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OCENA WYPŁACALNOĝCI ZAKŁADU
UBEZPIECZEē

1. WPROWADZENIE

Ryzyko i niepewnoĞü są elementami rzeczywistoĞci, w której Īyjemy.
Przejawiają siĊ one w kaĪdej sferze: zarówno w Īyciu osobistym ludzi, jak
i we wszelkiej ich działalnoĞci zarobkowej i gospodarczej. Konsekwencją niepewnoĞci i ryzyka są szkody, czyli uszczerbek jakiego doznają ludzie i organizacje. Elementami tej szkody mogą byü: szkoda bezpoĞrednia (strata), szkoda
poĞrednia (utracone korzyĞci) i krzywda (naruszenie dóbr osobistych nie mający wymiaru majątkowego)1. Rozwojowi zarówno społecznemu, jak i gospodarczemu towarzyszy ewolucja metod zarządzania ryzykiem: poczynając od
unikania go, poprzez zachowanie go (aktywne lub pasywne), kontrolowanie,
aĪ po transfer, dzielenie ryzyka i wreszcie jego ubezpieczenie2. Instytucjami
specjalizującymi siĊ w transferze, dystrybucji i kontroli ryzyka są ubezpieczyciele. Dla stabilnego funkcjonowania gospodarki olbrzymie znaczenie ma zatem kwestia umiejĊtnego zarządzania ryzykiem ubezpieczycieli i zapewnienia
ich wypłacalnoĞci.
Komisja Europejska zakoĔczyła prace nad nowelizacją dyrektywy regulującej kwestie podejmowania i prowadzenia działalnoĞci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (projekt Solvency II – WypłacalnoĞü II). Nowe przepisy fundamentalnie zmieniają stosowane dotychczas – bardzo uproszczone – podejĞcie do
oceny wypłacalnoĞci zakładu ubezpieczeĔ.
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na jakie ryzyko naraĪony jest zakład ubezpieczeĔ oraz jakie są aktualnie stosowane podejĞcia do oceny wypłacalnoĞci zakładu ubezpieczeĔ. Omówiona zostanie takĪe ogólnie konstrukcja
nowego podejĞcia, która bĊdzie obowiązywała w UE od 2012 r.
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2. RYZYKO W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEē

Ryzyko jest postawą działalnoĞci ubezpieczycieli. Zarządzanie finansami
zakładu ubezpieczeĔ to zatem przede wszystkim zarządzanie ryzykiem.
MoĪna wyróĪniü trzy podstawowe rodzaje ryzyka w ubezpieczeniach3:
− ryzyko ubezpieczeniowe – ryzyko dotyczące przedmiotu ubezpieczenia
(ryzyko, przed którym zabezpiecza siĊ ubezpieczający); jest ono przedmiotem
transferu od ubezpieczającego do ubezpieczyciela (jest takĪe nazywane ryzykiem działalnoĞci techniczno-ubezpieczeniowej),
− ryzyko ubezpieczającego – ryzyko związane z zawarciem umowy (ryzyko niedotrzymania warunków umowy),
− ryzyko ubezpieczyciela – ryzyko wynikające z faktu, Īe ubezpieczyciel
jest uczestnikiem rynku; uwzglĊdnia kluczowe obszary działalnoĞci zakładu
ubezpieczeĔ: gospodarkĊ finansową, kalkulacjĊ składek, zarządzanie lokatami,
decyzje reasekuracyjne.
MiĊdzynarodowe Stowarzyszenie Aktuariuszy (IAA) zaproponowało wyodrĊbnienie podstawowych kategorii ryzyka ponoszonego przez zakłady ubezpieczeĔ (patrz rys. 1):
− ryzyko ubezpieczeniowe (underwriting risk),
− ryzyko kredytowe (credit risk),
− ryzyko rynkowe (market risk),
− ryzyko operacyjne (operational risk),
− ryzyko płynnoĞci (liquidity risk).
MoĪna wskazaü główne czynniki bĊdące podstawowymi przyczynami niewypłacalnoĞci zakładów ubezpieczeĔ4:
− gwałtowny wzrost,
− słaba kontrola kosztów,
− niedoĞwiadczone/niekompetentne kierownictwo,
− nieostroĪne inwestycje,
− niewystarczające składki,
− niewystarczające rezerwy,
− nieadekwatna reasekuracja,
− oszustwa.

