Nagovor
uprave
Po zelo spodbudnem začetku leta 2011, ko je posebej izvozni del gospodarstva izkazoval močno rast,
ki je bila posledica rasti povpraševanja na večini največjih ciljnih trgov, je že v tretjem kvartalu izvozno
okrevanje izgubilo svoj zagon. Dodatno skrb so povzročile težave z zdravjem javnih financ v nekaterih
evropskih državah, ki so ali pa gotovo še bodo povzročile nove težave tudi v realnem sektorju. V takih
razmerah se tudi napovedi o rasti v letu 2012 znižujejo in se v povprečju približujejo meji, ki vodi v
ponovno recesijo. Ne glede na to, kako se bo gospodarska situacija razvijala, je že jasno, da bodo večja
ali manjša nihanja nova realnost vsaj naslednjih nekaj let.
V SID – Prvi kreditni zavarovalnici d.d., Ljubljana, se je škodno dogajanje v letu 2011 umirilo, obseg zavarovanih poslov se je ponovno pričel dvigovati predvsem zaradi večjega obsega prodaje zavarovalcev na
tujih trgih, razširitve obstoječih zavarovalnih pogodb in novih zavarovalcev. V teh razmerah je bilo posebej pomembno ohranjati dosežene nivoje kritij ob hkratnem upoštevanju možnega vpliva ponovnega
poslabšanja razmer na škodni rezultat. SID – Prva kreditna zavarovalnica d.d., Ljubljana, je v ta namen
okrepila monitoring posameznih rizikov in posebej še rizikov nekaterih bolj občutljivih sektorjev in držav.
Zavarovalnica je v letu 2011, tako kot že v 2010, ustvarila dober rezultat. K temu so veliko doprinesli
ukrepi, ki smo jih sprejeli ob začetku krize in ki jih stalno dopolnjujemo, večja skrbnost zavarovalcev
pri ravnanju s terjatvami in časovni zamik vpliva v drugi polovici leta poslabšane gospodarske situacije
na naše poslovanje, ki se je zaenkrat odrazil le na upočasnjevanju rasti obsega zavarovanih poslov.
Tudi v letu 2012 bo poudarek na pravočasnem detektiranju potencialnih plačilnih problemov, ki jih
bo predvidoma še naprej generiralo pomanjkanje kreditnega potenciala bank in tudi v prvem valu
krize že porabljenih rezerv. Ocenjujemo, da se bo nadaljeval tudi trend večjega upoštevanja zavarovanosti portfelja kupcev (asignacije) kot kriterija pri odobravanju kreditov, zato pričakujemo povečano
povpraševanje po zavarovanju posebej v segmentu malih in srednjih podjetij.
Zavarovalnica je tudi za leto 2012 uspela obnoviti pozavarovalni aranžma z nespremenjenim naborom
prvovrstnih zasebnih pozavarovateljev in podaljšala pozavarovalno pogodbo s SID banko, ki omogoča
kritje na državni račun na nekaterih bolj rizičnih tujih trgih izven OECD.
V letu 2012 bo zavarovalnica še intenzivirala svoje aktivnosti pri pripravi na zahteve EU regulatorjev
(Solventnost II), kar bo poleg dodatnega angažiranja ključnih zaposlenih zahtevalo tudi znatne investicije v informacijsko podporo.
Leto 2012 bo za zavarovalnico še eno zahtevno leto, ki ga bo zaznamovalo zmanjšanje rasti izvoznega povpraševanja in privajanje slovenskega gospodarstva na težji dostop do bančnega kreditiranja.
Prepričani smo, da bomo s sodelovanjem z matično družbo, konstruktivnimi odnosi z zavarovalci in pozavarovatelji ter z zavzetimi sodelavci slovenskim podjetjem še nadalje zagotavljali varnost pri njihovem
poslovanju. Vsem poslovnim partnerjem, lastniku in zaposlenim v SID – Prvi kreditni zavarovalnici d.d.,
Ljubljana, pa se zahvaljujemo za prispevek k doseženim rezultatom v letu 2011.
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