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TRNA TVEGANJA PO SOLVENTNOSTI II

Povzetek
Solventnost II je evropska direktiva za dolo£itev novih pravil o solventnosti za
zavarovalnice in pozavarovalnice, ki nadome²£a zavarovalne predpise (Solventnost I)
iz leta 1973. Kot enoten evropski standard pomaga pri u£inkovitej²i za²£iti interesov
zavarovancev, saj je verjetnost nezmoºnosti zavarovalnic za izpla£evanje od²kodnin
v okviru Solventnosti II mo£no zmanj²ana.
V magistrski nalogi predstavimo 3 stebre Solventnosti II in se osredoto£imo na
merljiva tveganja, ki se jih po standardni formuli upo²teva v izra£unu zahtevanega
solventnostnega kapitala. Trºna tveganja spadajo med najpomembnej²a merljiva
tveganja. Ker zavarovalnice na same trºne razmere nimajo vpliva, je dobro izra£unom in obvladovanjem teh tveganj posvetiti ve£ pozornosti. V nadaljevanju naloge
predstavimo izra£un trºnih tveganj po standardni formuli, bolj podrobno pa si pogledamo najve£jo komponento trºnih tveganj, to so delni²ka tveganja. Poglobimo
se v metodologijo, ki je bila uporabljena za kalibracijo modula delni²kega tveganja in se seznanimo s kritikami ter predlogi za izbolj²anje izra£una. Zavarovalnice
imajo namre£ moºnost razviti svoj delni ali popolni notranji model, ki nadomesti
standardno formulo, vendar pa za uporabo lastnega modela zavarovalnica potrebuje
odobritev nadzornega organa.

MARKET RISKS OF SOLVENCY II

Abstract
Solvency II is a European directive determining new regulations on solvency for
insurance and reinsurance companies replacing the insurance regulations (Solvency
I) from 1973. Being a unied European standard, it protects the interests of insurers
more eciently by signicantly reducing the risk of insurance companies' inability
to perform compensation payments.
This master's thesis introduces the three pillars of the Solvency II Directive and
focuses on the measurable risks that are included in the calculation of the solvency
capital requirement using the standard formula. The most important measurable
risks are market risks. The insurance companies cannot inuence the given market
conditions, thus more focus should be placed on the calculations and the management of these risks. Market risk calculation using the standard formula is presented,
followed by a detailed examination of the largest market risk component, the equity
risk. The set of methods used to calibrate the equity risk module is thoroughly reviewed listing the comments and suggestions to improve the calculation. The insurance
companies may develop their own partial internal model replacing the standard formula. The model is subject to approval by the supervisory authorities.

Math. Subj. Class. (2010): 91B30
Klju£ne besede: Solventnost II, standardna formula, trºno tveganje, delni²ko tveganje
Keywords: Solvency II, standard formula, market risk, equity risk
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Poglavje 1
Uvod
Solventnost II je evropska direktiva za dolo£itev novih pravil o solventnosti za zavarovalnice in pozavarovalnice v 28 drºavah £lanicah Evropske unije (EU) ter 3 £lanicah Evropskega gospodarskega prostora (EGP), ki je vstopila v veljavo s 1.1.2016.
Solventnost ali tudi kapitalska ustreznost zavarovalnice pomeni dolgoro£no oziroma
trajno pla£ilno sposobnost zavarovalnice. Po Zakonu o zavarovalni²tvu (ZZavar-1, ki
je stopil v veljavo hkrati s Solventnostjo II [1]) mora zavarovalnica namre£ gospodariti tako, da ni ogroºena njena likvidnost ali solventnost. Torej mora biti sposobna
pravo£asno izpolnjevati zapadle obveznosti (likvidnost) in trajno izpolnjevati vse
svoje obveznosti (solventnost).
Evropski parlament in Svet Evropske unije sta sprejela direktivo Solventnost II,
poznano tudi kot Direktiva 2009/138/ES o za£etku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja, dne 25. novembra 2009 ([2]). Od tega datuma
sta bili sprejeti ²e dve pomembnej²i direktivi leta 2013 (Direktiva 2013/58/EU [3]),
ki spreminja imenovano direktivo glede datumov uveljavitve novih pravil, in leta
2014 (Direktiva 2014/51/EU, imenovana tudi direktiva Omnibus II [4]), ki spreminja direktivo Solventnost II glede pristojnosti Evropskih nadzornih organov.
Pri pripravi pravil za izvajanje direktive Solventnost II sta sodelovala dva evropska organa. Evropski odbor za zavarovanja in poklicne pokojnine - CEIOPS (ang.
Committee of European Insurance and Occupational) je deloval do leta 2010, imel
pa je pooblastila samo za svetovanje. Evropska komisija je leta 2010 predlagala nov
evropski nadzorni sistem, saj je nan£na kriza leta 2008 razkrila pomanjkljivosti pri
nan£nem nadzoru v EU. Do tega leta je bil nan£ni nadzor le nacionalen, da bi
trajno zagotovili nan£no stabilnost po vsej Evropi, pa je Evropska komisija ustanovila nove tri organe, med njimi tudi Evropski organ za zavarovanje in poklicne
pokojnine - EIOPA (ang. European Insurance and Occupational Pensions Authority). Ta organ je prevzel vse funkcije odbora CEIOPS, dobil pa je tudi nekatere
dodatne pristojnosti, kot so oblikovanje predlogov za tehni£ne standarde, re²evanje nesoglasij med nacionalnimi nadzorniki, usklajevanje v izrednih razmerah. [5]
CEIOPS je v £asu svojega delovanja objavil 4 kvantitativne ²tudije u£inkov novega
solventnostnega reºima na nan£no stanje zavarovalnic (ang. QIS Quantitaitve Impact Study), ki so pomembno vplivale na pripravo pravil Solventnosti II, EIOPA
pa je delo nadaljevala s 5. kvantitativno ²tudijo u£inkov (QIS 5) in tehni£nimi specikacijami za Solventnost II (ang. Technical Specications for the Solvency II
1

Preparatory Phase). Rezultat mnenj in predlogov teh dveh organov so dokumenti
Evropske komisije o izvajanju Solventnosti II. Tako je dne 10. oktobra 2014 Evropska
komisija sprejela Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/35 o dopolnitvi Direktive
2009/138/ES ([6]), ki vsebuje pravila za izvajanje Solventnosti II (objavljena je bila
17. januarja 2015) in Delegirano uredbo Komisije (EU) .../... o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 v zvezi z izra£unom zahtevanega solventnostnega
kapitala (objavljena 30. septembra 2015, [7]).
Zavarovalni²tvo je dejavnost, ki postaja vse pomembnej²a zaradi hitro spreminjajo£ih se razmer v gospodarstvu in preteklih pretresov na nan£nem trgu. Temeljno poslanstvo zavarovalnice je, da ustvarja gospodarsko varnost posameznika in
druºbe. [8] Ljudje smo razli£no naklonjeni tveganju, vsem nam pa je skupno, da
si ºelimo nan£ne varnosti. Zavarovalnice jo zagotavljajo skozi razli£na zavarovanja - ºivljenjska, zdravstvena, premoºenjska. Zavarovalni²tvo ima poseben pomen
tudi za gospodarstvo, ki se z razvojem ²e pove£uje, kar kaºe tudi nara²£ajo£ deleº
zavarovalne premije v bruto druºbenem proizvodu. V okviru evropskih zakonodajnih institucij je bila tako sprejeta odlo£itev, da je potrebno obstoje£e zavarovalne
predpise (Solventnost I) iz leta 1973 spremeniti.
Zavarovalnica lahko le s pravilnim gospodarjenjem izpolnjuje svojo nalogo, da
tveganja, katerim so izpostavljeni posamezniki in gospodarski subjekti, prerazporedi
na vse zavarovance in ob nastali ²kodi izpla£a ustrezno nadomestilo za utrpelo ²kodo
v skladu s sklenjeno zavarovalno pogodbo. Pri tem ji je v pomo£ Solventnost II, ki
vzpostavlja nove zahteve glede kapitalske ustreznosti evropskih zavarovalnic. Tako
naj bi se pove£ala varnost zavarovancev, zmanj²ala verjetnost nezmoºnosti zavarovalnic za izpla£evanje od²kodnin in s tem verjetnost izgube zavarovalnih storitev za
potro²nike ali pretresov na zavarovalnem trgu.[9]
V magistrski nalogi bom najprej okvirno predstavila direktivo Solventnost II
(poglavje 2), v glavnem delu (poglavje 3) pa bom predstavila izra£un zahtevanega
solvetnostnega kapitala za trºna tveganja SCRtrg po standardni formuli - pogledali si bomo izra£un za vsak podmodul trºnega tveganja posebej in metodologijo
za pripadajo£o korelacijsko matriko. Nato ºelim predstaviti ideje za preprost delni
notranji model, ki se bo nana²al zgolj na delni²ka tveganja. Le - ta predstavljajo
42% celotnega modula trºnega tveganja. Pogledali si bomo metodologijo izra£una
delni²kih tveganj, jo kriti£no ocenili, predstavili pomanjkljivosti v sami metodologiji
in teºave, s katerimi se lahko pri upravljanju svojih naloºb soo£ajo v zavarovalnicah
na ra£un Solventnosti II. Povedali bomo, kak²ne izbolj²ave izra£una so bile predlagane in podali moºnosti za nadaljnje delo v zvezi z delnim notranjim modelom na
modulu delni²kih tveganj.
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Poglavje 2
Solventnost II
Direktiva Solventnost II se je uveljavljala postopno, saj je ²lo za velike spremembe
predpisov, zato so se zavarovalnice in nadzorniki znotraj EU na nova pravila aktivno
pripravljali ºe pred dejansko implementacijo smernic Solventnosti II. Najprej so
poglejmo, kak²na so bila pravila Solventnosti I, kako je pri²lo do nove direktive in
kak²ne spremembe je le-ta prinesla.

2.1

Solventnost I in njene pomankljivosti

Pred sprejetjem Solventnosti II so veljali zavarovalni predpisi Solventnosti I, ki so
bili uvedeni s Prvo direktivo Sveta 73/239/EGS z dne 24. julija 1973 in nadaljnimi
dopolnitvami te direktive.
Solventnost I je imela kar nekaj pomanjkljivosti. Sicer je bila tako kot Solventnost II prvenstveno osredoto£ena na kapitalsko ustreznost zavarovalnic, vendar je
bila kapitalska ustreznost dolo£ena le kot deleº od pobranih premij. V predpisih ni
bila dolo£ena stopnja zaupanja, s katero zavarovalnice zagotovijo izpla£ilo oziroma
velikost premij, ki to omogo£ajo. Solventnost I in njene dopolnitve niso vklju£evale zahtev glede upravljanja tveganj in upravljanja v (po)zavarovalnicah, tveganje
naloºb ni bilo upo²tevano, u£inek diverzikacije tveganj pa je bil upo²tevan zelo
omejeno. Dopu²£ena so bila odstopanja od predpisov, kar je vodilo v razli£ne zakonodajne re²itve in prakse v drºavah £lanicah EU. Poleg tega so bili zavarovalni
predpisi razdrobljeni po ve£ direktivah.
S ²iritvijo EU je zavarovalni²ki trg postajal ve£ji in bolj raznolik, zato sta se pojavili ºelja in potreba po enotnej²ih predpisih. Evropske zakonodajne institucije so
ocenile, da kapitalske zahteve Solventnosti I ne odraºajo ve£ tveganosti poslovanja
oziroma privzetih polic v zavarovalnicah, zato je bila leta 1997 sprejeta odlo£itev
o oblikovanju ob²irnega sistema novih kapitalskih zahtev za zavarovalnice in pozavarovalnice. V prvem koraku so bile sprejete dopolnitve k zavarovalnim evropskim
predpisom iz Solventnosti I, kon£no preoblikovanje vsebine evropskih direktiv s podro£ja zavarovalni²tva pa predstavlja sprejetje direktive Solventnost II.
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2.2

Namen Solventnosti II

Namen Solventnosti II je poenotenje zavarovalnih zakonodaj in praks v vsej Evropski uniji. Solventnost II namre£ velja v vseh 28 drºavah £lanicah EU in 3 drºavah
£lanicah EGP in torej predstavlja bistven instrument za doseganje notranjega trga
na podro£ju zavarovalni²tva, torej enotnega trga za zavarovalni²ke storitve. Solventnost II omogo£a zavarovalnicam laºje poslovanje oziroma sklepanje zavarovanj
v drugih drºavah £lanicah EU oziroma EGP, izbolj²uje konkuren£nost zavarovalnic
EU, omogo£a bolj²e razporejanje kapitalskih virov brez povzro£anja znatnih motenj
na trgu in oviranja inovativnosti v zavarovalni²tvu. [10]
Kot enoten evropski standard pomaga Solventnost II pri u£inkovitej²i za²£iti
interesov zavarovancev, saj je verjetnost nezmoºnosti zavarovalnic za izpla£evanje
od²kodnin v okviru novega solventnostnega reºima mo£no zmanj²ana. Glavni namen
Solventnosti II je namre£ varstvo zavarovancev, zavarovalcev in upravi£encev.
Poleg tega je direktiva v pomo£ nadzornim organom - nadzor nad zavarovalno
institucijo izvaja nadzorni organ mati£ne drºave £lanice, v Sloveniji je to Agencija za
zavarovalni nadzor (AZN) - pri opravljanju nadzora nad poslovanjem zavarovalnic,
saj zagotavlja podlago za uporabo kvalitativnih in kvantitativnih orodij oziroma
ukrepov za ocenjevanje kapitalske ustreznosti (po)zavarovalnic z zadostno to£nostjo. Solventnosti II je oblikovala metode za nadzor nad kapitalsko ustreznostjo
(po)zavarovalnic na podlagi tveganj, ki jih je posamezna (po)zavarovalnica prevzela
v kritje oziroma jim je na drug na£in izpostavljena. Pri izra£unu so upo²tevana vsa
tveganja, katerim je zavarovalnica izpostavljena, in tudi kvalitativni elementi, kot je
sistem upravljanja tveganj in notranji postopki upravljanja tveganj.[9]

2.3

Stebri Solventnosti II

Solventnost II ima strukturo treh stebrov, kar pomeni, da je direktiva razdeljena
na 3 glavne dele, ki obsegajo poslovanje zavarovalnic. To so kvantitativne zahteve
(steber 1), kvalitativne zahteve in nadzor (steber 2) ter preudarno poro£anje in
nadzor (steber 3). Kaj obsegajo ti stebri, lahko vidimo na sliki 2.1, na kratko pa
bomo opisali tudi vsak steber posebej.
Povejmo ²e, da direktiva Solventnost II velja za vse (po)zavarovalnice, ki na
letnem nivoju beleºijo obra£unano bruto premijo v vi²ini ve£ kot 5 mio EUR oziroma njihove bruto zavarovalno-tehni£ne rezervacije (to so rezervacije za ocenjene
prihodnje obveznosti zavarovalnice, ki izvirajo iz sklenjenih zavarovalnih pogodb in z
njimi povezanih tveganj [11]) presegajo 25 mio EUR. Dolo£ene zavarovalnice zaradi
svoje velikosti, pravnega statusa, narave - ker so tesno povezane z javnimi sistemi
zavarovanja - ali zaradi posebnih storitev, ki jih nudijo, tako niso vklju£ene v sistem
te direktive.

Prvi steber obravnava kvantitativne zahteve - izra£un zavarovalno-tehni£nih
rezervacij in dveh kapitalskih zahtev, in sicer zahtevani solventnostni kapital - SCR
(ang. solvency capital requirement) in zahtevani minimalni kapital - MCR (ang.
minimal solvency requirement).
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Steber 1: kvantitativne
zahteve
1. Usklajen izračun
zavarovalno-tehničnih
rezervacij.
2. Pristop „preudarne osebe“
k naložbam namesto
trenutnih kvantitativnih
omejitev.

Steber 2: kvalitativne
zahteve in nadzor
1. Povečano upravljanje,
notranje kontrole,
obvladovanje tveganj in
ocena lastnega tveganja in
solventnosti (ORSA).
2. Močnejši nadzorstveni
pregled, usklajeni nadzorni
standardi in prakse.

Steber 3: preudarno
poročanje in nadzor
1. Skupno nadzorstveno
poročanje.
2. Javna razkritja finančnega
stanja in poročil o
solventnosti (tržna
disciplina preko
preglednosti).

3. Dve kapitalski zahtevi: SCR
– zahtevani solventnostni
kapital, MCR – zahtevani
minimalni kapital.

Slika 2.1: Stebri Solventnosti II
Ve£ja raven usklajenosti za zavarovalno-tehni£ne rezervacije je eden od temeljev
novega sistema solventnosti. Zavarovalno-tehni£ne rezervacije so oblikovane tako, da
zavarovalnica lahko izpolni svoje (po)zavarovalne obveznosti do zavarovancev, zavarovalcev in upravi£encev. [10] Pravila in izra£un za zavarovalno-tehni£ne rezervacije
obravnavajo £leni 76 − 86 v [2], £len 2(23) − (24) v [4] in £leni 17 − 61 v [6]. Kratek
povzetek o izra£unu:
• vrednost zavarovalno-tehni£nih rezervacij je enaka trenutni vsoti, ki bi jo mo-

rale pla£ati zavarovalnice in pozavarovalnice, £e bi nemudoma prenesle svoje
zavarovalne in pozavarovalne obveznosti drugi zavarovalnici ali pozavarovalnici,

• vrednost zavarovalno-tehni£nih rezervacij je enaka vsoti najbolj²e ocene in

marºe za tveganje,

• najbolj²a ocena je enaka tehtanemu povpre£ju prihodnjih denarnih tokov -

tehtano povpre£je je ovrednoteno glede na verjetnost, pri izra£unu je potrebno
upo²tevati £asovno vrednost denarja (to je pri£akovana trenutna vrednost prihodnjih denarnih tokov) in uporabiti ustrezne £asovne strukture netvegane
obrestne mere,

• marºa za tveganje je tak²na, da zagotavlja, da je vrednost zavarovalno - teh-

ni£nih rezervacij enakovredna znesku, ki bi ga zavarovalnice in pozavarovalnice
zahtevale za prevzem in izpolnitev zavarovalnih in pozavarovalnih obveznosti.
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V zahtevanem solventnostnem kapitalu (SCR) se odraºa stopnja kapitala, ki
zavarovalnici omogo£a prestati znatne nepredvidene izgube ter daje razumno jamstvo zavarovancem, zavarovalcem in upravi£encem. e zavarovalnica ne izpolnjuje
solventnostnih kapitalskih zahtev, mora na podlagi konkretnega in uresni£ljivega
na£rta, ki ga predloºi v odobritev nadzorniku, pravo£asno ponovno vzpostaviti znesek kapitala, ki pokriva solventnostno kapitalsko zahtevo. Pri izra£unu zahtevanega
solventnostnega kapitala (SCR) se upo²tevajo merljiva tveganja, ki jim je izpostavljena institucija z razli£nim portfeljem tveganj in ki temeljijo na ekonomskem kapitalu, ki ustreza 0, 5% verjetnosti propada (99, 5-odstotna tvegana vrednost) in
enoletnemu £asovnemu okviru. [10] Izra£un SCR obravnavajo £leni 100 − 127 v [2],
£len 2(28) − (31) v [4], £leni 83 − 247 v [6] ter £lena 1(4) − (11) in 2(2) − (6) v [7].
Kratek povzetek o izra£unu SCR:
• SCR se izra£una bodisi po standardni formuli bodisi po notranjem modelu,
• izra£una se ga najmanj enkrat letno, rezultat tega izra£una pa zavarovalnice

in pozavarovalnice sporo£ijo nadzornim organom,

• upo²teva se predpostavka, da bo zavarovalnica poslovala tudi v prihodnje,
• SCR se kalibrira tako, da se zagotovi upo²tevanje vseh merljivih tveganj, ka-

terim je zavarovalnica ali pozavarovalnica izpostavljena,

• SCR krije nepri£akovane izgube v zvezi z obstoje£im poslovanjem in novo
poslovanje, ki naj bi bilo vzpostavljeno v naslednjih 12 mesecih.

Izra£un SCR po standardni formuli bomo predstavili v poglavju 2.4.3.
Zahtevani minimalni kapital (MCR) odseva raven kapitala, pod katero bo sproºen
skrajni ukrep nadzora.[10] Izra£un MCR obravnavajo £leni 128 − 131 v [2], £len
2(32) − (34) v [4] in £leni 248 − 253 v [6]. Kratek povzetek o izra£unu MCR:
• MCR ustreza znesku primernih osnovnih lastnih sredstev, pod katerim so ime-

tniki polic in upravi£enci izpostavljeni nesprejemljivi stopnji tveganja, £e bi
bilo zavarovalnicam in pozavarovalnicam dovoljeno, da nadaljujejo svoje poslovanje,

• izra£una se ga najmanj £etrtletno, rezultat tega izra£una pa zavarovalnice in

pozavarovalnice sporo£ijo nadzornim organom,

• MCR ne sme biti niºji od 25% ali vi²ji od 45% vrednosti SCR,
• izra£una se ga po formuli:
M CR = max(M CRzdruženi , AM CR),

kjer

 M CRzdruženi = zdruºeni zahtevani minimalni kapital:
M CRzdruženi = min(max(M CRlinearen ; 0, 25 · SCR); 0, 45 · SCR),
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 M CRlinearen = linearna funkcija zavarovalno-tehni£nih rezervacij zavarovalnice, obra£unanih zavarovalnih premij in tveganega kapitala,
 AM CR = absolutni prag (dolo£en v [6]).
Drugi steber obravnava kvalitativne zahteve in nadzor - uvaja pove£ano upravljanje, notranje kontrole, obvladovanje tveganj in lastno oceno tveganja in solventnosti (ORSA). Nadzorstveni pregled je mo£nej²i, usklajuje pa tudi nadzorne
standarde in prakse med evropskimi zavarovalnicami in pozavarovalnicami.
ORSA je lastna ocena tveganj in solventnosti, ki jo naredi zavarovalnica, da
bi se seznanila s koli£ino tveganja, ki ga je zmoºna prevzeti. Zavarovalnica mora
sprejeti ustrezno strategijo, ki bo sledila pove£evanju donosnosti kapitala, doseganju
kapitalske u£inkovitosti in optimiziranju tvegane vrednosti, pri £emer se posamezne
kategorije medsebojno izklju£ujejo. Kon£ni rezultat procesa ORSA je, da zavarovalnica lahko prevzame samo toliko tveganja, kolikor si ga lahko privo²£i s svojim
razpoloºljivim kapitalom in dolo£enim apetitom po tveganju, s £imer vzpostavi ravnoteºje med stopnjo prevzetega tveganja in donosnostjo na kapital. ORSA odgovori
na vpra²anja, kaj bi zavarovalnica rada dosegla, kaj ji stoji na poti, kaj ima na voljo
za dosego ciljev in kaj lahko doseºe ob danih okoli²£inah. [12]
Namen nadzornih dejavnosti je opredelitev institucij s nan£nimi, organizacijskimi ali drugimi zna£ilnostmi, ki bi lahko povzro£ile pove£an prol tveganja. Od
tak²nih institucij se lahko zahteva, da imajo vi²ji solventnostni kapital kot na podlagi zahtevanega solventnostnega kapitala in/ali da sprejmejo ukrepe za zmanj²anje
tveganj, ki izhajajo iz njihovega poslovanja. Poleg tega je v okviru drugega stebra predvidena ve£ja usklajenost nadzornih metod, orodij in pooblastil, in sicer z
razvojem skupnih standardov in metod, npr. za proces potrjevanja notranjih modelov. Nadzorne dejavnosti vklju£ujejo tudi okrepljeno sodelovanje med nadzorniki v
povezavi z medsebojnimi pregledi. [10]

Tretji steber obravnava poro£anje za potrebe nadzora in javno razkritje. Poro£anje v skladu s Solventnostjo II raz²iri poro£anje zavarovalnic, kot smo ga poznali pred uvedbo Solventnosti II, ter prina²a nove zahteve za poro£anje regulatorju
in javnosti. Poro£anje regulatorju tako sestavljajo kvantitativne poro£evalske tabele, redno poro£ilo regulatorju (Regular Supervisory Report) ter poro£ilo o lastni
oceni tveganja in solventnosti (ORSA Report). Novost glede na dozdaj²njo prakso
poro£anja je poro£anje javnosti. Poleg rednega letnega poro£ila morajo zavarovalnice objavljati tudi poro£ilo o solventnostnem in nan£nem poloºaju (Solvency
and Financial Condition Report), kjer ima javnost dostop do dodatnih informacij
o poslovanju zavarovalnice. [12] Preglednost in razkritje podatkov podjetij javnosti
omogo£ata okrepitev trºnih mehanizmov in trºne discipline.
Javno razkritje obravnavajo £leni 51 − 56 v [2], £len 2(13) − (15) v [4] in £leni
290 − 303 v [6]. Poro£ilo regulatorju naj bi vsebovalo naslednje podatke:
• opis poslov in delovanja zavarovalnice,
• opis sistema upravljanja in oceno njegove ustreznosti za prol tveganj zavaro-

valnice,
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• opis izpostavljenosti, koncentracije, zmanj²evanja in ob£utljivosti tveganj za

vsako kategorijo tveganja posebej,

• lo£en opis za sredstva, zavarovalno-tehni£ne rezervacije in druge obveznosti

podlag in metod, uporabljenih za njihovo vrednotenje,

• opis upravljanja kapitala (struktura in znesek lastnih sredstev ter njihove ka-

kovosti, zneski SCR in MCR, podatki, ki omogo£ajo razumevanje glavnih razlik med predpostavkami standardne oblike in predpostavkami kakr²nega koli
notranjega modela, ki ga je zavarovalnica uporabila za izra£un svojega zahtevanega solventnostnega kapitala).