3
W. R o n k a - C h m i e l o w i e c (red.), Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 175.
4
KPMG, Study into the methodologies to assess the overall financial position of an insurance undertaking from the perspective of prudential supervision, May 2002.
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RYZYKO PONOSZONE PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEē

RYZYKO
UBEZPIECZENIOWE

RYZYKO
KREDYTOWE

RYZYKO
RYNKOWE

−
−
−
−
−
−
−
−

ryzyko procesu selekcji ubezpieczanych ryzyk
ryzyko ustalania cen (taryfikacji)
ryzyko konstrukcji produktu
ryzyko przebiegu szkód
ryzyko otoczenia ekonomicznego
ryzyko poziomu retencji (udziału własnego)
ryzyko zachowaĔ klientów
ryzyko rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

− ryzyko niewypłacalnoĞci
− ryzyko obniĪenia kondycji finansowej kontrahentów
− poĞrednie ryzyko kredytowe (związane z rynkową percepcją zwiĊkszonego ryzyka)
− ryzyko kraju
− ryzyko koncentracji
− ryzyko kontrahenta
− ryzyko stóp procentowych
− ryzyko wartoĞci akcji i innych składników majątku
− ryzyko walutowe
− ryzyko bazy (ryzyko róĪnych zmian rentownoĞci
róĪnych grup aktywów)
− ryzyko reinwestycji
− ryzyko koncentracji
− ryzyko niedopasowania aktywów i zobowiązaĔ
− ryzyko pozycji pozabilansowych

RYZYKO
OPERACYJNE

−
−
−
−

ryzyko zasobów ludzkich
ryzyko kontroli zarządczej
ryzyko systemów informacyjnych
ryzyko strategii

RYZYKO
NEGATYWNYCH
ZDARZEē

−
−
−
−
−

ryzyko prawne
ryzyko regulacyjne
ryzyko reputacji
ryzyko zdarzeĔ katastroficznych
ryzyko polityczne

RYZYKO
PŁYNNOĝCI
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− ryzyko wartoĞci likwidacji lokat
− ryzyko koniecznoĞci dokapitalizowania podmiotów powiązanych
− ryzyko braku moĪliwoĞci pozyskania Ğrodków
z rynku finansowego

Rys. 1. Klasyfikacja ryzyka ponosznego przez zakłady ubezpieczeĔ
ħ r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: International Actuarial Association, Report of
Solvency Working Party Prepared for IAA Insurance Regulation Committee, IAA, February 2002;
International Actuarial Association, A Global Framework for Insurer Solvency Assessment. Research Report of the Insurer Solvency Assessment Working Party, 2004.

Nie uwzglĊdnia specyfiki
UwzglĊdnienie
portfela aktywów i zobozmiany profilu
wiązaĔ podmiotu.
ryzyka
Efekty skali i dywersyfikacji
są słabo odzwierciedlone

Bardziej wraĪliwy na specyficzne profile ryzyka, ale
słaboĞci strukturalne czynią kwestiĊ wymogów
adekwatnoĞci kapitałowej
sporną.
Efekty skali i dywersyfikacji
są słabo odzwierciedlone

PodejĞcia te oferują elastyczne narzĊdzia dla
uwzglĊdnienia profili specyficznych ryzyk.
Efekty skali i dywersyfikacji
mogą byü wyraĨnie
uwzglĊdnione

