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Ce motive ar avea însă absolvenţii să se orienteze către asigurări? Dincolo de
cele financiare, discutabile comparativ cu alte domenii, un alt factor acţionează în
mentalul colectiv: atitudinea faţă de asigurări.
E greu să te îndrepţi spre un domeniu pentru a vinde sau a produce servicii
de asigurări pe care tu sau cei care te-au educat nu le cumpără. Mai întâi, trebuie să
fii client pentru a avea o motivaţie naturală de a lucra în domeniu, pentru a înţelege
ceea ce ar trebui să produci sau să vinzi.
Înainte să vinzi asigurări, trebuie să cumperi asigurări.

P.S.: Un număr dublu de absolvenţi, circa 250.000, au ieşit în această vară de
pe băncile facultăţilor şi vor lua cu asalt porţile angajatorilor.
Câţi vor bate însă la uşa asigurătorilor? Câţi sunt pregătiţi asigurătorii
să primească? Şi, mai ales, câţi sunt cu adevarat pregătiţi să fie primiţi de către
asigurători?
Comitetul Consultativ Internaţional
Austria: Eva Kois, Legal and International Affairs, Austrian Insurers’ Association n Belarus: Irina Merzlykova, Int’l Relations
Manager, The Belarus Insurers’ Association, Editor in “Insurance in Belarus” n Bulgaria: Kalin Dimitrov, Manager, www.insurance.bg
n Cehia: Vladimir Pulchart, Managing Director, Maxima Insurance Co. n Franţa: Bogdan Dumitrescu, Actuarial Analyst, CCR
n Grecia: Koralia Tsagaratou, Marketing Manager, Asfalistiki Agora Insurance Magazine n Olanda: Violeta CIUREL, General
Manager European & International Affairs, ING Group n Turcia: Erhan TUNÇAY, General Secretary, The Association of Insurance and
Reinsurance Companies of Turkey n Ucraina: Aleksandr FilonIuk, President of League of Insurance Organizations of Ukraine
Media XPRIMM a depus toate eforturile pentru a asigura acurateţea informaţiilor cuprinse în revistă. Redacţia sau colaboratorii nu pot fi consideraţi răspunzători
pentru urmările unor erori sau omisiuni, pentru opiniile sau punctele de vedere formulate în articole sau pentru consecinţele acţiunilor sau deciziilor luate de terţi pe
baza conţinutului articolelor.
Reproducerea conţinutului acestei publicaţii este permisă numai cu acordul scris al Media XPRIMM.
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SOLVENCY II pluteşte în aer

Piaţa Asigurărilor
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Următorii ani nu vor fi uşori nici pentru companiile de asigurări, nici pentru supraveghetori, întrucât ceasul SOLVENCY II ticăie... În
acest caz, ceasul al doisprezecelea coincide
cu anul 2012, şi o serie de întrebări privind
implementarea acestui proiect plutesc în aer.
Răspunsuri, într-un articol de Mihaela CÎRCU
şi Alex ROŞCA.
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Pe lista subiectelor despre care vorbeşte toată lumea, pe lângă fotbal şi politică, ar mai
trebui adăugat şi managementul de risc.
Mulţi dintre cei care se ocupă cu managementul riscului, se ocupă de fapt cu managementul unor riscuri. Gabriel POPESCU, MARSH Romania, vă propune un articol despre
dificultăţile domeniului.
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Mai 2008 a consemnat o premieră în istoria
retail-ului electronic din România: falimentul
PRIMEX-TEKNOSA. Erau asiguraţi furnizorii
retailer-ului amintit împotriva insolvenţei debitorilor? Aceasta este întrebarea de la care
porneşte articolul semnat de Cristian ANGHEL, CAPITAL&ALLIANCE.

Auto CASCO

28

Vlad PANCIU a testat pentru cititorii noştri vârful de lance al producătorului nipon: NISSAN
Pathfinder. Aflaţi atuurile maşinii dar, mai ales,
care sunt tarifele pentru asigurarea acesteia.
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Rupert NEBAUER şi Victor DOBOS, SWISS Re,
se întreabă cine este răspunzător pentru
schimbarea climatică. Citiţi pe larg, despre
probleme şi scenarii de responsabilitate.
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Aflat în România, Preşedintele Federaţiei Internaţionale a Administratorilor de Fonduri
de Pensii (FIAP), a acordat un amplu interviu,
în
exclusivitate,
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Miopia financiară se
tratează

40

Daniela GHEŢU propune un articol despre
tratarea „miopiei” financiare pe fondul situaţiei din ce în ce mai volatile a sistemelor de
pensii şi în condiţiile în care este foarte dificilă estimarea veniturilor disponibile după
pensionare.

Ex Oriente Lux. Acum,
şi în pensiile private
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celor implicaţi
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În articolul său, Mihai BOBOCEA surprinde o
tendinţă interesantă: sistemele de pensii private din Europa de Vest, cu tradiţie şi vechime în domeniu, se inspiră de la cele din Europa Centrală şi de Est, tinere şi cu o
arhitectură „modernă”.

Legea ŞEITAN
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La începutul secolului trecut, legile definitorii
pentru bunul mers al ţării obişnuiau să poarte numele iniţiatorilor lor. În prezent, un
semn de normalitate ar fi ca măcar una dintre
legile pensiilor private să se numească Legea ŞEITAN. Constantin NĂSTASE argumentează, în articolul său, această propunere.

După start, ajustarea
sistemului
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Va putea un sistem de pensii private superprudent să ofere pensii suficient de mari
pentru a compensa cheltuielile făcute azi sub
forma contribuţiilor? Citiţi răspunsul, alături
de comentariile lui Mihai BOBOCEA.
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forţă a fran
cezilor de la
G R O U PA M A
ridică o serie
de întrebări
care vizează
strategia companiei în Ro
mânia. Vă invităm să aflaţi care
sunt planurile pe care GROUPAMA le are în România, într-un
interviu realizat de Alexandru D.
CIUNCAN.
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Piaţa asigurărilor

> Următorii ani nu vor fi uşori nici pentru companiile de asigurări, nici pentru autorităţile de supraveghere,
având în vedere că ceasul SOLVENCY II ticăie… Iar, în acest caz, ceasul al doisprezecelea coincide cu anul 2012…
Calendarul de implementare reprezintă o provocare, în acest sens urmează a fi adoptate decizii cruciale, şi cum
voinţa politică pentru punerea ]n practică a unui proiect de o asemenea anvergura există, asigurătorii trebuie să
se pregătească pentru noul Regim…
Deşi jocurile par făcute, o serie de întrebări plutesc în aer…

SOLVENCY II
pluteşte în aer

Ne aşteaptă cea mai mare provocare?
SOLVENCY II, unul dintre cele mai importante proiecte de Directivă ale Uniunii Europene, aflat din 2005 pe
agenda de lucru a CEA (Comité Européen des Assurances),
urmează a fi implementat integral până la sfârşitul lui
2012.
Dorindu-se a fi un adevărat instrument de control
al riscurilor, acest sistem impune companiilor de asigurări
limite de solvabilitate, ţinând cont, în acelaşi timp, de metodele necesare de management al riscurilor.
Proiectul recent realizat propune o serie de măsuri
privind solvabilitatea, abordate pe două planuri. Astfel, sub
incidenţa acestei proceduri, o companie de asigurări nu va
putea opera în cazul în care se află sub limita minimă de capital. De asemenea, un asigurător aflat sub nivelul necesar
de capital pentru încadrarea în limita de solvabilitate (SCR
- Solvency Capital Requirement) va fi automat constrâns să
discute remedierea situaţiei cu autoritatea de reglementare care îl supraveghează.
Astfel, aplicarea prevederilor proiectului SOLVENCY
II va avea ca efect eficientizarea şi securizarea pieţei unice
a (re)asigurărilor. Prin armonizarea cerinţelor privind solvabilitatea şi a principiilor de supraveghere se vor crea premisele care vor permite companiilor din întreaga Europă să
acţioneze în condiţii egale. Sub SOLVENCY II, companiilor
le va fi impusă menţinerea unui nivel de capital disponibil,
pentru a diminua probabilitatea de a intra în insolvabilitate
tehnică, în anii ce vor urma, sub pragul de un caz la 200.

Trei modele de implementare
În procesul de aplicare al Directivei, asigurătorii au
de ales între implementarea modelului standard, unul intern sau o combinaţie între acestea două.
4
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Angela TONCESCU, Preşedinte CSA

Modelul standard este mai uşor de implementat şi
va trata riscurile prezente în cadrul companiilor de profil,
această abordare fiind mai indicată în cazul societăţilor de
talie mică. Evaluările vor fi făcute pe clase de risc pe baza
unor analize, teste şi scenarii, principalele categorii de riscuri fiind cele reieşite din piaţă, din activitatea de subscriere, cea operaţională sau din neîndeplinirea obligaţiilor
financiare. Totuşi, modelul standard nu va reflecta caracteristicile proprii ale unei companii sau ale jurisdicţiei în care
aceasta se înscrie.
Pe de altă parte, modelul intern implică identificarea, măsurarea şi modelarea componentelor cheie de risc
ale unei companii de asigurări, precum şi corelaţiile dintre
acestea.
Conferirea societăţilor de profil a unei posibilităţi
crescute de a stabili soluţii eficiente de diminuare a riscurilor din punct de vedere al costurilor va facilita evaluarea
nivelului de capital necesar pentru asigurarea protecţiei în
cazul unei serii diverse de evenimente.
Aşadar, asigurătorii care vor aplica acest model nu
numai că vor avea posibilitatea unei operări mult mai eficiente a afacerilor, prin concentrarea pe domeniile cu grad
ridicat de profitabilitate, dar vor fi investiţi cu o capacitate
sporită de a evalua numeroase efecte care nu ar putea fi la
fel de uşor cuantificate cu ajutorul modelului standard.
Pentru introducerea eficientă a viitorului model de solvabilitate în domeniul asigurărilor, Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor din România (CSA) a făcut deja
primii paşi prin aprobarea Strategiei privind implementarea
Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS)
în domeniul asigurărilor. Din perspectiva CSA, aplicarea
IFRS, prin promovarea unui management financiar performant şi a culturii de guvernanţă corporativă în rândul societăţilor de asigurare, constituie o premisă absolut necesară
pentru implementarea în condiţii optime a SOLVENCY II.
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> Preocuparea noastră este
legată de modul în care
este prevăzut în proiectul
de Directivă modalitatea de
supraveghere a grupurilor.
Legat de acest aspect, punctul
de vedere al României şi
al altor 11 state membre
este că trebuie să rămânem
răspunzători în ceea ce priveşte
supravegherea filialelor din
grupuri, astfel încât să fie
asigurat un grad cât mai ridicat
de protecţie a consumatorilor.
În acest sens, cooperarea
între supraveghetori printr-un
dialog de pe poziţii egale este
imperativ necesară.
Aplicarea Directivei europene va influenţa toate
procesele operaţionale ale industriei asigurărilor în ansamblu, iar prin corectarea rapidă a tuturor aspectelor legate
de solvabilitate va schimba radical cadrul general de supraveghere al asigurărilor, povara reglementării transformându-se astfel într-un avantaj competitiv.
Acestea fiind premisele, putem considera că
SOLVENCY II este primul proiect strategic de anvergură al
asigurătorilor şi reasigurătorilor europeni.

Cum privesc însă asigurătorii implementarea
SOLVENCY II?
Un sondaj efectuat recent de compania de consultanţă DELOITTE în rândul asigurătorilor britanici pentru a
estima măsura în care aceştia sunt pregătiţi să-şi însuşească şi să aplice SOLVENCY II a pus în evidenţă faptul că 70%
dintre aceştia nu au încă un program concret vizând implementarea noilor norme europene de adecvare a capitalului.
De altfel, 69% dintre companiile intervievate consideră SOLVENCY II doar ca pe o nouă povară legislativă, iar
43% din repondenţi au apreciat că dificultăţile şi costurile
generate de necesitatea de a se conforma noilor prevederi
vor depăşi semnificativ eventualele beneficii pe care aplicarea SOLVENCY II le-ar putea genera. În plus, circa jumătate din repondenţi şi-au exprimat serioase îndoieli faţă
de consecvenţa cu care organismele de supraveghere din
ţările europene vor putea impune respectarea prevederilor
Directivei SOLVENCY II.
Având ca termen final de conformitate anul 2012,
implementarea SOLVENCY II vine după o serie de alte
schimbări legislative pe care asigurătorii a trebuit să le
opereze, cum ar fi MiFID sau evaluarea capitalului indivi5
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dual. De aceea, apreciază Rick LESTER, Partener DELOITTE,
citat de Strategic Risk, nu este de mirare că industria nu s-a
concentrat încă asupra acestei probleme. Din păcate, această situaţie nu numai că pune în pericol derularea procesului
de implementare, dar poate conduce şi la ratarea unor reale
oportunităţi generate de SOLVENCY II pentru eficienţa financiară a firmelor de asigurări.

Cât costă implementarea SOLVENCY II?
Decizia adoptată recent de a amâna cu doi ani termenul final de implementare a SOLVENCY II, până în 2012,
acordă un răgaz suplimentar companiilor pentru a se pregăti. Din păcate, această amânare poate crea şi o falsă impresie privind lipsa caracterului de urgenţă, determinând
companiile să nu aloce încă resursele necesare, mai ales
că mulţi dintre managerii intervievaţi pe parcursul sondajului au declarat că deşi înţeleg principiile şi cadrul general
de funcţionare creat de SOLVENCY II, nu cunosc în detaliu cerinţele şi aspectele practice ale implementării şi nu au iniţiat
încă o analiză internă a implicaţiilor noii reglementări asupra dezvoltării viitoare a afacerilor, a completat specialistul
DELOITTE.
O problemă ridicată de implementarea SOLVENCY
II este aceea a costurilor pe care acest sistem le presupune.
Astfel, asigurătorii evaluează costurile introducerii acestui
sistem ca fiind cuprinse între 5-25 milioane euro.
Trei sferturi dintre marile companii europene de
asigurări estimează că implementarea SOLVENCY II până în
2012 nu va costa mai mult de 25 milioane euro. În acelaşi
timp, mai bine de jumătate dintre acestea consideră că vor
cheltui sub 5 milioane euro, conform rezultatelor unui studiu realizat recent de ACCENTURE.
Potrivit aceluiaşi studiu, marii asigurători europeni
apreciază că eforturile financiare necesare pentru a se supune noilor reglementări aduse de Directiva europeană
SOLVENCY II sunt pe deplin justificate şi suportabile. Astfel,
43% din cei 44 de asigurători chestionaţi se aşteaptă să cheltuiască sub 5 milioane euro pentru respectarea cerinţelor
legate de capitalul şi conducerea companiilor de asigurări.
Pentru o treime din companiile care au participat la studiu,
estimările privind cheltuielile impuse de procesul de racordare la SOLVENCY II se încadrează între 5 milioane euro şi
25 milioane euro.
Totodată, în jur de 75% din repondenţi consideră că
investiţiile făcute în sensul aplicării noilor reguli vor duce
la o consolidare a companiilor şi la o acoperire mai bună a
necesitaţilor pentru derularea afacerilor.
Aproape toţi asigurătorii care au constituit subiectul studiului - 98% - sunt de părere că SOLVENCY II va avea
un impact pozitiv la nivelul industriei de profil, în timp ce
94% consideră că noile reglementări vor spori încrederea
tuturor părţilor interesate în rezervele de capital ale companiilor de asigurări.
Totuşi, studiul ACCENTURE indică faptul că mai
mult de 80% din asigurători nu sunt încă pregătiţi pentru implementarea Directivei europene, termenul de
finalizare al procesului fiind stabilit pentru anul 2012.

Asigurătorii mici: marii pierzători ai noului
sistem?
Însă sondajul companiei de consultanţă arată
că 82% dintre asigurătorii europeni sunt de părere că
SOLVENCY II îi va afecta negativ pe asigurătorii mici, care
vor fi „marii pierzători“ ai noului sistem. În acelaşi timp, în
6

aprilie 2008, şi AM Best atrăgea atenţia că SOLVENCY II va
spori presiunile de consolidare în rândul asigurătorilor mici
şi mijlocii. În schimb, vor avea de câştigat marile grupuri
multinaţionale, care dispun de modele interne sofisticate
care le permit să se conformeze mai uşor noilor reguli.
În pofida pesimismului studiilor de mai sus, Directiva
SOLVENCY II ar putea să nu afecteze companiile de asigurări cu un volum de subscrieri mai mic de 5 milioane euro,
timp de trei ani consecutivi. Această prevedere ar putea fi
introdusă în curând în textul proiectului de Directivă cadru privind SOLVENCY II, potrivit Preşedintelui Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor, Angela TONCESCU.
Cele mai afectate de acest sistem vor fi societăţile
mari de asigurări, pentru că firmele mici şi-au făcut propriul
portofoliu şi nu se vor confrunta cu schimbări importante, a
menţionat Preşedintele CSA.
În prezent, în jur de 80% din subscrierile realizate
pe piaţa românească de asigurări aparţin unor companii
deţinute de mari grupuri europene.
Nu este exclus ca în viitorii ani această cifră să crească. Acest fapt demonstrează că piaţa românească de asigurări este atractivă şi că potenţialul ei o va menţine în centrul
atenţiei investitorilor, explică Angela TONCESCU.
În acelaşi timp, conform datelor furnizate de Revista
de Specialitate Insurance PROFILE, 17 asigurători din ţara
noastră au înregistrat un volum de subscrieri sub 5 milioane euro în 2007.

Votul esticilor creează emoţii la adoptarea
SOLVENCY II
Implementarea acestui sistem nu poate fi însă posibilă fără colaborarea tuturor celor implicaţi: autorităţi
de supraveghere şi companii de profil. În acelaşi timp,
SOLVENCY II reprezintă un pas semnificativ în ceea ce priveşte supravegherea grupurilor.
Ţările CEE ar putea răsturna procesul de implementare SOLVENCY II în etapa de decizie politică, a afirmat, în noiembrie 2007, la Frankfurt, Dr. Thomas STEFFEN, Chairman
CEIOPS şi CEO al BaFin, autoritatea de supraveghere în asigurări din Germania.
Este adevărat că există un număr de ţări din CEE
care sunt destul de dezvoltate dar, desigur, în final, este
vorba de expertiză şi capacitate. În acest context, este posibil ca unele dintre ţările noi membre UE să poată avea o
atitudine diferită faţă de introducerea SOLVENCY II.
Trebuie să subliniez că recomandările CEIOPS au fost
adoptate prin consens şi tocmai de aceea întreg procesul a
durat aproape trei ani pentru a găsi soluţiile potrivite. Dar
trebuie spus, de asemenea, că CEIOPS este numai un organism consultativ cu caracter tehnic, nu unul de decizie politică. Când vine vorba de negocieri din punct de vedere politic,
pot exista păreri diferite şi fiecare ţară îşi va susţine opinia în
sprijinul soluţiei care o avantajează. Tocmai de aceea suntem
preocupaţi de rezultatul negocierilor la nivel politic şi credem
că există într-adevăr posibilitatea ca o decizie politică să
modifice recomandările sau calendarul nostru, precizează
Preşedintele CEIOPS.
De altfel, România, alături de 11 state din Uniunea
Europeană, a adresat, în prima jumătate a acestui an, un
memoriu Preşedinţiei Slovene a Uniunii Europene cerând
revizuirea acestui proiect în sensul întăririi rolului autorităţilor de supraveghere.
Preocuparea noastră este legată de modul în care este
prevăzut în proiectul de Directivă modalitatea de supraveghere a grupurilor. Legat de acest aspect, punctul de vedere al
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Piaţa asigurărilor
României şi al altor 11 state membre este că trebuie să rămânem răspunzători în ceea ce priveşte supravegherea filialelor
din grupuri, astfel încât să fie asigurat un grad cât mai ridicat
de protecţie a consumatorilor. În acest sens, cooperarea între
supraveghetori printr-un dialog de pe poziţii egale este imperativ necesară, a precizat Angela TONCESCU.
Ţările care se opun proiectului se tem că, în felul
acesta, nu vor mai putea controla pieţele de asigurări. Alt
argument este acela că standardele de solvabilitate, capitalizare şi de management al riscului din ţările de origine
ale marilor asigurători sunt prea relaxate pentru gradul de
risc al industriei din alte state. Iar acest lucru ar putea reprezenta un pericol pentru consumatori, întrucât asigurătorii
şi-ar constitui rezerve de daună mai reduse, iar asiguraţii
s-ar putea trezi cu despăgubiri neonorate.
Comentând dintr-un unghi diferit, Klaas KNOT,
Division Directory Supervisory Policy, De NEDERLANDSCHE
Bank, a subliniat: Chiar şi în ţările dezvoltate, există multe
companii pentru care implementarea SOLVENCY II poate
crea probleme în acest moment, ele nefiind pregătite să facă
faţă noilor cerinţe. Trebuie să recunoaştem că există în toate
pieţele europene o diferenţă între stadiul la care ne aflăm în
prezent şi nivelul la care ne-am dori să se afle instituţiile noas-

tre. În cazul noilor membri UE, aceasta este mai mare decât
media ţărilor europene. În acelaşi timp însă, trebuie să fim
conştienţi că este vorba despre un dificil şi destul de îndelungat proces de învăţare.
Potrivit graficului de implementare, SOLVENCY II,
unul dintre cele mai importante proiecte de Directivă ale
Uniunii Europene, urmează a fi aplicat integral până la
sfârşitul lui 2012. Dorindu-se a fi un adevărat instrument
de control al riscurilor, acest sistem impune companiilor de
asigurări limite de solvabilitate, ţinând cont, în acelaşi timp,
de metodele necesare de management al riscurilor.
Aşadar, asigurătorii care vor aplica acest model nu
numai că vor avea posibilitatea unei operări mult mai eficiente a afacerilor, prin concentrarea pe domeniile cu grad
ridicat de profitabilitate, dar vor fi investiţi cu o capacitate
sporită de a evalua numeroase efecte care nu ar putea fi la
fel de uşor cuantificate cu ajutorul modelului standard.
Rămâne de văzut însă ce grup de ţări va triumfa din
punct de vedere al voinţei politice…
Mihaela CÎRCU
Alex ROŞCA

Tabelul de mai jos reprezintă evoluţia SOLVENCY II pe parcursul procesului decizional politic alături de măsurile care ar trebui luate în
vederea implementării de către companiile de asigurări. Acolo unde, în tabel, se face referire la „NIVELUL I”, NIVELUL II” sau „NIVELUL
III”, ne referim la niveluri de dezvoltare ale cadrului de reglementare, anume:
 NIVELUL I – cadrul Directivei care stabileşte principiile de bază ale reglementării
 NIVELUL II – implementarea măsurilor specifice, detaliate ale Directivei
 NIVELUL III – consiliere pentru autorităţile de supraveghere
ANUL

2008

EVOLUŢIA SOLVENCY II
 Directiva este adoptată de Consiliul şi Parlamentul European după finalizarea
negocierilor
 Comisia Europeană elaborează măsurile pentru nivelul doi de implementare,
precum şi la evaluarea impactului asociat acestora
 CEIOPS acordă consiliere şi sprijin pentru Nivelurile II şi III

2009

 Implementarea Solvency II devine prioritară în cadrul companiei

 Consiliul şi Parlamentul European vor monitoriza evoluţia pentru Nivelul II.

 Participarea la posibila dezvoltare a Studiului Cantitativ de Impact (QIS 4)
 Implicarea împreună cu autorităţile de supraveghere în elaborarea modelelor
interne fără a uita că este necesar un cadru de risk management perfect funcţional
la nivelul companiei

 CEIOPS finalizează consilierea pentru Nivelul II şi continuă consilierea pentru
Nivelul III

 Comisia Europeană înaintează propunerea pentru Nivelul II
 Propunerea pentru Nivelul II este adoptată de către decidenţi
 CEIOPS finalizează consilierea pentru Nivelul III
 Implementarea de către statele membre şi de către companiile din cadrul acestor
state
2011
 Supraveghetorii se pregătesc pentru noul regim

2012

 Acţiuni de lobby pe lângă asociaţiile asigurătorilor locali, precum şi pe lângă
autorităţile de supraveghere
 Participarea la QIS 4, aceasta ar putea fi ultima şansă pentru a transmite feed-back
asupra Directivei
 Evaluarea situaţiei prezente din compania proprie pentru identificarea schimbărilor
necesare în vederea implementării noilor sisteme/modele. Aceste măsuri se vor
concretiza în detalierea planurilor de implementare a Solvency II

 Posibila dezvoltare a Studiului Cantitativ de Impact (QIS 4)

 Comisia Europeană continuă lucrul la măsurile pentru Nivelul II, precum şi la
evaluarea impactului asociat acestora

2010

CUM AR TREBUI SĂ SE PREGĂTEASCĂ COMPANIILE DE ASIGURARE?

 Implementarea de către statele membre şi de către companiile din cadrul acestor
state
 Supraveghetorii se pregătesc pentru noul regim

IULIE 2008

 Reliefarea diferenţelor identificate, inclusiv apetitul de risc, procedurile privind
capitalizarea şi a celor privind guvernanţa corporatistă
 Demararea de traininguri ale angajaţilor în vederea familiarizării acestora cu
Solvency II
 Continuarea dezvoltării bazei teoretice de cunoaştere pentru Solvency II
(traininguri, cursuri de perfecţionare)
 Integrarea funcţiilor de risk management în procesul decizional în cadrul
companiei
 Testarea noilor sisteme bazate pe Solvency II în paralel cu vechile sisteme
 Folosirea noilor sisteme bazate pe Solvency II în paralel cu vechile sisteme
 Folosirea propriu-zisă a rezultatelor sistemului în luarea deciziilor de management
 Îmbunătăţirea standardelor documentelor interne şi evidenţierea fundamentelor
modelului intern folosit şi a modului concret prin care acesta este folosit în
administrarea riscului în cadrul afacerii
 Modelele interne aprobate de către autorităţile de supraveghere finalizează
tranziţia către noul sistem
 Continuarea dialogului cu supraveghetorii
 Comunicarea expunerii la risc către piaţă, agenţii de rating şi acţionari
7

Interviu

> Printr-o serie surprinzătoare de achiziţii, grupul francez GROUPAMA a preluat, în ultimul an, trei companii de
asigurări din România, ajungând să deţină o cotă cumulată de peste 12%, ceea ce îl plasează pe poziţia a treia
pe piaţa de profil.
Pătrunderea în forţă a francezilor ridică o serie de întrebări care vizează strategia adoptată. Vă invităm să descoperiţi planurile pe care GROUPAMA le are în România, într-un interviu cu

Denis ROUSSET

Director General, BT Asigurări

PRIMM: Având în vedere că acesta este unul dintre primele interviuri pe care le acordaţi de la preluarea conducerii
BT Asigurări, vă rugăm să vă prezentaţi pe scurt cititorilor
Revistei PRIMM.
Denis ROUSSET: Începând cu luna martie a acestui an
sunt Directorul General al BT Asigurări, fiind oficial investit în funcţie prin aprobarea Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor. Aşadar, mă aflu în România de doar câteva
luni. Însă experienţa mea în domeniul asigurărilor a început
acum mai bine de 15 ani în Franţa. După câţiva ani de activitate în consultanţă, din 1993 am început să lucrez pentru
compania de stat GAN care era atunci una dintre primele
trei companii publice din Franţa. La finalul anilor ’90 am devenit coordonatorul procesului de privatizare a companiei
GAN, în cadrul preluării acesteia de către GROUPAMA.
Următorii ani au fost dedicaţi operaţiunilor de reorganizare a reţelelor de agenţi, brokeri, reţele bancare. Sunt
convins că experienţa unei astfel de colaborări cu diverse
canale de distribuţie îmi va fi extrem de utilă în dezvoltarea
şi îmbunătăţirea activităţilor GROUPAMA din România.

> …anul 2008 va consemna, în opinia mea, pierderi
istorice pe piaţa asigurărilor din România. Pe fondul
acestor pierderi repetate, asigurătorii vor începe
reorientarea înspre obţinerea de profit în anul 2009,
dar având în vedere faptul că procesul activităţilor
de asigurare este unul complex şi de durată, vom fi
nevoiţi să aşteptăm destul de mult timp momentul
în care piaţa românească de asigurări va înregistra
profit.
8

PRIMM: Care sunt obiectivele pe care vi le-aţi propus în calitate de Director General al BT Asigurări?
D.R.: Obiectivele noastre pentru perioada în curs se concretizează prin derularea a zece proiecte strategice menite
să contribuie la obţinerea performanţelor pe care ni le dorim. În esenţă, acestea privesc ariile principale de dezvoltare a afacerii. Este vorba de proiectul de lansare a unei noi
game de produse în colaborare cu Banca TRANSILVANIA,
crearea unei noi identităţi vizuale a companiei sub sigla
GROUPAMA, implementarea unui sistem informatic modern, performant şi unic pentru toate activităţile pe care
GROUPAMA le desfăşoară în România. De asemenea, dorim să consolidăm forţa de vânzare prin oferirea de oportunităţi de carieră şi dezvoltare în vederea profesionalizării
actului de vânzare, să reînnoim gama de produse prin lansarea unui nou produs RCA, a unui produs pentru locuinţe,
a unui produs complet pentru IMM-uri şi a unui produs de
asigurări agricole. Nu în ultimul rând, lucrăm la conceperea unei noi platforme de daune după modelul francez şi
la aducerea noilor proceduri contabile de raportare la standardele internaţionale.
PRIMM: În prezent, piaţa românească de asigurări are
unul dintre cele mai mari ritmuri de creştere din Europa.
Apreciaţi că acest ritm se va menţine şi pe viitor?
D.R.: Dacă în anul 2007 piaţa asigurărilor din România a
înregistrat rezultate în valoare totală de 2,2 miliarde euro,
estimez o creştere de peste 10 miliarde înainte de 2020.
Luând în considerare creşterea medie anuală a economiei
din România care se va menţine în opinia mea sub 5% în
următorii 10 ani, piaţa asigurărilor ar trebui să crească de
cel puţin 3 ori în comparaţie cu restul economiei. În momentul de faţă, ponderea asigurărilor în economia românească este destul de redusă. Pot spune că piaţa asigurărilor din România traversează în prezent o perioadă atipică,
cu pierderi consistente depăşind 75 milioane euro la nivel
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Interviu

> Strategia pe care o
vom adopta în România
constă în concentrarea
tuturor operaţiunilor
sub o singură marcă,
GROUPAMA. În acest
mod, vom creşte
eficienţa şi vom reduce
costurile funcţiilor
de suport, dedicând
specialişti pentru fiecare
domeniu, care să vină în
întâmpinarea nevoilor
clienţilor, cu soluţii de
asigurare profesionale.

IULIE 2008

Interviu
naţional, în anul 2007, ceea ce ne determină să credem că
doar competitorii puternici vor rămâne pe piaţă, de unde
şi o concentrare tot mai accentuată care va continua în următorii ani.
PRIMM: Care consideraţi că este principala ameninţare
care planează asupra pieţei româneşti de asigurări?
D.R.: După părerea mea, ameninţarea majoră care afectează
piaţa asigurărilor în momentul de faţă constă în lipsa unei
infrastructuri rutiere corespunzătoare şi a unei discipline
a conducătorilor auto, principalele cauze de producere a
accidentelor, care se răsfrâng apoi asupra asigurătorilor. În
aceste condiţii, asigurările auto, atât cele obligatorii, cât şi
cele facultative, vor deveni din ce în ce mai costisitoare, iar
numărul autovehiculelor asigurate CASCO se va diminua
simţitor. Cu cât numărul asiguraţilor va scădea, cu atât preţul asigurărilor va creşte.
PRIMM: Una dintre problemele intens dezbătute este aceea a lipsei de profit a pieţei asigurărilor din ţara noastră. În
acest context, care este orientarea strategică a companiei
pe care o reprezentaţi: profitabilitatea sau cota de piaţă?
D.R.: Orientarea strategică a companiei va viza atât consolidarea cotei de piaţă, cât şi obţinerea de profit, nu vom face
o alegere între cele două. Considerăm că în momentul de
faţă există suficient potenţial pentru activităţile de asigurare care să ne permită aplicarea inteligentă a experienţei
noastre în ceea ce priveşte oferta de servicii şi acoperirea
cât mai largă a riscurilor.
PRIMM: Ce a stat la baza deciziei GROUPAMA de a pătrunde pe piaţa asigurărilor din România?
D.R.: România a fost aleasă ca ţintă de dezvoltare internaţională GROUPAMA acum aproximativ 3 ani, în urma unei
analize atente a pieţei asigurărilor din această ţară. În toată
această perioadă am purtat negocieri cu mulţi jucători importanţi de pe piaţă, îndeosebi cu BRD Société Générale,
care este un partener apropiat al GROUPAMA, şi cu Banca
TRANSILVANIA. Am intrat pe piaţa din România prin preluarea BT Asigurări în octombrie anul trecut, a urmat apoi OTP
Garancia, în februarie 2008, şi ASIBAN, recent, în martie.
Ritmul alert de creştere economică din România demonstrează faptul că piaţa asigurărilor prezintă un real potenţial. Aşa se explică preţul enorm pe care am fost dispuşi să-l

> Nu mai suntem interesaţi de alte achiziţii în
România. Ne vom concentra pe o dezvoltare
organică a structurilor existente şi vom miza pe
forţa noastră de vânzări pe care vom continua să o
consolidăm la nivel naţional.

plătim pentru a fi prezenţi pe această piaţă şi a contribui la
educarea ei, astfel încât aceasta să devină în timp asemenea pieţelor occidentale.
PRIMM: GROUPAMA a preluat ASIBAN în urma unei lupte
la care au luat parte nume grele din asigurările mondiale şi
a ajuns să ocupe, relativ repede, poziţia a treia pe piaţa de
profil din România. Intenţionează grupul francez să preia şi
alte companii româneşti?
D.R.: În acest moment considerăm că dispunem de toate
atuurile pentru a ne face remarcaţi pe scena asigurărilor, fiind al treilea mare jucător din piaţă, cu o cotă combinată de
12%. Nu mai suntem interesaţi de alte achiziţii în România.
Ne vom concentra pe o dezvoltare organică a structurilor
existente şi vom miza pe forţa noastră de vânzări pe care
vom continua să o consolidăm la nivel naţional.
PRIMM: Care este strategia pe care GROUPAMA şi-a propus-o pentru România? Vor fuziona cele trei companii pe
care le deţineţi în acest moment?
D.R.: Strategia pe care o vom adopta în România constă în
concentrarea tuturor operaţiunilor sub o singură marcă,
GROUPAMA. În acest mod, vom creşte eficienţa şi vom reduce costurile funcţiilor de suport, dedicând specialişti pentru fiecare domeniu, care să vină în întâmpinarea nevoilor
clienţilor, cu soluţii de asigurare profesionale. Vom păstra
două locaţii strategice, în Cluj-Napoca şi în capitală, şi vom
gestiona cea mai puternică reţea comercială la nivel naţional, cuprinzând 500 de agenţii, 1.400 de angajaţi şi 9.000
de agenţi. Parteneriatele de tip bancassurance încheiate
cu Banca TRANSILVANIA, OTP Bank, BRD Groupe Société
Générale, CEC Bank, precum şi acordurile cu brokerii de
asigurare se înscriu în strategia stabilită pe termen mediu şi
lung. Nu în ultimul rând, lucrăm la reconstruirea unei oferte
de produse pentru toate tipurile de clienţi, persoane fizice,
persoane juridice, IMM-uri, comunităţi a gricole.
PRIMM: Dată fiind treptata reorientare a companiilor mari
de la cota de piaţă către profitabilitate, odată cu finalizarea achiziţiilor şi a presiunii acţionarilor, când estimaţi că
va obţine profit piaţa de asigurări din România?
D.R.: Tocmai am depăşit un an 2007 cu pierderi importante.
Însă anul 2008 va consemna, în opinia mea, pierderi istorice pe piaţa asigurărilor din România. Pe fondul acestor
pierderi repetate, asigurătorii vor începe reorientarea înspre obţinerea de profit în anul 2009, dar având în vedere
faptul că procesul activităţilor de asigurare este unul complex şi de durată, vom fi nevoiţi să aşteptăm destul de mult
timp momentul în care piaţa românească de asigurări va
înregistra profit.
Mihaela CÎRCU

www.insuranceprofile.ro
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The markets ﬂuctuate.
We remain constant.
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In soft markets and hard, the way a reinsurer approaches
risk is critical. Reinsurers must be able to offer high
quality capacity, continuity of offer and the assured ability
to pay claims. In short, provide value for their clients.
At PartnerRe, our balance sheet is the best place to
find evidence of this value. There, through soft and hard
markets, you’ll see asset quality, strong reserving and
financial strength – all evidence of long term stability.

For an opportunity to ﬁnd out more
or share your viewpoint visit:
partnerre.com/pricingcycles

We believe you can’t provide value without transparency.
Well managed reinsurers keep no secrets as to their
approach to risk and their financial strength. By being
transparent about both, we at PartnerRe give clients
the information they need to make the most informed
reinsurance buying decisions.
Markets fluctuate. When it comes to providing value
for our clients we remain constant.

Interviu

> În viaţa economică sibiană, nu de puţine ori brand-ul CARPATICA întrece în notorietate nume de marcă sonore de
pe pieţele internaţionale. În fapt, notorietatea şi puterea grupului CARPATICA se întind mult peste limitele judeţului de origine, societăţile financiare din grup deţinând astăzi poziţii solide în clasamentele de profil din România.
Despre realizările şi perspectivele acestui grup financiar de succes, într-un interviu realizat cu fondatorul său.

Interviu cu

Ing. Ilie CARABULEA
PRIMM: De cele mai multe ori numele dumneavoastră apare în presă însoţit de sintagma „cel mai puternic om de afaceri din Sibiu”. Ce înseamnă să fii „cel mai puternic om de
afaceri din Sibiu”?
Ilie CARABULEA: Puterea şi forţa unui om de afaceri constă
în realizările sale, în responsabilităţile asumate şi îndeplinite, şi în mesajul pe care rezultatele şi succesele obţinute
îl transmit societăţii. Dacă un om de afaceri este perceput
de societate ca fiind puternic, înseamnă că feed-back-ul
societăţii este unul pozitiv şi o astfel de apreciere vine să
confirme existenţa sistemului de principii, norme, valori şi
conduită care constituie pe scurt etica afacerii.
În sensul celor menţionate, pentru mine a fi om de
afaceri puternic semnifică împlinirea unor condiţii esenţiale la nivelul întregului grup de firme (circa 30 de societăţi
comerciale), condiţii care se regăsesc în filosofia mea managerială, cuprinzând, pe scurt, următoarele:
> dorinţa mereu prezentă de îmbunătăţire şi perfecţionare;
> lupta şi implicarea continuă şi necondiţionată pentru rezultate din ce în ce mai bune;
> prestarea unor activităţi şi servicii, nu numai la nivel local,
ci şi naţional şi internaţional;
> contribuţia la mulţumirea şi bunăstarea comunităţii
locale;
> respectul şi loialitatea faţă de firmă şi armonizarea relaţiilor interumane la nivel de firme;
> asumarea principială şi practică a responsabilităţii manageriale.

În România există disponibilităţi de capital şi de
investiţii, precum şi oameni de afaceri dornici de
investiţii în afaceri adevărate şi prospere.
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PRIMM: În câţiva ani aţi reuşit să creaţi un grup financiar
extrem de stabil, cu un grad mare de notorietate. Care sunt
planurile de dezvoltare pentru acest domeniu?
I.C.: Adept fidel al principiului de stabilitate şi dezvoltare
permanentă, am în vedere necesitatea de urmărire, consolidare şi extindere a oricărei afaceri începute. Astfel au
stat lucrurile şi cu firmele care alcătuiesc grupul financiarbancar CARPATICA. În anul 1996 a luat fiinţă CARPATICA
Asig S.A. (pe atunci se numea ATLASSIB Asigurări S.A.),
după care, în anul 1999, am pus bazele Băncii Comerciale
CARPATICA, cele două fiind urmate de SSIF CARPATICA
Invest, CARPATICA Construct şi de CARPATICA Broker de
Pensii Private, în anul 2007.
Acum ne aflăm în faza în care procedăm la consolidarea structurilor existente la nivelul grupului, fără a pierde
însă din vedere obiectivul de dezvoltare şi de extindere din
punct de vedere structural a bazei materiale şi, nu în ultimul rând, a reţelei teritoriale, toate în strictă corelaţie cu
cerinţele de dezvoltare impuse de piaţă, cu oportunităţile
şi perspectivele economice care apar.
PRIMM: Grupul financiar CARPATICA este, în prezent, unul
dintre puţinele cu capital autohton. Intenţionaţi să păstraţi
această situaţie sau veţi căuta un investitor străin care să
finanţeze planurile de dezvoltare?
I.C.: Ne mândrim că grupul financiar CARPATICA a fost
construit cu capital majoritar românesc. Am demonstrat
astfel competenţa, puterea, existenţa şi disponibilitatea capitalului autohton. De altfel, în sloganul Băncii Comerciale
CARPATICA se regăseşte extrem de sugestiv sintagma „forţa şi inteligenţa capitalului românesc”. Toate investiţiile
grupului de până acum au fost finanţate exclusiv cu capital
românesc.
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Interviu

> Puterea şi forţa unui om de
afaceri constă în realizările sale,
în responsabilităţile asumate şi
în mesajul pe care îl transmite
societăţii.

