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Les asseguradores europees, preparades
per a Solvència II malgrat l’augment de
requisits
Insurance Europe el passat mes de novembre va fer una enquesta a asseguradores europees
que representen el 92% del volum de primes, la qual mostra que més de dos terços dels
enquestats (68%) va indicar que Solvència II s’ha “banyat en or” en el seu mercat , donat que
els supervisors han imposat requisits addicionals d'última hora. Un fort augment, de gairebé
tres vegades més, que s’ha donat en aquest punt respecte a l’enquesta realitzada al juny, on es
va observar que al voltant del 25% dels Estats membres havia augmentat els requisits de
Solvència II.
Aquesta última enquesta revela també que el nombre d’entitats consultades en les quals el
supervisor estava interpretant Solvència II de manera conservadora també ha augmentat,
passant del 39% al juny al 47% al novembre. No obstant això, malgrat tots aquests
desafiaments, l'enquesta va confirmar que la gran majoria de les asseguradores d'Europa
estaran a punt per operar sota Solvència II des gener 2016.
Igotz Aubin, director de Regulació Prudencial a Insurance Europe, va comentar: "Aquests
requisits addicionals i interpretacions conservadores arriben en un moment molt difícil per a la
indústria. Això es complica encara més pel fet que les exigències quantitatives de reporting
acaben de ser aprovades per la Comissió Europea, és a dir, les asseguradores només han tingut
recentment la claredat en els requisits de presentació d'informes. Aquestes qüestions il·lustren
els importants reptes que enfronten les asseguradores quan Solvència II entri en vigor”.
L'enquesta, però, troba una àmplia gamma d'àrees on els enquestats creuen haver vist una
millora a causa de Solvència II. Així el 79% dels enquestats va dir que la governança de les
entitats és una àrea que havia millorat, mentre que per al 74% va informar que el monitoratge
de riscos i processos d'identificació havia millorat i el 63% va considerar que la qualitat de
dades havia augmentat.
Aubin ha afegit: "És genial veure a les asseguradores d'Europa fan tan bon progrés en la
implementació de Solvència II, malgrat el difícil entorn que s'enfronten. No obstant això,
m'agradaria fer èmfasi que Solvència II és ja un règim extremadament conservador i extens. És,
per tant important, especialment en aquesta última moment, limitar els requisits addicionals i
les interpretacions conservadores ".
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