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Sekurytyzacja w ubezpieczeniach na ¿ycie

Wstêp
Sekurytyzacja jest jedn¹ z najwa¿niejszych innowacji wspó³czesnych finansów. Tradycyjnie kojarzona z rynkiem hipotecznym i emisj¹ papierów
wartoœciowych zabezpieczonych kredytami, okazuje siê byæ narzêdziem zastêpuj¹cym i uzupe³niaj¹cym tradycyjn¹ reasekuracjê. Rynek ubezpieczeñ,
najpierw maj¹tkowych, a od kilku lat tak¿e ubezpieczeñ na ¿ycie, dostrzeg³
w sekurytyzacji zarówno metodê zabezpieczenia przed stale rosn¹cym ryzykiem œmiertelnoœci, jak i formê pozyskania dobrego, relatywnie taniego,
Ÿród³a finansowania. W ci¹gu pierwszej dekady XXI wieku przeprowadzono
kilka skutecznych programów sekurytyzuj¹cych ryzyko wzmo¿onej œmiertelnoœci, a ich sukces mo¿e sugerowaæ w najbli¿szym czasie rozpowszechnienie
podobnych programów na znacznie szersz¹ skalê.
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie wybranych mechanizmów absorpcji ryzyka œmiertelnoœci przez rynek kapita³owy oraz próba
wykazania, ¿e dostêpne narzêdzia mog¹ stanowiæ alternatywn¹ metodê
zarz¹dzania opisywanym ryzykiem.

Ryzyko wzmo¿onej œmiertelnoœci
Ryzyko œmiertelnoœci towarzyszy ka¿dej transakcji ubezpieczenia od nieszczêœliwego wypadku. W procedurze selekcji i klasyfikacji zagro¿eñ deklarowanych do ubezpieczenia (underwritingu) istniej¹ co prawda mechanizmy
matematyczno-statystyczne, które pozwalaj¹ przybli¿yæ œredni¹ oczekiwan¹
d³ugoœæ ¿ycia i ryzyko nara¿enia na czynniki sprzyjaj¹ce nadmiernej œmiertelnoœci, jednak w kontekœcie ryzyka systematycznego (œmiertelnoœci ca³ej po-
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pulacji ubezpieczonej) nie da siê go jednoznacznie przewidzieæ. Wystêpuj¹
bowiem dwa rodzaje szoków zaburzaj¹cych przyjête za³o¿enia:
1) wzmo¿ona (ekstremalna) œmiertelnoœæ – extreme mortality,
2) d³ugowiecznoœæ – longevity .
Z perspektywy spo³ecznej pierwszy bywa czêsto okreœlany jako negatywny, gdy¿ w praktyce oznacza, ¿e znaczna czêœæ ubezpieczonej populacji bêdzie ¿yæ krócej ni¿ wynika³oby to ze statystyk; drugi natomiast okreœla siê
jako pozytywny – przyjmuj¹cy, ¿e ludzie bêd¹ ¿yæ d³u¿ej. Obie grupy ryzyk
nios¹ za sob¹ negatywne skutki dla ubezpieczycieli – wzmo¿ona œmiertelnoœæ nara¿a na problemy finansowe (w skrajnych wypadkach nawet prowadz¹ce do niewyp³acalnoœci), w zwi¹zku z ubezpieczeniami od nieszczêœliwych wypadków, natomiast ryzyko d³ugowiecznoœci oznacza trudnoœci
w pokrywaniu kosztów wyd³u¿aj¹cych siê œwiadczeñ quasi-emerytalnych
i emerytalnych.
Do najczêstszych przyczyn wzmo¿onej œmiertelnoœci ubezpieczonej populacji zalicza siê katastrofy naturalne, epidemie i pandemie oraz zamachy
terrorystyczne, przy czym pod wzglêdem liczby ofiar i powi¹zanych z tym
strat finansowych najwiêkszy niepokój budz¹ katastrofy naturalne2. Problem
dodatkowo pog³êbia rosn¹ca z roku na rok liczba katastrof oraz ofiar œmiertelnych (rys. 1).