V svoji magistrski nalogi se bom osredoto£ila na 1. steber Solventnosti II, predvsem na trºna tveganja in izra£un SCR za ta tveganja. V naslednjem podpoglavju
spoznajmo tveganja, s katerimi se soo£ajo (po)zavarovalnice, in predstavimo izra£un
splo²ne solventnostne kapitalske zahteve SCR.

2.4

Tveganja v zavarovalni²tvu po uvedbi Solventnosti II

2.4.1

Splo²no o tveganjih

Poslovanje vseh nan£nih institucij je mo£no povezano s tveganji. Tveganje pomeni verjetnost, da se bo zaradi kak²nih dejavnikov zgodila dolo£ena ²koda oziroma
kakr²en koli drug negativen izid. Tveganje je vse, kar lahko prepre£i doseganje zastavljenih ciljev in ustvari izid, ki ga nismo predvideli. Za tveganje morata biti
prisotna dva dejavnika, in sicer negotovost in izpostavljenost tveganju.
Koncept tveganja se ukvarja z naslednjimi vpra²anji:
• Kaj se lahko zgodi?
• Kak²na je verjetnost, da se bo to zgodilo?
• Kak²ne so posledice, £e se bo to zgodilo?
• Kako se izogniti posledicam oziroma kako jih omiliti?

Analiziranje in ukrepanje na podlagi teh vpra²anj imenujemo upravljanje s tveganji. Z gospodarskim razvojem postajajo tveganja vedno bolj kompleksna, upravljanje s tveganji pa vedno bolj zahtevna disciplina. [13]
Zavarovalnice se pri svojem poslovanju sre£ujejo predvsem s nan£nimi tveganji.
Pri teh tveganjih gre za verjetnost, da se zaradi dolo£enih dejavnikov pri poslovanju ali investicijah ustvari nan£na izguba. Finan£no tveganje je vse, kar lahko
prepre£uje doseganje dolo£enih nan£nih ciljev in ustvarja nepredviden izid. Ker si
vsak udeleºenec na nan£nem trgu prizadeva dose£i £im vi²ji donos ob £im manj²em
tveganju, lahko re£emo, da je donos v funkciji tveganja. To pomeni, da vi²ji donosi
predvidevajo tudi ve£ja tveganja in obratno. [14]
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Finan£na tveganja lahko razvr²£amo v dve skupini: sistemati£no in nesistemati£no tveganje. Sistemati£no ali trºno tveganje je tisto, ki je odvisno od razmer na
trgu, nesistemati£no ali speci£no tveganje pa je speci£no za posamezno podjetje.
Natan£nej²a opredelitev nan£nih tveganj se med ekonomisti precej razlikuje.
Kljub temu jih lahko razvrstimo v naslednje osnovne kategorije ([14], [11]):
• kreditno tveganje - tveganje izgube ali neugodne spremembe v nan£nem polo-

ºaju zavarovalnice zaradi nihanj v kreditnem poloºaju izdajateljev vrednostnih
papirjev nasprotnih strank in morebitnih dolºnikov,

• trºno tveganje - tveganje izgube ali neugodne spremembe v nan£nem poloºaju

zavarovalnice, ki lahko neposredno ali posredno nastane zaradi nihanj v stopnji
in nepredvidljivosti trºnih cen sredstev, obveznosti in nan£nih instrumentov,

• operativno tveganje - tveganje izgube zaradi neprimernega ali neuspe²nega

izvajanja notranjih procesov, ravnanja ljudi ali delovanja sistemov ali zaradi
zunanjih dogodkov,

• likvidnostno tveganje - tveganje, da zavarovalnice ne morejo unov£iti naloºb

in drugih sredstev, da bi poravnale svoje nan£ne obveznosti, ko te zapadejo.

2.4.2

Merljiva tveganja v Solventnosti II

Tveganja so merljiva, £e jih lahko merimo z mero tveganja. Mera tveganja je mera, ki
dolo£i tveganje v obliki neke vrednosti, metrika oziroma nauk o meri tveganja pa to
mero interpretira. Metrika lahko bodisi koli£insko opredeli izpostavljenost tveganju,
bodisi koli£insko opredeli negotovost ali pa opredeli kombinacijo izpostavljenosti in
negotovosti. [15] Mere tveganja so na primer standardni odklon, povpre£ni absolutni
donos in medkvantilni razmik (mere razpr²enosti), Sharpovo razmerje (mera investicijske u£inkovitosti), VaR (Value-at-Risk) ali tvegana vrednost (mera za merjenje
nan£nega tveganja), CVaR (Conditional Value-at-Risk) ali pogojna mera tveganja
(upo²teva pomanjkljivosti VaR), obstajajo pa tudi druge.
Za merjenje nan£nega tveganja je najpogosteje uporabljena mera tveganja tvegana vrednost ali Value-at-Risk (VaR). Ta nam ²tevilsko poda najve£jo izgubo dolo£enega portfelja ob dani stopnji zaupanja v dolo£enem investicijskem obdobju. VaR
predstavlja kvantil prou£evane porazdelitve dobi£kov in izgub v nekem obdobju. e
imamo torej interval zaupanja α, potem je VaR taka vrednost, da presega 1 − α
vseh opazovanj prou£evane porazdelitve, kjer so opazovanja rangirana od najniºje
do najvi²je vrednosti. Ve£ o VaR je razloºeno v £lanku [15], kjer so zapisane lastnosti mere tveganja, v primeru katerih porazdelitev je VaR primerna mera tveganja in
kdaj njena uporaba lahko prinese nerealne rezultate. Osnovno o meri VaR si lahko
preberemo tudi v [16] ali v [17].
V Solventnosti II se merljiva tveganja merijo z VaR s stopnjo zaupanja α =
99, 5% za obdobje enega leta (101. £len Solventnosti II [2]). To pomeni, da je verjetnost, da bi bila zavarovalnica nezmoºna izpolniti svoje obveznosti v obdobju enega
leta, kve£jemu 1 proti 200 ali da zavarovalnica v 200 letih ne bo zmogla izpolniti
obveznosti kve£jemu enkrat. Merljiva tveganja so zajeta v 1. stebru direktive Solventnost II. Po osnovni razvrstitvi so to naslednja tveganja ([18], [2]):
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• trºno tveganje (denicija je v prej²njem podpoglavju),
• tveganje nepla£ila nasprotne stranke - tveganje moºnih izgub zaradi nepri£a-

kovanega nepla£ila ali poslab²anja kreditnega poloºaja nasprotnih strank in
dolºnikov zavarovalnic v prihodnjih dvanajstih mesecih,

• tveganje ºivljenjskega zavarovanja - tveganje, ki izhaja iz obveznosti ºivljenj-

skega zavarovanja, v zvezi s kritimi nevarnostmi in postopki, uporabljenimi
pri opravljanju poslov,

• tveganje neºivljenjskega zavarovanja - tveganje, ki izhaja iz obveznosti neºi-

vljenjskega zavarovanja, v zvezi s kritimi nevarnostmi in postopki, uporabljenimi pri opravljanju poslov,

• tveganje zdravstvenega zavarovanja - tveganje, ki izhaja iz obveznosti zdra-

vstvenega zavarovanja, ki se nana²a tako na krite nevarnosti kot tudi na uporabljene postopke pri opravljanju poslov,

• operativno tveganje (denicija je v prej²njem podpoglavju).

Vsa merljiva tveganja, katerim je zavarovalnica izpostavljena, se upo²tevajo pri
izra£unu zahtevanega solventnostnega kapitala (SCR). Le-ta krije obstoje£e poslovanje in novo poslovanje, ki naj bi bilo vzpostavljeno v naslednjih dvanajstih mesecih.
Krije le nepri£akovane izgube v zvezi z obstoje£im poslovanjem. SCR ustreza tvegani vrednosti osnovnih lastnih sredstev zavarovalnice in pozavarovalnice (VaR) s
stopnjo zaupanja 99, 5 % za obdobje enega leta. Slika 2.2 prikazuje strukturo SCR,
razdeljeno na module in podmodule, kot je dolo£eno po standardni formuli.
Solventnost II dolo£a razli£ne metode za izra£un SCR, ki omogo£a zavarovalnicam, da izberejo na£in, ki je sorazmeren z naravo, obsegom in kompleksnostjo
tveganja, ki ga izra£unavajo:
• standardna formula s poenostavljenimi izra£uni nekaterih delov standardne

formule (za ve£ delov standardne formule so predlagane dolo£ene ra£unske
poenostavitve),

• standardna formula,
• standardna formula s parametri, speci£nimi za posamezno zavarovalnico,
• standardna formula in delni notranji model,
• popolni notranji model.
2.4.3

Standardna formula in notranji model

V tem podpoglavju si poglejmo standardno formulo za zahtevani solventnostni kapital SCR, ki je denirana v Solventnosti II. Na kratko bomo povedali, kaj je notranji
model in kak²ne so prednosti ter slabosti uporabe standardne formule in notranjega
modela pri izra£unu SCR.
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SCR
Adj
(Prilagoditev)

Trg

BSCR
(Osnovni SCR)

Zdravstveno

Op
(Operativno)

Neplačilo

Življenjsko

Neživljenjsko

NSLT
zdravstvena

Umrljivost

Premije
rezervacije

Obrestno

SLT
zdravstvena

Delniško

Umrljivost

Premije
rezervacije

Dolgoživost

Predčasna
prekinitev

Nepremičninsko

Dolgoživost

Predčasna
prekinitev

Obolevnost
invalidnost

Katastrofa

Razpon

Obolevnost
invalidnost

Predčasna
prekinitev

Valutno

Predčasna
prekinitev

Stroški
izvajanja

Koncentracija

Stroški
izvajanja

Revizija

Katastrofa

Revizija

Neopredmetena
sredstva

Katastrofa

Slika 2.2: Struktura zahtevanega solventnostnega kapitala - SCR

Standardna formula za SCR je naslednja:
SCR = BSCR + Adj + SCRop ,

kjer je:
• BSCR = osnovni zahtevani solventnostni kapital,
• Adj = prilagoditev zaradi absorpcijske zmoºnosti (sposobnosti pokritja nepri-

£akovanih izgub) zavarovalno-tehni£nih rezervacij in odloºenih davkov (odloºeni davki so davki od prihodka pravnih oseb, ki bodo poravnani/povrnjeni v
prihodnjih dav£nih obdobjih),

• SCRop = kapitalska zahteva za operativno tveganje.

Predstavimo izra£un BSCR, Adj in SCRop .

BSCR. Za izra£un osnovnega zahtevanega solventnostnega kapitala (BSCR)
upo²tevamo naslednje kapitalske zahteve:
• SCRtrg = kapitalska zahteva za trºno tveganje,
• SCRneplačilo = kapitalska zahteva za tveganje nepla£ila nasprotne osebe,
• SCRživljenjsko = kapitalska zahteva za tveganje ºivljenjskih zavarovanj,
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• SCRneživljenjsko = kapitalska zahteva za tveganje neºivljenjskih zavarovanj,
• SCRzdravstveno = kapitalska zahteva za tveganje zdravstvenih zavarovanj,

in uporabimo korelacijsko matriko Kor (2.1), ki prikazuje medsebojne odvisnosti
teh
kapitalskih zahtev.
Corr:
Trg

Neplačilo

Življenjsko

Zdravstveno

Neživljenjsko

1

0,25

0,25

0,25

0,25

Neplačilo

0,25

1

0,25

0,25

0,5

Življenjsko

0,25

0,25

1

0,25

0

Zdravstveno

0,25

0,25

0,25

1

0

Neživljenjsko

0,25

0,5

0

0

1

Trg

Tabela 2.1: Korelacijska matrika Kor

Corr_mkt:

Potem BSCR izra£unamo po formuli:
Obrestna
mera

Lastniški
Nepremičnina
Razpon
Koncentracija
s
kapital
X
neopredmetena
1BSCR =
A Kori,j · SCR
A i · SCRj + SCR
A
0 ,

Obrestna mera
Lastniški kapital
A
Nepremičnina
A
kjer je
Razpon
A
Koncentracija • Kori,j 0= element
Valuta
0,25

i,j

1
0,75
0,75
v i0-ti
0,25

vrstici

0,75
1
0,5
in j0-tem
0,25

0,75
0,5
1
stolpcu korelacijske
0
0,25

• SCRi , SCRj = i-ta oziroma j -ta kapitalska zahteva,

0
0
0
matrike
1
0

Valuta
0,25
0,25
0,25
0,25
Kor, 0
1

• SCRneopredmetena = kapitalska zahteva za tveganje neopredmetenih sredstev

(to je tveganje, ki izhaja iz naloºb, ki soustvarjajo poslovne zmogljivosti, na
primer naloºbe v razvoj, raziskovanja).

Izra£un kapitalske zahteve za tveganje neopredmetenih sredstev SCRneopredmetena
je enak:
SCRneopredmetena = 0, 8 · Vneopredmetena ,

kjer je Vneopredmetena znesek neopredmetenih sredstev.

Adj. Prilagoditev zaradi absorpcijske zmoºnosti zavarovalno-tehni£nih rezervacij in odloºenih davkov (Adj) izra£unamo po formuli:
Adj = AdjT P + AdjDT ,

kjer je
• AdjT P = prilagoditev zaradi absorpcijske zmoºnosti zavarovalno-tehni£nih re-

zervacij,

• AdjDT = prilagoditev zaradi absorpcijske zmoºnosti odloºenih davkov.

12

SCRop . Izra£un kapitalske zahteve za operativno tveganje SCRop je predstavljen v £lenu 204 delegirane uredbe [6], tu povejmo le, da formula za SCRop vklju£uje osnovni zahtevani solventnostni kapital BSCR, osnovne kapitalske zahteve za
operativno tveganje in znesek odhodkov v zadnjih 12 mesecih v zvezi s pogodbami
ºivljenjskega zavarovanja, pri katerih naloºbeno tveganje nosijo imetniki police.
Slika grafa 2.3 prikazuje sestavo BSCR glede na posamezne kapitalske zahteve
([19]). Vidimo lahko, da najve£ji deleº tveganj v BSCR za (po)zavarovalnice zavzemajo trºna tveganja, ki jih bomo predstavili v naslednjem poglavju.
120%
100%

0,2%
16,9%
4,3%

80%
15,3%
60%

6,9%
100,0%

40%
56,5%
20%
0%
Trg

Neplačilo

Življenjsko

Zdravstveno

Neživljenjsko

Neopredmetena
sredstva

BSCR

Slika 2.3: Sestava osnovnega zahtevanega solventnostnega kapitala - BSCR

Notranji model. Zavarovalnice lahko namesto standardne formule za izra£un
SCR uporabljajo tudi popolni ali delni notranji model. Notranji model zavarovalnice razvijejo same, da je model odobren od nadzornih organov, pa morajo upravni,
upravljalni ali nadzorni organ zavarovalnice in druge osebe, ki dejansko vodijo zavarovalnico, na zahtevo nadzornih organov dokazati splo²no razumevanje notranjega
modela, kar zajema znanje o:
• strukturi notranjega modela in na£inu, kako je model prilagojen poslovanju in

vklju£en v sistem upravljanja tveganja zavarovalnice,

• podro£ju uporabe in namenih notranjega modela ter tveganjih, ki jih zajema

ali ne zajema notranji model,

• splo²ni metodologiji, uporabljeni pri izra£unih notranjega modela,
• omejitvah notranjega modela,
• u£inkih razpr²enosti, upo²tevanih v notranjem modelu (£len 225 delegirane

uredbe [6]).

Pravila za razvoj lastnega notranjega modela in dolºnosti zavarovalnice do nadzornih organov v primeru uporabe notranjega modela so natan£no opisani v [6].
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Prednosti in slabosti. Navedimo glavne prednosti in slabosti izra£una SCR
po standardni formuli in po popolnem ali delnem notranjem modelu. Standardna
formula je ºe denirana, zato jo je preprosteje uporabiti, vendar pa je zahteva SCR
po standardni formuli precej visoka. Zavarovalnice si ºelijo biti konkuren£nej²e od
preostalih zavarovalnic in vidijo priloºnosti za zmanj²anje te zahteve preko notranjega modela. Razvoj lastnega notranjega modela je zahteven, dolgotrajen in drag
postopek. Zahteva odobritev nadzornih organov in nenehno spremljanje, ali model
²e ustreza vsem zahtevam, za vsako spremembo notranjega modela pa je potrebno
poro£ati nadzornim organom in zopet dobiti odobritev. Zavarovalnica, ki bo imela
dovolj znanja in nan£nih sredstev, bo najbrº izbrala notranji model, medtem ko
bodo ostale zavarovalnice primorane uporabiti standardno formulo.
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Poglavje 3
Trºna tveganja
Med zelo pomembna merljiva tveganja, s katerimi se soo£ajo zavarovalnice, ²tejemo
trºna tveganja. Trºno ali sistemati£no tveganje je odvisno od razmer na trgu. Trºno
tveganje ima lahko ²ir²e posledice in u£inek na ve£ razli£nih investicij hkrati. Na
same trºne spremembe zavarovalnice nimajo vpliva, zato je dobro izra£unom in
obvladovanjem teh tveganj posvetiti ve£ pozornosti.
Trºna tveganja so ena od najbolj raziskanih nan£nih tveganj, ki predstavljajo
obseg izpostavljenosti spremembam trºnih vrednosti. Nana²ajo se na verjetnost, da
se bo vrednost dolo£enega nan£nega sredstva (npr. delnice, obveznice, terjatve) ali
celotnega portfelja naloºb spremenila oziroma zmanj²ala zaradi spremembe v trºnih
razmerah. Trºno tveganje je pravzaprav negotovost glede kon£nega nan£nega stanja zaradi gibanj in volatilnosti trºnih dejavnikov, kot so cene blaga, valut, nan£nih
instrumentov in obrestnih mer. [20]
3.1

Vrste in izra£un trºnih tveganj

Trºnih tveganj je ve£. V Solventnosti II so opredeljena naslednja trºna tveganja:
• obrestno tveganje - tveganje spremembe obrestnih mer (ang. interest rate

risk),

• delni²ko tveganje - tveganje spremembe vrednosti lastni²kih vrednostnih pa-

pirjev (ang. equity risk),

• nepremi£ninsko tveganje - tveganje spremembe cen nepremi£nin (ang. pro-

perty risk),

• valutno tveganje - tveganje spremembe valutnih te£ajev (ang. currency risk),
• tveganje razpona - tveganje spremembe kreditnih pribitkov (ang. spread risk),
• koncentracija trºnega tveganja - tveganje trºne koncentracije (ang. market

risk concentrations).

Povejmo, kaj predstavlja in iz £esa izhaja dolo£eno tveganje.
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1. Obrestno tveganje je tveganje, ki obstaja za vsa sredstva in obveznosti, ki
so ob£utljiva na spremembe v £asovni strukturi obrestnih mer ali volatilnosti
obrestnih mer.
2. Delni²ko tveganje izhaja iz sprememb trºnih cen lastni²kih vrednostnih papirjev. Izpostavljenost temu tveganju se nana²a na vsa sredstva, obveznosti in
nan£ne instrumente, katerih vrednost je ob£utljiva na spremembe v ravni ali
nestanovitnosti trºnih cen delnic.
3. Nepremi£ninsko tveganje nastane kot posledica ob£utljivosti sredstev, obveznosti in nan£nih naloºb na spremembe v ravni ali nestanovitnosti trºnih cen
nepremi£nin.
4. Valutno tveganje izhaja iz ob£utljivosti vrednosti sredstev, obveznosti in nan£nih instrumentov na spremembe v ravni ali nestanovitnosti menjalnih
te£ajev.
5. Tveganje razpona izhaja iz ob£utljivosti vrednosti sredstev, obveznosti in nan£nih instrumentov na spremembe v ravni ali nestanovitnosti kreditnih pribitkov preko £asovne strukture netvegane obrestne mere.
6. Koncentracija trºnega tveganja izhaja iz nezadostne razpr²enosti portfelja ali
ve£je izpostavljenosti tveganju nepla£ila s strani enega izdajatelja vrednostnih
papirjev ali skupine povezanih izdajateljev. Zaradi enostavnosti je po Solventnosti II opredelitev koncentracije trºnega tveganja glede nan£nih naloºb
omejena na tveganja povezana s kopi£enjem izpostavljenosti do iste nasprotne
stranke, ne gledamo pa izpostavljenosti naloºb skupnemu dejavniku, kot so
skupna panoga in skupno geografsko obmo£je.
Slika 3.1 prikazuje, da so najpomembnej²a trºna tveganja za povpre£no evropsko
(po)zavarovalnico delni²ko, obrestno tveganje in tveganje razpona. Slika je iz poro£ila EIOPE o 5. kvantitativni ²tudiji u£inkov - QIS 5 ([19]), v kateri je sodelovalo 2520
evropskih (po)zavarovalnic, razdelili pa so jih v 167 skupin. (Po)zavarovalnice se
med seboj razlikujejo po velikosti, zavarovalnih podro£jih (ºivljenjske, zdravstvene,
neºivljenjske zavarovalnice, zavarovalnice z ve£imi zavarovalnimi podro£ji) in drugih lastnostih. EIOPA je glede na sodelujo£e (po)zavarovalnice dolo£ila povpre£no
evropsko (po)zavarovalnico in prikazala deleºe podtveganj v trºnem tveganju, ki so
jih pridobili skozi ²tudijo QIS 5. Izvorna slika iz poro£ila EIOPE vsebuje ²e tveganje
nelikvidnostne premije, ki je sestavljalo modul trºnega tveganja po QIS 5, stolpec
diverzikacije pa je rezultat raznovrstnosti v ²tudiji sodelujo£ih (po)zavarovalnic.
Modul trºnega tveganja upo²teva tveganje, ki izhaja iz ravni ali nestanovitnosti
trºnih cen nan£nih instrumentov, ki vplivajo na vrednost sredstev in obveznosti
podjetja. Ta modul ustrezno upo²teva strukturno neusklajenost med sredstvi in
obveznostmi zlasti glede njihovega trajanja. Zahtevani solventnostni kapital za trºna tveganja ozna£ujemo s SCRtrg , tako modul trºnega tveganja kot tudi njegove
podmodule, ki jih bomo razloºili v nadaljevanju naloge, pa izra£unamo bodisi po
standardni formuli bodisi po delnem ali popolnem notranjem modelu.
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Slika 3.1: Sestava trºnega tveganja
3.2

Standardna formula za trºna tveganja

Kot je zapisano v delegirani uredbi [6] je Evropska komisija upo²tevala, da naj bi
modul trºnega tveganja po standardni formuli temeljil na predpostavki, da ob£utljivost sredstev in obveznosti na spremembe v nestanovitnosti trºnih parametrov ni
pomembna. Izra£un SCRtrg po standardni formuli bomo £rpali iz dokumentov EIOPE - Technical Specications for the Preparatory Phase (Part I) [21] in popravkih
tega dokumenta [22] - ter iz delegiranih uredb Evropske komisije [6], [7].
Izra£uni kapitalskih zahtev za podmodule trºnih tveganj po standardni formuli
temeljijo na dolo£enih stresnih scenarijih. To so scenariji, ki temeljijo na u£inku
nenadnih izjemnih situacij in so namenjeni preverjanju kapitalske ustreznosti zavarovalnice ne le v normalnih razmerah, temve£ tudi v primeru nenadnega ²oka.
e bi do stresnega scenarija res pri²lo, bi namre£ ta pri poslovanju zavarovalnice
povzro£il velik ²ok. Navedimo primer: za podmodul nepremi£ninskega tveganja je
stresni scenarij dogodek, da se vrednosti naloºb v nepremi£nine zmanj²ajo za 25%.
Za stresni scenarij upo²tevamo nepremi£ninski ²ok, ki je takoj²nji u£inek na neto
vrednost sredstev in obveznosti, ki se pri£akuje v primeru trenutnega zmanj²anja
vrednosti naloºb v nepremi£nine za 25%. Za vse podmodule trºnih tveganj s pomo£jo stresnih scenarijev, ki so dolo£eni v prej omenjenih dokumentih, izra£unamo
kapitalske zahteve in preverimo kapitalsko ustreznost zavarovalnice.
Kapitalska zahteva se izra£una kot u£inek scenarija na osnovna lastna sredstva
zavarovalnic in pozavarovalnic (ang. basic own funds, kratica BOF), ki je opredeljena kot razlika med sredstvi in obveznostmi (podrejene obveznosti niso vklju£ene).
Spremembo osnovnih lastnih sredstev ozna£ujemo z ∆BOF in je denirana kot pozitivna, kadar scenarij povzro£i izgubo BOF. e scenarij ne povzro£a tveganja za
zavarovalnico, je v tem primeru kapitalska zahteva enaka 0 (ne more biti negativna).
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Zahtevani solventnostni kapital za trºna tveganja SCRtrg ustreza VaR osnovnih lastnih sredstev zavarovalnice s stopnjo zaupanja 99, 5% v obdobju enega leta.
Izpostavljenost trºnim tveganjem se meri z vplivom premikov v ravni nan£nih spremenljivk, kot so cene delnic, obrestnih mer, cen nepremi£nin in menjalnih te£ajev.
Predstavimo pristop vpogleda in tehnike zmanj²evanja nan£nih tveganj, ki se uporabljajo pri izra£unu standardne formule.