Podobnie jak podejĞcia
scenariuszowe.
Dodatkowo, podejĞcia probabilistyczne dają korzyĞci dziĊki moĪliwoĞci łączenia róĪnych kategorii
ryzyka

PodejĞcia te są elastyczne
w odniesieniu do zakresu
ryzyk.
Zastosowanie koncentruje siĊ
na ryzyku finansowym
(w tym ubezpieczeniowym).
Nie przezwyciĊĪono braku
wiarygodnych modeli dla
ryzyk niefinansowych
PodejĞcia te oferują elastyczne
narzĊdzia dla uwzglĊdnienia
profili specyficznych ryzyk.
UwzglĊdnienie efektów skali
i dywersyfikacji musi byü
dodatkowo włączone do
scenariuszy podmiotu (nie
są czĊĞcią modelu)

5

Te podejĞcia oferują najlepsze ramy dla jasnej definicji kapitału

4

3

PodejĞcia probabilistyczne

Jasne definicje kapitału są
moĪliwe.
MoĪe byü ustanowiony jasny
związek z celami nadzorczymi

PodejĞcia scenariuszowe

Kapitał oceniany na
podstawie ryzyka
(RBC)

Metodologia nie ma definicji
kapitału.
Związek celu nadzorczego
kapitałowego i wymogów
adekwatnoĞci kapitałowej
jest niejasny
Zakres uwzglĊd- Zakres zwykle ograniczony do Próbuje uwzglĊdniü wszystkie
nianych ryzyk
ryzyka ubezpieczeniowego
istotne rodzaje ryzyka. Nie
uwzglĊdnia jednak efektywnie połączonego
wpływu róĪnych ryzyk
i nie bierze pod uwagĊ ryzyka niefinansowego

2

1

Definicja kapitału Metodologia nie ma definicji
i ogólny cel
kapitału.
Ogólny nadzorczy cel adekwatnoĞci kapitałowej jest
niejasny

Stałe wskaĨniki

Aspekt

Porównanie głównych metodologii oceny wypłacalnoĞci zakładów ubezpieczeĔ
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1

Standaryzacja
i kodyfikacja

SubiektywnoĞü

StopieĔ skomplikowania

Siła predykcyjna

3

PodejĞcie ma charakter statyczny

4

MoĪna odnaleĨü niektóre
statyczne podejĞcia, ale
wiĊkszoĞü skonstruowanych
modeli ma charakter dynamiczny
Relatywnie słaba
Lepsza niĪ w modelach staJeszcze nie przetestowana, ale
łych wskaĨników, ale słabniektóre badania wskazują,
sza niĪ w podejĞciach sceĪe dodatkowe wykorzystanie tych podejĞü moĪe
nariuszowych i probabilistycznych
zwiĊkszyü siłĊ predykcyjną
głównie wskutek strukturalnych udoskonaleĔ
w ujmowaniu ryzyka
MoĪliwe są proste wersje, ale
Łatwe do obliczenia i zrozuPodejĞcie ma relatywnie
wiĊkszoĞü modeli uwzglĊdmienia
prostą konstrukcjĊ, ale
nia skomplikowane dynaliczba uwzglĊdnionych
miczne scenariusze. Wymaczynników i korekty doga to uwzglĊdnienia znaczstosowujące do specyfiki
nego poziomu rachunku akpodmioty, korekty z uwagi
tuarialnego
na koncentracjĊ ryzyka i
formuła kowariancji,
zwiĊkszają złoĪonoĞü
Nie ma
Nie ma
Wyrafinowane wersje wymagają wielu załoĪeĔ odnoszących siĊ do parametrów i
danych, co tworzy znaczącą
subiektywnoĞü
PodejĞcie łatwe do kodyfikacji PodejĞcie relatywnie łatwe do Proste wersje mogą byü skodykodyfikacji, ale wymaga
fikowane, bardziej zaawanprzeszkolenia uĪytkownisowane wersje – trudniejsze
ków

