želijo zavarovanje skleniti predvsem zavarovanci, ki zavarovanje
pravzaprav najbolj potrebujejo. Zdrav človek ima manjšo potrebo po zdravstvenem
zavarovanju kot bolan človek. To pa za zavarovalnico posledično pomeni, da ima manj
možnosti za razpršitev tveganja. V kolikor bi bila zavarovalnica popolnoma informirana o
posameznem zavarovancu, težave napačne izbire ne bi bilo, saj bi tako zavarovalnica lahko
presodila, s kom bi zavarovanje sklenila in s kom ne. Pred sklenitvijo zdravstvenega
zavarovanja nekatere zavarovalnice danes na primer že zahtevajo zdravniško potrdilo in s
tem omejujejo težavo napačne izbire. Druga težava - moralni hazard - nastane takrat, ko se
zavarovanci, po tem ko so že sklenili zavarovanje, vedejo manj previdno, saj vedo, da bo v
primeru nesreče njihova škoda poplačana. Zavarovalnice pri nekaterih zavarovanjih to lahko
rešujejo s t. i. odbitki (ang. deductibles) za zavarovance. Odbitek je znesek škode, ki ga mora
zavarovanec plačati sam, preden mu zavarovalnica povrne preostalo nastalo škodo.
Zavarovalnica plačilo za svoje storitve – premijo prejme na začetku zavarovalnega obdobja,
torej ob sklenitvi zavarovanja. Višino stroškov svoje storitve (zavarovanja) pa zavarovalnica v
celoti pozna šele po poteku zavarovanja. Torej šele po poteku zavarovanja zavarovalnica
izve, ali je bila zbrana premija dovolj visoka za kritje vseh stroškov in škod, ki so nastali s
sklenjenimi zavarovanji. Zavarovalniška dejavnost se torej že v osnovi razlikuje od preostale
proizvodnje – dejanski stroški so znani šele na koncu obdobja, medtem ko je premija plačana
na začetku. Temu pravimo tudi inverzni cikel uporabe (ang. inverse exploitation cycle) in za
zavarovalnico predstavlja tveganje. Če premija, ki jo zavarovalnica zbere, ne zadošča za
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poplačilo škod, bo škode primorana kriti iz svojega kapitala, saj od zavarovancev ne more
zahtevati dodatnega plačila premije.
Zavarovanja običajno ločujemo na življenjska in premoženjska. Poznamo tudi zdravstvena
zavarovanja, ki so nekakšen hibrid med življenjskimi in premoženjskimi zavarovanji, zato jih
ne bom obravnavala ločeno. Potrebno je poudariti, da Solventnost II zdravstvena
zavarovanja obravnava ločeno od življenjskih in premoženjskih zavarovanj in jih deli na
zdravstvena zavarovanja podobna življenjskim zavarovanjem in zdravstvena zavarovanja
podobna premoženjskim zavarovanjem.

2.2. Bilanca stanja zavarovalnic
Bilance stanja zavarovalnice ne moremo primerjati z bilanco stanja nekega drugega podjetja,
saj za zavarovalnice veljajo točno določena računovodska pravila. V nefinančnih podjetjih je
stran obveznosti relativno ločena od njihovega primarnega posla. Stroji za produkcijo in
surovine, potrebne za izdelavo proizvodov, so prikazane na strani sredstev. Na strani
obveznosti so prikazani kapital in krediti, s katerimi podjetje financira obveznosti. Slika
bilance stanja je za zavarovalnice ravno obratna. S tem ko je zavarovanje sklenjeno,
zavarovalnica zavarovancu obljubi prihodnje poplačilo škod za vnaprej določene dogodke. Da
zavarovalnica lahko drži svojo obljubo, po sklenitvi zavarovanja oblikuje t. i. zavarovalnotehnično rezervacijo. Zavarovalno-tehnične rezervacije predstavljajo največjo postavko na
strani obveznosti bilance stanja zavarovalnice.
Zavarovalnica zavarovalno-tehnične rezervacije življenjskih zavarovanj oblikuje takoj ob
sklenitvi zavarovanja. To je neke vrste hranilnik, iz katerega nato v določenem trenutku v
prihodnosti črpa denar za izplačila zavarovancem. Iz tega razloga so zavarovalno-tehnične
rezervacije predmet stalnega in podrobnega nadzora regulatorjev zavarovalnic. Za
premoženjska zavarovanja zavarovalnica oblikuje zavarovalno-tehnične rezervacije ob prijavi
nastanka dogodka. Za razliko od življenjskih zavarovanj, kjer je gotovo, da bo zavarovanec v
nekem trenutku v prihodnosti umrl, in sta negotova le čas nastanka in višina odškodnine, oz.
kjer je odškodnina določena vnaprej (del odškodnine, ki je že odplačan), sta pri
premoženjskih zavarovanjih negotova tako višina odškodnine kot tudi to, ali bo odškodnino
sploh potrebno izplačati. Negotovost o višini izplačila je bila v preteklosti krita tako, da so
bile zavarovalno-tehnične rezervacije oblikovane po t. i. principu preudarnosti. To pomeni,
da je aktuar (aktuar je pooblaščena oseba za oblikovanje tehničnih rezervacij) zelo previdno
oblikoval rezervacije za posamezno zavarovanje in vanje implicitno dodal še t. i. maržo
preudarnosti.
Aktiva ali sredstva zavarovalnice v glavnini predstavljajo njene naložbe. Zavarovalnica
prihodke od premij investira na različne načine, npr. v obveznice (državne in podjetniške),
delnice, hipoteke, izvedene finančne instrumente, nepremičnine. Cilj investiranja sredstev je,
da zavarovalnica doseže zadosten donos, ki ga nato delno vrne zavarovancem v obliki nižjih
premij ali višjih odškodnin. Prav zato so zavarovalnice običajno relativno previdni investitorji,
ki dobro razpršijo svoje naložbe, kar je skorajda nujno, saj zavarovalnice prav iz teh naložb
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črpajo sredstva za povračilo škode zavarovancem, to pa nikakor ne sme biti ogroženo.
Naložbe zavarovalnica kar najbolj mogoče uskladi z obveznostmi (tako časovno kot tudi
valutno). Temu pristopu rečemo tudi upravljanje sredstev in obveznosti oz. krajše ALM.
Kadar zavarovalnica na primer zavarovancu obljubi izplačilo v roku 30-tih let (na primer v
primeru doživetja), mora zavarovalnica to premijo primerno naložiti, da bo čez 30 let
dejansko lahko zagotovila to izplačilo.

Slika 3 Bilanca stanja zavarovalnice

Tretja bilančna postavka bilance stanja je lastniški kapital, ki predstavlja razliko med sredstvi
in obveznostmi zavarovalnice. Kapital običajno v grobem sestavljata delniški kapital in
rezerve. Pod določenimi pogoji lahko zavarovalnice kapitalu dodajo tudi svoj podrejeni dolg.
Podrejeni dolg podjetja je dolg, ki je v primeru nesolventnosti finančne institucije poplačan
šele po tem, ko so poplačani vsi imetniki nepodrejenega dolga tega podjetja. Razlikujemo
med različnimi stopnjami podrejenega dolga. Z naraščajočo podrejenostjo pa narašča tudi
zahtevana donosnost.

Lastniški kapital služi kot zadnje varovalo, ki lahko absorbira finančne posledice tveganj. Ko
se na primer zgodi, da so nastale škode zavarovalnice tako visoke, da zavarovalno-tehnične
rezervacije vključno z maržo preudarnosti ne zadoščajo za njihovo poplačilo, mora
zavarovalnica poseči po svojem kapitalu.

2.3. Zavarovalni nadzor
Za gospodarstvo je zelo pomembno, da zavarovanci zaupajo, da bodo v primeru nastale
škode od zavarovalnice dobili finančno nadomestilo, ki jim pripada. V primeru, da ena
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zavarovalnica propade, se lahko zaupanje v celoten sektor zavarovalništva močno zamaje,
kar pa lahko precej negativno vpliva na gospodarstvo. Za preprečevanje takih dogodkov
imajo države ustanovljen organ za zavarovalni nadzor. V Sloveniji se ta organ imenuje
Agencija za zavarovalniški nadzor, AZN. Nadzor bančnega poslovanja je veliko bolj razvit od
zavarovalnega, saj so posledice propada bank, kot smo lahko videli tudi v zadnji svetovni
finančni krizi, lahko ogromne. Banke veliko poslujejo tudi med seboj, zato propad ene banke
lahko povzroči t. i. učinek prelivanja (ang. spillover effect).
Kot že omenjeno, je čas, ko zavarovalnica plača škode zavarovancem, običajno precej
oddaljen od časa, ko prejme premije. To je neugodno tako za zavarovalnico, ki ne ve, ali bo
zbrana premija zadoščala za poplačilo nastalih obveznosti, kot tudi za zavarovanca, ki mora
zavarovalnici zaupati, da bo dobil finančno nadomestilo za morebitno nastalo škodo.
Zavarovanec bi torej moral oceniti, ali je zavarovalnica trenutno solventna in (še težje) ali
ima namen ostati solventna tudi v celotnem času trajanja njegove pogodbe. Zaupanje je v
zavarovalništvu na prvem mestu. Tega pa je celotna finančna industrija, zaradi ogromnih
izgub med zadnjo finančno krizo, precej izgubila. K povrnitvi zaupanja v industrijo lahko
veliko pripomore ustrezen zavarovalni in bančni nadzor. Vsak zavarovanec bi sicer lahko sam
pregledoval finančno stanje zavarovalnice, vendar je tako početje precej neučinkovito, poleg
tega pa nima vsak zavarovanec potrebnega znanja, da bi razumel kompleksno sestavo
zavarovalniških računovodskih izkazov in tako presojal njeno finančno stanje. Države imajo
zato v ta namen ustanovljene organe za nadzor.
Za nekatera zavarovanja velja, da so obvezna, saj tako določa zakon. Gre predvsem za
zavarovanje odgovornosti tretjih oseb. Tekma za pridobitev čim večjega tržnega deleža lahko
privede do tega, da zavarovalnice cene zavarovalnih produktov znižajo do te mere, da niso
več dobičkonosni. To bi lahko privedlo do tega, da zavarovanci ne bi dobili izplačanih
finančnih nadomestil, zato nadzorniki podrobno nadzorujejo ustreznost zavarovalnotehničnih rezervacij in minimalnega kapitala ter ustreznost tržnega ravnanja zavarovalnic.

2.4. Vloga kapitala
Kot že rečeno, je kapitalska rezerva za zavarovalnice zelo pomembna. Razlog je zagotovo tudi
ta, da zavarovalnica z njim absorbira ekstremne izgube nepričakovanih dogodkov in na ta
način zagotavlja dolgoročno stabilnost, ki ji omogoča obstoj in prihodnje dobičke. Ker je
navedeni razlog za držanje kapitala ekonomski, taki obliki minimalnega kapitala pogosto
rečemo tudi ekonomski kapital. Na drugi strani je potrebno poudariti, da je držanje prevelike
količine kapitala lahko za zavarovalnico zelo drago oziroma lahko ogrozi dobičkonosnost in
posledično njeno konkurenčnost. Zavarovalnice morajo torej optimizirati višino svojega
kapitala tako, da bodo sposobne plačevati svoje prihodnje obveznosti ter hkrati imeti čim
manjše stroške držanja tega kapitala. Da bi zavarovalnice čim bolj točno napovedale višino
potrebnega minimalnega ekonomskega kapitala, pogosto uporabljajo statistične modele.
Nekaj pristopov k izračunu potrebnega kapitala je opisanih v razdelkih, ki sledijo.
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Bonitetne agencije, kot sta na primer Moody's in Standard & Poor's, so za izračun
potrebnega kapitala in solventnosti razvile svoj kapitalski model. Za določeno bonitetno
oceno morajo zavarovalnice med drugim zadostiti tudi potrebni višini kapitala oz. višini
solventnostnega količnika glede na model bonitetnih agencij. Zavarovalnice, ki poslujejo na
mednarodnih trgih, želijo zadostiti tudi kapitalskim potrebam bonitetnih agencij za želeno
bonitetno oceno.
Da bi institucije, ki so zadolžene za zavarovalni nadzor, zavarovance zavarovale in zagotovile
stabilnost ekonomskega sistema, zavarovalnicam predpisujejo oz. od njih zahtevajo
določeno minimalno višino kapitala. Taki vrsti minimalnega kapitala pogosto rečemo tudi
zakonsko predpisani kapital, regulatorni kapital ali kapitalska zahteva.
Zavarovalnica ves čas primerja svoj razpoložljivi kapital z ekonomskim kapitalom in
kapitalskimi zahtevami. Obe obliki minimalnega kapitala služita kot kapitalska rezerva, ki
omogoča absorpcijo potencialnih izgub v primeru nepričakovanih dogodkov. Maksimum
obeh vrst kapitala je tisti, ki ga zavarovalnica običajno upošteva kot minimalnega in ves čas
nadzoruje, ali je njen razpoložljivi kapital tudi zadosten.

2.5. Poštena vrednost
Dokler so zavarovalnice v veliki večini poslovale zgolj na domačih tleh, ni bilo potrebe po
vzpostavitvi enotnega izračuna zavarovalno-tehničnih rezervacij in regulatornega kapitala. S
širjenjem globalizacije v devetdesetih letih prejšnjega stoletja pa se je to močno spremenilo.
Poštena oz. tržna vrednost je postopoma postajala standardna metoda za vrednotenje
finančnih instrumentov in obveznosti zavarovalnic. V začetku tretjega tisočletja so prav tako
mnoga finančno računovodska pravila začela določati vrednotenje po principu poštene
vrednosti. Gre namreč za to, da se vrednost finančnega instrumenta ves čas njegovega
trajanja spreminja. Tradicionalno vrednotenje po nabavni vrednosti torej ne odraža več
realne vrednosti. Prav zaradi tradicionalnega vrednotenja je v devetdesetih letih propadlo
več podjetij, saj so bile njihove dejanske obveznosti precej višje od računovodskih, ali pa je
bila dejanska vrednost finančnih instrumentov mnogo nižja od računovodske vrednosti.
Poštena vrednost je racionalna in nepristranska vrednost, po kateri bi lahko sredstvo
zamenjali ali obveznost poravnali med dobro obveščenimi in pripravljenimi strankami v
strogo poslovni transakciji. (Doff, 2015, str. 40) Za določanje poštene vrednosti v
zavarovalništvu obstaja kar nekaj različnih modelov vrednotenja, ki za izračun običajno
uporabljajo prihodnje denarne tokove ali neto sedanjo vrednost NPV (ang. net present
value), za diskontiranje pa netvegano obrestno mero (ang. risk free rate).
Če primerjamo tradicionalno vrednotenje obveznosti in vrednotenje glede na pošteno
vrednost, je tradicionalno vrednotenje precej bolj preudarno oz. konzervativno. Pri
tradicionalnem vrednotenju morajo biti tehnične rezervacije »dovolj ustrezne« za pokrivanje
bodočih obveznosti oz. zapisano drugače, zavarovalnice morajo imeti ves čas dovolj
oblikovanih zavarovalno-tehničnih rezervacij za plačilo vseh škod zavarovancev. Po drugi
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strani pri vrednotenju po pošteni vrednosti zavarovalnice poskušajo čim bolje oceniti točno
vrednost svojih prihodnjih obveznosti, torej poskušajo imeti karseda natančno določeno
višino zavarovalno-tehničnih rezervacij. Slednje je zelo težko oceniti, vendar pa, na tak način
vrednotenja, zavarovalnica dobi boljši občutek o višini svojih dejanskih obveznosti. Kadar so
obveznosti vrednotene »pošteno« in v njih ni nikakršne marže previdnosti, mora
zavarovalnica toliko bolj pozorno oblikovati ustrezne kapitalske rezerve za nepričakovane
uresničitve zavarovalnih tveganj.
Tradicionalno vrednotenje
Dovolj za prihodnja plačila škod
zavarovancev;

Zavarovalno-tehnične
rezervacije

Vrednotenje po pošteni vrednosti
Točna vrednost prihodnjih škodnih
zahtevkov zavarovancev;

Prihodnji denarni tokovi so določeni Prihodnji denarni tokovi so določeni
preudarno;
realno;
Diskontiranje s fiksno obrestno
mero (življenje) oz. brez
diskontiranja (premoženje)

Diskontiranje s krivuljo donosnosti
(življenjska in premoženjska
zavarovanja)

Tveganja

Implicitno izražena v previdnostni
marži zavarovalno-tehničnih
rezervacij

Se odražajo neposredno v kapitalski
zahtevi

Vloga solventnostnih
zahtev

Surova metoda, ki dopolnjuje
zavarovalno-tehnične rezervacije

Fina metoda, ki ima pri oceni
tveganj osrednjo vlogo

Tabela 1 Razlike med tradicionalnim vrednotenjem in vrednotenjem po pošteni vrednosti

Poštena vrednost, kot že rečeno, postaja vse bolj standardna mera za vrednotenje finančnih
instrumentov in zavarovalniških obveznosti. Tradicionalno se je finančne instrumente
vrednotilo po ceni, po kateri so bili pridobljeni. Finančni instrumenti so običajno pridobljeni z
namenom, da se jih v neki točki v prihodnosti ponovno proda in pridobi »nagrado«. V
trenutku prodaje podjetje naenkrat realizira dobiček, ki pa je pravzaprav posledica večanja
cene finančnega instrumenta skozi čas. Če uporabimo vrednotenje po pošteni vrednosti, se
dobiček počasi akumulira, saj tržna vrednost skozi čas počasi raste. V trenutku prodaje tako
ni pretiranega dobička, saj se je le-ta počasi realiziral.
Običajno je večina naložb zavarovalnic naložena v vrednostne papirje, s katerimi se redno
trguje na finančnih trgih. Tržna vrednost teh instrumentov je torej zadnji menjalni tečaj na
borzni listi. Finančni instrumenti, s katerimi se ne trguje na likvidnih trgih, so dostikrat
podobni kakšnemu instrumentu, s katerim pa se trguje. Tržna vrednost teh instrumentov je
nato določena kot prilagojena tržna vrednost podobnega instrumenta. Za prestale
instrumente je potrebno uporabiti modele za vrednotenje. V to skupino spadajo tudi
zavarovalne obveznosti. Za diskontiranje pričakovanih denarnih tokov se uporablja princip
neto sedanje vrednosti, pri čemer se pričakovane denarne tokove diskontira z netvegano
krivuljo obrestnih mer. Zavarovalni denarni tokovi so izpostavljeni tveganjem in so
posledično negotovi. Tržna vrednost zavarovalnih obveznosti se zato deli na dva dela:
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najboljšo oceno in maržo za tveganje (ang. risk margin ali krajše RM). Najboljša ocena temelji
na dolgoročnem povprečju vzorca škod (premoženjska zavarovanja) oz. stopnjah umrljivosti
(življenjska zavarovanja) in odraža pričakovano vrednost (brez previdnosti). Najboljša ocena
je torej neto sedanja vrednost, diskontirana z netvegano krivuljo obrestnih mer. Ker so
realizirane škode lahko precej drugačne od pričakovanih, se v ta namen oblikuje tudi drugi
del tržne vrednosti zavarovalnih obveznosti, maržo za tveganje. Bolj kot je nek zavarovalni
portfelj tvegan, višja je njegova marža za tveganje.

2.6.Tvegana vrednost
Mera tveganja je mera, ki določi tveganje v obliki neke vrednosti. Na podlagi te vrednosti
nato lahko med seboj primerjamo dve tveganji.
Mera tveganja je funkcija ρ, ki slučajni spremenljivki X priredi nenegativno realno število
(vključno z neskončnostjo) ρ(X). Funkcija ρ je koherentna mera tveganja, če za vsako navzgor
omejeno slučajno spremenljivko X in Y izpolnjuje spodnje zahteve:





Pozitivno homogenost: ρ(λˑX)= λˑρ(X) za vsa pozitivna realna števila λ,
Subaditivnost: ρ(X+Y) ≤ ρ(X)+ ρ(Y),
Monotonost: če velja X ≤ Y, potem velja tudi ρ(X) ≤ ρ(Y) in
Tranzitivna invariantnost: ρ(X + αr0) =ρ(X) - α za vsa realna števila α ter netvegano
stopnjo r0.

Tvegana vrednost ali VaR predstavlja mero tveganja, ki pa v splošnem ni koherentna, saj ne
izpolnjuje pogoja subaditivnosti. (Torkar, Tveganje in mera tveganja)
Tvegana vrednost je v zadnjih letih postala poglavitna tehnika za merjenje tveganj. Izvira iz
devetdesetih let, ko so komercialne dejavnosti banke vključevale različne vrste kompleksnih
produktov, ki so bili občutljivi na vse vrste sprememb cen na trgu. S tem, ko so ti produkti,
označeni z grškimi črkami kot na primer delta, gama, vega, rho postajali vedno bolj
pomembni, je bilo z njimi povezana tveganja potrebno razložiti tudi vodilnim v podjetju. S
tem namenom je bil razvit VaR, saj je bilo z njim mogoče izraziti tveganje le z eno samo
številko. VaR je najbolj verjetna maksimalna izguba vrednosti (izraženo v denarni valuti, npr.
EUR, USD), ki se lahko zgodi v nekem portfelju finančnih instrumentov ob danem intervalu in
časovnem obdobju. Za interval zaupanja 99 % lahko rečemo, da bo ena izmed 100 izgub
hujša od vrednosti VaR. Če privzamemo 250 delovnih dni, je VaR enak 2,5 dnevom. Poleg
intervala zaupanja je pomemben tudi časovni horizont, v katerem nas zanima maksimalna
izguba. Za prodajo večine sredstev ne potrebujemo več kot enega dneva, kar pa seveda ne
drži v stresnih obdobjih. Koncept ekonomskega kapitala je izpeljan iz tvegane vrednosti pri
intervalu zaupanja 99,5 % ali pa celo 99,95 % in časovnem horizontu enega leta.
VaR predpostavlja, da so spremembe cen porazdeljene po normalni porazdelitvi (ali pa vsaj
porazdelitvi, ki je z normalno porazdelitvijo povezana). Normalno porazdelitev definirata dve
spremenljivki: pričakovana vrednost in varianca, ki ju lahko izračunamo iz opazovanih cen.
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Primer: če
znaša 5 mio. EUR, to pomeni, da zavarovalnica v povprečju
pričakuje, da ne bo izgubila več kot 5 mio. v enem od sto trgovalnih dni.
Naj bo α∊(0,1). Tvegana vrednost portfelja pri stopnji zaupanja α je dana z najmanjšim takim
, da je verjetnost, da izguba presega največ (
).
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Splošna definicija VaR predstavlja največjo možno izgubo, ki naj bi jo utrpel imetnik
določenega portfelja ob danem intervalu zaupanja v določenem investicijskem obdobju.
Torej povedano drugače VaR predstavlja kvantil določene porazdelitve dobičkov in izgub v
nekem obdobju. Če je na primer α izbrana stopnja zaupanja, potem VaR ustreza intervalu na
spodnjemu delu porazdelitve, in sicer 1−α . Če nas, na primer, zanima 95 % interval zaupanja,
potem je VaR taka vrednost, da jo presega 5 % vseh opazovanj proučevane porazdelitve
dobičkov in izgub. (Torkar, Tveganje in mera tveganja)
Tvegano vrednost lahko zapišemo tudi:
*

( )+, kjer

označuje inverzno funkcijo

.

VaR je postal prikladna mera za ocenjevanje tveganosti, saj ga je za mero tveganosti
predlagal tudi Baselski komite za nadzor bank (Basel Committee on Banking Supervision).
(Torkar, Tveganje in mera tveganja)
Pri izračunu VaR lahko uporabljamo eno izmed treh metod. Vsaka ima svoje prednosti in
slabosti, vse pa imajo to pomanjkljivost, da so predstavljene v eni sami številki. Analiza
tveganj mora biti zato poleg izračuna vrednosti VaR podprta tudi s t. i. testiranjem stresnih
situacij, o katerih je več zapisano v razdelkih, ki sledijo.
Pristop analitične variance / kovariančni pristop: ta pristop predpostavlja, da so tržni donosi
porazdeljeni log-normalno, kar pomeni, da so logaritmi donosov porazdeljeni normalno. Ko
pričakovano vrednost in varianco izračunamo iz historičnega nabora podatkov, VaR
preprosto dobimo tako, da od pričakovane vrednosti odštejemo večkratnik variance, kjer je
večkratnik odvisen od intervala zaupanja. Tak pristop je dostikrat znan tudi pod imenom
parametrični VaR. Prednost tega pristopa je enostavnost, ki pa je hkrati tudi njegova slabost,
saj je zaradi svoje preprostosti manj občutljiv na debele repe porazdelitve, tj. na ekstremne
dogodke.
Pristop historičnih simulacij: za določanje maksimalne izgube ta pristop uporablja resnične,
opazovane tržne cene iz preteklih obdobij, zato je nujno, da imamo na voljo dovolj
zgodovinskih podatkov (npr. 500 trgovalnih dni). Ta nabor podatkov uredimo v naraščajočem
vrstnem redu in nato VaR odčitamo pri npr. 99 % intervalu zaupanja tako, da najprej izločimo
5 največjih opazovanih vrednosti, naslednja največja vrednost pa predstavlja ravno vrednost
VaR. Ta princip je ravno tako dokaj enostaven, poleg tega pa omogoča tudi agregacijo več
različnih trgov. Velika pomanjkljivost takega pristopa je, da v kolikor ekstremni dogodki niso
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vključeni v opazovane vrednosti, ti prav tako ne morejo biti vključeni v napoved. Pri tem
pristopu je torej najbolj pomembno to, da analiziramo dovolj dolg zgodovinski nabor
podatkov.
Pristop simulacij Monte Carlo: s tem pristopom vrednost VaR dobimo tako, da ocenimo
verjetnostno porazdelitev na podlagi zgodovinskih podatkov. Verjetnostne porazdelitve se
uporabljajo za naključno simuliranje vrednosti portfelja v določenem časovnem horizontu
(npr. 10 dni). Torej tudi tukaj lahko dokaj enostavno dobimo vrednost VaR. Prednost tega
pristopa je točnost rezultatov, slabost pa to, da je dokaj računsko zahteven, saj je potrebno
modelirati vse vrste soodvisnosti.
VaR nam, kot že rečeno, pove, kako velika bo največja izguba nekega portfelja v določenem
časovnem horizontu in ob določenem intervalu zaupanja. Predpostavimo, da je lastniški
kapital podjetja visok ravno toliko, kot znaša VaR. Če bi podjetje utrpelo izgubo, večjo od
VaR, bi to pomenilo, da je podjetje postalo nesolventno. Tako določen VaR torej označuje
točko nesolventnosti.
V nekaterih primerih nas zanima tudi izguba zavarovancev v primeru, ko zavarovalnica
postane nesolventna. Ker iz tvegane vrednosti tega podatka ni mogoče razbrati, si je
potrebno pogledati še t. i. repno mero tveganosti (ang. tail VaR). V literaturi najdemo tudi
poimenovanje pričakovan izpad (ang. expected shortfall) ali pogojna tvegana vrednost (CVaR). Repni VaR nam pove višino pričakovane izgube, ki je višja od vrednosti VaR, torej
pričakovano višino izgube v primeru nesolventnosti zavarovalnice. VaR tako predstavlja
točko nesolventnosti (točka na porazdelitveni funkciji), med tem ko je C-VaR izračunan na
področju preko točke VaR. Portfelja z enako visokim VaR imata lahko zelo različno visoke
vrednosti C-VaR, saj ima lahko porazdelitev prvega portfelja debel rep, porazdelitev drugega
portfelja pa ne.
, (

)

(
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CVaR doseže višjo vrednost od vrednosti VaR-a, kar pomeni, da C-VaR upošteva tudi
debelejše repe porazdelitve od pričakovanih repov normalne porazdelitve, kar je zlasti
pomembno pri uporabi finančnih podatkov, ki niso normalno porazdeljeni (Torkar, Tveganje
in mera tveganja).
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Slika 4 VaR in C-VaR

Naj omenim še, da je C-VaR koherentna mera tveganja, saj zadošča vsem potrebnim
lastnostim. Za pogojno mero tveganja velja, da je subaditivna, kar pa za VaR ne velja.
Subaditivnost pomeni, da je vsota C-VaR-ov dveh posameznih portfeljev vedno večja od CVaR-a združenega portfelja. Kljub temu, da je teoretično bolj pravilno uporabljati C-VaR, je
dostikrat njen izračun bolj kompleksen, in zato zavarovalnice v svojih modelih pogosteje
uporabljajo VaR.

