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Straipsnyie aptariamas Lietuvos draudimo rinkos formavimavimasis pasaulinds globatizacijos sqlygo-
mis. Nagrinejamas klausimas yra aktualus, kadangi kiekvienos valstybes viena ii normalaus egz'iitavi-
mo ir finansiniq santykiq reguliavimo sqtygq yra tinkamas draudimo verslo organizavimas. Tyimas yra
analitinio pob1dZio, atliktas remiantis Lietuvos Respublikos lstatymais, naujo Draudimo lstatymo pro-
iekto, Lietuvos ir u2sienio ialiq autoriq pubtikacijomis iia aktualia Lietuvos draudimo verslui tema.

Rinkos pokydiai Lietuvos ekonominiq santy-
kiq sistemoje susijg ir su esminiu draudimo
vaidmens ir vietos draudimines [kio subjektq
ir gyventojq apsaugos organizacijq sistemoje.
Menas i5 pagrindiniq Siuolaikiniq ekonominiq
reformq laikotarpio uZdaviniq yra nacionali-
nti:s draudimo rinkos, galindios uZtikrinti ne-
nutrukstamE visuomening reprodukcijq, pri-
klausandiq nuo negaryryiq stichiniq nelaimiq,
gamtiniq ir pramoniniq katastrofq, avarijq ir
kitq nenumarytq llykiq padariniq, formavimas
ir socialinds gyventojq apsaugos garantavimas,
pablogejus valstybiniam socialiniam aprlpini-
mui ir socialiniam draudimui, kardinaliai re-
formavus valstybes finansq sistemq ir vykstant
demografiniams visuomenes polqrdiams. Lie-
tuvos draudimo rinkos formavim4si dar labiau
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paa5trina tai, kad jos k[rimas, iskaitant ir fi-
nansinio draudimo pagrindo, valstybines drau-
dimo prieZilros ir uZsienio draudikq, teikian-
diq draudimo paslaugas Lietuvos vartotojams,
reguiiavimo, teisines draudimo santykius re-
guliuojandios bazes kDrim4, vyksta pasaulines
draudimo rinkos globalizacijos, apimandios vi-
sas nacionalines draudimo sistemas, sqlygomis.

Tyrimo objektas yra Lietuvos draudimo rin-
kos pletotes problema, atsiZvelgiant tiek idrau-
dimo raidos perspekryvas pasibaigus rinkos
ekonomikos formavimuisi, tiek ldraudimo sis-
temos ypatumus dabartiniu, pereinamuoju lai-
kotarpiu. Draudimo pletra trumpalaike.ie ir il-
galaikeje perspektyvoje atsiZvelgia I bendras
pasaulio tendencijas, bet kartu negalima neig-
ti ir nacionalinio draudimo verslo specifikos,



kuri4 lemia istorines, socialines, nacionalines,

demografines ir kt. tradiciios.

Tikslas - i5tirti draudimo verslo Lietuvoje

vaidrneni ir rinkos ekonomikos formavimosi

perspektyvas globalizaciios sqlygomis.

Straipsnio tiksl4 lemia Sie uZdaviniai:
. nustatyti Lietuvos draudimo verslo viet4

ekonominiq santykiq sistemoie Siuolaiki-

nemis s4lygomis;
. ivertinti draudim4 apskritai ir draudimo

vers14 konkrediai rinkos [lry.;e ir reikiamo

valstybes demesio draudimui butinybg;

. nustatyti draudimo verslo viet4 lykstant

pasaulinei globalizacii ai;

. iSanalizuoti Siuolaikines draudimo rinkos

globalizacijos laimejimus ir trokumus;
. i5tirti Lietuvos draudimo rinkos forma-

vimo prielaidas ir veiksnius, draudimo

kompanijq rySi pasaulineje rinkoje.