În ceea ce priveşte investitorii străini, nu trebuie
să-i căutăm, ci ne caută ei din ce în ce mai frecvent, fiind
vorba despre nume sonore în lumea financiar-bancară din
Europa. Deşi am avut oferte pentru vânzarea unor pachete
de acţiuni şi pentru încheierea unor parteneriate strategice, deocamdată nu am luat nici o hotărâre. Suntem însă
deschişi oricăror propuneri şi negocieri.
PRIMM: CARPATICA Asig a rămas singura companie, din
primele 15 din piaţa asigurărilor, cu capital integral românesc. Ce reprezintă CARPATICA Asig pentru grupul
CARPATICA?
I.C. După cum am mai spus, este o mândrie pentru noi să
fi reuşit performanţa situării între primele 15 companii de
asigurări, numai bazându-ne pe capitalul autohton. Acest
fapt este o dovadă că în România există disponibilităţi de
capital şi de investiţii, că beneficiem de un mediu de afaceri
sănătos şi că avem oameni de afaceri dornici de investiţii în
afaceri adevărate şi prospere.
PRIMM: Care este strategia de dezvoltare pentru CARPATICA
Asig? Aţi primit până acum vreo ofertă de achiziţie din partea unui investitor extern? Este CARPATICA Asig de vânzare?
I.C.: Strategia de dezvoltare a firmei CARPATICA Asig vizează în principal cele două componente, de consolidare şi de
dezvoltare. Desigur că avem planuri ambiţioase: extinderea
teritorială, mărirea cotei de piaţă, extinderea portofoliului
de clienţi. Toate acestea presupun un efort investiţional pe
care suntem conştienţi că trebuie să-l depunem. Un prim
pas l-am întreprins deja în primul trimestru al anului 2008
când, prin voinţa acţionarilor, s-a procedat la majorarea capitalului social, acesta fiind în prezent de 20.800.000 lei. Şi
în acest caz este vorba de capital integral românesc.
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Am primit într-adevăr propuneri de achiziţie a societăţii din partea unor investitori străini, care ne-au făcut
diverse oferte, ceea ce este un semn deosebit de apreciere. Hotărâri în acest sens nu au fost luate, dar uşile noastre
sunt deschise ofertelor şi, dacă va fi cazul, negocierilor.
PRIMM: Banca Comercială CARPATICA ţinteşte un profit de
cinci ori mai mare decât cel consemnat anul trecut. Ce ne
puteţi spune despre profitabilitatea companiei de asigurări
şi planurile de dezvoltare în acest domeniu?
I.C.: Pe moment, ca urmare a creşterii ratei daunei la asigurarea RCA, profitabilitatea societăţii are de suferit. Pentru
rentabilizare am conceput pachete de asigurări din care fac
parte, în mod obligatoriu, asigurările cu daunalitate redusă,
în special cele de bunuri. Apreciem că prin implementarea
acestor produse, B.V.C.-ul să înregistreze creşteri estimate
la 19-35%.
PRIMM: Asigurări, domeniul bancar, fonduri de investiţii,
afaceri în zona imobiliară... acesta este prezentul. Care
sunt domeniile pe care le veţi aborda în viitor?
I.C.: Aţi menţionat deja domeniile majore de interes şi de
mare perspectivă în România în următoarea perioadă.
La acestea aş mai adăuga altele pe care le consider
interesante şi care se leagă de afacerea mea „de suflet”,
adică transporturile şi turismul: extinderea activităţii de
transport rutier internaţional şi activităţi de transport rutier de persoane – naţional şi local -, transport aerian, turism
şi industrie hotelieră, inclusiv agroturism, fără a omite însă
agricultura şi zootehnia, domenii în care avem deja în curs
de derulare o serie de proiecte.
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Brokeri de Asigurare
RUBRICĂ REALIZATĂ CU SPRIJINUL COMPANIEI

> Probabil că pe lista subiectelor despre care vorbeşte toată lumea, pe lângă fotbal şi politică, ar mai trebui
adăugat şi managementul de risc. Mulţi dintre cei care se ocupă cu managementul riscului, se ocupă de fapt cu
managementul unor riscuri. Foarte des, asigurările sunt asociate cu managementul riscului, ceea ce este corect
- dat fiind că asigurările sunt una dintre multiplele metode de a transfera riscuri. Trebuie totuşi să remarcăm că
sfera de preocupări a managementului de risc este mult mai vastă şi că pe agenda unui manager de risc problematica asigurărilor nu ocupă (sau n-ar trebui să ocupe) mai mult de 2-3 % din timp.

DIFICULTĂŢI ÎN
MANAGEMENTUL RISCULUI
Gabriel POPESCU

Manager
Risk Management & Risk Consulting
MARSH Romania
Se vorbeşte pe la noi din ce în ce mai mult despre
managementul riscului, în cele mai diverse situaţii şi în legătură cu cele mai variate aplicaţii, din perspective foarte
diferite, ceea ce poate da naştere la confuzii asupra utilităţii,
obiectivelor şi metodologiei managementului de risc.
Prezint în acest articol câteva dificultăţi comune în
managementul riscului, pentru ca cititorii revistei să le aibă
în vedere la optimizarea construirii sistemelor de management al riscului în companiile lor. Ignorarea lor ar putea face
ca eforturile de construire a sistemelor de management al
riscului să semene destul de mult cu un joc de noroc: dacă
au succes, îşi vor creşte valoarea întreprinderilor, dacă nu,
vor oferi subiecte de studiu amatorilor de teze de doctorat.
Companiile sunt formate din angajaţi care, fiecare
în parte, au zeci de ani de experienţă în managementul
riscurilor. Dar, după cum capabilitatea unei organizaţii nu
este suma competenţelor membrilor organizaţiei, tot aşa,
capabilităţile de management de risc ale unei organizaţii nu
sunt suma competenţelor individuale de management de
risc. De fapt, o organizaţie, ca sistem complex, este exact în
situaţia unui copil mic care învaţă management de risc. O
abordare sistematică şi structurată a acestui proces de învăţare poate accelera şi eficientiza procesul. Fiecare om are o
înclinaţie de a-şi asuma riscuri condiţionată cultural.
Într-o companie este dificil de identificat dacă şi
unde se face această balansare, mai ales că, de multe ori,
persoana cea mai indicată să gestioneze un risc nu este
şi cea mai indicată să suporte consecinţele acelui risc. De
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exemplu, riscul de incendiu este cel mai bine gestionat de
responsabilul cu situaţiile de urgenţă, în timp ce persoana
cea mai potrivită să suporte eventualele consecinţe ale
materializării acestui risc este probabil directorul financiar. Implementarea unui sistem de management al riscului
creează un cadru organizat pentru balansarea controlată a
înclinaţiei organizaţiei de a-şi asuma riscuri cu nivelul de risc
identificat şi evaluat de către structurile sistemului.
Construirea unui sistem de management de risc eficient şi efectiv este o întreprindere dificilă, chiar şi pentru
companii de mici dimensiuni. Performanţa sistemului de
management al riscului depinde fundamental de modul în
care se răspunde la câteva dintre dificultăţile conceptuale
ale sistemului.

1. Definirea riscului
În limba română, riscul are o conotaţie negativă,
accepţiunea comună a riscului fiind aceea de pericol, primejdie sau pagubă posibilă. Deşi în practica internaţională
a managementului de risc nu există încă o definiţie unanim
acceptată de experţi, totuşi majoritatea definiţiilor consideră că riscul este o deviaţie de la un rezultat aşteptat, care
poate să fie pozitivă sau negativă.
Pentru a scăpa de această ambiguitate, ar fi poate
mai bine să renunţăm la termenul de „risc” şi să utilizăm în
schimb termenii „pericol” şi „oportunitate”. Sau, atunci când
vorbim de risc, să avem în minte această dublă accepţiune
a termenului.
Şi mai bine ar fi să utilizăm termenul de incertitudine în loc de risc, care este lipsit de orice ambiguitate şi
poate fi utilizat exact în sensul său comun de „lipsă de certitudine”. Dacă o situaţie sau o evoluţie prezentă poate avea
un rezultat incert în viitor, avem de-a face cu o incertitudine.
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Această incertitudine poate evolua negativ şi se transformă
într-un pericol sau poate evolua pozitiv şi se transformă într-o oportunitate.
Dacă vedem riscul ca pe un pericol, sistemul de
management al riscului va avea cea mai restrânsă abordare
conceptuală. Dacă îl proiectăm să gestioneze incertitudini,
atunci va avea cea mai largă abordare, dar şi costurile sale
de operare vor fi mai mari.

2. Aria de aplicare
Cea mai simplă formă a managementului de risc
este cea care are drept scop tratarea pericolelor şi este
condiţionată direct de perceperea riscului ca un pericol
sau rezultat al unui pericol. Această limitare este nefirească
deoarece riscurile şi oportunităţile sunt ca doi poli ai unui
magnet, ca două feţe ale unei monede. Nu există riscuri fără
oportunităţi ascunse, după cum nu există oportunităţi a căror fructificare să nu implice riscuri.
Construirea unui sistem de management al riscului
antrenat să identifice şi să controleze doar pericole poate
fi utilă pentru creşterea securităţii operaţionale, dar conferă o utilitate redusă investiţiei în acest sistem, pentru că nu
poate facilita identificarea şi utilizarea sistematică a oportunităţilor.
Câteodată, când se lucrează cu consultanţi, îngustarea ariei de aplicare a managementului de risc este cauzată
chiar de către consultanţi. Managementul de pericole este
mult mai intuitiv şi mai determinist decât managementul
de oportunităţi, care necesită gândire speculativă de înalt
nivel. Uneori, chiar şi experţii care încep să vorbească frumos despre managementul de pericole şi oportunităţi sfârşesc prin a trata preponderent despre pericole.
La cel mai înalt nivel se situează sistemele de management al incertitudinii, care servesc la formularea strategiei de dezvoltare a companiei, a strategiei competitive şi
a celorlalte sub-strategii, precum şi la fundamentarea aplicaţiilor tactice.

3. Formularea strategiei
În definirea strategiei de management al riscului,
formularea obiectivelor sistemului de management al riscului influenţează decisiv structura şi procesele sistemului.
Practic, orice obiective ale companiei pot fi priorităţi
de acţiune pentru sistemele de management de risc. Astfel,
dacă compania participă frecvent la licitaţii, sistemul de
management al riscului poate fi orientat astfel încât să se
ocupe prioritar de riscurile specifice participărilor la licitaţii,
pentru a maximiza procentul de succes. Dacă compania are
nevoie de o securitate operaţională deosebită, sistemului
de management al riscului i se pot stabili obiective care să
contribuie la realizarea acestui deziderat.
Foarte importantă pentru eficienţa sistemului de
management al riscului este definirea precisă şi respectarea compromisurilor între performanţă şi cost, printre care
stabilirea clară a riscurilor care vor fi tratate şi a riscurilor
care nu vor fi tratate. Existenţa sau implementarea unui sistem de management al riscului fără o strategie clară şi fără
obiective precise, nu numai că s-ar putea să fie ineficientă şi
inefectivă, dar s-ar putea transforma într-o completă irosire
de resurse.

4. Fazele procesului
Destul de des, când se vorbeşte despre procesul
de management al riscului, prima fază a procesului este
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prezentată ca fiind cea a identificării riscurilor. După care
urmează fazele de estimare şi evaluare a riscurilor, prioritizarea riscurilor, formularea soluţiilor de tratare, implementarea măsurilor de control al riscului, monitorizarea şi raportarea rezultatelor.
Astfel de abordări conţin o gravă eroare. Totdeauna,
procesul de management al riscului începe cu formularea
obiectivelor, respectiv cu stabilirea a ceea ce trebuie să facă
sistemul. Specificul obiectivelor determină selecţia tehnicilor de analiză care vor fi folosite, care determină la rândul lor
competenţele pe care trebuie să le aibă persoanele implicate în procesele de analiză a riscurilor.

5. Modele şi instrumente de analiză
Trebuie să reţineţi că nu există nici un model de implementare de sistem de management al riscului care să se
potrivească perfect cu specificul tuturor companiilor şi nici
nu poate exista un asemenea model.
Ceea ce există sunt doar câteva zeci de standarde
sau modele aparţinând unor organizaţii cu preocupări în
managementul riscului: institute naţionale de standardizare, asociaţii profesionale, autorităţi, consultanţi sau mari
companii.
Aceste standarde stabilesc practic cerinţele pe care
trebuie să le îndeplinească sistemul de management al
riscului, dar nu oferă o soluţie prestabilită pentru un astfel
de sistem. Toate converg către aceleaşi etape ale procesului
de management de risc, existând între ele nişte diferenţe
specifice date de ariile diferite de aplicare (de exemplu,
managementul de proiecte necesită o detaliere mai mare
a unor activităţi).
Pe baza standardelor se pot stabili metodologii de
implementare de sisteme de management al riscului. Găsiţi
o astfel de metodologie de implementare a unui standard
de control intern „managementul riscurilor” şi pe website-ul
Ministerului Economiei şi Finanţelor. Este un material interesant, care oferă teme de reflecţie asupra unor aspecte teoretice ale fazelor procesului de management al riscului.
Tehnicile de analiză a riscului – identificare, estimare
şi evaluare – depind de aria de aplicare a sistemului de management de risc. Unele tehnici sunt folosite preponderent
pentru identificarea de pericole, altele pentru oportunităţi,
iar altele pot acoperi ambele categorii.
Pornind de la realitatea existentă în cadrul unei
companii – niveluri de risc, cultura organizaţională, stilul
de management, atitudinea faţă de risc – sunt multe căi
posibile pentru a atinge cerinţele precizate în standardele
de management de risc şi unele standarde chiar precizează
explicit acest lucru.
În concluzie, ceea ce ar trebui să faceţi sau să aşteptaţi de la consultanţi este o aplicare creatoare şi o particularizare a standardelor de management al riscurilor şi bunelor
practici la specificul companiei dumneavoastră şi al obiectivelor de dezvoltare pe care le aveţi.
Un pericol pe care ar trebui să-l aveţi permanent în
vedere este aplicarea mecanică a unor proceduri de implementare de sisteme de risc management sau acceptarea
unui proiect de consultanţă care vă implementează un model general de management al riscului şi nu unul particularizat la cerinţele dumneavoastră specifice. Pericolul este
dublu pentru că, în primul rând, s-ar putea să cumpăraţi un
„pat al lui Procust” cu care să nu vă simţiţi prea confortabil
şi, în al doilea rând, nemulţumiţi de eficienţa sistemului, s-ar
putea să rămâneţi cu o regretabilă idee greşită despre managementul riscului.
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Punct de vedere

Pasarela şi răspunderea civilă
a celor implicaţi
Cu câteva zile înainte de a
scrie acest articol, a avut loc un tragic
şi stupid accident de circulaţie soldat
cu trei victime, dintre care două decedate şi o a treia aflată încă în stare
critică la spital. Una dintre persoanele
decedate şi persoana aflată în spital în
stare gravă sunt surori, fiind totodată
singurii copii ai familiei.
Cred că nu este dificil să ne
imaginăm drama cumplită prin care
Gheorghe GRAD
trec părinţii celor două fete aflaţi la o
Director General SRBA
vârstă la care nu mai pot să aibă alţi
copii şi fiind condamnaţi de către un conducător auto iresponsabil să
moară singuri, fără nici un sprijin la bătrâneţe din partea celor cărora
le-au dat viaţă. Ba mai mult de atât, e posibil ca tot ei să fie cei care vor
susţine poate toată viaţa pe cea de-a doua fiică, încă în stare gravă în
spital, care, în caz că va supravieţui, este foarte posibil să rămână cu
urmări iremediabile datorate acestui accident.
Spuneam mai sus că acest accident s-a produs din vina unui
conducător auto iresponsabil. Acest lucru este unul cert şi de necontestat, numai că este posibil ca acesta să nu fie singurul vinovat. Filiera
care trebuie să facă obiectul unor investigaţii de specialitate cuprinde
proiectantul, constructorul, proprietarul şi, în cele din urmă, conducătorul auto. Toţi cei enumeraţi anterior se pot face vinovaţi de căderea
pasarelei ca urmare a acroşării acesteia de către bena basculantei
aflată în mers pe DN1.
Mi-am propus ca în acest articol să fac o analiză a răspunderii
celor implicaţi şi mai sus amintiţi.
Voi începe, aşa cum este firesc, cu proiectantul, care pe lângă
design trebuie să stabilească natura şi tipul materialelor de construcţie utilizate, astfel încât construcţia să reziste şi să prezinte siguranţă,
pe de o parte pentru beneficiarii acesteia, cât şi pentru terţi şi utilizatori, în cazuri de forţă majoră – fenomene atmosferice, cutremur,
căderi de corpuri peste aceasta, acroşaj al acesteia de către vehicule
aflate în mişcare. Toţi aceşti parametri tehnici ar fi trebuit să fie stabiliţi de către beneficiar în caietul de sarcini. Tot în caietul de sarcini,
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beneficiarul mai trebuia să stabilească şi o limită minimă a asigurării
de răspundere civilă pe care să o deţină proiectantul pe perioada
executării acestui proiect.
Urmează constructorul, care tot potrivit caietului de sarcini ar
fi trebuit să fie obligat la încheierea unei asigurări CAR pe perioada de
execuţie a lucrărilor, plus o perioadă de garanţie a lucrărilor, care putea să fie cuprinsă între 12 şi 60 de luni. Aşa cum se ştie, Secţiunea II a
asigurării CAR este reprezentată de asigurarea de răspundere civilă a
constructorului pentru lucrările executate, atât faţă de terţi, cât şi faţă
de beneficiar, deci motivaţia solicitării acestei forme de asigurare este
una cât se poate de firească.
Urmează beneficiarul, care ar fi trebuit să încheie o asigurare de răspundere civilă faţă de terţi a acestei construcţii, astfel încât
eventualele daune solicitate de către persoane vătămate să poată fi
acoperite.
Şi acum, că am stabilit această filieră, nu mai rămâne decât
să aşteptăm ca autorităţile să îşi facă treaba şi să stabilească cât din
această vinovăţie ar putea să fie imputată celor mai sus amintiţi şi cât
rămâne în sarcina conducătorului auto care, dacă nu ar fi lovit cu bena
pasarela, în mod cert aceasta nu ar fi căzut şi această tragedie nu ar fi
avut loc. Dar, dacă se va constata că proiectantul a dimensionat greşit
modul de execuţie a acesteia, că constructorul nu a respectat întocmai parametri stabiliţi de către proiectant sau că beneficiarul nu a
efectuat eventualele verificări periodice de mentenanţă a acesteia,
în această situaţie cei care au greşit vor fi traşi la răspundere şi puşi să
plătească în solidar, alături de şoferul vinovat, atât reparaţia pasarelei
şi a autoturismului avariat, cât şi prejudiciile materiale şi morale solicitate de familiile victimelor acestui accident.
Iată de ce asigurarea de răspundere civilă generală, alături de
cea profesională, nu trebuie tratate cu superficialitate, ci cu multă
responsabilitate, pentru că accidentele şi erorile se pot întâmpla oricând, indiferent de nivelul nostru de profesionalism. Iar în caz de eveniment, aşa cum se poate vedea, consecinţele sunt deseori dramatice
şi costurile pe care cei vinovaţi trebuie să le suporte sunt dincolo de
putinţa acestora de plată.
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Piaţa asigurărilor

> 23 Mai 2008 este o dată de referinţă în istoria retail-ului electronic din România. Primul faliment din industrie este judecat de instanţa Tribunalului Covasna. Şi asta într-o perioadă de creştere constantă a pieţei, unde
majoritatea companiilor estimează creşteri ale afacerilor între 5% şi 50%. Mai mult, Ibolya BERES, Directorul
de marketing al LG Electronics România, declara: Nu ar fi trebuit să aibă loc un faliment în piaţă. Nu este normal
pentru că încă se înregistrează creşteri, dar este posibil să fi fost şi cazul unei probleme interne.

PRIMEX-TEKNOSA:
Un faliment asigurat?
Deciziile importante trebuie luate cu uşurinţă.
Problemele mărunte trebuie tratate cu seriozitate.
JOCHO, Hagakure

Cristian ANGHEL

Director General
CAPITAL & ALLIANCE
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Probabil că procesul îşi va urma cursul şi, atâta
vreme cât procedura a fost deschisă de înşişi proprietarii
joint-venture-ului, instanţa va da câştig de cauză şi se va
declara falimentul. Mai rămân însă nerezolvate următoarele probleme: plata salariilor, plata datoriilor către creditori
şi, dacă mai este cazul, plata datoriilor către propriii acţionari. Cu siguranţă însă, nu va fi cazul.
Pentru mine personal cazul este interesant din
alt punct de vedere, bineînţeles cel al asigurării: furnizorii
retailer-ului PRIMEX-TEKNOSA erau asiguraţi împotriva
insolvenţei debitorilor? Aveau încheiată şi în vigoare o poliţă de asigurare care să-i protejeze împotriva insolvenţei

clienţilor săi pentru cauze datorate falimentului? Din declaraţiile făcute până acum nu reiese că acest lucru ar sta aşa.
Şi dacă este adevărată supoziţia mea, acestui faliment este
posibil să-i urmeze altele, dacă nu, cel puţin zile foarte grele creditorilor ce nu-şi vor mai recupera creanţele datorate
de acest retailer. O asigurare de risc comercial (căci aşa se
numeşte produsul) i-ar fi ajutat pe aceştia să-şi recupereze
până la 90% din pierderea suferită de insolvenţa debitorului şi, bineînţeles, să-şi continue liniştiţi activitatea comercială şi business-planul conceput, fără a suferi decalaje foarte
mari în fluxul de cash şi fără a înregistra pierderi în balanţa
finală a exerciţiului anual.
Iar costul, căci din păcate suntem încă educaţi să
analizăm mai întâi preţul şi apoi beneficiile, nu depăşeşte
procentul de 0,50% din cifra de afaceri bugetată. Un preţ
mare? Un produs EXOTIC?
O singură concluzie se impune pentru acest caz şi
este o formulă pe care o folosesc de fiecare dată cu plăcere
atunci când este momentul potrivit: Asigurarea este un produs EXOTIC numai atunci când costul ei este mai mic decât
riscul transferat.
Întorcându-ne către IMM-uri, aş spune că un astfel
de produs de asigurare este cu atât mai important cu cât o
soluţie de „self-insurance” este practic imposibilă în cazul
unei companii cu o cifră de afaceri mai mică de 50 milioane
euro. Şi acest aspect este dublat de realitatea că pe piaţă
marii retaileri investesc continuu şi pentru a te menţine în
piaţă trebuie să faci acelaşi lucru, astfel că lichidităţile companiei sunt direcţionate în principal către investiţii şi mai
puţin către protecţie.
Dar de ce este necesar un astfel de produs şi care
sunt avantajele lui? În primul rând pentru că, în afara promisiunii de protecţie oferite prin plata primei de asigurare,
asigurătorul de risc de credit comercial devine partenerul
de afaceri al clientului asigurat. Asigurătorul analizează din
punct de vedere al bonităţii partenerii de afaceri ai clientului şi stabileşte limitele de creditare pentru fiecare dintre
aceştia. Iar pe parcursul derulării contractului de asigurare, toţi aceşti indicatori de bonitate vor fi actualizaţi, astfel
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încât clientul asigurat să fie tot timpul protejat şi în egală
măsură sprijinit în dezvoltarea afacerii. Astfel că riscurile
asigurate în principal sunt:
> insolvabilitatea cumpărătorului;
> neplata prelungită (insolvabilitate prezumată).
Iar la acestea se adaugă riscurile speciale pe care un
asigurător le poate acoperi şi care, pe un alt tip de contract
de asigurare, nu pot fi acoperite, precum:
> moratoriul Guvernului/ amânarea plăţilor ca urmare a
emiterii unui ordin de către Guvern;
> încetarea contractului datorată unor evenimente imprevizibile (orice măsură sau decizie luată de către Guvernul
unei ţări străine care împiedică desfăşurarea contractului,
în întregime sau parţial);
> întârziere în transferul debitului;
> război;
> neîndeplinirea obligaţiilor de către cumpărătorul public;
> stingerea debitului (asigurătorul va acoperi pierderile de
curs valutar, în limita răspunderii maxime asumate, doar în
situaţia în care, în ţara cumpărătorului, Guvernul a emis o
reglementare legală care îi conferă cumpărătorului dreptul
de a stinge debitul exprimat într-o anumită monedă, la un
curs valutar fixat).
Fiind un produs de asigurare, pierderi provocate
de dobânzi, penalizări, pagube, costuri sau pierderi de curs
valutar nu pot fi acoperite şi preluate în risc. Totodată, pierderi ce ar fi putut fi acoperite de către alte asigurări deţinute sau de care ar fi putut să beneficieze clientul asigurat nu
vor fi acoperite printr-un astfel de produs.
Este un produs care face din clientul asigurat şi asigurător PARTENERI. „Inspecţia de risc” nu se termină odată
cu efectuarea ei la începutul contractului de asigurare, ci
este continuă pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia. Iar parteneriatul funcţionează bidirecţional: clientul

asigurat furnizează constant date esenţiale analizei riscului
preluat de către asigurător (declaraţii periodice ale cifrei
de afaceri, clienţi-debitori noi ce se doresc a fi preluaţi în
acoperire, livrări către noi pieţe din afara României, producerea/livrarea de produse noi în cadrul aceluiaşi an de
asigurare, modificări în termenele de livrare şi plată stabilite iniţial în contractul comercial cadru agreat de către
asigurător). La rândul lui, asigurătorul îi dă răspuns clientului asigurat prin acceptarea în asigurare în noile condiţii
apărute, ajustarea limitelor de acoperire prin majorarea sau
diminuarea lor, sau chiar refuzul de a primi în risc în condiţii
diferite de cele avizate la începutul contractului de asigurare. Practic, clientul asigurat şi asigurătorul lucrează cu un
interes comun ca activitatea comercială să se desfăşoare în
condiţii de risc de neîncasare minime, astfel ca cel puţin cash-flow-ul clientului asigurat să nu fie afectat semnificativ.
Şi spunem semnificativ pentru că, ca şi în cazul altor asigurări, clientul asigurat este implicat direct în procesul de
despăgubire, acceptând ca cel puţin o marjă de 10% din
daună (facturi neîncasate) să nu-i fie despăgubită de către
asigurător.
Din punctul nostru de vedere, de un astfel de produs are nevoie întregul mediu economic românesc, iar motivele sunt cel puţin două:
> din analiza asigurătorului, clientul asigurat va cunoaşte
mai bine solvabilitatea partenerilor de afaceri debitori;
> ţinând cont că mediul de afaceri este la fel de activ şi în
schimbare precum un organism viu, un partener pe care
îl poţi avea în persoana asigurătorului şi care să te avizeze
asupra schimbărilor care pot produce insolvabilităţi debitorilor este foarte important.
Se spune că este normal şi sănătos pentru mediul
economic să existe falimente. Adevărat, cu condiţia ca nu
compania pe care o conduceţi să fie „antidotul”.

BULETINE INFORMATIVE
DE ASIGURĂRI
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Profil de ţară
> Suprafaţa: 312.685 km²
> Lungimea graniţelor: 3.056 km
> Hotare: Belarus (416 km), Cehia (790 km), Germania (467 km), Lituania (103 km), Rusia - Kaliningrad (210 km), Slovacia (539 km),
Ucraina (529 km), Marea Baltică (528 km)
> Capitala: Varşovia
> Structura administrativă: 16 provincii
> Anul aderării la Uniunea Europeană: 2004
> Sistem politic: republică parlamentară
> Populaţia: 38.518.241 locuitori (2007)
> Limba oficială: poloneza
> Moneda naţională: Zlotul (PLN)
> Rată de schimb: 1 euro = 3,38 PLN
> Rata inflaţiei: 4% (2007)
> Produsul Intern Brut (PIB): 265 miliarde euro (estimare 2008)
> PIB/ locuitor: 7.532 euro (estimare 2008)
> Organismul de supraveghere şi reglementare a industriei de asigurări: Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych KNUIFE (Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi a Fondurilor de Pensii)
> Prime brute subscrise: 12,96 miliarde euro (2007)

POLONIA
Post aderare

Vlad BOLDIJAR
Editor

La 4 iunie 1989, Polonia a intrat într-o nouă eră a
istoriei sale. În acea zi, pentru prima dată în blocul comunist, opoziţia democratică a câştigat alegerile. Două luni
mai târziu, a fost format un guvern non comunist, zguduind întreaga Europă Centrală şi de Est, marcând începutul
sfârşitului unei epoci, care a culminat, în acelaşi an, cu
căderea Zidului Berlinului şi cu Revoluţia de la Bucureşti.
Câştigându-şi independenţa şi suveranitatea, Polonia a demarat rapid transformările necesare integrării în sistemul
economiei de piaţă al Europei Occidentale.
La 1 mai 2004, Polonia – împreună cu Cehia,
Slovacia, Ungaria, Lituania, Letonia, Estonia, Slovenia,
Malta şi Cipru – a devenit membru cu drepturi depline al
Uniunii Europene. Şansele noilor ţări membre ale Uniunii
Europene aduc cu sine beneficii economice şi politice, ceea
ce înseamnă şi aşezarea acestor state în grupul ţărilor care
decid asupra viitorului „bătrânului continent”.
Administraţia poloneză, reprezentanţii UE, precum
şi experţii independenţi au apreciat creşterea Poloniei în
primii ani de la aderarea acesteia la Uniunea Europeană.
Din punct de vedere economic, Polonia a resimţit profund
atât momentul aderării, cât şi perioada imediat următoare.
Astfel, în anii post-aderare s-a resimţit o creştere radicală
a dinamicii exportului, cât şi dobândirea unei poziţii stabile în economia europeană de către întreprinzătorii mici şi
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mijlocii, dovadă a faptului că întreprinzătorii polonezi au reuşit să facă faţă concurenţei de pe piaţa liberă. Efectele aderării sunt unice şi fluctuante (creşterea preţurilor la unele
produse, eliminarea taxelor vamale la alimente în comerţul
bilateral cu UE), dar şi de lungă durată, cu influenţă asupra
tendinţei de dezvoltare (accelerarea creşterii economice,
crearea de noi locuri de muncă, atragerea de investiţii străine directe, creşterea volumului schimburilor comerciale,
fonduri structurale, politica agricolă comună etc.).
Situată în mijlocul Europei, Polonia se află pe locul 9
ca mărime între ţările europene. Dezvoltarea economică a
ţării a determinat migrarea populaţiei spre zonele urbane,
ceea ce înseamnă că aproape 24 de milioane de locuitori
(peste 60%) trăiesc în oraşe. După cel de al doilea război
mondial, minorităţile din Polonia s-au redus, aşa încât
acum reprezintă doar 2-3% din totalul populaţiei, respectiv 1,2 milioane de cetăţeni. Cei mai mulţi sunt germanii
– cca. 450.000, urmaţi de ucraineni – cca. 350.000, belaruşi – cca. 300.000, lituanieni – 25.000, slovaci – 25.000 şi
evrei – 15.000. Se estimează că în afara graniţelor Poloniei
mai trăiesc între 14 – 17 milioane de polonezi, cea mai
mare concentrare fiind în Statele Unite (circa 9 milioane), Canada, Lituania, Ucraina, Belarus, Kazahstan, Rusia,
Brazilia, Argentina şi Australia.
Aderarea la Uniunea Europeană a avut ca efect imediat deschiderea pieţei muncii pentru cetăţenii polonezi, în
special în Marea Britanie şi Irlanda şi, eventual, Suedia, cu
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o pondere mai scăzută a forţei de muncă poloneze. Putem
adăuga că nu s-au adeverit sumbrele presupuneri referitoare la „exodul” polonezilor, dar cu toate acestea numărul
celor care pleacă în scopul de a lucra în străinătate este
mare.
Din punct de vedere al absorbţiei fondurilor comunitare, Polonia a avut rezultate bune, obţinând statutul
de beneficiar net. Datorită aderării la Uniunea Europeană,
Polonia nu mai este „victima” hotărârilor altor state, luând
parte la procesul de decizie al Uniunii Europene privind aspecte importante referitoare la Polonia şi Europa.
Conform analizelor preliminare ale Băncii Centrale
a Poloniei, se aşteaptă, pentru 2008, menţinerea dezvoltării economice a ţării, creşterea PIB-ului la nivelul de 5,5%,
creşterea exportului cu 12%, respectiv creşterea importului
cu circa 13,5%.

Piaţa asigurărilor în anul 2007
Piaţa locală a asigurărilor a suferit, de-a lungul anilor, nenumărate transformări. Astfel, dacă până la căderea
blocului comunist, industria poloneză de asigurări era alcătuită din doar două societăţi de stat, PZU şi WARTA - care
comercializau asigurări de viaţă şi asigurări non-viaţă, dar
şi servicii de reasigurare -, după 1990, odată cu trecerea la
un sistem politic democrat, a demarat şi reforma sistemului de asigurări din Polonia, piaţa locală devenind atractivă
pentru numeroase grupuri de asigurare de renume mondial. Propunându-şi demonopolizarea pieţei, în condiţiile
creşterii competitivităţii şi dezvoltării economiei la nivelul
întregii Polonii, marile grupuri din domeniu au investit în
această industrie, astfel încât s-a ajuns, la nivelul anului
2007, ca pe piaţa poloneză de profil să activeze 67 de societăţi de asigurare.
O altă schimbare importantă a pieţei poloneze a asigurărilor s-a manifestat odată cu aderarea ţării la
Uniunea Europeană, principalele beneficii obţinute de
această industrie în perioada post aderare a fost, pe lângă
accentuarea proceselor de globalizare şi internaţionalizare
a industriei, modificarea ponderii asigurări de viaţă - asigurări non-viaţă, în favoarea celor dintâi, creşterea anuală a
volumului total al primelor brute subscrise (industria ajungând să reprezinte, în 2007, circa 3,7% din PIB faţă de 1,69%
în anul 1995) şi, nu în ultimul rând, a sumelor alocate de
fiecare cetăţean polonez în vederea asigurării - piaţa poloneză a asigurărilor ajungând, astfel, în 2007, să fie a doua ca
importanţă, după Rusia, reprezentând circa 21,3% din ECE.
La sfârşitul anului 2007, volumul de prime brute
subscrise a fost de circa 12,96 miliarde euro, consemnându-se astfel, faţă de anul anterior, o creştere de peste 16%.
De remarcat este ascensiunea continuă a segmentului viaţă, acesta ajungând să reprezinte peste 58% (7,55 miliarde
euro) din totalul subscrierilor. O creştere semnificativă, de
circa 11%, a înregistrat şi segmentul non-viaţă, valoarea
subscrierilor din această clasă de asigurări ajungând în anul
2007 la 5,42 miliarde euro. În acelaşi timp, în anul 2007, totalul indemnizaţiilor brute plătite de asigurătorii polonezi
a atins suma de 5,82 miliarde euro, din care 3,09 miliarde
euro reprezintă despăgubirile plătite pentru asigurările de
viaţă, în vreme ce restul, de 2,73 miliarde euro, reprezintă
asigurări generale, confirmând astfel importanţa pe care
şi-au dobândit-o asigurările de viaţă pentru industria de
profil poloneză.
Fondată în anul 1803, PZU (Powszechny Zakład
Ubezpieczeń) este cea mai renumită companie de asigurări
poloneză şi a deţinut în perioada regimului comunist mo-
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Evoluţia subscrierilor şi a indemnizaţiilor brute plătite pentru anii 2006 şi 2007
Clasa de asigurări
Asigurări de viaţă
Asigurări
non-viaţă
Total piaţă

Prime brute subscrise
(mii EUR)
2007
2006
7,548,129
6,245,135

Indemnizaţii brute subscrise
(mii EUR)
07/06
2007
2006
120.9%
3,086,341 2,503,699

Dinamica

5,415,213

4,873,515

111.1%

2,733,333

12,963,342

11,118,649

116.6%

5,819,673

Dinamica
07/06
123.3%

2,485,499

110.0%

4,989,198
116.6%
Sursa: Polska Izba Ubezpieczeń

Structura pieţei, pe clase de asigurări, pentru anii 2006 şi 2007
Clasa de asigurări
Total viaţă
Asigurări de viaţă
Asigurări de căsătorie
Asigurări de viaţă şi anuităţi care
sunt legate de fonduri de investiţii
Fonduri de pensii
Asigurări de accidente
Reasigurări indirecte
Total non-viaţă
Accidente
Boală
Mijloace de transport terestre
Mijloace de transport feroviare
Mijloace de transport aeriene
Mijloace de transport maritime
Bunuri transportate
Incendii şi calamităţi naturale
Alte daune la bunuri
Răspunderea civilă a
autovehiculelor
Răspunderea civilă a mijloace
de transport aeriene
Răspunderea civilă a mijloace
de transport maritime
Răspunderea civilă generală
Credite
Garanţii
Pierderi financiare
Protecţie juridică
Asistenţă
Reasigurări indirecte
TOTAL PIAŢĂ

Prime brute subscrise (mii EUR)

Dinamica

Pondere în portofolii
(%)
2007
2006
58.23
56.17
22.50
21.57
0.31
0.39

2007
7,548,129
2,916,643
40,729

2006
6,245,135
2,398,103
43,260

07/06
120.9%
121.6%
94.1%

3,537,915

2,870,284

123.3%

27.29

25.82

13,238
1,023,971
15,633
5,415,213
283,760
58,910
1,400,890
2,932
3,848
37,565
33,714
540,919
367,931

10,414
901,490
21,584
4,873,515
241,523
50,417
1,249,848
2,141
4,298
34,516
35,649
516,078
339,466

127.1%
113.6%
72.4%
111.1%
117.5%
116.8%
112.1%
137.0%
89.5%
108.8%
94.6%
104.8%
108.4%

0.10
7.90
0.12
41.77
2.19
0.45
10.81
0.02
0.03
0.29
0.26
4.17
2.84

0.09
8.11
0.19
43.83
2.17
0.45
11.24
0.02
0.04
0.31
0.32
4.64
3.05

1,835,898

1,707,959

107.5%

14.16

15.36

6,259

7,023

89.1%

0.05

0.06

5,211

5,016

103.9%

0.04

0.05

265,817
167,769
55,336
131,171
10,446
56,553
150,285
12,963,342

243,021
131,793
44,465
87,792
5,149
48,078
119,283
11,118,649

109.4%
2.05
2.19
127.3%
1.29
1.19
124.4%
0.43
0.40
149.4%
1.01
0.79
202.9%
0.08
0.05
117.6%
0.44
0.43
126.0%
1.16
1.07
116.6%
100.00
100.00
Sursa: Polska Izba Ubezpieczeń

nopol asupra industriei naţionale de asigurări. Compania,
care are puternici acţionari străini - printre care şi EUREKO,
în proporţie de 30% -, a obţinut în anul 2006 un profit record
pentru industria de profil, de peste 1 miliard euro, şi a fost,
la nivelul anului 2006, cu o cotă de piaţă de peste 18,5%,
prima companie de asigurări din Europa Centrală şi de Est,
devansând de departe ocupanta locului secund, compania
cehă CESKA pojistovna, a cărei cotă de piaţă a fost de 6,7%.
În ultimii ani, compania poloneză a demarat un proces de
extindere, având în anul 2007 o reprezentanţă în Lituania,
prin PZU Lietuva (în 2007 a obţinut locul 6 în piaţă cu o cotă
de circa 2%), şi o a doua, în Ucraina, prin PZU Ukraine - pe
segmentul asigurărilor non-viaţă (locul al 13-lea în piaţă, cu
3,6 puncte procentuale în anul 2007), şi prin PZU Ukraine
Life - pe segmentul asigurărilor de viaţă (la nivelul anului
2007, locul 10, cu o cotă de piaţă de 2,5%).
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Total non-viaţă 41,77%

Total viaţă 58,23%

Alte clase de asigurări non-viaţă 3,38%
Credite şi garanţii 1,72%
Asigurări de viaţă 22,50%

Răspundere civilă generală 2,05%
Răspunderea civilă a
autovehiculelor 14,16%
Alte daune la bunuri 2,84%
Incendii şi calamităţi
naturale 4,17%
Mijloace de transport
terestre 10,81%

Structura pieţei,
pe clase de
asigurări pentru
anul 2007

Asigurări de viaţă şi anuităţi
care sunt legate de fonduri
de investiţii 27,29%

Alte clase de asigurări
de viaţă 8,44%

Accidente şi boală 2,64%

Top 15 companii - Prime brute subscrise din asigurări de viaţă
Prime brute subscrise (mii EUR)
2007
2006
1.
PZU ŻYCIE S.A.
2,149,654
2,245,509
COMMERCIAL
UNION
2.
928,720
725,559
ŻYCIE S.A.
3.
AEGON S.A.
824,801
545,600
4.
AMPLICO LIFE S.A.
558,721
474,062
5.
ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A.
485,014
424,781
ING
NATIONALE
6.
408,808
392,119
NEDERLANDEN S.A.
7.
EUROPA ŻYCIE S.A.
356,432
127,643
8.
SKANDIA ŻYCIE S.A.
270,255
166,219
9.
NORDEA TUnŻ S.A.
261,091
166,191
10.
WARTA TUnŻ S.A.
213,550
168,081
11.
GENERALI ŻYCIE S.A.
159,035
143,945
12.
CARDIF POLSKA S.A.
133,790
113,973
13.
AXA ŻYCIE S.A.
113,098
68,713
14.
ROYAL POLSKA S.A.
111,817
77,576
15.
GERLING POLSKA ŻYCIE S.A.
87,622
74,093
TOTAL TOP 10
6,457,046
5,435,765
TOTAL PIAŢĂ
7,548,129
6,245,135
Poziţia

Compania

Dinamica
07/06
95.7%

Cota de piaţă - 2007
(%)
28.48

128.0%

12.30

151.2%
117.9%
114.2%

10.93
7.40
6.43

104.3%

5.42

279.2%
4.72
162.6%
3.58
157.1%
3.46
127.1%
2.83
110.5%
2.11
117.4%
1.77
164.6%
1.50
144.1%
1.48
118.3%
1.16
118.8%
85.54
120.9%
100.00
Sursa: Polska Izba Ubezpieczeń

Top 15 companii - Prime brute subscrise din asigurări non-viaţă
Poziţia

Compania

1.
PZU S.A.
2.
WARTA S.A.
3.
ERGO HESTIA S.A.
4.
ALLIANZ POLSKA S.A.
5.
HDI ASEKURACJA S.A.
6.
CIGNA STU S.A.
7.
COMPENSA S.A.
8.
GENERALI S.A.
9.
UNIQA S.A.
10.
PTU S.A.
11.
PTR S.A.
12.
MTU S.A.
13.
FILAR S.A.
14.
LINK4 S.A.
15.
EUROPA S.A.
TOTAL TOP 10
TOTAL PIAŢĂ
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Prime brute subscrise (mii EUR)
2007
2006
2,361,536
2,271,407
546,812
515,026
439,203
340,638
407,933
334,701
253,209
244,522
180,903
140,590
145,470
115,582
119,288
73,294
119,118
112,498
116,216
103,393
87,417
62,107
75,560
63,498
70,798
64,475
66,660
52,280
63,408
41,497
4,689,688
4,251,651
5,415,213
4,873,515

Dinamica
Cota de piaţă 2007 (%)
07/06
104.0%
43.61
106.2%
10.10
128.9%
8.11
121.9%
7.53
103.6%
4.68
128.7%
3.34
125.9%
2.69
162.8%
2.20
105.9%
2.20
112.4%
2.15
140.8%
1.61
119.0%
1.40
109.8%
1.31
127.5%
1.23
152.8%
1.17
110.3%
86.60
111.1%
100.00
Sursa: Polska Izba Ubezpieczeń

Asigurările de viaţă, 58% din subscrieri
Potrivit unui raport remis de POLSKA Izba
Ubezpieczeń (PIU), valoarea primelor brute subscrise de
companiile de asigurări care activează pe piaţa poloneză
de profil a atins, în anul 2007, 7,55 miliarde euro, reprezentând peste 58% din totalul subscrierilor realizate în
perioada amintită. Comparativ cu rezultatele consemnate
pentru acest tip de asigurări în perioada similară a anului
2006, s-a înregistrat o creştere de 20,09%. Totodată, daunele pe acest segment al asigurărilor s-au ridicat la circa 3,09
miliarde euro, înregistrând şi acestea, faţă de anul 2006, o
creştere de 23,3%. De remarcat este faptul că faţă de anul
2006, în 2007 numărul companiilor care activează pe acest
segment de asigurări a crescut cu o unitate, ajungând la
32, LINK4 LIFE S.A. fiind denumirea celei mai noi companii
de pe piaţă.
Dintre toate clasele de asigurări de viaţă, cele care
au adus profituri importante companiilor de asigurări au
fost clasa asigurărilor de viaţă, anuităţilor şi asigurărilor
de viaţă suplimentare (22,5% în portofoliile companiilor şi
subscrieri totale de 2,92 miliarde euro), clasa asigurărilor de
viaţă şi anuităţilor care sunt legate de fonduri de investiţii
(cu prime brute subscrise de 3,54 miliarde euro şi cu o cotă
de 27,29%) şi cea a asigurărilor de accidente (subscrieri de
1,03 miliarde euro la o cotă aferentă în portofoliile companiilor de circa 7,90%).
De remarcat este faptul că, în anul 2007, concentrarea pieţei între primele competitoare arată că peste
85,54% din totalul primelor brute subscrise pe segmentul viaţă sunt deţinute de primele 10 companii de profil.
Totodată, liderul pieţei poloneze a asigurărilor de viaţă pe
anul 2007 este PZU ŻYCIE, companie membră a grupului
PZU, cu o cotă de piaţă peste 28% din piaţa asigurărilor
amintite şi care a înregistrat o scădere faţă de anul 2006
de aproape 5%.
COMMERCIAL UNION - ŻYCIE ocupă poziţia secundă în top, cu o creştere care depăşeşte 28% şi o cotă de
piaţă de 12,30 procente. Acţionarul principal al companiei
plasate pe a doua poziţie a topului este CGU International
Insurance din Marea Britanie, care deţine 90% din companie. Cu subscrieri pe această clasă de asigurări de circa 825
milioane euro, ceea ce reprezintă o majorare spectaculoasă
a primelor din asigurări de viaţă, cu peste 51% faţă de anul
anterior, AEGON S.A. se poziţionează pe locul trei în piaţa
de profil, cu o cotă de 10,93%. Alte companii cu o prezenţă
semnificativă pe piaţa asigurărilor de viaţă din Polonia sunt
AMPLICO LIFE S.A., companie membră a grupului ALICO
American Life Insurance din Statele Unite ale Americii,
ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A., companie care are ca acţionar
majoritar holdingul german ALLIANZ Aktiengesellschaft,
precum şi „olandezii” de la ING NATIONALE NEDERLANDEN
S.A., poziţionaţi pe locul şase în clasament.