Rys. 1. Liczba ofiar œmiertelnych katastrof naturalnych w latach 2000–2010
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych International Disaster Database, www.emdat.be, 15.03.2011.
1

2

Y. Lin, S.H. Cox, Securitization of Catastrophe Mortality Risks, Department of Risk Management&Insurance, Georgia State University, 2006.
Securitization – new opportunities for insurers and investors, Sigma, Swiss Re 2006, No. 7.
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Przyk³adowo, w roku 2010 trzêsienie ziemi w Haiti poch³onê³o 222 570
ofiar, a fala upa³ów w Rosji 55 736. £¹cznie w roku 2010 zginê³o ponad
300 000 osób w 373 katastrofach, co uczyni³o rok 2010 najgorszym od 19833.
£¹czne straty zosta³y oszacowane na 100 mld USD. Niestety pocz¹tek roku
2011 ka¿e przypuszczaæ, ¿e tendencja rosn¹ca zostanie utrzymana – do
po³owy marca liczba ofiar tsunami w Japonii jest szacowana na blisko 5200
osób, a kolejne 9000 uznaje siê za zaginione.
Do niedawna uwa¿ano, ¿e wzmo¿ona œmiertelnoœæ w wyniku katastrof
naturalnych czy pandemii jest problemem krajów ubogich, na skutek dysproporcji w postêpie nauk i techniki pomiêdzy krajami wysoko rozwiniêtymi,
gdzie systemy wczesnego ostrzegania przed kataklizmami daj¹ mo¿liwoœæ
przeprowadzenia ewakuacji z zagro¿onych terenów, a krajami ubogimi,
gdzie systemy takie albo w ogóle nie istniej¹, albo nie ma mo¿liwoœci przeprowadzenia skutecznej akcji ewakuacyjnej. Jednak doœwiadczenia 2010 r.
i pocz¹tku 2011 r. pokazuj¹, ¿e zmiany klimatyczne i biologiczne uniemo¿liwiaj¹ ka¿dorazowe skuteczne dzia³ania chroni¹ce przed wzmo¿on¹ œmiertelnoœci¹ równie¿ w krajach rozwiniêtych, co pokazuje choæby tsunami w Japonii
z marca 2011 r., czy kolejne przypadki pandemii grypy (H1N1, AH1N1).

Transfer ryzyka œmiertelnoœci na rynek kapita³owy
Bezpoœredni¹ przyczyn¹ rozwoju sekurytyzacji w ubezpieczeniach, zarówno maj¹tkowych jak i ¿yciowych, by³a ograniczona poda¿ na rynku reasekuracji. Tradycyjnie instytucje ubezpieczeniowe korzysta³y z reasekuracji
b¹dŸ pozyskiwania warunkowego kapita³u. Pierwsza z metod nie zaspokaja³a jednak popytu, w przypadku drugiej zaœ instytucje ubezpieczeniowe uzyskuj¹ œrodki finansowe dopiero po wyst¹pieniu katastrofy. Uzasadnione zatem
sta³o siê poszukiwanie Ÿróde³ finansowania na rynku kapita³owym.
Podstawowym celem transferu jest optymalizacja ryzyka, w praktyce jednak oznacza równie¿ skuteczn¹ formê pozyskania dodatkowego Ÿród³a
finansowania. Transfer ryzyka na rynek kapita³owy mo¿e byæ dokonywany za
pomoc¹ trzech metod:
1) programów warunkowego kapita³u,
2) ubezpieczeniowych instrumentów pochodnych,
3) sekurytyzacji .