2.7. Ekonomski kapital
Ekonomski kapital je minimalna kapitalska rezerva, ki je potrebna za pokrivanje vseh
nepričakovanih izgub, ki so posledica različnih tveganj, katerim je zavarovalnica
izpostavljena. Določen je na podlagi časovnega horizonta izbranega intervala zaupanja, ta pa
je določen na podlagi tega, kakšno bonitetno oceno si zavarovalnica želi.
Ekonomski kapital je torej minimalni kapital zavarovalnice, ki je potreben za njene morebitne
izgube. Poglejmo si primer, kako zavarovalnica določi ekonomski kapital za tveganja
premoženjskih zavarovanj. Recimo, da zavarovalnica sklepa premoženjska zavarovanja. Skozi
čas od zavarovancev prejema zahtevke za poplačilo škod zavarovanih objektov. Premija
poleg stroškov in dobička vsebuje tudi nevarnostno premijo, ki služi za pokrivanje
dolgoročnega povprečja zneska škod. Portfelj je dobičkonosen, če na dolgi rok višina premije
zadošča za pokrivanje škod. Statistično temu pravimo tudi pričakovana izguba oz. najboljša
ocena izgube. V nekaterih letih se lahko zgodi, da je višina premije zavarovalnice mnogo višja
ali nižja od plačanih škod. Odmiku od pričakovane vrednosti rečemo nepričakovana izguba.
Kadar se zgodi, da je višina premije višja od škod, lahko zavarovalnica preostanek
nevarnostne premije shrani za čase, ko premija ne bo zadoščala za poplačilo škod. Ko se torej
zgodi slednji scenarij, mora imeti zavarovalnica na voljo dovolj kapitalskih rezerv za
pokrivanje teh škod – dovolj ekonomskega kapitala. V kolikor tudi ekonomski kapital ne
zadošča za pokrivanje škod, zavarovalnica bankrotira, saj je v takem primeru njen kapital
negativen.
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Da bi zavarovalnica čim bolj znižala verjetnost bankrota, aktuarji, na podlagi preteklih
izkušenj o velikosti škod, generirajo verjetnostno porazdelitev možnih velikosti škod. Majhne
škode so relativno pogoste, vendar te za zavarovalnico niso usodne, saj jih običajno lahko
pokriva z rednim dobičkom. Večje škode niso tako pogoste, vendar pa imajo za zavarovalnico
mnogo večje posledice. Nepričakovano visoke škode se odrazijo tako na dobičku
zavarovalnice kot tudi na njeni kapitalski poziciji. Lahko se zgodi, da planiran dobiček izgine
(delno ali v celoti), da kapital počasi a vztrajno kopni, v najslabšem primeru pa lahko izgube
zadenejo tudi zavarovance.
Nesmiselno bi bilo, da bi zavarovalnica imela dovolj kapitala za pokrivanje vse vrste možnih
izgub, saj držanje kapitala zavarovalnico »stane« in bi na tak način lahko postala
nekonkurenčna. V zakonodaji Solventnost II izračun kapitala po standardni formuli veleva, da
mora zavarovalnica imeti dovolj kapitala za pokrivanje dogodkov, ki se zgodijo enkrat v 200
letih (99,5 % interval zaupanja pri enoletnem časovnem horizontu). Verjetnost bankrota
0,5 % pove, da zavarovalnica dopušča možnost, da bankrotira enkrat v 200 letih. Statistično
gledano lahko torej nastale izgube presežejo ekonomski kapital zavarovalnice le enkrat v 200
letih, kar pomeni, da v 99,5 % primerov ekonomski kapital v določenem časovnem obdobju
(običajno enem letu) zadošča za pokrivanje izgub. Poleg intervala zaupanja je pomemben
tudi časoven horizont. Višina ekstremno visoke škode se razlikuje, če opazujemo en dan, en
mesec ali eno leto. V enem letu se namreč lahko zgodi več škod oz. višja škoda kot v enem
dnevu. Običajno opazujemo (tudi v Solventnosti II je tako) časovno obdobje enega leta. To je
sicer kontradiktorno življenjskim zavarovanjem, ki lahko trajajo tudi več kot 30 let, vendar se
predpostavlja, da vodstvo zavarovalnice v enem letu lahko ustrezno reši krizne razmere (npr.
pridobi dodaten kapital ali zmanjša druge vrste tveganj).
Bonitetne ocene ustrezajo določeni verjetnosti bankrota. Verjetnosti, da se bankrot zgodi
enkrat v 2000 primerih, ustreza bonitetna ocena A+ tako bonitetne hiše Standard & Poor's
kot Moody's. Zavarovalnice na podlagi ambicij po bonitetni oceni določijo interval zaupanja
za interni izračun potrebnega kapitala. Zavarovalnica, ki želi bonitetno oceno A+, torej izbere
99,95 % interval zaupanja. Zavarovalnica, ki želi bonitetno oceno AA, mora imeti relativno
več kapitala kot zavarovalnica, ki želi bonitetno oceno A, in manj kot zavarovalnica, ki želi
bonitetno oceno AAA. Posledično je verjetnost bankrota družbe z bonitetno oceno AA
manjša kot tiste z bonitetno oceno A.
Pričakovani vrednosti dostikrat rečemo tudi najboljša ocena. Termin najboljša ocena
uporablja tudi direktiva Solventnost II. Prav tako nepričakovani izgubi ustreza vrednost
določenega intervala zaupanja. Tej vrednosti običajno rečemo vrednost v najslabšem
primeru. Od sedaj naprej bomo uporabljali ta dva termina, torej najboljša ocena in vrednost
v najslabšem primeru. Ekonomski kapital predstavlja razliko med vrednostjo v najslabšem
primeru in vrednostjo najboljše ocene.
Predpostavimo, da je LT celotna finančna izguba v času T. Čas T je vnaprej določen časovni
horizont (na primer eno leto). LT je danes negotova in lahko predstavlja tako zmerno kot zelo
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drastično izgubo. Ob intervalu zaupanja α (na primer 99,5 %), je ekonomski kapital (EK)
definiran kot
(
(

)

)

oziroma ekvivalentno,
(

).

Z drugimi besedami, EK je raven kapitala, ki je potrebna, da družba pokrije največjo letno
izgubo v dvesto letih.
Zavarovalnice lahko ekonomski kapital izračunajo tako, da najprej na podlagi modelov za
tveganja izračunajo ekonomski kapital za vsako skupino tveganj posebej. Ekonomski kapital
vseh skupin nato z upoštevanjem diverzifikacij med tveganji agregirajo. Diverzifikacijo je
potrebno upoštevati zato, ker se določena tveganja med seboj izravnavajo oz. izničijo.
Prednost takega pristopa je, da zavarovalnica na tak način dobi rezultate za vsako kategorijo
tveganj posebej. Tako lahko na primer zavarovalnica posebej obvladuje tveganja
premoženjskih zavarovanj in tržna tveganja. Potrebno je poudariti, da je pri agregaciji
potrebno biti zelo previden, saj lahko močno vpliva na končni rezultat ekonomskega kapitala.
Ekonomski kapital lahko zavarovalnice izračunajo tudi na drug način, po t. i. metodi
dinamične finančne analize (ang. dynamic financial analysis, DFA), kjer je potrebno vse
komponente tveganja modelirati hkrati. Vsi t. i. nosilci tveganj (ang. risk drivers), kot so na
primer premoženjske škode, cene delnic in obrestne mere, so zmodelirani z enim samim
modelom. Model DFA da le en rezultat, in sicer ekonomski kapital na agregirani ravni
modelirane enote (npr. poslovne enote ali zavarovalnice). Slabost tega modela je, da
zavarovalnica ne ve, koliko kapitala potrebuje za katero vrsto tveganja, zato nekateri
uporabniki tega modela počasi prehajajo na modele, kjer je vsaka posamezna kategorija
tveganj modelirana posebej. Velika prednost tega modela je vsekakor to, da so tveganja, ki
so med seboj povezana, tudi hkrati modelirana.
Poglejmo si primer izračuna ekonomskega kapitala za tveganje neplačila nasprotne stranke.
Izbrala sem si premoženjsko zavarovalnico, ki ima sklenjene pozavarovalne pogodbe s
petindvajsetimi različnimi pozavarovatelji. Kot bomo videli v razdelku 6.2. za izračun
ekonomskega kapitala za tveganje neplačila nasprotne stranke, potrebujemo izpostavljenost
zavarovalnice do vsakega posameznega pozavarovatelja, odstotek izgube v primeru
neizpolnitve obveznosti (LGD) in bonitetno oceno pozavarovatelja. Bonitetne ocene sem, v
skladu z razdelkom 6.2. zapisala številčno od 1 do 7 (1 predstavlja najboljšo oceno, torej AAA,
7 pa najslabšo, torej CCC). Vsaki bonitetni oceni sem v skladu s tabelo 13 določila verjetnost
neizpolnitve obveznosti. Za vsako bonitetno oceno sem po lastni presoji določila tudi
standardni odklon verjetnosti neizpolnitve obveznosti. Izpostavljenosti do posameznega
pozavarovatelja ter LGD sem prav tako določila po lastnem občutku.
Nato sem v programu R za vsakega posameznega pozavarovatelja glede na njegovo
bonitetno oceno in posledično določeni verjetnosti in standardni odklon generirala 10.000
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naključnih verjetnosti neizpolnitve obveznosti. Za generiranje sem uporabila ukaz ''runif'', ki
generira naključna števila med določenim minimumom ter maksimumom. Nato sem tako
dobljene verjetnosti pomnožila z LGD in izpostavljenostjo do posameznega pozavarovatelja.
Ob predpostavki, da so pozavarovatelji med seboj neodvisni, sem nato za vsako iteracijo
seštela izgube. Na ta način sem dobila 10.000 različnih možnih izgub zavarovalnice.
VaR pri stopnji zaupanja 99,5 % dobimo tako, da preberemo 9950. največjo izgubo,
povprečje pa tako, da preberemo izgubo, ki je po velikosti ravno na sredini (v tem primeru
5000. po vrsti). Na sliki 5 je VaR označen z rdečo vertikalno črto, povprečje pa z zeleno.
Ekonomski kapital nato izračunamo tako, da od VaR odštejemo pričakovano vrednost. V
enem od simulacij je ta vrednost znašala približno 4,6 mio. EUR.
Koda, s pomočjo katere sem izračunala ekonomski kapital za ta primer, se nahaja v datoteki
''Primer_EK_CDR.R '' in je pripeta magistrski nalogi. Podatki za izračun so prav tako pripeti in
se nahajajo v datoteki ''portfelj.xlsx''.

Slika 5 Porazdelitev izgub tveganja neplačila nasprotne stranke
Vir: lastni izračun

22

3. Od Solventnosti I do Solventnosti II
Ta razdelek opisuje prejšnji zakonodajni okvir evropskega zavarovalništva, ki je bil v uporabi
vse od leta 1970, in novi okvir, Solventnost II. Solventnost II predstavlja temeljito revizijo
režima kapitalske ustreznosti za evropsko zavarovalno industrijo. Njen namen je oblikovati
nova pravila za kapitalske zahteve in standarde za upravljanje tveganj. Podrobnejša sestava
Solventnosti II je opisana v razdelku 4.
Kot že rečeno, je namen vsake zavarovalniške regulative zaščita interesov zavarovancev.
V zakonodajnem okviru ima zavarovalni nadzornik na voljo več različnih orodij:








Licenciranje zavarovalnic: vsaka zavarovalnica za svoje poslovanje potrebuje licenco.
Nadzornik, ki zavarovalnici izda licenco, s tem zagotavlja, da le-ta stalno izpolnjuje
potrebne kriterije.
Omejuje poslovne dejavnosti: regulator lahko omeji poslovne aktivnosti
zavarovalnice, npr. omeji prodajo določene vrste zavarovalne pogodbe. V praksi gre
običajno za to, da premoženjske zavarovalnice ne smejo sklepati življenjskih
zavarovanj in obratno.
Zahteva minimalna finančna sredstva: večino regulatorjev predpisuje minimalna
sredstva, ki jih mora imeti zavarovalnica za pokrivanje bodočih obveznosti do
zavarovancev.
Vsakodnevni nadzor in poročanje: običajno morajo zavarovalnice nadzorniku redno
poročati različne računovodske izkaze, kar nadzorniku omogoča osnovni pregled.

Kljub temu, da se je evropska direktiva skozi čas večkrat spremenila, so pravila nadzora v
grobem ostala enaka. Cilj pravil nadzora je obravnava treh komponent finančne stabilnosti
zavarovalnice:




zadostnost zavarovalno-tehničnih rezervacij,
omejitev naložb z limiti (v izogib različnim vrstam koncentracije),
spodnja omejitev potrebnega kapitala.

V Solventnosti I je bil izračun kapitalske zahteve precej enostaven, saj je bil določen z
odstotkom zavarovalno-tehničnih rezervacij (za življenjske zavarovalnice) oz. odstotkom
premij (za premoženjske zavarovalnice). Na tak način zavarovalnice niso imele neposrednega
varovala za absorbiranje tveganj, temveč so tveganja absorbirala preko preudarno
oblikovanih zavarovalno-tehničnih rezervacij. Zavarovalnice so imele prav tako določene
različne meje pri investiranju naložb (npr. zavarovalnica ima lahko v svojem portfelju največ
x % delnic, ki ne kotirajo na borzi). Pozitivna lastnost izračuna zahtevanega kapitala po
Solventnosti I je zagotovo njegova enostavnost. Enostaven izračun pa je na drugi strani lahko
tudi neugoden, saj lahko pride do inverzne spodbude (ang. inverse incentive). Zvišanje
premij premoženjskih zavarovanj se na primer direktno prenese na višji zahtevani kapital,
čeprav bi zavarovalnica na ta način znižala tveganje. Enako velja za zvišanje stopnje
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preudarnosti pri oblikovanju rezervacij. Poleg tega formula ne upošteva tržnih tveganj, kar bi
zavarovalnice lahko spodbudilo k nalaganju sredstev v tvegane vrednostne papirje. Vse to
nakazuje na to, da zahtevani kapital zavarovalnice v skladu z zakonodajo Solventnost I
nikakor ni odraz njenih tveganj (kljub temu, da je kapital namenjen pokrivanju tveganj).
Poleg tega višji solventnostni količnik zavarovalnice ne pomeni nujno tudi boljšega
solventnostnega položaja, saj iz njega ne moremo sklepati ničesar o njenih rezervacijah ali o
njenem naložbenem portfelju.
Uradni cilji Solventnosti II so naslednji:





Izboljšati integracijo na zavarovalniškem trgu v EU;
Povečati zaščito zavarovancev in drugih upravičencev;
Izboljšati mednarodno konkurenčnost evropskih zavarovalnic in pozavarovalnic;
Spodbujati boljšo zakonodajo in predpise.

3.1. Vplivi Solventnosti II
Solventnost II je v zavarovalništvu okrepila zavedanje o tveganjih, tako med zavarovalnicami
in pozavarovalnicami kot med nadzorniki. Sčasoma se bo to odrazilo v učinkovitejši alokaciji
kapitala, tj. kapital bo razporejen tja, kjer se tveganja nahajajo. To bo vsekakor dobro
vplivalo na stabilnost zavarovalniške industrije. Kot že omenjeno, nova zakonodaja
tveganjem predpisuje določen kapital in jim na nek način določa ceno. To zavarovalnice
spodbuja, da ves čas nadzorujejo svoj profil tveganj in poslujejo zavedajoč se posledičnih
tveganj. Nekatere zavarovalnice imajo v ta namen razvite napredne metode in postopke,
spet druge tveganja ocenjujejo čez palec ali uporabijo druge enostavne metode. Pričakuje se,
da se bodo cene zavarovalniških produktov prilagodile - produkti z visokim tveganjem se
bodo podražili in obratno. Vendar pa strokovnjaki sprememb ne pričakujejo čez noč, temveč
počasi in postopoma.
Solventnost II bo prav tako vodila k bolj enotnemu zavarovalniškemu nadzoru na evropskem
trgu. To gre pripisati tudi temu, da bodo kakršnakoli dodatna zakonodajna določila na
področju zavarovalništva nepotrebna. Harmonizacija na tem področju bi lahko privedla do
konvergence standardov za vrednotenje in poročanje, kar bi povečalo preglednost in
primerljivost med zavarovalnicami in na tak način omogočilo ogromne priložnosti za
povečanje konkurenčnosti.
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4. Struktura Solventnosti II
Solventnost II temelji na treh stebrih. Prvi steber je temelj za ostala dva, saj določa
vrednotenje zavarovalno-tehničnih rezervacij ter kapitalske zahteve. Poleg tega določa
kriterije za primernost kapitala za pokrivanje kapitalskih zahtev. Drugi steber določa okvir in
organizacijsko strukturo upravljanja tveganj v zavarovalnicah in nadzornikom omogoča
celosten pregled nad upravljanjem tveganj zavarovalnic. Drugi steber med drugim sestavljajo
lastna ocena tveganj in solventnosti (ang. Own Risk and Solvency Assessment, oz. krajše
ORSA), štiri ključne funkcije in dokument z izjavami o naklonjenosti do tveganj. Zadnji, tretji
steber določa vse potrebne informacije za poročanje nadzorniku in javna razkritja.

4.1. Prvi steber Solventnosti II
Prvi steber v Solventnosti II določa kvalitativne zahteve za upravljanje tveganj. Poleg tega
določa tudi metode in principe vrednotenja bilance stanja kot tudi obe obliki kapitalske
zahteve.
4.1.1. Bilanca stanja
V Solventnosti 2 bilanca stanja temelji na ekonomskem principu. To pomeni, da so v bilanci
stanja vse postavke vrednotene karseda po tržni vrednosti. Za nekatere postavke, kot so na
primer delnice ali obveznice, s katerimi se trguje na borzi, tržne cene ni težko določiti, za
druge, kot so na primer zavarovalno-tehnične rezervacije, pa to ni enostavno in jih je
potrebno vrednotiti z modeli. Za diskontiranje obveznosti EIOPA vsako leto predpiše krivuljo
obrestnih mer.
4.1.2. Kapitalski zahtevi
Prvi steber je sestavljen tudi iz dveh kapitalskih zahtev, in sicer iz zahtevanega
solventnostnega kapitala (ang. Solvency Capital Requirement oz. krajše SCR) in minimalnega
zahtevanega kapitala (Minimum Capital Requirement oz. krajše MCR). SCR je ciljni kapital
zavarovalnice v normalnih okoliščinah. Izračun SCR-a temelji na tvegani vrednosti. V kolikor
kapital družbe pade pod to raven, mora le-ta pripraviti načrt sanacije. MCR predstavlja
absolutno minimalno raven kapitala družbe. V kolikor kapital pade pod to raven, se v njeno
poslovanje vplete tudi regulator (npr. likvidacija portfelja, ne sme sklepati novega posla ipd.).
MCR je določen z nizom formul kot odstotek premij in zavarovalno-tehničnih rezervacij.
Poleg tega je z določenimi absolutnimi mejami in odstotki SCR-a omejen tako navzgor kot
navzdol. Podrobnejši opis izračuna je zapisan v členih 248–251 Delegirane uredbe.
SCR se lahko izračuna na dva načina: s standardnim pristopom in z notranjim modelom.
Večje zavarovalnice bodo verjetno uporabile drugi pristop, saj že imajo pripravljene notranje
modele, medtem ko bodo ostale uporabile standardni pristop. Notranji modeli morajo biti
kalibrirani na enoletni VaR s stopnjo zaupanja 99,5 % in vključevati vsa predpisana tveganja,
ki so vključena v standardnem pristopu. V kolikor se zavarovalnica odloči za izračun
potrebnega kapitala z notranjim modelom, mora regulatorju vseeno predložiti tudi izračun
po prvi metodi. Zavarovalnica se lahko odloči tudi, da bi notranji model uporabila le za
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izbrane skupine tveganj. V tem primeru delni notranji model kombinira s standardnim
pristopom izračuna SCR-a. Standardni pristop je, kot že rečeno, kalibriran na enoletni VaR pri
99,5 % stopnji zaupanja. Tako dobljen rezultat naj bi ustrezal bonitetni oceni BBB.

SCRskupno
Adj

Tržna tveganja

Obrestna mera

SLT Zdravstvena

BSCR

Tv. zdravstvenih
zavarovanj

Nasprotna
stranka

Katastrofa

Non-SLT
zdravstveno

SCR Operativna

Tv. življenjskih
zavarovanj

Tv.
premoženjskih
zavarovanj

Umrljivost

Premija in
rezerve

Lastniški VP

Umrljivost

Premije in
rezerve

Dolgoživost

Predčasna
prekinitev

Nepremičnine

Dolgoživost

Predčasna
prekinitev

Invalidnost in
obolevnost

Katastrofa

Kreditni pribitki

Invalidnost in
obolevnost

Predčasna
prekinitev

Valuta

Predčasna
prekinitev

Stroški

Tržna
koncentracija

Stroški

Revizija

Nelikvidnost

Revizija

Katastrofa

Neopredmetena
sredstva

Slika 6 Struktura izračuna SCR

Zgornja slika prikazuje strukturo izračuna SCR-a s standardnim pristopom. Za vsako skupino
tveganj je oblikovan t. i. modul, nekateri moduli pa se nato delijo še na podmodule
(podtveganja). Za vsak (pod)modul je na podlagi scenarijev ali formule potrebno izračunati
kapitalsko zahtevo. Kapitalska zahteva za lastniške vrednostne papirje je na primer določena
s scenarijem, ki določi 46 % znižanje vrednosti vrednostnih papirjev. Kapitalska zahteva za
tveganja premoženjskih zavarovanj je določena kot funkcija standardnega odklona,
pomnoženega s premijami ali zavarovalno-tehničnimi rezervacijami. Za izračun vsakega
modula v osnovi velja princip, da je potrebno izračunati znižanje neto vrednosti sredstev ob
določenem šoku. Več o izračunu posameznega modula je zapisano v tabeli 7 v prilogi.
SCR se v skladu s standardno formulo izračuna po formuli:
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Pri čemer
označuje osnovne kapitalske zahteve,
kapitalsko zahtevo za modul
operativnih tveganj ter
prilagoditev zaradi absorpcijske zmožnosti zavarovalno-tehničnih
rezervacij in odloženih davkov. Več podrobnosti o izračunu te prilagoditve je zapisano v
členih 206 in 207 Delegirane uredbe.
Osnovni zahtevani solventnostni kapital (ang. Basic Solvency Capital Requirement oz. krajše
BSCR) se izračuna po naslednji formuli:
√∑
Pri čemer
označuje kapitalske zahteve za tveganje neopredmetenih sredstev,
predstavlja korelacijsko matriko med moduloma in
in
pa kapitalski
zahtevi za modul oz. (Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35, člen 87) Za izračun BSCR
je, kot je razvidno iz zgornje slike, najprej potrebno izračunati kapitalsko zahtevo naslednjih
modulov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

modul tveganj premoženjskih zavarovanj,
modul tveganj zdravstvenih zavarovanj,
modul tveganj življenjskih zavarovanj,
modul tržnih tveganj,
modul tveganj neplačila nasprotne stranke ter
modul tveganj neopredmetenih sredstev.