Pristop vpogleda (ang. look-through approach) je koncept za analizo naloºb,
ki omogo£a natan£nej²o stopnjo nadzora premoºenja in obvladovanja tveganja. Pri
registriranih vrednostnih papirjih je pristop vpogleda izvedljiv tam, kjer so vrednostni papirji (pripisani posameznim strankam nekega posrednika) knjiºeni v lo£enih
imenskih ra£unih v knjigah posrednika in se pri poslovanju s temi vrednostnimi papirji, to je prehajanju vrednostnih papirjev skozi nezamenljive ra£une, lahko sledi
interesu investitorja na vsakem koraku. [23] Zaradi nara²£ajo£e kompleksnosti £ezmejnih transakcij z vrednostnimi papirji je pristop vpogleda sicer manj uporaben.
Pristop vpogleda pri zavarovalnicah, ki izra£unavajo SCR po standardni formuli,
ocenjuje osnovne naloºbe (vklju£no s pozicijami izvedenih nan£nih instrumentov) in
njihove razvrstitve tveganja, zagotavlja pa tudi moºnost, da se bolje odraºa nan£no
tveganje in zagotavlja niºje kapitalske zahteve za take naloºbene strategije. [24]
V 84. £lenu delegirane uredbe [6] je o pristopu vpogleda zapisano:
• zahtevani solventnostni kapital se izra£una na podlagi vseh osnovnih sredstev

kolektivnih naloºbenih podjemov (to je druºba za kolektivna vlaganja v prenosljive vrednostne papirje /1. £len [6]/) in vseh osnovnih sredstev drugih naloºb
v obliki skladov (pristop vpogleda),

• pristop vpogleda se uporablja tudi za posredne izpostavljenosti trºnemu tve-

ganju, razen kolektivnih naloºbenih podjemov in naloºb v obliki skladov, za
posredne izpostavljenosti zavarovalnemu tveganju in za posredne izpostavljenosti tveganju nasprotne stranke (ti primeri ne veljajo za naloºbe v povezana
podjetja),

• £e pristopa vpogleda ni mogo£e uporabiti za kolektivne naloºbene podjeme ali

naloºbe v obliki skladov, se lahko zahtevani solventnostni kapital izra£una na
podlagi ciljne razporeditve osnovnih sredstev kolektivnega naloºbenega podjema ali sklada, £e je taka ciljna razporeditev druºbi na voljo na ravni podrobnosti, potrebne za izra£un vseh ustreznih podmodulov in scenarijev standardne
formule, in se osnovna sredstva upravljajo strogo v skladu s to ciljno razporeditvijo. Za namene navedenega izra£una se lahko uporabljajo skupine podatkov,
£e se uporabljajo na smotrn na£in in se ne nana²ajo na ve£ kot 20 % skupne
vrednosti sredstev zavarovalnice ali pozavarovalnice.

EIOPA je izdala tudi dokument Smernice o pristopu vpogleda [25], da bi z njim
v drºavah £lanicah pove£ala usklajenost in spodbudila zbliºevanje strokovnih praks
pri uporabi pristopa vpogleda za posamezna podjetja, ki uporabljajo standardno
formulo, in hkrati zagotovila podporo pri izra£unu njihovega zahtevanega solventnostnega kapitala, povezanega s trºnim tveganjem, v skladu z direktivo Solventnost II.
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V dokumentu je navedeno, da se za moºno uporabo pristopa vpogleda upo²tevajo
samo primeri, ki niso ºe opredeljeni kot tehnike za zmanj²evanje tveganja (ve£ o tem
v naslednjem odstavku). Zapisano je tudi, da bi morala podjetja pristop vpogleda
uporabiti za sklade denarnega trga in kadar podjetja vlagajo v nepremi£nine preko
kolektivnih naloºbenih podjemov ali drugih naloºb v obliki skladov. Kjer je zahtevanih ve£ iteracij pristopa vpogleda (to je, kadar je investicijski sklad vloºen v druge
sklade), pa morajo podjetja izvesti zadostno ²tevilo ponovitev pristopa vpogleda, da
zajamejo vsa bistvena tveganja.

Tehnike zmanj²evanja nan£nih tveganj (ang. nancial risk mitigation
techniques) se uporabljajo za izra£un zahtevanega solventnostnega kapitala za nekatere podmodule trºnega tveganja. Kot je zapisano v dokumentu o pristopu vpogleda
[25], zavarovalnice in pozavarovalnice uporabljajo tehnike zmanj²evanja nan£nih
tveganj, ko razumejo osnovna tveganja in so ºe izvedla vpogled.
Tehnike vklju£ujejo nakup ali izdajo nan£nih instrumentov (na primer izvedeni nan£ni instrumenti), ki prena²ajo tveganje na nan£ne trge. Primeri tak²nih
instrumentov so:
• prodajne opcije, kupljene za kritje tveganja zmanj²anja sredstev,
• za²£ita, kupljena s kreditnimi izvedenimi nan£nimi instrumenti ali z zavaro-

vanjem za kritje tveganja okvare ali poslab²anja kreditne kvalitete nekaterih
izpostavljenosti,

• valutne zamenjave in terminske pogodbe za kritje valutnega tveganja v zvezi

s sredstvi ali obveznostmi,

• opcija na zamenjavo obrestnih mer, pridobljena za kritje spremenljivih/

nespremenljivih tveganj.

Preden uporabimo tehnike zmanj²evanja nan£nih tveganj morajo biti izpolnjeni nekateri pogoji. Na primer, pogodbeni dogovori in prenos tveganja tehnik za
zmanj²anje tveganja so pravno u£inkoviti in izvr²ljivi pri vseh pristojnih sodi²£ih,
obseg kritja mora biti jasno opredeljen in nesporen, ne sme biti dvojnega ²tetja
u£inkov zmanj²evanja. Tehnika ni dopustna, £e se vsa pomembna tveganja, ki izhajajo iz uporabe tehnik zmanj²evanja nan£nih tveganj, ne odraºajo v SCR. Ker
je SCR namenjen le zajemanju nepri£akovanih tveganj, podjetja pri uporabi tehnik
za zmanj²evanje ne smejo predvideti ²okov, ki se ²tejejo v SCR. Ve£ o tehnikah za
zmanj²evanje nan£nih tveganj lahko preberemo v [21] (strani 299 − 305).

Bruto in neto izra£un. Zahtevani solventnostni kapital za vsako tveganje
je treba izpeljati na podlagi bruto in neto izra£una. Za trºno tveganje moramo
izra£unati kapitalski zahtevi SCRtrg (bruto) in nSCRtrg (neto).
Bruto izra£un je dodaten vir informacij o prolu tveganja zavarovalnice, ne odraºa pa vseh vidikov gospodarske realnosti, saj ne upo²teva u£inka blaºitve tveganj
zaradi prihodnjih diskrecijskih upravi£enj. Prihodnja diskrecijska upravi£enja so po
1. £lenu uredbe [6] prihodnja upravi£enja iz zavarovalnih ali pozavarovalnih pogodb.
Povezana so s pogodbami ºivljenjskih zavarovanj in pogodbami SLT zdravstvenih
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zavarovanj, vrednost prihodnjih diskrecijskih upravi£enj, ki so zapisana v pogodbi,
pa dolo£i zavarovatelj.
Izra£un bruto kapitalskih zahtev mora temeljiti na zahtevah:
• vrednost denarnih tokov, povezanih s prihodnjimi diskrecijskimi upravi£enji,

ostaja nespremenjena pod relevantnim scenarijem,

• kadar relevanten scenarij vpliva na £asovno strukturo netvegane obrestne mere,

je potrebno ponovno diskontirati le denarne tokove, povezane z zajam£enimi
ugodnostmi. Denarne tokove, povezane s prihodnjimi diskrecijskimi upravi£enji, je treba diskontirani s £asovno strukturo netvegane obrestne mere.

Pri neto izra£unu kapitalske zahteve, ki temelji na vplivu scenarija na osnovna
lastna sredstva zavarovalnice ali pozavarovalnice, se predpostavlja, da scenarij lahko
spremeni vrednost prihodnjih diskrecijskih upravi£enj in da zavarovalnica lahko spreminja svoje predpostavke o prihodnjih stopnjah bonusov v odgovor na ²ok, ki se
preizku²a, na podlagi razumnih pri£akovanj in ob upo²tevanju realnih ukrepov upravljanja. Zahtevo nSCRtrg imenujemo kapitalska zahteva za trºno tveganje, vklju£no
z absorpcijsko zmoºnostjo zavarovalno-tehni£nih rezervacij.
Poglejmo si sedaj, kak²ni so vhodni in izhodni podatki ter izra£un kapitalske
zahteve za trºno tveganje.

Vhodni podatki. Zahtevani vhodni podatki za izra£un kapitalske zahteve za
trºna tveganja so:
gor
• SCRtrg,obrestno
= kapitalska zahteva za obrestno tveganje za ²ok navzgor,
dol
• SCRtrg,obrestno
= kapitalska zahteva za obrestno tveganje za ²ok navzdol,

• SCRtrg,obrestno = kapitalska zahteva za obrestno tveganje,
• SCRtrg,delniško = kapitalska zahteva za delni²ko tveganje,
• SCRtrg,nepremičninsko = kapitalska zahteva za nepremi£ninsko tveganje,
• SCRtrg,razpon = kapitalska zahteva za tveganje razpona,
• SCRtrg,koncentracija = kapitalska zahteva za koncentracijo trºnega tveganja,
• SCRtrg,valutno = kapitalska zahteva za valutno tveganje,
gor
• nSCRtrg,obrestno
= kapitalska zahteva za obrestno tveganje za ²ok navzgor,

vklju£no z absorpcijsko zmoºnostjo zavarovalno-tehni£nih rezervacij,

dol
• nSCRtrg,obrestno
= kapitalska zahteva za obrestno tveganje za ²ok navzdol,

vklju£no z absorpcijsko zmoºnostjo zavarovalno-tehni£nih rezervacij,
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• nSCRtrg,obrestno = kapitalska zahteva za obrestno tveganje,

vklju£no z absorpcijsko zmoºnostjo zavarovalno-tehni£nih rezervacij,

• nSCRtrg,delniško = kapitalska zahteva za delni²ko tveganje,

vklju£no z absorpcijsko zmoºnostjo zavarovalno-tehni£nih rezervacij,

• nSCRtrg,nepremičninsko = kapitalska zahteva za nepremi£ninsko tveganje,

vklju£no z absorpcijsko zmoºnostjo zavarovalno-tehni£nih rezervacij,

• nSCRtrg,razpon = kapitalska zahteva za tveganje razpona,

vklju£no z absorpcijsko zmoºnostjo zavarovalno-tehni£nih rezervacij,

• nSCRtrg,koncentracija = kapitalska zahteva za koncentracijo trºnega tveganja,

vklju£no z absorpcijsko zmoºnostjo zavarovalno-tehni£nih rezervacij,

• nSCRtrg,valutno = kapitalska zahteva za valutno tveganje,

vklju£no z absorpcijsko zmoºnostjo zavarovalno-tehni£nih rezervacij.
Corr:

Izhodni podatki. Modul nam da naslednja izhodna podatka:
Trg

Neplačilo

Življenjsko

Zdravstveno

Neživljenjsko

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0

0

1

Trgtrg = kapitalska1 zahteva za
0,25trºno tveganje,
0,25
• SCR
Neplačilo

0,25

1

0,25

• nSCR
za trºno tveganje,
Življenjsko
0,25 zahteva0,25
1
trg = kapitalska

vklju£no
z absorpcijsko
zavarovalno-tehni£nih
rezervacij.
Zdravstveno
0,25 zmoºnostjo
0,25
0,25
1
0
Neživljenjsko

0,25

0,5

0

Izra£un. Za izra£un potrebujemo poleg vhodnih podatkov korelacijsko matriko
za trºna tveganja Kortrg (3.1):
Corr_mkt:

Obrestno
Delniško
Nepremičninsko
Razpon
Koncentracija
Valutno

Obrestno

Delniško

Nepremičninsko

Razpon

Koncentracija

Valutno

1
A
A
A
0
0,25

A
1
0,75
0,75
0
0,25

A
0,75
1
0,5
0
0,25

A
0,75
0,5
1
0
0,25

0
0
0
0
1
0

0,25
0,25
0,25
0,25
0
1

Tabela 3.1: Korelacijska matrika za trºna tveganja Kortrg
Corr_mkt_stara:

Faktor A je enak 0, kadar kapitalska zahteva za obrestno tveganje SCRtrg,obrestno
izvira iz kapitalske zahteve za obrestno tveganje za ²ok navzgor, vklju£no z absorpgor
cijsko zmoºnostjo
zavarovalno-tehni£nih
rezervacij, Razpon
torej nSCR
Sicer je
Obrestno
Delniško
Nepremičninsko
Koncentracija
trg,obrestno . Valutno
faktor
A
enak
0,
5
.
S
kak²no
metodologijo
so
dobili
korelacijsko
matriko
za
trºna
Obrestno
1
A
A
A
0,5
0,5
tveganja,
bomo predstavili
v 3.2.2
.
Delniško
A
1
0,75
0,75
0,5
0,5
Nepremičninsko
Kapitalski
Razpon
Koncentracija
Valutno

A
0,5
zahtevi
SCRtrg0,75in nSCRtrg 1sta denirani
kot:
A
0,5
0,5

SCRtrg =

0,75
s0,5
X
0,5

0,5
0,5
0,5

1
0,5
0,5

0,5
0,5
1
0,5

Kortrg (r, c) · SCRtrg,r · SCRtrg,c ,

r,c
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0,5
0,5
0,5
1

nSCRtrg =

sX

Kortrg (r, c) · nSCRtrg,r · nSCRtrg,c ,

r,c

kjer
• Kortrg (r, c) = element v r-ti vrstici in c-tem stolpcu matrike Kortrg ,
• SCRtrg,r , SCRtrg,c = kapitalske zahteve za posamezna trºna tveganja glede na
vrstice in stolpce korelacijske matrike Kortrg ,
• nSCRtrg,r , nSCRtrg,c = kapitalske zahteve za posamezna trºna tveganja,

vklju£no z absorpcijsko zmoºnostjo zavarovalno-tehni£nih rezervacij, glede na
vrstice in stolpce korelacijske matrike Kortrg .

3.2.1

Podmoduli trºnega tveganja

V standardno formulo je vklju£enih 6 podmodulov trºnega tveganja, in sicer obrestno, delni²ko, nepremi£ninsko in valutno tveganje, tveganje razpona in koncentracija trºnega tveganja. Poglejmo si izra£un za vsak podmodul posebej (vir [21], [22],
[6] in [7]).

3.2.1.1

Obrestno tveganje

Obrestno tveganje obstaja za vsa sredstva in obveznosti, ki so ob£utljiva na spremembe v £asovni strukturi obrestnih mer ali volatilnosti obrestnih mer, £e so vrednotena s tehnikami "mark-to-market"(vrednotenje po teko£ih trºnih cenah) ali "markto-model"(vrednotenje, £e ni kotirane trºne cene na delujo£ih trgih - na podlagi
primerjave, ekstrapolacije ali kako druga£e izra£unano iz vhodnih trºnih podatkov).
Povejmo, katere naloºbe so vklju£ene v modul obrestnega tveganja in katere
niso. Naloºbe, ki se ne obravnavajo kot ob£utljive na spremembe obrestnih mer, so
naloºbe neposredne lastnine, kapitalske naloºbe in naloºbe v povezanih podjetjih.
Naloºbe, ki se obravnavanjo kot ob£utljive na gibanje obrestnih mer, pa vklju£ujejo
naloºbe s stalnim donosom, instrumente nanciranja (na primer dolºni²ki kapital),
policna posojila in izvedene nan£ne instrumente obrestnih mer. Take vrste nan£nih instrumentov se vrednoti glede na diskontirano vrednost prihodnjih denarnih
tokov. Ta je, ²e posebej pri vrednotenju zavarovalno-tehni£nih rezervacij, ob£utljiva
na spremembe v obrestni meri, po kateri so ti denarni tokovi diskontirani.

Vhodni podatek
BOF = neto vrednost sredstev - obveznosti

Izhodni podatki
Modul da naslednje izhodne podatke:
gor
• SCRtrg,obrestno
= kapitalska zahteva za obrestno tveganje za ²ok navzgor,
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dol
= kapitalska zahteva za obrestno tveganje za ²ok navzdol,
• SCRtrg,obrestno

• SCRtrg,obrestno = kapitalska zahtva za obrestno tveganje,
gor
• nSCRtrg,obrestno
= kapitalska zahteva za obrestno tveganje za ²ok navzgor,

vklju£no z absorpcijsko zmoºnostjo zavarovalno-tehni£nih rezervacij,

dol
• nSCRtrg,obrestno
= kapitalska zahteva za obrestno tveganje za ²ok navzdol,

vklju£no z absorpcijsko zmoºnostjo zavarovalno-tehni£nih rezervacij,

• nSCRtrg,obrestno = kapitalska zahteva za obrestno tveganje,

vklju£no z absorpcijsko zmoºnostjo zavarovalno-tehni£nih rezervacij.

Izra£un
Kapitalska zahteva za tveganje obrestne mere je opredeljena kot rezultat dveh vnaprej dolo£enih scenarijev:
gor
SCRtrg,obrestno
= ∆BOF |gor ,
dol
SCRtrg,obrestno
= ∆BOF |dol ,

kjer sta ∆BOF |gor in ∆BOF |dol spremembi v neto vrednosti sredstev in obveznosti,
ki nastaneta po ponovnem vrednotenju na obrestne mere ob£utljivih predmetov po
spremenjeni £asovni strukturi obrestnih mer navzgor in navzdol. Prevrednotenje
zaradi stresa oziroma ²oka je trenutno.
Kapitalska zahteva za obrestno tveganje je enaka vi²jemu od naslednjih zneskov:
(a) vsota, za vse valute, kapitalskih zahtev za tveganje zvi²anja v £asovni strukturi
obrestnih mer,
(b) vsota, za vse valute, kapitalskih zahtev za tveganje zniºanja v £asovni strukturi
obrestnih mer.
Spremenjene £asovne strukture obrestnih mer dobimo z mnoºenjem trenutne
krivulje obrestne mere z (1 + sgor ) in (1 + sdol ), kjer so ²oki navzgor sgor (t) in
navzdol sdol (t) za posamezne ro£nosti t podani v tabeli 3.2.

Primer: v stresnem scenariju navzgor (glej tabelo 3.2) je 15-letna obrestna mera
R1 (15) dolo£ena kot
R1 (15) = R0 (15) · (1 + 0.33),

kjer je R0 (15) 15-letna obrestna mera na sedanji £asovni strukturi obrestne mere.
Vse obrestne mere za vse to£ke zapadlosti je potrebno izra£unati z ustreznim
²okom navzgor in navzdol. Za dospelosti, ki niso dolo£ene v tabeli, se vrednost ²oka
linearno interpolira.
Ne glede na vrednosti, podane v tabeli, zna²a zvi²anje osnovnih netveganih obrestnih mer pri vseh zapadlostih najmanj eno odstotno to£ko, za negativne osnovne
netvegane obrestne mere pa je zniºanje enako ni£.
Scenarij obrestnih mer se izra£una pod pogojem, da scenarij ne spreminja vrednosti prihodnjih diskrecijskih upravi£enj v zavarovalno-tehni£nih rezervacijah.
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Tab_obr_mere:

Tab_del:

Dospelost t
(v letih)

Relativna
sprememba sgor (t)

Relativna
sprememba sdol (t)

1 ali manj
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
90 ali več

70%
70%
64%
59%
55%
52%
49%
47%
44%
42%
39%
37%
35%
34%
33%
31%
30%
29%
27%
26%
20%

-75%
-65%
-56%
-50%
-46%
-42%
-39%
-36%
-33%
-31%
-30%
-29%
-28%
-28%
-27%
-28%
-28%
-28%
-29%
-29%
-20%

Tabela 3.2: Tabela za izra£un SCRtrg,obrestno

Rezultat scenarijev je treba dolo£iti
pogojem,
da se vrednost prihodnjih
Tip 1 ²e pod Tip
2
Kvalificirani
diskrecijskih upravi£enj
Osnovna lahko
raven spremeni in da (po)zavarovalnica lahko spreminja
predpostavke v prihodnjih
stopnjah39%
bonusov v 49%
odgovor na30%
²ok, ki se testira. Tako
delniškega šoka
velja:
gor
dol
£e je nSCRtrg,obrestno
> nSCRtrg,obrestno
, potem je
CorrIndex:

gor
nSCRtrg,obrestno = max(0, nSCRtrg,obrestno
),
Tip 1
Tip 2
gor Kvalificirani
SCRtrg,obrestno = max(0, SCRtrg,obrestno ),

£e je

Tip 1
1
0,75
gor
Tip 2
0,75
1
dol
nSCRtrg,obrestno
≤ nSCR
trg,obrestno , pa velja
Kvalificirani
0,75
1

0,75
1
1

dol
nSCRtrg,obrestno = max(0, nSCRtrg,obrestno
),
dol
SCRtrg,obrestno = max(0, SCRtrg,obrestno
).

3.2.1.2

Delni²ko tveganje

Delni²ko tveganje ali tveganje lastni²kih vrednostnih papirjev izhaja iz sprememb
trºnih cen lastni²kih vrednostnih papirjev. Izpostavljenost temu tveganju se nana²a
na vsa sredstva, obveznosti in nan£ne instrumente, katerih vrednost je ob£utljiva
na spremembe v ravni ali volatilnosti trºnih cen delnic.
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Za izra£un kapitalske zahteve za delni²ko tveganje je potrebno upo²tevati mehanizme za varovanje in prenose tveganja - tehnike zmanj²evanja nan£nih tveganj.
Na kratko smo jih predstavili v poglavju 3.2 . Kot splo²no pravilo so instrumenti
za varovanje pred tveganji (ang. hedging instruments) dovoljeni s povpre£no stopnjo za²£ite za naslednje leto, razen £e so del teko£ega programa za varovanje pred
tveganjem. Na primer, kjer opcija lastni²kega vrednostnega papirja ni del takega
teko£ega programa za varovanje pred tveganjem, zagotavlja za²£ito za naslednjih
6 mesecev, torej lahko poenostavimo, da morajo podjetja predpostaviti, da opcija
pokrije samo polovico sedanje izpostavljenosti tveganju.
Podmodul delni²kega tveganja vklju£uje podmodul tveganja za lastni²ke vrednostne papirje tipa 1, podmodul tveganja za lastni²ke vrednostne papirje tipa 2
in podmodul tveganja za kvalicirane lastni²ke vrednostne papirje za nanciranje
infrastrukture. (£len 1(5) delegirane uredbe [7])
• Lastni²ki vrednostni papirji tipa 1 obsegajo lastni²ke vrednostne papirje, ki ko-

tirajo na reguliranih trgih v drºavah £lanicah Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD),
obsegajo pa tudi lastni²ke vrednostne papirje, s katerimi se trguje v ve£stranskih trgovalnih sistemih, katerih registrirani sedeº ali glavna uprava je v drºavah £lanicah EU. Obsegajo pa ²e nekatere druge lastni²ke vrednostne papirje
razen kvaliciranih lastni²kih vrednostnih papirjev za nanciranje infrastrukture, ki se drºijo v kolektivnih naloºbenih podjemih, bolj podrobno so opisani
v £lenu 1(5)(d) delegirane uredbe [7].

• Lastni²ki vrednostni papirji tipa 2 obsegajo lastni²ke vrednostne papirje razen
lastni²kih vrednostnih papirjev tipa 1, blago in druge alternativne naloºbe.

Obsegajo tudi vsa sredstva, ki niso zajeta v podmodulu obrestnega, nepremi£ninskega tveganja ali tveganja razpona.

• Kvalicirani lastni²ki vrednostni papirji za nanciranje infrastrukture obse-

gajo kapitalske naloºbe v subjekte za infrastrukturni projekt, ki izpolnjujejo
dolo£ena merila (£len 1(4) iz [7]).

Vhodni podatek
BOF = neto vrednost sredstev - obveznosti

Izhodna podatka
Modul da naslednja izhodna podatka:
• SCRtrg,delniško = kapitalska zahteva za delni²ko tveganje,
• nSCRtrg,delniško = kapitalska zahteva za delni²ko tveganje, vklju£no z absorp-

cijsko zmoºnostjo zavarovalno-tehni£nih rezervacij.