3

4

2010 Disasters in Numbers, International Strategy for Disaster Reduction, 2011, www.unisdr.
org (12.03.2011).
A. Ma³ek, Obligacje katastrofowe a reasekuracja, w procesie zarz¹dzania ryzykiem ubezpieczyciela, Fundacja Warty i Kredyt Banku „Razem mo¿emy wiêcej”, Warszawa 2007.
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Programy warunkowego kapita³u (Contingent Capital – CC) przejawiaj¹
cechy w³aœciwe dla finansowania ex post. Fundusze we wczeœniej wynegocjowanej wielkoœci s¹ dostêpne dla podmiotu ubezpieczaj¹cego dopiero
w momencie wyst¹pienia czynnika uruchamiaj¹cego koniecznoœæ wyp³aty
odszkodowañ. Drug¹ grup¹ transferu ryzyka s¹ instrumenty pochodne. Do
typowych dla bran¿y ubezpieczeñ mo¿na zaliczyæ opcje lub swapy, które
w przeciwieñstwie do obligacji, nie dostarczaj¹ œrodków ex ante. Trzecia
grupa to ogó³ produktów, które s¹ wynikiem sekurytyzacji dokonywanej
w bran¿y ubezpieczeñ, okreœlanych jako ILS – Insurance Linked Securities
lub RLS – Risk Linked Securities, czyli papiery wartoœciowe powi¹zane
z ubezpieczeniami. Najczêœciej stosowanym instrumentem s¹ obligacje katastroficzne, stanowi¹ce formê zarz¹dzania katastrofami naturalnymi, a tak¿e
ryzykiem œmiertelnoœci. Sekurytyzacja zapewnia innowacyjne sposoby na
ograniczanie ryzyka szoków œmiertelnoœci zaburzaj¹cej wyp³acalnoœæ ubezpieczycieli, a tak¿e jest Ÿród³em dodatkowego finansowania.

Programy i mechanizm sekurytyzacji œmiertelnoœci
Sekurytyzacja w ubezpieczeniach ¿yciowych jest wykorzystywana ju¿ od
kilkunastu lat, jednak jej rola by³a drugoplanowa i powstawa³a jako produkt
dodatkowy innych dzia³añ s³u¿¹cych albo pozyskaniu finansowania, albo
ominiêciu barier nak³adanych przepisami prawnymi. Dopiero od pocz¹tku
XXI wieku funkcjonuje mechanizm, który bezpoœrednio odpowiada na ryzyko œmiertelnoœci w wyniku zdarzeñ katastroficznych.
Bior¹c pod uwagê cel i rolê jak¹ pe³ni sekurytyzacja ryzyka œmiertelnoœci,
mo¿na wyró¿niæ trzy najwa¿niejsze kategorie programów:
1) programy VIF (value in force),
2) sekurytyzacja rezerwy finansowej,
3) alternatywny transfer ryzyka .
Programy VIF bazuj¹ na metodzie wyceny instytucji ubezpieczeniowych
embedded – value, która obok dotychczasowych dochodów uwzglêdnia tak¿e
przysz³¹ wartoœæ zysków. G³ównym celem programów VIF jest pozyskanie finansowania – spieniê¿enie przysz³ych prognozowanych dochodów, natomiast hedging jest elementem pochodnym programu6. W programach tych
transferowane jest nie tylko pojedyncze ryzyko œmiertelnoœci, ale pakiet ryzyk, na których ekspozycjê nara¿ona jest instytucja ubezpieczeniowa – opty-

