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2 Brexit – co to oznacza dla funduszy europejskich?

Wynik referendum w Wielkiej Brytanii wpłynie na 
ubezpieczycieli najszybciej poprzez wpływ na rynki 
finansowe. Ekstremalna zmienność na rynkach 
finansowych – widoczna dzisiaj oraz spodziewana 
przez dużą część uczestników rynku w perspektywie 
najbliższych miesięcy – będzie miała wpływ na 
działalność inwestycyjną ubezpieczycieli. Płynące 
z tego tytułu zagrożenia będą miały większe znaczenie 
w ubezpieczeniach na życie, ze względu na inwestycje 
ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz 
dłuższą zapadalność posiadanych portfeli obligacji. 
Ogólna niepewność podniesie też koszt kapitału 
dla ubezpieczycieli. Kwestie te nie ominą rynku 
polskiego – sytuacja na naszym rynku kapitałowym 
jest mocno powiązana z sytuacją na rynkach 
zagranicznych. Z perspektywy podstawowej działalności 
ubezpieczeniowej w Polsce, nie należy jednak 
spodziewać się natychmiastowego efektu, choć pewnie 
sprzedaż ubezpieczeń UFK, już i tak kulejąca, może być 
w najbliższym czasie jeszcze trudniejsza. 

Z perspektywy paroletniej, wpływ Brexit’u na rynek 
ubezpieczeniowy będzie wynikiem co najmniej 
dwuletnich negocjacji pomiędzy Wielką Brytanią a Unią 
Europejską. Na tym etapie bardzo trudno przewidzieć 
ich efekt. Widać jednak zdecydowanie więcej zagrożeń 
niż potencjalnych korzyści, zwłaszcza z polskiej 
perspektywy. Poza makroekonomicznymi skutkami dla 
gospodarki brytyjskiej i europejskiej, dla ubezpieczycieli 
istotne będą kwestie związane z dostępem do rynku 
w ramach swobody świadczenia usług oraz wpływ 
na wymogi kapitałowe w Wielkiej Brytanii. Istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że nie będzie możliwe 
prowadzenie działalności w Unii Europejskiej przez firmy 
brytyjskie w formie oddziałów (i wzajemnie). Możliwe 
będzie prawdopodobnie uzyskanie lokalnych licencji 
ubezpieczeniowych, tak by przenieść tam działalność 
prowadzoną w ramach oddziałów. 
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Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie i gospodarce 
prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich 
z naszymi doradcami. Poglądy i opinie wyrażone w powyższym tekście prezentują zapatrywania autorów i mogą nie być zbieżne z poglądami i opiniami KPMG  Audyt Sp. z o.o.
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