Tlrimo teoriniu ir metodologiniu pagrindu

tapo zymiausiq Lietuvos, Rusijos bei kitq uZ-

sienio Saliq mokslininkq ekonomistq mokslo

darbai ir praktiniai apibendrinimai draudimo

rinkos formavimo ir pasaulines globalizacijos

analizes srityje.

Straipsnyie panaudota autor6s veiklos drau-

dimo kompanijose surinkta medZiaga. Drau-

dimo verslo rinkos formavimosi klausimq

sprendimo metodo loginiai budai, kuriuos nau-

doja draudimo kompanijos, padejo i5plesti me-

todologinius 5io tyrimo pagrindus'

Globali ekonomika ir
tarptautinis draudimo verslas

Baziniq ekonominiq santykiq visuomenej e rin-

kos polrydiai, susiig su asmeninds nuosavybes,

paskirq nevalstybiniq ukio subiektq, leidimo

verstis individualia verslininkyste atsiradimu,

tapo esminio nauiq nuosar.ybes interesq pliti-

mo prieZastimi, to rezultatas - susiformavo

obiektyvi draudimo paslaugq ir komercinds

draudimo rinkos, sukurtos pagal imoniq inicia-

[vos ir valstybinds privadiq draudikq veiklos

prieZihros, r.ykdornos norint apsaugoti draude-

jq interesus, principus, mokumo paklausa. Ob-

jeklyiai tai verdia moksii5kai tirti draudimo

veiklos principus, valstybines prieZiuros drau-

dimo srilyje formas ir metodus, kurtivalstybing

draudimo politik4 pereinamuoiu ekonominiq

reformq laikotarpiu, naujas draudimo r[Sys,

kartu ak[viai tobulinti draudimo istalymus.
Gtobali ekonomika ir tarptautines finansq,

tarp jq ir draudimo, rinkos yra pagrindiniai be-

siformuoiandios nauios pasaulio tvarkos arba

,,tinklinds", sienq neZinandios globalizuotos in-

formacines visuomenes pozymiai [7, p. 18].

Vienas i5 svarbiausiq XX a. pabaigos -
XXI a. pradZios informacines ekonomikos sis-

temos, arba informacinds ekonomikos, bruo-

Zq buvo finansq institutq pavertimas naciona-

lines ir tarptautines s4skaitybos centrais ir
finansq globalizacija. Teigiami ir neigiami fi-
nansq globalizacijos vertinimai paai5kinami

nauios pasaulio ekonomikos konfigtracijos at-

siradimu: pere.iimu nuo reguliuojamos valsty-

bes sistemos prie liberalaus pinigq stautq val-

dymo modelio. Svarbiausi veikejai Sioje finansq

rinkoje yra globalus instituciniai investuotojai

i nauias institucines formas - finansq konglo-

meratus, vienijandius bankus, draudimo, pen-

sijq ir investicijq fondus bei kitas finansq sri-

ties institucines kompanijas - institutus,
skirstandius ir perskirstandius tarptautinius fi-
nansq iSteklius [7, p. 26).

Pasaulio linansq rinka yra visuma finansq ir
kredito organizacijq, kurios veikdamos kaip

tarpininkai perskirsto pasaulio mastu finansq

akBrrus tarp kreditoriq ir paskoiq gaveiq, fi-
nansq i5tekliq pardavejq ir pirkejq. Pasaulio

draudimo rinka, kuri yra viena i5 finansq rin-

kos, egzistuoiandios kaip savaranki5kas ekono-
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mikos fenomenas ir besiformuojandios kaip na-

cionaliniq ir regioniniq rinkq visuma, sudeda-

mqjq dali11, lemiama globalizacijos proceso

permainq patina daugeli permainq.

