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Group Consultatif, EU-maiden vakuutus- ja eläkevalvojat sekä EU:n komission rahoitus- ja
vakuutusasioista vastaavan pääosaston vuosittainen yhteinen konferenssi järjestettiin
Brysselissä 7-8.2003. Kokouksessa esitetyt alustukset ovat luettavissa aktuaariyhdistyksen
kotisivujen jäsenpalveluissa
(http://www.actuary.fi/acjpalv/ins_pres_super_2003/agenda_insurance.pdf sekä
http://www.actuary.fi/acjpalv/pens_pres_super_2003/agenda_pensions.pdf ).
Maanantaina 7.4 käsiteltiin eläkeasioita. Aiheina olivat ns. prudent person periaate
eläkerahastojen sijoitustoiminnassa ja aktuaariset periaatteet siirrettäessä henkilökohtaisia
eläkeoikeuksia rahastosta toiseen työnantajan vaihtuessa. Prudent person periaate
sijoitustoiminnan sääntelyssä on perinteinen brittiläinen ja hollantilainen malli ja se on myös
lähtökohtana EU:n eläkerahastodirektiivissä. Lyhyesti tiivistettynä ideana on, että varsinaisia
kvantitatiivisia rajoituksia sijoituksille on vähän ja sijoitustoiminnan hoito perustuu varojen
huolelliselle valinnalle ottaen huomioon eläkevastuun luonteen, turvaavuuden ja
tuottavuuden asettamat vaatimukset. Aiheesta puhuivat Groupen puolelta Gijs van Ijsel
Smits, OECD:sta Russel Galer ja Gary Hibbard British Petroleumin eläkesäätiöstä. Groupe
on tehnyt selvityksen eläkeoikeuksien siirtoperiaatteista eri Euroopan maissa. Sen esitteli
Philip Shier. Henri Lourdelle, EU:n Pensions Forumin työntekijäjärjestöjä edustava varapj,
ja Withold Galinat, BASF ja Euroopan eläkesäätiöiden yhdistys, käyttivät
kommenttipuheenvuorot.
Tiistain 8.4 aiheena olivat solvenssi ja riskimallit sekä aktuaarin työn vertaisarviointi. IAA:n
solvenssiprojektia esittelivät Teus Morik ja Henk van Broekhoven. Raportin seuraava versio
on käytettävissä toukokuun alkupuolella. Kathryn Morgan esitteli UK:ssa käytössä olevia
riskimalleja ja Rolf Stölting esitteli saksalaisten aktuaarien ehdotuksen vahinkovakuutuksen
vahinkoriskin solvenssikaavaksi. Se on perusperiaatteiltaan aika lähellä Suomen ns.
solvenssitestissä käytettävää kaavaa. Aktuaarin työn vertaisarvioinnista (peer review) ja
Irlannissa suunnitellusta systeemistä kertoi Sean Casey. Vertaisarvioinnillahan pyritään
varmistamaan aktuaarityön laatua sekä lakien ja ohjeiden noudattamisen kontrollia sillä, että
kunkin aktuaarin työn laadun arvioi ko. aktuaarista riippumaton aktuaari. Aihe on
anglosaksisessa maissa tullut ajankohtaiseksi, kun eräissä henkivakuutusyhtiöiden
epäonnistumisissa aktuaaritkin ovat joutuneet tulilinjalle.
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