5
6

A. Ma³ek, Obligacje jako narzêdzie sekurytyzacji ryzyka œmiertelnoœci, „Bank i Kredyt” 2008, nr 5.
J.D. Cummnis, Securitization of Life Insurance Assets and Liabilties, The Wharton School,
2004, s. 27.
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malizuje siê zarówno ryzyko ubezpieczyciela (przyk³adowo ryzyko zmiany
stopy procentowej), jak i ryzyko ubezpieczeniowe, w szczególnoœci ryzyko
wy¿szej ni¿ oczekiwanej œmiertelnoœci. W roku 2009 ponad 40% wszystkich
transakcji, w których dochodzi³o do sekurytyzacji ¿ycia, by³o dokonywanych
za poœrednictwem programów VIF.
Drug¹ grup¹ programów, w wyniku których dochodzi do sekurytyzacji
ryzyka œmiertelnoœci jest sekurytyzacja rezerwy finansowej. Równie¿ w tym
przypadku transfer ryzyka jest elementem dodatkowym. Programy te
wystêpuj¹ wy³¹cznie w Stanach Zjednoczonych i s¹ pochodn¹ regulacji
prawnych podwy¿szaj¹cych poziom rezerw techniczno-ubezpieczeniowych7.
Emisja obligacji o wartoœci równej rezerwom wymaganym przez regulacje
prawne pozwala poœrednio odzyskaæ ich równowartoœæ. Odwrotnie do klasycznych schematów, w sekurytyzacji rezerw finansowych œrodki wniesione
przez inwestorów do spó³ki specjalnego przeznaczenia poœrednicz¹cej w transakcji nie wracaj¹ do inicjatora, ale stanowi¹ zabezpieczenie wymaganych
rezerw, zwalniaj¹c jednoczeœnie ubezpieczycieli z obowi¹zku ich utrzymywania. Wyst¹pienie zdarzenia katastroficznego przeniesie jego skutki na
inwestorów, którzy nabyli zabezpieczone papiery wartoœciowe, a wiêc hedging
powstaje jako produkt dodatkowy. Jedn¹ z pierwszych transakcji tego typu
by³a sekurytyzacja dokonana przez First Colony Life Insurance Company,
dziêki której w czterech transzach w latach 2003–2004 pozyskano 1,15 mln
USD8.
Trzeci schemat – alternatywny transfer ryzyka (extreme mortality securitization) to czysta transakcja hedgingowa9. Tego typu transakcje dokonywane
s¹ wy³¹cznie w celu zabezpieczenia instytucji ubezpieczeniowej przed
œmiertelnoœci¹ wy¿sz¹ ni¿ oczekiwana, a pozyskane finansowanie jest traktowane jako element dodatkowy. W wyniku sekurytyzacji dochodzi do cesji
jednej grupy ryzyk – bezpoœrednio powi¹zanych ze œmiertelnoœci¹, pozosta³e
ryzyka ubezpieczonego pozostaj¹ w gestii inicjatora. Podstawowym narzêdziem programów transferu ryzyka œmiertelnoœci s¹ obligacje œmiertelnoœci
(mortality bond), których konstrukcja jest bardzo zbli¿ona do CAT-bonds10.
W przypadku programów alternatywnego transferu stosuje siê w zasadzie
wy³¹cznie sekurytyzacjê poœredni¹, wykorzystuj¹c¹ spó³kê specjalnego prze7

8
9
10

Issues Paper on Life Insurance Securitisation, Issues Papers, International Association of Insurance Supervisors, October 2003.
J.D. Cummnis, Securitization of Life….
Securitization – new opportunities…
Wiêcej nt. obligacji CAT: J.D. Cummnis, Cat bonds and other risk-linked securities: state of the
market and recent developments, „Risk Management and Insurance Review” 2008, vol. 11, No 1;
K. Burnecki, G. Kukla, Obligacje katastroficzne po 11 wrzeœnia 2001, Publikacje Centrum
Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa Politechniki Wroc³awskiej 2002; M. Kalinowski, M. Pronobis, Innowacje na rynkach finansowych, CEDEWU, Gdañsk 2010, s. 1.
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znaczenia SPV (rys. 2). Instytucja ubezpieczeniowa sprzedaj¹ca polisy
(w transakcji okreœlana jako sponsor lub inicjator) przekazuje do spó³ki
kapita³ warunkowy wynikaj¹cy z umów ubezpieczeniowych, zgodnie z którymi ubezpieczeni zobowi¹zani s¹ do systematycznego wp³acania sk³adek przez
okreœlony czas lub do¿ywotnio. Spó³ka SPV wraz z kapita³em przyjmuje na
siebie ryzyko ewentualnego zobowi¹zania do wyp³aty odszkodowania. Istotne
dla powodzenia procesu jest wyodrêbnienie zarówno finansowe, jak i organizacyjne spó³ki ze struktur inicjatora – ewentualne problemy z pokryciem
wspomnianych œwiadczeñ nie wp³yn¹ na dzia³alnoœæ ubezpieczyciela, a jedynie spó³ki. Dzia³anie takie by³oby transakcj¹ nieznacznie ró¿ni¹c¹ siê od klasycznej reasekuracji, gdyby nie druga czêœæ schematu, w której dochodzi do
sprzeda¿y sekurtyzowanych papierów wartoœciowych inwestorom. Œrodki
uzyskane w ten sposób spó³ka przekazuje inicjatorowi. Ubezpieczyciel zatem
nie tylko uzyskuje zabezpieczenie (ma œrodki na ewentualn¹ wyp³atê odszkodowañ), ale równie¿ dodatkowe Ÿród³o finansowania dzia³alnoœci.

Rys. 2. Schemat sekurytyzacji zdarzeñ katastroficznych
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: K. Lizak, Andrew i Osama wspieraj¹ sekurytyzacjê,
„Rynek Terminowy” 2002, nr 1.