PZU, 43% din piaţa asigurărilor non-viaţă
Asigurările de tip non-viaţă au reprezentat 42% din
subscrierile realizate la nivelul pieţei în perioada financiară aferentă anului 2007. Valoarea primelor brute subscrise
din clasa de asigurări amintită a depăşit 5,42 miliarde euro,
în creştere cu peste 11% faţă de rezultatele înregistrate în
exerciţiul financiar aferent anului 2006. Totodată, concentrarea pieţei între primele competitoare arată că aproximativ
86,60% din totalul primelor brute subscrise pe segmentul
asigurărilor non-viaţă sunt deţinute de primele 10 companii
de profil, în vreme ce daunele pe acest segment al asigurărilor s-au ridicat, în anul 2007, la circa 2,73 miliarde euro.
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Profil de ţară
Caracteristici ale evoluţiei pieţei de asigurări între anii 1998-2007
Asigurări de viaţă
Nr. companii de Asigurări non-viaţă
asigurare
Total
Asigurări de viaţă
Prime brute
subscrise (mii Asigurări non-viaţă
EUR)
Total
Asigurări de viaţă
Indemnizaţii
brute plătite
Asigurări non-viaţă
(mii EUR)
Total
Asigurări de viaţă
Prime brute
subscrise per
Asigurări non-viaţă
capita (EUR)
Total

1998
24
31
55
1,848,377
3,509,023
5,357,401
629,770
1,966,672
2,596,442
47
89
135

1999
31
36
67
2,349,428
3,914,889
6,264,317
710,926
2,386,204
3,097,129
59
99
158

2000
35
33
68
2,606,524
3,910,050
6,516,574
807,896
2,379,881
3,187,777
66
99
165

Dintre toate clasele de asigurări generale, cu o
pondere în portofoliile companiilor de 14,16% şi 10,81%,
asigurările auto facultative CASCO, respectiv cele de răspundere civilă RCA au dominat, în anul 2007, portofoliile
companiilor de asigurări. Faţă de anul 2006, în 2007, numărul companiilor de asigurări care îşi desfăşoară activitatea
pe acest segment al asigurărilor a crescut, adăugându-se o
nouă companie, BRE UBEZPIECZENIA S.A., ajungând la un
total de 35 de companii.
Ca şi în cazul topului companiilor de asigurări de
viaţă, PZU este şi liderul pieţei asigurărilor non-viaţă. Astfel,
cu un volum al subscrierilor de peste 2,36 miliarde euro şi
cu o cotă de piaţă impresionantă, de peste 43% la nivelul
anului 2007, compania este urmată în top de WARTA S.A.,
care a subscris, în perioada de referinţă, un volum de aproximativ 546 milioane euro. În acelaşi timp, cel de-al treilea
loc pe piaţa asigurărilor de tip non-viaţă a fost adjudecat
de către ERGO HESTIA S.A., companie al cărei acţionar majoritar este grupul german ERGO International AG, cu un
volum de prime de circa 439 milioane euro şi cu o cotă de
piaţă de peste 8%. De remarcat sunt şi rezultatele obţinute
de ALLIANZ POLSKA S.A. (subscrieri de 408 milioane euro)
şi de ocupanta poziţiei cinci, HDI ASEKURACJA S.A., cu prime brute subscrise de 253 milioane euro şi o cotă de piaţă
de 4,68%.

2001
36
35
71
2,744,902
3,890,048
6,634,950
1,002,221
2,319,158
3,321,379
69
98
168

2002
37
36
73
2,882,678
3,855,945
6,738,623
1,252,873
2,267,901
3,520,774
74
98
172

2003
36
41
77
3,246,155
3,973,632
7,219,787
1,497,494
2,226,278
3,723,773
83
102
184

2004
33
38
71
3,833,273
4,485,545
8,318,818
1,849,915
2,460,810
4,310,725
98
115
213

2005
32
37
69
4,650,759
4,757,893
9,408,652
2,289,249
2,524,336
4,813,585
118
121
238

2006
2007
31
32
34
35
65
67
6,245,135
7,548,129
4,873,515
5,415,213
11,118,649
12,963,342
2,503,699
3,086,341
2,485,499
2,733,333
4,989,198
5,819,673
168
198
131
142
299
340
Sursa: Polska Izba Ubezpieczeń

Evoluţia primelor brute între anii 1998 - 2007
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În continuă creştere
Globalizarea, internaţionalizarea, precum şi reformele produse în două momente de referinţă (în anul 1989,
odată cu schimbarea regimului, respectiv în 2004, odată cu
aderarea la Uniunea Europeană) au condus la importante
rezultate pozitive în toate domeniile economice ale ţării,
inclusiv în industria asigurărilor.
Nu este însă suficient; ritmul ridicat şi stabil de creştere al PIB-ului, rata mică a inflaţiei, precum şi creşterea
anuală a densităţii asigurărilor au condus spre o egalare a
nivelului de dezvoltare economică a Poloniei cu cel al principalelor state Uniunea Europeană. În contextul în care, cu
o cotă de 21,3%, piaţa asigurărilor din Polonia se situează
pe poziţia a doua în cadrul ţărilor Europei Centrale şi de Est,
după Rusia (38,3%), probleme precum educaţia populaţiei
în privinţa popularizării anumitor tipuri de asigurare încă
există. Pentru anul 2008, specialiştii polonezi în domeniul
asigurărilor se aşteaptă ca cea mai semnificativă creştere să
o înregistreze asigurările de accidente şi boală, în contextul
în care asigurările non-viaţă vor consemna o majorare a primelor brute subscrise de circa 13%.
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Profil de ţară
> Suprafaţa: 131.990 km²
> Lungimea graniţelor: 1.935 km
> Graniţe terestre: Albania (282 km), Bulgaria (494 km), Turcia (931 km), Republica Macedonia (228 km)
> Capitala: Atena
> Structura administrativă: 13 provincii, care sunt împărţite, la rândul lor, în 51 de prefecturi
> Anul aderării la Uniunea Europeană: 1981
> Sistem politic: republică parlamentară
> Populaţia: 11.170.957 locuitori (estimativ, în 2007)
> Limba oficială: greaca
> Moneda naţională: euro
> Rata inflaţiei: 3,30% (2007)
> Produsul Intern Brut (PIB): 199.620 miliarde euro (2007)
> PIB/ locuitor: 17.939 euro (2007)
> Organismul de supraveghere şi reglementare a industriei de asigurări: Ministry of Development. Direction of Insurance
Undertakings and Actuary (Ministerul Dezvoltării. Direcţia de Asigurări şi Actuariat)
> Prime brute subscrise: 4,69 miliarde euro (2007)

GRECIA
Dincolo de turism
Grecia, cu denumirea oficială Republica Elenă, este
situată la graniţa Sud - Estică a Europei şi este constituită
dintr-o peninsulă şi peste 2.000 de insule. Deşi este o ţară
destul de mică, Grecia se mândreşte cu o varietate uimitoare de peisaje - începând cu legendarii munţi Olimp,
Pind şi Parnas, şi continuând cu sute de kilometri de coastă. Datorită numărului mare de insule, Grecia are o linie
de coastă deosebit de lungă, de peste 15.000 km, cea mai
lungă între ţările Mediteranei. Climatul este în general uscat, temperat, cu toate că în zonele muntoase şi de Nord se
înregistrează ninsori. Populaţia Greciei este de aproximativ 11 milioane de locuitori, dintre care aproape jumătate
locuiesc în marile oraşe. Capitala, Atena, numără până la
3,7 milioane de locuitori, dacă includem şi Pireul, cel mai
mare port al Greciei. În Nord, Salonicul are 1 milion de locuitori, în timp ce Patras, Larisa, Heraklio şi Volos numără de
la 200.000 la 900.000 de locuitori.
Sistemul politic al Greciei este acela de republică
parlamentară prezidenţială. Forma actuală a acestei denumiri a fost pusă în vigoare odată cu referendumul organizat
în data de 8 decembrie 1974, prin care 70% din populaţie
a eliminat statutul de republică monarhică. Cea mai înaltă
autoritate a Republicii Elene este Preşedintele, care răspunde în faţa Parlamentului Grec, în limitele unui mandat de
5 ani.
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Economia grecească este una cu orientare spre
piaţă şi intervenţie minimă din partea statului. Începând
cu jumătatea anilor ‘90, scena financiară elenă este caracterizată de un nou dinamism. Convergenţa nominală a economiei greceşti cu economiile partenerilor săi din Uniunea
Europeană a fost decisivă şi bine pusă la punct, indicatorii
macroeconomici continuând să crească.
Grecia era o ţară cu tradiţie exclusiv în agricultură,
dar în ultimii ani importanţa activităţilor din primul şi din al
doilea sector economic (agricultura şi, respectiv, industria)
a intrat pe o pantă descendentă în favoarea ascensiunii
sectorului serviciilor. Cele mai importante ramuri economice sunt producţia de manufactură, care ocupă 12% din PIB
şi 14,4% din rata totală a forţei de muncă, şi construcţiile,
care ocupă 7,2% din PIB şi 7,3% din rata de angajare.
Majoritatea companiilor de manufactură sunt mici
afaceri familiale, în timp ce marile companii se dedică industriei produselor alimentare şi băuturilor, confecţiilor şi
textilelor, produselor chimice şi plastice, petrolului şi produselor pe bază de cărbune, produselor din sticlă şi cimentului, noile întreprinderi, în expansiune, fiind însă dedicate
tehnologiei şi telecomunicaţiilor.
Agricultura reprezintă în continuare o sursă importantă de venit. Condiţiile climatice ale Greciei favorizează
cultivarea legumelor, fructelor, tutunului, bumbacului, viţei
de vie, ca şi creşterea oilor şi caprelor. Sectorul serviciilor
din Grecia este cel mai bine reprezentat şi are cea mai raAnul X - Numărul 7/2008 63

Profil de ţară
pidă dezvoltare din economie, contribuind cu aproximativ
70% la PIB şi ocupând 61% din rata totală de angajare. Cele
mai importante domenii din sectorul serviciilor sunt turismul, navigaţia, finanţele şi comerţul. Operaţiunile turistice
contribuie cu aproximativ 8% la PIB şi ocupă 10% din totalul forţei de muncă. Turismul reprezintă cea mai dezvoltată
industrie în Grecia, plasându-se pe locul 15 în ierarhia mondială a destinaţiilor turistice şi primind în jur de 15 milioane
de turişti anual, această cifră depăşind populaţia totală a
ţării.

De la cifre la calamităţi naturale
Industria din ţările din Estul Europei şi Europei
Centrale este în continuă mişcare, la fel ca şi domeniul
asigurărilor şi reasigurărilor. Grecia nu face excepţie de la
această regulă, astfel că, în anul 2006, industria asigurărilor
a consemnat o evoluţie crescătoare, de 10,51%, volumul
total al primelor de asigurare încasate de către companiile
greceşti de profil fiind de circa 4,69 miliarde euro. Astfel, în
anul 2006, pe această piaţă asigurările de viaţă au reprezentat peste 52% din totalul primelor încasate, datorită
clasei I, a asigurărilor de viaţă, şi a clasei III, a asigurărilor
de tip unit-linked, care au totalizat cea mai mare parte a
veniturilor din prime. Se observă astfel că anul 2006 a reprezentat un an de răscruce, un an de maturizare a pieţei,
întrucât asigurările de viaţă au avut, în portofoliile companiilor, după patru ani de zile (din anul 2001, când Grecia
a aderat la „Zona euro”), o pondere mai mare decât asigurările non-viaţă, preconizându-se astfel, şi pentru următorii
ani, o dezvoltare continuă şi rapidă a acestora.
O trăsătură particulară a acestei pieţe o reprezintă prezenţa numeroaselor grupuri de asigurare de renume mondial (INTERAMERICAN, ING, ALICO, ALLIANZ, AXA,
GENERALI, HDI, GROUPAMA), precum şi a unor puternice
societăţi de asigurare cu capital privat autohton, acestea
crescând gradul de competitivitate al pieţei, în anul 2006,
primele 10 companii de profil ocupând practic doar puţin
peste 60 de puncte procentuale din totalul pieţei.
O altă particularitate pentru industria elenă a asigurărilor ar putea să o reprezinte expunerea mare a Greciei la
producerea de cutremure şi, pe perioada verii, de incendii.
Grecia este ţara europeană cea mai expusă la cutremure,
în această regiune înregistrându-se practic jumătate dintre cutremurele de pe continentul european (Grecia face
parte din regiunea cu cel mai ridicat grad de seismicitate
din Europa, care coincide cu o arie de graniţă între plăcile
Euroasiatică, Africană şi Anatoliană), profiturile companiilor
de asigurări şi ale agenţiilor de turism având cel mai mult
de suferit în urma producerii unor astfel de evenimente.
Astfel, penultimul eveniment de natură seismică
de pe teritoriul Greciei s-a produs duminică, 8 iunie a.c., în
Vestul Greciei, şi a avut o magnitudine de 6,1Mw, epicentrul la cca. 35 km Sud - Vest de Patras şi 125 km Vest de
Atena, la o adâncime de 10 km, cutremurul resimţindu-se
şi în zone îndepărtate, până în Sudul Italiei, fiind urmat de
numeroase replici, dintre care unele de intensitate destul
de mare (4,7 grade). Seismul a produs daune asigurate serioase pe o suprafaţă întinsă, din statistici rezultând că au
fost distruse mai mult de 70 de clădiri, 30 au fost avariate sever, iar alte 230 de clădiri au fost afectate în măsură
mai mică. Totodată, în luna august a anului trecut, Grecia
a trăit sub „zodia focului”, incendii devastatoare afectând
Peloponezul, Guvernul de la Atena declarând stare de urgenţă pe tot teritoriul ţării. Flăcările au cuprins sute de sate
şi păduri, autorităţile elene anunţând la vremea aceea un
bilanţ tragic, cu peste 60 de victime, fiind declarate trei zile
de doliu naţional.
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Top 20 - prime brute subscrise pentru anii 2005-2006

682.335
425.983
278.579
240.012
194.968
185.503
165.232
155.436
154.938
146.093

2006 (mii EUR)
PBS din
PBS din
asigurări asigurări
de viaţă non-viaţă
381.531
300.804
425.983
278.579
202.829
37.183
194.968
67.776
117.727
59.987
105.245
151.332
4.104
74.676
80.262
69.167
76.926

577.763
364.878
262.678
266.111
179.044
208.854
162.772
110.85
148.674
102.425

113.168

-

113.168

90.198

-

90.198

25.47

109.231

-

109.231 108.842

-

108.842

0.36

98.011
93.031
85.656
84.501

98.011
84.501

91.412
25.35

75.533
70.388
-

7.22
23.17
21.69
233.34

Compania

TOTAL
PBS*

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

ETHNIKI
EFG Eurolife Life
INTERAMERICAN Life
ALICO AIG Life
ING Life
PHOENIX MetroLife
AGROTIKI
ASPIS Pronia
ALPHA
COMMERCIAL Value
INTERSALONIKA
General
INTERAMERICAN
Property
ALLIANZ Life
GENERAL Union
IDROGIOS General
ING Piraeus Life
INTERNATIONAL
Union
EGNATIA General
EMPORIKI Life
ASPIS PRONIA
Non-Life
TOTAL PIAŢĂ

93.031
85.656
-

TOTAL
PBS

91.412
75.533
70.388
25.35

2005 (mii EUR)
Evoluţie
PBS din
PBS din 2006/2005
asigurări asigurări
(%)
de viaţă non-viaţă
273.08
304.683
18.10
364.878
16.75
262.678
6.05
232.087
34.024
-9.81
179.044
8.89
73.895
134.959
-11.18
61.777
100.995
1.51
106.217
4.633
40.22
73.507
75.167
4.21
52.288
50.137
36.00

83.276

-

83.276

77.526

-

77.526

7.42

73.447
70.581

70.581

73.447
-

75.147
33.288

33.288

75.147
-

-2.26
112.03

63.221

-

63.221

51.925

-

51.925

21.75

4335.712

2273.708

2062.004 3923.47

1935.207

1988.262
10.51
*Prime brute subscrise
Sursa: TOP INSURER

În acest sens, trebuie să menţionăm că Grecia nu a
adoptat până în prezent o formulă de asigurare obligatorie pentru riscuri catastrofale, deşi discuţiile despre implementarea unui program naţional de asigurare pentru riscul
seismic s-au aflat în repetate rânduri pe agenda guvernanţilor eleni.

Creştere pe asigurări şi în 2007
Potrivit datelor preliminare, anul 2007 a însemnat
o creştere de 8,12% în nivelul primelor brute subscrise pe
piaţa greacă a asigurărilor, aceasta în contextul unui climat
economic dominat de perfecţionarea implementării reformelor şi a politicilor rectificatoare macroeconomice cu
privire la apropierea de standardele „Zonei euro”, odată cu
hotărârea Uniunii Europene de a accepta Grecia în Uniunea
Economică şi Monetară (anul 2001). Aderarea a surprins la
vremea aceea mulţi analişti, întrucât nu credeau că această
ţară va avea voinţa politică de a-şi pregăti economia pentru
aderarea la moneda unică europeană, în condiţiile în care
schimbările necesare păreau uriaşe, şi în contextul în care,
ani de-a rândul, Grecia a fost considerată „codaşa Uniunii
Europene”.
În ceea ce priveşte structura pieţei asigurărilor, în
contextul separării companiilor de profil în funcţie de sectorul de activitate, la sfârşitul anului 2007, cele 78 de societăţi de asigurare au raportat o creştere a ponderii primelor
brute subscrise în total prime, la categoria „viaţă”, la 53,37%
(prime brute subscrise de peste 2,5 miliarde euro), în contextul în care procentul primelor subscrise în total prime
pentru sectorul asigurărilor non-viaţă atingea valoarea de
46,63% (ceea ce reprezintă o creştere, faţă de anul de referinţă 2006, de 8,01%), până la valoarea de 2,18 miliarde
euro.
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Profil de ţară
În cadrul sectorului asigurărilor non-viaţă, ponderea cea mai importantă o deţineau asigurările auto, în speţă
cele de răspundere civilă a autovehiculelor, cu prime brute
subscrise de peste 1 miliard euro, şi cu o pondere în portofoliile companiilor de asigurare de aproximativ 21,6%. O
altă clasă de asigurări non-viaţă care a contribuit din plin la
profiturile companiilor de asigurări a fost cea a incendiilor
şi calamităţilor naturale, cu un procent în portofoliile societăţilor de asigurare de circa 8%, şi care a adus venituri din
prime brute subscrise de 370 milioane euro.
Anul 2007 a însemnat, de asemenea, creşterea primelor brute subscrise pe segmentul asigurărilor de viaţă
cu 8,22% comparativ cu anul 2006, clasele de asigurări cele
mai performante fiind cea a asigurărilor de viaţă, anuităţilor şi asigurărilor de viaţă suplimentare (subscrieri de peste
1,31 miliarde euro aferent unei ponderi în total subscrieri de
28,05%) şi cea a asigurărilor de tip unit-linked (prime brute
subscrise de peste 726 milioane euro - ceea ce, procentual,
reprezintă 15,50% din totalul subscrierilor realizate de companiile de asigurări de viaţă).

Structura pieţei, pe clase de asigurări, în anul 2007
Clasa de asigurări
TOTAL VIAŢĂ
I Asigurări de viaţă
III Unit-linked
IV Sănătate
VI Capitalizare
VII Fonduri de pensii
VIII Scheme de economisire pentru grupuri
TOTAL NON-VIAŢĂ
1 Accidente
2 Boală
3 Mijloace de transport terestre
5 Mijloace de transport aeriene
6 Mijloace de transport maritime
7 Bunuri transportate
8 Incendii şi calamităţi naturale
9 Alte daune la bunuri
10 Răspunderea civilă a autovehiculelor
11 Răspundere civilă a mijl. de transport
aeriene
12 Răspundere civilă a mijl. de transport
maritime
13 Răspundere civilă generală
14 Credite
15 Garanţii
16 Pierderi financiare
17 Protecţie juridică
18 Asistenţă
TOTAL (VIAŢĂ + NON-VIAŢĂ)

Prime brute subscrise (mil. EUR)
2500,87
1314,31
726,36
62,57
0,31
218,00
179,31
2184,62
51,86
6,12
319,57
0,44
23,32
42,10
369,96
121,30
1011,46

Pondere în portofoliu (%)
53,37
28,05
15,50
1,34
0,01
4,65
3,83
46,63
1,11
0,13
6,82
0,01
0,50
0,90
7,90
2,59
21,59

2,48

0,05

Total non-viaţă 46,63%
Alte clase de asigurări non-viaţă 2,94%
Asistenţă 1,32%
Credite şi garanţii 0,72%

Alte daune la bunuri 2,59%
Incendii şi calamităţi naturale 7,90%
Mijloace de transport terestre 6,82%
Accidente şi boală 1,24
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0,13
1,51
0,58
0,14
0,39
0,96
1,32
100,00
Total viaţă 53,37%

Asigurări de viaţă 28,05%

Răspundere civilă generală 1,51%

Răspunderea civilă a
autovehiculelor 21,59%

6,27
70,93
27,25
6,58
18,25
44,82
61,90
4685,48

Structura pieţei,
pe clase de
asigurări pentru
anul 2007

Unit-linked 15,50%

Fonduri de pensii 4,65%
Scheme de economisire
pentru grupuri 3,83%
Alte clase de asigurări de viaţă 1,34%

ETHNIKI, stăpânul asigurărilor
ETHNIKI este numele companiei de asigurări care
domină piaţa asigurărilor din Grecia, plasându-se pe prima
poziţie şi în topul societăţilor care activează pe segmentul
asigurărilor de viaţă, şi în topul asigurătorilor non-viaţă,
compania elenă înregistrând în anul 2007, pe clasa de asigurări generale, subscrieri în valoare de 315 milioane euro,
aferente unei cote de piaţă de 14,42%, în vreme ce pe sectorul asigurărilor de viaţă, ETHNIKI a realizat prime brute subscrise de aproximativ 460 milioane euro, acoperind practic
18,36% din segmentul de asigurări menţionat.
Pe clase de asigurări, ETHNIKI s-a poziţionat pe primul loc în clasamentele aferente sectoarelor asigurărilor
mijloacelor de transport terestre (prime brute de 49,37 milioane euro), pe clasa asigurărilor de bunuri în tranzit (subscrieri de 6,64 milioane euro), pe segmentul asigurărilor de
incendii şi calamităţi naturale (venituri din subscrieri de circa
84,66 milioane euro), RCA (aproximativ 129 milioane euro
prime brute subscrise) şi pe clasa asigurărilor de răspundere
civilă generală (prime brute de circa 15,32 milioane euro).
Istoric, compania elenă de asigurări ETHNIKI a fost
înfiinţată în anul 1891 la Atena, iar în cursul anilor următori
a devenit reprezentanta Grupului Băncii Naţionale a Greciei
pe piaţa locală de asigurări. În prezent, Banca Naţională a
Greciei deţine 76% din capitalul său, în contextul în care,
în anul 1996, s-a hotărât ca toate companiile de asigurări
din Grupul Băncii Naţionale a Greciei - ASTIR, PANELLINIOS
şi ETEBA -, să fuzioneze prin absorbţie cu ETHNIKI, fuziune
care s-a produs în septembrie 1997. Societatea emite poliţe
care acoperă o gamă largă de riscuri (viaţă, sănătate, incendiu, calamităţi naturale, auto, credite, aviaţie, maritime şi de
transport) şi se bucură de o reasigurare puternică din partea
unor companii de nivel mondial, active în Europa. Compania
îşi oferă produsele printr-o reţea de 48 de sucursale, 135 de
birouri de asigurare şi 1.235 agenţii de asigurare, acoperind
întregul teritoriu al ţării. Pentru a facilita dezvoltarea companiei şi ulterior creşterea profitabilităţii, accentul a fost pus pe
extinderea activităţilor sale în ţările unde Banca Naţională a
Greciei este prezentă, în România, ETHNIKI fiind reprezentată prin compania GARANTA Asigurări, făcând parte din
acţionariatul acesteia şi deţinând 94,96% din acţiuni.

Concluzii şi perspective
Dacă ne raportăm la nivel internaţional, piaţa asigurărilor are un caracter eterogen, ca urmare a diversităţii
evenimentelor cauzatoare de pagube şi a activităţilor pe
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Profil de ţară
care le poate afecta, astfel că, în ciuda existenţei Uniunii
Europene, nu se poate delimita o singură piaţă a asigurărilor, fiecare regiune a „bătrânului continent” fiind caracterizată prin preponderenţa anumitor categorii de asigurări,
existenţa anumitor tipuri de societăţi de asigurări, cu norme şi reglementări specifice, acoperiri mai mari sau excluderi mai extinse.
Particularizând, se poate preciza că industria greacă a asigurărilor a cunoscut o evoluţie per ansamblu, având
anumite caracteristici comune cu Uniunea Europeană, precum creşterea anuală a numărului de companii, evoluţia
primelor brute subscrise şi a profiturilor obţinute de societăţilor de asigurări, globalizarea şi internaţionalizarea pieţei
prin pătrunderea pe piaţa naţională a grupurilor cu capital
internaţional (având ca principale beneficii creşterea de
produse şi soluţii de asigurare, dar şi a competitivităţii),
creşterea ponderii în rândul primelor brute subscrise şi în
portofoliile companiilor, a asigurărilor de viaţă ş.a., dar şi cu
apreciabile diferenţieri - precum riscul crescut de producere a anumitor tipuri de calamităţi naturale.
Concluzionând, putem afirma că, în ultimii ani, am
asistat la un proces de maturizare a pieţei elene a asigurărilor, cu realizări, dar şi cu dificultăţile sale, încă nedepăşite,
dezvoltarea pieţei locale fiind un proces gradual care se derulează pe parcursul mai multor ani.

Vlad BOLDIJAR

TOP 10 - TOTAL VIAŢĂ - 2007

TOP 10 - TOTAL NON-VIAŢĂ - 2007

mil. EUR Cota de
piaţă (%)
459.16 18.36
368.38 14.73
284.60 11.38
268.59 10.74
244.58 9.78
177.56 7.10
119.29 4.77
104.04 4.16

Compania
1
2
3
4
5
6
7
8

ETHNIKI
EFG LIFE
INTERAMERICAN LIFE
ALICO AIG LIFE
ING
ASPIS PRONIA
AXA
ALLIANZ
9 ING GROUP& Individual
Life Insurance
10 GROUPAMA PHOENIX
Restul companiilor
TOTAL PIAŢĂ

91.53

3.66

71.02
312.11
2500.87

2.84
12.48
100.00

Cota de
piaţă (%)
14.80
13.50
10.20
10.10
9.70
8.00
5.60
5.10
3.90
3.90
15.10
100.00

194.09
176.98
133.76
132.66
127.87
105.26
74.22
67.42
51.86
51.77
198.39
1314.31

Compania

Distribuţia primelor brute subscrise
între anii 1997-2007
3.0

1
2
3
4
5

EFG EUROLIFE
ETHNIKI
ING
INTERAMERICAN
AXA
ING GROUP&
6
Individual Life
Insurance
7
ALICO AIG LIFE
8
ASPIS PRONIA
9
ALLIANZ HELLAS
10 COMMERCIAL VALUE
Restul companiilor
TOTAL PIAŢĂ

PBS din asigurările de viaţă (mld EUR)
PBS din asigurările non-viaţă (mld EUR)

2.5

mld EUR

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

315.02
124.96
118.19
112.51
105.08
100.93
97.43
95.25
90.01
88.26
936.98
2184.62

Cota de
piaţă (%)
14.42
5.72
5.41
5.15
4.81
4.62
4.46
4.36
4.12
4.04
42.89
100.00

mil.
EUR

Cota de
piaţă
(%)

1

ETHNIKI

84.66

22.90

2

AXA

45.73

12.40

3

GROUPAMA PHOENIX

38.39

10.40

4

AGROTIKI INSURANCE

27.01

7.30

5

EFG EUROLIFE

15.01

4.10

6

COMERCIAL VALUE

14.80

4.00

7

ALLIANZ HELLAS

14.61

3.90

8

INTERAMERICAN NON-LIFE

12.53

3.40

9

NATIONAL UNION FIRE INS.
CO OF PITTSBURGH

12.40

3.40

10

ASPIS PRONIA

10.96

3.00

Restul companiilor
TOTAL PIAŢĂ

93.86

25.40

369.96

100.00

TOP 10 - Clasa 10 - Asigurări de
răspundere civilă auto - 2007

TOP 10 - Clasa III Asigurări Unit-Linked - 2007
mil.
EUR
238.37
101.68
69.83
65.90
51.33

1 ETHNIKI
2 INTERAMERICAN
3 INTERSALONICA
4 AGROTIKI
5 IDROGIOS
6 ASPIS PRONIA
7 COMMERCIAL VALUE
8 GROUPAMA PHOENIX
9 GENERAL UNION
10 DIETHNIS ENOSIS
Restul companiilor
TOTAL PIAŢĂ

Compania

mil. EUR

1 INTERAMERICAN
2 ING
3 ETHNIKI
4 EFG EUROLIFE
5 ASPIS PRONIA
6 ALICO AIG LIFE
7 ALLIANZ HELLAS
8 AXA
9 AGROTIKI INSURANCE
10 EMPORIKI LIFE
Restul companiilor
TOTAL PIAŢĂ

mil. EUR

TOP 10 - Clasa 8 - Asigurări de
incendii şi calamităţi naturale - 2007

TOP 10 - Clasa I Asigurări de viaţă - 2007
Compania

Compania

Cota de
piaţă (%)
32.80
14.00
9.60
9.10
7.10

49.65

6.80

41.78
31.24
21.42
15.49
39.69
726.36

5.80
4.30
2.90
2.10
5.50
100.00

Compania

mil. EUR

Cota de
piaţă (%)

1

ETHNIKI

128.99

12.80

2

INTERSALONICA

79.31

7.80

3

ASPIS PRONIA

59.77

5.90

4

INTARAMERICAN

58.06

5.70

5

GENIKI ENOSSIS

57.81

5.70

6

DIETHNIS ENOSSIS

56.43

5.60

7

COMERCIAL VALUE

56.07

5.50

8

IDROGIOS

55.59

5.50

9

AGROTIKI INSURANCE

51.55

5.10

10

EVROPAIKI ENOSSIS

40.42

4.00

Restul companiilor

367.46

36.30

TOTAL PIAŢĂ

1011.46

100.00

Sursa tabelelor: AGORA

Structura primelor brute subscrise între anii 1997-2007 (mld. EUR)
Clasa de asigurări

Anul 1997

Anul 1998

Anul 1999

Anul 2000

Anul 2001

Anul 2002

Anul 2003

Anul 2004

Anul 2005

Anul 2006

Anul 2007

PBS din asigurări de
viaţă (mld. EUR)

0.84

0.99

1.339

1.321

1.292

1.31

1.435

1.730

1.935

2.274

2.501

PBS din asigurări nonviaţă (mld. EUR)

0.85

0.94

1.07

1.252

1.35

1.585

1.799

1.890

1.988

2.062

2.185

TOTAL PIAŢĂ

1.69

1.93

2.409

2.573

2.642

2.895

3.234

3.620

3.923

4.336

4.685
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CLUSIVE

by

Auto CASCO

SpecificaŢii

NISSAN Pathfinder

Dimensiuni

Motor

Performanţe

Consum

Lungime: 4.740 mm

4L, 2,5 litri

0-100km/h 11,9 sec.

Urban/Extra-urban/Mixt:
12/8,5/9,8 l/100 km

Viteza maximă: 180 km/h

Rezervor: 80 l

Laţime: 1.850 mm

Putere: 171CP@4.000 rot/min

Înalţime: 1.865 mm

Diesel

Masa: 2,3 tone

Cuplu: 403 Nm/2.000 rot/min

Garda la sol: 238 mm
Preţ: 37.100 - 46.100 EUR (TVA inclus)

Off-roading... În costum
Cu un aer impunător şi o formă clasică de maşină
de teren, NISSAN Pathfinder pare că poate face faţă cu brio,
obstacolelor puse de către concurenţă sau mai exact... că
poate trece peste ele.
Pathfinder-ul este, fără îndoială, vârful de lance al
producătorului nipon în ceea ce priveşte maşinile off-road,
axându-se pe două mari atuuri: unul dintre cele mai eficiente sisteme de tracţiune 4x4 disponibile în acest moment şi
pe versatilitate.
La o primă privire, Pathfinder-ul pare că se află uşor
în afara normelor actuale de design, unde liniile curbe şi farurile, respectiv stopurile agresive sunt elemente cheie ale
celor mai multe dintre modelele concurente.
Dar nu acesta este scopul unui vehicul precum
NISSAN Pathfinder. Un SUV trebuie în primul rând să se descurce foarte bine în condiţii de teren accidentat, iar aici putem găsi unul dintre punctele forte ale automobilului.
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Cu un sistem 4x4 veritabil, care beneficiază de 4
variante de setare a tracţiunii (oscilând între tracţiune spate
şi integrală), NISSAN Pathfinder poate fi folosit eficient pe
teren accidentat, fiind capabil să iasă din mai toate situaţiile
cu care s-ar putea confrunta un şofer cu un spirit decent de
aventură. Sistemul de tracţiune de care dispune maşina, bazat pe un diferenţial LSD (limited-slip differential), permite
deplasarea, chiar şi în condiţiile în care doar una dintre roţi
are contact cu solul (sistemul de tracţiune este capabil de a
transfera puterea de la o punte către cealaltă şi între roţi).
„Inima” Pathfinder-ului, un motor de 2,5 litri Diesel,
ce dezvoltă 171 CP, reuşeşte să mişte cu o oarecare agilitate
„tancul” de peste 2 tone, NISSAN-ul nesuferind de „sindromul submotorizării”. O principală explicaţie pentru acest
fapt pozitiv ar fi cuplul de peste 400 de Nm, pornind de la
2.000 rot./min, de care dispune motorul cu 4 cilindri.
Într-o deplasare în afara oraşului, Pathfinder-ul se
dovedeşte o maşină puternică, depăşirile neconstituind o
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Auto CASCO

Tarife asigurare CASCO şi RCA

Puncte tari:

Puncte slabe:

+ capacitatea off-road

- utilizarea în circuit urban

+ spaţiu interior

- ruliu datorat suspensiilor „moi”

CASCO

Suma asigurată 48.000 EUR

+ versatilitatea

- calitatea plasticului din interior

RCA

Autoturisme

+ motor

- sistemul key-less neintuitiv

problemă, care poate fi întâlnită câteodată la SUV-urile cu
motoare mai „cuminţi”. În acelaşi timp maşina se dovedeşte
comodă pentru cei de la 5 până la 7 pasageri pe care îi poate
transporta, în interior regăsindu-se o serie de must-have-uri
pentru un SUV elegant, precum: tapiţerie de piele, scaune
reglabile electric, GPS, MP3 player cu funcţie Bluethooth
etc.
În ceea ce priveşte utilizarea în regim urban,
Pathfinder-ul prezintă aceleaşi dezavantaje caracteristice
tuturor SUV-urilor, principalul dintre acestea fiind dimensiunea, care poate transforma parcările în adevărate provocări. Totuşi, NISSAN a găsit o soluţie potrivită pentru acest
inconvenient, Pathfinder-ul beneficiind atât de senzori de
parcare faţă-spate, cât şi de o rază de bracaj relativ redusă
(doar 12,4 m îi sunt necesari SUV-ului pentru a executa o
întoarcere completă).
Un alt minus care poate fi întâlnit de obicei când vorbim despre această clasă de maşini este consumul. Totuşi, şi
la acest capitol Pathfinder-ul stă bine, motorul diesel înregistrând un consum, în oraş, de doar 12 litri, ceea ce este o
realizare pentru o „maşină cu greutate”.
În urma testului efectuat, NISSAN Pathfinder ne-a
lăsat o impresie bună, dovedindu-se o maşină ce nu îşi contrazice esenţa, de off-roader, fiind în acelaşi timp elegantă
prin aspectul său clasic şi interiorul corespunzător, dar şi
practică, prin spaţiul interior disponibil şi consumul relativ
redus.
Printre punctele mai puţin forte ale maşinii putem
enunţa ruliul, care poate apărea în curbele abordate într-o
manieră sportivă, efect determinat de suspensiile moi, sau
altfel spus orientate către „teren accidentat”, ale Pathfinderului.
Prin urmare, răspunsul la întrebarea:„Ce este NISSAN
Pathfinder - un off-roader pur-sânge sau un compromis modern?” poate fi doar unul, acela că SUV-ul de sorginte japoneză, rămâne o maşină cu funcţionalitate multiplă, mai mult
decât un off-roader veritabil. Acest fapt nu este unul negativ
ci, dimpotrivă, maşina fiind utilizabilă atât în regim de teren
accidentat, cât şi pe străzile aglomerate ale oraşului, caracteristici apreciate de cei mai mulţi dintre şoferi.

Compania

Tipul asigurării

Total

CASCO (EUR/an)

RCA (eur/an)

2,637

265

2,902

2,599

170

2,769

3,028

133

3,161

2,880

183

3,063

Cifrele prezentate mai sus sunt obţinute de la companiile de asigurări, precum
şi folosind calculatorul de poliţe de pe site-ul www.asigur.com.

Toate societaţile de asigurare acordă reduceri substanţiale pentru:
> Bonus-Reînnoire pentru ani consecutivi de asigurare fără daune > Excluderea riscului de furt intern
> Mai multe autovehicule de asigurat (parc auto) > Introducerea unei franşize, > Sistem GPS instalat pe
autovehicul > Reducere pentru sistem de alarmă instalat pe autovehicul > Plata integrală a primei de
asigurare > Reducere pentru persoane fizice > Incheierea unei alte forme de asigurare la aceeaşi societate
de asigurare.

Pentru primirea unei oferte personalizate puteţi apela la firma de asigurări preferată sau
puteţi accesa site-ul

Vlad Panciu
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Piaţa asigurărilor

> Schimbarea climatică este prezentă astăzi în întreaga mass-media. Ea este tema secolului 21. Nu este vorba
numai despre încălzirea globală cu consecinţele sale directe, precum creşterea nivelului mărilor, amplificarea
unor fenomene naturale extreme, cum sunt secetele sau valurile de căldură, dispariţia speciilor de plante şi
animale, ci şi de dimensiunile sociale, economice şi politice pe care le aduce.

Schimbarea climatică: o temă
plină de responsabilităţi?
Probleme şi scenarii de responsabilitate
În asigurări se vor discuta şi modela asigurările contra pagubelor personale/asigurările de bunuri şi în special catastrofele naturale, precum uraganele, perioadele cu
precipitaţii abundente şi cele cu călduri mari, cât şi consecinţele lor. De asemenea, sunt analizate şi bolile infecţioase
sub forma pandemiilor.
Ce au toate acestea de-a face cu responsabilitatea
şi asigurarea de răspundere?
Pentru reflecţiile noastre vom presupune că există
o schimbare climatică care este provocată de omenire şi
că aceasta nu este o descoperire a specialiştilor în ştiinţele
naturii sau a politicienilor. Numărul aşa-numiţilor sceptici
privind schimbările climatice se reduce simţitor. Unul din
principalele mesaje ale Consiliului Mondial privind Clima
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) este
acela că omenirea a declanşat cu mare certitudine evoluţiile prin emisii şi modificările în folosirea pământului. Ne preocupă identificarea modificărilor la care ne putem aştepta
30

în privinţa peisajului terestru şi cum acestea se pot reflecta
asupra părţii de responsabilitate.