Izra£un
(Po)zavarovalnice lahko izra£unajo kapitalsko zahtevo za delni²ko tveganje lo£eno:
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(1) za sredstva in obveznosti ºivjenjskih zavarovalnic, ki se nana²ajo na dejavnosti
poklicnega pokojninskega zavarovanja in pokojnine, ki so izpla£ane glede na
doºivetje ali pri£akovano doºivetje pokoja (sredstva in obveznosti iz to£ke (i)
Tab_obr_mere:
£lena 304(1) direktive Solventnost II),
Dospelost t

Relativna

(2) za ostala sredstva
in obveznosti.
(v letih)
sprememba sup
1 ali manj

(t)

Relativna
sprememba sdown (t)

70%

-75%

Kapitalska zahteva za2 delni²ka tveganja70%
je potem vsota kapitalskih
zahtev, ki ustre-65%
zata to£kama (1) in (32).
64%
-56%
Izra£un se izvede4v dveh korakih.

59%
-50%
5
55%
-46%
V prvem koraku
6 je za vsako kategorijo
52% i kapitalska zahteva
-42% denirana kot re7
49%
zultat vnaprej dolo£enega
stresnega scenarija
za kategorijo -39%
i:
8
47%
-36%
9
44%
-33%
SCR
=
max(∆BOF
|
delni²ki
²ok
10 trg,delniško,i
42%
-31%
i ; 0),
11
39%
-30%
kjer je:
12
37%
-29%
13
35%
-28%
• SCRtrg,delniško,i = kapitalska zahteva za delni²ko tveganje glede na kategorijo
14
34%
-28%
i,
15
33%
-27%
16
31%
-28%
• delni²ki ²oki =17predpisan padec cene
vrednostnega papirja
v kategoriji i, ki se
30%
-28%
ga izra£una kot18vsota osnovne ravni
delni²kega
²oka
in
simetri£ne
prilagoditve
29%
-28%
(ang. symmetric
19 adjustment, kratica
27% SA), torej
-29%
20
26%
-29%
delni²ki
²ok
=
osnovna
raven
delni²kega
²oka + SA.
i
90 ali več
20%
-20%

Osnovne ravni so podane v tabeli 3.3.
Tab_del:

Osnovna raven
delniškega šoka

CorrIndex:

Tip 1

Tip 2

Kvalificirani

39%

49%

30%

Tabela 3.3: Tabela za izra£un SCRtrg,delniško

Tip 1
Tip 2
Kvalificirani
Delni²ki ²ok upo²teva ²e simetri£no
prilagoditev
(SA).
Po £lenu 106 direktive
Tip 1
1
0,75
0,75
Solventnost II se simetri£na prilagoditev uporablja za kritje tveganja, ki izhaja iz
Tip 2
0,75
1
1
sprememb v ravniKvalificirani
cen lastni²kih 0,75
vrednostnih papirjev.
Simetri£na
prilagoditev (SA)
1
1
standardne kapitalske zahteve lastni²kih vrednostnih papirjev je lahko niºja ali vi²ja
za najve£ 10 odstotnih to£k od standardne delni²ke kapitalske zahteve. Za lastni²ke
vrednostne papirje tipa 1 in tipa 2 se simetri£ne prilagoditev izra£una po formuli:

1
SA = ·
2




CI − AI
− 8% ,
AI

kjer je CI trenutna vrednost indeksa lastni²kih vrednostnih papirjev, AI pa ponderirano povpre£je dnevnih vrednosti indeksa lastni²kih vrednostnih papirjev v zadnjih
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36 mesecih. Simetri£na prilagoditev za kvalicirane lastni²ke vrednostne papirje za
nanciranje infrastrukture pa je enaka 77% simetri£ne prilagoditve za tip 1 in tip 2.

Podatki o vrednosti indeksa lastni²kih vrednostih papirjev so javno dostopni, pogostost objavljenih vrednosti pa zadostna, da se lahko dolo£i trenutna in povpre£na
vrednost indeksa.

Kapitalska zahteva SCRtrg,delniško,i je denirana kot takoj²nji u£inek na neto
vrednost sredstev in obveznosti, ki po ustreznem ²oku nastane zaradi takoj²njega
zmanj²anja vrednosti lastni²kih vrednostnih papirjev, ki spadajo v kategorijo i, £e
upo²tevamo vse posamezne neposredne in posredne izpostavljenosti do cen lastni²kih
vrednostnih papirjev. Za izra£un kapitalske zahteve moramo upo²tevati vse lastni²ke
vrednostne papirje in izpostavljenosti iz naslova lastni²kih instrumentov (ang. equity
type exposure), vklju£no z zasebnim kapitalom in nekaterimi vrstami alternativnih
naloºb.
Kapitalska zahteva za lastni²ke vrednostne papirje v povezanih podjetjih je druga£na, £e so naloºbe strate²ke narave - po £lenu 171 uredbe [6] so to kapitalske
naloºbe, za katere udeleºena (po)zavarovalnica dokaºe:
(a) da bo vrednost kapitalske naloºbe v naslednjih 12 mesecih verjetno bistveno
manj nestanovitna kot vrednost drugih lastni²kih vrednostnih papirjev v istem
obdobju zaradi narave naloºbe in vpliva, ki ga ima udeleºeno podjetje v povezanem podjetju;
(b) da je narava naloºbe strate²ka, pri £emer se upo²tevajo vsi ustrezni dejavniki,
vklju£no z:
• obstojem jasne, odlo£ne strategije, v skladu s katero naj bi udeleºba trajala

dalj²e obdobje;

• skladnostjo strategije iz to£ke (a) z glavnimi politikami, ki usmerjajo ali

omejujejo dejavnosti podjetja;

• sposobnostjo udeleºenega podjetja, da nadaljuje z udeleºbo v povezanem

podjetju;

• obstojem trajne povezave;
• £e je udeleºena (po)zavarovalnica del skupine, usklajenosti take strategije

z glavnimi politikami, ki vodijo ali omejujejo dejavnosti skupine.

Za strate²ke udeleºbe je delni²ki ²ok 22 % za vse tri kategorije lastni²kih vrednostnih papirjev. U£inek delni²kega ²oka na vrednost udeleºb v nan£nih in kreditnih
institucijah je le na vrednost udeleºb, ki se ne od²tejejo od lastnih sredstev.

Pristop, ki temelji na trajanju
e (po)zavarovalnice izra£unajo kapitalsko zahtevo za delni²ko tveganje lo£eno,
kot je dolo£eno s to£ko (1) in (2) ter £e (po)zavarovalnica pridobi nadzorno odobritev, se lahko kapitalsko zahtevo za delni²ko tveganje za to£ko (1) dolo£i s pristopom,
ki temelji na trajanju ("duration-based approach"). Kapitalska zahteva za sredstva
in obveznosti ºivjenjskih zavarovalnic, ki se nana²ajo na dejavnosti poklicnega pokojninskega zavarovanja bi bila tako enaka izgubi osnovnih lastnih sredstev, ki bi
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15
16
17
18
19
20
90 ali več

33%
31%
30%
29%
27%
26%
20%

-27%
-28%
-28%
-28%
-29%
-29%
-20%

bila posledica takoj²njega zmanj²anja vrednosti, v vi²ini 22%, lastni²kih vrednostnih
Tab_del:
papirjev,
ki ustrezajo tem dejavnostim. Trajanje prihodnjih denarnih tokov se izra£una z uporabo iste krivulje obrestnih mer kot pri vrednotenju zavarovalno-tehni£nih
Tip 1
Tip 2
Kvalificirani
rezervacij.
Osnovna raven

39%

49%

30%

delniškega
šoka
V drugem koraku
izra£unamo
kapitalsko zahtevo za delni²ko tveganje tako,
da kombiniramo kapitalske zahteve za posamezne kategorije s korelacijsko matriko
za delni²ka tveganja Kordelniško (tabela3.4).
CorrIndex:
Tip 1
Tip 2
Kvalificirani

Tip 1
1
0,75
0,75

Tip 2
0,75
1
1

Kvalificirani
0,75
1
1

Tabela 3.4: Korelacijska matrika Kordelniško
Kapitalsko zahtevo za delni²ko tveganje izra£unamo:
SCRtrg,delniško =

sX

Kordelniško (r, c) · SCRtrg,delniško,r · SCRtrg,delniško,c ,

r,c

kjer so:
• Kordelniško (r, c) = elementi korelacijske matrike Kordelniško ,
• SCRtrg,delniško,r = kapitalska zahteva za delni²ko tveganje za kategorijo r glede
na vrstico r korelacijske matrike Kordelniško ,
• SCRtrg,delniško,c = kapitalska zahteva za delni²ko tveganje za kategorijo c glede
na stolpec c korelacijske matrike Kordelniško ,

Delni²ki scenariji morajo biti izra£unani pod pogojem, da scenarij ne spremeni
vrednosti prihodnjih diskrecijskih upravi£enj v zavarovalno-tehni£nih rezervacijah.
Poleg tega morajo biti rezultati scenarijev dolo£eni pod pogojem, da se vrednost
prihodnjih diskrecijskih upravi£enj lahko spremeni in da zavarovalnica lahko spreminja predpostavke v prihodnjih stopnjah bonusov v odgovor na ²ok, ki se testira.
Tako dobljena kapitalska zahteva je nSCRtrg,delniško .

3.2.1.3

Nepremi£ninsko tveganje

Nepremi£ninsko tveganje nastane kot posledica ob£utljivosti sredstev, obveznosti in
nan£nih naloºb na spremembe v ravni ali volatilnosti trºnih cen nepremi£nin.
Kot nepremi£nina se obravnavajo naslednje naloºbe, katerih tveganja se ²tejejo
v podmodul nepremi£ninskega tveganja:
• zemlji²£a, stavbe in nepremi£ninske pravice,
• naloºbe v nepremi£nine za lastno uporabo podjetja.
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Tveganja naslednjih naloºb so ²tejejo v podmodul delni²kega tveganja:
• naloºbe v podjetje, ki se ukvarja z upravljanjem nepremi£nin in objektov,
• naloºbe v podjetje, ki se ukvarja z razvojem nepremi£ninskih projektov ali

podobnimi dejavnostmi,

• naloºbe v podjetje, ki najame posojila institucij izven zavarovalni²ke skupine,

da bi izkoristilo svoje naloºbe v nepremi£ninah.

e podjetje vlaga v nepremi£nine preko kolektivnih naloºbenih podjemov ali
deluje kot nepremi£ninski holding in se ne ²teje za povezano podjetje, je potrebno
upo²tevati pristop vpogleda.

Vhodni podatek
BOF = neto vrednost sredstev - obveznosti

Izhodna podatka
Modul nam da naslednja podatka:
• SCRtrg,nepremičninsko = kapitalska zahteva za nepremi£ninsko tveganje,
• nSCRtrg,nepremičninsko = kapitalska zahteva za nepremi£ninsko tveganje,

vklju£no z absorpcijsko zmoºnostjo zavarovalno-tehni£nih rezervacij.

Izra£un
Kapitalska zahteva za nepremi£ninsko tveganje je dolo£ena kot rezultat vnaprej
dolo£enega scenarija:
SCRtrg,nepremičninsko = max(∆BOF |nepremi£ninski ²ok; 0)

Nepremi£ninski ²ok je takoj²en u£inek na neto vrednost sredstev in obveznosti,
ki se pri£akuje v primeru trenutnega zmanj²anja vrednosti naloºb v nepremi£nine za
25%, upo²tevajo£ vse posamezne neposredne in posredne izpostavljenosti podjetja
do cen nepremi£nin. Nepremi£ninski ²ok upo²teva speci£no naloºbeno politiko,
vklju£no z dogovori za varovanje pred tveganji in podobnim.
Nepremi£ninski scenarij mora biti izra£unan pod pogojem, da scenarij ne spremeni vrednosti prihodnjih diskrecijskih upravi£enj v zavarovalno-tehni£nih rezervacijah.
Poleg tega mora biti rezultat scenarija dolo£en pod pogojem, da se vrednost
prihodnjih diskrecijskih upravi£enj lahko spremeni in da podjetje lahko spreminja
predpostavke v prihodnjih stopnjah bonusov v odgovor na ²ok, ki se testira. Tako
dobljena kapitalska zahteva je nSCRtrg,nepremičninsko .
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3.2.1.4

Valutno tveganje

Valutno tveganje izhaja iz sprememb v ravni ali volatilnosti deviznih te£ajev (to je
menjalnih te£ajev valut). Podjetja so lahko izpostavljena valutnemu tveganju, ki
izhaja iz razli£nih virov, vklju£no z njihovimi naloºbenimi portfelji in tudi sredstvi,
obveznostmi in naloºbami v povezanih podjetjih. Oblikovanje podmodula valutnega
tveganja je namenjeno upo²tevanju valutnega tveganja podjetja, ki izhaja iz vseh
moºnih virov.
Doma£a valuta je valuta, v kateri podjetje pripravi svoja nan£na poro£ila. Vse
ostale valute imenujemo tuje valute. Tuja valuta je pomembna oziroma relevantna
za izra£une scenarija, £e je znesek osnovnih lastnih sredstev odvisen od menjalnega
te£aja med tujo in lokalno valuto.
Za vsako relevantno tujo valuto C devizna pozicija vklju£uje vse naloºbe v tuje
instrumente, kjer valutno tveganje ni zavarovano. To je zato, ker ²oki za obrestno,
delni²ko, nepremi£ninsko tveganje in tveganje razpona niso zasnovani za vgradnjo
valutnega tveganja.
Za naloºbe v lastni²ke vrednostne papirje tipa 1 in tipa 2, ki trgujejo na borzah
in ki poslujejo z razli£nimi valutami, se predpostavlja, da so ob£utljive na glavno
valuto, v kateri kotirajo. Za lastni²ke vrednostne papirje tipa 2, ki ne kotirajo na
nobeni borzi, se predpostavlja, da so ob£utljivi na valuto drºave, v kateri ima izdajatelj glavne poslovne dejavnosti. Za nepremi£nine pa se predpostavlja, da so
ob£utljive na valuto drºave, v kateri se nahajajo.

Vhodni podatek
BOF = neto vrednost sredstev - obveznosti

Izhodna podatka
Modul nam da naslednja podatka:
• SCRtrg,valutno = kapitalska zahteva za valutno tveganje,
• nSCRtrg,valutno = kapitalska zahteva za valutno tveganje, vklju£no z absorp-

cijsko zmoºnostjo zavarovalno-tehni£nih rezervacij.

Izra£un
Kapitalska zahteva za valutno tveganje je dolo£ena kot rezultat dveh vnaprej dolo£enih scenarijev:
gor
SCRtrg,valutno,C
= max(∆BOF |valutni ²ok navzgor; 0),
dol
SCRtrg,valutno,C
= max(∆BOF |valutni ²ok navzdol; 0).

Scenarij za valutni ²ok navzgor je trenutni dvig vrednosti valute C za 25% glede
na doma£o valuto. Scenarij za valutni ²ok navzdol pa je trenuten padec vrednosti
valute C za 25% glede na doma£o valuto.
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Pri izra£unu moramo upo²tevati vse posamezne devizne pozicije udeleºencev in
njihove naloºbene politike (na primer dogovori za varovanje pred tveganji).

Prilagojeni faktorji za valute vezane na evro
Za izra£un SCRtrg,valutno , kjer je ena valuta (bodisi doma£a bodisi tuja valuta)
evro, druga valuta pa je vezana na evro ali pa kjer sta obe (doma£a in tuja valuta)
vezani na evro, se upo²tevajo prilagojeni faktorji. Ti so dolo£eni v Izvedbeni uredbi
Komisije (EU) 2015/2017 ([26]).
e je prva valuta (bodisi doma£a bodisi tuja valuta) evro, druga valuta pa je
vezana na evro, se 25-odstotni faktor nadomesti z:
• 0, 39%, £e je druga valuta danska krona (DKK),
• 1, 81%, £e je druga valuta bolgarski lev (BGN),
• 2, 18%, £e je druga valuta zahodnoafri²ki frank CFA (XOF),
• 1, 96%, £e je druga valuta srednjeafri²ki frank CFA (XAF),
• 2, 00%, £e je druga valuta komorski frank (KMF).

e sta obe valuti (doma£a in tuja valuta) vezani na evro, se 25-odstotni faktor
nadomesti z:
• ±2, 24%, £e sta valuti DKK in BGN,
• ±2, 62%, £e sta valuti DKK in XOF,
• ±2, 40%, £e sta valuti DKK in XAF,
• ±2, 44%, £e sta valuti DKK in KMF,
• ±4, 06%, £e sta valuti BGN in XOF,
• ±3, 85%, £e sta valuti BGN in XAF,
• ±3, 89%, £e sta valuti BGN in KMF,
• ±4, 23%, £e sta valuti XOF in XAF,
• ±4, 27%, £e sta valuti XOF in KMF,
• ±4, 04%, £e sta valuti XAF in KMF.

Valutni scenariji morajo biti izra£unani pod pogojem, da scenarij ne spremeni
vrednosti prihodnjih diskrecijskih upravi£enj v zavarovalno-tehni£nih rezervacijah.
Poleg tega mora biti rezultat scenarijev dolo£en pod pogojem, da se vrednost
prihodnjih diskrecijskih upravi£enj lahko spremeni in da podjetje lahko spreminja
predpostavke v prihodnjih stopnjah bonusov v odgovor na ²ok, ki se testira. Tako
gor
dol
dobljeni kapitalski zahtevi sta nSCRtrg,valutno,C
in nSCRtrg,valutno,C
.
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Za vsako valuto je
gor
dol
),
nSCRtrg,valutno,C = max(nSCRtrg,valutno,C
; nSCRtrg,valutno,C

celotna kapitalska zahteva nSCRtrg,valutno pa
nSCRtrg,valutno =

X

nSCRtrg,valutno,C .

C

Za vsako valuto velja:
gor
gor
£e je nSCRtrg,valutno,C = nSCRtrg,valutno,C
, je SCRtrg,valutno,C = SCRtrg,valutno,C
,
dol
dol
£e je nSCRtrg,valutno,C = nSCRtrg,valutno,C , je SCRtrg,valutno,C = SCRtrg,valutno,C ,
potem celotno kapitalsko zahtevo SCRtrg,valutno dobimo kot
SCRtrg,valutno =

X

SCRtrg,valutno,C .

C

3.2.1.5

Tveganje razpona

Tveganje razpona izhaja iz ob£utljivosti vrednosti sredstev, obveznosti in nan£nih
instrumentov na spremembe v ravni ali volatilnosti kreditnih pribitkov netvegane
obrestne mere.
Modul tveganja razpona velja zlasti za naslednje vrste obveznic:
• podjetni²ke obveznice,
• podrejene dolºni²ke naloºbe, odvisno od pogodbenih pogojev,
• naloºbene instrumente z zna£ilnostmi lastni²kih vrednostnih papirjev in obve-

znic,

• krite obveznice (obveznice, zavarovane s kritnim premoºenjem),
• posojila, razen maloprodajnih posojil (ang. retail loans), ki so zavarovana s

stanovanjsko hipoteko,

• pozicije listinjenja (to so izpostavljenosti v listinjenju, kjer je listinjenje pre-

moºenjski prenos izpostavljenosti, ki so predmet listinjenja, na pravno osebo s
posebnim namenom listinjenja, ki v zvezi s tem izda vrednostne papirje [27]),

• kreditne izvedene nan£ne instrumente, ki niso namenjeni zavarovanju.

Poleg tega se modul tveganja razpona uporablja za vse tipe s premoºenjem zavarovanih vrednostnih papirjev (ang. asset-backed securities) in za vse tran²e (to
je pogodbeno dolo£en segment kreditnega tveganja, povezan z izpostavljenostjo ali
ve£ izpostavljenostmi /£len 4(1)(67) Uredbe (EU) ²t. 575/2013 [28]/) strukturiranih kreditnih produktov, kot so s premoºenjem zavarovane dolºni²ke obveznosti.
Modul tveganja razpona pokriva kreditne izvedene nan£ne instrumente, na primer
kreditne zamenjave (ang. credit default swaps), zamenjave celotnih donosov (ang.
total return swaps) in kreditne zapise (ang. credit linked notes), ki niso del politike zmanj²evanja tveganja. V zvezi s kreditnimi izvedenimi nan£nimi instrumenti
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spada v podmodul tveganja razpona le kreditno tveganje, ki je preneseno iz izvedenih nan£nih instrumentov. Vse podrobnosti, kaj vse obsega tveganje razpona, so
opisane v [21].
Pri izra£unu kapitalske zahteve za ta tip tveganja je potrebno upo²tevati programe za upravljanje s tveganji kreditnega pribitka (hedging program).

Vhodni podatki
Za modul potrebujemo naslednje vhodne podatke:
• M Vi = vrednost izpostavljenosti kreditnemu tveganju i,
• ocenai = stopnja kreditne kvalitete izpostavljenosti kreditnemu tveganju i,
• tri = trajanje izpostavljenosti kreditnemu tveganju i (izraºeno v letih).

V primeru, ko imamo ve£ stopenj kreditne kvalitete (bonitetna ocena imenovane
zunanje bonitetne institucije /ECAI/) za dano kreditno izpostavljenost, uporabimo
drugo najbolj²o oceno.

Izhodna podatka
Modul nam da naslednja podatka:
• SCRtrg,razpon = kapitalska zahteva za tveganje razpona,
• nSCRtrg,razpon = kapitalska zahteva za tveganje razpona, vklju£no z absorp-

cijsko zmoºnostjo zavarovalno-tehni£nih rezervacij.

Izra£un
Kapitalska zahteva za tveganje razpona je dolo£ena kot:
listinjenje
izvedenif.i.
obveznice
+ SCRtrg,razpon
+ SCRtrg,razpon
,
SCRtrg,razpon = SCRtrg,razpon

kjer so
obveznice
• SCRtrg,razpon
= kapitalska zahteva za tveganje razpona pri obveznicah in kre-

ditih,

listinjenje
• SCRtrg,razpon
= kapitalska zahteva za tveganje razpona pri pozicijah v listi-

njenju,

izvedenif.i.
• SCRtrg,razpon
= kapitalska zahteva za tveganje razpona pri kreditnih izvedenih

nan£nih instrumentih.