Papiery wartoœciowe (najczêœciej obligacje) emitowane s¹ w transzach
ró¿ni¹cych siê najczêœciej oprocentowaniem oraz ratingiem. Oprocentowanie zale¿y przede wszystkim od ekspozycji na ryzyko, a tak¿e od okresu zapadalnoœci. Inwestorzy mog¹ nabywaæ obligacje w klasie senior – najmniej ryzykownej o najni¿szym oprocentowaniu, mezzanine – œrednio ryzykownej
oraz junior – najbardziej ryzykownej, ale równie¿ najwy¿ej oprocentowanej11. Kluczowym dla ca³ego procesu momentem jest MUP – moment uruchomienia procesu sekurytyzacji, w którym nastêpuje utrata œrodków zdeponowanych przez inwestorów (lub w pierwszej kolejnoœci odsetek) i tym samym praktyczne rozpoczêcie akcji hedgingowej. W klasycznych sekurytyzacjach ABS (Asset-backed Securities – obligacje bazuj¹ce na aktywach
11

V. Kothari, Securitization – the financial instrument of the future, John Wiley & Sons, Singapore 2006, s. 215–218.
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przedsiêbiorstwa) oparty jest na danych finansowych, wskaŸnikach kredytów
zagro¿onych czy danych makroekonomicznych, natomiast w ubezpieczeniach trudno o obiektywny wskaŸnik, st¹d najczêœciej przyjmuje siê umown¹
wielkoœæ, której przekroczenie wywo³uje straty inwestorów, którzy kupili obligacje. WskaŸnik ten okreœlany jest jako trigger (ang. spust, cyngiel). Co istotne, triggerem nie bêdzie nigdy samo zdarzenie katastroficzne (czy konkretna
liczba zdarzeñ tego typu), ale ich skutki lub cechy. Mog¹ one dotyczyæ wartoœci szkody poniesionej przez zak³ad ubezpieczeniowy, wysokoœci odszkodowañ, liczby ofiar czy parametrów fizycznych zdarzenia katastroficznego (np.
si³y trzêsienia ziemi, czy huraganu)12.
Jak dot¹d jednak w programach sekurytyzacji ¿ycia stosuje siê wy³¹cznie
indywidualnie konstruowane indeksy na podstawie kilku czynników
zapewniaj¹cych wielowymiarow¹ dywersyfikacjê. Dzia³anie takie zwiêksza
transparentnoœæ transakcji, pozwala na wyeliminowanie b¹dŸ znaczne
ograniczenie ryzyka bazy i zapewnia odpowiednie bezpieczeñstwo transakcji
dla obu jej stron. Szczególnie wa¿nym elementem konstrukcji wspominanego indeksu jest jego odpowiednia dywersyfikacja (terytorialna, wiekowa,
p³ciowa), po której dokonaniu przypisuje siê wagi uwzglêdnionym czynnikom. Najczêœciej stosowan¹ form¹ dywersyfikowania ryzyka jest zró¿nicowanie terytorialne – uzale¿niaj¹ce uruchomienie sekurytyzacji od natê¿enia
wzmo¿onej œmiertelnoœci w kilku krajach. Czêsto równie¿ siêgano do rozk³adu
œmiertelnoœci wed³ug wieku, co umo¿liwia³o wyeliminowanie sytuacji wzmo¿onej œmiertelnoœci pewnej grupy wiekowej, np. przez wzgl¹d na wiêksz¹
podatnoœæ na okreœlone wirusy pandemii.
Utrata zainwestowanych œrodków nastêpuje w drodze mechanizmu
schodkowego. W pierwszej kolejnoœci trac¹ inwestorzy, którzy zdecydowali
siê na nabycie najwy¿ej oprocentowanych obligacji, nastêpnie posiadacze
papierów wartoœciowych o œrednim ryzyku i na koñcu klasa senior – inwestorzy o niewielkiej sk³onnoœci do ryzyka. Siêgniêcie po œrodki inwestorów
z klasy mezzanine i senior nastêpuje dopiero po wyczerpaniu œrodków inwestorów klasy junior. Dziêki takiemu mechanizmowi dochodzi do wyeliminowania luk w zabezpieczeniu, a jednoczeœnie nie nara¿a siê na nadmierne
ryzyko tych grup inwestorów, którym zale¿a³o na nabyciu jak najbardziej
bezpiecznego instrumentu13.