Schimbarea climatică: Cine este răspunzător
pentru ea ?
Ne punem întrebarea: Cine este răspunzător pentru
schimbarea climatică? Răspunderea presupune de regulă
provocarea, fie prin acţiune, fie prin omisiune. Provocarea
fenomenului schimbare climatică este o temă dificilă. Este
vorba de industria cu emisiile sale de bioxid de carbon şi
fabricarea de produse care afectează clima: sunt companiile aeriene, marile cargoboturi, conducătorii auto sau chiar
vacile? Sau există şi cu totul alte cauze? Cine, cui, ce parte
de responsabilitate îi revine în schimbarea climatică şi pentru consecinţele care rezultă din ele?
Dacă este dificil să poată fi clarificată pe deplin întrebarea privind provocarea, din cauza interacţiunii diverselor cauze, este şi mai dificil să se atribuie fiecărui generaAnul X - Numărul 7/2008 63
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tor potenţial individual nivelul de responsabilitate legală.
În plus, nici bazele legale ale responsabilităţii nu sunt reglementate de o manieră unitară, ci chiar în cadrul aceleaşi ţări
ele se deduc din mai multe legi diferite.
După cum era de aşteptat, cel puţin în SUA acest lucru nu mai este imposibil: Baroul are potenţialul uriaş de a
recunoaşte tema schimbărilor climatice. Există deja acţiuni
în justiţie: Curtea Supremă a SUA a abordat în anul 2007
prin sentinţa Massachusetts v. Environmental Protection
Agency (EPA) problema schimbării climatice. Eliberarea
de gaze de eşapament a fost clasificată ca fiind poluare a
aerului, ceea ce a avut drept consecinţă faptul că EPA, de
exemplu, este răspunzătoare pentru reglementarea emisiilor generate de autovehicule. În plus, se pleacă şi de la
faptul că EPA, pe baza reglementărilor din legea privind
menţinerea aerului curat (aşa-numita Clean Air Act), este
răspunzătoare pentru luarea de măsuri menite să reducă
emisiile generate de instalaţiile industriale ca de exemplu
centralele energetice.
Deşi contribuţia cauzală directă a conducătorilor
auto, a producătorilor de autovehicule, a asigurătorilor
de autovehicule, a producătorilor de carburanţi nu poate
fi stabilită în mod individual în ceea ce priveşte poluarea
mediului prin emisiile produse de autovehicule, tot mai
multe victime ale poluării mediului se străduie să obţină
despăgubiri de la producătorii de automobile. În Japonia,
500 bolnavi de astm au dat în judecată încă din 1996 pe
producătorii de automobile şi i-au făcut răspunzători pentru îmbolnăvirea lor, mai ales pe producătorii de autovehicule pe motorină. În august 2007, o propunere de arbitraj
a Tribunalului Civil Suprem a fost formulată pentru plata a
7,7 milioane euro despăgubire, precum şi alte 21 milioane
euro pentru un fond destinat sănătăţii.
Având în vedere că acest caz nu se referă la consecinţe ale schimbării climatice, ci la vătămarea nemijlocită a
sănătăţii provocată de emisiile generate de autovehicule,
pentru tema noastră este mai interesant cazul California
vs. General Motors, din anul 2007. Astfel, statul federal
California a dat în judecată şase mari producători de automobile din cauza emisiilor de gaze de eşapament produse de autovehiculele fabricate de ei. Acestea reprezintă
mai mult de 30 procente din totalul emisiilor din California.
Acţiunea în justiţie a fost respinsă de către Tribunalul districtului de Nord al Californiei, cu indicaţia că pentru o
limitare a emisiilor nu tribunalele sunt răspunzătoare, ci
Congresul S.U.A. Se aşteaptă încă o decizie a instanţei judiciare imediat superioare. Nestingheriţi de astfel de evoluţii
nefavorabile, avocaţii americani caută în prezent să facă
răspunzătoare firmele producătoare de energie pentru
contribuţia lor la încălzirea globală. Problematica cauzalităţii şi limitării emisiilor evoluează aici într-o direcţie asemănătoare cu cazul California vs. General Motors.
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Aceste exemple arată faptul că pot exista situaţii
când firme individuale pot fi făcute răspunzătoare pentru schimbarea climatică globală şi consecinţele acesteia.
Având în vedere că tot mai multe case de avocatură se specializează pe această temă, vom fi martorii a tot mai multe
astfel de reclamaţii şi aceasta nu numai în S.U.A.
La întrebarea „Cine răspunde?”, posibilii responsabili sunt nu numai guvernele şi firmele, ci şi autorităţile cu
atribuţii în ceea ce priveşte planificarea, primăriile, arhitecţii, consilierii financiari şi mulţi alţii, direct sau indirect, pentru efectele schimbării climatice.
Pentru a ne apropia şi mai mult de tema noastră,
vom încerca să vedem care sunt consecinţele schimbării climatice, în ce mod se pot reflecta asupra răspunderii.
Începem cu creşterea nivelului mărilor.

Creşterea nivelului mărilor: Scenarii privind răspunderea
Până la sfârşitul secolului, încălzirea globală a pământului, conform declaraţiei IPCC, va provoca o creştere a
nivelului mărilor cu 18 până la 59 centimetri. Motivele sunt
pe de o parte dilatarea apei încălzite, pe de altă parte, topirea gheţii şi gheţarilor din zonele de munte, de la poli şi
din Groenlanda. Dacă avem în vedere datele actuale, acest
scenariu s-ar putea produce chiar mult mai devreme. Care
sunt scenariile de responsabilitate rezultate de aici?
Dacă se aşteaptă la un nivel al mării mai mare, ţările aflate în vecinătatea unei mări îşi pun întrebarea dacă
nu cumva cultivarea suprafeţelor nu va mai fi posibilă de o
manieră nelimitată. Le este permis autorităţilor de planificare să aprobe construcţii sau zone industriale care după
câţiva ani sau decenii se vor afla sub apă sau sunt expuse unui pericol crescut de a fi inundate? Sunt şi arhitecţii
părtaşi la răspundere, dacă ei nu iau în considerare efectele
schimbării climatice precum, de exemplu, creşterea nivelului mărilor, atunci când proiectează case sau instalaţii industriale? Cum se defineşte „State of the Art” în domeniul
construcţiilor, care ar conduce probabil la dezvinovăţire?
Independent de astfel de scenarii, există însă şi alte
situaţii în care este vorba de sume uriaşe de bani: state insulare, precum Maldive, vor acuza alte state şi firme producătoare de dioxid de carbon pentru a-şi asuma răspunderea pentru consecinţele creşterii nivelului mărilor. Succesul
unor astfel de reclamaţii depinde înainte de toate dacă se
poate dovedi cauzalitatea.
Continuarea în numărul următor.
Rupert NEBAUER şi Victor DOBOS, SWISS Re
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BNR: Fondurile de pensii vor schimba faţa pieţei Fondurile de pensii private obligatorii, debut
investiţional foarte prudent
financiare din România
Fondurile de pensii private vor schimba faţa industriei financiare din România şi vor stimula dezvoltarea
Bursei şi a pieţei titlurilor de stat, consideră specialiştii
Băncii Naţionale a României (BNR), în cadrul Raportului
de Stabilitate Financiară (ediţia 2008), publicat recent.
Creşterea pieţei de pensii private va fi „substanţială” în perioada următoare, consideră BNR, fondurile de pensii urmând să investească masiv în titluri de stat şi pe piaţa de
capital.

ING: Sperăm să nu ajungem la un proces cu
CSSPP, pentru contestarea amenzii
ING speră să rezolve pe căi amiabile problema
amenzii primite de la CSSPP pentru externalizarea investiţiilor fondurilor de pensii şi să nu fie cazul să se ajungă la un
proces în instanţă, a declarat, pentru www.pensiileprivate.
ro, Bram BOON, CEO al ING de Viaţă şi Preşedinte al CA la
ING Fond de Pensii. În prezent au loc discuţii între ING şi
CSSPP, iar olandezii speră ca problema amenzii să fie tranşată într-un mod care să le fie favorabil.

GENERALI: Pensiile din România, pe locul doi ca
importanţă, pentru noi, în CEE
Afacerea de pensii private din România se situează pe locul doi ca importanţă pentru grupul GENERALI în
toată regiunea Europei Centrale şi de Est (ECE), judecând
după numărul de participanţi la fondul de pensii private
obligatorii (Pilonul II) din fiecare ţară, a declarat, pentru
www.pensiileprivate.ro, Werner MOERTEL, fost responsabil
de regiunea ECE al GENERALI Holding Viena. România este
depăşită la acest capitol doar de Polonia, dar se clasează
în faţa Slovaciei, a mai spus MOERTEL, prezent în România
pentru a sărbători, alături de echipa locală a GENERALI, 15
ani de prezenţă continuă în România.
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45% depozite bancare, 42% titluri de stat, 10% acţiuni şi 3% alte instrumente - aceasta este structura investiţiilor fondurilor de pensii private obligatorii (Pilonul II) la
sfârşitul lunii mai, adică imediat după colectarea primelor
contribuţii, potrivit unei analize a portalului specializat
www.pensiileprivate.ro, pe baza datelor furnizate în exclusivitate de către Comisia de Supraveghere a Sistemului
de Pensii Private (CSSPP). Astfel, piaţa pensiilor obligatorii a debutat cu o abordare foarte prudentă a investiţiilor,
fondurile plasând sub 10% din primii bani pe bursele din
România sau din străinătate. Per total, sumele investite în
străinătate erau la finele lunii mai de 1,45 milioane lei (1,7%
din total).

11.000 de angajaţi ai Poştei Române au pensie
privată facultativă ING

Aproximativ 11.000 de angajaţi ai Poştei Române
au primit o pensie privată facultativă (Pilonul III) încheiată
cu ING, potrivit datelor prezentate de cele două companii.
Contribuţia va fi plătită de angajator, în limita sumei deductibile de 200 euro pe an (60 lei pe lună), iar contractul a fost
încheiat prin FEHU Broker de Asigurare. Prin acest contract,
ING Optim devine cel mai mare fond de pensii de pe piaţă,
după numărul de participanţi, iar ING Viaţă devine liderul
pieţei de pensii facultative, tot după numărul de participanţi. Acesta este modul în care ING a sărbătorit 11 ani de
prezenţă pe piaţa românească, a anunţat Bram BOON, CEO
al ING Viaţă, care a vorbit pentru ultima dată din această
poziţie. El pleacă să conducă operaţiunile de asigurări ale
ING din Grecia.

Companiile de pensii private obligatorii luptă
pentru eliminarea sumelor negative din sistem

A doua rundă de virare a contribuţiilor la fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) a adus şi primele
probleme – aşa - numitele „sume negative”, adică ordine
de diminuare a conturilor participanţilor. Sumele negative
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sunt practic imposibil de gestionat şi creează probleme nu
doar pentru administratori, ci şi pentru participanţii la fond.
Deocamdată, doar 355 de participanţi s-au aflat în această
situaţie după cea de a doua rundă de virare a contribuţiilor,
dar companiile de pensii luptă pentru rezolvarea problemei şi eliminarea sumelor negative din sistem.

Fondurile străine de pensii private au cumpărat
eurobonduri româneşti de 22 milioane euro
Fondurile străine de pensii private au cumpărat
euroobligaţiuni româneşti în valoare de circa 21,75 milioane euro în cadrul emisiunii de eurobonduri de acum o
lună, potrivit datelor furnizate de Ministerul Economiei
şi Finanţelor pentru portalul www.pensiileprivate.ro.
Fondurile de pensii private au accesat astfel 2,9% din volumul de 750 milioane euro al emisiunii, urmând să încaseze
o dobândă anuală de 6,5%.

CSSPP: Noi intrări pe piaţa de pensii private
facultative
CSSPP a autorizat fondurile de pensii facultative
(Pilonul III) ale RAIFFEISEN Asset Management şi ASIROM
Concordia, iar GENERALI Fond de Pensii şi BRD Fond de
Pensii vor intra şi ele pe această piaţă încă de anul acesta, ducând numărul fondurilor de profil la 11, faţă de cele
7 autorizate în prezent, a declarat Ştefan PRIGOREANU,
Membru în Consiliul CSSPP.

Tranzacţie surpriză: pensiile facultative din
România revin de la VIG la ERSTE
Fondul de pensii private facultative (Pilonul III) BCR
Prudent ar putea fi transferat de la BCR Asigurări de Viaţă
(companie vândută recent de către grupul ERSTE grupului VIENNA Insurance) la BCR Administrare Fond de Pensii.
Activitatea de pensii facultative ar rămâne prin această
tranzacţie la ERSTE, după ce grupul bancar austriac şi-a
vândut operaţiunile de asigurări din Europa Centrală şi
de Est către VIG. Informaţia a fost făcută publică de către
reprezentanţii Comisiei de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private (CSSPP).

Topul companiilor de pensii private în cele patru
luni de aderare continuă
ALLIANZ-TIRIAC, BCR şi GENERALI au fost companiile care au obţinut cei mai mulţi clienţi la fondurile lor
de pensii private obligatorii (Pilonul II) în cele patru luni
de aderare continuă (17 ianuarie - 20 mai), potrivit datelor furnizate pentru portalul www.pensiileprivate.ro de
către Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări
Sociale (CNPAS). În total, doar 4.735 de români au semnat
pentru pensia privată obligatorie în această perioadă, fiind
vorba de nou-intraţi în piaţa muncii sau de salariaţi cu vârsta cuprinsă între 35-45 de ani care nu au intrat în sistemul
de pensii private în cele patru luni de aderare iniţială.

Situaţia pe piaţa de pensii private obligatorii
după a doua rundă de colectare
Companiile de pensii private obligatorii (Pilonul II)
au primit pe 20 iunie sume totale de 103,24 milioane lei
(28,2 milioane euro), cu 17% mai mult decât la prima rundă
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de colectare. 94,3% din aceşti bani sunt contribuţiile virate
la zi, aferente lunii aprilie, iar 5,7% din suma totală este reprezentată de restanţele de după prima rundă de colectare.
Contribuţia medie de la a doua rundă de colectare este de
8,59 euro, faţă de 7,55 euro în prima rundă de colectare (cu
13,8% mai mult). Fondul gestionat de ING, liderul pieţei, a
avut cel mai mult de câştigat şi de pe urma acestei runde
de colectare, încasând 39,4% din suma totală.

ING, amendată cu 1,4 milioane lei pentru că a
externalizat investiţiile fondurilor de pensii
Companiile ING Asigurări de Viaţă şi ING Fond de
Pensii au fost amendate de către Comisia de Supraveghere
a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) cu o sumă de 1,385
milioane lei (380 mii euro), adică 0,5% din capitalul social
cumulat, pentru că au externalizat activitatea de administrare a activelor (asset management) pentru cele trei fonduri de pensii gestionate (două facultative şi unul obligatoriu). Este vorba de prima amendă dată vreodată de CSSPP,
fiind astfel cea mai dură sancţiune de pe piaţa pensiilor
private.

BT AEGON: Infuzie de capital de 4 milioane euro
şi schimbare de CEO
Compania de pensii private obligatorii (Pilonul II)
BT AEGON, a şaptea în topul de profil după numărul de
participanţi atraşi la fond, îşi va majora capitalul social curent cu 4 milioane euro, ajungând astfel la circa 17 milioane
euro, pentru a-şi susţine activitatea operaţională. De asemenea, noul CEO al companiei este Marius RAŢIU, care o
înlocuieşte pe Silvia SÎRB, numită CEO la AEGON Asigurări
de Viaţă (societate care se va lansa în cursul acestui an).
Silvia SÎRB va continua însă să coordoneze ambele activităţi
(atât asigurări, cât şi pensii), fiind responsabil pe România
al AEGON.

Externalizarea investiţiilor de către fondurile de
pensii private: lecţia regională
Fondurile de pensii private sunt tratate diferit în regiune din perspectiva permisiunii de a externaliza sau nu
activitatea de management (investire) al activelor, potrivit
unei analize exclusive realizate de portalul www.pensiileprivate.ro. Pe piaţa românească de pensii private este în
plină desfăşurare o dezbatere pe această temă, astfel că
practica regională ar putea fi relevantă. În timp ce Ungaria,
Slovacia şi Cehia permit externalizarea activităţii de investire a activelor de către fondurile de pensii private, Croaţia,
Bulgaria şi Polonia interzic această practică.

Portalul pensiileprivate.ro are serviciu RSS!
Portalul pensiileprivate.ro are serviciu RSS (Really
Simple Syndication), adică un mod foarte simplu prin care
puteţi urmări cele mai recente ştiri de pe site-urile preferate, toate într-un singur loc. Abonarea la RSS vă ajută să
vedeţi titlurile ultimelor ştiri de pe site şi apoi să accesaţi
direct aceste informaţii. Vă puteţi abona la serviciul RSS intrând pe site-ul www.pensiileprivate.ro.
Mihai BOBOCEA
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> Pieţele de pensii private obligatorii (Pilonul II) din regiunea Europei Centrale şi de Est cumulau la începutul acestui
an aproape 29 de milioane de clienţi şi active nete de 55 miliarde euro. Devenită practic peste noapte a doua piaţă
ca mărime din această regiune (după numărul de participanţi), România are acum două obiective, mai dificile decât
campania de aderare: 1) recuperarea faţă de regiune şi în termeni de creştere a activelor administrate şi 2) creşterea
gradului de acoperire a Pilonului II în populaţia activă, grad care este în prezent cel mai mic din regiune.

Pilonul II românesc urcă rapid
spre vârful topului regional
România a ajuns a doua în Top10 al statelor cu
Pilon II din regiunea Europei Centrale şi de Est (ECE) în
primul rând datorită populaţiei, a doua ca mărime după
cea a Poloniei. Nici o surpriză, la prima vedere. În fapt
însă, România a reuşit să depăşească la acest capitol pieţe
cu vechime în materie de pensii obligatorii, care au avut
timp să acumuleze un număr substanţial de participanţi –
Bulgaria (care a introdus efectiv Pilonul II în 2002) şi Ungaria,
prima reformatoare din regiune (în 1998).
Contextualizând, România este azi a doua dintr-o
piaţă totală de 28,8 milioane de participanţi la fondurile
de pensii private obligatorii, având aproape 15% din
acest număr total de participanţi. Anul trecut, numărul de
contributori la schemele de pensii de Pilon II din regiunea
ECE a crescut cu 24%, faţă de cei 23,1 milioane din 2006 –
introducerea Pilonului II în România a adus trei sferturi din
această creştere a regiunii.
În topul participanţilor, după Polonia (peste 13,1
milioane) şi România (4,2 milioane), anul trecut Bulgaria a
reuşit să urce pe poziţia a treia, cu 2,84 milioane de clienţi,

depăşind în premieră Ungaria (locul patru, cu 2,76 milioane).
Pe locurile cinci şi şase se clasează Slovacia (1,56 milioane)
şi, respectiv, Croaţia (1,4 milioane), urmate de Statele Baltice
şi Slovenia.
Cea mai mare creştere în termeni de participare
la Pilonul II au avut-o anul trecut Slovenia şi Ţările Baltice,
adică exact statele cu cel mai mic număr de clienţi la aceste
scheme de pensii.
În termeni de active însă, România abia a început
colectarea în sistem în urmă cu câteva luni, astfel că sumele
acumulate până la finele anului 2007 erau zero. La nivel
regional însă, activele economisite în sistem au reuşit anul
trecut să crească mult mai rapid decât ritmul participanţilor.
Astfel, fondurile de pensii de Pilon II din regiune administrau
la sfârşitul anului trecut active nete totale de 54,6 miliarde
euro, cu 30% mai mult decât cele 42 miliarde euro din
2006.
Şi la acest capitol, Polonia este liderul regional (la
finele anului trecut), cu aproape 71% din rezervele de pensii
obligatorii din CEE. Clasamentul este însă diferit în cele ce

Piaţa pensiilor private obligatorii (Pilonul II) în Europa Centrală şi de Est
Loc

Ţară

Anul lansării

Participanţi

Active nete (mil. EUR)

2006

2007

Creştere (%)

2006

2007

1

Polonia

1999

12,353,327

13,134,081

6.3%

30,355

38,790

27.8%

2

ROMÂNIA*

2007

n.a.

4,156,316

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3

Bulgaria

2002

2,635,544

2,848,009

8.1%

523

838

60.4%

4

Ungaria

1998

2,653,560

2,763,973

4.2%

6,315

7,761

22.9%

5

Slovacia

2005

1,539,531

1,558,650

1.2%

803

1,489

85.4%

6

Croaţia

2002

1,322,010

1,395,693

5.6%

2,167

2,867

32.3%

7

Letonia

2001

900,098

997,684

10.8%

207

440

112.9%

8

Lituania

2004

780,000

880,000

12.8%

262

489

86.8%

9

Estonia

2002

519,726

554,353

6.7%

473

703

48.6%

10

Slovenia**

2000

427,000

500,000

17.1%

813

1,200

47.6%

23,130,796

28,788,759

24.2%

41,918

54,577

30.2%

TOTAL (estimare)

Creştere (%)

* în cazul României am folosit datele de la finalul campaniei de aderare iniţială (martie 2008)
** estimare pentru 2007
Sursa: autorităţile de reglementare şi de supraveghere din statele respective
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urmează, România fiind singura ţară cu zero acumulări în
2007. Pe locul doi se plasează Ungaria (7,76 miliarde euro în
administrare), iar pe trei Croaţia (2,9 miliarde euro).
Letonia a înregistrat cea mai rapidă creştere a
activelor nete gestionate de fondurile de pensii private
obligatorii, ritmul fiind de 113%, faţă de media regională
de 30%. Creşteri înalte au avut şi Lituania (87%) şi Slovacia
(85%), în timp ce avansul cel mai lent a avut loc în Ungaria
(23%).
Analizând şi alţi indicatori, proaspăt lansata piaţă
de pensii obligatorii din România este de asemenea pe
ultimul loc din regiune. De exemplu, Pilonul II românesc are
cea mai redusă acoperire în populaţia activă din întreaga
Europă Centrală şi de Est. Din totalul românilor activi (10
milioane la număr), doar 42% au aderat la un fond de pensii
obligatorii, în timp ce media regională este de aproape 66%.
Din această perspectivă, România se aseamănă cel mai mult
cu Slovenia (48%), Lituania (55%), Slovacia (58%) şi Ungaria
(65%), acestea fiind statele sub media regională în ceea ce
priveşte acoperirea schemelor obligatorii.
România este tot pe ultimul loc şi la ponderea în
Produsul Intern Brut a activelor nete din sistemul de pensii
private obligatorii, evident din cauza lipsei acumulărilor
până la sfârşitul lui 2007. În acelaşi timp însă, media regională
este de 7,3% din PIB. Polonia ocupă primul loc şi la această
categorie, cu o pondere de 12,6% în PIB a activelor de pensii
obligatorii. Mult sub medie se află, alături de România, şi
Lituania (1,7%), Letonia (2,2%) şi Slovacia (2,7%).
Aşadar, în pofida unui onorabil loc doi în regiune
după numărul de participanţi, România are de recuperat
puternic la capitolul acumulării activelor. Obiectivul va
fi destul de dificil de îndeplinit în primii ani, din cauza
contribuţiei de numai 2% (în 2008 şi în creştere cu jumătate
de punct procentual pe an, până la 6%, în 2016) de la start.
Spre comparaţie, Polonia, liderul regional, are contribuţii
de 7,3% din veniturile participanţilor, iar Slovacia, ţara cu
cea mai recentă reformă de pensii obligatorii dinaintea
României, are 9% - exact cât în sistemul public.
De pe lista statelor din regiune cu un Pilon II de
pensii private, marea absentă este Cehia, ţară în care
dezbaterile privind oportunitatea unui astfel de sistem
obligatoriu au loc deja de câţiva ani. Cehia este în schimb
cea mai mare piaţă de pensii private facultative (Pilonul III)
din regiune, cu o participare de peste 4 milioane de cotizanţi
activi (mai mult decât are România la Pilonul II). În pofida
recomandărilor OECD şi ale altor organizaţii internaţionale,
cehii ezită deocamdată să aplice un sistem de pensii
obligatorii, preferând să adâncească reforma sistemului
public de pensii, ca şi pe cea a pensiilor facultative.
Mai aproape de lista statelor cu pensii private
obligatorii în regiunea Europei Centrale şi de Est se află
însă doi vecini ai României – Republica Moldova şi chiar
Ucraina. Ucraina pare mai avansată pe calea reformei, având
pachetul de legi aproape gata de a fi înaintat Legislativului
(autorităţile nu au decis încă segmentul de vârstă obligat
să adere de îndată ce campania va fi pornită şi nici nivelul
contribuţiilor), dar şi Moldova dezbate intens subiectul şi
se pregăteşte să accepte consultanţa Băncii Mondiale în
domeniu, după modelul României.
În altă ordine de idei, Ucraina are deja o piaţă (deşi
încă minusculă) de pensii private facultative (Pilonul III),
abia la început, în timp ce în Moldova legislaţia există şi
chiar au fost autorizate primele companii interesate, dar
nici o campanie de aderare la pensiile facultative.
Mihai BOBOCEA
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Acoperirea Pilonului II în ţările ECE, în populaţia activă (2007)
Ţară
Polonia
ROMÂNIA
Bulgaria
Ungaria
Slovacia
Croaţia
Letonia
Lituania
Estonia
Slovenia**
TOTAL

Participanţi Pilonul II
13,134,081
4,156,316
2,848,009
2,763,973
1,558,650
1,395,693
997,684
880,000
554,353
500,000
28,788,759

** estimare pentru 2008

Populaţia activă
16,859,300
9,994,300
3,492,800
4,238,100
2,653,400
1,980,000
1,189,300
1,603,200
687,400
1,035,000
43,732,800

Acoperirea Pilonului II
77.9%
41.6%
81.5%
65.2%
58.7%
70.5%
83.9%
54.9%
80.6%
48.3%
65.8%

Sursa: autorităţile de reglementare şi de supraveghere din statele respective

Acoperirea Pilonului II în ţările ECE, în populaţia activă (2007)
Sursa: autorităţile de reglementare şi de supraveghere din statele respective
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Ponderea Pilonului II în PIB, în ţările ECE (2007)

Activele în Pilonul II
PIB
Ponderea pilonului II
(mil. EURO)
(mil. EURO)
Polonia
38,790
307,346
12.6%
ROMÂNIA
n.a.
121,431
n.a.
Bulgaria
838
28,899
2.9%
Ungaria
7,761
101,077
7.7%
Slovacia
1,489
54,827
2.7%
Croaţia
2,867
37,489
7.6%
Letonia
440
19,936
2.2%
Lituania
489
28,018
1.7%
Estonia
703
15,547
4.5%
Slovenia**
1,200
33,542
3.6%
TOTAL
54,577
748,111
7.3%
** estimare pentru 2008
Sursa: autorităţile de reglementare şi de supraveghere din statele respective
Ţară

Ponderea Pilonului II în PIB, în ţările ECE (2007)
Sursa: autorităţile de reglementare şi de supraveghere din statele respective
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Interviu

> Federaţia Internaţională a Administratorilor de Fonduri de Pensii (FIAP) grupează marea majoritate a asociaţiilor fondurilor de pensii din statele cu sistem de pensii multipilon, oferind reprezentarea globală a intereselor
acestora şi partajarea experienţelor, în beneficiul tuturor membrilor. Aflat în România pentru a invita APAPR,
asociaţia românească a industriei de pensii private, să adere la FIAP, Preşedintele Federaţiei, Guillermo Arthur
ERRAZURIZ, a acordat un amplu interviu, în exclusivitate, Revistei PRIMM Asigurări&Pensii.

Interviu cu

Guillermo Arthur ERRAZURIZ

Preşedintele Federaţiei Internaţionale
a Administratorilor de Fonduri de Pensii (FIAP)
PRIMM: Federaţia Internaţională a Administratorilor de
Fonduri de Pensii (FIAP) este o organizaţie puternică de
reprezentare la nivel global a sistemelor de pensii private
construite după modelul Băncii Mondiale. Care este principalul scop actual al acestei organizaţii?
Guillermo Arthur ERRAZURIZ: FIAP grupează asociaţiile
administratorilor de pensii din sistemele multipilon, cu
componentă obligatorie (Pilon II), finanţate integral prin
contribuţii şi bazate pe conturi personale de economisire.
Scopul nostru este de a împărtăşi experienţa tuturor acestor state, care au aplicat astfel de reforme după modelul
lansat în Chile în 1979 şi de a populariza la nivel global
necesitatea reformării sistemelor publice de pensii de tip
„pay-as-you-go”. Intenţionăm ca experienţa acumulată
până acum de aceste state să constituie un exemplu şi să
ajute la îmbunătăţirea şi eficientizarea sistemelor de pensii
private de tip multipilon din întreaga lume.
De asemenea, principalul nostru obiectiv este de
a milita pentru liberalizarea legislaţiei în ceea ce priveşte
investiţiile fondurilor de pensii private din aceste sisteme,
spre a permite investiţii cât mai diversificate, atât din punct
de vedere al instrumentelor financiare, cât şi al plasamentelor în cât mai multe state.
PRIMM: FIAP are în prezent 21 de membri, din tot atâtea
state. Majoritatea sunt state latino-americane, deşi în ultima vreme au devenit membre şi asociaţii ale fondurilor
de pensii din Polonia, Bulgaria, Rusia şi Ucraina. Ce rol are
regiunea Central şi Est-Europeană în cadrul FIAP?

> Odată lansate aceste sisteme, componenta de
investiţii a fondurilor de pensii devine cea mai
importantă. Iar singurele ţinte de luat în considerare
în strategia de investiţii sunt profitabilitatea şi
siguranţa plasamentelor.
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G.A.E.: Suntem foarte interesaţi să ne întărim relaţiile şi reprezentarea în statele din Europa Centrală şi de Est. De fapt,
sistemele de pensii de aici şi cele din America Latină sunt
în cea mai mare parte bazate pe aceeaşi filosofie. Polonia,
Bulgaria, Rusia şi Ucraina sunt doar primele state din această regiune care s-au afiliat organizaţiei noastre, dar ne interesează ca şi alte ţări de aici să devină membre FIAP, cum
ar fi România, Cehia şi altele. De fapt, acesta este şi motivul
pentru care mă aflu aici, în România – este prima mea vizită
aici.
PRIMM: Spuneţi-ne mai multe despre posibila afiliere a
industriei româneşti de pensii private la FIAP. Ce efecte ar
avea o asemenea alăturare?
G.A.E.: Chiar ieri am avut o întâlnire cu Crinu ANDĂNUŢ,
Preşedintele APAPR (Asociaţia pentru Pensiile Administrate
Privat din România) şi cu Bram BOON, fostul Preşedinte al
acestei instituţii. Ei s-au arătat foarte interesaţi de afilierea
pieţei româneşti de pensii private la organizaţia noastră,
fapt care ar aduce avantajele împărtăşirii experienţelor
noastre comune, ca şi o reprezentare globală, alături de
celelalte state membre, a industriei locale de pensii private. Am lansat invitaţia pentru ca APAPR să devină membru FIAP, invitaţie care este de altfel deschisă pentru toate
asociaţiile similare din statele din regiune, care au astfel de
sisteme de pensii. Având cu toţii sisteme de pensii private
mai mult sau mai puţin asemănătoare, fireşte că este util să
învăţăm unii de la alţii, iar pentru state ca România este util
să se uite la experienţa altor pieţe, care au trecut deja prin
diferite etape de maturizare.
PRIMM: Ce relaţie există între FIAP şi diferitele organisme
de reglementare şi supraveghere din domeniul pensiilor
private de la nivel mondial?
G.A.E.: Sistemele de pensii private pe care le-am aplicat
sunt strict reglementate, iar activităţile noastre depind foarte mult de organismele de reglementare şi supraveghere.
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Avem cele mai bune relaţii cu aceste organisme, pe ai căror
reprezentanţi îi invităm la toate întrunirile şi lucrările conferinţelor noastre, pentru a prezenta punctul de vedere al
industriei şi a găsi soluţii problemelor care apar.
PRIMM: Care sunt liniile directoare ale sistemelor de pensii private multipilon, atât din America Latină, cât şi din
Europa Centrală şi de Est? Ce obiective trebuie să urmărească ele în primul rând?
G.A.E.: Odată lansate aceste sisteme, componenta de investiţii a fondurilor de pensii devine cea mai importantă.
Iar singurele ţinte de luat în considerare în strategia de investiţii sunt profitabilitatea şi siguranţa plasamentelor. La
asta se reduce un sistem de pensii private eficient: profitabilitate şi siguranţă. Legislaţia acestor sisteme trebuie croită în funcţie de aceste deziderate şi trebuie să fie cât mai
flexibilă şi liberală, permiţând investiţiile în cât mai multe
instrumente financiare, pentru a înlesni fructificarea oportunităţilor, dar şi plasamentele nestingherite pe alte pieţe
decât cea domestică, pentru a permite diversificarea geografică a riscului investiţional.
De exemplu, o legislaţie care limitează prea mult
investiţiile în acţiuni va face ca sistemul respectiv de pensii private să nu fie profitabil. În acelaşi timp, o legislaţie
care interzice investiţiile în străinătate reduce siguranţa
sistemului, pentru că nu permite diversificarea riscului.
Concentrarea investiţiilor fondurilor de pensii pe o singură
piaţă financiară, adică mereu cea domestică, nu este niciodată o decizie înţeleaptă.
Un alt aspect vizează investiţiile în titluri de stat...
Plasamentele în titluri de stat nu sunt cele mai eficiente
investiţii şi nu oferă profitabilitatea necesară sistemului.
Legislaţia trebuie să permită investiţii eficiente, în acţiuni şi
în alte instrumente asemănătoare, cu potenţial de creştere.
PRIMM: Ce alte soluţii există pentru eficientizarea sistemelor de pensii private şi creşterea profitabilităţii acestora,
evident în beneficiul participanţilor?
G.A.E.: Strategia multifond este o soluţie foarte bună, de
exemplu. Tot mai multe state permit fiecărei companii de
administrare să gestioneze nu doar unul, ci două, trei sau
chiar mai multe fonduri de pensii, cu strategii diferite de
investiţii, pentru a răspunde mai multor nevoi ale diferiţilor
participanţi la sistem. Este logic faptul că tinerii care aderă
astăzi la astfel de fonduri de pensii obligatorii trebuie să
poată beneficia de investiţii mai mari în acţiuni ale fondurilor – cu atât mai mult cu cât este dovedit practic că plasamentele pe piaţa de capital aduc cele mai mari randamente pe termen lung. La polul opus se situează participanţii
din aceste fonduri care se apropie poate de pensionare şi
vor să conserve valoarea economiilor făcute deja – pentru
ei trebuie să putem oferi fonduri cu plasamente mai mari în
instrumente financiare cu venit fix.
În Chile, de exemplu, fiecare companie de pensii
oferă cinci astfel de fonduri, investiţiile acestora mergând de
la 100% în instrumente cu venit fix până la cealaltă extremă
– plasamente efectuate integral în acţiuni. Multifondurile
sunt mai bine adaptate nevoilor participanţilor la sistemele
de pensii private.
PRIMM: Sunt suficiente nivelurile actuale ale contribuţiilor
din sistemele de pensii obligatorii de Pilon II? România începe de la o contribuţie de numai 2% din veniturile brute,
pentru a ajunge la 6% în 2016.
G.A.E.: Luând în considerare toţi factorii demografici implicaţi, dar mai ales creşterea speranţei de viaţă, nivelul
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contribuţiilor ar trebui majorat. Chiar şi 6% este destul de
puţin... estimăm că o contribuţie minimă în sistemul obligatoriu ar trebui să fie de 10%, la care trebuie adăugată şi
economisirea într-un fond facultativ, de Pilon III, pentru o
rată de înlocuire cât mai înaltă a veniturilor din perioada
activă. Problema cu Pilonul III de pensii private facultative
este însă aceeaşi peste tot: stimulentele de economisire în
aceste scheme de pensii sunt mereu de natură fiscală, iar
ele sunt mai ales resimţite de participanţii cu venituri mari
şi foarte mari. Provocarea este însă identificarea acelor soluţii care să îi încurajeze şi pe cei cu venituri medii şi mici să
economisească în acest sistem.
PRIMM: Garanţiile sistemelor de pensii private sunt o temă
foarte dezbătută în regiune, dar mai ales în România – fie
că este vorba de corelarea randamentelor cu inflaţia sau
de alte tipuri de garanţii. Care este viziunea FIAP în acest
domeniu?
G.A.E.: Garantarea unor randamente mai mari decât inflaţia pentru fondurile de pensii este o idee care teoretic sună
foarte bine, dar practic este foarte periculoasă. O astfel de
prevedere ar obliga fondurile de pensii să adopte strategii
investiţionale mult prea prudente şi asta ar contrazice necesitatea de profitabilitate a sistemului, pe care am menţionat-o anterior. Practica cea mai răspândită în sistemul mul
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> Plasamentele în titluri de stat nu sunt cele mai
eficiente investiţii şi nu oferă profitabilitatea
necesară sistemului. Legislaţia trebuie să permită
investiţii eficiente, în acţiuni şi în alte instrumente
asemănătoare, cu potenţial de creştere.
tipilon este cea a randamentului minim garantat, relativ la
condiţiile de piaţă (market relative guarantee) – aşa cum
există şi în Chile, şi în Polonia şi în România. Este adevărat,
această prevedere are ca şi consecinţă necesară o similaritate a portofoliilor fondurilor de pensii – consecinţă despre
care, sincer, nu pot spune dacă este bună sau rea. Este însă
foarte important ca, în sistemul de market relative guarantee, marja faţă de benchmark să fie cât mai flexibilă, pentru
a permite diversitate în comportamentul investiţional şi a
nu inhiba concurenţa dintre fonduri.
PRIMM: O altă temă de dezbatere, cu relevanţă sporită pe
piaţa românească, se referă la externalizarea investiţiilor
de către fondurile de pensii. Care este practica obişnuită în
sistemele multipilon: ar trebui sau nu fondurile de pensii să
poată externaliza investirea activelor?
G.A.E.: În cele mai multe state, decizia de investire aparţine
companiilor de pensii. Când însă acea companie de pensii
face parte dintr-un mare grup financiar internaţional, este
normal să permiţi anumite moduri de transfer de knowhow şi consultanţă, prin care experienţa investiţională
a grupului să fie valorificată în interesul participanţilor la
fond. Totuşi, responsabilitatea pentru rezultatele investiţiilor trebuie să rămână mereu la compania de pensii.
PRIMM: Cunoaştem cu toţii experienţa statului Chile, care a
introdus pentru prima dată la nivel mondial sistemul multipilon de pensii private. Recent însă, modelul chilian a suferit mai multe lovituri de imagine, date de anumite studii
care susţineau că statul chilian trebuie acum să plătească
pensiile pentru mulţi participanţi la sistemul privat multipi-

> Garantarea unor randamente mai mari decât
inflaţia pentru fondurile de pensii este o idee care
teoretic sună foarte bine, dar practic este foarte
periculoasă. O astfel de prevedere ar obliga fondurile
de pensii să adopte strategii investiţionale mult
prea prudente şi asta ar contrazice necesitatea de
profitabilitate a sistemului

lon, pe motiv că acesta ar fi fost ineficient. Cum răspundeţi
acestor argumente?
G. A. E.: Din moment ce Chile a fost primul stat care a aplicat această reformă, mulţi adversari ai sistemului multipilon s-au gândit să atace chiar exemplul chilian, pentru a
decredibiliza sistemul. Ca urmare, Guvernul a constituit o
comisie care să cerceteze stadiul actual al sistemului, iar
principalele concluzii ale cercetării au fost două: 1) faptul
că sistemul plăteşte, celor care au contribuit un termen
îndelungat şi în mod constant, pensii apropiate de nivelul
salariului mediu pe care aceştia l-au avut şi 2) faptul că fondurile de pensii şi acumularea de active în cadrul acestora
a ajutat la dezvoltarea economiei şi a pieţelor financiare.
Fondurile au ajuns atât de mari, având azi active de peste
120 miliarde USD, adică o sumă apropiată de PIB-ul statului
Chile, încât pot finanţa activităţi de infrastructură şi chiar
construcţia de locuinţe, prin plasamentele pe care le fac în
obligaţiuni ipotecare.
Sistemul chilian de pensii obligatorii a început să
facă primele plăţi în urmă cu aproximativ zece ani. În prezent, sistemul are patru milioane de contributori activi,
constanţi, şi şapte milioane de „afiliaţi”, adică de participanţi care au plătit doar câteva contribuţii, din diverse motive. Pentru mulţi dintre aceşti afiliaţi, ca şi pentru cei cu
venituri reduse, statul trebuie într-adevăr să compenseze
până la un anumit nivel de pensie, dar asta nu se datorează
vreunui defect sau ineficienţei sistemului privat multipilon,
ci volumului redus de contribuţii al multor participanţi la
sistem.
PRIMM: Pentru că aţi pomenit despre plata pensiilor, cum
este reglementată aceasta în Chile?
G.A.E.: Participanţii la fondurile de pensii dispun de o mare
varietate de soluţii posibile, de la o simplă sumă unică, până
la combinaţii complexe care să satisfacă atât necesitatea de
a dispune, la un moment dat, de o sumă substanţială, cât şi
aceea de a avea un venit constant pe toată durata vieţii.
PRIMM: Ce mesaj aţi transmis actualului şi fostului
Preşedinte al APAPR, cu ocazia invitaţiei de a adera la
FIAP?
G.A.E.: Le-am spus să nu-şi facă griji dacă legislaţia actuală
a pieţei de pensii private din România pare prea restrictivă
acum, este o etapă normală care survine lansării sistemului.
Experienţa sistemelor similare arată că toate au început cu
o legislaţie restrictivă, care apoi s-a flexibilizat şi liberalizat,
pentru a permite pieţei să fie mai eficientă.
Mihai BOBOCEA
Daniela GHEŢU
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> Cele mai multe persoane sunt interesate, atunci când îşi realizează o proiecţie de viitor, să estimeze care va fi
venitul de care vor dispune după pensionare. Din păcate, aceasta este o întrebare la care nu se poate răspunde în
acest moment decât cu un grad mare de aproximare. Imposibilitatea unui răspuns ferm şi concludent la această
întrebare, grefată pe tentaţia consumului şi lipsa unei educaţii financiare adecvate determină naşterea unei
atitudini negative, sau cel puţin reticente, în rândul unor mase largi de indivizi, faţă de necesitatea economisirii
pentru pensie. Pe fondul situaţiei din ce în ce mai volatile a sistemelor de pensii, la nivel mondial, acesta este
motiv real de îngrijorare.

Miopia financiară se tratează
Miopia este una din cauzele frecvente de vedere neclară. Pentru pacienţii cu miopie, obiectele aflate la distanţă
apar neclare. Miopia este de obicei o variaţie a privirii normale şi nu o boală. Miopia se remediază în timp dacă
porţi ochelarii recomandaţi de medic (www.sfatulmedicului.ro).