2

UwzglĊdnienie
PodejĞcie ma charakter staelementów
tyczny
dynamicznych

5

Wyrafinowane wersje wymagają wielu załoĪeĔ odnoszących siĊ do parametrów i danych, co tworzy
znaczącą subiektywnoĞü
Kodyfikacja trudna

Najbardziej skomplikowane.
Trudno zrozumieü wyniki. Wyniki są agregacją
efektów symulacji, które
nie są intuicyjnie zrozumiałe

MoĪna odnaleĨü niektóre
statyczne podejĞcia, ale
wiĊkszoĞü skonstruowanych modeli ma charakter
dynamiczny
Jeszcze nie przetestowana
i obecnie trudna do oceny.
JednakĪe – poniewaĪ ma
podobne charakterystyki
jak podejĞcia scenariuszowe, powinny posiadaü
podobną siłĊ predykcyjną
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1

3

4

5

Relatywnie niewielkie
Zaawansowane podejĞcia bĊdą Podobnie jak podejĞcia
usprawnienie wewnĊtrzmiały pozytywny wpływ na
scenariuszowe
nych praktyk zarządzania
zarządzanie ryzykiem; meryzykiem – oddzielenie
tody te pozwalają udoskonaliü ocenĊ poszczególnych
wymogów wzglĊdem kapiryzyk – umoĪliwia to przetału ekonomicznego (tj. kapitału faktycznie wymagamyĞlenie strategii zarządzanego dla prowadzenia dziania ryzykiem
łalnoĞci) i regulacyjnego
Łatwy do zastosowania, niskie PodejĞcie relatywnie łatwe,
Prosta, intuicyjna interpretacja PodejĞcia probabilistyczne są
koszty stosowania regulabazuje na jasnym celu nuwyników; jaĞniej zdefinionajbardziej elastyczne;
cji; zrozumiałe wyniki;
merycznym, co umoĪliwia
wane wymogi kapitałowe;
wymogi kapitałowe mogą
brak subiektywnoĞci
właĞciwe uwzglĊdnienie
moĪliwa elastycznoĞü zabyü łatwo róĪnicowane;
czynników ryzyka i kalikresu uwzglĊdnianych ryuwzglĊdnione są interakbracjĊ modelu; podejĞcie
zyk
cje miĊdzy róĪnymi rowraĪliwe na ryzyko,
dzajami ryzyka
uwzglĊdnia ryzyko specyficznego podmiotu
Brak definicji kapitału zbieĪ- Brak definicji kapitału zbieĪ- Definicja kapitału zaleĪy od
Najbardziej skomplikowane
nej z wymogami nadzornej z wymogami nadzorpodejĞcie, duĪe wymagakonkretnego zestawu scenaczym, wymogi kapitałowe
czym, wymogi kapitałowe
nia w odniesieniu do dariuszy (rozwiązanie zaleĪy
mogą byü uznane za arbiarbitralne; rezultaty mogą
nych (jeĞli dane nie są dozatem od kompletnoĞci i
tralne; nie uwzglĊdnia
byü trudne do zrozumienia;
stĊpne, podejĞcie moĪe
istotnoĞci zastosowanych
wszystkich rodzajów ryzyryzyko operacyjne o ogólne
byü bardzo subiektywne);
scenariuszy); nie uwzglĊdka; nie jest elastyczny – nie
biznesowe nie są właĞciwie
podejĞcie trudne do stannione prawdopodobieĔstwo
uwzglĊdnia specyfiki poduwzglĊdnione w modelu;
daryzacji i kodyfikacji
niepomyĞlnych rozwiązaĔ;
nieadekwatnie uwzglĊdniomiotu
modele mogą (choü nie muna interakcja miĊdzy róĪszą) byü skomplikowane
nymi rodzajami ryzyka

2

Niewielkie usprawnienie dla
wewnĊtrznych praktyk zarządzania ryzykiem

ħ r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie KPMG, Study into the methodologies to assess the overall financial position of an insurance
undertaking from the perspective of prudential supervision, May 2002.