Izračuni kapitalskih zahtev modulov od 1 do 5 so predstavljeni v razdelkih, ki sledijo (modul
zdravstvenih zavarovanj je predstavljen v razdelku o tveganjih življenjskih zavarovanj).
Kapitalska zahteva za modul 6 pa se izračuna, kot sledi:

Pri čemer
označuje znesek neopredmetenih sredstev, pripoznan in ovrednoten v
skladu z Delegirano uredbo. (Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35, člen 203)
4.1.3. Razpoložljivi kapital
SCR in MCR zavarovalnice pokrivajo s svojim kapitalom. Solventnost II razpoložljivi kapital
razvršča v tri kakovostne razrede (ang. tier). Razredi temeljijo na trajanju različnih kapitalskih
instrumentov in njihove sposobnosti absorbiranja tveganja. Prvi razred predstavlja najboljšo
kvaliteto kapitala, saj so vanj razvrščeni kapitalski instrumenti, ki tveganja popolnoma
absorbirajo in so zavarovalnici na voljo v vsakem trenutku. Take vrste kapital je npr. lastniški
kapital in zadržani dobički. Drugi razred kakovosti je slabše kvalitete, saj tveganj ne absorbira
v celoti. Primer je podrejeni dolg. Kapital v tretjem razredu lahko absorbira tveganja le pod
določenimi pogoji. Zavarovalnica za pokrivanje kapitalskih zahtev ne sme uporabiti
kateregakoli kapitala. Omejitve so zapisane v spodnji tabeli.
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SCR
MCR

Razred 1
najmanj 50 %

Razred 2
ni omejitev

najmanj 80 %

največ 20 %

Razred 3
največ 15 %
ni primeren za pokrivanje

Tabela 2 Kakovostni razredi kapitala za pokrivanje kapitalskih zahtev

4.2. Drugi steber Solventnosti II
Drugi steber Solventnosti II se osredotoča na odgovornosti uprave oz. upravnega odbora pri
upravljanju tveganj. Ta steber se deli na tri pomembne veje. Prva veja je vzpostavitev oz.
ureditev štirih ključnih funkcij, druga je lastna ocena tveganj in solventnosti zavarovalnice,
tretja veja pa izjava o naklonjenosti do tveganj, v kateri zavarovalnica opredeli količino
tveganja, ki ga je pripravljena sprejeti.
Glavno in najpomembnejše načelo drugega stebra Solventnosti II je odgovornost uprave v
okviru celotnega upravljanja tveganj. Uprava mora zagotavljati, da so vsa najpomembnejša
tveganja zavarovalnice prepoznana in ustrezno upravljana, tudi tista, ki niso ovrednotena v
prvem stebru.
4.2.1. Organizacijska struktura
Vzpostavitev dobre organizacijske strukture in sistema odločanja ter odgovornosti je zelo
pomembno. Ne glede na to, da je na koncu za odločitve vedno odgovorna uprava družbe, so
v praksi pooblastila za odločanje dodeljena osebam ali odborom nižje v organizaciji.
Solventnost II zahteva, da je organizacijska struktura skrbno dokumentirana. Družba mora
imeti štiri ključne funkcije, in sicer funkcijo upravljanja tveganj, aktuarsko funkcijo, notranjo
revizijo ter funkcijo skladnosti. Te štiri funkcije morajo biti dodeljene osebam ali oddelkom
znotraj družbe. Okvir upravljanja tveganj mora poskrbeti, da so tveganja učinkovito
identificirana, spremljana, merjena, upravljana ter poročana, ter poskrbeti, da se jih ustrezno
upošteva v procesu odločanja. Drugi steber zavarovalnicam predpisuje tudi definiranje
številnih notranjih aktov - politik.
Funkcija upravljanja tveganj je odgovorna za implementacijo strategije do tveganj in
določanje različnih procesov upravljanja tveganj v družbi (npr. proces upravljanja sredstev in
obveznosti). Funkcija skladnosti mora zagotavljati, da je družba skladna z zunanjimi in
notranjimi predpisi. Aktuarsko funkcijo opravlja oseba, ki ima za to pridobljene certifikate. V
okviru Solventnosti II je pooblaščena za različna področja, med drugim tudi za vrednotenje
zavarovalno-tehničnih rezervacij, za validacijo predpostavk v izračunu zavarovalno-tehničnih
rezervacij, za oceno primernosti in kvalitete uporabljenih podatkov, za nasvete upravi glede
primernosti zavarovalno-tehničnih rezervacij, za podajanje mnenja o pozavarovalni zaščiti in
podobno. Četrta ključna funkcija je notranja revizija, ki je odgovorna za neodvisen pregled
vseh s tveganji povezanih procesov. O svojih ugotovitvah poroča direktno upravi.
Poleg štirih ključnih funkcij mora družba upoštevati še tri splošne zahteve drugega stebra:
princip primernosti in sposobnosti in načelo preudarne osebe, kriterije za zunanje izvajanje
ter sistem notranjih kontrol. Sistem notranjih kontrol je sistem različnih ukrepov za
zmanjševanje tveganj, ki zagotavlja uresničevanje poslanstva in ciljev podjetja in zmanjšuje
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neljube dogodke v procesih zavarovalnice. Pri kriteriju za zunanje izvajanje gre predvsem za
to, da ne glede na to, kdo namesto zavarovalnice izvaja neko aktivnost, zavarovalnica še
vedno ostaja odgovorno telo. Gre torej za prenos aktivnosti in ne prenos odgovornosti.
Princip primernosti in sposobnosti predpisuje, da morajo zavarovalnice regulatorju dokazati,
da je njeno vodstvo kvalificirano za opravljanje svojega posla in da ima dovolj izkušenj ter
potreben ugled (torej brez kriminalne preteklosti). S tem principom je tesno povezano tudi
načelo preudarne osebe. Ta govori o tem, da bo zavarovalnica svoja sredstva nalagala le v
sredstva, ki jih dobro razume.
4.2.2. Lastna ocena tveganj in solventnosti
ORSA je temelj drugega stebra, saj je proces, ki je, z vidika tveganj, najbolj poučen in
vključuje vse pomembne funkcije v podjetju. Namen ORSE je, da si zavarovalnica ustvari
svoje mnenje o lastnih tveganjih. ORSA mora odražati trenuten pa tudi prihodnji
(pričakovan) profil tveganj. V okviru ORSE zavarovalnica testira odpornost na izbrane stresne
teste in scenarije in predvidi načine, kako bo v takih situacijah dosegla svoje strateške cilje
ter izpolnila vse obveznosti do zavarovancev. ORSA torej ni samo kvantitativna analiza,
temveč določa tudi alternativne možnosti ukrepanja v stresnih situacijah. ORSA v grobem
vsebuje opis trenutnega profila tveganj (vključno s procesom identifikacije in merjenja
tveganj), strategijo podjetja in naklonjenost do tveganj, oceno celotnih solventnostnih
potreb in primerjavo z SCR-om, projekcije zahtevanega nivoja solventnosti za celotni čas
poslovnega načrtovanja (običajno 3 do 5 let) in v prihodnost usmerjene stresne teste in
scenarije.
Prav stresni testi in scenariji so pomemben del ORSE. Obstaja več različnih kategorij
scenarijev od popolnoma kvalitativnih do popolnoma kvantitativnih. Pomembno je, da so leti zares usmerjeni v prihodnost in zajemajo celotno obdobje načrtovanja. Pri analizi
scenarijev je ključno, da se analizira vpliv na kapital in določi potrebne ukrepe. Ti morajo
vključevati tudi potencialne ukrepe za pridobitev dodatnega kapitala. V ORSI običajno prav
analiza stresnih testov vzame največ časa, saj morajo imeti le-ti dovolj velik vpliv, po drugi
strani pa ne smejo biti absurdni in posledično za zavarovalnico irelevantni.
Del ORSE je tudi izjava o naklonjenosti do tveganj. Gre za izjavo na najvišjem nivoju, ki
opredeljuje stopnjo tveganja, ki ga je zavarovalnica še pripravljena sprejeti. Za spremljanje
skladnosti z izjavo, se običajno določijo meje v okviru katerih je zavarovalnica še skladna.
Tipični limitni sistem vsebuje mejo, ki služi kot zgodnje opozorilo in končno (ultimativno)
mejo. Ob prekoračitvi meje zgodnjega opozorila, zavarovalnica tveganje še bolj pozorno in
bolj natančno spremlja in po potrebi sprejme začasne ukrepe.

4.3. Tretji steber Solventnosti II
Tretji steber se osredotoča na razkrivanje podatkov. Osnovna filozofija je, da so podjetja z
razkrivanjem informacij na nek način spodbujena k izvajanju dobrih praks za obvladovanje
tveganj. Tretji steber prav tako določa osnove za zahteve nadzornikov glede razkritja
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podatkov zavarovalnic. Mnogo let so imeli nadzorniki na voljo zgolj majhen obseg informacij,
kar je močno oteževalo njihovo posredovanje v stresnih obdobjih.
4.3.1. Dve poročili
Tretji steber predpisuje dve vrsti poročanja. Prva vrsta je poročanje nadzorniku in se imenuje
redno poročilo nadzorniku (ang. Regular Supervisory Report oz. krajše RSR), druga vrsta pa je
javno razkritje informacij in se imenuje poročilo o solventnosti in finančnem položaju (ang.
Solvency and Financial Condition Report oz. krajše SFCR). V praksi bosta imela SFCR in RSR
podobno strukturo in vsebino, le da bo RSR precej bolj podroben. Solventnost II z večjim
obsegom javnih razkritij povečuje tržno disciplino zavarovalnic, saj je na ta način
omogočeno, da si tudi zunanji opazovalci ustvarijo svoje mnenje o profilu tveganj
zavarovalnice.
Poleg teh dveh poročil morajo zavarovalnice izpolniti tudi precej podrobna kvantitativna
poročila (ang. Quantitative Reporting Templates oz. krajše QRTs). Le-ta vsebujejo podrobne
informacije o bilanci stanja, tako po računovodskem kot SII principu, informacije o
zavarovalno-tehničnih rezervacijah, sestavi lastnih virov sredstev, sestavi zahtevanega
solventnostnega kapitala in zahtevanega minimalnega kapitala.
Ključna informacija, ki jo morajo zavarovalnice razkrivati, je solventnostni količnik. V praksi
imajo zavarovalnice običajno solventnostni količnik precej višji od predpisanih 100 %.
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5. Zavarovalna tveganja
V tem razdelku je povzeto upravljanje zavarovalnih tveganj. Poznamo premoženjska in
življenjska zavarovanja. Solventnost II loči še zdravstvena zavarovanja, ki pa jih naprej deli na
tista, ki so podobna življenjskim zavarovanjem, in na tista, ki so podobna premoženjskim
zavarovanjem. V tem razdelku so ločeno obravnavana le življenjska in premoženjska
zavarovanja, poleg tega pa je predstavljen tudi izračun kapitalskih zahtev za zdravstvena
zavarovanja v skladu s standardno formulo Solventnosti II.
Premoženjska in življenjska zavarovanja sta relativno zelo različna svetova. Vsaka veja ima
svoje zgodovinske začetke in različni pravni okvir. Kljub temu je izračun ekonomskega
kapitala zanju precej podoben.
Premoženjsko zavarovanje je obljuba, da bo zavarovalnica plačala škodo, ki je posledica
vnaprej dogovorjenih dogodkov. Življenjsko zavarovanje je obljuba, da bo zavarovalnica
plačala odškodnino (ali več njih) v primeru smrti ali pa ob določeni starosti. Življenjska
zavarovanja običajno trajajo mnogo dlje kot premoženjska zavarovanja. Ne glede na različno
trajanje zavarovanj je upravljanje tveganj ene in druge vrste zavarovalnih tveganj močno
povezano. (Komelj, Splošno zavarovanje). Korenine življenjskih zavarovanj segajo v
starodavno Grčijo 2000 let pred našim štetjem in že takrat je plačana premija temeljila na
starosti zavarovanca. Korenine premoženjskih zavarovanj pa segajo vse do starodavne
Kitajske, kjer so trgovci svoje blago razdelili med različne ladje. Ko je ena izmed ladij potonila,
so trgovci na tak način skupaj nosili breme izgube.

5.1.Tveganja zdravstvenih zavarovanj v Solventnosti II
V tem podrazdelku je predstavljeno ogrodje izračuna zahtevanega solventnostnega kapitala
za modul zdravstvenih zavarovanj.
Modul tveganja zdravstvenega zavarovanja sestavljajo naslednji podmoduli:




Podmodul tveganja zdravstvenih zavarovanj, ki se ne izvajajo na podobnih osnovah
kot življenjsko zavarovanje (NSLT zdravstvena zavarovanja);
Podmodul tveganja zdravstvenih zavarovanj, ki se izvajajo na podobnih osnovah kot
življenjsko zavarovanje (SLT zdravstvena zavarovanja);
Podmodul tveganja katastrofe zdravstvenih zavarovanj.

Kapitalske zahteve za tveganje zdravstvenih zavarovanj se izračunajo, kot sledi:
√∑

(

)

Pri čemer vsota zajema vse možne kombinacije ( ) zgornjih treh podmodulov,
in
označujeta kapitalske zahteve podmodula tveganja oziroma
( ) pa označuje
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korelacijski parameter za tveganje zdravstvenih zavarovanj za podmodula in (Delegirana
uredba Komisije (EU) 2015/35, člen 144) Korelacijska matrika je zapisana v Prilogi 2.
Podmodul tveganja NSLT zdravstvenih zavarovanj sestavljata podmodula:



tveganja premije in rezervacije NSLT zdravstvenih zavarovanj ter
tveganja predčasne prekinitve NSLT zdravstvenih zavarovanj. (Delegirana uredba
Komisije (EU) 2015/35, člen 151)

Kot bomo videli v nadaljevanju, je delitev podmodula tveganja NSLT zdravstvenih zavarovanj
precej podobna delitvi premoženjskih zavarovanj.
Podmodul SLT zdravstvenih zavarovanj pa sestavljajo podmoduli:







tveganja umrljivosti zdravstvenih zavarovanj,
tveganja dolgoživosti zdravstvenih zavarovanj,
tveganja obolevnosti in invalidnosti zdravstvenih zavarovanj,
tveganja stroškov izvajanja zdravstvenih zavarovanj,
tveganja revizije zdravstvenih zavarovanj in
tveganja predčasne prekinitve zdravstvenih zavarovanj. (Delegirana uredba Komisije
(EU) 2015/35, člen 151)

Kot bomo videli v nadaljevanju, je delitev podmodula tveganja SLT zdravstvenih zavarovanj
precej podobna delitvi življenjskih zavarovanj.

5.2.Tveganja življenjskih zavarovanj
5.2.1. Zavarovalniški produkti življenjskih zavarovanj
Med življenjska zavarovanja sodijo zavarovanja, pri katerih je v splošnem izplačilo
zavarovalnine (nastanek zavarovalnega primera) odvisno od doživetja ali smrti zavarovane
osebe in se premija določa na osnovi verjetnostnih tabel (tablic smrtnosti). Po Zakonu o
zavarovalništvu (ZZavar-1) v skupino življenjskih zavarovanj uvrščamo naslednje zavarovalne
vrste:







Življenjsko zavarovanje,
Zavarovanje za primer poroke oziroma rojstva,
Življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem,
Tontine,
Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil ter
Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni, ki ga zavarovalnica ne more
odpovedati.

Pri življenjskih zavarovanjih gre za dogovor zavarovanca in zavarovalnice o izplačilu določene
vsote denarja ali vrednosti v določenem trenutku v prihodnosti. Življenjska zavarovanja so
običajno dolgoročna (daljša od enega leta).
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Zavarovanec se obveže, da bo dogovorjeno premijo bodisi plačal v enkratnem znesku bodisi
bo dogovorjeno premijo v rednih časovnih presledkih plačeval do dogovorjenega datuma. Na
drugi strani se zavarovalnica obveže, da v primeru smrti zavarovanca upravičencu izplača
vnaprej dogovorjeno zavarovalno vsoto, v primeru, da zavarovanec doživi dogovorjeni
datum, pa bodisi dogovorjeno zavarovalno vsoto ali pa da od dogovorjenega datuma naprej
s pogodbo določeno število let ali celo do smrti zavarovanca periodično izplačuje nek znesek
– rento.
Sodobni produkti življenjskih zavarovanj vključujejo tudi naložbeno komponento, to so t. i.
zavarovanja, ki so vezana na enoto investicijskega sklada in univerzalna življenjska
zavarovanja. Zavarovanja vezana na enoto investicijskega sklada so življenjska zavarovanja,
pri katerih se donos izraža s številom in vrednostjo enot investicijskih skladov. Število enot, ki
jih zavarovanec ob plačilu premije prejme, je odvisno od vrednosti enote investicijskega
sklada v tistem trenutku. Le-ta pa je odvisna od tržne vrednosti sredstev.
Univerzalna življenjska zavarovanja so naložbena življenjska zavarovanja, kjer se zbrane
premije nalagajo, nanje se pripisujejo obresti, obračunavajo stroški in po potrebi dvigajo
zneski. Če ni nobenih jamstev, na primer ni zajamčene zavarovalne vsote za primer smrti, je
zavarovanje veljavno tako dolgo, dokler je njegova odkupna vrednost pozitivna. To pomeni,
da je zavarovalna vsota za primer smrti v takem primeru enaka vrednosti sredstev na računu.
Ti produkti so strukturirani podobno kot naložbeni produkti, saj naložbeno tveganje nosi
zavarovanec. (Benko, 2005, str. 20)
Pokojninska zavarovanja so precej podobna življenjskim zavarovanjem. Po večletnem
plačevanju premije, zavarovanec, po tem ko je dopolnil določeno starost (leta 2015: ženske
se lahko upokojijo pri starosti 58 let in osem mesecev ter z 39 leti pokojninske dobe, moški
pa pri starosti 59 let ter s 40 leti pokojninske dobe), prejema dosmrtno nadomestilo. Prav
tako običajno v primeru smrti nadomestilo dobi vdova/vdovec oziroma drug upravičenec.
Zaradi dolgega trajanja take vrste zavarovanj ima pomembno vlogo tudi inflacija. Ob 2 %
inflaciji in 30 letnem časovnem horizontu to pomeni skupni dvig cene za 80 %. Druga stvar,
na katero je potrebno biti pozoren pri pokojninskih zavarovanjih, je pričakovana življenjska
doba zavarovancev, ki se je v preteklem tisočletju zvišala za skoraj 20 let. (Slovar
zavarovalnih izrazov)
5.2.2. Tveganja življenjskih zavarovanj
Ob prodaji police življenjskega zavarovanja zavarovalnica prevzame tveganje, da bo
zavarovanec umrl bodisi prezgodaj ali "prepozno". Tveganje življenjskega zavarovanja je
tveganje časa smrti glede na pričakovan čas smrti. Vsako živo bitje enkrat umre, negotov je le
trenutek.
Pri dosmrtnih rentnih zavarovanjih zavarovanec v zameno za eno ali več plačil premije pri
vnaprej določeni starosti prejme vrsto izplačil. Vsota vplačil premij in pripadajoč donos
naložb mora zadoščati za vsa izplačila, ki jih je zavarovalnica obljubila zavarovancu za primer
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realizacije dogovorjenega dogodka in za pokritje vseh stroškov zavarovalnice. Kadar
zavarovanec živi dlje od pričakovanj, je izplačana vsota višja od pričakovane, kar za
zavarovalnico predstavlja tveganje, t. i. tveganje dolgoživosti. Na drugi strani je tveganje
smrtnosti tveganje, da zavarovanec umre pred pričakovano starostjo. Višja stopnja smrtnosti
je za zavarovalnico običajno, odvisno od sestave portfelja, neugodna.
Poglejmo si enostaven primer, kako lahko staranje prebivalstva močno vpliva na produkte
življenjskega zavarovanja: predpostavimo enostavno plačilo rente 100 € od zavarovančevega
leta starosti 65 pa vse do njegove smrti. V 1990-tih je bila pričakovana življenjska doba okoli
80 let, kar posledično pomeni, da je pričakovano število rent enako 15. Neto sedanja
vrednost teh izplačil ob diskontni stopnji 2 % je približno 1360 €. Predpostavimo, da je cena
tega produkta 1500 €. V kolikor zanemarimo stroške zavarovalnice, to pomeni, da ima
zavarovalnica 140 € dobička. Predpostavimo, da se je v vmesnem času pričakovana
življenjska doba povečala na 85 let. To posledično pomeni, da bo število izplačanih rent
naraslo na 20. Njihova neto sedanja vrednost znaša več kot 1700 €. V tem primeru ima
zgornja pogodba namesto 140 € dobička 200 € izgube.
Tveganje življenjskih zavarovanj je tveganje izgube ali neugodne spremembe v vrednosti
zavarovalnih obveznosti zavarovalnice zaradi odstopanja umrljivosti od pričakovane ali zaradi
spremembe v pričakovani umrljivosti. (Doff, 2015, str. 57)
5.2.3. Delitev tveganj življenjskih zavarovanj
V literaturi je tveganje življenjskih zavarovanj običajno razdeljeno na tri komponente:
tveganje volatilnosti, tveganje trenda in tveganje katastrofe. Tveganje volatilnosti je tveganje
»običajnih« nihanj smrtnosti v normalnih razmerah, ki vključujejo tudi skrajne točke.
Tveganje trenda je tveganje, da je zavarovalnica napačno ocenila prihodnje gibanje npr.
pričakovane umrljivosti. Tveganje katastrofe je tveganje večjih nezgod ali nesreč, katerih
posledica je nepričakovano visoka stopnja umrljivosti. Tveganje trenda je včasih deljeno še
na tveganje parametrov in modelno tveganje. Tveganje parametrov je tveganje, da so v sicer
pravilnem modelu uporabljeni napačni parametri. Modelno tveganje pa je tveganje, da je
osnovni statistični model napačen, npr. za modeliranje smrtnosti uporabimo normalno
porazdelitev, smrtnost pa je porazdeljena po neki drugi porazdelitvi.
Kot je razvidno iz slike 5, tveganje dolgoživosti ne vključuje tveganja katastrofe. V teoriji bi se
sicer lahko zgodilo tudi to, npr. drastično odkritje v zdravstvu (odkritje zdravila za zdravljenje
raka ali AIDS-a), ki bi nenadno močno povečalo pričakovano življenjsko dobo (kot se je
zgodilo ob odkritju penicilina). V praksi zavarovalnice za take pojave ne računajo
ekonomskega kapitala, saj predpostavijo, da je tveganje katastrofe umrljivosti veliko večje od
tveganja katastrofe dolgoživosti.
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Slika 7 Komponente življenjskih zavarovanj

Tveganja življenjskih zavarovanj v Solventnosti II
Solventnost II tveganja premoženjskih zavarovanj deli nekoliko drugače. Modul tveganja iz
pogodb življenjskega zavarovanja sestavljajo naslednji podmoduli:








podmodul tveganja umrljivosti,
podmodul tveganja dolgoživosti
podmodul tveganja invalidnosti in obolevnosti,
podmodul tveganja stroškov izvajanja življenjskih zavarovanj,
podmodul tveganja revizije,
podmodul tveganja predčasne prekinitve in
podmodul tveganja katastrofe.

Kapitalske zahteve za tveganja iz pogodb življenjskega zavarovanja se izračunajo po spodnji
formuli:
√∑

(

Pri čemer vsota zajema vse možne kombinacije (

)

) zgoraj naštetih podmodulov,

(

)

označuje korelacijski parameter za tveganje iz pogodb življenjskega zavarovanja za
podmodula in
in
označujeta kapitalske zahteve tega podmodula tveganja
oziroma (Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35, člen 136) Korelacijski koeficienti
so navedeni v Prilogi 2.
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5.2.4. Obvladovanje tveganj življenjskih zavarovanj
Na trenutek smrti posameznega zavarovanca zavarovalnica nima nikakršnega vpliva. Pa
vendar je zavarovalna polica pomemben instrument sprejetja ali zavrnitve določenega
tveganja. Obstajajo celo zavarovalnice, ki svoje zavarovance spodbujajo k zdravemu načinu
življenja, npr. ob sklenitvi zavarovanja zavarovanec dobi popust pri včlanitvi v fitnes centre in
podobno. Obstajajo celo zavarovalnice, ki so specializirane v zavarovanju kadilcev. S takšnimi
pristopi lahko zavarovalnica zmanjša tveganje umrljivosti, po drugi strani pa jih lahko uporabi
tudi v komercialne namene.
Omenila sem že, da imata tveganje umrljivosti in tveganje dolgoživosti simultan obstoj.
Zavarovalnica lahko z dobro sestavo portfelja doseže, da se ti dve tveganji vsaj v določenem
obsegu med seboj izničita. Zavarovanec umre pred ali po pričakovanem datumu, vendar se
eni osebi lahko zgodi le eno od tega.
Zavarovalnica lahko tveganje omeji tako, da določen del portfelja pozavaruje pri
pozavarovalnici. S tem, v zameno za plačilo premije, določen del portfelja in z njim
povezanega tveganja prenese na pozavarovalnico. Pozavarovanje za življenjska zavarovanja
sicer ni tako značilno kot za premoženjska zavarovanja.
Poleg pozavarovanja imajo večje zavarovalnice možnost, da del svojih tveganj prodajo na
kapitalskih trgih, gre za t. i. listninjenje, in na tak način prenesejo tveganje na druge
udeležence na trgu. Ker gre za relativno nov koncept, trgi še niso ustrezno oz. dovolj razviti.
Nekateri produkti življenjskih zavarovanj poleg zajamčene donosnosti vključujejo tudi
klavzulo o delitvi dobička. Pogodbe, ki vključujejo klavzulo o delitvi dobička, poleg zajamčene
donosnosti obljubljajo še dodaten pogojni donos, ki je izplačan po presoji vodstva
zavarovalnice. Dodaten donos je odvisen od dobička celotne zavarovalnice, lahko pa tudi le
od določene vrste sredstev. Ta dobiček se nato razdeli med t. i. kohortami poslovanja.
Kohorta je skupina (npr. zavarovancev), ki imajo podobne karakteristike. V tem primeru gre
torej za zavarovance z enakimi vrstami sklenjenih polic. Ker zavarovalnica pričakuje dobiček,
torej pričakuje tudi njegovo delitev v skladu s klavzulami. To mora biti razvidno iz njenih
tehničnih rezervacij. V primeru finančnega neuspeha ima zavarovalnica možnost, da tega
bonusa v tem letu ne izplača ali pa ga izplača v nekem omejenem obsegu. Kljub temu, da ta
element zavarovalno-tehničnih rezervacij ni uvrščen v kapital, deluje kot neke vrste varovalo,
ki tveganje absorbira, saj na ta način zavarovalnica del svojih tveganj deli z zavarovanci.
5.2.5. Merjenje tveganj življenjskih zavarovanj
Stopnje umrljivost so, vsaj v razvitejših državah, precej stabilne. Kljub temu lahko že majhna
sprememba stopnje umrljivosti močno vpliva na portfelj življenjskih zavarovanj, saj je čas
trajanja polic življenjskih zavarovanj lahko tudi 30 let. Najprimernejši instrument za merjenje
pričakovane življenjske dobe in s tem tveganja življenjskih zavarovanj so tablice umrljivosti. V
tujini tablice umrljivosti običajno objavljajo različne agencije, kot je na primer aktuarsko
združenje, v Sloveniji pa le-te objavlja Statistični urad Republike Slovenije. Poleg teh tablic
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zavarovalnice običajno spremljajo tudi razvoj umrljivosti v svojem portfelju ter razliko med
pričakovano in dejansko umrljivostjo.
Tablice umrljivosti temeljijo na aktuarskih modelih statistike umrljivosti. Eden teh je LeeCarter-jev model. Obstaja več različic tega modela. Lee-Carter-jev model je statistični model,
ki oceni umrljivost vsake starostne skupine. Zavarovalnice in pokojninski skladi ta model
uporabljajo pri analizi trendov umrljivosti in dolgoživosti. Lee-Carter-jev model opazuje
določen trend povprečnega povečanja starosti in predvideva, da se bo ta trend nadaljeval. V
praksi sicer lahko zaznamo, da dejanska hitrost, s katero se ljudje staramo, narašča.
Kot rečeno, tablice umrljivosti za populacijo Slovenije na podlagi dejanskega števila živih in
umrlih v določenem obdobju pripravlja Statistični urad Republike Slovenije. Ker je v celotni
Sloveniji predvsem za zelo mlade in zelo stare osebe premalo zanesljivih podatkov (majhno
število smrti zaradi naključij lahko precej niha), dejanske podatke zgladijo s statističnimi
metodami oziroma uporabijo rezultate drugih držav, ki imajo podobno umrljivost kot
Slovenija. (Metodološka pojasnila)
Statistični urad Slovenije objavlja ločene tablice umrljivosti za ženske in moške. Primer izseka
iz tablice umrljivosti za moške je prikazan na spodnji sliki.

Slika 8 Popolne tablice umrljivosti prebivalstva Slovenije, 2007, moški
Vir: Statistični urad Slovenije
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Praviloma umrljivost s starostjo narašča. Izjema so vsekakor novorojenčki, saj je njihova
umrljivost zaradi bioloških razlogov precej višja od umrljivosti ostalih otrok.
V Sloveniji je za dečka, rojenega leta 2007, pričakovano trajanje življenja znašalo 74,6 let, za
deklico pa 81,8 leta.
Verjetnost smrti (v tabeli
) je razmerje med številom umrlih, starih med x in x+1 letom,
ter številom živih, starih x let. Predstavlja osnovno funkcijo v tablicah umrljivosti, iz katere so
izvedene vse ostale. (Statistični urad Republike Slovenije)
Verjetnost doživetja dobimo tako, da od 1 odštejemo izravnano verjetnost smrti. Stolpec
preživeta leta nam pove skupno število let, preživetih v posamezni starosti. V splošnem se
predpostavi enakomerno porazdelitev umrlih med starostjo x in x+1, in zato velja:
=

.

