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DOSKONALENIE MONITOROWANIA
WYPŁACALNOŚCI ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ∗
Streszczenie: Z analizy doświadczeń krajów europejskich w kwestii doskonalenia monitorowania wypłacalności zakładów ubezpieczeń wynika, że wyraźnie coraz większy zakres
ma wprowadzanie nowych narzędzi oceny siły finansowej ubezpieczycieli. Od 2015 r. w UE
wejdzie w życie dyrektywa Solvency II, której istota polega na monitorowaniu wypłacalności towarzystw ubezpieczeniowych przez właścicieli, menedżerów, ustawodawców, krajowe
instytucje regulacyjne oraz społeczeństwo. W ramach badań naukowych Republika Białorusi podjęła pierwsze kroki w kierunku rozpoznania reakcji ubezpieczycieli na nowe warunki
funkcjonowania. Ich wyniki wskazują na potrzebę przejścia w niedalekiej przyszłości na
kwartalne monitorowanie ich sytuacji finansowej.
Słowa kluczowe: ubezpieczenia, wypłacalność, kontrolowanie.
DOI: 10.15611/pn.2014.342.28

1. Wstęp
Najważniejszym aktualnym problemem zakładu ubezpieczeń funkcjonującego w gospodarce rynkowej jest utrzymanie zdolności do terminowego regulowania swoich
zobowiązań. Ryzyko utraty tej możliwości występuje często w praktyce białoruskich
towarzystw ubezpieczeniowych w związku z ich słabą kondycją finansową.
Jednym z warunków zrównoważonego, stabilnego funkcjonowania na rynku
jest dla przedsiębiorstwa (zakładu ubezpieczeń) poszukiwanie nowych metod monitorowania wypłacalności.
Celem niniejszego artykułu jest analiza procesu doskonalenia monitorowania
wypłacalności zakładów ubezpieczeń na Białorusi.

∗ Artykuł przetłumaczyła dr Joanna Koczar, adiunkt w Katedrze Teorii Rachunkowości i Analizy
Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
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2. Użytkownicy informacji o wypłacalności ubezpieczyciela
Ocena wypłacalności zakładu ubezpieczeń jest ważna dla wielu użytkowników:
wewnętrznych i zewnętrznych. Użytkownicy ci zostali przedstawieni na rys. 1.
Informacja ta ma istotne znaczenie zarówno dla właścicieli (akcjonariuszy)
spółki ubezpieczeniowej, jaki i inwestorów zasobów finansowych. Menedżerowie
natomiast są odpowiedzialni za stabilne działanie towarzystwa ubezpieczeniowego.
To oni właśnie powinni rozwijać strategię zakładu ubezpieczeń i dostosowywać
terminy potencjalnych wypłat odszkodowań do strategii finansowej ubezpieczyciela. Pracownicy i agenci ubezpieczeniowi są zainteresowani umacnianiem wypłacalności zakładu ubezpieczeń, podobnie jak ich pracodawcy, ponieważ stanowi
ono ich źródło utrzymania.
Zewnętrzni użytkownicy informacji o wypłacalności ubezpieczyciela to przede
wszystkim ubezpieczający, którzy kupują ochronę ubezpieczeniową, a wraz z nią –
pewność terminowej wypłaty odszkodowania.
Informacja o wypłacalności jest również wymagana przez państwowe organy
regulacyjne i wykonawcze w celu zagwarantowania ochrony ubezpieczonym i stabilności na rynku ubezpieczeń.
Odpowiednich informacji potrzebują też liczni partnerzy zakładu ubezpieczeń:
towarzystwa reasekuracyjne, brokerzy, podmioty typu „assistance”, które pozostając w bliskim związku finansowym z ubezpieczycielem, są zainteresowane sprawną realizacją wzajemnych zobowiązań. Użytkownikami informacji o wypłacalności
ubezpieczyciela są również agencje ratingowe i rynki finansowe.