Główne wady

Główne zalety

Wzmocnienie
zarządzania
ryzykiem

Tabela 1 (cd.)
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ZałoĪenia projektu WypłacalnoĞü II okreĞlają, Īe16:
1) organy nadzoru powinny posiadaü odpowiednie narzĊdzia do kompleksowej oceny sytuacji zakładu ubezpieczeĔ pod wzglĊdem wypłacalnoĞci (overall
solvency); nowy oprócz czynników iloĞciowych bĊdzie uwzglĊdniaü równieĪ
jakoĞciowe aspekty działalnoĞci zakładów ubezpieczeĔ (np. zarządzanie, kontrolĊ wewnĊtrzną);
2) nowy system powinien zachĊcaü i motywowaü zakłady ubezpieczeĔ do
właĞciwego zarządzania ryzykami na jakie są naraĪone;
3) iloĞciowe wymogi kapitałowe powinny byü skonstruowane w postaci
dwupoziomowej: kapitału docelowego i kapitału minimalnego; da to organom
nadzoru niezbĊdny czas na podjĊcie stosownych działaĔ naprawczych w zakładzie ubezpieczeĔ;
4) w celu zapewnienia spójnoĞci rozwiązaĔ w całym sektorze finansowym,
system WypłacalnoĞü II powinien byü, tam gdzie to moĪliwe, kompatybilny
z podejĞciem i regułami przyjĊtymi w sektorze bankowym;
5) nowy system ma byü ukierunkowany na bardziej efektywny nadzór nad
ubezpieczeniowymi grupami kapitałowymi i konglomeratami finansowymi.
6) konieczna jest harmonizacja europejskich standardów w zakresie nadzoru, rachunkowoĞci i sprawozdawczoĞci;
7) projekt WypłacalnoĞü II ma byü prowadzony zgodnie z procedurą Lamfalussy'ego17.
Konstrukcja nowego systemu wypłacalnoĞci zaproponowana w ramach projektu WypłacalnoĞü II opiera siĊ na strukturze trzech – powiązanych ze sobą –
filarów, którym przyporządkowane zostały kategorie ryzyka, związanego z prowadzoną przez zakład ubezpieczeĔ działalnoĞcią (patrz rys. 5)18:
− Filar I obejmuje kwantyfikowalne rodzaje ryzyka działania zakładu
ubezpieczeĔ; sprecyzowano tu wymagania kapitałowe uwzglĊdniające wszystkie
mierzalne rodzaje ryzyka działalnoĞci zakładu ubezpieczeĔ, a takĪe okreĞlenie
zasad i zakresu stosowania modeli wewnĊtrznych oceny ryzyka zakładu ubezpieczeĔ;
− Filar II obejmuje te rodzaje ryzyka zakładu ubezpieczeĔ, które nie są
uwzglĊdnione na poziomie Filaru I oraz ponadto standardowe procedury nadzoru. Opracowano narzĊdzia efektywnego monitorowania i kontroli ryzyka, na
które naraĪony jest zakład ubezpieczeĔ (zarówno wewnĊtrzne narzĊdzia spółki,
jak i narzĊdzia nadzorcze). Zgodnie z załoĪeniami Filaru II, w ocenie wypłacalnoĞci powinny zostaü uwzglĊdnione indywidualne cechy, w tym równieĪ o charakterze jakoĞciowym, konkretnego zakładu. Do zagadnieĔ pozostających
w obszarze zainteresowania Filaru II zalicza siĊ m. in. jakoĞü zarządzania przed16