Daniela GHEŢU
Editorial Director
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Volumul de bani economisiţi în întreaga lume prin
intermediul schemelor cu contribuţie definită (DC) îl va
depăşi pe cel al sumelor plasate în schemele cu beneficii
definite (DB) într-un orizont de timp nu prea îndepărtat, cel
mai probabil în jurul anului 2014, afirmă un studiu elaborat
de WATSON WYATT. Pentru mulţi oameni, aceasta ar putea
fi o mare problemă. În susţinerea acestei afirmaţii, analiştii
englezi invocă trei argumente principale:
> spre deosebire de schemele DB, unde riscul investiţional
este preluat de angajator, beneficiile rezultate pentru angajat depinzând de contribuţie şi vechimea în serviciu, în
planurile de economisire DC volumul economiilor depinde
de randamentul fondului de pensii, beneficiarul fiind purtătorul întregului risc investiţional;
> costurile de operare ale schemelor DC par a fi, în medie,
mai mari decât cele aferente sistemului DB, fenomen care
afectează negativ rezultatele obţinute de participanţi;
> în sfârşit, alegerea corectă a unui fond de pensii tip DC
reprezintă un tip de decizie care necesită un grad mai ridicat de calificare din partea viitorului participant; acesta ar
trebui să poată aprecia potenţialele rezultate ale schemelor
investiţionale care i se prezintă funcţie de contextul economic general pe un termen foarte lung.
Dincolo de toate aceste aspecte, fenomenul cel mai
îngrijorător pe care îl semnalează analiştii de la WATSON
WYATT este cel al scăderii semnificative a nivelului contribu-

ţiilor plătite, atât de angajatori, cât şi de angajaţi, la tranziţia
de la o schemă DB la una de tip DC. În ceea ce-i priveşte pe
angajatori, acest fapt nu este de mirare odată ce principala
motivaţie a schimbării rezidă în costurile din ce în ce mai
mari cărora aceştia trebuiau să le facă faţă pentru a putea
acoperi nivelul de pensii promis prin schemele DB.
Din nefericire, angajaţii continuă să contribuie cu un
procent redus din salarii, fără a conştientiza modul în care
vor fi afectaţi. Astfel, în exemplul citat de analiştii britanici,
dacă până recent pentru fiecare salariat se contribuia, în
medie, cu circa 19,1% din salariul curent (14,2% angajatorul
şi 4,9% angajatul), odată cu trecerea la schemele DC, contribuţia totală se situează, în medie, la circa 8,8% din salariu
(5,8% angajatorul, 3% angajatul). Nici în SUA situaţia nu
este cu mult mai bună, procentul total situându-se în jurul
nivelului de 9,8%. S-ar putea argumenta în sprijinul ideii
că valorile net superioare ale contribuţiilor în sistemul DB
n-au fost consemnate decât în ultima perioadă, când companiile angajatoare s-au văzut nevoite să pompeze bani în
plus pentru a compensa deficitele produse în bugetele lor
de pensii de slaba performanţă investiţională caracteristică
ultimilor ani şi nu reprezintă, prin urmare, un indicator de
referinţă valid. Totuşi, în contrapondere, trebuie ţinut seama că aceleaşi riscuri investiţionale care au creat deficitele
schemelor DB – slaba performanţă a pieţelor de capital,
scăderea randamentelor obligaţiunilor de stat, longevitatea
crescută – vor afecta şi interesele participanţilor la schemele DC. Prin urmare, dacă „sponsorii” schemelor DB au fost
obligaţi să cheltuiască mai mult, şi participanţii la schemele
DC ar trebui să contribuie mai mult. Rezumând, observaţia
care se impune este aceea că, indiferent de meritele sau
defectele oricăruia dintre cele două sisteme menţionate, un
volum mai mic al contribuţiilor nu poate conduce decât la
o scădere o beneficiilor.
Rezultanta nedorită a tuturor factorilor enumeraţi
este aceea că mulţi angajaţi se vor confrunta la pensionare
cu un nivel al veniturilor sensibil mai redus decât aşteptările
lor. Din nefericire, aşa cum se afirmă într-un studiu realizat
de Pensions Institute, când participantul va constata cât de
mică este pensia sa în realitate, va fi mult prea târziu pentru a
mai putea îndrepta situaţia.
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Între consecinţele probabile a unei asemenea stări
de fapt se numără şi posibilitatea ca angajatul, pus în faţa
situaţiei de a se pensiona cu un venit foarte mic, să aleagă
soluţia de a-şi prelungi activitatea. În ţări ca Marea Britanie,
în care funcţionează legislaţia contra discriminării angajaţilor pe criterii de vârstă, soluţia de a concedia un muncitor
aflat în această situaţie este exclusă, ceea ce poate pune
angajatorul într-o situaţie dificilă, creând, de asemenea,
distorsiuni pe piaţa muncii.
Aşadar, ce este de făcut pentru a înlătura această stare de inadecvare şi a evita „surprizele” neplăcute în
viitor?

Pensiile şi economia „comportamentală”
În mod cert, opiniile specialiştilor citaţi de “The
Economist” converg în a afirma imposibilitatea revenirii
la utilizarea schemelor DB. Argumentele ţin de povara financiară exercitată de aceste scheme asupra companiilor
angajatoare, dar şi de modul în care apartenenţa la o schemă de pensii DB restricţionează libertatea de mişcare pe
piaţa muncii. Aşadar, opţiunea DC este singura valabilă şi
participarea la o astfel de schemă trebuie dimensionată astfel încât să producă rezultatele scontate. În acest context,
este vital ca angajaţii să înţeleagă că trebuie să se implice
cât mai devreme în constituirea viitoarelor lor pensii şi, de
asemenea, să contribuie substanţial. Care sunt opţiunile
pentru a determina populaţia să economisească suficient
pentru pensie? Un prim pas ar fi acela de a înţelege factorii
care determină diversele atitudini manifestate faţă de acest
subiect.
Sondaje de opinie realizate recent de CBI
(Confederation of British Industry) relevă că interesul
salariaţilor pentru investiţiile destinate constituirii unei
pensii este extrem de redus, cu precădere la grupele de
vârstă de până la 40 de ani. În lista beneficiilor salariale
potenţiale, un program de lucru flexibil sau o vacanţă
suplimentară sunt mult mai apreciate decât contribuţia la
un fond de pensii. În plus, pentru categoriile de salariaţi cu
venituri modeste, a dispune în plan imediat de lichidităţi
suplimentare este un obiectiv mult mai interesant decât a
contabiliza un beneficiu de care nu vor beneficia decât întrun moment care pare a fi extrem de îndepărtat. Nici pentru
angajaţii foarte tineri pensia nu are şanse de a deveni
importantă decât după ce, un număr de ani, îşi vor fi folosit
veniturile pentru a achita eventualele credite pentru studii
sau a investi într-o casă şi alte bunuri considerate ca
esenţiale pentru un trai confortabil.
Judecând la o scară mai largă, atitudinea faţă de
economisirea pentru pensie nu este decât o expresie a modului în care o persoană îşi valorizează prezentul în raport
cu viitorul în legătură cu o gamă mult mai largă de aspecte
ale vieţii sale. În limbajul economiştilor s-a încetăţenit teoria
potrivit căreia oamenii îşi „decontează” viitorul la rate variabile, funcţie de structura psihologică individuală, ceea ce
conduce la o filozofie a consumului diferită de la individ la
individ. În imensa diversitate comportamentală existentă,
un procent semnificativ de indivizi dovedesc o apetenţă
mărită pentru consum în anii tinereţii, economisind puţin
sau deloc, schimbându-şi dramatic această atitudine după
atingerea maturităţii, când regretă lipsa de preocupare pentru economisire manifestată anterior. Această categorie, caracterizată de ceea ce a fost definit ca o „miopie financiară”,
este suficient de largă pentru a constitui o preocupare serioasă în proiectarea politicilor guvernamentale cu privire
la finanţarea pensiilor. Pe scurt, aşa cum afirmă specialiştii
firmei de consultanţă OXERA, ea formează o masă largă de
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Cum să pierzi un câştig sigur?

Ipoteza: salariat tânăr, cu un salariu anual mediu de 25.000 lire sterline şi o perspectivă de
carieră de 40 de ani.
Tema: alegeţi între a primi un plus de 6% la
salariul net sau o contribuţie echivalentă la un
fond de pensii private.

Rezolvare: Analiştii britanici au calculat că, la o rată a randamentului investiţiilor rezonabilă, de circa 7% pe an, contul acumulat pe parcursul a 40 de ani
de contribuţie la un fond de pensii private va atinge aproximativ 300.000
lire sterline. Pentru aceeaşi perioadă, suma totală încasată ca plus salarial
direct va fi de 60.000 lire sterline, iar suplimentarea veniturilor cu 125 de lire
sterline nu este de natură a schimba semnificativ standardul de viaţă.
Dacă aţi ales plusul salarial imediat, la vârsta pensionării puteţi considera că aţi pierdut echivalentul unui frumos câştig la loterie - 240.000 lire
sterline, sumă pentru economisirea căreia nu ar fi trebuit să depuneţi nici
un efort.
oameni care trebuie „ajutaţi să se ajute”, iar arhitectura sistemelor de pensii trebuie să ţină cont de comportamentul
specific acestor persoane.
Introducerea obligativităţii participării la o schemă
de pensii private reprezintă în mod cert soluţia în cazul
persoanelor total dezinteresate de viitorul lor. Există însă
şi persoane conştiente atât de nevoia de a economisi, cât şi
de necesitatea de a se înscrie într-un sistem de economisire
care să le permită să-şi controleze impulsul de a consuma,
„auto-obligându-se” să economisească. În acest caz, combinaţia dintre un nivel minim de economisire cu caracter
obligatoriu şi un sistem de facilităţi fiscale care să încurajeze economisirea voluntară pare să fie o soluţie mult mai
potrivită.
În sfârşit, pentru mulţi indivizi dificultatea principală
este generată de însăşi cea mai importantă facilitate a sistemelor de pensii moderne, şi anume de prea larga paletă
de opţiuni disponibile în ceea ce priveşte schema de economisire. Aceşti oameni înţeleg necesitatea economisirii,
sunt dispuşi să-şi limiteze consumul imediat în acest scop,
dar nu au competenţa financiară de a alege instrumentul
de economisire care se potriveşte cel mai bine intereselor
şi resurselor lor. Pentru ei, existenţa unor scheme de economie „standard”, eventual de tip „life style”, poate fi soluţia
potrivită pentru a depăşi reticenţele generate de dificultatea opţiunii.
Atitudinea individuală generează însă efecte care
pot depăşi interesele celui în cauză. De exemplu, justificat
sau nu, interesul redus manifestat de mulţi angajaţi faţă de
pensiile private ca beneficiu salarial reduce substanţial motivaţia angajatorilor de a contribui la constituirea acestora,
iar sarcina responsabililor de resurse umane devine din ce
în ce mai grea atunci când trebuie să demonstreze că este
în interesul companiei să constituie o schemă de pensii
pentru angajaţii săi. La scara unei economii, precum şi în
plan social, însumarea unei mulţimi de atitudini individuale
negative poate conduce la efecte importante, dacă nu chiar
dramatice. Acesta este poate şi cel mai important motiv
pentru care informarea şi educaţia financiară a populaţiei
sunt şi trebuie să rămână o prioritate pentru toate guvernele. „Miopia financiară” poate fi „tratată” dacă informaţia este
suficient de abundentă şi relevantă, iar demersul educativ
depăşeşte cadrul contextual şi este suficient de persistent.
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> Tot mai multe studii şi rapoarte internaţionale publicate în ultima vreme evidenţiază o tendinţă interesantă: sistemele de pensii private din Europa de Vest, cu tradiţie şi vechime în domeniu, se inspiră de la cele din Europa Centrală
şi de Est, tinere şi cu o arhitectură „modernă”. Departe încă de a face o tranziţie completă către filosofia sistemelor de
pensii private din Est, vesticii au început să adopte (sau măcar să dezbată asupra necesităţii de a adopta) trăsături ale
acestora – construcţia multipilon, tipologia „contribuţii definite”, colectarea centralizată şi altele.

Ex Oriente Lux.
Acum, şi în pensiile private

Mihai BOBOCEA
Senior Editor

Sistemele de pensii private obligatorii din Vestul
Europei par tot mai decise să urmeze modelele de pensii
private multipilon adoptate de statele din Europa Centrală
şi de Est, afirmă mai mulţi experţi internaţionali din domeniul pensiilor private, citaţi într-o analiză publicată recent
de Global Pensions. Tendinţa de copiere a experienţei sistemelor multipilon din Est devine tot mai evidentă, la o privire
mai atentă a evoluţiilor din ultimii ani.
Construcţia multipilon a sistemului de pensii, adică binecunoscutul model al Băncii Mondiale, a debutat in
Chile în 1979 şi a făcut apoi carieră în peste 30 de state din
întreaga lume, dintre care o treime în Europa Centrală şi de
Est, inclusiv în România. Primele sisteme de pensii private
facultative (Pilonul III) au apărut în 1994 în Cehia, Ungaria
şi Bulgaria, în timp ce primele sisteme de pensii private
obligatorii (Pilonul II) au apărut în Ungaria (1998) şi Polonia
(1999). Restul statelor din Europa Centrală şi de Est le-au
urmat îndeaproape.
În acelaşi timp, unele state estice, cum ar fi Ungaria
şi Bulgaria, au introdus şi Pilonul IV, tot facultativ, însă cu
modele diferite - în Bulgaria este vorba de un sistem ocupaţional facultativ, asemănător modelelor vestice de acelaşi
tip, iar în Ungaria sistemul este o prelungire a Pilonului III
prin produse bancare şi de tipul fondurilor de investiţii, cu
stimulente fiscale şi mai puţine restricţii pe investirea activelor. Ambele sisteme au fost însă create şi aplicate cu
acelaşi scop: stimularea economisirii private în vederea
pensionării.

> Caracterul obligatoriu al Pilonului II şi cel flexibil,
dar simplu, al Pilonului III sunt principalele elemente
de atracţie ale sistemului estic, alături de colectarea
centralizată şi arhitectura „contribuţii definite”, mai
transparentă şi mai uşor de suportat ca şi costuri.
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După succesul introducerii pensiilor obligatorii
(Pilonul II) la finele anului trecut şi debutul anului acesta,
România a ajuns să fie dată drept exemplu. În plus, ţara
noastră a avut avantajul de a aplica ultima din regiune acest
model, adică a reuşit să evite încă de la start erorile prin care
restul statelor din zonă au trecut în mod inerent.
Acum, întregul sistem multipilon de pensii private,
cu conturi personale, contribuţii definite (DC) şi colectare
centralizată este sursă de inspiraţie pentru vestici, obişnuiţi
cu sisteme complexe, care includ scheme ocupaţionale şi
de cele mai multe ori neobligatorii, în marea lor majoritate
de tip beneficii definite (DB) şi cu colectare la nivelul companiilor angajatoare.
Un raport al companiei de consultanţă WATSON
WYATT (unul dintre liderii globali ai consultanţei în domeniu), citat de Global Pensions, arată că „migraţia” vesticilor
către modelul multipilon al Estului a început deja, dar cu
intensităţi diferite. Portugalia este cea mai avansată pe
această traiectorie, dar şi alte state urmează trendul. Luc de
WEE, unul dintre autorii raportului, declară surprinzător de
sincer: Am fost surprins să văd atâtea schimbări în sistemele
de pensii private din Europa de Vest.
Tendinţa este nouă, dar anumite indicii au existat
şi în urmă cu ceva vreme, spun experţii globali. Cel mai
probabil, tranziţia Vestului către modelele din Est nu va fi
rapidă sau directă, dar ea se va întâmpla în cele din urmă,
afirmă ei.
Un indiciu este reorientarea care are loc la nivel global dinspre sistemele de tip beneficii definite către filosofia de contribuţii definite. Sistemele DC funcţionează mai
simplu şi sunt mai transparente în ceea ce priveşte nivelul
contribuţiilor şi costurilor asociate sistemului, în timp ce
sistemele DB au o problemă cu transparenţa şi predictibilitatea procesului de economisire şi sunt mult mai complexe
şi, deci, dificil de înţeles şi urmărit pentru participanţi.
Pe de altă parte însă, sistemele DC nu pot răspunde
prea exact la întrebarea „Ce pensie privată o să am la bătrâneţe, după o viaţă de economisire şi contribuţii virate în sisAnul X - Numărul 7/2008 63
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tem?” – întrebare pe care de altfel o pun toţi participanţii la
fondurile cu filosofie DC. În plus, caracterul ocupaţional al
schemelor de pensii private din multe state Vest-Europene
face ca salariaţii nici măcar să nu conştientizeze sumele pe
care angajatorii le contribuie în beneficiul lor. În situaţia
migraţiei de la scheme de tip DB la DC, angajaţii (care anterior nu erau conştienţi cât de costisitoare este contribuţia
angajatorilor) îşi subestimează destul de mult nevoile de
economisire (virare a contribuţiilor) pentru a obţine dezideratul universal – pensia decentă.
Dezbaterile de tipul DB versus DC au luat o amploare deosebită în ultima perioadă, atât în mediile academice
şi teoretice, cât şi în practica pieţelor europene de pensii
private. Argumente pro şi contra există de ambele părţi,
iar disputa nu pare că are şanse de a fi tranşată. Schemele
de pensii de tip DB sunt mai rezistente la şocurile pieţelor
financiare şi la inflaţie, arată cele mai recente cercetări în
domeniu. Da, dar schemele DC sunt integrate şi pot oferi
garanţii de tipul randamentelor minime relative la piaţă,
fiind în acelaşi timp mai flexibile şi mai uşor „configurabile”,
ar spune partizanii sistemelor DC.
în schemele DC riscul investiţional este suportat de
participanţi, spun susţinătorii DB. Este adevărat, însă şi
schemele DB expun participanţii la alte tipuri de riscuri,
deseori subestimate, printre care şi cel al reducerii beneficiilor obţinute sub forma pensiilor, din cauza unor decizii arbitrare sau situaţii fortuite de partea angajatorilor (a se vedea cazuri celebre, în care falimentul unor mari corporaţii a
evaporat în acelaşi timp şi fondurile de pensii ocupaţionale
ale angajaţilor acestora) – acesta ar fi argumentul contrar.
Dincolo de această dispută aprinsă, trendul este cert – tot
mai multe scheme DB migrează spre arhitecturi DC – chiar
şi cu costul obţinerii unor beneficii la pensie mai mici, dar
mai uşor de suportat în prezent, în perioada activă, de contribuţie.
În altă ordine de idei, obligativitatea înrolării unei
mari părţi a forţei de muncă într-o schemă privată de economisire este o problemă la care Vestul caută încă un răspuns rezonabil şi uşor de pus în practică, dar căreia Estul i-a
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> Un raport al companiei de consultanţă WATSON
WYATT arată că „migraţia” vesticilor către modelul
multipilon al Estului a început deja, dar cu intensităţi
diferite. Tot mai multe state occidentale cochetează
cu această idee.
răspuns prin Pilonul II, obligatoriu prin propria sa natură. Ca
exemplu, Marea Britanie, ca multe state vestice de altfel, nu
are un sistem obligatoriu, iar acoperirea schemelor ocupaţionale de pensii private este neuniformă şi are oricum un
grad mai redus decât media din Est. În schimb, Guvernul
britanic a decis ca, începând cu 2012, schemele ocupaţionale la care contribuie doar angajatorii să îi înroleze automat
pe toţi salariaţii, pentru a spori acoperirea sistemului.
Caracterul obligatoriu al Pilonului II şi cel flexibil al
Pilonului III sunt de altfel şi principalele argumente de atractivitate ale sistemului multipilon, la care statele vestice „trag
cu ochiul” în ultima perioadă.
Mai departe, colectarea centralizată (prin instituţii
de evidenţă, colectare şi virare) este o altă trăsătură obişnuită în Pilonul II estic (de exemplu, ZUS în Polonia şi Casa
Naţională de Pensii – CNPAS în România), dar diferită de
filosofia vestică, unde schemele ocupaţionale presupun în
mod evident colectarea la nivelul companiei angajatoare. Şi
aici, sistemele tradiţionale din Europa sunt tot mai tentate
să adopte principii asemănătoare cu cele estice.
În prezent asistăm la o nouă etapă de tranziţie a sistemelor vestice către modelul din Est, cel mai probabil datorită
succesului pe care vesticii l-au văzut la vecinii lor, concluzionează autorul studiului WATSON WYATT. Cu alte cuvinte,
imitaţia este într-adevăr cea mai sinceră formă de admiraţie, iar principiul funcţionează şi între diferitele sisteme de
pensii private.
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> Activând pe cea mai mare piaţă de pensii private din zona Europei Centrale şi de Est, Polonia, AIG PTE ocupă
poziţia a patra, atât după numărul de participanţi (1.096.405 la sfârşitul lunii mai 2008), cât şi după volumul activelor nete în administrare (cca. 3,4 miliarde euro). Despre principalele coordonate ale unei pieţe care reprezintă
un adevărat reper pentru întreaga regiune şi către care, nu de puţine ori, privim cu dorinţa de a ne inspira pentru
rezolvarea inevitabilelor dileme ivite în construcţia sistemului românesc de pensii private, într-un...

Interviu cu

Lukasz KALINOWSKI
Preşedinte, AIG PTE (Polonia)

PRIMM: Care sunt, în opinia dumneavoastră, condiţiile absolut necesare pentru dezvoltarea armonioasă a unei pieţe
de pensii private?
Lukasz KALINOWSKI: Cred că putem identifica cel puţin
patru factori care influenţează deosebit de puternic dezvoltarea pieţelor de pensii private. În primul rând, trebuie să fie un fapt unanim acceptat că obiectivul prioritar al
fondurilor de pensii este acela de a furniza clienţilor lor beneficii financiare la momentul pensionării. Ca atare, prevederile legale trebuie să asigure cadrul necesar, astfel încât
contribuţiile colectate să fie investite într-un mod care să
genereze maximum de randament financiar posibil în limitele acceptate de risc investiţional. Fondurile de pensii şi
politica lor de investiţii trebuie ferite de presiunile politice
şi, de asemenea, nu trebuie implicate în îndeplinirea unor
obiective economice pe termen scurt.
În al doilea rând, este extrem de importantă existenţa unui cadru legislativ stabil. Economisirea în vederea pensiei este un demers care creează o relaţie de lungă durată
între clienţi şi compania de pensii. Schemele de pensii sunt,
prin definiţie, produse al căror design are la bază estimări
pe termen foarte lung. Ca atare, instabilitatea legislativă nu
poate să conducă, pe termen lung, decât la randamente
defavorabile clienţilor.
Competiţia în piaţa pensiilor este un al treilea factor
important. În fapt, ea reprezintă cel mai bun instrument
pentru dimensionarea eficientă a principalilor parametri
tehnici ai schemelor de pensii, nivelul comisioanelor practicate fiind numai unul dintre aceştia.
În sfârşit, este evident că întotdeauna vor exista o
serie de limitări impuse fondurilor de pensii de către autoritatea de reglementare. Limitele stabilite pentru anumite
clase de instrumente financiare sunt un bun exemplu în

> Administratorii care şi-au atins cota de piaţă ţintită
au înregistrat un succes remarcabil, au valorificat eficient efectele de scară şi au ajuns la break even după
5 sau 6 ani de la debut.
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acest sens. Acestea au un rol foarte important, mai ales pe
pieţele tinere, în formare, în care toţi actorii parcurg o inevitabilă etapă de acumulare a experienţei. Pe măsură ce
timpul trece şi piaţa se maturizează, aceste limite pot fi revăzute, acordându-se mai multă încredere şi, implicit, libertate de acţiune administratorilor.
PRIMM: Care sunt principalele coordonate ale sistemului
de garanţii implementat în piaţa poloneză de pensii private cu privire la randamentele financiare realizate de fondurile de pensii?
L.K.: Sistemul de pensii private polonez utilizează trei niveluri de garanţii. Garanţia de bază este dată de mecanismul
impunerii unei rate minime de rentabilitate. Pe scurt, dacă
randamentul obţinut de un fond se situează sub valoarea
minimă impusă, administratorul trebuie să compenseze
diferenţa din resurse proprii. Următorul nivel este cel al
Fondului de Garantare, la care se poate apela în situaţia în
care administratorul este în incapacitate de plată. În sfârşit,
statul joacă rolul de garant de ultimă instanţă, compensând sumele pe care nici Fondul de Garantare nu le-ar putea acoperi.
PRIMM: Cum afectează existenţa unei rate minime de rentabilitate impuse politica de investiţii şi, implicit, randamentele obţinute de fonduri?
L.K.: Rezultatul aplicării mecanismului ratei minime de rentabilitate impuse este acela că, după nouă ani de activitate,
portofoliile, strategiile de investiţii, precum şi randamentele obţinute de fondurile de pensii sunt extrem de asemănătoare. Când primul administrator a fost nevoit să compenseze din resurse proprii diferenţa dintre randamentul
obţinut de fondul în administrare şi valoarea minimă impusă pentru acest parametru, toţi actorii pieţei au tras concluziile necesare şi au început să-şi monitorizeze reciproc
portofoliile, astfel încât diferenţele s-au redus simţitor.
PRIMM: Cum comentaţi evoluţia randamentelor oferite de
fondurile de pensii în raport cu inflaţia sau cu dobânzile
oferite de bănci pentru depozitele populaţiei?
L.K.: Experienţa pieţei poloneze de Pilon II arată că, pe terAnul X - Numărul 7/2008 63
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> Competiţia reprezintă cel mai bun
instrument pentru dimensionarea
eficientă a principalilor parametri
tehnici ai schemelor de pensii, nivelul
comisioanelor practicate fiind numai
unul dintre aceştia.

men lung, randamentele obţinute de fondurile de pensii
sunt superioare atât ratei inflaţiei, cât şi dobânzilor oferite
pentru depozite de sistemul bancar. Rata cumulată a randamentului de la începutul sistemului a atins acum valoarea de circa 150% (iulie 1999 – mai 2008). Pentru aceeaşi
perioadă, rata cumulată a inflaţiei a fost de circa 37%.
PRIMM: Ce ne puteţi spune despre profitabilitatea activităţii administratorilor de fonduri de pensii? În ce măsură a
fost afectată aceasta de reducerea comisioanelor?
L.K.: La începuturile reformei pensiilor în Polonia, toţi jucătorii din piaţă au făcut investiţii iniţiale de dimensiuni
similare, estimând cote de piaţă asemănătoare. Unii dintre
administratori au înregistrat un succes remarcabil, au valorificat eficient efectele de scară şi au ajuns la break even
după 5 sau 6 ani de la debut. Pentru cei care nu şi-au atins
obiectivele în ceea ce priveşte numărul de clienţi, situaţia
este net diferită, cei mai mulţi dintre ei nerecuperânduşi nici până în prezent investiţia iniţială. În acest context,
modificările aduse legislaţiei în 2004, în sensul reducerii
comisioanelor practicate, a împins şi mai departe în timp
momentul în care activitatea lor va intra „pe profit”.

terul obligatoriu al participării la Pilonul II de pensii şi, pe
de altă parte, în faptul că statul oferă garanţia de ultimă
instanţă asupra randamentelor. Prin urmare, administratorii de Pilon II sunt strict supravegheaţi, componenta investiţională a activităţii lor aflându-se în centrul preocupărilor
autorităţii de supraveghere în pensiile private.
Nu tot aşa stau lucrurile pe Pilonul III, unde participarea este facultativă şi pentru care nu există nici un fel de
limitare explicită cu privire la outsourcing-ul serviciilor de
asset management.

Daniela Gheţu

Acum şi în versiune engleză !

PRIMM: În această perioadă în România se află în centrul
atenţiei chestiunea utilizării outsourcing-ului pentru activitate de asset management de către fondurile de pensii.
Cum este reglementat acest aspect pe piaţa poloneză?
L.K.: Pentru fondurile de pensii de Pilon II, outsoucing-ul
activităţii de asset management este cu desăvârşire exclus.
Motivaţia acestei atitudini rezidă, pe de o parte, în carac-
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Polonia
> Cu o populaţie de 38 de milioane de locuitori şi aceleaşi perspective de reducere şi îmbătrânire a acesteia ca şi
celelalte state din Europa, Polonia a introdus pensiile private (atât cele obligatorii, cât şi cele facultative) în 1999,
fiind printre primele state cu o astfel de reformă la nivelul regiunii Europei Centrale şi de Est. Experienţa poloneză a
pensiilor obligatorii (Pilonul II) s-a dovedit mai mult decât relevantă pentru piaţa românească, aflată acum imediat
după momentul startului – România a urmat îndeaproape evoluţiile din Polonia din urmă cu 8-9 ani, evitând însă
bună parte din erorile inerente ale startului polonez.
Datorită mărimii celor două state (cele mai mari două populaţii din Europa Centrală şi de Est) şi a arhitecturii asemănătoare a celor două sisteme de pensii obligatorii, piaţa românească de profil a fost mereu comparată cu cea poloneză – un motiv în plus pentru o prezentare generală a pensiilor private (mai ales a celor obligatorii) din Polonia.
Arhitectura sistemului
1999 a fost un an de
reformă profundă pentru
sistemul polonez de pensii.
Atât sistemul public de pensii a fost reformat, urmând
apoi introducerea în acelaşi
an a pensiilor obligatorii (Pilonul II) şi a pensiilor facultative (Pilonul III). Pensiile facultative introduse în 1999 au un
caracter ocupaţional, în timp ce o prelungire a Pilonului III
iniţial, care curpinde scheme individuale de economisire
facultativă, a fost introdusă în 2004 şi este câteodată denumită Pilonul IV polonez.
Potrivit unei prognoze realizate de ONU, populaţia
Poloniei se va reduce de la 38 la 30 de milioane de locuitori
până în anul 2050, ceea ce va majora semnificativ presiu-

nile asupra bugetului public de pensii. De asemenea, rata
de dependenţă a populaţiei va creşte de la 18% la 45%50%, arată aceeaşi prognoză. Cât priveşte sistemul privat,
Polonia este cea mai mare piaţă de pensii obligatorii din
regiune, concentrând, conform unor estimări, 60% din toate activele de pensii private din zona Europei Centrale şi
de Est.
Sistemul de pensii obligatorii se bazează pe conturi
individuale şi este de tip „contribuţii definite”. Companiile
de pensii obligatorii gestionează fiecare câte un fond.
Participanţii la sistem virează, prin intermediul instituţiei
de colectare centralizată ZUS, 7,3 procente din contribuţiile sociale către sistemul obligatoriu. La startul sistemului
din 1999, aderarea a fost obligatorie prin lege pentru cei cu
cel mult 35 de ani şi opţională pentru cei cu vârsta cuprinsă
între 31 şi 50 de ani.

Situaţia de pe piaţa pensiilor obligatorii (Pilonul II) din Polonia, la 31 mai 2008 (Sursa: KNF)
Loc
1

Fondul de pensii private obligatorii
COMMERCIAL UNION

Active nete

Număr de

Conturi

Pondere conturi

Randament total

(mil. EUR)

participanţi

goale

goale în total (%)

de la lansare (%)

11.040

2.840.257

60,357

2,1%

170%

2

ING

9.847

2.748.591

77.377

2,8%

187%

3

PZU

5.640

2.042.813

71.759

3,5%

170%

4

AIG

3.393

1.121.527

33.658

3,0%

158%

5

AXA

1.846

717.373

94.820

13,2%

164%

6

GENERALI

1.571

612.782

44.043

7,2%

177%

7

NORDEA

1.455

789.533

66.080

8,4%

173%

8

BANKOWY

1.233

470.065

34.174

7,3%

156%

9

ALLIANZ

1.033

355.385

20.480

5,8%

149%

10

SKARBIEC-EMERYTURA

1.026

473.854

37.323

7,9%

153%

11

POCZTYLION

842

499.129

69.565

13,9%

150%

12

AEGON

820

351.201

27.487

7,8%

161%

13

PEKAO

666

333.517

24.908

7,5%

157%

14

WARTA

608

335.115

28.882

8,6%

173%

15

POLSAT

TOTAL PIAŢĂ
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382

323.754

15.222

4,7%

189%

41.402

14.014.896

706.135

5,0%

171%
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Structura investiţiilor fondurilor de pensii obligatorii poloneze, de la lansare şi până în prezent (total piaţă) (Sursa: KNF)
Data

Titluri si oblig.
de stat

31 mai 1999

70.9%

Depozite
bancare

Obligaţiuni
private

Acţiuni
9.3%

Altele

6.9%

13%

din care, în
străinatate

TOTAL
0%

100%

0%

31 dec. 1999

53.2%

2.1%

29.9%

14.9%

0%

100%

0%

31 dec. 2000

62.8%

2.1%

34.9%

0.2%

0%

100%

0%

32 dec. 2001

67.1%

2.9%

28.6%

1.4%

0%

100%

0.4%

33 dec. 2002

67.9%

2.6%

28.3%

1.2%

0%

100%

1.4%

32 dec. 2003

61.6%

3.9%

32.4%

1.9%

0.2%

100%

1.5%

33 dec. 2004

59.4%

4.9%

33.7%

1.4%

0.5%

100%

2.2%

34 dec. 2005

62.5%

3.8%

32.1%

1.1%

0.4%

100%

1.7%

33 dec. 2006

62.4%

2.2%

34.4%

0.4%

0.6%

100%

1.3%

34 dec. 2007

59.9%

2.9%

34.9%

1.7%

0.5%

100%

1%

31 mai 2008

63.1%

2.3%

32%

1.9%

0.7%

100%

1%

Structura pieţei
Pe piaţa poloneză de pensii private obligatorii activează în prezent 15 fonduri de pensii, gestionate de nume
mari ale pieţei financiare europene şi nu numai: AVIVA, ING,
AIG, AXA, GENERALI şi alţii. La sfârşitul lunii mai, cele 15 fonduri aveau o participare de 14 milioane de clienţi (dintre
care numărul conturilor goale este doar puţin mai mare de
700.000, adică 5% din total) şi active nete în administrare în
valoare totală de 41,4 miliarde euro. Spre comparaţie, piaţa
românească de profil ar putea ajunge la finele acestui an
abia la 250 milioane euro.
Cel mai mare fond de pe piaţă este cel administrat
de COMMERCIAL UNION (AVIVA), cu 2,84 milioane de participanţi (cotă de piaţă de 20,3%) şi active nete de peste
11 miliarde euro (26,7% din piaţă). Pe locul doi se situează
fondul ING, cu 2,74 milioane de participanţi (19,6%) şi active nete de 9,85 miliarde euro (23,8%), iar pe trei, fondul
PZU (liderul pieţei asigurărilor din Polonia), cu peste 2,04
milioane de participanţi (14,6%) şi 5,64 miliarde euro în administrare (13,6%).
Piaţa este astfel destul de concentrată, ea menţinându-şi această caracteristică încă de la startul sistemului.
Primele cinci fonduri (adică o treime din totalul celor 15)
concentrează aproape 68% din numărul total de participanţi
şi 77% din totalul activelor nete aflate în administrare. De
altfel, primele şase fonduri au concentrat în perioada 19992008 circa 71%-74% din numărul total de participanţi şi
79%-84% din activele nete administrate.
Doar pentru a ilustra dimensiunea la care a ajuns
piaţa, dacă ar activa pe piaţa românească în loc de cea poloneză, cel mai mic fond ar ocupa locul al patrulea după
numărul de participanţi (324.000). Acesta administrează deja
active nete de 382 milioane euro, adică mai mult decât va
aduna întreaga piaţă românească pe parcursul acestui an.

Investiţiile fondurilor
Potrivit legislaţiei poloneze, fondurile de pensii
obligatorii pot investi cel mult 40% din active în acţiuni
listate, 40% în obligaţiuni (corporatiste private, municipale
sau ipotecare, limita fiind de 40% pentru fiecare), 20% în
depozite bancare, 15% în fonduri mutuale, 10% în fonduri
închise de investiţii, 10% în acţiuni tranzacţionate pe pieţe reglementate (altele decât bursele de valori). Nu există
limitări pentru plasamentele în titluri de stat. În schimb,
fondurile pot investi doar maximum 5% din active în străinătate.
Cum s-au transpus aceste limitări investiţionale în
realitatea pieţei? Fondurile au debutat cu investiţii foarte
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prudente în 1999, plasând la finele acelui an aproape 71%
în titluri de stat, peste 9% în depozite bancare, doar 7% în
acţiuni şi 13% în obligaţiuni corporatiste. Ulterior, ponderea titlurilor de stat, a obligaţiunilor şi a depozitelor a scăzut, iar fondurile au început să investească tot mai agresiv
pe Bursa de la Varşovia. În prezent, titlurile de stat ocupă
63% din portofoliile fondurilor de pensii, depozitele bancare doar ceva mai mult de 2%, 2% obligaţiunile corporatiste,
1% în alte instrumente şi nu mai puţin de 32% în acţiuni de
la Bursa poloneză.
În ultima perioadă, pe fondul crizei financiare internaţionale, fondurile şi-au redus expunerea pe acţiuni şi
şi-au reorientat o bună parte din active către titluri de stat
şi obligaţiuni corporatiste, pentru a evita pierderi mai accentuate decât cele suferite deja. Per total, doar 1% dintre
plasamentele fondurilor de pensii poloneze sunt făcute în
străinătate, industria fiind astfel departe de a forţa plafonul
de 5% impus de legislaţie.

Randamentele investiţiilor
În cei nouă ani de funcţionare efectivă (împliniţi
în luna mai a acestui an), fondurile de pensii obligatorii au
avut un randament total cumulat de 171%, adică un zlot
contribuit în sistem în 1999 a ajuns astăzi la o valoare de
2,71 zloţi. Randamentele fondurilor au diferit destul de puţin în aceşti nouă ani, de la un minim cumulat de 149% la
unul de 189%.
Randamentul mediu ponderat anual al fondurilor
de pensii obligatorii a depăşit rata anuală a inflaţiei în toată
perioada dintre 1999 şi 2007. Anul acesta însă, pe fondul
crizei financiare mondiale, fondurile sunt încă pe pierdere
faţă de finele anului trecut şi evident sub nivelul inflaţiei.
Chiar şi anul trecut, foarte dificil pentru fondurile de pensii
de la nivel mondial datorită crizei subprime şi a efectelor
> Nou şi vechi la
Varşovia: istorie şi
business. Polonia este
unul dintre promotorii
reformei pensiilor în
Europa Centrală şi
de Est
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Randamentul mediu ponderat al fondurilor de Pilon II şi rata inflaţiei (%)
g randamentul mediu
g rata inflaţiei

16,3%

16,4%

16% 15,0%

Sursa: KNF

18%

15,0%
14,0%

14%

13,0%
11,6%

12%
9,8%

10%

3,5%
8%
6,2%

5,7%

6%

4,0%

1,7%

2%
0%

4,4%

3,6%

4%

0,8%
1999

2000

2001

2002

0,7%
2003

2004

2005

1,4%

2006

2007

Consolidarea pieţei

Evoluţia unităţii medii la fondurile de pensii obligatorii din Polonia (zloţi)
32
30
28
26
24

Sursa: KNF

22
20
18

2005

2006

2007

2008

sale asupra pieţelor de capital, fondurile poloneze au reuşit
să învingă inflaţia: radamentul mediu ponderat al pieţei a
fost de 6,2%, faţă de o inflaţie de 4%. În cei opt ani dintre
1999 şi 2007, fondurile de pensii au avut randamente medii
ponderate de două cifre, cu excepţia anilor 2001 şi 2007.
Un fapt important este că experienţa poloneză a
arătat că nu există o asociere statistică între dimensiunea
fondurilor şi randamentele obţinute de acestea. Adică ipoteza că fondurile cele mai mari au cele mai mari randamente nu este adevărată în mod necesar. De altfel, cel mai mare
randament cumulat în cei nouă ani de funcţionare a pieţei
a fost obţinut de fondul cel mai mic de pe piaţă – 189%.
De-a lungul timpului, randamentele fondurilor
au fost egalizate atât de limitele investiţionale impuse de
legislaţie, cât şi de mecanismul de randament minim garantat relativ la piaţă – mecanism care există într-o formă
asemănătoare şi pe piaţa românească de profil. În Polonia,
acest randament minim este egal cu cea mai mică valoare
dintre: randamentul mediu real anualizat pe ultimii trei ani,
minus 4 procente sau jumătate din randamentul mediu
real anualizat pe ultimii trei ani.

Piaţa poloneză a traversat de-a lungul anilor un
lung şir de consolidări prin fuziuni şi achiziţii. Până acum
au debutat 13 fuziuni şi achiziţii de fonduri de pensii, dintre care unele sunt încă în desfăşurare. De la 21 de fonduri
în 1999, piaţa numără acum doar 15, dintre care câteva se
pregătesc să fie absorbite. Fiecare participant la fonduri
„valorează” aproape 250 euro, acesta fiind preţul mediu
plătit pe client (cotizant activ) în cadrul celor mai recente
tranzacţii. Consolidarea pieţei prin aceste mişcări a debutat în anul 2000. De atunci, în fiecare an au fost demarate
tranzacţii (fuziuni şi/sau achiziţii între fonduri), cu excepţia
anului 2006.
Preţul plătit pentru un participant activ a oscilat
puternic în cei nouă ani de funcţionare a sistemului, în ultimii patru ani existând însă o tendinţă evidentă de creştere.
Minimul plătit a fost de circa 150 euro pe participant activ
(în 2001 şi 2004), iar maximul de circa 650 euro pe participant (în 2001). Fuziunile şi achiziţiile au dus la absorbţia
fondurilor de dimensiuni reduse, fapt care a ajutat la consolidarea pieţei.
Mihai BOBOCEA
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Eveniment
Un eveniment

Forumul Regional de Pensii Private Braşov

„Intraţi în joc !”