Izjema so le novorojenčki, kjer se namesto razmerja 50 : 50 uporabi 10 : 90 (toliko znaša
razmerje v razvitih državah z nizkimi stopnjami umrljivosti dojenčkov). Vsotna funkcija
prikazuje skupno število let, preživetih od starosti x do smrti. Stolpec pričakovano trajanje
življenja nam pove povprečno število let življenja, ki ga oseba (v tem primeru moški), stara x
let, še lahko pričakuje, ob predpostavki, da bo umrljivost po starosti od leta opazovanja dalje
ostala nespremenjena. (Metodološka pojasnila tablic umrljivosti)
Na podlagi teh tablic umrljivosti aktuarji zavarovalnic določajo rezervacije. Če se stopnja
umrljivosti spremeni, bo morda potrebno ustvariti dodatne rezervacije.
5.2.6. Ekonomski kapital tveganj življenjskih zavarovanj
Izračun ekonomskega kapitala tveganj življenjskih zavarovanj temelji na pošteni vrednosti
zavarovalnih obveznosti. Poštena vrednost obveznosti je neto sedanja vrednost prihodnjih
denarnih tokov, diskontiranih s krivuljo netvegane obrestne mere.
V praksi se kot netvegano obrestno mero najpogosteje uporablja državne obveznice z
dospelostjo med 10 in 30 let. V državah evro območja se v ta namen pogosto uporablja 10
letna nemška obveznica. (Razboršek, 2008, str. 15)
Ideja izračuna ekonomskega kapitala je naslednja: Koliko kapitala podjetje potrebuje, da
pokrije izredno visok porast poštene vrednosti zavarovalnih obveznosti? Model torej
izračuna pošteno vrednost za pričakovano stopnjo umrljivosti, to je t. i. najboljša ocena
poštene vrednosti, nato pa še pošteno vrednost ekstremne stopnje umrljivosti, to je t. i.
poštena vrednost v najslabšem primeru. Ekstremna umrljivost je umrljivost, ki ustreza
izbranemu intervalu zaupanja, npr. 99,5 %. Ekonomski kapital predstavlja razliko med obema
vrednostma.
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Slika 9 Določitev ekonomskega kapitala življenjskih zavarovanj

Tveganje umrljivosti se izračunava za vsako polico posebej, in sicer za vsako polico se oceni
pričakovano verjetnost smrti in verjetnost smrti v najslabšem primeru. Za določitev tablic
umrljivosti v najslabšem primeru nekatere zavarovalnice uporabljajo normalno porazdelitev,
druge uporabijo simulacijske modele. V obeh primerih model, z upoštevanjem obstoječih
tehničnih rezervacij, izračuna izplačilo. V kolikor se izkaže, da so rezervacije zadostne,
zavarovalnica ne utrpi izgube. Na nivoju celotnega portfelja je potrebno upoštevati tudi vpliv
diverzifikacije. Take vrste analiza je potrebna tako za tveganje smrtnosti kot tudi za tveganje
dolgoživosti.
Določitev ekonomskega kapitala za tveganje katastrofe ni tako enostavno kot za tveganje
smrtnosti in doživetja. Za izračun obstajajo zelo poenostavljeni načini, pa tudi zelo zapleteni.
Zelo enostavna metoda je na primer ta, da zavarovalno-tehnične rezervacije enostavno
pomnožimo z nekim standardnim faktorjem ali pa uporabimo dva- ali trikratno volatilnost
umrljivosti. Tu gre predvsem za prepričanje posameznika oziroma njegovo strokovno mnenje
(ang. expert judgment). Bolj zapleteni načini temeljijo na simulaciji ekstremnih dogodkov,
kot je na primer španska gripa. Nekatere zavarovalnice celo simulirajo ekstremne umrljivosti
na podlagi statističnih metod (znano pod imenom teorija ekstremnih dogodkov oz. ang.
extreme event theory). Težava pri kompleksnejšem modeliranju je, da zanj potrebujemo
zadostno količino podatkov.
Ekonomski kapital se izračuna za vsako komponento tveganj življenjskih zavarovanj posebej,
na koncu pa se celotni ekonomski kapital portfelja življenjskih zavarovanj izračuna tako, da
se agregira vse komponente tveganja življenjskih zavarovanj in pri tem upošteva primerno
razpršitev tveganj (Solventnost II predpisuje korelacijske tabele – predstavljene v Prilogi 2).
Tveganje smrtnosti in tveganje dolgoživosti se na primer že po svoji naravi skoraj v celoti
izničita.
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5.3.Tveganja premoženjskih zavarovanj
5.3.1. Zavarovalni produkti premoženjskih zavarovanj
V širšem pomenu po Zakonu o zavarovalništvu med premoženjska zavarovanja (oziroma v
zavarovalno skupino premoženjskih zavarovanj) sodijo vsa zavarovanja iz naslednjih
zavarovalnih vrst:



















nezgodno zavarovanje,
zdravstveno zavarovanje,
zavarovanje kopenskih vozil,
zavarovanje tirnih vozil,
letalsko zavarovanje,
zavarovanje plovil,
zavarovanje prevoza blaga,
zavarovanje požara in elementarnih nesreč,
drugo škodno zavarovanje,
zavarovanje odgovornosti pri uporabi vozil,
zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov,
zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil,
splošno zavarovanje odgovornosti,
kreditno zavarovanje,
kavcijsko zavarovanje,
zavarovanje različnih finančnih izgub,
zavarovanje stroškov postopka,
zavarovanje pomoči.

Premoženjska zavarovanja so zavarovanja, kjer zavarovalnica obljubi, da bo v primeru
vnaprej določene škode nadomestila njeno izgubo, (kar pa ne drži za življenjska zavarovanja,
kjer nadomestilo ni odvisno od višine utrpele izgube). Premoženjska zavarovanja so, kot
lahko razberemo tudi iz zgornjega seznama, zelo raznolika.
Bistvo premoženjskih zavarovanj je, da zavarovalni pogoji vključujejo natančen opis vseh
izgub, ki jih zavarovalnica krije. Za nekatere škode, kot na primer škode zaradi terorističnih
dejanj, ki so eksplicitno izvzete iz teh pogojev, obstaja možnost, da jih krije država. Na
nacionalni ravni obstajajo t. i. teroristični pooli, ki krijejo škode zaradi terorizma, saj te
običajno presegajo zmogljivost kritja posamezne zavarovalnice.
Večino premoženjskih zavarovanj je sklenjenih za eno leto, vendar pa se v praksi večino teh
pogodb letno obnovi.
Rezervacije
Za premoženjska zavarovanja zavarovalnica v trenutku, ko je škoda prijavljena, oblikuje
zavarovalno-tehnične rezervacije. Oddelek škod najprej oceni višino škode. V procesu
obravnavanja škode, se ta ocena lahko prilagaja na podlagi različnih informacij. Proces lahko
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traja kar precej časa – v takih primerih je ocena lahko prilagojena tudi večkrat. Prilagoditve
ocene so lahko plod boljšega vpogleda v dejansko škodo, lahko se spremeni pravna
interpretacija ali pa se celo spremeni sodna praksa. Zavarovalno-tehnične rezervacije se
lahko torej v času precej spreminjajo, saj višina škode postane jasna šele po zaključenem
postopku. Produktom, kjer do poravnave običajno preteče precej časa, rečemo tudi
dolgorepi produkti, npr. zavarovanje osebne odgovornosti. Kratkorepi produkti, kot je npr.
zavarovanje požara, so običajno poravnani relativno hitro.
IBNR rezervacije so posebne vrste rezervacij. Tekom leta se aktuar in računovodja na podlagi
prijavljenih škod uskladita, koliko zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovalnica potrebuje.
Ko so ob koncu leta letni računovodski izkazi zaprti, je (na ta dan) potrebno pripraviti celoten
računovodski pregled. Povsem mogoče je, da škode, ki so sicer nastale do 31. decembra tega
leta, še niso bile prijavljene. V ta namen aktuarji, na podlagi preteklih izkušenj, del premije
rezervirajo za že nastale in neprijavljene škode oz. IBNR rezervacije.
5.3.2. Tveganja premoženjskih zavarovanj
Naj naštejem nekaj nedavnih večjih škod, ki izvirajo iz premoženjskih zavarovanj: poleti leta
2005 je imel orkan Katrina ogromne posledice v ZDA, veliko škodo v severni Franciji je leta
1999 povzročil vihar Lothar, januarja 2007 je nevihta stopnje 12 po Beaufortovi lestvici za en
dan prekinila ekonomsko in socialno življenje v dobršnem delu severno-zahodne Evrope,
konec leta 2010 je zaradi snežnega meteža v delu Amerike in severne Evrope kopenski in
zračni promet obstal za nekaj časa in še bi lahko naštevali. Premoženjska zavarovanja poleg
vremenskih razmer vključujejo tudi teroristične napade, npr. nedavni napad v Parizu, leta
2001 v New Yorku, 2004 v Madridu in 2005 v Londonu, jedrske katastrofe (Černobilska
katastrofa), izbruhe lave (npr. ko so leta 2010 izbruhi islandskih vulkanov za nekaj tednov
blokirali zračni promet na severni polobli) in drugo.
Tveganje premoženjskih zavarovanj ni tveganje, da bi se škode pojavile, temveč to, da bi se
pojavilo več škod oz. da bi bile te večje od pričakovanih in bi se posledično pojavila potreba
po oblikovanju dodatnih zavarovalno-tehničnih rezervacij.
Tveganje premoženjskih zavarovanj je tveganje izgube ali neugodne spremembe vrednosti
zavarovalnih obveznosti zaradi različnih ali višjih škod od pričakovanj ali zaradi sprememb
pričakovanih obveznostih zavarovalnice skozi čas. (Doff, 2015, str. 67)
5.3.3. Delitev tveganj premoženjskih zavarovanj
V literaturi je tveganje premoženjskih zavarovanj običajno razdeljeno na tri komponente:




Premijsko tveganje je tveganje, da je v tekočem letu prijavljenih več in/ali višje škode
od pričakovanih.
Tveganje rezervacij je tveganje, da bo za škode, ki so bile prijavljene v lanskem letu,
potrebno oblikovati dodatne rezervacije.
Tveganje katastrofe je tveganje večje katastrofe, npr. naravne katastrofe.
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Slika 10 Komponente tveganj premoženjskih zavarovanj

Razlika med premijskim tveganjem in tveganjem rezervacij je v razvoju prijavljenih škod.
Tveganje rezervacij je pomembno predvsem za dolgorepe vrste zavarovanj, kot so npr.
odgovornostna zavarovanja. Pri telesnih poškodbah lahko čez nekaj let pride do novih
zdravstvenih težav oz. ponovnih komplikacij in je zanje potrebno oblikovati dodatne škodne
rezervacije. Lahko se zgodi tudi to, da se za nek primer na sodišču dokaže, da je za določen
primer škode potrebno višje nadomestilo in se nato ta sodna praksa aplicira tudi na vse
podobne primere. Zavarovalnica mora posledično tudi za te primere oblikovati dodatne
rezervacije.
Tretja komponenta premoženjskih zavarovanj je tveganje katastrofe. V praksi so na voljo
posebni modeli za ocenjevanje ekstremnih oz. katastrofalnih dogodkov.
Tveganja premoženjskih zavarovanj v Solventnosti II
Solventnost II tveganja premoženjskih zavarovanj deli nekoliko drugače, saj dodatno
obravnava še tveganje predčasne prekinitve. Za izračun potrebnega kapitala za tveganja iz
pogodb premoženjskih zavarovanj v skladu s Solventnostjo II se torej uporablja delitev na
naslednje podmodule:




podmodul tveganja premije in rezervacije,
podmodul tveganja katastrofe in
podmodul tveganja predčasne prekinitve.

Kapitalska zahteva za tveganja iz pogodb premoženjskih zavarovanj se nato izračuna po
spodnji formuli:
√∑

(

)

pri čemer vsota zajema vse možne kombinacije ( ) zgoraj navedenih podmodulov,
in
označujeta kapitalske zahteve podmodula oziroma
( ) pa korelacijski
parameter med podmoduloma tveganja in (Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35,
člen 114) Korelacijska matrika je navedena v Prilogi 2.
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5.3.4. Obvladovanje tveganj premoženjskih zavarovanj
Zavarovalnice svoje zavarovance spodbujajo k zmanjšanju verjetnosti nastanka in višine
škode, saj to koristi tako zavarovalnici kot tudi zavarovancu. Škode lahko omejimo na
različne načine, npr. s preventivnimi dejanji, zavarovalnimi pogoji, analizo scenarijev,
pozavarovanjem, tehnikami alternativnih prenosov tveganj (t. i. ART tehnike) idr.
Najbolj očiten ukrep za nadzor višine škode je preventiva, kot so detektorji dima, gasilni
aparati, strelovodi, ipd. Nekateri izmed njih nesreče preprečijo (kot na primer strelovodi),
drugi omejijo direktno škodo (kot na primer gasilni aparati), tretji pa omejijo posredno škodo
(kot na primer zagotovitev evakuacijskih poti). Tudi preventiva je zelo pomembna za
zavarovalnice in zavarovance. Poleg tega, da zavarovalnice tovrstne ukrepe uporabljajo tudi
v komercialne namene, jim služijo tudi kot orodje za ozaveščanje zavarovancev. Prav zaradi
tega so preventivni ukrepi lahko precej učinkovito orodje za nadzor tveganja premoženjskih
zavarovanj.
Tudi z zavarovalnimi pogoji lahko na nek način zavarovalnica obvladuje svoja tveganja
premoženjskih zavarovanj. Zavarovalnice se lahko na primer odločijo in iz zavarovalnih
pogodb izločijo določene dejavnike, kot je na primer terorizem.
Zavarovalnice si običajno določijo notranja pravila glede različnih vrst koncentracije – ne
glede na to, da lahko na primer vsaka posamezna stavba na ulici popolnoma ustreza merilom
in smernicam sklepanja zavarovanj, je jasno, da je zavarovanje celotne ulice zaradi
koncentracije tveganja nezaželeno. Naravno orodje za obvladovanje tveganj premoženjskih
zavarovanj je torej tudi sestava zavarovalnega portfelja. Specializiran portfelj je veliko bolj
nagnjen k tveganju koncentracije kot tisti, ki je dobro razpršen. To velja tako za geografsko
razpršitev kot tudi (morda še bolj pomembno) za razpršitev tipov zavarovalnih produktov.
K analizi agregiranih tveganj zavarovalnice pogosto pristopijo z analizo scenarijev. Hitro se
lahko zgodi, da se zavarovalnice ali posamezni oddelki ne zavedajo dovolj, kakšna tveganja se
nahajajo v njihovem portfelju. Ali so npr. znane posledice ekstremne zmrzali ali pa snežnega
viharja? Ali se sklepalci zavarovanj v dovolj veliki meri zavedajo morebitnega sesedanja streh
zaradi teže snega? Analiza scenarijev je pravzaprav strukturirano razmišljanje in izmenjava
mnenj strokovnjakov zavarovalnice o morebitnih tveganjih v portfelju zavarovalnice. Analiza
scenarijev je zelo uporabna, kadar nas zanimajo odgovori na kompleksnejša vprašanja o
upravljanju tveganj in interakcijo med različnimi pojavi. Posledice posameznega dogodka
morda nimajo velikega vpliva na zavarovalnico, v primeru da ta dogodek sproži nadaljnje
škodne dogodke in se finančni vpliv poveča, pa so posledice lahko precej večje, lahko pa celo
usodne. Naj omenim še, da je prav analiza scenarijev morda najpomembnejši sestavni del
ORSE.
Zavarovalnice lahko tveganja premoženjskih zavarovanj omejijo oziroma prenesejo na druge
stranke tako, da sklenejo pozavarovanje. Pozavarovalnice so pravzaprav zavarovalnice za
direktne zavarovalnice, saj v zameno za pozavarovalno premijo prevzamejo del tveganja, ki
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presegajo zmožnosti določene zavarovalnice. Pozavarovanje je pravzaprav zavarovanje
presežkov iznad stopnje lastnega izravnavanja nevarnosti ene zavarovalnice pri drugi
zavarovalnici. Tudi pozavarovalnice se pozavarujejo pri drugih pozavarovalnicah. Prenos
tveganja pozavarovalnice v pozavarovanje drugi pozavarovalnici imenujemo retrocesija.
(ZZavar-1)
Poglejmo si celotno sliko. Zavarovalnica najprej v zameno za premijo prevzame tveganja
zavarovancev. Nato del tveganja, v zameno za plačilo pozavarovane premije, prenese na
pozavarovalnico, le te pa nato tveganje spet prenesejo na druge pozavarovalnice. Če
pogledamo celotno sliko, vidimo, da gre pravzaprav za razpršitev tveganja med različne
subjekte.
Pozavarovanje
Poznamo več vrst pozavarovanj. Pozavarovanje v osnovi delimo na proporcionalna in
neproporcionalna pozavarovanja. Pri proporcionalnem pozavarovanju si zavarovalnica in
pozavarovalnica premijo in odškodnino delita v istem, vnaprej dogovorjenem razmerju. Gre
torej za pozavarovanje vnaprej določenega dela rizika, ki je podan v relativni obliki (v
odstotkih). Najpomembnejši obliki iz te skupine sta kvotno pozavarovanje in
vsotnopresežkovno pozavarovanje. Pri neproporcionalnem pozavarovanju (ki mu rečemo
tudi pozavarovanje presežka škod) razmerje delitev premije in škod ni vnaprej določeno. Za
razliko od proporcionalnega pozavarovanja tako delež pozavarovalnice v škodi ni enak deležu
pozavarovalnice v premiji. Vnaprej je predpisan le način določitve dela škode, ki jo plača
pozavarovalnica, in način izračuna premije za celoten pozavarovalni portfelj.
Neproporcionalno pozavarovanje je običajno namenjeno za pokrivanje ekstremnih škod.
Neproporcionalni pozavarovalni obliki sta škodno presežkovno pozavarovanje in
pozavarovanje letnega presežka škod. Poznamo tudi fakultativno pozavarovanje. Gre za
pozavarovanje posameznega rizika ali dela rizika brez predhodne obveznosti cedenta, da bo
riziko predal (cediral) v pozavarovanje, in brez obveznosti pozavarovalnice (cesionarja,
retrocesionarja), da bo riziko sprejel. Na podlagi podatkov, ki jih o riziku dostavi cedent, se
pozavarovalnica nato odloči, pod katerimi pogoji, če sploh, bo zavarovanje prevzela v
pozavarovalno kritje. (Slovar zavarovalnih izrazov)
Primer: Zavarovalnica zavaruje industrijsko cono z zavarovalno vsoto 100 milijonov evrov v
zameno za plačilo 10 milijonov evrov premije. Za sklenitev pozavarovanja ima na voljo 4
milijone evrov. Izbira lahko med pozavarovanjem presežka škod in kvotnim pozavarovanjem.
Pozavarovanje presežka škod ima nivo pridržaja 5 milijonov in kritje 50 milijonov evrov. To
pomeni, da pozavarovalnica krije škode od 5 pa vse do 55 milijonov evrov. Kvotno
pozavarovanje krije 40 % zneska škod v zameno za plačilo 40 % prihodka od premij.
Predpostavimo, da nevihta povzroči 30 milijonov evrov škode. V kolikor zavarovalnica sklene
pozavarovanje presežka škod, sama krije le 5 milijonov škode, ostalih 25 milijonov pa krije
pozavarovalnica. V kolikor zavarovalnica sklene kvotno pozavarovanje, sama nosi breme 18
milijonov (60 % od 30 milijonov), preostalih 12 milijonov pa krije pozavarovalnica (40 % od
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30 milijonov). Sedaj pa predpostavimo, da v enem letu namesto enega viharja nastane 30
manjših viharjev in vsak povzroči izgubo v višini 1 milijona evrov. Pri vsakem od viharjev je
izguba nižja od nivoja pridržaja. V primeru pozavarovanja presežka škod zavarovalnica vse
škode krije sama, kar skupno znese 30 milijonov evrov. Pogodba kvotnega zavarovanja na
drugi strani določa, da zavarovalnica krije 12 milijonov škode (40 % od 30 milijonov),
pozavarovalnica pa nosi ostalih 18 milijonov evrov. Iz primera torej sledi, da je pozavarovanje
presežka škod dober instrument za kritje večjih rizikov, med tem ko je kvotno pozavarovanje
primernejše za kritje večjega števila manjših izgub.
Na kapitalskem trgu se, poleg pozavarovanja, postopoma pojavljajo tudi drugi instrumenti
kot na primer t. i. CAT obveznice (katastrofalne obveznice), vremenski derivati in pogojne
oblike kapitala (ang. contingent forms of capital). CAT obveznice so obveznice, kjer je
odplačilo obresti ali odkup odvisen od potencialnih katastrof. V primeru določene vrste
katastrofe zavarovalnici ni potrebno izplačati obresti ali glavnice in ta denar lahko porabi za
poplačilo nastale škode. Z izdajo teh obveznic si zavarovalnica na nek način ustvari finančno
fleksibilnost. Vremenski derivati so finančni instrumenti, ki izplačajo nek znesek, čigar višina
je odvisna od vremenskih razmer. Tako na primer obstajajo vremenski derivati, ki izplačajo
nadomestilo v primeru, ko je povprečna dnevna temperatura nižja ali višja od neke mejne
temperature, ali pa izplačajo odškodnino takrat, ko je prekoračena določena hitrost vetra. Na
ta način se za zavarovalno vrsto posevkov in plodov zavarovalnica lahko zaščiti proti
neuspešni letini. Pogojna oblika kapitala je na primer pogodba z vlagatelji, kjer je določeno,
da zavarovatelj v času katastrofe lahko izda delnice z donosno obrestno mero. Tudi na ta
način si zavarovalnica lahko zagotovi neke vrste finančno fleksibilnost. Opisane instrumente
imenujemo tudi produkti alternativnega prenosa tveganja (ang. alternative risk transfer,
krajše ART). Uporaba teh instrumentov sicer globalno še ni razširjena, vendar se njihova
uporaba postopoma povečuje.
5.3.5. Merjenje tveganj premoženjskih zavarovanj
Pri premoženjskih zavarovanjih se kot indikator tveganja uporablja škodni količnik. Škodni
količnik je kvocient skupnega zneska škod in premije, izražen v odstotkih.

Škodni količnik nam pove, ali zbrana premija zadošča za poplačilo nastalih škod. Kadar škodni
količnik presega 100 %, ima zavarovalnica izgubo. Poznamo tudi kombinirani škodni količnik,
ki ga izračunamo kot delež vsote stroškov in škod v premijah.

Kombinirani škodni količnik da jasnejšo sliko o dobičkonosnosti določenega portfelja, po
drugi strani pa izkrivi sliko o dejanski višini škod v primerjavi s premijami. Škodni količnik sam
po sebi ni indikator tveganja, nam pa njegov razvoj skozi čas lahko da okvirno sliko o
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tveganju. Nihanje škodnega količnika je indikator tveganja, pa čeprav nam škodni količnik o
verjetnosti ekstremnih dogodkov ne pove skoraj ničesar. Potrebno je paziti tudi na t. i.
učinek imenovalca: ko se npr. premija v nekem letu močno poveča, škodni količnik pade, kar
pa nikakor ne pomeni, da je portfelj manj tvegan.
Premijsko tveganje
Na podlagi zgodovinskih podatkov aktuarji zavarovalnice določijo verjetnostno porazdelitev
škod, posebej za majhne in posebej za velike škode. Za majhne škode določijo verjetnostno
porazdelitev skupnega zneska škod, za večje škode pa običajno določijo dve porazdelitvi, eno
za škodno pogostost (verjetnost nastanka škode) ter drugo za velikost škod. Te porazdelitve
se nato, med drugim, uporabijo za izračun ekonomskega kapitala premoženjskih zavarovanj.
Tveganje zavarovalno-tehničnih rezervacij
S t. i. trikotniki škod zavarovalnice ocenjujejo razvojne vzorce. Ti vzorci so pomembni
predvsem za tveganje rezervacij. Poznamo različne vrste trikotnikov: trikotnik glede na
škodno leto in trikotnik glede na razvojno leto. Škodno leto je leto, v katerem se je določen
dogodek zgodil. V naslednjih letih (razvojnih letih) postopoma postaja jasno, kako velike so
bile dejanske škode. V računovodstvu se uporablja koledarsko leto. Trenutno koledarsko leto
se nahaja na diagonali škodnega trikotnika. Računovodsko leto 2015 prikaže vse škode iz
škodnega leta 2015, ki so v prvem razvojnem letu, vse škode iz 2014, ki so v drugem
razvojnem letu in tako dalje.
Primer: Predpostavimo, da je zavarovalnica registrirala vse škode v svojem portfelju do leta
2010. Leta 2010 je iz naslova polic svojega portfelja prejela 100 milijonov evrov prijavljenih
škod. Leto kasneje je zavarovalnica prejela dodatnih 50 milijonov prijavljenih škod iz polic
prejšnjega leta (leta 2010). Poleg tega je zavarovalnica prejela tudi 103 milijone evrov škod iz
polic, sklenjenih polic v letu 2011. Sčasoma, ko ima zavarovalnica vse več in več zgodovine,
ustvari škodni trikotnik. Zavarovalnica je sicer gotova o zgornji polovici (v tabeli 3 številke
črne barve), o spodnji pa ne (v tabeli 3 številke sive barve). Recimo, da je zavarovalnica
trenutno na začetku leta 2015; v letu 2014 je skupno prejela 233 milijonov evrov prijavljenih
škod (149 + 37 + 32 + 10 + 5).

