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IAA:n Councilin ja komiteoiden kokoukset pidettiin Sydneyssä 15.5 – 17.5 2003.
Regulation Committee
Regulation-komitean tehtävänä on mm. vakuutusalan sääntelyyn ja valvontaan liittyvien
kysymysten käsittely. Sen tärkein IAA:n ulkopuolinen kohderyhmä on kansainvälinen
vakuutusvalvojien yhdistys IAIS, jonka standardityöhön annettavat IAA:n kommentit
komitea valmistelee. Komitean ja erityisesti sen asettama solvenssityöryhmä on viime
aikoina pitänyt yhteyttä myös EU:n komissioon. Komitean puheenjohtaja on IAA:n
yhdyshenkilö IAIS:ään.
Kokouksessa käsiteltiin kymmenkunta eri käsittelyvaiheessa (komitean valmisteluvaiheesta
jäsenäänestyksessä jo hyväksyttyihin, mutta saatujen kommenttien perusteella vielä
viimeistelyä vaativiin) tahoille annettavaa IAA:n lausuntoa. Ne koskevat mm. aktuaarin
määritelmää, aktuaarin roolia valvonnassa, vastuuvelan laskentaa, arvopaperistamisen
standardeja, stressitestejä, solvenssipääoman tavoitetasoja, jälleenvakuutuksen valvontaa,
vakuutusvalvonnan perusperiaatteita, vahinko- ja jälleenvakuutuksesta annettavia
tilinpäätöksen liitetietoja ja Solvenssi II:ta. Jo annetut lausunnot on nähtävissä IAA:n
kotisivuilla (http://www.actuaries.org ). Kuultiin raportit komitean edustajien
osallistumisesta eri yhteistyötahojen kokouksiin ja seminaareihin. Suunniteltiin IAA:n
edustautumista seuraavassa IAIS:n yleiskokouksessa ja käsiteltiin komitean seuraavan
kahden vuoden työsuunnitelmaa.
Kokouksen ehkä tärkein asia oli raportti komitean asettaman solvenssityöryhmän työn
etenemisestä. Sekä IAIS että erityisesti EU:n komissio odottavat innolla työryhmän
raporttia. Raportin tämän hetkinen luonnos on nähtävillä IAA:n kotisivujen jäsensivuilla.
Raportti on 90-95 %:sti valmis. Tärkein puuttuva osuus on henkivakuutuksen ns.
standardivakavaraisuusvaatimus. Työryhmän pääasiallinen lähestymistapa on tarjota eri
maiden viranomaisille valikoima erilaisia vaativuudeltaan vaihtelevia vaihtoehtoja
valittavaksi ko. maan oman tilanteen mukaisesti. Ideana on, että mitä karkeampi malli
valitaan, sen konservatiivisemmin sen parametrit tulisi valita, jotta yhtiöillä olisi riittävä
insentiivi siirtyä parempaa riskienhallintaa tukeviin menetelmiin. Tämä merkitsee mm. sitä,
että kun EU:n komissio haluaa käyttää hyväkseen työryhmän työtä, tulee Solvenssi II:ssa
jossakin vaiheessa harkittavaksi valinta jostakin näistä optioista.
Sijoitusriskin (jota työryhmä kutsuu markkinariskiksi) ja vahinkovakuutuksen
vakuutusriskin osalta työryhmän kaavailut standardimalliksi muistuttavat Suomen
solvenssitestauksessa käytössä olevia malleja, mutta ovat jonkin verran monimutkaisempia.
Vahinkovakuutuksen vakuutusriskin arviointi perustuu kollektiivisen riskiteorian malliin,
mutta systemaattisen riskin arvioinnissa on käytössä yksi parametritaso enemmän kuin
Suomessa. Sijoitusriskin arvioinnissa ehdotetaan otettavaksi huomioon
joukkovelkakirjalainojen ja vastuuvelan yhteensopivuus. Kummatkin ehdotetaan jaettavaksi
duraatioluokkiin, joihin sovellettavat korkoriskitekijät ovat keskenään korreloituneita.
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Raportin seuraava luonnos sovittiin valmistuvaksi kesäkuun alkuun; kuitenkin
henkivakuutuksen osalta syyskuun alkuun mennessä. Raporttiluonnosta esitellään IAIS:n
solvenssialakomitealle kesäkuun alussa ja se toimitetaan samanaikaisesti myös EU:n
komissiolle.
Lisätietoja: Jukka Rantala (pj.)
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