Per pastarEji deiimtmeti daugybos privadiq

draudimo organizacijq (per 30), iregistruotq
Saiyje, atsiradimas, specialiq istalynq ir poista-

tyminiq teises aktq, reguiiuojandiq draudimo

santykius, parengimas ir taikymas, didejanlys

draudimo premijos, 2002 m. sudariusios
140,84 mln. Lt, surinkimo rodikliai patvirtina,

kad nacionaline draudimo sistema per pasta-

ruosius trylika metq vykstant svarbiausiems sis-

tcminiams polrydiams pasikeiti tiek kielrybiS-

kai, tiek ir kolrybi5kai, ir tai leidZia daryti i5vad4,

kad nacionaline draudimo rinka yra savaran-

ki5kas valstybes ekonomikos segmentas. Thdiau

draudimo paslaugq, kurias nacionaliniam var-

totojui - verslininkui ir piliediui - si0lo Lietu-
vos draudimo rinka, efektlvumas yra labai ne-

didelis. Draudimo premijos dahs2002 metais

sudare apie 2 proc. BVI vidutinis draudimo

premiios dydis (draudimo tankis), tenkantis

vienam glvento.iui, buvo apie 275 Lt (draudi-

mo tankis - pasira5ytq draudimo bruto imokq
dalis, tenkanti vienam Salies gyventojui), o tai
akiv arz dliai y r a maLiau n e i v i d u ti ni ai p as au I io

draudimo rinkos pletros rodikiiai (ES Salyse

atitinkamai apie 9 proc. ir apie 1347 EUR).
Draudimo paslaugtl vartotoiai vis dar kaip vie-

nq i5 atsisalrymo draustis prieZasdiq ivardija
,,nepasitikeiim4 draudimo organizacijomis",
kaip ir daugeliu valstybes finansq institutq. Lie-

tuvos draudimo rinkos dalis bendrosios pasau-

lio draudimo rinkos premijos (2002 m. daugiau

nei 2,5 trilijono doleriq) sudaro maZiau nei

vien4 procent4.

Tuo tarpu Siuolaikineje pasaulineje ekono-

mikoie draudimo vaidmuo labai didelis. Pir-
ma, draudimas yra viena i5 pagrindiniq pri-
vadiq imoniq ,,rizikos valdymo" koncepcijq
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rizikos valdymo formq. Antra, draudimas ir
perdraudimas, uZtikrinant globaliq rizikq per-

skirstym4, draudiminio irykio atveju uztikrina
draudimo kompensacijq, kartais deiimdiq mi-

lijardq eurq, iSmokejim4. Tiedia, draudikai yra

stambiausi instituciniai investuotojai tiek nacio-

naliniq ekonomikq, tiek tarptautiniu mastu. Ir
galiausiai draudikai papildo valslybing draudr-

mo ir aprupinimo sistem4 ir i5 dalies j4 keidia

(savo i nvesticijomis). u2ti kri na bDt i nq gyve ntoi q

socialines apsaugos lygi. Stambiausiq tarptau-

tiniq kompanijq hierarchijoje draudimo bendro-

ves turi pirmaujaniias pozicijas.

Draudimo santykiq dereguliavimas pasauli-

nes draudimo rinkos globalizacijos s4lygomis,

tarptautines prekybos draudimo paslaugomis li-
beralizavimas, draudimo ir perdraudimo ka-

pitalo koncentracija lemia didZiules stambiau-

siq transnacionaiiniq draudikq konkurencijos
augimq, naujq draudimo ir perdraudimo for-
mq atsiradimE, bankinio ir finansinio kapitalq
susiliejimq. Besirystandiq ir pereinamojo lai-
kotarpio Saliq draudimo rinkos tampa priori-
tetinemis tarptautinio draudimo kapitalo eks-

pansijos kryptimis. Esminiq polrydiq patiria
valstybines draudikq veiklos prieZilros siste-

ma, vis didesnivaidmeni igauna tarpvalstybi-
niai integraciniai susitarimai, Generalinis pre-

kybos paslaugomis susitarimas, lemiantys
tarptautines prekybos draudimo paslaugomis

sqlygas. Nauja informacine terpe, iskaitant
naudojimqsi internetu, IeidZia rykdyti transri-
bines draudimo operacijas ir perdraudim4
anksdiau nematytu mastu.