Mariana CÂMPEANU, Preşedinte CNPAS, şi Ştefan PRIGOREANU, Membru al Consiliului CSSPP, reprezentanţi de top ai celor două instituţii cu cea mai puternică implicare în reforma pensiilor
Reprezentanţii celor mai cunoscuţi operatori,
precum şi liderii Comisiei de Supraveghere a Sistemului
de Pensii Private (CSSPP) şi ai Casei Naţionale de Pensii
si alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS) s-au întâlnit
cu directorii economici şi de resurse umane ai celor mai
cunoscuţi angajatori din judeţele Braşov, Argeş, Covasna
şi Harghita. Forumul de la Braşov a trecut în revistă principalele subiecte de actualitate în domeniu, abordate în
principal din perspectiva implicării angajatorilor.
Dinamica debutului în Pilonul II, precum şi concluziile desprinse în urma derulării primelor două operaţiuni
de virare a contribuţiilor la pensiile administrate privat cu
privire la modul în care angajatorii îşi îndeplinesc obliga-

> „Intraţi în joc!” este, în esenţă, mesajul pe care marii operatori din domeniul pensiilor private l-au transmis angajatorilor
braşoveni joi, 19 iunie a.c., cu ocazia desfăşurării celei de a II-a
ediţii a Forumului Regional de Pensii Private – Braşov, 2008.
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ţiile care decurg din funcţionarea acestuia au constituit
aspectele asupra cărora s-a oprit Mariana CÂMPEANU,
Preşedinte CNPAS: Îndeplinirea obligaţiilor cu privire la virarea contribuţiilor şi la depunerea declaraţiilor nominale,
corect şi în termenul legal, este extrem de importantă. Dacă
dumneavoastră, angajatorii, nu respectaţi procedurile legale, consecinţele se răsfrâng în primul rând asupra angajaţilor, pe care îi privaţi de un drept la proprietate, dar şi asupra
sistemului în sine, pentru că apar reglaje foarte dificil de
efectuat, care perturbă întreaga activitate.
Totuşi, ca la fiecare ediţie din 2008, tema centrală
a întâlnirii a urmărit identificarea modului în care angajatorii pot utiliza oportunităţile oferite de pensiile private facultative, alături de asigurările de viaţă şi alte tipuri
de beneficii salariale, pentru a îmbunătăţi retenţia personalului propriu. În deschiderea acestui subiect, Ştefan
PRIGOREANU, Membru al Consiliului CSSPP, a realizat o
analiză detaliată a evoluţiei pieţei de pensii private facultative, prezentând totodată intenţiile autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniu cu privire la dezvoltarea Pilonului III de pensii private în viitor. Totodată,
oficialul CSSPP a ţinut să sublinieze că sistemul este sigur,
atent reglementat şi îndeaproape supravegheat. Comisia
este conştientă că pentru ca pensiile private facultative să
reprezinte într-adevăr o soluţie eficientă mai sunt necesare schimbări legislative, mai ales o creştere a plafonului de
deductibilitate. De asemenea, trebuie finalizată elaborarea
legii privind plata pensiilor. Aceste obiective sunt prioritare
pentru CSSPP, ca şi monitorizarea activităţii operatorilor.
Operatorii au pledat pentru participarea angajatorilor, alături de angajaţii lor, la constituirea de pensii private facultative, subliniind atât beneficiile economice şi
de notorietate, cât şi rolul educativ pe care acest demers
îl va avea cu siguranţă. Astfel, Dr. Crinu ANDĂNUŢ, CEO,
ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private, a subliniat că în condiţiile
care pot fi previzionate pentru evoluţia economiei româneşti, şi mai ales cu privire la forţa de muncă, este evident că
pensia de stat şi suplimentul oferit de participarea la Pilonul
II nu pot furniza, împreună, un venit suficient care să permi-
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Cristian ROŞU, Director General, CSSPP, Dr. Crinu ANDĂNUŢ, CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private, Mihai BELICCIU, Director Executiv Marketing, BCR Asigurări de Viaţă, Mihai POPESCU, Director
Instituţii Financiare, AIG Life, Romeo JANTEA, Consultant, JANTEA Profesional, o echipă de redutabili specialişti care au răspuns întrebărilor lansate de angajatorii braşoveni
tă menţinerea standardului de viaţă cu care ne-am obişnuit
în timpul vieţii active. În acest context, rolul pensiilor private
facultative devine foarte important. Angajatorii au oportunitatea de a juca un rol social important în educarea financiară a populaţiei, folosind în acelaşi timp acest instrument
pentru îmbunătăţirea politicilor lor de resurse umane.
Romeo JANTEA, Consultant, JANTEA Profesional, a
adăugat: Dacă percepţia oamenilor cu privire la economisire nu se va schimba curând, vom plăti cu toţii scump plăcerea actuală de a consuma. În acest moment, participând
alături de angajaţi la constituirea unei pensii private, angajatorii pot impulsiona o schimbare de mentalitate care este
foarte necesară.
Mihai POPESCU, Director Instituţii Financiare, AIG
Life, a adăugat că marii operatori au experienţa necesară
pentru a construi pachete de beneficii personalizate care să
răspundă cel mai bine necesităţilor de economisire şi protecţie ale angajaţilor, ţinând seama de obiectivele, condiţionările economice şi caracteristicile fiecărui angajator.
A doua parte a întâlnirii de la Braşov a fost dedicată dialogului dintre angajatorii prezenţi şi invitaţii speciali
care au răspuns întrebărilor lansate din public. Discuţiile
au vizat numeroase detalii tehnice, precum şi dezbateri
asupra optimizării structurii pachetelor de beneficii.
Unul dintre subiectele care a revenit în mod repetat în atenţie este cel al estimării cuantumului pensiei.
Cristian ROŞU, Director General, CSSPP, a explicat: Cu datele pe care le avem în prezent nu putem face aprecieri asupra dimensiunilor concrete ale pensiei pe care o va obţine
fiecare participant. Se pot emite ipoteze cu privire la evoluţia
pe termen lung a randamentelor şi, implicit, la o posibilă
valoare finală a activelor acumulate în contul participantului. Desigur, orice calcul de acest fel conţine o doză mare de
aproximaţie pentru că este foarte greu, dacă nu imposibil, să
prevedem cu exactitate cum vor evolua pieţele financiare pe
parcursul următorilor 30 sau 40 de ani. Chiar şi aşa, numai
după ce legea privind plata pensiilor va fi elaborată, şi vom
cunoaşte toţi parametri tehnici, vom putea calcula un nivel
probabil al pensiei.
Ca o sumă a concluziilor desprinse din acest dialog, în intervenţia sa, Mihai BELICCIU, Director Executiv
Marketing, BCR Asigurări de Viaţă, a afirmat: Îndemnul
nostru este acesta: Intraţi în joc! Aveţi deschiderea de a depăşi dificultăţile şi imperfecţiunile sistemului din faza actuală şi acţionaţi privind în perspectivă. Rezultatele nu pot fi
decât pozitive.
Daniela GHEŢU
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Întrebări, dezbateri, opinii ... bilanţul unei întâlniri reuşite

Colecţia completă de fotografii ale elevenimentului
este disponibilă pe portalul www.pensiileprivate.ro

Premianţii ediţiei
Braşov a FRPP - 2008
PERONI şi CUTTY SARK,
două brand-uri de lux
cu sprijinul cărora este
organizat ciclul de
evenimente regionale
din 2008, au acordat
participanţilor, prin tragere
la sorţi, premii pline de
savoare
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> La începutul secolului trecut, legile definitorii pentru bunul mers al ţării obişnuiau să poarte numele iniţiatorilor lor. În 1912, de pildă, una dintre cele trei legi de asigurări sociale care funcţionau în Regatul României
se numea Legea NENIŢESCU. Când sistemul s-a unificat, în 1933, aceasta s-a făcut ca urmare a apariţiei Legii
IOANIŢESCU. Dacă tradiţia s-ar reînnoda în anii în care trăim, măcar una din legile pensiilor private ar trebui să
se numească Legea ŞEITAN. Am asista astfel nu doar la achitarea unei „datorii de onoare” faţă de persoana Mihai
ŞEITAN, ci şi la un semn că începem să ne preţuim valorile profesionale. Un semn de normalitate, în definitiv.

Legea ŞEITAN

Constantin NĂSTASE

Un prim argument - viziunea

Un al doilea argument – profesionalismul

L-am întâlnit pentru prima dată prin 2002, la
unul dintre nenumăratele seminarii dedicate reformei
sistemului de pensii din România. Mihai ŞEITAN asculta,
oarecum debusolat, cum vorbitorii, politicieni în marea
lor majoritate, se întreceau în explicaţii penibile despre
eşecul introducerii pensiilor private. Două guvernări, două
proiecte de lege tergiversate la nesfârşit aveau să reprezinte
în acei ani „greaua moştenire” pe care partidele aflate la
putere şi-o pasau ca la ping-pong unul altuia pe ultima sută
de metri a mandatului. ŞEITAN nu avea o calitate oficială la
acel eveniment. Nu făcea parte din prezidiu, nu i s-a cerut
părerea asupra celor discutate. A cerut însă microfonul
pentru o intervenţie scurtă şi a atras atenţia, printre altele,
că, pe măsură ce se va amâna implementarea celor doi
piloni, nota de plată (socială) va creşte, existând riscul ca la
un moment dat ea să nu mai poată fi achitată. A mai spus că
fără voinţă politică, nu vom putea vorbi vreodată de pensii
private în România şi a dat exemplul ţărilor din jur (Polonia,
Ungaria), acolo unde reforma a fost sprijinită şi susţinută
de oficialităţi. Revăzându-mi, întâmplător, notiţele de la
acel seminar, am constatat că aproape toate ideile expuse
de Mihai ŞEITAN în 2002 erau actuale şi în 2007, la startul
pensiilor private. Deficitul creat la Pilonul I prin introducerea
pensiilor private va putea fi acoperit „la limită” din fonduri
publice. Odată cu guvernarea din 2004, factorul politic şi-a
dat girul pentru introducerea pensiilor private nu doar la
nivel declarativ, ci şi la modul concret. Drept urmare, s-a
putut demara reforma prin înfiinţarea în 2005 a primului
cap de pod din domeniu – instituţia de reglementare şi
supraveghere – CSSPP.

După doar un an de la apariţia primilor operatori
pe piaţa pensiilor private avem deja sute, dacă nu mii de
specialişti în domeniu. Peste noapte toată lumea a ajuns să
se priceapă la pensii, iar faptul e mai mult decât vizibil dacă
urmărim frecvenţa intervenţiilor din presă. Mulţi îşi permit
să dea sfaturi uitând că nu se pot sprijini pe un fundament
teoretic care să îi recomande pentru a face acest lucru. Şi
aici ne oprim.

Reforma pensiilor nu este doar o problemă de
eficienţă economică. Ea este şi o problemă de
cultură, de valori şi de viitor a diverselor societăţi.
Mihai ŞEITAN, 17 ian. 2008,
comentariu la articolul lui Oskari Juurikkala, “Making Kids Worthless:
Social Security’s Contribution to the Fertility Crisis”
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Veţi spune că în anii ‘90 pe piaţa asigurărilor s-a
întâmplat cam acelaşi lucru. O mână de oameni proveniţi
din fostul ADAS, singurii specialişti în domeniu la acea
oră, au reuşit să transmită o bună parte din experienţa lor
propriilor colaboratori din companii private pe care le-au
înfiinţat şi condus. Astfel, fără să existe o şcoală de asigurări,
piaţa a crescut în profesionalism, datorită acestui nucleu de
specialişti. De aici încolo, întrebările curg firesc.
Există în prezent un asemenea nucleu pe piaţa
pensiilor private? Seamănă situaţia pieţei asigurărilor din
anii ‘90 cu cea a pensiilor private de acum? Răspunsurile
curg şi ele la fel de firesc. În cazul în care putem vorbi de
un nucleu de specialişti în pensii private, acesta este mult
mai redus numeric decât era cel care a pus pe roate piaţa
asigurărilor. Pentru că sunt puţine competenţe în acest
sector de activitate, ele trebuie preţuite cum se cuvine. Şi
aici ne întoarcem la Mihai ŞEITAN.
De mulţi ani încoace ŞEITAN reprezintă principalul
reper profesional, nu doar în domeniul pensiilor, ci şi într-o
zonă mai largă, cum este cea a politicilor sociale. De numele
său se leagă elaborarea principalelor acte normative ale
reformei sistemului public de pensii, dar şi elaborarea
legislaţiei privind pensiile private, începând cu primele ei
variante. Ca membru în „clubul oamenilor dedicaţi profesiei
lor”, ŞEITAN a fost pe rând Director General, Secretar de
Stat, Preşedinte CNPAS, Expert, Negociator, Consilier, ba
chiar şi jurnalist. Începând cu 1990, a ajutat la clădirea
sistemului, acţionând în toate zonele lui: în cea oficială - ca
specialist guvernamental, în zona societăţii civile - ca expert
al Asociaţiei Pro Democraţia, în spaţiul dezbaterii publice
- prin articolele şi analizele publicate în diverse reviste de
specialitate. Pe de altă parte, dacă aportul lui Mihai ŞEITAN
la fundamentarea teoretică a reformei pensiilor s-a dovedit
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Pensiile private reprezintă
singurul răspuns la bomba cu ceas
a îmbătrânirii populaţiei.

substanţial în perioada 1990-2001, contribuţia domniei
sale la implementarea sistemului privat după 2004 poate fi
considerată esenţială.
Înregimentat politic pentru o perioadă, dar fără
ambiţii de carieră în domeniu, domnia-sa a folosit pârghia
puterii pentru a mişca un sistem, cel al asigurărilor sociale,
încremenit până atunci în proiect. S-a folosit de poziţia de
şef la CNPAS pentru a echilibra sistemul public de pensii
prin măsuri administrative, cum ar fi curăţarea acestuia de
alte tipuri de contribuţii fără legătură cu pensiile. ŞEITAN
ştia mai bine decât oricine că, fără un pilon public stabil,
introducerea pensiilor private ar fi fost un demers sortit din
start eşecului. A „profitat” apoi de calitatea de Secretar de
stat şi de aceea de Preşedinte CES pentru a urgenta obţinerea
avizelor necesare pentru ca legile pensiilor private să poată
intra cât mai urgent în dezbaterea Parlamentului. În fine,
s-a luptat atât cât a putut cu prejudecăţile aleşilor neamului
care din prea multă prudenţă sau poate altceva ar fi vrut
să voteze o lege restrictivă pentru operatori şi neatractivă
pentru participanţi. Să ne amintim doar de problema
garanţiilor de randament cerute operatorilor (contribuţiile
indexate cu inflaţia), fără a se lua în calcul faptul că orice
garanţie financiară suplimentară e suportată în final de
contribuabili.
Ca factor de decizie, Mihai ŞEITAN n-a fost scutit
de contestaţii în această perioadă. Pentru că adevărul
este, de obicei, undeva la mijloc, uneori acestea au fost
îndreptăţite, alteori nu. I s-a reproşat de pildă faptul că a

Subscriind punctului de
vedere expus în articol,
redacţia Revistei PRIMM
Asigurări&Pensii i-a
acordat lui Mihai ŞEITAN,
cu ocazia primei Gale
de premii pentru piaţa
pensiilor private din
martie 2008, PREMIUL
DE EXCELENŢĂ pentru
contribuţia la reforma
sistemului de pensii
private din România

fost adeptul introducerii unui pilon facultativ distinct de
pensii, fără legătură cu alte tipuri de investiţii similare, cum
sunt asigurările de viaţă sau fondurile de investiţii. În ciuda
argumentelor aduse de reprezentanţii unor multinaţionale
cu o bogată experienţă pe alte pieţe, ŞEITAN nu şi-a
schimbat niciodată poziţia în această problemă. Viitorul va
arăta dacă a avut sau nu dreptate.

Al treilea argument – onestitatea
Pe orice piaţă în formare, oportunităţile de
carieră, dar şi cele financiare sunt mai atractive în primii
ani, în special pentru persoanele implicate în construcţia
sistemului. Din acest punct de vedere, de la înfiinţarea
CSSPP în 2005 şi până la constituirea ultimului operator,
zona pensiilor private a fost teatrul unei agitaţii continue.
Mihai ŞEITAN, omul al cărui aport la formarea acestei pieţe
este indiscutabil, a refuzat să participe la acest joc, deşi
experienţa profesională l-ar fi recomandat ca principal
candidat pentru orice poziţie cheie din sistem. S-a retras
discret într-o zonă lipsită de orice suspiciune de interese,
cea a brokerajului în pensiile private, după cum discret şi-a
făcut treaba ani de zile în linia întâi a sistemului. A continuat
în acelaşi timp să răspundă tuturor invitaţiilor de a împărtăşi
şi altora din experienţa sa, ultima dintre acestea venind
recent din Republica Moldova. Caracter onest, Mihai ŞEITAN
a oferit în aceşti ultimi ani pieţei pensiilor private mai mult
decât a primit din partea ei.

Primul Buletin de Pensii Private din România - XPRIMM Pensii - apare miercuri după-amiază - abonaţi-vă pe www.pensiileprivate.ro
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Un eveniment

Forumul Regional de Pensii Private Sibiu

Pe drumul pensiilor facultative

> Forumul Regional de Pensii Private de la Sibiu, aflat deja la ediţia a II-a, a fost unul dintre cele mai efervescente evenimente de profil de anul acesta – aşa l-au evaluat atât angajatorii participanţi, cât şi invitaţii speciali.
Angajatorii sibieni şi din judeţele vecine au fost interesaţi în principal de pensiile facultative, câteva dintre companiile reprezentate la eveniment având deja pensia facultativă în pachetul de beneficii oferit salariaţilor.
Liderii pieţei de pensii private şi reprezentanţii autorităţilor (Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private – CSSPP şi Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi
de Asigurări Sociale – CNPAS) au informat angajatorii sibieni
în legătură cu stadiul actual al reformei pensiilor private şi
au prezentat beneficiile pensiilor facultative pentru motivarea şi retenţia angajaţilor.
La lucrările forumului au participat printre cei
mai mari angajatori din Sibiu, Alba, Vâlcea şi Hunedoara.
Participarea a fost de altfel eterogenă: Sibiul şi Alba fiind
printre judeţele cu cea mai mare participare individuală la
fondurile de pensii private facultative, în timp ce Vâlcea şi
Hunedoara sunt printre judeţele cu cea mai redusă penetrare a acestor noi produse financiare de economisire pe
termen lung.
Forumul Regional de Pensii Private de la Sibiu s-a
suprapus peste data celei de-a doua runde de colectare la
fondurile de pensii private obligatorii, motiv pentru care
Mariana CÂMPEANU, Preşedintele CNPAS, a prezentat rezultatele celei de a doua virări de contribuţii: o creştere a

54

sumelor plătite către fondurile de pensii private obligatorii,
până la 28,2 milioane euro (cu 17% mai mult decât la prima
rundă de colectare) şi o reducere a numărului de conturi
goale din sistem, de la 961.000 la 876.000.
Şefa CNPAS a amintit angajatorilor că au obligaţia
legală de a plăti contribuţiile sociale la termen şi de a completa şi vira la timp declaraţiile nominale pentru toţi angajaţii, astfel încât virarea acestor contribuţii către fondurile de
Pilon II să se desfăşoare fără probleme.
Reprezentanţii CSSPP, Ştefan PRIGOREANU (Membru
al Consiliului Comisiei) şi Cristian ROŞU (Directorul General
al CSSPP), au pus accentul pe avantajele pensiilor private
facultative (Pilonul III) în ceea ce priveşte motivarea şi retenţia forţei de muncă. De altfel, oficialii CSSPP au precizat că
instituţia are în plan aspecte de îmbunătăţire a sistemului,
care ţin în primul rând de creşterea deductibilităţii fiscale a
contribuţiilor.
Ing. Ilie CARABULEA, proprietarul holdingului de
firme ATLASSIB şi cel mai influent om de afaceri din zona
Sibiului, a declarat că a susţinut încă de la început reforma
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pensiilor private şi aderarea la fondurile de pensii facultative, ca metodă de suplimentare a veniturilor la pensionare.
Aceeaşi opinie a avut-o şi Radu MICU, directorul brokerului de pensii private CARPATICA Life. Brokerul
CARPATICA Life s-a plasat pe locul opt în topul celor mai
mari brokeri de pensii obligatorii pe durata campaniei de
aderare iniţială şi intermediază acum şi pensii facultative.
Liderii pieţei de pensii facultative, ALLIANZ-ŢIRIAC
Pensii Private şi BCR Asigurări de Viaţă, au îndemnat angajatorii prezenţi să ofere pensii facultative angajaţilor lor,
ca parte a unor pachete moderne şi eficiente de beneficii
salariale. Pensia facultativă va deveni în curând la fel de răspândită cum sunt azi bonurile de masă. Contribuţia pentru
pensie este însă un beneficiu modern, pe care angajatorii ar
trebui să îl includă cât mai rapid în pachetele salariale, pentru a deveni competitivi în faţa concurenţei, a spus Dr. Crinu
ANDĂNUŢ, CEO al ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private.
Mihai BELICCIU, Director Executiv de Marketing al
BCR Asigurări de Viaţă, i-a sfătuit pe angajatorii care doresc să ofere acest beneficiu salariaţilor să invite mai multe
companii de pensii facultative să îşi prezinte oferta în faţa
salariaţilor, care pot apoi să aleagă fondul de pensii pe care
îl consideră cel mai bun. Veţi vedea că angajaţii vor aprecia
iniţiativa şi vor fi mai deschişi să înţeleagă şi să îşi aleagă pensia facultativă, a mai spus el.
Toţi invitaţii speciali au stat la dispoziţia angajatorilor cu lămuriri şi răspunsuri la întrebările referitoare la sistemul de pensii private – obligatorii sau facultative
Romeo JANTEA, Consultant la JANTEA Profesional,
a concluzionat lucrările Forumului: Pensiile facultative ne vor
salva de foamea de consum din prezent, ele fiind cea mai potrivită metodă pentru a suplimenta venitul la pensionare şi a
asigura o rată de înlocuire decentă a veniturilor din perioada
activă.

Mihai BOBOCEA
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> Să nu ne fie teamă să o spunem: un sistem de pensii private super-prudent, cu garanţii prea multe (şi deci prea
costisitoare) nu poate fi eficient şi nu va oferi rezultatele aşteptate, sub forma unor pensii suficient de mari pentru
a compensa cheltuielile făcute azi sub forma contribuţiilor. Pentru ca efortul social presupus de un sistem de pensii
private obligatorii să merite, randamentele de peste zeci de ani ale fondurilor trebuie să compenseze comisioanele
de administrare, alte cheltuieli de funcţionare (în special cele legate de garanţii) şi chiar rata inflaţiei. Şi, desigur,
să aducă rate de înlocuire superioare celei furnizate de pensia de stat - adică să învingă şi înclinarea naturală spre
populism a politicienilor.

După start, ajustarea sistemului
Sistemul de pensii private obligatorii a luat în
sfârşit startul, colectând deja primii bani şi începând să îi
investească. Momentul a fost aşteptat mai bine de zece
ani, aşa că satisfacţia tuturor actorilor implicaţi, de la
administratorii fondurilor la Comisia de Supraveghere şi
chiar presa de specialitate, a fost perfect motivată. Însă
pentru ca lucrurile să meargă aşa cum ne dorim, punctul
următor de pe agendă este neapărat îmbunătăţirea
sistemului - motivele sunt, din nou, destule.
Eficienţa investiţională, adică randamente cumulate
cât mai mari peste ani şi ani, trebuie să fie acum principalul
obiectiv al pieţei. Deşi poate acum nu pare, sistemul
de pensii obligatorii are încă foarte multe obstacole de
depăşit. Primul ar fi propriile sale cheltuieli de funcţionare
- comisioanele de administrare şi celelalte cheltuieli, legate
de garanţiile sistemului -, provizioane tehnice, contribuţia la
fondul de garantare şi altele. Acestea se vor repercuta, direct
sau indirect, asupra cheltuielilor fondurilor. Ca urmare, ele
trebuie compensate prin randamente suficient de mari.
Apoi, vom avea mereu inflaţia ca benchmark de
primă instanţă pentru fonduri. Americanii spun că există doar
două certitudini în lume: moartea şi taxele (impozitele). În
cazul nostru, inflaţia este o taxă nevăzută (dar care există) şi
care va eroda şi fondurile de pensii, la fel cum erodează orice
venit din economie. Fondurile vor avea deci de compensat
şi inflaţia, pentru a avea argumentul unor câştiguri în
termeni reali. Poate, în mod paradoxal, sistemul trebuie să
învingă inflaţia de unul singur, prin investiţii eficiente pe
termen lung, şi nu prin vreo prevedere legislativă. În acest
caz, fondurile ar investi masiv în instrumente super-sigure
şi super-prudente (titluri de stat şi poate depozite bancare),
cu rezultate pe măsură.
Discuţiile despre garanţiile necesare ale sistemului
şi despre efectul inflaţiei asupra fondurilor duc într-un
singur punct. Riscul este risc, el nu poate fi eliminat prin
legislaţie („risk is risk, it cannot be legislated away”) - după
cum spunea Dinko NOVOSELEC, Preşedintele companiei
de pensii a ALLIANZ din Croaţia, la FIAR-ul de anul acesta.
Riscul investiţional şi cel de piaţă există, iar ele nu pot fi
compensate printr-un vot în Parlament - nici în România,
nici nicăieri altundeva. Iar a cere sistemului de pensii private
să ofere garanţii excesive (cine are mai multă nevoie de
ele, participanţii la fonduri sau politicienii? Cât sunt ele de
costisitoare şi cine le suportă, dacă nu tot participanţii?
- iată câteva întrebări interesante), în condiţiile în care
sistemul public de pensii nu oferă practic nici o garanţie
legată de banii contribuiţi acum, este ilogic şi pe undeva
chiar imoral. Statul ar cere astfel fondurilor, prin lege, să
bată la scor inflaţia şi să aibă randamente mari şi constante
indiferent de evoluţia pieţelor financiare. Din păcate, este
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imposibil - dacă era cu putinţă, soluţia exista deja pe undeva
prin lume şi nu trebuia inventată la Bucureşti. Până la urmă,
cea mai bună garanţie de care are nevoie sistemul este o
combinaţie între concurenţa dintre fonduri şi libertatea de
mişcare a participanţilor de la un fond la altul - adică legile
de bun-simţ ale pieţei libere.
De ce am adus în discuţie argumentul legat de
politicieni? Simplu: fondurile vor fi obligate să compenseze
şi înclinaţia naturală spre populism a acestora. Poate că
peste 20 de ani, când sistemul de pensii obligatorii va face
primele plăţi, politicienii vor fi decis ca pensia de stat să
reprezinte 60% din salariul mediu, faţă de circa 40%-45%
în prezent, în pofida trendurilor demografice evidente şi
a capacităţii bugetare limitate. Oamenii îşi vor face atunci
primele calcule: la sistemul public am contribuit cu atâţia
lei şi am pensia x, iar la sistemul privat cu atâţia lei şi am
pensia y. A meritat tot efortul sistemului privat? Fondurile
de pensii trebuie atunci să fi performat suficient de bine
pentru a trece şi acest examen.
Iată motivele pentru îmbunătăţirea încă de astăzi,
şi nu de mâine, a sistemului. Cum se poate face aceasta?
Cea mai mare parte din sarcină revine tot autorităţilor: o
legislaţie din ce în ce mai flexibilă, care să permită investiţii
mai eficiente şi să nu ceară garanţii aberante fondurilor
de pensii. Cealaltă parte, deloc neglijabilă, este însă la
companiile de administrare, care trebuie mereu să găsească
şi să valorifice oportunităţile de investiţii, pentru creşterea
fondurilor. Iar pentru asta fondurile trebuie să depăşească în
curând, atât ajutate de legislaţie, cât şi din proprie iniţiativă,
atitudinea super-prudentă (caracteristică de altfel oricărui
start) a investiţiilor de tip 80% fixed income şi cel mult 20%
equity. Titlurile de stat sunt un joc de sumă nulă pentru
Guvern, care prin introducerea sistemului de pensii private
a decis să privatizeze o parte din responsabilităţile viitoare,
dar prin obligarea fondurilor de pensii să îi cumpere masiv
titlurile de stat finanţează în continuare prea mult reforma,
întârziindu-şi retragerea. Cu alte cuvinte, statul plimbă nişte
bani între două buzunare proprii, iar comoditatea investirii
banilor de pensie privată în titluri de stat nu este benefică
nici pentru fonduri, nici pentru participanţi.
Ambele părţi (autorităţile şi companiile de pensii)
trebuie deci să aibă în gând un singur obiectiv: cele mai
bune interese ale participanţilor. Iar barierele ce trebuie
depăşite de fondurile de pensii private, bariere descrise
în rândurile de mai sus, înseamnă de fapt că sistemul are
nevoie de tot sprijinul pe care îl poate obţine, de la toate
părţile implicate.
Mihai BOBOCEA
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Programul “Unde Mă Asigur?”, realizat şi coordonat de către Media XPRIMM, este cel mai important program de anvergură
naţională destinat cunoaşterii, analizării şi promovării pieţei de asigurări din teritoriu.

BACău

Piaţa locală a asigurărilor:
> Număr de unităţi locale: 32 (2005)
> Prime brute subscrise (2006): 77,35 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 247 (2006)
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 5,87 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 106,69 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/2.935

BRAŞOV

Piaţa locală a asigurărilor:
> Număr de unităţi locale: 43 (2005)
> Prime brute subscrise (2006): 107,46 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 315 (2006)
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 8,44 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 180,37 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/1.891

COVASNA
Piaţa locală a asigurărilor:

> Număr de unităţi locale: 22 (2005)
> Prime brute subscrise (2006): 26,79 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 147 (2006)
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 2,33 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 119,11 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/1.530

Judeţ vizitat
Judeţ în prezentare

Despre Programul “Unde Mă Asigur?” vă puteți informa și pe www.1asig.ro

Parteneri Oficiali

Unde mă Asigur

> Asigurătorii din Bacău au subscris în 2006, conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, un
volum de prime de 77,35 milioane lei, rezultate ce poziţionează judeţul din Moldova în jumătatea superioară a
clasamentului la nivel naţional. În acest context, municipiul Bacău a fost, în perioada 16-18 iunie 2008, gazda
Programului „Unde Mă Asigur?”, ocazie cu care echipele redacţionale au vizitat sucursalele/agenţiile asigurătorilor generali din Top 10 şi pe cele din Top 5 ale asigurătorilor de viaţă, precum şi cei mai importanţi brokeri din
topul judeţean.
> Reşedinţa de judeţ: Bacău
> Suprafaţa: 6.621 km2
> Populaţia: 725.005 locuitori (2006)
> Număr salariaţi: 132.660 (aprilie 2008)
> Rata şomajului: 4,9 % (aprilie 2008)
> Câştig salarial mediu brut: 1.539 lei/persoană (aprilie 2008)

Piaţa locală a asigurărilor:
> Număr de unităţi locale: 32 (2005)
> Prime brute subscrise (2006): 77,35 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 247 (2006)
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 5,87 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 106,69 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/2.935

Bacău
La intersecţia coridoarelor europene
Situat în partea de Est a României, judeţul Bacău ocupă 2,8%
din suprafaţa totală a ţării. Relieful judeţului este variat şi complex.
În partea de Vest, pe o structură cutată, s-au format şiruri muntoase
care cuprind porţiuni din munţii Tarcău, Goşmanu, Ciucului, Nemira,
Vrancei, precum şi Culmea Berzunţ. În Est, monoclinul platformei
dalmatice a dus la apariţia depresiunilor Dărmăneşti şi Tazlău-Caşin,
închise de un aliniament de dealuri subcarpatice, culoarul Siretului
şi colinele Tutovei, aparţinând podişului Bârladului. Resursele hidrografice ale judeţului Bacău sunt bogate şi sunt reprezentate prin
râuri, lacuri şi ape subterane, reţeaua hidrografică fiind tributară în
totalitate râului Siret.
Reşedinţa judeţului se află în municipiul Bacău, important
centru industrial şi comercial, situat la confluenţa râurilor Siret şi
Bistriţa. Vechiul târg al Bacăului are o istorie de secole, prima atestare
documentară datând din anul 1408, în urma privilegiului comercial
pe care Alexandru cel Bun, Domnul Moldovei, l-a acordat negustorilor din Liov. Ulterior, localitatea Bacău este amintită ca important
punct de vamă în relaţiile comerciale dintre Moldova, Transilvania şi
Ţara Românească.
Municipiul Bacău se află la intersecţia mai multor căi de comunicaţie rutieră, feroviară şi aeriană, artere de circulaţie rutieră şi
feroviară de interes naţional şi european străbătând municipiul pe
direcţia Nord – Sud şi Est – Vest.
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Sucursala Bacău
Adresa: Str. Mărăşeşti nr. 102, sc. C,
ap. 2, parter,
Bacău
Tel./Fax: 0234.545.529
Director Sucursală:
Petre Viorel DAVID
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Alături de municipiul Bacău, structura administrativă a judeţului mai cuprinde alte 2 municipii (Oneşti şi Moineşti), 5 oraşe
(Buhuşi, Comăneşti, Dărmăneşti, Slănic Moldova şi Târgu Ocna), precum şi 85 de comune.
Sub aspect economic, industria prelucrătoare deţine ponderea cea mai ridicată din totalul producţiei realizate în judeţ şi are ca
principale componente: industria de prelucrare a petrolului, industria chimică, alimentară, de prelucrare a lemnului, celulozei şi hârtiei,
industria uşoară, constructoare de maşini, producătoare de energie
electrică şi termică. Suprafaţa agricolă reprezintă circa 55% din suprafaţa totală a judeţului (din care teren arabil - 57,1% din suprafaţa
agricolă, 27,1% - păşuni, 3,4% - vii şi livezi), în vreme ce pădurile şi
alte terenuri cu vegetaţie forestieră reprezintă 40,3% din suprafaţa
totală a judeţului.

Între percepţie şi realitate
Înainte de 1989, Bacăul era privit ca un judeţ cu o dezvoltare
industrială mult peste media ţării, fiind considerat cel mai important
centru economic din zona Moldovei. Situaţia s-a schimbat în ultimii

ani, şi nu în bine pentru mediul economic: închiderea unor mari întreprinderi, disponibilizările masive, migraţia forţei de muncă, lipsa
de noi investiţii au afectat puternic dezvoltarea economică a judeţului şi implicit piaţa locală a asigurărilor. În ultimii ani şi-au încetat activitatea rafinăriile de la Oneşti şi Dărmăneşti, acelaşi destin avându-l
şi fabrica de cauciuc, CAROM-ul, cât şi obiectivele ce ţineau de platforma petrochimică Borzeşti. Pe de altă parte, circa 80% din angajaţii PETROM au fost disponibilizaţi în momentul preluării companiei
de către OMV. RAFO, Robinete Industriale, VINALCOOL, Bere Lichior
Mărgineni, CPL Bacău şi CPL Comăneşti sau fosta PARTIZANUL sunt
doar alte câteva dintre exemplele care demonstrează de ce Bacăul
nu mai este numărul unu al economiei din Estul ţării.
Evident, piaţa de asigurări a fost influenţată puternic de aceste schimbări la nivelul structurii economico-sociale a judeţului, majoritatea companiilor înregistrând subscrieri importante din asigurarea
acestor obiective. RAFO era asigurată 100% de noi, iar la PETROM am
avut asigurate secţii întregi, reprezentând atât utilaje, cât şi angajaţi,
ne-a declarat Ghiorghe CÂRLAN, Director, Sucursala ASIROM. Mai
mult, pe fondul acestui regres al industriei la nivel local, populaţia

Sucursala Bacău
Adresa: Str. 9 Mai nr.11
Bacău
Tel./Fax: 0234.578.006
Director Sucursală:
Ionuţ OPRIŞAN

Sucursala Bacău
Adresa: Str. Mihai Viteazu nr.5, sc.A
Bacău
Tel./Fax: 0234.588.475
Director Sucursală:
Constantin GHEORGHIŢĂ

PRINCIPALII INDICATORI AI COMPANIILOR DE ASIGURĂRI DIN JUDEŢUL BACĂU
Prime Brute Subscrise
Compania

T1 2008
mii RON

2007

mii EUR

1 ASIROM

9,800.00

2,656.40

2 OMNIASIG

5,419.14

3 ASTRA-UNIQA

4,130.00

mii RON
NA

mii EUR

Evoluţie Evoluţie
reală în nominală
RON
în EUR

Cota de
piaţă
pentru
T1/2008

Prime Brute Subscrise
2007
mii RON

2006

mii EUR

mii RON

mii EUR

Evoluţie Evoluţie
reală în nominală
RON
în EUR

NA

-

-

31.98 31,500.00

9,438.77

NA

NA

-

-

1,468.92

3,911.27 1,154.99

28.35

27.18

17.69 15,532.21

4,654.12

8,714.22

2,472.47

70.01

88.24

1,119.48

2,416.00

713.44

58.35

56.91

13.48

2,134.06

4,830.00

1,370.41

40.65

55.72

7,122.00

4 ALLIANZ-ŢIRIAC

2,827.00

766.29

3,656.00 1,079.61

-28.37

-29.02

9.23

9,579.00

2,870.28

8,904.00

2,526.32

2.61

13.62

5 UNITA

2,768.92

750.55

2,131.75

629.50

20.32

19.23

9.04

6,222.01

1,864.38

NA

NA

-

-

6 ARDAF

1,910.82

517.95

747.40

220.71

136.83

134.68

6.24

1,804.00

540.56

1,816.31

515.34

-5.26

4.89

7 ASIBAN

1,673.00

453.49

1,739.60

513.70

-10.91

-11.72

5.46

9,310.67

2,789.88

6,069.00

1,721.95

46.33

62.02

939.34

254.62

677.45

200.05

28.45

27.28

3.07

2,988.26

895.41

2,697.26

765.29

5.67

17.00

9 GENERALI

936.90

253.96

863.07

254.86

0.56

-0.36

3.06

3,321.56

995.28

2,502.04

709.90

26.63

40.20

10 INTERAMERICAN

236.95

64.23

226.95

67.02

-3.28

-4.16

0.77

841.96

252.29

509.25

144.49

57.70

74.61

TOTAL COMPANII VIZITATE 30,642.07 8,305.88 16,369.50 4,833.89

73.40

71.83

100.00 88,221.67 26,435.04 36,042.08 10,226.15

133.47

158.50

8 BT Asigurări
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Sucursala Bacău
Adresa: Bdul. Banca Naţională nr.4
Bacău
Tel.: 0234.576.978
Fax: 0234.570.830
Director Sucursală:
Adrian ANTON

a migrat masiv în străinătate. Scăderea puterii de cumpărare la nivelul judeţului a determinat ca un sfert din forţa de muncă să migreze în
ţările din Uniunea Europeană, a menţionat Dorel DUMITRU, Director,
Sucursala OMNIASIG.
Singurele obiective mari asigurabile rămase la nivelul judeţului sunt AGRICOLA Internaţională şi AEROSTAR. LETEA şi CAROM funcţionează la parametri reduşi, alături de întreprinderi de talie medie
sau mică specializate în industria textilă, a precizat Irina GHERASIM,
Director, Sucursala ARDAF.
Totuşi, un impuls pentru piaţa de asigurări din Bacău ar putea fi segmentul agricol, dat fiind faptul că 55% din suprafaţa judeţului revine terenurilor agricole. Însă Bacăul este un judeţ intercolinar,
nu există asociaţii de profil importante, iar parcelarea terenurilor reprezintă o piedică în evoluţia acestei clase de asigurări, a precizat Dorel
DUMITRU. Totodată, asigurările agricole au o dezvoltare slabă, accentuată şi de faptul că ne aflăm într-o zonă expusă unor riscuri semnificative, precum furtunile, inundaţiile şi grindina, punctează Ghiorghe
CÂRLAN.
Această situaţie i-a făcut pe asigurători să se reorienteze către
segmentele de retail şi IMM-uri. După închiderea marilor centre industriale, ne-am îndreptat atenţia către IMM-uri şi spre persoanele fizice, a

Cotă de piaţă
pentru 2007
35.71

Daune plătite în perioada (mii RON):
T1 2008

T1 2007

2007

2006
NA

Cifrele pieţei asigurărilor
În anul 2007, volumul primelor brute subscrise de companiile de asigurări care activează în judeţul Bacău , a fost de circa 88,22
milioane lei (26,43 milioane euro), din care, în proporţie de 84,60%,
au fost aferente asigurărilor non-viaţă.
Potrivit rezultatelor comunicate de companiile de asigurări
vizitate în cadrul Programului “Unde Mă Asigur?”, în primele trei
luni ale anului 2008, valoarea primelor brute subscrise de companiile
de asigurări a fost de 30,64 milioane lei (8,31 milioane euro) din care
11,93% pe segmentul asigurărilor de viaţă şi 88,07% pe segmentul
asigurărilor non-viaţă.
În primul trimestru al anului 2008, aproximativ 49% din totalul primelor brute au fost aferente asigurărilor auto (CASCO şi RCA),
acestea generând venituri în valoare de 14,90 milioane lei (4,04 milioane euro).
În exerciţiul financiar aferent perioadei ianuarie-martie 2008,
asigurările de viaţă au înregistrat subscrieri de 3,66 milioane lei (990
mii euro), în vreme ce pe întreaga perioadă a anului 2007, clasa de
asigurări amintită a consemnat, faţă de anul 2006, o spectaculoasă
evoluţie, de circa 330% în monedă europeană.
În acest context, Ionuţ MIHĂILĂ, Director, Agenţia GENERALI
Asigurări, a declarat: În acest an principalul motor de creştere îl reprezintă asigurările de viaţă, pentru care mizăm pe o creştere de circa 50%.
Luând în considerare evoluţia din ultimii ani, precum şi perspectivele de
dezvoltare la nivelul agenţiei, ne propunem ca, într-un interval de 3 ani,

NA

NA

17.61

3,857.66

1,498.28

8,759.04

6,531.46

8.07

1,266.00

840.00

4,490.00

3,287.00

10.86

NA

NA

NA

NA

Compania

7.05

1,186.83

606.07

3,351.31

NA

ALLIANZ-ŢIRIAC

300.000

PROPERTY

2.04

299.32

586.95

1,300.28

1,030.16

ARDAF

43.321

CARTE VERDE

10.55

1,520.00

874.40

4,268.40

3,485.00

ASIBAN

66.746

DAUNA TOTALĂ AUTO

3.39

NA

NA

NA

NA

ASIROM

380.000

DAUNĂ AGRICOLĂ

3.77

538.59

555.74

1,798.10

NA

GENERALI

200.000

PROPERTY

0.95

NA

NA

NA

NA

100.00

8,668.40

4,961.44

38,367.13

14,333.62

IULIE 2008

14,400.00

declarat Nicolae OPREA, Director, Sucursala ASTRA-UNIQA.
În acelaşi timp, peste 50% din portofoliul companiilor de profil este reprezentat de clasa asigurărilor auto, impulsionate, totodată, de buna colaborare cu companiile de leasing. Nu în ultimul rând,
asigurările de accidente, răspundere civilă, de construcţii şi montaj
încep să-şi facă tot mai simţită prezenţa în subscrierile companiilor
locale de asigurări.
Pe de altă parte, asigurările de locuinţe ar putea avea o dezvoltare impresionantă în următorii ani, odată cu adoptarea legii asigurării obligatorii a locuinţelor. Oamenii au început deja să îşi asigure
locuinţele, însă majoritatea rămân în expectativă, amânând decizia
încheierii unei poliţe după momentul intrării legii în vigoare, a menţionat Nicolae OPREA. De aceeaşi părere este şi Directorul Agenţiei BT
Asigurări, Dana Gabriela BUTNARU: Asigurările de locuinţe au cel mai
mare potenţial de dezvoltare în judeţ, în următorii ani. Băcăuanul a început să conştientizeze din sursele media cât de importantă este protecţia casei, a completat Petre Viorel DAVID, Director, Sucursala ASIBAN.
Ţinând cont de amploarea domeniului construcţiilor, clasa bunuri - clădiri este clasa de asigurări cu cel mai mare potenţial în judeţul Bacău, a
opinat Monica NĂSTASE, Director, Sucursala UNITA.
Deşi mediul economic al judeţului nu este propice dezvoltării asigurărilor, liderii companiilor de profil au identificat într-un timp
foarte scurt noi soluţii de creştere a afacerilor, prin extinderea activităţii şi în restul judeţului: După Bacău, ne-am dezvoltat activitatea şi în
Oneşti, precum şi în alte regiuni. În judeţ sunt multe obiective de asigurat, a opinat Constantin GHEORGHIŢĂ, Director, Sucursala EUROINS.