12

13

E. Gostomski, Obligacje katastroficzne, [w:] M. Kalinowski, M. Pronobis, Innowacje na rynkach finansowych, CEDEWU, Gdañsk 2010, s. 11–20.
A. Ma³ek, Jak sekurytyzowaæ ¿ycie?, „Gazeta Bankowa” 2007, nr 2.
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Przyk³ady programów sekurytyzacji œmiertelnoœci
Pierwszy program, w wyniku którego dokonano skutecznego transferu
ryzyka œmiertelnoœci w drodze sekurytyzacji zosta³ zainicjowany w grudniu
2003 r. przez reasekuratora Swiss Re. W celu dokonania transakcji utworzono spó³kê SPV – Vita Capital Ltd. Z za³o¿enia spó³ka mia³a dokonaæ dwóch
emisji obligacji o wartoœci 250 mln USD w 2003 r. i 150 mln USD rok póŸniej. Okaza³o siê jednak, ¿e program spotka³ siê z du¿ym zainteresowaniem
inwestorów, co w konsekwencji sk³oni³o inicjatora do po³¹czenia obu transakcji, a w kolejnych latach uruchomienia dalszych emisji (w ramach programów Vita Capital II, III i IV). Wyemitowane obligacje uzyska³y bardzo wysoki rating – A3/A+ od Moody’s oraz S&P. Oprocentowanie kszta³towa³o siê na
poziomie 135 punktów procentowych ponad 3-miesiêczny LIBOR. Podobnie
jak w innych programach sekurytyzacji ¿ycia moment uruchomienia procesu
(MUP) zosta³ oparty o indeks, bazuj¹cy na œredniej œmiertelnoœci w Stanach
Zjednoczonych oraz czterech krajach europejskich. W programie tym nie
wprowadzono jeszcze podzia³u emisji na transze, w zwi¹zku z czym nie zastosowano mechanizmu schodkowego. Zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami, jeœli ³¹czna œmiertelnoœæ przekroczy³aby 130% poziomu œredniej œmiertelnoœci
z 2002 r., Swiss Re rozpocz¹³by wycofywanie wp³ywów ze spó³ki SPV. Ca³a
kwota odszkodowania wp³ynê³aby do Swiss Re, jeœli skumulowana liczba
ofiar przekroczy³aby 150% œmiertelnoœci okreœlonej w indeksie14.
Sukces pierwszego programu zachêci³ do przeprowadzenia kolejnych
(zestawienie programów Vita Capital przeprowadzonych przez Swiss Re
znajduje siê w tabeli 1). W roku 2005 Swiss Re zdecydowa³ wyemitowaæ kolejna seriê obligacji, tym razem ju¿ w trzech transzach ró¿ni¹cych siê ratingiem i oprocentowaniem, w kolejnym roku Axa zaproponowa³a program Osiris Capital, którego specyfika polega³a na daleko id¹cym zró¿nicowaniu klas
(zarówno od ekspozycji na ryzyko, jak i okresu zapadalnoœci, a tak¿e waluty).
W roku 2006 natomiast Scottish Re zainicjowa³ program, który jako jedyny
do tej pory zakoñczy³ siê niepowodzeniem. Pomimo relatywnie niewielkiej
wartoœci emisji nie uda³o siê znaleŸæ inwestorów. Za przyczynê uwa¿a siê
brak dywersyfikacji terytorialnej, co wi¹za³o siê ze zbyt du¿ym ryzykiem dla
inwestorów. Przed rokiem 2008 przeprowadzono jeszcze jeden program Vita
Capital III.