Esminiq polrydiq patyre ir daugelio pasau-

lio Saliq nacionalines draudimo rinkos. Vis dau-

giau Saliq yra susietos vadinamrlq integraci-

niq susitarimq, kuriq tikslas yra paSalinti Saliq

dalyviq draudikq, teikiandiq draudimo paslau-

gas nacionaliniams vartotojams, veiklos kitq 5a-

Iiq nacionalinese teritorijose klittis. Tokie pro-
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cesai \.yksta Europos S qj ungos Saliq teritorij o-
se, kur nuosekliq veiksmq, r,ykdomq paskuti-
nius 50 metq, deka susifclrmavo bendra drau-
dimo crdve, kurios ribose draudikq veikl4
rcguliuola integracine ES teise kartu su nacio-
nalines finansines ir civilines teises normomis.
Draudimo srityie analogi5ki ir Siaurds Amerr-
kos laisvosios prelqrbos susitarimo, j ungiandio
JA! Kanad4 ir Meksikq, konkurencijos tikslai.
Esmini vaidmeni integraciniuose procesuose
vaidina ir regioniniai Lotynq Amerikos, Azi-
jos, A{rikos ir Karibq baseino Saliq susitarimai.

Suvarirymq uZsienio draudikams ir perdrau-
dikams nacionalinese Lotynq Amerikos, Indi-
jos, Kinijos, Vidurio ir Vakarq Europos Saliq
draudimo rinkose panaikinimas pastarEji de-
Simtmeti dave papildom4 impuls4 globalizaci-

ios procesams pasaulineje draudimo rinkoje.
Pasaulio ekonomikos globalizacijos pagrin-

d4 sudaro kapitalo judeiimas. Thrptautiniq in-
vesticijq reguliavimo klausimai ir vis labiau di-
de-ianti sElygq uZsienio investuotojams patekti
i rinkq iiberalizavimo tendencija yra iclemaus
Pasaulio prelrybos organizacijos (PBO) deme-
sio objektas. Naujq Saliq dalyviq prisijungimui
prie PPO b[tinas pripaZinimas ir susitarimai
investiciniais klausimais. Didelis vaidmuo Sia-

me procese tenka iSsir,ysdiusiq Saliq tarptauti-
nems tiesioginems ir portfelio investicijoms be -

sivystandiose ir pereinamojo laikotarpio Salyse,

prie kuriq priskiriama ir Lietuvos Respublika.
Thrptautiniq investiciniq projektq sekme iS

dalies prikiauso nuo investuotojq nuosalybes
interesq draudimo nuo politines rizikos s4ly-
gq ir formq arba kitokiu budu organizuotos
draudimo apsaugos.

Lietuvos draudimo rinkos
liberalizavimas ir globalizacija

Musq Saliai, suinteresuotai pritraukti uZsie-
nio investicijas, Siq problemq sprendimas ga-

li tureti iemiamE itakE. Nors Lietuva nuo
1993 metq yra Daugiaiales uZsienio investi-
cijq garantijq agent[ros (Multilaterat Invest-
ntent Guarantee Agency) nare, daugkartiniai
r'ykdomosios valdZios bandymai sukurti uZ-
sienio investuotojq Lietuvoje interesq apsau-
gos mechanizm4 panaudojant draudim4 buvo
nesekmingi. Todel iSnagrineti investuotojq
nuosar.ybes interesq, kaip draudimo apsaugos
objekto, esmg, studijuoti ir sisteminti uZsie-
nio investicijq draudimo patirti tiek valsrybi-
nese organizacijose, tiek ir privadioje draudi-
mo rinkoje ir tuo remiantis parengti tokio
draudimo tailrymo galimybiq Lietuvos ekono-
mikos ir teises s4lygomis pasi[lymus yra tiek
mokslinis, tiek praktinis inieresas.