Škodno leto

v milijonih EUR

2010
2011
2012
2013
2014
2015

1
100 €
103 €
106 €
73 €
149 €
154 €

Razvojno leto
2
3
50 €
30 €
51 €
31 €
53 €
32 €
37 €
22 €
74 €
45 €
77 €
46 €
Tabela 3 Razvojni trikotnik
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4
10 €
10 €
11 €
7€
15 €
15 €

5
5€
5€
5€
4€
7€
8€

Celotna Zaslužena
škoda
premija
195 €
200 €
200 €
210 €
207 €
230 €
143 €
190 €
290 €
240 €
300 €
255 €

Zanima nas, koliko škod iz prejšnjih let pričakujemo v letošnjem letu? V ta namen
zavarovalnica spremlja razmerje med zaporednimi leti. V povprečju je razmerje med prvim in
drugim razvojnim letom 2 : 1. V letu 2015 pričakujemo 74 milijonov evrov škode ( ˑ 149
milijonov evrov) iz polic leta 2014. S to metodo zavarovalnice lahko napolnijo celotno tabelo.
Obstaja mnogo različnih metod, kako napolniti škodni trikotnik, npr. metoda pričakovanega
škodnega količnika, metoda lestvičenja (ang. chain ladder method), Bornhuetter-Fergusonova metoda, Brosius-ova metoda idr. Glede na razpoložljive podatke, se zavarovalnica potem
odloči, katero metodo bo uporabila.
Ko aktuar določa zavarovalno-tehnične rezervacije s pomočjo škodnih trikotnikov, uporabi
pričakovan vzorec razvoja škod. Statistično pričakovanje v določenem škodnem letu dobi
tako, da vzame povprečni vzorec razvoja škod v času. Temu rečemo tudi najboljša ocena
škodnega zneska v škodnem letu. Aktuar nato določi škodni znesek tako, da doda še
določeno mero previdnosti. Modernejši programski paketi omogočajo tudi precej bolj
napredno analizo razvoja škod. Nekateri programski paketi ocenijo nivoje škodnih zneskov
ob vnaprej določenem intervalu zaupanja (npr. 50 % (najboljša ocena), 99 %, 99,5 %). Na ta
način je mogoče izračunati razvoj škod v najslabšem primeru ob intervalu zaupanja, npr.
99,5 %. Tako sta izdelana dva trikotnika, trikotnik z najboljšo oceno zneska škod po škodnih
letih in trikotnik v najslabšem primeru prav tako po škodnih letih.
Tudi aktuarji premoženjskih zavarovanj morajo upoštevati vpliv inflacije. Ta efekt je lahko še
posebej pomemben pri dolgorepih zavarovalnih vrstah, saj pri teh vrstah lahko preteče kar
nekaj časa, preden je škoda dokončno poravnana. Torej, poleg tradicionalnih škodnih
trikotnikov, zavarovalnice upoštevajo tudi učinek inflacije. Običajno so bile zavarovalnotehnične rezervacije osnovane na nediskontiranih denarnih tokovih. Zavarovalno-tehnične
rezervacije, ki so izračunane na nediskontiranih finančnih tokovih, vsebujejo še dodaten nivo
preudarnosti. Danes morajo zavarovalnice za izračun poštene vrednosti zavarovalnotehničnih rezervacij diskontirati vse bodoče denarne tokove, ki zajemajo tudi inflacijo. V
principu se tak pristop ne razlikuje prav dosti od tistega, ki ga uporabljajo življenjske
zavarovalnice, z izjemo tega, da imajo premoženjski aktuarji precej manj izkušenj, saj se tak
pristop uporablja šele zadnja leta. Poleg tega poštena vrednost zavarovalno-tehničnih
rezervacij temelji na najboljši oceni bodočih denarnih tokov, medtem ko tradicionalni pristop
temelji na preudarno določenih denarnih tokovih.
Tveganje katastrofe
Merjenje tveganja katastrofe je precej kompleksno. Več pozavarovateljev, specialistov za
katastrofalne nevarnosti, razvija svoje poslovne modele za katastrofe. Znani modeli so npr.
RMS, EQE in AIR, vendar pa imajo pozavarovalnice tudi svoje modele. Večino večjih
premoženjskih zavarovalnic te modele uporablja v lastnih analizah tveganj katastrof,
nekatere zavarovalnice pa se zanesejo na rezultate modelov velikih pozavarovateljev, kot je
na primer vodilni na trgu Swiss Re. Z modeli se napove verjetnost katastrofe in posledična
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finančna izguba. Modeli temeljijo na geografskih, seizmografskih in meteoroloških podatkih.
Uporabnik modela lahko na primer vidi, kakšna bi bila izguba, če bi v neki regiji divjal orkan.
Tveganje katastrofe lahko merimo tudi z analizo stresov in scenarijev. Zavarovalnica simulira
zgodovinske dogodke, kot je na primer orkan Katrina, cunami na Japonskem ali pa žled. Nato
oceni, kakšen vpliv bi imel dogodek na njen portfelj, če bi se uresničil v določeni regiji.
Rezultat je seveda odvisen od izbire scenarija, vendar se izkaže, da so scenariji lahko precej
uporabni, sploh pri analizi občutljivosti portfelja na izbrane dogodke.
5.3.6. Ekonomski kapital tveganj premoženjskih zavarovanj
Za vsako izmed komponent tveganj premoženjskih zavarovanj obstajajo različne metode za
določitev višine potrebnega ekonomskega kapitala. Z upoštevanjem razpršitve tveganj se
nato ekonomski kapital posameznih komponent agregira v ekonomski kapital za celotna
tveganja premoženjskih zavarovanj.
Ekonomski kapital za premijsko tveganje temelji na verjetnostni porazdelitvi verjetnosti
nastanka škode in velikosti škode. Aktuarji pogosto generirajo dve porazdelitvi, eno za
manjše in drugo za večje škode. Na nivoju posamezne police je velika verjetnost, da ne bo
nobene škode, če pa se že zgodi, je verjetnost, da bo ta ogromna, zelo majhna. Za oceno
verjetnosti nastanka škode se pogosto uporablja Poissonovo ali negativno binomsko
porazdelitev, za velikost škode pa lognormalno porazdelitev ali porazdelitev gama. Na
podlagi statističnih simulacij zavarovalnica ti dve verjetnostni porazdelitvi združi v eno
porazdelitev. Simulacija vsebuje mnogo naključnih opazovanj – npr. 100.000, ki jih nato
lahko prikažemo v obliki verjetnostne porazdelitve tako, da jih uredimo po velikosti v
naraščajočem vrstnem redu. Ekonomski kapital premijskega tveganja nato določimo tako, da
iz skupne porazdelitve ob določeni stopnji zaupanja (npr. 99,5 %) določimo vrednost. Ta nam
pove skupno vrednost škod v najslabšem primeru. Najboljšo oceno skupne vrednosti škod
dobimo na podoben način, in sicer iz skupne verjetnostne porazdelitve preberemo vrednost
pri 50 % stopnji zaupanja. Ekonomski kapital premijskega tveganja je razlika vrednosti škod v
najslabšem primeru in najboljše ocene vrednosti škod.
Ekonomski kapital tveganj zavarovalno-tehničnih rezervacij določimo iz škodnih trikotnikov.
Večina standardne programske opreme za škodne trikotnike na podlagi osnovnih podatkov
izračuna pričakovan razvoj škod in vzorec razvoja škod v primeru ekstremnega scenarija
(temelječ na nekem intervalu zaupanja). Na podlagi obeh scenarijev nato zavarovalnica z
uporabo NPV metode izračuna pošteno vrednost prihodnjih obveznosti. Poštena vrednost v
najslabšem primeru je seveda višja od tiste v najboljši oceni razvoja škod. Ekonomski kapital
za tveganja zavarovalno-tehničnih rezervacij je nato razlika med obema vrednostma. Tu gre
za deterministični model določanja ekonomskega kapitala. Stohastični model določanja
kapitala je podoben tistemu, ki se ga uporablja pri določanju ekonomskega kapitala za
premijsko tveganje.
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Ekonomski kapital za tveganje katastrofe zavarovalnice določijo s posebnimi modeli za
katastrofe in programsko opremo, kjer se prav tako uporabljajo simulacije. Na ta način se
določi pričakovano višino škode in škodo v najslabšem primeru. Ekonomski kapital je zopet
razlika teh dveh vrednosti.
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6. Naložbena tveganja
Naložbena tveganja so v literaturi pogosto poimenovana tudi kot finančna tveganja.
Zavarovalnice so izpostavljene temu tveganju predvsem zaradi nalaganja svojih sredstev v
različne vrste vrednostnih papirjev, lahko pa tudi zaradi zavarovalne dejavnosti (npr.
kreditno tveganje do pozavarovateljev). Naložbena tveganja so sestavljena iz tržnih tveganj,
likvidnostnih tveganj ter kreditnih tveganj. V tem razdelku je za vsako vrsto finančnih tveganj
opisan oziroma predlagan model za izračun ekonomskega kapitala. Tveganje likvidnosti je,
kot bomo videli kasneje, precej specifično tveganje, saj je določitev ekonomskega kapitala
manj primerna metoda za obravnavo tega tveganja.

6.1.Tržna tveganja
6.1.1. Osnove
Zavarovalnica svoja sredstva investira v različne naložbe. Proces investiranja je podpora
osnovne dejavnosti zavarovalnice (zagotavljanju zavarovalnih produktov). Naložbe so v
splošnem tvegane, vendar to ne velja vedno. Zavarovalnica lahko sredstva na primer vloži v
državne obveznice, katerih se je do nedavnega držal sloves netveganih naložb. Ne glede na
vse, pa lahko z gotovostjo trdimo, da različna nihanja na finančnih trgih vplivajo tudi na
zavarovalnice.
Večino sredstev zavarovalnice običajno sestavljajo obveznice in delnice (kot prikazano na
spodnji sliki). Naložbe s fiksnim donosom so naložbe s fiksno obrestno mero: državne
obveznice, podjetniške obveznice in hipoteke. Naložbe, kot so delnice in naložbe v
nepremičnine, nimajo vnaprej zajamčenega donosa in so običajno bolj tvegane kot naložbe s
fiksnim donosom. Običajno je, kot nadomestilo za tveganje, pričakovan donos teh naložb
višji. Iz slike 10 lahko vidimo, da imajo zavarovalnice v Evropi manj kot 10 % portfelja
naloženega v delnice. Od začetka zadnje finančne krize se je, kot posledica zmanjševanja
tveganj v portfelju, ta delež precej zmanjšal. To sicer ne velja za vse države, saj imajo države
z velikim deležem naložbenih zavarovanj posledično tudi večji delež naložb v lastniških
vrednostnih papirjih (npr. Velika Britanija). Kljub temu, da bodo razlike med državami vedno
obstajale, se pričakuje, da se bodo te z uvedbo Solventnosti II postopoma zmanjševale.
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Nepremičnine (razen za
lastno uprabo)
Naložbe v odvisne in
pridružene družbe
Delnice
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Izvedeni finančni
instrumenti
Depoziti (razen denarni
ustrezniki)
Druge naložbe
52%

Posojila in hipotekarni
krediti

Slika 11 Struktura naložbenega portfelja evropskih zavarovalnic v 2013
Vir: Insurance Europe

Z namenom pokrivanja določenih tveganj, imajo nekatere zavarovalnice v svojem
naložbenem portfelju tudi izvedene finančne instrumente. Kljub temu, da so take vrste
naložb nekoliko bolj zapletene, se njihova učinkovita uporaba postopoma povečuje. Finančni
trgi vse bolje razumejo potrebe zavarovalnic, zato ponudba posebnih izvedenih finančnih
instrumentov, kot so na primer obveznice umrljivosti ali pa obveznice vezane na inflacijo,
raste.
Proces naložbenja v zavarovalništvu ne nastopa kot samostojen proces, temveč je močno
povezan s procesom sklepanja zavarovanj. Zavarovalnice investirajo tako, da so sredstva
zadostna za pokrivanje bodočih obveznosti. Oziroma z drugimi besedami, sredstva
investirajo tako, da so denarni tokovi naložb karseda usklajeni s plačili zavarovancem, tj.
zavarovalno-tehničnimi rezervacijami. Proces naložbenja poteka na agregatni ravni in ne na
ravni vsake police posebej, saj na ta način zavarovalnice izkoristijo ekonomijo obsega.
Kljub temu, da so naložbe v veliki meri usklajene z zavarovalno-tehničnimi rezervacijami, se
njihova vrednost lahko, zaradi različnih nihanj na kapitalskih trgih, spreminja. V kolikor so
naložbe popolnoma usklajene z obveznostmi, ta nihanja na zavarovalnico kot celoto nimajo
učinka, saj je znižanje (zvišanje) vrednosti teh naložb enako zvišanju (znižanju) vrednosti
zavarovalno-tehničnih rezervacij. Ko zavarovalnica zavarovalno-tehničnih rezervacij nima
usklajenih s sredstvi, se sooči s tržnim tveganjem.
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Slika 12 Komponente tržnih tveganj

6.1.2. Delitev tržnih tveganj
Tržno tveganje je tveganje znižanja vrednosti zaradi sprememb tržnih spremenljivk, kot so na
primer obrestne mere, cene delnic, menjalni tečaji, cene nepremičnin in podobno. Tržno
tveganje zajema tudi tveganje upravljanja sredstev in obveznosti, t. i. ALM tveganje. (Doff,
2015, str. 84)
V literaturi je tržno tveganje običajno razdeljeno na spodnje komponente:
Tveganje obrestne mere je tveganje znižanja vrednosti zaradi spremembe obrestnih mer. Še
posebej pomembno je usklajevanje sredstev in obveznosti, saj imajo obrestne mere vpliv
tako na sredstva kot na obveznosti zavarovalnice. (Doff, 2015, str. 84)
Tveganje lastniških vrednostnih papirjev je tveganje znižanja vrednosti zaradi znižanja cen
lastniških vrednostnih papirjev. (Doff, 2015, str. 84)
Valutno tveganje je tveganje znižanja vrednosti zaradi spremembe deviznih tečajev. Temu
tveganju rečemo tudi tveganje deviznih tečajev. (Doff, 2015, str. 84)
Tveganje inflacije je tveganje znižanja vrednosti zaradi drugačnega pričakovanja inflacije.
(Doff, 2015, str. 84) Zanj standardna formula Solventnosti II ne predvideva izračuna
zahtevanega regulatornega kapitala.
Tveganje nepremičnin je tveganje znižanja vrednosti zaradi spremembe cen nepremičnin.
(Doff, 2015, str. 84)
Tveganje kreditnega razpona je tveganje znižanja vrednosti zaradi sprememb v kreditnih
razponih. (Doff, 2015, str. 84)
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Kreditni razpon je razlika med donosnostmi finančnih instrumentov različne kakovosti, iste
valute ter podobne ročnosti. Za finančne instrumente z višjim kreditnim tveganjem obstaja
večja verjetnost, da njihovi izdajatelji ne bodo sposobni povrniti svojega dolga in obratno.
Tveganje kreditnega razpona je določeno s splošno klimo na kapitalskih trgih in ne s situacijo
individualne nasprotne stranke, s katero je določeno kreditno tveganje.
Tveganje obrestnih mer je pomembna kategorija tržnih tveganj, saj vpliva tako na sredstva
kot na obveznosti. Obrestne mere vplivajo na vrednost obveznosti in vrednost vrednostnih
papirjev s fiksnim donosom, saj je obrestna mera glavno gonilo njihove vrednosti. Poleg tega
obrestne mere vplivajo tudi na vrednost zavarovalnih obveznosti, saj mnogi zavarovalni
produkti vključujejo zajamčene donose (kot na primer fiksno zajamčeno obrestno mero).
Zavarovalnica v procesu vrednotenja bodoče dobičke zavarovancev diskontira z obrestno
mero. Če se obrestna mera poviša, vrednost obveznosti pade, kar je za zavarovalnico, ob
predpostavki, da sredstva ostanejo nespremenjena, dobro. Vendar, kot že rečeno, ob
nihanju obrestnih mer niha tudi vrednost sredstev. V kolikor sredstva in obveznosti ne nihajo
v tandemu, lahko zavarovalnica utrpi precejšne izgube. V splošnem so produkti z daljšim
trajanjem, tako zavarovalni kot naložbeni, pod večjim vplivom sprememb obrestnih mer.
Običajno je krivulja obrestnih mer naraščajoča: desetletne obrestne mere so običajno višje
kot petletne. Vzporedni premik krivulje donosa ne spremeni naklona krivulje, torej se tako
desetletne kot petletne obrestne mere spremenijo za na primer 100 bazičnih točk. V praksi
se krivulja donosa ne premakne vedno vzporedno. V ekstremnih primerih je lahko krivulja
obrestnih mer ravna (premica), kar bi pomenilo enako obrestno mero za vse dospelosti.
Krivulja je lahko tudi obratna, kar bi pomenilo višje obrestne mere za krajše dospelosti.
Mnogo takšnih sprememb se je zgodilo ravno med zadnjo svetovno finančno krizo.
Spremembe obrestnih mer imajo lahko, kot že rečeno, precejšen vpliv na zavarovalnice.
Izrazit primer je propad Japonske zavarovalnice Nissan Mutual Life leta 1997. Takrat je imela
zavarovalnica 1,2 milijona zavarovancev in približno 17 milijard ameriških dolarjev sredstev.
Zavarovalnica je prodajala zajamčene rente z donosom tudi do 5,5 %, ne da bi se zavarovala
proti tveganju obrestne mere. V 90-tih letih, ko je bilo obdobje zelo nizkih obrestnih mer, je
imela zavarovalnica mnogo težav z zagotavljanjem tega donosa. Nazadnje se je finančni
minister odločil, da je potrebno zavarovalnico zapreti. Ta bankrot je bil prvi zavarovalniški
bankrot v petih desetletjih. Skupna izguba je znašala 2,5 milijarde ameriških dolarjev. To
seveda ni osamljen primer, saj se je po letu 2008, ko spet vlada obdobje nizkih obrestnih
mer, mnogo zavarovalnic moralo soočiti z izgubami, saj naložbene strategije niso bile zmožne
dosegati zajamčenih stopenj donosa.
Tržna tveganja v Solventnosti II
Solventnost II tržna tveganja deli nekoliko drugače. Modul tržnega tveganja v standardni
formuli za izračun kapitala sestavljajo naslednji podmoduli:


podmodul tveganja obrestne mere,
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podmodul tveganja lastniških vrednostnih papirjev,
podmodul tveganja spremembe cen nepremičnin,
podmodul tveganja spremembe kreditnih pribitkov (tj. podmodul tveganja razpona),
podmodul valutnega tveganja in
podmodul koncentracije tržnega tveganja.

Kapitalske zahteve za tržno tveganje so enake:
√∑

(

)

Pri čemer vsota zajema vse možne kombinacije ( ) zgoraj navedenih podmodulov,
in
označujeta kapitalske zahteve podmodula oziroma
( ) pa korelacijski
parameter med dvema podmoduloma tržnih tveganj. (Delegirana uredba Komisije (EU)
2015/35, člen 164) Korelacijski koeficienti
so navedeni v Prilogi 2.
6.1.3. Obvladovanje tržnih tveganj
Najboljši nadzor tržnih tveganj je izdelava dobrega naložbenega načrta, ki je podkrepljen z
ALM analizami. Zavarovalnice pogosto oblikujejo več različnih naložbenih načrtov. Strateški
naložbeni načrt nakazuje, koliko tržnega tveganja je zavarovalnica pripravljena sprejeti,
kakšna je alokacija naložb (v odstotkih) glede na različne kategorije (naložbe s fiksnim
donosom, delnice itd.), kakšna je maksimalna dovoljena neusklajenost sredstev in obveznosti
in podobno. V naložbenem načrtu je običajno določen tudi odstotek naložb v posameznem
geografskem območju, gospodarskem sektorju in tako naprej (skladno z lastnimi
postavljenimi limiti zavarovalnice).
Kljub temu, da je neusklajenost sredstev in obveznosti običajno nezaželena, se nekatere
zavarovalnice namenoma odločijo zanjo, saj želijo na ta način ustvariti dodaten donos.
Dva principa usklajevanja
Usklajevanje je proces približevanja portfelja sredstev portfelju obveznosti zavarovalnice.
Zavarovalnica želi svoje denarne tokove v procesu sklepanja zavarovanj in poravnave škod
pokrivati iz denarnih tokov, ki izhajajo iz portfelja sredstev. V osnovi obstajata dva načina
usklajevanja naložb in obveznosti. Pri usklajevanju glede na denarne tokove, zavarovalnica
izbere sredstva tako, da njeni denarni tokovi natančno sledijo denarnim tokovom, ki izhajajo
iz zavarovalnih obveznosti. Desetletno rento usklajuje z obveznico, ki ima desetletno
zapadlost. Princip usklajevanja glede na denarne tokove velja za najvarnejšega, vendar pa ni
mogoč za vse vrste produktov. Zajamčene donose ali delitev dobička je na primer zelo težko
usklajevati na ta način. Glavna slabost oziroma ovira pri usklajevanju glede na denarne
tokove je negotovost denarnih tokov obveznosti zaradi zavarovalnih tveganj. Prav tako z
usklajevanjem glede na denarne tokove zmanjšamo finančno fleksibilnost in morda
zamudimo potencialne naložbene priložnosti.
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Princip usklajevanja glede na trajanje je princip, ki je osnovan na podlagi vrednosti in ne na
usklajevanju posameznega denarnega toka. Pri tem principu zavarovalnice kupujejo naložbe
tako, da je občutljivost na obrestno mero teh naložb enaka občutljivosti zavarovalnih
obveznosti. Tako ob spremembi vrednosti obrestnih mer sredstva in obveznosti občutijo
enak šok in posledično sprememba na zavarovalnico ne vpliva. Temu principu rečemo tudi
princip imunizacije. Centralna mera tveganja je modificirano trajanje, ki pove, za koliko se
spremeni vrednost nekega instrumenta, če se obrestna mera poveča za eno odstotno točko.
Tako se tržna vrednost obveznice z modificiranim trajanjem 5 ob zvišanju obrestnih mer za 1
odstotno točko zniža za 5 % . Ta mera tveganja drži le za manjše spremembe obrestnih mer.

6.1.4. Merjenje tržnih tveganj
S posebno programsko opremo zavarovalnice lahko ustvarijo preproste scenarije za različne
obrestne mere, cene delnic, menjalne tečaje in druge tržne spremenljivke. Scenariji lahko
temeljijo na simulacijah ali pa na zgodovinskih podatkih. Historične simulacije prikažejo
možne bilance stanja, npr. kaj bi se zgodilo, če bi se ponovila borzna kriza, in kakšna bi bila v
tem primeru bilanca stanja zavarovalnice. Podoben postopek lahko izvedemo tudi za
namišljene scenarije: niz verjetnih dogodkov, ki se v preteklosti še niso zgodili. Pred letom
2000 se je zdelo zelo malo verjetno, da bi se svet soočal z desetletnim obdobjem nizkih
obrestnih mer ali pa z nelikvidnostjo na trgu. Zavarovalnica identificira vpliv teh scenarijev na
trenutne in bodoče bilance stanj in določi potencialne ukrepe za obvladovanje teh tveganj.
6.1.5. Ekonomski kapital tržnih tveganj
Za določanje ekonomskega kapitala, potrebnega za pokrivanje tržnih tveganj, zavarovalnice
pogosto uporabljajo metodo statističnih simulacij in princip repliciranega portfelja. Pri
principu repliciranega portfelja upravljavec tveganj ustvari namišljeni naložbeni portfelj, ki
ustvari natanko iste denarne tokove, kot jih imajo zavarovalne obveznosti. Pri tem ne
upošteva zavarovalnih tveganj. Naslednji korak je generiranje scenarijev. Za vsako
komponento tržnih tveganj je potrebno določiti svoj scenarij. Scenariji so običajno določeni s
statističnimi modeli. Na področju obrestnih mer obstajajo široko uveljavljeni statistični
modeli, kjer mora upravljavec tveganj na podlagi zgodovinskih obrestnih mer oceniti
določene parametre. Ti statistični modeli nato ekstrapolirajo pričakovane bodoče krivulje
obrestnih mer iz sedanjih. Skupen model za vsak scenarij repliciranega portfelja določi
vrednost (na primer 100.000 vrednosti za vsako komponento tveganja) in vrednosti
dejanskega naložbenega portfelja. Razlika med tema vrednostma je potreben kapital,
planiran za prihodnje leto. Zavarovalnica na ta način dobi več možnih bodočih vrednosti
kapitala in lahko spet tvori verjetnostno porazdelitev. Iz te verjetnostne porazdelitve lahko
pri želenem intervalu zaupanja enostavno odčita vrednost v najslabšem primeru in
pričakovano vrednost kapitala. Pri 100.000 opazovanjih in 99,5 % intervalu zaupanja pomeni,
da vrednost v najslabšem primeru ustreza petstoti vrednosti kapitala (vrednosti prej uredimo
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po velikosti). Pričakovana vrednost oziroma najboljša ocena predstavlja srednjo vrednost
kapitala. Ekonomski kapital nato izračunamo kot razliko med tema dvema vrednostma.

6.2. Kreditno tveganje (tveganje neplačila nasprotne stranke)
6.2.1. Osnove
Naložbeni portfelj je, poleg nihanj na finančnih trgih (tržno tveganje), občutljiv tudi na stanje
posameznih sredstev. Zavarovalnica ob nepoplačilu neke naložbe takoj utrpi izgubo. To je
značilno predvsem za obveznice, ki tvorijo precejšen odstotek naložbenega portfelja
zavarovalnic. Ko določen izdajatelj obveznice ob dospetju ne poravna svojih obveznosti,
nastane takojšna neposredna izguba. Vrednost obveznice se prav tako zmanjša v primeru, ko
se izdajatelju obveznice, zaradi zmanjšane verjetnosti poplačila svojih obveznosti, zniža
bonitetna ocena. Zavarovalnica je kreditnemu tveganju izpostavljena tudi preko izvedenih
finančnih instrumentov, saj mora ob zapadlosti nasprotna stranka prav tako poravnati svoje
obveznosti.
Kreditno tveganje je tveganje zmanjšanja vrednosti zaradi nezmožnosti izpolnitve obveznosti
nasprotne stranke ali zaradi sprememb bonitetne ocene nasprotne stranke. (Doff, 2015, str.
93)
6.2.2. Delitev kreditnih tveganj
Kot rečeno, velik del naložbenega portfelja zavarovalnic predstavljajo obveznice. V kolikor bi
zavarovalnica v svojem naložbenem portfelju imela zgolj zelo solventne državne obveznice,
kreditnemu tveganju sploh ne bi bila izpostavljena, saj je gotovo, da bodo te vrste obveznic
ob dospetju tudi poplačane. Izračun po standardni formuli v zakonodaji Solventnost II tako za
naložbe v državne obveznice ne predvideva oblikovanja dodatnega kapitala. Večino zahodnih
držav sicer res velja za zelo solventne in njihove obveznice posledično smatramo za
netvegane. Na drugi strani pa države v razvoju niso solventne v taki meri kot zahodne države.
Med krizo leta 2002 Argentina ni mogla izpolnjevati plačil obresti svojega dolga in poplačil
državnih obveznic. Drug primer je zadnja finančna kriza, ko je na trgih vladal skepticizem o
tem, ali so posamezne evropske države zaradi visokih proračunskih primanjkljajev zmožne
poravnati svoje obveznosti. Še posebej je bila temu podvržena Grčija.
Ker si zavarovalnice želijo višjih donosov, poleg naložb v državne, nalagajo svoja sredstva tudi
v podjetniške obveznice. Te pa ne prinašajo le višjega donosa, temveč tudi višjo
izpostavljenost kreditnemu tveganju. Lahko se zgodi, da podjetje ne plača obresti, lahko ne
poplača svojih obveznosti ob dospetju ali pa celo oboje. Čeprav podjetniške obveznice
običajno predstavljajo le manjši del bilance stanja zavarovalnic, pa le-te predstavljajo največji
del kreditnega tveganja.
Naslednji vir kreditnega tveganja je portfelj hipotek. Hipoteka je posojilo, kjer nepremičnina
predstavlja garancijo v primeru nepoplačila obveznosti. Običajno gre za zasebne hipoteke,
lahko pa tudi za poslovne nepremičnine, kot so na primer nakupovalni centri ali pisarne. V
zavarovalništvu so jamstva s hipotekami najpogostejša pri življenjskih zavarovanjih. S tako
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vrsto jamstva zavarovalnice lahko omejijo kreditno tveganje. V primeru, da zavarovanec ne
more plačati določenega zneska, se zavarovalnica lahko odloči, da proda njegovo
nepremičnino. Kreditno tveganje v hipotekarnem portfelju se realizira, ko cene nepremičnin
padejo in zavarovalnica ne dobi pričakovanega poplačila.
Pozavarovalnice so prav tako izvor kreditnega tveganja zavarovalnic, saj se lahko zgodi, da v
trenutku, ko mora plačati svojo obveznosti do zavarovalnice, tega ni zmožna, npr. v trenutku
večje katastrofe. Izgube ob katastrofi so lahko ogromne. Posledično to velja tudi za izgube
zaradi kreditnega tveganja.
Kreditno tveganje zavarovalnice včasih povezujemo tudi s tveganjem zavarovancev, ki ne
plačajo premije. Strogo gledano, v primeru neplačila premije stranka ni zavarovana in
zavarovalnici ni potrebno plačati nastale škode, v kolikor do nje pride. V tem primeru
kreditnega tveganja ni. V praksi so zavarovalnice v primeru bankrota strank poštene. Ker pa
je taka vrsta kreditnega tveganja precej manjša od kreditnega tveganja obveznic,
zavarovalnice zanj običajno ne izračunavajo potrebnega ekonomskega kapitala. Podobno
velja tudi za kreditno tveganje zavarovalniških posrednikov, agentov in druge vrste
zavarovalnih posrednikov, ki prejeto premijo prenesejo z računa zavarovanca na račun
zavarovalnice.

