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IAA:n kokouksen Barcelonassa 17-21.10.2002
29/11/2002
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IAA:n Council ja komiteat kokoontuivat Barcelonassa 17-21.10.2002. Councilin
kokouksessa saatiin raportti Cancunin aktuaarikongressin onnistumisesta ja järjestelyistä
seuraavasta Pariisissa 2006 pidettävästä kongressista. Alustavasti päätettiin, että vuoden
2010 aktuaarikongressi on Etelä-Afrikassa Kapkaupungissa. James MacGinnitie USA:sta
valittiin puheenjohtajaksi vuodelle 2003 ja Luis Huerta Meksikosta varapuheenjohtajaksi.
Valittiin myös joukko komitean jäseniä ja puheenjohtajia, joiden joukossa allekirjoittaneen
valinta regulation-komitean varapuheenjohtajaksi.
Hyväksyttiin regulation-komitean asettaman solvenssi-työryhmän toimeksianto. (Työryhmä
on tosin on ollut jo hyvässä vauhdissa pitkän aikaa). Samaten hyväksyttiin uuden eläke- ja
työsuhde-etujen –komitean toimeksianto. Suomen yhdistyksen edustajana komiteassa on
Esko Kivisaari.
IAA:n täysjäseniksi hyväksyttiin Slovenian ja Puolan aktuaariyhdistykset.
Tarkkailijajäseniksi hyväksyttiin Bulgarian, Bosnia-Hertzegovinan, Jugoslavian,
Venezuelan ja Turkin yhdistykset.
Sosiaaliturvakomitean valmistelemat sosiaaliturvan aktuaariset ohjeet hyväksyttiin
yksimielisesti. Ohjeet ovat ensimmäiset laatuaan IAA:ssa.
Regulation-komitean pääaiheena olivat sovenssikysymykset. Ulf Linder Euroopan Unionin
komissiosta selosti solvenssi II –projektia. Komitean asettaman solvenssityöryhmän
puheenjohtaja Stuart Wason esitteli työn tämänhetkistä vaihetta. Raportti on tarkoitus saada
valmiiksi toukokuussa 2003, jonka jälkeen jäsenyhdistysten on sitä mahdollista
kommentoida. Parhaiten raportin muotoutumiseen voi kuitenkin vaikuttaa kommentoimalla
sitä jo nyt. Raportti on saatavilla IAA:n kotisivuilla members-osastossa. Raporttiluonnosta
esitellään myös IAIS:lle sen solvenssikomitean marraskuun kokouksessa. Raportti on myös
esillä Euroopan unionin komission järjestämässä Solvency Market Dayssä joulukuun 17
päivä 2002. Raportti on päälinjoiltaan kohtalaisen selkeä. Raportissa suositellaan
solvenssivalvonnan koostuvan kolmesta osasta: pääomavaatimukset, valvontaprosessi ja
julkinen informaatio. Pääomavaatimuksissa raportista puuttuu vielä pohdinta siitä, millaisiin
kaavoihin varsinainen standardisolvenssivaatimus tulisi perustaa. Yhtiön omien riskimallien
käyttö standardikaavan ainakin tiettyjen osien korvaamiseen on suositeltavaa.
Kokouksessa käytiin läpi myös lukuisa määrä lausuntoja, joita IAA on antanut tai on
antamassa vakuutusvalvojien järjestölle IAIS:lle sen valmistelemista dokumenteista.
Lopuksi käsiteltiin komitean parin seuraavan vuoden työsuunnitelmaa. Siinä keskeisellä
sijalla ovat edelleen solvenssikysymykset, aktuaarin rooli valvonnassa ja laajemminkin
kuluttajansuojassa sekä palautteen antaminen ja vaikuttaminen IAIS:n projekteihin;
erityisesti sen solvenssikomitean työhön. On myös tarkoitus ryhtyä laajentamaan
yhteydenpitoa muihinkin järjestöihin kuin IAIS:ään; esimerkiksi Basel-komiteaan,
Maailmanpankkiin, OECD:hen. On myös keskusteltava IAA:n ja Consultatifin
yhteistyömuodoista Euroopan Unionin komission suuntaan.
Lisätietoja: Jukka Rantala
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