Właściciele

Wewnętrzni
użytkownicy

Personel

Assistance
Menadżerowie

Wypłacalność
ubezpieczyciela

Rynek
finansowy
Agenci
Agencje
ratingowe

Reasekuratorzy
Państwo

Zewnętrzni
użytkownicy

Rys. 1. Użytkownicy informacji o wypłacalności ubezpieczyciela
Źródło: opracowanie własne.
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3. Monitorowanie wypłacalności ubezpieczycieli
w Republice Białorusi
Na Białorusi, tworząc nowe prawo, ustalono, że w terminowych kwartalnych
sprawozdaniach składanych do Ministerstwa Finansów ubezpieczyciele muszą obliczyć margines wypłacalności [O działalności...; W sprawie...]. Istotą tej kalkulacji jest podejście, że rzeczywisty margines wypłacalności jest obliczany jako procent składki za 12 miesięcy (18%) lub jako udział w wypłaconych odszkodowaniach w ciągu trzech poprzednich lat (26 %), a normatywny margines wypłacalności to w rzeczywistości kapitał własny zakładu ubezpieczeń, po odjęciu wartości
niematerialnych i prawnych. Na przykład informacja dotycząca rzeczywistych danych za rok 2012 jednego z białoruskich zakładów ubezpieczeń, zajmującego się
ubezpieczeniami typu non-life, jest ustalana w sposób przedstawiony w tab. 1.
Tabela 1. Obliczenie rzeczywistego marginesu wypłacalności zakładu ubezpieczeń X na Białorusi
za rok 2012, w mln BYR
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Czynnik
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Kapitał rezerwowy
Zysk (strata) lat ubiegłych
Zysk netto (strata) za okres
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczywista wysokość marginesu wypłacalności (suma wierszy od 1 do 5 – minus 6)

Wartość
13 000
4 517
770
1 133
–
7
19 413

Źródło: badania własne na podstawie danych firmy ubezpieczeniowej X.

Wiersz 5 nie jest wypełniony, ponieważ obliczenia oparte są na danych z rocznych sprawozdań finansowych (sporządzonych na podstawie ksiąg rachunkowych),
zatem świadczenia i dochody netto (strata) za rok zostały już uwzględnione w
wierszu 4 „zyski z lat ubiegłych (strata)”. W raportach kwartalnych pozycja ta ma
wartość liczbową. Zatem rzeczywista wielkość marginesu wypłacalności ubezpieczyciela na Białorusi wyniosła prawie 19,5 mld białoruskich rubli, co stanowi w
przybliżeniu równowartość 1,7 mln euro. Należy zauważyć, że zgodnie z lokalnym
prawem ubezpieczyciele muszą mieć minimalny kapitał statutowy w wysokości
odpowiadającej:
– 1 mln EUR – dla ubezpieczyciela sprzedającego ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie;
– 2 mln EUR – dla ubezpieczyciela sprzedającego ubezpieczenia na życie;
– 5 mln EUR – dla ubezpieczyciela świadczącego wyłącznie usługi reasekuracyjne [O działalności...].
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Ze względu na wzrost wartości euro w 2011 r. niektórzy białoruscy ubezpieczyciele nie spełniają tego wymogu.
Wracając do obliczania marginesu wypłacalności zgodnie z regulacjami prawnymi
– ubezpieczyciele, którzy sprzedają inne rodzaje ubezpieczeń niż na życie, obliczają go
na podstawie dwóch wskaźników: poziomu składek i odszkodowań, a następnie wybierają większy z nich dwóch. Pierwszy wskaźnik obliczany jest na podstawie 12 miesięcy poprzedzających dzień bilansowy, drugi – na podstawie 3 lat (36 miesięcy)
przed dniem sprawozdawczym. Takie wyliczenie zaprezentowano w tab. 2.
Tabela 2. Obliczenie pierwszego wskaźnika regulacji marginesu wypłacalności zakładu ubezpieczeń X
na Białorusi za rok 2012, w mln BYR
Lp.
Czynnik
1 Składki ubezpieczeniowe za okres rozliczeniowy
2 Odliczenia od składek ubezpieczeniowych na finansowanie prewencyjne
3 Pierwszy wskaźnik (0,18 * (wiersze 1-2))

Wartość
13 332
35
2 393

Źródło: badania własne na podstawie danych firmy ubezpieczeniowej X.
Tabela 3. Obliczanie drugiego wskaźnika regulacji marginesu wypłacalności zakładu ubezpieczeń X
na Białorusi w latach 2010-2012, w mln BYR
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Czynnik
Odszkodowania w danym okresie rozliczeniowym
Wpływy związane z realizacją regresów za okres rozliczeniowy
Rezerwa na roszczenia zgłoszone, ale
na początku okresu rozliczeniowego
nierozliczone, straty na ubezpieczeniach i na koniec okresu rozliczeniowego
reasekuracji
(dzień bilansowy)
rezerwa na poniesione niezidentyfikowane na początku okresu rozliczeniowego
roszczenia ubezpieczeniowe (udział
na koniec okresu rozliczeniowego
własny) i reasekurację
(dzień bilansowy)
Suma częściowa (wiersze: 1 – 2 + 4 – 3 + 6 – 5)/3
Drugi wskaźnik (0,26 * wiersz 7 lub zero, jeżeli ubezpieczyciel nie ma danych na trzy
lata (36 miesięcy))