Tveganje razpona pri obveznicah in kreditih
Kapitalska zahteva za tveganje razpona pri obveznicah in kreditih (razen stanovanjskih hipotekarnih kreditov, vklju£no z ban£nimi vlogami, razen denarnih sredstev
na bankah) je dolo£ena kot rezultat vnaprej dolo£enega scenarija:
33

obveznice
= max(∆BOF |²ok na razpon obveznic in kreditov; 0).
SCRtrg,razpon

ok tveganja razpona pri obveznicah in kreditih je takoj²en u£inek na neto vrednosti
sredstev in obveznosti, ki je pri£akovan v primeru trenutnega zmanj²anja vrednosti
obveznic in kreditov zaradi raz²iritve kreditnega razpona:
X

M Vi · F up (ocenai ; tri ),

i

kjer je F gor (ocenai ; tri ) funkcija stopnje kreditne kvalitete in trajanja izpostavljenosti kreditnemu tveganju i, ki je kalibrirana tako, da zagotavlja konsistentnost ²oka
z VaR 99, 5% po raz²iritvi kreditnega razpona. Faktor F gor (ocenai ; tri ) je navzgor
omejen s 100%.
Trajanje (tri ), izraºeno v letih, ne sme nikoli biti manj kot 1. Za obveznice ali
kredite s spremenljivo obrestno mero je tri enako spremenjenemu trajanju obveznice ali kredita z nespremenljivo obrestno mero z isto zapadlostjo in s kuponskimi
izpla£ili, ki so enaka terminski obrestni meri.
Spodnja tabela 3.5 prikazuje faktorje F gor za obveznice ali kredite, za katere je
na voljo stopnja kreditne kvalitete:
F_up_bonds:
Stopnja kreditne kvalitete

0

1

2

3

4

5 in 6

Trajanje
(tri)

Fgor

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

tri ≤ 5

bi * tri

/

0,9%

/

1,1%

/

1,4%

/

2,5%

/

4,5%

/

7,5%

5 < tri ≤ 10

ai + bi * (tri - 5)

4,5% 0,5% 5,5% 0,6% 7,0% 0,7% 12,5% 1,5% 22,5% 2,5% 37,5% 4,2%

10 < tri ≤ 15

ai + bi * (tri - 10)

7,0% 0,5% 8,4% 0,5% 10,5% 0,5% 20,0% 1,0% 35,0% 1,8% 58,5% 0,5%

15 < tri ≤ 20

ai + bi * (tri - 15)

9,5% 0,5% 10,9% 0,5% 13,0% 0,5% 25,0% 1,0% 44,0% 0,5% 61,0% 0,5%

tri > 20

min[ai + bi * (tri - 20);1]

12,0% 0,5% 13,4% 0,5% 15,5% 0,5% 30,0% 0,5% 46,5% 0,5% 63,5% 0,5%

obveznice
Tabela 3.5: Tabela faktorjev za SCRtrg,razpon
, £e je na voljo stopnja kreditne kvaliF_up_bonds_2:
tete
gor

(tri)
F
Faktorji F gor se uporabljajoTrajanje
za ocenjevanje
vpliva
²iritve razponov na vrednost
tri ≤ 5
* tri
obveznic. Na primer za 5-letno obveznico
s stopnjo 3%
kreditne
kvalitete 0 je predvidena
izguba vrednosti za 4, 5% po scenariju
raz²iritve
razpona.
5 < tri ≤ 10
15% + 1,7% * (tri - 5)
< tri ≤ 20
23,5% + 1,2% * (tri - 10)
Za obveznice in kredite, za 10katere
stopnja
kreditne kvalitete ni na voljo in za
tr
>
20
min[35,5%
+ 0,5% * (tri - 20);
katere dolºniki niso zagotovili zavarovanja
s premoºenjem,
se 1]dodelijo faktorji
i
gor
F (tri ), ki so podani v tabeli 3.6.
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tri > 20

min[ai + bi * (tri - 20);1]

12,0% 0,5% 13,4% 0,5% 15,5% 0,5% 30,0% 0,5% 46,5% 0,5% 63,5% 0,5%

bonds_2:
Trajanje (tri)

Fgor

tri ≤ 5

3% * tri

5 < tri ≤ 10

15% + 1,7% * (tri - 5)

10 < tri ≤ 20

23,5% + 1,2% * (tri - 10)

tri > 20

min[35,5% + 0,5% * (tri - 20); 1]

obveznice
Tabela 3.6: Tabela faktorjev za SCRtrg,razpon
, £e ni na voljo stopnje kreditne kvalitete

Obveznicam in kreditom, za katere stopnja kreditne kvalitete ni na voljo in za
katere so dolºniki zagotovili zavarovanje s premoºenjem, se dodeli faktor tveganja
F gor v skladu z naslednjim:
• £e je tveganju prilagojena vrednost zavarovanja s premoºenjem vi²ja ali enaka
vrednosti obveznice ali kredita i, je F gor enak polovici faktorja tveganja, ki bi

se dolo£il v skladu s tabelo 3.6,

• £e je tveganju prilagojena vrednost zavarovanja s premoºenjem niºja od vrednosti obveznice ali kredita i in £e bi bila na podlagi faktorja tveganja, dolo£enega v skladu s tabelo 3.6, vrednost obveznice ali kredita i niºja od tveganju
prilagojene vrednosti zavarovanja s premoºenjem, je F gor enak povpre£ju na-

slednjega:

 faktorja tveganja, dolo£enega v skladu s tabelo 3.6,
 razlike med vrednostjo obveznice ali kredita i in tveganju prilagojeno
vrednostjo zavarovanja s premoºenjem, deljene z vrednostjo obveznice ali
kredita i,
• £e je tveganju prilagojena vrednost zavarovanja s premoºenjem niºja od vrednosti obveznice ali kredita i in £e bi bila na podlagi faktorja tveganja, dolo£enega v skladu s tabelo B, vrednost obveznice ali kredita i vi²ja ali enaka
tveganju prilagojeni vrednosti zavarovanja s premoºenjem, se F gor dolo£i v

skladu s tabelo 3.6. [6]

Vpliv takoj²njega zmanj²anja na vrednost udeleºb v nan£nih in kreditnih institucijah se upo²teva le pri vrednosti udeleºb, ki se ne od²tejejo od lastnih sredstev.
V [21] in [6] so dodatno podane ²e posebne reference za izpostavljenosti v obliki
obveznic in kreditov do (po)zavarovalnic, za katere ni na voljo bonitetne ocene imenovane ECAI in ki bodisi razpolagajo bodisi ne razpolagajo z zahtevanim minimalnim
kapitalom, za izpostavljenosti v obliki kritih obveznic in za izpostavljenosti v obliki
obveznic in kreditov do enot centralne ravni drºav, centralnih bank, ve£stranskih
(multilateralnih) razvojnih bank in mednarodnih organizacij.
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Tveganje razpona pri pozicijah v listinjenju
Kapitalska zahteva za tveganje razpona pri pozicijah v listinjenju je enaka vsoti
kapitalske zahteve za pozicije v listinjenju tipa 1, kapitalske zahteve za pozicije v
listinjenju tipa 2 in kapitalske zahteve za pozicije v relistinjenju.
Pozicije v listinjenju tipa 1 vklju£ujejo pozicije v listinjenju, ki izpolnjujejo vsa
merila iz £lena 177(2) delegirane uredbe [6]. Ta so med drugim, da je pozicija
razporejena v stopnjo kreditne kvalitete 3 ali vi²jo, listinjenje kotira na reguliranem
trgu drºave (£lanica EGP ali OECD ali je sprejeto v trgovanje na organiziranem
trgovalnem mestu), pozicija je v najbolj nadrejeni tran²i ali tran²ah listinjenja in
ima med trajanjem posla vseskozi najvi²jo raven nadrejenosti.
Pozicije v listinjenju tipa 2 vklju£ujejo vse pozicije v listinjenju, ki ne ²tejejo za
pozicije v listinjenju tipa 1 in za pozicije v relistinjenju.
Kapitalska zahteva za tveganje razpona pri pozicijah v listinjenju je dolo£ena
kot rezultat vnaprej dolo£enega scenarija:
listinjenje
SCRtrg,razpon
= max(∆BOF |direkten ²ok na razpon pri pozicijah v listinjenju;0).

ok na razpon pri pozicijah v listinjenju je takoj²en u£inek na neto vrednost
sredstev in obveznosti, ki je pri£akovan v primeru slede£ega trenutnega zmanj²anja
vrednosti pozicij v listinjenju zaradi ²iritve kreditnega razpona:
P

i

M Vi · F gor (ocenai ; tri ),

kjer je F gor (ocenai ; tri ) funkcija stopnje kreditne kvalitete in trajanja izpostavljenosti kreditnemu tveganju i, ki je kalibrirana tako, da zagotavlja konsistentnost ²oka
z VaR 99, 5% po raz²iritvi kreditnega razpona. Faktor F gor (ocenai ; tri ) je navzgor
omejen s 100%.
Faktor tveganja je enak:
F gor (ocenai ; tri ) = min(bi · tri ; 1),

kjer je parameter bi dolo£en glede na stopnjo kreditne kvalitete pozicije v listinjenju
in je podan v tabeli:
• za pozicije v listinjenju tipa 1:
F_up_pozicija_1:

Stopnja kreditne kvalitete

0

1

2

3

bi

2,1%

3%

3%

3%

Tabela
F_up_pozicija_2:

3.7: Tabela parametrov bi za pozicije v listinjenju tipa 1

Stopnja kreditne kvalitete

0

1

2

3

4

5

6

bi

12,5%

13,4%

16,6%

19,7%

82%

100%

100%
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F_up_pozicija_3:
Stopnja kreditne kvalitete

0

1

2

3

4

5

6

F_up_pozicija_1:
Stopnja kreditne kvalitete
F_up_pozicija_1:
bi

0

1

2

3

2,1%

3%

3%

3%

Stopnja kreditne kvalitete

0

1

2

3

bi

2,1%

3%

3%

3%

• zaF_up_pozicija_2:
pozicije v listinjenju tipa 2:
Stopnja kreditne kvalitete
F_up_pozicija_2:
bi
Stopnja kreditne kvalitete

Tabela
3.8:
F_up_pozicija_3:
bi

0

1

2

3

4

5

6

12,5%

13,4%

16,6%

19,7%

82%

100%

100%

0

1

2

3

4

5

6

Tabela
bi za pozicije
v82%listinjenju
2
12,5% parametrov
13,4%
16,6%
19,7%
100% tipa
100%

Stopnja kreditne kvalitete

0

1

2

3

4

5

6

bi

33%

40%

51%

91%

100%

100%

100%

•F_up_pozicija_3:
za pozicije v relistinjenju:
Stopnja kreditne kvalitete
F_up_derivatives:
bi

0

1

2

3

4

5

6

33%

40%

51%

91%

100%

100%

100%

Stopnja kreditne kvalitete

0

1

2

3

4

5

6

1,5

2,6

4,5

8,4

16,2

16,2

Tabela 3.9: Tabela parametrov bi za pozicije v relistinjenju
F_up_derivatives:

Takojšnje povečanje razpona
1,3
(v odstotnih točkah)
Stopnjavkreditne
kvalitete za katere
0
Pozicijam
listinjenju,

2
3
4
5
6 se dodeli
ni1 na voljo
stopnje
kreditne
kvalitete,
gor
faktorTakojšnje
tveganja
F razpona
v vi²ini 100%.
povečanje
CT_i:
(v odstotnih točkah)

1,3

1,5

2,6

4,5

8,4

16,2

16,2

Tveganje
razpona pri kreditnih izvedenih nan£nih instrumentih
Ponderirana povprečna stopnja
CT_i: kreditne kvalitete posamezne

0

1

2

3

4

5

6

izpostavljenosti
i
Kreditni izvedeni
nan£ni
instrumenti obsegajo kreditne zamenjave, zamenjave
Ponderirana
povprečna
stopnja
celotnih
donosov
in kreditne
zapise, pri katerih
Relativni prag izpostavljenosti
kreditne kvalitete posamezne

0

3%

1

3%

2

3%

3 1,5%

4 1,5%

5 1,5%

6 1,5%

i i
izpostavljenosti
• podjetja
ne Ctdrºijo
osnovnih instrumentov ali drugih izpostavljenosti, kjer je

osnovno tveganje med navedeno izpostavljenostjo in instrumenti, na katerih
3%
3%
1,5% nepomembno
1,5%
1,5% v vseh
1,5% moºnih
nan£ni
instrumenti,
scenarijih ali

Relativni prag izpostavljenosti
3%
temeljijo Ctkreditni
izvedeni
i

• kreditni izvedeni nan£ni instrumenti niso del politike zmanj²evanja tveganj.

Kapitalska zahteva za tveganje razpona pri kreditnih izvedenih nan£nih instrumentih je dolo£ena kot rezultat dveh vnaprej dolo£enih scenarijev:
izvedenif.i.
SCRtrg,razpon,gor
= max(∆BOF |²ok navzgor na razpon pri kreditnih izvedenih
nan£nih instrumentih;0),
izvedenif.i.
= max(∆BOF |²ok navzdol na razpon pri kreditnih izvedenih
SCRtrg,razpon,dol
nan£nih instrumentih;0).

Kapitalska zahteva za tveganje razpona pri kreditnih izvedenih nan£nih instrumentih je enaka vi²ji od naslednjih kapitalskih zahtev:
• izgubi osnovnih lastnih sredstev, ki bi bila posledica takoj²njega absolutnega

pove£anja kreditnega razpona instrumentov, na katerih temeljijo kreditni izvedeni nan£ni instrumenti. e je na voljo stopnja kreditne kvalitete je takoj²nje pove£anje razpona podano v tabeli 3.10 £e stopnje kreditne kvalitete ni
na voljo, pa je takoj²nje pove£anje kreditnega razpona instrumentov enako 5
odstotnim to£kam,
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Stopnja kreditne kvalitete

0

1

2

3

4

5

6

bi

33%

40%

51%

91%

100%

100%

100%

Stopnja kreditne kvalitete

0

1

2

3

4

5

6

Takojšnje povečanje razpona
(v odstotnih točkah)

1,3

1,5

2,6

4,5

8,4

16,2

16,2

F_up_derivatives:

Tabela
CT_i:3.10: Tabela takoj²njega pove£anja razpona pri kreditnih izvedenih nan£nih
instrumentih, £e je na voljo stopnja kreditne kvalitete
Ponderirana povprečna stopnja
kreditne kvalitete posamezne
• izgubi
osnovnihi lastnih
izpostavljenosti

0

1

2

3

4

5

6

sredstev, ki bi bila posledica takoj²njega relativnega
zmanj²anja kreditnega razpona instrumentov, na katerih temeljijo kreditni izRelativni
izpostavljenosti
vedeniprag
nan£ni
instrumenti,
3% za 75%.
3%
3%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
Cti

Kapitalska zahteva za tveganje razpona pri kreditnih izvedenih nan£nih instrumentih izvira iz tipa ²oka, ki povzro£i najvi²jo kapitalsko zahtevo, vklju£no z
absorpcijsko zmoºnostjo zavarovalno-tehni£nih rezervacij:
izvedenif.i.
izvedenif.i.
£e je nSCRtrg,razpon,gor
> nSCRtrg,razpon,dol
, potem je
izvedenif.i.
izvedenif.i.
SCRtrg,razpon
= SCRtrg,razpon,gor
,
izvedenif.i.
izvedenif.i.
nSCRtrg,razpon
= nSCRtrg,razpon,gor
,
izvedenif.i.
izvedenif.i.
£e je nSCRtrg,razpon,gor
≤ nSCRtrg,razpon,dol
, potem je
izvedenif.i.
izvedenif.i.
SCRtrg,razpon
= SCRtrg,razpon,dol
,
izvedenif.i.
izvedenif.i.
nSCRtrg,razpon
= nSCRtrg,razpon,dol
.

3.2.1.6

Koncentracija trºnega tveganja

Obseg podmodula koncentracije trºnega tveganja zajema sredstva, obravnavana v
podmodulih delni²kega, nepremi£ninskega tveganja in tveganja razpona, in izklju£uje sredstva, ki jih pokriva modul tveganja nepla£ila nasprotne stranke. Primera
tveganja, ki sta povezana s koncentracijo:
• tveganja, ki izhajajo iz koncentracije v gotovini, ki poteka na banki, so zajeta

v modulu tveganja nepla£ila nasprotne stranke,

• tveganja, ki ustrezajo koncentraciji v drugih ban£nih sredstvih, pa se odraºajo

v podmodulu koncentracije trºnega tveganja.

Ustrezna ocena koncentracije trºnega tveganja mora zajemati neposredne in posredne izpostavljenosti, ki izvirajo iz naloºb, ki so vklju£ene v obseg tega podmodula.
Zaradi enostavnosti in doslednosti je opredelitev koncentracije trºnega tveganja glede
nan£nih naloºb omejena na tveganja, ki so povezana s kopi£enjem izpostavljenosti
do iste nasprotne stranke, ne gleda se izpostavljenosti naloºb skupnemu dejavniku,
kot sta skupna panoga in skupno geografsko obmo£je.
Kapitalske zahteve za koncentracijo trºnega tveganja se izra£unajo na podlagi
posameznih izpostavljenosti. Izpostavljenosti do podjetij, ki spadajo v isto skupino
podjetij ali nan£ni konglomerat, se obravnavajo kot ena posamezno izpostavljenost.
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Vhodni podatki
Izpostavljenosti tveganjem v sredstvih morajo biti deljene v skupine glede na vklju£ene nasprotne stranke:
• Ei = izpostavljenost ob nepla£ilu za posamezno izpostavljenost i, ki se vklju£i

v osnovo za izra£un podmodula koncentracije trºnega tveganja,

• sredstvaxl = skupni znesek vseh sredstev v lasti zavarovalnice, obravnavan kot

osnova za izra£un tega podmodula,

• ocenai = zunanja stopnja kreditne kvalitete nasprotne stranke i.

Kjer ima podjetje ve£ kot eno izpostavljenost do nasprotne stranke, je izpostavljenost ob nepla£ilu nasprotne stranke Ei vsota vseh izpostavljenosti do te nasprotne
stranke. Izpostavljenost ob nepla£ilu do posamezne izpostavljenosti i je vsota izpostavljenosti ob nepla£ilu do vseh nasprotnih strank, ki pripadajo posamezni izpostavljenosti.
Ocenai bi morala biti tehtana povpre£na stopnja kreditne kvalitete posamezne
izpostavljenosti, dolo£ena kot celo ²tevilo, ki je najbliºje povpre£ju stopenj kreditne kvalitete posameznih izpostavljenosti do nasprotne stranke i, uteºeno z neto
izpostavljenostjo ob nepla£ilu glede na izpostavljenost do te nasprotne stranke.

Izpostavljenosti do investicijskih skladov ali podobnih subjektov, katerih dejavnost je predvsem lastni²tvo in vodenje podjetja za lastne naloºbene potrebe, je
potrebno obravnavati na osnovi vpogleda. Enako velja za CDO tran²e in podobne
naloºbe, ki so vgrajene v ²trukturiranih produktih".

Izhodni podatek
Modul nam da naslednji podatek:
• SCRtrg,koncentracija = kapitalska zahteva za koncentracijo trºnega tveganja,
• nSCRtrg,koncentracija = kapitalska zahteva za koncentracijo trºnega tveganja,

vklju£no z absorpcijsko zmoºnostjo zavarovalno-tehni£nih rezervacij.

Izra£un
Izra£un se izvede v treh korakih:
(a) preseºek izpostavljenosti za posamezno izpostavljenost,
(b) kapitalska zahteva za koncentracijo trºnega tveganja v zvezi s posamezno izpostavljenostjo,
(c) zdruºevanje po vseh posameznih izpostavljenostih.
(a) Preseºek izpostavljenosti za posamezno izpostavljenost i je izra£unan kot:
XSi = max(0; Ei − CTi · sredstvaxl ),
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Stopnja kreditne kvalitete

0

1

2

3

4

5

6

Takojšnje povečanje razpona
(v odstotnih točkah)

1,3

1,5

2,6

4,5

8,4

16,2

16,2

CT_i:
Ponderirana povprečna stopnja
kreditne kvalitete posamezne
izpostavljenosti i

0

1

2

3

4

5

6

Relativni prag izpostavljenosti
CTi

3%

3%

3%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

Tabela 3.11: Tabela relativnega praga preseºne izpostavljenosti CTi
kjer je relativni prag preseºne izpostavljenosti CTi odvisen od ponderirane povpre£ne
stopnje kreditne kvalitete posamezne izpostavljenosti i (podano v tabeli 3.11) in kjer
je sredstvaxl skupni znesek sredstev v lasti (po)zavarovalnice, obravnavanih v tem
podmodulu, ki ne vklju£uje:
• sredstev v zvezi z pogodbami ºivljenjskega zavarovanja, pri katerih naloºbeno

tveganje v celoti nosijo imetniki police,

• izpostavljenosti do nasprotne stranke, ki pripada isti skupini kot zavarovalnica
ali pozavarovalnica (izpolnjeni morajo biti dolo£eni pogoji /£len 184(2) uredbe

[6]/),

• vrednosti udeleºb v nan£nih in kreditnih institucijah, ki se od²teje od lastnih

sredstev,

• izpostavljenosti, vklju£enih v modul tveganja nepla£ila nasprotne stranke,
• odloºenih terjatev za davek,
• neopredmetenih sredstev.

(b) Kapitalska zahteva v zvezi s posamezno izpostavljenostjo Konci je enaka
izgubi osnovnih lastnih sredstev, ki je posledica takoj²njega zmanj²anja vrednosti
sredstev, ki pripadajo posamezni izpostavljenosti i:
XSi · gi ,

kjer sta XSi preseºek izpostavljenosti in gi faktor tveganja za koncentracijo trºnega
tveganja.
Faktor gi je dolo£en:
1. glede na ponderirano povpre£no stopnjo kreditne kvalitete posamezne izpostavljenosti i (tabela 3.12),
2. glede na koli£nik kapitalske ustreznosti, £e za (po)zavarovalnico ni na voljo
bonitetne ocene imenovane ECAI in £e razpolaga z zahtevanim minimalnim
kapitalom MCR (tabela 3.13). e je koli£nik kapitalske ustreznosti (to je razmerje med primernim zneskom lastnih sredstev za kritje zahtevanega solventnostnega kapitala in zahtevanim solventnostnim kapitalom na podlagi najnovej²ih razpoloºljivih vrednosti) med koli£niki kapitalske ustreznosti iz zgornje
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tabele, se vrednost gi linearno interpolira iz najbliºjih vrednosti gi , ki ustrezajo
najbliºjim koli£nikom kapitalske ustreznosti iz zgornje tabele. e je koli£nik
kapitalske ustreznosti niºji od 95%, je faktor tveganja gi enak 73%. e je
koli£nik kapitalske ustreznosti vi²ji od 196%, je faktor tveganja gi enak 12%,
3. gi = 64, 5% za izpostavljenosti do kreditnih in nan£nih institucij ter za izpostavljenosti do (po)zavarovalnic tretjih drºav, za katere ni na voljo bonitetne
ocene imenovane ECAI,
4. gi = 73% za izpostavljenosti do (po)zavarovalnic, ki ne razpolagajo z zahtevanim minimalnim kapitalom in za vse ostale izpostavljenosti.
G_i:
Ponderirana povprečna stopnja
G_i:
kreditne kvalitete posamezne
izpostavljenosti i

0

1

Ponderirana povprečna stopnja
kreditne kvalitete posamezne
0
Faktor tveganja gi
12%
izpostavljenosti i
Faktor tveganja g

12%

2

12%

1

3

21%

12%

2

4

3

27%

21%

73%

27%

5

4

73%

6

5

73%

6

73%

73%

73%

i
TabelaG_i_2:
3.12: Tabela faktorjev
gi glede na ponderirano povpre£no stopnjo kreditne
kvalitete posamezne izpostavljenosti i

Količnik kapitalske ustreznosti
G_i_2:
Faktor
tveganja
gi
Količnik
kapitalske
ustreznosti

Faktor tveganja gi

95%

100%

122%

175%

196%

73%
95%

64,5%
100%

27%122%

21% 175%

12% 196%

73%

64,5%

27%

21%

12%

Tabela 3.13: Tabela faktorjev gi glede na koli£nik kapitalske ustreznosti
(c) Zdruºevanje nam da kapitalsko zahtevo za koncentracijo trºnega tveganja,
ki je dolo£eno ob predpostavki, da ni korelacije med zahtevami za posamezno nasprotno stranko i:
s
SCRtrg,koncentracija =

X
(Konc2i )
i

kjer je Konci kapitalska zahteva ua koncentracijo trºnega tveganja v zvezi s posamezno izpostavljenostjo i in kjer vsota zajema vse posamezne izpostavljenosti i.
Ta podmudul zajema tudi nSCRtrg,koncentracija - kapitalsko zahtevo za koncentracijo trºnega tveganja, vklju£no z absorpcijsko zmoºnostjo zavarovalno-tehni£nih
rezervacij.
V [21] in [6] so dodatno podane ²e posebne reference za izpostavljenosti v obliki
kritih obveznic, za izpostavljenosti do posamezne nepremi£nine, za izpostavljenosti
do enot centralne ravni drºav, centralnih bank, multilateralnih razvojnih bank in
mednarodnih organizacij ter za izpostavljenosti do ban£nih depozitov.
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3.2.2

Korelacijska matrika za trºna tveganja.

Izbira korelacijskih parametrov ima pomemben vpliv na kapitalsko zahtevo. V tem
poglavju si bomo pogledali metodologijo za izbiro korelacijskih parametrov, ki sestavljajo korelacijsko matriko za trºna tveganja Kortrg ,ki smo jo denirali v poglavju
3.2 .
V dokumentu The underlying assumptions in the standard formula for the Solvency Capital Requirement calculation ([29]), ki ga je objavila EIOPA dne 25. julija
2014 in vsebuje osnovne informacije za tehni£no analizo, ki je izvedena za umerjanje
klju£nih parametrov standardne formule, sta za vse korelacijske matrike zapisani
naslednji temeljni predpostavki:
• odvisnost med tveganji je mogo£e v celoti zajeti s pristopom linearnega kore-

lacijskega koecienta,

• korelacijski parametri so izbrani tako, da se doseºe najbolj²a aproksimacija
99, 5% VaR za splo²no (skupno) kapitalsko zahtevo.

Zdruºevalna formula v standardni formuli temelji na predpostavki, da se odvisnost med porazdelitvami lahko v celoti zajame z linearnimi korelacijami. Vendar
lahko linearne korelacije vodijo do napa£nih rezultatov - prevelika ali premajhna kapitalska zahteva na skupni ravni. Razloga sta, da odvisnosti med porazdelitvami niso
linearne (odvisnost repa /ang. tail dependence/) in da se oblika robnih porazdelitev bistveno razlikuje od normalne porazdelitve (robne porazdelitve so zamaknjene).
Obe zna£ilnosti se pojavljata v ²tevilnih tveganjih, ki jim je (po)zavarovalnica izpostavljena. Zaradi teh pomanjkljivosti linearne korelacije v mnogih okoli²£inah niso
primerna izbira za zdruºevanje tveganj v kapitalski zahtevi.
V standardni formuli se korelacijske parametre izbere tako, da se doseºe najbolj²i
pribliºek 99, 5% VaR za skupno kapitalsko zahtevo. To pomeni, da za tveganji X
in Y, za kateri velja E(X) = E(Y ) = 0, korelacijski koecient ρ minimizira napako
zdruºevanja:
|V aR(X + Y )2 − V aR(X)2 − V aR(Y )2 − 2ρ · V aR(X) · V aR(Y )|.

Veliko tveganj v standardni formuli je med seboj neodvisnih. Korelacijski parameter je v tem primeru 0, vendar pa tudi ta izbira lahko privede do napa£nih
kon£nih kapitalskih zahtev, £e povezane porazdelitve niso normalne. V praksi se pojavi problem, da oblika osnovnih poradelitev pogosto ni znana ali se razlikuje med
podjetjih in skozi dalj²e £asovno obdobje.