Slika 13 Komponente kreditnih tveganj

Tveganja neplačila nasprotne stranke v Solventnosti II
Solventnost II tveganje neplačila nasprotne stranke deli nekoliko drugače. Kapitalske zahteve
za tveganje neplačila nasprotne stranke se izračunajo, kot sledi:
√

(

(

)
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(

)

(

)

Pri čemer

(

)

označuje kapitalske zahteve za tveganje neplačila nasprotne stranke, pri

izpostavljenostih tipa 1,

(

)

pa označuje kapitalske zahteve za tveganje neplačila

nasprotne stranke pri izpostavljenostih tipa 2. (Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35,
člen 189) Kaj zakonodaja uvršča v posamezen tip izpostavljenosti, je podrobneje zapisano v
Prilogi 2.
6.2.3. Obvladovanje kreditnega tveganja
Najbolj učinkovita metoda zmanjševanja kreditnega tveganja je razpršitev portfelja. To velja
za vse komponente kreditnega tveganja. Zavarovalnica si postavi limite izpostavljenosti do
posamezne regije, izdajatelja, panoge, bonitetne ocene itd. Ti limiti so običajno določeni v
naložbeni strategiji zavarovalnice in jih upravljavec sredstev ves čas natančno spremlja. Na ta
način zavarovalnice preprečujejo koncentracijo kreditnega tveganja. Podobno velja tudi za
pozavarovalni portfelj. Zavarovalnica si na primer določi limite maksimalnega kritja
posamezne pozavarovalnice. V ta namen zavarovalnice pogosto uporabljajo kreditne ocene
pozavarovalnic, poleg tega pa jih pred sklenitvijo posla tudi temeljito analizirajo, preučijo.
6.2.4. Merjenje kreditnega tveganja
Merjenje in obvladovanje kreditnega tveganja je v bančništvu zelo razvito in pomembno, saj
banke odobrijo kredite zasebnemu sektorju, teh pa ni mogoče enostavno zamenjati na trgu.
Situacija v zavarovalništvu se od bančne precej razlikuje, saj ima zavarovalnica v svojem
portfelju pretežno likvidne obveznice in posledično ni tako močno izpostavljena kreditnemu
tveganju.
Ocenjevanje in merjenje kreditnih tveganj temelji na bonitetnih ocenah. Določeno število
večjih mednarodnih agencij presoja finančno trdnost in stabilnost podjetij in objavi svojo
presojo v neke vrste poročilu, t. i. oceni. Bonitetne agencije presojajo podjetja na podlagi
različnih dejavnikov in kazalnikov: dobičkonosnost, solventnost, likvidnost, kot tudi na
podlagi bolj kvalitativnih vidikov, kot je tržni položaj, kvaliteta upravljanja in tako dalje.
Najbolj znani bonitetni agenciji sta Moody's, Standard & Poor's (S&P), poleg njiju pa
poznamo tudi Fitch Ratings, AM Best, Dun and Bradstreet in Dominion. Bonitetne agencije
objavljajo različne vrste bonitetnih ocen. Obstajajo bonitetne ocene podjetja kot celote
(bonitetna ocena izdajatelja; ang. issuer rating) in bonitetne ocene posameznega dolga
(bonitetna ocena dolga; ang. debt rating), kjer ločimo še bonitetno oceno kratkoročnih in
dolgoročnih dolgov.
Zavarovalnici ni potrebno ves čas paziti, da je njen obvezniški portfelj še solventen, saj
bonitetne agencije praviloma vsako leto ponovno pregledajo podjetja in ponovno podajo
svojo oceno. Bonitetne agencije ocenijo kreditno kvaliteto vsake posamezne obveznice v
portfelju. Ko se zavarovalnice odločajo, kam naložiti svoja sredstva, morajo seveda poleg
bonitetnih ocen upoštevati tudi zdrav razum. Moč in pomen bonitetnih agencij je v času med
krizo, pa tudi pred njo, postajal vedno bolj in bolj pomemben. Med zadnjo finančno krizo se
je to precej spremenilo. Prav tedaj se je mnogim finančnim instrumentom bonitetna ocena
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znižala, nato pa so bile bonitetne agencije deležne precejšnje kritike. Precej delikatno je
namreč dejstvo, da podjetje za pridobitev (nove) bonitetne ocene bonitetni agenciji plača. To
seveda lahko potencialno pripelje do navzkrižja interesov.
Bonitetno oceno lahko prevedemo na verjetnost, da nasprotna stranka v enem letu ne bo
izpolnila svojih obveznosti, oz. na verjetnost neplačila nasprotne stranke. Verjetnost
neplačila podjetja z bonitetno oceno AA ustreza 0,3 %. V spodnji tabeli je prikazana povezava
med bonitetno oceno in verjetnostjo neplačila v prihodnjem letu.

Slika 14 Bonitetne ocene in verjetnosti neplačil

V bančnem sektorju se za merjenje kreditnih tveganj običajno uporabljajo trije parametri, ki
so tudi osrednji parametri modelov za določanje kreditnih tveganj. Odvisno od podjetja
oziroma posojila so za vsakega izmed parametrov na voljo različni statistični modeli. Prvi
parameter je verjetnost neplačila, ki nam pove, kakšna je verjetnost, da nasprotna stranka
ne bo izpolnila svojih finančnih obveznosti (ang. probability of default, krajše PD). Verjetnost
neplačila je izražena v odstotkih. Drug parameter je izguba ob neizpolnitvi obveznosti (ang.
loss given default, krajše LGD). Izguba ob neizpolnitvi obveznosti je izražena v odstotkih
neporavnanih obveznosti v primeru, ko nasprotna stranka ni zmožna poravnati svojih
obveznosti. V primeru jamstev je vrednost LGD nižja. Tretji parameter je izpostavljenost ob
neplačilu (ang. exposure at default, krajše EAD), ki predstavlja vrednost neporavnanega
zneska v primeru, ko nasprotna stranka ni zmožna poravnati svojih obveznosti, izražena v
valuti. EAD običajno, ne pa vedno, predstavlja nominalno vrednosti posojila, na primer
dodatne kreditne linije, tekoči računi itd. Zavarovalnice se raje kot na svoje ocene teh treh
parametrov zanašajo na zunanje ocene.
6.2.5. Ekonomski kapital kreditnih tveganj
Poznamo dve prevladujoči metodi določanja ekonomskega kapitala kreditnih tveganj. Prva
metoda v skladu z instrumenti, ki jih uporablja bančni sektor, in na podlagi zgoraj omenjenih
parametrov (PD, LGD in EAD) izračuna kreditno izgubo v najslabšem primeru in pričakovano
kreditno izgubo. Glavna prednost tega principa je, da je skladen z bančnim principom in je
hkrati precej dobro razvit in dobro sprejet v gospodarstvu. Pričakovano kreditno izgubo
izračunamo tako, da med sabo zmnožimo vse tri parametre. Kreditno izgubo v najslabšem
primeru pa izračunamo s formulo kvadratnega korena. V skladu z definicijo ekonomski
kapital posamezne obveznice izračunamo tako, da od vrednosti v najslabšem primeru
odštejemo pričakovano vrednost.
√
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Kadar zavarovalnice določajo ekonomski kapital svojega obvezniškega portfelja, upoštevajo
tudi diverzifikacijo. Izračun ekonomskega kapitala kreditnega tveganja pozavarovalnic je
nekoliko specifičen, saj je PD lahko določen že vnaprej, točni znesek, ki ga pozavarovatelj
dolguje, pa je neznan, saj znesek škod zaradi nekega katastrofalnega dogodka ni znan
vnaprej. Posledično je EAD pogosto določen kot celotno kritje pozavarovalne pogodbe. LGD
je, kot v bančništvu, povezan s finančnimi jamstvi.
Za izračun ekonomskega kapitala kreditnega tveganja po drugi metodi, je potrebno uporabiti
simulacije. Zavarovalnica izdela model tveganj in z njim določi vrednost obvezniškega
portfelja, kjer so glavni vhodni podatki ravno PD, LGD in EAD. Poleg njih je potrebno
upoštevati še prehod med različnimi bonitetnimi ocenami, saj se lahko bonitetna ocena
podjetja iz leta v leto spreminja. Model nato s simulacijo več različnih scenarijev določi
vrednost portfelja obveznic. Na podlagi tega zavarovalnica določi verjetnostno porazdelitev,
iz katere izračuna ekonomski kapital kot razliko med vrednostjo v najslabšem primeru in
pričakovano vrednostjo portfelja.

6.3.Tveganje nelikvidnosti
Zavarovalnica za poplačilo svojih obveznosti potrebuje likvidna sredstva (denar). Obenem pa
ves čas prejema likvidna sredstva v obliki premij. Težava je, ker ti denarni tokovi med seboj
niso usklajeni. Zavarovalnica želi imeti ves čas na voljo dovolj likvidnih sredstev za pokrivanje
svojih obveznosti. Vendar pa naložbe v npr. obveznice prinašajo višji donos kot denar na
tekočem bančnem računu in posledično zavarovalnice ne želijo imeti preveč likvidnih
sredstev, saj na ta način izgubljajo donos. Ob nepričakovanih dogodkih, kot je na primer prvi
sneg v letu ali pa neurje s točo, ko mora zavarovalnica na enkrat ali nepričakovano izplačati
več škod, se lahko zgodi primanjkljaj likvidnih sredstev. Ker si zavarovalnica prizadeva za
čimprejšnje poplačilo škod, mora svoja sredstva sprostiti, torej prodati naložbe. To se lahko
zgodi ravno v trenutku, ki ni najprimernejši za prodajo na trgu in lahko posledično privede
tudi do izgub. Kadarkoli so cene na trgu ob prodaji sredstev nizke, zavarovalnica lahko utrpi
izgubo. V tem primeru, ko na trgu sploh ni povpraševanja po tipu sredstev, ki ga
zavarovalnica želi prodati, tudi še večje znižanje prodajne cene ne pomaga, saj kupcev tega
vrednostnega papirja ali nepremičnine preprosto ni. Do takih in podobnih primerov je prišlo
med zadnjo finančno krizo.
Zavarovalnice želijo karseda hitro poplačati obveznosti do svojih zavarovancev. Če zaradi
likvidnostnih težav zavarovalnice stranka ne prejme pričakovane kompenzacije za nastalo
škodo, se lahko zaupanje v zavarovalnico in njen ugled precej skrha. Do tega lahko pride tudi
v primeru, ko je zavarovalnica popolnoma solventna, saj, razumljivo, vsi zavarovanci ne
razlikujejo med tema dvema pojmoma. V kolikor se zaupanje v zavarovalnico zamaje, lahko
svoje police prekine več zavarovancev, kar pa ima lahko za zavarovalnico katastrofalne
posledice. Življenjska zavarovanja bi morala biti v trenutku poplačana, za premoženjska
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zavarovanja pa bi zavarovanci zahtevali povračilo deleža svojih premij. Prav zaradi tega si
zavarovalnice nikakor ne želijo, da bi prišlo do težav z likvidnostjo.
Na finančnih trgih do težav z nelikvidnostjo običajno pride v primeru velikih motenj, kot so
na primer naravne katastrofe z veliko škodo, znižanje bonitetnih ocen večjih podjetij in večje
nepričakovane zakonodajne spremembe. Pri tem gre lahko za dejanske dogodke, lahko pa
zgolj za govorice, saj so finančni trgi občutljivi na kakršnekoli informacije in špekulacije.
Drug vir tveganja nelikvidnosti predstavlja odpoved polic zavarovancev (ang. lapse risk). Ob
prekinitvi več polic življenjskih zavarovanj, je zavarovalnica dolžna plačati odkupno vrednost
polic, ki je določena z zavarovalnimi pogoji. Likvidnostne težave lahko nastanejo zaradi
dejstva, da ima zavarovalnica sredstva, namenjena za pokrivanje življenjskih zavarovanj
naložena v dolgoročne naložbe, saj so, kot že rečeno, življenjska zavarovanja praviloma
dolgoročna. Tako je lahko likvidacija sredstev za zavarovalnico precej neugodna, še posebej
če se zgodi prekinitev polic v večjem obsegu.
Likvidnostne težave zavarovalnice se lahko pojavijo tudi v primeru večjih škod, ki izhajajo iz
obsežnejšega dogodka, običajno povezanega z vremenom, kot so na primer poplave, toče ali
viharji. Lahko se zgodi, da direktne zavarovalnice na poravnavo škod s strani pozavarovalnic
čakajo dlje časa, same pa želijo čim prej poravnati obveznosti do svojih zavarovancev. To
lahko posledično privede do likvidnostnih težav direktne zavarovalnice.
Zavarovalnice morajo imeti v primeru uresničitve tveganj na voljo dovolj kapitala. V ta
namen mnogo zavarovalnic izda podrejene obveznice. Te obveznice imajo določeno
zapadlost. Za obveznice krajše zapadlosti zavarovalnice lahko privzamejo, da bodo te
preprosto obnovljene - ob zapadlosti so poplačane s postopkom nove izdaje obveznic. To se
dogaja tako na trgu podrejenih obveznic kot tudi na trgu zapletenih transakcij izvedenih
finančnih instrumentov. Kaj pa se zgodi v primeru, da na trgu ni nobenega povpraševanja po
novo izdanih obveznicah? V tem primeru bo zavarovalnica dolžna poplačati prvo obveznico,
ne da bi imela na voljo novo. Oziroma z drugimi besedami, zavarovalnica mora imeti na voljo
dovolj likvidnih sredstev.
V spodnjih točkah je povzetih nekaj ključnih stvari v povezavi z likvidnostnim tveganjem:





Solventnost ≠ likvidnost; povsem solventna zavarovalnica ima lahko precejšnje
likvidnostne težave.
Čas plačila igra ključno vlogo pri spopadanju z likvidnostnim tveganjem.
Ključno vlogo pri likvidnostnem tveganju igra tudi klima na finančnih trgih.
Likvidnostno tveganje ne vpliva le na sredstva, temveč tudi na obveznosti.

Likvidnostno tveganje je tveganje nepričakovanih ali nepričakovano visokih izplačil, kjer bi
izpolnjevanje svojih obveznosti povzročilo izgubo. (Doff, 2015, str. 102)
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Ločimo med tveganjem nelikvidnosti trga in t .i. financiranjem tveganja nelikvidnosti.
Tveganje nelikvidnosti trga je pojav, ko je trg manj likviden kot običajno. To se lahko zgodi,
ker na trgu ni zanimanja bodisi za prodajo bodisi nakup sredstev. Posledično mora
zavarovalnica najti drug način, da pride do potrebnih sredstev za pokrivanje svojih
obveznosti. Financiranje tveganja nelikvidnosti pa je pojav, ko zavarovalnica ne more
poravnati svojih obveznosti ali sredstev (običajno obveznosti). Posledično mora sprostiti
svoja sredstva, saj v nasprotnem primeru ne izpolni oz. zamuja pri plačilu svojih obveznosti.
Pogosto se zgodi, da likvidnostne težave na trgu privedejo do težav financiranja tveganja
nelikvidnosti. Konceptualno ni nobene razlike med neplačilom škode zavarovancem in
neplačilom obresti ali glavnice investitorjem, vendar smatramo, da lahko neplačilo
zavarovancem povzroči precej večjo škodo kot pa neplačilo investitorjem.
Kako zavarovalnice upravljajo likvidnostno tveganje? Zavarovalnice običajno vsakodnevno
spremljajo denarne tokove in svoja likvidna sredstva karseda učinkovito porabijo za
kratkoročne ali likvidne naložbe. Za vsako bilančno postavko je potrebno ugotoviti njeno
likvidnost v tem trenutku in v trenutku v prihodnosti (npr. naslednje leto ali čez dve leti).
Poleg tega v zavarovalnicah ocenjujejo tudi, ali lahko nastanejo (ne)pričakovana plačila. To je
potrebno oceniti ne le glede na vsako bilančno postavko, temveč tudi po določenih časovnih
intervalih, kot je na primer 2-3 mesece, 3-6 mesecev, itd. Z več intervali postane analiza
natančnejša in bolj precizna, vendar hkrati tudi metodologija postane precej kompleksnejša.
Take vrste analiza vključuje vzorce škod, pa tudi predplačila in prekinitve polic. Poleg tega je
pomembno tudi, ali lahko pričakujemo prihodnja izplačila iz že obstoječih pogodb. Prav tako
ne smemo pozabiti na operativne stroške, kot so najemnina, plače itd.
Tveganje nelikvidnosti lahko upravljamo tako, da imamo preprosto del sredstev ves čas
likvidnih. Lahko se zgodi, da v stresnih časih to ne zadošča. Takrat si zavarovalnica lahko
zagotovi likvidnost s t. i. varnostno likvidnostjo - bodisi z varnostnim kapitalom ali s posojili.
Gre za zelo pomembno orodje pri upravljanju likvidnostnega tveganja. Varnostni kapital je
finančna pogodba, ki podjetju omogoča, da v stresnih časih dostopa do finančnih sredstev.
Primer je pogodba, kjer tretja stranka v primeru, ko solventnostni količnik pade pod nek
vnaprej določen nivo, priskrbi dodaten kapital ali kupi podrejeni dolg. Drug primer je bančna
kreditna linija. Zelo pomembno je, da si podjetje te pogodbe zagotovi že v mirnih oz.
nekriznih časih, saj so investitorji v kriznem obdobju običajno manj pripravljeni zagotavljati
potrebna sredstva. To se je izkazalo tudi med finančni krizo leta 2008, ko mnoga podjetja s
finančnimi težavami niso mogla dostopati do dodatnega financiranja. Tako so morale mnoge
vlade reševati številne finančne institucije, vključno s takrat največjo svetovno zavarovalnico,
AIG.
Merjenje likvidnostnega tveganja ni enostavno. Pravzaprav v zavarovalniški industriji zanj ni
standardnega načina merjenja. Prav tako se zanj ne izračunava ekonomskega kapitala (tudi v
zakonodaji Solventnost II). Razlog je, da ekonomski kapital temelji na solventnostnem
položaju zavarovalnice. Kot že večkrat omenjeno pa velja, da ima povsem solventna
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zavarovalnica lahko precejšnje težave z likvidnostjo. Nekateri strokovnjaki celo trdijo, da so
likvidnostne težave lahko precej nevarnejše od solventnostnih (torej od ostalih tveganj). Z
drugimi besedami, likvidnostno tveganje je bodisi popolnoma pod nadzorom ali popolnoma
izven nadzora in za podjetje smrtno nevarno.
Likvidnostni količnik je količnik med likvidnimi sredstvi in likvidnimi obveznostmi.
(≥ 100 %)
Za zdrav likvidnostni položaj mora podjetje vzdrževati količnik večji ali enak 100 %. Ta
količnik se uporablja tudi v zavarovalništvu. Različica takega pristopa vsaki bilančni postavki
glede na njeno likvidnost predpiše neko utež, npr. denar ima utež 100 %, prav tako zelo
likvidne obveznice, med tem ko bi hipoteke prejele nekoliko nižjo utež, npr. 50 %, saj so
stresnem obdobju lahko manj likvidne. Enako je potrebno storiti tudi za obveznosti. Indikator
likvidnostnega tveganja je tako količnik uteženih sredstev in uteženih obveznosti. Cilj je
doseči najmanj 100 %, zavarovalnice pa si seveda želijo še nekoliko varnostne rezerve.
Velikost likvidnostne rezerve je vsekakor pomembna mera tveganja nelikvidnosti, vendar pa
je poleg tega zanimivo izvesti tudi stresne scenarije in testirati likvidnostni položaj
zavarovalnice tudi v različnih situacijah. Gre za podobne scenarije kot pri tržnih tveganjih
(zgodovinski in izmišljeni scenariji), le da se tu osredotočimo na likvidnost in ne na
solventnost. Potrebno je poudariti, da je likvidnostno tveganje tesno povezano tudi z
ostalimi tveganji. Dobro upravljanje ostalih tveganj lahko prepreči likvidnostne težave,
vendar pa zgolj to ne zadošča. Prav zato morajo zavarovalnice posebno pozornost nameniti
tudi likvidnostnemu tveganju in izvajati podrobne analize.
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7. Nefinančna tveganja
V tem razdelku so opisana nefinančna tveganja: operativna in poslovna tveganja. Tem
tveganjem rečemo nefinančna tveganja, ker se močno razlikujejo od zavarovalnih in tržnih
tveganj, kar pa nikakor ne pomeni, da so manj pomembna. Z nefinančnimi tveganji se
srečujejo tudi nefinančne institucije (npr. trgovine in tovarne), med tem ko so tržna in
zavarovalna tveganja praviloma specifična za finančno industrijo. Najprej se je z njimi začel
ukvarjati bančni sektor, saj je želel doseči čim boljše razumevanje celotne palete tveganj, ki
jim je izpostavljen. Kasneje so jim sledile tudi zavarovalnice, ki so počasi začele prevzemati
metodologije in pristope bank. Nefinančna tveganja je precej težje obravnavati, analizirati,
meriti in zanje določiti ekonomski kapital kot za preostala tveganja.

7.1. Operativna tveganja
7.1.1. Osnove
Do nedavnega je veljalo, da so operativna tveganja vsa tveganja, ki niso kreditna ali tržna.
Očitno so operativna tveganja zaobjemala precej široko področje tveganj. Razprave o
kapitalski zahtevi, v okviru Basel-a II, so operativna tveganja precej omejile in jih natančneje
opredelile. Kasneje so tudi zavarovalnice vse več pozornosti namenjale prav tej vrsti tveganj.
K temu so »pripomogli« tudi večji operativni spodrsljaji v finančnem svetu, ki so ogrozili
mnoge finančne institucije.
Operativno tveganje je tveganje izgub zaradi pomanjkljivega, neustreznega ali neuspešnega
izvajanja procesov v družbi, zaradi ljudi, sistemov ali zunanjih dogodkov. (Doff, 2015, str.
108)
Že sama definicija nakazuje na to, da gre še vedno za precej širok nabor dogodkov. Pomen
operativnih tveganj v zavarovalništvu je zaradi vse večjega razvoja informacijske tehnologije,
številnih združitev in prevzemov ter globalizacije trga vse večji.
Najodmevnejši škandali operativnih tveganj, ki so prišli na naslovnice svetovnih medijev so
npr. Prudential iz ZDA, HIH Insurance v Avstraliji, računovodski škandal v podjetjih Enron,
WorldCom in Ahold. Poleg teh incidentov se je zgodilo tudi precej manjših operativnih
spodrsljajev, ki so prav tako prišli na naslovnice, saj so izgubo utrpele tudi zasebne stranke.
To se je na primer zgodilo zaradi nepravilne povezave informacijskih sistemov v podjetju
ING, zaradi katere stranke niso prejele zajamčenega donosa, ki jim je bil obljubljen v
pogodbi.
Izguba zaradi incidenta v ING spada v kategorijo izgub zaradi pomanjkljivosti v sistemu, saj se
je zgodil zaradi težave v informacijskem sistemu. Leta 2005 je ING javno priznal, da je v
svojem sistemu odkril napako, in sicer da povezava med dvema IT sistemoma ni bila pravilno
vzpostavljena, zaradi česar je prišlo do napak pri vodenju evidenc garancij. Posledično
stranke niso prejele obljubljenega donosa. Sčasoma je ING svojim strankam izplačal vsa
nadomestila, primoran pa je bil sprejeti tudi nekatere dodatne ukrepe, saj so bile, po
naključju, takratne tržne obrestne mere nižje od zajamčenih obrestnih mer. Če bi bile tržne
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obrestne mere višje od zajamčenih, teh težav verjetno ne bi bilo. V takšni situaciji si podjetje
zastavi vprašanje, kakšno škodo ugledu je ta dogodek povzročil in koliko strank bo svoje
zavarovanje preneslo k drugim zavarovalnicam. Tega pa nikakor ni enostavno izmeriti.
Prudential Insurance Company sodi med največje finančne institucije v ZDA, ki zavarovalne
dejavnosti izvaja po vsem svetu. Afera Prudential spada v kategorijo t. i. pinjenja in je oblika
človeške napake. Zaradi te afere je Prudential v devetdesetih letih prejšnjega tisočletja
izgubil več kot 2 milijardi ameriških dolarjev. Pinjenje je praksa, kjer se z namenom
pridobitve visokih provizij in honorarjev stranko namenoma spodbuja k nakupu dragih
produktov. Nekaj podobnega se je zgodilo v primeru drugorazrednih hipotek v ZDA. Leta
1996 je regulator odkril, da se je Prudential zavedal te prakse in je celo povišal zaposlene, ki
so to prakticirali. Na koncu je prišlo do tožbe. Domneva se, da je bila skupna dejanska izguba,
ki jo je utrpelo več kot 10 milijonov zavarovancev, celo višja od končnih dveh milijard
ameriških dolarjev. Poleg te škode je zavarovalnica utrpela tudi škodo zaradi izgube dobrega
imena, ki pa jo je sicer zelo težko oceniti.
Leta 2001 je HIH Insurance Group (Health International Holdings), po obdobju agresivne rasti
v letih pred tem, propadel. Ta dogodek velja za največji avstralski stečaj vseh časov. Družba
je bila ustanovljena leta 1968. Po obdobju stabilne rasti, je svoje delovanje razširila tudi
preko avstralskih meja, poleg tega pa je hitro povečala tudi svoj tržni delež v Avstraliji.
Predvsem je pomembno to, da je prevzela tudi svojega velikega avstralskega tekmeca, FAI
Insurance. Prevzemu je sledila agresivna rast, strategija prenizkih cen, težave z rezervacijami,
kompleksne pozavarovalne pogodbe in nejasne razmejitve pooblastil.
Očitno je, da lahko propad večjih zavarovalnic povzroči izgube na celotnem zavarovalnem
trgu. Poleg ocenjevanja dejanske škode, kar je sicer zelo problematično, je pomembno, da se
določi tudi dejanski vzrok za nastali dogodek. Zelo verjetno je, da obstaja več medsebojno
povezanih vzrokov, vendar nam takšna analiza omogoči, da preprečimo nastanek novih
dogodkov.
Iz zapisanih primerov lahko povzamemo nekaj bistvenih značilnosti operativnih tveganj:






