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IAA:n ja sen komiteoiden kokoukset 5-7.10.2001
15/10/2001 22:44

Kansainvälisen aktuaarijärjestön IAA:n Council ja sen useimmat komiteat pitivät
kokouksensa Hongkongissa 5-7.10.

Councilin kokouksessa käsiteltiin lukuisa joukko rutiiniasioita, mm. tilinpäätöksen
hyväksyminen, budjetti vuodelle 2002 ja joukko puheenjohtaja- ja komiteoiden jäsen
nimityksiä. Näistä mainittakoon, että Hillevi Mannonen valittiin Social Security komitean
puheenjohtajaksi,. Insurance Accountings Standards komitean puheenjohtajana jatkaa Sam
GuttermanUSA:sta ja varapuheenjohtajana Francis Ruygt Hollannista. Regulation komitean
tehtäväksi annettiin pitää yhteyttä vakuutusvalvojien kansainväliseen yhteistyöjärjestöön
IAIS:ään. Uusiksi täysjäseniksi hyväksyttiin Strasbourgin Aktuaariyhdistys ja Viron
Aktuaariyhdistys. Puerto Ricon ja Libanonin Aktuaariyhdistysten jäsenanomuksia pitää
vielä täydentää. Tarkkailijajäseniksi hyväksyttiin Ukrainan ja Kazakstanin
Aktuaariyhdistykset. Turkin Aktuaariyhdistys erotettiin maksamattomien jäsenmaksujen
takia. Yhdistyksen nykyinen osoite on tuntematon. Keskusteltiin pitkään IAA:n toiminnassa
kunnostautuneille henkilöille mahdollisesti myönnettävästä IAA-mitalista. Keskustelua
käytiin myös käynnissä olevasta strategiaprosessista. Erityisenä huolena on IAA:n pienet
resurssit suhteessa edessä oleviin haasteisiin. Näistä suurimpia ovat standardien tekeminen
vastuuvelan laskennalle ja vakavaraisuusvaatimuksille, mikäli IASB:n kaavailut siirtymisestä
Fair Value -tilinpäätöksiin etenevät. Jos IASB pitää kiinni nykyisestä aikataulustaan, näillä
standardeilla on todella kiire. 

Insurance Regulation Committeen listalla oli mm. aktuaarin rooli vakavaraisuusvalvonnassa
(The role of actuary in prudential supervision). Kyseessä on tärkeä periaatepaperi, koska
sillä pyritään luomaan tavoitekuva siitä, mitä aktuaarin velvollisuuksiin ja oikeuksiin tulisi
kuulua sekä mikä aktuaarin ja yhtiön johdon ja toisaalta aktuaarin ja vakuutusvalvonnan
välinen tehtävienjako vakavaraisuudesta huolehtimisessa. Periaatteita on hiottu parisen
vuotta ja tarkoitus on, että ne voitaisiin komitean puolesta hyväksyä niin nopeasti, että
seuraavassa Councilin kokouksessa ne voitaisiin hyväksyä pantavaksi
jäsenäänestysmenettelyyn. Komitea päätti myös esitellä periaatteet keskustelua varten
Cancunin aktuaarikongressissa maaliskuussa 2002.

Toinen komitean keskeinen asia oli käydä läpi komitean tilaama selvitys vakuutusyhtiön
vakavaraisuuteen vaikuttavista tekijöistä (Draft report of solvency working party). Paperia
kommentoitiin laajasti. Se on seuraavaksi (kuitenkin vielä luonnoksena) tarkoitus esittää
vakuutusvalvojien kansainvälisen järjestön IAIS:n solvenssi-alakomitealle marraskuussa.
Seuraavassa komitean kokouksessa keskustellaan siitä, miten työtä jatketaan ja miten sitä
voitaisiin käyttää hyväksi IAA:n kannan muodostuksessa.

Käsiteltiin myös seuraavat IAA:n lausunnot:

1. Lausunto Baselin komitealle ehdotuksesta uusiksi pankkien vakavaraisuutta koskeviksi
säännöksiksi.
2. Lausunto IAIS:lle jälleenvakuutuksien arviointia koskevista periaatteista
3. Lausunto IAIS:lle vakavaraisuutta ja solvenssia koskevista periaatteista.
4. Lausunto IAIS:lle vakuutusyhtiöiden antamaa julkista informaatiota koskevista
periaatteista.
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