14

Swiss Re obtains USD 400 million of extreme mortality risk coverage – its first life securitisation, Swiss Re, Zurich 2003.
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Tabela 1. Programy sekurytyzacji ekstremalnej œmiertelnoœci Vita Capital w latach
2003–2010
Program
(inicjator)
– rok emsji
Vita Capital
(Swiss Re)
2003
Vita Capital
II
(Swiss Re)
2005

Wartoœæ
transakcji
(transze)
400 mln USD

Trigger

180

Oprocentowanie

LIBOR 3M+185 pb

B – 62 mln USD

120

LIBOR 3M +90 pb

C – 200 mln USD

115

LIBOR 3M +140pb

D – 100 mln USD

110

LIBOR 3M +190pb

Okres
zapadalnoœci
4 lata

Rating
(S&P/
Moddy’s)
A+/A3
A-/Aa3

5 lat

BBB+/A2
BBB-/Baa2

AIV – 100 mln USD

LIBOR 3M+21pb

4 lata

AAA/Aaa

AV – 100 mln USD

LIBOR 3M +20pb

5 lat

AAA/Aaa

AVI – 55 mln EUR 125
Vita Capital AVII – 100 mln
EUR
III
(Swiss Re) BI – 90 mln USD
2007
BII – 50 mln USD

EURIBOR 3M + 21pb 4 lata

AAA/Aaa

EURIBOR 3M+80 pb 5 lat

AA-/Aa2

LIBOR 3M + 110pb 4 lata
5 lat

A/A1

LIBOR 3M+112 pb

A/A1

EURIBOR 3M+110 pb 4 lata
5 lat

A/A1

BV – 50 mln USD

LIBOR 3M + 21 pb

AAA/Aaa

BVI – 55 mln EUR

EURIBOR 3M + 22 pb 4 lata

AAA/Aaa

BIII – 50 mln EUR

Vita Capital
295 mln USD
IV
brak danych
(Swiss Re)
dot. transz
2009–2010

120

105–
b/d
111,5

5 lat

BB+

ród³o: Opracowanie w³asne na postawie: A. Ma³ek, Obligacja jako narzêdzie…, oraz Swiss Re
obtains USD 75 million of extreme mortality risk protection...

Kryzys finansowy na dwa lata zahamowa³ rozwój sekurytyzacji œmiertelnoœci i wstrzyma³ pojawianie siê nowych programów. Dopiero w 2009 r.
Swiss Re zainicjowa³ kolejn¹, czwart¹ ods³onê Vita Capital. Do koñca 2010 r.
w ramach programu dosz³o do trzech emisji – pierwsze dwie w listopadzie
2009 r. i maju 2010 r. przynios³y 125 mln USD, trzecia w paŸdzierniku 2010 r.
kolejne 170 mln USD. Wszystkie serie zosta³y wyemitowane na piêæ lat i maj¹
zapewniaæ Swiss Re dalsz¹ ochronê przed zdarzeniami wywo³uj¹cymi
wzmo¿on¹ œmiertelnoœæ, takimi jak pandemie, epidemie, kataklizmy naturalne, wojny, a nawet akty terroryzmu. Zdaniem czêœci ekspertów czynnikiem,
który móg³ mieæ decyduj¹cy wp³yw na rozpoczêcie programu by³a pandemia
wirusa AH1N1.
W wyniku programu, Swiss Re mo¿e zyskaæ do 100 mln USD, jeœli indeks
œmiertelnoœci podniesie siê o 5% w Stanach Zjednoczonych lub o 7,5% w Japonii, 75 mln USD, jeœli œmiertelnoœæ wzroœnie o 10% w Niemczech lub
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o 11,5% w Kanadzie. Trzecia seria rozszerzy³a skalê ochrony poza Amerykê
Pó³nocn¹, miêdzy innymi na Japoniê. Podobnie jak inne programy równie¿
ten jest dokonywany w drodze prywatnego plasowania15. Do koñca 2010 r.
Swiss Re w wyniku transferu ryzyko wzmo¿onej œmiertelnoœci pozyska³
ponad 1,5 mld USD16.
Instrumenty sekurytyzacji ¿ycia w programach alternatywnego transferu
ryzyka wci¹¿ traktowane s¹ jako innowacja niedostêpna dla szerokiego grona inwestorów. W zwi¹zku z tym ich konstrukcja niemal do minimum ogranicza ryzyko utraty œrodków.
W przeprowadzonych dot¹d emisjach niemo¿liwe by³oby uruchomienie
triggera w drodze pojedynczego zdarzenia. Wed³ug opracowañ Standards &
Poor, w programie Osiris, utrata wniesionych œrodków przez inwestorów
klasy D, a zatem akceptuj¹cych najwiêksze ryzyko, nast¹pi, jeœli œmiertelnoœæ w wyniku jednej katastrofy przekroczy poziom 384 000 ofiar, a dla
inwestorów, którzy wybrali instrumenty najmniej ryzykowne (klasy B)
898 000. Bazuj¹c na prezentowanych powy¿ej statystykach, osi¹gniêcie
wspomnianego poziomu jest bardzo ma³o prawdopodobne, zatem aktualnie
inwestycje wydaj¹ siê byæ relatywnie bezpieczne. Mo¿na jednak oczekiwaæ,
¿e rozpowszechnienie sekurytyzacji jako metody zarz¹dzania opisywanym
ryzykiem bêdzie skutkowaæ obni¿eniem progu triggera, co natomiast
spowoduje, ¿e w ci¹gu najbli¿szych lat inicjatorzy na transakcjach zaczn¹
odnotowywaæ realne zyski.