Sprgsdama istojimo iPasaulio prelrybos or-
gamzaclja, (priimta 2001 m.) bei savo, kaip
lygiaverdio ekonominio partnerio, tarptauti-
neje gamybineje, finansinije, technologineje
integracijoje vaidmens stiprinimo klausimus,
Lieluva vis labiau isitraukia i pasaulinj darbo
pasidalijim4, pasaulio finansq rinkE, tarptau-
ting prekiq ir paslaugq prekybos sistem4. Ii da-
lies Sie procesai liedia nacionaling draudimo
rinkq ir daro i5 esmes svarbi4 itak4 ios forma-
vimo ir valstybines politikos draudimo srityje
nustatymo procesams.

Tai, kad nera draudimo teorijos tyrimq, le-
me, jog draudimo teorijos rinkos s4lygomis sri-
tyie nira darnios sistemos, ribotai studiiuoia-
ma tarptautine valstybinio draudimo rinkos
reguliavimo patirtis, kuriami visa apimantys ir
efektlvus draudimo istatymai, taip pat, jog
valstybiniu ir vartotojq lygmeniu draudimo es-

me, draudimo apsaugos organizavimo formos
ir metodai nesuprantami, del to nacionalinio
draudimo sistemoje nera nuosekliq ir apgal-
votq rinkos polrydiq.

Todel, norint grliau suvokti komercinio
draudimo principus, sukurti ekonomines ir tei-
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sines s4lygas efektyviai pletotis nacionalinei
draudimo rinkai, parengti pricmones, lei_
dZiandias suderinti nacionalinius interesus ir
pasaulines draudimo rinkos formavimosi Siuo_
laikinio periodo realijas, biitina Siuolaiki5kai
paZvelgti i nacionalinio draudimo moksl4,
sistemiSkai ir visapusi5kai tirti pasaulines
draudimo rinkos formavimosi desningumus,
studijuoti tarptautines draudimo sistemos glo_
balizacijos procesus.

Esant intenslviai pasaulinds clraudimo rin_
kos globalizacijai, pasirei5kiandiai ivairiomis
formomis, reikia, kad nacionalines draudimo
rinkos adaptuotqsi prie naujo tarptautinds pre_
krybos draudimo paslaugomis reZimo, kuri nu_
lemia draudimo prieZi[ros ir draudimo rinkq
dereguliavimo liberalizavimas, kartu lqyla efek-
tyvios s4veikos tarptautineje draudimo rinko_
je uZdavinys. Pasaulio draudimo [kio globali_
zacijos prieZasdiq, lbrmq ir tendencijq analizit
leidlia optimaliai suformuluoti nacionalines
draudimo rinkos pletros kryptis ir stimulus, o
tai turi blti laikoma viena iS ekonominiq re_
formq Salyje krypdiq, taip pat subalansuotos
Lietuvos integracijos i pasaulio draudimo [ki
veiksniq.

Pasaulio draudimo rinkos globalizacija yra
istatymq leidybos ir ekonominiq kliudig tarp
nacionaliniq draudimo Dkiq i5nykimo proce_
sas, r,ykstantis del pasaulio ekonomikos per_
mainq, ir jos galutinis tikslas yra globalios drau_
dimo erdves formavimas. Mineto rsi5kinio
iSrai5ka yra Sie nuo dvideiimtojo amZiaus de_
Simtojo de5imtmedio pradZios suaktyvejg pro_
cesai [7, p. 19]:

1. Koncentracijos ir centralizacijos procesai,
pasireiSkiantys;
. pasaulio draudimo ir perdraudimo kapi_

talo koncentracija, iSrerk5ta masiniais su_

siliejimais ir absorbavimais, strateginiq
draudimo ir perdraudimo bendroviq al_
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jansais pasaulio draudimo rinkoje, su tuo
susijusiu transnacionaliniq draudimo
bendroviq formavimusi;

. didelio masto draudimo, bankq ir pasko_
lq kapitalo suaugimu, skatinandiu transna_
cionaliniq finansq grupiq formavim4si;

. draudimo tarpininktl koncentracija rin_
koje, iSreik5ta didZiausiq tarptautiniq
draudimo tarpininkq formavimusi susi_
liejimu ir maLt4 bei vidutiniq bendroviq
isigijimu;

. draudimo paslaugq vartotojq koncentra_
cija, keidianti jq tradiciniq draudimo pa_
slaugq paklausq.