Wartość
1 522
240
1 508
635
95
385
233
61

Źródło: badania własne na podstawie danych firmy ubezpieczeniowej X.

Jak widać, druga postać wskaźnika ma znacznie niższą wartość niż pierwsza.
W związku z tym to właśnie pierwszy indeks przyjmuje się jako obowiązujący. Należy zauważyć, że w białoruskiej literaturze specjalistycznej nie ma ekonomicznego
uzasadnienia dla współczynników wykorzystywanych do 18% składek ubezpieczeniowych i 26% wypłaconych odszkodowań. Problematyka ta została uwzględniona
w dyrektywach UE, wydanych na początku lat 90. ubiegłego wieku (najnowsza wersja Solvency I: 2002/12/EC dla zakładów ubezpieczeń na życie i 2002/13/EC dla
ubezpieczeń innych niż na życie). Takie sposoby obliczeń zostały zastosowane między innymi w Federacji Rosyjskiej do monitorowania wypłacalności ubezpieczycieli,

302

Tatiana Verezubova

a od 2001 r. stosowane są również w Republice Białorusi. Oznacza to, że wskaźniki
te zostały zastosowane w praktyce w krajach Europy Wschodniej, chociaż pochodziły z Unii Europejskiej. Ich zastosowanie nie zostało jednak poprzedzone żadnymi
badaniami, nie przeprowadzono również studiów w zakresie możliwości ich zastosowania w warunkach panujących w przestrzeni postradzieckiej.
Należy zauważyć, że w przypadku ubezpieczeń na życie za margines wypłacalności regulacyjnej uznaje się 4% liczone od stanu rezerw zgromadzonych na
dzień bilansowy.
Wskaźniki te muszą być dostosowane do współczynnika, który odzwierciedla
udział reasekuratorów w wypłatach odszkodowań za 12 miesięcy poprzedzających
dzień bilansowy. Należy tutaj zaznaczyć, iż ubezpieczenia na życie nie podlegają
obecnie reasekuracji na Białorusi.
Uznanie pierwszego wskaźnika (2.393 mln rubli) za współczynnik regulacji
marginesu wypłacalności zakładu ubezpieczeń X na Białorusi na dzień 01.01.2013
powoduje zmniejszenie tego marginesu wypłacalności do poziomu 2.369 mln rubli
(2.393 x 0,99), czyli do poziomu ponad 8 razy mniejszego niż rzeczywisty rozmiar
marginesu wypłacalności (19.413 mln rubli). Podobna sytuacja występuje w innych towarzystwach ubezpieczeniowych, podczas gdy w przypadku ubezpieczycieli sprzedających ubezpieczenia na życie różnica ta jest nawet 100-krotna (tab. 4).
Tabela 4. Stosunek rzeczywistych marginesów
regulujących wypłacalność białoruskich ubezpieczycieli do wymaganego marginesu wypłacalności
Wskaźnik
Ubezpieczyciel Х
Ubezpieczyciel Y
Ubezpieczyciel Z
Ubezpieczyciel na życie

2009
6,92
1,4
14,21
31,57

2010
8,49
2,26
12,69
31,92

2011
10,13
3,4
15,4
94,52

2012
8,19
3,6
20,27
102,8

Źródło: badania własne.

