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Strategie przeciwdziałania ryzyku systemowemu 
w sektorze ubezpieczeń

Istotą polityki makroostrożnościowej jest identyfikacja ryzyka systemowego istniejącego na rynku fi-
nansowym. Pojęcie ryzyka systemowego upowszechniło się po globalnym kryzysie finansowym z lat 
2007–2009, podczas którego upadek strategicznych instytucji finansowych doprowadził do znaczne-
go rozprzestrzenienia się niestabilności na pozostałe instytucje oraz inne segmenty tego rynku. Choć 
w dużej mierze ryzyko systemowe dotyczy banków, a polityka makroostrożnościowa koncentruje się 
na nadzorowaniu rynku bankowego, to problem może dotyczyć również sektora ubezpieczeń. 

W artykule opisano problem ryzyka systemowego na rynku ubezpieczeń gospodarczych. W pierwszej 
części wskazano sposoby definiowania ryzyka systemowego i jego definicje w aktach prawa. Kolejna 
część dotyczy ryzyka systemowego na rynku ubezpieczeń, jego źródeł i potencjalnych sposobów jego 
mitygacji. W części trzeciej omówiono koncepcje podejścia do zagadnienia ryzyka systemowego na rynku 
ubezpieczeń i przedstawiono strategie proponowane przez organy nadzoru. W podsumowaniu przedsta-
wiono próbę zreasumowania istniejących poglądów oraz postulaty dla rynku ubezpieczeń w przyszłości.

Słowa kluczowe: ubezpieczenia, reasekuracja, ryzyko systemowe, nadzór makroostrożnościowy, EIOPA, 
kryzys finansowy, efekt zarażania, resolution.

Wstęp 

Pojęcie ryzyka systemowego upowszechniło się po kryzysie finansowym z lat 2007–2009, któ-
ry ukazał niedostatki nadzoru mikroostrożnościowego, skupionego na monitorowaniu sytuacji 
płynnościowej poszczególnych instytucji rynku finansowego bez ujęcia perspektywy systemo-
wej. Odpowiedzią na problem ryzyka systemowego stała się kompleksowa polityka makroostroż-
nościowa1, której treścią jest przestrzeganie w zinstytucjonalizowanej formie na szczeblu UE 

1. Polityka makroostrożnościowa to ogólne określenie wszystkich celów, strategii oraz regulacji dotyczących 
przeciwdziałania kryzysom finansowym z punktu widzenia całości sektora. W ramach polityki makroostroż-
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Strategies of counteracting the systemic risk in the insurance sector 

The central point of macroprudential policy is the problem of the systemic risk existing in the financial 
sector. The whole concept spreaded after the global financial crisis 2007–2009, during which the col-
lapse of strategically important banks has caused the massive contagion in the entire global financial 
market. Although the systemic risk largely concerns banks and macroprudential policy concentrates 
on supervising the banking sector, the problem can also be assigned to the insurance market. 

The article describes the problem of the systemic risk in the insurance sector. In the first part, 
the author indicates the manners in which the systemic risk is defined and its definitions in the law. 
The next part concerns the systemic risk in the insurance sector, its roots and potential ways of its 
mitigation. The third part points out the concepts of regulating the systemic risk in the insurance sec-
tor. In conclusion, the author attempts to consolidate existing views and postulates for the insurance 
market in the future. 

Key words: insurance, reinsurance, systemic risk, macroprudential supervision, EIOPA, financial crisis, 
contagion effect, resolution.
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