Valoare „dauna anului” (lei)

Descriere daună

INTERAMERICAN

6.940

NA

OMNIASIG

70.000

FURT AUTOTURISM

UNITA

82.232

CASCO AUTO
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ţie de vânzările realizate din asigurări de viaţă. Eficienţa Agenţiei
GENERALI Bacău a fost superioară pe segmentul pensiilor private,
numărul de adeziuni (circa 15.000), strânse pentru Fondul de Pensii
„Aripi” al companiei, poziţionând filiala GENERALI din Bacău pe locul
secund în ierarhia internă a companiei.
În ceea ce priveşte valoarea totală a despăgubirilor plătite, în
primul trimestru al anului 2008, companiile de asigurări bacăuane au
achitat daune pe segmentul asigurărilor de viaţă în valoare de 126,61
mii lei, în vreme ce pe segmentul asigurărilor non-viaţă au plătit daune în valoare totală de 8,54 milioane lei, din care mai mult de 7,33
milioane lei au fost aferente asigurărilor auto.

Sucursala Bacău
Adresa: Str. 9 Mai nr.25
Bacău
Tel./Fax: 0234.515.478
Director Sucursală:
Ghiorghe CÂRLAN

ASIROM Bacău îşi respectă blazonul

adică în anul 2011, să devenim lider al pieţei băcăuane a asigurărilor.
Agenţia GENERALI Bacău a consemnat, începând cu 2001, creşteri
importante de la an la an. În anul 2001 valoarea subscrierilor consemnate de companie în Bacău totaliza 14.000 lei pentru ca, în anul
2007, volumul primelor brute subscrise să însumeze aproximativ 3,3
milioane lei, cu circa 20% mai mult decât valoarea consemnată la
nivelul agenţiei în anul 2006. Agenţia GENERALI Bacău a ocupat, în
anul precedent, poziţia a 3-a în topul agenţiilor companiei în func-

Mediul economic neprielnic, climatul investiţional nefavorabil, educaţia sub medie în privinţa asigurărilor în rândul populaţiei,
gradul scăzut de penetrare al asigurărilor nu au făcut ca sucursala
băcăuană a companiei ASIROM Vienna Insurance Group să nu exploateze atuurile existente la nivelul judeţului, situându-se astfel în
fruntea companiilor de asigurări din judeţul Bacău.
În pofida factorilor negativi (lipsa acută de investiţii străine,
falimentul coloşilor industriali, rata şomajului destul de mare, migrarea - exodul forţei de muncă spre ţările Vest-Europene), la nivelul anului 2007, Sucursala se situează pe locul 2, după Bucureşti, din punctul de
vedere al primelor brute subscrise. Totodată, în perioada menţionată,
ASIROM Bacău şi-a onorat obligaţiile asumate prin contracte de asigurări generale plătind clienţilor persoane fizice şi juridice daune de peste
14,4 milioane lei, a declarat Ghiorghe CÂRLAN.
Totuşi, care este secretul performanţei acestei Sucursale?
Istoricul, tradiţia şi vechimea în piaţă, longevitatea liderului (Ghiorghe
CÂRLAN este Directorul Sucursalei din anul 1988), colaborarea cu

PRINCIPALII INDICATORI ÎN ASIGURĂRI PENTRU JUDEŢUL BACĂU
Asigurări de
viaţă:

Clasa de asigurări

Asigurări
generale,
din care:

CASCO

RCA

Alte
asigurări de
Asigurări de
DAUNE LA
Asigurări
incendiu şi
Alte clase de
PROPRIETĂŢI de credite şi
calamităţi
asigurări
(Asigurări
garanţii
naturale
AGRICOLE
incluse)

TOTAL

mii RON
mii EUR
mii RON
mii EUR

3,655.02

26,987.05

6,595.67

8,313.69

1,768.99

276.60

825.46

1,758.65

990.74

7,315.15

1,787.83

2,253.52

479.50

74.97

223.75

476.70

8,305.88

1,323.30

15,046.19

4,855.10

6,831.00

1,516.98

251.87

717.05

874.20

16,369.50

390.77

4,443.12

1,433.70

2,017.19

447.96

74.38

211.74

258.15

4,833.89

Evoluţie reală în RON
Evoluţie nominală în EUR
Pondere în total PBS pentru anul T1/2008
mii RON
2007
mii EUR
Prime Brute Subscrise
mii RON
2006
mii EUR
Evoluţie reală în RON
Evoluţie nominală în EUR
Pondere în total PBS pentru 2007

155.86

66.15

25.85

12.74

8.02

1.73

6.64

86.36

73.40

153.53

64.64

24.70

11.72

7.04

0.80

5.67

84.66

71.83

T1/2008

Prime Brute Subscrise
T1/2007

Daune plătite în
perioada (mii RON):

30,642.07

11.93

88.07

21.52

27.13

5.77

0.90

2.69

5.74

100.00

13,583.74

74,637.91

21,476.54

15,065.92

5,387.71

1,142.36

4,503.78

3,121.61

88,221.67

4,070.28

22,364.76

6,435.30

4,514.40

1,614.39

342.30

1,349.53

935.37

26,435.04

3,340.70

32,701.38

13,291.35

9,897.13

3,962.39

599.02

2,473.29

2,478.20

36,042.08

947.85

9,278.30

3,771.13

2,808.09

1,124.24

169.96

701.74

703.13

10,226.15

287.84

117.70

54.12

45.20

29.69

81.90

73.69

20.15

133.47

329.42

141.04

70.65

60.76

43.60

101.40

92.31

33.03

158.50

15.40

84.60

24.34

17.08

6.11

1.29

5.11

3.54

100.00

T1/2008

126.61

8,541.79

4,684.87

2,651.87

57.82

4.63

970.77

171.83

8,668.40

T1/2007

70.00

4,891.44

2,394.08

1,948.42

19.09

4.41

460.57

64.87

4,961.44

2007

318.61

38,048.52

12,687.21

7,279.81

449.97

50.87

2,765.03

415.64

38,367.13

2006

132.00

14,201.62

6,558.33

4,456.48

362.69

27.66

2,630.12

166.35

14,333.62

Totalurile prezentate în tabelul de mai sus reprezintă suma datelor furnizate de companiile vizitate
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STRUCTURA PORTOFOLIULUI JUDEŢEAN DE ASIGURĂRI - T1/2008

5,74%
Alte clase de asigurări
2,69%

Asigurări de credite
şi garanţii

Sucursala Bacău
Adresa: Str. I.L. Caragiale nr.5, et.1,
sc.A, ap.2
Bacău
Tel./Fax: 0234.519.777
Director Sucursală:
Nicolae OPREA

11,93%
Asigurări de viaţă

0,90%

Alte asigurări de
daune la proprietăţi

5,77%

Asigurări de incendiu
şi calamităţi naturale

27,13%

21,52%

RCA

CASCO

companiile de brokeraj (peste 7% din volumul total de prime brute
subscrise este realizat prin intermediul companiilor de intermediere
în asigurări), respectul faţă de clienţi, fidelizarea angajaţilor (Sucursala
dispune de 68 de angajaţi cu carte de muncă şi peste 220 de agenţi/
colaboratori activi), precum şi o relaţie foarte bună cu service-urile
auto au contribuit la succesul companiei la nivel local.
Niciodată clientul nu trebuie sfătuit; trebuie lăsat asiguratul să
aleagă produsul; noi prezentăm doar produsele pe care le avem, a completat Ghiorghe CÂRLAN.
Totodată, în primele trei luni ale anului curent, Sucursala
ASIROM Bacău a înregistrat o creştere a primelor brute subscrise din
asigurările de viaţă cu 8% faţă de perioadă aferentă anului 2007, subscrierea totală pentru T1/2008 depăşind 9,8 milioane lei. Este greu să
ajungi pe locul I pe ţară, excluzând Bucureştii, dar este şi mai greu să te
menţii acolo, a precizat Ghiorghe CÂRLAN.
De remarcat sunt şi rezultatele obţinute de companiile
OMNIASIG şi ASTRA-UNIQA care, cu o cotă de piaţă aferentă primului
trimestru din 2008, de 17,69%, respectiv 13,48%, au completat podiumul în fruntea căruia se regăseşte ASIROM.

Sucursala Bacău
Adresa: Str.Ştefan cel Mare nr.11
Bacău
Tel./Fax: 0234.578.195
Director Sucursală:
Irina GHERASIM

IULIE 2008

Departe de maturitate
Deşi piaţa asigurărilor din judeţul Bacău se află pe un trend
ascendent, încurajată de eforturile liderilor sucursalelor de profil
pentru diversificarea portofoliilor, nu acelaşi lucru se poate spune
despre parteneriatul la nivel local dintre asigurători şi brokerii de
asigurare. Ponderea intermedierilor rămâne modestă, chiar dacă pe
piaţa băcăuană există şapte societăţi de acest tip, două dintre companii, MEDIA INVEST şi MEDIATIS, activând de mai bine de zece ani.
O parte din cauze ar putea fi scăderea, în ultimii ani, a puterii
economice a judeţului, preocuparea liderilor sucursalelor locale de
asigurare pentru dezvoltarea propriilor reţele de agenţi, cât şi focusarea brokerilor de profil doar pe asigurările auto. Volumul subscrierilor provenite prin intermediul brokerilor de asigurări se ridică la 7% din
total portofoliu. Cifra este limitată şi de faptul că brokerii se orientează
cu preponderenţă pe segmentul non-viaţă, în special pe clasele de auto,
ocolind, astfel, asigurările de viaţă, a declarat Ghiorghe CÂRLAN.
La nivelul Sucursalei ASTRA-UNIQA Bacău subscrierile prin
brokeri sunt sub 5%. Ne dorim dezvoltarea relaţiei cu brokerii, însă pe
principii de seriozitate şi profesionalism, în condiţiile în care există tendinţe de limitare a brokerilor la nivelul de lichidatori de daune.
Totuşi, există destule companii care se pot lăuda cu subscrieri de peste 20% din total portofoliu realizate prin intermediul brokerilor de profil, cum ar fi ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări, BCR Asigurări şi
ARDAF, ultima dintre acestea atingând 40% în dreptul acestui indicator. Colaborarea cu brokerii de asigurare are o serie de avantaje. În acest

Compania

Intermedieri
prin brokeri

ALLIANZ-ŢIRIAC

25%

ARDAF

45%

ASIBAN

10%

ASIROM

7%

ASTRA-UNIQA

5%

BCR Asigurări

20%

BT Asigurări

10%

INTERAMERICAN

0%

OMNIASIG

10%

OMNIASIG LIFE

0%

UNITA

25%
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Agenţia Bacău
Adresa: Str. Nicolae Titulescu nr.15 A
Bacău
Tel.: 0234.581.540
Fax: 0234.588.088
Branch Manager:
Daniela Gina DOBOŞ

Agenţia Bacău
Adresa: Str. 9 Mai nr.11
Bacău
Tel./Fax: 0234.518.018
Director Agenţie:
Ana Maria FLOREA

Agenţia Judeţeană Bacău
Adresa: Str. 9 Mai nr.78
Bacău
Tel./Fax: 0234.543.500
Director Agenţie Judeţeană:
Dana-Gabriela BUTNARU

Agenţia Bacău
Adresa: Str. Vasile Alecsandri nr.41,
et. 1
Bacău
Tel.: 0234.576.477
Fax: 0234.570.597
Director Agenţie: Ionuţ MIHĂILĂ

STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE COMPANII - T1/2008
Compania

1

ALLIANZ-ŢIRIAC

2

Asigurări
generale,
din care:

Asigurări
de viaţă:
4.07

95.93

ARDAF

-

3

ASIBAN

39.09

4

ASIROM

5
6

RCA+CARTE
VERDE

CASCO

Alte asigurări
de DAUNE LA
Asigurări de
PROPRIETĂŢI
credite şi garanţii
(Asigurări
AGRICOLE incluse)

Asigurări de
incendiu şi
calamităţi
naturale

39.51

30.67

18.64

100.00

6.27

90.22

1.90

60.91

24.33

2.45

5.20

24.00

76.00

-

-

-

ASTRA-UNIQA

1.45

98.55

18.91

46.92

BT Asigurări

0.99

99.01

24.66

49.87

-

Alte clase
de asigurări

-

7.11

0.16

-

1.45

0.06

26.48

2.39

-

-

-

11.07

1.40

0.29

19.95

20.31

-

-

4.17

7

GENERALI

32.50

67.50

28.30

13.77

0.94

0.13

-

24.36

8

INTERAMERICAN

67.63

32.37

14.18

11.03

5.34

-

-

1.82

9

OMNIASIG

-

100.00

47.48

33.39

4.26

3.94

6.84

4.09

10

UNITA

-

100.00

38.55

47.33

7.89

-

-

6.23
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sens intenţionăm, în 2008, majorarea procentului de subscrieri prin intermediul brokerilor, a menţionat Adrian ANTON, Director, Sucursala
ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări Bacău.
În acelaşi timp, reprezentanţii companiilor de brokeraj în asigurări din judeţul Bacău apreciază că volumul intermedierilor este în
creştere de la an la an. Mai mult, piaţa băcăuană de brokeraj în asigurări este departe de a fi saturată, apariţia sau venirea din alte judeţe a
unor companii de profil nu poate conduce decât la creşterea concurenţei, a declarat Costel VASCAN, Director, MEDIA INVEST. Relaţia asigurători-brokeri se va dezvolta puternic şi în momentul în care asigurătorii
nu vor mai privi brokerii ca pe agenţii proprii, a adăugat reprezentantul
MEDIA INVEST.
Drumul spre maturizarea pieţei de intermediere în asigurări este încă lung, căci piaţa de brokeraj din judeţ se bazează într-o măsură foarte mare pe segmentul asigurărilor auto, iar apariţia unor noi companii de profil nu poate să ducă decât la creşterea
competitivităţii.

Agenţia Bacău
Adresa: Str. Pictor Aman nr.94 C
Bacău
Tel.: 0234.571.405
Fax: 0234.588.018
Agency Manager:
Cristina PETRAŞ

Viaţa are prioritate!
Numărul mare de companii de asigurări de viaţă care au intrat pe piaţa băcăuană de profil în ultimii ani, vechimea şi renumele
acestora în piaţa naţională, numărul de agenţi specializaţi pe acest
tip de produse în continuă creştere şi, nu în ultimul rând, campania
de aderare la Pilonul II, precum şi a pensiilor de Pilon III au făcut din
asigurările de viaţă un produs cunoscut băcăuanului de rând.
Numărul mare de locuitori ai Bacăului constituie o bază bună
pentru potenţialii asiguraţi şi, totodată, şi o pepinieră importantă
pentru creşterea numărului de agenţi şi consultanţi ai companiilor
de asigurări de viaţă.
Totuşi, care ar putea fi principalele probleme cu care se confruntă companiile locale de asigurări de viaţă? În primul rând, nivelul scăzut de trai al populaţiei şi numărul mare de localnici plecaţi
la muncă în străinătate. Însă în pofida acestor aspecte nefavorabile,
asigurările de viaţă au prezentat un real interes în rândul populaţiei. În Bacău practicăm un alt fel de business. Dacă în anul 2004 clasa
de asigurări auto reprezenta 65% din portofoliu şi asigurările de viaţă
15 puncte procentuale, acum situaţia s-a inversat, principala clasă din
portofoliul nostru constituind-o cea de life, cu 32%, a declarat Ionuţ
MIHAILĂ.
Campania de aderare pentru Pilonul II a avut un rol benefic
asupra rezultatelor financiare înregistrate de companiile care oferă
atât asigurări de viaţă, cât şi pensii pe Pilonul II. Băcăuanii sunt receptivi în privinţa asigurărilor, singurul dezavantaj constituindu-l practic
doar veniturile populaţiei, care sunt mai reduse decât în alte regiuni ale

ţării. Odată cu pensiile de Pilon II, s-a simţit o creştere a vânzărilor de asigurări de viaţă, întrucât acestea au reprezentat un nou pas important
în relaţia noastră cu clienţii. Totodată, piaţa s-a schimbat foarte mult,
în prezent este mai rafinată, pensiile constituind o bază importantă
pentru creşterea gradului de educaţie în rândul populaţiei, băcăuanul
începând să conştientizeze faptul că maşina nu este mai importantă decât viaţa, a declarat Cristina PETRAŞ, Agency Manager, ING Asigurări
de Viaţă. În acelaşi sens, Ana Maria FLOREA, Director, Agenţia BCR
Asigurări de Viaţă, ne-a precizat că: Trendul pieţei locale este de departe unul ascendent; populaţia a fost la debutul campaniei de aderare
la Pilonul II confuză, încurcând practic asigurările cu pensiile, datorită
faptului că existau trei astfel de produse tangenţiale: pensii obligatorii,
pensii facultative şi asigurări de viaţă.
Faţă de anii anteriori, în prezent piaţa este mult mai matură, oamenii aplică mult mai uşor la încheierea unei asigurări de viaţă. Oamenii
devin mai responsabili când un consilier bun le explică că întâi de a-ţi
asigura maşina trebuie să îi asiguri viaţa celui care conduce maşina, a
punctat Daniela Gina DOBOŞ, Branch Manager, AVIVA Asigurări de
Viaţă.
Astfel, feedback-ul căpătat în urma campaniei de aderare
la un fond privat de pensii a avut un rezultat important, crescând
subscrierile companiilor care activează pe piaţa asigurărilor de viaţă.

PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI DE VIAŢĂ
ÎN JUDEŢUL BACĂU ÎN T1/2008*

PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI NON-VIAŢĂ
ÎN JUDEŢUL BACĂU ÎN T1/2008*

Prime Brute Subscrise
Compania

T1/2008
mii RON
mii EUR

T1/2007
mii RON
mii EUR

Evoluţie
reală în
RON

Prime Brute Subscrise

Evoluţie
nominală
în EUR

Compania

mii RON

1 ASIROM

2,352.00

637.54

NA

NA

-

-

2 ASIBAN

654.00

177.27

492.00

145.29

23.14

22.02

3 GENERALI

304.46

82.53

291.08

85.96

-3.11

-3.99

4 INTERAMERICAN

160.24

43.44

126.25

37.28

17.58

16.51

5 ALLIANZ-ŢIRIAC

115.00

31.17

388.00

114.58

-72.54

-72.79

6 ASTRA-UNIQA

60.00

16.26

20.00

5.91

177.91

175.38

7 BT Asigurări
TOTAL

9.32

2.53

5.97

1.76

44.52

43.20

3,655.02

990.74

1,323.30

390.77

155.86

153.53

*Tabelul include doar companiile care au furnizat date
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T1/2008

1
ASIROM
7,448.00
2
OMNIASIG
5,419.14
3
ASTRA-UNIQA
4,070.00
4
UNITA
2,768.92
5
ALLIANZ-ŢIRIAC
2,712.00
6
ARDAF
1,910.82
7
ASIBAN
1,019.00
8
BT Asigurări
930.02
9
GENERALI
632.44
10 INTERAMERICAN
76.71
TOTAL COMPANII
26,987.05
VIZITATE

T1/2007
mii EUR

Evoluţie Evoluţie
reală în nominală în
RON
EUR

mii EUR

mii RON

2,018.87
1,468.92
1,103.22
750.55
735.12
517.95
276.21
252.09
171.43
20.79

NA
NA
3,911.27 1,154.99
2,396.00
707.54
2,131.75
629.50
3,268.00
965.04
747.40
220.71
1,247.60
368.41
671.48
198.29
571.99
168.91
100.70
29.74

28.35
57.36
20.32
-23.13
136.83
-24.34
28.30
2.43
-29.44

27.18
55.92
19.23
-23.82
134.68
-25.03
27.14
1.49
-30.08

7,315.15 15,046.19 4,443.12

66.15

64.64

*Tabelul include doar companiile care au furnizat date
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Oamenii au aflat de asigurările de viaţă odată cu pensiile private, în
acest sens simţindu-se un salt spectaculos în sensul creşterii rezultatelor
obţinute de compania noastră, a opinat Nicolae VRĂMESCU, Director,
Agenţia OMNIASIG Asigurări de Viaţă.
În cadrul vizitelor, echipele Programului “Unde Mă Asigur?”
au constatat că una dintre problemele principale cu care se confruntă asigurătorii locali este lipsa personalului. Astfel, în anul 2006, faţă
de anul 2005, numărul salariaţilor în asigurări din judeţul Bacău a
scăzut de la 262 la 247 salariaţi. Necesarul crescut de forţă de muncă
din domenii precum cel financiar-bancar, comerţ, servicii şi asigurări
se resimte, în bună măsură, din cauza lipsei de interes şi de pregătire
a potenţialilor candidaţi. Totodată, la deficitul de personal din industria asigurărilor contribuie şi migraţia forţei de muncă în regiuni
ale Europei unde se câştigă mult mai bine. Băcăuanii au şi două-trei
job-uri. Noi ne bazăm în special pe forţa de vânzare pe care o avem de
la campania de aderare la Pilonul II şi la Pilonul III. Totuşi, sunt persoane care privesc această meserie ca pe o oportunitate, întrucât, dacă îi
aloci timp, câştigurile pot fi substanţiale, este de părere Daniela Gina
DOBOŞ.
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Totodată, unul dintre obiectivele importante ale asigurătorilor din Bacău pentru anul în curs este pregătirea profesională a personalului şi creşterea echipei de vânzare: Ne propunem să consolidăm
forţa de vânzare şi să creştem numărul agenţilor. Munca în vânzări/asigurări este frumoasă, pe de o parte, şi fructuoasă din punct de vedere
material, pe de altă parte. Cine intră în industria asigurărilor de viaţă
şi rezistă pentru şase luni, prinde gustul meseriei şi rămâne. În cadrul
Agenţiei noastre, formarea unui consultant durează în medie două luni
de zile până în momentul în care poate încheia singur prima poliţă de
asigurare, a comentat situaţia Ana Maria FLOREA. O persoană care va
lucra în asigurări trebuie să înţeleagă că este nevoie de multă dorinţă,
voinţă şi încredere, este de părere Ionuţ OPRIŞAN, Director, Sucursala
BCR Asigurări.
Lipsa de personal, caracteristică acestei industrii, fie că vorbim
de posturi de conducere sau de execuţie, ne-o împărtăşeşte şi Ionuţ
MIHĂILĂ: În momentul de faţă dispunem de opt coordonatori pentru asigurări de viaţă şi de doi pentru activitatea de non-viaţă. Până la sfârşitul
anului intenţionăm să ne consolidăm echipa la un număr de zece coordonatori pentru asigurările de viaţă şi patru pentru cele non-viaţă.

Agenţia Bacău
Adresa: Str. Luminii nr.3, bl.3, sc.B,
ap.1
Bacău
Tel.: 0234.588.470
Fax: 0234.581.640
Director Agenţie:
Mariana CROITORU

Sucursala Bacău
Adresa: Str. 9 Mai nr. 78, scara C, mezanin
Bacău
Tel./Fax: 0234.570.941
Director Sucursală:
Dorel DUMITRU

Agenţia Bacău
Adresa: Str. Trotuş nr.19
Bacău
Tel./Fax: 0234.514.807
Director Agenţie:
Nicolae VRĂMESCU

Sucursala Bacău
Adresa: Str. 9 Mai nr.80, parter
Bacău
Tel.: 0234.571.368
Fax: 0234.576.410
Director Sucursală:
Monica NĂSTASE
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Compania

Adresa: Str. Libertăţii nr.27, bloc B,
ap. 6
Oneşti
Tel./Fax: 0234.326.880
Director: Liviu DINESCU

Asigurători de nota 10
Dezvoltarea infrastructurii, consolidarea sectorului privat al
economiei judeţului, posibilitatea practicării agriculturii de mare
randament sunt numai câteva dintre problemele care trebuie corectate în următoarea perioadă în judeţul Bacău, pentru ca acesta
să-şi recapete renumele de odinioară, de „Capitală economică a
Moldovei”, în vederea atragerii de investitori.
Liderii companiilor de asigurări sunt conştienţi de problemele şi oportunităţile pieţei pe care activează, fiind nevoiţi să se
adapteze şi să caute cele mai adecvate soluţii de gestionare a acestora, rezultatele înregistrate la nivel de piaţă nereflectând situaţia
economică locală, acest lucru punând cu atât mai mult în valoare
profesionalismul şi competenţa persoanelor implicate în industria
locală a asigurărilor.

Structură personal
Angajaţi Agenţi/
Agenţi/
cu
colab.
colab.
carte de (total)
activi
muncă

Distribuţia primelor brute subscrise
PBS*
PBS
PBS în PBS în
persoane persoane reşedinţa restul
fizice juridice de judeţ judeţului

ALLIANZ-ŢIRIAC 23

50

40

25%

75%

50%

50%

ARDAF

26

154

151

67%

33%

66.2%

33.8%

ASIBAN

14

NA

NA

NA

NA

70%

30%

ASIROM

68

350

220

NA

NA

NA

NA

ASTRA-UNIQA

23

245

162

NA

NA

60%

4%

BT Asigurări

31

300

180

80%

20%

70%

30%

EUROINS

14

NA

78

78

NA

NA

NA

INTERAMERICAN 1

26

10

75%

25%

NA

NA

OMNIASIG

28

450

210

60%

40%

80%

20%

OMNIASIG LIFE

1

37

14

100%

0%

66%

34%

UNITA

18

260

260

60%

40%

75%

25%

Media Invest
Broker de Asigurare

Adresa: Str. Nicolae Titulescu bl. 3,
sc. B, ap. 7
Bacău
Tel./Fax: 0234.581.674
Director: Costel VASCAN

Vlad BOLDIJAR

Echipa EDITORIALĂ

Vlad PANCIU
Coordonator Program

Vlad BOLDIJAR
Coordonator Rubrică

Oleg DORONCEANU
Editor

Costi BORODA
Responsabil Newsletter

Lidia POP
Secretar de Redacţie

un produs Media XPRIMM
Buletinul „Unde Mă Asigur?” este o prezentare a judeţelor vizitate de către echipele noastre de specialişti, completată
de o analiză în plan local a mediului economic şi de asigurări, fiind în acelaşi timp propriul instrument electronic de
comunicare al Programului “Unde Mă Asigur?”.

IULIE 2008
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Eveniment

Colaborarea între asigurători cheia succesului în Bacău

Evenimentul a reunit liderii sucursalelor şi agenţiilor locale de asigurări şi brokeraj care au analizat realităţile pieţei de profil din judeţ

Piaţa de asigurări din judeţul Bacău are un specific
aparte faţă de alte zone ale ţării, fiind caracterizată printro bună colaborare a companiilor de profil la nivel local, în
vederea satisfacerii intereselor clienţilor, indiferent de societatea aleasă.
Această este una dintre concluziile esenţiale desprinse cu prilejul ZILEI ASIGURĂRILOR, eveniment devenit
deja tradiţional în cadrul vizitelor Programului “Unde Mă
Asigur?”, organizat în judeţul Bacău.
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Printre subiectele dezbătute în cadrul acestei întâlniri s-au numărat: situaţia pieţei locale de asigurări, colaborarea între asigurători şi brokeri, relaţia dintre asigurători şi
prestatorii de servicii, precum şi perspectivele de echilibrare şi diversificare a portofoliului companiilor de asigurări.
Cred că suntem primul judeţ din ţară unde liderii
companiilor de asigurări colaborează în interesul întregii
pieţe, şi am reuşit să creăm o adevărată coeziune, precizează
Ghiorghe CÂRLAN, Director, Sucursala ASIROM.
Acest parteneriat este deosebit de important, în
contextul în care judeţul Bacău nu se poate lăuda cu un
climat investiţional favorabil şi cu un grad ridicat de penetrare al asigurărilor, eforturile comune ale liderilor concretizându-se în educarea populaţiei vizavi de necesitatea
unei asigurări, precum şi în reducerea ratei de daună prin
evitarea clienţilor „păguboşi”.
Informaţiile despre clienţii care prezintă un grad ridicat de risc sunt deosebit de importante în activitatea noastră, fapt pentru care este încurajată colaborarea echitabilă
între companii, este de părere Petre Viorel DAVID, Director,
Sucursala ASIBAN.
Un alt subiect abordat în cadrul reuniunii a fost
strâns legat de relaţia dintre asigurători şi companiile de
brokeraj, liderii sucursalelor şi agenţiilor locale de asigurări
arătându-şi disponibilitatea de a extinde colaborarea cu
brokerii, în condiţiile în care piaţa judeţeană de intermediere este încă slab dezvoltată.
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Eveniment
Există puţine companii de brokeraj la nivel local, iar
cei de la Bucureşti nu au o prezenţă puternică în judeţ. Cei
mai importanţi brokeri locali lucrează preferenţial cu anumiţi
asigurători, având tendinţa de a muta frecvent clienţii „păguboşi”, a declarat Nicolae OPREA, Director, Sucursala ASTRAUNIQA.
De aceeaşi părere este şi Directorul Sucursalei
OMNIASIG, Dorel DUMITRU, care consideră că brokerii din
piaţă orientează clienţii către anumite companii, şi ar trebuie
să informeze asigurătorul cu privire la istoricul de daune al clienţilor săi, fapt care va contribui la reducerea daunalităţii.
În replică, reprezentanţii societăţilor de brokeraj
prezente la întâlnire au subliniat necesitatea colaborării
cu asigurătorii, dar au pus în evidenţă şi unele probleme
legate de mentalitate. Astfel, din nefericire, încă primim comisionul de la asigurători, însă aceştia nu trebuie să uite că
reprezentăm în primul rând clientul. Reducerea daunalităţii
ţine în primul rând de companiile de asigurare, care trebuie
să facă front comun cu noi în această direcţie, a punctat Liviu
DINESCU, Director Executiv, FSG Broker, Oneşti.
Discuţiile au continuat cu evaluarea relaţiei dintre
asigurători şi prestatorii de servicii. Deşi există o bună colaborare cu service-urile locale, introducerea unor sisteme
informatice performante, precum AUDATEX, va contribui la
creşterea rentabilităţii şi reducerea cheltuielilor companiilor,
consideră Ionuţ MIHAILĂ, Director, Agenţia GENERALI.
Pe de altă parte, cheia relaţiei cu service-urile auto
este o bună negociere a contractului, iar pentru a reduce daunele se impune în primul rând schimbarea modului de abordare, prin orientarea către o activitate profitabilă, a declarat
Ionuţ OPRIŞAN, Director, Sucursala BCR Asigurări.
În cele din urmă, dezbaterile s-au axat pe analiza
beneficiilor şi a rezultatelor înregistrate de către companiile de profil ca urmare a tendinţei de orientare către
segmentul de retail, persoanele fizice deţinând o pondere
considerabilă în portofoliul societăţilor de asigurare (de ex.:
OMNIASIG Life - 100%, BT Asigurări - 80%, INTERAMERICAN
- 75%, OMNIASIG - 60%, UNITA - 60%). Astfel, în condiţiile
lipsei unor obiective asigurabile importante, precum şi al
numărului redus al I.M.M.-urilor, asigurătorii şi-au concentrat atenţia asupra clienţilor persoane fizice, care au un grad
de fidelizare şi retenţie considerabil mai mare. Această orientare este benefică şi datorită potenţialului zonei în ceea
ce priveşte asigurările de viaţă. Dezvoltarea unei reţele
eficiente de agenţi, cât şi campania agresivă de aderare la
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Câştigătorii concursului organizat de Revista PRIMM (de la stânga la dreapta): Ghiorghe
CÂRLAN, Director, Sucursala ASIROM, Andromeda CHIORCEA, Inspector coordonator
asigurări, BCR Asigurări, Florin MISĂILĂ, Director, Agenţia ASTRA-UNIQA
Pilonul II au creat premisele unei dezvoltări sănătoase pe
acest segment, astfel că, în 2007, această clasă a reprezentat 15,4% din totalul subscrierilor la nivel local, mult peste
rezultatele raportate în alte judeţe.
Clienţii au devenit mult mai receptivi faţă de asigurările de viaţă şi vom depune toate eforturile pentru a conştientiza necesitatea încheierii unei astfel de asigurări, este de
părere Daniela Gina DOBOŞ, Branch Manager, AVIVA.
Totodată, în judeţul Bacău partea de life merită o
atenţie deosebită, iar educarea forţei de vânzări şi colaborarea cu celelalte companii în acest sens sunt esentiale, a precizat Nicolae VRĂMESCU, Director, Agenţia OMNIASIG Life.
Judeţul Bacău reprezintă un exemplu elocvent de
echilibru şi diversitate, iar colaborarea între sucursalele
societăţilor de asigurare la nivelul judeţului în ideea creării
unui mediu concurenţial corect merită remarcat mai presus de toate.
Oricare ar fi problemele pe plan judeţean, liderii locali au reuşit să ajungă la un consens, fiind fermi convinşi
de faptul că colaborarea în interiorul pieţei reprezintă cheia succesului, scopul principal fiind creşterea gradului de
educare a populaţiei şi satisfacerea la maximum a necesităţilor acesteia.
Oleg Doronceanu
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Unde mă Asigur

> Hotelul ARO PALACE din Braşov a fost joi, 19 iunie 2008, gazda ZILEI ASIGURĂRILOR, eveniment organizat
în cadrul Programului “Unde Mă Asigur?”, la care au participat reprezentanţi ai companiilor de asigurări şi
de intermediere în asigurări din două judeţe: Braşov şi Covasna. În acest context, evenimentul a constituit un
bun prilej de cunoaştere şi analiză a potenţialului şi problemelor cu care se confruntă cele două pieţe locale de
asigurări, dar şi a oportunităţilor de dezvoltare a acestora. În cadrul lucrărilor întrunirii, asigurătorii braşoveni şi
covăsneni au prognozat, pentru anul 2008, o creştere a pieţelor locale de profil la 37 milioane euro pentru judeţul
Braşov, respectiv 16,5 milioane euro pentru Covasna.
Judeţul COVASNA

Judeţul BRAŞOV

> Reşedinţa de judeţ: Sfântu Gheorghe
> Suprafaţa: 3.710 km2
> Populaţia: 224.922 locuitori (2006)
> Număr salariaţi: 52.911 (aprilie 2008)
> Rata şomajului: 7,5 % (aprilie 2008)
> Câştig salarial mediu brut: 1.289lei/persoană (aprilie 2008)

> Reşedinţa de judeţ: Braşov
> Suprafaţa: 5.363 km2
> Populaţia: 595.777 locuitori (2006)
> Număr salariaţi: 176.068 (aprilie 2008)
> Rata şomajului: 4,6 % (aprilie 2008)
> Câştig salarial mediu brut: 1.539 lei/persoană (aprilie 2008)

Piaţa locală a asigurărilor:

Piaţa locală a asigurărilor:

> Număr de unităţi locale: 22 (2005)
> Prime brute subscrise (2006): 26,79 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 147 (2006)
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 2,33 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 119,11 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/1.530

> Număr de unităţi locale: 43 (2005)
> Prime brute subscrise (2006): 107,46 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 315 (2006)
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 8,44 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 180,37 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/1.891

Braşov
covasna
Caracteristici generale
Judeţele Braşov şi Covasna fac parte din Regiunea de dezvoltare Centru, regiune din care mai fac parte şi următoarele patru
judeţe: Alba, Harghita, Mureş şi Sibiu, centrul administrativ al acestei
regiuni fiind municipiul Alba Iulia.
Regiunea are o populaţie totală de peste 2,53 milioane locuitori şi o densitate a populaţiei de circa 74 locuitori/km², inferioară
mediei naţionale de 91,3locuitori/km². Zona Centru este una dintre
cele mai variate din punct de vedere etnic din România, populaţia
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fiind formată de români (65,4%), maghiari (29,9%) şi rromi (4%). Cea
mai mare parte a populaţiei maghiare se află concentrată în judeţele
Harghita şi Covasna, unde această etnie este majoritară.
Regiunea de dezvoltare Centru are o suprafaţă totală de
34,100 km2 şi cuprinde zone cu forme de relief specifice podişului peste o treime din suprafaţă este ocupată de păduri, iar din punctul
de vedere al resurselor naturale, regiunea deţine însemnate rezerve
de gaz metan, minereuri auro-argentifere şi colorate, nemetalifere,
sare, izvoare minerale şi terapeutice. Meşteşugurile au tradiţie seculară, activităţile economice fiind foarte diversificate. Dacă iniţial
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Asiban Braşov

BCR Asigurări Braşov
motorul activităţii economice l-a reprezentat mineritul (aur, argint,
cărbune şi sare), acum cele mai însemnate ramuri sunt prelucrarea
metalelor, chimia, toate ramurile industriei uşoare şi alimentare.
Agricultura este bine dezvoltată, cu specializare în cultura
plantelor industriale, cultura cartofului, zootehnie, iar viticultura
de calitate are o răspândire deosebită. Dezvoltarea activităţilor de
producţie a fost favorizată de o poziţie propice schimburilor de mărfuri, iar activitatea de comerţ are tradiţie. Din punctul de vedere al
distribuţiei populaţiei, 59,9% se concentrează în mediul urban – cuprinsă în reţeaua de 57 de oraşe ale regiunii. Un grad ridicat de urbanizare le deţin municipiile Braşov (74,7%) şi Sibiu (67,6%), în timp
ce în Harghita se regăseşte o populaţie predominat rurală (55,9%).
Reţeaua urbană este bine conturată, cele mai multe dintre oraşele
mici şi mijlocii având structuri urbane mature şi bine dezvoltate. Cele
mai mari oraşe cu peste 100.000 de locuitori sunt variat dezvoltate
şi corespund unor puncte de interes comercial şi productiv pe vechi
trasee de schimb economic.
Regiunea Centru are o structură industrială complexă, cu
ramuri de tradiţie şi personal calificat. Se remarcă industria chimică
de bază, farmaceutică, uleiuri auto, sub-ansambluri auto, mecanică,
aeronautică, dar şi de prelucrare superioară a lemnului, precum şi
industria confecţiilor de lux sau alimentară.
În regiunea Centru funcţionează 11 parcuri industriale, 7
dintre acestea fiind în proprietate publică, 3 în proprietate privată şi
unul în parteneriat public-privat. Regiunea, prin structura sa economică complexă, deţine un capital însemnat de recunoaştere profesională, în special în domeniul tehnic. Reducerea activităţii industriale
a determinat migrarea specialiştilor către alte ramuri de activitate
Compania
ARDAF Braşov
OMNIASIG Braşov
UNITA Braşov
ARDAF Covasna
ASIBAN Covasna
ASTRA-UNIQA Covasna
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Valoare “dauna
anului” (lei)
342,842
NA
189,400
53,938
201,000
106,794

Descriere daună
incendiu clădire
NA
incendiu clădire
incendiu clădire
accident rutier
poliţă CASCO

Rata daunei
NA
83%
NA
NA
51%
49%

sau în exterior, noile ramuri vizând în general revigorarea economiei
tradiţionale.