Pojem operativnih tveganj zajema zelo široko območje.
Izgube, ki so posledica operativnih tveganj, so le delno merljive. Tako imenovane
posredne izgube, škoda zaradi izgube ugleda in oportunitetne izgube niso oziroma so
slabo merljive in se jih običajno ne da pripisati zgolj enemu samemu dogodku (npr.
Prudential in ING).
Na operativna tveganja in njihove vplive lahko zavarovalnice v veliki meri vplivajo
same (to velja za vse zgoraj omenjene primere).
Operativna tveganja se precej prekrivajo z ostalimi kategorijami tveganj – tržnimi in
zavarovalnimi. Veliko število izgub je lahko posledica kombinacije operativnega in
nekega drugega tveganja (npr. ING in HIH).
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Zavarovalnica lahko, kot že rečeno, svoja operativna tveganja v veliki meri obvladuje in
nadzoruje. To lahko stori na dva načina. Tveganja lahko bodisi obvladuje bodisi financira.
Obvladovanje tveganj z namenom njihovega preprečevanja ali omejevanja izgube med
drugim vključuje vzpostavitev notranjih ukrepov, postopkov in kontrol. S financiranjem
tveganj pa zavarovalnica del tveganja prenese na tretjo stranko. Najbolj znana oblika
financiranja tveganj je zavarovanje, v to kategorijo pa spada tudi (ekonomski) kapital. Čeprav
se del operativnih tveganj lahko in tudi se financira, pa ni optimalno, da bi financirali vse.
Preprečevanje izgub je dostikrat cenejše od zavarovanja pred njimi ali pa cenejše od držanja
relativno dragega kapitala. Prav zato je pri operativnih tveganjih poudarek na upravljanju
tveganj.
7.1.2. Obvladovanje operativnih tveganj
Ukrepov za obvladovanje operativnih tveganj je precej. V tem podrazdelku jih bom naštela le
nekaj. Potrebno je poudariti, da je prav vsak zaposleni vpleten v obvladovanje operativnih
tveganj, saj vsi zaposleni pri opravljanju svojih vsakodnevnih nalog in obveznosti lahko
naredijo vrsto različnih napak ali pa npr. nelegalno posredujejo notranje informacije tretjim
osebam.
Administrativna organizacija in sistem notranjih kontrol
Za obvladovanje človeških napak in prevar je ključno vzpostaviti učinkovit sistem notranjih
kontrol in administrativno organizacijo. Najbolj znan vidik je princip štirih oči. Postopke v
povezavi z odobritvami, reševanjem in plačili škod lahko zavarovalnica obvladuje tako, da
vanje vključi vsaj dve osebi, ki vsaka zase prevzema odgovornost za plačila. S takim načinom
lahko podjetje prepreči mnogo prevar in raznovrstnih napak. Administrativna organizacija je
lahko vgrajena že v različnih sistemih organizacije, npr. da imajo le določeni ljudje dostop do
določenih programov in datotek, v program vgrajene kontrole, ki preverjajo pravilnost
vnosov ali odhodna plačila. V okvir administrativne organizacije spada tudi jasna razdelitev
nalog in podpisov med različne oddelke v podjetju.
Notranje kontrole so po uvedbi zakonodaje SoX vse bolj in bolj pridobivale na veljavi. Trije cilj
notranjih kontrol so: uspešnost in učinkovitost procesov, zanesljivost finančnega poročanja
in skladnost z veljavnimi zakoni in predpisi. V splošnem ločimo med detektivnimi in
preventivnimi kontrolami. Primer detektivne kontrole je dimni detektor, primer preventivne
pa gasilni aparati. Notranje kontrole morajo biti karseda avtomatske in vgrajene v sisteme,
saj so tako manj občutljive na potencialne napake. Ne glede na to, kolikšno število notranjih
kontrol ima podjetje vzpostavljeno, nikoli ni mogoče preprečiti vseh operativnih tveganj.
Človek bo vedno našel pot, da obide sisteme za zaznavanje in goljufa.
Fizično varovanje
Med operativna tveganja spadajo tudi zunanji dogodki, kot so na primer potresi, poplave,
požari in kraje. Podjetja se proti takim izgubam pogosto zaščitijo z različnimi vrstami
fizičnega varovanja. Nameščanje kamer, zagotavljanje zasilnih poti in montaža gasilnih
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aparatov in brizgalnih sistemov lahko prepreči marsikatero materialno ali nematerialno
izgubo oz. v primeru nastanka dogodka to izgubo omeji.
Neprekinjeno poslovanje
Zavarovalnica si ne more privoščiti, da v primeru nekega incidenta ali zunanjega dogodka
začasno ustavi svoje poslovanje, saj bi to neugodno vplivalo na njene zavarovance. Mnoge
zavarovalnice v ta namen določijo posebne postopke, ki se jim reče tudi postopki
neprekinjenega poslovanja (ang. business continuity procedures, krajše BCP) ali upravljanje
neprekinjenega poslovanja (ang. business continuity management, krajše BCM). Ti postopki
omogočajo sprejemanje določenih neposrednih ukrepov, ne da bi s tem motili ali prekinili
ostale dele poslovanja. Če se na primer pojavi potreba po premestitvi celotnega oddelka na
drugo lokacijo, je potrebno organizirati veliko različnih stvari v relativno kratkem času, npr.
prenočišče, prevoz, računalniške in telefonske naprave, dostop do potrebnih IT sistemov. V
politiki BCP oz. BCM so nekateri od teh postopkov določeni vnaprej, kar v kriznih situacijah
omogoča hitro oziroma takojšnje ukrepanje.
Razmere na delovnem mestu
Razmere na delovnem mestu običajno precej vplivajo na količino izostankov z dela in količino
bolniških dopustov. Ker je bolezen neke vrste oblika »človeške napake« in so njeni stroški
lahko precej visoki, še posebej ko zaposleni postane invalid zaradi neprimernega delovnega
okolja, so tudi ustrezne razmere na delovnem mestu uvrščene v sistem notranjih kontrol.
Ozaveščenost o tveganjih
Temelj vsakega sistema notranjih kontrol je zavedanje in ozaveščenost zaposlenih, zakaj so
notranje kontrole in ukrepi za zmanjševanje tveganj sploh potrebni. Zakaj na primer
zaposleni med sabo ne smejo vedeti gesel, zakaj je identifikacija stranke pomembna in
podobno.
Ozaveščenost o tveganjih je pravzaprav najpomembnejša notranja kontrola obvladovanja
tveganj. Prav zato je zelo pomembno, da zaposleni sodelujejo že v procesu identifikacije
tveganj, saj se na ta način zavedajo svoje vpletenosti, prav tako pa lahko precej prispevajo k
njihovemu zmanjševanju in obvladovanju ter izboljšanju obstoječih operativnih procesov.
Taki vrsti ocenjevanja tveganj rečemo tudi samoocenjevanje. Kljub temu, da je
samoocenjevanje tveganj precej zamudno, je upravljanje tveganj na tak način najbolj
učinkovito prav takrat, kadar je potencial za izboljšanje nadzora velik. Slabost
samoocenjevanja tveganj je, da rezultati niso (ali pa so le delno) kvantitativni. Posledično se
to metodo uporablja le kot neke vrste dopolnilo statističnim metodam, ne pa kot samostojno
metodo za merjenje tveganj.
Upravljanje tveganj in organizacija
Brez jasne razdelitve nalog in odgovornosti in sistema notranjih kontrol, sodobna
zavarovalnica ne more dobro in učinkovito delovati. Na prvi pogled se morda zdi očitno, da
nekaterih nalog ne more opravljati ena in ista oseba, saj bi na ta način lahko prišlo do
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konflikta interesov, vendar pa se v praksi izkaže, da mnoga podjetja to pravilo nemalokrat
kršijo. Do konflikta interesov lahko pride na primer, ko vodja komercialistov, katerega
nagrada je odvisna od števila prodanih produktov in ne od tehničnega rezultata produkta,
določa ceno produkta. Ali pa, ko vodja naložbenja, ki določa limite posamezne kategorije
sredstev, določa tudi operativno strategijo investiranja. Pri večini večjih operativnih
škandalov, je bil glavni vzrok ravno slabo korporativno upravljanje: kdo v imenu delničarjev
(lastnikov) upravlja podjetje? Ali je nadzorni svet dovolj usposobljen, da dobro nadzoruje in
preučuje delo izvršnih direktorjev družbe? Potrebno je poudariti, da se z dobro organizacijo
določene škandale da preprečiti, vseh pa nikakor ne, npr. namernih goljufij in prevar.
V zavarovalnicah so običajno vzpostavljene tako imenovane tri linije obrambe (tako
predpisuje tudi zakonodaja Solventnost II). V prvo linijo obrambe je vključeno celotno
operativno vodstvo. Ti vsakodnevno odločajo o pomembnih stvareh. Odgovorni so, da se
odločajo v skladu s postavljenimi limiti in politikami podjetja. Druga linija obrambe je
običajno svetovalni organ, ki je neke vrste podpora vodstvu pri upravljanju in merjenju
tveganj. V drugo obrambno linijo uvrščamo tudi razvoj metodologij in modelov za izračun
ekonomskega kapitala. Druga linija prav tako pripravlja politike, v katerih so določene meje
in limiti tveganj. Običajno vlogo druge obrambne linije opravlja oddelek upravljanja tveganj,
ni pa nujno. V zakonodaji Solventnost II drugo obrambno linijo sestavljajo tri ključne funkcije,
o katerih je več zapisano v razdelku 4.2.1: funkcija upravljanja tveganj, aktuarska funkcija in
funkcija skladnosti. Tretja linija obrambe je neodvisna enota, ki preverja, ali družba posluje v
skladu z notranjimi politikami in ali so vsa tveganju v skladu s postavljenimi limiti. To vlogo
ima običajno oddelek notranje revizije. Tretja obrambna linija svoje ugotovitve poroča
neposredno višjemu vodstvu ali pa celo upravi družbe.
Za operativna tveganja podjetje običajno ne določa limit, niti nima temu namenjenega
odbora, temveč določi le merila in ukrepe. Prav vsak zaposleni se mora zavedati operativnih
tveganj, ki jim je izpostavljen, in hkrati razmišljati o načinih omejevanja le-teh. Zatorej ni
naključje, da so prav operativni vodje ključni pri obvladovanju operativnih tveganj. V začetku
dvajsetega stoletja se je začelo vse več pozornosti namenjati tudi operativnim tveganjem na
višjih nivojih. Med tem ko je bilo v prejšnjem tisočletju prej izjema kot pravilo, da je imela
zavarovalnica integrirano politiko za upravljanje operativnih tveganj, je dandanes to, vsaj za
večje mednarodne zavarovalnice, splošni standard.
Pri poročanju in analizi operativnih tveganj običajno sodelujejo štirje oddelki. Prvi oddelek je
oddelek notranje revizije. Ta na podlagi t. i. operativnih revizij, revizij skladnosti in revizij
informacijske tehnologije identificira pomanjkljivosti v procesih ali sistemih in svetuje
potrebne ukrepe. Svoje ugotovitve sporoči tudi upravi in nadzornemu svetu družbe. Oddelek
skladnosti poslovanja se pri analizi operativnih tveganj osredotoča predvsem na trgovanje z
notranjimi informacijami, goljufije in skladnost z zakonodajo ter hkrati opravlja nadzorno
funkcijo in svoje ugotovitve prav tako poroča upravi. Tretji oddelek je oddelek za nadzor. Ta s
svojimi poročili vodstvo redno obvešča o največjih operativnih tveganjih podjetja in o
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delovanju sistema notranjih kontrol. Zadnji, četrti oddelek pa je oddelek upravljanja tveganj,
ki zbira podatke o tveganjih podjetja in pripravlja redna in izredna poročila o tveganjih ter
(potencialnih) izgubah. Aktivnosti in cilji zadnjih dveh oddelkov se močno prepletajo, saj je
upravljanje tveganj zelo povezano z upravljanjem kontrol. Noben od zgoraj navedenih
oddelkov ni pomembnejši od ostalih. Za nadzor in upravljanje operativnih tveganj je najbolj
odgovorno operativno vodstvo posameznega področja, ki se z njimi tudi dnevno srečuje.
7.1.3. Merjenje operativnih tveganj
Potreba po merjenju operativnih tveganj in posledično potreba po ekonomskem kapitalu je
nastala v bančnem sektorju. Pred letom 1999 je le peščica bank natančneje merila in
spremljala operativna tveganja. Bančna zakonodaja Basel II je merjenje operativnih tveganj
precej pospešila in razširila na celotno bančno industrijo. Bančni industriji je počasi sledila še
zavarovalniška, vendar pa so njeni načini merjenja in metodologije še vedno manj razvite.
Pri merjenju operativnih tveganj z vidika ekonomskega kapitala prevladujejo 3 komponente:
podatki o operativnih izgubah, sistem kazalnikov (ang. scorecard) in samoocenjevanje ter
ključni kazalniki tveganj (ang. key risk indicators, krajše KRIs) in ključni kazalniki nadzora (ang.
key control indicators, krajše KCIs). Te komponente se lahko med seboj tudi ustrezno
kombinira. Običajno prevladuje ena od komponent, ostali dve pa prvo le dopolnjujeta.
Nekatere zavarovalnice izračun ekonomskega kapitala operativnih tveganj izračunajo na
podlagi podatkov o operativnih izgubah, nato pa jih dopolnijo s KRI-ji, KCI-ji, samoocenami in
sistemom kazalnikov. Spet druge se bolj zanašajo na princip kazalnikov in samoocenjevanje,
rezultate pa potrdijo s podatki o izgubah ter KRI-ji in KCI-ji. Operativna tveganja se torej
precej razlikujejo od ostalih tveganj, kjer se za izračun uporabi ena standardna metoda.

Slika 15 Tri komponente merjenja operativnih tveganj

Za lažjo kategorizacijo operativnih izgub so se razvile različne klasifikacije tipov dogodkov.
Klasifikacija je uporabna predvsem pri modeliranju podatkov o operativnih izgubah in pri
sistemu kazalnikov. Običajno se klasifikacija uporablja kot osnova pri vzpostavitvi baze
podatkov, ki je potrebna za zbiranje podatkov o izgubah. Logično je, da se dogodki (npr.
okvare informacijskih sistemov), ki so lahko povezani tudi z najrazličnejšimi prevarami,
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dogajajo z različno frekvenco. Poleg tega je klasifikacija uporabna tudi, kadar dogodke
povezujemo z vzroki. Prevare namreč zaznamo in preprečujemo na drugačne načine kot
okvare informacijskih sistemov. Vsako skupino dogodkov lahko delimo še na več podskupin.
Glavni tipi dogodkov so:








notranje prevare,
zunanje prevare,
zaposlitvene prakse in varnost na delovnem mestu,
stranke, produkti in poslovna praksa,
poškodbe na fizičnih sredstvih,
motnje poslovanja in okvare sistemov ter
izvedba in upravljanje procesov. (Doff, 2015, str. 116)

Operativna tveganja v Solventnosti II
Poleg zgoraj omenjenih metod zavarovalnice za izračun ekonomskega kapitala uporabljajo
tudi enostavno formulo, ki jo predpisuje Solventnost II. Ta formula ne temelji na dejanski
izpostavljenosti operativnim tveganjem zavarovalnice, temveč temelji na približku, ki je
izračunan na podlagi premij in rezervacijah zavarovalnice. Takšna metoda ne izraža prav
nobene občutljivosti zavarovalnice na operativna tveganja, hkrati pa pokaže, da se tudi
regulatorji zavedajo težavnosti merjenja in izračuna ekonomskega kapitala za operativna
tveganja.
Kapitalske zahteve se v standardni formuli za izračun SCR-a izračunajo, kot sledi:
(

)

Pri čemer BSCR označuje osnovni zahtevani solventnostni kapital,
označuje osnovne
kapitalske zahteve za operativno tveganje,
pa označuje znesek odhodkov v zadnjih 12
mesecih v povezavi s pogodbami življenjskega zavarovanja, pri katerih naložbeno tveganje
nosijo imetniki police.
Osnovne kapitalske zahteve za operativno tveganje se izračunajo, kot sledi:
(

)

Pri čemer
označuje kapitalske zahteve za operativna tveganja na podlagi
prihodkov od premije,
pa označuje kapitalske zahteve za operativna tveganja
na podlagi zavarovalno-tehničnih rezervacij. (Delegirana uredba Komisije(EU) 2015/35, člen
204) Več o izračunu
in
je zapisano v Prilogi 2.
Podatki o operativnih izgubah
Na podlagi porazdelitve podatkov o operativnih izgubah iz baze podatkov, ocenimo
ekstremne izgube. Izgube so običajno razdeljene v skupine različnih tipov dogodkov, lahko pa
tudi po poslovnih področjih, npr. premoženjska zavarovanja, življenjska zavarovanja,
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zdravstvena zavarovanja in upravljanje premoženja. Ko so zbrani vsi podatki o preteklih
incidentih in so le-ti ustrezno uvrščeni v ustrezne skupine dogodkov, se lahko oceni več
verjetnostnih porazdelitev operativnih izgub. V praksi zavarovalnice različne tipe dogodkov
združijo, saj želijo omejiti število verjetnostnih porazdelitev. Verjetnostna porazdelitev za
pogostost in vpliv sta lahko ocenjeni tudi ločeno.
Na srečo so večji incidenti, povezani z operativnimi izgubami, v zavarovalniškem sektorju
precej redki. Posledično to pomeni, da zavarovalnice ne razpolagajo z dovolj podatki, da bi
lahko ocenile verjetnostno porazdelitev. V ta namen imajo zavarovalnice (pa tudi druga
podjetja) na voljo zunanje baze podatkov izgub. Leta 2005 je združenje britanskih
zavarovalnic dalo pobudo za zbiranje podatkov operativnih izgub, imenovan konzorcij
operativnih tveganj - ORIC. Člani anonimno oddajajo svoje podatke v centralno bazo, kjer so
nato ti zbrani in razvrščeni v ustrezne skupine. Vsi člani lahko rezultate neto uporabijo pri
izdelavi lastnega modela operativnih tveganj. Poleg tega obstajajo tudi specializirana
podjetja, ki prodajajo podatkovne zbirke, ki temeljijo na podlagi javno objavljenih incidentov.
Te podatkovne zbirke so običajno že urejene po tipih dogodkov in poslovnih procesih.
V primeru, da zavarovalnica uporabi zunanje podatke, mora biti še posebej pozorna na velike
razlike v okolju obvladovanja tveganj med različnimi organizacijami, saj tudi to vpliva na
višino nastale škode. Združevanje različnih podatkov ni tako enostavno, kot se morda zdi na
prvi pogled.
Izračun ekonomskega kapitala za operativna tveganja je precej podoben izračunu
ekonomskega kapitala tveganj premoženjskih zavarovanj. Na podlagi podatkov o izgubah se,
za vsako poslovno področje in vsako skupino incidentov, določi verjetnostno porazdelitev.
Ekonomski kapital je razlika med pričakovano izgubo in izgubo v najslabšem primeru pri
določenem intervalu zaupanja. Skupni rezultat je nato agregacija med različnimi skupinami
incidentov in poslovnimi področji.
Zbiranje in analiziranje vseh incidentov ni enostavno. V splošnem je upravljavec tveganj
nekako ločen od poslovnih procesov in nima zadostnega vpogleda v vse incidente. Tako
mora zaupati pripravljenosti ostalih zaposlenih, da registrirajo in poročajo o operativnih
izgubah. Hkrati pa se mora zavedati, da običajno vodje oddelkov ne bodo poročali o vseh
incidentih svojega oddelka, saj bi s tem nanj na nek način metali slabo luč, posledično pa
lahko negativno vplivali na prejemke (bonusi ali potencialna napredovanja). Zatorej je
vzpostavitev kulture »brez obtoževanja« zelo pomemben predpogoj za uspešno zbiranje
podatkov o operativnih izgubah.
Sistem kazalnikov oz. samoocenjevanje
Sistem kazalnikov temelji na subjektivni oceni strokovnjakov (npr. vodij oddelkov) o možnih
operativnih izgubah. Tej metodi zato rečemo tudi samoocenjevanje. Sistem kazalnikov je v
osnovi strukturiran vprašalnik, ki vsebuje vprašanja, kot so: kako pogosto bi se lahko
pomemben IT sistem porušil ali kako velike bi lahko bile izgube, v kolikor bi se pomemben IT
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sistem porušil. Nekatere zavarovalnice imajo v svojem vprašalniku na voljo različne razrede,
(visok, srednji in majhen), druge pa od strokovnjakov zahtevajo, da svojo odločitev podprejo
s številkami. Pri oceni potencialne izgube je potrebno upoštevati tudi kontrolne dejavnosti, ki
jih podjetje izvaja za omejitev izgub. V primeru, ko delovanje pomembnega IT sistema v
okvari prevzame drug sistem, je precej verjetno, da zavarovalnica ne bo utrpela večjih
finančnih izgub. V sistemu kazalnikov morajo biti torej ustrezno upoštevani tudi vidiki
nadzora.
Sistem kazalnikov je običajno vključen že v osnovne poslovne procese zavarovalnic. Za vsako
aktivnost znotraj poslovnega procesa je potrebno oblikovati drugačen vprašalnik. Na podlagi
zbranih odgovorov se nato določi verjetnost izgub in pričakovani zneski izgub. Ker so
vprašalniki prilagojeni, vsaka oseba v podjetju dobi vprašalnik, ki je osredotočen na tip
aktivnosti, v katerih je specializiran. Tako na primer vprašalnik za vodjo zavarovalnih poslov
ni primerljiv z vprašalnikom vodje skladnosti poslovanja podjetja.
Rezultati vprašalnikov so pogosto umeščeni v ustrezne skupine kategorizacije dogodkov.
Upravljavec tveganj lahko nato za vsako kategorijo oceni tudi verjetnostno porazdelitev. Ker
verjetnostna porazdelitev temelji na strokovni oceni, gre za neke vrste subjektivno
verjetnostno porazdelitev operativnih tveganj.
Izračun ekonomskega kapitala je enak kot za metodo, ki temelji na podatkih o operativnih
izgubah. Razlika je le v tem, da verjetnostna porazdelitev ne temelji na podatkih o dejanskih
izgubah, temveč na strokovni oceni strokovnjakov. Na podlagi verjetnostne porazdelitve
nato zavarovalnica določi povprečno izgubo ter izgubo v najslabšem primeru (pri izbranem
intervalu zaupanja). Ekonomski kapital nato predstavlja razliko med obema izgubama.
Zavarovalnice med seboj pogosto primerjajo ekonomski kapital po metodi kazalnikov in po
metodi podatkov operativnih izgub. Ker imata obe metodi svoje prednosti in slabosti, ju je
najbolje uporabiti kar skupaj. V spodnji tabeli so povzete lastnosti obeh metod.
Podatki o izgubah
Objektivno, temelji na dejanskih izgubah

Sistem kazalnikov
Subjektivno, temelji na ocenah strokovnjakov

Retrospektivno: pretekli dogodki, ki zaradi
različnih sprememb v okolju lahko hitro izgubijo
svojo dejansko vrednost

Prospektivno: ocene temeljijo na dejanski
situaciji in sprejetih prihodnjih ukrepih

Le nekaj podatkovnih točk, saj so izgube običajno Zaradi velikega števila strokovnjakov je na voljo
manj ekstremni dogodki
veliko podatkov
Konsistentna metoda za vse aktivnosti, oddelke

Vsak oddelek ali aktivnost prejme poseben
vprašalnik (težave s konsistentnostjo)

Konsistentno z ostalimi skupinami tveganj, (tržna Temelji na subjektivnosti, se močno razlikuje od
tveganja in tveganja premoženjskih zavarovanj) ostalih skupin tveganj
Tabela 4 Razlike med metodami merjenja operativnih tveganj
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Ključni indikatorji tveganj in ključni indikatorji kontrol in nadzora
Zgornji dve metodi sta običajno dopolnjeni ali potrjeni s t. i. KRI-ji in KCI-ji. KRI-ji so povezani
bodisi s tveganji, ki jim je zavarovalnica izpostavljena, bodisi z verjetnostjo nastanka
incidenta ali pa posledičnim finančnim vplivom incidenta. KCI-ji nakazujejo, v kolikšni meri so
tveganja pod nadzorom, kontrolirana. Če se na primer ob prekinitvi elektrike zasilni agregat
vključi avtomatsko, v tem primeru poslovni procesi ne bodo utrpeli nikakršnih izgub.
Poznamo tudi ročne kontrole, kot sta na primer ročni pregled in usklajevanje. V tem primeru
ničelne izgube niso nujno zagotovljene.
Zavarovalnice morajo (npr. nadzorniku, reviziji) zagotoviti dokazno gradivo, da se kontrole
dejansko izvajajo in da se izvajajo pravilno. Primer dokaza je lahko poročilo, podpis ali dokaz,
da se je kontrola izvedla.
Indikatorji tveganj ne temeljijo na preteklih izkušnjah, temveč so instrument za zaznavanje
prihodnjih uresničitev tveganj. KRI-je se posledično pogosto uporablja kot dopolnilo
statističnim metodam. Na ta način zavarovalnica zazna tudi incidente, ki še niso povzročili
neposredne izgube, npr. sledenje začasnim okvaram sistema in trajanje teh okvar, kako
poteka razvoj odsotnosti zaradi bolezni, kako pogosto so določene omejitve kršene in kdo jih
krši, število pritožb itd. Indikatorji tveganj in kontrol se uporabljajo iz treh glavnih razlogov:





Redno obveščanje o tveganjih in kontrolah izboljšuje transparentnost in ozaveščenost
o tveganjih.
Funkcija indikatorjev je, da z njimi preverimo, v kolikšni meri je zavarovalnica
izpostavljena operativnim tveganjem, in da pokažejo na pomanjkljivosti v njenem
sistemu notranjih kontrol.
Indikatorji služijo kot zgodnji opozorilni signali, saj dajejo boljši vpogled v trende
tveganj in s tem omogočijo zgodnje ukrepanje vodstva.

Ključni indikatorji tveganj in nadzora so tesno povezani s prej omenjeno strukturo notranjih
kontrol in administrativno organizacijo.

7.2. Strateška tveganja
7.2.1. Osnove
Poleg operativnih tveganj imajo zavarovalnice izgube tudi zaradi drugih nefinančnih tveganj
in sicer t. i. poslovnih ali strateških tveganj. Dostikrat so tveganja, ki jih ni mogoče uvrstiti v
nobeno od ostalih skupin, uvrščena kar v skupino poslovnih tveganj. Za ta tveganja
standardna formula Solventnosti II ne predvideva dodatnega kapitala.
Strateško tveganje je tveganje izgub zaradi sprememb konkurenčnega okolja ali zaradi
sprememb fleksibilnosti podjetja.
S pojmom konkurenčno okolje so mišljeni tako tekmeci – konkurenti, kot tudi stranke,
morebitni novi udeleženci na trgu in država. Kadar pride do sprememb v konkurenčnem
okolju in se zavarovalnica ne prilagodi dovolj hitro, bo zelo verjetno utrpela izgubo.
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Življenjske zavarovalnice so zelo izpostavljene fiskalnemu sistemu, saj se privatno življenjsko
zavarovanje smatra kot tretji steber pokojninskega zavarovanja. Nekatere države z davčnimi
olajšavami prebivalstvo spodbujajo k nakupu življenjskih zavarovanj. Po eni strani je za
zavarovalnice to lahko zelo koristno, po drugi strani pa so na tak način precej bolj občutljive
na spremembe davčnega sistema. To so občutile nizozemske zavarovalnice, ko so vse do leta
2002 Nizozemci, ki so sklenili življenjska zavarovanja, prejeli davčno olajšavo. Decembra
2002 je prodaja rentnih zavarovanj dosegla vrhunec, saj so prebivalci želeli še zadnjič
izkoristiti olajšavo. Januarja 2003, z vpeljavo nove davčne zakonodaje, pa je začel trg rent
močno upadati. Zavarovalnice so se tako začele zavedati, kako močno lahko eno samo
davčno pravilo vpliva na njihov vir zaslužka.
Jasno je, da strateška tveganja niso nova tveganja. Nasprotno, ta tveganja so bila že od
nekdaj bistvo vsakodnevnega poslovanja finančnih institucij, naraščajoča internacionalizacija
in konkurenca pa sta pomembnost teh tveganj le še povečali. Posledično so nekatere večje
zavarovalnice tudi zanje pričele izračunavati potreben ekonomski kapital.
Strateška tveganja sestavljata dve komponenti, konkurenčno okolje in fleksibilnost oz.
zmožnost prilagajanja. Obstoječa konkurenčna podjetja ali potencialna nova podjetja želijo
ves čas povečevati svoj tržni delež. Poleg tega ima, kot smo videli v zgornjem primeru, v
konkurenčnem okolju pomembno vlogo tudi država. To velja tako za življenjske kot tudi
premoženjske in zdravstvene zavarovalnice, kjer so nekateri produkti obvezni in predpisani z
zakonom, za druge pa država ponuja različne olajšave. Zavarovalnica pravzaprav nima prav
veliko vpliva na dogodke konkurenčnega okolja.