Analiza ustreznosti korelacijske matrike
Analiza ustreznosti korelacijske matrike trºnih tveganj je razloºena v dokumentu
Solvency II Calibration Paper ([18]), ki ga je objavil CEIOPS dne 15. aprila 2010.
Korelacijska matrika se je od tega dokumenta nekoliko spremenila.
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Delniško
Nepremičninsko
Razpon
Koncentracija
Valutno

A
A
A
0
0,25

1
0,75
0,75
0
0,25

0,75
1
0,5
0
0,25

0,75
0,5
1
0
0,25

0
0
0
1
0

0,25
0,25
0,25
0
1

Koncentracija

Valutno

Corr_mkt_stara:

• stara korelacijska matrika (iz [18]):
Obrestno
Obrestno
Delniško Corr:
Nepremičninsko
Razpon
Koncentracija
Trg
Valutno Neplačilo

1
A
A
A
0,5
0,5

Delniško
A
1
0,75
Trg 0,75
1 0,5
0,25 0,5

Nepremičninsko

Razpon

A
A
0,5
0,5
0,75
0,75
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
Neplačilo 0,5 Življenjsko 1 Zdravstveno 0,5 Neživljenjsko0,5
0,5
0,5 0,25
1
0,5
0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
0,5
1
1
0,25
0,25
0,5

Življenjsko

0,25

0,25

1

0,25

0

Neživljenjsko

0,25

0,5

0

0

1

Tabela 3.14:0,25
Korelacijska
Kortrg (iz1 leta 2010)0
Zdravstveno
0,25 marika0,25
•Corr_mkt:
nova korelacijska matrika (iz [6]):
Obrestno
Delniško
Nepremičninsko
Razpon
Koncentracija
Valutno

Corr_mkt_stara:

Obrestno

Delniško

Nepremičninsko

Razpon

Koncentracija

Valutno

1
A
A
A
0
0,25

A
1
0,75
0,75
0
0,25

A
0,75
1
0,5
0
0,25

A
0,75
0,5
1
0
0,25

0
0
0
0
1
0

0,25
0,25
0,25
0,25
0
1

Tabela 3.15: Korelacijska matrika Kortrg (aktualna)

Faktor A iz stare korelacijske matrike je enak faktorju A iz nove korelacijske
gor
Delniško
Razpon
Koncentracija
Valutno
matrike in pomeni:Obrestno
faktor A je
enak 0, Nepremičninsko
kadar SCRtrg,obrestno
izvira
iz nSCR
trg,obrestno ,
1
A
A
0,5
0,5
sicer Obrestno
je enak 0, 5. Spremenile
soA se:
Delniško
Nepremičninsko
• Razpon
Koncentracija
Valutno

A
A
A
0,5
0,5

1
0,75
0,75
0,5
0,5

0,75
1
0,5
0,5
0,5

0,75
0,5
1
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
1
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
1

korelacije med koncentracijo trºnega tveganja in ostalimi tveganji - korelacijski
koecient je v novi korelacijski matriki enak 0, kar pomeni, da je koncentracija
trºnega tveganja neodvisna od ostalih tveganj,

• korelacije med valutnim tveganjem in drugim tveganjem (obrestno, delni²ko,

nepremi£ninsko tveganje in tveganje razpona) - korelacijski koecient se je
zmanj²al iz vrednosti 0, 5 na 0, 25.

CEIOPS je izvedel obseºno kvantitativno in kvalitativno analizo za ustreznost
dolo£itve korelacijskih parametrov. Dolo£il je splo²no raven diverzikacije predlagane korelacijske matrike, ocenil njeno ustreznost in statisti£no ocenil korelacije
med posameznimi pari tveganj v modulu trºnega tveganja z uporabo zgodovinskih
podatkov.
Najprej si poglejmo na splo²no, kaj se zgodi s trºnimi parametri, ko se eden izmed njih drasti£no spremeni (stresna situacija) - na primer, £e se drasti£no spremeni
obrestna mera, le-ta vpliva na spremembo vrednosti nepremi£nin, torej sta obrestno
in nepremi£ninsko tveganje v medsebojni odvisnosti.
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Splo²na odvisnost trºnih tveganj v stresnih situacijah
Velik padec v cenah lastni²kih vrednostnih papirjev, ki se kaºe v delni²kem podmodulu, spreminja ostale trºne parametre. Drasti£ne spremembe cen lastni²kih
vrednostih papirjev (navzdol) ozna£ujejo gospodarsko recesijo in zmanj²anje pri£akovanega dobi£ka podjetij. Pri£akuje se mo£no pove£anje kreditnih razponov in
zmanj²anje povpra²evanja po nepremi£ninah, ²e posebej po poslovnih nepremi£ninah, kar vodi do preseºka nepremi£nin in torej niºjih cen nepremi£nin. e se kreditni
razponi ve£ajo tako mo£no kot v podmodulu tveganja razpona, to kaºe na pove£anje nenaklonjenosti tveganju in vi²je privzete verjetnosti. Te okoli²£ine bi gotovo
neposredno ali posredno vplivale na pri£akovan dobi£ek in trºno vrednost delni²kih
korporacij, kar bi povzro£ilo padec cen lastni²kih vrednostih papirjev. Vsa ta tri
tveganja so nelo£ljivo povezana z gospodarskimi pogoji, tako da so v ektremnih
situacijah povezana med seboj, kot da bi bila v vzro£ni povezanosti.
e pogledamo odvisnosti med obrestnim tveganjem in drugimi podtveganji, opaºamo, da se denarna politika ustreznih centralnih bank ponavadi odziva na gospodarsko recesijo (in zlasti na padec delni²kih trgov) z zniºanjem klju£ne obrestne
mere. To ima neposredni u£inek na negativna gibanja trºnih parametrov v modulu
trºnega tveganja, kot so cene lastni²kih vrednostnih papirjev, kreditni razponi, cene
nepremi£nin in menjalni te£aji. Centralne banke posku²ajo preplaviti trg s poceni
denarjem, da bi ublaºile poslab²anje teh parametrov. e klju£ne obrestne mere
drasti£no padejo v razmerah gospodarske krize, potem prav tako padejo netvegane
obrestne mere, zato je padec obrestnih mer v veliki korelaciji z neugodnimi spremembami v drugih trºnih tveganjih.
Sedaj si poglejmo, kako so se lotili analize ustreznosti korelacijske matrike za
trºno tveganje Kortrg , gledana kot celota. Za analizo ustreznosti korelacijskih parov
pa bomo podali referenco.

Korelacijska matrika kot celota
Korelacijske parametre v korelacijski matriki se dolo£i tako, da je celotna kapitalska zahteva ekvivalentna 99, 5% enoletnemu VaR stresu. To pomeni, da ima izbrana
korelacijska matrika vi²je korelacije, kot bi jih imela v normalnih trºnih razmerah.
To lahko razumemo kot odraz dejstva, da v stresnih pogojih trºna tveganja obi£ajno
prevzamejo ve£je odvisnosti (na primer v eni stresni situaciji cene lastni²kih vrednostnih papirjev in nepremi£nin padejo, razponi se pove£ajo, obrestne mere se zniºajo:
vsi v velikem obsegu in vsi isto£asno).
Za oceno, ali korelacijska matrika zagotavlja kapital v skladu s stresom 99, 5%
VaR, je potrebno upo²tevati matriko kot celoto in preu£iti, ali je korist diverzikacije
skladna s tem, kar bi pri£akovali v primeru dogodka 99, 5% VaR. Da bi to lahko
naredili, je CEIOPS ustvaril model, ki izra£una kapitalsko zahtevo za trºno tveganje,
ki temelji na dejanskih zgodovinskih podatkih za trºna tveganja, in jo primerja s
kapitalsko zahtevo, ki se izra£una s korelacijsko matriko za trºna tveganja.
Model zajema zgodovinske podatke naslednje mnoºice indeksov (indi ):
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• za delni²ko tveganje: MSCI svetovni indeks,
• za obrestno tveganje: 10 - letna britanska menjalna obrestna mera,
• za valutno tveganje: valutni te£aj med britanskim funtom in ameri²kim dolar-

jem,

• za nepremi£ninsko tveganje: velik portfelj britanskih nepremi£nin naloºbenega

razreda, ki so vrednotene mese£no,

• za tveganje razpona: razpon med britanskimi podjetni²kimi obveznicami ra-

zreda AA in britanskimi drºavnimi obveznicami,

• za koncentracijo trºnega tveganja: simulirana mnoºica spremenljivk z relativno

visoko korelacijo z lastni²kimi vrednostnimi papirji.

Zgodovinske podatke indeksov se zajema za obdobje 12 let (vklju£eno je tudi
leto krize 2008) in se jih uporabi z drse£im enoletnim oknom s premikom dolºine
en dan. Model predpostavlja, da ima zavarovalnica linearne izgube. Model potrebuje tudi deleºe tveganj v trºnem tveganju, ki so dolo£eni za povpre£no evropsko
(po)zavarovalnico iz QIS 4. e trºno tveganje predstavlja celoto (100%), naslednja
tveganja predstavljajo naslednje deleºe trºnega tveganja:
• obrestno tveganje zavzema 29, 36% vsega trºnega tveganja,
• delni²ko tveganje 39, 24%,
• nepremi£ninsko tveganje 8, 39%,
• tveganje razpona 11, 00%,
• valutno tveganje 5, 22%,
• koncentracija trºnega tveganja pa 6, 80% vsega trºnega tveganja.

Deleºi so faktorji, ki odraºajo normaliziran kapital, potreben za tveganje (ozna£imo
jih s Fi ).
Model se bolj osredoto£a na vplive korelacij, kot pa na sama trºna tveganja.
Postopek za izdelavo modela je tak:
• pridobiti je potrebno mnoºico indeksov za tveganja, katerim je zavarovalnica
izpostavljena (ozna£ili smo jih z indi ),
• za vsak indeks indi je potrebno izra£unati letno odstotno spremembo indeksa
(ozna£imo jo z Ri ),
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• za vsak indeks indi je potrebno vrednost Ri (na primer za nepremi£nine je
99, 5% percentil letne spremembe enak −25%) pomnoºiti s faktorjem Fi , ki

odraºa normaliziran kapital, potreben za to tveganje (na primer za nepremi£ninsko tveganje pri£akujemo, da bo potrebnega 8, 39% vsega kapitala),

• za vsako opazovanje je treba se²teti potreben kapital, da dobimo celotno ka-

pitalsko zahtevo za to opazovanje,

• uredimo opazovanja glede na njihovo kapitalsko zahtevo.

Analiza organa CEIOPS, ki je primerjal kapitalsko zahtevo z zgodovinskimi podatki (model) in kapitalsko zahtevo s korelacijsko matriko, je pokazala, da korelacijska matrika Kortrg zagotavlja skupni znesek kapitala, skladen z 99, 5% Var stresa. V
modelu z zgodovinskimi podatki je bila kapitalska zahteva (99, 5% percentil) enaka
82, 5, kapitalska zahteva s korelacijsko matriko pa 83, 7.

Korelacijski pari
Ko so ugotovili, da je korelacijska matrika dovolj dobra, so analizirali ²e ustreznost korelacijskih parametrov za posamezne pare. V dokumentu [18] so predstavljeni rezultati analize, natan£en potek analize korelacijskih parametrov pa je opisan
za dva para, in sicer za delni²ko in obrestno tveganje ter za delni²ko tveganje in tveganje razpona. Ta dva para tveganj imata najve£ji vpliv na evropske zavarovalnice.
Podrobneje o analizi ustreznosti izbora teh korelacijskih parametrov si lahko preberemo v [18] na straneh 363 − 372.
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3.3

Delni notranji model na modulu delni²kih
tveganj

Standardna formula zajema materialna merljiva tveganja, katerim je ve£ina zavarovalnic izpostavljena. Vendar pa standardna formula morda ne odraºa prola tveganj
za speci£no zavarovalnico in posledi£no ravni lastnih sredstev, ki jih potrebuje. Zavarovalnice lahko za izra£un zahtevanega solventnostnega kapitala uporabljajo ne le
standardno formulo, temve£ tudi kombinacijo standardne formule in delnega notranjega modela. V tem poglavju bomo pogledali metodologijo za izra£un delni²kega
tveganja po standardni formuli in se seznanili s kritikami te metodologije. Pogledali
si bomo izbolj²ave, ki so jih kritiki predlagali in predlagali moºnosti za nadaljnje
delo v zvezi z delnim notranjim modelom na modulu delni²kih tveganj.
3.3.1

Metodologija delni²kih tveganj

Izra£un za podmodul delni²kega tveganja po standardni formuli smo predstavili v
poglavju 3.2.1.2. Podmodul delni²kega tveganja vklju£uje podmodul tveganja za
lastni²ke vrednostne papirje tipa 1, podmodul tveganja za lastni²ke vrednostne papirje tipa 2 in podmodul tveganja za kvalicirane lastni²ke vrednostne papirje za
nanciranje infrastrukture. Tak²na delitev je dolo£ena v zadnji delegirani uredbi
([7]) z dne 30.9.2015. Poglejmo si vzroke za delitev lastni²kih vrednostnih papirjev
na 3 kategorije.

Vzroki za 3 kategorije delni²kih tveganj
V dokumentih CEIOPS, EIOPE in Evropske komisije, ki so bili objavljeni pred
delegirano uredbo iz januarja 2015, povsod zasledimo, da se je delni²ko tveganje delilo na dve kategoriji - najprej na globalne in ostale lastni²ke vrednostne papirje, nato
pa na lastni²ke vrednostne papirje tipa 1 in tipa 2. Kot je pojasnjeno v delegirani
uredbi [7] so ºe v Direktivi Omnibus II iz leta 2014 ([4]) kot prednostno podro£je
dolo£ili bolj prilagojeno obravnavo naloºb v infrastukturne projekte v standardni
formuli. Vendar pa do sprejema delegiranih aktov za direktivo Solventnost II ni
bilo na voljo strokovnih mnenj, na katerih bi lahko temeljil nov razred sredstev za
infrastrukturo. EIOPA je nato analizirala razpoloºljive podatke, opravila javno posvetovanje in podala svoje mnenje, tako da je Evropska komisija v delegirani uredbi
iz seprembra 2015 uvedla ²e razred sredstev za naloºbe v infrastrukturo.
Dodatni vzrok za novo kategorijo je tudi novembra 2014 objavljeni naloºbeni na£rt za Evropo, ki se osredoto£a na odstranjevanje ovir za naloºbe. Evropska komisija
je ºelela zagotoviti naloºbam prijazno okolje, zato si je zastavila cilj vzpostaviti dobro regulirano in povezano unijo kapitalskih trgov. Zato je bilo potrebno zagotoviti,
da so razpoloºljiva nan£na sredstva usmerjena tja, kjer so najbolj potrebna, in da
se odpravijo speci£ne ovire za nanciranje dolgoro£nih projektov. Zavarovalnice
imajo tu klju£no vlogo, saj so veliki institucionalni vlagatelji, in prav zato regulativno okolje ne sme postavljati neupravi£enih ovir za to vrsto naloºb. Z uvedbo
novega razreda sredstev za infrastrukturo se olaj²a in spodbuja vlaganje zavarovalnic
v tak²na sredstva, kar ima koristi za zavarovalnice (ve£ja ob£utljivost na tveganja
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kapitalskih zahtev pomeni ve£ akutnega upravljanja tveganj in ve£jo sposobnost za
vlaganje v naloºbe s stabilnimi donosi) in ²ir²o druºbo (ve£ naloºb v sektorje, ki
spodbujajo rast, zlasti v infrastrukturo).[7]
V nadaljevanju naloge bomo predstavili metodologijo za lastni²ke vrednostne papirje. Metodologija, ki so jo uporabili za dolo£itev kapitalske zahteve za delni²ko
tveganje, je pomembna zaradi vpliva na celotno kapitalsko zahtevo, torej zahtevan
solventnostni kapital SCR. Kot smo ºe povedali, je delni²ko tveganje najpomembnej²e trºno tveganje, na same trºne razmere pa zavarovalnica nima vpliva. e ima
zavarovalnica ºeljo in sposobnosti za razvoj delnega notranjega modela, mislim, da
je smiselno delni notranji model narediti na modulu delni²kih tveganj. Da lahko
razmi²ljamo o idejah za notranji model, pa moramo najprej dobro poznati metodologijo in jo kriti£no oceniti, torej poiskati njene prednosti in slabosti ter posledi£no
razmi²ljati o moºnostih izbolj²av.
Ker ni skupnega dokumenta, ki bi podal metodologijo za vse 3 kategorije, bo
struktura predstavitve metodologije razdeljena na dva glavna dela. Struktura predstavitve bo naslednja:
1. lastni²ki vrednostni papirji tipa 1 in tipa 2:
• pristop s simetri£nem prilagajanjem:

(a) osnovni delni²ki ²ok (tip 1, tip 2),
(b) simetri£na prilagoditev,
(c) korelacijski parameter,
• pristop, ki temelji na trajanju,
2. kvalicirani lastni²ki vrednostni papirji za nanciranje infrastrukture:
• pristop s simetri£nem prilagajanjem:

(a) osnovni delni²ki ²ok,
(b) simetri£na prilagoditev,
(c) korelacijska parametra.

3.3.1.1

Lastni²ki vrednostni papirji tipa 1 in tipa 2

Metodologijo za prvi dve kategoriji, torej za podmodul tveganja za lastni²ke vrednostne papirje tipa 1 in tipa 2, bomo £rpali iz dokumentov, v katerih imamo namesto
tipa 1 in tipa 2 kategoriji globalni in ostali lastni²ki vrednostni papirji. To sta dokumenta iz leta 2010, ki ju je objavil organ CEIOPS - mnenje za kalibracijo podmodula
delni²kega tveganja ([30]) in celotna kalibracija za Solventnost II ([18]).
Za izra£un kapitalske zahteve za prvi dve kategoriji delni²kega tveganja bomo
predstavili dva pristopa - pristop s simetri£nim prilagajanjem in, kjer je mogo£e,
pristop, ki temelji na trajanju.
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Pristop s simetri£nim prilagajanjem
Podali bomo metodologijo za:
(a) osnovno kapitalsko zahtevo - osnovni delni²ki ²ok (tip 1, tip 2),
(b) simetri£no prilagoditev,
(c) korelacijski parameter.
Za pristop s simetri£nim prilagajanjem se najprej izra£una osnovna kapitalska
zahteva za osnovni delni²ki ²ok, ki je dolo£en z 99, 5% VaR, nato pa se izra£una
²e simetri£no prilagoditev, ki se jo pri²teje osnovni kapitalski zahtevi. Dolo£eno je,
da je simetri£na prilagoditev niºja ali vi²ja za manj kot 10% od osnovne delni²ke
kapitalske zahteve, pri izra£unu pa se upo²tevajo dnevne vrednosti indeksa lastni²kih
vrednostnih papirjev za zadnjih 36 mesecev.
Metodologija za prvi dve kategoriji delni²kih tveganj je bila objavljena leta 2010,
vendar se kasneje ni spremenila. V dokumentu QIS 5 Technical specications ([31]),
ki je bil objavljen istega leta, so predstavljeni rezultati kalibracije delni²kih tveganj
po tej metodogiji:
• globalni lastni²ki vrednostni papirji imajo osnovni delni²ki ²ok 39%,
• ostali lastni²ki vrednostni papirji imajo osnovni delni²ki ²ok 49%,
• simetri£na prilagoditev je −9%.

V kasnej²ih dokumentih sta se spremenili le imeni kategorij (po novem lastni²ki vrednostni papirji tipa 1 in tipa 2), osnovna delni²ka ²oka pa sta ostala 39% in 49%.
Simetri£na prilagoditev je v dokumentu iz pripravljalne faze dolo£ena na +7, 5%, v
delegirani uredbi iz leta 2015 pa je zapisana pripadajo£a ena£ba.

(a) Osnovna kapitalska zahteva
Osnovni delni²ki ²ok za lastni²ke vrednostne papirje tipa 1
Za kalibracijo osnovnega delni²kega ²oka za razred lastni²kih vrednostnih papirjev tipa 1 (globalni lastni²ki vrednostni papirji, ki kotirajo v drºavah £lanicah EGP
ali OECD) je CEIOPS uporabil podatke MSCI svetovnega delni²kega indeksa. Indeks sestavljajo delnice podjetij iz 23 razvitih drºav Amerike, Evrope in obmo£ja
Tihega oceana.
Na dolgi rok se zdi, da so porazdelitve delni²kih in drugih nan£nih donosov
porazdeljene normalno, vendar natan£na porazdelitev nan£nih donosov ostaja odprto vpra²anje. Zna£ilnost, ki se pojavi pri porazdelitvi nan£nih donosov, so debeli
repi - to so repi porazdelitve, ki imajo vi²jo gostoto, kot naj bi bila predvidena ob
predpostavki normalnosti. Graf empiri£ne gostote porazdelitve letnih donosov za
obdobje od 1973 do 2009 za MSCI svetovni delni²ki indeks so primerjali z grafom
normalne porazdelitve (slika 3.2). Vidimo, da empiri£na porazdelitev ni podobna
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Verjetnost v %

Frekvenca v %

Normalna porazdelitev
MSCI svetovni indeks

Letni donosi: MSCI svetovni indeks (1973 – 2009)

Tveganju prilagojeni donosi (1973 – 2009)

Slika 3.2: Graf empiri£ne porazdelitve za MSCI svetovni indeks (levo), graf primerjave normalne in empiri£ne porazdelitve (desno). Vir: [18]
normalni, pod predpostavko normalnosti pa bi bila asimetrija (za porazdelitev letnih
donosov za MSCI svetovni indeks) enaka 0, splo²£enost pa 3.
Poleg MSCI svetovnega delni²kega indeksa so analizirali statisti£ne zna£ilnosti
indeksov, ki sestavljajo le-tega. To so MSCI ameri²ki, MSCI evropski in MSCI
paci²ki delni²ki indeks. V tabeli 3.16 so prikazani izbrani percentili in statisti£ne
zna£ilnosti ustreznih letnih donosov (uporabljeni so bili dnevni podatki). Glede na
to, da MSCI svetovni indeks ni porazdeljen normalno (slika 3.2), so dolo£ili, da bi
bila za 99, 5% VaR vrednost 44% bolj primerna kot vrednost 39%, ker predpostavka
normalnosti podcenjuje osnovni delni²ki ²ok zaradi napa£nih predpostavk o repu
porazdelitve.
V nadaljevanju so s teorijo ekstremne vrednosti ([32]), ki omogo£a dodaten vpogled v obna²anje repa porazdelitve, prikazali pomembnost repov porazdelitve pri
dolo£anju kapitalskih zahtev za zavarovalnico. V tabeli 3.17 je 5 najslab²ih dnevnih
donosov MSCI indeksa v opazovanem obdobju.
Ocenili so splo²no ekstremno vrednost porazdelitve (generalised extreme value GEV) z uporabo metode maksimalnega verjetja (maximum likelihood), ki temelji
na dnevnih donosih iz podatkov MSCI indeksa. Dobljeni rezultati so prikazani v
tabeli 3.18.
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Standardni 18,16% 17,75% 19,48% 36,21%
vrednost
0,05%
-50,93% -49,29% -57,69% -41,93%
odklon
0,00% Standardni
-51,94%
-49,93%17,75%
-57,95% 19,48%
-44,03% 36,21%
18,16%

odklon
72,01% 22,02% 81,29% 122,08%
Sploščenost
7,43%
8,03%
7,08% 12,03%
72,01%
22,02%
81,29%
122,08%
Sploščenost
-17,95% 19,48%
-66,91%
-81,91%
116,44%
Asimetrija
18,16%
17,75%
36,21%
Standardni odklon
-17,95% -66,91% -81,91% 116,44%
Asimetrija
Normalni
39,34% 81,29%
37,69%
43,09% 81,24%
72,01%
22,02%
122,08%
Sploščenost
NormalniVaR 39,34% 37,69% 43,09% 81,24%
-17,95% -66,91% -81,91% 116,44%
Asimetrija VaREmpirični
44,25% 42,42% 52,89% 38,85%
VaR
Empirični
39,34%
37,69%
43,09% 52,89%
81,24% 38,85%
44,25% 42,42%
Normalni VaR
VaR
Srednja vrednost

44,25%

Empirični VaR

42,42%

52,89%

38,85%

graf_tip1_3:
graf_tip1_3:
Tabela 3.16: Statisti£ne zna£ilnosti MSCI indeksov
graf_tip1_3:
Dnevni donos
Datum
Dnevni
donos
1
-9,33% Datum
20.10.1987
Dnevni donos

1

1

-9,33%

2

2
-7,91%

3

3
-6,43%

4

4
-6,41%

5

-6,19%
5

Datum

-9,33%-7,91%20.10.1987
220.10.1987
19.10.1987
-7,91%-6,43%19.10.1987
319.10.1987
29.09.2008
-6,43%-6,41%29.09.2008
429.09.2008
15.10.2008
-6,41%
15.10.2008
15.10.2008
5
-6,19%
01.12.2008
01.12.2008
-6,19%

01.12.2008

graf_tip1_4:
Tabela 3.17: Najslab²i
dnevni donosi MSCI svetovnega indeksa
graf_tip1_4:

Interval
Interval
VaR-GEVzaupanja
zaupanja

VaR-GEV

95,00%
97,50%
99,00%
99,50%

-5,42%
-6,84%
-9,23%
-11,50%

95,00%
97,50%
99,00%
99,50%

-5,42%
-6,84%
-9,23%
-11,50%

Tabela 3.18: Splo²na ekstremna vrednost porazdelitve (GEV) za MSCI svetovni
indeks
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Z uporabo ocenjenih parametrov so pri²li do rezultata, da je VaR repa enak

−11, 5%. Rezultat analize ekstremne vrednosti je pokazal, da je 99, 5% VaR za

dnevne donose bolj ekstremen kot najslab²i dnevni donos v opazovanem obdobju,
ki je −9, 33%. Uspeli so torej pokazati, da z uporabo teorije ekstremnih vrednosti
dobimo vi²je vrednosti VaR kot pa z uporabo empiri£ne porazdelitve, kar daje idejo
o smoternosti posebne obravnave repov porazdelitve.