Zakoñczenie
Ryzyko wzmo¿onej œmiertelnoœci stanowi coraz wiêksze zagro¿enie dla
instytucji ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych na ca³ym œwiecie. Zmusza
te podmioty do poszukiwania innych form zabezpieczenia, w szczególnoœci
za poœrednictwem rynku kapita³owego. Dobrym instrumentem, który umo¿liwia nie tylko skuteczny hedging, ale równie¿ efektywne finansowanie okaza³a siê sekurytyzacja poœrednia, czyli emisja obligacji zabezpieczonych p³atnoœciami ze sk³adek ubezpieczeniowych. Inwestorzy przyjmuj¹ na siebie
ryzyko wyst¹pienia zdarzeñ zewnêtrznych o silnym natê¿eniu, w wyniku których na okreœlonym obszarze dojdzie do wzmo¿onej œmiertelnoœci, znacznie
przekraczaj¹cej œredni poziom.

15

16

Swiss Re transfers USD 175 million of extreme mortality risk to the capital markets through the
Vita securitization programme, Swiss Re, Zurich, 2010.
Swiss Re obtains USD 75 million of extreme mortality risk protection through new Vita Capital
programme, Swiss Re, Zurich, 2009.
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Instrumenty bazuj¹ce na ryzyku œmiertelnoœci budz¹ wiele kontrowersji,
przede wszystkim etycznych, zniechêcaj¹c inwestorów do tej formy ulokowania pieniêdzy. Wynikaj¹ one w znacznej mierze z niezrozumienia mechanizmu przez ogó³ opinii publicznej i z negatywnego odbioru inwestycji
powi¹zanych ze œmiertelnoœci¹. Pomimo jednak tych kontrowersji, doœwiadczenia z ubezpieczeñ maj¹tkowych i zakoñczone powodzeniem programy
sekurytyzuj¹ce ryzyko œmiertelnoœci (do koñca 2010 r. przeprowadzono
6 programów, z czego 5 zakoñczy³o siê powodzeniem) dowodz¹, ¿e jest to
atrakcyjne rozwi¹zanie zarówno dla bran¿y reasekuracyjnej, jak i inwestorów. Z jednej strony usprawnia funkcjonowanie instytucji ubezpieczeñ,
z drugiej zapewnia relatywnie bezpieczn¹, pewn¹ inwestycjê dla potencjalnych nabywców emitowanych obligacji.
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Summary
Securitization in life insurance
Securitization is one of the most important innovations of finance in XX century.
The process concerns the isolation of a pool of assets and selling them in capital markets as securities. For the first time securitization appeared in the 1970s with the securitization of mortgage loans, in insurance it appeared in 1988, as an answer for increasing demand for reinsurance. For many years securitization concerned only
non-life sector. In the first decade of XXI century developed other types of catastrophic risk securities including life insurance.
The mechanism of mortality securitization is similar to ABS – Asset-backed securitization – interests depend on financial condition of issuer. In life insurance securitization investors lose their money when the mortality is higher then expected.
Till the beginning of 2011 there were six programs of extreme mortality securitization – five succeeded. Most of them were initiated by Swiss Re.
However, the volume of life insurance transactions is still a very small, it is
perceived as one of the most perspective branch. On the one hand it improves hedging process among insurers, on the other it provides a relatively safe, reliable investment for potential buyers of bonds.