http://www.knf.gov.pl/rynek_ubezpieczen/Projekt_Wyplacalnosc/historia.html.
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/solvency/lamfalussy_en.htm.
18
http://www.knf.gov.pl/rynek_ubezpieczen/Projekt_Wyplacalnosc/historia.html oraz
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/solvency/index_en.htm#sol2.
17
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siĊbiorstwem, kontroli wewnĊtrznej i audytu. Ponadto w Filarze II zawierają siĊ
reguły sprawowania i harmonizacji standardów nadzoru oraz zasady współpracy
miĊdzy nadzorami;
− Filar III obejmuje narzĊdzia samoregulacji rynku poprzez tworzenie warunków jego transparentnoĞci, okreĞlenie obowiązków informacyjnych oraz wypracowanie odpowiednich rozwiązaĔ (standardów) w zakresie rachunkowoĞci.

SOLVENCY II

Filar I

Filar II

Filar III

Ryzyka
kwantytatywne

Ryzyka
kwalifikowane

TransparentnoĞü
(dyscyplina rynkowa)

Minimalny fundusz
gwarancyjny
Rezerwy

Kontrola wewnĊtrzna

Zasady rachunkowoĞci

Ład korporacyjny –
zarządzanie ryzykiem

Ujawnianie danych

Weryfikacja zasad
nadzoru

Lokaty kapitałowe

Aktywa na pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
SCR i MCR

A K T Y W A

Rys. 5. Struktura Solvency II
ħ r ó d ł o: na podstawie M. S t e r z y Ĕ s k i, Zarys zmian w nadzorze na jednolitym rynku
ubezpieczeĔ w kontekĞcie projektu Solvency II, „Forum Dyskusyjne” 2004, nr 2.

Pozostałe pasywa
Kapitałowy wymóg wypłacalnoĞci (SCR)
Minimalny wymagany kapitał (MCR)
Margines ryzyka
…dla ryzyk niezabezpieczonych
Najlepsze oszacowanie
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
Rynkowa wycena dla zabezpieczonych ryzyk

Rys. 6. AdekwatnoĞü kapitałowa zakładu ubezpieczeĔ
ħ r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie CEIOPS, Advice to the European Commission
in the Framework for the Solvency II Project on Pillar I Issues – Further Advice, March 2007.
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W ramach pierwszego filaru opracowane są wymogi kapitałowe: wymagany
kapitał zabezpieczający wypłacalnoĞü (Solvency Capital Requirement – SCR),
minimalny wymagany kapitał (MCR). Ogólną koncepcjĊ adekwatnoĞci kapitałowej zakładu ubezpieczeĔ przedstawia rys. 6.
Kapitałowy wymóg wypłacalnoĞci odpowiada wartoĞci zagroĪonej (VaR)
podstawowych funduszy własnych zakładu ubezpieczeĔ lub zakładu reasekuracji, przy współczynniku ufnoĞci 99,5%, w okresie jednego roku.
Kapitał zabezpieczający wypłacalnoĞü moĪe byü obliczany albo według metodologii standardowej, albo według modeli wewnĊtrznych i wiąĪe siĊ z oszacowaniem ryzyka: ubezpieczeniowego, rynkowego, kredytowego, operacyjnego.
Według wzoru standardowego kapitałowy wymóg wypłacalnoĞci stanowi
sumĊ nastĊpujących pozycji:
− podstawowego kapitałowego wymogu wypłacalnoĞci,
− wymogu kapitałowego dla ryzyka operacyjnego,
− dostosowania z tytułu zdolnoĞci rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
i podatków odroczonych do pokrywania strat.
W formule standardowej podstawowy kapitał zabezpieczający wypłacalnoĞü
(BSCR) wynosi19:

Basic SCR =

¦ Corr

i, j

× SCRi × SCR j

i, j

gdzie: SCRi oznacza moduł ryzyka i, SCRj oznacza moduł ryzyka j, „i, j”
oznacza, Īe suma róĪnych terminów powinna pokryü wszystkie moĪliwe kombinacje i i j.
W obliczeniach za SCRi i SCRj podstawia siĊ:
− SCRnon-life – moduł ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych,
− SCRlife – moduł ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na Īycie,
− SCRspecial health – moduł szczególnego ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach zdrowotnych,
− SCRmarket – moduł ryzyka rynkowego,
− SCRdefault – moduł ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta
(ryzyka kredytowego).
Współczynnik Corri,j odnosi siĊ do współczynników korelacji (pozycji
w wierszu i i kolumnie j poniĪszej matrycy korelacji):
19