Glede na prikazano nenormalno porazdelitev in pomembnost repov porazdelitve
delni²kih donosov v tej analizi se je ve£ina £lanov CEIOPS strinjala, da je najprimernej²i osnovni delni²ki ²ok za globalne lastni²ke vrednostne papirje enak 45%,
manj²ina £lanov je podprla osnovni delni²ki ²ok 39%, le en £lan pa je podprl osnovni
delni²ki ²ok 32% - ta je bil dolo£en v raziskavi za QIS 4, ki pa ni vklju£evala podatkov
iz nan£ne krize leta 2008.
Evropska komisija je kasneje v svojih dokumentih objavila, da je delni²ki ²ok za
globalne lastni²ke vrednostne papirje oziroma za lastni²ke vrednostne papirje tipa 1
dolo£en na 39%.

Osnovni delni²ki ²ok za lastni²ke vrednostne papirje tipa 2
Kot pri razredu lastni²kih vrednostnih papirjev tipa 1 so podobno analizo naredili tudi pri kalibraciji osnovnega delni²kega ²oka za razred lastni²kih vrednostnih
papirjev tipa 2 (ostali lastni²ki vrednostni papirji). V ta razred spadajo lastni²ki
vrednostni papirji, ki kotirajo na borzah v drºavah, ki niso £lanice EGP ali OECD,
lastni²ki vrednostni papirji, ki ne kotirajo na borzah, zasebni kapital, hedge skladi,
blago in druge alternativne naloºbe. Rezultati analize za empiri£no raven VaR so
podani vgraf_tip2_1:
tabeli 3.19.
Tip lastniških
vrednostnih papirjev
Zasebni kapital
Blago
Hedge skladi
Razvijajoči trgi

Delniški indeks
LPX50 indeks (skupni donos)
S&P GSCI indeks (skupni donos)
HFRX indeks (globalni hedge skladi)
MSCI BRIC indeks (razvijajoči trgi)

Predlagan
delniški šok
-68,67%
-59,45%
-23,11%
-63,83%

Tabela 3.19: Predlagani osnovni delni²ki ²oki za lastni²ke vrednostne papirje tipa 2
Rezultati kaºejo velike razlike med razli£nimi razredi lastni²kih vrednostnih papirjev tipa 2, zato je potrebno rezultate obravnavati s strokovno presojo. CEIOPS
je predlagal, da se lahko kljub raznolikosti dolo£i skupni delni²ki ²ok za vse podkategorije. Po njihovem mnenju je empiri£en izra£un za zasebni kapital verjetno
nekoliko pretiran, izra£un za hedge sklade pa podcenjen. Zato je CEIOPS predlagal
delni²ki ²ok 55% za kategorijo lastni²kih vrednostnih papirjev tipa 2. Bolj podrobne
razlage v dokumentu niso razkrili.
Evropska komisija je kasneje v svojih dokumentih objavila, da je osnovni delni²ki
²ok za lastni²ke vrednostne papirje tipa 2 dolo£en na 49%.
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(b) Simetri£na prilagoditev
Simetri£na prilagoditev se po predlogu CEIOPS izra£una enako za obe kategoriji,
da se tako izogne nepotrebni kompleksnosti. Predstavili bomo potek in rezultate
analize CEIOPS iz leta 2010, ki pa nam ne bo dala popolnih odgovorov, kako so
pri²li do kon£ne formule za simetri£no prilagoditev, ki je objavljena v delegirani
uredbi. V £em se razlikujeta za£etna in kon£na formula, bomo povedali na koncu
tega razdelka.
Kalibracija, ki jo je pripravil CEIOPS, upo²teva naslednjo formulo:
graf_tip2_1:

prilagojen delni²ki ²ok = osnovni delni²ki ²ok + prilagoditev · beta.
Tip lastniških
Predlagan
vrednostnih
papirjev
Delniški
indeks
delniški²oka,
šok beta
Prilagojen delni²ki ²ok se giblje v obmo£ju ±10% od osnovnega delni²kega
kapital
LPX50 indeks
(skupnina
donos)
-68,67%
je izra£unana izZasebni
regresije
trenutne vrednosti
indeksa
uteºeno povpre£je
preteklih
Blago
S&P
GSCI
indeks
(skupni
donos)
-59,45%
vrednosti indeksa, prilagoditev pa se izra£una po formuli:
Hedge skladi
HFRX indeks (globalni hedge skladi)
-23,11%
P
Razvijajoči trgi
MSCI BRIC indeks
(razvijajoči trgi)
-63,83%
t−n
1

prilagoditev =

It −

s=t−1
n
P
t−n
1
s=t−1 Is
n

Is

,

graf_tip2_6:

kjer je spremenljivka It vrednost MSCI indeksa ob £asu t.
Tip lastniških
Zgornja formulacija
temelji na enakih uteºeh za vsak dan znotraj opazovanega
vrednostnih papirjev Delniški indeks
Korelacija
obmo£ja. Lahko bi se uporabilo tudi razli£ne uteºi, vendar bi to pove£alo stopnjo
Zasebni kapital
(skupni donos)
83,59%
zahtevnosti. CEIOPS
je testiral 4 LPX50
moºnaindeks
referen£na
obdobja: 22 trgovalnih
dni (1
Blago
S&P GSCI indeks (skupni donos)
44,72%
mesec), 90 trgovalnih dni (4 meseci), 130 trgovalnih dni (6 mesecev) in 260 trgovalnih
HFRX indeks (globalni hedge skladi)
77,31%
dni (1 leto). Hedge skladi
Razvijajoči trgi

MSCI BRIC indeks (razvijajoči trgi)

-52,82%

Ocenili so bete in deleºe opazovanj znotraj obmo£ja ±10% ter dobili rezultate,
podane v tabeli 3.20.
graf_tip2_2:

Referenčno obdobje
(število dni)

22

90

130

260

Beta

99,53% 98,23% 97,21% 96,06%

Delež opazovanj
znotraj območja ± 10%

99,62% 92,90% 86,44% 67,39%

Tabela 3.20: Rezultati za testirana moºna referen£na obdobja (ocena za beto in
deleºi opazovanj znotraj obmo£ja ±10%)
Ker mora biti beta enaka v vsakem trenutku za vsa podjetja, ki uporabljajo
standardno formulo, so predpostavili, da je beta enaka 1. V tabeli vidimo, da
se s pove£evanjem referen£nega obdobja obmo£je ±10% bolj pogosto zgre²i, saj je
ve£ja verjetnost, da znotraj dalj²ega obmo£ja najdemo bolj ekstremni delni²ki donos.
Kraj²a referen£na obdobja torej zagotavljajo ve£jo stabilnost v prilagojeni delni²ki
zahtevi.
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Razvijajoči trgi

MSCI BRIC indeks (razvijajoči trgi)

-52,82%

graf_tip2_2:
Referenčno obdobje
(število dni)

22

90

130

260

Nadaljnja analiza se je osredoto£ila na obdobje nan£ne krize. CEIOPS je opa99,53%
98,23%
97,21% 96,06%
Beta
zoval MSCI
svetovni indeks od 2007
do 2009
in prilagojene
delni²ke ²oke za to obdobje. Ugotovil
je, da dalj²a referen£na obdobja ponavadi zavzamejo makro trende,
Delež opazovanj
99,62% 92,90% 86,44% 67,39%
medtem ko
se kraj²a
referen£na
znotraj
območja
± 10% obdobja odzivajo tudi na kratkoro£ne padce. Kot
zanimivost so prikazali prilagoditve, izra£unane konec leta 2008 (nan£na kriza) in
konec junija 2003 (ponovna rast delni²kega trga po padcu 2001-2003), rezultati so v
tabeli 3.21.
graf_tip2_3:

Prilagoditev konec leta 2008
Prilagoditev konec junija 2003

22 dni
3%
-1%

90 dni
-10%
7%

130 dni 260 dni
-10%
-10%
9%
9%

Tabela 3.21: Prilagoditve za testirana moºna referen£na obdobja (nan£na kriza
leta 2008, ponovna rast delni²kega trga konec junija 2003)
Dalj²a referen£na obdobja so konec leta 2008 v £asu nan£ne krize vodila do
najniºje kapitalske zahteve, konec junija 2003, ko je bila sicer zaznana ponovna rast
delni²kega trga, a se podjetja morda ²e vedno niso povsem pobrala po padcu, pa so
dalj²a referen£na podjetja vodila do skoraj najvi²je kapitalske zahteve.
CEIOPS je glede dalj²ih referen£nih obdobjih opozoril na nevarnost moralnega
hazarda ([33]), saj lahko dalj²a referen£na obdobja vodijo do niºjih kapitalskih zahtev, zavarovalnice pa lahko posledi£no prevzamejo neustrezno velike delni²ke naloºbe. Predlagali so povpre£enje obdobja enega leta, za bolj stabilno kapitalsko
zahtevo pa zmanj²anje bete.
Evropska komisija je v delegirani uredbi objavila formulo za izra£un simetri£ne
prilagoditve, ki je


SA =

1
·
2

CI − AI
− 8% ,
AI

kjer je CI trenutna vrednost indeksa lastni²kih vrednostnih papirjev, AI pa ponderirano povpre£je dnevnih vrednosti indeksa lastni²kih vrednostnih papirjev v zadnjih
36 mesecih. Formula je podobna tisti iz leta 2010 - ulomek CI−AI
je enak formuli
AI
simetri£ne prilagoditve iz kalibracijskega dokumenta, beta je dolo£ena na 21 , od²teta
pa je ²e vrednost 4%. Evropska komisija je torej namesto obdobja enega leta dolo£ila
obdobje treh let, za bolj stabilno kapitalsko zahtevo je zmanj²ala beto iz vrednosti
1 na vrednost 12 , za vpra²anje, kako so dolo£ili, da se SA zmanj²a za ²tevilo 12 · 8%,
pa nimamo razlage.

(c) Korelacijski parameter med tipom 1 in tipom 2
Korelacijski parameter so dobili tako, da so opazovali korelacijo repa med MSCI
indeksom (lastni²ki vrednostni papirji tipa 1) in speci£nimi indeksi iz kategorije
lastni²kih vrednostnih papirjev tipa 2 - tabela 3.22.
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Blago
Hedge skladi
Razvijajoči trgi

S&P GSCI indeks (skupni donos)
HFRX indeks (globalni hedge skladi)
MSCI BRIC indeks (razvijajoči trgi)

-59,45%
-23,11%
-63,83%

graf_tip2_6:
Tip lastniških
vrednostnih papirjev
Zasebni kapital
Blago
Hedge skladi
Razvijajoči trgi

Delniški indeks
LPX50 indeks (skupni donos)
S&P GSCI indeks (skupni donos)
HFRX indeks (globalni hedge skladi)
MSCI BRIC indeks (razvijajoči trgi)

Korelacija
83,59%
44,72%
77,31%
-52,82%

Tabela 3.22: Korelacije med lastni²kimi vrednostnimi papirji tipa 1 in podkategorijami lastni²kih vrednostnih papirjev tipa 2
Dolo£ili so korelacijo 75% med lastni²kimi vrednostnimi papirji tipa 1 in tipa
2. Znotraj kategorije lastni²kih vrednostnih papirjev tipa 2 pa so dolo£ili, da je
implicitna korelacija enaka 1. eprav so predvidevali, da obstaja potencialna diverzikacija koristi med podkategorijami lastni²kih vrednostnih papirjev tipa 2, naj bi
bila ta majhna in teºje kalibrirana.

Pristop, ki temelji na trajanju
Za izra£un modula delni²kega tveganja za lastni²ke vrednostne papirje tipa 1 in
tipa 2 se lahko v dolo£enih primerih namesto pristopa s simetri£nim prilagajanjem
uporabi pristop, ki temelji na trajanju. Ta se uporablja za sredstva zavarovalnic, ki
se nana²ajo na dejavnosti poklicnega pokojninskega zavarovanja. Za ta sredstva je
delni²ki ²ok enak 22%. Enako vrednost je predlagal ºe CEIOPS, zato si poglejmo
njihovo analizo.
e imamo za enoletno obdobje stopnjo zaupanja 99, 5%, lahko za naloºbeno
obdobje T let in ob predpostavki, da so dogodki med seboj £asovno neodvisni,
privzamemo, da je stopnja zaupanja za T let enaka 0, 995T .
Zavarovalnica ob £asu t = 0 zbere premijo S0 , ob £asu T pa izpla£a kapital
KT = S0 ∗ erT , kjer je r netvegana obrestna mera. Zavarovalnica premijo S0 investira v delnice. Model vrednosti St se bo s£asoma razvijal v skladu z geometri£nim
Brownovim gibanjem (le-ta se pogosto uporablja za model predvidevanja prihodnjih
cen nan£nih instrumentov):
dS
= µdt + σdw,
S

kjer je µ = r + premija (povpre£ni donos) in σ letna volatilnost delni²kih donosov.
Re²itev zgornje stohasti£ne diferencialne ena£be [34] je:
log(

St
σ2
) = (µ − )t + σwt .
S0
2

Z drugimi besedami to pomeni, da je log(ST ) porazdeljen normalno s srednjo vre2
dnostjo (µ − σ2 )T in varianco σ 2 T .
Zavarovalnica mora v £asu t = 0 imeti rezervo, ki sluºi kot zavarovanje s premoºenjem ob £asu T . SCRT je minimalna rezerva, ki garantira, da je verjetnost
nepla£ila ob £asu T manj²a kot 0, 995T .
55

Predpostavimo, da rezervo investiramo v netvegano sredstvo. SCRT je opredeljena z naslednjo enakostjo
P [SCRT erT + ST ≥ S0 erT ] = 0, 995T .

Dobimo formulo:
√
SCRt
σ2
= 1 − exp[(µ − r − )T − σ T Q(T )],
S0
2

kjer Q(T ) predstavlja 0, 995T kvantil normalne porazdelitve.
Za kalibracijo je CEIOPS vzel naslednje vrednosti: µ = 10%, r = 5%, σ pa je
sledila vzorcu ²tudije Campbell in Viceira ([35]). V ²tudiji so prikazali, da v prvih
letih vpliv volatilnosti gibanja delnic prevladuje nad vplivom trenda gibanja, po
nekaj letih pa prevladuje vpliv trenda, kar vodi do postopnega zmanj²anja nastalega
tveganja. Graf na sliki 3.3 prikazuje, da je delni²ko tveganje za prva leta naloºbenega
obdobja vi²je (delni²ki ²ok je maksimalno 35%), po 9 ali ve£ letih pa se zniºa (delni²ki
²ok je 22%). Spomnimo, da pristop, ki temelji na trajanju, po £lenu 304 iz direktive
Solventnosti II uporabimo za obveznosti, ki trajajo v povpre£ju ve£ kot 12 let.

Obseg člena 304

t: naložbeno obdobje

Delniški šok

QIS 3

QIS 4

Slika 3.3: Graf izra£una delni²kega ²oka za pristop, ki temelji na trajanju. Vir: [18]

3.3.1.2

Kvalicirani lastni²ki vrednostni papirji za nanciranje infrastrukture

Kategorija kvaliciranih lastni²kih vrednostnih papirjev za nanciranje infrastrukture je dolo£ena v delegirani uredbi iz septembra 2015. Metodologijo za tretjo
kategorijo delni²kih tveganj, torej za podmodul tveganja za kvalicirane lastni²ke
56

vrednostne papirje za nanciranje infrastrukture, bomo £rpali iz posvetovalnega dokumenta o osnutku strokovnega mnenja, ki ga je EIOPA objavila 2.7.2015 ([36]), in
strokovnega mnenja EIOPE, ki je bilo objavljeno 29.9.2015 ([37]).
Za ta razred delni²kega tveganja se uporablja pristop s simetri£nim prilagajanjem. Podali bomo metodologijo za:
(a) osnovno kapitalsko zahtevo za tretjo kategorijo delni²kega tveganja,
(b) simetri£no prilagoditev,
(c) korelacijska parametra.

Pristop s simetri£nim prilagajanjem
Za kvalicirane lastni²ke vrednostne papirje za nanciranje infrastrukture je dolo£en osnovni delni²ki ²ok 30% in simetri£na prilagoditev, ki je enaka 77% simetri£ne
prilagoditve za lastni²ke vrednostne papirje tipa 1 in tipa 2. Korelacija z lastni²kimi
vrednostnimi papirji tipa 1 je 75%, korelacija z lastni²kimi vrednostnimi papirji tipa
2 pa 100%.

(a) Osnovna kapitalska zahteva za tretjo kategorijo delni²kega tveganja
EIOPA je obravnavala dva moºna pristopa za kalibracijo osnovnega delni²kega
²oka - pristop z zgodovinskimi podatki denarnih tokov za infrastrukturne projekte
in pristop, kjer se kot pribliºke uporabi lastni²ke vrednostne papirje, ki kotirajo na
borzah. Strinjali so se, da prvi pristop ni primeren, ker je napovedovanje denarnih
tokov in vrednosti kapitalskih naloºb na srednji in dolgi tok teºko, omejeni pa so tudi
razpoloºljivi podatki o izvedbi kapitalskih naloºb v infrastrukturo. Za kalibracijo so
uporabili drugi pristop, kjer se lastni²ke vrednostne papirje, ki kotirajo na borzah,
uporabi kot pribliºke. Ta pristop pa ima nekaj omejitev.
Posku²ali so ugotoviti, kateri pribliºki bi bili primerni za infrastrukturne projekte. Analizirali so tri moºne pribliºke:
1. infrastrukturni delni²ki indeksi,
2. infrastrukturni lastni²ki vrednostni papirji, ki kotirajo na borzah in za katere
velja, da je vsaj 90% prihodkov ustvarjenih z infrastrukutrnimi dejavnostmi,
3. skladi, ki kotirajo na borzah in vlagajo v lastni²ke vrednostne papirje za projekte PFI/PPP (pri projektih PFI/PPP gre za nanciranje projektov javne
infrastrukture z zasebnim kapitalom /PFI je pobuda za zasebno nanciranje,
PPP pa "javno-zasebna"partnerstva/).

1. Infrastrukturni delni²ki indeksi. Primerjali so ve£ infrastrukturnih delni²kih indeksov z MSCI svetovnim indeksom in ugotovili, da je obna²anje infrastrukturnih podjetij, ki so vklju£eni v infrastrukturne delni²ke indekse, v skladu z
obna²anjem celotnega trga. Podatki kaºejo na to, da se lahko kapitalske naloºbe
v infrastrukturna podjetja, ki kotirajo na borzah, obravnava enako kot lastni²ke
vrednostne papirje tipa 1.
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2. Infrastrukturni lastni²ki vrednostni papirji, ki kotirajo na borzah
in za katere velja, da vsaj 90% vseh prihodkov izhaja iz infrastrukturnih
dejavnosti. Pri infrastrukturnih delni²kih indeksih je problem v tem, da lahko za
mnogo podjetij velik deleº prihodkov predstavljajo dejavnosti, ki niso direktno povezane z infrastrukturo. Zato so sestavili indeks lastni²kih vrednostnih papirjev, ki
kotirajo na borzah, ima minimalno trºno kapitalizacijo in vsaj 90% vseh prihodkov
izhaja iz infrastrukturnih dejavnosti. Rezultati so bili podobni kot pri infrastrukturnih delni²kih indeksih, torej, da se lahko kapitalske naloºbe v infrastrukturna
podjetja obravnava enako kot lastni²ke vrednostne papirje tipa 1.
3. PFI portfelj. Pristop PFI portfelja temelji na analizi, ki sta jo izvedla
Blanc-Brude in Whittaker ([38]). V svoj portfelj sta vzela 5 podjetij, ki kotirajo na
londonski borzi in vlagajo preteºno v socialno infrastrukturo, kot so ²ole, bolni²nice
in podobne ustanove javne sluºbe v Veliki Britaniji. Analiza je pokazala, da ima
PFI portfelj vi²je donose kot trg, veliko manj²e padce in manj²a tveganja v repu
porazdelitve ter zelo majhno ali ni£elno korelacijo s celotnim trgom. EIOPA je
ponovila izra£une in opravila nekaj dodatnih analiz.
Med analizo so raziskali ve£ moºnosti PFI portfeljev: na osnovi petih britanskih
podjetij (podjetja, ki sta jih uporabila Blanc-Brude in Whittaker), na osnovi sedmih
podjetij (prej omenjenih pet podjetij in ²e dodatni dve britanski podjetji), na osnovi
enakih uteºi za podjetja, na osnovi uteºi glede na trºno vrednost podjetij in na
osnovi dnevnih in mese£nih podatkov. Natan£en potek analize je objavljen v Annex
V v [36].
Analiza za PFI portfelje je pokazala, da so najve£ji padci pri portfeljih z dnevno
bazo podatkov nekoliko vi²ji kot pri portfeljih z mese£no bazo podatkov, vendar so
²e vedno precej niºji kot za FTSE indeks (benchmark), ki predstavlja celoten trg. e
gledamo VaR za letne donose (izra£unano na dnevni osnovi, da se izbolj²a kakovost
cenilke), predstavlja empiri£ni VaR za PFI portfelje 40% vrednosti empiri£nega VaR
za FTSE indeks. PFI portfelji so v zmerni korelaciji okrog 35% s FTSE indeksom,
najve£ji padec cen za PFI portfelje je okoli 30%, medtem ko je najve£ji padec za
FTSE indeks 47%.
Podatki so bili precej omejeni: podatki cen za PFI portfelj so bili na voljo le za
obdobje 2006 − 2015, v obdobju krize 2008 − 2009 je bil portfelj PFI sestavljen le iz
dveh podjetij, portfelje pa so sestavljali ve£inoma projekti socialne infrastrukture v
Veliki Britaniji (socialna infrastruktura je verjetno manj tvegana kot ve£ina drugih
infrastrukturnih sektorjev). Zavedali so se, da bi bilo koristno vklju£iti podatke tudi
za druge sektorje in ostale evropske drºave, vendar nobenih drugih infrastruktutrnih
podjetij ni bilo mogo£e identicirati.

Zaklju£ek. EIOPA je privzela, da je prol tveganja dobro razpr²enega portfelja
kapitalskih naloºb v infrastrukturne projekte, £e so le-ti operativni, vsaj tako dober
kot za infrastrukturna podjetja, ki so jih analizirali. Ker se obna²ajo podobno kot
druga podjetja, ki kotirajo na borzah, so postavili zgornjo mejo delni²kega ²oka 39%
kot pri lastni²kih vrednostnih papirjih tipa 1.
Analiza PFI portfeljev je pokazala, da te naloºbe prikazujejo bolj²i prol tveganja, kot £e gledamo ²ir²i trg. Poseben poudarek je treba dati na gibanje cen v £asu
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teºkih razmer, ko lahko pride do velikega padca vrednosti naloºb (v letih 2008−2009
je bil najve£ji padec cen pribliºno 30%). Upo²tevali so omejitve pri podatkih (omenjene zgoraj) in dejstvo, da naloºbe v PFI portfelj povpre£no predstavljajo bolj²i
portfelj tveganja kot drugi projekti, in predlagali 30% za spodnjo mejo osnovnega
delni²kega ²oka.
EIOPA je predlagala osnovni delni²ki ²ok za dobro razpr²en portfelj naloºb lastni²kih vrednostnih papirjev za nanciranje infrastrukture, ki naj bi bil med 30%
in 39%, Evropska komisija pa je v delegirani uredbi dolo£ila osnovni delni²ki ²ok 30%.

(b) Simetri£na prilagoditev
Za simetri£no prilagoditev so predlagali dve moºnosti. Prva moºnost je preprosta
in sicer, da se uporabi enako simetri£no prilagoditev kot pri lastni²kih vrednostnih
papirjih tipa 1 in tipa 2. Druga moºnost pa, da se simetri£no prilagoditev za to
kategorijo lastni²kih vrednostnih papirjev dolo£i linearno glede na osnovni delni²ki
²ok:
simetri£na prilagoditev = (osnovni delni²ki ²ok/39%) · (simetri£na prilagoditev za
tip 1 in tip 2)
Glavna utemeljitev za to moºnost je, da je niºja osnovna delni²ka zahteva posledica manj²e volatilnosti cen, ki se mora upo²tevati tudi v zmanj²ani simetri£ni
prilagoditvi.
EIOPA je predlagala, da se za simetri£no prilagoditev uporabi druga moºnost.
Pri osnovnem delni²kem ²oku 30% dobimo:
30%
= 0, 77,
39%

torej je simetri£na prilagoditev za kvalicirane lastni²ke vrednostne papirje za nanciranje infrastrukture enaka 77% simetri£ne prilagoditve za lastni²ke vrednostne
papirje tipa 1 in tipa 2. Enako vrednost je Evropska komisija dolo£ila v delegirani
uredbi.