Wydaje się, biorąc pod uwagę stosunek rzeczywistego i wymaganego marginesu wypłacalności, że kondycja ubezpieczycieli jest bardzo dobra. Jednakże,
uwzględniając inne czynniki, które wpływają na aktualną kondycję finansową
ubezpieczyciela (poziom rentowności, koszty prowadzenia działalności, roszczenia
ubezpieczeniowe itp.), widzimy, że tak dobry poziom marginesu wypłacalności nie
może być gwarantem wypłacalności ubezpieczyciela. Ponadto znaczący wpływ na
jego działalność mają zmieniające się warunki środowiskowe, które także należy
uwzględnić w ocenie ich działalności operacyjnej.
Podsumowując, należy stwierdzić, że nadszedł czas na poprawienie systemu
kontroli poziomu wypłacalności działających na Białorusi zakładów ubezpieczeń.
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4. Badania trendów globalnych
w zakresie wypłacalności ubezpieczycieli
i możliwości ich zastosowania w Republice Białorusi
Przedstawiony powyżej sposób szczegółowego obliczania współczynnika rzeczywistego i regulacyjnego marginesu wypłacalności pojawił się po raz pierwszy w
Unii Europejskiej w latach 90. ubiegłego wieku. Z niewielkimi zmianami w zakresie
indywidualnych wyników nadal jest używany do kontroli wypłacalności europejskich zakładów ubezpieczeń. Stosuje się w stosunku do niego nazwę Dyrektywy UE
– model Solvency I. System ten jest także stosowany w Rosji. Na Białorusi natomiast
stosowany jest obecnie podobny system kontroli. Na podstawie doświadczeń ostatnich lat można jednak stwierdzić, że stosowany w białoruskiej praktyce system przestał służyć swojemu głównemu celowi – gwarantowaniu absolutnej wypłacalności i
stabilności finansowej towarzystw ubezpieczeniowych. Jego główne wady to:
1) bierze pod uwagę tylko ogólne ryzyko ubezpieczeniowe w określaniu wymogów kapitałowych dotyczących ubezpieczyciela. Indywidualne ryzyko dotyczące poszczególnych zakładów ubezpieczeń nie jest brane pod uwagę;
2) nie pokazuje związku między aktywami i pasywami w bilansie;
3) nie wymaga ciągłego monitorowania i aktualizacji zmian w systemie zarządzania ryzykiem;
4) są analizowane tylko wskaźniki ilościowe, a wiele zagrożeń, które towarzyszą działalności ubezpieczeniowej, nie jest ocenianych;
5) ten system kontroli wypłacalności nie jest dostosowany do założeń koncepcyjnych międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, natomiast
białoruskie towarzystwa ubezpieczeniowe w niedalekiej przyszłości będą musiały,
jako instytucje zaufania społecznego, zgodnie z obowiązującym w kraju ustawodawstwem, zacząć stosować MSSF.
Te braki istniejącego systemu kontroli wypłacalności doprowadziły do tego,
że celem przestała być koncepcja wprowadzenia zmian w istniejącym systemie,
a stało się nim poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie kontroli. Analiza doświadczeń krajów europejskich na tym polu wskazuje, że istnieją aktywnie wdrażane, nowe narzędzia do oceny siły finansowej ubezpieczycieli. Od 2015 r. UE
wprowadza dyrektywę, zwaną Solvency II, która opiera się na trójfilarowym monitorowaniu wypłacalności zakładów ubezpieczeń, która zakłada:
1) ustanowienie kontroli wewnętrznej, realizację wymogów ilościowych i
określenie minimalnego poziomu kapitału, co wiąże się z wyliczaniem rezerw
technicznych na bazie "wartości godziwej" według definicji MSSF;
2) kontrolę ze strony nadzoru rządowego w sprawie wyboru i realizacji strategii finansowej ubezpieczyciela, zestawienia podstawowych procesów biznesowych, umiejętności i zdolność do zarządzania ryzykiem, jak również przygotowanie i złożenie formularzy sprawozdawczych;
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3) kontrolę rynku na podstawie oświadczeń, które muszą spełniać wymagania
dotyczące poziomu ryzyka, poziomu kapitału oraz przejrzystości działalności zakładów ubezpieczeń [Pukała 2012].
Jak wynika z doświadczenia dwóch ostatnich dekad na postradzieckich rynkach ubezpieczeniowych, światowe trendy w dającej się przewidzieć przyszłości
będą rozprzestrzeniać się w regulacjach ubezpieczeń w Rosji, a później na Białorusi. Dlatego białoruscy ubezpieczyciele muszą być gotowi do zastosowania pozytywnych doświadczeń krajów europejskich w zakresie kontroli wypłacalności
ubezpieczycieli. Konieczne jest także wzięcie pod uwagę specyfiki istotnych warunków funkcjonowania zakładów ubezpieczeń na rynku finansowym Białorusi,
którego specyfikę określają, między innymi, następujące cechy:
– niedofinansowanie, zacofanie gospodarcze, pierwotny rynek papierów wartościowych oraz niemal całkowity brak rynku wtórnego. Zmniejsza to możliwość
optymalizacji portfela inwestycyjnego ubezpieczycieli. Inwestują oni czasowo
nieużywane środki z rezerw ubezpieczeniowych głównie w lokaty bankowe,
ale taki konserwatywny portfel inwestycyjny w tym samym czasie znacznie
zmniejsza ryzyko strat finansowych;
– irracjonalna struktura sektora ubezpieczeniowego, w którym ubezpieczenia na
życie stanowią niewielki odsetek (4,9%), podczas gdy w krajach rozwiniętych
ich udział wynosi ponad 50% (Polska 58%, Wielka Brytania 65,7%, Irlandia
65,5% Szwecja 75,9%, Finlandia 80,3%);
– wysoki stopień monopolizacji sektora ubezpieczeniowego (73% rynku ubezpieczeń na życie ma Stravita, rynek pozostałych ubezpieczeń w 55% opanowały Belgosstrakh i Beleximgarant, natomiast reasekuracją w 100% zajmuje się BNPO) itp.
Te i inne cechy organizacji rynku ubezpieczeń powodują, że pomimo trudnych,
głównie administracyjnych, regulacji ze strony państwa, nie ma możliwości zapewnienia w pełni bezpieczeństwa finansowego sektora ubezpieczeniowego, który
w naturalny sposób wpływa na pobudzenie wzrostu gospodarczego i zmniejszenie
negatywnych skutków kryzysu.
Aby skutecznie rozwiązać te problemy, jak również wzmocnić więzi z partnerami zagranicznymi i inwestorami, konieczne jest dalsze doskonalenie działalności
instytucji finansowych zgodnie z głównymi trendami w praktyce światowej. Dlatego też dla krajowych zakładów ubezpieczeń istotne jest funkcjonowanie zgodnie z
odpowiednimi międzynarodowymi standardami rachunkowości i sprawozdawczości oraz kompleksowy nadzór nad wypłacalnością, co pozwala na zagwarantowanie
ich bezpieczeństwa finansowego na rynku ubezpieczeń.