Konkurenčno
okolje

Fleksibilnost
Hitro prilagajanje
Počasno prilagajanje
Dinamično

Zmerno veliko
strateško tveganje

Veliko strateško
tveganje

Stabilno

Majhno strateško
tveganje

Zmerno veliko
strateško tveganje

Slika 16 Komponenti strateških tveganj

7.2.2. Obvladovanje strateških tveganj
Z redno obdobno analizo strateških tveganj si zavarovalnica ustvari sliko o trenutnem
položaju na trgu. Nekatere zavarovalnice imajo v ta namen celo organiziran stalni oddelek, ki
ves čas opravlja take vrste analize, spet druge v ta namen sestavijo ekipo strokovnjakov iz
različnih področij, ki nato analizirajo tržne razmere. Poznan instrument je analiza prednosti,
slabosti, priložnosti in nevarnosti oz t. i. SWOT analiza (ang. strengths, weakness,
opportunities and threats). Ta analiza prepozna ekstremne občutljivosti na obrestne mere,
cene vrednostnih papirjev ali vremenske razmere. SWOT analiza te občutljivosti pogleda iz
drugega zornega kota kot pa na primer tradicionalna analiza obrestnih mer ali pa ALM
analiza. V obdobju visokih obrestnih mer bi se lahko zgodilo, da bi stranke zasebnega
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sektorja raje denar vlagale v bančne depozite, kot pa na primer kupovale premoženjska
zavarovanja. Ta vidik se pri analizi obrestnih mer le delno upošteva, med tem ko se pri analizi
strateških tveganj analizira celotna občutljivost zavarovalnice.
Nadzorniki opazujejo tudi strukturo stroškov, zanima jih, kateri stroški so variabilni in kateri
fiksni. Gre namreč za to, da jih želijo analizirati in ugotoviti, kako hitro lahko v primeru
neugodnih preobratov na trgu zavarovalnica zniža svoje stroške. Visoki fiksni stroški so
indikator velikega strateškega tveganja zavarovalnice. Običajno stroškov ni mogoče znižati s
tako hitrostjo, kot si podjetje želi, saj ima podjetje fiksne stroške in vnaprej s pogodbami
določene pogoje. Poleg tega vodstvo pogosto okleva, ko se je potrebno odločiti za znižanje
določenih stroškov. Na koncu se zniževanje izvaja postopoma in lahko traja kar nekaj časa,
preden so stroški znižani na želeno raven. To pomeni, da je pri obvladovanju strateških
tveganj potrebno vzeti v zakup tudi časovni zamik, do katerega pride pri zniževanju stroškov.
Tveganje predčasne prekinitve zavarovanj in tveganje stroškov
Kljub temu, da zakonodaja Solventnost II tako tveganje stroškov kot tveganje prekinitve
zavarovanj obravnava v okviru zavarovalnih tveganj, jih bom, tako kot v knjigi Risk
Management for Insurers, obravnavala pri strateških. Tveganji bosta opisani v tem razdelku
zato, ker sta povezani z vedenjem strank in stroškovno strukturo.
Tveganje prekinitve zavarovanj je tveganje, da zavarovanec pred potekom zavarovalne
pogodbe le-to zaradi različnih vzrokov prekine. Zavarovalnice predpostavijo določeno
stopnjo prekinitve, ki jo pri pripravi cenovne strategije in izračunu notranje vrednosti (ang.
embedded value) življenjskih zavarovanj tudi upoštevajo. Tveganje prekinitve zavarovanj pa
predstavlja tveganje, da se bo dejanska stopnja razlikovala od predpostavljene in bo
posledično zavarovalnica utrpela izgubo. Prav tako je v cenovni strategiji zavarovalnice že
upoštevana določena stopnja stroškov oziroma pričakovani stroški. Obstaja pa seveda
tveganje, da bodo dejanski stroški drugačni od pričakovanih in bodo podjetju prinesli izgubo.
Temu tveganju rečemo tveganje stroškov.
Zavarovalnice pri modeliranju tveganj tveganje prekinitve zavarovanj in tveganje stroškov
obravnavajo v okviru modela življenjskih zavarovanj. Gre namreč za to, da njuni efekti
določajo prihodnje denarne tokove na enak način kot stopnja umrljivosti ali premijske
stopnje. Tako stopnjo prekinitev zavarovanj kot tudi stopnjo stroškov lahko statistično
analiziramo, zanje določimo scenarije in ocenimo njihov vpliv na pošteno vrednost.
Medtem ko so statistični modeli za tržna in zavarovalna tveganja široko dostopni, so
ustrezne podatkovne točke za tveganje stroškov in prekinitve zavarovanj precej redkejše.
Prvič, masovne prekinitve polic se običajno zgodijo ob večjih zakonodajnih spremembah ali
zaradi kakšnega drugega pomembnejšega dogodka, ki močno vpliva na zavarovalnice.
Zgodovinsko se je to dogajalo premalo pogosto, da bi lahko naredili zadovoljivo statistično
analizo. Poleg tega nas zanima tudi vzrok, zakaj so se stranke začele vesti na določen način.
Drugič, statistična analiza stroškov ne upošteva dovolj, da so stroški tako fiksni kot tudi
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variabilni. Poleg tega se lahko prihodnji stroški precej razlikujejo od preteklih. Kljub temu, da
so morda načrti vodstva o znižanju stroškov navidezno prepričljivi, se običajno izkaže, da je
korenito zniževanje stroškov precej težje od pričakovanj. To sta le dva razloga, zakaj je
potrebno tveganje stroškov in tveganje prekinitve zavarovanj obravnavati celostno, in ne le
na podlagi statističnih analiz. To seveda ne pomeni, da je statistična analiza nepomembna,
temveč da je potrebno rezultate premišljeno uporabiti pri celostni analizi te vrste tveganj.
7.2.3. Ekonomski kapital strateških tveganj
Zakonodaja Solventnost II v okviru izračuna solventnostnega kapitala za strateška tveganja ni
predvidela dodatnega potrebnega kapitala. Nekatere večje zavarovalnice za lastni izračun
kapitala vseeno uporabljajo enega od treh pristopov merjenja, ki se širše uporabljajo v
bančništvu: pristop analognega podjetja, metodo nihanja prihodkov ali metodo scenarijev.
Pristop analognega podjetja
Pri metodi analognega podjetja primerjamo aktivnosti zavarovalnice z aktivnostmi
(analognih) nefinančnih podjetij. Aktivnosti v zavarovalništvu bi lahko delno primerjali z
aktivnostmi zagotavljanja finančnega svetovanja in delno z obdelavo informacij. Pri pristopu
analognega podjetja predpostavimo, da je kapital svetovalne družbe v celoti namenjen
pokrivanju strateških tveganj, saj nima ne zavarovalnih ne tržnih tveganj. Ekonomski kapital
za strateška tveganja zavarovalnice mora biti posledično tako visok kot kapital analognega
podjetja. Alternativno lahko ta kapital nekoliko prilagodimo, saj je vsako podjetje
izpostavljeno določenim operativnim tveganjem. Na podoben način se za vsako poslovno
aktivnost zavarovalnice primerja nekaj analognih nefinančnih podjetij. Pri uporabi tega
pristopa je potrebno paziti, da se višina kapitala prilagodi obsegu poslovanja enega in
drugega podjetja.
Pristop analognega podjetja se je začel uporabljati sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja
kot začetni, precej grob pristop. Potrebno je poudariti, da je pomembna predpostavka tega
pristopa ta, da je kapital analognih podjetij določen optimalno. Za začetno oceno
ekonomskega kapitala strateških tveganj sicer to ni moteče, vendar je potrebno na dolgi rok
najti bolj optimalno rešitev. Naslednje vprašanje je, ali analogna podjetja pri določanju
strukture kapitala sploh upoštevajo svoja strateška tveganja. Običajno se pri določitvi le-tega
upošteva predvsem povprečen strošek kapitala, ne pa strateška tveganja. Kljub temu danes
veliko zavarovalnic še vedno uporablja ta pristop ocenjevanja kapitalske potrebe za strateška
tveganja.
Metoda nihanja prihodkov
Metoda nihanja prihodkov je nekoliko bolj statistična. Prihodek podjetja razdelimo na več
kategorij. Nato za vsako od teh kategorij izračunamo nihanje prihodkov. Nihanje prihodkov
določimo za vse vrste tveganj skupaj, ne le za strateška tveganja. Nato za vsako skupino
tveganj določimo, kakšno je njeno nihanje prihodkov. To nikakor ni enostavna naloga. Na
koncu pogledamo preostal del prihodkov in predpostavimo, da je posledica strateških
tveganj. Na podlagi preteklih podatkov lahko nato ocenimo verjetnostno porazdelitev, in jo
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po potrebi korigiramo z letno rastjo prihodkov. Ekonomski kapital nato izračunamo kot
razliko med pričakovanimi prihodki in prihodki v najslabšem primeru.
Prednost tega pristopa v primerjavi s pristopom analognega podjetja je, da temelji na
statistiki in je posledično konsistentna z okvirom določanja ekonomskega kapitala za ostale
skupine tveganj. Pomanjkljivost tega pristopa je vsekakor kompleksnost razvrščanja
podatkov o prihodkih glede na točno določeno skupino tveganj. Podjetja, ki porabljajo ta
pristop, se v splošnem srečujejo s težavo določanja učinkovite metode t. i. čiščenja podatkov
preostalih tveganj. Ta princip se uporablja predvsem v bančništvu, v manjšem obsegu pa se
uporablja tudi v zavarovalništvu.
Metoda scenarijev
Nekaj finančnih institucij uporablja tudi analizo scenarijev. Osnova za analizo scenarijev je
temeljita analiza dohodkovnih virov posameznega oddelka ali zavarovalnice kot celote. Pri
analizi scenarijev vodstvo identificira največje nevarnosti konkurenčnega okolja. Ta proces je
precej podoben procesu samoocenjevanja pri operativnih tveganjih. Ker je seznam možnih
nevarnosti praktično neomejen, so le-te običajno umeščene v različne scenarije. Za vsak
scenarij je potrebno določiti možen vpliv v smislu stopnje dobička, zmanjšanja velikosti
poslovanja ali povišanja stroškov ter verjetnost uresničitve scenarija. Poleg tega je za vsak
scenarij potrebno določiti tudi ukrepe vodstva v primeru uresničitve. Pri tem sta zelo
pomembni zgoraj omenjeni prilagodljivosti: stroškovna in organizacijska prilagodljivost
podjetja. Potreben ekonomski kapital za strateška tveganja se nato določi na podlagi
verjetnosti in vpliva scenarija ter ukrepih vodstva.
Največja pomanjkljivost metode scenarijev je, da temelji na subjektivnosti. Pri oblikovanju
scenarijev se namreč pričakuje, da vodstvo poda svoje mnenje, katera tveganja so za
podjetje najpomembnejša. Slabost oziroma kritika te metode je torej zelo podobna kritiki
metode ocenjevanja kazalnikov. Glavna prednost te metode pa je vsekakor to, da lahko
vodstvo zaradi prepletenosti merjenja in upravljanja strateških tveganj na podlagi analize
scenarijev dejansko sprejme potrebne ukrepe. Tak način omogoča tudi boljše poslovne in
strateške odločitve vodstva podjetja.
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8. Zaključek
V magistrski nalogi sem obravnavala nove pristope, ki jih v zavarovalniški sistem uvaja
zakonodaja Solventnost II. Najprej sem povzela nekaj glavnih značilnosti nove zakonodaje,
nato pa za vse glavne kategorije tveganj obravnavala različne pristope k njihovemu
upravljanju.
Proces upravljanja tveganj obsega ugotavljanje, merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje
in spremljanje tveganj, vključno s poročanjem o tveganjih. Obvladovanje tveganj je za
zavarovalnico zelo pomembno, saj poslovanje zavarovalnice temelji na medsebojnem
zaupanju med njo in zavarovanci. S celovitim upravljanjem tveganj si bodo zavarovalnice
prav tako omogočile doseganje svojih strateških ciljev ter zagotavljale solventnost na dolgi
rok.
Poslovanje zavarovalnic je že v svojem bistvu močno povezano s tveganji. Z novo zakonodajo
v zavarovalniškem sektorju Solventnost II, ki je v veljavo stopila s 1. 1. 2016, bodo morale
zavarovalnice in pozavarovalnice zadostiti mnogim novim zahtevam, še posebej na področju
učinkovitega upravljanja tveganj. Cilj Solventnosti II je oblikovanje metod za nadzor nad
kapitalsko ustreznostjo zavarovalnic na podlagi tveganj, ki jih je posamezna zavarovalnica
prevzela v kritje oziroma jim je na drug način izpostavljena. Solventnost II je tako vzpostavila
nove zahteve za kapitalsko ustreznost evropskih zavarovalnic, kjer je višina kapitalskih zahtev
odvisna od same zavarovalnice in njenega upravljanja s tveganji. Celovito upravljanje s
tveganji za mnoge zavarovalnice predstavlja spremembo celotne organizacijske kulture, zato
sprememb ne smemo pričakovati čez noč. Kljub temu, da so priprave na Solventnost II
potekale že kar nekaj let pred njeno uvedbo, je te pričakovati še nekaj let.
Kapital zavarovalnico ščiti pred neugodnimi dogodki in do neke mere absorbira uresničena
tveganja. Zavarovalnice lahko za izračun potrebnega solventnostnega kapitala uporabijo
standardno formulo, lahko pa lastni notranji model. Sčasoma bo vse več in več zavarovalnic
in pozavarovalnic za izračun kapitala uporabljalo (delne) lastne modele, saj bodo ti bolje
odražali lastni profil tveganj, poleg tega pa je pričakovati, da si bodo zavarovalnice na ta
način znižale kapitalske zahteve, saj so v standardni formuli za izračun kapitala uporabljeni
povprečni faktorji povprečnih evropskih zavarovalnic.
Z razvojem lastnih modelov za izračun posameznih komponent kapitala zavarovalnica
poglobi znanje o lastni izpostavljenosti posameznim vrstam tveganj in hkrati prepozna
pomanjkljivosti v svojem sistemu notranjih kontrol, limitnem sistemu, procesih, delitvi
odgovornosti in predvidi morebitne prihodnje ukrepe vodstva. Želela bi poudariti, da je kljub
temu, da je razvoj modelov za vrednotenje tveganj v zadnjih letih zelo v porastu, rezultate
modelov še vedno potrebno smiselno in ne brezglavo uporabiti.
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Priloga 1
Kratica
ALM
ART
AZN
BCM
BCP
DFA
EAD
EIOPA
EK
IBNR
KCI
KRI
LGD
MCR
MVBS
NPV
ORSA
PD
RM
RSR
SCR
SFCR
SWOR

Pomen
Asset Liability Management
Alternative Risk Transfer
Agencija za zavarovalni nadzor
Business Continuity Management
Business Continuity Procedures
Dynamic Financial Analysis
Exposure at Default
European Insurance and Occupational Pensions Authority
Ekonomski kapital
Incurred But Not Reported
Key Control Indicator
Key Risk Indicator
Loss Given Default
Minimum Capital Requirement
Market Value Balance Sheet
Net Present Value
Own Risk and Solvency Assessment
Probability of Default
Risk Margin
Regular Supervisory Report
Solvency Capital Requirement
Solvency and Financial Condition Report
Strengths, weakness, opportunities and threats
Tabela 5 Tabela kratic
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Tip tveganja
Neopredmetena
sredstva

Podtveganje

Tržna tveganja

Tveganje obrestne mere
Tveganje lastniških
vrednostnih papirjev
Tveganje nepremičnin
Valutno tveganje
Tveganje kreditnega razpona
Tveganje tržne koncentracije

Metodologija za standardno formulo SCR
80 % vrednosti te postavke v ekonomski bilanci
stanja
Maksimum šoka obrestnih mer navzdol in navzgor
(nevzporedni šok)
46 % znižanje na svetovni borzi lastniških
vrednostnih papirjev, 56 % na drugih trgih
25 % znižanje vrednosti nepremičnin
Maksimalna izguba pod 25 % šokom navzgor in
navzdol
Tržna vrednost pomnožena s trajanjem in
faktorjem šoka, ki je odvisen od bonitetne ocene
Prilagoditev koncentracije v portfelju sredstev

Agregacija
Kreditno tveganje
Tveganja življenjskih
zavarovanj

Uporaba korelacijske matrike in delitve dobička
Različen pristop za nasprotne s stranke z in brez
Tveganje neplačila nasprotne
bonitetne ocene v zavarovalnem procesu; izračun
stranke
temelji na šokih na LGD in PD
Tveganje umrljivosti

15 % zvišanje v tablicah umrljivosti

Tveganje dolgoživosti

Tveganje revizije

20 % znižanje v tablicah umrljivosti
35 % zvišanje stopenj invalidnosti v naslednjem
letu, 25 % leto za tem in stalno 20 % znižanje
stopenj obolevnosti
Maksimum 50 % zvišanja in znižanja stopnje
predčasne prekinitve pogodb in masovna
prekinitev polic – 40 % (osebna) oz. 70 % (ostala)
10 % zvišanje prihodnjih stroškov in 1 % zvišanje
letne inflacije
3 % zvišanje letnih rentnih izplačil

Tveganje katastrofe

0,15 % zvišanje umrljivosti v naslednjem letu

Agregacija

Uporaba korelacijske matrike in delitve dobička
Premijo, pomnoženo s faktorjem, prištejemo
rezervam, ki so pomnožene z nekim faktorjem;
faktorji se razlikujejo med vrstami zavarovalnih
pogodb
40 % zvišanje stopnje predčasne prekinitve
pogodb
Vpliv več različnih predpisanih scenarijev

Tveganje invalidnosti in
obolevnosti
Tveganje predčasne
prekinitve pogodb
Tveganje stroškov

Tveganja
premoženjskih
zavarovanj

Tveganje premije in
rezervacij
Tveganje predčasne
prekinitve pogodb
Tveganje katastrofe
Agregacija

Uporaba korelacijske matrike in delitve dobička
Glede na produkt se zavarovalnica odloči, ali bo
uporabila metode premoženjskih ali življenjskih
zavarovanj; v tem modulu so spremenjeni
nekateri faktorji
S faktorjem pomnožene premije in rezerve
prištejemo 25 % stroškov, ki so povezani z unitedlinked produkti; navzgor je omejen z 30 %
osnovnega zahtevanega solventnostnega kapitala

Tveganja zdravstvenih
zavarovanj

Operativna tveganja

Tabela 6 Obravnava tveganj v standardni formuli
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Priloga 2
Tveganja življenjskih zavarovanj
i

j

Umrljivost

Umrljivost
1

Dolgoživost Invalidnost Stroški
-0,25
0,25
0,25

Revizija
0

Predčasna
prekinitev
0

Katastrofa
0,25

-0,25

1

0

0,25

0,25

0,25

0

Invalidnost

0,25

0

1

0,5

0

0

0,25

Stroški

0,25

0,25

0,5

1

0,5

0,5

0,25

Revizija

0

0,25

0

0,5

1

0

0

Predčasna
prekinitev

0

0,25

0

0,5

0

1

0,25

Katastrofa

0,25

Dolgoživost

0
0,25
0,25
0
0,25
Tabela 7 Korelacijska matrika za tveganja življenjskih zavarovanj

1

Vir: Delegirana uredba, člen 136

Tveganja premoženjskih zavarovanj
i

j

Premije in rezervacije
premoženjskega
zavarovanja
Katastrofe
premoženjskega
zavarovanja

Premije in rezervacije
premoženjskega
zavarovanja

Katastrofe
premoženjskega
zavarovanja

Predčasna prekinitev
premoženjskih
zavarovanj

1

0,25

0

0,25

1

0

0

0

1

Predčasna prekinitev
premoženjskih zavarovanj

Tabela 8 Korelacijska matrika za tveganja premoženjskih zavarovanj
Vir: Delegirana uredba, člen 114

Tveganja zdravstvenih zavarovanj
i
NSLT zdravstveno
zavarovanje
SLT zdravstveno
zavarovanje
Katastrofa

j

NSLT zdravstveno
zavarovanje

SLT zdravstveno
zavarovanje

Katastrofa

1

0,5

0,25

0,5

1

0,25

0,25

0,25

1

Tabela 9 Korelacijska matrika za tveganja zdravstvenih zavarovanj
Vir: Delegirana uredba, člen 144
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Tržna tveganja
i

j

Obrestna
mera

Lastniški VP

Nepremičnine Razpon

Koncentracija Valuta

Obrestna mera

1

A

A

A

0

0,25

Lastniški VP

A

1

0,75

0,75

0

0,25

Nepremičnine

A

0,75

1

0,5

0

0,25

Razpon

A

0,75

0,5

1

0

0,25

Koncentracija

0

0

0

0

1

0

0,25

0,25

0,25

0

1

Valuta

0,25

Tabela 10 Korelacijska matrika za tržna tveganja
Vir: Delegirana uredba, člen 164

Parameter A je enak 0, če so kapitalske zahteve za tveganje obrestne mere iz člena 165
Delegirane uredbe 2015/35 kapitalske zahteve iz točke (a) navedenega člena. V vseh drugih
primerih je parameter A enak 0,5.
Tveganje neplačila nasprotne stranke
Izpostavljenosti tipa 1 vključujejo izpostavljenosti v zvezi z naslednjim:
- pogodbami za zmanjševanje tveganj, vključno z dogovori o pozavarovanju, namenskimi družbami,
listinjenji na podlagi zavarovalniških produktov in izvedenimi finančnimi instrumenti;
- denarnimi sredstvi v banki, kakor so opredeljena v točki F člena 6 Direktive Sveta 91/674/EGS;
- depoziti pri cedentih, kjer število posameznih izpostavljenosti ni večje od 15;
- zavezami, prejetimi s strani zavarovalnice ali pozavarovalnice, ki so bile vpoklicane, ampak niso
plačane, če število posameznih izpostavljenosti ne presega 15, vključno z vpoklicanim, a
nevplačanim navadnim lastniškim kapitalom in prednostnimi delnicami, vpoklicanimi, a
nevplačanimi pravno zavezujočimi zavezami k vpisu in vplačilu za podrejene obveznosti,
vpoklicanim, a nevplačanim ustanovnim kapitalom, prispevki članov ali enakovrednimi postavkami
osnovnih lastnih sredstev družb za vzajemno zavarovanje ali družb, ki delujejo po načelu
vzajemnosti, vpoklicanimi, a neplačani jamstvi, vpoklicanimi, a neplačanimi akreditivi, in
vpoklicanimi, a neplačanimi terjatvami, ki jih lahko imajo družbe za vzajemno zavarovanje ali
družbe, ki delujejo po načelu vzajemnosti, do svojih članov zaradi vpoklica dodatnih prispevkov;
- pravno zavezujočimi zavezami, ki jih je družba zagotovila ali se o njih dogovorila in ki lahko
privedejo do plačilnih obveznosti, odvisno od bonitete ali neplačila nasprotne stranke, vključno z
jamstvi, akreditivi, in garantnimi pismi, ki jih je zagotovila družba.
Izpostavljenosti tipa 2 vključujejo vse kreditne izpostavljenosti, ki jih ne zajema podmodul
tveganja razpona in ki niso izpostavljenosti tipa 1, vključno z naslednjim:
- terjatvami do posrednikov;
- imetniki police dolžnik;
- hipotekarnimi krediti, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 191(2) do (13);
- depoziti pri cedentih, kjer je število posameznih izpostavljenosti večje od 15;
- zavezami, prejetimi s strani zavarovalnice ali pozavarovalnice, ki so bile vpoklicane, ampak niso
plačane, kot je navedeno v odstavku 2(d), če število posameznih izpostavljenosti presega 15.
Tabela 11 Podrobnosti za izračun kapitala za tveganje neplačila nasprotne stranke
Vir: Delegirana uredba, člen 189
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Operativna tveganja
Kapitalske zahteve za operativna tveganja na podlagi prihodkov od premije se izračunajo kot
sledi:
(

)
(
(

.

(

(

)/)
))

Pri čemer:












označuje prihodke od premije v zadnjih 12 mesecih za obveznosti iz
življenjskih zavarovanj in pozavarovanj, brez odbitka premij za pozavarovalne
pogodbe;
označuje prihodke od premije v zadnjih 12 mesecih za obveznosti iz
življenjskih zavarovanj in pozavarovanj, pri katerih naložbeno tveganje nosijo imetniki
police, brez odbitka premij za pozavarovalne pogodbe;
označuje prihodke od premije v zadnjih 12 mesecih za obveznosti iz
neživljenjskih zavarovanj in pozavarovanj, brez odbitka premij za pozavarovalne
pogodbe;
označuje prihodke od premije v 12 mesecih pred zadnjimi 12 meseci za
obveznosti iz življenjskih zavarovanj in pozavarovanj, brez odbitka premij za
pozavarovalne pogodbe;
označuje prihodke od premije v 12 mesecih pred zadnjimi 12 meseci za
obveznosti iz življenjskih zavarovanj in pozavarovanj, pri katerih naložbeno tveganje
nosijo imetniki police, brez odbitka premij za pozavarovalne pogodbe;
označuje prihodke od premije v 12 mesecih pred zadnjimi 12 meseci
za obveznosti iz neživljenjskih zavarovanj in pozavarovanj, brez odbitka premij za
pozavarovalne pogodbe.

Kapitalske zahteve za operativno tveganje na podlagi zavarovalno-tehničnih rezervacij se
izračunajo, kot sledi:
(

)

(

)

Pri čemer:




označuje zavarovalno-tehnične rezervacije za obveznosti iz življenjskih
zavarovanj in pozavarovanj;
označuje zavarovalno-tehnične rezervacije za obveznosti iz življenjskih
zavarovanj, pri katerih naložbeno tveganje nosijo imetniki police;
označuje zavarovalno-tehnične rezervacije za obveznosti iz neživljenjskih
zavarovanj in pozavarovanj.
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