(c) Korelacijska parametra s tipom 1 in tipom 2
Infrastrukturne kapitalske naloºbe nimajo nujno majhne korelacije z drugimi
lastni²kimi vrednostnimi papirji. To so za korelacijo z lastni²kimi vrednostnimi
papirji tipa 1 ugotovili tudi s korelacijsko analizo.
EIOPA je v korelacijski analizi med PFI portfeljem in FTSE indeksom (celotni
trg) ugotovila, da je bila v celotnem vzorcu podatkov od 2006 do 2015 povpre£na korelacija 35% (PFI portfelj s 5 podjetji) in 41% (PFI portfelj s 7 podjetji), v vzorcu
podatkov za eno leto pa je bila povpre£na korelacija okrog 50% (v £asu nan£ne
krize). V analizi za infrastrukturne delni²ke indekse pa so bile korelacije celo vi²je
(do 85%). Zato so za korelacijski parameter med kvaliciranimi lastni²kimi vrednostnimi papirji za nanciranje infrastrukture in lastni²kimi vrednostnimi papirji tipa
1 dolo£ili vrednost 75%.
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Zaradi pomanjkanja jasnih dokazov so predlagali korelacijski parameter 100%
med kvaliciranimi lastni²kimi vrednostnimi papirji za nanciranje infrastrukture
in lastni²kimi vrednostnimi papirji tipa 2. Privzeli so torej, da se kvalicirani lastni²ki vrednostni papirji za nanciranje infrastrukture pri korelacijah obravnavajo
kot lastni²ki vrednostni papirji tipa 2.
EIOPA je torej predlagala korelacijska parametra 75% in 100%, kar je Evropska
komisija upo²tevala tudi v delegirani uredbi.
3.3.2

Kritike metodologije in predlagane izbolj²ave

Objavljenih je precej kritik metodologije, ki so jo izbrali za izra£un solventnostne
kapitalske zahteve. V tem podpoglavju bomo pregledali, kje so bile dileme pri sestavljanju izra£una za modul delni²kega tveganja in podali idejo za delni notranji
model. Nato se bomo seznanili s kritikami in predlogi za izbolj²ave izra£una, ki
so jih v £lankih pripravili v nem²kem Centru za kvantitativno analizo tveganja z
Univerze v Münchnu (Center for Quantitative Risk Analysis - CEQURA) ter ²vicarskem In²titutu za zavarovalno ekonomijo z Univerze St. Gallen (Institute of
Insurance Economics).

Razhajanja mnenj pri izra£unu modula delni²kega tveganja
Najprej povzemimo, kje so bila razhajanja mnenj CEIOPS (kasneje EIOPA) in
Evropske komisije pri izra£unu modula delni²kega tveganja.
1. Razhajanja so bila pri dolo£itvi porazdelitve nan£nih donosov. Empiri£na porazdelitev zaradi debelih repov ni izgledala normalno, zato se je ve£ina £lanov
CEIOPS strinjala, da mora biti osnovni delni²ki ²ok za lastni²ke vrednostne
papirje tipa 1 podoben empiri£nemu VaR (45%), manj²ina £lanov pa, da je podoben normalnemu VaR (39%). Evropska komisija je dolo£ila, da so nan£ni
donosi normalno porazdeljeni.
2. Lastni²ke vrednostne papirje tipa 2 so razdelili v ²tiri skupine, za katere so
predlagali zelo razli£ne osnovne delni²ke ²oke (od 23% do 68%). Potem so
presodili, da je empiri£ni izra£un za nekatere skupine podcenjen, za nekatere
nekoliko pretiran, ter predlagali, da se kljub raznolikosti dolo£i skupni osnovni
delni²ki ²ok. CEIOPS je predlagal skupni osnovni delni²ki ²ok 55%, Evropska
komisija pa ga je dolo£ila na 49%.
3. Za lastni²ke vrednostne papirje za nanciranje infrastrukture je EIOPA predlagala osnovni delni²ki ²ok med 30% in 39%, Evropska komisija je upo²tevala
spodnjo predlagano mejo.
4. Pri korelacijskih parametrih je videti veliko nejasnosti, kako so dolo£ili kon£ne
korelacijske parametre:
• Korelacijski parameter med lastni²kimi vrednostnimi papirji tipa 1 in
tipa 2 so dolo£ili na 75%, vendar se izra£unane korelacije med lastni²kimi
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vrednostnimi papirji tipa 1 in posamezno skupino lastni²kih vrednostnih
papirjev tipa 2 gibljejo od vrednosti −52% do vrednosti 83% (tabela 3.22).
• Korelacijski parametri med lastni²kimi vrednostnimi tipa 1 in lastni²kimi
vrednostnimi papirji za nanciranje infrastrukture so se po razli£nih analizah gibali med 35% in 85%, dolo£ili so skupno vrednost 75%.
• Korelacijski parameter med lastni²kimi vrednostnimi papirji tipa 2 in
lastni²kimi vrednostnimi papirji za nanciranje infrastrukture so dolo£ili
na 100%, ker so privzeli, da se pri korelacijah tidve kategoriji lastni²kih
vrednostih papirjev obravnavata enako.
5. Za simetri£no prilagoditev so se strinjali, da se izra£una enako za prvi dve
kategoriji lastni²kih vrednostnih papirjev, ni pa popolne razlage za formulo,
ki so jo uporabili za izra£un. Strinjali so se, da je simetri£na prilagoditev za
tretjo kategorijo lastni²kih vrednostnih papirjev (za nanciranje infrastrure)
manj²a od simetri£ne prilagoditve za prvi dve kategoriji lastni²kih vrednostnih
papirjev, in da je enaka 77%.
Moºnost za delni notranji model glede na to, kar je napisano zgoraj, bi lahko bila
po mojem mnenju v razdelitvi lastni²kih vrednostnih papirjev tipa 2 na 4 skupine,
ki so jih CEIOPS ºe analizirale. Tako bi namesto skupnega osnovnega delni²kega
²oka za lastni²ke vrednostne papirje tipa 2 imeli 4 osnovne delni²ke ²oke (tabela v
poglavju 3.3.1 pri naslovu Tip 2 na strani 43), upo²tevalo pa bi se tudi ºe izra£unane
korelacijske parametre (tabela v poglavju 3.3.1 pri naslovu Korelacijski parameter
med tipom 1 in tipom 2 na strani 45). Dodatno bi se lahko lastni²ke vrednostne
papirje tipa 1 razdelilo na ve£ skupin glede na geografsko obmo£je (lastni²ki vrednostni papirji v Evropi, lastni²ki vrednostni papirji v Ameriki, lastni²ki vrednostni
papirji na paci²kem obmo£ju ali ²e kak²na dodatna razdelitev znotraj kontinentov).
Uporabile bi se enake metode, kot so jih uporabili pri CEIOPS.

Kritika s centra CEQURA (Univerza v Münchnu, Nem£ija)
Leta 2011 je bil objavljen £lanek s centra CEQURA (Center for Quantitative
Risk Analysis) z naslovom Solvency II calibrations: Where curiosity meets spuriosity ([39]), ki je ve£krat citiran v drugih £lankih. V njem je avtor pokazal, da
je izpeljava parametrov za kalibracijo modula delni²kega tveganja zgre²ena in daje
laºne in zelo nepredvidljive parametre. Posledica tega so neto£ne in pristranske kapitalske zahteve za delni²ko tveganje in torej tudi zgre²en namen direktive Solventnost
II. Ugotovitve postavljajo pod vpra²aj vse kalibracijske parametre znotraj modula
delni²kega tveganja, saj so po avtorjevem mnenju v veliki meri rezultat naklju£ja.
Izkazalo se je, da je problem v postopku transformacije dnevnih podatkov o donosih v letne donose. Izbrana strategija za to transformacijo ima resne posledice, saj
vpliva na strukturo tveganj in odvisnosti v podatkih, ki se jih uporabi za kalibracijo.
Povzro£a laºne vzorce odvisnosti, ki niso prisotni v opazovanih podatkih, ampak
nastanejo zaradi na£ina obdelovanja podatkov, spremeni ali uni£i pa lahko vzorce
odvisnosti, ki dejansko dolo£ajo tveganost posameznih razredov sredstev. Za oceno
tveganj sta pomembni dve vrsti odvisnosti, in sicer za£asne ali dinami£ne odvisnosti,
ki opisujejo obna²anje donosov in tveganj sredstev skozi £as, ter prese£ne odvisnosti
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(cross-sectional dependencies), to je razmerje med sredstvi v danem trenutku. Za
zanesljivo oceno tveganj delni²kih portfeljev je potrebno obe odvisnosti razumeti in
ustrezno modelirati, kar pa predlagana kalibracija delni²kih tveganj ovira in tako
zamegli oceno delni²kega tveganja za zavarovalnico.
Ve£ina razredov sredstev, ki se ²tejejo v modul delni²kega tveganja imajo kratko
zgodovino, zato analiza sloni na zelo majhnem ²tevilu opazovanj letnih donosov. Za
oceno korelacije med lastni²kimi vrednostnimi papirji tipa 1 in zasebnim kapitalom
(tip 2) imamo podatke o dnevnih donosih za obdobje 40 let, za oceno korelacije
med lastni²kimi vrednostnimi papirji tipa 1 in hedge skladi (tip 2) pa le za obdobje
8 let. Z 8 do 40 neprekrivajo£ih opazovanj letnih donosov ne moremo direktno
oceniti tveganj povezanih z dogodki, ki se zgodijo enkrat na 200 let (VaR s stopnjo
zaupanja 99, 5%), niti ne moremo dolo£iti tipa korelacije (korelacije repa). Zato
se za izra£un modula delni²kega tveganja po standardni formuli uporablja pristop
"drse£ega enoletnega okna"(ang. rolling oneyear datawindows), da se pridobi
letne donose na dnevni frekvenci. Za to potrebujemo spodnjo formulo, kjer je Pt
cena (sredstva) v £asu t, w dolºina okna (²tevilo trgovalnih dni) in Rtw ve£obdobni
donos:
Rtw =

Pt − Pt−w
, w ≥ 1, t = w + 1, w + 2, ...
Pt−w

Pri tem pristopu se letni donosi prekrivajo v veliki meri. Letna donosa, ki sta izra£unana za dva zaporedna dneva, imata skupnih 99% informacij za dnevne donose in
se razlikujeta le v dveh dnevnih donosih. Bistveno je, da se uporabi neprekrivajo£e
podatke o letnih donosih, saj le-ti predstavljajo samostojne informacije o postopku
osnovnega generiranja podatkov. Tega problema so se dobro zavedali tudi analitiki
CEIOPS, ki so v opombi zapisali, da so izbrali ta pristop, da bi na²li najbolj²e ravnoteºje med analizo, ki temelji na najbogatej²em moºnem naboru ustreznih podatkov,
in moºnostjo popa£enja, ki izhaja iz avtokorelacije. V £lanku so podrobno analizirali in prikazali, da izkrivljanje, ki ga povzro£a pristop "premikajo£ega enoletnega
okna", ni tako nepomembno. Najbolj ²kodljive posledice so, da pristop povzro£i
laºne vzorce odvisnosti (tako £asovno kot tudi med sredstvi), kar posledi£no vodi do
nestvarnih struktur tveganja.
Ve£ o celotni analizi si lahko preberemo v £lanku, tu pa povejmo glavne izsledke.
Postopek transformacije dnevnih podatkov v letne podatke o donosih ima veliko
²kodljivih posledic:
1. Vodi do zelo nezanesljivih in nepredvidljivih ocen vrednosti VaR in korelacij.
Ocene za posamezne kategorije delni²kega tveganja (3 kategorije) in ocena
skupne kapitalske zahteve za delni²ko tveganje so v glavnem plod naklju£ja in
ne pokazatelj prave izpostavljenosti tveganju.
2. Povzro£a mo£no £asovno odvisnost donosov in tveganj v podatkih, zaradi £esar bodo ocene SCR zelo nestabilne skozi £as in predvidoma bolj ali manj
arbitrarne.
3. Povzro£a arbitrarne so£asne odvisnosti med naloºbenimi razredi.
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4. e so prvotni podatki ²ibko pozitivno korelirani, so ocene korelacije repa iz
letnih podatkov najverjetneje na ali v bliºini 1, torej kaºe na precej ve£jo prisotnost odvisnosti, kot je realna. Ta problem je dober razlog, da so v dokumentu
CEIOPS dolo£ili korelacijo med razredi znotraj lastni²kih vrednostnih papirjev
tipa 2 na vrednost 1.
5. Postopek tranformacije iz dnevnih v letne donose odpravlja odvisnost repa,
ki je lahko prisotna v prvotnih podatkih, saj uni£i vsako elipti£nost v podatkih. To pa je lastnost, ki jo zahtevajo koncepti korelacije repa in standardna
formula.
Argument, da je korelacija repa bolj primerna mera odvisnosti kot obi£ajna Pearsonova korelacija, je privla£en, saj donosi sredstev pogosto kaºejo asimetrije. Vendar pa predpostavka asimetri£nosti nasprotuje uporabi standardne formule, ki velja
samo za elipti£ne in torej simetri£ne porazdelitve donosov. e torej predpostavimo
simetri£nost, ni smiselno uporabiti mer, ki izra£unajo tveganje samo z uporabo negativnih preteklih izidov, torej dni, ko so bili donosi negativni (ang. downside-risk
measures), prav tako ni smiselno uporabiti mer, ki temeljijo na ocenjevanju repne
korelacije samo za levi rep porazdelitve, torej tisti, ki pripada negativnim izzidom
(ang. downside-dependence measures) - taka mera je tudi mera tvegane vrednosti VaR.
Predlog za izbolj²avo izra£una za modul delni²kega tveganja: Po avtorjevem
mnenju bi bilo potrebno rezultate kalibracije, ki vklju£ujejo pristop "drse£ega enoletnega okna", ponovno preu£iti z uporabo neprekrivajo£ih tedenskih ali dnevnih
podatkov o donosih, da se dobi bolj zanesljive ocene parametrov. Za izpeljavo letne
solvenostnostne kapitalske zahteve SCR pa mora kalibracija zajeti strukture £asovne
odvisnosti tako, da je lahko tveganje zdruºeno v dalj²em £asovnem obdobju. Slednje
je dodatna, netrivialna naloga, ki zahteva resne napore.

Kritiki z In²tituta za zavarovalno ekonomijo (Univerza St. Gallen,
vica)
Z univerze v vici imamo dva £lanka iz leta 2013, v katerih so avtorji kriti£no ocenili modul delni²kega tveganja glede na osnovno tveganje, procikli£nost in sistemsko
tveganje (Basis risk, procyclicality and systemic risk in the Solvency II equity risk
module, [40]) in preu£ili verjetnost propada v modulu trºnega tveganja (Solvency
II's Market Risk Standard Formula: How credible is the proclaimed ruin probability,
[41]).
V prvem £lanku sta avtorja kriti£no ocenila modul delni²kega tveganja v treh
korakih. Najprej sta analizirala ob£utljivost modula delni²kega tveganja, ki temelji
na empiri£nih podatkih, uporabljenih za kalibracijo modela. Nato sta preu£ila bolj
realen naloºbeni portfelj zavarovalnic, da bi odkrila morebitno osnovno tveganje v
modulu delni²kega tveganja pri Solventnosti II (odstopanja dejanskega delni²kega
tveganja v zavarovalnicah od delni²kega tveganja pri Solventnosti II) in glede na te
rezultate analizirala, ali mehanizem simetri£nega prilagajanja zmanj²uje procikli£nost kapitalskih zahtev.
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Analiza ob£utljivosti modula delni²kega tveganja ponazarja lastnost pogleda nazaj, saj kapitalske zahteve le odraºajo pretekle krize. S ponovnim testiranjem zgodovinskih podatkov, ki so jih uporabili pri kalibraciji modula delni²kega tveganja,
so odkrili, da so izra£uni dale£ od realnih in so zelo ob£utljivi v obravnavanem
£asovnem obdobju. Da bi bila zagotovljena stopnja zaupanja 99, 5% za evropske
zavarovalnice, bi moral biti osnovni delni²ki ²ok vi²ji. e posebno po letu 2008
osnovni delni²ki ²ok 39% ne zado²£a. Naslednja analiza za osnovno tveganje je pokazala velika odstopanja med tveganjem posamezne zavarovalnice in tveganjem, ki
ga predvideva Solventnost II. Predlagan delni²ki ²ok bistveno odstopa od tveganja
portfeljev posameznih zavarovalnic, zato avtorja dajeta velik pomen lastni oceni
tveganja in solventnosti (ORSA) v okviru Solventnosti II.
V £lanku je bilo ugotovljeno tudi, da zdruºevalna formula podcenjuje resni£no
tveganje kapitalskih zahtev zaradi ksnih korelacij, ki se uporabljajo v korelacijski
matriki. Fiksni korelacijski koecienti so na splo²no problemati£ni, saj se korelacije
lastni²kih vrednostnih papirjev spreminjajo skozi £as. Pokazali so tudi, da mehanizem simetri£nega prilagajanja spreminja cilj Solventnosti II, da se dolo£i stopnja
zaupanja 99, 5% (uporaba mehanizma simetri£nega prilagajanja zmanj²uje stopnjo
zaupanja v primeru, ko so kapitalske zahteve spro²£ene). Zato avtorja sklepata, da
glavni cilj Solventnosti II ne more biti doseºen ves £as za vse evropske zavarovalnice. Glede sistemskega tveganja je bilo ugotovljeno, da kapitalske zahteve lahko
predvidijo sistemsko tveganje in so bolj ob£utljive na borzna gibanja. Ti rezultati
kaºejo, da mehanizem simetri£nega prilagajanja pravzaprav zmanj²uje procikli£nost
in prispeva k doseganju nan£ne stabilnosti.
Predlog za izbolj²avo izra£una za modul delni²kega tveganja: Avtorja opozarjata,
da analize z zgodovinskimi podatki zanemarjajo u£inke spremenjenega obna²anja zavarovalnic na trgu po uvedbi novih zakonskih ureditev. Raziskave bi bilo potrebno
usmeriti na vpra²anje, £e je mogo£e za umerjanje kapitalskih zahtev uporabiti ²e
druge dejavnike, ne samo zgodovinske podatke, z namenom ublaºitve lastnosti pogleda nazaj.
V drugem £lanku z univerze v vici so ocenjevali verodostojnost verjetnosti propada, ki je povezana s standardno formulo za trºno tveganje po Solventnosti II.
Verjetnost propada z 0, 5% sovpada s stopnjo varnosti 99, 5% za eno leto (VaR).
Raziskava je pokazala, da je v ve£ini primerov verjetnost propada bistveno odstopala od napovedanega cilja 0, 5%. Zaradi velikega deleºa majhnih in srednje velikih
podjetij, ki so primorane uporabljati standardno formulo, avtorji predvidevajo, da
bo verjetno uvedba Solventnosti II povzro£ila veliko ve£ nejasnosti o tveganju pla£ilne nesposobnosti v zavarovalni²kem sektorju, kot je bilo pri£akovano.
Avtorji so se v analizi oprli na empiri£ne prole tveganja 6 glavnih razredov
sredstev (delnice, drºavne obveznice, podjetni²ke obveznice, nepremi£nine, hedge
skladi, instrumenti denarnega trga). S kvadrati£nim programom so izpeljali u£inkovite portfelje po Markowitzu (ang. mean-variance ecient portfolio) in upo²tevali
tako omejitev kratke prodaje kot tudi prevladujo£e pravne naloºbene omejitve v
Nem£iji. Kapitalske zahteve po standardni formuli so izra£unali za vsako alokacijo
sredstev, potem pa so sestavili delni notranji model za trºno tveganje, ki temelji na
popolnih statisti£nih porazdelitvah namesto zgolj na stresnih faktorjih. Ocenili so
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dejanske verjetnosti propada, ki ustrezajo u£inkovitim portfeljem in jih primerjali z
verjetnostjo propada 0, 5%, ki je cilj Solventnosti II.
Rezultati analiz so pokazali, da je kalibracija za trºno tveganje po standardni formuli neustrezna. Vrednotenje portfeljev sredstev samo na podlagi stresnih faktorjev
ni zdruºljiva z zavarovalnimi posli, saj zgolj poudarja, da je cilj prepre£iti tveganje
namesto uravnoteºenja tveganja in priloºnosti. Tak pristop ne more ustrezno razlikovati prolov tveganja donosov razli£nih vrst naloºb. Zato bodo bolj volatilne
vrste naloºb, kot so delnice in hedge skladi, postali precej manj privla£ni za namene
upravljanja premoºenja, kar mo£no zmanj²uje stopnjo svobode pri izbiri portfelja.
Poleg tega so tudi precej dobro razpr²eni portfelji z relativno majhnim deleºem
delnic, podjetni²kih obveznic, nepremi£nin in hedge skladov strogo kaznovani po
standardni formuli, torej so na voljo le zavarovalnicam z veliko lastnega kapitala.
Zaradi zgoraj navedenih razlogov so ugotovili, da so za ve£ino sprejemljivih portfeljev verjetnosti propada nad ciljem Solventnosti II (ve£ja verjetnost propada, kot
je zaºeljena). V nasprotju s skupno intuicijo so ti problemi slab²i za zavarovalnice z ve£jo koli£ino lastni²kega kapitala, saj imajo na razpolago ve£ portfeljev z
veliko vi²jo verjetnostjo propada, kot je 0, 5%. Avtorji so na²li izvedljive alokacije
sredstev z dejanskimi verjetnostmi propada dale£ pod 0, 5%, kar pomeni, da so kapitalske zahteve v skladu s standardno formulo pri teh alokacijah pretirane. Kljub
doseganju visoke stopnje varnosti pa tak rezultat ni zaºelen, saj ogroºa donosnost
zavarovalni²tva.

Povzetek
Kritike, s katerimi smo se seznanili, postavljajo metodologijo in izra£un kapitalske zahteve za modul delni²kega tveganja po standardni formuli pod vpra²aj. e
povzamemo, bi bilo potrebno pri sestavljanju izra£una namesto trasformacije podatkov o dnevnih donosih v letne donose uporabiti neprekrivajo£ih tedenskih ali
dnevnih podatkov o donosih in poleg stresnih faktorjev (pretekli donosi) uporabiti
²e kak²ne druge podatke. V zadnji kritiki ([41]) imamo podan predlog delnega notranjega modela, ki temelji na popolnih statisti£nih porazdelitvah.
Za ob²irno razlago, kak²en delni notranji model bi bil najprimernej²i in za dejansko kalibracijo delnega notranjega modela, bi bilo potrebno nadaljnje delo. Potrebno
bi bilo tudi preu£iti, kako na ves modul delni²kega tveganja vpliva tretja kategorija
lastni²kih vrednostnih papirjev za nanciranje infrastrukture, ki so jo vklju£ili v
standardno formulo dodatno (septembra 2015, torej le nekaj mesecev pred za£etkom uveljavitve Solventnosti II).
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Poglavje 4
Zaklju£ek
V magistrski nalogi smo predstavili direktivo Solventnost II in se seznanili, kako se
izra£una kapitalsko zahtevo za trºna tveganja po standardni formuli. Podrobno smo
si pogledali vsak podmodul posebej (obrestno, delni²ko, nepremi£ninsko in valutno
tveganje, tveganje razpona in koncentracija trºnega tveganja). Natan£neje pa smo
raziskali delni²ko tveganje, ki je najpomembnej²a in najve£ja komponenta trºnega
tveganja, saj predstavlja 42% vsega trºnega tveganja.
V nadaljevanju smo predstavili metodologijo, ki je bila uporabljena za kalibracijo
modula delni²kega tveganja in povedali, kje so bila razhajanja mnenj med CEIOPS
(kasneje EIOPA), ki je predlagala izra£un za modul delni²kega tveganja, in Evropsko komisijo, ki je sprejela in uzakonila nova pravila Solventnosti II. Glede na dolg
postopek sprejetja novih zavarovalni²kih pravil, ki je trajal od leta 1997, ko je bila
sprejeta odlo£itev o oblikovanju ob²irnega sistema novih kapitalskih zahtev za zavarovalnice in pozavarovalnice, pa do leta 2016, ko je Solventnost II stopila v veljavo,
bi pri£akovali, da bo seznam kritik majhen. V vsem tem £asu se je zvrstilo veliko ²tevilo kritik na ra£un standardne formule. V nalogi smo se seznanili s tremi
£lanki, ki so raziskali podro£je delni²kih tveganj, in ugotovili, da kritike obsegajo
velik del metodologije za izra£un kapitalske zahteve za modul delni²kega tveganja.
Avtorji £lankov so podali nekaj predlogov za nadaljne raziskave, ki bi jih bilo koristno upo²tevati in poiskati najbolj²i moºni delni notranji model. Vsekakor bi bilo
zanimivo in pou£no narediti tudi konkreten primer delnega notranjega modela za
modul delni²kega tveganja, kar pa je za to magistrsko nalogo preob²irna naloga.
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