2. Tiadiciniq draudimo paslaugq formq ir r[_
Siq pasikeitimai, naujq draudimo procluktq
ktrimas:
. draudimo ir finansq paslaugq suaugimas

bei alternafivaus draudimo ir perdrau-
dimo atsiradimas, sekjuritizacija kaip
naujas budas organizuoti draudimo ap_
saugq, pagrist4 draudejq ir draudikq ak_

[vq valdymu;
. ,,masiniq" draudimo paslaugq paklausos

permainos, tai yra ak[vesnis draudikq
d alyvavimas pensijq draudime gyventojq
demografinio senej imo iisivysdiusiose Sa_

lyse, valstybes,,geroves,, koncepcijos kri_
zds irvalstybes dalyvavimo mokant senat_
ves ir invalidumo pensijas maZejimo fone;

. privataus komercinio draudimo vartoji_
mo srities pletimas: draudimas nuo poli-
tines ir karo rizikq, kreditq ir garantijq
draudimas; informacijos rizikq draudi-
mas ir t. t.

3. Rinkos aplinkos pasikeitimas Siomis s41y_
gomis:
. visi5kas draudimo paslaugq teikejq irvar_

totojq kompiuterizavimas ir interneto
naudojimas perkant ir parduodant drau-
dimo ir perdraudimo paslaugas;



. drauclimo nuostoliq skurdinamasis povei-

kis, susijgs su urbanizacijos dideiimu,
technikos paLanga, privadios ir kclrpora-

cinds nuosar.ybcs brangimu, giobalaus kli-
mato permainq itaka;

. uZsienio draudikq ir perdraudikq prieina-

mutr1o anksdiau butusiose,,uZdarose" na-

cionalinese Vidurio ir Rytq Europos, Lo-

tynq Amerikos, Azijos rinkose didejimas;
. visuotinis draudimo paslaugtl prekybos 1i-

beralizavimas del valstybinio ir nevalsty-

binio finansq, taip pat draudimo rinkq re-

guliavimo Iiberalizavimo.

Finansq globalizacija ir konvergencija, at-

verdamos pladiq galimybiq kai kurioms 5alims

prieiti prie pasaulio finansq iStekliq, kelia ne-

numatytq pavojq, susijusiq su valstybds regu-

liavimo m aZej imu ir nekontroliuoi amu kapitalo
judetimu per valstybiq sienas. Kartu su valsty-

bes reguiiavimo liberalizavimu rengiamos ben-

dros giobalios ,,Zaidimo taisykles" pasaulio fi-
nansq rinkos dalyviams, kadangi ,,...vienas
XXI amZiaus uZdaviniq yra rasti budq sude-

rinti atitinkamq nacionalini suverenitetq su

finansq unifikavimu ..." 16, p. 29).Pastarasis

padeda nacionalinems rinkoms tapti sudeda-

mosiomis pasaulio rinkos dalimis. Daugelis

tarpvalstybiniq instilulq ir tarptautiniq finan-

sq organizacijq rengia ir diegia bendrus elge-

sio standartus ir kodeksus visoms finansq veik-

los sritims, taip pat draudimo sektoriui.

ISvados

Rinkos globalizaciia yra imanoma tik liberali-
zuojant rinkos reguliavim4. Iki 1990 m. drau-

dimo veikla Vidurio ir Rytq Europos Salyse bu-

vo monopolizuota valstybinio kapitalo imoniq.
Lietuvoje tais laikais veiki vienintele draudi-

mo imonc - Valstybine draudimo istaiga (da-

bar AB ,,Lietuvos draudimas"). Nuo 1991 m.

pradejo kurtis privadios draudimo imones. Kar-
tu veike Lietuvos kapitalo ir uZsienio Saiiq ka-

pitalo privadios draudimo imones (.,Drauda",

,,Preventa", .,Kauno draudimo kompanija").