Dialog cu piaţa regională de asigurări
Cu 186,91 milioane euro (623,79 milioane lei) prime brute
subscrise pe parcursul exerciţiului financiar aferent anului 2007 potrivit datelor provizorii comunicate la începutul anului 2008 de
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Regiunea Centru se situează la nivel naţional pe poziţia a treia (excluzând Bucureştii), în urma
Regiunilor de dezvoltare economică Nord - Vest şi Sud, dar înaintea
Regiunilor Sud - Est, Nord - Est, Vest şi Sud - Vest, înregistrând, faţă de
anul 2006, o dinamică pozitivă de 31,13% şi o cotă de circa 8,7% din
totalul primelor brute subscrise la nivel naţional.
Particularizând la nivelul judeţelor Braşov şi Covasna, cu 30,49
milioane euro prime brute subscrise în anul 2006 şi cu o cotă din totalul primelor aferente Regiunii Centru de 21,39%, judeţul Braşov se
situa pe poziţia secundă, în urma judeţului Sibiu, în vreme ce judeţului Covasna, cu subscrieri la nivelul anului 2006 de 7,60 milioane
euro, i-a revenit un procent de 5,33% din totalul pieţei asigurărilor
aferente Regiunii de dezvoltare economică Centru. În cadrul lucrărilor reuniunii, asigurătorii braşoveni şi covăsneni au prognozat, pentru anul 2008, o creştere a pieţelor locale de profil la 37 milioane euro
pentru judeţul Braşov, respectiv 16,5 milioane euro pentru Covasna.
Comparativ cu perioada ianuarie-martie a anului trecut, piaţa
locală de profil a înregistrat o creştere nesemnificativă, fiind influenţată
în mare masură de politica existentă la nivel naţional, de descurajare a
creditelor, a declarat Theodor NICOLAU, Inspector Asigurări, Agenţia
ASIBAN Braşov. Unul dintre efectele resimţite este că, în măsura în
care “numărul creditelor s-a redus, necesitatea de acoperire a garanţiilor a înregistrat o scădere. Încercăm să redresăm situaţia, depăşind
frontierele „băncii” şi dezvoltând foarte mult segmentul de răspundere civilă profesională”, a completat Theodor NICOLAU.
La nivel regional, faţă de anul precedent, poliţele de asigurare
de viaţă au cunoscut cea mai mare ascensiune, în special cele unitlinked, a adăugat Mihail Lucian DINU, Director, Sucursala Braşov,
EUROBROKERS
GROUP.
Creştereaale
sănătoasă
pe carenaţionale
am înregistrat-o
bile, fiind
reprezentanţe
unor societăţi
de proîn
(n.red.,
la nivelul
trimestrului
III/2007,
Sucursala
UNITA
fil.2007
În afara
acestor
reprezentanţe,
există
şi brokeri
locali,
astfelBraşov
încât
se situa pe poziţia I a clasamentului judeţean) se datorează procesului
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riguros de selecţie a clienţilor adoptat de Sucursala noastră, a explicat
Tibor CSABAI , Director, rezultatele obţinute de Sucursala UNITA
Braşov.
În acelaşi sens, Cristina MARTIN, Consultant Financiar, Agenţia
AIG Life Braşov, a menţionat că Piaţa asigurărilor se află într-o continuă dezvoltare; Clienţii au început să privească “cu alţi ochi” această
industrie, conştientizând nevoia şi necesitatea protecţiei. În ceea ce priveşte resursele umane, acest domeniu oferă foarte multe oportunităţi
de dezvoltare, pe acest segment resimţindu-se nevoia de personal calificat. Este foarte greu să găseşti personal corespunzător, fiind necesară,
pe lângă o selecţie riguroasă, convingerea acestora de a profesa pe o
perioadă îndelungată în acest domeniu.
Judeţele Braşov şi Covasna nu reprezintă un caz atipic la nivel naţional, majoritatea reprezentanţilor companiilor de asigurări şi
de brokeraj prezenţi la ZIUA ASIGURĂRILOR subliniind faptul că şi în
aceste judeţe una dintre cele mai „arzătoare” probleme este aceea
de recrutare a personalului de specialitate, de atragere şi mai ales
de menţinere a acestuia în sistem. Potenţialul semnificativ de creştere
se loveşte de multe ori de capacitatea noastră de a menţine o forţă de
vânzări proprie care să poată să ţină pasul cu această dezvoltare continuă a pieţei. Avem unde şi cum să facem asigurări, avem oameni, dar nu
avem suficienţi; există o mare problemă în a atrage oameni din tânăra
generaţie şi de a-i pregăti. Dintre absolvenţii care vin, puţini sunt cei care
rămân, chiar dacă oportunităţile de business sunt foarte bune, a opinat
Mircea IONESCU, Director Zonal, Sucursala BCR Asigurări Braşov.
În ultimul timp am înregistrat o creştere bună pe auto; problemele sunt şi la noi de resurse umane; pentru a reglementa această
situaţie, am apelat la tineri pe care i-am format şi i-am învăţat să lucreze pentru OMNIASIG, a completat Ion BANCIU, Director, Sucursala
OMNIASIG Covasna.
Concluzionând, criza de forţă de muncă se regăseşte peste tot şi nu iartă pe nimeni, reprezentând o reală problemă la nivel
naţional, companiile întâmpinând dificultăţi în a-şi menţine angaja-

Compania

Angajaţi cu carte de Agenţi/ colaboratori Agenţi/ colaboratori
muncă
(total)
activi

ALLIANZ-ŢIRIAC Braşov

39

230

102

ARDAF Braşov

44

137

137

BT Asigurări Braşov

41

480

340

OMNIASIG Braşov

32

380

205

UNITA Braşov

46

424

295

ARDAF Covasna

10

91

91

ASIBAN Covasna

17

118

85

ASTRA-UNIQA Covasna
BT Asigurări Covasna

17
11

200
52

80
17
*Sursa: Companiile

ţii valoroşi. Totuşi, pentru industria asigurărilor acest lucru ar putea
constitui un avantaj, existând multiple oportunităţi şi pachete de
beneficii care pot fi oferite angajaţilor ca şi fidelizare.
Încercăm să ne fidelizăm angajaţii, oferind diferite pachete de
asigurări de viaţă, asigurări de sănătate, asigurări de grup şi, bineînţeles, pensii private facultative, şi îi sfătuim şi pe ceilalţi angajatori să procedeze la fel, a declarat Nicoleta ILIE, Agency Manager, ING Asigurări
de Viaţă Braşov.
În urma dezbaterilor din cadrul ZILEI ASIGURĂRILOR, a reieşit
faptul că asupra evoluţiei continue consemnată de pieţele ambelor
judeţe şi-a lăsat puternic „amprenta” şi relaţia dintre companiile de
asigurare şi societăţile de intermediere în asigurări, multe dintre sucursalele locale ale companiilor de asigurări putându-se lăuda cu o
pondere peste media pieţei la nivel naţional a primelor intermediate
de brokeri, fie ei regionali sau naţionali.
Spre exemplu, în judeţul Braşov, companiile de brokeraj în
asigurări sunt mai numeroase şi dispun de cifre de afaceri considera

AIG Life Braşov

Allianz-Ţiriac Braşov

Ioan BONEA, Director Adjunct,
Sucursala ASIROM Braşov

BT Asigurări Braşov

Corina TEODORESCU, Director,
Sucursala DELTA ADDENDUM Braşov

Ion BUZOIANU, Director,
Sucursala FATA Asigurări Braşov
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Compania

putem afirma că numărul brokerilor autorizaţi este satisfăcător. Cu
toate acestea, volumul subscrierilor intermediate este departe de
potenţialul pieţei regionale de asigurări, relaţia dintre brokeri şi asigurători, fiind de respect reciproc.

Intermedieri prin brokeri

ALLIANZ-ŢIRIAC Braşov

45%

ARDAF Braşov

23%

BT Asigurări Braşov

10%

OMNIASIG Braşov

28%

UNITA Braşov

60%

ARDAF Covasna

38%

ASIBAN Covasna

16%

ASTRA-UNIQA Covasna

0%

BT Asigurări Covasna

10%

Ponderea primelor brute subscrise prin brokeri este de 45%. Faţă
de sfârşitul anului precedent, am înregistrat o creştere de cinci puncte
procentuale, şi estimăm că această majorare va continua, a punctat
Marius COSTE, Director, Sucursala ALLIANZ-ŢIRIAC Braşov.

Sursa: Companiile

În urma discuţiilor s-a constatat că nu există nicio companie
locală de brokeraj la nivelul judeţului Covasna, fapt ce impulsionează companiile de asigurări de a căuta servicii de consultanţă şi intermediere în afara judeţului sau de a-şi diversifica propria reţea de
agenţi.
Suntem conştienţi de avantajele unei colaborări tot mai eficiente cu brokerii de asigurare, în acest sens ne străduim să dăm dovadă
de flexibilitate şi operativitate în consultanţă. Pe mai departe, dorim
să continuăm lărgirea acestor relaţii fructuoase. Din păcate, pe piaţa
covăsneană nu activează companii de brokeraj locale, ci numai reprezentanţe, cu care avem o colaborare reciproc avantajoasă. În primul trimestru al anului 2008, ponderea primelor brute intermediate a fost de
16%, a declarat Viorica BUCUR, Director, Sucursala ASIBAN Covasna.
La nivel local nu există brokeri; suntem un judeţ mic şi acest lucru ne-a determinat să dezvoltăm relaţii cu intermediarii din alte judeţe, a completat Bela MALNASI, Şef Departament Asigurări Non-Life,
Sucursala ALLIANZ-ŢIRIAC Covasna.

Simona PANAITE, Director,
Agenţia GENERALI Braşov 2

Consider că colaborarea între brokeri şi asigurători este una
destul de bună pe piaţa locală. Deţinătorul produsului de asigurare este
compania de profil, iar aceasta are libertatea de a-şi alege modul de
promovare şi de vânzare al acestuia. Apreciez această libertate, aşa cum
recunosc şi dreptul clientului de a opta să-şi încheie o asigurare printrun consultant care să-i spună mai multe despre produsul pe care îl cumpără. Intermedierea este benefică, având efecte asupra profesionalizării
asigurătorilor, şi contribuind la promovarea diferitelor poliţe. În acelaşi
timp trebuie să recunoaştem că o problemă acută a pieţei este lipsa de
profitabilitate, a menţionat Gheorghe GRAD, Director General, SRBA
Broker de Asigurare Reasigurare şi reprezentant UNSICAR.

Viorel NAFTAN, Director,
Agenţia GRAWE Braşov

ING Asigurări de Viaţă Braşov

Pe cumpărătorul de asigurări nu îl interesează neapărat dacă
compania de asigurări este profitabilă, pe el în interesează să aibă
o asigurare ieftină, cât mai multe riscuri acoperite şi, în caz de daună, să-şi recupereze banii cât mai rapid. Pentru scăderea daunalităţii
sunt necesare însă nişte măsuri - precum majorarea cotaţiilor de primă, lucru care i-ar „enerva” pe clienţi, care oricum sunt destul de vo-

OMNIASIG Braşov

PRINCIPALII INDICATORI AI COMPANIILOR DE ASIGURĂRI DIN JUDEŢELE BRAŞOV ŞI COVASNA
Prime Brute Subscrise
Compania
T1/2008
T1/2007
mii RON mii EUR mii RON mii EUR
1 ALLIANZ-ŢIRIAC
Braşov
2 ARDAF Braşov
3 ASIBAN Braşov
4 BT Asigurări Braşov
5 OMNIASIG Braşov
6 UNITA Braşov
7 ARDAF Covasna
8 ASIBAN Covasna
9 ASTRA-UNIQA
Covasna
BT
Asigurări
10 Covasna

Evoluţie Evoluţie
reală în nominală
RON
în EUR

9,033.00 2,448.50 4,242.00 1,252.66

97.26

3,263.13 884.51 1,025.58 302.85
2,709.59 734.47 2,480.02 732.35
3,684.76 998.80 2,152.67 635.68
5,136.00 1,392.17 2,948.00 870.54
8,481.93 2,299.12 8,892.88 2,626.06
929.68 252.00 226.40
66.86
1,032.10 279.76 1,308.00 386.25

194.74
1.21
58.57
61.39
-11.65
280.40
-26.90

1,998.22
509.42

541.64 1,642.24
138.08

197.57

484.95

12.72

58.34

138.86

Prime Brute Subscrise
2007
2006
mii RON mii EUR mii RON mii EUR

95.46 15,322.00 4,591.14 15,197.00 4,311.82
192.06
0.29
57.12
59.92
-12.45
276.93
-27.57

3,905.16
12,851.73
9,970.69
11,329.00
23,866.22
707.10
4,161.00

-3.83

6.48

NA

NA

NA

NA

2,019.43 5,181.66
1,420.34 7,189.32
NA
NA
1,203.00 6,175.00
3,629.66 14,330.32
98.89
306.67
433.00 2,096.00

4,594.73
4,892.30
NA
5,388.00
NA
306.07
1,471.00

6,785.40
8,442.22
6,533.75
6,363.00
NA
687.23
3,124.00

1,925.21
2,395.30
1,853.81
1,805.36
NA
194.99
886.37

-45.10
45.20
45.56
69.83
-1.86
27.05

-39.22
60.77
61.16
88.03
8.66
40.67

729.51
2,348.65
NA
2,825.00
5,198.19
72.70
110.00

11.69 4,707.01 1,410.42 3,373.02

957.02

33.11

47.38

NA

NA

NA

1,258.69

380.00

-3.32

7.05

NA

NA

NA

NA

136.68 1,357.53

1,170.15
3,850.94
2,987.65
3,394.66
7,151.36
211.88
1,246.82

Daune plătite în perioada (mii RON):
Evoluţie Evoluţie
reală în nominală
RON
în EUR T1/2008 T1/2007
2007
2006

406.77 1,339.31

*cifrele din tabelele prezentate sunt furnizate de companii
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latili, şi urmărirea cu atenţie a nivelului daunelor, ceea ce ar îngreuna
plata acestora. Astfel, pentru o mai bună percepţie a fenomenului
de asigurare în rândul populaţiei, Gheorghe GRAD este de părere că
trebuie să ieşim în întâmpinarea clientului, deschizându-ne mai multe
puncte de lucru în teritoriu, nefiind suficiente doar 2-3 agenţii la nivelul
întregului judeţ. Pentru a câştiga clientul, trebuie să ne îndreptăm către
acesta, să ne apropiem de nevoile şi necesităţile lui.

Potenţial de dezvoltare
Potenţialul Regiunii Centru este variat, dispunând atât de
resurse naturale, cât şi de resurse umane, sociale şi economice.
Potenţialul turistic al Regiunii Centru este foarte variat, atât datorită
reliefului, cât şi datorită varietăţii istorice şi culturale, numărul staţiu
nilor în care se practică sporturi de iarnă fiind de 17, unele dintre
ele de renume internaţional (Predeal, Poiana Braşov, Păltiniş). Tot în
Regiunea Centru se regăsesc baze importante de tratament, 4 dintre
staţiuni fiind declarate de interes naţional, dispunând de excepţionale resurse curative naturale, pe de o parte, dar de o infrastructură
învechită, servicii necorespunzătoare, promovare insuficientă şi
oferte nediversificate, pe de altă parte.
Totodată, agroturismul în Ardeal a început să se dezvolte în
ultimii ani, beneficiind de potenţialul reprezentat de gospodăriile
populaţiei din mediul rural. Potenţialul de dezvoltare al infrastructurii de afaceri este considerabil în Regiunea Centru şi se datorează
existenţei locaţiilor industriale nevalorificate, rezultate în urma restructurării industriale, multe din acestea fiind amenajate şi transformate în parcuri industriale pentru a găzdui investiţii. Ca rezultat
al multiculturalismului de care se bucură această regiune, datorat
convieţuirii de sute de ani a trei naţionalităţi preponderente, români,
germani şi maghiari, s-a conturat şi un profil al populaţiei din aceste
zone, populaţie cu tradiţii, educate în spiritul muncii şi disciplinei,
aceste caracteristici regăsindu-se şi în seriozitatea cu care sunt păstrate şi puse în valoare obiceiurile şi meşteşugurile tradiţionale.
Din punctul de vedere al industriei asigurărilor, la nivelul judeţelor Braşov şi Covasna, piaţa de profil se regăseşte într-o continuă creştere, urmând trendul înregistrat la nivel naţional. În cadrul
evenimentului desfăşurat la Braşov, liderii companiilor de asigurări
şi ai companiilor de brokeraj în asigurări au identificat ca principale
potenţiale surse de creştere sporirea interesului pentru dezvoltarea
liniilor de asigurări non-auto (chiar dacă asigurările auto aduc cele
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UNITA Braşov

Cecilia IVANOV, Director,
Sucursala BCR Asigurări Covasna

ASTRA - UNIQA Covasna

Emanuel Cristian ENE, Director,
Agenţia BT Asigurări Covasna

Echipa ASIBAN Covasna
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OMNIASIG Covasna

Sorin DRUGĂU, Inspector Coordonator,
ACTIV Asigurări Braşov

mai mari venituri companiilor de asigurări, pe acest segment înregistrându-se cea mai mare rată de daunalitate), o mai bună preocupare pentru găsirea unor soluţii de asigurare personalizate, controlul
costurilor, îmbunătăţirea managementului de daună, o dezvoltare la
nivel regional a canalelor de distribuţie prin înfiinţarea de noi puncte de lucru (preponderent în teritoriu), dezvoltarea segmentului de
bancassurance, amplificarea la nivel regional a relaţiei dintre brokerii
de asigurare şi societăţile de asigurare având ca principal scop orientarea către o activitate profitabilă şi, nu în ultimul rând, satisfacerea cerinţelor clientului.

Distribuţia primelor brute subscrise
Compania
ALLIANZ-ŢIRIAC Braşov
ARDAF Braşov
UNITA Braşov
OMNIASIG Braşov
ARDAF Covasna
ASIBAN Covasna
ASTRA-UNIQA Covasna

PBS*
persoane
fizice
40%
61%
32%
NA
60%
47%
NA

PBS persoane
jurudice
60%
39%
68%
NA
40%
53%
NA

PBS în
resedinţa de
judeţ
83%
NA
71%
78%
65%
70%
65%

Capricorn Broker de Asigurare Braşov

PBS în restul
judeţului
17%
NA
29%
22%
35%
30%
35%

*PBS (Prime Brute Subscrise)

Vlad BOLDIJAR

STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE COMPANII - T1/2008
Compania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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ALLIANZ-ŢIRIAC Braşov
ARDAF Braşov
ASIBAN Braşov
BT Asigurări Braşov
UNITA Braşov
ARDAF Covasna
ASIBAN Covasna
ASTRA-UNIQA Covasna
BT Asigurări Covasna

Asigurări
Asigurări de viaţă: generale, din
care:
24.36
20.23
0.14
1.55
0.15
0.47

75.64
100.00
79.77
99.86
100.00
100.00
98.45
99.85
99.52

Asigurări de
incendiu şi
calamităţi
naturale

RCA+CARTE
VERDE

CASCO
39.00
18.98
34.31
36.64
43.51
14.70
28.94
24.57
48.04

17.27
72.80
9.71
47.91
41.23
78.78
28.74
60.67
28.38

12.18
4.96
9.71
9.55
8.93
4.21
27.98
12.84
9.89

Alte asigurări
de DAUNE LA
Asigurări de
Alte clase de
PROPRIETĂŢI
credite şi garanţii asigurări
(Asigurări
AGRICOLE incluse)
1.66
0.24
0.09
14.15
0.28
0.47
5.83
1.12
0.15
-

5.54
3.03
11.81
5.76
6.33
2.02
6.49
0.50
13.22
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Evenimente
Congresul anual al PIA –
Presse International des Assurances
4-7 iunie 2005
Varşovia, Polonia

Witold JAWORSKI, Membru în Consiliul de Administraţie al PZU, a prezentat strategia care a
transformat compania în cel mai profitabil grup financiar din Europa Centrală şi de Est

Elżbieta WANAT – POŁEĆ, Preşedinte al Fondului de Garantare al Asigurărilor, a evidenţiat
particularităţile instituţiei pe care o conduce
Congresul anual al PIA – Presse International des Assurances,
comitetul internaţional al publicaţiilor specializate în asigurări, a avut
loc anul acesta în Varşovia, fiind găzduit de PIU – asociaţia companiilor de profil din Polonia. Media XPRIMM a fost reprezentată la eveniment de Daniela GHEŢU, Director Editorial al Publicaţiilor PRIMM, şi
Mihaela CÎRCU, Redactor Şef al Buletinelor Informative XPRIMM.
Programul evenimentului a inclus, pe lângă discuţiile prilejuite de Adunarea Anuală a PIA, şi întâlniri cu liderii PIU şi ai Fondului de
Garantare al Asigurărilor (UFG), dar şi cu reprezentanţii PZU, cea mai
importantă companie de asigurări din această ţară.
Detalii referitoare la piaţa asigurărilor din Polonia pot fi
citite în rubrica Profil de ţară din acest număr al Revistei PRIMM
Asigurări&Pensii.
Întâlnirea anuală PIA oferă un foarte bogat program informativ,
reprezentând un bun prilej de a ne consolida cunoştinţele despre piaţa
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europeană, de a reîntâlni reprezentanţi ai unor importante companii cu
care am lucrat deja. În acelaşi timp, am constatat cu satisfacţie că produsele editoriale ale Media XPRIMM sunt din ce în mai apreciate, iar realizările pieţei româneşti de asigurări sunt remarcate de presa de profil din
întreaga lume, a declarat Daniela GHEŢU.
Revista PRIMM Asigurări&Pensii şi Buletinele Informative
XPRIMM sunt membre ale PIA - Presse Internationale des Assurances,
începând cu anul 2003, acest fapt reprezentând o recunoaştere pe
care membrii asociaţiei internaţionale a jurnaliştilor de asigurări au
adus-o calităţii publicaţiilor româneşti editate de Media XPRIMM.
Înfiinţată în anul 1954, la Paris, PIA numără în prezent peste
35 de membri din ţări precum Grecia, Spania, Franţa, Italia, Ungaria,
Portugalia, Elveţia, Croaţia, Polonia, Marea Britanie, Cehia, Finlanda,
Germania, Austria, Belgia, Polonia, Olanda, Statele Unite ale Americii
şi, nu în ultimul rând, România.
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INTE R N A TI O N A L

Conferinţa Internaţională „Asigurări în Asia Centrală”
27-28 mai 2008,
Alma Ata, Kazahstan
Analiza tendinţelor şi perspectivelor de dezvoltare a pieţelor din Asia Centrală, precum şi atragerea noilor tehnologii în regiune a reprezentat scopul principal al Conferinţei Internaţionale
„Asigurări în Asia Centrală”, organizată recent de către Russian POLIS şi
INTERCONSULT, în Alma Ata. Revista de Asigurări&Pensii PRIMM a fost
Partener Media al evenimentului.
La lucrările Conferinţei au participat peste 100 de lideri şi specialişti din 19 ţări, printre care reprezentanţi ai autorităţilor de supraveghere din Kazahstan, Azerbadjan, Turcia, Armenia, Uzbekistan, ca,
de exemplu, şi numeroşi delegaţi ai unor importante organizaţii internaţionale, precum IAIS, EurAsEC (Euro-Asian Economic Community,
Secretariat of Integration Committee) etc.
Subiectele care au captat atenţia participanţilor în prima zi au
fost dedicate tendinţelor existente pe pieţele regionale, precum şi integrarea acestora în cadrul sistemului internaţional de asigurări.
Alina ALDAMBERGEN, Vicepreşedintele Autorităţii de Supra
veghere a Pieţei Financiare din Kazahstan, a prezentat industria locală
de asigurări, menţionând că aceasta rămâne una dintre cele mai rentabile segmente ale pieţei financiare. Astfel, rentabilitatea activelor în
anul 2007 a reprezentat 31%, iar a cea a capitalului 55%, faţă de o rentabilitate a activelor bancare şi a capitalului pe acest segment de 2,3%
şi, respectiv, 18,6%.
Discuţiile au continuat cu analiza perspectivelor de dezvoltare a pieţelor naţionale de asigurări, în cadrul căreia Namig KHALILOV,
Director Departament Asigurări, Azerbadjan, a atras atenţia asupra
specializării asigurărilor la nivel local, precum şi asupra deciziei recente de a anula interdicţiile existente pentru participarea asigurătorilor
străini la capitalul social al rezidenţilor.
Importanţa atragerii investiţiilor străine a fost subliniată şi de
către Miiradil MIRSIDACOV, Director General, Asociaţia Asigurătorilor
din Uzbekistan, care a precizat că interesul pentru industria locală de

Meyram SERGAYIN, Chairman of the Board, KAZKOMMERTS Polis

Namig KHALILOV, Elena PARFENENKO, Amanzhan ZHAMALOV, Alina ALDAMBERGEN,
Serik AKHANOV
profil este în creştere, datorită dinamicii mari de evoluţie şi daunalităţii
mici în domeniu.
Totodată, Arup CHATTERJEE, Principal Administrator, Asociaţia
Internaţională a Autorităţilor de Supraveghere (IAIS), a prezentat standartele de supraveghere a asigurărilor la nivel internaţional, punctând
faptul că evoluţia procesului de integrare a pieţelor locale în cadrul sistemului financiar mondial va conduce la creşterea riscurilor în anumite
ţări, exemplu elocvent fiind evenimentele recente din China şi Nepal.
O atenţie deosebită a fost acordată şi potenţialului pieţei de
reasigurări din regiune, în acest sens dezvoltarea pieţei interne de reasigurare între ţările membre CSI este o prioritate pentru evoluţia relaţiilor
de asigurare, a declarat Dmitrii BLAGUTIN, Responsabil pentru ţările
CIS, SCOR. În acelaşi context, a fost propusă ideea înfiinţării unui Pool
de asigurare între ţările din Asia şi Africa, care va avea drept scop îmbunătăţirea condiţiilor de reasigurare pentru companiile naţionale de
profil din regiune, precum şi o dispersie eficientă a riscurilor, a subliniat
Aleksandr BISCO,Chief Underwritter, MILLI Re, Turcia.
Lucrările Conferinţei în cea de a doua zi au fost dedicate tehnologiilor de asigurare şi reasigurare a riscurilor majore, precum şi stimulării claselor de asigurare cu potenţial, fiind subliniată necesitatea
integrării pieţelor de profil din CSI. Avem sisteme asemănătoare de gestiune şi control în domeniul politic şi economic. De asemenea, avem principii similare de organizare a afacerilor, ceea ce simplifică cooperarea cu
colegii din statele CSI, a punctat Maxim ALEHIN, Director Departament
Asigurări Comerciale, INGOSSTRAKH.
În final, au fost evidenţiate aspecte care ţin de avantajele vânzării prin bancassurance, de gestionarea mai bună a daunelor, prin introducerea sistemelor informatice performante, precum şi necesitatea
pregătirii profesionale a personalului din asigurări.
Evenimentul a reprezentat un bun prilej de comunicare şi
schimb de opinii între operatorii de profil din regiune, care s-au arătat încrezători în potenţialul de creştere a segmentului de asigurare,
precum şi de necesitatea de cooperare pentru susţinerea unor ritmuri
înalte de evoluţie a pieţei de asigurări.
Oleg DORONCEANU

Arup CHATTERJEE, Principal Administrator, IAIS, alături de David THOMAS,
Corporate Director and Principal Ombudsman, UK Financial Ombudsman Service
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Dialog cu piaţa regională de asigurări
24 iunie 2008
Iaşi

Angela Toncescu, preşedinte CSA şi Dan Constantinescu, Membru al Consiliului

Continuând seria de evenimente dedicate dialogului cu piaţa regională de asigurări, la Iaşi s-au desfăşurat lucrările seminarului
organizat de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA).
Autoritatea de reglementare a fost reprezentată la cel mai înalt nivel: Angela TONCESCU, Preşedinte, precum şi Aurelia CRISTEA,
Dan CONSTANTINESCU, Albin BIRO şi Corneliu MOLDOVEANU,
Membri ai Consiliului CSA. La dezbatere au participat reprezentanţi
ai pieţei locale de asigurări, ai administraţiei publice locale, precum
şi ai mediului de afaceri din Regiunea de Nord-Est.
Din analiza regională, Regiunea Nord-Est, în care ne aflăm,
se situează pe locul 5 în cadrul regiunilor de dezvoltare, cu excepţia
Bucureştilor, deţinând, în anul precedent, o pondere de 7,26% din totalul pieţei. Această cifră arată potenţialul de dezvoltare ridicat al regiunii, a declarat Angela TONCESCU în deschiderea seminarului.
Dintre temele abordate, amintim: piaţa asigurărilor în prezent, formarea profesionala a intermediarilor în asigurări, protecţia consumatorului de produse de asigurare şi rolul Fondului de
Protecţie a Victimelor Străzii.

Forumul Utilizatorilor INSIS
12-13 iunie 2008
Hotel Melia Grand Hermitage, Nisipurile de Aur –
Varna, Bulgaria

Anul acesta a avut loc cea de-a doua ediţie a „Forumului
Utilizatorilor INSIS”, organizat de FADATA, în Bulgaria. FADATA este
unul dintre liderii pieţei de soluţii de software pentru companiile de
asigurări din toată lumea; INSIS, cel mai important produs al companiei, este utilizat de clienţi din ţări precum Bulgaria, Estonia, Grecia,
România, Slovenia, SUA etc.
Întâlnirea a oferit participanţilor şansa de a afla noile tendinţe
în domeniul IT, totul pornind de la experienţa clienţilor FADATA din
întreaga lume. Au fost subliniate, de asemenea, direcţiile de dezvoltare din industria asigurărilor şi utilizarea noilor soluţii tehnologice
pentru optimizarea activităţii companiilor de profil.
Fără nici un dubiu, INSIS este una dintre cele mai competitive
soluţii de pe piaţă, dovadă stând faptul că, în ultimii ani, unele dintre
cele mai mari companii de asigurări din Estul şi Vestul Europei au devenit
partenere FADATA, a declarat Dr. Alexander TRETIAK, Director, Institute
of Strategic Research of Economics. Opinia sa a fost împărtăşită şi de

Anri LEVY, Preşedinte FADATA
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Sergiu COSTACHE, Preşedinte Media XPRIMM, şi Anri LEVY, Preşedinte FADATA
ceilalţi invitaţi la Forum, veniţi din diverse ţări în care se utilizează sistemul INSIS.
Printre cele mai interesante prezentări susţinute pe parcursul celor două zile ale Forumului s-a numărat şi cea a Marilenei
PROMITZER, CIO pentru VIENNA Insurance Group în România, ASIROM
VIG. Prezentarea a ilustrat importanţa utilizării sistemului informatic
integrat în asigurări şi modul în care acesta poate ajuta la conducerea
cu succes a unei companii în contextul globalizării.
Întâlnirea s-a finalizat cu vizitarea principalelor obiective turistice din zona cunoscută sub denumirea de „Nisipurile de aur” şi
cu Cina Oficială menită să încheie cea de-a doua ediţie a „Forumului
Utilizatorilor INSIS”.

Alexandru D. CIUNCAN, Media XPRIMM, şi Marilena PROMITZER, CIO, VIENNA Insurance Group în România
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Seminarul CSA dedicat Solvency II
12 iunie 2008
Palatul Parlamentului

Joi, 12 iunie, a avut loc la Palatul Parlamentului din Bucureşti
Seminarul CSA, dedicat Solvency II. Evenimentul a fost organizat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din România (CSA)
şi Comitetul European al Supraveghetorilor de Asigurări şi Pensii
Ocupaţionale (CEIOPS). Implementarea Solvency II reprezintă un
obiectiv strategic pentru CSA în intervalul 2007-2010.
Piaţa de asigurări din România prezintă un potenţial şi o atractivitate crescute pentru investitorii străini, 79% din volumul de prime brute
subscrise în 2007 aparţinând companiilor
cu capital străin, pondere care va creste şi
în viitor. Aşadar, implementarea Solvency
II va facilita, totodată, colaborarea dintre CSA şi autorităţile de supraveghere
care reglementează activitatea acestor
companii străine, a declarat Angela
TONCESCU.
Seminarul de la Bucureşti a reprezentat o bună ocazie pentru unirea
eforturilor tuturor părţilor interesate,
dându-le acestora oportunitatea să-şi
exprime punctele de vedere legate de
proiectul Solvency II. Reuniunea s-a bucurat de prezenţa unor personalităţi din
domeniu, care au oferit participanţilor
posibilitatea de a beneficia de  experienţa lor.

Managementul Investiţiilor - Noi Frontiere
24 iunie 2008
Sediul Institutului Bancar Român
Seminarul cu titlul „Managementul Investiţiilor - Noi
Frontiere”, organizat sub egida CFA Caffe, s-a desfăşurat pe 24 iunie
a.c., la sediul Institutului Bancar Român (IBR). Revista PRIMM Asigurări
& Pensii a sprijinit acest eveniment organizat de CFA România în parteneriat cu IBR.
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Conferinţa Naţională de Medicină,
Farmacie şi Afaceri „Business & Health”
10-11 iunie 2008, Crowne Plaza
Admis Medicine Events, în parteneriat cu Societatea Naţională
de Medicină a Familiei, a organizat luna trecută Conferinţa Naţională
de Medicină, Farmacie şi Afaceri „Business & Health” , sub deviza:
„Sănătatea naţiunii, văzută ca un întreg!”. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Media XPRIMM.
Numeroşi lideri şi specialişti din domeniul medical, farmaceutic, asigurări şi din mediul de afaceri s-au reunit cu acest prilej şi
au urmărit identificarea realităţilor pieţelor de profil din România,
precum şi direcţiile de dezvoltare a acestora. Prima zi a dezbaterilor
a fost dedicată farmaciştilor şi farmaciilor. În deschiderea celei de a
doua zile au fost prezentate succint problemele medicinei actuale şi
dificultăţile din spitalele româneşti. Cea de a treia sesiune de discuţii
a oferit soluţii medicilor de familie pentru managerierea cabinetelor
individuale, fără a fi lăsată la o parte componenta profesională.
Referitor la asigurările private de sănătate, a fost subliniată importanţa acestora pentru degrevarea Fondului Naţional de Sănătate
şi transferul „presiunii” către companiile de asigurări, care încep să
acorde o atenţie deosebită acestei clase de asigurare. Cel mai important stimulent pentru dezvoltarea pieţei de asigurări private de sănătate
în România aste conştientizarea necesitaţii acestora de către angajator, ca mijloc important de retenţie şi fidelizare a salariaţilor, a precizat
Gheorghe GRAD, Director General, SRBA Broker de Asigurare.
Evenimentul s-a încheiat cu un prânz de lucru care a favorizat
continuarea discuţiilor relaxate despre sănătate şi afaceri.

La eveniment au luat parte peste 80 de invitaţi, reprezentând
atât membrii asociaţiei CFA România, candidaţii pentru obţinerea titlului CFA, cât şi reprezentanţi din domeniile bancar, piaţa de capital,
asigurări, brokeraj şi avocatură.
În cadrul seminarului au fost susţinute două prezentări
de mare interes pentru participanţi. Vorbitorii au fost Helmut
HENSCHEL, CFA Institute, PCR EMEAWest, şi Adrian MITROI, CFA,
Membru al Consiliului Director CFA România, Profesor asociat de
managementul investiţiilor la ASE Bucureşti.
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ING Asigurări de Viaţă a împlinit 11 ani
25 iunie 2008
Hotel JW Marriott, restaurant Champions

GENERALI Asigurări la 15 ani de activitate
26 iunie 2008
Turabo Society Club
Compania de asigurări GENERALI a aniversat în data de 26 iunie a.c., printr-o petrecere fastuoasă, 15 ani de prezenţă pe piaţa românească de profil.
Doresc să mulţumesc tuturor partenerilor, colaboratorilor, clienţilor şi, nu în ultimul rând, angajaţilor GENERALI care ne-au ajutat să ajungem pe această poziţie, a declarat, cu această ocazie, Tudor MOLDOVAN,
Director General, GENERALI Asigurări.
Deşi astăzi sărbătorim doar 15 ani în România, trebuie să amintim că GENERALI a fost prezent în această ţară de aproape 175 de ani. Am
fost numărul unu în asigurările din România şi vom redeveni lideri, a declarat Werner MOERTEL, cel care a deţinut până luna trecută poziţia de
responsabil pentru regiunea ECE al GENERALI Holding Vienna.

Miercuri, 25 iunie a.c., ING Asigurări de Viaţă a susţinut o conferinţă de presă prin care a sărbătorit 11 ani de activitate în România.
Evenimentul a reprezentat şi despărţirea oficială de Bram BOON,
Director General al ING Asigurări de Viaţă, înainte de plecarea lui la
biroul ING din Grecia.
Misiunea mea aici s-a încheiat. ING este în acest moment foarte bine poziţionată atât pe piaţa asigurărilor de viaţă, cât şi pe piaţa de
pensii private şi pe cea de pensii facultative, iar planurile noastre de viitor
nu pot decât să ne consolideze poziţia, a declarat Bram BOON.
În cadrul conferinţei de presă a avut loc o competiţie de
maşini ING F1 cu telecomandă, unde s-a impus
reprezentantul
Media
XPRIMM, Alex ROŞCA,
Redactor-Şef al Revistei
PRIMM Asigurări&Pensii.
Premiul a constat în
două bilete la cursa de la
Hungaroring, care se va
desfăşura în luna august.
Marele câştigător şi-a demonstrat măiestria de pilot, a suportat acceleraţiile laterale ale „circuitului”
şi a demonstrat că merită
să vadă cum se conduce
o maşină adevărată pe o
pistă adevărată. Pe poziţia
secundă s-a clasat Silviu
NICOLESCU, Senior Editor,
BizCity.ro.

Răspunderile Civile şi dreptul la despăgubiri
18 iunie 2008
Hotel JW Marriott, sala „Constanţa”

Eveniment SCOR la Bucureşti
30 iunie - 1 iulie 2008
World Trade Center
Compania SCOR Global Life, în parteneriat cu UNSAR Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din
România, a organizat, în perioada 30 iunie - 1 iulie a.c., un seminar
dedicat segmentului de Junior Underwriting, care face parte dintrun proiect mai larg, denumit „Campus Global Life”.
Într-o piaţă din ce în ce mai competitivă, evaluarea continuă a
riscului contribuie considerabil la succesul companiilor de asigurări, a
precizat Rainer ALT, Managing Director al SCOR Global Life.
Acest seminar este al treilea dintre cele organizate de SCOR în
România, în colaborare cu UNSAR. Cu această ocazie, specialiştii de la
SCOR susţin prezentări pe teme ca introducerea în evaluarea riscului,
evaluarea non-medicală, precum şi noi metode de calculare a riscului,
a declarat Florentina ALMĂJANU, Director General al UNSAR.
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Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi
Consultanţă în Asigurări - UNSICAR a organizat primul eveniment
dintr-un ciclu de seminarii profesionale ce se vor desfăşura în cursul
acestui an sub egida uniunii brokerilor de asigurări şi pensii şi care au
drept obiectiv dezbaterea unor probleme actuale din sfera răspunderilor civile în domeniul asigurărilor.
Printre temele dezbătute
în cadrul acestui seminar au fost
despăgubirile materiale şi morale
în domeniul răspunderii civile auto
(RCA), răspunderile profesionale,
răspunderea civilă a producătorului, răspunderea pentru poluare.
La eveniment au participat
brokeri de asigurări din UNSICAR şi
din afara uniunii, magistraţi specializaţi în judecarea cazurilor din domeniul asigurărilor, reprezentanţi
ai Poliţiei rutiere, specialişti din
cadrul companiilor de asigurări,
membri din conducerea Comisiei
de Supraveghere a Asigurărilor
(CSA), Biroului Asigurătorilor de
Autovehicule din România – BAAR
şi reprezentanţi mass-media.
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last decade and as a result the market environment has become very
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channels
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Corina CUCOLI
Manager Regional pentru România,
UNIQA International Versicherung Holding Gmbh
Noul Manager Regional pentru România
în cadrul UNIQUA International Versicherung
Holding Gmbh este Corina CUCOLI.
Îmi doresc să pun în aplicare cât mai mult
din experienţa dobândită în joburile anterioare,
combinând cunoştinţele în domeniul asigurărilor, al
parteneriatelor strategice cu cele de consultanţă, HR
şi dezvoltare organizaţională. Totodată, urmăresc
să dobândesc noi experienţe, în special în domeniul
asigurărilor generale, atât la nivelul pieţei româneşti,
cât şi pe alte pieţe din Europa de Sud şi Est unde gru-

pul UNIQA are participaţii în companii de asigurări,
ne-a declarat Corina CUCOLI.
Absolventă a Facultăţii de Economie
Generală din cadrul Academiei de Studii Economice
din Bucureşti, Corina CUCOLI a activat între 1999
şi 2003 în domeniul resurselor umane. Începând
cu 2004, s-a alăturat echipei de la AVIVA România
şi a ajuns în doi ani Director de Bancassurance şi
Parteneriate. În 2008 a părăsit compania pentru
a accepta funcţia oferită de UNIQA International
Versicherung Holding Gmbh.

Masoud NOORMOHAMMADIAN
Director Executiv Asigurări de Viaţă, ALLIANZ-ŢIRIAC

Cu o experienţă de treisprezece ani în cadrul
grupului ALLIANZ, Masoud NOORMOHAMMADIAN
a ocupat de curând funcţia de Director Executiv
Asigurări de Viaţă pentru ALLIANZ-ŢIRIAC.
Masoud NOORMOHAMMADIAN este absolvent al unei facultăţi cu profil matematic din
Munchen. După ce a activat o perioadă în domeniul matematic, a hotărât să se orienteze către asigurările de viaţă. Anterior venirii sale la ALLIANZŢIRIAC, a ocupat funcţia de Director Regional

Asigurări de Viaţă şi Sănătate în cadrul ALLIANZ
New Europe, timp de cinci ani.
Actuala mea funcţie îmi permite să pun în
practică toată experienţa acumulată în cei 13 ani
de activitate în cadrul ALLIANZ. Cunosc într-o oarecare măsură ALLIANZ-ŢIRIAC, datorită colaborării
anterioare cu mai mulţi dintre colegii din companie,
oameni pe care îi apreciez foarte mult, a declarat
Masoud NOORMOHAMMADIAN, Director Executiv
Asigurări de Viaţă, ALLIANZ-ŢIRIAC.

Sînziana MAIOREANU

CEO, SIGNAL IDUNA Asigurări de Viaţă
Începând cu luna iunie a acestui an, Sînziana
MAIOREANU a fost numită în funcţia de CEO a companiei SIGNAL IDUNA Asigurări de Viaţă. Anterior, a
ocupat funcţia de Business Development Director
în cadrul aceleiaşi companii.
Sînziana MAIOREANU este absolventă a
Universităţii Politehnice din Bucureşti şi are o bogată experienţă în domeniul financiar şi în cel al
asigurărilor. A lucrat şapte ani pentru ING Bank, iar
din anul 2005 şi-a început cariera în asigurări, în
echipa companiei INTERAMERICAN, unde a îndeplinit funcţia de Director Comercial.

IULIE 2008

Poziţia pe care o deţin în acest moment este
o mare provocare pentru mine. În intervalul următor
doresc să dezvolt şi să consolidez echipa de profesionişti pe care o am alături de mine. Obiectivul SIGNAL
IDUNA este ca în cinci ani să devină lider de piaţă pe
segmentul de asigurări de sănătate din România.
Vreau ca SIGNAL IDUNA să îşi dobândească poziţia
binemeritată şi mă voi mândri să contribui la acest
lucru împreună cu colegii mei, a declarat Sînziana
MAIOREANU, CEO, SIGNAL IDUNA Asigurări de
Viaţă.
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Bogdan PÎRVU, Viorel STOICA
Directori Generali Adjuncţi, FATA Asigurări
Bogdan PÎRVU şi Viorel STOICA sunt noii
Directori Generali Adjuncţi ai companiei FATA
Asigurări, începând cu data de 9 mai a.c. Cei doi îl
vor înlocui pe Paul CIOBOTARU, a cărui retragere a
fost aprobată de acţionariatul societăţii.
Domnii Bogdan PÎRVU şi Viorel STOICA au
o experienţă managerială de peste nouă ani în
asigurări, ocupând funcţii de conducere în cadrul
unor corporaţii ca VIG sau ASIBAN. Prin schimbarea

managementului, acţionarii societăţii au în vedere
dezvoltarea ulterioară a companiei în baza strategiilor aprobate de Consiliul de Administraţie, a declarat Costel EREMIA, Preşedinte al Consiliului de
Administraţie, FATA Asigurări.
FATA Asigurări SA, societate membră a grupului GENERALI, are ca acţionari FATA Assicurazioni
Danni S.p.A, societate lider de piaţă pe segmentul
asigurărilor agricole din Italia, şi FATA Vita S.p.A.

Luiza Mihaela CIOBANU
Vice-preşedinte, OMNIASIG Asigurări de Viaţă
Cariera Luizei CIOBANU a demarat în piaţa
de capital, în 1996, ca broker, ulterior devenind
analist financiar pentru unele dintre cele mai importante societăţi de valori mobilare ale perioadei. Având la bază studii economice (Academia
de Studii Economice – Facultatea de Cibernetică,
Statistică şi Informatică Economică), studii juridice (Universitatea Bucureşti), dar şi un doctorat în
prag de finalizare, se poate spune că există toate
fundamentele pentru o cariera strălucită.
În cursul anului 2007, Luiza CIOBANU a
fost numită în funcţia de Director General Adjunct
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la OMNIASIG Asigurări de Viaţă şi, odată cu implementarea sistemului dualist, şi Vice-preşedinte al
Directoratului acestei societăţi.
Îmi doresc ca la sfârşitul anului 2008,
OMNIASIG Asigurări de Viaţă să fie un jucător important în piaţa asigurărilor de viaţă din România. Avem
avantajul apartenenţei la VIENNA Insurance Group,
avantajul brandului OMNIASIG, precum şi forţa de
muncă a unei echipe tinere şi dornice să reuşească, a
declarat Luiza Mihaela CIOBANU, Vice-preşedinte
OMNIASIG Asigurări de Viaţă.
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