Nagovor uprave
Leto 2012 je pričakovano minilo v privajanju gospodarstva na recesijsko »novo realnost«. Izvoznikom
je večinoma uspelo vsaj zadržati v delno okrevajočem letu 2011 dosežene nivoje prodaje, medtem ko
je padec domačega povpraševanja dodatno prizadel tista podjetja in sektorje, ki jim domači trg predstavlja pomemben delež v poslovanju.
Število začetih stečajnih postopkov v Sloveniji se je v primerjavi z letom 2011 sicer nekoliko zmanjšalo,
je bilo pa po drugi strani opazno veliko povečanje števila postopkov za prisilno poravnavo. Napovedi o
gibanju števila insolvenčnih postopkov za večino tradicionalnih izvoznih trgov ne vzbujajo optimizma,
saj se v letu 2013 pričakuje v povprečju približno 10 % večje število stečajev in drugih insolvenčnih
postopkov. Pomembnega okrevanja torej vsaj v letu 2013 ni na vidiku in tudi močnejšega poslabšanja
razmer še ni mogoče izključiti.
SID – Prva kreditna zavarovalnica je v letu 2012 kljub ponovno zaostrenim razmeram uspela ohraniti dosežene obsege zavarovanega prometa, nivoje zavarovanih kritij in tudi praktično enako višino
zaračunane premije. Zavarovalnica je ob stabilnem škodnem dogajanju tudi v letu 2012 ustvarila dober
rezultat, ki je predvsem posledica sprejetih in sproti dopolnjevanih ukrepov in postopkov za ohranjanje
vzdržnega škodnega rezultata, usmerjenih tako na posamične kakor tudi rizike sektorjev in držav.
V letu 2012 je zavarovalnica pripravila in v drugem polletju tudi uvedla poseben in poenostavljen
program za mala podjetja, ki bo ob pričakovanem uspešnem izvajanju tudi podlaga za izboljšano ponudbo za srednje velika podjetja. Ocenjujemo, da bo širitev zavedanja o možnostih zavarovanja tudi
v segment malih in srednjih podjetjih, ob ustreznem promoviranju produkta pri bankah, prispevala k
varnosti poslovanja in omogočanju dostopa do potrebnega financiranja.
Zavarovalnica je za leto 2013 uspešno obnovila pozavarovalni aranžma z nespremenjenim naborom
prvovrstnih zasebnih pozavarovateljev in podaljšala pozavarovalno pogodbo s SID banko.
V letu 2013 bo zavarovalnica nadaljevala svoje aktivnosti pri pripravi na zahteve EU regulatorjev
(Solventnost II), kar bo poleg dodatnega angažmaja ključnih zaposlenih zahtevalo dodatne investicije
v informacijsko podporo.
V letu 2013 pričakujemo nujno povečano angažiranje izvoznikov predvsem na novih in še vedno
rastočih neevropskih trgih, kjer bo asistenca PKZ in na bolj težavnih trgih tudi države preko SID banke
še bolj pomembna.
Prepričani smo, da bomo s partnerskim odnosom z zavarovanci ob podpori pozavarovateljev in s
predanim delom vseh zaposlenih, prispevali svoj delež k izboljšanju razmer.
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