Patrz: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada
2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalnoĞci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(WypłacalnoĞü II) (wersja przekształcona), OJ L 335.
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Minimalny wymóg kapitałowy oblicza siĊ zgodnie z nastĊpującymi zasadami:
− minimalny wymóg kapitałowy oblicza siĊ w sposób jasny, prosty i zapewniający moĪliwoĞü dokonania kontroli obliczeĔ,
− minimalny wymóg kapitałowy odpowiada kwocie dopuszczonych podstawowych funduszy własnych, poniĪej której przy załoĪeniu kontynuacji działania przez zakład ubezpieczeĔ/zakład reasekuracji ubezpieczający i beneficjenci
są naraĪeni na niedopuszczalny poziom ryzyka,
− poziom minimalnego wymogu kapitałowego jest kalibrowany według
wartoĞci naraĪonej na ryzyko podstawowych funduszy własnych zakładu ubezpieczeĔ/zakładu reasekuracji przy współczynniku ufnoĞci wynoszącym 80–90%
w okresie jednego roku,
− nieprzekraczalny dolny próg minimalnego wymogu kapitałowego wynosi
1 mln euro dla zakładów ubezpieczeĔ majątkowych i osobowych oraz 2 mln
euro dla zakładów ubezpieczeĔ na Īycie.
Znowelizowana dyrektywa wejdzie w Īycie 1 listopada 2012 r. WdroĪenie
nowego systemu bĊdzie kosztowne20, jednak przewiduje siĊ, Īe w dłuĪszej perspektywie oczekiwane korzyĞci zrekompensują te koszty. Regulacje te zwiĊkszą
bowiem standardy pomiaru i zarządzania ryzykiem oraz wzmocnią adekwatnoĞü
kapitałową ubezpieczycieli, usprawnią takĪe nadzór sprawowany nad tymi instytucjami.
20
Szacuje siĊ, Īe wprowadzenie systemu Solvency II w całej branĪy ubezpieczeĔ w UE spowoduje początkowe koszty na poziomie 2–3 mln euro.
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Sami ubezpieczyciele takĪe wskazują na pozytywne nastĊpstwa wdraĪania
Solvency II związane z rozwojem strategicznym i budowaniem wartoĞci podmiotu (w szczególnoĞci chodzi o kwestie korzyĞci płynących z doskonalenia informacji zarządczych dotyczących bieĪących i strategicznych decyzji oraz zarządzanie kapitałem). NajwiĊksze wyzwania wiąĪą siĊ z koniecznoĞcią zmiany
wybranych procesów biznesowych oraz kosztami dostosowywania instytucji do
nowych wymogów. NajwiĊksze obawy budzą: presja czasowa wdroĪenia, przeprojektowanie procesów biznesowych, opracowanie dokumentacji, Własna Ocena Ryzyka i WypłacalnoĞci (ORSA), jakoĞü danych i systemy IT21.

Monika Marcinkowska
EVALUATION OF INSURER’S SOLVENCY

The paper presents kinds of risk an insurer is exposed to. Current Polish regulation
concerning capital adequacy norms are presented, together with the measures used in insurer’s
solvency analysis. Furthermore four basic approaches to regulatory solvency evaluation are
characterized. The paper also generally presents the construction of a new approach – Solvency II
– which will be in force in EU since 2012.
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21
KPMG, Badanie KPMG na temat gotowoĞci do wprowadzenia systemu Solvency II w Europie ĝrodkowo-Wschodniej, KPMG, lipiec 2010.