Lietuvos draudimo rinkos kaip ir Vidurio
bei $tq Europos 5a1iq draudimo rinkq, libe-

ralizavimui yra bldingi tam tikri etapai [4]:
1. Draudimo monopolio panaikinimas.

1991 m. buvo leista steigti tiek vietinio, tiek uZ-

sicnio kapitalo draudimo jmones:

2. Draudimo veiklos rykdymas per filialus.
2001 m. Lietuvai tapus Pasaulio prekybos or-
ganizacijos nare buvo priimti Draudimo fsta-
tymo pakeitimai, suteikg teisg Lietuvos Res-

publikoie steigti uZsienio valstybiq, kurios yra

PPO nards, draudimo imoniq filialus.

3. Draudimo veiklos r,ykdymas neisteigus

imones (filialo). Numatoma igyvendinti ir pas-

kutinl draudimo rinkos liberaiizavimo etap4:

ieisti Europos Sqjungos Saliq draudimo imo-
nems veikti Lietuvoj e nelsiregistralus. Pirmiej i
Zingsniai jau padaryti. Dabar pagal Draudimo

istatym4 uZsienio valstybiq, kurios yra Pasau-

lio prekybos organizacijos nares, draudimo

imones turi teisg neisiregistravusios sudaryti
skraidymo aparatq draudimo, laivq ([rq, eZe-

rq, upiq ir kanalq) draudimo, skraidymo apa-

ratq civilines atsakomybes draudimo, laivq ([-
r,4, eLerty, upiq ir kanalq) civilines atsakomybes

draudimo, grupiq savanori5ko draudimo bei
laivais (jurq, eZerq, upiq ir kanalq) ir skraidy-

mo aparatais veZamq kroviniq savanori5ko

draudimo sutartis su Lietuvos Respublikos fi-
ziniais ir juridiniais asmenimis. Tokie draudi-
rno rizikos liberalizavirro veiksniai didina kon-
kurencij4, skatina uZsienio kapitalo investicijas

Lietuvos Respublikoie, gerina draudimo pro-

duktq ir paslaugq kokybg.

Draudimo rinkos liberalizavimo padarinys

yra globalizacija. Vienas ii draudimo rinkos
globalizacijos prana5umq yra uZsienio draudi-

3l



kq didelis finansinis pajegumas, leidZiantis
jiems prisiimti rizlk4, kuri vir5ija vietos drau_
dikq finansines gafimybes, uZtikrinantis pati_
kim4 ir nenutrDkstamzl draudimo imones veik_
14. Lietuvos Respublikos, kaip ir kitq Vidurio
bei Rytq Europos Saliq, ekonomikos integra_
cija i Europos SqjungE ekonomik4 sukuria vis
didesng draudimo apsaugos paklausE.

Iki Siol uZsienio draudimo imones, siekdamos
veikti Lietuvos draudimo rinkoje, steige antrines
imones arba isigydavo veikiandiq imoniq, iS jq ir
buwsiq valstybes monopolijq, akcijq paketus.
Thip supaprastinamas atejimas lrink4, tuo padiu
isigyjama ir tam tikra rin_kos dalis.

Draudimo rinkos dalyviq pieLiirataip pat
tampa liberalesne. Valstybine draudimo prie_
Ziiiros tarnyba priZi0ri daugeli draudimo lmo-
niq veiklos sridiq:

. tvirtina draudimo r[Sies taisykles, mini_
malius tarilus;

. reguliuoja draudimo techniniq atidejimg
ir istatinio kapitalo ld5q investavimq;

. lstalymo patvirtinta tvarka regiamentuoja
draudimo imoniq istatinio kapitalo lesq
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