5. Podsumowanie
W Europie problem stosowania w praktyce Solvency II nadal jest aktywnie dyskutowany. Przeprowadzone badania teoretyczne, znajdujące potwierdzenie w przeprowadzonych testach i obliczeniach wykonanych na podstawie informacji zawar-
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tych w sprawozdaniach wybranych białoruskich towarzystw ubezpieczeniowych,
potwierdzają, że nowy system kontroli wypłacalności jest bardziej nowoczesny niż
dotychczasowy, ponieważ jednocześnie opiera się na analizie obecnej sytuacji ekonomicznej i jest modelem uwzględniającym ryzyko. System pozwala szybko ujawniać nie tylko obecnie występujące, ale również mogące wystąpić w przyszłości,
negatywne tendencje. Należy mieć nadzieję, że przeprowadzone na potrzeby niniejszego artykułu badania będą głosem za wprowadzeniem Solvency II w dyskusji
toczącej się na europejskim forum.
Należy również podkreślić, że zmiana w podejściu państwa do kontroli nad
wypłacalnością ubezpieczycieli ma dla białoruskich zakładów ubezpieczeń szczególne znaczenie w związku z przygotowywanym przejściem białoruskich ubezpieczycieli na zasady sprawozdawczości zgodne z MSSF AK, jak również wprowadzonymi w zeszłym roku zmianami w zasadach naliczania składek.
Należy dodać, że w przeciwieństwie do rozwiązań przyjętych w różnych krajach
europejskich towarzystwa ubezpieczeniowe funkcjonujące w warunkach białoruskiego rynku nie będą miały prawa wyboru między standardami międzynarodowymi
a krajowym prawem bilansowym, obejmie je obowiązek stosowania MSSF.
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CONTROL OF SOLVENCY OF INSURERS
OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Summary: The article is devoted to a conceptual change of the monitoring system of solvency of the Belarusian insurers on the basis of foreign experience of transition to application of the Directive of the European Union of Solvency II. Gathered experience of definition of the ratio between standard and actual size of margin of solvency is considered. It is
proved that this system has become outdated and stopped to carry out the major function of
indicator of insolvency of insurance company. Its main disadvantages of ignoring modern
risks that are accompanying insurance activity are exposed.
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